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laikraščius, tarpeihačių ieŠto

plaukė į krantą. Vėliau buvo

gūdžių dalykų; Dauguma jų
tartom paveikslas rėmuose. Ji-

vo tautos ir savo tikėjimo. Kai

į danų laivą ir nuvežė į Daniją, 
kur patalpino ligoninėje. Pagi
jus danų laivas vėl vežė į jū-

vėl į tą patį gyvenimą, į prie
spaudą,.} Uraniją.

Danai- jos rusams neišdavė,

rių spaudimų. Čia vėl susirgo 
ir daugiau kaip metus išbuvo

gyvena jos dėdė Antanas Nor
kus. Jis jai sudarė visus doku
mentus ir apmokėjo kelionės

te žmonės nieko nežinoję. Apie 
trijų žvejų pabėgimą sužinojusi 
tik Danijoje, kai iš ,vieno gavo 
laišką ir pinigų.

vul Ji nusprendė: “dabar pro
ga, arba niekados”. Tada ji šo
ko iš laivo į vandenį, norėdama

lonijose tik beito, kad niekas 
neturėjo drąsos ir uolumo 
tverti parapiją”.

“Dar vienas svarbus klausi-

ir Amerikos Balsas, kurio .jį 
pati klausydavosi f į

tikimasi daugiau sulaukti, tai 
būtinai reikia tverti parapiją... 
"Nėra ko bijotų jei kas pasiprie-

Uoste pasitiko B Lietuvos kon- kalinį kad Amerikos lietuviai 
sulato Anketas šimutis, Balto siuntę įvairių dovanų Lieto-' 
atstovas. Juozas Boley, Liet vos žmonėms, bet tenai niekas 
Amerikos Informacijos Centro •-».nėra-jų gavęs, manoma, kad 
direktorė > lf. Kižytė, keletas rusai patys pasiėmė. Apie 
žurnalistų. Baltas jai nupirko tremtinių persikėlimą į Ame-

minėtina tos nuotaikos ir
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perejo

vadovavo

Tai ne B tų kurie liko Voloe- laive buvo ir keletas lietuvių, 
^je, — ji atplaukė iš Danijos, Pirma dirbo virtuvėje, paskui

Tuo metu apie ją rašė dange-

v

lietuvius, kurie pražuvo Baž- 
ima aptrupėti, it paveikslas be . nyčiai ir tautai kai kuriose ko- 
rėmų. Tą pavojų t išgyvena 
kiekvienas, atsidūręs svetur, 
kol Įsigyvena naujoje vietoje 
ir naujoje visuomenėje. Tačiau 
vyresnio amžiaus žmonėm tai 
sunkiai įmanoma, ypač kai dar 
nutraukiamas ryšys su' savo 
tauta ir tikėjimu. Tokie žmo
nės anksčiau palūžta savo dva- . gas negali to daryti.. Mes my- 
sia, negu suspėja sutapti su ki
tu kraštu.

simas. Pirmiausią niekam nėra 
leista amerikanizuoti kitų, 
joks vyskupas arba joks kuni-
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• šią tiesą labai gerai suprato 
senieji lietuviai, atvykę į Ame
riką, nors daugumas jų buvo 
ir nemokytų. Savo sveiku pro
tu jie gerai suprato didelę 
reikšmę lietuviškųjų draugijų 
ir parapijų. Jom kurti ir išlai
kyti jie negailėjo nei savo triū
so nei išlaidų. Tuo pačiu jie 
save išlaikė lietuvių tautai ir 
Katalikų Bažnyčiai. Kas nesidė
jo į jokias draugijas ir parapi
jas, tų šiandien jau nebėra lie
tuvių tarpe. Juo toliau, juo vis

ni išliko tose vietose, kur iš 
pat pradžios susiorganizavo 
tvirtos parapijos. Jei kaikur jų 
lietuviškumas yra jau apiblė- 
sęs, tai be parapijos nebūtų 
šios dienos sulaukęs nė tiek, 
kiek jo tebeliko. Ir toliau para
pija palieka mūsų lietuvišku; 
mo tvirta atrama.

imtie visa, kas yra gera Ameri
koje. Tačiau mes mylime ir tai, 
kas yra mūsų, nes mylime sa
vo tėvelių kraštą, kalbą ir pa
pročius. Niekas negali mūsų 
versti to viso išsižadėti ir už
miršti ... Mūsų Bažnyčia visa
da buvo ir bus tautų užtarėja... 
Ji taip pat nenori, kad mes- bū
tume priversti amerikanizuo- 
tis. Kas užsiima tuo darbu, jis 
daro prieš Bažnyčios norą”.

Toliau autorius pasakoja, 
kaip išlikti ištikimam katalikų 
tikėjimui, Dievui, savo parapi
jai. Gyvenimo pavyzdžiais pa
rodoma, kaip žmonėse daug

talikų Bažnyčią, popiežių, kuni
gus, tikėjimą, kad žmones ati
trauktų nuo Dievo. 0 kelias 
nuo Dievo yra pražūtingas ne 
tiktai pačiam, žmogui, bet ir jo 
tautai Tautos laikosi tikėjimu, 
o tikėjimas geriau išlaikomas 
tada, kai yra tvirtas ryšys su 
savo parapija.

Tėvų namuose žmogus gims
ta ir subręsta pasauliui; para
pijos bažnyčioje gema ir su
bręsta Dievui. “Parapija, ta-

Susirūpinimas lietuviškąja 
parapija yra paskatinęs kun. 
Juozą Jusevičių, Omahos lietu
vių uolųjį -kleboną, parašyti riant kun. St. Ylos žodžiais, 
knygelę “Geras parapietis”. yra mažoji Kristaus Bažnyčia”. 
Joje autorius paprastai, bet Per ją mes įsijungiame į visųo- 
nuoširdžiai ir tiesiai rašo: * tinę Kristaus Bažnyčią, kuri 

“Būtinai reikia priminti, kad apima visas tautas ir veda jas 
kiekvienas lietuvis priklausytų 
lietuvių parapijai... Jei kur
yra penkiasdešimts šeimų ir kelias į tą amžinąją būtį.

į antgamtinį gyvenimą. Lietu
viam <ra skirtas ir lietuviškas

ALB. BARANAUSKAS

VASAROS LIETUS
3.%

Vežimui vos įsiritus pro

go. Buvo spėjama, kad ją pa
grobė sovietai ir išsigabenu 
Dabar toji pabėgėlė štai atplau
kė į laisvės šalį, į Ameriką. 
Išlipus ji lengviau atsikvėpė, 
bet savo gūdžios ir ilgos isto
rijos neužmiršo. Jos istorija 
yra tokia.

ūi kilps iš Beržulaukio kai
mo, Šilalės valsčiaus, Tauragės 
apskričio. Dabar jai 27 metai. 
Antros rusų okupacijos metais 
su tėvais ji persikėlė į .Vilkiš- 
kius, į Pagėgių apskriti, Klaipė
dos krašte. Ten pradėjo dirbti 
pašte. Pirma buvo laiškanešė, 
vėliau pašto agentūros vedėja. 
Gavo labai mažą atlyginimą, 
vos 320 rublių. Teko daug 
vargti, taupyti, kad galėtų nu
sipirkti drabužių. Vėliau, tėvų 
verčiama ištekėjo, už Sakalaus
ko, kuris dirbo Kretingoje vie
name restorano sandėlyje. (Jis 
lietuvis, bet patekus jai į Da
niją, jos pavardė buvo surusin
ta ir pavadinta Sakalo vska.) 
Tačiau vyras greit ją paliko ir 
nuėjo su kitomis.

