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‘'Pagal neutralius ekspertus 
Izraelis greičiausiai karą laimė
tų, jeigu karas kiltų artimiau-

Jeigu kariautų Izraelis su 
arabais dabar ir jeigu kare da
lyvautų tik arabai ir Izraelis,— 
laimėtų Izraelis
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Ženevos dvasia palaidota ten, kur buvo gimus

Amerika. Anglija dėl to. kad ji 
yra aiškiai atsistojusi arabų 
pusėje. Ji Žino, kad arabų yra

PAVOJUS AR BIZNIS?
Iš Meksikos miesto siūloma 

gyventojam išsikelti nes mies
tas esąs pastatytas ant buvusio 
ežero dugno ir tas dugnas nuo
lat pamažu įdumbąs. Per šį 
šimtmetį esąs įsmukęs 50 pė
dų. Tačiau siūlymas daros įtar
tinas, nes jis atėjo iš statybos 
specialistų ir bendrovių.

MINISTERIAI NESUTARĖ NIE KO, BET GUODŽIA, KAD VĖL 
TARSIS PAVASARI • PAVERGTIEJI NUSTEBINTI • , SPAUDA 
TVIRTESNĖ UŽ DIPLOMATUS

nos pusės palaiko laisvės są
jūdžius, o iš kitos pusės nuo
laidą po nuolaidos daro Mask
vai pavergtųjų sąskaita. Pasku
tinis tokių nuolaidų ženklas — 
tai Dulles susitarimas su Molo
tovu priimti į Jungtines Tautas 
Bulgarijos, Vengrijos, Rumu
nijos, Albanijos komunistinių 
vyriausybių atstovus.

Pastebima, kad Amerikos di
džioji spauda dėl Ženevos sto
vėjo daug griežčiau principų 
pusėje negu Amerikos diplo
matija. .,

VIS RENGIANTIS 
NUSIGINKLUOTI

Sovietų partijos bosas 
Chruščiovas paskelbė spaudai,
kad Sovietai pasigamino naują 
lėktuvą bombonešį, kurio vei
kimo spindulys esąs 3000 my
lių. Juo galėsią pasiekti Londo
ną, šiaurės Afriką, Turkiją.

Keturių ministerių konfe
rencija Ženevoje baigiama tre
čiadienį.

Kaip buvo spėjama, konfe
rencija baigiasi šnipštu. Minis
teriai pakyla nuo keturkampio 
stalo nieko nesutarę nei dėl 
Vokietijos sujungimo, nei dėl 
nusiginklavimo, nei dėl kultū
rinių santykių sustiprinimo ... 
Didysis burbulas, kuriuo taip 
buvo džiaugtasi nuo liepos mė
nesio, “Ženevos dvasia” su
sprogo. Bet kad tai pridengtų 
nuo žmonių akių,

keturi ministeriai paleido 
kelis naujus burbulus,

kurie pagražintų padėtį, duo
dami šiokių tokių vilčių.

PAGRAŽINTA PADĖTIS
Pavasarį bus nauja ministe

rių konferencija, ir ten bus to
liau svarstomas Vokietijos su
jungimo klausimas. O nusigink
lavimas perduodamas toliau 
svarstyti J. Tautų nusiginklavi
mo komisijai...

Kad tai atrodytų gražiau, 
Anglijos ministeris Macmilla- 
nas aiškino, jog tarp ministe
rių esanti “harmonija”; jie vi
si sutarią dėl paties tikslo — 
nusiginkluoti, bet tik metodai 
ir keliai tam J nusiginklavimui 
esą skirtingi Net ir atsargu
sis, blaiviai padėtį vertinąs val
stybės sekr. Dulles paleido 
bendrą posakį, kad pasidalini
mas pažiūrom į nusiginklavimo 

_ klausimus buvęs “konstrukty
vinio” pobūdžio ir jis gal duo
siąs naujų idėjų.

Ministeriai konferencijos pa-

Konferencijos savaitės, anot 
NYT, rodė laipsnišką vilties 
praradimą...

Palygindamas vasaros konfe
renciją su dabartine, Sontags 
Staatszeitung sako: “Kai gra
žiąją vasaros Ženevą buvo gali
ma vertinti kaip aptrauktą 
šviesiais debesėliais, tai dabar 
lapkrityje tenka vertinti kaip 
viso horizonto apsiniaukimą”.

NYKT apžvalgininkas Drum- 
monaas rašo: “Ženevos dvasia 
alaidota ten, kur ji prieš ketu
ris mėnesius buvo gimusi...
PAVERGTIEJI DĖL ŽENEVOS

Iš tų, kurie atstovauja lais
vajame ^pasauly pavergtiesiem 
kraštam, tenka patirti nusiste
bėjimą Ženevoje pasireiškusią 
Vakarų dvilype politika: iš vie-

baigoje lenktyniavo pažadų žo
džiais apie nusiginklavimą. 
Sovietų Molotovas kalbėjo, kad 
reikia susitarti nevartoti atomi
nių ginklų. O Vakarų ministe
riai kalbėjo dar daugiau —, 
kad reikia visokiem ginklam į- 
vesti kontrolę ir iš viso už
drausti karą... Tie visi žodžių 
dūmeliai buvo skirti akim ap
traukti, nes gi artėja rinkimai 
Prancūzijoje, kitais metais 
Amerikoje... ir visuomenė tu
ri tikėti, kad pamažu, bet tai
ka vis artimesnė.

PADĖTIS BE KAUKĖS
NYT mini vieno Vakarų dip

lomato pasakymą apie konfe
rencijos eigą. Esą “mes čia 
daugiau nebe diplomatai, o 
pirkliai”.

J Bet arabu-Izraelio likimas 
jau nustojo buvęs jų vidaus 
reikalas. Čia įsimaišė ne tik 
Anglija, kuri nori ūkiškai nau- Jį 
dotis. ne tik Amerika, kuri no- 4 
ri būti taikos apaštalu, bet Ir 
Sovietai, kurie nori būti karo 
kurstytoju, ieškodami sau po* x 
litinės naudos.

KUR MASKVA KALS KYU IKI PAVASARIO
s i b a igiančios konferencijos
Sovietai davė naują smūgį— 
į vidurinius rytus, savo eks
pansiją plėsdami srityje tarp" 
arabų ir Izraelio.

Laiko tarpe tarp dabartinės 
ir naujos pavasarinės konferen
cijos reiktų laukti Sovietų nau
jo ekspansijos žygio. Jo krypty 
nurodė Molotovo kalba: tai 
būti skaitomasi sn-faktu, Jad 
Europoje yra dvi Vokietijos. 
Kadangi Vakarų ministeriai 
nei vakarų Vokietija rytų Vo- 1 
kietijos nepripažįsta, tai

Sovietai ir stengsis vesti prie > 
to, kad rytinė Vokietija būtų 
pripažinta.

Jei to nepadarys trys didie
ji. tai Maskva veiks jai įpras
tu būdu, kad pripažinimas ei
tų “iš vidaus” — kad pačioje 
Vokietijoje augtų balsai už 
bendradarbiavimą tarp vakarų 
ir rytų Vokietijos vyriausybių. 
Ta linkme jau kai kurių lai
mėjimų ir pasiekta. Jau social
demokratai. ypačiai jų užsienių 
politikos šefas Wehner, buvęs 
komunistas, agituoja už tai, 
kad vakarų Vokietija sumegstų 
tiesioginius ryšius su komunis
tine Vokietija.

Jei Sovietai veiks, o Vakarai 
stebės .tai atsakymas aiškus, 
keno naudai kalbės pavasarinė 
konferencija.

daugiau ir kad arabų žemėje 
yra tie žemės turtai, kuriais 
naudojasi Anglijos pramonė.

Amerika Trumano laikais 
aiškiai buvo atsistojusi Izraelio 
pusėje. Dabar Amerika nori 
laikyti labiau pusiausvyra 
tarp vienos ir kitos pusės. Ji 
nenori nustumti į Sovietu glėbi 
anų 40 mililonu arabu, bet ii 
negali aukoti ir Izraelio, kuris 
turi daug simpatijos ir paramos 
tarp Amerikos galingu sluoks
niu. Tad Amerika visa daro, 
kad karas būtų išvengtas. Gal 
būL faktiškai bus leista Izrae
liui ir ginklu Amerikoje pirktis, 
nors oficialiai tai demontuoja
ma .

AMERIKOS VALST. SEKR. TtET.T.ES ir Sovietu Molotovas vaišėse nas Šveicarijos prezidentu 
Mm Petitpierre.

PREL M. KRUPAVIČIAUS 
LAIŠKAS "DARBININKUI"

Mielas DARBININKE,
Sveikas sulaukęs vyriško 40 

metų savo amžiaus sukakties. 
Tave pažįstu nuo gimimo die
nos. Sekiau ir Tavo žodžius ir 
veiksmus. Arei ir tada lietu
viškas šilaines, kad ir vienu 
kumeliu, kad h* medine žagre
le. Dirbai savo tautai ir tėviš
kėlei kuo galėjai ir kaip galė
jai. Iš lietuviško kelio niekad 

mus šunkelius. Matei mūsų 
laimėjimus ir pralaimėjimus, 
linksmas dieneles ir kryžiaus 
kelius. Mūsų gražias šilaines 
priešas baisus pavertė sunkiai 
įariama šlyną. Nenusiminei. 
Gražios ateities viltys Tave gai
vina ir jėgų priduoda. Senasis 
kuinelis jau nebepavelka žag- 
ružės, žagružė lūžta vienos va
gos /neišvariusi. Nenusiminei. 
Vieton kulnelio įsikinkei galin
gą traktorių. Vieton medinu
kės — pasiėmei plieno kieto 
plūgą. Ir sušaldyta šlyną neį
stengia priešintis. Klusniai klo
jasi vaga po vagos Jcaip minkš
ta Šilainė. Pats gi eini džiaugs
mo pagautas ir graudžias su
geltos tėvynės nelaimių pagim
dytas daineles dainuoji. Tolyje 
matai laisvos Lietuvėlės gra
žiausias vizijas. Tavo sunkiu 
darbeliu jau daug varsnų nu
ėjai kliūtį po kliūties nugalė
damas. įstojai į pirmųjų tą pa

ktu šios linksmos sukakties 
proga nepailsti, vilties nepra
rasti ir sėkmingai tęsti savo 
gražų ir našų darbą ligi galuti
no laimėjimo ir užimti pirmą
ją vistą bot versti vagas taip, 
kad visų, katalikų norai ir pa
žiūros sutaptų ir kad Tavo dar
bas būtų visų katalikų darbas, 
Tavo mintys — visų katalikų 
mintys.

Tavo gerbėjas
M. Krupavičius.

1955. XI. 9.

♦ Vliko posėdis numatomas 
Amerikoje lapkričio 24. Tačiau 
Vliko pirmininko pranešimas 
tuo reikalu dar negautas. O po
sėdį tik jis ir tegali kviesti.

Gautas kvietimas iš Vykdo
mosios Tarybos, kad užsienių 
reikalų tarybos valdytojas dr. 
P. Karvelis kuo skubiau grįž
tų.
• Radaro laivas užsidegė 

125 mylios Antlante nuo New 
Yorko. Iš 200 įgulos žuvo vie
nas ir keli sužeisti. Gaisras už-

- gesintas .

Argentinoje vėl naujas prezidentas
Argentinos prezidentas gen. 

E. Lonardi, kurį sukilėliai pa
statė vietoj Perono, lapkričio 
13 atsistatydino. Nauju prezi
dentu kariuomenė skyrė buv. 
štabo viršininką gen. Pedro 
Aramburu. Lonardi atstatydi
no ta pati kariuomenė. Kalti
no, khd jis per griežtai elgėsi 
su karininkais buv. peronistais.

BRAZILIJOJE SUKILIMAS 
EIN APO SUKILIMO

Pereitą penktadienį Brazili
jos kariuomenė sukilo prieš 
prezidento pareigas einantį 
Carlos Luz. Sukilimas veik ne
sutiko pasipriešinimo. Kariuo
menė perdavė valdžią parla
mentui, ir senato pirmininkas 
eina prezidento pareigas. Ne
aišku betgi, ar paskui bus ati
duota valdžia Kubitschekui, 
kuris neseniai buvo išrinktas 
prezidentu ir turėtų pareigas 
perimti sausio 31. Žinia tik, kad 
jo išrinkimu buvo kariuomenė 
nepatenkinta. Kubitschekas

• Prezidentas Eisenhoweri$ 
laikiną savo buveinę įsitaisė 
Gettysburge netoli nuo savo 
farmos.

• Čekoslovakijos kom. val
džia protestavo Amerikai prieš 
Laisvosios Europos balionėlius, 
kurie “reiškia kišimąsi į vidaus 
reikalus” ir jų sprogimas esąs 
“pavojingas gyvybei”.

