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GYVYBES APSAUGOJIMO 
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A. VEASOVAS, Sovietu Archi
tektūros Akademijos pirminin
kas, atvykęs j JAV su bolševi
ku delegacija amerikiečiu sta
tybos pasižiūrėti, Maskvoje bu
vo apkaltintas ir atleistas iš 
pareigu. Čia jis iš New Yorko 
išvyksta.

Jūsų automobilis yra vertingesnis

• Balsuos nuo 18 metu ... 
Kentucky valstybė pasisakė už 
balsavimo teisės pripažinimą 
nuo 18 metų amžiaus. Tai jau 
antra tokia valstybė JV. Pirmo
ji pripažino Georgia.

(Pagal profesoriaus Antano 
Maceinos knyga "Niekšybes 
paslaptis", kurioje jis aiškina 
Vladimiro Solovjovo "Pasakoji
mą apie Antikristą").

Galima ir taip uždarbiauti... 
I»s Angeles viena moteris pa
reikalavo iš čiužinių (matracų) 
firmos 10.000 dol. atlyginimo. 
Mat. čiužiniai buvo garantuoti 
10 metų. O ji vieną rytą pabu
dusi persmeigta iš čiužinio iš
lindusios vielos ir turėjo daryti 
dvi operacijas .

ratu"
tautininkam

Juose

tautininkai turėtų pasitraukti, 
nes. Laisvės Komitetas esąs su
darytas iš “tų politinių grupių, 
kurios ir Vhką sudaro”.

šitaip galvojant labiau tiktų 
kelti klausimą ne tiek dėl 
LLK, kiek dėl Lietuvos delega
cijos PJT, nes Draugo minėtas 
atstovavimo principas labiau
siai pritaikytas yra ten.

FAURE IŠSILAIKĖ TIK 
KOMUNISTŲ DĖKA

_ Prancūzijos parlamentas vėl 
balsavo vyriausybei pasitikėji
mą. Jį vyriausybė gavo tik ko
munistų balsų dėka. Socialistai 
pasisakė prieš vyriausybės siū
lymą pakeisti rinkimų įstąty- 
mą. Kaip toliau išeis, neaišku, 
nes dabar įstatymą svarstys 
senatas, ir paskui jis vėl gris Į 
parlamentą. Kai kurios grupės, 
dabar balsavo už vyriausybę, 
tik norėdamos reikalą nudelsti.

BYLA PRIEŠ NACIU 
GYDYTOJĄ

Vokietijos žydų taryba iškė
lė bylą vokiečiui gydytojui C. 
Clauberg. kuris tik dabar grį
žo iš Sovietų nelaisvės, bet ku
ris Ausschwitzo koncentracijos 
lagery nacių laikais sterilizavo 
jaunas žydaitei Gydytojas pri
pažino. kad jis daręs bpcraci- 
jas anie 150 žydaičių. kurios 
pareiškė sutinkančios. Tuo jis 
išgelbėjęs jas nuo sunaikinimo, 
nes buvę Įsakyta nužudyti. Jis 
patenkintas .kad byla iškelta, 
būsią progos tiesą atskleisti.

• Trys kūdikiai iš karto... 
Ryons, N. Y., 25 metų moteris 
pagimdė tris kūdikius, visus 
tris berniukus.

Priežasčių ieškotojai!
Sandara lapkričio 4 nurodo 

tautininkų pasitraukimo, prie
žastį. Svarbiausia , priežastis 
esanti tautininkų “neišlesėji- 
mas sugyventi su kitomis gru
pėmis”. O Nepriklausoma Lie
tuva

lapkričio 2 leidžiasi jau į 
tokį aiškinimą — esą tautinin
kai pasitraukę iš Vliko ryšium 
... -su plėšikišku įsiveržimu į 
Vliką ir vokiečių policijos įspė
jimu pasisaugoti. - Vadinas ...

Buffalo, N. Y., sveikatos ko
misaras paruošė 30 klausimu 
tiem, kuriuos ištinka autoka- 
tastrofos. Klausimais norima 
susekti, nuo ko dažniausiai į- 
vyksta katastrofos. Tarp tų 
klausimų yra tokių: ar turėjai 
kokių nemalonumų savo važia
vimo dieną prieš autokatastro- 
fą; ar buvai labai pavargęs; ar 
vartojai svaigalus; miego milte
lius; kiek rūkai; kiek kavos ge
ri; kiek laiko miegojai per pas
kutines 24 valandas.

KONGRESMANAI IR 
SENATORIAI VAŽINĖJASI
Kongresmanai ir senatoriai 

šiemet gausiau nei kitais me
tais keliauja į, užsienius. Jie ke
liauja ■ Kongreso lėšom. Kiek 
jiem mokama. Kongresas ne
skelbia; spauda rašo net neįti
kimus skaičius — esą iki 100 
net 300 doL dienai. Tik per 
vieną savaitę Romoje buvo su
sirinkę 40 kongresmanų.

dyti, kad jis esąs visuotinis, 
“katalikiškas”, sujungiąs savy
je Visas tikėjimų* tiesas, vertas 
visų pasitikėjimo...

Bet tai nauja apgaulė.-“Iš 
tiesų — sako aiškintojas Ma
ceina— jo visuotinumas rėmė
si ne aukštesniąja tiesa, ku
rios trūko krikščioniškosiom 
konfesijom, bet stačiai tuo, 
kad jam visos religijos buvo 
lygios; jis nepaisė konfesinių 
skirtumų ir buvo jiem abejin-

Sykiais žavi tikinčiuosius sa
vo susirūpinimu bažnyčias or
ganizacija, kalbėdamas apie ap
saugojimą nuo blogų jos tarnų 
kunigų o. iš tiesų griaudamas 
visokį, autoritetą bažnyčioje.
Sykiais sakosi norįs tikinčiuo

sius atpalaiduoti nuo priklau
somybės tolimajai, jų dvasi
niais interesais nesidominčiai 
Romos valdžiai ir sukurti savą 
tautinę bažnyčią su žmogum, 
kuris būtų jos priekyje iš tų 
pačių tikinčiųjų tarpo, gal net 
demokratiškai išrinktu. O iš 
tiesų tai reiškia norą tą tauti
nės bažnyčios valdžią paimti į 
savo rankas.

Sykiais jis kalba apie broly
bę tarp visų tikėjimų ir bažny
čių, apie jų susivienijimą, o iš 
tiesų tai reiškia ne tiesos sura
dimo, jos aptemdymą, pražudy
mų klaidingose bažnyčiose; gi 
visos jos tokios pat.

Tai kelias Antikristo, visų 
laikų antikristų. Jęurie nori pa- 
šalinti iš tikėjimo Kristų. O 
Kristaus nepastebėjimas, už
miršimas jau reiškia perėjimą 
į Antikristo stovyklą.

BAŽNYČIA VALSTYBĖS- 
VERGIJOJE

Pasistebim ties dviem atve
jais; kaip meistriškai pasaulio 
imperatorius vykdo savo niek
šybę tikėjimo srityje ...

Bažnytiniame susirinkime 
pravoslavų-ortodoksų kunigas 
“starec” Jonas prabilo į pasau
lio imperatorių, ar jis gali čia 
pat viešai išpažinti Kristų — 
įsikūnijusį, prisikėlusį iš mi
rusių, ateisiantį pasaulio pa
baigoje.

Klausimas pataikė tiesiai į 
taikinį — ar tas, kuris apsime
ta esąs tikėjimo gynėjas, baž
nyčios rėmėjas, tikrai pats iš
pažįsta Kristų ir jo mokslą iš
tisai. ar gal tikėjimą jis varto
ja tik savo interesui?

Bet į tuos žodžius buvo tyla. 
Imperatorius pajuto ,x^vyj^ 
pragarišką audrą. Jis darė miP1 
žiniškas pastangas. kad su 

Taukiniu kaukimu nesipultų—i” 
kalbantįjį ir jo savo dantim 
nesudraskytų. Bet jis vėl apri
mo. kai jo melagingasis prana
šas pasiskubino nužudyti “sta
rec” Joną ir popiežių Petrą II, 
nes kas su Kristum, tas ne su 
Antikristu, kas nesiduoda Anti
kristo apgaunamas .turi būti 
nužudytas.

“Starec” Jonas, dar prieš 
nužudomas su pasibaisėjimu 
suspėjo šūktelti: “Vaikeliai, tai 
Antikristas’*. Ąntikristui buvo 
nuimta kaukė, ir parodyta jo 
niekšybė.
KLASTOS KELIAI TIKĖJIME

Vaizdas rodo, kad yra du ke
liai, kuriais Antikristas mėgi
na nugalėti Kristų, išstumti ji 
iš žmonių viešojo ir vidaus gy
venimo. Vienas kelias —

tai niekšingai tikinčiuosius 
žmones apgauti, apsimetant jų 
tikėjimo ir bažnyčios gynėju, 
bot oati tikėjimą ir bažnyčią 
suklastojant.

Klastoja Įvairiais būdais . .. 
Sykiais kreipia tikinčiųjų akis 
Į iškilmingas apeigas, ceremo
nijas. bet palieka šešėlyje ir 
tyloje Kristaus tiesas, pagal 
kurias reikia pertvarkvti pa'i 
gyvenimą. Jeigu ir kalba apie 
Kristaus tiesas gyvenimui, tai 
kalba vis apie kitus, hutylėf.:- 
mas, kad jas primigusia reikia 
taikyti savo asmeniniam gyve
nimui, o ne savo artimui.

Savo dvasioje Ąpolonijus nei 
katalikas, nei ortodoksas nei 
krikščionis evangelikas. Jis bu
vo. paprasčiausiai religinis in
diferentą*, melagingas Anti
kristo pranašas ir tarnas, juok
darys miniai- linksminti. Tik 
toki* charakteris galėjo sakytis 
sujungęs savyj4 trijyr krikščio
niškų konfesijų žyme*". į

Krinta čia religinio indife- 
rentokaukė. Didžiuodamasis, 
kad jis visas religijas laiko ly- 
giai teisingas, jis tik parodo iš 
tikrųjų, kad jis nemato religi
jos prasmės ir yra abejingas 
religijos, t. y. santykio* tarp 
žmogaus ir Dievo tiesom ...

Šitokius žmones Antikristas 
kaiptik parenka ir iškelia į gy
venimo priekį, juos išrekla
muoja. remia. Tuo jis vykdo 
savo tolimąjį siekimą — už
miršti gyvenime Kristų. Religi
nio indiferentizmo istorinis už- 
davnys — suriaikinti žmoguje 
Dievo idėją. PARDUODANT ...

KEISKITE MUMS DUOTI JUMS DAUGIAU Už 

JŪSŲ DABARTINE MASINĄ.

Nlks šiais metais turime rekordini išpardavimą .. . nei geriau 
už praeitus metus, kada žmonės daugiau pirko fordų už bet- 
kurią kitą mašina!
Tai darydami, mes atliekame greitą Išmainymą ... jūs sutau
pysite — mes didesne gamybą išvystysime. Tai reiškia, kad 
jūs gausite aukščiausią kaina už dabartinį jūsų automobili, 
mainydami i naują gražy ’56 FORDĄ.
Mes tai įrodysime, jei jūs atvesite įvertinti. Tas užims tik ke
letą minučių be jokių įsipareigojimų. Kodėl neatvažiuoti 
šiandien?

JT. komisare* pabėgėlių rū
kalam G. J. van Heuven Goed- 
hart Ženevoje, pasikalbėjęs su 
Vokietijos ministeriais. paskel
bė. kad Vokietija pabėgėlių ne
repatrijuos prieš jų valią. Ko
misaras taip pat pažymėjo, kad 
Sovietų min. pirm. Bulganino 
pareiškimas, jog Vokietijoje 
esą Sovietų 100,000 piliečių, 
neteisingas. Iš tikrųjų Sovietų 
piliečių esą tik 13.300, ’o be pi
lietybės esą 41.000. Austrijoje, 
taikos sutartį su Austrija pasi
rašius. buvo. 700 Sovietų pilie-

N.nujas! Znibihio paukščio Y-8 mo
toras ir su juoml visos šviesom 
yra Y’-S spav.vzdys visu Fairlnnv ir 
Station \Vagon- modeliu be pr.pildo- 
m’o mokesčio šis < sudėjimas 
Y-S motoro turi gilia linija, kas jt 
daro stangresni. Rėgn švelnini kaip 
šilkas.-.. Ir daug ištvermingesnis. 
Ateikit-' ir išlvandykitc 56 Fordu.

Apsaugomasis diržas sulaikys jus 
nuo sutrenkimo nelaimės atveju. 
Dvigubas durti užrakins apsaugos 
nuo Iškritimo. Gyvybė taipgi np- 
snugojnmn plastikos pagalvėliu. ap- 
link stiklus... Sėdynės, diržai 
visa tai sumažins .sužeidimns.

ir tautininkai orieš tautininkus
Suprantamas kitų grupių pa

smerkimas ‘ tautininkam. Bet 
daugiau dėmesio .vertas Vieny
bės lapkričio 4' pasisakymas 
prieš pasitraukimą: “trauktina
sis iš Vliko yra traukimasis iš 
karo fronto”.

Laikraštis iškelia, kad esą 
manančių tarp tautininkų, jog 
pasitraukus iš Vliko reiktų pa
sitraukti ir iš Alto, nes remda
mi Altą ,tuo pačiu tautininkai 
remtų ir Vliką. Ar pasitrauks 
iš Lietuvos Laisvės Komiteto— 
laikraščiui netekę girdėti.

Iš Alto — ne, iš LLK taip
Vienybės - pasisakymą prieš 

^pasigavęs, Draugas lapkričio 8 
apgailestauja, kad tautininkų 
centras sprendimą padaręs ne
atsiklausdamas kitų tautinin
kų. O dėl tautininkų pasitrau- 
kirpo iš Alto, sako: “Dėl tauti
ninkų pasilikimo Alte mes ne
same linkę abejoti. Altui atsto
vybę duoda atskira amerikie
čių tautininkų grupė — ALTS, 
nors jos vadai — dr. St. Biežis, 
J. Bačiūnas ir A. Trečiokas — 
savo neapgalvotu pareiškimu... 
lyg ir davę suprasti, kad ir jie 
solidarizuoja LTS ir LLKS pa
sitraukimui iš Vliko”. Dėl pa
sitraukimo iš L. Laisvės Komi
teto laikraštis neabejoja, kad

Regim jį naujo popiežiaus 
rinkimuose, nes Petras II buvo 
jo nužudytas. Susirinkusiem 
kardinolam imperatorius mei7 
tingai “pataria” išrinkti popie
žium “savo mylimiausią drau
gą ir brolį “Apolonijų. Žinia, 
ką reiškia jo “patarimas”, ką 
reiškia Stalino ar Cruščiovo 
patarimas, kad už nugaros jau 
guli pasipriešinusiu lavonai. Ir 
išrenkamas, popiežiumi Apolo
nijus, imperatoriaus tarnas, 
sakytum, agentas. Tai bažnyti
nės organizacijos priklausymo 
nuo pasaulinės valdžios ženk
las ... To taip siekė visų laikų 
pasauliniai valdovai — Rusijos, 
Anglijos, Bolšcvikijos.

