
o

merdcos satelito programa vir

šavo

didelis.

RAMINA

kelias atviras j sąjungą.

Ar yra kas naujo paskelbime?

jis vis tiek iš pirmininkų nc-

Jungtinčs Tautos ir Vengrija
F

ir išsirinko ji pirmininku. To 
negana, Hoffa paskutiniu la 
ku atsidūrė trijuose teismuose

Parešiutas pelei
Austin mokinių klubas ra 

ketiniam reikalam žada ir an
trą raketą paleisti. Šiuo tarpu 
keleivė pelė turės parašiutą.

pasitraukė. Tada darbo «uju ir savo įspūdžius iš tokių fce- 
S"jungai beliko: ar apsivalyti lioniu po Rygą ir Lvivą apra-

Amerikiečiu korespondentai

rovėse ir įmonėse, sustreika- škė, kad ji streiko neremia ir

yra ir bus. Aiškino taip pat, 
tad Amerikoje visi bandymai mBiia t“£rtao ‘sporto un

MOIIAMMEDAS V, Maroko karalius, jau 3 *availės vieii Ame
rikoje, dabar atvyko į ,New Yorka- . .

• PiKsburghe gruod’io 8 
baigėsi susisiekimo darh:nn’Ui 
streikas, t nikes 56 dienas. .Su
sitarta, kad autobusų ir f rolei

New Yorke traukiniai streikuoja
Nevv Yorką ištiko traukinių. Traukiniais kasdien važinė- 

požeminių ir orinių, streikas ja 4,700,000 keleivių. Trauki
nu© pirmadienio ryto. Unija nių judėjimui sutrikus, paoi-

unijom. Tokiu stone raketą — 200 mylių ir

SI KARNO. Lndonczijm preii- 
dcut*x, žada rili >’a«werio pu
riom. MivaJ»tybin<lain:«« olandu 
turtu**.

f olci2 *raudoti”, nes nepasisekimu
' ‘ Šiemet pavasarį senato ko-

rengiasi leisti
raketą “Atlas'

Tai verčia raketų programos vykdymų paskubinti
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Amerika labai pergyvena satelito nepasisekimą
Amerika ir pasaulis tebegy

vena įtakoje nesėkmės, kad 
Amerikai nepasisekė paleisti 
.savo satelito. Penktadienis, 
gruodžio 6, buvo tos didžios 
nesėkmės diena. Navy paruoš
ta raketa Vanguard, kūri turė
jo išmesti į erdves tą menkuti 
sateličiuką, vos pusketvirto 
svaro, sprogo čia pat vietoj, 

x sudegė, paleisdama dūmų de
besis, bet nuo žemės tepakil
dama vos kelias pėdas. Ir tik 
satelitas siuntė savo garsus, 
ant žemės gulėdamas.'

Rytojaus dieną įspūdį mėgi
no atitiesti aviacija, paleisda
ma Thorą. Bet ir tas padarė 
tik 1150 mylių ir nukrito į 
jurą, savo taikinio nepasiekęs 
per 350 mylių. Tai buvo jau 
septintas Thoras, iš jų tik trys 
buvo sėkmingi.

KOKI ISPŪDf ’ PADARĖ 
AMERIKOJE?

N. Y. Times atsiliepė:
“Retai kada istorijoje Jung- 

Valstybių prestižas/ ir 
moralė nukentėjo taip stipriai 
kaip nuo 1957 vasaros... Psi
chologinis smūgis tam tikra 
prasme panašus į Teari Har- 
bor smūgį prieš 16 metų,..- 
Paryžiaus kavinėse, vokiečių

prieš Ameriką nebuvo davę satelitas buvo pramintas įvai- 
tiek medžiagos kaip dabar sa- riais pašaipiais vardais, kurie 
tęiitąs. pažymi jo nepasisekimą. Vo-

— -----kiečių spaudoje būvo~pavadrn-
EU ROPOJĘ TAIP PAT tas “spaetnik” (tas, kuris pasi-
DAUG PASIŠAIPYMO vėlina), “kaputnik” (tas, iš

Europos spaudoje Amerikos kurio nieko neišėjo); anglų

spaudoje “sta| putnik”.

šveicarų vienas Į laikraštis, atsi
žvelgdamas į gausias pašaipas, 

-parašė?“"
“Jeigu pašaipa galėtų už

mušti, tai šiandien Amerika 
jau būtu negyva“*.

Smūgis Amerikos prestižui 
didelis ypačiai prieš Nato 
konferenciją.