• Izraelis paskelbė, kad da
bar Jordanija pagrobusi Izrae
lio ožkų kaimėnę ir piemenis.
• Bausmė už alų... Burling- 

tono, VL, teisėjas priteisė trim 
mokiniam, kurie buvo sugauti 
alų geriant, kad jie parašytų ir 
teismui pristatytų po rašinį 
apie alaus gėrimo pavojų.

• Mirė Martin Durkin, bu
vęs darbo sekretorius.

• Svetimšalių legioną įsitai
syti nori ir britai. Panašiai 
kap Prancūzija. Jie samprotau
ja, kad atominiam amžiuje di
delių karų nebūsią, bet vieti
nio pobūdžio karai nebūsią 
vengiami.

• Švedai nusprendė ir 
liau prasilenkdami vienas 
kitu laikytis kairiosios pusės— 
priešingai nei tai įprasta kituo
se Europos kraštuose konti
nente.

Ar vyrai serga daugiau?.. 
Amerikoje 1951 į ligonines bu
vo pristatyta 95,000 vyrų ir 
76,000 moterų.

buvo vienas iš artimesnių ben
dradarbių buv. prezidento Var
go, kurį prieš metus kariuome
nė nuvertė ir kuris dėl to nusi
šovė. Bendra kryptis — kaip 
nors eiti prie konstitucinio ke
lio.

PAPILDYS JUNGTINES 
TAUTAS

Valst. sekr. Dulles ir Sovietų 
Molotovas Ženevoje susitarė 
dėl naujų narių į Jungtines 
Tautas. Iš komunistinių kraštų 
įeis Vengrija, Rumunija, Bulga
rija, Albanija, iš nekomunisti
nių — Austrija, Laos, Kambo- 
dia, Suomija, Jordanija, Portu
galija, Italija, NepaI, Lybija, 
Japonija ir Ispanija.

Planas taikai tarp 
Izraelio ir arabu
Amerika ir Anglija tariasi, 

kaip užkirsti kelią toįimesniem 
konfliktam tarp Izraelio ir ara
bų valstybių. Numatoma: 

uždrausti pristatinėti ginklus 
arabam;

pavartoti ūkinę blokadą prieš 
tuos kraštus .kurie ardys tai
ką;
nutraukti iš dalies ar visiškai 

diplomatinius santykius su už
puoliku;
sudaryti, jeigu reikės, Ame

rikos, Anglijos, Prancūzijos 
tarptautinę policiją taikai palai
kyti.

ADENAUERIS DVIEJU 
TREČDALIŲ NEBETURI

Vokietijos pabėgėlių partija 
galutinai pasitraukė iš vyriau
sybės koalicijos. Partija turėjo 
parlamente 27 atstovus. Jau 
anksčiau eilė atstovų iš jos pa
sitraukė. ir dabar parlamente 
jų liko tik 18. Partijos pasi
traukimas turi tos reikšmės, 
kad kanc. Adenaueris nebetu
rės parlamente dviejų trečda
lių daugumos klausimam, ku
rie tos daugumos reikalingi. 
Koalicijoje dabar yra 315, opo
zicijoje 169, o dviem trečda
liam reikalįrigi viso 325 balsai.

KATRAS STIPRESNIS: DOVYDAS AR GALUOTAS?

būtų nudelstas pakankamai il
gai ir arabai apsiginkluotų So
vietų pristatomais ginklais, tai 
kovoje už savo išsilaikymą Iz
raelis gali pralaimėti". (USN- 
aWR).

Kokios gi yra tos dabartinės 
pajėgos vienoje ir antroje pu
sėje?

Arabų valstybėse priskaito- 
ma gyventojų 40 mil., Izraely
je 2 mil. Tai maždaug Dovydas 
ir Galijotas. Didžiausia arabų 
pajėga yra Egiptas — 20 mil. 
gyventojų su 80.000 kariuome
nės.

Pietų Arabija, Egiptas, Ira
kas, Syrija, Jordanija. Lebano- 
nas, Libija, Yemen — tos aš- 
tuonios valstybės bendrai ka
riuomenės turi apie 140,000, 
kuri galėtų būti tuojau leista į

NYT, primindamas, kad ki
ta ministerių konferencija bus 
pavasari, klausia:

“Ženevos akligatvio akivaiz
doje ar ateities mėnesiai bus 
palankūs Sovietam, ar trim Va
karu didiesiem?" '

Atsakymą į tą klausimą ne
tiesiogiai duoda tas pats laik
raštis kitame vedamajame. Jis 
sako, kad tolimesnių įvykių 
raidą reikia “stebėti” su “bega
line kantrybe” ir su kuo ma- 

kautynes, jei karas kiltų. — 
Izraelis turi tik 50.000 kariuo
menės, bet jis turi atsarginių 
— vyrų ir moterų 150.000. ku
rie kiekvienu metu gali būti 
pašaukti. 

Galijoto silpnybė pirmiausia 
ta, kad jo kariuomenė nėra 
modernizuota. Egiptas turi vie
ną šarvuotą diviziją, kuri dabar 
yra pasienyje; Syrija turi mo
torizuotą brigada; Irakas turi 
tris šarvuotas divizijas, jis yra 
antroj vietoj savo stiprumu 
tarp arabų valstybių. Antra 
arabų silpnybė tai bendros ka
rinės vadovybės nebuvimas, deją piestu stojo ir Anglija ir 
Trečia, dar neišku, ar karo at
veju visos 8 arabų valstybės 
stotų išvien prieš Izraelį. Pe

žiausiu pasidavimu 
m am”.

Įvykius “stebėti”, vadinas, 
laikytis to paties metodo, kaip 
po pereitų metų rudens konfe
rencijos Ženevoje... Tarp anos 
konferencijos ir šių metų lie
pos konferencijos, kurioje su
sitiko keturių vyriausybių vir
šūnės, Vakaram “bestebint” į 
Sovietų rankas įkrito žymi In- 
dokinijos dalis. Tarp liepos 
konferencijos, kurioje gimė 
“Ženevos dvasia,” ir dabar be- 

reitas karas parodė, kad Irako 
žinomasis “arabų legionas” 
15,000 vyrų, paruoštas britų, 
laukė sau ramiausiai, tuo metu, 
kada Egipto kariuomenė kovo
jo. Dabar juo daugiau abejo
nių, ar Irakas dėtųsi į kąra, 
atsižvelgdamas pavojaus iš So
vietų pusės.

Tuo tarpu Izraelio kariuome
nė yra paruošta, vieningai val
doma, turi aviaciją, tankus, ry
šio tarnybą, turi net smulkiąją 
karo pramonę.

Dėl to manoma, kad esamojo 
padėtyje Izraelis karą galėtų 
laimėti.

Tad Izraelyje nebuvo slepia
ma ir preventyvinio karo min
tis.



SPAUDA

protestantai ne-

AND tO-VX ASSOCIATION

JUOZAS GiHFAUSKAS. Vedėjas

SUSIGUNDĖ 
kaip ir pravo-

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

1447 SO. 49TH COURT, CICERO 50, ILL 

Telefonai: TOvrhall 3-8131 ir 8132

Išpažink Kristų, ir tave priimsim
LIETUVIŲ EMIGRACIJA Į UŽJŪRI

VLADAS MINGtLA

(Pagal profesoriaus Antano 
acoinos knygą “Niekšybės 

; paslaptis", kurioje jis aiškina

j imą apie Antikristą").

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
ninteli 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 estradą. Tik senasis orto
doksų kunigas, “starec” Jonas, 
nenuėjo Į estradą. Priešingai, 
jis pakilo iš savo suolo ir pasi
stūmėjo arčiau prie popiežiaus 
Petro II.
Panašiai “daugiau kaip pusė" 

mokytų teologų protestantų 
nuėjo pas imperatorių. Nepaju
dėjo tik profesorius Ernst 
Pauli. Jis pakėlė galvą, tik pas-

nuolat budinti ir kurianti Kris
taus atsiųstoji šv. Dvasia.

DĖL TO JUOS REIKIA 
NUŽUDYTI

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

brangiausia mums yra krikš- 
Jis 

pats ir visa, kad iš Jo eina ... 
Išpažink dabar prieš mus Jėzų 
Kristų Dievo Sūnų, įsikūnijusi,' 
prisikėlusį ir vėl ateisiantį — 
išpažink Ji, ir mes tave priim
sime kupinom meilės širdim 
kaip tikrą Jo garbingo sugrįži
mo pirmataką".

(Bus daugiau)

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 nore- čionybėje pats Kristus 
jo nukreipti akis Į šv. Rašto 
raidą, bet ne i 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 e 
asmeniu, oo kurio turi ateiti 
kitas...

ROBERT) TOTII, laimins-* motinos ir žmones Klėbyje (Pitts- • 
bur%h, • Pa.), kad JAV Aukščiausia* Teismas rado ji nekalta —

pergerai žinomas. Buvo ir dau
giau lietuvių — bajorų karių, 
kufie aktyviai dalyvavo JAV 
nepriklausomybės kovose. Pa
sirašius su anglais taikos su- 

tuo, ką nustato istorikai iš į-* tartį (1783), Tadas Kosčiuška 
vairių šaltinių, paskui skelbia 
jau laikraščiai.

Kada lietuviai ėmė keltis į 
svetimus kraštus ,tikrų vnių 
nėra ,nes niekas jų nerinko ir 
ilgai jokios statistikos nevedė. 
Dėl to tenka pasikliauti vien

DIEVIŠKOJI AR ŽEMIŠKOJI 
ĮSTAIGA?

“Visos trys pasaulio impera
toriaus dovanos —7 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
giausią — patį Kristų — panei
gia“.

“Tiesa. Bažnyčiai reikalinga 
tam tikra žemiškoji atrama, 
kad Įvykdytų savo antgamtini 
pašaukimą ... Bet iš esmės 
Bažnyčia nėra iš šio pasaulio... 
Ir dėl to jokia žemiška dovana 
negali jos praturtinti.

Tik šv. Dvasia 
Bažnyčią, giliau 
dieviškąjį 
pašaukdama daugiau 

( nįenų į Kristaus vynuogyną ir 
pažadindama nauių prasmingų 

kui netvirtu žingsniu, lydimas ferinu".
su juo likusių tikėjimo bend
rų praėjo pro ištuštėjusius 
suolus ir sustojo terv. kur bu
vo susirinkę likusieji apie Pet-

'rą II ir “starec" Joną.
BET ŠIE SUPRATO KLASTĄ 

Suprato. kad imperatorius 
savo dovanom norėjo tyliai iš
kreipti krikščionybės prasmę.

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

Bet tokios krikščionybės 
Kristus būtų “miręs Kristus". 
Muzėjuose tegyvas Jo prisimi
nimas .bet ne pats gyvasis Kris-

praturtina 
atskleisdama 
Apreiškimą, 

as-

Su pasaulio valdovu, su An
tikristu. iškreipia krikščionybę 
tie. kurie žiūri i Bažnyčią, kaip 
i kiekvieną kitą 
druomenę.

Iškreipia tie, 
krikščionybėje 
jos sukurtais 
turtais, nes 
čionybės.

Iškreipia 
čios mokslo 
to vieną šv.
pat tik dalis 
mokslo šaltinių.

Gyvojoj bažnyčioj reiškiasi

žemės ben-

tai

kurie tenori 
tik grožėtis 

meno ir kulto 
tik dalis krikš-

kurie Bažnv-tie, 
pagrinduose tema- 
Rašta, nes tai taip 

krikščionybės

Lietuvos Kariuomenės
Šventės Minėjimas
rengiamas L. S. Ramovės Ncw Yorko Skyriaus

lapkričio 27 dieną, sekmadienį
11 vai. pamaldos Apreiškimo bažnyčioje: pritaikytą 

pamokslą pasakys kan. J. Meška :skas.

4 vai. p. p. Apreiškimo par /jus salėje prasidės mi
nėjimo programa:

Pik. inž. J. VĖBRA tars įžanginį žodį;
Skautų vyčių oktetas, pianistė p-lė A. Kepalaitė ir 
Maironio mokyklos tautinių šokių grupė išpildys me
ninę dalį

Šokiams gros J. Vedcgio linksmas orkestras. Bufetas.
Įeinant renkamos aukos: S 1.50 asmeniui, studentams $1 00 

Minėjimo pclftas skiriamas karo invalidų šalpai.
r ■

BRITANIJA PRIPAŽĮSTA KLAIPĖDĄ VOKIETIJAI?
N. Lietuva lapkričio 2 skel

bia, kaip 
Kunstmann, 
klaipėdietę, 
jos aukštąjį

vokietis Guenter 
.kuris’ yra vedęs 
kreipėsi Į Britani- 
komisarą dėl Bri

tanijos nusistatymo Klaipėdos 
1939 metų aneksijos klausimu. 
Jis gavęs atsakymą.'kurio ver
timą čia pakartojame:

“Didžiai gerbiamas p. Kunst
mann.