Šviesesnieji protai tose reli
ginėse bendruomenėse visada 
jautė šitą vergiją ir reikalavo 
bei tebcreikalauja nepriklau- 
r nybės bažnyčiai, neprikiau- 
s< nvbės nuo valstybės, ar jai 
v. -bivautų teorinis Antikristas, 
r istoriniai Mikalojus, Stali
nas. Chruščiovas ar Edenas.
RELIGINIO INDIFERENTIZ

MO TIKROJI PRASMĖ
Stabteliam ir ties Antikristo 

noru bažnyčias sujungti. Jo 
sušaukti protestantai, katali
kai. ortodoksai-pravoslavai po
sėdžiavo. Jo patarti do pusant
ros valandos posėdžio išrinko 
savo bendra galvą Apolonijų. 
Išrinktasis kalbėjo iškilmingai 
reikšmingus žodžius:

"Ai esu tiek pat tikro* orto
doksės, ir tikras ovaęgaHkas 
krikščionis keto ir tikras kata*

..,; . čių. Nė vienas jų nepareiškė 
Tuo Apolonijus norėjo paro- noro grįžti į Sovietų Sąjungą.
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TEIKIA MUMS GREIČIAUSIĄ IŠMAINYMĄ

K5 SAKO DEL TAUTININKU GRUPIŲ PASITRAUKIMO
-Lietuvių Taetinū Sąjūdis ir 
U Laisvės Kovotojų 'Sąjunga, 
dvi tattiimakų tHrganiaac. pa
siskelbę pasitraukusios iš Vli
ko. Prieš tai jiem kelią dar pa
ruošė senųjų Amerikos tauti
ninkų J. Bačiūno, dr, S. Biežio 
ir AL Trečioko pareiškimas: 
To pareiškimo tikslas buvo gin
če tarp St. Lozoraičio ir VUko 
"aiškiai atsistoti Lozoraičio pu
sėje. Nors moraliai tas pareiš
kimas neturi didesnės vertės, 
nes tai pareiškimas ne nesuin
teresuoto arbito, o tik vienos 
suinteresuotos pusės atstovų, 
bet jis labiau pririša prie Lozo
raičio kortos senuosius Ameri
kos lietuvius tautininkus ir ne
tiesiogiai paremia naujųjų tau
tininku žygį — 
iš Vliko.

"Boba iš 
Draugas skyrė

net du vedamuosius, 
smerkė tautininkus už pasi
traukimą; kaltino juos darbo 
sabotavimu, kol buvo pačiame 
Vlike; pažymėjo, kad jie tebe
gyvena “vadistinėm nuotai
kom. “Jie kaip ir vadistinio re
žimo Lietuvoje laikais, tebesie
kia jų planam pritarimo— tik 
pritarimo”. Ar tai bus geriau 
Vliko darbui — laikraštis at
sako netiesiogiai: girdi, jei jų 
pasitraukimo motyvus paskai
tytų Lietuvos ūkininkas, tai ne
dvejodamas pasakytų: “Boba iš 
ratų — ratams lengviau”.

Kursią kitą organą
Naujienos per kelis nr. kriti

kavo tautininkų motyvus, išryš
kino taip pat jų vadizmą. O' 
lapkričio 5 informavo, kad tau
tininkai rengiąsi kurti kitą or
ganą vietoj Vliko. Jame jie ren
giąsi sutelkti 6 ar 7 grupes. 
Pradžia jau buvusi padaryta 
įsteigus “koordinacijos centrą“ 
ir “Nepriklausomybės centrą”. 
Naujienos apgailestauja, kad 
kai kurie seni amerikiečiai 
“duodasi suklaidinami”.

Pirmas choro pasirodymas

Pirmą kartą New Haven lie
tuvių kolonijoj šv. Kazimiero 
choras vardu “Old-Fashoned 
Minstrel” pasirodys lapkričio 
26, šeštadienį, 8 v. v., ir -27 d., 
sekmadienį, 7 v. v., Lietuvių 
svetainėje, 339 Green St. šeš
tadienio vakare bus ir šokiai.

Chorą sudaro 
kurį papildo vyrų oktetas ir 
broliai J. V. Latviai. Klebonas 
Gradeckas kviečia lietuvius 
remti ši chorą.

JŪS TURĖSITE ŽAIBINIO 
PAUKŠČIO STYRIU
,., Naujas -žaibinio paukščio stilius 
yra visuose 1S modeliu. Kiekvienas 
turi ilgas, žentas linijas, skridinio 
Išvaizdos, tik šis ža'ihinio paukščio 
stlllns gali įkvėpti! Ir kada Jūs |Ki- 
matysite nuostabu nnul-t vidų ir 
dailini atlikta visa darbo Jūs ta* 
da sužinosit,. kad Fordas jia tik
rai pulki maštnn už puse kainos ge
nia mašinos!
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Ar te perdaug tą minėjimų visa tai galėtų ir turėtų būti 
sujungta su Vasario 16 diena.

Tas pats pasakytina ir apie 
kitą minėjimą —

Tautos šventės.

PRENUMERATOS KAINA

Štai ir Vilnius ant kalvos!

kaip

ątei-

laisvinimo giesmė. PREZ. D. EISENHOVVERIS atMsveil«inam«s !!»«>. mes personalo.

SUBSCRIPTION RATES 
Domestic yearly _ 

. Brooklyn, N. Y. - 
. Haif year ----------

Foreign -------------

- Laikraštį tvarko Redakcine Komisija. Vyr. red. S. Sužiedėlis
> StndRBtas te fcarenpimdfimeilM redakcija taisė savo nuožiūra. Nenaudoti

.Maironis kitados graudžiai dainavo anie Vilnių ant kalvos, 
bet kartu ir pranašavo, kad “laikai jau mainos, buvo pikti — nu
švis kiti”. Jie buvo kiek prašvitę ir vėl aptemo. Tačiau ir oro da
bartinę tamsą Vilniaus prasimuša savo religine šviesa. Jis išsi
ilgęs laukia dienos, kai iš visų bažnyčių bokštų suskambės išsi-

(1655). Jei neklystu, tai tų su
kakčių, kurios mūsų laikam tu
ri ir aktualų politinį pamušalą, 
nepraleido tiktai “Darbinin-

Šis suamkmenėjimas 
tik ^reiškiasi perdėtais minėji
mais, kai jais įsižiūrima vien į 
praetį įj nieko apčiuopiamo 
neduodama dabarčiai bei

----------By —---------
FRANCISCAN FATHERS

fteentered *s second elass matter at Brooklyn, N. Y. May25. 1951, undei 
the Act of March 3, 1879, originally entered as second elass matter 

at Boston, Mass., September 12, 1915.

> Gyvename, sakytumei, minė- 
jimų karštligę. Jų tikrai yra 
gausu: kas nors ir ką nors vis 
mini. Susidaro įspūdis, tartum 
mūsų visuomeninė veikla tik 
minėjimais ir reiškiasi.

Minėjimus pagausiname tuo 
būdu, kad ieškome •• praeityje 
n4 tiktai apskritų sukakčių, — 
Šimtmečio, dviejų, trijų,-— bet 
ir pusinių bei ketvirtinių. Jei 
pirmojo šimtmečio ketvirtis * 
(25), pusė (50) ar trys ketvir- 
tys (75) visai pateisinamai pri-

Taigi, mažinkime tuos . savo 
minėjimus, kad nepasirodyta
me P. Vaičiūno bajorai “Nau
juose žmonėse”, kur vis nuaidi 
senųjų aimanos:: “Geri buvo 
laikai”... Tikrai, ji** buvo geri, 
bet daug geriau padarysime, 
jei daugiau susitelksime prie 
gero darbo, o savo prisimini
mam duosime tik Ad. Mickevi
čiais ilgesį:

“Lietuva, tu esi kaip sveika
ta, tik tas tai supranta, kas ta
vęs neteko".
* Tai suprasdami, rūpinkimės 
daryti ką nors daugiau pozity
vaus ,kad ta sveikata vėl mums 
grįžtų — grįžtų nepriklausoma 
Lietuva, kur mažiau reikės gy
venti prisiminimais ir minėji
mais, o daugiau galima bus 
reikštis kūrybiniu darbu.

S. Suž.

Ji atsirado iš to, kad buvo 
ieškoma šiltesnės dienos eise
nom, nes vasarį kai kada Lie
tuvoje spirgindavo šalčiai.* Vie
nais metais Vasario 16 demon
stracijos buvo išleistos ir nu
keltos, rodos ,į gegužės 15 
Steigiamojo Seimo pradžią. 
Paskui nuo to atsisakyta, nes 
Vasario 16-tos negalima buvo 
palikti blankios. Tautininkam 
tai buvo ir nepriimtina, kaip ir 
Konstitucijos šventė rugpiūČio 
1. Tautos šventei tada buvo 
surasta žolinė, o paskui nusi
kelta į šilines, Užgimimą. Ne^ 
sakyčiau, kad čia buvo norėta 
Marijos šventė pridengti. Rug^ 
sėjo 8 paimta iš praeities ir su
jungta su Vytauto Didžiojo lai
kais. Bet kai paskaitininkui 
reikia įrodyti, kad

nevainikuotas Vytautas' vis 
dėlto laikytinas vainikuotu,

tai ir pasidaro pertempimas. 
Jei jau buvo ieškoma tokios 
šventės, kuri su žila praeitimi 
sietųsi, tai galima buvo žengti 
iki pat Lietuvos valstybės pra
džios, siekti Mindaugo laikų — 
jo tikrai įvykusio vainikavimo. 
Kai tai nepadaryta, ką gi mes 
dabar galime padaryti? Ge
riausiai būtų ir Tautos šventę 
jungti su Vasario 16, kaip bu
vo anksčiau. Nereikėtų tada 
suktis ir aiškinti, kad Vasario 
16 — tai valstybės šventė, o 
Rugsėjo 8 — tai tautos, lyg 
tauta ir nepriklausoma valsty
bė nesutaptų bent didžiąja sa
vo dalimi. Pagaliau, be nepri
klausomos valstybės ne koks 
esti ir tautos gyvenimas.

$6.00 Amerikoje metams .......... .....$6.0G
$6.50 Brooklyn, N. Y....... .............. $6.50
$3.50 Pusei metų .............._____ L $3.50
$6.50 Užsienyje .............— ......... .. $6.50

Spaudoje jau buvo rašyta, kad Lietuvoje išleistas Vilniaus 
albumas, skirtas architektūriniams jo paminklams pavaizduoti. 
Albumo įžangoje pasakyta, kad tie paminklai yra iš XV—XIX 
amžių; tarybinio laikotarpio bus parodyti atskiru albumu. Reikės 
palaukti. Tada bus galima matyti, ką lietuvių tauta sukūrė se
niau, kai ji dar buvo “religijos prietarais apkerpėjusi”, ir ką ji 
pastatydino, kai buvo iš “tos vergijos išlaisvinta”.

Vartant tą albumą, dabar tiek tėra aišku, kad praeityje vi
sas Vilniaus architektūros grožis ir puošnumas buvo sudėtas į 

; religinius paminklus — bažnyčias. Visos tos bažnyčios ir vienuo
lynai, be to, yra katalikų. Apie rusiškąsias cerkves, kurių tik vie
na albume terodoma (Pilies gatvėje, dabar Gorkio), pasakyta, kad 
jos yra “mažavertės architektūros atžvilgiu”. Kur tik pastabose 
reikėjo pažymėti, kad tai yra “sąjunginės reikšmės architektūros 
paminklas”, vadinasi reikšmingas net visai Sovietų Sąjungai, nu
rodytos tiktai bažnyčios (Mikalojaus, Onos, Bernardinų, Mykolo, 
Petro'ir Povilo, Teresės). Nerasta nei vieno kito architektūros 
paminklo, be bažnyčios, kad jis būtų vertas ano.s pastabos. Toks 
yra arcnitektūrinis Vilnius 500 metų ’ Jo negali uždengti nė bol
ševikai.

gyvenime, nes jis greitai ir už
sibaigia, tai tolimesnės ketvir- • 
tys ir pusės, pridėtos prie šimt
mečių jau sunkiau pagrindžia
mos. Bet jei dėl pusės galima 
būtų dar ir nesiginčyti, kaip 
antai, dėl Salaspilio kautynių 
350 metų sukakties ,tai dėl 
ketvirties, ypač tolimesnės, 
kaip Vilniaus universiteto įkū
rimo 375 metų, galima būtų 
jau ir suabejoti. Tokių ketvirti
nių sukakčių iš savo praeities 
galėtume semtis rieškučiomis. 
Be to, yra skirtumas, kai kuri 
sukaktis minima tik siauram 
rately arba vienos organizaci
jos rėmuose, ir kai ji išnešama 
plačion visuomenėm

Antra vertus, praleidžiamos 
pro akis apskritos sukaktys, 
pavyzdžiui, pirmosios rusų in
vazijos į Lietuvą, Vilniaus su-

kas”. Visa kita spauda neišnau- Kultos mintys pagalvoti 
dojo progos pasauliui priminti, 
kad

rūsy veržimasis į Lietuvą yra 
senas ir turi tvos pačius tiks
lus, kaip prieš kelis šimtus mė
ty.

Greičiau nusigriebiame už 
ketvirtinių sukakčių, arba net 
ir tokių, kaip 17,23, 46 metų... 
Kam nors vis kas nors sukan
ka. Bet tai jau karštligė.

i
Prisiminimai, sakoma, pasi

daro saldūs, kai nebesaldus pa
sidaro gyvenimas. Seniesiem 
labai smagu ir malonu prisi
minti savo jaunas dienas, nes 
jie jau nebejauni Emigrantam * 
miela minėti gimtoji šalis, nes- 
jos žemės jau nebeliečia jų ko
jos. Laisvės netekusiem yra 
brangios tos dienos, kada jie 
laisvėje gyveno. Netekę savo x 
krašto nepriklausomybės min
timi ir širdimi kabinasi už tų 
išgyvenimų, kurie buvo susiję 
su prarasta nepriklausomybe. 
Visa, kas buvo brangu, bet pra
rasta ar praėję, gramzdina žmo
gų ir praeitį ir prisiminimus.

Visi tie sugrįžimai Į praėju
sias dienas 'gali būti geri, jei 

naikinimo ir Kėdainių sutarties jie Pamoko ir paskatina ryžtis, 
ką nors padaryti geresnio atei
čiai. Pavyzdžiui,

prisimenama savo tautos pra
eitis gali įspėti nedaryti ty pa- 
čiy klaidų arba paraginti pa-

sekti sentėvių laimėtais žygiais, 
kad irgi galėtum laimėti.

