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Didesnį pavojų jau
• Prezidentas Eisenhoweris lapkričio 9 paskelbė atsišauki

mą į laisvojo jĮbsaulio tautas, kad jos bendradarbiautu ir padė
tu išvengti karo viduriniuose rytuose tarp arabę valstybių ir Iz
raelio.

* • Anglijos min. pirmininkas Edenas -lapkričio 9 Įspėjo, kad 
komunistai, pristatydami ginklus Į vidurinius rytus, atneš "nau
ją pavojaus elementą" h* kol tai ka fieatstatyta tarp Izraelio ir 
Egipto, “negalima pasakyti, kokios gali būti pasekmės" 
. Tai, kas darosi tarp Izraelio- 
ir arabų valstybių, laikoma 
svarbesniu politiniu įvykiu nei 
Ženevos konferencija. Ten da
bar susikirto Maskvos ir Vaka
rų politika .

Maskva atsistojo arabų pusė
je, juos kursto užpuldinėti Iz
raelį ir duoda Egiptui ginklus. 
Paliaubos, sudarytos 1949, nie
kad nebuvo taip laužomos kaip , 
dabar. Ir niekad nebuvo tiek 
užmuštų iš abiejų pusių. Izrae- , 
lio teritorijoje pasirodo ir sa-’ 
botažininkų, paruoštų Egipto 
teritorijoje, bet greičiausiai 
Maskvos išmintimi.

Izraeliui lieka arba imtis 
preventyvinio karo prieš Egip
tą, kol dar jis neapginkluotas, 
arba pasitikėti J. Tautų tarpi-

mato prie Izraelio
arabų ir Izraelio kraštam. Lau
kiama, kad Sovietai pareikš 
veto.

Izraelis ir Egiptas pranešė, 
kad jie priima paliaubų siūly
mą. Tačiau neramumai pasie
niuose ir toliau eina.

"išlaisvinimą" 1953 kampani
joje buvo tik politinio dro kai
tinimas ... Išlaisvinimo apašta
las valstybės sekretorius Dul
les Įrodė negalėjimą Įsipene- 
truoti į Sovietų pusę".

0 tuo tarpu Soyietai i Vaka
rų pusę Įsibrovė Formozos sri
tyje, Indokinijoje. Malajuose, 
dabar veržiasi viduriniuose ry- 
tuose.

Nurodo, kad Sovietų Įsigalė
jimas šioje srityje
pavojingas, Anglijai. “Gali su
griauti jų finansini 
ir Įstumti Į politini 
Nurodo taip pat, kad Amerikai
bazių 80% yra britų teritori
joje ,taigi pavojus ir Amerikos 
saugumui.
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“UŽMIRŠKIME, KAS BUVO” — sako Thami EI Glaoui, bučiuoda
mas sultonui Mahomet, ben Youssef kojas. Prancūzai sultoną bu
vo nuo sosto nusodinę ir pasodinę Thami EI Glaoui. O dabar šį 
nusodino ir sultoną vėl pasodino.
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tai kariuomenei dalyvaujant 
“išrinkto” seime posėdžių salė
je.

KALBOS APIE VOKIEČIŲ SUJUNGIMU BAIGTOS
MOLOTOVAS STYGĄ PERTEM PĖ IR VIRTO VOKIETIJOS NE SUJUNGIMO KALTININKU • 
DULLES NORI BŪTI ŠVELNUS, KAD IŠGELBĖTŲ TAI, KO NĖ RA • AR MOLOTOVO ARGU
MENTAI NEPASMERKĖ LIETU VOS "LIAUDIES SEIMO" RINKIMŲ?

PRANCŪZIJA RINKS 
PARLAMENTĄ

Prancūzija nutarė 
parlamentą gruodž.io 11 
Vyriausybė nori, kad
mehtaš priimtų ir naujų rinki
mų tvarką —- kuris asmuo 
rinkimų apylinkėje gaus dau
giausia balsų, tas ir bus iš- 
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Molotovas, grįžęs iš Maskvos
Į Ženevą, lapkričio 8 atmetė — Vakarų 
Vakarų siūlymą daryti Vokie
tijoje rinkimus. Molotovas aiš
kino, kad “vadinamieji laisvi 
rinkimai”, esant krašte sveti
mai kariuomenei, “pakenktų 

rytų Vokietijos “darbo liau
dies” interesam.

Po to pareiškimo valst. sekr. 
Dulles paprašė pertraukti po
sėdi iki kitos dienos,‘kad galė
tų pagalvoti. Prie jo prisidėjo 
ir Anglijos bei Prancūzijos mi
nisteriai. Tačiau aiškinama, 
kad tas atidėjimas dar nereiš
kia konferencijos nutrūkimo.

Antradienio rinkimuose Ame
rikoje kai kuriose valstybėse 
balsavo nedaug; daugiau 
mės turėjo ne partijos 
programos ,bet asmens, 
atrodė geriau tinkami į
jus, majorus ir kt. Tačiau ben
dras laimėjusių skaičius kalba 
demokratų naudai. New York 
City buvo išrinkti 41 — visi 
remiami demokratų. New Yor- 
ko valstybėje buvo išrinkti į 
miestų majorus 25 respubliko
nus, 19 demokratų; demokrademokra-

rus vaka- tai paveržė iš respublikonų 8 
rimus su 
ai to sie- 
vienas iš 
komunis- 

ranT’prie- 
maueris.

miestus ,respublikonai iš de
mokratų 5. Waterbury, Conn., 
po 8 metų išrinktas pirmas de
mokratas į majorus. New Jer- 
sey respublikonai atlaikė per
svarą parlamente.

Rytojaus dieną, lapkričio 9, 
ministeriai griežtais 

žodžiais pasmerkė Sovietų Są
jungos atsisakymą daryti lais
vus rinkimus Vokietijoje ir ją 
sujungti. Dulles kaltino, kad 
Sovietų Sąjunga nori žiauriau 
elgtis su Vokietija kaip Versa
lio sutartis po pirmojo , karo; 
kaltino, kad Sovieai sulaužę 
Ženevos dvasią. Vakarų minis
teriai, atsakomybę suvertę So
vietų Sąjungai, šio klausimo 
svarstymą nutraukė.
vas mėgino padėti gelbėti nau
ju siūlymu: sumažinti Vokieti
joje svetijnas kariuomenes 
50%, sumažinti rytų ir vakarų 
Vokietijos kariuomenes, daryti 
nepuolimo sutartį tarp Natoir 
raudonojo Nato ir tt. Tai buvo 
siūloma tam, kad vėl pratęs
tų, anot šveicarų spaudos, ple
palus ir laimėtų laiko.

Pažymėtina, kad Dulles kal
ba buvo švelnesnė nei Angli
jos ir Prancūzijos ministerių. 
Dulles pareiškė, kad jis vis ne
praradęs vilties .

MOLOTOVO ARGUMENTAI
Molotovo pasisakymas prieš 

rinkimus Vokietijoje
esant svetimai kariuomenei 

krašte,
yra netiesioginis pasmerki

mas “liaudies seimo” rinki
mam Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje, nes jie buvo organizuo
jami esant svetimai kariuome
nei krašte, tai kariuomenei da
lyvaujant pačiuose rinkimuose.

KELIAUSIM SPRAUSMINIAIS 
LĖKTUVAIS

American Airlines užsakė 30 
sprausminiu keleivinių lėktu
vų. Jais bus vežiojami keleiviai 
per Atlantą ir viduje tarp New 
Yorko ir Los Angeles, tarp 
New Yorko ir Chicagos. Per 
valandą lėktuvas padarys 575 
mylias .Susisiekimas prasidės 
nuo 1959 birželio 15. Užsaky
tieji lėktuvai atsieis 135 mili
jonus.

AR TAI SABOTAŽAS?
‘ F. B. L tiria, kodėl nukrito 
ir sudužo United Air Lines ke
leivinis lėktuvas pereitą savai
tę, su kuriuo žuvo 44 asmens. 
Nustatė, kad lėktuvas, prieš 
užsidegdamas, ore sprogo. Esą 
ženklų, kad sprogo nuo bom
bos. Tai reikštų sabotažą. FBI 
tuo tarpu skelbia ne visas ži
nias .
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• Demokratę laimėjimas 
antradienio rinkimuose sustip
rino jų tikėjimą, kad laimės ir 
prezidento rinkimus. Respubli
konuose stiprėja nusistatymas, 
kad jie turi eiti į rinkimus ar
ba su Eisenhoweriu arba su 
teisėju Warrenu.

• Gallupo instituto paskuti
niais daviniais, 48% demokra
tų pasisako už Stevensona; an
troj eilėj su 11% eina Kcfau- 
ver, trečioj Harriman 10%. Iš 
nepriklausomųjų balsuotojų 
už Stevensoną pasisako 34%.

Zenevos šoferis ir Dulles-
Laikraštininkai tuojau suse- a spito žurnalistai ir prašę, kad 

kė, kad Ženevoje valst. sekre
torių Dulles vežioja tas pats 
šoferis, kuris vežiojo komiką 
Čapliną, gyvenantį dabar neto
li Ženevos. Kai žurnalistai klau
sė šoferį .kokis skirtumas juos 
vežioti, tas aiškino: “Čaplinas 
yra linksmenis,. Gal būtų 
linksmas ir Dulles, bet jis už
daręs laiko stiklą tarp manęs 
ir užpakalinės sėdynės, o Čap
linas atidarydavo”. O paskui 
pridėjo dar atsitikimą, kaip 
grįžtantį iš Molotovo vaišių ap

Dulles dar sykį išliptų iš auto
mobilio ir paduotų ranką Mo
lotovui, nes jie norį taip nufo
tografuoti. “Tada valstybės 
sekretorius man liepė duoti 
pilną gazą, ir niekada nebuvau 
girdėjęs jo tokio griežto balso”.

• N. Bulgantnas ir N. Chruš
čiovas lapkričio pabaigoje 
sprausminiu lėktuvu išskrenda 
lankyti Indijos, Burmos ir Af
ganistano. Indijoj* jiedu išbus 
net 3 savaites .

ninkavimu. Prašė Izraelis gin
klų iš Amerikos.

Amerika nesiskubina ję duo
ti. Amerika nori išvengti karo 
JT tarpininkaujant.

Dėl to JT gen. sekretorius 
pasiūlė Izraeliui ir Egiptui vėl 
atnaujinti paliaubas. O Ameri
ka rengiasi gauti Jungt. Tautų 
nutarimą, kuriuo būtų drau
džiama pristatinėti ginklus

SOVIETŲ AGRESIJA PAVO
JINGESNĖ NEI KORĖJOJE
. Vaisi, sekr. Dulles Izraelio - 

arabų konfliktą laiko pavojin
gesne Sovietų invazija nei 1950 
į Korėją.

Broliai Alsopai palygina 
Amerikos ir Maskvos žygiavi
mą pirmyn. Randa didelio skir
tumo.

"Trejų metų patirtis paro
dė, kad didžiosios kalbos apie

DAR VIENAS PASITRAUKĖ 
IŠ JUNGTINIŲ TAUTŲ

JT pilnatyje lapkričio 9 bu
vo nubalsuota ištirti Pietų Af
rikos politiką dėl negrų. Tada 
Pietų Afrikos atstovas, protes
tuodamas prieš kišimąsi Į jos 
vidaus 
viai iš

Taip 
cūzija, 
Alžiro 
ka balsavo prieš ,dabar Ameri
ka susilaikė.

J. TAUTOS "DIRBA
. Lapkričio 8 JT buvo dvide

šimt pirmu kartu balsuojamas 
kandidatas į nenuolatinius 
Saugumo Tarybos narius. -Kan
didatai yra Filipinai ir Jugo
slavija. Ir vėl negavo nė vie
nas dviejų trečdalių balsų. Ati
dėti kiti rinkimai savaitei. 
Amerika sugalvojo siūlyti: ji 
parems komunistinę valstybę 
1957, jei dabar bus išrinkti Fi
lipinai.

• Savanoriais Į Vokietijos 
kariuomenę Įsirašė . 172.000 
Bet apie 40% jų netinkami.

• Adlai Stevenson paskelbs 
ateinančią sąvaitę, ar jis bus 
kandidatas į prezidentus. Res
publikonam paaiškėsią tik me
tų pradžioje ,ar Eisenhoweris 
eis Į rinkimus .

GINKLAI VIENAM, VAIŠES ABIEM. Bolševiku revoliucijos šven
tės nmga Sovietu ambasadorius G. Zarubinas priėmė Washingto- 

« ne Izraelio ambasadorių A. Eban su žmona (viršuje) ir Egipto 
ambasadorių A. Hussein su žmona (aoačioje). Kadangi Sovietu 
Sąjungą Egiptui teikia ginklus, tai antrame paveiksle ir Stalinas 
aiškiau matomas.
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Šveicarę spaudos balsai * i 
apie Ženevos konferenciją i 
Spauda to* krašto, kuriame 

eina keturių ministerių konfe
rencija, netiki ministerių susi- . 
tarimu. ;

KAS NAUJO TOJE 
KONFERENCIJOJE?