L Britų Augštąjam Komisa-

Afrikos katalikai 
už mokymo 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 
negrų; norima jiems suvaržyti 
mokymosi laisvė ir taip pat i- 
vesti gimimų kontrolė, kad ne
grų nedaugėtų.

Prie: tas vyriausybės prie
mones katalikai griežtai pasi
sakė. Jie pasiryžę išlaikyti ir 
savo mokyklas, kuriom vyriau
sybė atima paramą. Tuo tarpu 
atima 25 proc., bet iki 1957 m. 
Įstatymu numatyta atimti visą 
paramą. Katalikų vyskupam 
paskelbus vajų, surinkta 2 mi
lijonai dolerių (vyriausybė atė
mė 1.4 mili. paramą). Kūn. 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 danų 
reformatai jas pavedė vyriau
sybės nuožiūrai. Atsilaikė tik 
vieni katalikai bet jų laukia 
nauja kova su vyriausybe, ku
ri gali imtis dar ir kitų priemo
nių privatinėm mokyklom lik
viduoti;

rui 
dau 
nos 
1954 m. spalio mėn. 28 d. laiš
ką. liečiantį Klaipėdą rašytą 
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 .sovietų 
valdžios buvo prijungta prie 
sovietų teritorijos. Šis pervedi
mas nėra pripažintas de jure 
(taip pat originale pabraukta).

Klaipėdos padėtis priklauso 
, tiems punktam, kurie bus apta

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

4. Josios Didenybės Valdžia 
dėl tos priežasties dabartiniu 
laiku negali pareikšti jokios 
nuomonės apie Klaipėdos atei
ti, 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 šienas.

Klausimą išaiškinti reikia. 
To lauktume iš mūsų atstovy
bės.

išvyko Europon ir kovojo su . 
rusais dėl Lietuvos ir Lenkijos 
išlaisvinimo. Buvo patekęs 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. Kosčiuška .pasisako 
esąs lietuvis.

Valstiečių 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 i Rusiją, Vo
kietiją, Angliją, o kiti pasiekė 
ir Ameriką, jei sukrapštė kiek 
pinigo, nes Amerikos valdinin-

Istorikas dr. A. Šapoka savo 
“Lietuvos istorijoje“ sumini, 
kad lietuviai į kitus kraštus 
pradėję emigruoti jau XVI ir 
XVII amž. Po Lietuvos- ir Len
kijos padalinimo (1795) — 
tam liūdnam faktui šiemet su
eina 160 metų — lietuvių emi
gracija iš savo krašto ima 
sparčiai didėti. Pradžioje savo 
kraštą apleisdavo daugiau tur
tingieji kurie ieškodavo sve
tur prieglobsties, pasiekdavę 
jie Vakaru Europą ir net užjū
rius. Tačiau tie atskiri emi
grantai greitai išnykdavo, susi
liedami su svetimaisiais. Vis 
dėlto lietuviškos pavardės už
tinkamos New Yorko, Chicagos, 
Philadelphijos ir kitų miestų kam~ reikėjo parodyti grynais 
archyvuose. Jų yra net anks
čiau, negu Lietuvą 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 . a,

bent 30—50 dolerių. Kai ku
rie atsidūrė ir Pietų Ameriko
je •

Apie lietuvius imigrantus Į 
Ameriką yra rašęs “The Ame
rican Journal of Sociology” 
(1936, vol. XLI, Nr. 4. auto
rius Joseph Slabey Rock). Čia 
nurodoma, kad pirmas imi
grantas i Šiaurės Ameriką bu
vęs klierikas Petras Svotelis, 
išlipęs šios žemės krantan 
1850 m.

Daug lietuvių iš Lietuvos bė- 
go po nepavykusio 1863 metais

Gen. Tadas Kosčiuška
Yra žinoma ..kad Amerikos 

13 valstybių paskelbus nepri
klausomybę (1776)—tose kovo- -sukilimo prieš rusus. Apie ta 
se už šio krašto laisvę yra ko
vėsi ir lietuviai. Vienas iš jų. 
Tadas Kosčiuška, istorinės Lie
tuvos sūnus. Amerikoje net

laiką i Amerikos krantą išlip
davo ištisos grupės lietuvių.

(Bus daugiau)

"The key to <jood fortune

THEKEtTO 
SECURITY

ST, ANTHONY 
SAVINGS and 
LOANASSU 
1447$.49thCt.

Cicerą 50, M

GRAND OPENING
Kviečiame visus be išimties atsilankyti ir apžiūrėti naujai atre

montuotas patalpas, pradedant lapkričio 1 d. ir baigiant lapkri
čio 30 d. Kiekvienas atsilankęs bus pavaišintas kava ir pyragai
čiais ir veltui gaus 1956 metu kalendorių.

VELTUI DOVANĖLES TAUPYTOJAM,
... kurie padės Į savo sąskaitą $50.00 ir daugiau, arba atidarys 
naują sąskaitą minėta suma. veltui gaus gražų, menišką termo
metrą.
... atidarę naują “1956 Christmas Club" — Kalėdų sąskaitą, 
gaus dėžę kalėdinių atviručių’

• Prez. D. E is«nhow«ris siū
lė Ženevoje rusam, kad jie su* 
tiktų mainytis fotografijom iš 
oro. Rusijai nufotografuoti pa
sirodo reikėtų 34 lėktuvų ir 
dirbti ištisus metus. Taip aps
kaičiavo orinio fotografavimo 
specialistas Fairchild.

Thr 1'inrM! Ali <>cva»l:»n<
Air - (’ondltlonrd 

KNEEK‘S
BALLROO.M - IIOFKRAV 
«-!• Brmi<lw«y. Arforta 

(I Mnck (mm R’w«y “EI" Statlon* 
CATERtMi

n rtMinKH <hir Mprctalty!
IHrfing Rooms!

• ring hr "50
• Sporini W»M<iing l’«i<'kag<*s

(ri>m onlj 5.50 per ■ person
• Sįh^IhI Rate* for ('•»mmtini<m

Brvnkfast! f
F*nr hifnrnmtlon—f'onir In nr <'all

RA H-MM7

KVIEČIAME IR LAUKIAME VISŲ, 
DURYS SVETINGAI ATIDARYTOS

ST. ANTHONY SAVINGS

Raštinės valandos

Kasdien nuo 9 ryto i*i 5 vakaro, pirmadieniais iki 8 vai vakaro 
Trečiadieniais uždaryta. Šeštadieniais iki l vai pietų.



SUBSCRIPTION RA TĘS

tt straiporiaL nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turim ir

mes būsime iš'iki-

Baisusis kerštas atvažiavo kaž- 
gražaus stuo-

netirpsta sniegas, o debesys 
ten nusileidžia ir nakvoja.

Čia vėl pasirodė naujas nuo
stabus dalykas: nuo paties 
aukščiausio kalno nuslinko de-

naskelbimo 
Tą laiška yra

LAISVĖS PAMINKLAS Rygoje, 
dienomis.

Bcooklyn, N. Y. 
Raif year -------
Foreign —----

tinį karstą, į kurį guldavo vie
toj patalo. Uždengė šventasis

ir pavyzdinga iš-, 
remiasi pasitikėji

'Lapkričio 18 yra mūsų tau
tos šventė. Tą dieną viso lais
vojo pasaulio latviai teiksis po 
savo vėliava, raudonai—baltai 
—raudona, ir rinksis į maldos 
namus melsti Visagalį laisvės 
savo gimtajam kraštui ir savo 
valstybei" •

10
Rieda kruvinas vežimas, 
O jame kazokas guli, 
Sušaudytas, sukapotas, 
Dešinėje ietį laiko.

savo peiliu ir šiurpulingai įsmeigė į jį Ka
terina savo akis.

“A! — suriko ji, — tai jis! 
Tai tėvas!” — ir puolė jį su

DARBININKAS Mes keliame akis i 
. "Lapkričio 18 yra mūsų tau- LATVIŲ ŠVENTĖS DIENAI

statytas Latvijos nepriklausomybės

kė! Dvi baltų dantų eilės baL veidą.
šiai sublizgėjo tamsoje. Piestu — Melskis, tėve! Melskis!

— Ne? — suriko kaip be 
protis nusidėjėlis.

— žiūrėk: šventosios raidės ; y 
knygoje pasruvo krauju. Dar * 
niekuomet nėra buvę pasauly
je tokio nusidėjėlio! f

—Tėve, tu juokiesi iŠ ma- J 
nęs! /Į

—Išeik, prakeiktas nusidė
jėli! Aš nesijuokiu iš tavęs. 
Man darosi baisu. Negalima 
būti žmogui drauge su tavimi!

— Ne, ne! Tu juokiesi, ne
kalbėk... Aš matau, kaip iš
sišiepė tavo burna; štai bal
tuoja tavo senų dantų eilės!.■..

Ir kaip pasiutęs šoko jis Ir 
nužudė šventąjį atsiskyrėlį.

Kažkas sunkiai suvaitojo, ir 
aimana nuaidėjo per lauką to
mišką. Iš už miško iškilo lie-

atsistojo raganiaus plaukai ant. suriko jis nevilties balsu, — 
galvos. Klaikiai suriko ir pra- melskis už žuvusią sielą! — ir 
virko jis iš padūkio ir pasuko sunkiai krito ant Žemės .
žirgą tiesiog į Kijevą. Jam 
vaidenos, kad viskas, kas gy
vas, leidosi jo gaudyti: medžiai, 
apsupę jį ir susitelkę, kaip iš
tisas juodas miškas ,tarytum 
gyvi, kinkuodami juodomis 
barzdomis to* tiesdami ilgas ša
kas, stengėsi jį pasmaugti; 
žvaigždės, rodėsi, bėgo pirma 
jo, visiems rodydamos nusidė
jėlį; net ir kelias, atrodė, lėkė 
paskui jį. Atkaklusis raganius 
lėkė į šventąsias Kijevo vietas.

XV
Vienišas sėdėjo savo oloje 

priešais lampadą vienuolis at
siskyrėlis, nenuleisdamas akių 
nuo šventosios knygos. Jau 
daug metų, kaip jis užsidaręs

šventasis atsiskyrėlis persi
žegnojo, paėmė knygą, atsklei
dė ir pasibaisėjęs ėmė trauktis 
atbulas ir išmetė iš rankų kny
ga-

— Ne, negirdėtas nusidėjėli! 
Tali negali būti atleistos nuo
dėmės! Bėk iš čia! Negaliu 
melstis už tave!

singu naujo gyvenimo keliu. 
Esą nemaža ženklų, kad tai jatl 
suprantama. “Visur, visoje že
mėje pastebimas religinio gy
venimo atgijimas ir domėjima
sis vertybėmis, kurias teikia 
tikėjimas. “Tai rodo naują gyve
nimo linkmę — vertybių pers
varą ... supratimą, kad ma
terialistinis — sekuliarinis gy
venimo vertinimas yra primity
vus, pasenęs ir neatsako šios 
dienos žmogaus dvasios ūgiui”.
“Visi mes jaučiame, kad nėra 

toli ta diena, kai tie regimi 
naujų laikų ženklai ir nauja 
dvasia persunks mases, visuo
menę ir tautas. Bet ar tai ateis 
po šiurpios katastrofos, kaip 
vieno dar žmonių bandymo, ar 
be jos. to mes nežinome”.

“Bet mes gerai žinom, kad 
dėka didelių išgyvenimų pa
saulyje, esame kelyje į blaives
nius. teisingesnius, dvasinius 
laikus, kai Kristaus idealai su
švis visu savo spindesiu, savo 
dailumu ir vilties paguoda”.

“Mieli broliai ir seserys, — 
būkite nauju Kristaus spindė
jimu. kaip to norėjęs šv. Povi
las Apaštalas kai tai. pagreitin
tų atėjimą naujų, geresnės 
tvarkos ir teisingumo, dvasios 
laikų”. (S. SuL) į

THE WORK-ER
PnHhhrt! Seni-Weekly except botiday weeks, vhen iaaued weeMy

---------By----------
' " FRANCISCAN FATHERS

Reentered rs second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, undei 
the Act of Mareh 3, 1879, originally entered as second class matter 

at Boston, Mass., September 12, 1915.