Tačiau praeitis turi ir tą pik
tą, kad ji nardina į atgyventus 
laikus,, kaip pririštas prie kak
lo akmuo į vandenį; ji kartais 
sunkina eiti su gyvenamu laiku 

. ir teisingai jį suprasti. Ypač 
tai pastebime emigrantuose, ir 
dažniausiai tuose, - kurie buvo 
priversti savo kraštą palikti, 
griūnant nepriklausomam gy
venimui ir valstybei.. Kiekvie
nas pasakys, kad tai yra dide
lė nelaimė, it motinai palaido
jus savo kūdikį, Ji visiems apie 
tai kalba arba užsidaro savo 
skausme ir nieko daugiau žino
ti nenori. Kūdikio jau nepri
kelsi, bet nepriklausomybė pri
keliama ir reikia rūpintis, kad 
tai įvyktų. Tačiau tas emigran
tų rūpestis gali reikštis tik 
skausminga aimana, be ryžties 
ką nors apčiuopiamo padaryti. 
Jie dažnai tik gręžiasi atga
lios, tartum Loto žmona,* pa
virtusi druskos stulpu. Emi-. 
grantam yra didelis pavojus su- 
akmenėti savo skausme ir sa
vo prisiminimuose. '

čiai. čia atsitinka tas pats, kas 
ir su seniu, kuris vis kalba, 
“ką aš jaunas dariau”, bet nie
ko daugiau jau padaryti nega
li Gyvenimas jam yra sustojęs.

• Jis yra sustojęs ir tiem žmo
nėm, kurie savo nepriklauso
moje valstybėje dirbo ir kūrė, 
nes buvo kas dirbti ir statyti. 
Dabar nėra ar nerandama, kas 
savo valstybei galima būtų pa
daryti išskyrus rūpinimąsi jos 
išvadavimu. Nauji darbai su
stoję, dėl to keliami senieji ir 
dėl to minėjimai " sugausėja. 
Jie, sakytumei .

užpildo tą tuštumą, kuri at
siveria, nustojus egzistuoti ne
priklausomai valstybei ir dar 
netekus savo gimtos žemės po 
kojomis.

Daug darbų tada sustoja, at
siranda kiti ir kitose sąlygose, 
bet reikia jas suprasti, prie jų 
prisitaikyti ir rasti naujus už
davinius. Tai nėra lengva. Len
gviau tęsti senas tradicijas, 
nors kartais jos jau nebeturi 
prasmės; lengviau šį tą iš seno 
papratimo minėti, negu ryžtis 

' daryti, kas tokiu atveju būti
nai reikalinga ir galima. Pavyz
džiui, galima ir reikia rūpintis 
savo tautos išsilaikymu svetur, 
galima ir reikia stengtis ją va
duoti iš nelaisvės gimtajame 
krašte. Darbų čia rasis daugiau, 
negu beprasmiškų minėjimų.

Albumo įvade dar pastebima, kad “Lietuvos sostinė Vilnius 
daug kartų yra nukentėjusi nuo karo ir gaisrų... Ypatingai di
delę žalą miestui padarė hitleriniai grobikai”. Vilniaus albumas 
tcf neparodo, ypač tam, kas tą miestą geriau pažįsta. Tuo tarpu al
bumo įvade, kurį parašė J. Jurginis, -nerandame praeityie sumi
nėtų pačių baisiųjų maskvinių Vilniaus grobikų ir naikintoju. 
Keliais atvejais suminimas 1655—1661 metų karas, bet J. Jurei- 
nis nepasako, kad tai buvo pirmoji ir pati žalingiausia Vilniui in
vazija, kai rusai įdūkę siautėjo, o miestas 17 dienų degė.

Gera tėra tai, kad 300 metų tamsiai sukakčiai priminti iš
leistas bent šviesus Vilniaus albumas, žinoma, jis sukakčiai ne
taikytas, bet kiekvienas sąmoningas lietuvis iš albumo vaizdų ir 
pridėtu pastabų supras, kas Vilnių kūrė, o kas ii griovė, ir kas jį 
dabar žaloja savo “socialistinės epochos” architektūra. Tai dar 
labiau paaiškės, išleidus antrąjį tomą.

Vienu iš tokių nereikalingų 
minėjimų laikyčiau

Kariuomenės šventu

Prašau manęs klaidingai ne
suprasti: neturiu nieko prieš 
kariuomenę, kuri kraštui ginti 
reikalinga. Lietuvos kariuome
nė turi ir didelių nuopelnų iš 
Nepriklausomybės kovų, yra 
atlikusi nemažai ir kultūrinio 
darbo,-kai švietė ir lavino lie
tuviško kaimo žaliukus. ' Bet 
šiandien jos nėra — telikę tik 
prisiminimai. Gali jie būti ir 

—labai brangūs.—bet vistiek ker- 
tasi su faktu, kad

kari’jomenė ir jos šventė te
galima nepriklausomoje valsty
bėje, o ne svetur, kai tos ka
riuomenės jau ir nėra.

Ji buvo atsteigta ir vėl nu
marinta, o minimas jos atkūri
mas. Kartais klausaisi paskaiti
ninkų ir jauti, kaip jie yra ant 
slidaus ledo: čia pasakoja apie 
senų Lietuvos laikų karžygius, 
čia prisimena Nepriklausomy
bės karuose žuvusius, čia vėl 
save iškelia, kaip “pirmuosius 
savanorius”-Mums atrodo, kad

ti, stipriai tempia žąslus; klai
kiai žvengia žirgas keldamas 
aukštyn karčius, ir lekia prie 
riterio. Čia vaidenasi raganiui, 
kad jis apmirė, kad nejudąs 
raitelis ėmė judėti ir ūmai at
merkė akis, pamatė lekiantį 
prie jo raganių ir prasijuokė. 
Kaip griausmas nuaidėjo per 
kalnus klaikus juokas ir su
skambėjo raganiaus širdyje, 
sukrėtęs viską, kas buvo jo vi
duje. Jam vaidenosi, kad kaž
kas labai stipraus įlindo į jį ir 
vaikščiojo ten, ir daužė kūjais 
širdį, gyslas... taip baisiai at
siliepė jame šitas juokas!

Griebė raitelis baisiąja ran
ka raganių ir iškėlė jį į viršų. 
Staiga mirė raganius ir jau mi
ręs atmerkė akis. Bet jau buvo 
lavonas ir žvelgė kaip lavonas.

patektų — tegu parduoda ki
tas viską ir išperka, o jei ne, 
teeinie pats į nelaisvę. Ir tiesa, 
viską, ką įgydavo kazokai, vis
ką dalydavosi pusiau: ar pa
grobdavo svetimus galvijus, ar 

viską pusiau dalyda-

pakęsti, kad Ivanui tokia dide
lė karaliaus malonė, ir giliai 
paslėpė savo širdyje keršto 
jausmą.

Vyko abu riteriai į karaliaus 
dovanotąją žemę, už Karpatų. 
Pasodino kazokas Ivanas drau
ge ant žirgo ir savo sūnų, 
pririšęs jį prie savęs. Jau buvo 
prieblanda, o jie tebejoja. Rū
dis užmigo, ėmė snausti ir pats 
Ivanas. Nesnausk, kazoke, kal
nuose pavojingi keliai!... Bet 
kazoko toks žirgas, jog pats 
visur žino kelią: nepaklys ir 
nesuklups. Yra tarp kalnų tar
peklis, d tarpeklio dugno dar 
niekas nėra matęs; kiek nuo 
žemės iki dangaus, tiek ligi to 
tarpeklio dugno. Bet viršum 
tarpeklio kelias, du Žmonės dar 
gali prajoti, o trys — nieku 
būdu. Ėmė atsargiai žengti žir
gas su apsnūdusiu kazoku. Gre
ta jojo Petras, visas drebėda
mas ir kvapą iš džiaugsmo su
laikęs. Apsižvalgė ir pastūmė 
savo draugą ir brolį į tarpeklį. 
Ir žirgas su kazoku ir kūdikiu 
nukrito į tarpeklį.

Nusitvėrė tačiau kazokas ša
kos, ir tik žirgas nukrito į tar
peklį. Ėmė jis repečkoti. su sū
numi ant pečių, į viršų: jau be
veik baigė lipti, pakėlė akis ir 
pamatė, kad Petras laiko atki-

savo dantis. Dar vienas iš jų, 
pats aukščiausias ir pats bai
siausias, norėjo iškilti iš že
mės; bet negalėjo, neįstengė 
tai padaryti - toks didelis už
augo jis žemėje; o jeigu būtų 
pakilęs, tai būtų apvartęs ir 
Karpatų kalnus, ir Septynpilio 
žemę, ir Turkijos kraštą; tik 
truputį jis paslinko, ir ėmė 
nuo to drebėti visa žemė. Ir 
visur daug pirkių apvirto, ir 
daug žmonių prislėgė.

Dažnai girdėti Karpatuose 
švilpesys, tarytum tūkstančių 
malūnų ratai ūžia vandenyje. 
Tai bedugnėje prarajoje, ku
rios dar nėra matęs joks žmo
gus, nes visi bijo eiti pro šalį, 
numirėliai graužia numirėlį, drįso nė kuždėti savo tarpe. 
Atsitinka dainai visame pasau
lyje, kad žemė dreba nuo vie
no galo ligi kito: taip esą dėl 
to — aiškina rašto žmonės, — 
kad esąs kažkur netoli jūros 
kalnas, iš kurio išsiveržianti 
liepsna ir imančios tekėti karš
tos upės. Bet seniai, kurie gy
vena ir Vengrijoje ir Galičo 
krašte, šitą dalyką geriau žino 
ir kalba, kad tai nori pakilti že
mės viduryje išaugęs' didelis 
didelis numirėlis ir judina že
mę.

sosi, kaip neregys skambina 
bandūra. Takių nuostabių dai
nų ji taip gražiai dar nėra dai
navęs nė,vienas bandūrininkas. 
Iš pradžių dainavo jis apie het-

v mono kraštą Sagaidačno ir 
Chmielnickio laikais. Kitaip ta- žirgus -

vosi.

iN. V. GOGOLIS
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r®Baisusis kerštas

11
Ir jau nei baimės ,nei nieko 

jis nebejautė. Viskas jam neaiš
kiai vaidenasi. Ausyse ūžia, 
galvoje ūžia, tarytum nuo svai
galų; ir viskas, kas dedasi 
prieš akis, tarytum voratinkliu 
aptraukta, šokęs ant žirgo, jo
jo jis tiesiog įKaniavą, manyda
mas iš ten pro Čerkasus pasuk
ti tiesiog į Krymą pas totorius, 
pats nežinodamas ko. Jojo jis 
jau dieną, jojo kitą, o Kania
vos vis dar nėra. Kelias tas 
pats, seniai laikas jam pasi
rodyti;, bet Kaniavos nematyti. 
Tolumoje sublizgėjo cerkvių 
bonios: bet tai ne Kaniava, o 
Šumskas. Nustebo . raganius, 
pamatęs, kad nujojo visai į ki
tą pusę. Ėmė varyti žirgą at
gal į Kijevą, ir po dienos pasi
rodė miestas, tik ne Kijevas, o 
Galičas, miestas, esąs dar to
liau nuo Kijevo negu Šumskas, 
jau netoli nuo Vengrų žemės. 
Nežinodamas .kas daryti, pasu
ko Žirgą vėl atgal, bet jaučia,

da buvo: šlovinga kazokija try
pė žirgais priešus, niekas ne
drįso iš jų pasijuokti. Dainavo 
senelis ir linksmas dainas ir 
žvilgčiojo savo akimis į minią, 
tarytum nebūtų buvęs aklas; o 
pirštai su kauliniais antpirš
čiais skraidė kaip musės po 
stogas, ir, rodėsi, stygos pačios 
skambėjo; o v minia aplinkui, 
seni žmonės nuleidę galvas, o 
jauni pakėlę į senelį akte, ne-

XXX
Kariavo karalius Steponas 

su turkais. Jau trys savaitės, 
kaip kariauja su turkais, o vis 
negali jų išvyti. O turkai galė
jo iškapoti visą pulką, štai pa
skelbė karalius Steponas, kad 
jeigu atsiras drąsuolis ir atves 
pas jį pašą gyvą ar negyvą, tai 
duos jam vienam tiek algos, 
kiek duoda visai kariuomenei. 
“Eikime, brolau, sugauti pa-

— Palaukite, — tarė senelis, 'šos!” — tarė brolis Ivanas į
- aš jums padainuosiu apie Petrą. Ir išjojo kazokai, vienas 

viena, kitas kita kryptimi.
Ar būtų sugavęs pašą Pet

ras, ar ne, o Ivanas jau vedą 
pašą, užnėręs jam virvę ant 
kaklo, pas patį karalių, “šau
nus esi vyras!” — tarė karalius 
Steponas ir liepė skirti vienam 
jam tokią algą, kiek gauna vi
sa kariuomenė; ir liepė skirti 
jam tiek žemės ten kur jis su
galvos, ir duoti galvijų tiek, 
kiek pats panorės. Kai gavo 
Ivanas iš karaliaus algą, pasida-

vis į priekį. Neatsirastų visa
me pasaulyje žmogaus, kuris 
papasakotų, kas dėjosi raga
niaus sieloje; o jeigu ir pa
žvelgtų, ir pamatytų, kas ten 
dėjosi ,tai negalėtų naktį mie
goti ir niekuomet nebesijuok
tų.

Tai nebuvo pyktis, nei bai
mė, nei pašėlęs apmaudas. Nė
ra pasaulyje tokio žodžio, ku
riuo būtų galima jį pavadinti. 
Jį degino, svilino, jam norėjos 
savo žirgu sutrypti visą pašau- Taip baisiai nežvelgia nei gy
lį, paimti visą kraštą nuo Kije- vasis, nei prisikėlęs iš mirusių- 
vo ligi Galičio su visais žmonė- f 
mis, su viskuo, ir paskandinti < 
jį Juodojoje jūroje. Bet ne iŠ 1 
pykčio jam norėjosi tai pada- : 
ryti; ne, jis pats nežinojo ko- 1 
dėl. Jis visas krustelėjo, kai 
jau pasirodė arti Karpatų kal
nai ir aukštasis Krivanas, ap
dengęs lyg kepure savo viršu
galvį pilku debesiu; o žirgas 
vis lėkė ir jau siautėjo po kai- grobį. Dar kartą prasijuokė ri- XVI
nūs. Debesys ūmai išsisklaidė, teris ir metė jį į prarają. Ir vi- Gluchovo mieste susirinko ram bėda — bėda abiem; kada lijo su Petru pusiau dar tą pa- 
ir priešais jį pasirodė baisus, si numirėliai šoko į prarają, minia aplink senelį bandūri- katram tenka grobis — grobte čią dieną. Paėmė Petras pusę 
didingas riteris. Jis nori susto- pagriebė numirėlį ir suleido į jį ninką ir jau gal valanda klau- pusiau: jei katras į nelaisvę karaliaus algos ,bet negalėjo

jų. Vartė jis į šalis negyvas 
akis ir pamatė sukilusius nu
mirėlius. iš Kijevo ir iš Galičo 
žemės, ir iš Karpatų, kaip du 
lašus vandens panašius veidu į 
jį.

