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Amerika atšaukdino išdavimą Ženevoje?

Nėra saugumo be laisves pavergtiesiem

Sovietai no-

PIRMIEJI SAVANORIAI

Sovietų plėšikai 
lankėsi Vlike

ro salos. Demonstrantų sužeis
ta 80, policininkų 40 .

• Izraelis pasiūlė Egiptui 
ir kitom arabų valstybėm tie
siogiai tartis dėl nesusipratimų

eilėj nori 
o Vokieti- 
atidėti ne-

NESUTARIA DEL VOKIETIJOS. ATKRITUS IR SIŪLYMAS, KURIUO IŠDUODAMI PAVERGTIEJI

kovai
džiaus Chtcagoje lapkričio 4-5.

dininkas, kad Sovietam galima 
buvo duoti lemiamą smūgi, 
bet proga nebuvo išnaudota. LAPKRIČIO 24—26 

AMERIKOJE

būtų sunai- 
laimėjimai”

New Yorke tebeposėdžiauja 
vlikininkų grupių komitetai. 
Lig šiol jie sutarę tokius daly-

Nr. 43 rašo:
Vienas Pabaltijo vokietiš, 

grįžęs iš rusų nelaisvės, perda
vė Friedlando lagerio katalikų 
klebonui vieno lietuvio vysku
po dovaną, skirtą Vokietijos 
katalikų Bažnyčiai. Iš vatinio 
savo švarko pamušalo išėmė 
grižusysis lagery 
stulą.

Šią stulą padarė 
kurios buvo kartu

prezidiumo; dauguma betgi 
mano, kad Vykdomosios Tary
bos veikla turi apimti visą pa
sauli ir būti paties Vliko vyk
domasis organas kaip lig šiol. 
Atskiros grupės iškėlė minčių, 
kad Vliko prezidiume neturi 
būti tų asmenų, kurie priklau
so L. Laisvės Komitetui.

Visi šitie ir pan. klausimai 
dar būsią svarstomi vilkinių 
grupių pasitarime ši penktadie-

Vokietijos kariuomenės pir
mieji savanoriai, 1000 vyrų, 
bus jvilkti į uniformas lapkri
čio 15. Iki metų galo būsią 
6000. Tai daugiausia ne karei
viai, bet karininkai

• Prez. Ei$enhowerio sveika 
ta tiek sustiprėjo, kad jis nu
mato grįžti Į Washingtoną lap
kričio 11.
• Nežinomo politinio kalinio 

diena švenčiama lapkričio 7. 
New Yorke politiniai kaliniai 
ir jų draugai renkasi 4:45 vai. 
p. p. kampe 68 Street ir Park 
Avė; iš ten bus piketuojami 
Sovietai O 6 vaL posėdis Bal- 
tic Rreedom patalpose.

• Peronas iš Paragvajaus 
išvyko į Braziliją, Nikaragua, 
iš ten gal į Europą.

• Prancūzijos parlamento 
rinkimai bus gegužės mėn. čia 
vyriausybę parėmė ir komunis-

lietuvaitės, 
uždarytos 

Dubravlago' lageryje, Urale. Il
gomis žiemos naktimis paslap
čia siuvo jos šią stulą iš me
džiagos gabalėlių,, išpuošdamos 
ją lietuviškais raštais.

Vienas lietuvis vyskupas, 
kurio vardas negalėjo būti mi-

ARMONAS — DIENOS 
-- ŽMOGUS

Clevelando vietinė spauda į- 
sidėjo foto J. Armono ir jo 
dukters, kai jis staiga pagarsė
jo savo klausimais Sovietų žur
nalistam ir jais išvaikė visą jų 
spaudos konferenciją. “Cleve- 
land and Piain Dealer” paskel
bė, kad Armonas gavo naują 
laišką iš žmonos jau po tos gar
siosios konferencijos. Laiške 
esąs pridėtas ir paveikslas sū
naus; jis auginamas vaikų 
prieglaudoje atskirtas nuo mo
tinos, 400 mylių nuo lagerio, 
kuriame ji laikoma. “Sovietų pagrindinis noras 

yra sudaryti neutralią - juostą 
rytų Europoje nuo Austrijos, 
per Vokietiją iki Skandinavijos 
kraštų šiaurėje”.

“Drauge su savitarpio sau
gumu sutartimi

tai reikštų defaktini komu
nistų valdžios pripažinimą Bal
tijos kraštuose ir satelitiniuose 
Lenkijoje, Čekoslovakijoje, 
Vengrijoje, Rumunijoje, Bul
garijoje ...

Tuo pačiu komunizmui būtų 
laisvas kelias toliau į viduri
nius ir tolimuosius rytus.”

Taip pareiškė šen. Know- 
landas spalio 28. “Britų siūly
mas 1953, dabar vėl atgaivin
tas, sudaryti saugumo sutartį 
su Sovietais ir jų satelitais

sudarys tarp rytų Europos 
pavergtų tautų įspūdį, kad jos 
yra išduotos antru kartu".

“Mes, žinoma, norime —kal
bėjo senatorius — laisvos ir 
sujungtos Vokietijos, *

bet tik ne nuolatinio Vengri
jos, Lenkijos, Čekoslovakijos, 
Rumunijos, Bulgarijos, Latvi
jos, Estijos ir Lietuvos paver
gimo kaina".

APSIRŪPINO ŽIEMAI
Japonijos sostinėje vienas 

japonas krautuvėje mėgino ap
sivogti policijos akyse. Suim
tas pasiaiškino: “Žiema 
si, ir man geriau būti 
me, ten bent šilta“.

TAUTININKŲ GRUPES 
PASITRAUKĖ IŠ VLIKO

Pirmadienį tautininkai įtei
kė pareiškimą, kad jie atšau
kia savo atstovą iš Vliko ir iš 
jo visai pasitraukia. Tą pat pa
darė ir laisvės kovotojai

Tautininkų pasitraukimas ne
buvo staigmena. Jie tam ren
gėsi palaipsniui. Pirmiausia 
buvo sudarytas tautininkų fon
das ir keturių grupių sąjunga 
— pačių tautininkų, laisvės 
kovotojų. Atgimimo Sąjūdžio 
(voldemarininkų) ir Rezisten
cinės Santarvės. Paskutiniu 
laiku tautininkai nebedalyvavo 
vilkinių grupių pasitarimuose

Vengrija, Rumunija, Bulgarija 
paliekamos Sovietam, ir kas 
norės tuos kraštus iš Sovietų 
išvaduoti prieš tuos turės sto
ti Amerika, Anglija, Kanada, 
Prancūzija ir tt.

Dėl šio plano
IŠSISKYRĖ AMERIKOS IR 
ANGLIJOS NUOMONĖS

Anglija vakariečių ministe- 
rių pasitarime siūlė priimti 
saugumo sutartį ir laimėti So
vietų pasitikėjimą, nes Sovietai 
biją Vakarų puolimo. Paskui 
būsią galima laimėti ir Vokie
tijos sujungimą. Valst. sekr. 
Dulles tam priešinosi, pridėda
mas nors prieš Edeno norą 
prie projekto dar sakinį, kad 
saugumo garantijos pradės 
veikti, kai tik Vokietija bus 
sujuffgta. Dulles čia, tylėdamas 
apie pavergtuosius kraštus, ne
sutiko paaukoti Vokietijos.

★ Vlikas savo sesijas daro 
JAV;
★ Grupės siunčia į sesijas 

po tris atstovus .kurie kiekvie
nas turi balsą;
★ JAV sudaromas Vliko pre

zidiumas iš penkių narių;
★ Vykdomoji Taryba keka 

Europoje; jos narių skaičius 3;
★ Vliko ir VT pirmininkai 

renkami nauji. Į Vliko pirmi-
kad britai išsinešdintų iš Kip- ninkus kandidatą duoda krikš

čionys demokratai; į VT — ki
tos grupės; lig šiol buvo liau
dininkų atstovas K. Zaikaus
kas, kas bus kitas — dar ne
są tarp jų pačių sutarta;
★ Artimiausioji Vliko sesija 

sutarta daryti New Yorke lap
kričio 24—26.

Likę dar neišaiškinti Vliko 
prezidiumo ir Vykdomosios Ta
rybos kompetencijas klausi
mai Vieni norį, kad visa vyk
domoji valdžia susitelktų čia 
Amerikoje Vliko prezidiumo . po to, kai buvo atmestas jų siū- 
rankose, o Vykdomoji Taryba lymas Vliko reformų svarsty- 
būtų skirta veikti tik Europos mą pradėti nuo Vliko praplėti- 
plote ir priklausytų nuo Vliko mo klausimo.

MARGARET PASAKĖ—NE
Anglijos princesė Margaret, 

25 metų, pareiškė, kad už kap. 
Townsend netekės. Ji apsi
sprendusi pati.-Ji norinti nusi
lenkti prieš bažnytinus įstaty
mus, kurie neleidžia tekėti už 
persiskyrusio, jei antroji pusė 
tebėra gyva.

ŽUVO SU LĖKTUVU 43
United Air Lines lėktuvas, 

lapkričio 1 pakilęs iš La Guar- 
dia New Yorke, skrisdamas va
kare per Colorado sprogo. Vi
si 43 asmens žuvo.

Pažymėtina, kad šios linijos 
inžinieriai šiuo metu streikuoja 
prieš firmos reikalavimą, kad 
inžinierai būtų sykiu ir pilo-

Eltos Informacijos praneša: 
Naktį iš š. m. spalio 21 d. į 

22 d. apie pusiau antrą valan
dą į Vykd. Tarybos būstą 
Reutlingene įsilaužė keli iš 
anksto tam gerai pasiruošę 
piktadariai, atvykę dviem auto- 
vežimiais. Išlaužę duris, išnešė 
į kiemą iš VT pirmininko kam
bario geležinę spintą, kurią pa
kelti gali vos 3—4 stiprūs vy
rai o iš Inf. Tarnybos valdyto
jo kambario išstūmė tarpdu- 

• Argentinoje peronistai rin met. spintą. Tačiau įsilau- 
žikai laiku buvo užklupti ir, 
palikę net savo “darbo įran
kius”, pasinaudodami nakties 
tamsa paspruko. ,

Neabejojama, kad tai būta 
vienos iš paaštrėjusios “Snie
go” akcijos operacijų... įsi
brovėliai nieko nepaėmė”.

Papildomai tenka pridurti, 
kad visą šitą sovietų pasamdy
tų agentų įsilaužimą sukliudė 
paprasčiausias atsitiktinumas, 
šeimininkas, kuris gyvena an
trame aukšte, viršum VT pa
talpos, paprastai išvykdavo 
kiekvieną penktadienį į savo 
vilą. Bet kaip tik tą penktadie
nį liko nakvoti namie ir nak
čia išgirdo vaikščiojant ir bil
dant. Jis ir išgąsdino įsilauži- 
kus, kurie buvo apskaitę, kad 
jiem niekas nekliudys.

Jau anksčiau Sovietų agen
tai panašiu būdu 'išnešė iš Vo
kietijos lietuvių bendruomenės 
patalpos Weinheime bendruo
menės narių sąrašus; panašiai 
padarė su latvių sąrašais, pas
kiau išnešė estų laikraščio pre
numeratorių sąrašus, o dar 
prieš tai jie buvo išgavę sąra
šus, kam siuntinėjamos Eltos 
Informacijos.

Gauta taip pat žinių, kad 
kai kurie veikėjai pabaltiečiai 
yra sekiojami įtariamų asmenų, 
tikriausiai sovietų šnipų.

EDENAS SAVO PLANĄ 
ATŠAUKĖ?

Lapkričio 3 spauda pranešė, 
kad Vakarų atstovai painfor
mavę, jog “Britų vyriausybė 
savo siūlymą sudaryti neutra
liųjų zoną,

spaudžiama Jungtinių Vals
tybių, atšaukė”.

KOKĮ SAUGUMĄ SIŪLĖ tų Europos valstybių”.
VAKARAI šitas Vakarų projektas

Spalio 28 Vakarų ministeriai pavergtųjų kraštų atstovų
paskelbė savo planą sudaryti buvo įvertintas kaip naujas iš- 
demilitarizuotą zoną abipus davimas.
“demarkacijos linijos” tarp Pagal jį Estija, Latvija, Lie- 
“sujungtos Vokietijos” ir “ry- tuva, Lenkija, Čekoslovakija,

TRUMANO ATSIMINIMUOSE 
LIETUVOS VARDAS

Savo atsiminimuose Truma- 
nas pasakoja, kaip jis reagavo 
prieš Sovietų planą įsibrauti į 
Persiją. Girdi, su visu griežtu
mu kaip tik galima turim pro
testuoti prieš Sovietų progra
mą Irane. Jai nėra jokio patei
sinimo. Ji yra tolygi progra
mai, kurią Rusija vykdė Latvi- 
jojė .Estijoje ir Lietuvoje. Ji 
derinantis taip pat su linija, 
kurią Rusai taikė Lenkijai...

Žinia, kad po Trumano griežto 
protesto. Sovietai iŠ Persijos 
pasitraukė. O kodėl tokis pro
testas* negalėjo būti pareikštas 
dėl Lietuvos, Latvijos, Estijos. 
Lenkijos?

KAS PAŽĮSTA — NETIKI
Gen. Mark W. Clark, buvęs 

Italijos išlaisvintojas, kovojęs 
Korėjoje ir komisaras Austri
joje, Austrijos nepriklausomy
bės šventėje New Ybrke pa
reiškė, kad jis netiki “Ženevos 
dvasia”. Jis turėjo progos ly
ginti Sovietų žodžius su dar
bais. Kai Italijoje prie jo štabo 
buvo prikomandiruota Sovie
tų karinė misija, tai ji rūpino
si, kad amerikiečių krauju iš
laisvintoje Italijoje būtų kuo 
daugiau pristeigta komunistų 
lizdų. Jeigu vakariečiai būtų 
matę, kaip Sovietai plėšė ir 

artina- naikino Austriją, kaip jis tai 
kalėji- matė, jie būtų komunizmui at

sparūs. Korėjoje jis buvęs Uu- pašalinimo.

Lietuvos vyskupo kankinio stulą 
. belaisvis' parvežė į Vokietiją

Muenchener Kirchenzeitung mmas, pašventino šią stulą vie- 
__x_. > nos pamainos metu Vorkutos

darbo stovyklos šachtoje ir ją 
vėliau nešiodavo pamaldų me
tu, kurios nuošalioje lagerio 
vietoje buvo ■ karts nuo karto 
slapta laikomos.

“Kaip kokie sukilėliai ateida
vome mes pavieniui į pamal
das, ddr joms neprasidėjus”— 
pasakoja grįžęs, kurs perdavė 
vyskupo sveikinimus, -— bet 
rusų sargai mūsų nė karto ne
užtiko. Dabar vyskupas norėjo 
matyti stulą saugioj vietoj.

Grižusysis yra konvertįtąs. 
1953 m. Didįjį penktadienį jis 
buvo vieno slovakų jėzuito tė
vo, kurio vardas įtrauktas į 
vokiečių internuotųjų sąrašą, 
belaisvių stovykloje priimtas į 
katalikų Bažnyčią. Krikšto pro
ga konvertitas gavo iš savo ne
laisvės draugų mažą kryželį, 
padarytą iš konservų dėžutės 
skardos. Jis jį visados ant kak
lo nešiojo ir nuo visų kontro
lių išgelbėjo.

Manoma, kad tautininkai iš 
Alto nepasitrauksią.

Dabar Vlike liko šios 8 gru
pės: darbo federacija, krikščio
nių demokratų sąjunga, maž- 
lietuvių rezistencija, soc. de
mokratų partija, ūkininkų par
tija, ūkininkų sąjunga, valstie
čių liaudininkų sąjunga ir vie
nybės sąjūdis.

Ženevoje keturi ministeriai 
derasi jau visa savaitė. Kam ir 
laukta ,lig šiol nieko nesutar
ta. Vakarai pareiškė, kad 

be Vokietijos sujungimo jie 
nesidės į jokią Europos saugu
mo sistemą.

O už Vokietijos sujungimą 
Vakarai siūlė Sovietam nepuo
limo garantijas.

Sovietai pirmoj 
saugumo sutarties, 
jos sujungimą nori 
ribotam laikui >

Kad visuomenę kuo nors ap
ramintų, valst. sekretorius 
Dulles lapkričio 2 pareiškė, 
kad dėl saugumo sutarties 
nuomonės šiek tiek priartėju- 
sios, dėl Vokietijos sujungimo 
ne.

Dabar norima išpūsti dide
liu laimėjimu, kad jeigu da
bar ir nebus susitarta, tai de
rybos galės būti tęsiamos pa
vasari

• Sovietai turį 400 povande
ninių laivų.

• Adenauerio politikai opo
zicija auga.

GRAIKAI TURI ŠAUDYTI 
GRAIKUS

Graikijos sostinėje Atėnuose 
policija buvo priversta paleis
ti šūvius į demonstrantus, ku
rie norėjo Įsiveržti į britų in
stituto namus. Jie reikalavo,

Dulles lankėsi pas 
Franco ir jį įspėjo

Valst. sekretorius Dulles 
lapkričio 1 iš Ženevos lankėsi 
Ispanijoje pas Franco. Dulles 
prašė, kad Franco pavartotų 
savo įtaką artimiesiem rytam 
ir Afrikos Marokui bei kitiem 
arabam apraminti. Dulles taip 
pat įspėjęs, kad Maskva sten
giasi užmėgsti santykius ir su 
Ispanija ir kokie iš to pavojai.

Dulles buvo pirmasis Ameri
kos valst. sekretorius, kuris 
aplankė Franco Ispaniją.

• Lenkijos komunistai orga
nizuoja laiškus iš Lenkijos gi
minėm ir pažįstamiem į užsie
nius, kad jie grįžtų į Lenkiją.
• Kom. Lenkijos atstovybės 

Švedijoje šoferis F> Perza, kai 
gavo įsakymą grįžti į Lenkiją, 
nusižudė.