PRENUMERATOS KAINA
.... $6.00 Amerikoje metams ._______  $6.0G
.... $6.50 Brooklyn, N. Y....... ........... $6.50
... $3.53 Pusei metu .... ........ ............... $3.50
... $6.50 Užsienyje ................. _______  $6.50

kalnus, iš kurių man ateina pa
galba. Man ateina pagalba iš 
Viešpaties, kuris sukūrė dan
gų ir žemę" (Ps. 120 1—

Žvelgdami į savo praeitį mes 
regime ,kad mūsų gimtosios 
šalies didieji kaimynai yra di
džiai skriaudę latvių tautą, 
daug neteisybės ir žalos jai 
pridarė, bet iš visų mūsų istori
jos lapų ir dokumentų trykšta

Jau nebedangsto savo žiaurybes
Paskutinėm dienom visų akys buvo įbestos į Ženevos konfe- 

. renciją, iš kurios laukta ir nesulaukta Vokietijos sujungimo. Tuo 
tarpu tasai “sujungimas” įvyko ne Ženevoje, o Friedlande, pačio
je vakarų Vokietijoje, kur suplaukė tūkstančiai paleistų vokiečių 
belaisvių. Vokiečių laikraščiai deda plačius aprašymus ir grau
dulio prisisunkusias nuotraukas, kaip po ilgų metų lūkesčio ir ne
vilties susitinka motina savo sūnų, žmona vyrą, sesuo brolį, vai
kai tėvą. Apie kai kuriuos nebuvo jokios žinios, kai karas susto
jo; apie kai kuriuos ir nėra jokios žinios. Veltui ašarotos akys 
ieškojo minioje pažįstamo veido. Jis nepasirodė. Vienų džiaugs
mas maišėsi su kitų liūdesiu, vienų palengvėjimas kitiem širdį 
užgulė dar sunkesniu skausmo akmeniu.

Bet kas čia yra skaudžiausia ir ko nenori pastebėti žmojiių 
akys, nukreiptos į Ženevą, — tai vėlus belaisvių gražinimas, jų 
išnaudojimas, jų kankinimas. Ir tai darė tie, kurie jau dešimti 
metai stengiasi pasaulį įtikinti, kad yra taikūs, geri, nekalti. Tuo 
tarpu jie yra pasauliniai kriminalistai, iš kurių vis dar lūkuriuo
jama kažko gero. Ar nelaikąs būtų pagaliau pamatyti tiesą?

Rancans, buvęs Nepriklauso
mos Latvijos seimo vicepirmi- 

. ninkas, dabar gyvenąs tremty
je, Grand Rapids ,Mich., krei
pėsi į savo tautą už geležinės mūsų prosenelių narsumas, at- 
sienos ryšium su Nepriklauso
mybės šventės minėjimu. Lap
kričio 18 latviam yra tokia pat 
brangi diena, kaip mums Vasa
rio 16. Vysk. J. Rancans toliau 
kalbėjo: . •

“Ši šventė ir šiandien, mums 
dar tenka minėti svetur, nes 
mūšų tremties kelias dar nesi
baigė, o tarptautinė padėtis ne
rodo ,kad mūsų kenčiančiajai 
tautai tuojau patekėtų laisvės 
saulė. Bet mes dėl to nepriva- jo laikus XVIII amžiuje, 
lomė nusiminti: mums reikia 
toliau kantriai eiti kentėjimų 
keliu, pasitikėti Visagaliu Die
vu, kaip tai yra darę mūsų sen
tėviai, kurie visuose bandy
muose ir sunkumuose kėlė 
akis į dangų guosdamiesi:

“Aš keliu savo akis į tuos

Tiesa, vienas kitas balsas pasigirsta, kad vokiečiam taip ir 
reikėjo, nes praėjusiame kare jie daug skriaudų žmonėm prida
rė. Deja, kerštu deganti širdis niekada nėra teisi, o juo labiau, 
kai norima bolševikų žiaurumą pateisinti ir jiem patikėti, kad 
jie taip ilgai buvo sulaikę karo nusikaltėlius. Jei tokių ir buvo, 
tai bolševikai pasirūpino tuojau visus iškarti. Visi kiti buvo su
laikyti neteisingai, nusikalsiant tarptautiniam įstatymam, nepai
sant jokio žmoniškumo, kaip jo nepaisoma masėmis žmones tre
miant vergų darbams. Vokiečių belaisviai dirbo kartu su iš
tremtaisiais iš Pabaltijo ir kitų kraštų. Ar tie mūsų tautos žmo
nės taip pat karo nusikaltėliai, kad jie buvo drauge laikomi ir te- 
bekankinami toliau, vokiečiu belaisvius jau paleidus? Ką į tai 
atsakytų Molotovas Ženevoje?

Iš tikrųjų nėra prasmės tokį klausimą statyti žmonėm, ku
rie seniai yra nebe žmonės. Bolševikai ilgai stengėsi pridengti sa
vo žvėriškiimą, beveik nieko iš vergijos kančių neišleisdami. Da
bar tūkstančiai gražinti ne tik vokiečiu, bet ir lenkų ir kitų. Kain 
tai suprasti? Viena, Maskva nori sudaryti įspūdį; kad ji tikrai 
“žmoniška”. Antra, kam dangstyti neuždangstoma žiaurybe, jei
gu dėl to laisvasis pasaulis vis tiek piršo nepakrutins ir sės dar 
drauge už apskrito ar keturkampio stalo.

Taigi, yra tiesa, kad žmonių akys kartais senori matyti to, 
ką jos turėtų gerai pastebėti.

sparumas ir ištvermė net žiau
rių karų ir didžių bandymų 
metu.

Argi mažai mūsų tauta pri
sikentėjo XVI amžiuje Jono 
žiauriojo laikais, kada tūkstan
čiai mūsų žmonių buvo išžudy
ta arba išvežta vergijon į toli
mąją Rusiją? Jie žuvo ten mū
sų tautai visiem laikam!

O ką galėtume pasakyti apie 
Petro Didžiojo, to caro Siautė- 

kai 
mūsų krašto gyventojai buvo 
irgi be atodairos žudomi, mari
nami badu, išvežami į laukinę 
Rusiją? Mūsų gimtoji žemė 
buvę norima padaryti tuščia 
dykyne. Anose sunkaus vargo 
dienose gimė ir ši graudi mū
sų liaudies daina: “Kas gi ten

4. E. VYSK. JAZEPS RANCANS. Rygos arkivyskupijos augzi
liaras, buvęs Nepriklausomos IjOvijos seimn vicepirmininkas, 
dabar gyvena Grand Rapids. Mich.

sinėja apie poną Danylą; girdi 
viską, šluosto rankove užverk
tas akis ir gūkščioja pečiais. 
Jis, girdi, drauge su velioniu 
Burulbašu dalyvavęs karo žy
giuose; drauge kirtęsi abu su 
krymiečiais ir turkais; ar jis 
galėjęs tikėti ,kad šitaip baigs 
savo dienas ponas Danyla. Dar 
daugiau ką pasakoja svečias ir 
nori pamatyti ponią Kateririą.

Katerina iš pradžių neklau
sė, ką kalbėjo svečias; paga
liau ėmė kaip protinga įsi- 
klausyti į jo kalbą. Jis ėmė pa
sakoti apie tai, kaip jie gyve
nę su Danyla lyg brolis su bro
liu; kaip kartą buvę pasislėpę 
nuo krymiečių pašlaitėje ... 
Katerina vėl klausėsi, nenu
leisdama nuo jo akių.

“Ji pasveiks! — galvojo jau
nieji kariai, žiūrėdami į ją. — 
šitas svečias išgydys ją! Ji 
jau klausosi kaip protinga!"

Svečias tuo tarpu ėmė pasa
koti, kaip ponas Danyla, kar
tą atvirai su juo besikalbėda
mas, pasakęs jam:.

“Žiūrėk, broli Kopriahai; 
kai Dievas pašauks mane, pri
glausk mano žmoną, ir tegu ji 

tąjį veidą ir pečius; vėjas ke- žiūri, nebijo beprotė undinių, bus tavo žmona..

dena jos palaidas kasas; ru
dens lapai čiuža po jos kojomis 
— į nieką ji nežiūri. Tuo me
tu, kai gęsta vakariniai gaisai, 
o žvaigždės dar nepasirodė, 
mėnulis dar nespindi, baisu 
vaikščioti po mišką: medžiuose 
kapstosi nekrikštyti vaikai ir 
tveriasi už šakų, rauda, kvato
ji, kaip kamuoliai rieda keliais 
ii per plačiąsias dilgėles; iŠ 
Dniepro bangų voromis išbėga 
savo sielas pražudžiusios mer
gaites; plaukai banguodami 
krinta nuo žalios galvos ant pe
čių; vanduo, garsiai čiurlenda
mas, srovėmis teka nuo ilgų 
plaukų* ant žemės ,ir mergaitės 
Švyti pro vandenį, tartum pro 
stiklinius marškinius; lūpos' 
keistai šypsosi, skruostai kais
ta, akys vilioja širdį... ji su
degtų iš meilės, ji mirtinai už-

Nuo tos ieties kraujas teka;
Teka kraujas upele.
Prie upelės jovarai,
Jovaruose varnai krankia.
O kazoko motė rauda.
Neverk, mote, neraudoki.
Juk sūnelis tavo vedė.
Gavo žmoną panaitėlę,
Juodos žemės stuomenėlį,
Be durelių, be langelių.
Tai ir mano dainai galas.
šoko vėžys ir žuvelė...
O kas manęs nedaboja, tegu 

eina skradžiais.
Taip susipynė jai visos dai

nos. Jau diena, jau dvi gyvena 
ji savo pirkioje ir nė girdėti 
nenori apie Kijevą, ir nesimel
džia, ir bėga nuo žmonių, ir bučiuotų... Bėk iš čia, krikš- 
nuo ryto ligi vėlaus vakaro lytas žmogau! Jos lūpos — te
klaidžioja po tamsius ąžuoly- das, patalas — šaltas vanduo; 
nūs. * '9Q|. j’ užkutens tave ir nutemps į

Aštrios šakos drasko jos baL vandenį. Katerina į nieką ne-

Viešpatį 
dainuoja be saulytės vakare? 
Tai mūs našlaičiai žiaurių ponų 
prispausti! Jie ugnelę kūrena, 
džiovina sraujas ašarėles šilta 
liepsnele! Kramsnoja jie pelų 
duonelę, šaltinėlyje mirkyda
mi!”

Arba ką galėtume pasauliui 
pasakyti apie XX amžiaus Juo
zapą Baisųjį, jo šiurpius dar
bus? Jis yra pagarsėjęs savo 
kietaširdiškumu, savo kankiru- 
mų kamerom, jis visus savo 
pirmatakus žiauriuolius yra 
pralenkęs nekaltų žmonių žu
dynėm.

Jisai savo melu ir vyliumi 
yra išplėšęs latvių tautai laisvę 
ir nepriklausomybę, o nekal
tus žmones išginęs į prievartos 
darbus /kalėjimus, badą ir mir
ti-

Tuos pačius baisius darbus 
tęsia tokie pat. vylingi Juoza
po Baisiojo įpėdiniai.

Mūsų didžioji tremtinių šei
ma plačiajam laisvajam pasau
lyje liudija kokia yra padaryta 
latvių tautai neteisybė ir di
delė skriauda ,o visa mūsų tau
ta stipria dvasia kietai laikosi 
jai išplėštų teisių ir jas gina. 
Iš tos latvių tvirtos dvasios 
neatlaidžiai ginti savo teises 
atspindi nuostabus jos sta- 
mantrumas 
tvermė. Ji 
mu Dievu.

Ir toliau 
mi savajai Latvijos vėliavai! Pa
liksime nuošalyje savo nesuta
rimus, tarpusavio nvo-nonių 
skirtybes ir smulkius ginčus, o 
būsime vieningi darniame Tė
vu žemės laisvinimo darbe! 
Teisingiem musę darbam Die
vas suteiks savo palaima, ir 
musę tautai vėl išauš skaidrios 
laisvės dienos!"

Kodėl mus yra užgulusi tam- 
si naktis ir vergija bei neteisy
bė pasaulyje siautėja, skaus- 
dama ne vien latviu tautą, bet 
ir broliškas jos. kaimynes — 
Lietuvą bei Estiją, o taip pat 
ir kitas tautas, paaiškina

L atvips vvskuoai tremtyje 
savo ganytojiškame laiške .

išleistame irgi Latvijos Ne- 
oriklausomybės 
šventės proga.
pasirašė: Liepojos vysk. Anto- 
nijs Urbšs. vysk. Jazens Ran- 
cans ir vysk. Boleslavs Slos- 
kans.

"Nė viename istorijos laiko
tarpyje žmogus nebuvo atsidū
ręs tokioje oainioje ir raizgioje 
padėtyje, kaip šiandien, —

—pastebi Latvijos vyskupai 
savo žodyje.

laksto vėlai su 
ieško tėvo.

Anksti rytą 
koks svečias, 
mens, raudonu žiponu, ir klau- peiliu rankoje.

\ _ .. _ i Ilgai grūmėsi ansai, norėda- besys, ir jo viršūnėje pasirodė
raitas žmogus su visa riterio 
apranga, užsimerkęs, ir taip 
buvo jis aiškiai matyti, tary
tum būtų visai arti.