Išblyškę, išblyškę,-vienas už 
kitą aukštesni, vienas už kitą 
kaulingesni stojo jie aplink rai
telį, laikantį rankoje baisųjį 
grobį. Dar kartą prasijuokė ri
teris ir metė jį į prarają. Ir vi-

vieną seną įvykį.
žmonės dar labiau'susispau

dė. ir neregys ėmė dainuoti:
“Viešpataujant ponui Stepo

nui, Septynpilio kunigaikščiui, 
— o buvo Septynpilio kuni
gaikštis ir lenkų karaliumi, — 
gyveno du kazokai: Ivanas ir 
Petras. Gyveno jie kaip brolis 
su broliu. “Žiūrėk, Ivanai, vis
ką, ką įgysi, — viskas pusiau. 
Jeigu katram džiaugsmas, 
džiaugsmas ir kitam; jei kat-

1 i
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Lietuvių emigracijų i užjūrį
VLADAS MINGĖLA

žmonių. ,
Nuo 1939 rugsėjo 1 d. ant- 

trojo Didžiojo karo pradžios, 
statistika nėra visai patikima. 
Tais metais gana daug žmonių

imigrantų, įvažiavusių 1899 
1914 JAV, 252,294, — tuo tar
pu “Pasaulio Lietuviuose” til-

1880 m. į Ameriką išju-
‘ dėjo ir žemaičiąi,. 1896 m. he- 

*-į. .., tuvių imigrantų banga ūžtelėjo
ir užliejo New Yorko kranti- 

feį;.,. didžiausį plotą. Iš čia jie 
sA" išsiskleidė po visą Ameriką.

Bet tikslios tautybių statistikos 
tada nebuvo. Kas atvykdavo iš 
Rusijos, rusu ir buvo užrašo
mas. Be to, jeigu atvykęs lietu
vis buvo Romos katalikas, tai 
jį užrašydavo lenku. Tokių 
“lenkų” pridygo Amerikoj, 
kaip grybų po lietaus.

To paties Jos. Slabey Rocek 
teigimu, iki 1899 m., į Ameri
ką-atvykusių buvo užregistruo
ta 275,000 lietuvių. Tarp 1899 

-m. ir 1914 metų atvyko dar 
’ 252,294.

1918.m. kovo mėn. New 
Yorke vykęs lietuvių suvažiavi
mas po ilgų diskusijų ir tyri- 
nėjimų, nustatė, ^ad lietuvių 
imigrantų, čia gimusių, iš gry
nų lietuvių ir maišytų tėvų,

• esą apie 750,000 žmonių. Tuo * pusiam K. Kasakaičio patiek- 
tarpu 1940 m. JAV gyventojų 
surašymo duomenys rodo tik 
apie 270,000 lietuvių kilmės 
žmonių. Greičiausia į šį skaičių 
įeina tik Lietuvoj gimę. Kiti, 
kurie yra gimę JAV, nemiš- 
rių ir mišrių šeimų, tikriausia

| JAV emigravo nuo 600,000 
iki 700,000 lietuvių, žodžiu, 
kasmet Lietuva netekdavo 20,- 
000—25,000 savo žmonių.
IŠ N. LIETUVOS EMIGRAVO: 

1923 m. — 2,693; 1924 m.
— 3,051; 1925 m. — 2,869; 
1926 m. — 10,364; 1927 m. —- 
18,064; 1928 m. — 8,941; 1929 
m. — 15,999; 1930 m. — 6,428; 
1931 m. — 1,756; 1932 m. — 
1,001; 1933 m. — 1,300; 1934 

1,519; 1935 m.

į tą skaičių nepakliuvo, nes jie 
laikomi tikrais amerikiečiais 
Be to, kas yra gimęs Rusijoj, 
Vokietijoj ar kitur — irgi į tą 
skaičių neįeina.

Nors nepriklausomos Lietu
vos vyriausybė buvo išleidusi 
emigracijos įstatymą dar 1920 
m., bet! kiek žmonių emigravo 
iŠ Lietuvos 1918—1922 m. lai
kotarpy į Šiaurės ir Pietų Ame- m. — 1,519; 1935 m. — 2,722; 
riką, tikslių statistikos duome- 1936 m. 2,120; 1937 m.—2,937; 
nų neturime. Galima manyti, 1938 m. — 3,183; 1939 m. —
jog nedaug. Statistinius duome- 3,988 ir 1940 m. apie 6000
nis turime tik puo 1925 m., 
bet ir ši statistika nėra tiksli.
Tik nuo 1927 m. emigrantų 
statistika buvo tiksliau veda
ma, susisteminta.

Jos. Slabey Rocek, ameriki- (ypač žydų) apleisdavo Lietu- 
nė statistika, rodo lietuvių , va neoficialiai.

' Iš patiektos lentelės matyti, 
kad 1927 m. buvo pasiektas 
emigracijos rekordas, būtent, 
18,064. E to skaičiaus vien į 
Braziliją 1927 m. išvyko 11,- 
702. Ketvertų metų laikotarpy 
Brazilija gavo net 23,107 mū
sų tautiečių. Bet tam tikras 
kiekis emigrantų sugrįžo atgal, 
nes gyvenimas Brazilijoj pasi
rodė begalo sunkus. 1926 —

1930 m. laikotarpy Kanadon 
<. išemigravo 6,380 mūsų žmonių.

Argentinon per vienus 1929 
metus išemigravo net 6.095 
žmonės.

PABĖGĖLIAI - TREMTINIAI
Po pirmojo Didžiojo karo į 

JAV, beveik nebuvo įmanoma 
patekti — tiek buvo suvaržy
ta imigracija. Lietuvai' buvo 
nustatyta begalo maža kvota.

Kai Lietuva buvo okupuota 
raudonosios armijos; lietuvių 
daugiausia bėgo Vokietijon. 
Daug iš Lietuvos išvyko, kai 
Sovietų Rusija sudarė repat
riacijos sutartį su Vokietija; 
pagal tą sutartį iš Lietuvos re
patrijavo 52,600 žmonių.

1944 m. vasarą, kai raudo
noji armija vėl artėjo prie Lie
tuvos, lietuviai masėmis slin
ko į vakarus, bet nevisi išbėgo.

zymį^daHt buvo raudonosios 
armijos pavyti, sugrąžinti Lie
tuvon, o iš ten išgabenti į Si
birą ar kur kitur. Unrros sto
vyklose Vokietijoje jau po ka
ro gyveno 56,510 lietuvių.
• JAV vyriausybė išleido imi
gracijos įstatymą _ (Displaced 
Person Act of 1948). vėliau 
tas • įstatymas buvo papildytas 
nauju (Public Law 555), pagal 
kurį ir iš Klaipėdos krašto ki
lę lietuviai turėjo* galimybę iš
emigruoti. Dar vėliau išleistas 
imigracinio įstatymo papildy
mas (Refugee Relief Act of 
1953). Pagal šį įstatymą į JAV 
atvyko apie 3000 lietuvių.

Pagal DP įstatymą Amerikon 
atvyko virš 27,807 lietuvių. 
Pridėjus dar apie 2000 atvy
kusių pagal afidavitus, susida
ro apie 31,000.

tais duomenimis — 234,683. 
Be to, K. Kasakaitis , prideda 
1915—1924 m. laikotarpyje • iš 
Lietuvos išemigravusiųjų 10,- 
683. Iki pirmojo pasaulinio ka
ro, K. Kasakaičio tvirtinimu, iš 
Didžiosios ir Mažosios Lietuvos

ROMUALDU DŽIOVALĮ PALYDINT
Staigi mirtis (lapkričio 3) ‘ja, Tėvynės Mylėtojų draugija 

pakirto vis dar tebeveikių ir taip pat sudaro tą dirvą, ku- 
pilną energijos Romualdą Džio- ’ rioje velionis per ištisus de- 
valį, kuris per 45 savo gyveni
mo metus, praleistus šiame 
krašte, Elizabetho lietuvių vi
suomeninėje ir kultūrinėje, vei
kloje buvo įaugęs taip tvirtai, 
kaip anas poeto “ąžuols drūts 
ten, prie Nemunėlio”.

Jaunas atvykęs į šį kraštą ir 
būdamas veiklios prigimties, 
Romualdas tuojau įsijungė į 
Elizabetho lietuvių draugijinį 
gyvenimą. Jis buvo ne tik pa
reigingas narys bet ir daugelio 
draugijų steigėjas ir vienas 
energingiausių tų draugijų gy
venimo ir veiklos judintojas. 
Šiandien mes skundžiamės lai
ko stoka ir nuovargiu, pabuvę 
kurios nors organizacijos val
dyboje vienerius metus, o ve
lionis sugebėjo nepavargdamas 
ir nestokodamas laiko, — nors 
ir jis taip pat turėjo užsidirbti 
kasdieninę duoną ir išlaikyti 
šeimą, — išbūti ir tai ne vie
nos, bet kelių draugiją valdy
bose net 35 metus.

NICOLET, Ouebe^o provincijos Kanadoje mieste, įgriuvo žemė su 
5 namais; 3 žmonės žuvo.šimtmečius plušėjo ir dirbo, 

eidamas įvairias pareigas jų 
valdybose.

Tačiau daugiausia velionis 
pasireiškė ten, kur reikalas lie
tė jo anksti paliktąją tėvynę 
Lietuvą. Kai sklaidai tų įvai
rių draugijų ar net kokių laiki
nų susibūrimų neįgudusią ran
ka rašytus protokolus dažname 
jų randi ir a.a. Džiovalio pa- 

" vardę. Jis ir aukų rinkėjas Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui, ir 
Vilniaus Geležiniam Fondui, ir 
Ginklų Fondui ir Lietuvos Lais
vės paskolos lakštų platinto
jas. Kai iš Lietuvos atvykdavo 
žymesnieji veikėjai į šį kraštą, 
velionį randame besirūpinantį, 
kad jie užsuktų ir Elizabetho 
lietuvių koloniją su savo pra
nešimais apie besikuriančios 
Nepriklausomos Lietuvos gyve
nimą. Ir jei kiekvienas toks 
lankytojas iš Elizabetho koloni
jos neišvyko tuščiomis, tai di
delis nuopelnas priklausė ir

gė Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimus, protesto 
mitingus prieš Lietuvai teikia
mus ultimatumus ir pan. šiam 
komitetui velionis taip pat il
gus metus sėkmingai pirminin
kavo .

Berods nepriklausydamas jo
kiam politiniam susigrupavi- 
mui, velionis sugebėdavo su
rasti bendrą kalbą su kiekvie
nu patriotiškai galvojančiu lie
tuviu. šiaip buvo religingas ir 
pavyzdingas parapijos narys.

Giliai įvertindamas organi
zuoto gyvenimo reikalingumą, 
ir suprasdamas naujų organi
zacinio gyvenimo metodų svar
bą, velionis nepaliko nuošalus 
ir nuo Lietuvių Bendruomenės. 
Jis uoliai dalyvavo ir vietos 
apylinkės kūrime ir tolimesnė
je jos veikloje, eidamas vice-

> Ukmergės apskr. Paliko didžia- 
• me nuliūdime beveik 40 metų 

bendro gyvenimo palydovę ir 
taip pat uolią savo darbų talki
ninkę ir rėmėją našlę Uršulę 
ir sūnų Praną, baigusį aukštuo
sius mokslus.

Po daugelio gražių ir kilnių 
darbų Lietuvos gerovei, ilsėkis 
mielas Romualdai, ramybėje.

K J.

negalėtų iškilti iš žemės, kad 
veržtųsi ir jis graužti, bet 
graužtų patsai save, o jo kau
lai augtų, juo toliau, juo la
biau, kad dėl to dar padidėtų 
jo kančia. Šita kančia bus jam 
baisiausia, nes nėra didesnės 
kančios žmogui, kaip norėti at
sikeršyti ir negalėti atkeršyti.”

“Baisi bausmė, tavo sugalvo
ta, žmogau! — tarė Dievas. — 
Tebūnie viskas taip, kaip tu pa
sakei; bet ir tu amžinai sėdėk 
ant savo žirgo, ir nebus tau 
dangaus karalystės, kol tu sė
dėsi ant savo žirgo!” Ir viskas 
taip įvyko, kaip buvo pasakyta:

BAISUSIS KERŠTAS
Atkelta iš 3 psL 

stumti. “Teisus Dieve! Geriau 
aš būčiau nepakėlęs akių, ge
riau būčiau nematęs, kaip tik
rasis brolis taiko ‘ atkišęs ietį, 
kad nustumtų mane atgal! Ma
no mielasis broli, durk man ie
timi, jeigu taip man lemta, bet 
paiimk sūnų! Kuo nusidėjo 
nekaltas kūdikis, kad turi mir
ti tokia baisia mirtimi?” Nusi
juokė Petras ir pastūmėjo jį ie
timi ir kazokas su kūdikiu nu
krito į prarają. Pasisavino Pet
ras visą turtą ir ėmė gyventi 
kaip paša. Žirgų kaimenių nie
kas tokių neturėjo kaip Petras. 
Avių ir avinų niekur 
buvo. Ir mirė Petras.

Kaip mirė Petras, 
Dievas abiejų brolių, 
Ivano, vėles į teismą, 
nusidėjėlis yra šitas

žemėje. Ji lieka be želmenų — 
ir niekas nežino, kad buvo pa
sėta sėkla.

Padaryk, gi, Dieve, taip, kad 
visi ko palikuonys - nepatirtų 
žemeje laimės. Kad paskutiny
sis jo giminėje būtų toks pikta
darys, kokio dar nėra buvę pa
saulyje! Ir nuo jo blogų darbų, 
kad visi jo senoliai ir proseno
liai nerastų ramybės karstuose 
ir, baisiai kentėdami, kaip dar 
niekas pasaulyje, kiltų iš savo 
kapų. O Judas Petras, kad ne
įstengtų pakilti ir dėl to dar

__ baisiau kentėtų; ir rytų kaip—ir lig šiol stovi Karpatų kal- 
• pasiutęs žemę ir raitytųsi po nuošė raitas nuostabus riteris, 
žeme!

Ir kai ateis atpildo valanda 
už šito žmogaus piktadarybes, 
iškelk mane, Dieve, iš šitos 
kiaurynės su žirgu ant paties 
aukščiausio kalno, ir tegu atei
na jis pas mane, ir numesiu aš 
jį nuo to kalno į pačią giliau-

ELIZABETH, N. J.

Ligi šių metų gruodžio 1 d. 
Elizabetho Balfo skyrius vykdo 
rūbų rinkliavą. Labai prašoma, 
kas gali, aukojamus rūbus pri
statyti į parapijos kleboniją. 
Jeigu kas negalėtų pats aukoja
mų rūbų pristatyti, tai atvykę 
rūbų rinkėjai paims, tiktai rei
kia pranešti — paskambinti ar-

(Valdyba.)

OF KEARNY, N. J
ĮSTEIGTA 1924 M.