• Amerikos Ukrainiečių In
stitutas New Yorke Penktojoj ' 
Avė. įsigijo puikius namus.
• Brazilijoje išrinktasis pre

zidentas J. Kubitschek yra len
kiško kilimo ir juo didžuojas

LMTUvOS arSTOVytM V«Tt- 
kana pranešė, kad Lietuvos at
stovai Washingtone, Londone, 
Paryžiuje ir prie šv. Sosto 
įteikė tų kraštų vyriausybėm 
atitinkamus raštus keturių mi- 
nisterių konferencijos proga.

• Vokietijoje krikščionių 
grupė pasitraukė iš darbinin
kų profesorių organizacijų są
jungos, kuri turi pusseptinto 
milijono narių. Pasitraukę kal
tina sąjungos vadovybę patai
kavimu komunistam. Jie suda
ro savo krikščionių darbinin
kų sąjungą. Pasitraukusieji pa
reiškė, kad sąjungoje yra 25— 
30% katalikų organizacijos, o 
vadovybėje 95% yra socialistų.
• Maroko buvęs sultonas 

Youssef numato grįžti į sostą 
per dvi savaites. Dabar jis Pa
ryžiuje, ir užs. reika. min. Pi-

_ nay vadina jį “Jūsų šviesybe”.
• Turkijos prezidentas par

lamente pareiškė, kad Sovietai 
kasdien ginkluojasi, nors 4 
ministeriai ir tariasi Ženevoje 
apie taiką. Turkijos pasieny 
pastebimos Sovietų karinės ma
nifestacijos, ■
• Čekoslovakija jau žado 

ginklus ir Afganistanui.

• Bombonešis nukrito East 
Meadow, L. L, antnamo, Abu
du lakūnai žuvo.

kelia galvas... Jie grasina 
streiku, jei nebus grąžinti kai 
kurie jų buvę vadai.

SOVIETŲ NORAI
Sovietai siūlė pakviesti Į Že- 

neva rytų ir vakarų Vokietijos 
atstovus. Vakariečiai tai atme
tė. Paskui Sovietai siūlė suda
ryti tarybą iš rytų ir vakarų 
Vokietijos parlamentų, kuri rū
pintųsi ūkiniais ir kultūriniais 
reikalais. Bet sujungimo Sovie
tai vengia. Jie pareiškė, kad 
negali leisti, kad 
kinti “socialiniai 
rytų Vokietijoje.

Tokiu siūlymu 
rėjo laimėti de facto pripažini
mą rytų Vokietijai.

kelia 
bylą Peronui ir jo parlamento 
nariam už diktatūros įvedimą 
ir rėmimą. Bus teisiami 273 
asmens. Perono byla bus “už 
akiu”.
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DARBININKAS 1955 m. lapkritis 4 d. no. 79

KILIOMt RAS ANTWMSTĄ (4)

Žemes tautos, taika su jumis!
(Pagal profesoriau* Antano imperatorius liepė “neklus- . Antikristas atnešęs taiką. 

Maceinos knygą "Niekšybės pa- niuosius žydus ir krikščionis Kristus sakėsi atnešęs kaiavi- 
nužudyti”.

AR DOVANOS NĖRA 
APGAULĖ?

Imperatorius liepė... žudyti 
ne vieną antrą, o masiškai?... 
Taip, liepė žudyti neklaužadas, 
nes taikos ir vienybės Anti
kristas siekia grasinimu, prie
varta, smurtu, žudymu ...

slaptis", kurioje jis aiškina 
Vladimiro Solovjovo “Pasakoji
mą apie Antikristą").

ją, taigi kovą. Bet Kristus ka
laviją, pakeltą prieš Malkų, 
liepe Petrui kisti į makštis. Ka
lavijas Kristui . ouvo ženklas 
kovos, nukreiptos ne prieš ki
tą, o prieš save — prieš savo 
palinkimus, kurie sukliudo my
lėti artimą kaip save patį.

Kristaus atneštas kalavijas 
reiškė kovą pačiame žmoguje.

Atsiveria akys dėl darbų, ne Kai ta kova bus laimėta, ateis 
dėl žodžių. Ar tik Antikristas 
nėra apgavikas, ne tikrasis me
sijas. Atsiveria akys, kad “Kris
tus — sako aiškintojas Macei
na — atėjo į pasaulį žmoni
jos išlaisvinti, o Antikristas 
priešingai — pasirodė tam, kad 
ją pavergtų”. Ir tam. kad ją 
suvienodintų.

Kristus rado pasaulyje įvai
rumą. Jis ir paliko įvairialypę 
žmoniją, kad visos kalbos gar
bintų jo Tėvą: paliko tokią į- 
vairialypę žmoniją, kaip ir to-, 
ji gamta, išėjusi iš jo Tėvo 
rankų. Antikristas žmones ir 
jų galvojimą, vienodina prie
varta. Gal bevienodindamas jis 
ir gamtoje leis augti tik vienos 
rūšies medžiam, ir žiedam*'’’te- 
žydėti viena spalva? Tai susi- 
nimas žmonijos ir gamtos.

Antikristo veikalę “Atvirame 
kelyje į žmonijos taiką ir gero
vę” skaitytojas rado tokių da- 

. lykų, kurie jam rodės labai la
bai reikalingi — taiką ir vieny
bę, arba vienybę ir taiką... 
To visi seniai ilgėjos. Kaip tai 

įvykdyti, Antikristo knyga 
rocįė kelius.
MANIFESTAS APIE TAIKĄ
Kai jį išrinko Jungtinės Eu

ropos prezidentu, jis paryškino 
tuos kelius į taiką dar nauju 
raštu. Išleido, kaip Jungtinės 
Europos prezidentas, manifes
tą, kuriame skelbė:

“žemės tautos! Aš duodu 
jums taiką ... Amžina taika 
yra užtikrinta. Kiekvienas mė
ginimas ją suardyti susilauks 
griežto pasipriešinimo. Nes nuo 
šiol yra pasauly centrinė jėga, 
stipresnė kaip bet kurios kitos 
jėgos skyrium ar visos drauge. 
Ir šita nenugalimoji jėga yra 
rankose mano, kuris yra Euro
pos išrinktas į • vyriausius že
mės dalies vadus ... Nuo šiol 
jokia jėga neišdrįs sakyti .“ka
ras”. jei aš sakysiu “taika”. 
Žemės tautos! Taika su jumis".

KARINIS PASIVAIKŠČIOJr- 
MAS TAIKOS LABUI

Manifestas padarė didelį įspū
dį visom tautom. Taiką jis siū
lė. O už taiką žmogus atiduo
tų ne tik kaimyną, bet ir savo 
vaikus, kad tik jis būtų sau
gus ir ramus .... Visur kūrėsi 
partijos, kurios reikalavo iš 

' savo vyriausybių prisidėti prie 
' Jungtinių Europos valstybių ir 

pasiduoti Romos imperato
riaus valdžiai. Tik Azijoje ir 
Afrikoje dar buvo likę nepri
klausomų giminių. Tačiau 
mos imperatorius su savo “ma
ža. bet rinktine kariuomene" 
padarė “nuo rytų Azijos iki 
Maroko" karinį pasivaikščioji
mą ir "be didelio kraujo pra
liejimo” jas privertė paklusti.

Per vienerius metus visas 
žemės kamuolys buvo Romos 
imperatoriaus rankose. Karas 
buvo išrautas "su šaknim". 
Taikos lyga pasirinko paskuti
nio posėdžio ir. pagarbinusi 
“taikos nešėją ”, išsiskirstė, nes 
ji buvo nebereikalinga daugiau 
kovai už taiką... Niekas dau
giau rankos prieš taiką nepa
kels. O tegul tik pamėgina ...

Pajuto, kad atnešė su taika 
ir kitą dovaną —

ATNEŠĖ VIENYBĘ
Tiek apie ją prisvajota ir 

prikalbėta. O čia Antikristo 
valstybėje turėjo- nykti skir
tumas tarp tautų. Visi turėjo 
imti kalbėti viena kalba ir 
galvoti viena mintimi.

Įvykdytas senas svajojimas
— vienas pasaulio valdovas, 
viena žmonija ... Antikristas 
su ironija galėjo kartoti se
nuosius priekaištus Kristaus 
karalystei: Kristaus Evangelija 
tūkstančius metų skelbė, kad 
bus viena avidė ir vienas pie
muo. bet kokis buvo iš tikrųjų 
žmonijos susiskaldymas net 
tarp tų pačiii krikščionių. <) 
čia jis. Antikristas, atėjo—ir 
gali tarti įvykdęs pasauly vic- 
na avidę ir pats tapęs tuo vię- g;. ;■ yra nemaža krikščionių priėmjme da|yvavo. I)r p. Kar.
nu piemeniu. Tegul iš jo avi- f oiokratų. jų simpatikų ir to- veIjs Exj Tu“rauskas v Sidzi-
dės pamėgintų kas išsijungti’... kių atstovų, kurie pavergti*:- kalbkas. P. Vainauskas. .L Au-

Maža, bet rinktinė kariuome- siems kraštams turi daug sim- (|į,nas M Kižytė. S. Narkeliū-
nė" budi. Ir kai krikščiony.-; patijų, į C DUČE ruošiamus najt‘/ p,|azaSi Dr. VI. Vilia-
ir žydai vienu tarpu sujudo, priėmimus atsilanko vis dali- mas

pasitenkinimas ir ramybė. Ra
mybė pačiame žmoguje. Ramy
bė, kurią žadėjo Kristus duoti 
geros valios žmonėm. Ir tos ra
mybės išdava - jau bus taika 
žmogaus santykiuose su kitais 
žmonėm ir tautom.

Kristaus taika yra padaras t 
žmogaus laisve nusigalėjimo ir 

' jame suklestėjusios meilės ar
timui. Antikristo taika primes
ta prievarta tyla žmonių, kurie 
yra grasinami ' terorizuojami, 
pavergti. Antikristo taika — 
tai kapų taika, nes po antka
piu niekas nebekovoja.

Taikos bei vienybės apgau1 
lei pridengti Antikristas moka 
nukreipti minios akis nuo jų ir 
jas džiuginti kitom dovanom, 
kurios padarytų žmogų paten
kintą. (b. d.).

GEX. E. L. Bl’RNS, kuris pa
lestinoje Jungtiniu Tautų % ar
du tarpininkauja žydams ir 

' • e~iptieqiams, . N'ew Yorke pa
reiškė, kad Polestinoje Kalimas 
ir didesnis karas, jei pasienin 
incidentai nebus likviduoti.

SIUNTINIAI I4ETOV0N IR KAS JAIS RŪPINASI
Tėviškės Žiburiuose spalio 

20 rašoma dėl siuntinių į Lie
tuvą. Daug laiškų iš ten gauna
ma su prašymais siųsti vaistų. 
“Dabar kasdien šimtai, o gal ir , 
tūkstančiai pakietų yra išsiun
čiama Lietuvon, milžiniškas su
mos yra sumokamos apsuk
riems svetimtaučiams”. Laik
raštis siūlo Baliui ar Kanados 
Šalpos Fondui užmegsti ryšius 
su Intouristu Maskvoje. Tada 
tie tarpininkavimo pinigai tek
tų lietuviškai įstaigai.

Kitas ten pat siūlo: “Kadan
gi įvairių siuntinių persiunti
mas su muitu yra labai bran
gus tai, man atrodo, kad visų 
imigrantų organizacijų pareiga 
būtų jau dabar rašyti vyriausy
bėms prašymus, kad tos per 
diplomatinius atstovus reika
lautų iš Maskvos sumažinti 
siuntiniam muitą įgalintų oku-

SPAUDA

puotų kraštų gyventojus apsi
ginti nuo laipsniško išmirimo”.
LIETUVIAI KUNIGAI SIBIRE

Tas pats laikraštis mini pa
sakojimus kun.\ Zavatta, italo, 
kuris buvo patekęs Į Sibirą ir 
ten susitiko su lietuviais. Jis 
pasakojo apie 153 lietuvius 
gimnazistus iš Kauno Aušros 
gimnazijos, atvežtus Į Kinijos 
pasidhį už tai, kad jie 1952 va
sario 16 giedoję Lietuvos him- ten pat. 
ną.'

Darbo stovyklose lietuvių 
esą labai daug. Po ukrainiečių 
seka lietuvių skaičius. Vienam 
estui tenka du latviai ir 30 lie
tuvių.

Vienoj stovykloje buvę 10 
kunigų: Stankūnas, Krikščiū
nas, Baltramonaitis, 
Freinas, Tamošauskas

Jatulis, 
ir kt.

Ypač buvęs terorizuojamas 
kun. Stankūnas. Jam buvę siū
loma steigti vadinamą “tautinę 
bažnyčią”. Kun. Baltramonaitis 
drauge kurį laiką gyvenęs su 
vysk. Ramanausku prie Uralo. 
Vorkutoj gyvenęs kun. Macelis, 
tėvas Rokas, kapucinas, kun. 
Račiūnas, marijonas, dr. Palta
navičius ir kt.

Sibire esą apie 30 vienuolių 
seserų, ypač kazimieriečių. Jų 
viršininkė sesuo Genovaitė irgi

GEN. F. CKAVEIKO LOPĘS, Portugalijos prezidentas, 'priimamas 
Anglijos karalienės Elzbietos II.

SUVALKIEČIV
Paleidus paskutinį demokra

tinį seimą, Smetonos bei Vol
demaro valdžia uždarė ir visas 
demokratines partijas. Jų vie
toj pradėjo, steigti ūkininkam 
“Ūkininkų Vieųybę”, manyda
mi turėti ją savo Įrankiu.

Užėjus krizei “Ūkininkų Vie
nybės” susirinkimuose ūkinin
kai daug ko reikalavo iš val
džios. Bet niekas į tuos reika
lavimus nekreipė ’ dėmesio. 
Šauksmas likdavo tyruose. Ta
da ir sugalvojo Sakalauskas, 
kad reikią imtis streiko: Gal 
tada, sakS; valdžia atkreips dė
mesį. Atš^&usdino rotatorium 
atsišaukimų, ir pavyko juos 
plačiai paskleisti. Žmonės labai 
pritarė, ir daug kur kryžkelė
se rinkosi demonstracijos, 
draudė vežti į turgus ir pieni
nės; *

Pirmas^usidūrimas su poli
cija buvo prie Išlaužo šaltupio 
slėnyje.

SUKILIMO DALYVIS PASAKOJA
Atru raštu St. Jackevičius, 

"suvalkiečių sukilimo" dalyvis, 
papildomai atsako Į atskirus 
klausimus: ■

Rytprūsių. Veik visi tie atsi
šaukimai buvo atimti.

Šitą komitetą likvidavus, ir 
4 pajevoniškius sušaudžius Gi
žuose buvo nušautas pol. virši
ninkas Lietuvninkas, kuris 
anksčiau buvo Pajevony ir la
bai aktyviai dalyvavo šaudant 
pajevoniškius. Kas jį nušovė, 
policijai nepavyko susekti.

Paskui susidarė mažas kitas 
centras apie Kalvariją. Jis 
spausdino atsišaukimus namie 
darytu rotatorium. Atspausdin- 

. tos ir išplatintos buvo dvi lai
dos. Jie buvo redaguoti krikš
čionių 
tos veil

KALENDORIUS IR 
MALDAKNYGĖ?

t Laikraštis mini, kad Vokie
tijoje Koenigsteine įvyko “Ken
čiančios Bažnyčios” kongresas, 
kuriame dalyvavę apie 40 lie
tuvių. Kun. V. šarka ten pra
nešęs, kad šiemet Lietuvoje 
buvęs išspausdintas vienas re
liginis kalendorius ir viena 
maldaknygė. ,<

PARTIZANAI TEBEVEIKIA
Drauge spalio 20 S. Migli

nas pasakoja susitikęs Fried- 
lando stovykloje su vokiečiu 
Hans Schakert, kuris pažinęs 
Sibire lietuvi Vincą, atgabentą 
1951 su didesniu transportu. 
Tais metais l>uvo atgabenta 15 
—16 metų lietuvių berniukų ir 
mergaičių, nubaustų už ryšio 
palaikymą su partizanais ... 
1954 vasarą buvo paskelbta

Priėmimas Jungtinių Tautų atstovams
Vidurio Europos Krikščionių giau labai aukštų ir reikšmin- 

Demokratų Sąjunga (CDUCE) gų svečių.
jau kelinti metai veikliai reiš- Spa|lo 21 New Yor|tc

man Tower viešbuty suruoš
tam priėmimai! atsilankė vien 
iš JT apie 40 svečių iš JAV. 
Belgijos, Bolivijos, Kanados, 
Danijos, Graikijos, Indijos. 
Olandijos, Luksemburgo. Nor
vegijos. Egipto. Indonezijos. 
Vokietijos, Austrijos. Korėjos. 
(Pastarieji trys kraštai buvo at
stovaujami konsulų ar stebėto
ju prie JT). Be to, buvo atsto- 

šalia šios veiklos, CDUCE 
jau treti metai JT generalinės 
asamblėjos metu ruošia plačius 
p. ėmimus JT delegatams. Tu

kinsi Jungtinėse’ Tautose. Są
jungos nariams yra pavestas ir 
Tarptautinės Krikščionių De
mokratų Unijos (NEL atstova
vimas Jungtinėse Tautose. NEI 
atstovams, kaip nevalstybinei 
organizacijai, yra teisė daryti 
JT įvairius siulijimus ir tarti 
žodį .JT komitetuose bei sekci
jose. kas jau ne kartą ir yra 
padaryta;

vų iš laisvosios Europos Komi
teto, NCWC. JAV katalikų or
ganizacijų ir spaudos atstovų.
Ir pavergtųjų kraštu atstovai 

ru.t galvoje, kad tarp JT dėle- gaustai dalyvavo. if lietuvių

patijų, į (’ DUČE ruošiamus 
priėmimus atsilanko vis daU-

vavo. Bet kalėjime jie prisidėjo 
prie pasiruošimo tardymui — 
išmokydavo, kaip per tardymą 
laikytis.

AR DALYVAVO 
DEMOKRATINĖS PARTIJOS?