Tada Stasė, gavusi partijos 
narių (turėjo pažįstamų mer-

bazę sudaro didžiulis laivas, 
kuris išplaukus į jūrą žvejoti, 
iš kitų mažesnių laivelių su
renka žuvis ir jas tuoj rūšiuo
ja, deda į bačkas-ir ^usūdo.

Čia darbas buvo kur kas 
lengvesnis, geresnis, geriau ir 
apmokamas. Stasė susitaupė 
pinigų ir nusipirko apsiausta 
už 1200 rublių. (Tą apsiaustą 
atsivežė ir į Ameriką).

RETESNI, BET ĮSPŪDINGESNI MINĖJIMAI
(Atkelta iš 2 psl.)

pasisakyti Tame straipsnyje 
(Darbininko 83 nr. ) buvo paša1 
kyta ir labai, sveikų minčių. 
Mes, eidami pirmyn ir žiūrėda
mi tik atgal, galime atsimušti į 
kelio rodyklę, kuri parodys, 
kad nuėjome ne tuo keliu. Tei
singai buvo pasakyta, kad turi
me perdaug pastovių minėji
mų, o dažnai pamirštame pa
minėti svarbius, pripuolamus 
įvykius. Pastovių minėjimų ga
lima būtų priskaityti visą tuzi
ną. Taigi, vienas minėjimas 
kiekvieną mėnesį.

Didelėj lietuvių kolonijos 
tuos minėjimus lengviau pa
ruošia, nors ir į juos kartais iš 
10.000 kolonijoje gyvenančių 
lietuvių atsilanko tik 2—300 ir 
daugiau Į antrą gyvenimo pusę 
persisvėrę asmens. O kur kiti?

Daug geriau, jei tų minėji
mų būtų mažiau, bet jie būtų 
atlikti kruopščiau ir su dides^ 
niu entuziazmu, kad jie palik
tų didesnį įspūdį ir seniems ir 
jauniems, kad tiems minėji
mams vaikai būtų paruošti še
štadieninėse mokyklose. Vai
kams Sunku sekti paskaitinin
ko mintis, jei jie tų minčių nėr 

jiems pagaili net trijų dolerių ra girdėję iš mokytojų lūpų, 
užsakyti lietuvišką laikraštėlį, 
kurs žadintų jų jaunose širde
lėse savo tėvynės meilės jaus
mus ...

štai vienas “Darbininko” 
skaitytojas, buvęs karys, nenu
ėjo į vietos Kariuom. šventės 
minėjimą, bet savo dienos už
darbį paskyrė savanoriams-kū- 
rėjams. Tame gi minėjime bu
vo gerai išgerta, gerai pašokta, 
bet visai neliko pelno ir nieko 
nepasiųsta savanoriams-kūrė- 
jams .. . Kitą dieną į pamaldas 
už žuvusius karius besusirinko 
tik trečdalis tų, kurie taip 
linksmai šoko ir gėrė. Ar tai 
jau minėjimas? Ar tai jau pa
garba mūsų kritusioms ka
riams už mūsų Tėvynės laisvę?

Kur jaunimas? Sunkiau tokius gos pamatyti, kaip jų tėvai iš- 
minėjimus suorganizuoti ma- gėrimams kartais praleidžia 
žesnėse lietuvių kolonijose, o 10 dolerių ir net daugiau, o 
jų yra daug daugiau, negu di
delių. Dėl to kai kurie minėji
mai, ir be triukšmo spaudoje, 
atpuola.

Teisingai buvo pasakyta, kad 
mes daugiau žiūrėtume į atei
tį, o ne į praeitį. Jaunimas yra 
mūsų ateitis. Kas iš to, kad 
mes turėsime daug minėjimų, 
jei nulietuvėjęs jaunimas į 
tuos minėjimus nebesilankys. 
Kas bus po keliolikos metų?

Einant į minėjimą, reilųp at
sivesti ir vaikus, nes tas tradi
cijas reikia jiems perduoti. Bet 
kokia nauda vaikams iš tų pa
minėjimų, jei po menkutės 
programos (mažesnėse koloni
jose) visuomet esti antroji mi
nėjimo dalis — šokiai ir išgė
rimai. Dabar vaikai turi'pro-

Kad ir retesni, bet įspūdinges
ni, minėjimai būtų daug ver
tingesni mūsų jaunimui...

Taigi, ar mes minėjimų at
liksime daugiau ar mažiau, tai 
ne taip svarbu. Svarbu, kad jie 
būtų tinkami”.

Redakcija mano, kad tuo rei
kėtų prasidėjusią polemiką ir 
baigti. Argumentų už ir prieš 
gali rastis vis naujų, tačiau patš 
reikalas yra aiškus. Palikini 
lietuviškajai visuomenei laisvę 
daryti, kaip jai atrodo toje 
ar kitoje vietoje geriau. Gera 
bus jau tai, kad minint tą pa
čią Lietuvos kariuomenę, rasi, 
mažiau pasitaikys minėjime to
kių negerovių, kokios Ša buvo 
užsimintos.

KLAIPĖDOS UOSTE.

taus drobulė, o kaskart stip- dėdei Kastantui ant plikos gal- 
resnis vėjas iš ten atnešė gar* vos, priversdami užsidėti kepu-

kabaliuose jau lyja”, tarė dėdė 
Kastantas. “Ar pabėgsim’” 
paklausė dėdė Mindaugas. “Ne-

pagalvojęs jis pavarė dar pen

Rengiamasi kultūros kongr
Kartu su dainų švente Chica- 

goje vyks ir lietuvių kongre
sas. Viename plenumo posėdy
je numatyta svarstyti tema 
"Tautinė kultūra — tautos išli
kimo* pagrindas”, — pranešėja 
kviečia JAV Bendruomenė. Ta
riamasi, kad antrajam plenu
mo posėdžiui temą parinktų ir 
pranešėją pakviestų Kanados 
Bendruomenė. Taip pat-numa
tyti šių sričių sekcijų posėdžiai: 
mokslo, literatūros, kalbos, mu
zikos, dailės, vaidybos, istori
jos bei archeologijos. Aptarti 
ir sekcijų posėdžių organizato
riai, kuriems bus pavesta at

sėdžių darbais: parinkti prane-

auksas krinta iš dangaus, o ne 
vanduo!”