Daugelio vertintojų nuotai
ką išreiškia “Die Weltwoche” 
žodžiai:

“Mes tuos keturis ministe- 
rius, Kurie susirinko prie mė
lyno — plieninio ežero, jau 
per dažnai matėm, per dažnai 
girdėjom. Mes žinome rusų 
monologą apie Vakarų impe
rializmą ir Vokietijos militariz- 
mą atmintinai; ir gerai mes 
apčiuopiame, kad Vakarai kal
ba apie Vokietijos sujungimą, 
bet daro tai be širdies ir be 
tikėjimo, kad jiem pasiseks 
gauti tąm Sovietų pritarimą, viltas”, 
žodžiai yra tie patys jau pen- 
keri metai, .ir jokls nusistaty
mas nepasikeitė.

Nauja tik tiek:
šaukiamasi j "stebuklus da-

nas yra mandagus. Bet tai 
mdaug reiškia".

MINISTERIAI TAIP PAT 
NUSIVYLĘ

. “Keturi ministeriai — tęsia 
laikraštis — yra tiek pat skep
tiški, tiek pat nusivylę kaip ir 
viešoji nuomonė.

“Kai dėl Dulles, tai jis ne
turi Jungtinių Valstybių prezi
dento optimizmo, ir manoma, 
kad jo realistiniam galvojimui 
gali būti svetima Ženevos dva
sia. Antoine Pinay (Prancūzi
jos ministerisV pačioj konferen
cijos pradžioj aiškiai parodė, 
kad jis čia yra kaip ir persėdi
me iš vieno traukinio į kita, 
nes turi kitų rūpesčių... Ha- 
rold Macmillanas... iš visų 
keturių ministerių yra vienin
telis, kuris rodo šilumos ženk
lų šitai konferencijai. Bet ir 
jis pirmom valandom buvo ap-

"Po savaitės pasikalbėjimų 
Ženevoje vieną buvo aišku:

šaltasis karas eina toliau... 
Ženevoj atrodo, kad keturi mi- 
nlstoriai vienas kitam nebeturi

TAD DĖL KO DAR KALBASI?
"N* tam, kad Vokietiją su-

jungtų, nes niekas tuo netiki; 
tik tam, kad viena pusė pri
verstų kitą pusę prisiimti at
sakomybę už Vokietijos nesu- 
jungimą”.

Kitas laikraštis —“Die Tat”
— nurodo dar antrą priežastį
— kad nenugąsdintų masės, 
neatimtų iš jos užsiliūliavimo. 
šitam reikalui, anot laikraščio, 
lapkričio 3 kalbėjo valst. sekr. 
Dulles “savo privačia iniciaty
va ar prezidento nurodytas — 
ir tikriausiai ne be atsižvelgi
mo į ateinančių metų preziden
to rinkimus, —

Dulles panoro išgelbėti bet 
kuria kaina ŠĮ tą iš Ženevos 
dvasios.

Tarp žurnalistų kalbama, 
kad gali būti sudaryta komisi
ja ar dvi komisijos, kurios to
liau studijuotų Vokietijos su
jungimo ir saugumo sutarties 
reikalus”. Nors Vakarų atsto
vai atmetė Molotovo siūlymą 
rytų ir vakarų Vokietijos par
lamentų “tarybą”, bet jie davė 
užuominų, kad tam tikrom są
lygom ir tai galėtų būti svars
toma.

(Nukelta į 2 pusi.)
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Išpažink Kristų, ir tave priimsim
(Pagal profesoriaus Antano 

Maceinos knygą '‘Niekšybės 
paslaptis", kurioje jis aiškina 
Vladimiro Solovjovo "Pasako* 
įima apie Antikristą").

4

šv.
protestantai ne-

GUNDANČIOS DOVANOS
Pasaulio imperatorius gerai 

pažįsta žmones ir moka prie jų 
prieiti. Norėdamas patikti or
todoksam — pravoslavam, jis 
pasiūlė ir jiem brangiausią do
vaną — įsteigsiąs jiem archeo
logijos muzėjų; jame surink
siąs ikonas, maldas ir giesmes, 
surašysiąs visas apeigas ir jų 
simbolius, kokie tik buvo nuo 
amžių krikščionybėje vartoja
mi. Jais galėsią tikintieji gro
žėtis kaip didžiais meno kūri- 
nais ir atgaivinti savo atsimini
muose krikščionybės praeities 
didybę.

Protestantam pažadėjo kitą 
dovaną — Įsteigsiąs tarptauti
nį institutą šv. Raštui tirti. Ži
nojo. kad protestantai šv. Raš
tą labiausiai vertina kaip vie
nintelį tikėjimo šaltinį. Tad pa
žadėjo surinkti institute šv. 
Rašto nuorašus, juos moksliš
kai ištirti, nušviesti gyvenimą, 
kuris atsispindi šv. Rašte . . . 
Tokių sąlygų 
buvo turėję.

PUSĖ JOM
Protestantai 

slavai buvo dėkingi imperato
riui už dovanas. "Pusė ortodok
sų dvasininkų, vienuolių ir pa
sauliečių" nuėjo pas imperato
rių į estrada. Tik senasis orto
doksų kunigas, "starec" Jonas, 
nenuėjo į estrada. Priešingai, 
jis pakilo iš savo suolo ir pasi
stūmėjo arčiau prie popiežiaus 
Petro 11.

Panašiai "daugiau kaip pusė" 
mokytu
nuėjo pas imperatorių. Nepaju
dėjo tik profesorius Ernst 
Pauli. Jis pakėlė 'galva, tik pas
kui netvirtu žingsniu, lydimas 
su juo likusiu tikėjimo bend
ru praėjo pro ištuštėjusius 
suolus ir sustojo ten. kur bu
vo susirinkę likusieji apie Pet- 

’ ra II ir "starec" Joną.

SUSIGUNDĖ 
kaip ir pravo-

teologų protestantų

BET ŠIE SUPRATO KLASTA
Suprato. kad imperatorius 

savo dovanom norėjo tyliai iš
kreipti krikščionybės prasmę.

Jis norėjo krikščionybe už
daryti tik praeityje ,muzėjuo- 
se, galerijose . . .

Bet tokios krikščionvbės 
Kristus būtu "miręs Kristus". 
Muzė juose tegyvas Jo prisimi
nimas .bet ne pats gyvasis Kris* 

Lietuvos Kariuomenes
Šventes Minėjimas

lapkričio 27 dieną, sekmadieni

tus. kuris tebeveikia gyvenan
čio žmogaus dvasią.

Ir dovana, skirta protestan
tam, turėjo skatinti domėjimą
si šv. Rašto moksliniu tyrinėji
mu, lyginti vieną leidinį su ki
tais .tyrinėti jame vaizduojamą 
gyvenimą ir žmones. Ir tik to
kia imperatoriaus dovana norė
jo nukreipti akis Į šv. Rašto 
raidą, bet ne į dvasią. Šv. Raš
tas jo dėka bus pagerbtas spin
toje sykiu su Hammurabi ko
deksu, su Egipto papirusais, 
su senoviniais pergamentais. 
Šv. Raštas bus branginamas 
kaip padaras ir vaizdas vienos 
iš kultūrų, kurios ateina ir 
praeina . . . Imperatoriaus do
vana turi vesti prie to. kad 
* pats Kristus teliktu istoriniu 

asmeniu, oo kurio turi ateiti 
kitas . . .

DIEVIŠKOJI AR ŽEMIŠKOJI 
ĮSTAIGA?

"Visos trys pasaulio impera
toriaus dovanos —- sako aiškin
tojas Maceina -— iš tikrųjų yra 
ne kas kita kaip griežtas krikš
čionybės klastojimas: atėmi
mas iš jos antgamtinio charak
terio . . . Antikristas pripažįsta, 
kad krikščionybės tikėjimas 
yra svarbi žemiškoji jėga. Šitą 
jėgą jis skelbia brangiu daly- • 
ku krikščionybei, o pačią bran
giausia — pati Kristų — panei
gia".

"Tiesa, 
tam tikra 
kad ivvkdytų 
pašaukima . . . 
Bažny 
Ir dėl
negali jos praturtinti

Tik šv. Dvasia | 
Bažnyčią, giliau 
dieviškąjį 
pašaukdama 
menu į Kristaus vynuogyną ir 
pažadindama nauju prasmingu 
kulto formų".

Su pasaulio valdovu, su An
tikristu, iškreipia krikščionybe 

Bažnyčia, kaip 
žemės ben- 

nėra 
jokia

Bažnyčiai reikalinga 
žemiškoji atrama, 

savo antgamtini 
Bet iš esmės 

iš šio pasaulio... 
žemiška dovana

praturtina 
atskleisdama 
Apreiškimą, 

daugiau as-

tie. kurie žiūri i 
i kiekvieną kita 
druomenę.

Iškreipia tie. 
krikščionybėje 
jos sukurtais i 
turtais, nes 
čionybės.

Iškreipia 
čios mokslo 
to viena šv.

tai

kurie tenori
tik grožėtis 

meno ir kulto 
tik dalis krikš- 

kurie Ražnv-tie.
pagrinduose tema- 
Rašta. nes tai taip 

pat tik dalis krikščionybės 
mokslo šaltiniu.

Gyvojoj bažnyčioj reiškiasi 

nuolat budinti ir kurianti Kris
taus atsiųstoji šv. Dvasia.

DĖL TO JUOS REIKIA 
NUtUDYTI

"Starec” Jonas, pakilęs 
"kaip šviesi žvakė” prabilo: 
"Didysis valdove,

brangiausia mums yra krikš
čionybėje pats Kristus — Jis 
pats ir visa, kad iš Jo eina . .. 
Išpažink dabar prieš mus Jėzų 
Kristų Dievo Sūnų, Įsikūnijusi,' 
prisikėlusį ir vėl ateisianti — 
išpažink JĮ, ir mes tave priim
sime kuoinom meilės širdim 
kaip tikrą Jo garbingo sugrįži
mo pirmataką".

(Bus daugiau)

BRITANIJA PRIPAŽĮSTA KIAIPEDį VOKIETIJAI?
vokietis Guenter 
kuris yra vedęs 

kreipėsi i Britani- 
komisarą dėl Bri-

N. Lietuva lapkričio 2 skel
bia, kaip 
Kunstmann, 
klaipėdietę, 
jos aukštąjį 
tanijos nusistatymo Klaipėdos 
1939 metų aneksijos klausimu. 
Jis gavęs atsakymą, kurio ver
timą čia pakartojame:

"Didžiai gerbiamas p. Kunst
mann.

1. Britų Augštąjam Komisa-

už mokvino laisvę
Pietų Afrikos vyriausybė, 

kurios pirmininku yra Johan- 
nes J. Strijdom, olandiškos kil
mės. priėmė įstatymą, kuris 

* vyriausybei leidžia suvalsty
binti privatines mokyklas. įsta
tymas išleistas tam, kad valsty
bė galėtų kontroliuoti, kiek 
privatinėse mokyklose mokosi 
negru; norima jiems suvaržyti 
mokymosi laisvė ir taip pat i- 
vesti gimimu kontrolė, kad nę-

atimti visa 
vyskupam

Prie; tas vyriausybės prie
mones katalikai griežtai pasi
sako. Jie pasiryžę išlaikyti ir 
savo mokyklas, kuriom vyriau
sybė atima parama. Tuo tarpu 
atima 25 proc., bet iki 1957 m. 
Įstatymu numatyta 
parama. Katalikų 
paskelbus vajų, surinkta 2 mi
lijonai dolerių (vyriausybė atė
mė 1.4 mili. parama). Kun. P. 
A. Riffel. kuris veda vajų, pa
reiškė. kad aukos rodo, jog 
tėvai nori mokymo ir sąžinės 
laisvės. Tuo tarpu anglikonai 
savo mokyklas uždarė, o danu 
reformatai jas pavedė vyriau
sybės nuožiūrai. Atsilaikė tik 
vieni katalikai bet jų laukia 
nauja kova su vyriausybe, ku
ri gali imtis dar ir kitu priemo
nių privatinėm mokyklom lik
viduoti.

• Prez. D. Eisenhoweris siū
le Ženevoje rusam, kad jie su* 
tiktu mainytis fotografijom iš 
oro. Rusijai nufotografuoti pa
sirodo reikėtų 34 lėktuvu ir 
dirbti ištisus melus. Taip aps
kaičiavo orinio fotografavimo 
specialistas Eairchild.

DARBININKAS

HOBEKT i TOTU, I»iininic*.s motinos ir žmonos glėbyje (Pitts-• 
burgh. Pa.), kad JAV Aukšėii tįsias Teismas rado jj nekalta —

' $:• >■

L.

SPAUDA

Vokietijai pavedus, nuro- 
i savo kovo mėn. 18 die- 
laiška ir atsakau i Jūsų

rui 
dau 
nos 
1954 m. spalio mėn. 28 d. laiš
ką. liečiantį Klaipėda rašyta 
Užsienio Ministerijai (Foreign 
Office), kaip seka:

2. Kaip Jums žinoma, uostas 
Memel. dabar vadinamas Klai
pėda. buvo perimtas vokiečių 
valdžios 1939 balandžio ir 
1939 m. gegužės mėn. 15 d. 
vokiečių vyriausybei buvo pra
neštas Didž. Britanijos vyriau
sybės nutarimas — Klaipėdos 
perėmimą pripažinti de jure 
(Originale pabraukta. Red.); ir 
šis nutarimas vėliau nebuvo at
šauktas .

3. Po karo Klaipėda, kaip 
Tarybų Lietuvos dalis .sovietu 
valdžios buvo prijungta prie 
sovietu teritorijos. Šis pervedi
mas nėra pripažintas de jure 
(taip pat originale pabraukta).