Kaip minėta, partijų centrai 
redagavo atsišaukimus, gynė 
teisme. Parūpindavo užstatus 
teismuose. Sukilimo komiteto 
niekas neorganizavo. Jis savai- amnestija nepilnamečiam jau- 
me susidarė iš aktyvesnių, da
lyvavusių sukilime. Partijų 
centrai buvo labai sekami, ir 
tik per patikimus ryšininkus 
duodavo atsišaukimų tekstus.

AR "SUKILIMO" IDĖJA 
BUVO IŠRAUTA?

Sukilimas nebuvo Smetonos 
režimo galutinai likviduotas. 
Jis ėjo Į kitas vėžes — visuo
tinio pasipriešinimo diktatūrai. 
Nebuvo baigtos nė suvalkiečių . - _ •

tys vedybų Įstatymo pakeitimą 
ryšium su princesės Margaret

Bet viskas nutrūko su bolše- ir kap. Tovvnsend meilės isto- 
vikų atėjimu. Sf. Jackevičius. rija.

nimui darbo stovyklose. Ir vo
kiečio pažįstamasis gavo teisę 
sugrįžti į Lietuvą.

• Egipto sargybiniai vėl 
pagrobė vieną Izraelio sargy
bos punktą. Izraelis paprašė 
Ameriką ir Angliją ginklų. JT 
paliaubų komisijos pirminin
kas mano, kad karo tarp Izrae
lio, ir: Egipto nebus.- .

• Britu parlamentas svars-

centro. ši- 
s — 9 at

sidūrė ypatingame teisme, to
kiu vardu buvo teismas pava
dintas, nes karo lauko, ar ka- bylos, 
riuomenės teismas negražiai 
skambėjo. Maurušaitis buvo 
nužudytas įdujų kameroj tik po 
metų kalinimo.
AR "SUKILIME" DALYVAVO 

KOMUNISTAI?
Komunistai sukilime nedaly-

AR "SUKILĖLIŲ" REIKALA
VIMAI BUVO POLITINIAI? 
Pirmuose atsišaukimuose ne

buvo jokitf politinių reikalavi
mų. Ūkinihkai nemanė revoliu
cijas keltį Manė tik surengti 
kultūringą demonstraciją su 
streiku, kaip tai daroma demo
kratiniuose kraštuose. Bet Sme
tonos valdžia pavartojo smur-» 
tą su teismais. Po pirmos 
bylos valdžia ūkininkų judėji
mą pavertė politiniu. Teisme 
ginti šoko uždarytų politinių 
partijų viršūnės — Sleževičius, 
Tumėnas, Naujokas ir kiti par
tijų advokatai.

Netrukus įvyko kruvinas in
cidentas Veiveriuose, kur žuvo 
Gustaitis ir Veiveris. Buvo 
šaudoma ministerio Čapliko į- 
sakymu. o šaudė policininkas 
Radzevičius. Žinia sukrėtė vi
są kraštą, o tautininkų valdžia 
sugriežtino diktatūrą. Įvedė 
teismus prie uždarų durų. Su
stabdė ir savo sukurtos “Ūki
ninkų Vienybės" veiklą.

Tai dar labiau pakurstė žmo
nes savas teises ginti. Įsijun
gė į kovą senesnės kartos re
voliucionieriai. kurie kovojo 
dar su caro priespauda. Įsijun
gė ir uždarytų partijų centrai 
per savo ryšininkus. Buvo su
darytas kovos komitetas, dau
giausia iš ūkininkų. Užsakyti 
senu papročiu atsišaukimai 
Rytprūsiuose, bet redaguoti 
jie buvo liaudininkų centro.

Kadangi buvo renkamos ko
miteto reikalam aunos tai aiš
ku. kad ir saugumas žinojo. 
Dėl to visas komitetas atsidū
rė kalėjime — apie 30 asmenų. 
Jie buvo atiduoti karo lauko 
teismui. Penkiolikai asmenų 
buvo skirtas mirties sprendi
mas. kitiem penkiolikai iki gy
vos galvos. Sušaudyti tebuvo 4 
Pajevonio gyventojai už minė
tų atsišaukimų gabenimą iš

PRANCŪZAS, VOKIETIS IR < 
ANGLAS PRIE STALO į

Vienas Belgijos viešbutis J 
davė savo tarnautojam purody- 5 
mus. kaip reikia elgtis su sve- 5 
čiais prie stalo. 5

Jeigu ateina prancūzas —aiš- < 
kino viešbučio savininkas —vi: J 
rėjas turi rūpestingai pats kiek- < 
vieną valgį paragauti. Jeigu < 
staltiesė ir nebus visai švari. < 
prancūzas tai atleis: reikia tik s 
jam įtikti pačiu valgiu. J

Jeigu ateina vakietis. jam s 
reikalingas valgių sąrašas, o J 
Indai, peiliai šakutės turi gra- •’ 
žiai atrodyti; Jis čia jaučiasi 
kaip muzėjuje ar meno gateri- 
joje. Viskas turi būti gera švie- !; 
sa nušviesta. ![
Jeigu prisės anglo šeima prie 5 Į 

stalo, ji pastebės mažiausią ■ [ 
dulkelę, kuri tik pažeistų jo 
švaros skonį: staltiesės dėme- 
lė jam atims apetitą.- O valgis ' 
ne taip jau svarbu. Jis gali ;! 
būti bet kokis. ;!

j Visais dniudiBio reikalais kreiptis į 
i į draudimo atstovą į
į JUOZjt ANDRIUS! j
< LICENSED INSURANCE BROKER 5
5 Baigęs tam mokslus jr išlaikęs valstybinius egzaminus. 5
S Įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, j
į namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairiu < 
S risiu atsakomybės bei pavogimo; Save galite apsidrausti rito J 
į nelaimingu atsitikimu bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 5 
į išlaidas. , į
? Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford. < 
5 Connecticut - - » c
5 Greitas ir sąžiningas patarnavimas. 5
į Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak... šeštadieniais iki r J
? vai. vak. %

238 Leonąrd Street Brooklyn 11. N. Y.
EVergreen 7-8247.

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

VVHIL — 1430 kilocyctcs — Medford. Mass.
Kiekviena sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANU F. KNF.IMU — IJthuanian Radto llonr. .W Cot- 
t«Kc SU Nonvood. Maas. Skyriai: Lžthuanian Fumiturr C'o. — A. ir 
O. Ivaškai. 33S \V. Broa<iway. ir Stasys Jakutis. 19C> E. Broadnay. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Markei. 187 VVebstcr Avė., Uam- 
btidge, Mass. Telefonai: NOrwood 7-1119; SOuth Boston ar 
8-l9l«; Kirki and 7-A53S.

"KELIŲ LAISVĖ AMERIKOJ" į
Tokiu titulu Fordo bendrovė ’ 

yra paruošusi knygą, kuri išeis • 
1956 m. pradžioje ir bus nenio- ’ 
kamąi išdalinta. į

Toje 120 pusi, knygoje ap- ’ 
rašoma aktualūs susisiekimo * 
patobulinimai paskirose ben- $ 
druomenėse ir valstybėse bei > it atsakingieji asmenys.

į

( DUČE egz. komiteto pirm.
... . , į prof. A.. Prochazka pasakė
Kn/HSykitf J sveikinamąjį žodį, dėkodamas

aukštiems svečiams už atvyki- 
,ma ir nuolatinį ir glaudų soli
darumą bei pavergtųjų tautų 
kovos už išlaisvinimą suprati- - Knyga susideda iš trijų da
mą. Belgijos senatorius ir buv. Kratų pasaulinį sąjūdį, jų kovą lių: “Vieškeliai ”. "Susisieki- 
minlstcrls E. Konse pasakė ii- už žmonių ir tautų, teises, dėko- mas" ir “Vairuotojas”.
gesnę kalbą, kurioje Iškėlė jo už priėmimą ir linkėjo pa- leidėjas: The Inter Racial 
krikščioniškos demokratijos- vergtiems kraštams jų teisiu Press of America 405 Lexing- 
pagrindines idėjas, kr. demo- atstatymo ir laisvės, ton A ve. New York. N. Y. į

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kiloc.vclcn Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VKDFJAS — P. VIŠČINIS
SI Bunltcr A ve., Brockton 4, Mass.

Te!. Brockton 8-1159-R.

430-5J0 r«£p.p.
Stora WEVt> .

, fHOMPZPMEGffM) 4

— sako Fordas, — tik nupasa
kojimas. kas padaryta, kaip pa
daryta ir kas padarė. Galės bū
ti sektinu pavyzdžiu kitiems". R1&AL ESTATE BROKER

Tarpininkavimu* perkant ir parduodant nekilnojamų turtų, 
patalpų bei butų nuomavimas: parūpinimas i»skolų 

(mortgidžių) ir U.

Bgrrrfy 6 3325 BKDF0M> AVĖ. BROOKLVN U N. V.
TeL STagg M&M



DABBIN1NKAS

ŽINIOS IŠ PHILADELPHU08, PA

to- 
eis 
tė-

rėmėjas buvo 
apylinkė, mo- 
$175, tautinių

mitetas per mokslo metus pa
jamų turėjo $2673.05, išlaidų 
$2534.62, kasoje yra $138.43.

’ Patys tėvai sudėjo $1095, kiti, 
pinigai gauti kitais keliais:

Kristaus Karaliaus švente Rochestery
Rochesterio ateitininkai spa- mui vadovauti buvo pakviestas 

lių 30 surengė trigubą minėji- 
. mą: Kristaus Karaliaus šven-

i
g •-

i' 
į:

LIETUVIŠKI ŠVIETIMO REIKALAI
CLEVtLAHO. OH1O ' ,

Vakarienė baigta S. Sužiedė
lio žodžiu. Jis pasidžiaugė Ro
chesterio ateitininkų gražiu 
darbu bei sugyvenimu ir ragi
no, pasekus Pijaus XI žo
džiais, ir toliau stengtis ne
lengvais laikais kilti aukščiau 
vidutiniškumo ir eiti gražiu 
ateitininkų keliu. Pobūviui pa
sibaigus, visi skirstėsi į namus 
su geriausia nuotaika, nors 
pirmadienį iš ryto nevieno 
laukė sunkus darbas. Dalyvis.

niiota, pasikalbėta, pasiklausy
ta tradicinio juokų laikraščio 
“Šiur” ir “Radijo iš Vilniaus” 
apie kvietimą “grįžti namo”. 

. Visus prijuokino Maniška 
Krasnaja savo spygliuotais 
pranešimais ir “Slobodkės 
trio” savo dainuškomis- Apie 
stalus kruopščiai triūsė ir žiū
rėjo, kad kam nors ko netrūk
tų, ateitininkės sendraugės ir 
jų talkininkės mergaitės. Nuo
taika buvo labai smagi-

skaitos tema buvo “Valdovai ir 
stabai". Apie valandą truku
sios paskaitos metu viešpata
vo nepaprasta tyla ir susikau
pimas. Kiekvienas galėjo. įsiti
kinti, kad ir gilios mintys gali 
būti pasakytos paprastais ir vi
siem suprantamais žodžiais.

Dr. Aifonas Stankaitis.
Sveikinimo žodį tarė garbės 

prezidiumo nariai* buvo pa- 
45 metų sukakties ir savo kuo- skaityti sveikinimai ir raštu: 

Ateitininkų Federacijos vyr. 
dvasios vado T. V. Gidžiūno, 
O. F. M., iš Brooklyno; dr. Pr. 
Jucaičio, Ateitininkų Sęndrau- Meninę dalį pravedė Bronius 
gių Sąjungos pirmininko iš 
Chicagos, Cambridge, Ohio, 
ateitininkų ir k. Kleb. kun. Jo
nas Bakšys savo žodyje pabrė
žė, - kad Kristaus Karaliaus 
šventė ir ateitininkų įsiparei- žinomas, 
gojimas sekti Kristų — visa 
atnaujinti Kristuje — pirmiau
sia reikalauja nuoširdžios arti
mo meilės, kuri turi būti ro
doma darbu. Jis čia pat nuro
dė ir konkretų darbą: rūpin
tis kad į JAV galėtų įvažiuoti 
ir tie mūsų broliai—seserys, 
kurie dar vargsta kituose kraš
tuose. KleJ). kun. J. Bakšys 
dar priminė, kaip naujai atvy
kusiem lietuviam buvo sten
giamasi padėti visokiais bū
dais; taigi ir jie dabar turi 
stengtis padėti kitiem. Kristus 
Karalius reikalauja iš mūsų 
gerų darbų ir artimo meilės. 
Kleb. kun. J. Bakšys ir kiti 
sveikinusieji ėteitininkam lin
kėjo geriausios sėkmės.

Po sveikinimų S. Sužiedėlis 
skaitė paskaitą, taikytą Kris
taus Karaliaus šventei; jo pa-

pos § metų gyvenimo.
Iš ryto Kristaus Karaliaus 

šventė prisiminta lietuviškoje 
" radijo valandėlėje, kurią tą ry

tą labai sumaniai ir nuotaikin
gai pravedė Vytautas Žmuidzi- 
nas. Jis nurodė šios šventės 
prasmę ir ją surišo su paverg
tąja Lietuva. A-kų Federacijos 
vadas Simas Sužiedęlis tarė 
trumpą žodį į Rochesterio lie
tuvius, pasidžiaugdamas jų 
veiklumu ir gražiu darbu. Ra
dijo valandėlei buvo parinkta 
graži religinė muzika, kuri la
bai tiko kalbėtojų žodžiam ir 
paskaitytam eilėraščiui apie 
Rūpintojėlį. Skaitė V. Žmuidzi- 
nas ir Pr. Puidokas, čia tenka 
išreikšti gili; padėka Lietuvių 
Radijo Klubo vadovybei ię va
landėlei vadovavusiam V. 
Žmuidzinui, kad buvo suprasti 
lietuvių katalikų troškimai ir 
jie nuoširdžiai patenkinti

Po to šv. Jurgio bažnyčioje 
11 vai. buvo iškilmingos mišios 
su išstatytu Švenč. Sakramen
tu. Mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. Dom. Mockevičius. 

. Savo pamoksle jisai iškėlė, 
kaip reikia Kristaus Karaliaus 
šventę suprasti ir kokią ji tu
ri vietą Katalikų Bažnyčios li
turgijoje. Mišių metu ateitinin
kai bendrai ėjo šv. Komunijos.

Po pietų šv. Jurgio parapi
jos salėje 3 vai. buvo iškilmin
gas susirinkimas —akademija. 
Nors diena buvo ūkanota ir 
protarpiais smarkiai lijo, bet 
salė prisirinko pilna žmonių. .. 
Scena buvo papuošta Kristaus 
Karaliaus statula, ateitininkų 
ženklu ir gėlėmis .

Iškilmingąjį susirinkimą — 
„ minėjimą atidarė Rochesterio

Krokys, pats parašęs ir įspū
dingai paskaitęs įvedamuosius 
ir palydimuosius tekstus. Vai
dinimo du vaizdelius režisavo 
Rochesterio visuomenei gerai 

nuoširdus talkinin
kas įvairiem parengimam An
drius Cieminis. Violenčele gro
jo muz. Petras Armonas. Žiū
rovams buvo parodyti dū pa
veikslai Lietuvaitė prie parti
zanų kapo ir Lietuvis tremti
nys Sibire. Vaidino ir dekla
mavo ateitininkų kuopos na
riai. Salėje nevienas šluostėsi 
ašaras ir sunkiai atsiduso, pri
siminęs savo gimines, pažįsta
mus. Savo nuotaika vaizdeliai 
gerai derinosi su Kristaus Ka
raliaus švente; meniškai buvo 
atlikti pasigėrėtinai.

Po iškilmingos minėjimo 
dalies šv. Jurgio parapijos 
Įėję buvo šeimyniškas pobūvis 
— vakarienė, čia matėsi visų 
lietuviškųjų organizacijų atsto
vai gražus būrys kviestų sve
čių ir visi ateitininkai su šei
momis. Pobūvio metu padai-

Aukštesnioji lituanistinė 
mokykla

buvo atidaryta penktadienį, 
spalių 14, 7 v. v. šv. Kazimie
ro parapijos mokykloje. Atida
ryme dalyvavo mokyklos direk
torius prof. J. Puzinas, kuris, 
nors ir spaudžiamas darbų naš
tos, sutiko jai vadovauti. Į ati
darymą atėjo 26 mokiniai. Ga
lėtų būti ir daugiau, bet ką gi 
padarysi...

Jau 2 metai, kaip Philadel- 
phijoje veikė vad. “Lietuviškie
ji Vakarai” jaunimui. Tai ir 
buvo paskaitų rinkinys žiemos 
metu — maždaug tuo pat laiku 
ir tojė^pačioje vietoje Aukš
tesnioji lituanistinė mokykla 
norėta steigti šeštadieniais, 
kaip ir šešt. lituanistinė moky
klą, tačiau, mokiniams pagei
daujant, pasiliko penktadie
niais. Mokykla dabar turi 2 
klases. Linkime sėkmės!

Lituanistinės vysk. Valan
čiaus mokinių tėvų susirinki
me spalio 23 tėvų komiteto 
pirm. H. Idzelis padarė prane
šimą apie komiteto veiklą: bu
vo surengta Kalėdų eglutė, va- . 
karas, mokslo metų baigimo 
aktas .tautinių šokių grupės 
pagerbimo vakarienė ir kt. Mo
kykla taip pat aktyviai rūpi
nosi, kad vaikučiai pirmajai ko
munijai būtų parengti lietuvių 
kalba, ir tai davė gerų vaisių. 
Lituanistinių dalykų pamokas 
lankė 140 šeimų 194 vaikai

Comilium Facultatis
Spalių 22 d. Philadelpnijos

meno ansamblis antru kartu (mokslo metų pabaigoj). Ko- 
pastatė Miko Petrausko opere
tę “Consilium Facultatis”. Pa
statymas buvo kaip ir pernai 
tik Stasys Šimkūnas pertraukė 
dekoracijas, pieštas dail. Pet
ro V«aškio. Rež. — Adolfas Gai
galas; muzikinės dalies vado
vas — Leonas Kaulinis; pia
nistė — Dolores Norgalis. Vai
dino: J. Braželis — Bulbtickis, 
B. Gasparonienė — Margarita, 

•O. šalčiūmėnė — Onutė, V.
Šalčiūnas — Murickis, A. Bra
želis — šuląkis, J. Skladaitis— 
Reškys, A šalčiūnas — Valen- 
tukas, Z. šalnaitytė — Joanė.

