
AHMED H’L’SSEIN, Egipto am
basadorius JAV, buvo iškvies
tas j Valstybės Departamentą 
ryšium su karo' konfliktu Pa
lestinoje.

Brangieji broliai, vieno tik jūs 
prašau: saugokitės komunizmo 
baisiau kaip mirties, nes pasau
lyje nieko nėra baisesnio už 
komunizmą".

ANTRADIENIS (TUESDAY) LAPKRITIS - NOVEMBER 8 D. 1955 M.

ko teisman 10 metų, bet atsė
dėjo tik trejus metus, nes iš
davė kitus savo sandarbinin- 
kus. Dabar jie. matyli, bus 
jam atsikeršiję.

Keturių didžiųjų savaitgalis
ŽENEVOS DERYBOSE LIGI ŠIO L DAR NIEKO NEPASIEKTA

činskas, Petras Petruškevičius 
ir kiti. (E.)

KAMUNIZMAS BAISIAU 
KAIP MIRTIS

Eltos Informacijos (nr. 22) 
skelbia, kad joms patekę į ran
kas “vieno lietuvio iš bolševikų 
vergijos laiškas .šiame laiške 
tas mūsų tautietis atpasakoja, 
kaip jo šeimos nariai buvo bol
ševikų kankinami ir žudomi 
Papasakoja ir apie partizanų 
kovas”. Skelbiame tik šio laiš
ko pabaigą:

"...raudonieji visą gražųjį 
mūsų jaunimą suguldė po že-

Ll ETŲVI Ai MORDOVIJOS 
STOVYKLOJE

Vokiečių grįžusieji belaisviai 
atvežė žinių, kad Sovietų Mor- 
dovijoje esama apie 20 stovyk
lų, kuriose daugiausia yra uk
rainiečių, antroje vietoje — 
lietuvių. Vienoje iš jų buvo lai
komas nepilnametis Kęstutis 
Bartuška, kurį paskui paleido. 
Bet dar tebebūdamas stovyk
loje, gavo žinių, kad į Sibirą 
ištremta jo sesuo ir motina.

Stasys Šilingas ,buvęs Lietu
vos teisingumo ministeris, iki 
1953 metų buvo laikomas irgi 
Mordovijos stovykloje. Jis bu
vęs dar fiziškai nepalūžęs, vė
liau perkeltas kitur .

Kun. Juozas Želvys, šv. An
tano parapijos Žaliakalnyje, 
Kaune, klebonas Jaikomas vie
noje - iš Mordovijos stovyklų. 
Kartu Su juo yra tauragiškis 
Antanas Butkus, kauniškis Juo-

VORKUTOJE
"LAISVAI ĮKURDINTI"

Vorkutoje atlikę katorga, kai 
kurie lietuviai paleidžiami na
mo, o kiti čia pat “laisvai į- 
kurdinami”. Vokiečių belais
viai prisimena įkurdintus šiuos 
lietuvius: Jurbarko mokytoją 
Eleną Gustyte. Juozą Mockevi
čių, Stepą Kalinauską, Joną 
Morkūną, girininką Kaškauską, 
vilniete Dora Jacienę, kybar- 
tietę Birutę Žemaityte, Danutę 
Gribaitę, Viktorą Atikauską, 
Petrą Budginą, Juozą Kulikaus
ką. Paleistas grįžti į Lietuvą 
buvęs Kauno policijos viršinin
kas Matulis, katorgą baigia at
likti marijampolietė Cesė Pyra- 
gaitė. (E.)

Turkija dabar turi 24 milijo
nus gyventojų. Per penkerius 
metus priaugo 5 milijonai.

ma
miją yra gavęs Tarptautinis Electric Co. pret. R. J. Cordt- skelbimas, nes pagal marksiz-

ATEINA ŠVIESIAUSIOS KALĖDOS

mo .

KL AUJA, kur vyksta iflnktao-

Palestinoj neramu
Paskutinėm dienom Palesti

noje izraelitai ir egiptiečiai su
sikovė taip, kaip jie mušėsi 
dar 1948 metais paskelbus Iz
raelio nepriklausomą valstybę. 
Tada buvo pravesta tarp tų 
dviejų valstybių demarkacijos 
linija, kaip kitados tarp Lietu
vos ir Lenkijos. Nei Izraelis nei 
Egiptas nenori tos sienos pri
pažinti galutina ir varžosi dėl 
EI Auja srities, kur konfliktas 
atsinaujino. Arabai iš viso ne
nori pripažinti fakto, kad Izra
elio valstybė yra. Ta kaimynu 
neapykanta pasinaudojo Sovie
tai, pristatydami Egiptui gink
lų, kurie ir pradėjo veikti. 
Prisibijoma, kad tai nesukeltų 
karo visuose Artimuosiuose Ry
tuose.

Jungtinių Tautų vardu jų1 
generalinis sekretorius pasiūlė 
abiem šalim pasitraukti iš EI 
Auja srities ir ją palikti tarp
tautinės komisijos priežiūroje. 
Tą pati siūlymą paremia JAV. 
Valstybės pasekretorius Geor
ge V. Allen buvo išsikvietęs 
Izraelio ir Egipto ambasado
rius, kuriem pareiškė, kad 
Amerika palaiko EI Auja sri
ties demilitarizavimo siūlymą.

Izraelio ir Egipto ginčas 
opus dėl to, kad Anglija norė
tų labiau paremti arabus, kad 
juos savo Įtakon nesusemtu 
Sovietai, o JAV bijo įsipykti 
Žydam ir bijo taip pat užsi
traukti nemalonę arabų. Sovie- - 
tam puiki situacija kurstyti 
Artimuose Rytuose nerimą.

• Popiežius Piju* XII lapkri
čio 5 savo kalboje, pasakytoje 
šv. Petro aikštėje 6000 italu 
veteranų, pastebėjo, kad “žmo
nija gula tartum kokia tamsi 
naktis” ir jis meldžiąsis psal
mės Žodžiais: “Išsklaidyk. Vie
špatie tautas, kurios siekia ka
ro”.

IR VĖL BERIJA..■.
Nikita Chruščiovas vieno pri- nigus .Mat, “ūkinė Amerikos 

ėmimo Maskvoje metu lapkri-
. čio 3 pareiškė Turkijos amba

sadoriui, kad Turkijos ir So
vietų Sąjungos gerus santyki 
buvo apgadinęs... Lavrenti- 
jus Berija. Dabar jo nėra, bet 
“Turkija daro kvailai, kad pri
klauso Atlanto Sąjungos pak
tui, nes kai kils kurie sunku
mai, Turkija pirmoji gaus lup
ti, o jos kaimynai neturės ga
limybės gelbėti”. Klausimas, 
kas lups’ Turkiją: Chruščio-

AMIR1KOS UITUVIU LAIKRAtTU
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Kai Ženevoje nepasiekta jo- vengsianti nė Amerika. Bet tai, 
kio susitarimo “nė per inčą”, ką L. Kaganovičius pasakė re- 
anot vieno Amerikos korespon
dento, tai keturiem didiesiem 
^ninisteriam teko išsiskirstyti 
ilgesniam savaitgaliui. Bet ir 
čia pertrauką padiktavo Molo
tovas, o ne kiti trys didieji. |

*‘ME$ LAIMĖJIME BE KARO"
Molotovui ilgesniam savait

galiui teko skubėti Maskvon 
j revoliucijos metines iškilmes 
ir jose pasirodyti, kad nesusi
darytų įspūdis, jog jisai po sa
vo išpažinties” gavau jau ir 
“paskutinį patepimą”; vadina
si, nepasirodo. Molotovas lap
kričio 6 pasirodė Didžiojo Te
atro balkone šalia N. Chruščio
vo, N. Bulganino ir L. Kagano- 
vičiaus, kuris Molotovui dar 
taukštelėjo per petį, tarsi jį 
“sutvirtindamas”. Tai buvo pri
tarimas Molotovo laikysenai 
Ženevoje; kur jisai atmetė lais
vą balsavimą Vokietijai su
jungti. Molotovas apie tai pa
darė pranešimą teatre po L. 
Kaganovičiaus kalbos ,kuris 
buvo išstatytas pareikšti, kad 
Sovietų Sąjunga neatsisako nuo 
pasaulio sukomunistinimo, tik 
to būsią pasiekta ne ginklu, o 
augančia stambiąja pramone' 
ir gerove. Komunizmo neiš-

ABBA EBAN, Inraefl*
kvintas i .Valstybės Departamentu.

Sinclair Weeks, Komercijos 
departamento sekretorius, vie
nam pobūvyje Washingtone 
lapkričio 4 turėjo progos pasi
džiaugti, kad “ateinančios pa
čios geriausios Kalėdos šio 
krašto istorijoje”. Jis. žinoma, 
turėjo galvoje pardavėjus, ne 
pirkėjus, nes numato, kad pir- 
kėjai išsineš beveik visas pre
kes ir paliks pardavėjams pi- 

gerovė — teigė Sinclair Weeks 
— yra dabar pasiekusi savo 
viršūnės". Prieš kelis mėne
sius bauginusi infliacija suma
žėjo, darbai eina gerai, uždar
biai dar geresni. Kone visos di
džiosios bendrovės skelbia, kad 
jų 9 mėnesių apyvarta ir pel
nas prašoko ištisus kitus me
tus. (Pavyzdi gali duoti Crys- 
ler Co. kuri šiemet sukalė gry
no pel no jau 70 milijonų, kai 
1954 m. per 12 mėnesių tetu
rėjo 18 mil.) “Nei viena Ame- Raudonasis Kryžius.

voliueijos šventės išvakarėse, 
kompartijos organas “Komu
nistas” buvo paskelbęs straips
niu jau daug anksčiau (žiūr. 
“Naujas sliekas kvailai žuviai”).

"MES REIKALAUJAME 
LAISVĖS"

Dulles, vienintelis iš keturių 
didžiųjų, nevyko , savaitgaliui 
namo pasveikinti jau laiptais 
vaikščiojančio prez. D. Eisen- 
howerio. Dulles buvo nuvykęs 
į Vieną pasveikinti austrų, kad 
jie jau gali laisvai dainuoti, ir 
dalyvavo Vienos valstybinės 
operos atidaryme; ji nebeveikė 
bolševikų okupacijos metu. 
Paskui jis nuvyko pasisveikinti 
ir pakalbėti su Tito Broni sa
loje lapkričio 6. Po dviejų va
landų pasitarimo spaudai buvo 
pareikšta:

“Mes aptarėme Rytų Euro
pos padėti'

— kalbėjo Dulles —
ir priėjome bendro sutarimo, 

kad yra svarbi tų valstybių ne
priklausomybė ir nesikišimas į 
jų vidaus reikalus; jos turi tei
sę savo socialinę ir* ekonominę 
santvarką pasirinkti pagal sa
vo norą".

Tito po tuo pareiškimu pasi- 

rikos generacija nėra turėjusi 
tokių gerų laikų, kaip mes” — 
džiaugėsi Komercijos departa
mento vadovas. Vis dėlto jis 
įspėjo perdaug neįsiskolinti.

Kad ta gerovė būtų dar ge
resnė. bus nuimti suvaržymai 
visai eilei prekių, kurių be lei
dimo nebuvo galima vežti Sov. 
Rusijon ir į kitus komunisti
nius kraštus.

Taigi, džiaukimės ir prekiau
kime net su savo mirtinu prie
šu. O kas bus... pamatysime 
jau po “šviesiausių Kalėdų”.

• Nobelio taiko* premija 
paskirta Jungtinių Tautų Pabė
gėlių Fondui (U. N. Refugee 
Emergency Fond), kuriam Že
nevoje vadovauja dr. J. van 
Heuvcn Goedhart, buvęs Olan
dijos teisingumo ministeris. 
Anksčiau du kartus taikos pre- 

rašė. Aišku, čia jis gynė savo 
nepriklausomybę nuo Maskvos 
ir kitų, bet kartu Maskvai pa
kištas baslys: duokite laisvę 
pavergtom valstybėm , apsi
spręsti O Maskva nenori leis
ti laisvai - apsispręsti nė Rytų 
Vokietijai

‘'MES LAISVĘ DUODAME
Pinay, Prancūzijos užsienio 

ministeris, savo savaitgalį pa
skyrė pasimatymui su sultonu 
Mahomedu ben Youssef, kuris 
pačių prancūzų 1953 m. buvo 
nuo sosto Moroke nusodintas 
ir laikomas internuotas. Jis 
grįžta į Moroką lapkričio 18. 
Pinay ir Yousef sutarė, kad 
Morokas bus demokratinė kon
stitucinė valstybė Prancūzijos 
protektorate. Tam susitarimui 
priešingi kai kurie Prancūzijos 
konservatoriai ir dalis Moroko 
nacionalistų, kurie siekia .vi
siškos nepriklausomybės. Pran
cūzija Maroką valdo nuo 1912 
metų.

"MES TEBESIAIŠKINAME"
Macmillan, Anglijos užsienio 

reikalų ministeris buvo išvy
kęs Londonan aiškinti parla
mentui, kaip aukštieji anglų 
diplomatai Burgess ir McLean, 
pabėgę pas bolševikus jau 
prieš kelis metus, galėjo bū
ti nepastebėti, kad jie šnipai. KOKS BIZNIS, TOKS IR GALAS
sis, jei Maskva išvogtais slap- Phoenix mieste, Arizonoje, bendrovių milijonus, kol pate-
tais dokumentais jau seniai 
pasinaudojo dar Korėjos kare. 
Paskui Macmillanas dar skaitė 
anglų spaudoje aiškinimąsi, 
kad nekaip išeina, kai ministe
ris pirmininkas Edenas, su 
žmona išsiskyręs ir vėl vedęs, 
skiria Anglijos bažnyčiai vys
kupus, kurie yra prieš divorsą 
ir tuo pagrindu paveikė prin
cesę Margaritą netekėti už ka
pitono Petro.

Naujas sliekas kvailai žuviai
SOVIETAI PASMERKĖ JAU IR LENINĄ, KAD TIK LENGVIAU APDUMTŲ AKIS

NYKT pranešė, kad Maskvos 
žurnalas “Komunistas”, parti
jos organas, paskelbė straipsni, 
kuris neva verčia iš kojų vie
ną Lenino ir Stalino “tikėjimo

Leninas ir Stalinas skelbė, 
kad

karas tarp kapitalistų neiš
vengiamas; kad galiausiai neiš
vengiama* karas tarp likusių 
kapitalistų ir Sovietų Sąjungos.

Tai Imsiąs lemiamasis karas, 
po kurio turės gyvuoti arba so
cializmas, arba kapitalizmas.

Dabar partijos organas šitą 
"tikėjimo tiesą” atmetė. “Ko
munistas” atkreipia dėmesį į 
Chruščiovo aiškinimą, kad Le
ninas tada nežinojęs dar apie 
baisiuosius atominius ginklus. 
O jie dabar karą padaro nebe
galima, nes busimajame kare

• Anglijos min. pirm. Ede
nas yra pasiruošęs aplankyti 
Sovietų Rusija, bet pirma į 
Angliją kitų metų pavasarį turi 
atvykti Bulganinas ir Chruš
čiovas. Taip buvo susitarta Že
nevoje, dar praėjusį liepos mėn.

• Atomine energija pj 25 
metų bus varoma pusė elekt
ros stočių — pareiškė General

DUULES, Valstybės sekretorius, pasirašo svečių knygoje atida
rant Vienos opera.