GRAND OPENING
Kviečiame visus be išimtii.- atsilankyti ir apžiūrėti naujai aire 

montuotas patalpas, pradedant lapkričio i d. ir baigiant lapkri 
čio 30 d. Kiekvienas atsilankęs bus pavaišintas kava ir pyragai 
čiais ir veltui gaus 1956 i.iGų kalendorių.

VELTI ! DOVANĖLES TAUPYTOJA)!
. kurie padės i savo sask.nir $50.00 ir daugiau, arba aiid 

nauja sąskaitą minėta s'ini.t. \e!tui gaus gražų, meniška tei 
metrą.
. . . atidarę nauja "1956 
gaus dėže kalėdiniu atviru

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISU. 
DURYS SVETINGAI ATIDARYTOS

■

ST. ANTHONY SAV1NGS
1447 SO. 49TH COURT. CICERO 50. ILL.

Telefoną*: TOvvrhall 3-8131 ir 8132

Rašfires valandos

Kasdien nuo 9 ryto i.u 5 '..A. re. pu nūdieniais iki P

T-"

Klaipėdos padėtis priklauso 
, tiems punktam, kurie bus apta

riami bendroje konferencijoje, 
nustatant taikos taisykles su 
žinoma. apimtų galutinius 
sprendimus, teritorinių klausi
mų atžvilgiu, kilusių iš 1939— 
1945 m. karo .

4. Josios Didenybės Valdžia 
dėl tos priežasties dabartiniu 
laiku negali pareikšti jokios 
nuomonės apie Klaipėdos atei
tį. kurios pasėkoje pirm kita 
ko galėtų įvykti tokio patvar
kymo išdavos .

Su pagarba
(pas.) A. W. Rhodes".
Paskelbtas raštas įsakmiai 

sako, kad Britanija pripažįsta 
de jure Klaipėdos Įjungimą i 
Vokietiją. Tai priešinasi ligšio
liniam sąjunginnkų pareiški
mui. kad jie pripažįsta 1937 
metų sienas.

Klausima išaiškinti reikia. 
To lauktume iš mūsų atstovy
bės.

LIETUVIŲ) EMIGRACIJA J UŽJURĮ
VLADAS MINGĖLA

sumini, 
kraštus

emi- 
ima 

savo 
tur- 
sve-

užjū- 
emi- 
susi-

Vis

Kada lietuviai ėmė keltis į 
svetimus kraštus .tikrų ynių 
nėra .nes niekas jų nerinko ir 
ilgai jokios statistikos nevedė. 
Dėl to tenka pasikliauti vien 
tuo. ką nustato istorikai iš į- 
vairių šaltinių, paskui skelbia 
jau laikraščiai.

-o-
Istorikas dr. A. Šapoka savo 

"Lietuvos istorijoje" 
kad lietuviai į kitus 
pradėję emigruoti jau XVI ir 
XVII amž. Po Lietuvos ir Len
kijos padalinimo (1795) — 
tam liūdnam faktui šiemet su
eina 160 metų — lietuvių 
gracija iš savo krašto 
sparčiai didėti. Pradžioje 
kraštą apleisdavo daugiau 
tingieji, kurie ieškodavo 
tur prieglobsties. pasiekdavę 
jie Vakarų Europą ir net 
rius. Tačiau tie atskiri 
grantai greitai išnykdavo, 
liedami su svetimaisiais, 
dėlto lietuviškos pavardės už
tinkamos New Yorko, Chicagos. 
Philadelphijos ir kitų miestų 
archyvuose. Jų yra net anks
čiau, negu Lietuva ir Lenkiją 
užklupo padalinimai (pirmasis 
1772 m.). Tos pavardės suriš
tos su dokumentais, kurie 
Amerikoje kalba apie miestų, 
kelių ir geležinkelių statybas. 
Kai kurie griebėsi švietimo 
darbo, buvo mokytojai ir net 
politikai. Yra beveik tikra, jog 
lietuviškos kojos siekė Ameri
kos krantus, kai tas kraštas dar 
tebebuvo Didžiosios Britanijos 
kolonija .

Gen. Tadas Kosciuška
Yra žinoma ..kad Amerikos 

13 valstybių paskelbus nepri
klausomybę il776). tose kovo
se už šio krašto laisvę yra ko
vėsi ir lietuviai. Vienas iš jų. 
Tadas Kosciuška, istorinės Lie
tuvos sūnus. Amerikoje net

1955 m. lapkritis 15 d. no. 82

pergerai žinomas. Buvo ir dau
giau lietuvių — bajorų karių, 
kufie aktyviai dalyvavo JAV 
nepriklausomybės kovose. Pa
sirašius su anglais taikos su
tartį (1783), Tadas Kosciuška 
išvyko Europon ir kovojo su 
rusais dėl Lietuvos ir Lenkijos 
išlaisvinimo. Buvo patukęs ru
sam nelaisvėn, bet po dviejų 
metų caro Povilo paleistas. Ta
das Kasčiuška gimė Lietuvoje 
1746. mirė 1817 m. Jis buvo 
Jurgio Vašingtono. pirmojo 
JAV prezidento draugas. Savo 
laiškuose, kurių yra ir Ameri
koje, T. Kosciuška pasisako 
esąs lietuvis.

Valstiečiy emigracija
Gyvesnė Lietuvos valstiečių 

emigracija prasidėjo panaiki
nus baudžiavą (1861). o ypač 
netrukus po to (1867 ir 1868) 
užėjus nederliaus metams. Ba
das vienus nuvijo į Rusija. Vo
kietiją. Anglija, o kiti pasiuke 
ir Ameriką, jei sukrapštė kiek 
pinigo, nes Amerikos valdinin
kam reikėjo parodyti grynais 
bent 30—50 dolerių. Kai ku
rie atsidūrė ir Pietų Ameriko
je •

Apie lietuvius imigrantus į 
Amerika yra rašęs "The Ame
rican Journal of Sociology" 
G936. vol. XLI. Nr. 4. auto
rius Joseph Slabey Rocki. čia 
nurodoma, kad pirmas imi
grantas i Šiaurės Amerika bu
vęs klierikas 
išlipęs šios 
1850 m.

Daug lietuvių iš Lietuvos bė- 
go po nepavykusio 1863 metais 
sukilimo prieš rusus. Apie tą 
laika i Amerikos krantą išlip
davo ištisos grupės lietuvių.

• Bus daugiau)

Petras Svotelis, 
žemės krauta n
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Posėdžiavo Federacijos Taryba
Užpirko jaunimui stovyklą • 

Alsinančiais motais rangia ju- 
bilojinį FadS^adio* kongresą 
Bostone • Praplėtė ' Kultūros 
Instituto veiklą.

■o
' Lapkričio 5 Chicagoje šv. 

Antano parapijos salėje įvyko 
ALRK Federacijos tarybos 
konferencija. Dalyvavo apie 
pusšinlis veikėjų. Tarp jų 
vo visa valdyba: prel. L Alba- 
vičius ,prel. J. Balkūnas, dr. A. 
Damušis, L. Simutis kun. dr. 
A. Juška, Samienė, M. Rudie
nė. Buvo atvykę taip pat vysk. 
V. Brizgys, Kunigų Vienybės 
pirmininkas kun. čepukaitis, 
svečias iš Europos E. Turaus
kas, katalikiškų laikraščių ir 
vienuolijų atstovai

Konferencijai vadovavo pir
mininkas dr. A. Damušis, sek
retoriavo E. Daugirdienė.

Pirmas pranešimas buvo 
apie Kultūros Institutą (ref. J. 
Brazaitis ir kun. dr. M. Ražai
tis). Institutas rūpinosi lig šiol 
Eglutės leidimu ir Alkos mu- 
zėjaus išlaikymu. Sumezgęs ry
šius su Seserų Institutu, pradė
jo rūpintis mokyklų progra
mom. Bendradarbiaudamas su 
Seserų Institutu ir bendruome
ne toliau numato pirmiausia 
imtis, programų ir vadovėlių 
jaunimui, kad jaunimas turė-

Atommės bombos auka
Hirosimoje, Raudonojo Kry

žiaus ligoninėje, guli skausmų 
kankinamas japonas Kikkala, 
laikomas pirmąją atominės 
bombos auka. Kikkala, nors 
dar gyvas ,bet jau nepriklauso 
pats sau, savo mintims, savo 
viltims, tik atominei bombai. 
Tai Hirosimos bombardavimo 
nuodėgulys.

Jis jau nepanašus į žmogų:

tų iš ko trumpai ir kondensuo
tai pažinti Lietuvą ir lietuvių 
kultūrą naujom sąlygom tin
kamu metodu. Darbo našumui 
Kultūros Institutas prasiplėtė, 
pakviesdamas dešimt naujų 
narių, sudarydamas tris jų sek
cijas ir pagal reikalą numaty
damas kviesti naujus, kurie 
padėtų aprūpinti., tinkama me
džiaga visuomenės kultūrinius 
reikalavimus. Institutui tebe
vadovauja preL P. Juras, ir jo 
nuopelnai konferencijoje buvo 
tinkamai įvertinti.

Apie Federacijos valdybos 
darbus pranešimą padarė sek
retorius kun. dr. A. Juška ir 
pirmininkas dr. A. Damušis. 
Buvo įdomu pasižymėti ,kad 
maldos vajaus metu buvo iš
siuntinėta 18,000 laiškų, į ku
riuos susilaukta atsakymų iš 
2115 asmenų. Daugiausia su-_ 
aukojo Detroito lietuviai kata
likai — 1550 doL, antroj vie
toj eina Chicaga — 1150 doL, 
trečioj* Clevelandas, toliau di
dysis New Yorkas ir kt. Viso
je Amerikoje buvo suruošta 
Kristaus Karaliaus šventė. Nu
matoma parapijose organizuoti 
vaikam kalėdines eglutes su 
dovanom tiem vaikam, kurie 
pasirodys geriausi savo elge
siu, tikėjimo tiesų pažinimu, 
lietuvių kalbos mokėjimu. 
Ateinančiais metais rengiamas 
jubilėjinis federacijos kongre
sas Bostone spalio 12—14 su 
religinio meno paroda, federa
cijos istorijos išleidimu. Gražių 
vaisių davė federacijos valdy
bos apsilankymas atskirose pa
rapijose, ryšiai su Seserų Ins
titutu mokykliniais reikalais. 
Numatomi ateinančiais metais 
kataliku akcijos kursai. 0 la
biausiai pažymėtinas reikalas—

tai šioje konferencijoje 
pritartas stovyklos" jaunimui 

užpirkimas netoli Detroito. -

Paaiškėjo, kad netoli Chica- 
gos tėvai saleziečiai taip pat 
įtaisys jaunimui stovyklą. To
kiu būdu modernioji priemonė 
jaunimui auklėti bus patenki
namai suorganizuota.

Po labai gausių diskusijų 
konferencija pritarė valdybos 
ir Kultūros Instituto planam 
ir dar kai kuriuos, paskatini
mus pabrėžė rezoliucijom tarp 
iu
• pasisakyta už katalikų po

litikų tarpusavio bendradarbia
vimą ir vieningą laikymąsi 
principų srityje ;

• pareikštas dėkingumas 
Seselėm, jaunimo dvasios va
dam, mokytojam, jaunimo 
spaudos veikėjam ir kitiem ty
liem darbininkam, kurie palai
ko jaunimo lietuvišką ir kata
likišką dvasią;

• paskatintas akademinis 
jaunimas imtis ir tokių moks
lų, kurie, nors neduotų greito 
ir gero uždarbio, bet duotų 
progą pasireikšti su moksline, 
kūryba; kreipti dėmesį tai, ką 
jie iš tų mokslų galėtų panau
doti būsimajai laisvai Lietuvai;
• paskatinti šviesuomenei 

skirtos spaudos atstovai, kad 
jie daugiau įsąmonintų savo 
skaitytojus apie kovą, kuri ei
na tarp krikščioniškos tiesos ir 
naujosios pagonybės ir kurioje 
katalikas yra išstatytas tos ko
vos pavojam.

Konferencija baigta malda, 
kurią sukalbėjo prel. I. Albavi- 
čius .

PENKTOJI GENERACIJA prasidėjo Ardome, Pa^ kai zimė Mary MaUMa Parker. Pirmosios gene
racijos atstovė Mrs. Mary Davis (antroj iš kairės) turi 80 metu.

AR CHICAGOS MIESTAS LIETUVIŲ SOSTINĖ?
K. MOCKUSAr Chicaga lietuvių sostinė?

Laikas nuo laiko mūsų emi
grantinėje spaudoje Chicaga jos, bet ir is naujų ateivių, 
pavadinama lietuvių sostine. Chicagoje leidžiami mūsų jiien- 
Savaime aišku, kad tuo dar ne
norima Vilniaus pakeisti Chi
caga, bet ar iš viso tikslu ją
taip vadinti?