DRAUGIJA ATLIEKA ŠIUOS PATARNAVIMUS:
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Pr. Kuduliui EI 3-3058. arba
tiek ne-

I
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pašaukė 
Petro ir 
“Didelis 

žmogus”
— tarė Dievas, — Ivanai, ne
galiu aš jam išrinkti bausmės; 
išrink jam bausmę tu pats!” 
Ilgai svarstė Ivanas, norėdamas šią prarają, ir visi numirėliai, 
sugalvoti bausmę, ir pagaliau 
tarė: “Didžiai nuskriaudė ma
ne šitas žmogus: išdavė savo 
brolį, kaip Judas, ir atėmė man 
įpėdinius ir palikuonis. O 
žmogus be įpėdinių' ir palikuo
nių — vis tiek kaip sėkla, nu
mesta į žemę ir veltui žuvusi

jo senoliai ir prosenoliai, kur 
jie bebūtų gyvenę kad visi iš 
visų žemės pakraščių atvyktų 
jo graužti už tas kančias, kurių 
jis suteikė jiems, ir kad amži
nai jį graužtų, o aš džiaug
čiausi, žiūrėdamas, kaip jis 
kankinasi! O Judas Petras, kad

ir mato, kaip bedugnėje prara
joje numirėliai graužia numi
rėlius, ir jaučia, kaip gulįs po 
žeme numirėlis auga, graužia, 
baisiai kankindamasis, savo 
kaulus ir baisiai drebina že- 
mę. -r

Jau baigė neregys savo dai
ną; jau ėmė derinti stygas; jau 
ėmė dainuoti juokingas dainuš
kas apie Chomą ir Jeremą, 
apie Stikliarą Stokozą... bet 
ir seni, ir maži vis dar negalė
jo atsipeikėti ir ilgai stovėjo 
nuleidę galvas susimąstę dėl 
baisaus senovės įvykio.
t (Pabaiga).

.............. - . - pirmininko pareigas jos valdy- ba klebonijai EI 2-2271, arba 
Jei dabar lietusiai didžiuo- 

Romualdas Džiovalis buvo ?• Didžbaliui EI 3-7676. 
gimęs 1890 m. Pabaisko valse.

jasi turėdami Elizabethe savus 
namus, vadinamus Lithuanian 
Liberty Hali, tai. kad šitie na
mai išdygo, daug nuopelnų pri
klauso šalia kitų lietuvių ir a.a. 
velioniui Jis buvo pirmasis ši
tų namų viceprezidentas ir 
vienas jų steigėjų.

Taip pat ir antrajai Elizabe
tho lietuvių ekonominio gyve
nimo išraiškai — Lietuvių sta
tybos ir Paskolos Bendrovei — 
velionis yra taip pat nusipel
nęs.

Savišalpinė šv. Petro ir Po
vilo draugija, Piliečių klubas, 
šv. Mykolo Arkangelo draugi-

laiko ir nevengdamas kitų ne
patogumų, kartu su kitais veik
lesniais lietuviais organizuoda
vo tam ar kitam reikalui aukų 
rinkimą ir pats jas rinkdavo.

Gilią vagą velionė išvarė ir 
kelias dešimtis metų Elizabe
the veikiančiame Lietuvos Gel
bėjimo Komitete, sudarytame 
iš įvairių patriotinių organiza
cijų atstovų, šis komitetas, 
anksčiau veikęs Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus Rėmėjų D-jos 
ir kitais vardais ,rūpinosi vi
sais Lietuvą liečiančiais reika
lais. Jis rinko aukas Lietuvai 
ir parašus, kad JAV pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę, ren

Tėveliui Emanueliui Yahkui. O. P.

jo brangiam tėveliui mirus reiškiame brolišką užuojautš

Tėvai Domininkonai.

SCHUYLER SAV1NGS AND LOAN ASSOCIATION Draugijos Valdybą sudaro:

24 Davis Avenue Keamy. N. J.

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

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

dukart per metus.
Draugijos raštinė nuosavuose namuose:

24 Davis Ave« Keanty, N. J.
Telefonas: KE 2-7260
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Pagerbti senieji lietuviai veikėjai
■
trasas’ ’-t+S
■

v Lapkričio 6 Clevelande bu
vo prisiminti ir pagerbti senie
ji vietos veikėjai veteranai. Vi
si tie, 'kurie čia kūrė lietuvišką 
gyvenimą — steigė draugijas 
ir vėliau jose veikė, organiza- 

.. vo parapijas, dainavo ir vaidi
no lietuvių vakaruose, rūpino
si patalpų Įsigijimu ir t. t. Visi 
tie, kurie gyveno ir Lietuvos 
gyvenimu — siekė jai laisvės, 
dėjo ir rinko pinigus jos atsta
tymui, visaip rėmė tėvynėje li
kusius savo artimuosius.

Niekas neabejoja, kad visi 
šitie veikėjai, šiandien jau žilo 
plauko sulaukę, tokio prisimi
nimo ir pagarbos yra verti ir 
nusipelnę. Tad ‘Bendruomenės 
apylinkės valdybos užsimoji
mas — jos iniciatyva ir pastan
gomis šis pagerbimo vakaras 
įvyko — visais atžvilgiais yra 
sveikmtinas. Kaip menkas yra 
tas žmogus, kuris žilos galvos 
negerbia, lygiai ligos būtų 
apimta ir ta visuomenė, kuri 
nusisuktų nuo tų," kurių darbo 
ir pasiaukojimo vaisiais pati 
gyvena.

Todėl Įdomu pažiūrėti, kaip 
šis pagerbimo vakaras pavyko.

Jis ėjo pagal tokią progra
mą: Buvo pradėtas visų sugie
dotu Tautos himnu. Toliau ma
žoji Gatautytė padekląmavo 
įnirusiems pagerbti B. Braz
džionio eilėraštį. Aid. Augusti-

- navičienė plačiau apibūdino šių., 
vakaro reikšmę (gaila, jos 
augšto stiliaus kalba ėjo virš 
daugelio klausytojų galvų), žo
džiu sveikino Alto' vardu J. 
Daugėla, Balfo vardu vienas iš 
jo direktorių — S. Laniauskas, - 
lietuvių spaudos vardu —“Dir
vos” red. B. Gaidžiūnas; raštu 
— skautų tunto vardu Vyt. Ka- 
mantas, studentų ateitininkų 
draugovės vardu J. Puškorius, 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdžio 
skyriaus vardu jo valdyba, 
skaučių Neringos tunto vardu 
G. Modestavičienė, Lietuvių

—Sąjungos _Ramovės skyrius.
Pagerbiamųjų vardu kalbėjo 

K. S. Karpius. P. J. žiūrys ir 
Flor. Saukevičius.

Meninę programą atliko taip 
pat senieji dainos veteranai: 
J. Alekna su dukterimi, Galdi
kienė, A. Zdąnis, J. Salasevi- 
čienė, Jankauskaitės ir Liui- 
zaitės pianinu palydimi. Šalia 
veteranų, praeičiai atstovau
jančių, scenoje pasirodė ir 
jaunasis atžalynas — L. Sagio 
vadovaujamos tautinių šokių 
šokėjos bei J. Kazėno akordeo- , 
nistai. Programai vadovavo ir

kričio 11 'd. vakare traukiniu 
buvo išvykęs koncertuoti į» 
Bostoną.

— Dainos choras lapkričio 
13 d. surengė vakarienę nau
josios parapijos salėj 15 metų 
veiklos sukakčiai paminėti. 
Choras dabar nebeveikia, bet 
senąsias tradicijas tebepalaiko.

— Lietuvių radijo Jjlubas 
vyfcdo pinigų telkimo vajų, bet 
į išsiuntinėtus raštus teatsilie
pia maža kas. Reikėtų sukrus
ti, nes radijo patarnavimais 
daug kas naudojamės ir trans
liacijų klausytis mėgstame.

— N. Vedegytė - Palubins- 
kienė dalyvavo aštuntoje meti
nėje “Jay” meno parodoje ir> 
už aliejinės tapybos kūrinį 
“Saulėgrąžos” laimėjo antrąją 
vietą ir už iliustraciją — gar
bės pažymėjimą.

— Balfo vykdytas aukų rin
kimo vajus buvo baigtas lapkr. 
13 d. Kiek girdėti, šiemet no
riau aukojo negu kitais metais. 
Yra gražių pavyzdžių: 5 metų 
amžiaus Arūnas Bielinis Balfui 
atidavė savo metines santaupas 
— 10 dol.

__ __ ____ _ — Lietuvos* kariuomenės mi-
Ir nuostabiausia, kad kaip tik nėjimo šventė šiemet įvyksta 
teko pasigesti tų, kurie tariasi lapkričio 23 d. 7 vai. vak. lie- 
reprezentuoją viešąjį gyveni- tuviu salėje. Rengia L. S. 'Ra
mą: tarp atsilankiusiųjų nebe- moyės skyriaus valdyba. Pa-* 
buvo matyti kaikurių politinių 
grupių lyderių, visos eilės or
ganizacijų pirmininkų, visos ei-

iš dalies pats ją atliko akt. P. 
Maželis, (deja, neišvengęs kai
kurių trivialumų ir užtęsimų).

Visa tai padvelkė jaukia ir 
gaivinama šiluma. Suąidarė at
mosfera, kurioj kiekvienas ma
loniai jautėsi. Viskas prisidėjo 
prie to, kas vienus su kitais 
vienijo ir artino, šiuo atžvilgiu 
pagerbimo vakaras neabejoja
mai bus daug gero į Clevelan- 
do lietuvių gyvenimą Įnešęs.

Dėmesio yra vertos ir kaiku- 
rios kalbose pareikštos mintys. 
Pvz. žiūrys įsakmiai Įspėjo ne- 
bepakartoti jų klaidos, kada 
jie nebekreipė dėmesio į savo 
jaunimą ir jį paleido nutauti- 
mo linkme. Flor. Saukevičius, 
prisiminęs savo kartos darbą, 
pastebėjo, kad ' didelė dalis 
naujakurių, atgabentų čia su
sipratusių lietuvių pas tango-, 
mis, visiškai jau nebesidomi 
lietuvišku gyvenimu ir niekur 
nebesilankanti. Pratęsiant jo 
mintį, reikia pastebėti, kad 
naujakuriai ir šiam vakarui 
nebeparodė tokio dėmesio, ko
kio jis buvo vertas: jų nebeatsi
lankė tiek, kiek reikėjo laukti.

NAŠLAIČIAI susirūpinę, kai jų tėvas Guy Andreu-s (Houston, 
Tex.) nujovė žmona, jos tėvą, dėde *■* pats nusižudė.

lt <ž.

z

NĄSHĮJA, N. H
Spalio 30 d. vietinis Balfo 

skyrius šv. Kazįmierd parapi
jos salėje turėjo metinį visuoti
nį narių susirinkimą. Senai 
skyriaus valdybai atsistatydi
nus ir pravedus naujus rinki
mus, Į naują valdybą Įeina šie 

'.asmenys: pirm. Jonas Tamu- 
lionis, vicepirm. Teklė Mitcn- 
ell, sekr. Ona Rutkauskienė, 
ižd. Vytautas Savickas ir na
riais — Pranas Stončius ir Pet
ras Savickas.

Šv. Kazimiero par. klb. kun. 
j. Bucevičiui maloniai sutikus, 
Balfo skyriaus valdyba lapkri
čio 2 d. parapijos salėje suruo
šė kortų vakarą. Gautas iš va
karo pelnas $41.90, kartu su 
nario mokesčiu jau išsiųsta į 
Balfo Centrą. P. S.

BALTIMORES ŽINIOS
riško nuoširdaus darbo paau
kota, gali pasakyti tai, kad to
kių savanorių būta gausiau 
kaip šimtas. Per ilga būtų juos 
visus čia paminėti, nors to jie 
yra nusipelnę. Tačiau negali
ma 
do 
tą, 
vo.
ir buvusieji Švč. Vardo draugi-maldos už žuvusius dėl Lietu

vos laisvės karius bus atlaiky
tos lapkr. 20 d. šv. Jurgio baž- 

lės gerai uždarbiaujančių pro- nyčioj, pamokslą pasakys kun. 
fesionalų ir kitų stambių, žuvų. ® Ivanauskas. SP.
Ar nereikėtų ir jiems. Saukevi- 
čiaus žodžiu tariant, botagu 
sudrožti “per papilvę”: koks gi 
iš jų bendro sugyvenimo ir 
darbo pavyzdys visai mūsų 
bendruomenei?

Kai vieni stengiasi iš gyve
nimo pabėgti, kiti padaro ir už 
juos. Visi pobūvių rengėjai ge
rai žino, kokia našta užgula 
šeimininkų ir ypač šeimininkių 
pečius. Labai daug darbo ir 

-širdies šiam parengimui atida- 
vė valdybos vicepirm. F. Ei- 
dimtas, K. Žukas, Blinstrubas. 
šeimininkės Jokubaitienė, Šen- 
bergienė, Navickienė, žydavi- 
čienė, Makarskienė ir kitos, ku
rios viską supirko, sunešė, iš
kepė ir išvirė. Jos taip pat di
dele dalimi prisidėjo prie vaka
ro pasisekimo ir anos nuotai
kos susidarymo. .Vyriausiuoju, 
vakaro šeimininku teko būti 
valdybos pirm. St Barzdukui.

Buvęs.

— Čiurlionio ansamblis lap-

WESTFIELD, MASS.

Didysis rugpiūčip mėnesio 
potvynis palietė ir mūsų kolo
niją. Beveik pusės parapijos 
žmonių namai buvo apsempti; 
dalis jų buvo nukelti net nuo 
pamatų. Labiausiai nukentėjo 
šv. Kazimiero bažnyčia ir kle
bonija. Vandens būta virš ke
turių pėdų. Bažnyčios grindis 
reikėjo išmesti ir Įdėti naujas. 
Nuostohų~padaryta apie dešimt 
tūkstančių dolerių.

Šiam tikslui lapkričio 20, 
sekmadieni, 8 v. v. Įvyks dide
lis parengimas VVestfield High 
School salėje. Programoje da
lyvaus geriausi šio miesto ir 
apylinkės artistai, šį vakarą 
parems ir Stanley Home Pro
ducts Co., atsiųsdama savo 
chorą. .

Kviečiame visus iš arti 
toli atvykti i šį mūsų Įdomų 
gražų vakarą. Rengėjai.