“VISI KARTU AIŠKINSIMĖS 
TOLIAU"

Ženevon visi keturi didieji 
lapkričio 8 sugrįžo ir sėdo prie 
stalų. Darbotvarkėje stovi nu
siginklavimo klausimas ir klau
simas, kaip susitarti, kad gali- 

turčių rajone lapkričio 4 buvo 
išsprogdintas į orą su automo
biliu ir garažu Willie Bioff, 
kuris čia ramiai ir prabangiai 
gyveno, prisidengęs pavarde 
William Nelson. Tai vienas iš 
garsiosios Al Capone gaujos 
nariu, kuris vienu metu buvo 
pasidaręs Hollywoode unijos 
bosu darbininku, kurie dirbo 
kino filmų bendrovės. Streiku 
grasindamas jis išlupdavęs iš

pralaimėtų kiekvienas. Dėl to tas yra teisinga ir gera, kas 
partijos organas dabar skelbia tarnauja partijai paimti vai- 
pataisytą tikėjimą: “Komuniz- džią Į savo rankas, 
mas — rašo “Komunistas” — 
kaip ir kiekviena kita sociali
nė sistema negali būti užmes
tas gnklo jėga”.

Komunizmas laimėsiąs ko
egzistencijos keliu, kada žings
nis po žingsnio "viena* kraštas 
po kito pasitrauks iš kapitaliz
mo į socializmo lagerį".

Tokie “kraštai, kurie nuo 
kapitalizmo stovyklos jau at
krito”, esą komunistinė Kini
ja ir rytų Europos valstybės.

Ką reiškia šitie išvedžioji
mai? Gal gi Sovietai pasikeitė, 
jei net savo “išminties bokš
tus” perdažo ar grauja?

Tai reiškia pirmiausia tik 
tiek, kad jie, tariamai atmesda
mi Lenino aiškinimą, ir toliau 
klauso Lenino ' įsakymo: “du 
žingsnius pirmyn, vieną žings
nį atgal”. Dabar daro tą “vieną 
žingsnį atgal” — kalba apie 
sugyvenimą, nesikolioja ir šyp
sosi. Tuo tarpu tai yra naudin
ga Sovietam, nes į tokį slieką 
ant sovietinės meškerės stip
riai kimba kvaila Vakarų Žuve
lė. Kai padėtis pasikeis, tai pa
sikeis ir Sovietų “tikėjimo“ 

ma būtų susirinkti vėl pasitar
ti po Naujųjų Metų. To ypač 
nori vakarų Vokietija, kad bū
tų palaikytas žmonėse Įsitikini
mas, jog Vakarai vis dėlto bol
ševikus “spaudžia” bent tuo, 
kad tardamiesi nesusitaria.

• Montgomery, anglų mar
šalas. Nato viršininko padėiė- > ;3jas. vieši Amerikoje. Jis pareiš
kė, kad “reikia stiprinti Vaka- 

‘ rų nugarkauli prieš Sovietų 
šypsojimosi operaciją.“

Daug ką pasako Sovietai ne 
tuo, ką jie kalba, bet tuo, ką ' 
nutyli... štai ir tame “Komu
nisto” straipsny kalbėjo apie 
Kinijos ir rytų Europos valsty
bių perėjimą iš kapitalistinio 
lagerio į socialistinį. Bet nuty
lėjo. kekių būdu tai įvyko: nu
tylėjo, kad tai padarė Sovietų 
ginklas.

Jei ir kitos valstybė*, tai tik 
tokiu pat būdu — Sovietu 
smurto ir intrigų keliu.

Tai matyti dabar arabuose...
Tiesa. “Komunistas” sako, 

kad “komunizmas negali būti 
primestas ginklo jėga”. Kad 
Sovietai taip ima galvoti, tuo 
pradėsim tikėti tik tada, kai 
Maskvos viešpačiai privers Mo
lotovą atlikti "išpažinti”, jog 
jis nusikalto komunizmo tikė
jimui. užgrobdamas ginklo jė- 
ga Balti ios valstybes ir Kiniją 
ir visas Europos rytų valstybes, 
mėgindamas ginklo jėga pri
mesti komunizmą Graikijai ir 
kt

Taigi Vakarti žuvelė prieš 
čiupdama naują slieką, tegul 
palaukia Molotovo “Išpažin
ties” ir jo "klaidos” pasmerki-
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KELIONĖ PAS ANTIKRISTĄ (5)

Darbininko redaktorius yra 
gavęs is newar*o tokius du 
laiškus:

yra tie du laiškai, 
nepasirašyti. Ant vo-

tam- 
del-

Who was your favorite teacber — che “Miss Chips" m your school lifc? 
The wonderful woman wbo made gcography a magic carpet that whiskcd 
you to forcign lands? The one who, m sorne mysterious way, understood 
your love of mušk? Or perteps it was a man — the man wbo hclped you 
master the mystery of fractions and bow to book-slide into sccond base?

Importam peopie, teachers. Yet right no»’, because of the trcmcndous 
incrcase in enroRments. our schools need at kast another 124,000 
ųualified teachers — and by 1965 at kast 360,000 more will be nccdcd! 
You can hetp to find thctn. ,

If you’re a young man or woman about to decide on a career, give 
some serious thought to the rewards and accomplisbmcnts offcred by 
the teaching professkm.

If you're a parcnt, work to improve our schods so that wc can attract an£ 
hold the many “Miss Chips" necded to guide our childrcn's futurc. To got 
starteri, send today for free bookkt, ”How Can Wc Gct Enough Good 
Teachers?'*. Write to Better Scbools.2 West 45tb Street, Ncw York 36, N.Y.

(Pagal profesoriaus Antano 
seoinos knygą “Niekšybės 

paslaptis", kurioje jis aiškina 
Vladimiro Solovjovo “Pasako
jimą apie Antikristą“).

pažinti, kad vokiečių okupaci
jos metu juodojoj rinkoj par
daviau kelis svarelius sviesto”. 
Pirmasis: “Bet jau po to 12 
metų”. Antrasis: “Negalėjau

DARBI 
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v jas galėjo tai suprasti. Bet ir 
tą pratesimą padarė ne F. V., 
o jo korespondencijos vertė
jas. Korespondentas taip pat 
suminėjo ir K. Laurinaitį 
(Charles Laurinaitis), kuris per 
neapsižiūrėjimą vertėjo praleis
tas. Korespondentas yra pra
leidęs tiktai pianistę Pranę 
Vinskiūtę. Bet ir čia korespon
dento F. V. yra paprastas ne
apsižiūrėjimas, o tokių dalykų 
laikraščiuose dažnai pasitaiko^

Redakcija iš savo pusės ko
respondentą F. V. atsiprašo, 
kad jo tekstą verčiant įvyko 
tie praleidimai. Redakcijai bū
tų buvę daug maloniau, kad 
ano jubilėjaus aprašyme nebū
tų pasitaikę jokių praleidimų. 
Bet ir laiškų autoriai būtų ge
riau padarę, jei būtų tiktai pa
pildę, ko trūko, užuot mokę 
kitus teisybės arba prikaišioję 
kam “truktelėjinią”...

ADLAI E. NTEVEVSON, buvęs demokratu kandidatas į prezi
dentus 1952 m.. < hk a^oje matėsi su bu v. prezidentu H. Trumanu. 
Apie k:i jiedu kalbėjusi, neskelbiama.

' -a ■ ■" /■' ■

Aš neseniai skaičiau Jūsų 
laikraštyje (spalių 21) apie 
NewaiK, 'N. J., ueuiyių parapi
jos 60 metų jtiniliejaUs vaxa- 
nenę. Apie tus vasarienes mu
zikinę programą Jūsų Kores
pondento f. V. ouvo nepilnai 
parašyta, liesa yra tokia. A. 
Kačanauskas skambino pianu 
ne dviem, o .trim solistam, l’ie 
solistai buvo: Vera Laukžemy- 
tė, Kazys Laurinaitis ir Liud-

(KF-IVl A>, K>*iėmusias pasaulyje lėktuvas, sklendes greičiau už earsa v ra nritaikvta^ 
fatetfrafavimui; jis bandomas viršum St. Louis, Mo.

Aš duosiu žmonėm, ko jie reikalingi

. ■ f ■

vikas Stukas. Kazys,Laurinai
tis yra žinomas ,kaip vienas 
geriausių solistų New Jersey 
valstybėje. Be to, šv. Cecilijos 
chorai dainuojant, jam pianu 
pritarė Piane Vinskiūtė, jauna 
talentinga vargonininkė ir pia1 
rtiste, o K. Bagdonavičius chorui 
dirigavo. Klausytojai buvo la
bai patenkinti.

Jūs žinote, kad mes kai kada 
paskaitome neteisingų komu
nistų laikraščius, kuriuose de
dama daug melų. Tai žiūrėki
te, kad mūsų katalikų laikraš
čiai rašytų 100 proc. teisingai, 
ypač tų katalikų laikraščių ko
respondentai.

1955 m. spalių 28 d.
Dalyvis.

Pirmais savo valdžios metais 
Jungtinės Europos preziden
tas tapo viso pasaulio valdovų. 
Antraisiais metais jis paskelbė

, naują manifestą, kuriame sakė:
“žemės tautos! Aš buvau pa

žadėjęs jums taiką ir ja da
viau. Bet tik gerovės dėka tai
ka daros graži. Kam taikoje 
gresia neturtas, to nedžiugins 
nė taika. Ateikite pas mane 
visi, kurie alkstate ir šalate, o 
aš jus pasotinsiu ir sušildysiu”.

Taigi įsigalėjęs politinėje sri
ty Antikristas atėjo su refor
mom prie naujo vieno iš skau
džiausių klausimų — 
PRIĘ SOCIALINIO KLAUSIMO

Jau dvidešimt vienas amžius 
po Kristaus buvo praėjęs, ir 
per tiek laiko socialinis klausi
mas nebuvo išspręstas,‘»ors 
projektai vijo vienas kitą. Ne
patenkintos masės tebelaukė. 
Tai stebėdamas. Antikristas 
galvojo: Kristus skelbė ir savo 
gyvenimu vaizdavo dorinį gėri; 
jis buvo žmonijos taisytojas, o 
aš esu pašauktas būti gerada
riu tai iš dalies pataisytai, iš 
dalies nepataisytai 
Aš duosiu žmonėm 
jie bus reikaling”.

Iš to galvojimo
kristų! anas pasiryžimas imtis 
socialinių reformų, apie kurias 
skelbė jo manifestas jau an
trais jo valdymo metais.

SOČIŲJŲ LYGYBĖ SPAUDA
“Dėka jo rankose susitelku---------------------

siu pasaulio finansų ir milži
niškų turtų” jis galėjo įvykdy
ti reformą nuostabiai greit ir 
nuostabiu būdu: jis patenkino 
neturtėlius “be pajaučiamos 
skriaudos turtingiesiem”. Kiek

vienas gavo turto pagal “savo 
sugebėjimus”, ir kiekvieno su
gebėjimai buvo matuojami 
“pagal jo pastangas ir nuopel
nus”.

Visos reformos tikslas buvo 
įvykdyti žmonijai bendrą prin
cipą — “sotumo lygybę”, t. y., 
kad visi lygiai jaustųsi sotūs...

REFORMA AR FAKYRO 
KEPURĖ?

Per vienerius metus reforma
buvo atlikta. Ji padarė visus 
sočius, nes visi reikalingieji 
buvo apdalyti pakankamu tur
tu iš valdžios iždo ...

Reforma atrodo, tokia pa
prasta, kad stebiesi, kodėl jos 
nepavartojo per 2000 metų 
niekas anksčiau. O jei nepavar
tojo. tai kyla tuojau įtarimas, 
ar joje nėra kas paslėpta ... 
Tik arčiau įsistebėjęs rasi, lyg 
čia būtų keliaujančio štuko- 
riaus,

FAKYRO KEPURĖ,
iš kurios jis iškrečia maiša 

auksinių, puokštę gelių ar pa
leidžia skraidyti balandžius ... 
Juk Antikristas semia i.š iždo 
saujas ir dalina dovanas netu
rintiem “be jaučiamos skriau
dos turtingiesiem”. Lyg tame

ižde turi būti neišsemiami lo
biai. Lyg dovanos būtų jau so
cialinio klausimo sprendimas.

Socialinis klausimas kyla iš 
dviejų dalykų tinkamo sprendi
mo — iš gamybos tinkamo or
ganizavimo ir jos gėrybių tin
kamo paskirstymo. Antikristas 
nesirūpindamas paskirstymu, 
tevartoja, sakytum, Marshallio 
planą — dovanas ... Tai tega
li būti laikinė pagalba, bet 
joks socialinio klausimo spren
dimas.

ANAPUS REFORMOS 
DIKTATŪRA

Dalina- Antikristas gėrybes 
pagal principą, kad visi būtų

sotūs. Bet kiek reikia, kad bū
tum sotus, nustato Antikristo 
valdžia. Ji nustato dovanų dy
di pagal “darbus ir nuopel
nus”. Komunizmas tai pasakė 
tik kitais žodžiais: “Kas ne
dirba — tas nevalgo” ... Kas 
Antikristui ištikimas, tai ir to 
nuopelnai ir dovanos tam bus 
didesnės. Didžiausi nuopelnai 
tai enkavedistų, gestapininkų, 
tos Antikristo “mažos, bet 
rinktinės kariuomenės”, kuria 
remiasi jo valdžia. Jie geriau
siai apdovanojami...

Tai nėra socialinio klausimo 
sprendimas, o tik kurstymas 
neapykantos tarp privilegijuo-

Dirvoje spalio 27 P. J. Žiūrys 
pasakoja apie sovietų spaudos 
konferenciją, Į kurią jis ir J. 
Smetona nebuvo įleisti pasitei
sinant, kad būsią įleidžiami 
tik dienraščių atstovai. Tada 
Žiūrys pareiškė laikraštininkų 
akivaizdoje protestą, pridėda
mas, kad ir jis norėjęs pateikti 
klausimų Sovietų žurnalistam. 
Tuoj amerikiečiai apspito tei
rautis, kokie tie klausimai. 
Žiū rys juos pateikė:

— Sovietų spaudos atstovai 
mums praneškit, ar jums visur 
i” visada buvo leidžiama rašyti 
te ;ybę? Jeigu taip, ar jūs savo 
pj iečius informavote, kad so- 
v Jų valdžia sulaužė 32 sutar
tis. užėmė 20 tautų, paėmė pa
jėgesnius piliečius į nelaisvę, 
uždarė juos priverčiamųjų dar
bų stovyklose?

Ar pranešėt savo piliečiams 
kaip Stalinas išžudė arti 20 mil. 
rusų, kad įvestų komunistinius 
kolchozus?

Ar pranešėt, kaip buvo užim- 
- ta IJetuva ir Pabaltijys ir arti 

pusės milijono žmonių Išžudy
ta?
Ar atspausdino! davinius apie 

pravestus “balsavimus” Pabal
tijo ir kituose kraštuose, kur 
buvo leidžiama kandidatuoti 
tik vienai partijai ir tiek pa-

sovietų žurnalistai?
rinktų asmenų, kiek reikia iš
rinkti

Ar nupiešėt, kaip buvo ati
mama užimto krašto piliečiams 
visos žmogiškos teisės: spau
dos, kalbos, susirinkimų ir ga
lų gale jų turtai, laisvė ir gy
vastys be jokio teisiško spren
dimo, praktikuojamo visame 
civilizuotame pasaulyje?

Ar viešai pranešėt, kaip jūsų 
valdžia pakvietė lenkų kariš
kius kovoti “išvien” ir nuvedė 
į Katino girias ir ten 10.000 
išžudė?

Ar atspausdinot žinių apie 
Bulganino įsakymą, kad Sovie
tų kariuomenė negintų Varšu
vos. vokiečių kariuomenės ap
suptos, ir leistų ją išžudyti?