Neteko būti tame didžiaulia- 
me JAV maisto pramonės cen
tre, kuris priglaudė didelį skai
čių mūsų tautos emigrantų; 
dėl to ir jo vardas mums vi
siems gerai žinomas ir tam 
miestui reiškiame "pagarbos. 
Tačiau nuo kada ir kodėl šį 
miestą turėtume laikyti bent 
jau emigrantų lietuvių sostine, 
nežinau. Tiesa, dar Lietuvos 
nepriklausomybės metais kar
kas iš buvusių Amerikoj saky
davo, kad Chicago mieste yra 
daugiau lietuvių kaip Kaune, 
Gal tai ir teisybė, bet emigra
cijoje turime eilę ir kitų dides
nių centrų, kuriuose yra susi
grupavę daug mūsų tautos 
žmonių. Chicaga, neabejotinai, 
sudaro didžiausią mūsiškių 
grupę ne tik iš senos emigraci-

raščiai, ten veikia eilė mūsų 
žmonių'vedaAių kultūrinių ir 
biznio institucijų. Ten ne tik 
daugiau bažnyčių bei parapijų, 
daugiau mokyklų ir bankų, bet 
ir daugiau karčiamų ...

Iš veikiančių visuomeninio 
pobūdžio centrų Chicagoje pa
grįstai yra Alto prezidiumo 
buveinė, nes ten gyvena tos in
stitucijos vadovai, ryškiausi 
vyr. imigracijos gyvųjų lietu
viškų jėgų reprezentantai. Di
džiosios susivienijimo organi
zacijos Chicagoje turi savo cen
trus. Tačiau Balfo centras visai 
natūraliai įsikūrė New Yorke, 
nes čia vartai į Europą, kur 
eina mūsų šalpa. Naujosios 
imigracijos politinis centras 
taip pat natūraliai įsikūrė New. 
Yorke. Ogi mūsų vyr. politinė 
institucija tebėra nedideliame 
pietų Vokietijos miestelyje.. 
Bendruomenės centras laikinai 
buvo New Yorke, dabar nusi

kėlė į Clėvelandą, o kur dar 
nusikels, sunku pasakyti.

Ar taip negerai?
Mūsų gyvenimo sąlygose, 

kai gyvename išsibarstę, vi
soms institucijoms turėti cent
rus vienoje vietoje neįmanoma 
ir nėra jokio reikalo. Nebūtų 
net reikalo taip tvarkytis ir 
savam krašte. Taigi, ir svetur 
gyvendami steigiame centrines 
institucijas ten, kur yra dau
giau pajėgių žmonių darbui 
dirbtu Deja, praktika rodo, kad 
visos centrinės institucijos ne
pajėgia būti taip pajėgios ir 
įtakingos, kaip to norėtume. 
Yra labai gerai jeigu toje vie
toje ,kur centras susikuria, ir 
kolonijos veikimas yra pavyz
džiu kitiems. Suprantu, kad to
kiu pagrindu Clevelande suor
ganizuota bendruomenės vyr. 
valdyba, ir tai gerai.

PADEKIME STUDENTAMS
Spalio 28 d. Chicagoje tarėsi 

Lietuvių Studentų šalpos Fon
do Valdyba ir Lietuvių Studen
tų Sąjungos atstovai, šalia bė
gamųjų organizacinių reikalų, 
aptarė Fondo piniginių reikalų 
stiprinimo reikalą.

Tuo tikslu, kaip ir pernai, 
lapkričio mėn. nutarta kreiptis 
į plačiąją lietuvių visuomenę 
prašant aukų .

Fondas studijuojančiam mū
sų jaunimui paremti lėšas tel
kia iš narių įnašų, visuomenės 
aukų bei kitokių teisėtų paja
mų šaltinių.

1954 m. buvo kreiptasi į vi
suomenę aukų. Suaukota viso 
$1.940.09. Iš tos sumos nuola
tiniai fondo nariai prisiuntė 
$184, nenariai suaukojo $1.- 
756.09. Išlaidų spausdiniams, 
pašto ženklams ir kt buvo pa
daryta $453.75, taigi gryno va
jaus pelno gauta $1.302.34.

Visiems aukotojams Fondo 
Valdyba pasiuntė atskiras as
meniškas padėkas, stambesnes 
aukas skelbė spaudoje ir laiš
kų negalėjo pasiųsti tik tiems, 
kurių nebuvo nurodyta adresų 
ir pavardžių.

Visiems prisidėjusiems per
nai prie to kilnaus tikslo Fon
do Valdyba dar kartą nuošir
džiai dėkoja ir, pasitikėdama 
visuomenės jautrumu, kreipia
si ir šiais metais .prašydama 
šį reikalą savo aukomis parem- 
ri .

Šiais metais dėl nemažų 
pašto išlaidų, atskiri laiškai 
pavieniems asmenim nebus

jo kūnas lyg suartas ,tartum 
sulopytas čiužinys. Visame kū- KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI...

Dabar girdime, kad švieti
mo ir kultūrinio darbo cent
ras norima sudaryti Chicagos 
mieste. Gerai, darykime, bet ir 
pageidavimus iš anksto staty
kime. Jeigu, pavyzdžiui, tas

siunčiami.
Reikalo svarba aiški. Kiek

vienas suprantame, kokią nau
dą atneša savo tautai ir bend
rai žmonijai išmokslintas as
muo. Kuo daugiau turėsime 
išmokslintų lietuvių, tuo dau
giau jie galės garsinti mūsų 
tautos vardą, prisidėti prie pa
vergtos tėvynės išlaisvinimo ir

ne matyti ugnies- ženklai gi
liausios žaizdos. Jis nepajuda, 
rodos ,būtų suakmenėjęs. O 
vistik jis šypsosi. Ir taip laukia 
mirties.

(Atkelta iš 3 psl.) 
MOTERYS TURI DIRBTI 
Sunkiausiai, be abejo, Ang

lijoje yra verstis šeimoms, ypač 
su gausesniu prieaugliu. Todėl

nenuostabu, kad beveik visos 
lietuvės moterys, norėdamos 
padėti geriau įsikurti, yra pri
verstos ieškotis darbo. Nėra 
kalbos, kad dėlto nukenčia

BENDRO DARBO 
- REZULTATAI

Taip neištaigingai, bet ir be 
didelio skurdo gyvena Anglijos 
lietuviai, šiuo metu jie negali

Gal net ir daugiau. O kai kurie 
mūsų tautiečiai, ypač Europo
je, yra įsitikinę, kad Anglijos 
lietuviai tiek daug turi, jog 
jiems tik reikia panorėti ir 
tuoj nauji namai ar vasarvie
tės atsiranda.

centras mums leis nurodymus, 
kaip reikia organizuoti teat
rus, o Chicagoj teatro nebus, 
tokiems nurodymams turėsime 
būti skeptišku Iš tikrųjų, vi
sai pajėgus lietuviškas teatras 
gali būti ir turi būti suorgani-

bendrai padėti saviesiems.
Per savo veikimo laikotarpį 

Fondas įstengė padėti 8 stu
dentams. suteikdamas mokslui 
eiti stipendijų — paskolų S3.- 
744 sumai. Prašymų yra daug, 
bet kasoje tėra $1.000. Dabar

Kapt Kun. J. Pakalniškiui, jo mylimai mamytei

Onai Pakalniškienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą.

Šešt. Mair. Mokyki. Mokyt. Taryba 

ir Tėvę Komitetas.

L-

bendri šeimos ir namų reika
lai, bet kitos išeities beveik 
nėra. Moterų darbas, pradžioje 
daug kam atrodęs laikinu, da
bar yra pasidaręs beveik būte- 
nybe kuri iš dalies keičia net 
šeimų papročius ir turi neabe
jotinai neigiamą įtaką į vaikų 
auklėjimą. Rasti nedirbančią 
moterį Anglijoje šiuo metu yra 
daugiau išimtis, negu taisyklė. 
Reikia manyti, kad Anglijos 
lietuvės šiuo atveju turi tikrai 
daug ko pavydėti savo sesėms, 
gyvenančioms Amerikoje.

skųstis dėl darbo trūkumo. Li
gos ir nelaimės atveju jie turį 
nemokamą gydymą ir šiokią to
kią pašalpą. Senatvėje garan
tuota mažytė pensija. Turto čia 
nesusikrovė senieji ateiviai, ne
susikraus ir naujieji. O kai 
žmonės turtais nepersikrovę, 
tai ir pavydo žymiai mažiau, ir 
sugyvenimas geresnis, ir bend
ras darbas žymiai našesnis. 
Bendromis jėgomis Anglijos 
lietuviai yra pasiekę ne ma
žiau, kaip ir turtingųjų kraštų 
atitinkamo didumo kolonijos.

Bendrų pastangų rezultatas— 
DBL Bendruomęnę. Ji suorga
nizuota gal kiek neįprastu ir 
kitokiu būdu nei Amerikoje, 
bet ji gyvena ir dirba. O kas 
svarbiausia, sugeba sujungti ne 
tik naujus, bet ir senuosius 
ateivius. Jos narių skaičius gal 
ne daug ką nuo Amerikos lie
tuviu bendruomenės teatsilie
ka.

Išvada — Anglijos lietuviai 
iki šiol nepasidarė turtingi, bet 
jie išliko. vieningi.

Sheffield, Engiand.

zuotas Cnicagoj ir aptarnauti 
artimesnius bei, tolimesnius 
kaimynus. Panašūs pageidavi
mai pasakyti ir dėl kitų sričių. 
Būtų gerai, kad klysčiau, bet 
iš tolo žiūrint atrodo, kad Chi
cagoj įsikūrusi naujoji imigra
cija dar nepajėgė stipriau su
glausti eilių ir parodyti dides
nių pastangų. Skaičiai įpareigo
ja. O skaičiai ir senos ir nau
jos mūsų imigracijos ten yra 
nemaži. Norėtųsi šiokios tokios 
proporcijos ir pastangose bei 
darbe.

ne vienam mes turime eiti į 
pagalbą.

Prisidėkime organizuotai prie 
to kilnaus darbo nors ir mažo
mis aukomis paremkime LSS 
Fondą, siųsdami savo aukas:

Lithuanian Students Fund 
Account Nr. 11737

c o Chicago Saving and Loan 
Ass. 6234 So. Western Avė.

Chicago 36. III.
LSŠ Fondas su -dėkingumu 

laukia Jūsų kilnios paramos.
Lietuviu Studentu 
Šalpos Fondas

SCHUYLER SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION Draugijos Valdybą sudaro:

24 Davis Avenue
OF KEARNY, N. J

ĮSTEIGTA 1924 M. Kearny, N. J

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

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

DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
1. Priima taupymus (indelius)
2. Duoda pirmų morgičių paskolas namams įsigyti
3. Keičia čekius
4. Priima gažo bei elektros bilas (sąskaitas)
Už indelius moka dividendą 2,5% metams. Dividendas išmokamas 

dukart per metus.
Draugijos raštinė nuosavuose namuose:

24 Davis Ava.* Kearny* N. I-
' Telefonas: KE 2-7260

Pirmoj* eilije etdi; viduryje Julius Pzknia—prezidentas, j kairę: Andr. A. Salvest—viceprezidentas. 
Petras W. Veleva*—reikal* vodijoo; j deHnę: Kazimiera* F. Paulis—teisių patarėjas, Juozas M. Belza—kas.n.

Antroje eiMje, stovi i* kairio | deSMę Direktoriai: Vladas Aukis, Kazimieras J. Nakroeis. Jurgis Ka
tilius, dr. S. A. Mickevičius. Jurgis Bezgela, Viktoras T. Mlkionis. Mykolas Ciurinskas ir Vladas Plikaitis.
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Lietuvės tarptautinėj parodoj

“Auš-

ABC TRINI. KAM — Aiice, Bruee ir Caro! Dundon (Philadelpliia) 
— tikrinami tenutilai ir, deja, visiem trim reikia juos piauti.

irgi pereis 
prožektorių, 
visus supa- 

tauti-

ginių; pastebėsi net dekoraty
vines gražias užuolaidas. Di
desnę tų audinių dalį pristatė

• Knyga turi 222 puslapius 
teksto ir 72 puslapius lius- 
t racijų, atspaustų geresniame 
popieriuje ir įdėtų tarp lankų. 
Viso knygoje yra 294 pusi.

• Iliustracijos apima šv. Ka
zimiero portretus senais lai
kais, jo tėvus, giminę, 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.

ZENONO IVINSKIO

ŠVENTAS KAZIMIERAS
Tai seniai lauktas ir ilgai rengtas pirmas veikalas lietuvių kal

ba, plačiai nušviečms šventojo gyvenimą, jo giminę, jo kanonizacijos 
bylą, kultą užsienyje ir IJetuvoje, jo garbei įkurtas bažnyčias, drau
gijas.

Kygos 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 kitu 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.

IŠ VJSUR

•e
-?

’*-

lapkričio 12 13 dd.

Gardinas 16 amžiuje. Ten mirt *v. Ka
zimieras. Iliustracija I* Z. Ivinskio kny
gos "Iv. Kazimieras”.

Užsakymus siųsti:
DARBININKAS

680 Rushtvick Avė., 
Rnmklyn 21, N. Y.

ROCHESTER, N. Y.
Vietos sporto klubas “Saka* j 

las” lapkr. 12—13 švenčia sa- 
vo pirmąsias metines. Ta pro
ga rengia krepšinio turnyrą, 
kuriame dalyvaus mūsų meis- « 
teris New Yorko Atletų klu
bas. M. Lygos nugalėtojas Det
roito “Kovas”, sustiprintas Ha
miltono “Kovas” ir pats “Saka
las”. Toks Įvykis Rochestery 
pirmą kartą, ir susidomėjimas 
juo nepaprastas. O atrodo, kad / 
ir pačios rungtynės, pagal da
lyviu vardus bei titulus, žiūro
vų neturėtų apvilti.