Kai dėdę Mindaugą ir dėdę 
rias ėmė laukan lėkti sulindu- Kastantą pasiekė trenksmo į 
stos vištos, prapliupo tokia liū- visas puses, kaip ratais, nudun-visas puses, kaip ratais, nudun

dėjęs atbalsis, jie jau vąfiavo 
durpynais. Kadangi kelias buvo

dėdė Mindaugas £ lygiu 
keliu, vis nesitraukiančiu nuo 

. ____... ._____„__ slėnio, kuriame po .kojomis
žinąu”, atsakė* dėdė Kastantas, ūžė klevai ir vėjas šiaušė šiau^ 
Jiedu pasileido pakalnėn pro dinius stogus. “Ar nepagaus?" 
Kemsynų dvaro tvartus ir išva
žiavo į platų slėnį, vienoje pu
sėje nutysusį iki pat rytinio 
dangaus pakraščio, kur taip pat 
kabėjo lietaus skraistės už tan
kiai medžiais apaugusių sody
bų, kitoje užstotą'iškilios, su 
staigiais šlaitais plokštumos, 
kurion jie pradėjo kilti tuoj

Kastantas. Keliui sukantis į 
šiaurę, vėjas papūtė jiems nu- 
garon ir ėmė taip nešti, kad 
dėdė Mindaugas tik vairavo, 
beveik nejudindamas kojų,

kias minutes, o po to, žvilgte
rėjęs į ūsai apsiniaukusius lan
gus, pridėjo vėl penkias, žino
damas, kaip greitai bėga* laikas 
netikėtų įvykių meto. Ant 
krosnies sukosėjo. Dėdė Pily
pas tik dabar įsižiūrėjo sūnų, 
sėdintį su delnais ant kelių, ne- » 
atitraukiantį nuo lango išplės
tų, kaip svečiuose, akių, Kaž»

laikas. “Vėjas išvertė aukšto 
langelį", tarė jL “Ar negirdė
jai, kaip dunkterėjo?” Tik da
bar dėdė Jeronimas apsižiūrė
jo, kad nuo lubų varva, ir pasi
šovė lipti ant, aukšto, tačiau 
bematant taip ėmę lašėti visa
me trobos gale, kad jie vos spė
jo nešti B virtuvės indus, net 
puodus ir keptuves. Grindimis 
link slenksčio tyso dulkėtos

šeima sustojo tarpvartėje, už-
jiems dar mėlynavo skaidri pa
dangė, abudu buvo nemaloniai 
nustebinti Dėdė Mindaugas

išgiedrėjusiais veidais, žiūrėda
mi į putojančią vandens sro-

giant džiūti ant dar tebeįkaitu-

, nių rankovės tebebuvo išmar-

liemenės nugara Šlapia nuo 
prakaito. Piemuo prislinko ar-

patraukė nosimi ir tarė: “Da-

o dėdė Kastantas pažvelgė pro 
jo petį atgal. “Turbūt, trenkė 
į Vilkabalius", tarė jis, dar ne
visai atsipeikėjęs. Beržynas ap
temo, kaip vakare, ir pradėjo 
neramiai blaškytis. Griaustinis 
nesustodamas gaudė ties lanko
mis, tarsi milžiniškos girnos. 
Užvažiavus ant ’ kalvos, dėdė 
Kastantas vėl atsigręžė į ant 
pakilimo už durpynų ir lankų 
paliktus Vilkabalius, tačiau tuo 
pačiu meto jų stogus ir tožny-

žetaai lyguma lakstė vėjas, kartais dar sumėlynuodavo

T

t

Dėdė Pilypas žvilgterėjo į jį

Al tau sakysiu,

kas dar baltavo už jo nugaros 
— koks pakabintas drabužis 
ar, greičiausia, 'dukra, atsirė
musi rienelėn. Ąęhniatofrė sė-

tėkmelės. Tik po ketvirčio va
landos dėdei Jeronimui pavyko 
kopėčiomis užlipti aukštan ir 
šiaip taip įdėti langą, vėjui teš-

Šimų bei pasikalbėjimų temas, 
pakviesti pranešėjus, susižino
ti su atitinkamų sričių kultūros 
darbuotojais ir t. t Bendruo
menės Valdyba Į darbą nori 
įtraukti abiejų kraštų (JAV ir 
Kanados) visas gyvąsias kultū
rines jėgas.

Įstatus keisti nutarė Bendruo-

suvažiavimas ' ir išrinko šiam 
reikalui specialią komisiją, ku-

ruomenės Tarybos pirm. J. Šle
petys, kiti komisijos nariai yra 
A. Saulaitis, dr. J. Bajerčius, 
dr. J. Purinas ir J. Vilkaitis. 
Jiems reikia ir pastabas siųsti.

rytus su pačia debesio tirštu
ma. Juos užkliudė padriki 
kraštai, tesmigstą žemę ne
gausiau lašais, tašau dar taip 
smarkiai, kad ant kelio rūko 
dulkės, kol vanduo ilgainiui jų 
nesumaišė į purvą. Susėdę ant 
žolės tankių, judančių ša
kų stogu, dėdė Mindaugas ir 
dėdė Kastantas nukreipė akis 
lygumon, kur audra siautėjo 
visu smarkumu. Vienur tik su
linkusių medžių viršūnės teky
šojo B vėjo nešamo tvano, o 
kitur žaibai tebevarstė juodą

gus kylančių dulkių. Malūnas paskutinė pašvaistė prieš už- 
aukštai pakelėje sukosi taip, - klumpant nakčftd... 
kad vos spėjai įžiūrėti sparnus. 
Sėdant ties juo ant dviračio, 
malūnas visas braškėjo, net 
darėsi baisu užtrukti artumoje, 
nors aukštai per langelį malūni
ninkas rūkė pypkę, juokėsi ir 
laikas nuo laiko įtraukdavo 
galvą kažką pasakyti į girnas 
pilantiems gizeliams. Pradėjus 
važiuoti, dėdei Mindaugui ant 
ausies nukrito lašu, o po to du

Dėdė Jeronimo kieme su
šniokštus lietaus čiurkšlėms, 
troba taip aptemo, kad jis ligai

atidaryti sustojusį sieninį laik-

siaukelėje Dėdė Jeronimas pa
stūmėjo švytuoklę, kuri tuoj

dėjo virtuvėje, žiūrėdama vi
dun pro atdaras duris. Visi ty-‘ 
įėjo, Kisu^nMiiuesi <xkdo sooe

nuo sto^> ( griovelius palangė
se ir tolstančio griaudėjiilK>. 
Ant,aukšto kažkas dunkterėjo 
į spaliais užpiltas lubas. “Katė~ 
nušoko nuo kaminėlio”, tarė 
nuo-krosnies dukra. "Ne, grei
čiausia, apvirto vytuvai”, pa
galvok) Jeronimas. Jis 
pažiūrėjo pro langą į griovely
je šokinėjančtos bsrtohB, 
stengdamasis atspėti, krip ilgai 
tęsk ‘ liūtis. Burbulai tuoj B-

kiant veidan šaltus vandens

TMa lietus pagavo ir dėdę 
Mtodat%ą su dėde Kastantu 
ties šimtamete Akmenynės lie
pa ant paties šlaito, kadaise 
pasodinta dvaro žemių ribai 
"atžymėti, pro kurią ėjo kelelis 
žemyn į lygumą. Nors lašai dar 
buvo reti, tačiau keleiviai nu
tarė čia sustoti, nesitikėdami 
toliau rasti &ą tokią pastogę. 
Kai, atrėmęs driratį kamienan, 
dėdė MtadMąpMi paarėjo į lai
krodį, šte tadIM pusę vienuo- 
lutos, ainmu lengvai atsMuso,

dangų ties iš baimės susigūžu
siais stogais. Po švysterėjimo 
juos dar negreit pasiekdavo 
vandens suminkštintas trenks
mas. Tarp beržynų žaibas su
blizgėjo tvistančioje Rausvėje. 
Slenką lietaus verpetai vieną 
po kitos rijo besiblaškančią 
medžių atkakliai ginamas lo
dytos, kol galų gale' visa lygu- 
ma* n e paskendo ištisinėje 
šniokščiančioje pilkumoje. Dė
dė Kastantas išsitraukė B krep
šio agurką, o iš kišenės peiliu
ką, ir nulupęt atkišo pusę dė
dei Mindaugui Jiedu pamažu
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• ..i' ii. i—

mas, sako, ir atsistojo mus pa
sveikinti.—Aukštas ir tiesus vy-

ūsiukai sidabriniai, kaklaraištis

pastebėjau tris blizgančius žie
dus.