Ar painformavote, kaip keis
tai jūsų valdžia atsidėkojo JAV 
už 11 bilijonų pagalbos pasko
la (kurią niekad negrąžins) ir 
bilijonus kitokios pageltos?

Gal esat neinformuoti, tad 
leiskite priminti. Jūsų valdžia 
įstojo į karą, kada jau Japonai 
buvo JAV nugalėti. Įstojo tam, 
kad semtų neužsitarnautus 
nuopelnus ir girtųsi sovietų 
miniai, kad, tok.* sovietų galia 
sutruškino Japoniją.

Ar jūs susipažinę su išvogi
mu atominių paslapčių iš savo

(Nukelta j 3 pusi.)

tų ir mažiau apdovanotųjų. To
kia reiorma — sako buiuvjovo 
aiškintojas Maceina — "ne 
cialinę tikrovę pakeičia, o 
ją pridengia ”, užmaskuoja.

IR NETURTĖLIAI 
SOTIEJI

Antikristas šaukia į save 
turtelius veik tais pačiais
džiais kaip Kristus: ateikite į 
mane... Bet tiem žodžiam 

( duoda kitą prasmę ... Kristus, 
laimindamas neturtėlius, lai
mino ne tuos, kurie mažai tu
ri. “Neturtėlis yra ne tas, kuris 
mažai turų bet kaip tik tas, 
kuris mažu kuo pasitenkina, 
nes tada jis leidžia ne tik kū
ninei, bet ir dvasinei prigim
čiai alkti ir trokšti ankstesnių 
vertybių”.

Mažiau kuo tenkindamasis, 
žmogus nukreipia akis dau
giau į ateitį, į savo antgamtinę 
paskirtį. “Krikščioniškas žmo
gus egzistuoja nuolat ateity, ne 
dabarty” ... Antikristas nori, 
kad žmogus būtų atitrauktas 
nuo antgamtinių tikslu ir lai
kyti jį sotų žemės plotmėje. 
“Būti sočiam reiškia būti pa
tenkintam, o būti patenkintam 
reiškia tegyventi dabartimi. Jo 
visas gyvenimas susitelkia į 
sotumą, ir soti dabartis virsta 
pagrindiniu matu laikui. Jis 
nenori nieko žinoti nei apie 
praeitį nei apie ateitį... So
taus žmogaus ... gerovė tada 
pasirodo kaip būties susiauri
nimas, kaip nevykusios, žemiš
kosios dabarties suamžini- 
mas”...

Pro tuos žodžius apie so
piuosius matai gyvuosius da
barties žmones Europoje, kurie 
vardan šios dienos sotumo už
sikemša ausis apie pavergtuo
sius ir. nenori klausyti, 
rytoj ir jie bus pavergti.

Matai tarp sočiųjų ir tuos 
tautiečius .kurie vakar 
mingai prisiektuosius idealus— 
kovoti už laisvę, teisybės at
statymą ... užmiršo, išdavė. 
Sotumas žudo pažangą, sotu
mas naikina idealus. Sotumas 
nepanaikino tik vieno sočiųjų 
idealo, kad jie būtų laikomi 
“vidutiniškais padoriais” žmo
nėm. ne išdavikais. Ak tie idea
listai, paslydę sočiųjų žemėje...

Sugrįžus prie Antikristo so
cialinių reformų matyti, kadr 
jos yra pati svarbioji priemonė 
Antikristo religiniam tikslui— 
uždaryti žmogų žemės plotmė
je už “lęšių dubenį” nupirkti 
je, už “lęšių dubenį” nupirkti 

(Bus daugiau).

Jeigu Jūs ką rašote Jūsų pui
kiam laikraštyje ,tai rašykite 
teisingai. Apie Nevvarko 60 
metų programą buvo neseniai 
aprašyta Jūsų laikraštyje ne
gerai. Muzikinėje programoje 
tarp kitų solistų dalyvavo ir 
puikus tenoras Kazys Lauri
naitis. Nebuvo skelbta jo pa
vardės Jūsų laikraštyje. Dėl 
ko? Chorui scenoje dainuojant, 
pianu skambino jauną pianistė 
Pranė Vinskiūtė. Ir jos pavar
dės nebuvo skelbta. Dėl ko? 
Naujas Newarko vargonininkas 
Klemensas Bagdonavičius diri
gavo chorui scenoje. Kodėl ne
buvo aiškiai skelbta? Argi Jū
sų korespondentas, kuris rašos 
pavarde F. V., buvo biškį į- 
traukęs?

1955 m.

pondentui (“biškį įtraukęs”) 
ir redakcijai (“rašykite 100 
proc. teisingai”, netaip, kaip 
komunistai). Jei laiškų auto
riam nebūtų rūpėję to pasaky
ti, jie galėjo drąsiai bent re
dakcijai pasirodyti, kad jie tik 
teisybės ieško.

Peržiūrėjus aną korespon
denciją ir prisiųstą redakcijai 
angliškąjį tekstą, iš kurio da
rytas vertimas, pasirodė, kad 
jokio melo ar netiesos nei 
F. V. nerašė nei Darbininke ne
buvo atspausdinta. Galima kal
bėti tiktai apie neteisingumą 
kai kurių tos programos daly- 

' vių atžvilgiu, nes jie nesuminė
ti arba pakartotinai nepaminė
ti. kaip K. Bagdonavičius, var
gonininkas, kuris tam pačiam 
šv. Cecilijos chorui dirigavo ir 
bažnyčioje ir scenoje. Skaityto-

Tarp jaunavedžių
“Brangioji, ar neatrodo 

ši mėsa kaip sudegusi oda?”
“O vargšelis, kokių daiktų 

tu turėjai valgyti be manęs — 
net sudegusios odos”.

Pas gydytoją
“Jūsų vyrui, gerbiama

nia, nieko ypatingo. Jam rei- 
tik ramybės”, žmona klau- 
ką reikia daryti. Gydyto- 

atsakė: “Nieko ypatingo, 
aš duosiu tamstai, ponia,

kia 
šia, 
jas 
tik
miego miltelių”.

Už uždangos
Varšuvos policija suėmė du 

piliečius. Vieną paleido tuojau, 
kitą tik po kelių mėnesių. Juo
du vėl susitiko. “Brolyti, už ką 
gi tave taip ilgai laikė?” klau
sia vienas. Antras atsako:

neprisipažinti ,nes teisėjas 
atsiminė... jis buvo mano 
klientas”.

Anglijoje
Anglų rašytoją Miltoną kita

dos paklausė, kodėl Anglijoje 
tokis paprotys, kad karaliaus 
sūnus paskelbiamas galįs val
dyti valstybę nuo 14 metų, o 
vesti jis gali tik 18 metų bū
damas. Rašytojas atsakė: 
tyt, moterį valdyti yra 
kiau negu valstybę".

Pas čigonę
“Ponytėle, aš pasakysiu 

stos vyro ateitį kaip ant 
no”.

“Geriau pasakyk man mano 
vyro praeitį, tada jau aš pati 
galėsiu spręsti apie jo ateitį".

Auto taksi
Nuo kalno pasileido auto- 

taksi. šoferis atsisuko į kelei
vius ir išsigandęs sušuko: 
“Stabdžiai sugedo. Su mumis 
dabar baigta". Vienas iš kelei
vių atsiliepė: “Tai išjunk bent 
taksi skaitliuką”.

Tokie 
Abu jie 
kų taip pat nėra atgalinio ad
reso. kad redakcija nič nieko 
nežinotų, kas rašė. Tokiu atve- “Kvaila istorija. Turėjau prisi- 
ju galima būtų šių laiškų visai 
neskelbti, nes jie anoniminiai. 
Matyti, rašo įsižeidę asmenys, 
kurie savo pavardės atidengti 
nenori, bet nori Įgnybti kores-

• Vietnamas pasiskelbė res
publika. Jos ryšiai su buvusiu 
valstybės “galva” Bao Dai 
baigti. .Respublikos preziden
tas dabar Diem.

• Elzbieta II, Anglijos kara
lienė. Londone atidarė pa
minklą, pastatytą 24.000 jūri
ninkų, žuvusių praėjusiame 
Didžiajame kare.

• Anglijos trys žymūs atimi
nės energijos ekspertai — K. 
Morton Evans. G. Liddell ir H. 
Amold — Amerikoje susipa
žįsta su priemonėmis, kurių 
bus imtasi, jei kiltų atominis 
karas.

• Gvatemalos prezidentas 
Carlos C'astillo Armos. lankęsis 
Amerikoje, gavo garbės dakta
ro laipsnius Kolumbijos ir For 
rihamo universitetu.
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vietinius ir 
gausiai da- 
J. F. M.

spalio mėra. 15 cL pradėjome 
DkĖtoįo Now Yorko šiųmetinį

iš Z. Ivinskio ”Sv. Kazimieras”.

fuer Ostforschung.
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IS VISUR
sulanksčiau užrašų 
padaviau malonia* 

Antanui Račkauskui 
atsisveikindamas ta*

noraro ir maloniai sutiko vis* 
ką atlikti iš širdies Jcad tik ge-

Pa varde
Adresas

Gardinas 16 amžiuje. Ten mirt tv. Ka- , 
zimieraa. Iliustracija i* Z. Ivinskio kny
gos "tv. Kazimieras".

Užsakymus siųsti: 
DARBININKAS 

6JMI Bu*hwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

ŠV. KAZIMIERAS — knyga, be kurios negalės 
ajisieiti nė vienas lietuvis. Iš jos pažins mūsų 
tautos šventąjį, ano meto gyvenimą Lietuvoje, jo 
kultą užsienyje.

pusę mergaičių. Amerikos Bal
so Europos skyrius perdavė Į

Kukliai 
knygutę, 
jam kun. 
ranką ir 
riau:

— Kunige pirmininke, jums 
ir visam Balfo vajaus komite
tui linkiu sukelti Didžiojo New 
Yorko apylinkėse didelę “ab- 
lavą”, kuri surastų net ir 
tuos, kurie kitais metais Bal
tui nė cento nėra paaukoję. 
Nebijokite, kunige, jeigu tik 
kada palankiau susiklostys ma
no namų biudžetas, ir aš tam 
baltajam karvelėliui sugražin
siu atsiųstąjį vokelį, pridėda
mas auką, o kokio sunkumo, 
šiandieną dar sunku taip jau 
atvirai pasakyti...

Kun. Antanas Račkauskas, 
tas malonus, simpatingas Ap
reiškimo parapijos kunigėlis, 
besiplukiąs dabar su Balfo va
jum, išlydėjo mane pro duris. 
Greitai spaudžiu namo ir vis 
galvoju:

— Tikrai malonus ir simpa
tingas kunigas: jis per visą 
pokalbį taip jau stačiai manęs 
neužsipuolė ir neprašė aukos...

Žavus lietuviškas kuklu
mas! Parėjęs namo paleisiu ir 
aš tą baltini balandėlį su laiš
keliu ir auka.

ba gimnazija .
• Literatūros sąrašą apie 

Lietuvą 1943—1953 m. Įsidėjo 
vokiečių žurnalas Zeitschrift

bibliotekininkas H. Rister. Są- i 
rašė pirmoje eilėje sužymėta . 
literatūra apie Lietuvą sveti
momis kalbomis .

• Dr. V. Misiulis Detroite 
Tarptautinio Instituto patalpo
se. \Voodward — 111 E. Kirby 
St. (prieš meno muzėjų). lap
kričio 13 d. 4 v. p. p. skaitys 
paskaita—Lietuvių tautos švie
timas nepriklausomoje Lietu
voje Be to. tuoj po paskaitos 
Įvyks Liet. Kultūros Klubo su
sirinkimas. Klubo valdyba ren-. 
kasi 3:30 v., pusvalandžiu ank
sčiau. Paskaitos pasiklausyti . 
kviečiami visi lietuviai. Įėjimas 
laisvas.

• Lietuviškos plokštele* 81 * 
Londono! Artėjant Kalėdoms, * 
turėkime sau ir savo draugams 
lietuviškų plokštelių. Dabar 
užsisakę, dar gausite Kalė
doms. Reikalaukite plokštelių 
sąrašo, rašykite: D. Daunorai* 
tė. 49 Thornton Avė.. London 
W. 4.. England.

• Laisvosios Europos kola 
gijos darbas Strasburge pasi
baigė spalio pradžioje. Studen
tai išvažinėjo į tuos miestus, 
kur jie žada studijuoti. Pasili
ko tik 30 studentų baigti moks* ? 
lų. Prof. dr. J. Grinius. 3 me- ; 
tus vadovavęs lietuviams stu
dentams. vėl sugrįžo į Muen- < 
chcną. Vokietijon.

• A Sūduvis, rašęs apie su
valkiečių sukilimą Darbininko -Į 
74 ir 75 nr., nėra Antanas Sū
duvis. kuris rašinėja i "Tėvy-J 
nes" savaitraštį Brooklyne.

O Lietuvių sporto švento3 
rengiama Adelaidėje. Austratt*^7 
joje, gruodžio 27—30 dd. Į 
gramą įtraukta: vyrų ir mote:' 
rų krepšinis, tinklinė, stalo te
nisas, šachmatai. ' . . - ’*•

UŽSAKYMO LAPELIS
Siunčiu 3 dol. ir prašau man atsiųsti ZENONO 
IVINSKIO - knygą *

“ŠVENTAS KAZIMIERAS”

O Knyga turi 222 puslapius 
teksto ir 72 puslapius Hus- 
t raciją, atspaustų geresniame , 
popieriuje ir įdėtų tarp lankų. 
Viso knygoje yra 294 pusi.

• Iliustracijos apima šv. Ka
zimiero portretus senais lai
kais, jo tėvus, gimine, gyven
tąjį laiką, šventojo koplyčią 
Vilniuje, jo kultą Lietuvoje 
bei užsienyje ir lietuvių daili
ninkų pieštus jo paveikslus. 
Jos surinktos iš įvairių ar
chyvų, bibliotekų, privačių 
kolekcijų.

• Knygos kaina tik 3 dol.

S. J. Romoje Gregorianum uni- 
versite apgynė disertaciją 
daktaro laipsniui gauti. Jis pa- T|| 
kviestas profesoriauti tame pa*\J||į 
čiame universitete. Be jo dar£ji|| 
profesoriauja kun. Liuima. 
Kun. P. Rabikauskas yra Itzfli- 
jos Liet. Bendruomenės sekre<~j||į 
torius. ąJįHH

• Prof. Bartky - Bartkus 
paskirtas Chicagos universiteto ; ž||| 
viceprezidentu. Jis 1926 m. ga- 
vo filosofijos daktaro laipsnį ir 
pradėjo dėstyti matematiką. | 
Dabar yrą pasižymėjęs mate- \ 
matikas ir atstronomas. Uni- 
versitete vadovauja fizinių 
mokslų skyriui. ' ' ^£||||

’• Kultūra, lenkų kultūros 
žurnalas, leidžiamas Paryžiuje, 7 .Jg 
š. m. 10 (96) nr. skiria neina- 
ža vietos lietuvių literatūrai.-, 
Įdėtas dr. Juozo Girniaus Asš 
straipsnis apie lietuvių ir len- 
kų kultūrinius santykius, su- 
pažindinama s unaująją lietu-

* vių poezija, su “žemininkais”, 
susispietusiais apie 'Literatu- 
ros lankus” ir duodama poezi- 
jos vertimų: J. Kėkšto, H. Ra- . > 
dausko, K., Bradūno, N. Nyliū-. - 
no. V. Mačernio, H. Nagio, V. 
Šlaito, J. Meko, J. Blekaičio. A 
Visą medžiagą žurnalui paren- . . 
gė J. Kėkštas .