AMERIKOS PIRMASIS SA1 ELITAS, kuriam crrnodžio 6 taip ir nepasisekė pakilti nuo ieinės. O 
jis turėjo 6 antenas 2 radijo siųstuvus, kuriuos turėjo papildyti saulės energija pro matomus la-»-

KAD TAIP JUNGTINĖS TAUTOS PASEKTŲ AMERIKOS ORG ANIZUOTOS DARBININKIJOS 
PAVYZDŽIU ,

Amerikos spauda labiausiai
kaltina apsaugos departamen
tą, kad iš anksto išreklamavo 
satelito leidimą ir atkreipė

AMERIKOS DARBININKAI ATSIRIBOJO NUO SUKČIŲ
kuris virto šnipštu. NYT pri
minė, kad Sovietai dirbo slap
tai ir apie savo satelito palei
dimą pranešėjau po Įvykio be Darbo unijų sąjunga vadina- nuo vagių, piktnaudotojų, suk- 
fztafarų. Už tat ir įspūdis buvo ma A. F. L. — C. I. 0., perei- čių ir pašalinti visą transporto 

tą savaitę savo metinėj konfe- uniją, ar prarasti pačiai orga-
VYRIAUSYBĖS ŽMONĖS rencijoje Atlantic City pašali- nizuotai darbininkijai vardą, 

no iš savo tarpo tarptautinę bendradarbiaujant su nusikal-
Vkeprezidentas Nixobx$ transporto unija, kuri turi toliais. Darbininkų atstovai ke- 

1,330,000 narių. Visoje sąjun- tūriais penktadaliais pasilakėper radiją ir televiziją pareis-
ta savo nusivylimą raketų pro- goJe yra lo mlL nanu-’ arl>a už Pirma išeit!- Kat!a trans-
gramos vykdymo vadovybe. ketvJrtadal's Amerikos darbi- porto unija apsivalys nuo nu-
Bet gruodžio 8 kalboje ragino ninkų 0 Priežastis. dėl kurios sikaltėlių diktatūros, unijai

. nepasiduoti defetizmui ir “ne- transportininkai išmesti, buvo

KAS KALTAS?

Nesėkmės priežastis nėra 
—paaiškėjus. Imąsi tirti Kongre- _ 

sas, kurio nariai yra taip pat . 
sujaudinti. Buvo laikoma, kad 

' Vanguard yra labiausiai pati
kima raketa, jau išmėginta. 
Sunku patikėti, kad. jos ga-. 
mintojai būtų buvę neišmanė
liai. Tačiau spauda apie gali
mą sabotažą nekalba.

KARDINOLAS SPELLMANAS 
PRIEŠ SUKČIUS UNIJOSE

Kard. Spellmanas šv. Patri-

VARO LAUK OLANDUS KAIP NASSERIS ANGLUS
Lndonezijoje olandų buvo 

apie 200.000 skelbiant nepri
klausomybę: dabar liko 46,- 
000, bet turto jie tori 2.5~mi- 
lijardų dol. Jų rankose yra 
8O'> bankų, gumos, arbatos, 
tabako, cukraus ir kitos plan

tacijos, naftos kompanija;
4017 importo eksporto ėjo per

olandų rankas.
Suprantama, kodėl Ok'ndija 

šaukiasi Nato pagalbos: BėT 
vargu ką Nato galės padaryti, 
nes Indonezija elgiasi taip pat. 
kaip prieš metus pasielgė Na- 
sseris su Sueso kanalu ir eu
ropiečių turtais Egipte.

Ok^dija šaukiasi i Nato pa
galbos. Iš jos piliečių Indone
zijoje atima turtus ir varo 
lauk. Istorija tokia.

Prieš 8 metus i Indonezija 
gavo nepriklausomybę. Ji bu
vo lig tol per 300 metų Olan
dijos kolonija. Nebuvo iš
spręstai betgi Vakarą Naujo
sios Gvinėjos likimas. Ji pasi
liko Olandijos rankose, o norė
jo jį gauti ir fcidohezija. Vien 
tam, kad nebūtų europiečių 
kolonistų. Kreipėsi Indonezija 
Į Jungtines Tautas. Tos neno
rėjo kištis. Tada ėmėsi veikti
pati Indonezija, valdoma ko- vadinama “Motormen’s Bene- dintas autobusų skaičius. Nor- 
muųistam palankaus Sukamo, volent Association . remiama maliai autobusais kasdie va
Pereitos savaites* pirmadieni šeši1! mažesnių, sustabdė dar- žiuoja 1.300.000 keleivių.
Indonezijo's tarnautojai, kurie ^us- Tačiau kita unija Tr.ąns- 
dirba likusiose olandų bend- porio darbininkų unija parei- AMERIKA LEIS NAUJAS