Aš jajn trumpai paaiškinau, 
kad atvykau parašyti žinelių 
apie ilgą ir įdomų jo gyveni
mą. Senelis neparodė didelio

- susidomėjimo.
— Kas čia per raštas? Ką 

gi apie mane rašysi? Nėra ko.
— Pasikalbėsim, ir atsiras

javuose •. j 

maloniai aprūpina, net užpyks- | 
ta, jei nevalgau”. U

į lietuvišką, šv. Kazimiero 
bažnyčią Philadelphijoj šimtą-- i 
mėtis senelis važiuoja dvejais, J 
gatvėkariais kas sekmadienį ir 

jis su žmoną atvyBco g Ameriką - ten priklauso prie Jėzaus Var- 
ir apsistojo AjeBų Karalienės do Draugijos, ir prie A. L. R. • 

K. Susivienijimo. Artimesnę 
kitataučių bažnyčią lanko kas . 
rytą šv. Mišių išklausyti.

Paklaustas, kiek dabar jo 
šeimos generacijų, atsakė: —- 
Oooo, vaikų vaikai šu vaikais!

Adomas Oželis neseniai į Vo
kietiją pasiuntęs 1,000 svarų 
senų drabužių suvargusiems 
lietuviams padėti, krikščioniš
kos meilės darbams atlikti. Ir 
dar surinkęs 50 svarų Įvairių 
reikmenų. Jis pats sutaiso se
nus batus, aplopo drabužius ir 
siuntimo išlaidas apmoka.

Besirengiant su seneliu at
sisveikinti, greta Stovinti jo 
anūkė dar pasakė, kad jos se
nukas puikiai moka šokti pol
kas ir valsus.
—Pašok mums, aš jo prašau. 

Jis atrodė, kaip ir būtų norė
jęs pademonstruoti, bet sekun
dę pagalvojęs tarė:

— Tai kaip aš vienas dabar 
šoksiu — ?
Pasijuokėm ir 

Gatvėje mūsų 
nikas, Earominas 
na, kuria mus nuvežė Į seserų 
pranciškiečių vienuolyną šv. 
Jurgio parapijoj.

ir apsistojo A’elų Karalienės

damas apie savo žmonelę, Ado
mas nusiskum^kad ji daug

kantrybės ir padariusi Beso

— Viskas jaitaro negerai, ir 
negerai. Dieve du_ok jai dan
gaus karalystę

tinęs vesti kiti t sako:

Ohio. BALFo 
metu surinko 

dol. Pažymėti- •

kitą kambarį. Palaukėm, ir jis 
sugrįžo pasiūlęs man paskaity
ti mažą laikraščio iškarpą.
—Apie mane parašė “Saulė.” ... 

sako.
Gaila kad aš negaliu paduoti 

žodis į žodį kaip-tas laikraštis 
rašė: kad štai, Adomas Oželis 
szvenčia szimtą metų amžiaus 
sukaktuves, ir kad “Saulės” re
dakcija su paszenavone dieka- 
voja jam už praeitas geradarys
tes, ir tt.

Adomas didelėmis aukomis 
ir pasišventimu yra daug prisi
dėjęs prie pirmojo “Saulės” 
leidimo, Mahanoy City, prieš 
daug metų, labai daug, neatsi
menu kiek.

—Lietuvoj skaičiau laikraščius 
javuose, neš namuose negalė
davai pasirodyti su katalikiš
ku laikraščiu, senelis prisimi
nė.

man patiko, leflgai gyveno, 
mirė. Taip ir ta našlys.

Tarp Brootyn© kriaučių 
Adomas nebięs “pieceinin- 
kas”, bet viski dirbęs kas 
kriaučių darbui priklausė. Siū-

ADOMAS «EEM.

atsisveikinom, 
laukė Domi- 
su savo maši-

Beržai žiemą Lietuvoje.

kurie vyrai jau 25-tus metus 
laimi tą dovaną. Gavusiųjų kry
žius buvo daug tėvų^ir sūnų. 
Valdybos nariai buvo kiekvie
nas apdovanotas ypatinga do
vana — gražia maldaknyge už 
jų darbą ir Švč. Vardo draugija 
yra stipriausias šulas ir gra
žiausioji pažiba mūsų parapiji
nio dvasinio gyvenimo. Tegy- 

pabrėžė, kad ne tik^jis džiau-• vuoja ji ilgiausius mellis ir te- 
giasi.šių vyrų ištikimumu, bet 
džiaugiasi ir' jų šeimos, visi pa
rapijiečiai ir dr-jos dvasios va
das kun. J. Antoszewski. Kai

'Švč. Vardo Dr-įos metinė 
* šventė

Sekmadienį, sausio 8 d., 8:30 
vai. mišių metu mūsų parapi
jos 118 vyrų ir berniukų gavo 
ištikimybės kryžius už tai, kad 
1955 jie priėmė šv. Komuniją 
bent 10 sykių per metus su sa
vo draugija. Prel. L. Mendelis, 
prieš pašventindamas kryžius.

pritraukia ji kiekviena mūsų 
parapijos vyrą Į savo buri!

Adomaičio - Šimkevičiutės 
vestuvės.

jis, sulaukęs jaunatvės, panorė
jo vykti į Ameriką, bet ten ne
turėdamas giminių nukeliavo į 
Angliją.-Vėliau iš Anglijos grį
žo į Lietuvą, ir atgal į Angli
ją. Čia jis turėjo religinių daik
tų krautuvėlę, kol pavyko įsi
steigti didelę, visokių daiktų 
krautuvę.
—Bet nelaimingam gaisre vis

ką praradau, senelis pasakojo. 
Apdraudos-neturėjau, ir likau 
tikrai ubagas.

Naujai gyvenimo pradžiai 
jis su savo šeima i šAnglijos

ti išsimokinęs Letfi^oj. Tol siu
vo, kol Brooklya palietė dide
lis nedarbas irtia A. Oželis, 
kaip jis pats sako, “subankrū- 
tijau”, ir vėl reikėjo keltis ki-

Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, Iz. Vasyliūno vedamas, 
išpildė naujai išmoktas mišias 
Kalėdų naktį. . Tai Ludovico 
Viadana (1564—1645) Missa 
“L’Hora Passa”, parašytos po
lifoniniam .stiliuje. Kvarteto

kur gyveno jo sesuo. Ji jam 
padėjusi atvažiuoti ir pragyve
nimą susirasti.
—Taigi Philaėlptaijoj pradė

jom iš naujo, laikėm 12 Jbur- 
dingierių. Dirba visur po tru
putį.

Dabar Adomai gyvena pas 
dukterį ir džiaiaasn jos geru
mu.