• Jonas Vosylius, 'National į- 
Guard karys, Illinois 33 divizi
jos už pasižymėjimą pratimuo
se pakeltas į jaunesnio puška- 
rininkio laipsnį.

• Prof. Zenonas Ivinskis 
lapkričio 4 atvyko į Bonną, Vo
kietijoj, kur išbus iki pavasa
rio, eidamas Baltų Instituto 
pirmininko pareigas .

• Teisininkų draugijos Chi
cagos skyrius rūpinasi išleisti 
Br. Masiulio teisinius terminus 
ir Nausėdos iš Lietuvos atsi
vežtą medžiagą apie baudžia- 
majį statutą.

ų Vasario 16 gimnazijoje 
šiuo metu mokosi 160 moki-

KETURI ANTANAI IEŠKO Gtt Ų ŠIRDŽIŲ. -X MElUS BALANDŽIAI SU 4000 LAIŠKELIŲ.— 
MENININKAI AUKOJA FRAKUS SU PIMGINtMIS.

— Labą dieną, ar čia toji į- 
staiga, kuri dalina pinigus?-^ 
pagarbiai nusiėmiau kepurę į 
paklausiau dailią ponią,. sėdint 
čą už stalo Balfo raštinėje ir 
skubiai kažką rašančią maši
nėle.

Ponia pakėlė akis, pažvelgė 
į mane ir tarė:

— Pradžioje mes pinigus 
tik priimanfe, o paskum dalo
me. Mažu ir jūs atnešėte savo 
auką?...

— Hm, žinote, ponia, kaip 
čia dabar pasakius, aišku, pini
gai visiem praverčia, bet jūs 
galite^ ponia, suprasti, kad... 

Ponia dar kartą permetė 
mane akimis ir, nenorėdama 
ilgiau gaišti, nukreipė mane 
prie kito stalo, kur po bylas 
rausėsi toksai nedidelio ūgio, 
bet simpatingas kunigas, daž
nai matytas Brooklyne, Apreiš
kimo bažnyčioje.

— Labą dieną, kunige, bet 
Jūs, kiek atsimenu, anksčiau 
gyvenote Apreiškimo parapijos 
klebonijoje. Kas įvyko, ar gi 
būtų klebonas Jus iš ten iš- 
krapštęs ... Jūsų pavardė, re
gis, kun. Antanas Račkauskas.

— Teisingai, kolega, atspė
jai mano pavardę, — prakalbi-

' na mane dailia žemaičių tar
me kun. Antanas Račkauskas 
ir paduoda kaip geram žmo
gui ranką, dar net ir kėdę pa
traukia atsisėsti. Po to pavai
šina “Viceroy” cigarete. Aš 
viską priimu, tik vis stebiuosi, 
kodėl jisai man nieko apie au
kas neužsimena. Tur būt, iš 
mano veido matyti — “šitas 
žmogus titnagas”...

— Žinote, kunige, atleiski
te, kad jus čia gaišinu. Sakau, 
reikia užsukti į Balfą: jeigu 
pats ir neaukosiu, tai nors pa
siteirausiu, po kiek kiti auko
ja ...

Kun. Antanas Račkauskas, 
kukliai pūsdamas melsvą dū- 
.melį, žemaitišku atsargumu 
apmatuoja mane nuo galvos 
ligi kojų o paskum pradeda:

— Mums reikalingi visokie 
talkininkai: kurie 'patys auko
ja. ir kurie apie aukų vajų pa
rašo. pagarsina, kitus paragi
na. Kaip jau žinote.

dabartinis Belfo vajaus komite
tas, kuriama įeina net keturi 
Antanai ,*uras ir tuos lietu
vius, kurio kitais metais Bal
tui noauko jo.

Žiūrėkite, koks mūsų va
jaus komitetas: pirmininko pa
reigos šiemet atiteko man, ne
šiojančiam Antano vardą, vice- 
pirm, — Antanas Reventas, iž
dininkas — inž. Pranas Ku
nigėlis, sekretorius — J. Janu- 
levičięnė' propagandos vado
vas — Antanas -kadaitis, pa
rengimų vadovas — dr. Anta
nas Skėrys, narys — J. Avižie
nis iš New Jersey. Visiems 
maloniai talkina ponia Kiau- 
nienė ir Balfo reikalų vedėjas 
Stasys Lūšys.

— Tikrai įdomu, malonusis 
kunige, keturi Antanai, o šv. 
Antanas,’ kaip gerai atsimena
te iš Žemaitijos laikų, padeda 
surasti prapuolusius daiktus. 
Manau, kad ir jums, keturiem 
Antanams, pasiseks surasti 
šiemet tuos slapukus lietuvius, 
kurie niekada Balfui neaukoja. 
Bet gi kur kas įdomiau, kaip 
praktiškai tokių slapukų me
džioklę šiemet manote praves* 
ti: čia juk reikės sukelti dide
lę ‘'ablava"...

— Toji “ablava” jau pradė
jo darbą. Piniginio vajaus dar
bas padalintas į 8 postus, tu
rinčius savo vadovus: Apreiški
mo parapijos — kun. Jonas 
Pakalniškis, Angdlų Karalie
nės — kun. Vyt. . Pikturna, 
Maspetho — varg. j. Visminas, 
stipriai remiamas prel. J. Bal- 
kūno pečių, Aušros Vartų — 
kun. J. Parancevicius, Šv. Jur
gio — varg. Brundza, seno mū
sų bičiulio ir darbuotojo Juo
zo Ginkaus postas daktarų 
postas, kurį energingai veda 
ir nuo “mažakraujystės” saugo 
dr. Antanas (ir vėl Antanas!) 
Starkus, o ponas Vilkas senas 
lietuvis veikėjas ir darbuoto
jas, “ablava” kelia Long Is
lando giriose — Great Necko 
postui vadovauja.

R ■

Knygos virielis su lietuvių liaudies 
skulptūra.

— Mielasis vajaus pirmi
ninke, turint šitiek varovų — 
medžioklė užtikrinta.

O gal dar planuojate kokį 
tinklelį užtraukti Brooklyne ar 
New Yorko gatvėse, prie baž
nyčių, mokyklų, saliūnų?...

— Tamsta būk ramus ir ki
tiems pasakyk, kad šiemet ne
viliosime žmonių į jokius tink
lus.

Balti krikščioniškosios mei
lės balandžiai savo snapeliais * 
jau išnešiojo 4000 vokelių, 
kurių daugelis atgal parskrido, 
atnešdami duosnių lietuvių 
aukas. Tie baltieji balandžiai— 
tai baltos, giedrios lietuvių 
širdys, kurios atsimena savo 
brolį, varge atsidūrusį, skurdą 
kenčiantį, našlaičio dalią ne
šantį...

—Kunige, jūs galėtumėte 
būti ir poetas — taip gražiai 
mane sugraudinote ,— pradė
jau raustis net po kišenę ir iš
sitraukiau ... nosinę.—Ir man 
prisimena dabar mamos daž
nai dainuota dainelė: “Aš pa
prašysiu šimtą brolelių kad 
sukapotų mano vargelį”...

— Kolega, čia tikra teisybė! 
į Balfo vajaus darbą stojo šim
tai mūsų brolių brooklyniečių 
ir newjorkiečių:

visų lietuviškųjų parapijų 
dvasios vadovai, organizacijos, 
draugijos, profesijų vienetai, 
atskiri asmenys — visi malo
niai ir nuoširdžiai atėjo talkon 
padėti sukapoti ne vargelį, bet 
didelį ir kietą skurdą, kuris 
ištiko mūsų tautos vaikų šalį. 
Šis vajus turės aiškiai ir atvi
rai parodyti —

Didžiojo New Yorko lietu
viai turi didelę, duosnią, my
linčią širdį!

Pirmininkui taip gražiai be
kalbant, aš vis kukliai balta no
sine pasitrindavau akis ir gal
vos linktelėjimu pritardavau. 
Ir vis džiaugiausi, kad pirmi
ninkas tuos žodžius taiko ne 
man. bet kitiems, kad jis au
kos prašo iš kitų, tik jokiu 
būdu ne iš manęs .kuris, kaip 
žinote, ir taip sunkiai verčiuo
si, vos pakakdamas savo kas
dieniniams reikalams, žinoma, 
dabar sunku Balfui, sunku ir bančią karališką karūną. Po te

mums, spaudos darbininkam...
— Pirmininke, mane, kaip 

pasiaukojusį ir labai dažnai 
veltui bedirbantį spaudos dar
bininką, domina dar vienas 
klausimas:

kuo galėtume mes, spaudos 
žmonės prisidėti kad ir už 
kukluti atlyginimą prie va
jaus proga leidžiamo leidinio 
ar rengiamo koncerto? Čia juk 
reikalinga bus ir mūsų talka...

— Nebūk juokdarys, kolega, 
—ramiai veda šneką toliau 

kun. Antanas Račkauskas, — 
ir nesijuok iš kitų geros šir
dies. Balfo vajaus proga visi

dirba veltui ir apie jokį atlygi
nimą nesvajoja. Šit, ponas 
Stukas radijo bangomis "veltui 
garsina vąjų, mūsų laikraščiai 
“Darbininkas.” ir “Vienybė” vi
sada maloniai ir nuoširdžiai 
talkina propagandai, postų va
dovai ,aukų rinkėjai, sekreto
riai ir kitokių talkininkų bū
riai aukoja savo laiką, poilsi, 
lėšas ir darbą be jokio atlygi
nimo. Lapkričio 20, užbaigda
mi vajų, turėsime didelį kon
certą.i

Visi programos dalyviai,, dai
nininkai, artistai, aktoriai, di- 

i rigentai atsisakė bet kokio ho-

GRAŽIAI PRAĖJUSI KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTE
Spalio 30 d. šit. Mykolo pa

rapija labai Įspūdingai minėjo 
Kristaus Karaliaus šventę. Iš 
ryto buvo šv. mišios, kurias 
laikė vietos klebonas kun. J. 
F. Baltusevičius, ir jų metu di
delis parapijiečių skaičius pri
ėmė šv. Komuniją.

Po pietų 4 vai. vėl prisirinko 
pilna bažnyčia žmonių, šių iš
kilmių metu buvo padaryta 
procesija, kurioje berniukai 
nešė auksu žibančią Kristui 
Karaliui karūną, paskui juos 
sekė gražiai organizuotas ir di
delis skaičius Šv. Vardo D-jos 
vyrų, o po jų sekė auksu žiban
čia kapa pasipuošęs parapijos 
klebonas, asistuojamas kaimy
nų kunigų: kun. J. Savulio iš 
Ęynon. Pa. ir kun. B. Zdanavi
čiaus iš Elmhurst. Pa. Priėjus 
prie šv. Jėzaus širdies alto
riaus. vienas iš berniukų uždė
jo Kristaus statulai auksu ži-

sekė maldos, giesmės ir du pa
mokslai, kurių vieną labai į- 
spūdingai ir turiningai anglų 
kalba pasakė vietos klebonas 
kun. J. F. Baltusevičius, o ki
tą lietuviškai kun. B. Zdanavi
čius. šios įspūdingos pamaldos 
buvo baigtos palaiminimu su 
Šv. Sakramentu.

Daug grožio šioms iškilmėm 
teikė ir parapijos choras, ku
riam vadovauja nuostabiai ga
bi ir gražiu balsu apdovanota 
vietos vargonininkė Mrs. Mo
rą n. Chorą be išimties sudaro 
vien tik jaunimas, turįs taip
gi gražius balsus ir giedąs lie
tuviškai ir angliškai.

žmonės skirstydamiesi iš 
bažnyčios kalbėjo, kad tokių 
įspūdingų pamaldų jie niekur 
kitur iki šiol nematė ir kad tų 
iškilmių gražūs įspūdžiai pasi-

liks ilgai jų širdyse. Ta’ip pat 
nevienas reiškė savo klebonui 
ir padėkos žodį už visas iškil
mes, o labiausiai už gražu va
dovavimą parapijai ir žmonių 
sieloms.

Ta pačia proga reikia pasa
kyti. kad ši parapija stovi pir
moje vietoje visoje Amerikoje, 
surinkusi iki šiol Liet. R. K. 
Susivienijimo, vajaus metu dau
giausia naujų narių.

B. Danis.

THOMPSONVILLE, CONbL
Šv. Jurgio dr-jos metinė va

karienė ruošiama lapkričio 19. 
Polish National Home. Pradžia 
7 vai. vak. Bilietus galima gau
ti pas A. Ališauską. K. Migli
ną. Capiną ir J. Jucių.

Vakarienė bus su išgėrimais. 
Šokiams gros geras orkestras. 
Rengėjai kviečia 
apylinkės lietuvius 
lyvauti.

Tai seniai lauktas ir ilgai rengtas pirmas veikalas lietuvių kal
ba, plačiai nušviečiąs šventojo gyvenimą, jo giminę, jo kanonizacijos 
bylą, kultą užsienyje ir Lietuvoje, jo garbei įkurtas bažnyčias, drau- 
Rijas.

Rygos autorius yra vienas iš žymiųjų mūsų Istorikų, ilgametis 
Kauno ir Vilniaus universitetų profesorius, dabar jau kuris laikas Va
tikano archyvuose renkąs medžiagą Lietuvos istorijai, šiai studijai 
jis panaudojo ne tik gilią istoriko patirtį, bet ir Vatikano bei kitų ar
chyvų dokumentus, duodamas naujos, dar iki šiol neskelbtos medžia
gos, sudarydamas gale platų literatūros sąrašą.

♦
Gale duodama angliška santrauka, taip pat visi iliustracijų pa

rašai eina dviem kalbom.
Vavelio vaizdas Krokuvoje 10 amžiuje. Ten gimt *c. Kazimieras. 
Iliustracija



340 EIDGEWOOD AVĖ.kad

BRADDOCK, PA

Baras, SALĖ vestuvėms*

— Ne mano Čia kaltė, kad 
Žmonės pinigines saugoja la
biau už dūšią savo ...

parengimams, susinn* 
kiniams, rtr.

TALARSKI
FUNERAL HOME

RANGA
BROOKLYN, N. T.

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

Tek APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

REDAKCIJAI
Laukiau, kol paaiškės, ar ki

tas “Ponas Toks” nugalės Dar
bininko "Poną Tokj”. Bet. kad 
skaitytojai užsistojo ir išgelbė
jo "Poną Tokį”. tai siunčiu 
septynis dolerius už prenume
ratą ir vėl lauksiu Darbininko 
fU "Ponu Tokiu" ir "Žvirbliu

LAIDOTUVĘ DIREKTORIAI
3M Maple Avenue. Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai {ruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeLOtaprt S-13TJ

LDS suvažiavimas Waterbury
ANT. PALIULIS

nusistatymo ir po 30 metų.

STEADY W0RK

J .

RCA Institute, New York*.

Vyčiii Radijo Programa j

diskusijom, aps-
Sapranienė per-

apskr. garbės

paklausiu- 
išpūstais šo-

krikščioniškosios 
labui, daugiau 
jaunimo, > kad 

kam ■ užimti jau

Spalio 30 Waterburyje įvy
ko Connecticut apskrities LDS 
metinis suvažiavimas. Nors die
na pasitaikė šalta ir lietinga, 
bet tai neatbaidė senųjų veikė
jų veteranų; jų atsilankė iš 
plačių apylinkių. Pagal manda
tus dalyvių buvo 27.