čia vienas iš baimingai besi- 
stebinčios minios šoko ant 
žirgo ir, klaikiai žvalgydama
sis aplinkui, tarytum žiūrėda
mas, ar kas jo nesiveja skubiai, 
kiek tik galima, paleidę savo 
žirgą. Tai buvo raganius. Ko

mas ištraukti iš jos rankų pei
lį. Pagaliau ištraukė, užsimojo 
— ir įvyko baisus dalykas; tė
vas nužudė savo išprotėjusią 
dukterį.

Nustebę kazokai buvo bepuo- 
lą jį; bet raganius jau spėjo 
užšokti ant žirgo ir dingti iš 
akių.

XIV
Už Kijevo pasirodė negirdė

tas stebuklas. Visi ponai ir gi jis taip išsigando? Įsižiūrė- 
hetmonai rinkosi ir stebėjosi 
tuo nepaprastu stebuklu: stai
ga taip pasidarė, kad galima 
buvo toli matyti visomis kryp
timis .Tolumoje ėmė mėlynuo
ti Limanas, už Lhnano tyvulia
vo Juodoji jūra. Daug matę 
Žmonės pažino ir Krymą, ku
ris kaip kalnas kyšojo iš jūros, 
ir pelkėtą Sivašą. Kairėje bu
vo matyti Galičo žemė.

— O kas gi ten? — klausi
nėjo susirinkę žmonės senius, 
rodydami į dunksančias tolu
moje, pačioje padangėje, pil
kas ir baltas viršūnes, labiau 
panašias į debesis.

— Tai Karpatų kalnai! — 
kalbėjo seni žmonės, — jų tar
pe yra tokių, kur- niekuomet

■HK --
■B:

Tai priklauso ne tik nuo 
tarptautinės padėties, kurios 
pagrinduose nerandame teisin
gumo, bet ir nuo žmogaus pa
žiūrų Į gyvenimą. Tos klaidin
gos pažiūros viso gyvenimo 
centran stato pati žmogų ir iš
jungia Dievą.

Latvijos vyskupai savo laiš
ke nupasakoja, kaip žmonės, 
pradedant dar Renesanso lai
kais (XV), atėjo iki tokios šiur
pios gyvenimo filosofijos, čia 
jie nurodo dvi pakraipas: 
marksistini materializmą, kuris 
visai atmeta dvasią, ir laiciz- 
mą (sekuliarizmą. supasaulėji
mą). kuris neva dvasią pripa
žįsta, bet tiek, kiek ji gali 
žmonėm padėti geriau žemėje 
įsikurti. Abi tas pažiūras su
jungia ir vainikuoja dabartinis 
bolševizmas, kuris norėtų že
mėje įkurti rojų. Deja, čia at
sitiko taip, “lyg žmogus. klau
sydamasis jautrios, bet vylin
gos giesmės, būtų atėjęs iki 
vietos. į kurią vedė tariamai 
lygus kelias .staiga užlinkęs Į 
prarają”.

Latvijos vyskupai pastebi, 
kad tai nėra Įvykę be Dievo va
lios, be Jo bandymų, kad žmo
gus praregėtų ir pasuktų tei-

jęs į nuostabų riterį, jis išsi
gando pažinęs tą patį veidą, 
kuris neprašytas pasirodė jam 
tada, kai jis būrė. Jis pats ne
galėjo suvokti, kodėl, jis taip 
ėmė nerimauti, kai jį pamatė, savo oloje. Jau pasidarė ir len- 
ir, bailiai žvalgydamasis ,lėkė 
jis raitas, kol atėjo vakaras ir
pasirodė žvaigždės. Čia pasuko vienuolis savo knygą ir ėmė 

melstis... Staiga įbėgo keistas, 
baisus žmogus. Nustebo šven
tasis atsiskyrėlis pirmą. kartą 
ir pasitraukė atbulas .pamatęs, 
tokį žmogų. Jis visas drebėjo 
kaip epušės lapas; akys klaikiai 
žvairavo; baisi ugnis Šakningai

jis namų link, gal būt, atsi
klausti piktosios dvasios, ką 
reiškia toks nuostabus dalykas. 
Jau norėjo jis raitas peršokti 
per siaurą upę ,kuri vidur ke
lio buvo išlinkusi kaip alkūnė, 
tik staiga smarkiai šuoliuojąs 
žirgas sustojo, atgręžė į jį snu- pylėsi iš jo akių; kratė šiur- 
kį ir - nuostabu - prasijuo- pas, pažvelgus į šio išsigimėlio



LDS suvažiavimas Waterbury IS VISUR
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Lapkričio 5 Waterburio LDS 
Sąjungos. 5 kuopa praleido 
šventiškoje nuotaikoje. Erdvio
je šv. Juozapo parapijos salė
je susirinko nemažas būrys 
LDS narių, bei kitų organizaci
jų atstovų paminėti šios dide
lės sąjungos 40 metų veiklos 
sukakties. Tris dienas be per- 
stojimo lijęs lietus skyriui bu
vo nenaudingas ,nes daugelį 
waterburiečių sulaikė vien dėl 
to, kad jie yra įbauginti nuola
tinių potvynių. Tačiau nors ir 
neperdaugiausia buvo dalyvių, 
bet ■ .

pobūvis praėjo puikioje nuo- 
■ taikoje.

Juo labiau, kad buvo gar
bingų svečių: tai pagrindinis 
kalbėtojas, buvęs “Darbinin
ko” redaktorius A. Kneižys, 

-Centro Valdybos finansų rašti
ninkė Bronė Kapočienė su sa
vo vyru dr.- Kapočium, taip pat 
svečias iš Brooklyno — “Darbi-

T.ninko” administratorius 
Ambrozijus Prakapas.

Pobūvį atidarė kuopos 
mininkas P. Jakubauskas,
kviesdamas kun. klęb. J. Va- 
lantieju tarti žodelį. Po kalbos 
pirmininkas tolimesnį vadova
vimą perdavė Antanui Paliu
liui, kuris savo pareigas pradė
jo trumpa kalba ir perdavė 
sveikinimus Krikšč. Demokra
tų Sąjungos Waterburio sky
riaus vardu.

Toliau pobūvio vedėjo pri
statomi

sveikino bei kalbėjo:
Centro Valdybos narė bei 

Con.n. apskrities pirmininkė 
Nellė Meškūnienė, prof. A. 
Aleksis, miesto majoro Rei - 
mond Snyder žmona, LDS Cen
tro vald. iždininkė Bronė Kapo
čienė iš Bostono, kun. Ambra
ziejus Prakapas, Magd. Kari-
nauskienė. Marijona Stankevi- kurio redaktoriumi buvo pa- 
čienė, Stefanija Damušienė, tvirtinti: kun. F. Kemėšis, Pr. 
Stefanija Sapranienė (apskrt. Gudas. J. E. Karosas. Nuo 1926 
vald. iždininkė), Dr. Kapočius 
iš Bostoho. Antanas Petraus-

ZENONO IVINSKIO

ŠVENTAS KAZIMIERAS

m. Darbininką redaguoti per
ėmė Antanas Kneižys. kuris be

torius bei dabartinis
Valdybos sekretorius, 
teikė

pluoštą prisiminimu iš LDS

Patys pirmieji

bei
kas. Tomas Matas ir Ona Jakš- perstojimo ir dirbo iki 1951 m., 

kada “Darbininkas” buvo per
leistas Tėvams Pranciškonams, 
o redaktorium pakviestas S 
Sužiedėlis.

Pobūvis baigėsi naujomis pa
žintimis tarp senųjų ir naujųjų 
ateivių veikėjų, teikdamas gra
žių vilčių ateities lietuviškojo

tienė. ,.
Po sveikinimų buvo pristaty

tas Antanas Kneižys iš Bosto
no. buvęs “Darbininko” redak- 

Centro 
Jis 'pa- 

Knygos viršelis su lietuvių liaudies 
skulptūra.

Tai seniai lauktas ir ilgai rengtas pirmas veikalas lietuviu kal
ini, plačiai nušviečiąs šventojo gyvenimą, jo giminę, .jo kanonizacijos 
bylą, kultą užsienyje ir Lietuvoje, .jo garltci 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 l»ei 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-

kūrimosi bei veiklos.
Tai buvo 1913 metai. Tuo 

laiku visas lietuvių katalikų 
gyvenimas 'ribojosi bažnyčio
mis, kai socialistų draugijos 
gyveno savo žydėjimą, šie ne
švaria propaganda prieš Bažny
čią bei dvasiškius buvo patrau
kę nemaža silpnesnės valios 
žmonių. Taip tikintieji jautė 
reikalą steigti kokią organiza
ciją, kuri apimtų katalikus 
darbininkus. Viename parapi
jos susirinkime Chicagoje lie
tuvis darbininkas M. Mažeika 
pasiūlė steigti dabartinę LD 
Są_Z\gą. Šio tauraus lietuvio 
idėja nebuvo užmiršta. 1915 
m. Chicagoje katalikų susirin
kimas įgaliojo kun. Fabijoną 
Kemešį vykti Bostonan į kun. 
Tomo žilinskio parapiją, nes 
ten buvo daugiausia pajėgių 
žmonių. Jie ir turėjo sukurti 
projektuojamos organizacijos 
branduolį. Kun. F. Kemešiui 
tai ir pasisekė,

1915 m. birželio 10 d. Bosto
ne buvo Įkurta katalikų orga
nizacija ir pavadinta šv. Juoza
po Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga.

Pradžia buvo sunki, prisira
šė 25 asmenys, jų tarpe ir da
bartinis prel. Pranas Strakaus- 
kas .

Pirmąją valdybą sudarė: 
pirmininkas Motiejus žioba, 
yicepirm. Juozas Šaliunas, se- 
kret. J. E. Karosas, fin. sekret. 
Antanas Kneižys, iždininkas 
Mykolas Venis. Iždo globėjais 
buvo išrinkti Jonas Petraus
kas. Vincas Kudirka, M. Abra- 
činskas.

1915 m. rugsėjo 19 d. pasi
rodė pirmas “Darbininko' 
meris,

nu-

gyvenimo darbams.
LDS-minėjimo , metu buvo 

dar nutarta paskelbti viešą 
( užuojautą L. T). Sąjungos įkū-

t rėjuf kan. Fabijonui Keme
šiui, kuris yra ištremtas Sibiro 

; vergijon. Jeigu jis šiandien
dar yra gyvas, mes tikime, kad 
jis savo mintimis grįžta 40 me
tų atgal, kuomet savo jaunys-. 
tės jėgas aukojo šios 
įkūrimui.

Lai būna šis mūsų 
i tos pareiškimas . jo

užuojau- 
praeities 

darbų ir dabartinių kančių gy
vasis aidas dabartiniame lietu
vių gyvenimo pasaulyje.

Po to buvo priimta trys svei
kinimai: Vliko pirm. prel. M. 

^Krupavičiui, Darbininko vyr. 
redakt. S. Sužiedėliui ir P. Jo
čiui.

Aukštai Gerbiamam Prelatui 
Mykolui Krupavičiui

šv. Juozapo Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sąjungos Water- 
burio 5-tos kuopos surengto 
1955. 11. 5 d. šios organizaci
jos ir jos organo ‘‘Darbininko” 
laikraščio 40-ties metų iškil
mingo minėjimo proga, daly
vaujant Centro Valdybos na
riams, organizacijos nariams 
ir Įvairių organizacijų atsto
vams, sveikiname Jus, Aukštai 
Gerbiamas Prelate, sulaukusi 
70 metų amžiaus ir per visa 
savo gyvenimą dirbant ir tiek 
daug padarius, aprūpinant Lie
tuvos varguomenę nuosava že
me ir turtu. Mes branginame 
Jūsų darbus, rašant darbinin
kų globojimo reikalais knygas, 
o taip pat Jūsų sunkų darbą, 
vadovaujant nukryžiuotos Lie
tuvos 
darni 
Jūsų 
kūne
bar Lietuvos 
išlaisvintoj Lietuvoj mūsų 
vynės gerovei.

išlaisvinimui. Prašyda- 
visokios Dievo pagelbos 
sunkiuose darbuose, lirr- 
ilgus metus dirbti — da- 

išlaisvinimui, o 
Te-

Aukštai Gerbiamam 
"Darbininko Redaktoriui 

Simui Sužiedėliui
Šv. Juozapo Lietuviu R. K. 

Darbininkų Sąjungos Waterbu- 
rio 5-tos kuopos surengto 1955 
II. 5 d. šios organizacijos ir 
jos organo “Darbininko” 40- 
ties metų minėjimo proga siun-

KAN. FABIJONAS KEMĖŠIS. LDS ir “Darbininko” steigėjas bei 
pirmasis redaktorius, profesoriavęs paskui Dotnuvos Žemės fkio 
Akademijoje, Lietuvoje, dabar išvežtas i Sibiru.

čiame nuoširdžius sveikinimus 
Jums, Pone Redaktoriau, betę- 
siančiam “Darbininko” redak
toriaus darbą, sulaukusiam 
mūsų organui 40 metų am
žiaus.