Aš j!Į bausdaau, mušdavau, 
— sako, o šiandien ji mane

' LĖWISTON, MAINE
Vargu kada yra pasirodžiusi 

kokia žinelė iš Lewistono, Me., 
padangės, nors čia gyvena ne
mažas skaičius, lietuvių. Kai ku
rie iš jų atkeliavo į šį miestą

dalyvavo:

Matas, jos
Matas su

vena nemažas skaičius čia pat 
gimusio lietuviško jaunimo, ir 
yra būdinga, kad iš jų visi kal
ba gerai lietuviškai. Aktyviai 

■ prisideda prie Vasario 16 pa
minėjimo ir • didžiuojasi viešai 
esą lietuviškas kilmės.

, Viena Lewistono jaunosios 
.kartos atstovė, Marija Šabanai- 
tė, ištekėjo už Bernardino Moc
kevičiaus iš Rochester, N. Y. 
Vedybų ceremonijos įvyko Le- 
wistone, šv. Patriko bažnyčioje, 
sausio 7 d. 10 vaL ryte. Mote
rystės Sakramentą palaimino 
kun. Karolis Mockevičius iš Ro- 
chesterio, jaunojo brolis. Jam 
asistavo kun. Domininkas Moc
kevičius kaip dijakonas ir klie
rikas Pranas Mockevičius — 
subdijakonas. Jie abu irgi yra 
jaunojo broliai iš Rochester, 
N. Y. Mišių metu .panelė Stela 
Simonaitytė gražiai pagiedojo 
“Avė Maria".

na —trijų kunų. naotina. Jau
nosios giminės i#
Iš Lawrence, Mš., buvo atvy
kęs jos dėdė Pruas 
pusbrolis Brons
žmona ir Juozas Roso

Pirmas pabrolį tavo Stasys 
Šabanas. Pirmo pamergė — 
Margarita šabaitėį Antras 
pabrolis — Brokus i Matas, ir 
antrosios parneųs buvo ponia 
Matienė su paneli D4ana šaba- 
naite. 1

Jaunoji pora išsikals gyven
ti į Rochester. h Y., visai arti 
Niagaros krioklio Lewistono 
lietuviai linki jaiesaems daug 
laimės ir saulėto vedybinio gy
venimo. K-

NORWOOD, MASS.

Drabužių vajus
Lapkričio mėn. ,1955 Ameri

kos vyskupams per NCWC pa
skelbus drabužių ir avalinės 
vajų, ir šv. Jurgio lietuvių pa
rapija ūoliai prisidėjo, surink
dami gana dideli kiekį drabu
žių ir avalinės. Klebonas kun. 
F. E. Norbutas dalį paskyrė 
Balfui ir 22-ras "Ralfo skyrius 
pasiuntė 615 svarų į centrą. 
Skyriaus valdyba reiškia padė
ką klebonui.

Kalėdų dovanėlės
A. L. R. K. Federacijos lo

tas skyrius surinko aukų ir pa
siuntė 23 ligoniams tremtyje, 
pridėdami kalėdinius svei^ini- 
mus. Federacijos valdyba dėko
ja visiems aukotojams už jų 
gerą širdį. Klebonas kun. F. 
E. Norbutas pasiuntė nuo savęs 
dovanas ir sveikinimus.

Lankėsi vienuolė
Kalėdų Šventėse čia lankėsi 

sesuo M. Simplicija iš New- 
town, Pa. Tai buvusi Elena 
Kasparaitė ir šv. Jurgio lietu
vių parapijos vargonininkė. Pa
sisvečiavusi ir aplankiusi pažįs-z 
tarnus, grįžo į savo vienuolyną.

Žvalgas. ’

solo partijas, įeinančias į Ky- 
rie, Gloria ir Credo išpildė: 
St. Raznauskaitė — sopranas, 
R. Vasyliūnaitė (pavadavo I. 
Libbey)— altas, J. Lisauskas— 
tenoras ir J. Černiauskas— bo
sas. ’

Sausio 2 prl. R. Jūras suruo
šė tradicinius pietus bažnyčios 
kolektoriams ir patarnauto
jams.

Naujųjų Metų diena pasaky
tame pamoksle prel. R. Jūras, 
davė parapijos metinę apyskai
ta. šiais metais mirė 26 asme
nys, gimė — 17. vedybų 
piniginiai parapija sustiprėjo; 
parapijos turto kasoje šiuo me
tu esama 69 tūkstančiai dole
rių.

• Kun. 
vo nuo
šio, tarp 1 
A. Klimas.
• Lawrence praleido atostogas 
Povylas Raznauskas su šeima 
pas savo tėvelį. Povylas Raz
nauskas yra lėktuvų inžinie
rius ii* nuolat gyvena Califor-* 
nijoje, kurion grįžo sausio 9.

Prel. M. Krupavičius pralei
do kelias dienas tawrence, 
Mass.. kaip prelato P. Juro 
svečias.

Sausio 5 pas prel. R. Jūrą 
lankėsi kun. V. Gutauskas. S.J., 
su klierikais Kijausku ir Trima- 
kiu,

Mirė Rožė šalinienė ir An
tanas Sakalauskas; palaidoti iš 
šv. Pranciškaus parapijos baž
nyčios. S. J.

A.
25

Janiūnas atostoga- 
gruodžio iki 8 sau- 
ir 8 sausio — kun.

Vienos iš gražiausių sutuok
tuvių įvykusių mūsų bažnyčio
je. buvo Alfredo Adomaičio su 
Leoną šimkevičiute; Jaunojo 
pabrolis buvo jo paties tėvas 
Adomaitis, o jaunosios sesutė 
Albina buvo pamergė. Jaunąją 
prie altoriaus atvedė josios 
brolis Mykolas. Prel. Mendelis 
suteikė jauniesiems palaimini-

- mą ir aukojo šv. mišias, asista
vo kun. K. Pugevičius ir kun. 
J. Antoszeuski. Sąvo pamoksle 
prel. L. Mendelis iškėlė didin
gumą moterystės sakramento 
ir priminė visiems kad kiekvie
na santuoka yra sutartis ne tik 
tarp vyro ir moters, bet taipgi 
tarp jų ir paties Dievo, nes jie 
tampa Dievo bendrininkais 
tvėrimo darbe. Moterystė tai 
yra svarbus pašaukimas, reika
laująs iš vyro ir žmonos pasi
šventimo ir dorybių, kurių ne
galima turėti be ypatingos Die
vo palaimos. Prel. L. Mendelis 
priminė jaunavedžiams, kad jų 
šventumas, jų tobulybė, jų lai
kina ir amžina laimė priklau
so nuo jų ištikimybės moterys
tės pareigom. Komunija turi 
juos ftmgti i tą vienetą, kurs 
yra atspindys vienybės tarp 
Kristaus ir Jo mistinio Kūno— 
Katalikų Bažnyčios. Linkėjo' 
geros sveikatos ir kantrybės 
gyvenimo sunkenybėse.

Vestuvių puota Įvyko Park 
Plaza viešbutyje. Dalyvavo tik 
artimieji giminės ir pažįstami. 
Ilgiausių metų ponams Ado- 
maičiams!