Pats pastatymas buvo malo
nus ir nuoširdus, nors kai ku
rių aktorių vaidinime matyti 
gal kiek ir perdaug “mėgėjiš
kumo” (rankų laikymas ir 
pan). žiūrovai, kurių neper-

ŠV. KAZIMIERO KOLEGIJA ROMOJE NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA
Pastaruoju metu grįžo iš 

Rusijos visa eilė įvairių tauty
bių žmonių. Jie parvežė mums 
žinių apie Rusijoje kalinamus 
lietuvius. Jų ten yra daug, bet 
jie nenusimena. Jie noriai 
kenčia už tikėjimą ir už Lietu
vą. Jie tiki labiau negu betka- 
da į katalikiškos Lietuvos pri
sikėlimą. Jie kviečia visus lais
vame pasaulyje esančius lietu
vius daryti visa, kad jų kan
čios nebūtų veltui, kad Lietu
viai kiek galima greičiau būtų 
grąžinta laisvė ir kad mes viši 
būtume pasirengę viskuo pri
sidėti prie atstatymo darbo iš-

. laisvintoje Tėvynėje.
Kaip visiems jau yra- žino

ma,
šv. Kazimiero kolegija Ro

moje
kaip tik ir turi tikslą pareng

ti lietuvius jaunuolius apašta
lavimo darbui Lietuvoje, šioje 
kolegijoje yra auklėjami ir

_ ___ . . -
ŠV. KAZIMIERO koplyčia Romos lietuvių kolegijoje.

nas Puidokas, pakvietęs į gar
bės prezidiumą: kleboną kun. 
Joną Bakšį, ateitininkų kuopos 
dvasios vadą kun. D. Mockevi
čių, Ateitininkų Federacijos 
vadą S. Sužiedėlį, Alto - Balfo 
skyriaus pirmininką Petr 
Narkeliūną ir Rocnesterio lie
tuvių bendruomenės pirminin
ką Aloyzą Jančį. Atidaromaja
me žodyje pirm. Pr. Puidokas 
prisiminė šios šventės reikšmę, 
suminėjo ateitininkų organiza
cijos atsiradimą, jos tikslus ir 
atliktus darbus tėvynėje ir 
dabar tremtyje. Toliau minėji- rengiami kunigai ir klierikai

Lietuvai. Jie visi turi pasiža
dėti grįžti į Lietuvą pirma pasi
taikiusia proga, kai grįžimas 
politiškai bus įmanomas. Tok
sai patvarkymas išplaukė ne 
tik iš mūsų troškimo, bet taip 
pat iš šv. Tėvo Pijaus XII no
ro ir paliepimo.

Iki Šiolei į šv. Kazimiero 
kolegiją buvo įstoję 77 studen
tai, kurių 38 kunigai ir 39 klie
rikai. Naujų kunigų įšventinta 
Romoje 27. Kolegijoje studija
vusieji kunigai šiuo metu 
dirba kunigišką darbą įvairiuo
se pasaulio kraštuose tarp savo 
tautiečių ar svetimųjų, laukda
mi Tėvynėn grįžimo valandos, 
šiuo metu Kolegijoje gyvena 
ar.apie ją telkiasi 15 kunigų ir 
6 klierikai

Atgavus Lietuvai laisvę, ten 
tebus gal likę tik labai maža 
kunigų. Be kunigų greitas 
sugriauto religinio ir dorinio 
gyvenimo atstatymas bus neį
manomas. Todėl visiems mums 
turi labai rūpėti prisidėti prie 
paruošimo lietuvių kunigų už
sienyje. Su dideliu dėkingumu 
ir džiaugsmu turiu pareikšti, 
jog iki Šiol daugelis lietuvių 
šį kunigijos parengimo Lietu
vai užsienyje reikalą gerai su
prato ir gyvai atjautė. Mūsų 
kolegija Romoje galėjo įsi
steigti ir išsilaikyti
tik dėka didelio geraširdHkv- P. Jurą, prel. L. Mendelį, kan. 

mo Amerikos lietuty kunigę J. PaŠkauską, kun. kapelioną 
ir pasauliety. J. Švagždi kun. J. čepukaitį.

Bet yra ir tokių tautiečių, kun. K. Butkų, kun. kleboną J.

Ed. Turauskas.
(Atkelta iš 3 psl.) 

lankių komentarų ir malonių 
nusistebėjimų svetimtaučių

mūsų jaunose 
sustiprintų tė-

bendrabutyje 
išgirsti daug

į; : - Pasibaigus programai Ann- 
hurst kolegijoj, ministeris Ed. 
Turauskas aplankė bendrabu
čio mergaites Nekalto Prasidė
jimo seselių sodyboj. Nors vi
zitas buvo gana trumpas, bet 

I; jo užteko, kad
širdyse svečias

Į. vynės meilę.
Nors dažnai 

’ turim progos
gražių kalbų, tačiau tą vakarą 
ne viena buvom sujaudinta 
nuoširdžiais min. Ed. Turausko 
žodžiais ir gražiais linkėjimais. 
Jis perkėlė mūsų mintis į ken
čiančią tėvynę, kurioje mūsų 
metų jaunimas drąsiai kovoja 
už moralinę irtautinę laisvę. 
Kartu" priminė, kad mes nau
dojamės didele privilegija, gy
vendamos laisvam pasaulyje, ir 
kad mums už tą laisvę dar teks 
atsilyginti. “Lietuva tikrai pri
sikels, tad ruoškimės į ją par
vežti mokslo, tikėjimo irmeilės

B kraitį.”
“Gegutėle, šį metelį, tu anks

ti ti pas mus parlėk...” — dai-
( navom išlydėdamos svečią, ir

buvo kartu liūdna ir gera ži
nant, kad toji daina h* dabar 
tebeskamba mūsų pavergtoje 
tėvynėje.

kurie, atrodo, dar net nežino, 
kad Romoje yra tokia kolegija. 
Mes trokštame visų bendradar
biavimo šiame sunkiame mūsų 
darbe. Visi kviečiami prisidėti 
prie šio gyvybinio naikinamos 
mūsų Tautos rekalo: kas mal
da, kas medžiagine parama, 
kas naujų kandidatų suradimu.

Turime kolegiją, bet turime 
rūpintis, kad ji neliktų tuščia. 
Jaunuoliai, kurie yra išgirdę 
savo širdyje Dievo malonės 
šauksmą į Jo apaštalų eiles, 
turėtų, atvykti pas mus į Ro
mą, kad pasirenktų saviems 
tarnauti. į kolegiją priimami 
kandidatai lietuviai iš viso pa
saulio, baigę vidurinį mokslą, 
duodantį teisę stoti į universi
tetą. Išimtinais atvejais gali 
būti priimti ir baigusieji tik 
aukštesnės mokyklos high 
school kursą.

Esame reikalingi ir medžia
ginės paramos,

nes reikia išlaikyti įstaigą 
ir klierikus bei kunigus, kurie 
neturi iŠ ko užsimokėti už pra
gyvenimą. Tokių yra didelė 
dauguma. Iki šiolei pajėgėme 
verstis iš aukų. Tikimės, kad 
brangiųjų mūsų geradarių 
duosnumas nesumažės ir atei
tyje. Kitaip atsidurtume sun
kioje padėtyje, kadangi naujų 
pragyvenimo šaltinių neesame 
suradę, o pats pragyvenimas 
Italijoje nuolat kyla.

Jaučiu malonią pareigą pa
dėkoti visiems, kurie šio pasta
rojo mano lankymosi JAV pro
ga parėmė kolegiją savo auko
mis. Ypatingu būdu noriu pa
minėti prel. J. Balkūną, prel.

stambiausias
Bendruomenės 
kyklai davusi 
šokių grupei $122, taip pat ne
maža pinigų paskyrusi moki
nių dovanoms bei premijoms, 
Ateities klubas su $150 ir kt. 
Pažymėtina, kad dalis mokyto
jų — Augustinavičienė, P. 
Balčiūnas, M. Dunduraitė, Vė- 
lyvis — mokyklai paaukojo 
jiems priklausomą atlyginimą. 
Iš viso mokytojams buvo išmo
kėta $1618.50, seselėms moky
tojoms $140, įvairiems spaudos 
darbams išleista $94.73. šia
me veikliame komitete, be pa
ties pirm., dar buvo Masilio- 
nienė, Gulbinienė, Eimutienė 
ir Madziliauskas .

Kontrolės komisijos aktą 
perskaitė F. Navickas.

Kalbėjo ir abu mokyklos ve
dėjai — buv. J. Žilionis ir da
bartinis A. Tamulionis. Abitu
rientų pereitais metais mokyk
la išleido 6, dviem buvo duotos 
pataisos, kurios dar neišlaiky
tos. Mokyklos gyvenime susi
darė šilti santykiai, tai ir 
liau laiduos, kad darbas 
gerai. Deja, atsiradę keli 

(Nukelta į 6 psl.)

daugiausia atsilankė, pastaty
mą priėmė nuoširdžiai. An
samblis skiria visą pelną kelio
nei į dainų šventę Čikagoje 
1956. A. K.

Philadelphi joje koncertuoja 
dvi menininkės

Philadelphijoje vietos veikė
jų komiteto rūpesčiu- lapkričio 
5, šeštad., Schurz Memorial 
salėje, 420 Chesnut St., ren
gia dviejų žymių menininkių 
'— Juzės Augaitytės ir Julijos 
Rajauskaitės — koncertą; pra
džia 8 v. v.

Juzė Augaitytė, Liet, operos 
solistė, nuolat gyvenanti Phi
ladelphijoje, vietos lietuviams 
yra nesykį koncertavusi, ir jos 
dainos visada buvo ir yra mie
lai sutinkamos .Iš viso ji ligi 
šiol yra dainavusi daugiau kaip 
200 koncertų, įskaitant Kau
ną, Vilnių, daugybę .aplankytų 
stovyklų Vokietijoje bei lietu- 

riams už nuolatinį darbą kole- viškų kolonijų Amerikoje, 
gijos naudai. Te gerasis Dievas 

: atlygina visus gausiomis savo 
malonėmis. ,

Jei ne visi mums gali padėti 
1 medžiagine parama, tai visi ga

li mus paremti savo maldomis. 
Visko esame reikalingi, bet 
ypač Dievo palaimos. Nuo Die
vo palaimos priklauso pašauki
mai, nuo Dievo palaimos pa
reina mūsų auklėjimo darbo 
sėkmingumas. Visi laukia šian
dien gerų, šventų kunigų. Jų 
ypač laukia mūsų brangi Tė
vynė. Tokius kunigus mes ga
lėsime išauklėti tik ypatingos 
Dievo malonės padedami. Tai
gi padėkite mums savo maldo
mis, o mes atsiminsime jus 
mūsų maldose, kad Dievas jus 
laimintų jūsų gyvenime ir dar
buose.

ir asmenines aukas. Dėkui taip 
į pat visiems kitiems gerada- 
j riams, o pirmoje eilėje Mr. Dr.

Jerome ir Mr. Don. Kuraitis iš 
Čikagos, už aukas ir mūsų rė- 

j mėjų skyrių valdyboms ir na-

Valantiejų, kun. kleboną M. 
Kemežį, kun. kleb. Rakauską, 
kun. kleb. J. Miliauską, kun. 
kleb. Karalių, kun. kleb. Cėsną 
ir kit, kurie, be visokios kitos 
pagelbos, nuolat -dar mus re
mia šv. Mišių intencijomis. Dė
koju taip pat iš visos širdies 
prel. Ig. Kelmeliui, kun. kleb. 
P Virmauskiui, 
Juškaičiui, kun.
Tadarauskui, kun. kleb. J. Ro
binui, prel. Pr. Strakauskui, 
kun. kleb. Sadauskui, kun. V. 
Karalevičiui ir kt. už parapines

kun. kleb. 
kleb. dr. J.

Prel. L. Tulaba,
šv. Kazimiero Kolegijos Ro

moje Rektorius.

Dainavimo mokslus studijavo 
Lietuvoje, baigė Italijoje. Yra 
dainavusi Romoje, Milane, 
Berlyne. Vienoje, Taline, Ry
goje ir kit. susilaukdama gra
žių spaudos ir visuomenės at
siliepimų.

Julija Raįauskaitė, pianistė, 
gyvenanti New Yorke. Phila
delphijoje koncertuoja pirmą 
kartą. Ji yra gimusi Amerikoje 
Lietuvoje baigė konservatori
ją. dirbo kaip akompaniatorė 
Kauno konservatorijoje, moky
tojavo Austrijoje Klagenfurto 
konservatorijoje. Su savo kon
certais yra aplankiusi daugel 
tremtinių stovyklų Vokietijoje 
ir Amerikoje lietuviškų koloni
jų. Dabar turi savo muzikos 
studiją.

Abi menininkės atliks Įdo
mią dainų ir piano muzikos 
programą, kuria galės pasi
džiaugti philadelphiečiai.

S. N.

“Varpų Giesmė” 
Waterburyje

Waterburio Lietuvių Teatro 
vaidinimas, Petro Vaičiūno 4 
veiksmų drama “Varpų gies
mė”, dėl ištikusio miestą ir 
apylinkes staigaus potvynio, 
negalėjęs Įvykti spalio 16 *d., 
bus statomas lapkričio 6. sek
madienį 4 vai. p. p. toje pačio
je lietuvių parapijos salėje.

Kadangi šiuo teatro pastaty
mu yra didelis visuomenės su
sidomėjimas ne tik vietoje, bet 
ir plačioje apylinkėje, todėl 
daugelio pageidavimu teatro 
vadovybė nutarė spektakli pa
kartoti visiems tiems, kurie 
domisi pamatyti veikalą, dar 
kartą .arba nėra matę premje
ros .

Dėl sceninių sunkumu šis 
veikalas negalės būti vaidina
mas New Britaine, nei Hart
forde. nors iš šių vietovių bu
vo keliais atvejais gauta pagei
davimų. šių ir kitų apylinkės 
kolonijų lietuviams bus ge
riausia atvykti Į VVaterburio 
erdvę lietuvių salę ir pažiūrėti 
įdomaus vaidinimo, bei pasi
gėrėti gražiu veikalo pastaty
mu.

Lapkričio 12 dieną "Varpų 
giesmė” bus vaidinama Balti- 
morėje. kur teatrą pakvietė ir 
spektaklį ruošia vietos lietuvių 
bendruomenė.

BROKTONIECIAI!

HJalmar R. Peterson

Jei norite, kad Brocktono miesto išlaidos būtų maži
namos, bereikalingas pinigų eikvojimas sustabdy
tas, namų savininkams taksai nekiltų, visi balsuo
kite ir išrinkite į Brocktono miesto majorus respubli
koną

HJALMAR R. PETERSON
Republtcan City Commrttee: 

■ Maurite Palmer. CMtenun.

Rinkimai Lapkričio - November 8 d.
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— Malonu buvo žiūrėti tvar
kos, nes visi buvo paklusnūs. 
Manau, kad ir šios sodybos 
ūkis pikniko metu per daug 
nenukentėjo. Gražiai jis atro-

Nuo autobuso organizavi
mo atsisakyta, nes daugelis tu
ri mašinas.

—Moncevičiui tiktų būti 
Brocktono majoru. Kam gi čia 
yra “Lietuviškas kaimas”, va
dinamas “Lithuanian Village”, 
kad iš jo majoras neprasimuš
tų. O tada Imis lengviau statyti 
ir koplyčią..^

— Tikrai bus lengviau, — 
kalbėjo Mončevičius, — kai 
susiimsime prie to darbo visi, 
kaip ir Darbo dienos šventėje, 
kuriai surengti labai daug pa
dėjo J. Jakavonytė, O. Cesnie- 
nė, J. Kubilius, V. Bartkevičius 
ir kiti. Sunku čia būtų juos iš
vardinti. Gal Tautkus, šio mies
to lietuvis policininkas, bus 
visus talkininkus suskaitęs?

Bet jis atsistojęs tiek tepasa-

metais iškilmingai švęsti sidab
rinę Marianopolio kolegijos su
kakti. Buvo sukalbėta malda 

Navicką, 
potvynio

Mr». Adam Barauskas, 34 Arthur St., 
Atty Leonard Tamule, 63 Blendall St- 
Edvardas Tautkus, 168 Ridjje St.,

ros aprūpinimo Įmones (New 
England Electric System); da
bar yra sąskaitininkas Naujo
sios AglijoHPūwer Service Co. 
kuri turi ryšį su Bostonu. .Pra
ėjusio karo metu tarnavo U. S. 
Navy daliniuose, buvo kuopos 
vadu (company commander). 
Dabar yra 6 apylinkės civili
nės apsaugos leitenantas.

H. Moncevičiui yra taip pat 
gerai pažįstamas visuomeninis 
darbas, kurį jisai mėgsta ir 
kuriam aukojasi. Jis yra Ko
lumbijos vytis, buvo pirminin
kas šv. Vardo Draugijos šv. 
Kazimiere lietuviu parapijoje, 
tos parapijos kolektorius, 
Brocktono miesto respubliko
nę komiteto narys, Franklino 
lietuvię klubo narys, Brockto
ne šv. Kryžiaus klubo vicepir
mininkas, visos eilės kitę drau- 
giję narys.

H. Mončevičius gyvena 74 
Frankton Avė. yra vedęs Joze- 
finą P. Kelly, turi du sūnus ir

-— Tikrai gražiai, —įsiterpė 
Julija Jakovonytė, kuri Brock
tono vienuolynu rūpinasi tar
tum savo namais. — Vienas iš 
lankytojų taip dar pasakė: 
“Gražiai sutvarkėte ūki, dirb
dami kartu ^u Dievu. Reikėjo 
užsukti ir pažiūrėti anksčiau, 
kaip tas ūkis atrodė, kada ji 
vienas Dievas valdė”...