Turnyro atidarymas Įvyks 
lapkr. 12 d. 4 vai. p. p. YMCA 
salėje. 172 Clinton Avė. Po 
dviejų rungtynių bendra spor
tininkų vakarienė, po kurios 
8 vai. v. šv. Jurgio parapijos f 
salėje šokių vakaras, grojant 
žinomam Marty orkestrui. Sek- ' 
madieni. lapkričio 13. 2 v. p. p» - 
YMCA salėje.' 100 Gibbs St * 
(priešais Eastmann’o teatrą) ~ 
turnyro tasa ir finalas, po ku» 
rio tuoj pat ir dovanų įteiki
mas O dovanų daug ir puikių, | 
nes Rochesterio L B-nės k-tas, J 
skautai, ateitininkai ir Ramo- 
vė čia parodė savo nepaprastą l

• Veteranų dieną, lapkričio /jS
11, Darbininkas kitais metais į| 
neišeidavo. ŠĮ kartą jis išleis- 
tas. kad skaitytojam būtų 
siteista už praleistą numerį, 
kai Darbininko spaustuvėje M 
keitėsi linotipininkai, mirus $1 
R. židžiūnui. -’f'S

• Darbininkų dramos kon
kursui atsiųsti dar du dramos 
veikalai: “Didžioji auka”, trijų 
veiksmų drama. pasirašyta .■* 
Miškų Dvasios slapyvardžiu, ir v 
“Raudonojo komisaro likimas’*
— dviejų veiksmų drama, pa- qį 
sirašyta Juliaus Bartkaus sla- Ife 
pyvardžiu.

• “Lietuvių Dienų" nauja- F? 
me numeryje supažindinama
su gen, St. Raštikio prisimini- 
mais, kuriuos leidžia tos pa- ■% 
čios “Lietuvių Dienos”. Įdėta 
nuotraukų iš. gen. S. Raštikio 5? 
gyvenimo. “Liet. Dienų” nu- 
meris jau baigiamas spausdin-

• Korespondentai maloniai 
prašomi po savo koresponden
cijomis dėti pavardes, inicia
lus ar kurią pasirinktą slapy
vardi. Redakcijai susidaro ne
patogumų kai visai nepasirašo
ma. Nepasirašyti straipsniai ir 
žinios yra pačios redakcijos pa
ruošti.
• Antanas Leščinskas, Lie

tuvoje buvęs aviacijos lakūnas, 
puskarininkis, spalio 20 d. mi
rė Kanadoje. Velionis ketverius 
metus gydėsi Kalno sanatori- '*£ 
joje-

• Skautų akademikų būrelis 
Įsikūrė Venecueloje. Caracas 
mieste .kur jau studijuoja ke
liolika lietuvių. Vadovauja A. 
Stepulionis .

• Antanas Sužiedėlis Katali
kų Universitete VVashingtone 
išlaikė daktaro egzaminus raš
tu iš klinikinės psichologijos.

• Žymiai nupigintos knygos, 
nuo 25% iki 80%. per lapkri
čio mėnesi gaunamos Gabijos 
leidykloje. Norintieji šia proga 
pasinaudoti knygų sąrašą gaus 
parašę adresu:

Gabija. Straight Path. 
\Vyandanch. L. L. N. Y.

• Liet. Studentų Sąjungos > 
metinis suvažiavimas Įvyks 
lapkričio 25—26 d.d. Cleve- 
lande. Organizacijos ir atskiri 
asmenys, nori pareikšti savo 
šiltus jausmus studentijai, pra
šomi siųsti sveikinimus. — pi
niginė auka, nors ir nedidelė, 
būtų labai laukiama nes be pi
nigų neįmanoma plėsti organi
zacinės veiklos, leisti anglų 
kalba “Lituanus”. Sąjungos 
adresas: Liet. Stud. S-gos Cent
ro Valdyba. 1481 East 65 SL, 
Cleveland 3. Ohio.

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

lt Ž S A K Y M O L A P E L I S

Siunčiu 3 dol. ir prašau man atsiųsti ZENONO 
IVINSKIO knygą

“ŠVENTAS KAZIMIERAS"
Pavardė
Adresas

• Knygos kaina tik 3 dol.

Vavelio vaizdas Krokuvoje 10 amžiuje. Ten gimt še. Kazimieras. 
Iliustracija iš Z. Ivinskio "šv. Kazimieras".

Lapkričio 7 New Yorke, Park 
Avė. ir 34 gatvės kampe, 71 
Regiment Armory didžiuliame 
pastate atidaryta 32 tarptauti- iš Chicagos Pęyšmantas ir šur- 
nė moterų paroda. kienė. Kitą dalį sunešė New

Vos Įėjęs, pateksi į didelę . Yorko moterys; vienos paauko- 
salę. Nedideliuose kampuose 
Įrengti Įvairiausi kioskai.

Apie 20 tautų čia išstatė sa
vo rankų darbus, tautinius au
dinius, drožinius, papuošalus.

Prie jų prisijungė ir Įvairios 
firmos. .Rasi čia naujiausias

jo savo rankų darbus ,kitos 
tik paskolino, šiemet ypač gau
su* lietuviškų drožinių —kry
žių, skulptūrėlių, medinių dė
žučių. Pamatysi ir labai daug 
lietuviškos keramikos: vazelių, 
peleninių, švilpukų. * Atskiroje 

siuvamas, mezgamas mašinas,, stiklinėje vitrinoje guli ir gin- 
supažindins su Įvairiais virtu
vės patobulinimais, parodys ir 
spalvotus moterų kambario te
lefonus. Pradžiugina ir didelė 
rudens gėlių paroda. Žodžiu 
jauties lyg kokiam prel^mety- 
je, kur ir moterų sutiksi visų 
tautų.

Atidarymo dieną vyko ma
žos iškilmės. Lygiai 12 vai. po 
Amerikos himno pasakyta 
trumputė kalba, perskaityta in- 
vokacija ir suneštos parodoje 
dalyvaujančių tautų vėliavos. 
(Džiugu, kad šiemet yra ir lie
tuviškoji vėliava’).

Šiaip kiekvieną dieną 3 vai. 
p. p. demonstruojami atskirų 
tautų drabužiai.

Dvi lietuvaitės 
sceną apšviestos 
per garsiakalbius 
žindins su lietuviškais 
niais drabužiais, nupasakos net 
ju atskirus tipus.

Antradieni buvo specialus 
vaikų paradas. Kiekvieną dieną 
vakarais rengiami atskirų tau
tų pasirodymai su liaudies dai
nomis, šokių programa.

Šioje didelėje žmonių knibž
dynėje malonu buvo surasti ir 
lietuviškąjį kioską.

Maždaug salės židiny, kur 
pro išstatytas vėliavas eina di
dieji takai, vienoje sankryžo
je pamatysi ir lietuves tauti
niuose drabužiuose. Čia lietu
viškasis kioskas, kuri Įrengė 
Pabaltijo Moterų Taryba, talki
nant Moterų Vienybei. Jau 
prieš 25 metus lietuvės pradė
jo dalyvauti šioje kasmet ren
giamoje parodoje. Kiekvieną 
metą jos surenka vis ką nors 
naujo kitiems parodyti.

Besisvečiuodamas lietuviška
me kioske, pirmiausia pasigerė
si Įvairiais audiniais. Tilna čia 
visokiu juostelių, takelių, mez-

taro išdirbiniai.
Vienu iš puošniausių ne tik 

lietuviško kiosko, bet ir visos 
parodos eksponatu yra kalėdi
nė eglutė,

papuošta, visaip pintais iš
raizgytais šiaudeliais. Ji paky
la aukštai viršum kiosko, tad 
ir kiti is tolo greit pamato ir 
sutraukia daug publikos pasi
žiūrėti. ši eglutė atkeliavo iš 
Chicagos. iš Mozeliauskienės, 
ją dar papuošė New Yorko 
lietuvaitės skautės.

Viename parodos šone yra 
sutelkti paveikslai. Ten irgi 
padaryti kioskai. Lietuviškaja
me skyriuje po vieną paveiks
lą išstatyta: A. Merker - Vit
kauskaitės, Pr. Lapės, A. Gal
diko. P. Kiaulėno, V. K. Jony-

KETURIŲ ORGANIZACIJŲ SUKAKTIS 
NORVVOOD, MASS.

Keturių organizacijų 
s.ukaktuvės

Lapkričio 20 mūsų nedidelė
je lietuviškoje kolonijoje prisi
mins savo dideles jubiliejines 
sukaktis net trys katalikiškos 
organizacijos: Lietuvių R. K. 
Susivienijimo 81 kuopa — 45 
metų savo gyvavimo, Lietuvos 
Vyčių 27 kuopa. Amerikos Lie
tuvių R. K. Federafijos 10 sky
rius ir Lietuvių Darbininkų 
Sąjungos (LDS) 3 kuopos — Įėjimas 
40 metų.

Už visų tų organizacijų gy
vus ir mirusius narius bus au
kojamos šv. Mišios 9 vai. ryt. 
šv. Jurgio lietuvių bažnyčioje. 
Visi tų organizacijų nariai ma
loniai prašomi gausiai dalyvau
ti pamaldose padėkoti Dievui 
už suteiktas malones ir pasi
melsti už mirusius.

no ir A. Kašubięnės.
Lietuvės moterys čia sumi

nės daug pavardžių, kurios pri
sidėjo prie parodėlės Įrengimo. 
Visai parodai vadovauja V. Ja- 
nuškaitė, o pačiam kioskui M. 
Varnienė ir P. šimėnienė.

Aplankyti parodą ir lietuviš
kąjį kioską Įdomu. Čia beveik 
visi eksponatai parduodami.

Taip gana prieinamomis 
kainomis galite Įsigyti gražių 
vazelių, drožinių,audinių, kurių 
niekur kitur nematysi ir ne
gausi.

Kartu, apsilankęs ir ką nors 
nupirkęs paremsi lietuviškus 
reikalus. Pravartu čia priminti, 
kad lietuviai, kurie lankys šią 
parodą, bilietus pirktų ne ben
droje kasoje, bet iš lietuvių 
moterų, kurios rengė šią paro
dą. Kas perka bilietus bendro
je kasoje, pinigai ir lieka ben
driems reikalams. Parodos ko
mitetas yra išdalinęs kiekvie
na* tautai tam tikrą bilietų da
lį, šie parduoti bilietai jau ati
tenka lietuviškam skyriui. Sky
rius gi. padengęs visas išlai
das, visą pelną skiria labdary
bei, Balfui.

Sekmadieni, lapkričio 13. 
parodos uždarymo dieną, 8—9

(nukelta j 8 psl.)

Po pietų 3 vai. bus graži mi
nėjimo programa; jaunos mer
gaitės pašoks ! lietuviškus šo
kius. bus dainų, kitų Įvaireny
bių, kavos ir užkandžių. Minė
jimui rengti keturių organiza
cijų sudaryta bendra komisija 
nuoširdžiai kviečia Nonvoodo 
lietuvius atvykti Į minėjimo 
programą. ir pasidžiaugti per 
metų eilę nuveiktais gerais 
mūsų organizacijos darbais, 

į minėjimo prog- 
gramą tiktai 50 centų . »

Whist Party

rengia šv. Vardo draugija 
lapkričio 17 d. 7:30 vai. vak. 
šv. Jurgio lietuviu parapijos 
salėje. Visi kviečiami dalyvau
ti ir išbandyti savo laimę. Bus 
galima laimėti gerų dovanų.

Žvalgas.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Liūdna apyskaita

Prel. L. Mendelis Vėlinių 
dienos pamoksle paskelbė me
tinę mirimų apyskaitą šv. Al
fonso parapijoje. Nuo pereitų kun. Kazimieras 
metų šią žemelę apleido 65 šv. 
Alfonso parapijos nariai — 35 
vyrai ir 30 moterų. Jie visi se
nyvo ar seno amžiaus žmonės, 
senosios kartos atstovai. Pačia
me amžiaus stiprume savuo
sius apleido tik du: Vytas Gri
galiūnas, miręs kraujo vėžiu, ir 
Jurgis Žalnieraitis, žuvęs Korė
jos kare.

Vyskupas R. J. Dwyer
Reno diecezijos ordinaras, 

prel. L. Mendelio pakviestas, 
atvyko Į«iv. Alfonso bažnyčią 
aukų pasirinkti. Reno diecezi
ja apima visą Nevados valsty
bę (steitą). Jos 110,829 kva
dratinių mylių plote ir 158,370 
gyventojų skaičiuje yra tik 
27,530 katalikų, 53 kunigų ap
tarnaujami... Katalikai, išsiblaš
kę dideliuose tos valstybės plo
tuose. nepajėgia išlaikyti savo 
bažnyčių ir kitų bažnytinių in
stitucijų. Jie reikalingi pagal
bos iš šalies. Prel. L. Mende
lis, visuomet jautrus tikėjimo visi, 
skleidimo ir palaikymo reika
lams, ir davė progos vyskupui 
Dwyer mūsų bažnyčioje ieškoti 
paramos. Lapkričio 6 d. per lie
tuvių pamaldas gauta $270.00 
aukų. Prie šios sumos dar rei
kia pridėti asmeninė prel. L. 
Mendelio auka — $150.00. Au
kos bus renkamos dar lapkri
čio 7 ir 8 dieną per Stebuklin
gojo Medalikėlio novenas.