Linkėdami sėkmės sunkiame 
redaktoriaus darbe, ypač' kai 
tenka derintis prie kelių lietu
vių kartų mentaliteto, mes lin
kime šiame kultūriniame darbe 
sėkmės gilinti škaitytojų, LDS 
narių. Amerikos darbininkų 
socialinio teisingumo susiprati- darbo bei 
mą. i—- -----—

Lietuvos Darbo Federacijos 
Centro Komiteto Pirmininkui 

Ponui Petrui Jočiui 
Didžiai Gerbiamas Darbinin

kijos Reikalu Gynimo Vetera
ne,

Šv. Juozapo Lietuvių R. K. 
Darbininkų Sąjungos Waterbu-

rio 5-tos kuopos surengto 1955. 
11. 5 d. šios organizacijos 40- 
ties metų iškilmingo minėjimo 
proga, dalyvaujant šios organi
zacijos Centro Valdybos na
riams ir gausiam skaičiui na
rių bei Įvairių organizacijų at
stovų, visų susirinkusiu vardu 
sveikiname Jus, Nusipelnusis 
Vadove, nuo savo jaunystės be
dirbant ir bekovojant dėl var
guomenės labo, beginant darbi
ninkų teises ir lengvinant jiem 

i gyvenimo sąlygas 
net keliuose Lietuvos demokra
tiniuose seimuose ir ten ėjus 
taip atsakingas, ' su Įtemptu 
darbu susijusias pareigas mes 
linkime su Dievo pagelba, iš- 
kentus sunkius tremties gyve
nimo metus, parvesti savo .va
dovaujamos frakcijos idėjas ir 
jėgas i nuniokotą mūsų Tėvynę 
ir ten išvystyti galingą dėl

STOUGHTON, MASS. 
Miršta žmonės

Mūsų nedideliam miestely, 
kur ir lietuvių ne perdaugiau- 
sia žmones dar retina mirtis.

Spalių 19 d. mirė Stanislo
vas Svydras. Velionis buvo gi
męs Pasvalio parapijoje, vė
liau buvo persikėlęs į Klovai
nius. Į Ameriką atvyko prieš 
45 metus. Apie 30 metų gyve
no Stoughtone. Paliko žmoną 
Mariją, sūnų Edvardą, farmaci
jos daktarą, kuris gyvena Phi- 
ladelphijoje .

Spalių 26 mirė Angelė Juko- 
nienė, palikusi vyrą Povilą ir 
dvi dukreles, kurių viena, Vin
cė Creeden. gyvena Stoughto
ne.

Spalio 31 nuo staigaus šir
dies priepuolio mirė Feliksas 
Kvedaras, palikęs sūnų Julių 
ir dukterį Bronę Tručinskienę; 
abu gyvena Stoughtone.

Lapkričio 4 mirė Jurgis Fe- 
derciukas, palikęs žmoną Juli
ją (Vaškevičiūtę), dukterį „Vir
gin i j ą Batte. gyvenančią 
Stoughtone, ir du sūnus.

Kylanti žvaigždė
Neseniai džiaugėmės, kad 

New Yorke laimėjo beisbolo 
rungtynes J. Poderys (Poders). 
Mums smagu, kad stoughtonie- 
tis Jonas R. Poškus du kartus 
gražiai sulošė futbolą. Jis yra. 
sakytumei. Įpėdinis kitų dvie
jų geru stoughtoniečių sporti
ninkų: R. Valio ir Česnulevi
čiaus. (Mk.)

• Spaudos metu iškilmingas 
užbaigimas rengiamas Chicago- 
je. Specialiai statomas teatrinis 
literatūros montažas, kuriame 
dalyvauja dramos aktoriai: Z. 
Kevalaitytė, M. Lemešytė, A. 
Dikinis, J. Kelečius. A. Rūkas. 
Programa įvyks lapkričio 20 d. 
Marijos aukšt. mokyklos salė
je. Iškilmes organizuoja LB 
Chicagos Kultūros Taryba.

šviesios Lietuvos darbininkų 
gyvenimo dalios veiklą.

Prašome priimti mūsų šiuos 
nuoširdžius sveikinimus 
linkėjimus.

Sukaktuvinio minėjimo
preziliumas:
A. Paliulis,
B. Kapočienė, 
Nell Meškūnienė, 
A. F. Kneižys,
A. J. Aleksis, 
P. Jakubauskas.

• Portlendo vyskupijai šį 
rudenį sueina 100 metų. įvykis 
atžymėtas iškilmėmis .Lapkri
čio 8 d. katedroje buvo ponti- 
fikalinės mišios, o 9 d. vaišės. 
Dalyvavo daug Amerikos vys- tj 
kupų ir kitų dvasininkų. Port- 
lando vyskupijoje lietuviai 
pranciškonai turi 2 vienuoly
nus: Kennebunkporte ir Gree- 
ne. Iškilmėse pranciškonus at
stovavo provinciolas T. Jurgis 
Gailiušis .

• Prisikėlimo bažnyčia 
ronte jau baigiama statyti.

didelėm iškilmėm ji bus 
šventinta gruodžio 8 d. Iškil
mėse dalyvaus ir Toronto kar- 
dinolas .

• Antanas Skridulis, buvęs 
Aušros Vartų parapijos vargo
ninkas Chicagoje. išvyko muzi
kos studijuoti į Romą.

• Ona Liulevičienė, Londo
no lietuvių senosios kartos vei- •• 
kėja, paminėjo savo visuome
ninės veiklos 25 metų, sukaktį.

• "Nepriklausoma Lietuva", 
leidžiama Montrealyje. Kanado
je, apie mūsų išleistą “Šv. Ka
zimierą” šitaip atsiliepia: “Tai 
gražus leidinys, duodąs šv. Ka
zimiero vaizdą. Leidinys gra
žiai išleistas ir meniškai su
tvarkytas. Tai yra vertingas 
mūsų žymiojo istoriko darbas”.

• Muz. A. Ambrozaitis, anks
čiau veikęs ir vadovavęs lietu
vių chorui Brazilijoje, dabar 
Montrealyje. organizuoja lietu
vių reprezentancinį chorą.

• A. Merkelio parašyta bio
grafija apie Juozą Tumą-Vaiž
gantą išleido J. Kervelis Chi- 
cagoje .

• Dr. Petras Mačiulis, buvęs 
Lietuvos konsulas Brazilijoje, 
šiuo metu gyvenąs Chicagoje, 
sunkiai sirgo. Jam padaryta. 12 
operacijų. Paskutiniu laiku jau 
grižo iš ligoninės ir gydosi na
mie .
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• Jadvyga Kuncaitienė - Čer
niauskaitė Kordobos universi
tete baigė gimnazijų mokyto
jams nustatytą programą ir ga
vo anglų kalbos mokytojos 
diplomą. Kuncaičiai Argenti
non atvyko po praeito karo iš 
Šveicarijos .

• “Ateities" žurnalo admi
nistracija, baigiantis metams, 
prašo visus tuos skaitytojus, 
kurie dar neatsilygino už žur- 
ralą. paskubėti ir atsiteisti.

• "Lietuva", Vytauto Augus
tino albumas, kuri išleido Atei
ties žurnalas, jau visiškai bai
giamas įrišti.
egzemplioriai jau išsiųsti į Chi- 
cagą. Tuoj bus pasiųsta ir ki
tiems .albumą užsisakiusiems 
per Ateities administraciją.

• Dr. Elmer Balogh, buvęs 
Kauno ir Johanisburgo univer- - 
šit etnose profesorius .mirė Pa- 
ryžiuje. Vytauto Didžiojo uni
versitete dėstė romėnų teisę.

• Italijos spaudoje dažnai 
minimas: šernas, kino artistas, 
kuris ilgai dirbo Italijoje.. < 
laikraščiai pažymi, kad jo te- - 
vas yra pasirašęs Vasario 16 -/• 
aktą, laibai išgarsėjęs yra ir 
meno kritikas Bernard Beren- 
son. gimęs taip pat Lietuvoje
ir prisimenąs labai gražiai sa
vo jaunystės dienas. Jam šie
met sukako 90 m. Plačiai nu
skambėjo per Italijos spaudą 
Antonietta Kaphacl Mafai. ku
ri yra laikoma geriausia Itali- į 
jos menininke Ji yra gimusi 
Vilniuje, gyvenusi Kaune. Vė
liau studijavusi muzika l»ndo- 
ne ir nuo 1924 m. gyvenanti ,♦ 
Italijoje, kur ištekėjo už skulp
toriaus Mafai. Ji visur pareiš- 4 
kia esanti kilimo lietuvaitė. : 
Daug pasisekimo turi lx»ngan- 
esi leidyklos išleista Sasha Sie- 
mel knyga “SJigrero”. Jis taip 
pat yra gimęs Lietuvoje ir vi- 
sur spaudoje bei knygos mi* | 
nimas kaip lietuvis. Jis 18 me
tų emigravo Į Braziliją ir 
vertėsi tigrų medžiokle.
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k VIMO IR SKAITYMO VARŽYBOS MOKINIAM
CLEVELAND, OHIO

SPORTE

met. SP

vienė. Bendruomenės vardu

ruomenės Cle- 
»s valdyba, su- 
raistine mokyk- 
kinių deklama- 
> konkursą: 
lalyvauja litua- 
alančiaus mo- 

ir mokiniai.
imąji lietuvių 
ir skaitomąjį

grožinės pro-

» ištrauką pasu 
inys.
deklamuojamas 
cinai, ir jo lai- 
; skaitymui vie- 
iriamos ne dau- - 
lutės.
as vykdomas 
a) klasės ir b) 
salėje.
ūrodymui moki- 
;e atrenka lietu- 
cytojai.
ikinių deklama- 
mo konkursas 
džio 11d. 11:30 
ietuvių salėj, ir

kaip stebėtoja 
pat ir lietuvių

sikėlė į Washingtoną, kur gy
vens pas seserį.
• Dainos choras, dabar dau- 

skautus pasveikino St. Barzdų- . giau jau nebedainuojąs, palai
kąs, toliau kalbėjo kun. Goldi- ko gražias tradicijas — jo daly- 
kovskis ir tėvų komiteto pirm, viai -artimai bendrauja .ruošia 
dr. M. Vaitėnas. Buvo perskai- . 'metines šventes Įr t. t. Toks 
tyti tunto Įsakymai, >ir keli metinis jubilėjus Įvyks ir šie- 
skautai davė savo Įžodį. Tuntui r. " 
yra duotas vardas (dabar jis 
vadifisis Clevelando skautų Pi
lėnų tuntas). Pabaigoj skautai . 
su jgana gausiai atsilankiusiais 
svečiais visi sudainavo kelias 
lietuviškas dainas.
Balfo vykdomas aukų rinkimo 
vajus yra pratęstas iki lapkri
čio 13 d. Atsiminkime Įsaky
mą: * mylėjime savo artimą 
kaip patys save!

urso vertinimo 
uomenės apylin- 
iaro iš Bendruo- 
los ir teatrų at-

dalyvaują moki- 
pagal grupes: 

aro pradinės mo- 
skyrių, II grupę 

rklos 5 — 8 sky
lę augštesniosios 
- 12 klasių moki-

i pasirodžiusiems 
iriamos 9 premi- 
ios po 10 dol., 3 

dol. ir 3 trečio-

Ben- 
atskiri

is aukoja

>ylinkė ir
lį vardu jos ir yra 
ali būti taip pat 
vanos ir knygo- 
astų, kas jų pa-

• Marija Jurkšienė, buv. Lie 
tuvoj gailestingoji sesuo, išlai
kė gailestingosios sesers egza
minus ir čia, Amerikoj.
• Taliai - Kelpšienė, susiža

vėjusi lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių Grandinėlės gru
pės šokimu, padovanojo jai iš 
Lietuvos atsivežtus gintaro ka
rolius.
• Juzę Nasvytienę spalio 26 

ištiko širdies priepuolis. Gydo
si namie.
• Lapkričio 5 d. šv. Jurgio 

parapijos bažnyčioj susituokė 
Alg. Kijauskas ir Giedrė Vėly- 
vytė. Abu yra čiurlieniečiai.
• Solistė Aid. Stempužienė 

lapkr. 5 buvo išvykusi koncer
tuoti Į Chicagą, J. Krištolaitytė 
Daugėlienė Į Wiridsorą Kana
doj.
• Neolituanai lapkr. 5 turė

jo metinę šventę. Įvyko iškil
mingas posėdis, po jo — vai
šės ir šokiai.
• S. Smetonienė, ilgokai gy

venusi pas sūnų ir marčią, iš-

Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas \ ,

Lapkričio 27 d. 11:30 vai. 
apatinėj lietuvių salėj šaukia
mas Bendruomenės apylinkės 
susirinkimas. Darbų tvarkoje: 
einamieji apylinkės reikalai, 
pranešimas apie centrinės Ben
druomenės Valdybos darbus ir 
kt. Norį galės įmokėti tautinio 
solidarumo įnašus. Kviečiami 
dalyvauti visi Clevelando lietu
viai.