Dalyviai norėjo pamatyti ir 
agronomą prof. B. Vitkų, ku
rio ranka ūkyje jaučiama, bet 
iš New Yorko tą dieną jo nega
lėjo prisišaukti. Jis ten vestu
ves kėlė....

stovavęs kun. A. Kneižys ir 
priminė, kad ši diena, spalių 
23, yra misijų sekmadienis. 
Taigi:

— Nemanykime, kad misi
jas reikia remti tiktai Afrikoje 
ar Azijoje. "Mes čia pat turime 

kurioms reikia 
seserys dabar- 
namuose nebe-

savas misijas, 
koplyčios, nes 
tiniuose maldos 
sutelpa.

Prel. Pr. Jurui dar tarus žo
di apie artimo meilės darbą, 
kuris yra neatjungiamas nuo 
tikėjimo, pabaigai kun. J. 
Švagždys, vienuolyno .■ kapelio
nas, priminė vieną atvejį, kaip 
artimo meilės darbas atlygina
mas.

• Darbininko dramos kon
kursui atsiųstas antras Veikalas 
— “Audra”, 5-kių veiksmų 
drama, pasirašytas Nemunaičio 
slapyvardžiu. Veikalas atėjo iš 
Australijos.

• S. Girdvainis, Lietuvos Mi- 
nisteris prie Šv. Sosto, serga.. 
Jam spalio 24 d. padaryta sun
ki operacija.- Prieš operaciją 
popiežius atsiuntė specialų 
apaštališką palaiminimą ir nuo
širdžius linkėjimus. Linkėjimų 
telegramos gautos iš J. E. 
Mons. A. Samorė, valstybės se
kretoriato diplomatinė? sekci
jos vedėjo, ir "daugelio diplo
matinio korpuso narių.

• Argentinos Lietuvię Cent
ras spalio 15 d. paminėjo savo 
veiklos 29 metų sukaktį. Per 
minėjimą pasakyta daug kal
bų. Centrui priklauso apie 400 
lietuvių šeimų Buenos Aires 
mieste. Jis nori pastatyti gra
žius Lietuvių namus, tam rei
kalui jau suaukota 100.000 pe-

karienės metu buvo padaryta 
rinkliava nukentėjusiems nuo 
potvynio šelpti, surinkta 43 
dol. 26 centai ir persiųsti J. 
Žemaitaičiui. Rinkliavoje talki
ninkavo Ona irMarijona Son- 
gailaitės ir M. Lešinskienė. Me
ninę programą išpildė draugi
jos narės: L. švenčionienė, V. 
Kaupinienė. O. Kvaraniejūtė ir 
M. Marcinkevičienė, padainuo- 
damos dvibalsiai keletą liau
dies dainelių. Kai kurios dai
nos, pvz. “Užtekėjo, užmirgė- 
jo”, “Ateis šaltas rudenėlis”, 
“Pasivalgęs rūgštaus pieno” ir 
kitos buvo V. Kaupinienės pa
dainuotos, Iz. Vasyliūno užra
šytos ir pritaikytas joms akom
panimentas. Taigi, šios liaudies 
dainos iš viso dar “naujiena” 
mūsų liaudies dainų repertua-

5. Visuotinas susirinkimas 
atidėtas po Naujų metų.

Šv. Elžbietos d-jos vakarienė 
įvyko spalio 23 d. Jos metu 
kalbėjo pirmininkė O. šauki- 
mienė, kun. A. Janiūnas. Iz. 
Vasyliūnas ir J. Valiukonis. Va-

— Bavarijoje, — kalbėjo jis, 
— prie Muencheno, kitados 
sirgo moteriškė. Jos duktė, 
turėjusi jai parnešti vynuogių, 
bet kitur jų negaudama, pirk
ti nuėjo į karaliaus kiemą. 
Karalius įsakę duoti vynuogių, 
bet atlyginimo neimti. Jis iš
leido tą mergaitę sakydamas: 
“Duodame, bet neparduodame, 
kad Dievas atlygintų”. Dirbki
me ir mes, nereikalaudami, 
kad kiekvienu atveju būtų vis 
atlyginta, įvertinta, pastebėta. 
Pas Dievą neliks nieko nepa
stebėto.

Pasitarimo dalyviai skirstėsi 
su geriausiais pasiryžimais 
dirbti, kad Brocktone seserim 
atsirastų koplyčia. Man tik 
knietėjo širdyje, kad čia turė
jo būti ir jaunimo, kurį reikia 
pratinti perimti vyresniųjų 

Tuomet pakilo Bostoną at- f darbą. Mk.

• Melbourno lietuviai Aus
tralijoje tarėsi savo namų rei
kalu. Sporto klubas ir skautų 
globos komitetas atsisakė nuo 
anksčiau planuotų atstatytų 
namų savo reikalams. Surink
ta grynais pinigais per 1.600 
svarų' ir turima pažadų pirk
ti akcijas už 800 sv. Tinka
miems namams reiktų bent 
3.000 depozitų. Melbourno lie
tuviai kasmet svetimiesiems iš
moka už sales po 200 svarų.

• Kun. Petras Patlaba, iš
buvęs vikaru Baltimorėje šv. 
Alfonso lietuvių parapijoje 5 
metus, persikėlė į Chicagą. Į 
šv. Antano parapiją pas prel. 
Ig. Albavičių.

• Nikodemas Lepeška, 75 
metų; ilgai gyvenęs Norwoode, 
paskui Neftv Jersey, mirė New 
Yorke. Liko žmona Petronėlė.

kolegijos 
rėmėjų valdybą išrinkti: pirm, 
kun. V. Martinkus: vicepirm. 
Ridikienė ir Orbeck. sekr. M. 
Grinčiūnaitė. ižd. kun. J. Kup
revičius, MIC, ir dvasios vadas 
kun. J. Skrodenis. MIC. Sekę 
palaiminimas ir vakarienė.

Seimo dalyviai išsiskyrė su 
pakilusia ir ryžtinga dvasia.

A. N.

nuoširdžiai, ki- 
visai laisvai, 
mano vardas 

pasakomas 
šiame vienuo- 
visa dešimtimi

kad seserys neturi 
ir joms pirmiausia 
pastatyti.

Kadangi buvo
Brocktonas ir Bostonas, tai ir 
tų vietų dalyviai atsiliepė, ža- 
dėdamiesi dėtis į talką. Kai 
apie tai kalbėjo Mončevičius. 
Brocktono miesto tarybos na
rys, tai visi taip ir sušneko:

vieną dukterį, pačią jauniau
sią, kuri dar lanko šv. Kazi
miero lietuviu parapijos vaikę 
darželi. =*-

IVposits madc on or bcforr t be lOth bosinėms <iay 
of Jaimary. April. .Tūly antį October and the :>rd 

bimincss day of a H other montlM draw tnlerrat 
f mm the firat of mich rnonth if loft to the 

cnd of the qu»rtcrly dlvitlend perlod.

palaikyti rinkimuose SAVĄJĮ 
KANDIDATĄ, tai H. Moncevi- 
čius užsitarnauja lietuvię bal
sę dar ir dėl to, kad jis, kaip 
minėjome, visada yra su lietu
viais ję parengimuose ir šv. 
Kazimieroparapijos gyvenime.

.Visi balsuokime už Hipolito 
Moncevičiaus perrinkimą!

negali savo širdies atplėšti, tai 
visa savo energija vėl metasi į 
juos. Jį kalbėjo:

— Darbu reikia pasidalyti, 
Brocktonas koplyčiai smėlį 
duos (ji pasakė “pieską”, nes, 
matyt, dzūkė), o Worcesteris 
suves. Bostonas samdys mūri
ninkus. o visi kiti pirks plytas. 
Tiesa, visiem šio to reikia ir 
visi prašo, bet dabar yra taip, 

koplyčios, 
reikia ją
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• Austrijos lietuviams pa
remti Kalėdų proga renkamos 
aukos. Iniciatorių grupę suda
ro prof. Balys Vitkus mokyto
jas Juozas Senkus ir prekybi
ninkas Jonas Karvelis. Surink
tieji pinigai bus pasiųsti į Aus
triją. Aukas siųsti J. Karvelis. 
3322 S. Halsted St.. Chicago 
8. III.

• Ieškoma Apolonija Nenor- 
taitė. spėjama, kad gyvena In
dianos valstybėje. Ieško Sigitas 
Stašaitis. Atsiliepti šiuo adre
su: J. Gerdvilis. 121 N. 5th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

• J. Gilvydis Argentinoje 
rodo spalvotus filmus iš lais
vos Lietuvos gyvenimo. Savo 
kino teatrą jis yra pavadinęs 
“Vyties” vardu.

• Dail. Kazimieras Žoroms* 
kis, gyvenęs Chicagoje. Ričar
do meno galerijoje surengia 
savo kūrinių parodą, kuri bus 
atidaryta gruodžio 1 d. ir tę
sis visą mėnesį. Anksčiau daili
ninkas yra surengęs porą pa
rodų. kurios buvo taikomos- 
lietuviškai visuomenei.

žaidimu aikštės, plaukimo ba
seinai. Jisai dirbo įvairiose 
miesto komisijose (kommit- 
tees): viešojo saugumo, atskai
tomybės, pensiję, skundę, vie
šę pastatę, viešęję darbę, fi
nansų ir k. Jis yra taip pat ve
teranę komisijos pirmininkas.

Beveik visą laiką gyvenda
mas šeštoje apylinkėje, kurią 
labai gerai pažįsta, gyvendamas 
tarp lietuvię, jis mokėsi Brock
tono miesto pradinėje ir aukš
tesnėje mokykloje, paskui 
1937 m. labai gerais pažymiais 
baigė šv. Kryžiaus kolegiją 
(Holy Cross College). Čia labai 
gerus pažymius turėjo ir iš 
sporto, kurį mėgo iš jaunę 
dienę. Būdamas dar mokiniu 
ir paskui studentu, vasaros 
metu jis prižiūrėjo Mentalioje 
ir kitur vaikę maudymosi ba
seinus. Jis čia buvo tę prižiū
rėto ję vadovu.

Baigęs mokslus, išėjo dirb
ti į Naujosios Anglijos elekt-

už a. a. kun. Joną 
MIC, ir už žuvusius 
metu.

Į sekančių metu

Mayoro LUCET Administracija Brocktonui davė mo
kykloms gerus mokytojus; pagerino vandens sistemą; 
ištiesė daug naujų vandentekių; padarė naujų šali
gatvių ir t.t.
Mayoras G. Gerald Lucey yra didelis lietuvių.drau- 
gas. Jo raštinės durys visiems atidaros. Jis kiekvie- 

yra pasirengęs kiek galima padėti. Todėl, atė
jus rinkimų dienai, visi kaip vienas atiduokite savo 
balsus už dabartinį Mayorą

Tą sunkų klausimą sveikai 
sprendė B. Millerienė iš Wor- 
cesterio. Ji jau daug kartų bu
vo sau prisiekusi nedirbti vi
suomeniniam reikalui, bet kai 
tų reikalų vis atsiranda, ir di-

3. šeštadieninės mokyklos 
reikalu nutarta steigti tokią 
mokyklą, kuri būtų lyg tąsa 
kun. A. Klimo turimų lituanis
tikos pamokų. Dėstyti sutiko J. 
Valiukonis.
4. Kultūrines pramogas svars

tant, teigiamai buvo pasisaky
ta už prel. P. Juro sumanymą 
parodyti kino vaizdus iš Lietu
vos.

Prel. P. Juras spalio 23 d. 
buvo nuvykęs į Brocktoną. kur 
dalyvavo Nukryž. seserų vie
nuolyno rėmėjų ruoštoje vaka
rienėje. Be jo iš Lawrence dar 
dalyvavo O. Akstinienė ir M. 
Pylįpienė. ;

Misijų sekmadienį, spalio 23, 
Marianapolyje įvyko marijonų 
kolegijos rėmėjų suvažiavimas, 
kuris prasidėjo šv. Mišiomis. 
Jas aukojo kun. J. Dambraus
kas, MIC. Pritaikintą pamokslą 
pasakė kun. J. Jančius. MIC, 
pasirinkdamas temai arkivysk. 
Jurgio Matulevičiaus žodžius: 
“Rikiuokitės ir pasišvęskite”.

Po bendrų pietų mokyklos 
naujoje valgykloje prasidėjo 
posėdis. Rėmėjų pirm. kun. V. 
Martinkus. iš Providence R. I.. 
po įžanginės kalbos pakvietė 
viršininką kun. J. Kuprevičių, 
MIC, sukalbėti, maldą. Suvažia
vimo vedėju išrinktas kun. J. 
Dambrauskas. MIC. Į garbės 
prezidiumą pakviestos: Ridikie
nė iš VVorcesterio. Orbeck iš 
Hartfordo, Karanauskienė iš 
VVaterburv ir .Mičiūnienė iš• ■ — ■ %

New Britain. Sekretore buvo 
M. Grinčiūnaitė iš VVaterbury. 
V. Brazauskas. MIC, Lopez ir 
Mandatų komisiją sudarė kun. 
V. Brazauskas. MIC. Ix>pez ir 
Rita Brazauskaitė^ Rezoliucijų 
komisijon Įėjo kun. A. Nau
džiūnas, MIC, Kalendienė, Ja-

ALB skyriaus susirinkimas ras. 
įvyko spalio 21 d. šv. Pranciš
kaus bažnyčios svetainėje. Da
lyvavo preL P. Juras, skyriaus 
pirmininkas J. Valiukonis, vi
cepirm. S. Malinauskas, narė J. 
Lisauskienė, sekretoriavo E. 
Vasyliūnienė. Pagal pirminin
ko pateiktą dienotvarkę buvo 
svarstyti šie klausimai: 1. Nu
kentėjusiems nuo potvynio pa
remti nutarta padaryti rinklia
vą šv. Elžbietos draugijos va
karienės metu ir aukas per
siųsti J. Žemaitaičiui.

2. Čiurlionio ansamblio kon
certo reikalu (koncertas įvyks 
lapkričio 12 Bostone)' nutarta 
pravesti propagandą 1 ir išpla
tinti bilietus. Platinimu pasirū
pins J. Valiukonis, o bilietus 
parūpinti pažadėjo prel. P. Ju-

Parapijos vakarienei ruošti 
darbuotojų susirinkimas įvyko 
spalio 24 d., pirmininkavo p. 
Jaskelevičius.

Prel. P. Juras buvo nuskri
dęs į New Yorką ir dalyvavo 
prel. L. Tulabos išleistuvėse, 
kurios įvyko pas prel. J. Bal- 
kūna.

Brockton, Jėzaus Nukryžiuo
tojo seserų vienuolyne, spalių 
23 buvo sukviesti pietums ir 
padėkai talkininkai, kurie, pa
dėjo suruošti šiemet Darbo 
dienos šventę vadinamąjį pik
niką. Susirinko iš viso apie 60 
dalyvių. Kai iš minkštos vištie
nos teliko kieti kauleliai, vie
nuolyno viresnioji, motina 
Anunciata, pakilusi prabilo:

— Šiemet Dievas buvo da
vęs gražią dieną, kuri suragi
no atvykti gausų būrį svečių, 
muš aplankiusių ir parėmusių. 
Jiems tariu didelį dėkui, taip 
pat ir visiems talkininkam, 
kurie savo triušu prisidėjo prie 
darbo. Seserys savo maldose 
prašys Dievą, kad Jis gausiai 
visiems atlygintų. O dabar pra
šau šiom vaišėm ir kalbom va
dovauti mus taip nuoširdžiai 
remiantį prel. Pr. Jurą, seserų 
rėmėjų pirmininką.

Prel. Pr. Juras, atvykęs iš 
Lawrence, — tas miestas, at
rodo, lyg būtų su Brocktonu 
suaugęs, nes prelatas yra tai 
ten tai čia, — prašneko susi
rinkusiem tokiu žodžiu:

— Kalbėsiu 
taip sakant, 
“frank”, nes ir 
šiame krašte 
“Frank”. Taigi, 
lyne yra seserų 
daugiau negu mūsų čia susi
rinko. Galime suprasti, kiek 
joms reikia kasdien bent už
kąsti, o kur dar apranga ir ki
ta. Reikalų ir rūpesčių jos turi 
daug, bet didžiausias iš jų yra 
tas, kad koplyčios trūksta. Pa
galvokime, ką galėtume, tuo 
reikalu padaryti...
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BROCKTONE lietuvię paren
gimuose ir šv. Kazimiero baž
nyčioje pamaldę metu galima 
pamatyti augalotą su akiniais 
vyrą, kum yra vis kuo nors 

dėlių, o nuo tokių dalykų ji užimtas: čia jis rūpinasi ku
riuo nors parengimu, čia renka 
aukas, čia žiūri . tvarkos. Tai 
HIPOLITAS MONČEVIČIUS, 
suaugęs su Montello kaip koks 
aukštas ąžuolas. Nieko nuosta
baus, kad jis prieš dvejus me
tus buvo išrinktas į Brocktono 
miesto tarybą. Pasibaigus pir
mam jo terminui, jisai kandi
datuoja antru kartu šeštoj 
apylinkėj (Ward 6). Norėtume 
neabejoti, kad jis vienbalsiai, 
ypač lietuvię bus perrinktas ir 
antrąjį kartą. To laukti leidžia 
ligšioliniai H. Moncevičiaus 
darbai.

Per pastaruosius dvejus me
tus H. Mončevičius, būdamas 
miesto tarybos narys (Coun- 
cilor) labai daug rūpinosi, kad 
būtę pagerintos miesto gatvės,

Sekė sveikinimai, pranešimai, 
senų "reikalų bei naujų suma
nymų ir rezoliucijų svarstymai. 
Dalyvavo apie 50 atstovų ir 
svečių, iš dvasiški jos — 12. Au
kų sudėta $1,200. Buvo priim
ta visa eilė rezoliucijų. Svar
biausios: atgaivinti senąsias ir 
steigti naujas rėmėjų kuopas: 
paskelbti esamus, nepilnus sti
pendijų fondus moksleiviams
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NEW HAVEN

KEARNY, N. J.
TV SERVICE
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LIETUVIŠKI ŠVIETIMO REIKALAI

EL 1-9400.