Austrių puota — Oyster Roast
Įvyko lapkričio 13 d. par. sa

lėje ir kieme. Tai pats svar
biausias metinis šv. Alfonso 
par. parengimas, ruošiamas 
kasmet antrą lapkričio sekma
dienį. JĮ ruošia stipriausia pa
rapijos organizacija — švč. 
Vardo draugija, šiuo parengi
mu susidoriiėjimas šiais metais 
buvo ypač didelis, čia prisidė
jo dar saulėta, pusiau vasaris- ■ jos valdybų nariai: J. Mičiulis. 
ka diena. Nuo pirmos .ligi penk
tos valandos po piet gausiai 
susirinkę svečiai salėje buvo 
vaišinami šiltais valgiais, o kie
me mėgėjai desertui naudojosi 
austrėmis, žaliomis ar šutinto
mis. Pasibaigus vaišėms, jauni
mui buvo duota progos pasi
šokti. Aštuonias valandas už
trukęs parengimas buvo labai 
judrus ir linksmas. Tūkstantis 
a t s i 1 a n kiusiųjų džiaugėsi, 
kad galėjo skaniai pasivaišinti, 
su savo pažįstamais pasimatyti, 
pasilinksminti ir, be to padėti 
parapiją išlaikyti.

tylomis prieita pro šv. Var- 
draugijos sudarytą komite- 
kuris visą darbą organiza- 
Komitetą sudarė esamieji

• Darbininko 'kalėdiniam 
numeriui specialių straipsnių J 
laukiama iki gruodžio 5. Vė- 
liau jais jau nebus galima pa- 
sinaudoti, nes kalėdinis nume- 4^ 
ris išleidžiamas savaite anks- 4| 
čiau, kad prieš šventes dar pa- 
siektų skaitytojus dėl pašto 
siuntų perkrovimo. Skelbimai 
laukiami iki gruodžio 10.

• Padėkos dienos savaitga
lyje, lapkričio 25, penktadienį, 
Darbininkas neišeis.

• Darbininko dramos kon
kursui atsiųstas penktas vei- . 
kalas “pirmi smūgiai”, 4 veiks- 
mų drama, pasirašyta Tylio- 
nio slapyvardžiu.

• Liet. Studentę Sąjungos
metinis suvažiavimas Įvyks lap-' 
kričio 25—26 d. Clevelande
kroatų salėje 6314 St. CIair *3 
Avė. Kai kurie jo momentai
gali būti Įdomūs ir mūsų visuo
menei pvz., atidarymas įvyks 
lapkričio 25 d. 9:30 v.; literatū
ros vakaras (jo programą at
liks pačių studentų jaunosios 
jėgos — literatai, muzikai, šo
kėjai ir kit.) — lapkričio 26 d. 
7:30 v. v.

• Lietuvos Enciklopedijos 
iš suplanuotų 20—21 tomo 6 
jau atspausdinti, septintasis 
išeis gruodžio mėnesyje. Nuo 
8 tomo L. E. bus spausdinama 
be atsargų, tik prenumerato
riams. Ta proga skelbiamas, 
naujų prenumeratorių vajus, 
kad dabar galėtų Įsigyti tie, ku- . 
rie nori. Vieno tomo kaina 7.50 
dol.. plius persiuntimo išlai
dos. Suradusiam 6 naujus pre
numeratorius. vienas, komplek
tas duodamas kaip premija. Už- 
sisakiusiem ir Įmokėjusiems 
bent už vieną tomą, visi 6 to
mai siunčiami iš karto. Liku
sią sumą bus galima mokėti

’ dalimis.
Adresas: Liet. Enciklopedija, 

265 C Street. So. Boston 27, 
Mass.

visos painiavas. Miela pažymė
ti, kad, skyriaus pirmininkei 
EI. Armonienei padedant, jau 
visai baigiama tvarkyti 20 to
kių garantijų. Dar tikimasi ke
liolikos garantijų daugiau.

Drabužių rinkliavą baigta. 
Jos vaisiai visai geri: paruošta 
Balfo Centrui išsiųsti 17 dide
lių dėžių, šį kartą sudėti rūbus 
į dėžes valdyba vargo daug ne
turėjo, nes jai talkino Br. Bud- 
reikaitė, M. Jokubaitienė, Ema 
Tasmanienė (ši dabar atvykus 
iš Vokietijos) K. Galeckas, K. 
Gudauskas, V. Laukaitis, K. Sa
dauskas ir V. Skibiniauskas. 
Dar reikia priminti kad Vincas 
Velžys ir jo žmona, eidami 
abiejuose lietuvių legionierių 
postuose pirmaujančias parei
gas. kreipėsi Į posto narius, ku
rie šį kartą suaukojo labai žy
mią visų siunčiamų drabužių 
dali. Balfo rudens vakaro lai
kas — lapkričio 19 d.

Vyskupas R. Dwyer
kaip pranešta, savo vyskupi

jai (Reno arba Nevados) rin
ko aukas šv. Alfonso bažnyčio
je lapkričio 7 ir 8 d. per Ste
buklingojo Medalikėlio nove- 
nas; Rinkliavos vaisiai* tokie: 
išvykstančiam svečiui prel. L. 
Mendelis įteikė $2.000.00 čekį. 

—Į~šią sumą Įeina—S270.00 su- 
rinktų per lietuvių pamaldas 
sekmadienį, lapkričio 6 d.. ir 
$150.00 asmeninė prel. L. Men- 
delio auka .
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R. DiStefano, J. Kašinskas, P. 
Grossi, F. Rėkus, J. Galkas, Ch. 
Wilczynski, A. Strazdauskas ir 
A. .Miceika. Komiteto pirminin
ku ir vyriausiu parengimo va
dovu buvo kun. Juozas Anto- 
szevvski.

Varpų. Giesmė
Liet. Bendruomenės Balti- 

morės apylinkės rūpesčiu, lap
kričio 12 mūsų koloniją aplan
kė Waterburio lietuvių scenos 
mėgėjų teatras su “Varpų Gies- 

E me’r. Vaidinimo pasižiūrėti pri
sirinko pilna lietuvių svetainė. 
Tai rodo, kaip buvom pasiilgę 

—rimtesnio dramos veikalo l.TB_ 
apylinkė, pakviesdama water- 
buriečius. altiko gerą darbą vi
suomenei. Nuostoliais irgi ne
turės skųstis, nes ir svečius iš
leido ne su tuščiomis rankomis, 
ir į savo pajamas galės šį ta 
įrašyti.

Balfo skyriaus
mėnesinis susirinkimas įvy

ko lapkričio 6 d. lietuvių sve
tainėje. Svarstytas garantijų 

• Vokietijoje esantiems lietu
viams klausimas. Išsiaiškintos

VAJAUS UŽBAIGIMO PROGA ĮVYKS

ir 
ir

J. M.

Parengimas buvo paruoštas 
labai gerai. Viskas buvo gerai 
numatyta, vikriai Įvykdyta. 
Tūkstantis žmonių buvo gražiai 
priimta. Neteko nugirsti nė ma
žiausio nusiskundimo ar nepa
sitenkinimo. Tai nuopelnas 
rengėjų ir savanorių darbinin
kų. dirbusių atsidėjus. Virėjos 
dirbo ne tik pačią vaišių dieną, 
bet jau kelias dienas anksčiau. 
Tvarkytojai ir padavėjai ištisas 
valandas be poilsio rūpinosi pa
tarnauti svečiams. Kiek savano-

• Dr. Juozas Sidagis iš Vo
kietijos pasirašė trim mėne
siam sutarti palydėti emigran
tų transporto laivus Į Ameriką 
kaip laivo gydytojas .Po Naujų 
Metų žada pats emigruoti Į 
Ąmeriką pas savo brolį.

19S5 METŲ, LAPKRIČIO 20 DIENĄ, 4:30 VAL. PO PIETŲ 
ŠVENTO STANISLAVO PARAPIJOS SALESE 
DRIGGS AVENUE IR NEWELL STREET KAMPAS, GREENPOINT, N. Y.

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 bufetas veiks iki 11 v. v. 
(ėjimas $1.50; studentams ir moksl. $1.00 
Visas pelnas skiriamas dideliame varge 

esantiems lietuviams šelpti ir jų 
vargo mokykloms išlaikyii.

Maloniai kviečiame visus atsilankyti.

1955 M. BALFO VAJAUS KOMITETAS

Už katalikišką veiklą 
LRK Federacija skiria medalį, 
kuris bus Įteiktas kitais metais 
spalio 12—14 Federacijos kon
grese Bostone. Federacijos Ta
rybos suvažiavimas. Įvykęs Chi- 
cagoje lapkričio 5 d., kandida
tui parinkti paskyrė komisiją, 
į kurią įeina prel. J. Balkūnas. 
J. Krušinskas. J. Stukas. S. 
Lūšvs ir P. Jurkus. •
• ALRK Federacija ragina 

Federacijos apskričius ir atski
rus skyrius Kalėdų švenčių 
metu vaikams surengti eglu
tes. jei jų nerengia kiti, ir vai
kus apdovanoti už gerą lietu
vių kalbos, religijos mokėjimą, 
darbštumą ir kit.

• "Lietuviu Dienų" lapkri- * 
čio nr. sudėta per 60 iliustra
cijų iš lietuvių visuomeninki, 
organizacijų, parapijų ir pa- -■ 
vienų asmenų gyvenime. Pla
čiau minima prel. M. Krupavi
čiaus 70 metų sukaktis. Repor
tažų skyriuje duodama Brook- 
lyno Angelų Karalienės para
pijos ir Putnamo vienuolyno 
aprašymai.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ/
Lietuvių bendrovė Overseas 

Cargo Co. siunčia į Lietuva ir 
kitus Europos kraštus siunti
nius su angliška medžiaga kos
tiumams. maistu. avalyne, 
vaistais ir kit. su pilna 100% 
garantija. Visi reikalingi mo
kesčiai sumokami čia. Ameri
koje. gavėjas nieko neprimoka. 
Siuntiniai siunčiami iš Londo
no. Anglijos, tad laiduojam la- ~ 
bai greitą pristatymą, 
apie 4 sav.)

Mūsų

(Tik
;av. 1

.. bendrovė atstovauja 
didelę anglų firmą Izmdone. 
tad visas siuntimo operacijos 
yra atliekamos su dideliu rū
pestingumu. Re to. bendrovės 
darbuotojai jau 8 metai kaip 
siunčia Į Europą siuntinius.

Prašykite mūsų siuntiniu sa- > 
rašų: OVERSEAS ( ARGO CO., 
4426 S. R<xkwell St.,
32, III.

? ’
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SPORTAS
Chicagos sporto padangėje
Chicagos Lietuvių Futbolo 

Klubas paskutiniu metu gana 
L t aktyviai kibo i darbą ir dviejų 

savaičių, laikotarpyje sužaidė 2 
rungtynes su Detroito “Kovu”.

Pirmasis susitikimas įvyko 
k ' Cnicagoje spalio 29 d.; jis bai

gėsi lygiomis 1:1. Tą dieną pa
sitaikė lietingas oras, todėl nė 
žaidėjams nei žiūrovams nesu
teikė daug malonumo. Bet pats 

į žaidimas buvo gyvas permai
ningas ir, lietuvišku mastu ver
tinant gana geras. Įvarčius Į- 
mušė: Chicagos LFK — Vyt.

■ Sipavičius; Detroito Alg. Ta- 
Čilauskas.

k; Kiek aukštesnės klasės žai-
K dimas buvo parodytas per an-

X trasias rungtynes Detroite —
lapkričio 5 d., kuriose Chicaga 
laimėjo 4:2.-čia įtakos turėjo 
gana gražus oras, sausesnė 
aikštė ir iš Chicagos atsivežtoji 
naujos sudėties komanda. Chi
cagos LFK “žvaigždžių” eiles 
šį kartą užpildė jaunieji, kurie 
futbolo “vilkui” K. Baltramo- 
naičiui diriguojant parodė sis- 

. tematingą žaidimą. Chicagos Į- 
varčius laimėjo Peteraitis, Po- 
vilaika, Snarskis ir Jurkšaitis; 
Detroito — Petrauskas ir Idze- 
levičius. Chicagos komandoje 
žaidė Mikulskis, Baltramonai- 
tis, Bužėnas, Lukauskas, Snars
kis, Jurkšaitis. Peteraitis, Povi- 
laika, Jakštas, Linartas. Blan- 
dis ir Malinauskas; Detroito — 
Bacevičius, Zaikauskas, V. Ba- 
ziliauskas. S. Baziliauskas, A. 
Autakauskas. V. Autakauskas, 
R. Čibirka. V. Simutis, A. Tači- 
lauskas. J. Šepetys, J. šlikasr 
V. Končiūnas. S. Petrauskas.

Lietuviu Sporto Klubas, 
“Nėris"

Spalio 23 d. įvykusiame spor
tininkų susirinkime buvo su
jungti 2 iki šiol gyvavusieji

- vietos sporto klubai: “Perkū-

HENRY KENNEY, Michigano 
Valstybinės Kolegijos studen
tas, New Yorke laimėjo pirmą
ją Amerikoje vieta, nubėgės 5 
mylias per 24 min. 30—3:10 
sek.

GRAŽIAI PAVYKUSI SAKALO KLUBO ŠVENTĖ

nas” ir “Gintaras” įsteigiant 
nauja “Neries” klubą.

Į naujojo klubo valdybą iš-

BUFFALO, N. Y.
Lietuviai tarptautinių šokių 

šventėje
Lapkričio 11 d. viename iš 

didžiausių Buffalo Stetler vieš
bučių salėse įvyko metinė tarp
tautinių šokių šventė, šioje 
įvairių tautų spalvingų tauti
nių rūbų margumynėje, gra
žiai išsiskyrė Rochesterio lie
tuvių grupė, vadovaujama R. 
Viliūnaitės. Lietuviai šoko pas
kutinieji, nes šiose puošniose- 
salėse prieš 5 metus pritren
kiančią pradžia yra sudarę, tik 
iš Europos atvykę čiurlionie- 
čiai.

Iš šios didžiulės tautiniu rū
bų šventės labai ryškiai išsis
kyrė Amerikos žemyno įvairių 
indėnų nepaprastas rūbų spal
vingumas ir įvairumas. Vyrai 
išsiskyrė nepaprastu puošnumu

Rochesterio - lietuvių sporto 
klūbas Sakalas, lapkričio 12 ir 
13 d: šventė pirmąsias meti
nes, kurios buvo atžymėtos 
krepšinio žaidynėmis ir susi
pažinimo vakaru.

Krepšinio žaidynėse dalyva
vo Hamilton, Ont., sporto klū
bas Kovas, f)etroito sporto klu
bas Kovas, Rochesterio Sakalo 
krepšininkai ir . Rochesterio 
Maplewood — YMCA krepši
ninkai.

Po gana sunkios kovos, pir
mą vietą iš Detroito Kovo krep
šininkų išplėšė Maplevvood 
krepšininkai (62—41), . antrą 
vietą laimėjo Detroito Kovas, 
nugalėjęs Rochesterio Sakalą 
ir trečią vietą Rochesterio Sa
kalas prieš Hamiltono Kovą.

Rochesterio L. Bendruome
nės I dovaną — taurę — lai
mėjo Maple\vood krepšininkai, 
Rocnesterio liet, skautų vieti- 
ninkijos taurę — Detroito Ko
vas, III — Rochesterio Sakalas, 
kurią paskyrė Rochesterio ka
rių Ramovė. Daugiausia sviedi
nių, krepšin sumetęs (60) Vyt. 
Grybauskas laimėjo Rocheste
rio ateitininkų taurę.