Pranešimas dėl Siaųrukaitės 
laidotuvių C

Spalio 30 d. netikėtai širdies 
. liga mirė Genė Siaurukaitė. Be 

senelės motinos, iš artimųjų ji 
nieko neturėjo. Kai reikėjo ją 
palaidoti (ji palaidota lapkričio 
2 Kalvarijos kapuose), pasiro
dė, kad ji neturi ne tik santau
pų, bet ir mirties draudimo. 
Todėl laidojimo rūpesčius rei
kėjo pasiimti Bendruomenės 
apylinkės valdybai J?et ji šiam 
reikalui atliekamų pinigų nę- 
turi. Juos reikės surinkti iš 
mūsų visų. Gražu, kad jau pa
čių šermenų metu pagal vieną 
aukų lapą buvo sudėti 75 dol. 
ir pagal kitą 52.25 dol. Aukos 
ir toliau renkamos. Jas priima 
F. Eidimtas ir kiti apylinkės 
valdybos nariai. Taip pat į au
kų rinkimą įsitraukia ir mūsų 
jaunimas — skautai ir ateiti
ninkai. Bendruomenės valdyba 
aukoti prašo visus.

. J (LB. Inf.)

SAVO GAMYBOS povandeninis laivas, pagamintas l'S Coast 
Guard Lt. M. Twiford.

Kaip atrodo 
Vasario gimnazija

Darbininko redakcija yra 
gavusi J J. Bachu no (Sodus, 
Mich.) straipsni apie jo Įspū
džius iš Vasario 16 gimnazijos, 
kurią jis aplankė būdamas Eu
ropoje. Redakciją pasiekė tik
tai nuorašas to straipsnio. 
Vengdami, kad tie patys straip
sniai ištisai nesikartotų visuo
se laikraščiuose, duodame tik 
straipsnio esmines ištraukas.

šaltoka,

karaliaus šventė 
dviem atvejais. 

>er lietuvių radijo 
bėjo dr. Ad. Da- 
vo duota speciali 
grama su Ciurlio- 
o atliekamu ‘Tė- 
“Dieve, laimink 
ir kt Lapkr. 6 

yko lietuvių salėj, 
es klubas .Po a ti
ro. B. Brizgio žo- 
litė ir Staniškytė 

šventei pritai- 
aščius. Prof. J. 
skaitė aktualių 

litą (reikia tikėtis, 
sdinta). Dėl pasta- 
io reikėtų tiek pa
ką nors daryti, bet 
aža - dar reikia - 
nio judrumo; į be
ritu minėjimą atsi- 
moniu, jame neda- 
enas kunigas.
» metinėj šventėj, 
spalio 30 d. lietu- 
irikiavusiems skan
umų iš Vilniaus 
kojo M. Skardžiu?

Užsisakyk “šv. Pranciškaus
VARPELĮ” f

Kenhebunk Port, Maine

Įvairios žinios
• Argentinos diktatorius 

Peronas jau Panamos valstybė
je. Dvi dienas pagyveno vieš
buty, kuris nuplėšė iš jo 600

• Chemijos korpusas nu
tarta Įvesti JAV kariuomenėje. 
Jo uždavinys bus gintis nuo 
bakteriologinio bei dujų karo. 
Taip pat bus-tokiam karui ruo
šiamasi.

• Amerikoje studijuoja apie 
5000 kiniečių. Iš kom. Kinijos 
atvykstą nauji studentai senuo
sius agituoja grįžti namo. Pri
siunčiami ir tėvų laiškai iš Ki
nijos. Ligi šiol sutiko grįžti 
tik 35 studentai.

• Skiepai nua gripo bandyti 
Ohio ir Maryland pataisos na
muose. Pasekmės davė gerus 
rezultatus ,iki 71 proc.

• Graikai paskelbė, kad 
jie pasirengę pasitraukti iš 
Balkanų sąjungos, kurią suda
ro Graikija, Jugoslavija ir Tur
kija. Priežastis — Kipro sala 
ir riaušės prieš graikus Turki
joje.

• Alžyre, Afrikoje, katalikų 
vyskupai savo ganytojiškame 
laiške pareikalavo lygių teisių 
visiem to krašto gyventojam."

Jokūbas J. S T U K A S
1264 VYH1TE str. HILIS1DE.NJ. 

V/Arerly 6'3325

Štitaditaiaii 4:30-5-'3O vaLp.p. 
Stotu WEVD
. , 1330 kil. 97.9 MEG.(FM)
Direktorius _____

Klausykite
' '‘LIETUVOS ATSIMINIMU* I t
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Mirė ilgametis Darbininko skaitytojas
PHILADELPHIA, PA.

vėse praėjo ilga eilė žmonių, 
kurie norėjo paskutini syki at
sisveikinti su savo ramiuoju 
kaimynu, geru Vincu.

Iškilmingai palaidotas lapkri
čio 5 d. iš šv. Kazimiero para
pijos, kurios uoliu rėmėju bu
vo visą savo gyvenimą. Laido
tuvių šv. Mišias atlaikė ir pa
mokslėlį pasakė velionio švo- 
geris, kun. Stasys Raila. Paliko 
nuliūdime savo žmoną, sūnų 
ir dukteris. O ilgai ilgai bus 
minėtas jo garbingas vardas. 
Ilsėkis ramybėj nes visi tikim, 
kad Tau amžinoji laimė atvira.

(X.)

Vincas Rimgaila, 318 Whar- 
ton St., netikėtai mirė lapkri
čio 2, Vėlinių dieną. Velionis 
buvo nuolatinis “Darbininko” 
skaitytojas ir palaikytojas. Vos. 
tik jam pasirodžius jis jį skai
tė, rėmė ir sielojos jo pasiseki
mu. Ir skaitydavo jis ji. žinojo 
jis kiekvieną skyrių ir kiekvie
ną žinutę. Mat, velionis labai 
mylėjo katalikišką spaudą. Jis 
ją rėmė jr prtnumeravosi visą 
savo amželį. Todėl ir jo tikėji
mas ir pažinimas religijos bu
vo labai gilus ir visuotinas. Tik 
susitikai su juo, jau ir turi ko 
kalbėtis religijos ir gyvenimo 
klausimais .

Nelengvą gyvenimo kelią jis7
praėjo. Jaunas atvyko iš Lygu- • “Draugo" romano premi- 
mų parapijos ir neužilgo pate- ja bus įteikta sausio 15 d. Cni- 
ko pirmojo Didžiojo karo ug- cagoje. Įteikimo vakare daly- 
nin, kur Prancūzijoj kovojo ir vaus: Bern. Brazdžionis. Ant. 
pergyveno tikros mirties ir ne
laimių pavojus. Bet jo gyvas ti
kėjimas išlaikė jį nepajudintą 
nei tikėjimo nei dorovės klau
simais. Jis, pažino, tikėjo ir 
gyveno savo tikėjimu ir vilti
mi. Visą savo gyvenimą sunkiai 
dirbo h* taip lai’- * ftci gausią 
šeiipą. Gal t dė! ir jo laidotu-

Iš sportininko krepšie 
Rašo A. Tarnu t is

Nesenai skaičiau, kad čil 
kiai sportininkai visą 
mantą sumetė į vieną k 
ant kurio įrašė mums 
“Neries” vardą. Tikrai s: 
kad galingasis Perkūnas i 
kusis Gintaras rado vien 
arą kalbą, rodo kad bei 
jėgom bus daug lengvia 
ti tą Įvairiaspalvį sport 
krepšį.

Deja, prieš keletą met 
sporto, bičiulių paleistą 
jungti didžiojo New 
spartininkų dvi stovykla 
ną (su tais pačiais gyvei 
kai kurių “veikėjų” buv 
prasta, ar bent nenor 
prasti. Ir štai dar šiand 
didelė dauguma sporte 
futbolininkų krepšini, 
tus, stalo tenisą žaidži; 
lėtus, (komedija, ar ne 
Yorko sportininkai į 
rungtynes neša Lietuvi 
kjubo krepšį, o kitur k 
puošia L. A. K. raidė 

L. A. K. (Lietuvių 
Klubas), palikęs į 1 
kraują neatskiriamai 
si Wiliamsburgą, p< 
naujas erdvias patalp 

» woode atidarydamas 
kam sportiniam jaur 
čiausiai duris. Bet api 
kartą.

Meskime aki i kul 
klubo sportininko ki 
lių pabaigoje nenuor; 
matininkai Paškeviči 
fca, Staknys, Troja 
šauskąs ir Daukša ( 
žiauriai Į kailį nuo 
sudėties New * Yoi 
Tas šaltas dušas atk 
tininkus dar labiau 
dabar jie nuobodžii 
vakarus praleidžia 
klubo salėje, vers 
tus, karalius, tvari 
tininkus, girdydami 

Atletų krepšinin 
serga š. Amerikos 1 
sterio liga. Pasiklc

TALARSKI
FUNEBALHOME

“Užsukau i Vasario 16 gim
naziją. Diena pasitaikė man la
bai negera: lietinga, 
beveik pati blogiausia diena,
man lankantis Vokietijoje... 
Sušalau gerokai... Bet užtat 
kaip retai kur susišildžiau gim
nazijos idealizmu ir lietuvišku
mu ...

Gimnazijos moksleiviai mum, 
lietuviam svečiam iš Ameri
kos, suruošė puikią programą 
ir gražiai pasirodė. Kalbėjome 
su visais — mokinukais ir jų 
mokytojais, su direktorium ir 
valdyba. Apžiūrėjome pasta
tus ..

Mums pats gražiausias daly
kas buvo tas. kurį matėme mo
kiniuose. Ju/čia yra apie 160, 
nuo pradinės mokyklos iki 
a u k š t esniosios. Mokiniuose 
mes matėme augant puikius ir 
sąmoningus lietuvius ...

Vdsario 16 gimnazijoje yra 
susijungusi ,kaip niekur kitur, 
vadinamoji Didžioji ir Mažoji 
Lietuva. Mažlietuvių tėvų vai
kų, berods, yra net daugiau 
negu “didlietuvių”. Jie čia ben
drai auga būsimais lietuviško 
darbo šviesuoliais, kurie bus 
taip reikalingi ateities laisvajai 
Lietuvai...

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Visais draudimo reikalais kreiptis 
1 draudimo atstovą

JUOZ4 ĄNDRIUŠĮ
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 atsakomybes bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. C O.. Hartford. 
Connectiėut j .

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

vai. vak.

Lietuvos Bendr r.
vicepirmininkui

ROMU

ilima ufobakyfi "Draugo", 2334 So. 0 ak te v Ava., 
I, III, ir pos platintojus.

staiga mirus, j< 

širdžių užuojau

mą išleido “Ateities" žurnalas. Kaina 6 dol.

TEI.EPHONE- 
OEARRORN 2 0819 

TO PLACE 
HEI.P WANTED ADS. 
ASK FOR AD T A K F, R

Jirozas Andriušis
238 Leonard Street Brooklyn H. X. Y.

EVergreen 7-8247.

RANGA
BROOKLYN, N. Y.

Bendradarbiui

Jon

Lietuvos vaizdų albumas

įsia dovana visokiomis progomis ir visiems nežiū- 
cokia kalba bekalbėtų, nes albumo vaizdai kalba 
ivą visiems suprantama kalba. Antroji albumo lai- 
ujai pertvarkyta ir pridėta apie 50 naujų vaizdų.“

kviečiami jį užsisakyti ir savo draugui pasiūlyti. Z

<>s vaizdy albumas LIETUVA 
a geriausia kalėdine dovana

Gustaitis ir Henrikas Kačins- jej nOri ką paskelbti 
kas. DARBININKE,

skambink telefonu:
• Teatro studija atidaroma GLenmore 5-7068

Chicagoje. Jos išlaikymą finan-
suoja LB Chicagos apygardos
valdyba. Įstojimo laikas ir vie- CHICAGO, ILL.
ta bus paskelbti vėliau. Jau da-
bar vykdoma registracija. laiš
kus parašytus Teatro Studijos 
vardu, siųsti šiuo adresu:

D. Velička.
7838 So. Green St.

Chicago 20. III.

■ Tel. APplegate 7-0349

? TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS

340 BIDGEWOOD AVTL

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

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

Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto 
RCA Instituto, New York*.

jo mylimai m 

jautą reiškia

• Top wages to top exper»onced men •

Excellenl uorking conditions

STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

"WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR

Relay adjusfers — assamblers

U. S. Citizens — Spcak English — Many Company Benefits 

Apply in person, or write Personel Qep1.

COOK ELFTRK COMPANY

Chicago, III.

WINTER GARBIA TAA KR V

HM.MKAS

Baras, SALE vestuvėms, 
pa rengi maniB, susino 

kiniams, elr.