Asistento pareigoms
Į šv. Alfonso parapiją lapkri

čio 1 d. atvyko Baltimorės lie
tuvių mylimas ir gerbiamas 

Pugevičius. 
Jis yra gimęs bei augęs pačio
je Baltimorėje ir išėjęs šv. Al
fonso parapijos mokyklą. Bai
gęs mūsų arkivyskupijos kuni
gų seminariją 1952 m. dar vie
nerius metus ėjo aukštuosius 
teologijos mokslus Katalikų 
Universitete Washingtone, D. 
C., ir Įsigijo teologijos licen
ciato laipsnį. Kunigu Įšventin
tas 1953 m. Jis yra susipratęs 
lietuvis, mokąs ne tik gražiai 
lietuviškai kalbėti, bet ir tai
syklingai rašyti .

Kun. K. Pugevičius atkeltas 
vieton kun. P. Patlabos, kuris 
mūsų parapijoje dirbo penke
rius metus ir dabar išsikėlė į 
šv. Antano parapiją Cicero, III.

Austrių balius
kuri kas metai parapijos 

naudai ruošia Švč. Vardo Drau
gija .Įvyks lapkričio 13 d. Pra
džia 1 vai. Vaišės ligi sutemų. 
Paskui šokiai ir kitokios pra
mogos. Atsilankyti kviečiami

Šeštadienio mokyklos
tėvų visuotinis susirinkimas 

Įvyko spalio 23 parapijinės 
mokyklos patalpose. Ligšiolinis 
tėvų komitetas, susidėjęs iš J. 
Šilgalio. J. J. Aušros ir J. Ku
dirkos, atsistatydino. Komite
tas buvo labai veiklus. Suren
gė nemaža parengimų, kurių 
tarpe bene rimčiausias
ros Sūnų” vaidinimas, akto
riaus V. Žukausko vadovauja-

BRIDGEPORT, CONN.
Parapijos choro koncertas 

praėjo labai gražiai. Publikos 
buvo pilna svetainė. Solistė Li
lija Mickevičiūtė labai gražiai 
sudainavo lietuviškas dainas: 
“Visur tyla” Gruodžio. “Rūpi
nosi motinėlė” Kelpšos, “Ruge- 
gėlės” Gruodžio; angliškai pa
dainavo “The Bird of the Wild- 
ernes” Horsmano, “Songs My 
Mother Taught Me” Dvorako. 
“Stride la vampa” — arija iš 
operos- “II Trovatori”. Visą sa
vo programą apvainikavo “Avė 
Maria” Šuberto. Publika jai 
gausiai plojo ir prašė vis dau
giau padainuoti. Ši dainininkė 
pasiliks mūsų kolonijos atmini
me ilgai.

Po to buvo tautiniai šokiai. 
Mūsų chiristės pašoko Blezdin
gėlę ir Audėjėlę. Abu šokiai 
publikai patiko. Šokius mokino 
Nemira Lambertaitė. Solo bei 
klasinius šokius smagiai pašo
ko Joana Rastaitė.

Choras, vadovaujamas A. 
Stanišausko, padainavo “Jauni
mo giesmę” Naujelio. “Kur gi
ria žaliuoja”—Pociaus ir “Gim
tinė šalis” čižausko. Vyrų 
kvartetas padainavo “Močiute 
mano” Pociaus. “Lietuva šalis 
gražioji” Stankūno. Moterų 
grupė padainavo partizanų dai
ną “Stoviu aš parimus” šimu
čio. Visa programa išėjo gra
žiai ir publikai patiko.

Svetainėj buvo parapijos ku
nigai J. V. Kazlauskas ir kun. 
F. Pranckus ir svečiai iš toli
mesnių kolonijų.

Šiam vakarui pasidarbavo. 
S. Armonienė. O. Gludzinskai- 
tė, EI. Kukliauskaitė, O. Minal- 
gienė. J. Mikuckis. F. Chesikas. 
Em. Dziedelis, V. Barius, J. 
Minalga, broliai JurkšaičiaL O.

mas. Per savo veikimo laiko-, 
tarpi komitetas sutelkė dau
giau kaip $300.00 šios mokyk
los reikalams. Išrinktas naujas 
komitetas šios sudėties: M. No- 
reikienė — pirm.. St. Balčiū
nas ir V. Vaškys — nariai.
Katalikiškojo jaunimo būrelis 

C. Y. O.
lapkričio 4 d. išrinko naują 

valdyba ateinantiems metams. 
Valdybon Įėjo šie būrelio na
riai: Bačianskas — pirm.. Ant. 
Matulonis — vicepirm.. Mary 
Kachauskas — sekretorius ir 
Sandra DiStefano — iždininkė.

J. M.

Knygos viršelis su lietuvių liaudies 
skulptūra.



O KOKO?
CICERO. ILL

ŽURNALISTO M1NGELOS SUKAKTIS
DETROIT, MICH

tradicinis

V. Kutkus

LIETUVIŠKOS VESTUVES OMAHOJ

SU BnxiEWOOD AVK.

EsceHent uorking conditions

Barais SALE vestuvėms.

COOK ELFTRK COMPANY
Trl. CHaprl 6-1377

PINGVINAS, atvežtas iš Otulės 
i Miami paukščiu farma, nepa
tenkintas savo nauja būstine ir 
garsiai šaukia.

tik po mūsų ją 
ir Clevelando

Berna- 
Eisinas, 
JuozasNorėdamas pagilinti “D-ko” 

skaitytojų žinias, pateikiu Čia 
kai kuriuos Įsimintinus faktus 
iš praeities, dabarties ir atei
ties:

kių aukštų universalinė krau
tuvė, kainavusi keturis su pu
se milijono dolerių. Joje gali 
rasti viso, ko tiktai nori: yra 
45 rūšių parduotuvės. Be to, 
prie pirmųjų trijų aukštų gali 
privažiuoti automobiliu, pasta- 

ir eiti apsi-

1364 WHITE ,tr. HILLSIDE.NJ. 
WA^fly 63325

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

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

Darba* ■tlHraniss prityrusio techniko, pripažinto

Lietuvių vienoje bažnyčioje. 
Amerikoje, 1955 lapkričio 1 d. 
žmonėm buvo pranešta:'“šian
dien, Vėlinių išvakarėse, bus 
geidulingi mišparai”.

Relay ad j uiters — assemblers

Kaune, laikinoje Lietuvos 
sostinėje, kur 1923 m. buvo 
dar labai daug krautuvių iška
bų ir pranešimų pirkėjam ne
lietuviškai rašoma, vienas krau- 

tivininkas pagerbė lietuvių kal
bą pranešdamas: “Krautuvė 
dėl gėdos uždaryta”. O ji bu
vo uždaryta 'dėl gedulo, mirus 
to krautuvininko žmonai.

“barbininkas'' 1926 sausio 
15 vienam klausėjui, kaip da
romi Fordo automobiliai, paaiš
kino: “Keistas klausimas. Juos 
ne daro, bet tiesiog gatavus iš 
Fordo dirbtuvių atveža”.

Ne vieną kartą tiek spaudo
je .tiek per radiją jums teko 
girdėti apie ŠV. ANTANO 
TAUPYMO SKOLINIMO BEN
DROVĘ 1447 So. 49th Court 
Ciceroje. Paįvairinti sausą kas- 
dįeniškumą, atliekant komer
ciškas operacijas, įstaigos va
dovybei buvo kilusi mintis su
rengti, sakytum, pramogas — 
staigmenas, j 
Kalėdų Senelį, 
kutį. Daugelį 
švenčių metu 
buvo išdalinta 
vaikučiams bet

tragiškas, todėl bus juokų iki 
ašarų, bet drauge ir susimąs
tymo, pagalvojus ar tik mes 
nesijuokiame patys iš savęs 
arba iš tokių •žmonių, kurie 
mums šiais laikais taip reika-

pakviečiant tai 
, tai Velykų Zui- 
i kartų įvairių 

šioje įstaigoje 
dovanų. Netik 
ir suaugusiems 

šios dovanos ir staigmenos su
kėlė šilta džiaugsmą, todėl vi
sai nenuostabu, kad klijentų 
skaičius kas diena augo ir te
beauga. šios lietuviškos ben
drovės patalpos pasidarė lyg ir 
perankštos, kurias reikėjo, kad 
ir nežymiai praplėsti. Paten
kinti klijentų reikalavimus dėl 
greitesnio patarnavimo, reikė-

Moterų organizacija 
pakviesti lietuvišką 
į miestelį iš Philadel- 

.Tik prieškalėdinis

jo pasamdyti daugiau tarnau
tojų. Persitvarkymas ir remop- 
to darbai jau baigiami.

Įstaigos vadovybė jaučia pa
reigą pranešti savo klijentams 
apie tai, kas padaryta, todėl, 
pradedant lapkričio 1 ir bai
giant lapkričio 30, skelbia 
GRAND OPENING — “didįjį 
atidarymą”, kviesdama visus 
be išimties atsilankyti ir apžiū
rėti naujai atremontuotas pa
talpas. Ištisą mėnesį kiekvie
nas atsilankęs bus pavaišintas 
kava ir pyragaičiais, veltui 
gaus gražų 1956 metų kalendo
rių. Kurie padės į savo sąs
kaitą $50.00 ir daugiau, arba 
atidarys naują sąskaitą minė
ta suma, veltui gaus gražų, me
nišką termometrą, kuris be 
abejo taip reikalingas ir pa
puoš jūsų butą. Atidarę naują 
Christmas Club — Kalėdų sąs
kaitą, gaus dėžę kalėdinių at

viručių. Kiekvienas vaikutis, 
atėjęs su* vyresniaisiais, veltui 
gaus plastikinę dėžutę pinigam 
taupyti ir dar... saldainių.’

Per visą lapkričio mėnesį 
tęsis GRAND OPENING, todėl 
pasinaudokite proga veltui 
gauti dovanų, pabūti mūsų sve
čiais, įvertinti atliktus darbus, 
prie kurių jūs esate prisidėję, 
palaikydami lietuvišką bendro
vę, įsteigtą 1922 m. jūsų pirm- 
takūnų.

Valdybą sudaro: 'Juozas 
Manstis — pirmininkas, Ray- 
mondas L. Eisinąs — vicepirm., 
Juozas Gribauskas — sekrt.. 
Matas Srubas — sekrt. padėjė
jas. Adomas Bemadišius — ka
sininkas, Elena P. Rukuižienė 
— kasininko padėjėja.

Lietuviu Radijo Valandos Protrrama 
perduodama sekmadieniais

. WHIL -—1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekviena ssekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEIŽICT — Lithuanian Radio Ilour, 56 Cot- 
tage 8t», Norwood, Maso. Skyriai: Lathuanian Furniture Co. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadu ay, ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 Webster Avė., Carn- 
bridge. Mass. Telefonai: NOrwood\7-1449; SGuth Boston 8-4618 ar 
8-1946; Klrkland 7-8533. A ?

Vis dėlto mūsų lietuviai ne
siveržia į tą naują miesto rajo
ną. Jie telkiasi apie savo baž
nyčią, mokyklą ir lietuvių 
krautuves. Čia neseniai ^Vikto
ras Gustas nupirko *naują 
namą ir jame jau gyvena. Jo 
du vaikai lanko mūsų parapijos 
mokyklą. Taip pat Perkūnienė 
nusipirko namą ir krautuvę. Iš 
keturių jos vaikų du lanko pa
rapijos mokyklą. Malonu, kad 
lietuviai laikosi drauge.

Tautietis.

JUOZAS GRABAU
KEAL.ESTATE BBOKER

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. . BROOKLYN 11, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Tamaqua, Pa.
Religinis paradas

Jau kelinti metai, kai visos 
miestelio bažnyčios čia rengia 
religinį paradą — eitynes. Vie
toj paprastų Padėkos dienos 
paradų, čia daroma religinė. 
Paradas bus lapkričio 25 d. 
Dalyvauja keliolika bažnyčių. 
Bus atvaizduota Biblijos ir 
Kristaus gyvenimo vaizdai. 
Tarp kitų dalyvauja ir katali
kų šv. Jeronimo parapijos pa
veikslas, vaizduojąs Kristaus 
gimimą. Lietuvių katalikų pa
rapijos Moterų Sąjunga žada 
su savo gyvu paveikslu daly
vauti tame parade. Tai bus 
pirmą sykį, kai lietuviai ten da
lyvaus.

Amerikoje prohibicijos lai
kais didelį pasisekimą turėjo 
vadinamoji “Laisvoji bažny
čia”, nes savo “tikintiesiem” 
vietoje komunijos duodavo iš
gerti gerą porciją raudonojo 
vyno. f

Direktoriai; Adomas 
dišius, Reymondas L. 
Juozas F. Gribauskas, 
Manstis, Adolfas Mondeika, 
Matas Srubas, Adomas Stul- 
ginskas, Aleksas Zakaras.

Įstaigos tarnautojos: Stefa
nija Vi Bell, Ann Marie Belli- 
sario, Lila Firtik, Elena Ged- „ 
mintas, Irena Rakaitis, Nijole 
Remeikis, Adelė G. Rockey, 
Seimą Ščepavičius, Barbora 
Varpučinskas, Morta White.