Suvažiavimą atidarė Water- 
burio LDS 5 kuopos pirminin- 

■ kas Petras Jakubauskas, pa
kviesdamas kun. J. Dillion at
kalbėti maldą. Toliau suvdžia-

Aituonias poras jaunesniųjų 
ateitininkų tautiniams šokiams 
ruošia tautinių šokių vadovė 
Izabelė Savickaitė.

Visam jaunimui lituanisti
nės mokyklos mokytojai, tėvų 
komitetas. talkininkaujamas 
liet, bendruomenės komiteto 
ruošia antraja Kalėdų diena

(J.)

■ Ponas Toks, ilgai žiūrėjęs 
pro langą, kaip miesto apmoka
mas šlavikas valė gatvę, neiš- 

/ kentė jo neužkalbinęs.
— Atleisk; —šūkterėjo jam, 

atvėręs langą. — Laiko daug 
nesugaišinsiu, jei

•v- ar kartais neradai 
nais piniginės'9

-— Piniginės?

Kristaus Karaliaus minėjime 
paskaitą mintimi “Nebendrau
kime su Kristaus priešais ir 
jiems ne talkininkaukime, o 
stovėkim su savo Karalium" 
skaitė svečias iš Bostono — A, 
Vasaitis. Programą paruošė E. 
Stanelienė iš eilėraščių, gies
mių ir vaizdų. Solo giedojo k 
Vaitiekaitytė. Minėjimo užbai
gos žodį tarė — prel. K. Vasys.

Arčiau su vyčiais kvietė 
kun. J. Jutkevičius ateitinin
kus savo paskaitoj Kristaus
Karaliaus šventėj po bendros kuris įvyks lapkričio 16—17 d. 
Sv. Komunijos bendruose pus
ryčiuose.

Hallowyn linksmavakarius 
mokyklos mokiniams suruošė 
Moterų Gildą, o 116 Vyčiu 
kuopa — pati sau. Buvo apdo
vanota: Įdomiausia —medžioto-

. jo kaukė — Gloria Sinkevičių- 
' tė. originalios — Ona Markvė-

naitė ir Rūta Ciraitė, gražiau- Kalėdų eglutę.

WOR€ESTER, MASS

čia taip maža jaunimo ir kad 
jie patys čia neateis, o reikia 
kitiems juos raginti ir traukti 
į LDS.

Taip pat matėsi ir antras čia 
gimęs jaunas žmogus S. Srup
sa, Jr. Tokiais vyrais mes di
džiuojamės, nes jie, be abejo, 
paliko savo sekmadienio mėgs
tamas pramogas ir čia atvyko. 
O atvyko dėl to, kad jų širdyse 
dar tebedega tėvų įskiepyta 
Lietuvos meilė.

Toliau- šeimiąinko P. Jankaus
ko kviečiami kalbėjo bei svei
kino St. Sapranienė, J. Pavi
lionis, A. Pateckis, A. Mazalas, 
Juozas Bernotas (iš Hartford), 
Vincas Urbonas, A. Šambaris. 
Nelė Meškūnienė, S. Zdanys, 
St. Srupsa, O. šmotienė, M. 
šambarienė, M. Karinauskie- 
nė, A. Paliulis, A. Armaitis, A. 
Klevas .Po sveikinimų šeimi
ninkas P. Jakubauskas vaišėm 
užbaigti kun. kleb. J. Valantie- 
jų pakvietė sukalbėti maldą. 
Taip pat P. Jakubauskas visus 
dalyvius

kvietė atsilankyti i ruošiamą 
40 metų sukakties banketą, 
lapkričio 5 d. šv. Juozapo au
ditorijoje.

PLENTY OF OVERTIME 
"WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR

Lietuvos
Trunslhioja H Mlprios rxhjn WTX>A, 1550 kyhw*ycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAL.
Jei norite Šioje radijo programoje skelbt is. kreipkitės adresu

KNIG1ITS OF UTHtlANlA WIX)A

buvo taikoma LDS organui 
“Darbininkui”. Tuo tarpu kiti 
senesnės kartos , atstovai, kaip 
P. Jakubauskas ir Albinas Ar
maitis, karštai gynė “Darbi
ninko” reikalus. Jiems “nau-. 
ja” lietuvių kalba yra supran
tama ir gera. Jie nesuprantan
čius ragino derintis bei moky
tis naujoviškai kalbėti bei 
skaityti A. Armaitis šia proga 
davė pavyzdžių iš senesnės ir 
naujesnės tarSfenos, kas sukė
lė net skanaus juoko,

Toliau tartasi dėl Conn. aps
krities gegužinės, 'kuri papras-

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, į 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaka. ’

Relay adjusters — assemblers

daugiau pridėti neturime, o HELP WANTED ADS.

COOK ELFTRIC COMPANY

2700 No. Southport Avė. Chicago, III.

— Teisingai išsireikšta, bet, 
— tęsė toliau ponas Toks, — 
bet niekas negali užginti tau 
rasti piniginės, nors aš jos ir 

. nepamečiau.
— Ačiū už suraminimą, — 

numykė šlavikas. — O jei raš- 
; z Čiau? — dar paklausė.
> —Jei rastum? Hm ... gau-
į tum radybų. Bet greičiausia 
į.; nerasi, — nusijuokė ponas 

-Toks. — 0 ir tada žinok, kad 
-iš manęs tai nieko negausi...

— Kaip tai negausiu, jei ra- 
* siu? — spyrėsi šlavėjas.

: ‘ — Labai paprastai: piniginė 
[Į' r. bus ne mano. Aš nei savo pi- 
f-, ni«u mėtau, nei pamestų gat- 

vėje ieškau. Be to. prašau ma- 
nęs netrukdyti ir savo darbo 

’ žiūrėti. Ana, jau būtum kelis 
it- blokus apšlavęs, o dabar nuos- 

tolį miestui darai savo plepęji- 
: mu. Kad tu kur surūgtum!

Šlavėjas tik žioptelėjo, o po- 
nas Toks, uždarydamas langą, 

i'Cr' dar pridūrė:

— atsiliepė 
nušvitęs šlavėjas ir parimo ant 

Įfer-, šluotgalio. — piniginės... -Ne, 
neradau. Tamsta pametei? 
Daug ten buvo žaliukų?

— Negalėčiau pasakyti, nes 
agig'-r. aš piniginės nepamečiau ir, ap- 

. lamai tariant, pinigų nemėtau.
— aiškiai pasakė ponas Toks. 

gĮĮfc's.:,.— Bet kartais, kaip visiem ži- 
noma, turiu išmesti geriem 
darbam ir gyvybiniem 'tautos 
reikalam. Tegul tai lieka tarp 
mūsų* ir nežino kairė, ką daro 

--•■dešinė. Bet jei piniginę rasi...
— Rasi, rasi? — kartojo šla- 

. vikas ,šaukdamas visa gerkle 
^ek apsivylęs. — Kaip rasi, 

jei nepametei. Ir kam dar 
^ trukdai man gatvę valyti?

— E, brolyti, nepersitempk!
Gatvė lieka gatve, nors ją ir 

H^švariai nušluotom. O kas lie- 
’ «a piniginę, tai ją galėjo pa- 

mesti kas kitas. Tiek mūsiškių 
čia vazalojasi ir šiaip daug pra- 

š eirių pasitaiko. Ar norėtum, 
kad iš tiekos milijonų žmonių 

mano vieno kišenė būtų 
' kiaura ir iš jo birtų pinigai?

Ah!
p ' •— Nė, ne! — pasitaisė šla- 

~ vikas. — Aš tenorėjau pasaky- 
* tų kad jei neradau, tai niekas 

7 ir nepametė. Gaila...
— O tu. kopūstėli, kopūstė

li, — lingavo ponas Toks savo 
B lange. — Ar tik nebūsi gimęs 

po Jaučio ženklu ir dar su 
nailono kelnaitėm? Kas tau į- 

- kalė į galvą, kad tik tu vienas 
turėtum rasti piniginę? Ar ne
žinau kad laimė kaip patriotiz
mas: čia ji yra, o čia jau nėr, 
kaip tautininkų Vlike ...

■
 — Bet, — mikčiojo šlavėjas,

vartydamas rankoje šluotraži. 
— apie politiką aš daug nenu- 

> sūnanau. žinau tik tiek kad 
? tamsta pinigų nepametei. o aš 
J- ju neradau. Taigi, abu esam

• teisūs ...
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CHICAGOS MUISTĄ praėjusi savaitgali apklojo pirmasis šių metu sniegas.

kas prezidiuman pakvietė aps
kričio valdybą, kurią sudaro: 
pirmininkė Nelė Meškūnienė, 
vicepirmininkas Stasys Srup
sa, sekretorė Stefanija Sąpra- 

' nienė, iždininkas Juozas Berno
tas (iš Hartfordo). Suvažiavi
mą sumaniai pravedė apskr. 
pirmininkė N. Meškūnienė, 
kuriai kartais talkino energin
gas vicepirm. S. Srupsa.

Dienotvarkei prasidėjus, aps
krities pirm. • N. Meškūnienė 
davė, vienerių metų LDS veik
los apžvalgą, kurią šiek tiek 
papildė vicepirm. S. Srupsa. 
Pranešimas dalyvių buvo pri
imtas, nors kai kas pabarta,

ją rengia trys LDS kuopos. Ge
gužinės vieta palikta Hartfor
de, nes Waterburio gegužinių 
parkas ir svetainė visiškai pot
vynio sunaikinta.

Buvo tartasi ir apie kitus 
vietos reikalus.

Visur buvo gyvos .kartais 
net karštos diskusijos. Tačiau 
visais reikalais buvo prieita 
prie vienos nuomonės.

Paskui sekė LDS apskrities 
valdybos rinkimai. Senoji val
dyba atsistatydino, tačiau stip
riai prispausta prie sienos, su- 

" tiko vėl kandidatuoti ir buto 
visų vienbalsiai išrinkta. Tad 
apskrities valdybą vėl sudaro: 

pirmininkė N. Meškūnienė, 
vicepirmininkas S. Srupsa, sek: 
retorė S. Sapranienė, iždinin-

Toliau sekretorė S. Sapra
nienė skaitė praeitų metų sei
mo, įvykusio Hartforde, proto
kolą. Protokolas buvo išsamiai 
bei-aiškiai paruoštas.

LDS 5 kuopos pranešimą pa
teikė kuopos pirmininkas P. 
Jankauskas ir iždininkas Vin-f_ kas J. Bernotas, iždo globėjai
cas Urbonas. Skyriaus sekreto
rius A. Petrauskas dėl ligos ne
dalyvavo.

LDS 6 kuopos pranešimą da
vė Andrius Pateckis.

Skyrių pranešimai padaryti 
patenkinamai. Skyriai vedami 
tvarkingai, ižduose esame ne
maža pinigų.

Prasidėjus 
“ krič. sekr. S. 
skaitė Conn. 
pirmininko preL Jono Amboto, 
Hartfordo klebono, ir vyriausio 
“Darbininko” redaktoriaus Si
mo Sužiedėlio sveikinimus su
važiavimo proga ,

Po to pirmininkaujanti prisi
minė įvykusius potvynius. Jų 
metu Waterburio kuopa yra 
netekusi

dviejų LDS. narių, kuriuos 
su namu nunešė alkanas van
duo. Tai Barbora ir Vincas 
Vitkai. V. Vitkus iki šiol dar 
nesurastas.

Jie buvo pagerbti tylos mi
nute ir už juos pasimelsta, čia 
pat buvo priimtas A. Mazalio 
pasiūlymas užprašyti šv. Mišias 
už potvynio metu žuvusiu^ vi
sus lietuvius. Šv. Mišios bus 
Waterburio šv. Juozapo par. 
bažnyčioje sausio mėn.

Toliau svarstyti '
spaudos ir LDS organo "Dar

bininko" reikalai.
Daug kas iš dalyvių nusiskun

dė, kad dabartinė lietuvių kai- Antanas Mazalas, Jr., Ameri- 
ba jau nebesuprantama senes- koje gimęs ir augęs, aiškia lie- 
nės kartos žmonėms ir kad per tuvių kalba išreiškė savo lin- 
mažai duodama žinių iŠ lietu- kėjimus suvažiavimo 
vių veiklos, ypač iš LDS. Čia Jis taip pat apgailestavo.

— Antanas Mazalas ir Albinas 
Armaitis.

Po valdybos rinkimų šeimi
ninkas P. Jakubauskas padėko
jo visiems už dalyvavimą sei
me ir pakvietė visus

po įtempto darbo pasivaišin-

Jau gerokai išalkę dalyviai 
apgulė stalus ir vaišinosi Ma
rijonos Sambarienės skaniai ir 
įvairiai pagamintais valgiais 
bei gėrimais.* Dalyviams nuo
lat patarnavo ir Luiza Liūnie- 
nė. '' -

Tiek posėdžių tiek vaisių 
metu buvo

pasakyta gražių * kalbų bei 
linkėjimų 40 metų LDS sukak
ties proga.

Pirmasis prabilo klebonas 
kun. J. Valantiejus, kuopos 
garbės narys. Jis priminė LDS 
nueitą kelią ir ragino toliau 
darbu otis 
darbininkijos 
pritraukiant 
ateityje būtų 
nuo gyvenimo naštos palinku
sių senųjų veteranų vietas.

Prof. A. AMcsis taip pat pa
lietė jaunimą. Jis jautriais žo
džiais pareiškė, kad sunkiomis 
pastangomis sukurtas ir finan
siškai pajėgios organizacijos 
nyksta, o nyksta dėl to,- kad 
nebėra naujo kraujo, naujų 
jėgų — jaunimo.

vių kalba ,Wip1r kituose da
bar leidžiamuose lietuvių laik
raščiuose, išskyrus nebent 
“Saulę”. Tačiau priekaištas 
dažniausiai taikomas tik “D- 
kui”. Mums atrodo, kad tai 
nėra teisinga, ir negalima rei
kalauti, kad lietuvių kalbą 
darkytume.

Kai pavartai senus “D-ko” 
numerius, tai randi kad pirmie
ji numeriai, redaguoti dar kan. 
F. Kemėšio prieš 40 metų, tu
ri visai taisyklingą lietuvių 
kalbą. Ji suprastėjo tik vė
liau, kai ir kun. V. Taškūnas iš 
“D-ko” redakcijos pasitraukė. 
Bet kas svarbiausia, kad visą 
laiką, kol buvo Nepriklausoma 
Lietuva, tai iš jos laikraščių 
buvo perspausdinami ilgi 
straipsniai, įvairios žinios ir 
aprašymai Kartais toji N. Lie
tuvos laikraštinė medžiaga, ra
šyta tokia pat “nesuprantama” 
kalba kaip dabar “D-ke”, su
darė net du trečdalius viso 
laikraščio; kartais tai buvo ga
na sunkūs filosofiniai ir reli
giniai straipsniai. Ar tada, 
prieš 15—20 metų, “D-ko” 
skaitytojai' visa tai suprato? 0 
jei suprato, tai kada tie senieji 
lietuviai savo tėvų kalba už- ...... . ..i; tlk norime laikytis to paties ASK FOR AD TAKEBmiršo? Ji nėra dabar kitokia.
kaip seniau.

Kai rūpinamės išlaikvti lie-

Redakcijos prierašas. -— Rei
kia didžiai pasidžiaugti, kad 
Connecticut valstybės LDS 
kuopos yra gyvos ir sugebėjo 
surengti šį gerai pavykusį su
važiavimą bei 40 metų LDS su
kakties minėjimą, kuris įvyko 
lapkričio 5 Waterburyje. Lauk
sime irgi aprašymo.