Šventei buvo pasiruošta ge
rai ir ji praėjo pakilioj ir šven
tiškoj dvasioj. Rochesterio lie
tuviai gana gausiai dalyvavo 
sporto žaidynėse ir parengime, 
šventės pasisekimu daugiausia 
rūpinosi dr. A. Ramonas, Al
girdas Olis, Vyt. Grybauskas ir 
kiti.
Lietuvos kariuomenės šventė

Lapkričio 20 Rochesterio 
liet, karių Ramovė rengia Lie
tuvos kariuomenės paminėji
mą. Paskaita skaitys rašytojas 
J. Jankus, o meninę programos 
dalį išpildys Rochtsterio liet, 
vyrų choras, vadovaujamas P 
Armono.

išvyko Feliksas šlapelis
Feliksas šlapelis, senosios 

lietuvių kartos veiklus ir savo

ROCHESTER, N. Y.

nepaprastu duosnumu pasižy
mėjęs lietuvis .lapkričio pra
džioje išsikėlė pas savo brolį ir 
seserį Kalifornijon. šių metų 
pradžioje F. šlapelis išėjo pen
sijon. Alto, Balfo ir kitos lietu
viškos organizacijos bei visi 
Rochesterio lietuviai mielam 
tautiečiui Feliksui šlapeliu! 
linki daug saulėtų Kalifornijos 
dienų.

Susirgo Malija Polinauskaitė
Malija Polinauskaitė, veikli 

skautė ir lietuviškos knygos 
mylėtoja, jauna tremtinė, ku
rios du broliai partizanai amži
nai paliko Lietuvos miškuose, 

čia gyvena su savo tėvais. 
Prieš savaitę susirgo ir gydosi

110 ligoninėje. Ten pat gydosi 
ir muz. Z. Nomeikos žmona E. 
Nomeikienė.

Organizuojasi Rochesterio 
lietuviai studentai

Praeitą savaitę J. Musteikio 
bute įvyko Rochesterio lietuvių 
studentų steigiamasis susirin
kimas, kurio metu valdybon 
išrinko Gražiną Musteikytę ir 
Robertą Sherelį. Narių Įsirašė 
20.'

Didelis bazaras
Lapkričio 18 ir 19 d. d. Ro

chesterio liet, legionierių Gu- 
dynas postas rengia parapijos 
naudai didelį bazarą. Daug ir 
labai vertingų laimėjimų. Ba
zaras įvyks šv. Jurgio parapi
jos salėje.

Sb.—

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį ntfo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei porrte ka 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai įduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIŽIUI — IJthuanian Radi o Hour, 50 Cot- 
tage St., Norvvood, Mass. Skyriai: Lithuanian Furniture (o. — A. ir 
O. Ivaškai. 328 W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: NOnvood 7-1449; SOuth Boston 8-4613 ar 
8-1940; Kirkianti 7-8533.

5 L A IS V E S V ARPAS
* ✓J NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
| , KULTŪRINĖ RADIJO PROGRAMA
? WBMS, 1090 kilocycles Boston 15, Mass.

Sekmadieniais. 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu
į VEDĖJAS — P. VIŠČINIS /

31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.
/ Tel. Brockton 8-1159-R. '

✓

Stamfordas kviečia į Balfo koncertą
Balfo 36-sis skyrius, čia su

organizuotas prieš 10 metų Si
mono Cibulsko, Felikso Naike- 
lio, Jono Pociaus, Juozo Šiugž- 
dos ir Antaninos Bortwicktie- 
nės, ir per visą dešimtmetį 
pirmavęs šalpos darbe, atei
nantį šeštadienį, lapkričio 19 
dieną, 7 vai. vak., minės savo 
veiklos pirmąjį dešimtmetį į- 
domiu koncertu—baliumi.

Minėjimas įvyks gražioje 
Rippovvam Lodge salėje, Cres- 
cent St. ir Courtland Avė.

Koncerto programą išpildys 
amerikiečių ir lietuvių publi
ką nekartą sužavėjęs solistas— 
tenoras Vilius Bražėnas. Pianu 
palydės Mrs. Lony Warinka Ly- 
man; visam pobūviui vadovaus 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Po koncerto bus vaišės ir šo
kiai.

Balfo 36-sis skyrius maloniai 
kviečia visus New Yorko. Ne\v 
Jersey ir Connecticut lietuvius

atsilankyti į šį nepaprasta pa
rengimą.

Atsilankiusieji tikrai nesi
gailės nei sugaišto laiko nei ke
lionės, nes Stamfordo lietuviai 
tikrai mokės savo svečius užim
ti taip, kaip niekur kitur.

V. J.

PATERSON, N. J.

t Vietos moksleivių ateitinin
kų kuopa lapkričio 19 d. 7 vai. 
p. p. Piliečių klubo salėje, 62 
Lafayette St., rengia priešad- 
ventinį pasilinksminimą. Įėji
mas 50ė. Bus ir bufetas. Pater- 
sono ir apylinkės lietuviai lau
kiami atsilankant. Pelnas ski
riamas vėliavai įsigyti.

Kuopai vadovauja Alg. Šau
lys. o kuopai ypač padeda M. 
Šaulienė, kun. Vyt. Demikis, 
A. Masionis ir stud. J. Masio- 
nytė. P. M. Šaulienė net savo 
automobiliu dažnai išvežioja iš 
susirinkimu namo bei pavaiši
na. Nuoširdžiai ačiū jai!

D. Jasytė.

ir rūbų margumu, moterų rū
bai buvo kuklesni. Indėnų gru
pę parengė ir globojo Buffalo

L I N D E N , N. J.
rinktt- ir pareigoms pasiskirk Istorinė Draugija.
tė: A. Lauraitis — pirm.. Z. 
Žiupsnys — vicepirm.. A. Ki
blias — reik. ved. O. Blandytė 
— iždin. J. Šoliūnas — sekr. 
Revizijos kom. — R. Puodžiū
nas. V. Juška ir M. Laucevičiū
tė.

E. Š.

Nevvarko Tauras 
Brooklyno LAK

Lapkričio 19, šeštadienį. 
Brooklynan atvyksta talentin
gi Nevvarko tinklininkai ir 
krepšininkai, kurie YMCA sa
lėje. 179 Marcy Avė., žais su 
LAK tinklinį 6:30 vak. ir krep
šini 7:45 vai. vak. Visi, kas do
misi sportu, kviečiami atvykti 
pasižiūrėti.

Lietuviai darniai ir grakščiai 
pašoko blezdingėlę, malūną, 
mikita ir šustą. Gausi publika 
lietuvius šokėjus priėmė labai 
šiltai. Akordionu grojo Alb. 
Kurkulis. Tarptautinių šokių 
šventė šiais metais buvo 11-ji.

Šias tarptautinių šokiu šven
tes rengia Buffalo Tarptautinis 
Institutas, kuris globoja mažes
niąsias emigrantų grupes, jiem 
įvairiais būdais padėdamas.

Lietuvius šokėjus gražiai 
globojo Buffalo lietuviai, kurie 
vaišino ir priėmė. Globėjų tar
pe matėsi Jasaičiai. Masiuliai, 
dainininkė, EI. Sakavičienė, 
Griškevičienė Gamziukienė. dr. 
A. Musteikis ir kt.

Sb.—

— Lindę no l iet uv ių 
menės apylinkė lapkričio 20 d.
5 vai. vak. ruošia Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą 
su įdomia menine programa. 
Programoje S. Cerienės-Mulks 
moterų choras, vyrų kvartetas, 
solistai, baletas, deklamacijos 
ir kt.

Prapuolenis. Vajus bus užbaig
tas šokiais — maskaradu.

Pagal jau sudarytas ir suda
romas garantijas kolonija tiki
si praturtėti bent 50 naujų 
imigrantų. J. P.

bendru o-—dieno, Arrtanas Piiibaitis ir J.
CHICAGO, ILL.

TELEPHONE- 
DEARBORN 2-0819 

TO PLACF. 
HFLP WANTF.D ADS 
AŠK FOR AD TAKER

į

• Futbolo rungtynės Milane. 
Italijoje. baigėsi ir publikos 
masiniu apsispardymu, po ku
rio 152 buvo nugabenti į ligo
ninę, o aikštė ilgesniam laikui 
uždaryta.

• Dviratininku pasauly esą 
100 milijonų. Iš jų Vokietijai 
tenka 16 milijonų. Kas trečias 
vokietis įskaitant vaikus ir se
nius. turi po dviratį. Vokiečius 
pralenkia tik danai ir olandai.

SAVINGS ACCOIJNTS CORDIALLY
INVTTED

A YEAR

Compounded Ouarterly 
Latest Interest Rate

Incorporated 1860
l t'. F<f’.OAI>WAY nt r:Ki>E<>p.r> AVĖ 

E:o*t>-r>i t*arkw:)y at Nostrund Au-niv
V..ur in Thts Runk Aro Kuily Ineui'd

to J10.000
M^iubcr E.-d-ral lujoslt fnstunnrr. (■‘'•.rporatl.n

Prposits mario on or before the lOth bnsiness day 
nf Jantiarv. April. July and October and the 3rd 

bnęiincss day of all other months draw interest 
f mm the first cf stich month if left to the 

rnd of the rpiarterly dividend period.

Bendruomenė vaikučiams Ka
lėdų eglutę ruošia gruodžio 18 
d. 4 vai. p. p. su įdomia pačių 
vaikučių programa ir Kalėdų 
seneliu.

Šeštadieninėje lituanistinėje 
mokyklėlėje mokosi 22 vaikai. 
Lituanistiką dėsto Aloyzas Ru- 
dzitas ir J. Prapuolenis. Tauti
nius šokius moko Irena Stankū
naitė. dainas moko — muzikas 
Juozas Stankūnas. Mokyklėlė. 
Banaitienės dėka, programą 
pertvarkė Brooklyno Maironio 
mokyklos . pavyzdžiu. Įsigijo 
naujo inventoriaus ir mokslo 
priemonių. Deja liko skolų. 
Vietinė S. L. A. kuopa kreipėsi 
pagaJbos į S. L. A. centrą. Ti
kimasi gauti paramos.

Gražiai veikia viešoji lietu
vių biblioteka. I et* viską kny
gą daugiausia .‘ai > mokykli
nio ir po nokyklini i amžiaus 
jaunimas. 10 procentų knygų 
visada yra apyvartoje. Propor
cingai lyginant L Mūviu skai
čių su miesto gyver oju skai
čiumi. lietuviškoji biblioteka 
tiek skaitytojais .tiek perskai
tomu knygų kiekiu anglišką bi
blioteką žymiai pralenkia. Bi
blioteka knygas skaitymui iš
duoda sekmadieniais nuo 3 iki 
4 vai. po pietų.

Bendruomenė lapkričio 20 
d. Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimo proga išleidžia 
nauja “Lindeno Lietuvių Ži
nių” numeri, kuri bus galima 
įsigyti minėjime.

Balfo skyrius žiemos vajų 
pradės lapkričio mėnesy ir 
baigs sausio pabaigoje. Pinigus 
rinkti pasižadėjo skvriaus pir
mininkė S. čerienė-Mulks, Ka
zimiera Klimienė, Stella Straz-

• Top wages to top experienced men • 

Excellent vorking conditions 

STEADY WORK 
PLENTY OF OVERTIME 

"WE HAVE IMMEDIATE OPENINGS FOR"

Relay adjusfers — assemblers

U. S. Citizens — Speak English — Many Company JJenefits 
Apply in person, or write Personel Dept.

COOK ELFTRIC COMPANY

2700 No. Southport Avė. Chicago, III.

DISPLAY

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus
Vaistų siuntinėlius pristato

me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žema kainą reikalau
jame:
A. C. T. U. 12 amp. $8.64
Cedilanid 80 tabl. 3.04
Corlisone 20 oc 5.90
(’ortisone 40 tabl. 10.67
Hydcrgin 120 tabl. 8.70
Hydergin 12 amp. 3.75
Hydrocortisone 25 labi. 4.25
Irgapyrin 1x5 amp 3.18
Irgapyrin 100 tabl. 5.95
Kombetin 25 amp. 4.80
Largactil 100 tabl. 3.68
Largactil 10x2 cc 4 35
P. A. S. 500 tabl. $4.00
P. A. S. 1000 tabl. 7.20
Rimifon 1000 tabl. 8.40

Robuden 18 amp. 7.68
Robuden 60 tabl. 5.53
Serpasil 120 tabl. 4.42
Streptomycin 10 gram. 3.75
Terramycin 16 caps. 9.21
Vitamin B-l 100 tabl. 1.53
Vitamin B-12 100 tabl. 1.53
Vitamin C 100 tabl. 3.04
Multivitamin 500 tabl. 3.20

Siunčiant į Rusiją ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

Prašoma rašyti angliškai 
TRANSGLOBUS ENPORT 

1590 Second Avė.
New York 28. N. Y.
(REgent 7-7008)

JUOZAS GRAP.AU
REAL ESTATE BROKER

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

(mortgidžių) ir 1.1.
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

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

Norite geros—meniškos fotografijosc c J
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brook’yn, N. Y.

Skambinti tel. HYacint 7-4577

TALARSKI
FENERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue, Hartford. Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JLOZ£ ANDRULI
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
Įvairiose draudimo istaigcfce apdraudžiama automobi’r’e.i. 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
rūšht a’tsakomybės 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 S vai. vak.. šeštadieniais iki 6 

vai. vak.

238 Leonard Street Brooklyn 11. N
EVergreen 7-8247.

- Tel. APplegate 7-0349 ?
Ė TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS t 
Ė RANČA j

t S40 RtDOEWOOD AVĖ. BROOKI.YN. N. Y. i

I Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radlo. ‘ 
r stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai * 
Z (record changers). *
Z Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, VVoodhaven. • 
I Richmond Hill, Ozone Park, Forest Hill, Jamaica. • 
Z Darbas atliekamas prityrusio techniko, pripažinto ; 
Z RCA Instituto. New Yorke. ;

Ifltt MAD1SON SI RIUMIhl V\ Z, % >
KV Pfu Av^

Z Darbo valandoo: kasdien nuo 9 vai ryto iki 8 vai. vak.
7 plrmadleniaia nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

•

į; WINTER GARBIA TAVERV In. ;
K ;i b ;i r 1 .*i -
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Baras,SALE vestuvėms. —• ' v

parengimams, susirin- \ s\.-

kiniam*, ele.
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^MPL. AGENCiES

PLYMOUTH

WE WILL MARE YOUR

Smatl

WEDDING RECEPTION

A BIG OCCASION

WALKER PARK CLUBHOUSE

GI 8-9444

HOIJJS

DISPLAY

MM •aMSra

Luchow’s Restaurant

£5£«'-

GRANADOS 
RESTAURANT 

SPANSSH IMSRĖS

VALLEY STEKAM, Greta Am. 
Cntra built Dntefa C n kuriai, .tetek 
siding, slate mnf. on corney

MANHASSET, E JL Tw» te* 
aeort-tenebte. ' fte*' totoROf • ' 
te. Hailrarirt ritate rote.