Metinis altoriaus ir rožančiaus 
dr-jos pasisvečiavimas

Kun. K. Pugevičius. naujas 
dvasios vadas kaip moterų al
toriais ir rožančiaus dr-jos taip 
ir tretininkių, praneša, kad 
metinis tos dr-jos pasisvečiavi
mas ir susirinkimas Įvyks sek
madienį. sausio 22 d.. 3 vai. p. 
p. Visos narės yra kviečiamos 
ateiti į bažnyčią 3 vai. sukalbė
ti rožančių už mirusiųjų narių 
vėles, o paskui susirinkti į šv. 
ĄJfonso salę.

Sodalietės domisi mūsų 
mokykla

Vaikučiai yra rimtai susirū
pinę, nes pirmadienį, sausio 
16 d., prasidės pusmetiniai eg
zaminai. Jie gali nulemti kai 
kurių mokinių perkelima į 
aukštesni skyrių arba pasiliki
mą dar vienerius metus tam 
pačiam skyriuje. Klebonas pra
šo tėvų ir visų parapiečių pasi
melsti vaikučių intencija.

$8,025.00 pasaulio raupsuotiem
Metinė adventinė raupsuo

tiem rinkliava užsibaigė pasku
tine gruodžio mėn. diena. Kle
bonas' su džiaugsmu pranešė 
parapijiečiams, kad 1955 rink
liava perviršijo visų kitų me
tų rinkliavas — buvo dviguba. 
Kitais metais surinkdavo po 
S4.000.00 o pereitą gruodžio 
mėn. surinkta virš S8.000.00. 
Klebonas gavo laišką iš vięnos 
sesutės iš Cebu Filipinų salų: 
laiške buvo pažymėta, kad tik 
duosnumas Amerikos katalikų 
raupsuotiems padeda gydyto
jams ir slaugėms raupsuotojų 
ligoninėse suteikti vaistus, ku
rie padeda šimtams raupsuotų 
pasvąikti ir grįžti pas savuo
sius. Prel. L. Mendelis yra Įsi
tikinęs. kad visi aukotojai 

■ raupsuotojų rinkliavai gauna 
ypatingas malones, ypač savo 
sveikatos reikaluose. Jis mato 
regimą Dievo palaimą šiame 
darbe. Be Dievo pagelbos nie
kas nepajėgtų surinkti tuos 
tūkstančius tiems nelaimingie
siems. (Ed.)

• Lietuvos Akademinis
nų ktubas ragina visūs baiga- - 
sius aukštąjį mokslą bakalauro 4:^ 
laipsniu ar studijas toliau ' bfe-- 
tęsiančius registruotis iki va- \ 
sarto 15 d. sekretoriate pas Da- 
nutę Dirvianskytę, 4931 South 
Artesian Avė., Ghicago 32, III. ',įV 
Reikia suteikti šias žinias: pa- > V', 
varde, vardas, adresas, aukšto- / 
sios mokyklos vardas, studijų </?? 
šaka bei įgytas laipsnis. Suin- 
teresuoti raginami registruotis 
nustatytu laiku, nes nuo to pri
klausys šios organizacijos eg
zistencija.

• Cleveiand, 
skyrius vajaus 
pinigų 2.619.90
na, kad Kazys šilinis, tebebū
damas ligoninėje po fabrike 
nustotų rankos pirštų, po sun
kios vidurių operacijos ir tuo 
pačiu metu po žmonos mirties, 
pats, niekeno neprašomas, at
siuntė iš savo kuklių ligonio 
pašalpos pajamų 5 dol. auką; 
tai tikrai jaudinantis pavyzdys.

. • Lawrence, Mass. sausio 9 
Įvyko šv. Pranciškaus parapijos 
Kat. Federacijos skyriaus susi
rinkimas. Sudaryta nauja val
dyba iš šių asmenų: pirm. J. 
Valiukonis, vicepirm. (vyrų) J. 
Lisauskas, vicepirm. (moterų) 
Mrs. Anny- Gagnon. sekreto- ' 
rius P. Lisauskas. Dvasios va
das prel. P. Juras. Ta proga 
nutarė suruošti Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo minė
jimą vasario 19 d. Pagrindiniu 
kalbėtoju yra pakviestas kun. 
A. Vainauskas iš Nashua. N. H.

• Edvardas R. Masiulis, iš 
New Haven. Conn.. žuvęs Ko- r 
rėjoje 1950 m., parvežtas ir pa
laidotas Ne w Havene sausio 7.

. . • T. J. Bružikui kurie siuntė 
aukas į Chicagą jėzuitams, vi
sos aukos gautos, o kas siuntė 
aukas tiesiog į Urugvajų ir ne
gavo jokio atsakymo, tai ženk
las. kad laiškas žuvo. Todėl 
malonėkite nueiti į banką su 
atkarpa ir paprašykite, kad pa
rašytų naują čekį vietoj žuvu
sio ir saugesniu keliu pasiųski
te į Chicagą T. Bružiko vardu 
šiuo adresu: Rev. Jonas Bruži- 
kas. S. J.. 5541 So. Paulina 
St.. Chicago 36. III., o Chicagos - 
jėzuitai jam persiųs. O jeigu 
kas siusite Tėvui Bružikui tie
siai į Montevideo. siųskite ap
draustu laišku ir nauju adresu: 
Rev. Jonas Bružikas. S. J.. Ca- 
silla 1565. Montevideo, Uru- 
guay. ’S. A., tuomet tikrai gaus.

• Paraškoma Norgelienė 
Magdė, prieš 15 metų gyvenusi 
New Yorke. Ieško jos sesuo. 
Pranešti A. Lažaičiui. 843 Hol- 
lins St.. Md.

PAIEŠKOMA

Karolis žemaitis ir Juozas 
Pakalnis, gimęs 1918 m.. Do
vydų kaime, Kazio sūnus. Jiem 
yra*žinių iš Lietuvos. Kreiptis 
i Darbininko redakciją.

Mirimai

tuvių salėje. Dalyvavo didelis 
skaičius svečių. Nuotaika buvo

SIUNTINIAI I LIETUVĄ

Lietuviu bendrovė OVER-
SEAS CARGO CO., atstovam- į 
janti didelę anglų firmą HAS- ? 
KOBA Ud.. Londone, siunčia į 
LIETUVĄ 
siuntinius 
džiagomis.
vaistais ir kit. 100re garant

seimą numatoma šaukti arba 
Chicagoje arba New Yorke. Iš
sprendus vietos klausimą, to- 
.liau bus einama prie seimo šau-

Pereitą savaitę du lietuviai 
atsiskyrė iš mūsų tarpo: ’ Juo
zas Gelaželė 
kienė. Abudu .
virš*70 metų amžiaus ir buvo. kimo komiteto branduolio su- 
palaidoti iš šv. Pėtro bažnyčios. 
Mirusiųjų giminėms reiškiame 
krikščioniška užuojauta 
mirusiųjų vėles tariame 
baimingą amžiną atilsį.