S. Stapulionis
AUTOMOBILE SERV.

WORCESTER, MASS.
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COOK ELFTRK COMPANY

Chicago, III.

APREIŠKIMO PARAPIJOS’LITUANISTINES GRUPES

VYT BELECKAS savintnk«>

Programoje VYTAUTO KIDOLIO rež'suota VYTAUTO ALANTO 3 veiksmų komedija Baras,SALE vestuvėms*
BUHALTERIJOS KLAIDA

įsus maihson ST
Pradžia 5 vai. vak.Auka $1 25

FOR THE BEST BUYS IN 
STATEN ISLAND PATRONE THE 
AI TO DEALERS LISTED BELOW.

STEAM HEAT “ITIUTIES- 
ThJs Medei Heate a Room 10x20

kurdinimui, yra veikli, energin
ga ir mokanti darbui aukotis 
veikėja. Taip pat yra pirmas 
atvejis, kad lietuvių kilmės as
muo gauna dabartinės valdžios 
endorsavimą. ’ Reikalinga tik
tai, kad patys lietuviai susi
prastų ir lapkričio 8 io kandi
datūrą paremtų (D. K.).

Automatic Electric-Cast Iron Ra- 
diators on Wheels. 10 Year Guar- 
antee. Low Cost Operation. Life- 
time Chemical Thermostat Controi 
No Special Wiring or Installation 
Needed. AC or DC. $5950 & op. 
F.O.B. NYC.-Buy direct and Save. 
Qur 19th Year. Write for Catalos. 
37 Sizes to Solve Your Heating 
Problema. “Visit Our Ground Floor 
Showrooms”. 122 East 34 StM Park 
A Les^ N.Y.C. Home Ovners Utili- 

Inc.

Relay adjusfers — assemblers

iždininkė, A. Arminas kultū
ros vadovas ir V. Bioševas ar- 
chyvininkas) prieš akis sunkūs 
ir atsakingi uždaviniai. Di
džiausias uždavinys, kaip jau 
buvo minėta, visų lietuvių 
vienybė ir bendra šeima, kuri 
bendrai, bet neskaidytai dirb
tų lietuviškiesiems reikalams 
ir jais sielotųsi.

Reikia atsiminti, kad mūsų 
gretos diena iš dienos retėja. 
Mes, kuriems leista dar čia 
būti, privalome eiti tuo keliu, 
kuri mums nurodė tėvai ir tė
vynė, o tie keliai, kaip paskai
tininkas St. Jakštas susirinki
me pabrėžė, yra: “Būkime tik
rais lietuviais, tokiais, kokiais 
esame, nesišliekime prie kita
taučių, bet išlaikykime lietu
vybę, kad dar būtume lietuviš
kai palaidoti...” J. M

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Hartford. Conn.

darbo barą 
visuomeni- 
mažai užsi-

& S. DEPENDABLE USED 
CARS PIKE STREET 

TOMPKINSVILLE, S. I.
GI 7-7637

"Don't Guess, Make Sore 
Buy lt At I & S"

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

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

Darbas atlieki nw prityiaato techniko, pripažinto 
BOA laštttato, Near Tortai

kos« Kanados, Etiopijos, Meksi
kos. Australijos. Prancūzijos.. 
Ispanijos. Japonijos »r net iš 
Kubos. Biuletenį iš Kuhnc už
sisakė laikraštis Juventud Ob- 
rera ir Kat. Akcijos Jaunimo 
federacija.

tas nusistatymas laikytis cent
rų, kuriuos .natūraliai sudaro 
abi lietuvių parapijos, šioj vie
toj reikia pastebėti ,kad perei
tais metais Bendruomenės apy
linkė stipriai rūpinosi lietuvių 
telkimo galimybėmis, buvo pra
dėta vykdyti net didesnio že
mės ploto užpirkimo mintis, 
deja, teatsirado labai maža no
rinčių šiuo keliu eiti, dar ma
žiau konkrečiai dirbti. Todėl 
iš sumanymo nieko nebeišėjo, 
ir lietuviai tebesisklaido, kaip 
kas išmano ir pajėgia.

Susirinkimui sėkmingai va
dovavo Garka ir Obelenis.

H. L. MOTORS INC. 
Hylen Blvd New 

EL 1-4200

Kad nevyksta suvienyti šios 
kolonijos lietuvių bendram 
tikslui, parodė ir lietuvių ben
druomenės Kearny - Harrison 
apylinkės metinis narių susi
rinkimas, įvykęs spalio 23 d.

Šį susirinkimą galima būtų 
prilyginti žvarbiajam rudenė
liui, kada mirštanti gamta gi
liai veikia į žmogaus jausmus, 
sukeldama gailestį ir liūdesį 
dėl mirštančios gyvybės.

Gal ir nevisai vykęs šis pa
lyginimas, tačiau su skaudžia 
tiesa reikia sutikti, kad meti
nis bendruomenės susirinki
mas, turėjęs subūrti šios kolo
nijos lietuvius svarbiems reika
lams, buvo taip išretintas, kad 
vos begalėjo išspręsti pačius 
būtiniausius reikalus.

Nubirėjo šiemet netik anks
čiau dar kiek domėjęsi vieti
niai Amerikos lietuviai, bet 
daugumoje ir patys tremtiniai 
jau nebesiteikė atsilankyti į 
šią grynai lietuvišką šeimą.

Skaudu matyti taip praretė
jusias lietuvių eiles. Vieni ne
nori, kiti nesupranta šios visus 
lietuvius apimančios šeimos — 
lietuvių bendruomenės. O juk 
daug daugiau lietuviškumui 
būtų padaryta, jei visi pavie-

STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

"WE HA VE IMMEDIATE OPENINGS FOR

Dievo Apvaizdos parapijos 
klebonas palaidotas spalio 25 
d. A. a. kun. J. čižauskas, bu
vęs vargonininkas, vėliau su
manė tapti kunigu, kuriuo ir 
buvo įšventintas šv. Jurgio 
bažnyčioje, Detroite. Tuo metu 
čia klebonu buvo kan. F. Ke
mėšis, kuris užleido šią vietą 
kun. J. čižauskul Vėliau ši 
bažnyčia buvo atiduota juodu
kams, o jis pasistatė Dievo 
Apvaizdos bažnyčią.

Kun. J. čižauskas buvo mu
zikas — kompozitorius, para* 
šęs keletą liaudies dainų ir 
daug bažnytinių veikalų. Daug 
iškentėjęs mirė nuo vėžio li-

nes ėjo pne 
pagerbdami Viešpati. Po 
buvo bendri pusryčiai, 
vaujant dvasios vadams.

Tą patį sekmadieni 
pirmoji vaikučių komunija, 
kuria išdalino pats prelatas J. 
V. Miliauskas, pasakydamas 
tai progai gražų pamokslą.

THE BEST BUY 
ALL WAYS AT 
Island Chevrolet

1316 Castleton Avė., W. B. 
GI 2-7900

Parapijos banketas -
Spalio 30, sekmadienį, šv. 

Kazimiero parapijos salė buvo 
perpildyta svečių, atvykusių 
dalyvauti bankete. Prie gra- ties Co. 
žiai papuoštų stalų susėdo 
500 žmonių. Penkiolika vaiku

čių akordeonais išpildė progra
mą, duodami gražų koncertą. 
Toliau sekė pasilinksminimas.

— Spalio 31 šv. Lauryno ka
pinėse palaidota ilgametė pa- 
rapįetė Marė Veršius, kuri yra 
gražiai išauginusi 6 vaikus.k.

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

PLAYLAND
ICE RINK 

RYE, N. Y.

TELEPHONE.
DEARBORN 20819

TO PLACE 
HELP WANTED ARS. 
ASK FOR AD TAKER

ramos dalį išpildė parapijos 
choras, vadovaujamas Z. Bla- 
ževičiutės. Buvo sudainuota 8 
dainos. Buvo ir gražios muzi
kos. Programos vedėjumi bu
vo kun. A. Baltrašiunas.

Klebonas kun. J. Skalandis 
tarė nuoširdų padėkos žodį 
rengėjams ir višiems, prisidė- 
jusiems, ypač D. L. K. Vytauto 
klubui už nemokamai duotą 
salę, duonkepiui Ben. Andru- 
šaičiui už leidimą naudotis 
krosnimi. Pelno gauta $300.00*.

Valkininkų dzūkas.

(atkelta iš 4 psL) 
vai, kurie yra prašę, kad jų 
vaikai būtų kleisti nuo litua
nistinių pamokų. Mokykla 
sieks, kad lituanistinės pamo
kos būtų įvestos į normalių 
pamokų lentelę (su tuo sutin
kančios mokyklos seserys mo
kytojos ir vyskupija).

Susirinkimas pareiškė nuo
širdžią padėką tėvų komitetui, 
mokyklos vedėjams ir mokyto
jams. Taip pat buvo padėkota 
tautinių šokių grupės vedėjui 
L. Sagiui ir akt .Ig. Gataučiui, 
nuolatiniam mokyklos parengi
mų režisoriui (jis taip pat atsi
sakė priimti betkokį ' atlygini
mą ir dovanas).

į naują tėvų komitetą buvo 
išrinkti: Garka, Gulbinienė, 
Damušienė, F. Navickas ir 
Gedgaudas; į kontrolės komisi
ją — Idzelis, Madziliauskas ir 
Bačiulis.

Susirinkime buvo konsta
tuota, kad mokinių skaičius

Metinis parapijos, banketas
Šv. Juozapo parapijos banke

tas ‘įvyko sekmadienį, spalio 
23. Erdvi salė buvo pilna žmo
nių, kurie džiaugėsi skaniai 
pagamintais valgiais. Tai šv. 
Vardo brolijos nuopelnas. Tar
navo sodalietės ir kitų draugi
jų moterys. Buvo svečių iš 
Cambridge, Havefhill ir apy
linkių. Garbės svečiais buvo 
klebonas kun. J. Skalandis, 
kun. K. Jenkus, kun. A. Bal
trašiunas, kun. J. Bucevičius, 
kun. J. Petrauskas, kun. J. 
Svirskas, kun. J. žuromskis ir 
ktfn. J. Kainandulis, miesto 
valdybos ats. G. Murphy.

Kalbas pasakė kun. J. Pet
rauskas, kun. J. ^žuromskis, J. 
Svirskas ir kiti. Meninę prog-

Stephen Bredes Ję, 
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė. „ 
Brooklyn 8, N. N.

Tel. APplegate 7-7083

Williain J. Drake> 
Dragūnas

380 Maple Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

NEW DORP FORD 
SALES - SERVICE 
135 New Dorp Lane 
STATEN ISLAND

ar atskiromis draugijomis 
priklausytų tai lietuviškąjai 
šeimai, kuri nieko kito nenori, 
o tik išlaikyti lietuvybę ir fi
nansiškai remti tautos vadavi
mo reikalus.

Juk nepaslaptis, kad veikian
čios čia kitos draugijos, kad ir 
išvariusios platų 
parapijiniuose ii 
niuose reikaluose, 
mena apie bendruosius tautos 
reikalus, remtinus' ne tik čia, 
savo pašonėje, bet ir toliau, 
kur tenkinami tautos vadavi
mo reikalai

Taigi naujajai valdybai (Alg. 
Kačanauskas pirm.; dr. St. 
Skripkus Vice-pirm.; Ant. Vit
kauskas sekret.; A. Pietarienė

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
B A N C A

IMDOOR

ICE 
SKATING

SCRANTON, PA.
Spalio 30, sekmadieni, buvo 

iškilmingai paminėta Kristaus 
Karaliaus‘šventė. Gausiai žmo- 

Komuniios. 
mišių 
daly-

"Now More Than Ever Before 
You Can Afford a Ford"

• Top wages to top exp»rienced men •

/ Excellent working conditions

POLITINES NAUJIENOS 
^surinkto* ir išalkintos per 

' iv. BEPastogi ’’

< -4 Vienas vokietis, grįžęs iš 
*;• Rusijos, liudijo, kad bolševikai 
i' liepę Berlyne iškasti . Hitlerio 

lavoną ir pasiėmę jo kaukolę, 
(t Ilgai tyrinėję laboratorijoje, 

paskui išsivežę ją į Maskvą. 
?Vis dėlto Hitleris Maskvą pa- 
l - ' sekė.

• Sovietų Sąjunga pasiūlė 
Egiptui pagalbą statant užtvan-

* ” kais prie Nilo upės. O Ameri
kos valst. sekr. Dulles pažadė- 

)Č? jo nupirkti iš Egipto 400,000 
,'<•* tonų atliekamų javų... Iš to 

politinis pamokymas, kad pel- 
ningiausia sėdėti ant dviejų 
kėdžių.

iš rytų Vokietijos nuo 
'; 1952 iki 1955 atbėgo 118,328

vaikinai tarp 14—21 metų, 
įž*'' Atbėgusių skaičius sudarytų 8 
P divizijaas... Patarimas vakarų 
f: - Vokietijos vyriausybei: už- 

mezgus ^diplomatinius santy- 
kius sii Sovietais, paprašyti, 

- v.; kad rytų Vokietijoje bolševi- 
kži labiau paspaustų? tai vaka- 
rų Vokietija tuojau turės visas

* jai leistas 12 divizijų kariuo-
■ ■ ’ menės.

• Sovietų dainininkė Nassi- 
' lova Egipte žavėjo egiptiečius,

dainuodama “Mes visi esame 
^musulmonai”.

- Amerikoje Sovietų žurnalis
tų delegacijos vadas kalbėjo: 
“Dievas duos, Ženevos dvasia 
laikysis”.

Laukiama, kaip kalbės bolše- 
vikų atstovai, atvykę į Ispani-

Our experts can reconcHtion your 
car for a moderate price. 

TYNDLE MOTORS

TO PLACE,
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
CAUU LO 3-7291

įvyksta sekmadienį, lapkričio mėn. 6 dieną, parapijos
North 5th ir Havrmryrr St*., Brooklyn, N. V.

SCHOLES BAKING, Ine. i
V. Lukas — vedėjas •

532 G*and St, Brooklyn, N. Y.}
Tel. EVergreen 4-8802

»Lietuviška duona — geriausiai 
duona. Mes kepame duonas, py-J 
ragus ir pyragaičius pagal visų} 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai! 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-! 
kioms iškilmingoms progoms. Už-» 
sakymai išpildomi kogeriausiai. •

Išvežiojame i krautuves f
privačius, namus. *

ĮtUHtltlUIHUHIHUIIUHIHHHlHMUMMIlIiMHHMilIlHtiHUlUi:  

AARON TV 
SERVICE 

DAY & NIGHT 
EL 1-2233

• Italę kalba leidžiamos Ei
les pareikalavimas didėja. Pas
kutiniu laiku ateina reikalavi
mai ir iš užsienio, iš Amerią

parengimani^ susino*
kimaniK. etc.

• Nehru, lankydamasis Mas
kvoje, gavo veislinį eržilą ... 
prie to dar buvo pridėtas pa
skatinimas, kad Nehru uoliau 
tarpininkautų kom. Kinijai pri
imti į JT.

s Prancūzų Akademija iš- 
•rirAo naują narį Jean Cocteau. 
• Prancūzai nustebę, kad išrinko 
menką talentą, o neišrinko di
desnių už jį Malraux. Celine ar 
kitų... Stebėtis neverta, nes 
dideli talentai bus žinomi ir be 
akademijos, o menkus talentus 
turi kas nors išgarsinti.

U. S. Cittizens — Speak English Many Company Benefits 
Apply in person, or ivrite Personel Dept.

llr i r e 
Kun. J. Čižauskas

• DAILY •
2:30 PJL - 5:00 PJC 
8:30 PJL - 11:00 PJC

Moruiags «■
Sub. aad HoHday*

Lietuvė kandidatė i 
miesto tarybą 

Šiemet kandidatų į Worceste- 
rio miesto tarybos narius yra 
išstatyta septyni vyrai1 ir viena 
moteris. Toji vienintelė mote
ris yra lietuvė — Julija Mack 
(Nasukaitė). Ją remia Citi- 
zens Plan E Association. nes ji 
yra parodžiusi daug susirūpini
mo pagerinti miesto tvarky
mui ir priežiūrai Lietuviams ji 
yra yra žinoma, kaip ALRK 
Moterų Sąjungos pirmininkė, 
išrinkta jau trečiam terminui 
Ji yra taip pat daug dirbusi 
Balfui ir lietuvių tremtinių į- mažėja. Prie to taip pat prisi

deda ir ta aplinkybė, kad dalis 
šeimų iš lietuvių gyvenamo 
rajono keliasi į miesto pakraš
čius, ir jų vaikams mokyklos 
lankymas pasidaro nebegali
mas. šituo būdu mūsų pačių 
valia ir pastangomis vykdomas 
išsijungimas iš Foti»‘ y’:ko gy
venimo. Kad to ic ūtų, reikš-



DISPLAY

VEDA K. MERKIS Oil

36
Down
BROS.

TOTTENVHJLE, 
STATEN KLANO.

Tuition, Ltmeheon and General Fee 
for Day Studentą 31,000; Women 
for aB courses, men and women for 
raustė courses.

1955 m. lapkrHte 4 d. no. 79 DARBININKAS

HELP WANTED FEMALE SCHOOLS DISPLAY 
_ _ J______

THE SACRED HEART,
MERGAITES.

Kazys Škėma (Detroit, 
Mich.) šiemet pasiekė antrą 
žymų laimėjimą koresp. loši
me, įveikdamas 1051 GOLDEN 
KNIGHTS baigmėje Yerhoffą. 
Yerhoffas yra pirmaeilis Ame
rikos koresp. lošėjas. “Chess 
Review” savo garbės sąraše 
laiko jį 15-ju iš 3000 dalyvių. 
Prieš nękurį laiką Kazys Škė
ma įveikė toje pat baigmėje 
kitą' žymų lošėją, būtent Dr. 
G. Katzą, kuris buvo laikomas 
11-ju Amerikos koresp. lošėju.