Raštinės valandos kasdien 
nuo 9 ryto iki 5 vakaro. Pirma
dieniais iki 8 vakaro, . Trečia
dieniais uždara, šeštadieniais 
iki 1 po piet. Telefonai: 
T0wnhall 3-8131 ir 
T0wnha.ll 3-8132.

Kviečiame ir laukiame visų, 
durys svetingai atidarytos.

“Glušo" premjera
Lapkričio 12 d. (šį šeštadie

nį) 6:30 vai. vak. Hispanos 
Unidos salėje (kampas Vemor 
ir. 25-tos g-vių) Detroito Lietu
vių Organizacijų Centras ruo
šia vakarą.

Vakaro programoje matysi
me Liudviko Fuldos 5 veiksmų 
komedija “Glušas”, kurią reži
suoja Z. Arlauskaitė-Mikšienė, 
o vaidina Detroito Lietuvių 
Dramos Mėgėjų Sambūris, vie-

ŠoitoJioaiofo 4:30-5^30 >dp.p.
Si.tii WEVD

, 1330 kii.97.9 NEG. (FM) n*—La

TELEPHONE.-, 
DEARBORN 20819 

TO PLACE 
HELP WANTED ADS. 
ASK FORAD TAKER

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str„ Ridgewood. Brooklyn. N 

Skambinti teL HYacint 7-4377

Viena korespondencija pa- 
siekė “D-ką” su tokiu įspėji- 

*' ‘ttiu: “Jeigu nebus įdėta, tai 
mes jiem parodysime”. Kores- 
jpondencija buvo įdėta, nes jo
je nieko pikto nebuvo. Tačiau 

~ ne pro šalį bus priminti ir to- 
Lj paties “D-ko” pastaba iš 

1927 metu nr. 40: “Laikraštis
* • ne turgavietė, kur kiekviena"

atėjęs gali šnekėti, kas jam pa-
* .tinka”. Žv. BePastogis.

Spalio mėn. 19 čk žurnalis
tui Vladui Mingėlai suėjo 50 
metų amžiaus. Taip pat šiais 
metais sukanka 30 metu nuo 
to laiko, kai jis įsijungė į 
spaudos darbą.

Šia proga spalio 22 d. jo na
muose įvyko jaukus pobūvis, 
kuriame dalyvavo jo artimieji 
giminės, kaimynai bei kolegos 
plunksnagraužiai. Jo brolis 
Petras atskrido net iš Pniladel- 
phijos.

Jaukioje nuotaikoje, be per
stojo skambant lietuviškai dai
nai apie žirgelį juodbėrėlį ir 
kitais tautiškais motyvais, visi 
vaišinosi mielos šeimininkės, jo 
žmonos Lidijos, pagamintais 
skaniais lietuviškais valgiais 
bei gėrimais .

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZ4 ANDRIULĮ
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 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford. 
Connecticut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki F 

vai. vak.

Mūsų kolonija padidėjo dar 
viena lietuviška šeima: Stasys 
Bradžiūnas, atvykęs čia iš 
Brooklyno, N. Y.>vedė Mariją 
Gartigaitę, gerai katalikiškai 
išauklėtą Gartingų šeimos duk
rą. Liudininkais buvo jos se
suo Elena Gartigaitė ir Stasys tyti jį pastogėje 
Mickevičius. Sutuoktuvės įvyko pirkti. Žmonėm tai labai pato- 
mfisų parapijos bažnyčioje, o 
vaišės — parapijos salėje. Vai-

Juozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn 11.

EVergreen 7-8247.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIU 
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

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

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31. Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

TeL Brockton 8-1159-R.

Detroitiečiai turės progą pa
matyti “Glušo” premjerą, nes 
ši komedija pas mus pirmiau
siai statoma'ir 
išvys Čikagos 
lietuviai.

Kaip žinome 
ir vienintelis per visus metus 
Detroito Lietuvių Organizacijų 
Centro ruošiamas vakaras, ku
rio tikslas surinkti lėšas Vasa
rio 16 minėjimo išlaidoms pa
dengti, taip kad kiekvienas 
centas, paaukotas Lietuvos lais
vinimo reikalams, pasiektų sa
vo tiesioginę paskirtį.

Po programos veiks bufetas 
ir bus šokiai, kuriems gros mū
sų mėgstamas ukrainiečių 5 
asmenų orkestras.

Tad visi šį šeštadieni, lapkri
čio 12 d. 6:30 vai. vak. einame 
Į DLOC'o vakarą kuris Įvyks 
Hispanos Unidos saįpje.

Mūšy miestai auga
Omahos miesto pakraščiuose 

nauji namai dygsta kaip gry
bai po lietaus. Čia statomos ir 
naujos krautuvės. Neseniai 2700 No. Southport Avė. 
prie 42 gatvės pastatyta pen- —___________ ___ __

parengimams, susi no
ki matus. rt<*.

STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR

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

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

Jums geromis sąlygomis padarys

Upton Sinclair, kuris parašė 
romaną iš Chicagos lietuvių, 
skerdyklos darbininkų gyveni
mo, nėra Sinclair Lewis, kuris 
1930 m. gavo Nobelio premiją. 
Ryšium su viena žinia, Darbi
ninkas tai pastebėjo rugsėjo 16. 
tačiau kone visi kiti lietuvių 
laikraščiai, tarp jų ir “Drau
gas” (spalių 31), išeinąs Chica- 
gbje, Upton Sinclair tebelaiko 
Nobelio laureatu. Praėjus dar 
15 metų, gal būt, kas nors ra
šys, kad Upton Sinclair yra 
gavęs ir “Draugo” premiją už 
romana iš Chicagos lietuvių 
gyvenimo.

Agnė Kaminskienė
Ilgai sirgusi Agnė Kamins

kienė, mirė spalio 31 d., Coal- 
dale ligoninėj. Ji sirgo ilgą lai
ką ir uoliai buvo prižiūrima sa
vo artimųjų. Iškilmingai palai
dota lapkričio 3 d. šv. Petro ir 
Povilo kapinėse. Velionė pali
ko savo senutę motiną, sulau
kusią virš 80 metų, ir 4' sese
ris ir 3 brolius. Jos jaunas sū
nus tarnauja JAV kariuomenė
je lankė Villanova kolegiją. 
Laidotuvėse dalyvavo daug ar
timųjų ir pažįstamųjų. Velionė 
buvo gerai pažįstama visame 
miestely.

Nori lietuviškos operetės
Šv. Petro ir Povilo veikli ir 

darbšti 
svarstė 
operetę 
phijos 
trumpas laikas ir eilė kitų pa
rengimų neleido tuoj to pada
ryti, bet organizacija nori tą 
vaidinimą pamatyti ir artimoj 
ateityj mano pasikviesti Tai 
būtų tikrai didelis laimėjimas. 
Lietuvišką operetę “Consilium 
Facultatis” turi parengę Phila- 
delphijos lietuvių ansamblis. 
Jie jau sėkmingai 2 kartus sta
tė Philadelphijoj. Tikimasi, kad 
ir ši apylinkė susiras laiko ir 
progos pakviesti tą linksmą ir 
gražų vaidinimą. Philadelphi- 
jos ansamblis rengia tą ir kitą, 
kad suringtų lėšų ir galėtų da
lyvauti lietuvių dainų šventėje, 
Chicagoj. •

Jo kolegos užsiminė apie 
Vlado plačią vagą išvarytą lie
tuviškos spaudos bare, bendra
darbiaujant daugybėje laikraš
čių. jų tarpe ir “Darbininke”. 
Pats jubilijatas nupasakojo sa
vo sunkų gyvenimo kelią, nu
rodydamas pagrindinį akstiną, 
kuris pritraukė jį prie spaudos 
darbo ir glaudžiai surišo su juo 
visą jo gyvenimą, čia pat su
kaktuvininkas buvo išprovo
kuotas paskaityti vieną iš savo 
labiausiai mėgstamų straips
nių. Jo duktė Liucija nuotai
kos paįvairinimui gražiai pa
skambino pianinu.

Prisiminta Vlado ir visuome
ninis darbas, bet ypač iškeltos 
jo didelės pastangos, vos pa
čiam atvykus į laisvės kraštą, 
padėti savo broliams lietuviam 
atvykti į JAV. Jo pastangomis 
čia atsidūrė apie 50 asmenų.

Visi linkėjo Vladui dar ilgo 
ilgo amžiaus ir našaus darbo 
lietuviškoje spaudoje. sės truko iki vėlumos, buvo

labai smagios ir nuotaikingos.
Jaunasis Stasys Bradžiūnas 
veikliai reiškiasi kolonijos lie
tuviškame darbe, dalyvauja 
chore ir įvairiose draugijose. 
Jaunavedžftrn Ii kr e šviesaus 
ir laiminga gm ir j.

Kristaus Karjl:aus šventė
spalių 31 buvo gražiai pami

nėta parapijos salėje ir bažny
čioje. Gausiai i salę nusirinkus 
žmonėm, minėjimą pradėjo 
Juozas Navakas, priminęs Kris
taus Karaliaus šventės reikš- 

na iš stipriausių teatralų mėgė- mę dabartiniais laikais. Invoka- 
jų trupė Amerikoje, vadovau- cjją atkalbėjo kun. J. Jusevi- 
jama pačios režfsorės. ^ius. parapijos klebonas. Įdo-

Veikalas gyvas .linksmas ir paskaitą skaitė dr. Juozas 
Petrikonis. Pabaigoje parapijos 
mokiniai sugiedojo keletą gies
mių. o suėjus į bažnyčią buvo 
atkalbėtas rąžančius ir suteik
tas palaiminimas švenč. Sakra
mentu.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTI VIŲ DIREKTORIAI
Maple Avenoe, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

U. S. Cittizens — Speak English Many Company Benefits 

Apply in person, or write Personel Dept.

Leninas 1923 m. “Pravdoje” 
paskelbė tokį prisipažinimą: 
“Mūsų apšvieta ir išsilavini
mas, palyginus su kitom valsty
bėm, yra juokingai menkas. 
Mes kalbame apie proletarinę 
kultūrą, o turime tenkintis bur
žuazine. Mums labai kenkia į- 
sivaizdavimas, kad mes šį tą 
žinome”. Netrukus po to pra
dėta skelbti, kad bolševikai yra 
geriausiai išsilavinę ir apsišvie
tę žmonės, kad jie viską žino 
jir kad nėra tokio išradimo, ku
rio rusai bolševikai nebūtų iš
radę.

TeL APplegate 7-0349 4

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
BANGA

brooRi.yn. n. y.



Ramunes

NEW YORKAS

DISPLAY

mo- 
lap-

MIRUSIEJI
gedulingų pamaldų šv. 
par. bažnyčioje palaido-

DVYNI YČAI Barry ir B'ifee Bisijop (Hinghajn, Mass.) Bostone 
buvo operuoti tuo pa<tiu metu ir dėl to paties akiu trūkumo. Jo 
tėvas taip pat dvynukas.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiski s
Operetės choras 

dalyvauja tarptautinės 
teru parodos programoje 
kričio 13 d. Visi choro daly
viai renkasi repeticijai lapkri
čio 11 Piliečių Klubo salėje.

J. B. SHALINS- ;
ŠALINSKAS ;

Laidotuvių Direktorius !
84-02 JAMAICA AVĖ. !

(prie Forest Parkway Station) J
Woodh*ven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves.!
Koplyčios nemokamai visose] 
miesto dalyse; veikia ventiliacija !

TeL Virgin!* 7-4499

^.Gen. konsulas J. Budrys
£ New Yorko miesto majoras 
kviečiamas dalyvauti lapkričio 
4 Waldorf-Astoria , viešbutyje 
priešpiečiuose, surengtuose 
Guatemalos prezidentui Carlos 
ČL Armas pagerbti.
Z- Tą patį vakarą Guatemalos 
aįnbasadoriai JAV ir prie UN 
^įruošė irgi Waldorf-Astoria 
Viešbutyje priėmimą Guatema- 
įos prezidento garbei. Priėmi
mas buvo su poniomis. Buvo 
pakviesti ir dalydavo Lietuvos 
gen. konsulas ir ponia Budrie-

Nauja New Yorko Alto Taryba
- Lapkričio 7 įvyko New Yor
ko Alto ir kviestų organizacijų 

| atstovų platus susirinkimas^ 
kuriame buvo išrinkta ir nau
ja New Yorkd Alto Taryba. 
Nuo A. L. R. Katalikų Federa
cijos į tarybą nominuoti dr. 
VL Viliamas, P. Montvila. D. 
Averka ir J. Šlepetys, tautinin
kų — J. Tysliava, S. Gudas, 
dr .B. Nemickas - ir Kiaunė, 
sandariečių — A. Ošlapas, J. 
Makauskis, A. Varnas ir Kregž- 
dienė, socialistų — B. Spudie- 
nė, A. Mačionis, Pakalka ir K. 
Michelsonas. Dėl K. Michelso- 
no socialdemokratai buvo pra
šyti jo kandidatūros nestatyti, 
bet jie savo siūlymo neatsiėmė.

Senoji taryba, kuriai pirmi
ninkavo P. Montvila, padarė 
savo veiklos pranešimą, kuris 
buvo visų vienbalsiai primtas 
ir išreikšta padėka. Naujai ta
rybai šiais metais tenka pirmi
ninkauti iš eilės Sandaros ats
tovui, tad pirmininku išrinktas 
adv. A. Ošlapas; vicepirminin
kai bus P. Montvila ir J. Tys
liava. Lapkričio 18—20 New 
Yorke suvažiuoja posėdžiauti 
Alto centras.