Pereitą ketvirtadieni.
5 d., nuo širdies smūgio rųirė 
jaunas kunigas.^šv. Bernardino 
parapijos vikaras kun. Fay. 
Teturėjo tik 37 metus amžiaus 
ir buvo kunigu tik 10 melų. 
Buvo visų mylimas. Paliko di
deliame nubudime motiną ir 
gimines. . -

tai Usis Viešpaties ramybė
je!

ir Rožė štreimi-
buvo sulaukę

o už 
dievo-

sausio

darymo. Branduolio uždavinys 
butų darbą varyti toliau — už
megzti santykius su Kanados 
ir kitų kraštų lietuvių bendruo
menėmis. susisiekti su Lietuvy
bės Išlaikymo Tarnyba ir t. t. 
Po te branduolys išaugtų i pil
nos sudėties seimo šaukimo ko
mitetą. atliekantį visus paren
giamuosius darbus ir sušau
kianti patį seimą.

ti apylinkių valdybas ir toliau', 
savo ribose kiek galint remti 
sportuojanti lietuvių jaunimą.

ir kitus kraštus 
su vilnonėms me- 

maistu, avalynei *

lingus mokesčius sumoka siun
tėjas, gavėjui mokėti nieko ne
reikia. Siuntiniai siunčiami M 
IzMidono. Anglijos tad labui

Prašykite mus į 
siunčiamų gėrybių sąrašų:



NEW YORKAS

tOSEP
Laidoti *tų Duekiui

J<mn 
man, 
man ir Fishheimer po 4:2. Uk
rainietis Miroslav Turjanski Ii 
ko devintas su taškų. Viso 
24 dalyviai. f .

So. Bostono lietuvių trečioji 
tarpklubinėse rungtynėse įvei
kė Boston College 3:2. Taškus 
pelnė: D. Dikinis 1, Alg. Ivaš
ka. 1, Saulius Vaičaitis 1, E. 
Spirauskks 0, Ged. Kuodis 0. 
Ilgiausią partiją sulošė mūsų 
vienuolikmetis Kuodis (76 ėji
mų). Rungtynės buvo So. Bos
tono L. Klube. Lietuvių antro
ji tą pat dieną pralaimėjo prifeš 

. Bostono YMCA 1^:3ĮX». Lošė: 
Rimas Karosas (baigė lygiom), 
A. Gedraitis, G. Šveikauskas, L. 
Šveikauskas (laimėjo) ir Stasys 
Kazlauskas. Sausio 13, lietuvių 
antroji rungiasi su Newtono 
YMCA, So. Bostone.

Ontario tarpklubinėse p-bėse, 
H. žižys lošia už Sudbury klu
bą, o P. Novickas už London 
klubą; Apie žižį “Canadian 
Chess Chat” pažymėjo, kad jis 
anksčiau lošė Baltijos kraštuo
se ir Austrijoje, ir buvo veik 
meisterių lygio lošėjas.

Toronto - lietuviai, laimėję 
1950 ir 1955 Toronto lygos p- 
bes, šiemet į lygos p-bes savo 
komandos neišstatė. Lietuvių 
komanda tėra įtraukta į B kla
sės p-bes.

Dr. A .Nasvytis laimėjo taš- 
ka, įveikęs J. Gilchrist, Cleve- 
lando tarpklubinėse p-bėse.

Povilo Vaitonio laimėtą par
tiją prieš R. E: Siemms, įdėjo 
“Canadian Chėss Ctat’* gruo
džio nr.
- Latvis ET Mednjs iš N. Yorko, 
laimėjo JAV tarpkolegines p- 
bes su 5^2:1 Vį. Mednis trečiam 
rate buvo pralošęs bostoniškiui 
Shelby Lyman, kuris po to pra
lošė kitam bostoniškiui A. 
Freemanui, o pastarasis pasku
tiniam rate suklupo prieš Med- 
nį.

Hastingso turnyras Anglijo
je: Korchnoj ir Olafson po 7:2, 
Ivkov 6*2, Taimanov 6. 10 da
lyvių.

Rosenwaldo turnyras N. Yor
ke: Bisguier ir L. Evans po 6:4, 
Reshevsky 5’2 

New Yorko
hus sausio 20—22 d.d., Chur- 
chill Chess Clube, 252 W. 76 
Street, New York 23, N. Y. 
Dalyvavimas laisvas visiems.

■ ' \ ■
- * *- .
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FUNEBAtHOM

Valley Stream Park Inu.

JOE DEADY. Georcetown uni- * 
versiteto Washingtone studentas, 
New Yorke įvykusiose bėgimo 
lenktynėse laimėjo pirmąja vietą.

lo Klubo susitikimai su Detroi
to Kovu buvo pažymėti vietinio 
futboto Jai^rašSo .National

- Soccer Nęws. Šio klubo vaidy
bą sudaro:' K. .Baltramonaitis, 
A. Macevičius ir E. šulaitis.
. — Viliu* Juška, LSK Neris 
narys, išvyko į Sao Paulo Bra- 
zijon kur susituoks su vietine 
lietuvaite — Zita Levickaite ir 
abu sausio mėn. grįš į Chicagą.

— Vytautas Lazauskas, prieš 
kiek laiko atsikėlęs Chicagon iš 
Anglijos, įsijungė į Chicagos 
lietuvių futbolo klubą.

— Kalėdę pirmąją dieną 
LSK Neris buvo suruošęs vaka
rą Lietuvių Auditorijos patal
pose. 1

— Jonas Šollūnas, kuris re- 
'daguoja sporto skyrių Draugo 
dienraštyje, laimėjo Illinois 
Universiteto Chicagoje stalo te
niso pirmenybes. E. š.

L^NDON — NEW YORK — MUENCHEN

Transglobus

Atkinson, N. Y. Times 
“Glowing!" Her. Tv. N.

. Circle in the Square, 5 Sherid- 
an Sųuare (7 Avė. & W. 4 St) 
Res. OR 5-9437. Closed Mon. 
Eves. Incl. Sun. 8:40. Mats. Sat. 
and Sun. 2:40.

4

$ SPORTAS
CHICAGOS SPORTO ŽINIOS

Chicagos lietuviai krepšinin
kai jau pradėjo šį sezoną. 
Pirmasis viešęsnis pasirodymas
įvyko gruodžio mėn. 11 d., ka- . 
da vietinio liet, sporto klubo 
Neris jauniai turėjo susitiki
mą su latvių penketuku — 
Dauguvos Vanagai, šių eilėse 
buvo keli pasižymėję žaidėjai 
iš žinomos latvių komandos 
Vokietijoje, tuo tarpu mūsiš
kiai krepšinį labiau pramatė 
žaisti jau čia Amerikoje. Rung
tynės pasibaigė lietuvių laimė
jimu 78:74.

Gruodžio mėn. 17 d. Chica
goje įvyko krepšinio žaidynės, 
kuriose, negalint atvykti Cle- 
velando Žaibo komandai, daly
vavo 3 vienetai: Neris I, Neris v .......
H ir studentų Lituanica iš Ur- ręikTa lakytis ir tau”, 
banos, UI.