Laukiame žinių ir iš kitu 
LDS kuopų bei pačios LDS 
Centro Valdybos, bet jų nesu
laukiame. Čia ir yra priežas
tis, dėl kb “D-ke” nėra žinių iš 
LDS veiklos. Tos žinios yra su- 
retėjusios jau ne nuo šiandien, 
o dar tais laikais, prieš 10r—15 
metų, kai tas pats asmuo bu
vo ir “D-ko” redaktorius ir 
LDS C. Valdybos sekretorius. 
Šiemet net ir LDS seimo nesu
šaukta. nors yra 40 metų su
kaktis. Kiek apie LDS veiklą 
parašoma, “D-ke” telpa.

Kitas reikalas yra dėl “nesu
prantamos” kalbos. Rodos, tuvybe. pasirūpinkime išlaikyt* 
“D-ke” rašoma tokia'pat lietu- ir gražią, taisyklingą lietuvių

kalbą. Mums rodos ,kad čia 
yra daugiau geros valios daly
kas, o ne kuri “D-ko” kaltė. 
Žinoma kas ieško priekaištų, 
jų gali rasti visur. ’

Prie šių žodžių norisi dar 
pridėti žodžius kun. V. Taškū- 
no, “D-ko” redakcijos ir admi
nistracijos buv. vyriausio pri
žiūrėtojo ir patarėjo, kuriam 
išvykstant Lietuvon jis buvo 
apibudintas kaip žmogus tei
singas, nuoširdus, tiesus. Jisai 
gi yra taip “D-ko” redakcijos 
vardu rašęs apie lietuvių kalbą 
ir korespondencijų taisymą:

“Yra korespondentų, kurie 
taip netaisyklingai parašo, kad 
tiesiog nežinai, ką jie nori pa-* 
sakyti. Talpinant jų korespon
dencijas, priseina ne iškraipy
ti, bet sugaudyti ir atpainioti 
jų mintis ... Tie, kurie grasi
na boikotuoti “D-ką”, jei jų 
korespondencijos netilps taip, 
“kaip parašytos”, yra žmonės 
savymėiliai, kurie prikalė Kris
tų prie" kryžiaus ,dėl to, kad 
Jis neprisitaikė prie jų užgai
dų” (Darbininkas, 1927. IV.

-26. ir V. 20).
Prie tų žodžių mes nieko

CLEVELAND, OHIO

Bendruomenės parengimų 
kalendoriuj

yra įregistruota: lapkričio 13 
d. 11:30 vaL lietuvių salėj 
moksleivių ateitininkų rengia
mas M. Pečkauskaitės - Šatri
jos Raganos mirties 25 m. su
kakties minėjimas; lapkričio 
25—26 Lietuvių Studentų Są
jungos suvažiavimas kroatų sa
lėj 6314 St. Clair Avė.; lapkri- 
čia 4 d. lietuvių salėj Alto sky
riaus rengiamas Lietuvos Stei
giamojo Seimo 35 metų sukak
ties minėjimas; gruodžio 31 d. 
Lietuvių Studentų Sąjungos 
skyriaus rengiamas Naujųjų 
Metų sutikimas; 1956 m. sausio 
7 d. vakare lietuvių salėj Alto 
skyriaus tradicinis vakaras 
(statomas “Glušas”); sausio 
21 d. vakare lietuvių salėj 
skautų Pilėnų tunto rengiamas 
jaunimo linksmavakaris..

(L. B.)

sios ■— Julija Krasinskas ir 
David Barrie.

Jaunimas — mūsų ateitis 
ta tema motinų paruoštuose 
pusryčiuose Kristaus Karaliaus 
šventėje kalbėjo kun. A. Vo
lunges. Gausiai dalyvaujantį 
jaunimą pasveikino prel. K. 
Vasys ir kun. T. Harrington.

Scenos tūzai, kaip Br. Kveda- 
raitė. M. Klimkaitytė, M. A. 
Sinkevičiūtė, Pr. čiras, J. An- 
driuška, Paleckas ir kiti daly
vauja ruošime Minstrel Show,



BOSTONE moterys ažiavo j. Charles ape nuo Cndgie tilto. Abi 
žuvo. Viena P. Snransou.. 29 H Billėries Mass., antroji R. Sos-' 
sa, 24 nu, iš Louell, Mass. '

\ Buvęs JAV prezidentas H. 
Trumanas mėgsta prisiminti 
savo kūdikystės dienas. Tarp 
kitų vaikystės gyvenimo trupi
nių, jis pasakoja, kad kartą jo 
tėvas, vesdamasis jį pro VVa- 
shingtono pamiklą, pasakęs:

— Va, tas paminklas pasta
tytas vyrui, kuris visą savo gy
venimą nėra pasakęs nė ma
žiausios melagystės.

. —Nė tada, kai prakabydavo 
mamos paruoštą uogienę.’ — 
nustebęs klausdavo busimasis 
JAV prezidentas.

— Nė tada, — trumpa^ at- 
kirsdavo tėvas.

Mažajam Trumaniukui to 
užteko, kad Jurgis Washingto- 
nas būtų nusipelnęs tokio di
dingo paminklo tačiau jo ma
žoje galvelėj vistiek likusi idė
ja, kad toks žrtiogus iš viso neį
manomas. Ir Trumaniukas ne
apsiriko.

Mažiem vaikam “meluoti” 
yra tokia pat būtenybė kaip 
valgyti arba vaikščioti. Tiksliau 
sakant, vaikai nemeluoja, o tik 
negalėdami realybės pilnai su
vokti, ją perdirba, pagražina 
savaip ir išeina didžiųjų supra
timu “tikra melagystė”.

Vaikų įgimta fantazija yra 
laki, nevaržoma jokių logikos 
dėsnių, todėl ir jų sukombi
nuotos “melagystės” arba ma
tytų įvykių atpasakojimai daž
nai ir netikėtini, ir keistoki.

Kūdikis pirmaisais dvieių sa
vo gyvenimo metais visas iš
orinio pasaulio sąvokas tempia 
į savo pasąmonę ir jas suver
čia be jokios tvarkos. Paskui 
kada nors, Marijos Montessori 
terminu sakant, vaikas tas są
vokas ima tvarkyti ir įvyksta 
“sprogimas”, kuriuo nustebina 
tėvus, kai jis pradeda kalbėti 
savotišku žodynu, sąvokomis, 
naujais daiktų pavadinimais ir 
pa n.

Toji kūdikio kalbos ir idėjų 
makalynė nėra koks atsitikti- 

FORDO PAŽANGA
Ernest Breech, Fordo bend

rovės pirmininkas, praneša ne
girdėtus Fordo bendrovės lai
mėjimus, pasiektus 1955 m.

Fordo dirbtuvėse šiuo me
tu dirba 193,000 žmonių. Per 
šių motų 9 mėnesius išmokėta 
$1,123,000,000, apie $105,74 
atlyginimo darbininkui į savai
tę. Nuo 1946 iki 1957 m. For
do bendrovė bus išleidusi virš 
$3,750,000,000 įrankiam įsigy
ti ir visokiam patobulinimui.

Nors yra tokios milžiniškos 
išlaidos ir dirbama antvaian- 
džiais, vis dėlto neįstengiama 
pakankamai pagaminti mašinų 
tiek, kiek yra reikalaujama.

“Mes nenorime apvilti žmo
nių, ypač biznierių, — sako 
Breech, — dėl to stengiamės 
siekti, kad ligi 1960 metų bū- jų darbu 
tų kiekvienas patenkintas.”

— atsakė 
nors ne

tiktų jau-

didelis italų karališkosios di
nastijos Savoja gerbėjas, sura
do naują mikrobą. Tokiu atve
ju radiniui mokslišką pavadini
mą gali parinkti pats radėjas. 
Paskutinio italų karaliaus 

'tremtyje Umberto,jauniausioji 
duktė Maria-Gabriella, einanti 
15 metus, buvo prašiusi profe
soriaus jos vardu pavadinti ku
rį nors mikrobą.

— Kai tik rasiu, 
profesorius, — kokį 
kenksmingą, kuris 
nos ir gražios mergaitės vardui* 
tai ir pavadinsiu.

Naujai surastą nelabai kenk
smingą mikrobą ir pavadino 
lotyniškai pricesės vardu “Mi- 
crococcus. Mariagabrieilae...” 
Mikrobo pavadinimas oficialiai 
priimtas pasaulinės mikrobiolo
gų terminologijos.

Taigi, jei kartais po šiltes
nius kraštus bekeliaudamas, 

- norėtum koki gydytoją aplan
kyti, o tas, gerai per šonkau
lius pabarškinęs, imtų porinti, 
kad esi apsėstas Marijos-Gab- 
rielės, nenusigąsk, o pasakyk: 
“Et, tai niekis.”

DARBININKO administracijoj 
gaunamos sekančios knygos:

raidos bei bausti 
tariamąsias jų mela- 
antros pusės, vaikų 
melagystės yra jų

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina,. 454 p...................
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p........
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. .. 
Pranašystės apie pasaulio gala, Prel. P. Juras, 

111 p. ................. -..............-..............
Mergaitės kelias, M. Pečkauskaitė, 99 p...........
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.......
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p. 
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p. ...... 
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p...............
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. Pr.
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Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 22 p........

Kodėl maži vaikai mėgsta meluoti?
nas reiškinys, bet “rimtai” ap
galvota ir proto patikrinta kal
ba .negalinti nė iš tolo nuošir
dumu lygintis su garbingųjų 
politikų kalbomis ,pilnomis 
tikro melo ir klastos.

Tuo metu kaip tik praside
da ir vaikų melavimas, kurį 
reikia atsargiai sekti ir joldu 
būdu netrukdyti jų -fantazijos 
normalios 
vaikus už 
gystes. Iš 
kūrybinės
protinio vystymosi barometras. 
Jei vaikučio pasakojamos me
lagystės yra labai skystos,- ne- 
tevarkingai suraizgytos, neve
da prie jokio tikslo, tai ženk
las, kad vaikučio galvelėj ne
viskas tvarkoj ir reikia griebtis 
gydomų priemonių.

Prancūzė psichologė Made- 
leine Rambert vaikų melagys
tes tyčia studijuoja ir iš jų nu
stato vaiko protinį ir fizinį 
brendimą. Tam tikslui ji var
toja šimtus lėlių, aprengtų į- 
vainausiom uniformom ir uži
mančių “aukštas pareigas lėlių 
visuomenėj”. Ten rasi karalių 
ir karalienių, cirko klounų, S 
gaisrininkų ir k. Apie kiekvie- ■ 
na asmenybę vaikai turi pripa- i 
šakoti visokiausių melagysčių ■ 
ir gandų. Iš jų pajėgumo “me
luoti” ir nustato protinį bren
dimo lygį.

Neperseniausiai kažkokia lort- 
doniškė ponia paprašė atsaky
ti “Times” laikraštį, ar prin
cas Karolis niekad nemeluo
jąs? Po atsakymu pasirašė 
Karolio auklė Miss Helen Lil- 
ghtbody, bet atsakymas buvęs 
duotas pačios Karolio motinos 
— karalienės Elzbietos n. 
Klaususi ponia galėjo pasiten
kinti, kad ir Anglijos sosto į- 
pėdinis sukombinuojąs nevie
ną “melagystę”, o už didesnes 
blogos valios “šunystėles” esąs 
nubaudžiamas, nepavėžinant 
po pilies apylinkes .

“Times” atsakymas išprovo
kavo tuo klausimu pasisakyti 
vieną kitą didesnių auklėjnpo 
žinovų. Cnarakteringas pasisa
kymas ir patarimas buvo dr. 
Adler. Jis už vaikų melagystes 
kaltino tėvus, esą jie išmoką 
vaikus meluoti savo pasakomis 
apie nerealias būtybes. Jo nuo- 

. monei pasipriešino daug kitų 
autoritetų. Iš vaikų pasaulio 
pašalinti pasakas, — užkirto 
kiti," — būtų lygu žaloti nor
malų vaikų fantazijos išsivysty
mą ir pradėti auklėti dar ligi 
šiol neturėtą “jaunų senių” 
kartą.

Suglaudus visų bendresnes 
nuomones, prieita tokia išvada: 
—ligi 6 metų vaikams teisti 
“meluoti”, kte ktik jų fantazi
ja išneša. Vėliau juos auklėti 
ir taisyti, skiepyti teisingumo 
ir atsakingumo dvasią visuose
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LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ...........
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 
Telšių kankiniai, 100 p.................................... .
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas, 200.p.......
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai, 100 p.
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p.........
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys, 255 p..................... ..........................
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičius. 127 p.........
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petruitis ..............
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petruitis ---- ------
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petruitis..........

BELETRISTIKA
Uždraustas stebuklas, St. Būdavas 
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, 
Medinis arklys. E. Williams, 192 p............
Susitikimas. J. .Gailius, 155 p....................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p....................
Eldorado, apysakaitės ir Vaizdeliai, 150 p. 
Anoj pusėj ežero, P. Andriušis, 101 p. ...i... 
Valentina, A. Vaičiulaitis, 142 p................
Siela už sielą. D. Piliau 304 p. .................
Žirgeliai padebesiais, P. Tarulis, 99 p........
Pabučiavimas, J. Grušas. 155 p. ..................
Varpai skamba, St. Būdavas, 180 p.........
Algimantas, V. Pietaris, 267 p....................

POEZIJA
Šventieji akmenys, F. Kirša, 112 p............
Sesuo buitis, J. Aistis, 45 p........................
Be tėvynės brangios, J. Aistis, 60 p. ----
Kelionė, A. Tyruolis, 126 p. ...........
Vai lėkite dainos (200 dainų tekstai), 220 p. 
Etapai (įrišta), J. Kėkštas, 141 p. '.......... 
Laukų liepsnos, A. Tyruolis, 44 p...............
Atviros Marios, L. Andriekus, 136 p........

DRAMA
Kazimieras Sapiega. B. Sruoga, 250 p..............
Gims tautos genijus, L. J. Voicekauskas, 80 p.
Žiurkių kaųiera, J. Grinius, 120 p.....................

MUZIKA
Missa in honorem Imm. Cordis.........»...............
Lietuviška muzika, 0. Sasnauskas, 133 p.........

VAIKŲ LITERATŪRA
Motulė paviliojo, J. žemaitė

Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys. 93 p.
Pasakos. Haufas, 93 p.......... . .......
Velykų pasakos. N. Butkienė. 32 p. ...
Baltasis vilkas. K. Binkis, 36 p............

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas, 606 p. . ...... .. 4.50

' Amerikos lietuvių vardynas, 279 p. 5.00 ir 7.00 (įrištas)

Have eseeDent •peaiacs for

MEW and WOMEN 
Ta <6 years 

Saluy aad Hberal eomndsaion 
8EE MRS. WATTS 
Wbo will gh*e you 

eomplete job description 
BOYD Ė MANNING AGCY.

F«nd of Children. «wn room, sTeen- 
in. splendH epportunrtv for right 
person. salarv ooen. Phone for ap- 
poiatment. HOselyn 3-4464.

HOCSEVVORKER
S room beūse. own room, sleep in, 
2 adults 2 children. sy2 days per 
week. $50 weekly. Phone for ap- 
poinfanent. ROseiyn 3^4464.

SALESMEN WANTED

REPRESENT CATHOLIC
z PRESS .■- 

Hours flexible. Start earning 
immediately as comm. is paid 
daily. Call OL 2-6103 3:00 to 
5:30 p. m.