Kiti lietuvių laimėjimai pgl 
CReview-spalio nr.: Namikas į- 
veikė Richterį (54-N), Blasius 
sudorojo Roe (54-N) ir Racaitis 
—Zehę (55-C).

New Yorko latviai, būdami 
labai stipriam sąstate sausai 
nunešė gero sąstato lietuvius 
7:0. Latviai lošė: Mednis, Ran- 
kis, Pamiljens, Žirnis, Znotinš, 
Brigmanis ir Berzinš. Mūsiš
kiai: Paškevičius, Repečka, 
Staknys, Šukys, Trojanas, Vii- 
pišauskas ir Daukša.

Tarybą Lietuvos komanda 
(Cholmovas, Vistaneckis, Viso- 
mirskis, Baršauskas, Ostraus
kas; čukajevas, Licntenfeldie- 
nė ir Cukajeva) komandinių 
p-bių pusbaigmėje Vorošilov- 
grade laimėjo 3 vietą (po Le
ningrado ir Ukrainos) ir įėjo į 
visasąjunginių, p-bių baigmę. 
Vladas Mikėnas, turįs tarp, 
meisterio vardą komandoje ne
lošė, nes tuo laiku buvo Švedi
joje, kaip sekundantas vienam 
iš Tarybų S-gos didmeisterių. 
tarpzoninėse p-bėse. Į baigmę 
kvalifikavosi taipogi Latvijos ir 
Estijos komandos, užėmusios 4 
ir 5-tą vietas pusbaigmėse.

HOL'SEM'fNBKER
8 room house, own room, sleep ta, 
2 adulte 2 ehildren, 5J4 dnys per 
week, 356 weeUy. Phone for np- 
potatment. BOselyn 3-4464.

QUIET MAY
Heatfag System - 

25% on Feel Costs 
Mantos to Pay 

Nothing
OBBIEN

136-89 Roosevelt Avė.
- FL. 9-6921

EAST ROCKAWAY— St Bay- . 
ąaond’s Parish, Cape CcąL B 
years old. 4 bedrooms, fiill b*> 
sement, playroom, autontatic 
washer, refrigerator. 50-X 100. * 
$13,800. LY 9-5623.

TV SERVICE

Are Yeu a Besident of

PRINCE JOHN arkite lenkty
nėse (Camden, N. J.) laimėje 
apie pusantro šimto tūkstančiu 
doL

Roslyn? 
CALL 

FRANKA TV INC. 
Prompt, Effirient, Bellable 

TV and HI-FI Service. 
Try us and SEE the difference

284 Plandome Road

TO PLACE,
YOUR AD

EMPL. AGENCIES

HELLON HORAH
CALL LO

CANCEL OR
3-7291
CHANGE

DISPLAY

CINCHILAS, 10 PAIR
Very reaSonable
196 Charles Avė.
W. C. STROUD

Staten lsland 2, N. Y.
GibraHar 8-2967

201 W 49 St. Rm 406 CI 7-3318 
Registered nurses short cases 
Practicals .............  Open
Governesses ..................... Open
House Workers ............ $45 up

HELLON HORAH
201 W 49 St. Rm 406 CI 7-3318
Secretaries Ig co ........ $59 up
Typist-Clerks ........ $47-50 St.
Domestics .................... $45 up
Factory Workers ...L...... Open

FARMS FOR SALE

SACRED HEART, Convent of 
the, Noroton, Conn., OLiver 
5-1916; Religious of the Sacred 
Heart; Mother Coakley, Prin? 
cipal; 70 Studente; College 
Preparatory & General Cours
es; Boarding; Board and Tuit
ion $1300.

VILLA JOSEPH MARIE
HIGH SCHOOL., Newtown, Bucks 
Co., Pa. Newtown: WOrth 8-9918; 
Sisters of St. Casimir; Sister La 
Creea Principal; 32 Studente; Tuit
ion $80; Board $400.

ST. LAVVRENCE ACADEMY
42 E. 84 St, New. York City 

BV 8-3081.
A privalė Elementary and High 
School for Giris and Boys. Kinder- 
garten Through Grade 5.

ASSCMPTION, ACADEMY Of The, 
RavenhUl, 3486 West Schoolhouse 
Lane. Germantown. Philadelphia. 
Pa- GErmantown 8-3991; Religious 
of the Asaumption; 
Veronica, Superior; 
Pre-Sehool through
Board and Tuition 31,666 to $1,260.

Mother Marle 
250 Students; 
High School;

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

St Francis HospUal and 
School of Nursang 

25 East Hamilton Place 
Jersey City, New Jersey.

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 Chr&t and save souls ta 
Hospitals, Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derprivileged children. Young ladies 
are invited to “find this way”.

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

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

NĖW ROCHELLE. RooMvelt -j 
School. Wykagyl Parlc. 6 rm.
2 bath Cokmial. Low mamtook 
anco. Noar Catholie Institut- , 
iom. Taxes $445. $26JNML L 
Mušt be sokL Owner, 
NE 6-3448.

Ptay. Piano Oaaaics 
' Wttoout Lemons

¥ou Can—IPs Fun with 
- “MUSIC ŪKE MAGIC” 

Send for it now!
Šix charmtag melodies, $1 
K. IRWIN, 1629 E. 29th St 

Dept. “2” 
Brooldyn 16, N. Y.

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

*.

BUS. OPPORTUN1TY

IGNITION & TIRE REPAIR 
SHOP

Established 12 years. Low low 
rent. Good income. 6 days. Sa- 
crificing for $400 to right 
party. Call after 4 p. m. 
ES 2-8620.

CROWN BAB & GRILL
Well Ėst. Iow rent. 5 yr lease with 
option, good income, selKng at 
sacrefice for $7566. Chance of a 
lifetiine. Call owner. 163-62 Corona 
Avė. Corona, L. L HA 9-9206.

RĘST. & LUNCHEONETTE 
71 St. Amsterdam Avė.

Good Business, - new fixtures, 
very reasonable, long lease, 
good location, selling only 
because of iiiness. 355 Amster- 
dam Avė. TR 4-9296.

OPPOBTUNITY, SMALL MASON 
MATERIALS yard with 2 familv 
house (one apL vacant) for person 
who can deive track and has some 
knowlege of mason moteriais, this 
business can be had free by buying 
ppty for $19,500. LA 8-2622. 
One block from Merrick Rd. 

134—29 Springfield Blvd.
Springfield Gerdens, L., L, N. Y.

WOODWORKING FACTORY 
operating eontracts, 2 stories, 22,000 
sq. feet of manufacturing space 
each floor. Elevator. R. R. aiding. 
Large parking area on highway. 
edge of large viUage non-union 
help. Partnere disagree, $65,000 for 
everything.

JOS. BIANCHINE, Realtor 
Riohmondville, N. Y. TeL 2051.

REAL ESTATE

ST. VINCENT FERRER S PAR
ISH. One-family frame, 10 
rooms, oil heat. Immediate 
possoosion. Noar catholie in
stitutions. Asking $17.500. No 
mortgago. CaU 
GEdney 4-4049.

LAKE CARMEL, N. Y.
Namas kaime 8 mylios nuo N. Y. 
Netašytų akmenų krėst inls 5 metų 
senumo namas su garažu. 1 /3 eker- 
io žemės su darželiu ir gėlėmis. 12 
vaisiniu medžių. 6 kambariai, dvi 
vonios, rtfays su sale žaidimams. 
Automatinis alyva apšildymas. 1 at
vira veranda. 1 tinklu dengta ir 7 
su priestogiu. Nuostabus reginys, 
katalikiška aplinkuma. Telsx i, eže
rą. Lengvos sąlygos. Dabartiniam 
savininkui permažas. Priverstas 
parduoti. Kaina $19,006 galimas j- 
kaitas. Tri RI 9-3454—N. Y.

TottentiUe 8-3696.

HOLUS, L. L, N. Y. 315406. ST. « 
PASCAL*S PARISH. Detacbed, 4 j 
bed-rooms, modern Idtehen, dtaci 
te, extra lavatory, brick fire place, | 
Greenhouse, 2 Mocks ta pararia! ) 
school and subway and bus. Pa- 
rodai High School under eonstroet- 
ion. CaU Hollis 4-3137 after 6 pun. 
aB day vveekends. '

LEVITTOWN — 4 rms, 2 bedrms, 
carport floored attic, “A* sectfon. 
100x126 corner. Expandable refri- 
gerator, TV, washer, venetian 
blinds, 'near Ctatholie Schools & 
churehes — $12^00. WELLS 1-1538

M

J i

FREEPORT $29,869
19 rms, modernized. Many egtras, 
olose to schools, shopping. Ptot 
125x240. Immediate occnpaney. 
Near Catholie Institutiens. Wa&- 
ing distance to LIBR and Bus. 
Phone FR 9-763L

%

NEW YORK FOUNDING 
HOSPTTAL

175 East 68th St., New York 21, 
N. Y., TRafalgar 9-2200; Conducted 
by Sisters of Charity; one year 
eourse in child care for those who 
desire to be trained as Infant Care 
Technicians. Courses begin in Sep- 
tember and February. Studens mušt 
be high school graduates between 
the ages of 18 and 25. For further 
Information, apply to the Director 
of the School.

FREE TV ESTIMATES 
Given in your home 

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

FULL YEAR 
WRITTEN GUARANTEE 

On Ali Repairs 
THE ARMOR CO. NASSAU 

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

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus
VARPELI

Kenncbunk Port, Maine

FUNERAL HOMES

WILLIAM S. ANDERSON
Fanerai Home

Air -Coolrd PL 9-6264)

SPANISH D1SHES

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

324 Ea»t 57th Street 
NEW YORK 22, N. Y.

Flnest Snedteh Smorgasbord

Braton Servod Daily. 
72 Grove Sf. at Sharidan Sq. 
N. Y. WA 9-9475.

GRANADOJ 
RESTAVRANT

INC. 
3-6996 
8-2700 
1-1800

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

N. Hyde Pk. Hillside Av. FL 4-7C11

RESTAURANTS

GRIPSHOLM RESTAURANT
INC.

VVOOLLEY FUNERAL HOME 
Mr. * Mrs. W. A. Woolley 

Bruce C. Woolley 
16 MorrelL Št. Long Branch, N. J.

- Long Branch 6-0122

$16^16

rlannini! a

396 Acres on Black Top Road. 
New Modem Dairy Barn, for 75 
head, solid, ten room house, for 
313,560. Attractive terms, many 
others. JOS. B1ANCHINE. Realtor. 
Riehmondville, N. Y. TeL 2051.

Didmeisteris S. Reshevsky 
iš New Yorko, pasisiūlė So. 
Bostono lietuviams duoti si
multaną vasario men.

1.65® rankpinigių
Modemiškas G-Is namas, 5 dideli 
kambariai, rūsys, gyvenama pasto
gė, šviesi aplinkuma, garažas.

FANTASTINĖ VERTYBĖ! 
Katalikiškoje aplinkumoje. 

Rl'SSELL HOUSE
Statybininkas RusseU Tavojpcci. 
Nurodymai: šiaurėje Boston Post 
Road Iki Beachvrood Avė. <New 
Rochell). kairėje Beachtvood Avė. 
iki Highland Avė., kairėje ant 
Highland Avė. iki Kings Highvvay 
ir dešinėje 2 blokai iki namo.
NE 6-4413.

STANDARD CANDLE CO.
Unmatched for Superiorty Ma- 
nufacturers of Votive. Sanct- 
uary Lights. Wrife for Broch- 
ure. 55-19—55 St. Maspeth 
78, N. Y. Dept. "L". EV 6^170.

BIS. FOR SALE
Savininkas silpnėjanqios sveikatos 

sumetimais, su dideliais nuostoliais 
priverstas parduoti saldainių (Can- 
dy> krautuve su pilstytuyais, įren
gimu ir visom prekėm; Vieta yra 
R-idgevvoodo daly. Kaina tik $1,000. 
Skambink CHelsea 3-8191.

SALESMEN WANTED

represenTcatholic
PRESS

Hours flexible. Start 
immediately as comm. 
daily. Call OL 2-6103 
5:30 p. m.

SCHOOLS

carning 
is paid 
3:00 to

ANNHURST COLLEGE, S. Wood- 
stock, Box 569, Putnam, Conn.; Put- 

'nam 8-4977; Daughtere of the Haly 
G best; Sister Anne Emilienne, Pres
ident; Sister Gertrude Emilie, Dean ; 
90 Studente; Courses leading to B.

Tuition 3250; Board 3556, and In
cidentai Feee $100; for women only.

UNDER NEW MANAGEMENT 
JACK DELANEY S 
(The Horsey Place)

Luncheon, Dfriner, Supper, 
Music, Coctail Lounge, Hort 
D'oeuvros 4—6 Daily Sauer

imported wtoea 
PAINTING8 EKHIBITED 

by the courtesy of 
A. C. A. GALLERY 

and ether Promtoent Artiste 
125 MacDoogal ST. - 

(cor. W. 8rd St.) 
TeL: ORegoa 3-5576

MOUNT ALOYSIUS JUNTOR COL
LEGE, Cresson, Pa.; Sisters of Mercy 
of the Unfcm; Sister Mary Magda- 
lene, RS.M.. President; Sister Ma
ry Anae, ILS.M.. Dean; 157 Stud
ente; High School and two-year 
college eourse; Commercial and 
Fine Arte. High School $610; College 
$755—3845.

OCR LADY OF THE ANGELS 
ACADEMY7^376 EnfleM St.. En- 
flrid, Conn.; FeUctan Sisters of St. 
Francis. Sister M. Viterbla. Princip
al ;12« Studente; Day.

SETON HALL UNIVERSITY.
SCHOOL OF NVRSING, 31 Clinton 
St, New*rk 2, N. J-Mltchen 2-8500; 
Margnret C. Haley. R. N„ B. S.. 
M. Dean; Basic coUegiate progr
am leading to B. S. N.; Degree 
program for Graduate Nurses.

WE BUILD NEW HOMES
CARPENTER—BUILDER

Contracting. Alterations. Repairs

SA. 7-4263DANZA

BAYLEY-ELLARD HIGH SCHOOL. 
Madfson, N. J.; MA 6-2486; Domin- 
ican' Sisters of Caldvrril, Sisters of 
Charity. Convent Statton and Sis
ters of Christian Charity; Very Rev. 
Denis A. Hayes, Director; Sister Ro 
se Maritta. Principal; 595 Studente; 
Day; $80 for Dtocesan residents;

MADONNA SHOP
Religious Artiries

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

St. John the Evangelist School 
Phone Orders Filled 

TeL P Ark 7-3669

<iy MICHAEL'S COLLEGE, H'taeorid Park, -Vt. Burlington 4-7451; So- 
riety »< Nt. Edmund; 869 Studente; Very Rev. Francis E. Moriarty, S. S. 
E. President; Rev. GenUd E. Dupont, S. S. F... Dean: A. B.. B. S. Deg- 
rees: Graduate Work for M. A^ M. S^ M. Ed. Degrees; Two year As- 
soriate in Arte program; Boardhig and Day; Tuitkm, Board and Roorn: 
$1,566—31,266; Air Force R. O. T. C.; Co-ed Sunarnėta

APPROVED X-RAY TECHNICJAN 
Courses Start Mar. 19

12 month training in the Dept. of 
Roentgenology and 1 year intern- 
ship. Appiicants apply: St. Francis 
HospitaL 525 East 142nd St., Bronx 
Phone CY 2-9999, Ext. 37.

26 Tears of Fine Catering for 
WEDDINGS A BRIDAL SHOWERS

SAINT MARFS ACADEMY . 
LEONARDTOWN — MARYLAND. Bearto^ School for Giri* Elementary 
and High SchooL Departments. State AffUtatlon. Terms Modetate. Apply 
to the Directress.

In onr Oak Room. Capacity to 159. 
Long Island Hofbrau, 89-69 Broad- 
way, E&nharst. IL. 8-1565

ST. MABVS HOSPTTAL, SCHOOL OF N1JRSTNG. 1298 St Mark’s Ave„ 
Brooklyn. N. Y. PRerident 4-3000; Condocted by Pranctecan Sisters of St 
Jooeph; Sister M. SHvertne.

IIOUSEWIVES

Have a toy party ta your Irane by

DISPLAY

your chiMrrn’s toys free this year. 
A hoge selection of the best toys of 
1950 all edacator seiected. CaU

LONDON— NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus new /urmhiro for oU

Vaistų siuntinėlius pristato- Robuden 18 amp. 
me į visus Europos kraštus, iš- Robuden 60 tabl. 
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai serpasfl 120 tabl. 
rodo kaip žemą kainą reikalau
jame:

7.68
5.53

BALDWIN — St. Christopher’s 
paristi, iy2 story cedar shingled 
bungalow. Downstairs living room 
with fireplace, full dining room, 
knotty pine kitehen, 2 bedrooms, 
-atii; upstaūs, 2 completely insu- 
iated rooms, steam oil heat, con- 
venient to everything. Principais 
only. $13,500. BAldwin 3-3834 after 
1 p.m.

3

GLEN COVE—6 rooms, 3 bed
rooms. Reasonable. Near ca- 
tholic institutions. Sacri^cmg 
for $6000. GLen Cove 4-00924.

STATEN ISLAND, 
rooms 3 bedrooms, 
bath. hot air heat.

New Dorp. 6 
corner house, 

near all trans-

Iportation, valking distance to ca- 
tholic institutions. Plot 40x60. Call 
oviner. Delaware' N. J. 3-3359. .

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 catholie church and 
school. Asking 315500. Call owner. 
GIbraltar 8-6374.

Park section. 2 blocks from Sacred 
Heart Parish. Suitable Doctor, 
Dentist or income. Beautiful 1 fa
mily briric. 6 years old. 3 entranc- 
es. Bath and recreation room. L<w- 
er. 4’š rooms bath up, alumtam 
screens and stonus casement vrind- 
ows» garage, near all transport- 
ation. fumiture optionaL Asktag 
$25000. CaU ovvner. VIrginia 7-5569.