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.

VAJAUS UŽBAIGIMO PROGA ĮVYKS

BALFO KONCERTAS
PROGRAMOJE DALYVAUS: 

Aktorius HENRIKAS KAČINSKAS 
APREIŠKIMO PARAPIJOS CHORAS 
SKAUTŲ OKTETAS ir k.
Koncertui vadovaus aktorius VITALIS 
ŽUKAUSKAS

Šokiams gros JOE THOMAS orkestras

Šokiai tęsis ir įvairus buietas veiks iki 11 v. v. 
įėjimas $1.50; studentams ir moksL $1.00 
Visas pelnas skiriamas dideliame varge 

esantiems lietuviams šelpti ir jų 
vargo mokykloms išlaikyti.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

1955 M. BALFO VAJAUS KOMITETAS

**■

kviečia piketuoti komunisti
nės “Laisvės” metinį kermo
šių 110 Atlantic Avė. Piketui 
susirenkame lapkričio 13 d. 2 
vai p, p. (ML R).

Liet. Studentų Sąjungos
New Yorko skyriaus susirin

kimas įvyks lapkričio 13 d., 
12:15 v. Apreiškimo parap. sa
lėje. Dienotvarkėje: visuotinis 
suvažiavimas, studijų dienos ir 
kt . v.

Jokūbas Stukas,
Lietuvos vyčių kultūros ko

misijos vadovas, išvyksta į 
Pittsburghą, kur lapkr. 13 pa
sakys žodį bankete minint 5 
metų sukaktį, kaip veikia Pitts- 
burgo vyčių radijo valanda.
Lietuvos Žurnalistų Sąjungos

New Yorko skyriaus meti
nis susirinkimas įvyko lapkri
čio 6 Apreiškimo į>ar. salėje. 
Susirinkiman buvo atsilankęs 
ALB Tarybos pirm, J. Šlepetys. 
Į naują valdybą išrinkti: pirm. 
T. B. Mikalauskas ,sekr. J, Va
lakas ir ižd. K. Cerkeliūnas. 
Kontrolės komisiją sudaro V. 
Jonynas, P. Narvydas ir L. Žit
kevičius. Susirinkime buvo iš
kelta mintis suruošti literatū
rinį vakarą.

Skautų vyčių draugovė
pereito sekmadienio susirin

kime nutarė atšaukti savo su
tikimą ruošti N. Metus kartu 
su “šviesos" sambūriu ir stu
dentų “Santara”.

IŠNUOMOJAMAS 5 kambarių 
butas, pertaisytas ir baldais 
apstatytas. Nuomininkas turėtų 
baldus nupirkti. Nuoma mėne
sinė pagal susitarimą. Galima 
apžiūrėti šeštadieniais ir sek
madieniais. Tada būnu dau
giau namie. Kitomis dienomis 
vakarais nuo 5 iki 9 vai. V. 
Garis, 83 Stuyvesant Avė. 
Brooklyn 21, N. Y.

PARDUODAMAS, pigiai, varto
tas pečius, virimui, kepimui ir 
apšildymui gazu kambarių. 
Kreiptis TeL: MI 7-5623 arba 
rašyti: Mr. Jonn Zebertavičius, 
167 Atkins Avė., Brooklyn 8, 
N. Y.

IŠNUOMOJAMAS kambarys 
vienam asmeniui su baldais ir 
kitais patogumais. Kreiptis 
Tel.: MI 7-5623 arba rašyti: 
Mr. John Zebertavičius, 167 
Atkins Avė., Brooklyn 8, N.Y.

1955 METŲ, LAPKRIČIO 20 DIENĄ, 4:30 VAL. PO PIETŲ
ŠVENTO STANISLAVO PARAPIJOS SALESE
DRIGGS AVENUE IR NEWELL STREET KAMPAS. GREENPOINT, N. Y.

Mirė
Lapkričio 8 d. 1 vaL naktį 

mirė Elena Strazdienė, kilusi 
iš Luišių k., Švėkšnos v., Taura
gės apsto*., prieš 6 metus atvy
kusi į JAV. Laidotuvės įvyks 
lapkričio 12 iš Apreiškimo 
bažnyčios. Kūnas pašarvotas 
pas J. Garšvą.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo d-jos mėnesinis susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 
po 8 vai. Mišių.

LIETUVĖS TARPTAUTINĖJ 
PARODOJ

(Atkelta iš 5 psl.)
v. v. bus lietuviška programa. 
Kai vyksta kitų tautų parody
mai, publikos prisirenka gana 
daug. Lietuviai kažkodėl už1 
miršo ir neparemia šių mote-

• rų pastangų. Būtų gera, kad 
šiemet kuo daugiausia apsilan
kytų. Programoje *■ dalyvaus 
Operetės choras, ved. J. Stan
kūno, skautų vyčių oktetas ir 
Maironio šeštadieninės mokyk
los tautinių šokių ansamblis.

Išvykstant mums iš parodos, 
moterys rengėjos pasakė:

mums reikia lankytoji. Rei
kia, kurie pirkdami ten išsta
tytus daiktus, padėty Vokieti
joje esantiems seneliams, ligo
niams ir įgalintų ten pasitiku
siems vaikams suruošti Kalėdų 
eglutę.

Bilietai į parodą ir Į lietuviš
kąją programą gaunami Lai
mos knygyne, Ginkaus saldai
nių* krautuvėje ir pas lietuvius 
klebonus. A D.

PATERSON, N. J.

Lapkričio 6 d. buvo pakrikš
tyta Andrijauskų dukrelė Ge
nės vardu. Krikšto tėvais buvo 
Petras Bielis ir motinos sesutė. 
Į krikštynų puotą sukviesta 
daug giminių ir svečių. P. J. 
Montvila palinkėjo Andrijaus
kams laimingo gyvenimo su 
dviem sūnumis ir trečia dukre
le. Vaišėse dalyvavo taip pat 
ir kun. kleb. Kinta, kuris su
kalbėjo prieš vaišes maldą ir 
taip pat pašventino Andrijaus
kų naują namą.

Vaišių metu neužmiršta ir 
Balfas; Povilas Samulionis ir 
P. J. Montvila sudėjo 15 dol.

Svetys.

Whtst Party
paremti Nukryžiuotojo Jė

zaus seserims rengia Lietuvos 
vyčiai Lietuvių klubo salėje 
Cambridge, Mass., lapkričio 18 
d. 8 v. v. Visi maįpniai kviečia
mi atsilankyti, bus gražių do
vanų.

Laimė nelaimėje-
Thomas Park kalnelyje nuo 

praėjusių metų stovėjo iš šak
nų išjudintas medis, kuris lap
kričio 5 griuvo į V. Salevonči- 
ko namus. Antrame aukšte gy
venančios šeimos dukrelė Jo
nė Kalvaitytė šventė savo 8 
gimtadienį ir buvo susikvietusi 
dar 7 drauges. Griūdamas me
dis Įlenkė kambarį su lango 
stiklais ir rėmais, bet laimei 
nieko nesužeidė.

PasipuOškime tautiniais 
drabužiais

Išblokšti iš savo tėvynės ir" 
po visą pasaulį išsimėtę, vis 
labiau ir labiau nuteistame 
nuo lietuviškų tradicijų. Dau
gelį jų negalėtumėm nei pri
taikyti Amerikos didmiesčio 
sąlygose, nės jos yra glaudžiai 
suaugusios su Lietuvos ūkinin
ko gyvenimu ir jojo darbais. 

Senesnieji dar atsimena svar
besnius liaudies papročius, 
jaunimas težino apie juos iš pa
sakojimų ar iš knygos ir tuo 
pačiu negali jais susidomėti. 
Gaila. Tradicijos ir tautiniai 
papročiai ugdo tautos charak
terį, praturtina jos sielą, pa
deda išlaikyti tautinį veidą Dė
dės Šamo katile .

Juo labiau turėtumėm palai
kyti pritaikomas šiame žemyne 
tradicijas. Jų tarpe yra tauti
nių drabužių dėvėjimas įvairių 
švenčių, koncertų, vaidinimų 
metu. Nebijokime jų viešai pa
rodyti — svetimtaučiai domisi 
mūsų tautodaile, šokiais, dai
nomis ir didelėje pagarboje 
laiko tuos, kurie sugeba jiems 
ką gražaus parodyti.

Puiki proga Bostono lietuvei 
pasipuošti ir kitų akį pralinks
minti būtų čiurlioniečių kon
certas. Kas tik gali, apsivilki
me tautiniais1 drabužiais. O 
kiek šventadieniškos nuotai
kos įneštumėm, kiek iškilmin
gumo tuo suteiktumėm mūsų 
organizuojamam koncertui.

(E. G.)

Nustebino Bostoną
ir vietinę spaudą šv. Petro 

par. mokyklos mokiniai, kurie

Visų šventųjų išvakarėse, kai 
visur rengiamos vadinamos 
“Holoween Party” su visokiom 
baidyklėm ir triukšmu, links
minosi visai kiįaip. Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys pamokė ir 
parengė savo mokinius atvaiz
duoti šventuosius, savo globė
jus, ir angelus sargus. Nuotai
ka buvo tikrai džiugi, krikščio
niška, švelni, be' klyksmo ir 
vaipymosi. Patys vaikai ir su
augusieji, kurie matė tą “Visų 
šventųjų Party” buvo labai pa
tenkinti.

Koncertas
Šv. Petro par. orkestro kon

certas Įvyks lapkričio 13 d. 3 
vai. p. p. parapijos' salėje. Po 
koncerto bus galima pirkti ka
lėdinių dovanų. Vyks jų išpar
davimas .

Keturių tautų festivalis
Lapkričio 27 d. 2:30 vai. p. 

p. John Hencock pastato salė
je Įvyks keturių tautų bendrai 
rengiamas dainų ir tautinių šo- St., Dorchester, Mass., palikęs 
kių festivalis, kuriame daly- žmoną, sūnų ir dvi dukteris; 
vaus lenkai, latviai, lietuviai 
ir ukrainiečiai Lietuvius atsto
vaus šv. Petro parapijos cho
ras /vadovaujamas komp. Je
ronimo Kačinsko, ir Onos Ivaš- 
kienės tautinių šokių grupė.

Bendra penkių chorų prakti
ka Įvyko lapkričio mėn. 1 d. 
šv. Petro parapijos salėje, ši 
pirmoji praktika, kurioje daly
vavo virš 200 choristų praėjo 
gražioje ir nuoširdžioje nuotai
koje.

Po
Petro 
ti:

Agnietė Daugienė (spalio
10), 50 m., palikusi dvi dukte
ris ir brolį kun. J. Skilandi;

Petras Kriaučiūnas (spalio
14), 70 m., gyvenęs 70 Stan
ley St., Dorchester, Mass;

Juozapas Leknickas (spalio 
.19), 55 m., gyvenęs 102 Ross- 
more Rd., Jamaica Plain;

Ona Singailienė (lapkričio 
5), 65 m., gyvenusi 119 Florida 
St., Dorchester, Mass;

Juozapas Raudonis (lapkričio 
7), 59 m., gyvenęs 81 Barry

Visi palaidoti N. Kalvarijos 
kapinėse.

Grasilda Valeckienė (spalio 
29), 67 m., gyvenusi 72 Bolton 
St. So. Boston, Mass., palikusi 
3 dukteris, palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse. Malden, Mass;

Leonas Taškus (lapkričio 5).
73 m., gyvenęs 46 Lincoln Št., ' 
Brighton, Mass., palikęs žmo- j 
na, palaidotas šv. Mykolo kapi- < 
nėse. j

BOSTON, MASS.

BARASEVIČIUS ir SCNUS 
F U NE B A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

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

WAITKUS j 
FUNERAL HOME'

197 Webster Avenue j
Cambridge, Msss. j

• PRANAS WAITKUS < 
Laidotuvių Direktorių* < 

ir Balsamuotojab'-
NOTARY PUBLIC 4

Patarnavimas diena ir naktj ]
Nauja moderniška koplyčia šer- 4 
naenims dykai. Aptarnauja Cam- j 
bridge ir Bostono ^kolonijas že- 4 
miausiomis kainomis. Kainos tošį 
pačios ir i kitus miestus. 1
Reikale gaukite: Tel. TR e-4434 1

Rengėjai tikisi, kad šis 'ke
turių tautų festivalis bus sėk
mingas ir kad ateityje toki fes
tivaliai bus galima surengti 
kiekvienais metais .

k Ramunių arbatą vi
sada yra getą gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25. 
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
t a v i m u i sukelti, 

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupalaiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25. 
Trejanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre
janka — 75ė.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway 

South Boston 27 Mass.

Graborius-Balsamuotojas ] 
MODERNIŠKA koplyčia , 

423 Metropolitan Avė. 
Br oklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Balla

ALB. BALTRŪNAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

Josepli Garszva
GRABORTUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

BIS. FOR SALF.
Savininkas silpnėjančios sveikatos 

sumetimais, su dideliais nuostoliais 
priverstas parduoti saldainiu (Gan
dy) krautuvę su pilstytuvais. įren
gimu ir visom prekėm. Vieta yra 
Ridgewoodo daly. Kaina tik $1.000. 
Skambink CHelšea 3-8191.