IMS MADISON ST RROOKI'YN r«. * *
Tel IV 3>9!W ' Prt* Fnmn Aw Hi«fgewn<a

MUSŲ MIEI

JO MAMY



****

EMPL AGEMCIES

VALLEY STEKAM, Greta Aeres. 
Cotom -taritt Deteh Cetontal, tetek 
siteg,_date hm*. «n coraer pM- 
2 rooms, 2 hateooms, w»od bara- 
tag fireptoee, vaU-to-tvaS earpettag 
eovertag SS fote Bvtag-dtatag roem

section. Prieš $7?.000. Cmmmnh 
etsė terma;.. iiRėr. eai^iolid . 
utiMU.Oemer: NE £8371.

kad galingasis Perkūnas ir puū- tadienį žiauriai atka o lai
kąsis Gintaras rado viena ben- riaans už šarhmafais, net 69-42. 
arą kalbą, rodė kad bendrom 
jėgom bus daug lengviau neš-

PARDUODAMI vartoti, bet dar 
gerame stovyje rakandai: šal
dytuvas, vienas setas kambari
nių baldų (bedroom sėt), elek
triniai mažmožiai ir t. t. Kreip
tis Tel. VI 8-2283 arba rašyti: 
Mrs. J. Peikus. 127-21 Liberty

įįt a etatai y. FaaOae and Mtaced Vedate Smw a speetamy. 
LCNCHEON lite AM. t» S P. M. MNVER 5 F. M. to 9 F. W. 
Spectal Serving fram S P. M. te ptr-tteterr tteers. Ooae
4K W. St. ’

dingų minčių apie praktišką 
rezginę veiklą vienete ir apie 
♦antinių

Sekmadienj buvo išklausyta 
dr. A. šerkšno paskaita 
apie intelektualinio pajėgumo 
matavimą,

gi visas kitas laikas buvo pa

STATĖM KLANU New Brightoa 
U9 Tysen St near Henderso*. 17- 
nMtt frame house. Reniais pajr 
yonr Kvtag ąaarten, aš ampeove- 
wtx Bos, seternl, stefjgang.. b- 
eeme te $399 tnm ppty, near ee- 
tteKe tastitatieas. After 2, 
SA. 7-3659.

Į&Ū&L kad vietinis lietuviš
kas jaunimas* randa kebą į 
stovi lietuvybės sargytyje. O 
taip norėtųsi atletų krepšinin
kus pdnoje sudėtyje, papildant

years. 4% <L 1 mortgage. Laigė 
4'/2 ar S dainr. Gange. Ga» k.*, 
heat. New pereh. Eseeifeat cood- 
itiaa. Coaveaaeat new sbogfteg

jei bus laiku rasta išeitis — 
New Yorko sportininkų šeima 
savo pajėgumu, savo skaičiu
mi ir savo darbais bus žinoma 
daug plačiau, negu iki šiol.

WHtaey Katate, S mimiitra to St 
Matys Ctaarch -and pareehtal gebate 
W at W earpeting, large porek, flk 
afaM bateanead, nev kiteheat 
knatty ftee, wattb< dirfaarr' to 
aH teanspaatetiea, fteae tee te 
yearstet, vritat •' barėte* tte to 
te $25399, enmer mota steL CaB 
aayttee. MA7-9388.

• a<w w% fm. 
Esctpe Tax and 
3S Sales Tax ta 
NYCarea.

Tepta tik džiaugtis ir stebė
tis matant tokį didelį parapi
jos vie ningumą. Jau daug kar
tų ši parapija, būdama vienin
ga, nugalėjo įvairūs sunku
mus, o šį kartą ir vėl parodė 
gražų vieningumo pavyzdį, per 
vargonų šventinimą suaukojusį 
$7.800. naujiesiems vargonams 
(vargonai iš viso kainavo $10.- 
000,—) <

Su džiaugsmu šį įvykį pabrė
žė parapijos kleb. kun. L. Voi- 
ciekauskas per naujosios baž-

Deja, prieš keletą metų ©dės 
sportov bėdulių paleista mintis 
jungti didžiojo New Yorko

THANESGIVTNG DAY 1956 
mare thaa ever, fer tel His 
First, lets ko to ebnreh and be bėmbk tai gratef oi te all He has done. 
te as personaUy, te eer teel oaes ind te oor country. Tbm lets en-

TO PLACE,
YOUR AD

CALL kO 3-7291
CANCEL CHANGE

ALL WAY$ AT 
Island C!iwwolot 

1316 CmžMm Am. W. B.
GI £7980

3. Tautinis aukojimas, para
šė V. čižiūnas, išleido Vlikas.

Kas nori šias knygas įsigy
ti, tesikreipia asmeniškai į 
spaudos platintoją K. Barzdu- 
ką, 273 Chestnut St. Kearny,

CTHRIST ta CHRISTinas” 
wi4 tndy beaattete, f«H eeior 

waU tesės of tbe Mattaity te 
chiMrea and adults aEke. Idete net 
enly a gžTts būt for taspirattet and 
adonment tbe whože year round. 
Ptaęoes eut to aetnal eontour/3/8” 
Unekatel ready te banginę. Cent
ral- fipire stands 17” high. Eeeles- 
tastieai Approbation. 4 piece Na- 
tivity sėt $3.95 pp. C. O. D.’s add 
postove. 2 pieee and St.
Fraads sete at $&59. Meney refund- 
ed K Bot satisfied.. .write:

THE ANGJEL PLAQIES 
COMPANY

1699 Colley Are. Norfolk, Virgmia 
Dept. "V*

pagrindiaia nutarimai: 1956 
m. rengti bendrą visam rajo
nui vasaros stovyklą drauge su 
skautėadk Kreipei ypatingą 
dėmesį Į skilčįų (bure&ų) to- 
bulesių darių; organizuotai 
pravesti skautia»s spaudos 
vajus; remti Vokietijoje -esan
čius skautas; surengti vi^o/ė- 
se skiltminkų kursus; rajono 
riboje pravesti hužavedžių 
kursus, skautų vyčių sąskrydį 
(pasiūlyta New Yorke), drau
gininku, nlkmkų vadovų ir jū
rų skautų vadovų kursus ir kt 

Suvažiavimo vadovus skaniai 
vadino ir gražiai priėmė sve
tingos Hartfordo skautės ir 
skautai Jiems visų vadovų bu
vo pareikšta nuoširJ>i padėka.

AARON TV 
SERVICE

žiavimui pčrmminkanti buvo 
pakviesti abu šio rajono tunti- 
nmkai: ps. A. Banevičius iš 
Bostono jr ps. R. Kezys iš New 
Yorko. Tebuu sekė tam. dr. V.

CARS PiKE STREET 
TOMPKU4SVH.LE, S. I.

Gi 7-7637 
'"DouT GuesSr Maka Suro 

Buy h Ai I & S" .

kia didelė jėga vykdomi užsi
mojimai, kai bendrai visi suta
ria.

FRENCH LARMCMUOI'E RĘSTAI TMNT. 2nd Avė., cor. 541 h St. — ”A tat 
oi Brittany in N. Y." where you will find French atnrosphore and food at 
its JftMaĮl JYdvK bote^-”JfarceF, foiwrly head chef at t he Chambord te 
iė yeart. O^ens at U P. M. Closed Madays. Gharge aceounts invited. Tek- 
Pi ; 'S'"■ ■ - : ' :r -o - ~ “V - /

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

26 Years ef Fine Catering te 
WE9DINGS & BRIDAL S0OWERS 
In esr Oab-Etoraa. Capacity te 159. 
Lenflsland Hefbrau, 86-69 Sroad- 
way, Dmhorst IL. 8-1565

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

den. Kitcbes cipMppcd vritb Ateir- 
al refrigerate. Reper dentae riae 
stove, ftaisbed basenaent witb eteto*. 
ped kStebea. G. E. deep freeže, tev- 
atery and ^gacage. landrragei wšth 
fuH grearn trees and shrabs and 
ootdoer gi anita firepiaee. 19 matant 
es freoa U KR Sts. Near eafibaSe

BE GODO TO YOCJR CAB.
Ow experte ean neenMtfon year 
ear te a —aderate priee.

t_ . CHARLES 
W 1F. 47 SL CI 6-9279

Ask te Mr. ”L”.

reprėzeutuotis.
Lietuvių Sporto Klubo spor

tininko krepšelis šiame seponę 
ganą, “mizernas” pagalių nto 
ra, viltis pasilikti save grup^jd 
labai miglota. Jau aukščiausias 
laikas vadovybei susirūpinti. 
Tačiau lapkričio 5 d. ^orto 
klubo suruoštas rudens balius 
įrodė, kad sporto bičiuliai ir

kiai pasistumta į priekį visose 
srityse ir paaugta narių skai
čiumi. Rajone šiuo metu yra 
362 skautai, kurie vietovėmis, 
pasiskirsto taip: Bostonas — 3F 
New Yorkas 84, Waterbury — 
48, Hartfordas — 43, Worces- 
teris 
New Havenas 
phija — 8.

Ps. V. Pileika, šio rajono 
skautų vyčių skyriaus vedėjas, 
trumpai supažindino su vyčių 
veikla. Ps. R. Šilbajoris savo 
pašnekesyj
"Tautinis auklėjimas vienete" 
nurodė pagrindines gaires, 
kaip jaunimo širdyje diegti 
meilę lietuviškoms vertybėms. 
Diena buvo užbaigta uždaru 
laužu, kurį pravedė ps. R. Ke-

CH ANTICLEER
Heese ef Geed Food. Pirate Banqnet Rooms.

9316 FOCRTH AVĖ. SHorr Road 5-9129.
Management oi EDD1E CONE and JERRY FARLEY

kai kurių “veikėjų” buvo nesu
prasta, ar bent nenorėta su
prasti Ir štai dar šiandien, kai 
didelė dauguma sporto klubo 
futbolininkų krepšinį, šachma
tus, stalo tenisą žaidžia už at
letus, (komedija, ar net), New 
Yorko sportininkai į futbolo 
rungtynes neša Lietuvių sporto 
fe^Lubo krepšį, o kitur krepšį pa
puošia L, A. K. raidėmis.

L. A. K. (Lietuvių Atletų 
Klubas), palikęs į lietuviška 
kraują neatskiriamai įsisiurbu
si Wiliamsburgą, persikėlė į 
naujas erdvias patalpas Ridge- 
woode atidarydamas lietuviš
kam sportiniam jaunimui pla
čiausiai duris. Bet apie tai kitą 
kartą. *

Meskime akį į kuklų Atletų 
klubo sportininko krepšį. Spa
lių pabaigoje nenuoramos šach
matininkai Paškevičius. Repeč- 
ka, Staknys, Trojanas, Vilpi- 
šauskąs ir Daukša ( !) — gavo 
žiauriai į kailį nuo geriausios 
sudėties New ’ Yorko latvių. 
Tas šaltas dušas atletų šachma
tininkus dar labiau pagyvino ir 
dabar jie nuobodžius rudens 
vakarus praleidžia svetingoje 
klubo salėje, versdami bokš
tus, karalius, tvarkydami pės
tininkus, girdydami žirgelius...

DOMINtCAN S1STERS OF THE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Conteniplative Community 
tormins a Gvard ot Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Diriae 
Office. Are engaged in making Vestmentf 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, MOt and W«st SU.. 
Union City, N. J. '

HEMPSTEAD — 7 room CoL 
onial fireplace, 2 car garage> 
warking distance to catkiolic 

school and cathoHc churcfa, 
exfras $15,900. IVanhoe 1-6190

■ ■ > i i ■ ■' a ■» w

• vob ORSt «Jią m . 
STATEN I8MM» PA3UMNEEE

ATTENTION MENI
Hite yoor doable. prested suit, cen- 
yerted into a single at a reasonable 
eta. - -

kričio 1 d. Šios gausios aukos— 
$7.800 (į šią sumą įeina kun. 
L. Vokiekausko $1.000 ir T. 
VonseviOaus $1.000.—) nan- 
jiesiems vargonams^ nurašė 
4 5 skolos ir kartu įrodė, ko-

38 m. kunigystes sukaktis
Lapkričio 1 d. per naiyosios 

bažnyčios fondo susirinkimą 
buvo pagerbtas kleb. kun. L. 
Vbiciekauskas jo 38 metų ku
nigystės proga. Susirinkimo 
vardu jubiliatą, kun. L. Vo- 
ciekauską, pasveikino Wm. 
Grinevičius, Liet Kat. Bend
ruomenės ir Šv. Vardo D-jos 
pirm., o susirinkimo dalyviai 
jubiliatui sugiedojo “Ilgiausių 
metų”.

Ta proga buvo pasidalinta į- 
spūdžiaist pasivaišiiita gar- 
džims pyragaičiais ir kavute.

^AWEEPCBCdlVOHAlW

■9- • fv