FLCSHING MANOM

Movė ta and J

garde*; garage. privalė, 319J00.
RAyride 4-8983. 't
OVEENS V1LLAGE N. —- CaHBT,

insul briric sMing. modem tOe baA 
and kitehen; 2 ear garage, ntaagr 
extras> 314,666. near cathelie !■> 
atitutfom. HO 8-7298.

RELIGIOUS VOCATION8
ROCKVTLLE CENTRE. SL Agnės 

-, Parito. Autbentic Dutch etoratal1EGEW"2EFT

and 2 toli

mm room, 2 car garage. ateam. ril

4.42 
3.75 
9421 
1.53 
1.53 
3.04 
3.20

Streptomycin 10 gram. 
Terramycin 16 caps. 
Vitamin B-l 100 tabl. 
Vitamin B-12 100 tabl. 
Vitamin C 100 tabl. 
Multivitamin 500 tabl.

DOMINICAN S1STKR8 OF TH1
PCRFCTUAL RO6ARY ____

Clolsterrd. Contraplative Comoraatty 
formine a Guard of Honor for Mary, by 
recitetion of the Rokery every hour toy 
and alght. SUderr also ehant the Dilia* 
OTflev. Are eagagvd te makfng VmUnrata 
and nther srorka nt art. Appty to: teBV. 
MOTHER RRIORESS. Hth and W*M Stot 
Union City, N. J.

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
4.80

A. C. T. H. 12 amp.
Cedilanid 80 tabl.
Corttoone 20 cc
Cortisone 40 tabl.
Hydergin 120 tabl.
Hydergin 12 amp.
Hydrocortisone 25 tabl.

BROTHERS (»' MERCY 
Since Ihrir foundation, In 1836. the 
Brothers of Mercy have been hclp- 
Ing the unfortunale.

Nursing men and boys, rich and 
poor, regardles of racc and creed, 

. In thelr own homes.
Conductlng homes for the aged 

and inflrm.
Operating fhmw and pcrformlng 

othcr du t les: cooklng. maintenance.

VACATIONS
We serve deily

guba kaina.
Kombctin 25 amp.Your favorite dnnks or cocktaijs availabte at etc.

both our restaurants. Ask for Mr. “L”

With UK

The Brothers of Mercy ncedyou. 
For more complete Information

Irgapyrin 1x5 amp.
Irgapyiin 100 tabl.

T' 
3- 
4 
i

ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi-

Siunčiant j Rusiją

TeL: Crira 9-2467.

wrUe

—ė

3 w Prašoma rašyti angliškai

4 35 
$4.00
7J0

Wc speciaiize in catering to parties of all kinds — WEDDINGS, 
COMMUNION BREAKFASTS BANQUETS, DINNER MEETINGS. 
ACCOMMODATON FOR PARTIES 
UP TO 125... .PRIVATE DINING 
ROOMS FOR SMALL GROUPS ALSO

Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 labi.

NevYork Y



B. Hynes kandidatūrą kitam 
terminui BOSTON, MASS.

BgmMg 

; KMUTENOS.gili': * •
Kristaus Karaliaus šventės

Ofe minėjimą surengė ALRK 
|š, Federacijos New Yorkb apskri-
^-; tis spalio 30 d., Apreiškimo

par. salėje. Minėjimą pradėjo 
St. Lūšys trumpu žodeliu, kun.

Igp- J. Pakalniškis sukalbėjo mal- 
BĮĮa. da. Įdomią paskaitą skaitė 
Kj’ kun. prof. St Yla. Gyvąjį pą- 

. veikslą—montažą, pasinaudo- 
jant daugiansia Bern. Brazdžio- 

gįl nio poezija, paruošė aktorius 
V. Žukauskas, jį atliko daugu- 

7 moję New Yorko ateitininkai 
K įĮ ' jų globėjų L Banaitienės ir 
|į IT tam. J. Pakalniškio vadovauja- 

įal Aktorius K. Vasiliauskas
ŠgTj perskaitė Giovanni Papini mal- 

1 dą į Kristų Karalių. Minėjimas 
Ui■’ praėjo gražioje nuotaikoje, sa- 
jĮfir . jįė- buvo pilna žmonių. Po mi- 

nėjimo salėje visi dalyviai su- 
fey sirinko į bažnyčią, kur kan.

i. Meškauskas suteikė palai- 
š minima Švč. Sakramentu.
g|L- Angelų Kar. parapijos 
fe Gyvojo Rožančiaus d-jos me-

■-.? lapkričio 6, sekmad., tuoj po 
H vakarinių pamaldų parapijos 
||> salėje.

Amžinojo Rož. d-ja ruošia 
laimėjimų vakarą, kuris Įvyks 

įr ; lapkričio 6 d. 5:30 v. p. p. pa- 
- rapijos salėje.

Kun. J. Pakalniškis
gavo iš Lietuvos žinią, kad 

| : - ten mirė jo motina Ona Pakal- 
niškienė. Pamaldos už jos vė
lę bus Apreiškimo par. bažny
čioje lapkričio 5, šeštadienį,

Į Operetės chorą
per paskutines kelias repe

ticijas įstojo šie nauji nariai: 
Vida Gintautaitė, Vincenta 
Kapočiūtė, Regina Krinickaitė 
ir Saulius Sirusas. Nauji nariai 
primami kiekvienos repeticijos

Piliečių Klubo patalpose, 280 
Union Avė., Brooklyne.

' Maironiu šeštadieninės
mokyklos

tėvų komitetą sudaro: 
Reventas — pirm., A. šetikas 
—, vicepirm., V. Savakynas, 
Br. RimaviČius, J. Šileikis. Re
vizijos komisiją: J. Makauskas, 
J. Remeza, A. Ramanauskas.

Atmaus galerija,

A.

rengia Columbia universite
tas ryšium su jo 100 metų 
mirties sukaktim. Minėjimas į- 
vyks lapkričio 9 d. 8:30 v. v., 
Casa Italiana patalpoje, 117 
St ir Amsterdam kampas. 
Programoje bus vengro kil
mėj amerikiečio rašytojo ir 
literatūros kritiko prof. Fulop 
Miller paskaita, dainos, para
šytos pagal Mickevičiaus žo
džius, ir Mickevičiaus kūrinių 
deklamavimas Minėjimas vyks 
angliškai Programai vadovaus 
prof. Manfred Kridl Mickevi
čiaus studijų profesorius Co
lumbia universitete. Jis kvie
čia ir lietuvius tame minėji
me dalyvauti Įėjimas laisvas.. 
Važiuoti Broadway 7 Avė. IRT 
linijos traukiniu ir išlipti 116 
St. (arba Columbia univėrsity).

New Yorko AL Tarybos 
skyriaus 

susirinkimas įvyksta lapkri
čio 7 d. 7:30 v. v. Atletų klube, 
1332 Halsey St., Ridgewoode.

Lituanistinė grupė
Apreiškimo parapijos mo

kykloje lapkričio 6, sekmadie
nį, 5 v. p. p. parapijos salėje 
ruošia' vakarą. Programą išpil
dys. V. Kidolio vadovaujama 
New Yorko skautų dramos sek
cija, kuri suvaidins “Buhalte
rijos klaidą” V. Alanto 3 v. 
komediją. Po programos 
kiai, grojant Joe Thomas 
kestini .

Sporto Klubas
lapkričio 5 d., šeštad., Grand 

Paradise salėje, 320 Grand 
St., Brooklyne, rengia rudens 
balių, šokiams groja Joe Tho
mas orkestras. Pradžia 8 v. v.

L. Kat. Moterų Sąjungos
Aušros Vartų parapijos sky

riaus narių susirinkimas šau
kiamas lapkričio 6, tuoj po su
mos, parapijos salėje. Narės 
prašomos dalyvauti .

24 kuopos susirinkimas šau
kiamas lapkričio 7 d., pirma
dieni 8 v. v. Angelų Karalie
nės par. salėje.

Onos Ivaškienės
tautinių šokių grupė, kvie

čiama Folk Dance House, at
vyksta iš Bostono ir lapkričio 
5—6 d.d. amerikiečių visuome
nę mokys lietuvių tautinių šo
kių. Abi dienas šokiai vyks 2— 
5 v. p. p. 108 West 16 St., Folk 
Dance House namuose. Sekma
dienį 6 v. v. lietuviška vaka
rienė.

so-
or-

Brooldynopaštaš
praneša, kad rinkimų dieną, 

lapkričio 8, pašto įstaigos bus 
atidarytas tik nuo 8 iki 10 v. 
ryto. Laiškai ir siuntiniai bus 
išnešiojami tik vieną kartą.

Taip pat paštas primena, 
kad lyg dabar būtų siunčiama 
kalėdiniai siuntiniai ir sveiki
nimai visiems kariams, kurie 
tarnauja užjūruose.

Pabaltijo Moterų Taryba,
kuriai talkina Liet. Moterų 

Atstovybė ir Moterų Vienybės 
klubai lapkričio 7—13 d.d. 
dalyvauja 32-je tarptautinėje 
metinėje moterų darbų ir me
no parodoje, kuri vyks 71 Re- 
giment Armory, 33-čios gatvės 
ir Park Avė., kampe. Parodoje 
bus ir lietuvių moterų skyrius. 
Norima* suorganizuoti ir liet, 
meno skyrių ir jame iškabinti 
liet, menininkų kūrinius. Lie
tuvių valanda parodoje bus 
lapkričio 13 d. nuo 8 iki 9 v. v. 
Lietuviškoji visuomenė kvie
čiama lankytis ir paremti mū
sų moterų darbus. Bilietus 
tariama iš anksto įsigyti iš 
miteto narių.

“Ateities" redakcijos
kolektyvas spalio 30 aptarė 

lapkričio ir gruodžio mėn. nu
merius. Posėdyje . dalyvavo 
kun. J. Petrėnas, A. Sabaliaus
kas, EI Skrupskelytė iš Hart
fordo ir A. Sužiedėlis iš Brock- 
tono.

Skautų vyčių
draugovės sueiga įvyksta 

lapkričio 6 d. 12:30 v. v. skau
tų būkle. Bus diskutuojamas 
skautų vyčių draugovės prisi
dėjimas prie naujų metų ruo
šimo vakaro.

pa- 
ko-

meno ir

Vytautas Augustinas, 
žinomas fotografas, pakvies

tas šviesos sambūrio 
literatūros sekcijos, lapkričio
6 d., sekm. 5 v. p. p. Baltic
Freedom House, 131 “
St. N. Y., skaito paskaitą apie 
fotografavimą ir pailiustruos 
spalvotomis nuotraukomis.

East 70

NEVVARK, N. J.
Balfo 35 skyrius gavo leidi

mą iš Newarko miesto valdy
bos surengti viešą rinkliavą 
mieste nuo lapkričio 14 iki 19 
d. Balfo valdyba nuoširdžiai 
prašo prisidėti prie tos rinklia
vos. Smulkesnė informacija 
bus pranešta per spaudą.

H. CABOT LOOGE, JAV ambasaderfah JAV. New Yorke kalbasi 
su Filipinų atstovu Carios P. Romulo (deš.). JAV siekia, kad Fi
lipinai būtu išrinkti i Jungtiniu Tautu Saugumo Taryba, Sovietai

Balfo vakarienė,
įvykusi spalių 23, sutraukė 

apie 200 svečių. Vakarienės 
metu rašytojas A. Gustaitis 
skaitė savo humoristinius kūri
nius. Bostono miesto majoro 
vardu sveikino komis. Arthur 
Reilly.

Alfredas Vasiliauskas
tarnauja šoferiu pas Bostono 

arkivysk. R. Cushing. Bostono 
diecezijos laikraštis “The Pi- 
lot” įdėjo nuotrauką, kaip ar
kivyskupas supažindina A. Va
siliauską su buvusiu JAV pre
zidentu H. Trumanu, kuris ap
lankė arkivyskupą.

Prof. Dr. Kvaraciejus
Bostono universitete skaitė 

privalomą paskaitą 450 moky
tojams apie jauname&ų nusi
kaltimus.

BARASEVIČIUŠ ir SŪNUS J 
F U N E R A L HOME.

254 W. Broadvvay J
South Boston, Mass. ]

JOSEPH BARACEVIČIUS< 
Laidotuvių Direktor us 
Tel. ANdrew 8-2590

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Bladikas, Pranas, išvykęs iš 
Kaltinėnų v., Tauragės ap.

Bleizgiūtė - Virbalienė, Kazi
miera, iš Leipalingio.

Bražinskas Jurgis, iš Trakų 
ap., gyvenęs Cambridge, Mass.

Budreckienė, Jadvyga, iš 
Prienų.

Čegys, Jonas, iš Ceikinių, 
Švenčionių ap.

Chawes (ar Shafs), Beri (Ba
ris) iš Druskininkų.

Kajenas, iš Rubelninkų, 
Švenčionių ap.

Kalvaitis, Augustas, gyve
nęs Anglijoje, o 1949 metais 
išvykęs Amerikon.

- KobracL Heinrich, kilęs iš
Lietuvos, j
Philadelphia, Pa.

Norkevičius Leonas, sūnus 
Juozo ir Aleksandros Pociūtės- 
Pocevičiūtės Norkevičių prašo 
atsiliepti giminės

Pruzinskienė, Agota.
Selvenis, Antanas, iš Viduk

lės, Raseinių ap., gyvenęs 
Scranton ir Harrisburg, Pa
prašomi atsiliepti jo giminės 
ar žinantieji apie juos.

Šimekvičius, Gvidonas.
Škadauskienė-Okaitė, Anė.
Stankevičius, Vladas, iš Gin- 

čionių k., Seirijų vai.
Starkis, Jonas.
Tumasonis, Antanas, 

ragelių k. Seirijų vai.
Vaičius, iš Obelyne 

žiu v., Raseinių ap.
Valantinas Antanas 

nūs Vaclovas.
Viršila, Antanas ir 

tas, iš Kazokiškių par., Žaslių 
v., Trakų ap. ,

Zagreckaitė, Ona.
Zagreckas, keli broliai, kilę 

nuo Šiaulių.

ZIMOS—

WAITKUS
F DNERAL H O M E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBUC

Patarnavimas dieną 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 šaukite: TeL TR 6-6434

GRAND PARADISE SALĖSE
S20 GRAND ST, BROOKLYN 11, N. Y.

LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS RUOŠIA DIDŽIULI

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

Kun. V. Gutauskas, S.J.
lapkričio 4 d. ves šv. Valan

dą šv. Petro bažnyčioje, o po 
to praves Maldos Apaštalavi
mo draugijos susirinkimą, ku
rio metu skaitys paskaitą reli-

- giniu klausimu .

ALRK Federacijos 
susirinkimas

įvyks lapkričio 4 d. 8:30 v. 
v. šv. Petro parapijos salėje. 
Susirinkime bus tariamasi 
kaip pasiruošti Lietuvių Katali
kų Federacijos seimui, kuris 

gyveno Agate St., numatomas surengti Bostone 
kitais metais spalio mėn. 12, 
13 ir 14 dd.

Kun. dr. J. Vaišnora
prieš išvykdamas Romon, 

buvo apsistojęs Bostone ir čia 
Lietuvių Enciklopedijoje už
baigė skyrių apie TT. Marijo
nus. „Svečias lapkričio 1 d. at
laikė Mišias ir pasakė pamoks
lą šv. Petro lietuvių parapijoje

iš No-

k., Kra-

McDonough legionierių 
postas

spalių 30 turėjo pamaldas 
šv. Petro ir Povilo parapijos 
bažnyčioje. Legionieriai į pa
maldas žygiavo organizuotai. 
Eisenoje jiems maršus grojo 
šv. Petro parapijos CYO orga
nizacijos orkestras .

Čiurlionio ansamblio
koncertas Bostone įvyksta 

lapkričio 12 d. 7:30 v. v. Jor- 
dan Hali. Koncertą rengia Bal
fo 17 skyrius, remiamas ir tal
kinamas Bostono lietuviškųjų 
organizacijų.

Čiurlionio ansamblis į Bosto
ną atvyksta iš Clevelando, 
Ohio. Ansamblio meno vadovas 
ir dirigentas muz. A. Mikuls
kis, kanklininkių vadovė Q. Mi
kulskienė, tautinių šokių vado
vė A. Raulinaitienė.

Čiurlionio ansamblyje šiuo 
metu dirba 80 asmenų. Jie su- bėrimo, 
daro moterų, vyrų, ir mišrų 
chorus, tautinių šokių šokėjų 
grupę, jie patys groja ir liau
dies muzikos instrumentais.

Bostone lietuvių visuomenė 
Čiurlionio ansamblio koncertui 
rengiasi ir jo laukia.

Koncerto rengėjai kviečia or
ganizacijas, biznierius ir pasitu
rinčius lietuvius būti šio kon
certo garbės rėmėjais ir rėmė
jais.

Bilietų platinimas jau prasi- ** 
dėjo. Iš anksto ir iki koncerto - 
dienos (jeigu anksčiau nebus 
parduoti) jų galima gauti Ivaš
kų Lithuanian Furniture krau- f _ _____
tuvėj, 366 W. Broadway. TeL EVergreen <-433o

Į Čiurlionio ansamblio kon- | Steplien Aromisk
(ARMAKAUSKAS1

Tonikas viduriam
'Čia yra naminė 

i gyduolė: mišinys 
f šaknų, žolių ir sek

lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos iš- 

‘’ , gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių 
liuosavimo, pūslės ligų, širdies 
supykimo, 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 34.00.

Alexander’s Co. <
414 BROADWAY

South Boston 27. Masn.

NEW YORKAS

ĮŽANGA $2.00

certą rengiasi ptvykti ir kitų 
Nauj. Anglijos miestų lietuviai

IŠNUOMOJAMAS didelis kam
barys su baldais 912 East 4th 
St., So. Boston, Mass. Tel.: An 
8-7971.

Graborius-Balsamuotojas *
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. :
Br oklyn, N. Y.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE
({steigta Kaune 1911 m. J, Kučinsko)

••IIOLY FLAME”
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY-DESCRIPTION

B. A. KUČINSKAS
11-17 VARICK STREET BROOKLVN 22, N. Y,

Telef.: Nuo 9 vai. iki 4 popiet — EV. 4-1882-3
Kitomis valandomis — ILlinois 8-7118