Pirmose rungtynėse susitiko 
Neris I su Lituanica ir čia pir
mieji išplėšė sunkų laimėjimą 
62:20. Pasekmės visą laika vy
ravo vienų ir antrų naudai, 
tačiau pabaigoje neriečiai buvo 
laimingesni ir sugriebė perga
lę. Komandose žaidė ir taškus 
pelnė — Neris I: Nunez 30, Izo- 
kaitis 0, Bliūdžius 4, Aušra 9, 
Vaičkus 13, Kamarauskas 6; 
Lituanica: Zubkus 15, Munys 
15, Tevis 11, Bakaitis 3, Germa- 

“Open” p-bės nas 3, Kaunas 13.
Antrasis susitikimas suvedė 

• vėl studentus su Neries II ko
manda, kurią sudarė tie patys 
jauniai, prieš savaitę įveikusie-

Vaistų siuntinėlius pristato
me j visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą 
jame:
A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabl. 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabl. 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabl. 
Jrgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25 amp. 
Largactil 100 tabl? 
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabl.
*--- • ■- ■ ■ ~ • * A ..* ■

Rimifon 1000 tabl-

reikalau-

$8.64
3.04
5.90

10.67
8.70
3.75
4.25
3.18
5.95
4.80
3.68
4.35

$4.00
7.20
8.40

Robuden 18 amp.
Robuden 60 tabL 
Serpasil 120 tabl. 
Streptomycin ‘10 gram. 
Terramycin 16 caps.
Vitamin B-l 100 tabl.
Vitamin B-12 100 tabL 
Vitamin C 100 tabL 
Multivitamin 500 tabl.

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

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53 
3.04 
3.20

ir jos

Prašoma rašyti angliškai

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

New York 28, N. Y.
(REgent 7-7008) 9

su

ŽINIOS APIE 
NEBUVUSIUS ĮVYKIUS

Busimasis diplomatas*
Vytukas atėjo j kambarį

purvinais batais. Mama sako: 
“Ar tu man ’nepažadėjai gerai 
nusivalyti batus prieš eidamas 
į kambarį?”

“Taip, mama”.
“O ar aš nežadėjau tavęs 

sekmadienį niekur neišleisti, 
jei tu nebūsi geras berniu- 

. kas?” 1 , •
“Taip, mama. Bet kai aš sa

vo pažado neišlaikiau, tai ne-

Geras biznierius
“Kiek kaštuoja kiaušiniai?”
“Po 5 centus, bet iškilę tik 

po 4”.
“Tai prašau man įskelti du 

tuzinus’’.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
386 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

Tel. CHapel 6-1377

SAVINOS ACCOUNTS CORDIALLY 
. INVTTED

% A YEAR

A dintlend at the above rate has been declared 
for the perimi ending Decembcr 31. 1955.

Deposits made on or before January 16. 1956. 
'viii dravv intereat from January lat if left to the 
end of the dividend period.

THE

SAVINGS BANK
lr>corporated 1MO

1X*» RROADVAT »t REDFORD AVK 
539 Eaatrrn P*rkway at Nostrand Avcnu<- 

r«»iir Depodlta |n Thla Bank An Fully lan 
U» to *10.000.

M»->nbcr Inmiraace Corpvratloa

Norite geros—meniškos fotografijos
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^ Ridgėvrood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti teL HYacint 7-4677

Let an Expert Craftsman 
Improve the Comforts of 

Your Home
Furoiture Made to Order, S < 

' Covers, Cormices, Trap Erics.
Cormices, Reaphoistering, Curt- 
ains, Chair Bottoms, Cleaning, 

Reasonable Priees, Spėriai Kates 
To Religious Institutions.

CLAY’S INTERIORS 
64(j2 Dry Harbor Rd.

Middle Viliūge L. L, N. T. 
TW 4-9446

VĮ A t I
F U N E R A T H G M 

v «»■
; C«i ’ ,
PRANAS WAITKUS 
Laidotuvių Direktorius

ir Balsamuo*3jat»
NOTARY PUBLIC

.1 lUgv 
miausiomis kainomis. Kainos to* 

.pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TE 6-6434

COLUMBUS 
HOTEL 

formerly Knighte of Columbus
Hotel, Pacific Ave^ Opp. St.

Niic^olas Church

ATLANTIC CITY, N. J.
SPECIAL RATES 

$3.00 and $4-00 Per Day 
Restaurant — Grill

UŽSISAKYDAMAS DARBI
NINKĄ 1956 METAIS TURĖSI 
MALONUMO IR TOLIAU SEK
TI ĮDOMIAS IR PATRAUKLIAS 
PONO TOKIO IŠDAIGAS.

J

EVergreen 8-9770

Joseph Garszv 
GRABORIUŠ 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y

| Tel. STagg 2-5043 J

į Matthew P. Baliai 
į (BIELIAUSKAS)

l
4

M. P. BALLAS—Direktorių:

Diplomatija šeimoje
“Aš jau parinkau vardą 

mergytei”, sako žmona vyrui: 
“Ji vadinsis Ciliutė, Cecilija. 
Ar negražus vardas?”

Vyrui nepatiko tas vardas. 
Bet jis nenorėjo priešintis^ 
Pakraipė galvą, paskui ir sa
ko: “Gerai; labai gerai. Mano 
pirmoji meilė vadinosi kaip 
tik Cecilija. Tad mergytė man 
primins tą mano pirmąją mei
lę”.

Kurį laiką buvo tyla. Paskui 
žmona tvirtu balsu pareiškė: 
“Ne, mes i 
Marija. Tai primins man ma
no brangią motiną”.

pakrikštysime ją

TO PLACE, 
YOUR AD 

CALL LO 3-7291 
CANCEL OR CHANGE

MERGAITES.

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

St. Francis ItospitaJ and 
Schbol of Nursing .

25 East HantKon Pinte

LEIDYKLA PAŠVAISTE 
išleido naujus religinės muzikos kūrinius 

ADORAMUS TE — mišriam chorui ir 
BENEDICTUS — moterų chorui.

Parašė 
JULIUS ŠTARKA

Abu kūriniai išleisti viename leidinyje. Kaina $1.50. 
Gaunami knygyne- LAIMA, 335 Union Avė., 

Brooklyn 11, N. Y.

Paulius Gaubys

Reikalų Vedėjas
660<(jirwQd Street 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER'S CO. 
414 Broadway

South Boston 27 Mass.

| TeL EVergreen 7-4335 

Stephen Aromiski $ 
(ARMAKAUSKAS)

t

Y

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė 

Br oklyn, N. Y.

Portretas, vestuvės, vaikai, įvairūs subuvimai, kopijos ir Z
1.1. Natūraliose spalvose trijų dimensijų (stereo) nuotrau- Į 

kos, taip gi aliejiniai portretai
P. Gaubys foto srity dirbąs nuo 1926 m. (Lietuvoje, Ber
lyne ir Amerikoje) darbą Jums padarys tikrai greit, gerai 

ir pigiau nei kas kitas.
85—27 88th St. Woodhaven 21, N. Y.

(BMT Jamaikos linija, Forest Parkway stotis.)
T«lu VI 6-2164

po 6 vai. vakaro, nedarbo dienom visą dieną.

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovę

JUOZ4 ANDR1UŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

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

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtai nuo ugnies ar įvairią 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas.

Gyvybės apdraudimas - TRAVELER8 INS. CO. Hartford, 
Connectkut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak., šeštadieniais iki 6 

. vai. vak.
Juozas Andriušis

838 Leonard Street Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen • 7-8247.

ParskaHfS DARBININKĄ, rina lietuviškos spaudos kultū-

J. B. SK ALI N?-
ŠALINSKAS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station\ J
VTbodhaven, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visoas 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

TeL VIrrinia 7-4499

Tel. APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
BANGA

340 BIDOEWOOD AVK. BROOKLVN, N. T.

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

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond Hill, Ozone Park, Forest HU1, Jamaica.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS savininkas

Baras. Sale vestuvėms, 
parengimams, susirinki 

mams, ete
1M3 MADISON ST