$5.00
2.00
2.00

1.00 
0-75 
0.70 
1.00
1.50 
2.00

2.00
3.00

3.00
2.00
2.50

5.00
1.50
0.25
2.00
1.00
0.50

5 00 
2.00 
2.00 
3.00
1.80

2.60 
2.20 
2.00
1.50 
3.00
1.80
1.50
2.00 
2.00
1.50
1.50
1.50 
2.00

1.50 
1.00 
0.50 
1.25 
1.00 
3.00 
100 
2.00

2.50
1.50
1.50

1.50
3.50

0.60 
l.JC
1.80 
1.00

1.00
1.00

TO PLACE, 
YOURAD

CALL LO 3-7291
CANCEL OR CHANGE

DISPLAY

$16£10 
1,650 jrankpinigiu 

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

FANTASTINĖ VERTYBĖ!

RUSSELL HOUSE 
Statybininkas RusseU TavolaccL 
Nurodymai: šiaurėje Boston Post 
Road iki Beachwood Avė. (New 
Rochell), kairėje Beachurood Avė. 
iki Highland Avė-, kairėje ant 
Highiand Avė. iki Kings Highvay 
ir dešinėje 2 blokai iki namo. 
NE 6-4413.

APPROVED X-RAY TECHNICJAN 
Courses Start Mar. 19

12 mocth trainihg in the Dept. of 
Roentgenology and 1 year intern- 
ship. Applicants apply: St. Francis 
Hospital, 525 East 142nd St., Bronx 
Phone CY 2-9606, Ext. 37.

26 Years of Fine Catering for 
WEDDINGS & BRIDAL SHOWERS
In our Oak Room. Capacity to 159. 
Long Island HofLrau, 80-69 Broad- 
way, Ehnhurstf 1L. 8-1565

HOUSEVVTVES
Solve your Christmas toy problems!
Have a toy party in your kome by 

• Toy Counselors of America and get 
your children’s tays free this year. 
A huge seleetion of the best toys of 
1956—a! 1 educator seleeted. Call 
LAurelton 7-6064 days;
Pioneer 2-9700 wes. and vveekends.

new furniture for old

COLLEGE™^
SU» eovers. cornlees and drapes

STEAM HEAT “UTILmES” 
This Model Heats a Room 16 x 26

Automatic Electric-Cast Iron Ra- 
diators on VVheels. 10 Year Guar- 
antee. Low Cost Operation. Life
time Chemical Thermcstat Control 
No Spėriai Wiring or InstalĮation 
Needed. AC or DC. 859^0 * up. 
T.O-B. NYC. Buy direct and Save. 
Our 19th Year. tVrite for Catalos. 
37 Sizes to Solve Your Heating 
Problems. “Visit Our Ground Floor 
Showrooms”. 1^2 East 34 St^ Park 
4 Les., N.Y.C. Home Owners Utili
ties Co., Ine.

QU1ET MAY 
Oil Heating System 

Save 25% on Fuel Costs 
36 Months to Pay

Nothing Down
O’BRIEN BROS. 

136-89 Roosevelt Avė.
FL. 9-0621

Flay. Piano Claasics 
Vtltbout Lesaons 

You Čan—It’s Fun with 
“Ml'SIC ŪKE MAGKT 

Send for it nowf

K. IRWIN, 1629 E. 29th St.

Brooldyn 16, N. Y.

PRIVATE TEACHING LESSONS
INDIVIDUAL instructions. Eng- 
Bsh (Remedlal readlng. Oram- 
mar and Composltlom, Math 
(Arithmetic - Algebra). Elemen- 
tary through Junlor HIgh. Rea- 
sonable Cost. INgersoll 2-8305.

MATTRESSESS MADE OVER 
ALSO MADE TO ORDER 
RELAXO SLEEP SHOP 

461 Richmond Torr.
GI. 84)100.

VARPELI”
Kenncbunk Port, Maine

ISLE VUEL OIL SERVICE

■ . v,,--/ v ■" -■■ ■

AUTOMOBILE SttV.

FO* THE BEST EDIS IN 
STATEN ISLAND PATRONE THE

THE BEST BUY 
ALL WAYS AT 
Island Chevrolet 

1316 Castleton Avo., W.
GI 2-7900

I. & S. DEPENDABLE USED 
CARS PIKE STREET 

TOMPKINSVILLE, S. I.
GI 7-7637 

"Don't Guess, Makt Suro 
Buy lt At I & S"

DIEMAKERS
Ist cl. oniy. Progressive dies. 
No oths.-Top rates —Modern 

Shop Apply days or ev'gs.
TILL 7 p. m. Mon. Thru Fri. 

5th floor, 353 Canal St. N. Y.

EMPL. AGENČIŲ

HELLON HORAH
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 .......... Open

TV SERVICE

Are You a Resident of 
Great Neck, Manhasset. 

Roslyn? 
CAUL 

FRANK’S TV ESC.
Prompt, Efficient, Rellable 

TV' and HI-FI Service 
Try ns and SEE the difference 

MAnhasset 7-1940 
284 Plandome Road

AARON TV-
SERVICE 

DAY & NIGHT 
EL 1-2233

RELIGIOUS VOCATIONS

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PEKPETUAL ROSARY 

Cloistered. Contemplative Community 
lorming a Guard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestmeiits 
and other works of art. Apply to: Rev- 
MOTHER PRIORESS. 14th and Wast Sts.. 
Union City, N. J.

BUS. OPPORTUNITY

IGNITION & TIRE REPAIR 
SHOP

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

CROWN BAR * GRILL
Well Eat. k>w rent. 5 yr lease with 
optton. good incomef aelHag at 
sacrefice for $7309. Chane* of a 
lifetime. CM ovmer. 193-02 Corona

RĘST. & LUNCHEONETTE

Good Business, nsw fixtur«s,

becauM of Hlnoss. 355 Aimtor- 
d*m Avo. TR 4-9296.

OPPORTUNITY, SMALL MASON 
MATERIALS yard with 2 fondly

ppty for $18460. LA 8-2022. 
One block from Merriek Rd.

PENN OIL Burmr Burm the 
cheefmt and safect fuels. En-

lene* of oil hest for •* IHfte m

.»s■ a■ oe.e 
RRhi RRTATF ‘ Ž

EAST R0CKAWAY—- SL 
mond’s Parish, Cape. Cod. B V 
years old. 4 bedrooms, fulį ba- j 
sement, playroom, 'autotU^c ? 
wąsher, refrigerator. 50 x l0A g 
$13,800. LY 9-5623.

NEW ROCHELLE. Roos^mR 
School. Wykagyl Park. 6 rm. 
2 bath ColonbL Low mainfon- 
anco. Near Catholic Institut
ions. Taxos $445. $26.000. 
Mušt be sold. 0wnor, 
NE 6-3448.

TOTTENVILLE, žgn
STATEN ISLAND. 

Two houses, attaehed sfac aad sfac, 
vacant Priee $9N0 for both, easy 
ternas, large plot J'jfl
TottenviOe 8-S4M.

GLEN COVE—6 room*, 3 bod* 
rooms. RsMonaHe. Nsar ca-
tholic institutions. S
for $6000. GLen Cova 44)092-3. J

GLENDALE, L. L, N. Y. Forest ■'-■S'
Park section. 2 blocks from Saered 
Heart Parish. Suitable Doctor, 
Dentist or income. Beautiful 1 fe- . 
mily brick, 6 years old. 3 entranc- 
es. Bath and recreation room. Low- 
er, 4’į rooms bath up, alumium 
screens and storins casement wind- 
ows, garage, near all transport- 
ation. furniture optional. Asking 
$25000. Call owner. Vlrginia 7-5560.

FLUSHING MANOR 
Walk to new Holy Cross High 
SchooL Movė in and call Utis 
“Home SWEET Home,“ 6 room, 
detached center hall in lovely reo- 
idential section; woodbunriag free- 
plaee, Hollyaood bath, beairtifel 
garden; garage, nrivate, $19,*M. 
BAj side 4-8983.

<^J*EENS VILLAGE n. — Comer, 
6 rooms, sun porch, fully insidated, 
insnl brick siding, modern tfle bMte 

extras, $14.099, near catbotte in
stitutions. HO 8-7298-

ST. VINCENT FERRER'S PAR
IŠK. One-fatniiy frame, 10 

oil heat. ImmecHafo 
catholic in-

rooms, 
possesston. Near 
stitutions. Asking 
mortgage. Call 
GEdney 4-4049.

LAKE C AR^d r.l 
Namas kaime 8 
Netašytu akmenų 
senumo namas su 

vaisiniu medžių. 6 
vonios, rūsys su sale 
Automatinis alyva 
vira veranda, 1 tinklu 
su priestogiu. 
katalikiška aplinkuma, 
ra. Lengvos sąlygos, 
savininkui permažas. 
parduoti. Kaina S19.6M 
kaitas. Tel RI 9-3454-N. Y.

. tinklu dengta ir 7 
Nuostabus reginys.

Dabartiniam 
Priverstas

I galimas j-

ROCKYTLLE CENTRE, 
Psrish. Aathentic Datch 
with spbeioas Hvtag 
pLace. dining room. 
and lavatory on 
ually large bedrooms 
chests, huge elosets 
baths on tnd floor.

Asking; $23£99. KO

M ANHASSET, 1
CHAME OF A 

Madera 
honie, in 
VVhitney Katate, 5 
Mary* Choreli aad

knotty pine, 
M

anytime. MA 7-6388.

13$ lyse* St

mesta. Boa aehoai.

thotit* hntitattona. After 2, 
8A. 7-3656.

EAST MEADOW. «plH 6 
mot ukl; wnk«n liv rm. fin 
ruc rm. 104)00 ft cor, 2<«r gar. t

$27,000. IV 1-3576.

VACATIONS

SMITITS ADARE MANO*
. Bes U Parito* N. Y.

TeL: Caira 6-2407.
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FUNERAL HOME S

DISPLAY

mokyklą pra
eivi jau trečio-

V. Virbickas susirgo, pagul
dytas ligoninėje.

P. Klevienė minėio savo gi
laus amžiaus sukakti.

Paškauskas sveiksta na-

30 daly- 
Pinninin- 

sekreton 
Paskaitą

Felicija Grendelytė,
viena iš "Vyties” redaktorių, 

Lietuvos garbės konsulo adv. 
A. šalnos sekretorė, yra baigu
si Mt. St Joseph Akademiją, 
šiemet tos akademijos metinia
me bankete, kuriame dalyvavo 
per 300 graduantų 1905—1955 
metų, ji buvo toąstmastere ųr 
banketo ruošimo komisijos pir
mininkė (General Chairman). 
Pirmą kartą lietuvaitė gradu- 
antė buvo pakviesta to viso po
kylio pirmininke.

veiklos
Svečiu

ERA HOLLAND, IC m. berniokas, dar ragpiūčio mėn. susirgęs 
polio vaiku stovykloje Cap .Code, tik dabar iš Bostono ligoninės 
vežamas namo * New Yorka; jis dar negali be geležinių plaučiu 
išbūti nė minutės.

WILLIAM S. ANDERSON 
Fanerai Home 

RED BANK, N. J. 
38-32 Hudson Avė. 
Red Bank 6-2496.

Klausykite
oIJĖTVTOSATSL\fL\L\a:^

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

Didžiojo New Yorko 
1955 m. Balfo Vajaus 

Komitetas

V. Pledzevičius kandidatuo
ja i miesto taryba. Balsuokime 
už ji. nes geras lietuvių drau-

tuvių 
proga.
kleb. kun. J. Kinta. Be jų pa
veiksle da rmatyti kun. Vyt. 
Demikis, vargon. V. Yustas, A. 
Gudonis, J. Sprainaitis ir M. 
Ragauskas. Mr. F. Titus yra di
delis lietuvių bičiulis, jau du 
kartus paskelbęs Lietuvos die
ną, visada pareiškiąs, kad Lie
tuva bus išlaisvinta iš bolševi-^ 
kų vergijos. Jurg. Ežer^

Po oficialiosios dalies sekė 
arbatėlė, kurią paruošė kelios 
klubo narės.

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir i kitus miestus.

Reikale šaukite: TeL TB 6-6434

P. Grigaliūnas, parvykęs iŠ 
kariuomenės atostogų, anlankė 
savo senutę E. Tamulėnienę 
ligoninėje.

atstovams Vasario 16
Proklamaciją priima

WAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Msss. 

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotc jas 
NOTARY PUBLIC

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju Liet. 

Krikščionių Demokratų Parti
jos Centro valdybos pirminin
kui Pranui Vainauskui ir New 
Yorko skyriaus vadovybei su
rengusiems mano 75 metų am
žiaus sukakčiai paminėti pobū
vi, taip pat dėkoju visiem at- 
silankiusiems į pobūvį, sveiki
nusiems raštu bei žodžiu. Vi
siems didžiausias ačiū.

Kazys Kruimskat 
ir teima. '

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

Juozas Andriušis
t3t Leonard Street BraoMyn II, N. Y.

EVergreen 7-8247.

BUS. FOR SALE
Savininkas silpnėjanųios sveikatos 

sumetimais, su dideliais nuostoliais 
priverstas' parduoti saldainių (Can- 
dy) krautuve su pilstytuvais. įren
gimu ir visom prekėm. Vieta yra 
Ridgewoodo daly. Kaina' tik $1,000. 
Skambink CHelsea 3-8191.

J. B. SHALINS- i
JALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius ! 
84-02 JAMAICA AVĖ. ! 

(prie Forest Parkvvay Station) Į
Woodhaven, N. Y. !

Suteikiam garbingas laidotuves.! 
Koplyčios nemokamai visose" 
miesto dalyse: veikia ventiliacija.!

Tel. Virgin!* 7-4499

tieji automobiliai. Daugumaš 
amerikiečių susidomi ir net 
laiškus rašo į Washingtoną, 
kad prašalintų komunistų pra
gaištingą veiklą. Tokios veik
los lizdu yra ir "Laisvės” re
dakcija, kurią piketuodami, vi
siems parodysime jos darbus.

Spalio mėn. "Aidai” jau iš
siuntinėti skaitytojams. Veda
majame straipsnyje "Svetimos 
Įtakos klausimu mūsų kalbo
je” kalbininkas L. Dambriūnas 
giliai paliečia šią Įdomią temą, 
kuri ypač yra aktuali emigra
cijoje .(Anksčiau tame pačiame 
žurnale tuo pačiu klausimu 
yra rašęs dr. Pr. Skardžius). 
L. Dambriūnas ,kuris rengia 
didesnę studiją apie svetimas' 
Įtakas mūsų kalboje, straipsny
je duoda ir kai kurių taisyk
lių, kaip orientuotis kalbiniuo
se neaiškumuose. Žinoma ar-

navičiui ir R. 
paremti

šeštadieninę 
dėjo lankyti ir 
sios kartos lietuvaitės Zeleny- 
tės. Mokykloje dirba Vač. Či- 
žiūnas ir A. Masionis, o jiems 
talkina kun. Vyt. Demikis.

A. Liet. Bendruomenės apy
linkė nutarė steigti biblioteką, 
Įstoti Į Lietuanistikos Institu
tą nariu su 10 dol. metinio mo
kesčio ir geresnei veiklai susi
skirstyti Į jaunimo globos vi
suomenininkų ir pramogų ren
gimo ratelius.

Vietos gyventojų komitetas, 
sudarytas akcijai už miesto 
majoro Lester F. Titus perrin
kimą, išleido 24 pusi, didelio 
formato iliustruotą leidinį, kur 
paveikslais pavaizduota majoro 
Titus veikla miesto ir visuome
nės labui. Pažymėtina, kad vie
name paveiksle maj. Titus pa-- 
vaizduotas įteikiąs Lietuvos 
dienos proklamaciją vietos lie-

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam arba dviem asmenim 
su visais patogumais. Galima 
naudotis ir virtuve. Kreiptis 
adresu: Mrs. Eva Dome, 414 
So. 5th St.. Brooklyn 11, N. Y.