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 arab rašyti: 
Mrs. J. Peikus, 127-21 Liberty 
Avė., Richinond Hill, L. L, N. Y.

SCARSDALE & EASTCHEŠT- 
ER. 2 new Komes, 6 rms. FHA 
$17,000 £ $20,000 mfgs, $4r

yoiaste, tekat * bargtea tkte fa. 
for $25363, owne.i suart ate. Cte 
aaytime. MA 7-6388.

funda- 
iš Chi-

poreh, eonviete te 8t Maagr* «ten|t 
ate aetate. Wrik te atetteu. ari»eeto 
ate steres. Priee $164566 tagtetear 
terigerator, stove ate autantele 
vaater. MA 7-4657.

HUNGAR1AN CHARDAS — Hungartan Cuirine. ^European atmosphere. 
ExciUng mudcby BELĄ BABAL and his Gypsy Orchestra. Enterainment. 
Metoben of mate* Oub 337 R. Ttth St RH 4-9382.
Closed Mondays.

PENN OIL Burner Burns the 
cheapesf and safest fuek. En- 
joy the comfort and conven- 
ience of oiLheat for as litHaas

Rev. Father Superior Kev. Father Superior Rev. Father Superior 
2187 Victory Boulevard Sa.PauI Mooastery Queen ot Apoetles Sem.

Staten Island 24, N. Y CanfleM Ohto Derby, N. Y.

years. 4% G. L mertgage. Laigė 
4'/į va. S down. Gange. Gus b.*, 
best. New porch. ExceDeat eoari- 
ition. Couveaient new sbopgiag

didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai. ši
toji- yra katalik ska ligoninėj 
pripažinta New Jersey slaugyJ 
no bordo. '

St Frtutofe Hospital and

SWISS CHALET SUISSE — Noted Stess Restaurant for orer * ąuarter 
of * centui?. Foteue ate Minėte Vite a te Sutąsė a soeetelity. 
LUNCHEON Hite AM. to S P. M. DtNNER 5 P. M. to • P. M.
Spėriai Servtag from 5 P. M. for pre-tbentre dmrrs. Ooste Sonday. 
4S W. St EL 5-9554.

dėti. Aukotojai suskirstyti į 
statytojus, kurie paaukos 
bent $10, fundatorius, kurie 
paaukos $2,500 ar daugiau ir

BROTHER OF CHAHTY
For Information. Coritract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Mass.

DONT CHANGE THAT FLAT THE 
(Caused by a Sk>w Leak) 

Simpiy attach our “AIR TRANS- 
FER EOCAUZER” to the FLAT 
ate to any INFLATED TIRE ate 
presto youH get to a repair station 
safety. Many satisfied users. Cars 
lUe GUARANTEE. Be an agent. 
$1.75 plūs postage C. O. D.

JOS. BERGARD 
116 Jerome Are. Dep. ”L” 

FORT LEE, N. Y.

ing fireplaee, wall-to-waB car^etteg 
eovering 33 foot Intag-tHteng roeae 
cerabinatfoa. Ali wete TV Bbrary 
den. Kitcfoen equipped with Actek
ai rterigerator. Reper dauMe stee 
stove, fini te d base—eat with egtete* 
ped kttehen. G. E. deep freese, la*- 
atory ate garage. Landseaped witk 
fuH gn»wn trees ate siu ube ate 
eutdoor granite fireplaee. !• aafaate-

jtstovuL5-1' dsimudsot - to ■ Meta* 
visBtis, - prauedtmo

1gpMs Zriy* laimėjo trečią apie Amerdtos šmjgcaegos tau- 
vieta Quebėco provincijos pir- tinį muziejų prie Laisvės sfa-

SCHOOLS

,LOVE FINUS A WAY 
to serve Onrt ate save šaute ta 
HosĮHtals, Schools, Day Nursertes 
and the care of orphans and un- 
derprivileged chiMren. Young ladieę 
are invtaed to “find this way”.

Wrrte to: Vocation Directress 
Sisters of St Francis 

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

..r -J,,,

FRENCH LARMORKtCE RESTAVRANT. 2nd Avė., cor. 54th St. — "A bit 
of Brtttany in N. Y.” where you will find French atmosphere and food at 
its finte. Your host—“Marcei”, formerly headchef at the Chambord for 
10 years. Opens at -6 P. M. Closed Mondays. Charge accounts invited. Te!.- 
FL 3-3787.

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

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

HERE'S AN OPPORTUNITY 
FOR SOMEONE

EAST OUOGUE. Nev one-fam- 
ily bungalow, 4 rooms, heat, 
near village, elose to boatmg, 
bathmg, f ishing, hunting per- 
fect relaxation. In Sf. Rosafie's

erę gy—B1

ENIJST IN GOD’S SERVICE
Whether yau are 15 or 30, if you feei that you likę to serve Christ 
in the Rehgious lite ar & Priest or a Brother, you are mvited to 
consider the SOCIETY OF ST. PAUL, a Reiigious Congregation 
of PRIESTS and BROTfiERS dedicated tą,spread the Word of 
God thrtHigh such means as press, nkBo, screen and TV. Integrat- 
ed with this vast Creative apostolate is a weil balanced life of 
prayer. work, study aiid relaxation. Brothers are not emfrfoyed in 
domestic du ties, būt are assigned to that apostolate for wh!ch they 
are best qual’fie«}.

CARS PHCE STREET 
TOMPKINSVILLE, S. I.

GI 7-7637 
*DonT Guess, Make Sure 

Buy lt At I £ S"

aukos $50,000 mc daugiau. Ga
lima prįsidėti ir grupėms, 
kaųp šeimomis, draugijomis, 
organizadjomis ir p. Numatyta 
sutelkti' $5,000,000, pradedant 
1956 m.. JAV valdžios, 
mas jau gautas.

Pirmas^ iš lietuvių į 
torais įsirašė A. Rucbs 
cagos aukodamas 42,500. Pri
minima, kad kiekvieno auko
tojo vardas ir fotografija liks 
įamžinta tame tautų muzieju
je. Adresas komiteto, kuris rū
pinasi muziejų statyti yra toks: 
Tbe American Muzeum of Im- 
migration, 270 Park Avė., New 
York 17, N. Y.

churcbes ate Parocbial aehoei .ate 
shoping. $2A5M. CaU tener eve- 
ntags, te day Fri. Ste. Ste T3den 
4-8353.

$5343 A UP 
'MeCTMBSME 119TU YE4U 
ĮK NU CKMLU6.

CH ANTICLEER
Home of Geed Food. Private Banguet Rooms. 

3314 M-YMICTH AVĖ. SHore Rote 5-9133.
Management of EDDIE GONE and JERRY FARLEY

BAKERY & LUNCH ROOM. 
VVefl'establishuri, for sale or 
rent, exc*Hent location, mod
om, fuHy eųuiped 5%. days, 5 
room apt. availabte, chance of 
a life tone for right party. 
TR 5-1345.

H. L. MOTORS ING 
Hylen Blvd New 

EL 1-4200

RESTAURANTS

PAINTfNG8 ESHD1TED 
by tbe easUvf of 
A. C. A. GAUAV 

ate otber PrMteest Artteto 
135 MneBMRai ST.

(eor. W. tori St) 
TeL: ORegua 3-5573

' -- yr r >■ - — - ’ -■ -

lino L Joyner ir pernykštis Hmo muziejaus projekto direky 
meisteris H. Matthai, surinkęs torius, nupasakojo sumanytą 
po 4:1 taškų. < Trečioj vietoj planą, kviesdamas visus prisi- 
mūsų Ignas Žalys iš Montrea- 
lio su vos pustaškiu
atsilikęs nuo laimėtojų.

Kazys Jakštas iš Chieągos 
dalyvavo St Paul “Open” p-bė-

BE GOOD TO YGUR GAR.
Our experte eaa rrrateition your 
ear for a Eateerate priee.

. TVNDLE MOTORS 
43-48 Prospeet St. Stapleton S. L 
Ask fer Mr. GI 8-9749.

135 W. 45th St Ncw York City 
New York Nevvest Eating Rendev- 
ous. Press Ravės from all N. Y. 
Urty papers. Luneh ^Dtamer—Sup- 
per. JU 3-9644. Ask for “Lotee”.

HEMPSTEAD -t 7 room Col- 
onial fireplaee, 2 car faraga, 
warking dtstonce to cuthoKc^ 
school and cathoiic choreli 
extras $15,900. IVanhoe 1-6190

PARDUODAMAS, pigiai, varto^ 
tas pečius, virimui, kepimui ir 
apsldymui gazu kambarių. 
Kreiptis Tel.: MI 7-5623 arba 
rašyti: Mr. Jonn Zebertavipus. 
167 Atkins Avė., Brooklyn 8, 
N. Y. ’ - '

sEPuucma^or
\ ST. FRANCIS 

and BLESSED EARTH

STATEN BLAND PATRONUS 
THE AUTO INCAUSES, U8TED 

BB9L0W.

... tetb teter bienltM, feB eofor 
tote plMteu 4f tbe NuttvRy for 
eMMte Ate ateito atike. Heal te 
etey as gttts bet for inspiratiou' ate 
■dni—nMit 'tbe whote year reuad. 
Ptaunru eut to tenai eetenur, 3/8* 
ttdefc ate rady for ha—tag. Cent
ral figere States 17“ high. Eeeles- 
tastieal Appretteioa. 4 pieee Na- 
tirfty sėt $343 pp. C. O. D.’s add 
pmd>r~ X nforo Fatima ate Si. 
Francis sete at $3454. Money refute- 
ed if te saHsSed.. .write:

THE ANGEL PLAQUES 
COMPANY

1639 CoDey Avė. NorfoSc, Virgtaia 
Dept “L“

THANKSGIVING DAY 1956! Lets thank God this Thanksgiving Day, 
ihore tban ever, for te His Messtags.
First, fots go to church ate be humble and grateful for te He has done. 
for us persoaally, for our fovel ones ate for our country. Then lets en- 
joy a fine Thanksgiving Day dinner in one of thę fine restaurants listęd 
below.

Thte lovely crucifta coeUdns sacred dust from the birthplace 
and sepulchre <M the Kirror et Christ, S. Francis of Asstek The 
HMM 111X1 btoidrd dou-D, suries that U thto hely tert to cento* 
on tbe pepee witu tai 
of body and seuf wfB________r___ __ ______________________ ____
and. tf appfied Čevoulty ate tolti) reverence to tofertes and. Otoeee 
h fraquently rektores one to good heedth. The earth te trieaud by 
padre of AssM and you reeehre the prophecy on a beauUful 
scroll and an AFFIDAV1T of proof as welL Imagine how thrIDed 
your toved ones MII be to recetve this beauUful and thougMful 
gilt- imagine how you cherteh ft! ’

Ex«|uWtety desfgned of gtoenring 22 carat spreyed gnid,Nbe 
crucifix comes with efthei a rtata goto finlthid ehato er na in- 
spiriiM raary. lt cnn be wėm as a watch fob, ctann bračall t or 
nedtite. Money-back guurante^ Only $3.75. RU0B GOT IF YOU 
ORDER N0W* — n ihnited Ūme only, if yna orttor 2 or Store, 
you ten rvrHve you^ehoice of an evtru etato or raury. AS9O- 
LUTELY FREE!

CHARLES FRENCH RESTAURANT
Where you toto stlh enfoy luini lau š Ir narely įpntag — a trtetfoa stnee 
iet A French ate Aasertoai speetolUr* toetadMra—aus Put an F—. Open 
LasMbeun A Btaser. Cbn ■■rtaicrt be atteteBa^Mni Are. Betw. 13 ate 11

MMume 
ELECTRIC 
CASTtaON 
RADtATORS 
ONWHSS 

M KM aUMUMTEt 
un cagsressnea

DOMINtCAN SISTERS OF jTHE 
PERPETUAL ROSARY

Cloistered. Contemplative '‘Cbrnnmnity 
torming a Gcard of Hoaor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Apply to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and Wast Sts., 
Union City, N. J.

TV SERVICE

būtent 4Va;2*&, Pirmenybes 
laimėjo Angelo Sandrin su 
6:1. -Jakštas- atsistojo 7-ju iš 
40 dalyvių.

Gytis Bartkus, Clevežando 
miesto jaunių meisteris, Cle- 
velando jaunių klasifikacijoje 
stovi pirmuoju su 2052 tš., an
tras P. Hirschfield 1953 tš. 
Clevelando mokyklų komandi
nėse varžybose aptinkame to
kias pavardes: G. Bartkus, Kal
tūnas, A. Bridžius, Darnusis ir. 
V. Garlauskas. ;

Montrealio “open” p;bėsę 
dalyvauja Judzentavičius, Vi- 
liušis ir Sirvydas. “Montreal 
Gazete” pa^ygėjo Judzentavi- 
čiaus laimėjimą prieš -Carr ir 
Viliušio lygias su McEachern.

Bostone šiandien prasideda 
Metropolitan lygos 1955-1956 
pirmenybės. Į pirmąją ugnį 
stoja lietuvių antroji komanda 
(R. Karosas, G. Šveikauskas, A. 
Giedraitis, St. Kazlauskas ir L 
Šveikauskas), kuri So. Bosto
no Liet. Pil. klube susitinka su 
Boylston B komanda. Gruodžio 
2 d. lietuvių antroji rungiasi 
su Air Force CRC pas juos, o 
gruodžio 9 d. pas lietuvius į 
So. Bostoną atvyksta Tayvard 
Club. C klasės varžybos prasi-

ATTENTTON MEN! d
Have yra* donMe, prested ste, cob- 
verted hito a stagle at a reasonable 
eest.

CHARI.ES
374 W. 47 St. d 6-9273

. Ask for Mr. “L”.

GRIFSHOLM RESTALRANT 
. INC.

334 Eart 57tt Street 
NEW YORK 33, N. Y.

Finte Snędtsb Summsbord

D9 A AITAI? 17 AC “A REUGIOUS €HFT MEANS MORE” •AllDKlSA^ Mte Street. Opptete Hratates. *
BUY YOUR

NATIVITY SETS NOW!
AJLL INIHVIDCAI. PIECES AND STABLES 

DOMESTIC - IMPORTED - PLASTTC - HAND CABVTTO - PAPER 
NACHE - AND HUMMELS. LARGEST ASSORTMENT IN CONECTTCUT 

TO SELECT FROM AUL SIZES - AIZ PR1CES.
Telepbone Farert 3-8647. Bridgeport, (fonu. Also see IHoptoy at cathoiic 
Liberty Gift Shop. 28 North Cteoy St. ValHngfovri, Conn.

For a good deal on a 
NEW OR USED CAR 

call
EUGENE X. CARSON 

witf»
T. J. BUTLER & SON

DE SOTO
540 Harrison Avė. 

Harrison, N. J. 
New Phone: HU 3-5656 

Open Evenings Closed Sundays

37 SUm te Ste Yawgferti«< Pretrteas 
tetir ra ero rttartraras- 
122 U0 3« SL • MM LISL R Y. C. 
HOME OHNEK lOTUIKS CO., INC.

CHARI.ES