Patais*: P. Janiūnas mirda
mas paliko ne tris sūnus bet 
keturis: kun. Albiną, karį An
taną ir Joną su Vytautu.

Mirusteji: spalio 14 mirė P. 
Grigaliūnas, palikdamas žmoną 
Agotą; spalio 23 P. Lužeckas 
palikdamas žmoną Emiliją, 
dukras Pauliną, ir Elena; spalio 
24 J. Ambrozaitis palikdamas 
žmoną Eleną; spalio 27 P. Ga
linė palikdamas žmoną Oną; 
spalio 30 J. Lužinskas palikda
mas žmoną Eleną ir spalio 31 
R. Jozapalis palikdamas žmoną 
Apoloniją. Karšt. Patr.

Spalio 29 Pabaltijo Moterų 
Tarybos vietos lietuvių klubas 
surengė savo metinės 
sukaktuves — pobūvį, 
prisirinko kupina liet, piliečių 
klubo salė. Dar kartą buvo į- 
tikinta ,kad tos energingos 25- 
kios klubo narės jau Įsigijo 
vietoje ir apylinkėse daug sim
patijos ir pritarimo. Vaišėse 
ypatingai buvo žymus senosios 
kartos lietuvių skaičius. Klu
bo pirm. Keraitienei trumpai 
pranešus apie klubo veiklą, 
jubiliates sveikino Centro pir
mininkė L. Bieliukienė, New 
Yorko klubo vardu — Zupkie- 
nė, Newarko moterų veikėja 
Trečiokienė, Estų atstovė, pi
liečių klubo pirm. Gudonis, 
liet, demokračių pirm. Pabrė
žienė, kun. Vyt. Demikis ir 
eilė kitų. Centro pirmininkei 
ir kt. viešnioms vaikučiai Įtei
kė gėlių. Po gražaus veiklos 
paminėjimo ir pavyzdingai su
rengtų vaišių (tikriau puotos), 
gražiai pasišokta ir išsiskirsty
ta tolimesnei veiklai.

Piliečių klubas lapkričio 12 
d. 7:30 vak. savo salėje rengia 
pobūvi, kurio visas pelnas ski
riamas jau ilgą laiką labai sun
kiai sergantiems nariams seno
sios kartos lietuviams J. Sima- 

žalnierauskui

Mteli Tautiečiai,
Didžiajame New Yorke vyk

domas Balfo vajus tremtinių 
šalpai yra jau įpusėjęs. Dauge
lis geraširdžių lietuvių išgirdo 
vajaus komiteto kvietimą ir 
savo auką vargstantiems gelbė
ti jau atsiuntė. Drįstame tikė
ti ir laukti, kad ir kiti šios ko
lonijos lietuviai nepamirš var
go prispaustų savo tautiečių, 
paskubės atsiųsti jiems skirtą 
auką ir tuo būdu atliks savo 
patriotinę; b taip pat ir savo 
garbės pareigą.

Pageidaujame, kad iki lap
kričio 14. dienos (pirmadienio) 
visi atsiųstų paskirtą auką. 
Gavę ją iki tos dienos, galėsi
me aukotojų pavardes paskelb
ti spėcialiame leidiny, kuris 
bus išleistas Balfo koncerto

BUTAS iš 5 kambarių, virtu
vės ir vonios, su šiltu vandeniu, 
naujai atremontuotas ir perda
žytas, lisas apstatytas gerais 
baldais, su šaldytuvu, yra lais
vas ir išnuomojamas. Visas bu
to apstatymas už prieinamą 
kainą parduodamas. Teirautis 
pas V. Gurevičių, 83 Stuyve- 
sant St., tarp Kosciuszco ir De- 
Kalb Avė. Brooklyn, N. Y.

GREAT NECK, L. I.
lietuvių vyrų choras lapkri

čio 20 d.rengia rudens vakarą 
— balių, kuris Įvyks Kasmo- 
čiaus svetainėje, 89—91 Steam 
Boat Rd., Great Neck, L. I. 
Programoje dalyvauja vyrų 
choras, vadovauja Mykolas Ci
bas; rašytojas Vincas Jonikas, 
akordeonistas Vytautas Dau
girdas ir linksmieji dainos bro
liai. Po programos šokiai, gros 
Vic Sanders orkestras, laimėji
mai ir kit. Pradžia 5 v. v.

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

Alexander’s Co.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mas».

Kun. M. Vaitkus
Bostono Lietuvių Kultūros 

Klubo susirinkime lapkričio 27 
skaitys savo atsiminimus iš 
1890—1910 metų Lietuvoje. 
Susirinkimas bus Tarptautinio 
Instituto,patalpose 3 vaL p. p.

Ii a u j a s 
Aidų numeris

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovę

JUOZ£ ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius-egzaminus.
Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar' įvairiu 
rfšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVĘLERS INS. CO., Hartford, 
Conneetlcat

Greitas Ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: Šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

vai. vak.

Lietuvių Moterų Klubo 
susirinkime spalio 

vavo virš 40 moterų, 
kavo R. Petronienė, 
riavo O. ščiukienė. 
skaitė S. Mantautienė, iškelda
ma lietuviškos tautodailės tur
tingumą, grožį ir svarbą lietu
vybės išlaikymui. Siūlė perkant 
dovanas nepamiršti, jog turime 
daug meniškų ir gražių lietu
viškų rankdarbių ir drožinių. 
Taip pat ragino lietuves mote
ris įsigyti ir tinkamomis pro
gomis dėvėti tautinius rūbus.

Meninę dalį atliko J. Adoma
vičienė — padainavo dvi dai
nas; akomponavo V. Adomavi
čius. Susirinkimo metu buvo 
išstatyti A. Baltušienės rank
darbiai — lietuviškais rūbais 
aprengtos lėlės, taut. juostos, 
takeliai ir pagalvėlės. Susirin
kimo metu buvo surinkta 42 
dol. 50c. aukų, kurios, sumokė
jus salės išlaidas, bus pasiųs
tos Lietuvių Moterų Klubam 
Europoje Kalėdų švenčių pro-

4.JO-S3O
Sf.Hi WEV0

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

Stephen B rodos J r
ADVOKATAS

37 Shėridan Are.
Brooklyji 8, N. N.

Tri. APptogat* 7-7083

BARASEVIČIUS ir SŪNŪS 
FUNERAL HOME 

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

* JOSEPH BARACEVIČIIJS 
Laidotuvių Direktor us 
Tai. ANdrmv 8-2590

Tel. EVergreen 7-4335

Steplien Aromi ski s 
(ARMAKAUSKASl

Graborius-Balsamnotoias į 
MODERNIŠKA KOPLYČIA J 

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

SCHOLES BAKING, Ine.
V. Lukas — vedėjas -

Stt St, Braaktyn, N. Y.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py- 
raRus |r pyragaičius • pasai visu 
skoni. 'Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir kito-! 
klonis iškilmingoms progoms. Už
sakymai išpildomi kogerlausiai. Į

Išvežtajame j krautuves 
privalus namus.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

Tel. STagg 2-5043 į
Matthew P. Baltas#

(BIELIAUSKAS) J
FUNERAL HOME J

M. P. BALLAS—Direktoriui JĮ 
ALB. BALTRCNAS-BALTON JĮ 

Reikalu Vedėjas Ž
660 Grand Street | 
Brooklyn, N. Y. | 

NOTARY PUBLIC Jt

RENGIAMASI PIKETUOTI 
"LAISVI"

Lapkričio 13 d. komunistį- 
nis “Laisvės” dienraštis rengia 
koncertą — metinį balių. Anti
komunistinis frontas iš Wood- 
haveno ruošia jiems piketą, į 
kurį kviečia kuo daugiau žmo
nių. Reikia atvykti lapkričio 
13 d. 2 v. p. p. prie laikraščio 
redakcijos namo, 110—12 At
lantic Avė. Richmond Hill, L. 
I. Piketuotojus pastebi ne tik 
praeiviai, bet ir pravažiuojan-/^ĮleoĮ0gė Marija Gimbutiene 

straipsnyje “Lietuvių liaudies 
meno simbolių klausimu”, pa
remtame gausiomis iliustraci
jomis, kalba apie senovės lie
tuvių religijos įtaką vėlesnėje 
tautodailėje: kryžiuose ir kop
lytstulpiuose. Tai yra atsaky
mas į A. Valeškos ir A. Mažiu
lio straipsnius, spausdintus 
"Drauge”, kur toji įtaka nu
neigiama .

Įdomus bus skaitytojams ir 
V. Braziulio straipsnis apie 
prel. Kazimierą Jasėną, lietu
vių kultūrininką veikusį Latvi
joje. Šiame numeryje spausdi
nama tąsa St. Ylos "Lietuviš
kas nacionalizmas ' liberalizmo 
ženkle”. Autorius į šį klausimą 
seniai gilinasi. Jd studija "Ai
duose”, atremta autoritetingų 
tautininkų ideologų raštais, 
yra naujas žodis apie mūsų po
litinį bei kultūrinį gyvenimą 
nepriklausomybės metais. Da
bar ypač įdomu pažvelgti, iš 
kokių Šaltinių semtasi, kuriant 
tautininkiškąją ideologiją ir 
kur ieškota pavyzdžių .

Literatūros puslapiuose ran
dame Jurjfo Šlekaičio eilėraš
čius ir A. Vaičiulaičio novelę 
"Kaimų takeliais”. Apžvalginė
je dalyje yra literatūros, kny
gų i ržurnaių, religinio bei vi
suomeninio gyvenimo ir meno 
skyriai .Visas numeris ilius
truotas tik lietuvių dailininkų 
bei mūsų tautodailės darbais.

New Yorko ir apylinkių lietuviam
proga. Koncertas įvyks vajaus 
pabaigtuvėse Japkričio 20 d., 
šv. Stanislovo salėje, Driggs 
Avė. ir Newell St. kampas, 
Greenpoint, New Yorfk.

Nuoširdžiai dėkojame už 
jautrų šalpos darbo įvertinimą 
ir realų jo rėmimą tiems, ku
rie šip vajaus proga jau auko
jo, ir dar kartą kreipiamės į 
visus dar neaukojusius parody
ti gailestingumą sunkios gyva- 
nimo naštos prislėgtiems mūsų 
broliams ir seserims, kurie ne
gali nei į savo tėvynę sugrįžti, 
nei užjūrio kraštuose įsikurti.

Nors vieną kartą per metus 
paremkime juos Balfo vajaus 
proga. Aukas, galima asmeniš
kai įteikti arba paštu atsiųsti į 
šias vietas:

BALFo Centras, 105 Grand 
Street, Brooklyn 11, N. Y.

Apreiškimo parapijos postas, 
kun. J. Pakalniškis, 259 N. 5th 
Str. Brooklyn 11, N. Y.

Angelų Karalienės parapijos 
postas, kun. V. Pikturna, 213 
S. 4th St. Brooklyn 11, N. Y.

Viešpaties Atsimainymo para
pijos postas, Msgr. J. Balkūnas, 
64—14 56th Road, Maspetn. 
L. L, N. Y.

Aušros Vartų parapijos pos
tas, kun. J. Paransevičius, 32 
Dominick St. New York, N. Y.

Gydytojų postas, Dr. E. Me- 
kys, 1558 Green Avė. Brook
lyn, N. Y.

Newarko Balfo skyrius gavo 
leidimą daryti viešą rinkliavą 
miesto gatvėse. Rinkliava bus 
lapkričio 14—19 nuo 9 v. r. 
iki 9 vai. vak. Senieji ir naujai 
atvykusieji lietuviai nuoširdžiai 
prašomi padėti šiame darbe ir 
registruotis rinkėjais — vyrai 
ir moterys. Prašome ateiti į 
talką ne vien Nevvarko, bet vi
si New Jersey lietuviai.

Nepamirškime, kad mūsų 
broliai ir sesės kantriai laukia 
mūsų pagalbos Europoje, kur 
jiems gyventi iš tikrųjų yra la
bai sunku. Ištieskime jiems 
pagalbos ranką!

Visi rinkėjai prašomi regist
ruotis šv. Trejybės'par. klebo
nijoje pas kun. P. Totoraitį, 
207 Adams St., arba A. S. Tre
čioko raštinėje, 315 Walnut 
St., Newark, N. J.

Pirmininkas kun. P. Totoraitis 
Sekretorė J ieva Trečiokienė.

Balfo rudens vajaus
proga Balfui aukojo: 

Shunko — 50 dol., J. B. L.
25 dol,

20 dol. J. Janulevičienė, prel. 
P. Juras, J. J. Matyckai, kun. 
T. Narbutas;

15 dol. S. Kamaftis;
10 dol. J. A. Andriulaitis, VI. 

Butrimas, M. Dumbles, J. Gra- 
bau, M. Kazlauskas, J. E. Ke- 
ziai, K. A. Krulikas O. A. Liepi- 
naitis, M. E. Milukas, J. J.- Shi- 
losky, M. Shultz, 'V. Tamelis, 
E. Vaišnoraitė, V. V. Vaškū- 
nai, P. želvys, O. Zinaitienė.

Tarptautinė motery
darbų ir meno paroda atida

lyta lapkričio 7 d., tęsis iki 
lapkričio 13 d. Jame dalyvauja 
ir lietuvės moterys ^

Vinco Krėvės minėjimą
rengia šviesos sambūris lap

kričio 27. Programoje dalyvaus 
A Merkelis, K. Ostrauskas, H. 
Kačinskas ir K. Vasiliauskas.

William J. Drake- 
, Dragūnas 
LIETUVIS ADVOKATAS 
Telefonas JAmaica 6-7272

Architektų ir Inžinierių^
Sąjungos skyrius spalio 29 d.

‘ < buvo surengęs iškylą į Prince- 
tono universitetą, kur apžiūrė- 

V- jo architektūręs inžinerijos la- 
k? ^oratorijas, biblioteką, meno 

/ parodą, archeologinį muzėjų.. 
Ekskursantam paaiškinimų su- 

įį teikė architektūros fakulteto 
dekanas prof. Comstock ir *tre- 
čios kartos lietuvis ,Walter J. 
Kelmuonis, asistentas, mokąs 
lietuviškai. Po universiteto ap- 

į lankymo visi svečiavosi pas 
architektą Bronių Elsbergą 
Trentone, N. J. Ekskursijoje 
dalyvavo apie 30 asmenų, šiuo 

£ metu Architektų ir Inžinierių 
c ; Sąjungos New Yorko skyriui 
§5- pirmininkauja architektas An
gį tanas Varnas, vicepirm. J. Vil- 
SJ . -.galys, sekret. Z. Paronis, ižd.

A. Vytuvis, v. narys J. Valaitis.

į Chicagą
u . kur savaitgalyje vyko Kat- 

Federacijos Tarybos posėdis, 
I iš New Yorko buvo išvykę: 

prel. J. Balkūnas, T. V, Gi
džiūnas OFM, prof. J. Brazai- 

: tis, kun. V. Dabušis, St. Lūšys.
Kartu su jais išskrido ir Ed. 
Turauskas, kuris Chicagoje pa- 

- siliks keletą dienų.
Kun. J. Paransevičiaus 

g motina Ona Paransevičienė, 
gautomis iš Lietuvos žiniomis, 

.5 mirė rugsėjo. 26 d. Mišios už 
velionės sielą bus Aušros Var- 
tų bažnyčioje lapkričio 11 d. 

j. 10:30 v.