RAKETAS 
žmonių iš darbo ■ nėat-

olandu judėjimą - lėktuvų šauks. Susisiekimo valcbįba savaitę armijai pavesti 
linijas^ pasta, spauda. Riauši- pareiškė, kad ji leis trauki- savo -Jupiterį” — 1500 
ninkai pagrobė iš olandų įmor niuose tuos motoristus, kurie ®ybų raketą, taip pat -Red- 
nes, paskui valdžia ias perėmė, nepiiklauso „ a-u -
bet olandam negražino ir ren- būdu streikas gali pilnai ir ”Tborą — 1500 mylių tolu- 
giasi nacionalizuoti. Olandų nepavykti. »»<>- Aviacija
konsulatus uždarė. - ----------------------------------------- raket^ ‘*Atlas”

Ji turinti pasiekti 5,500 mv-
AR SOVIETINIO SPUTNIKO Uy. Du jos niėginima3 

SPUTNIKAS NUKRITO
AMERIKOJE?

IR -H' !A SIBIRO. KHrttn*Ar-a dinos lėktuvas ”ruo

• Amerikon komunistų ly
deris \V. Z. Foster užtikrino 
Maskvą, kad Amerikos komu 
nistai nekels revoliucijos prieš 
Maskvą.

nepavyko.
IR KAIP GYRĖSI 1$ ANKSTO*

Titas .vėl už »igina
Jugoslavijos vyriausybė 

gruodžio 7 jau užtikrino Ame
rikon atstovą, kad Jugoslavi-
jos užsienių politika esanti 
nepriklausoma nuo Ma kvos. 
O dar vieną diena po to NY

• Sovietai pagamino pirmą 
atomine energija varomą lai
vą ledlaužį Leniną.

cko katedroje sekmadieni 
gruodžio 8 kreipėsi į unijų 
darb.Linkus. kad jie šalintų iš 
vadovybių sukčius, kurie vyk
do korupciją, palaiko ryšius* 
su nusikaltėlių pogrindžiu, te
rorizuoja pačius darbininkus.

jų veikimą. Rado, kad unijų
lyderiai naudoja savo reika- Sovietu inturistas gruodžio m

lam darbininkų sudėtus pini- g paskelbė per Maskvos radi- Nieko nepasakyta apie I Il
gus ir yra susidėję su pogrin- - - - -

su satelitais yra ne karinio, 
bet mokslinio pobūdžio ir dėl 
to jie daromi viešai, nuo vi
suomenės neslepiami, kaip tai g“s lr yra susidėję su pognn- ja> kad užsienio turistam lai- kymąsi Lietuvoje ir Estijoje.

džio sukčiais, kriminalistais, ^iama lankytis Irkutsko rc> Sprendžiant h pasiruošimų,
publikoje Azijoje, o taip-pat kurie vykdomi nuo metų pra

džios, atrodo, kad ir IA?tuvo- 
je ruošiami .tokiem užsienio 
turistam Vilnius, Kaunas ir 
Šiauliai. Bet sovietinis prane-

daroma Rusijoje.
Šen. Johnsonas demokratų, 

lyderis, atsakomybę už rake
tos suvėlinimą vertė pačiam 
prezidentui Eisenhoweriui, o 
apsaugos departamento žmo
nes, kurie iš anksto pūtė pro
pagandą apie Amerikos sateli
tą, prieš jį leidžiant, išvadino 
mulkiais.

Buvo kaltinami pirmininkas
Davė Beck ir vienas iš vadų Latvijoje ir Ukrairvon Lv^va. 
Hoffa. Beckas pasitraukė. Bet Gall keliauti ir Mvo autortK>. 
transporto unija atmetė vi- bj|jajs 
sus kaltinimus, mestus Hoffai.

Ką tas paskelbimj; reiškia
— ’neaišku, nes į Latvijos Ry- * m?5 19 dar raliečia.
gą ir i Ukrainos Lvovą jau ke- 

vagystėm kaltinamas, tačiau mėnesiai galima lankyt:**.

SOVIETUOSE KALTINAMI 
AMERIKOS KARO 

KURSTYTOJAI
Amerikos nesėkmė davė Ma

skvai progą užpulti “karo 
kurstytojus”. “Pravda” aiški
no, kad kalti ne Amerikos 
mokslininkai, bet Amerikos 
“šaltojo karo kurstytojai”, ku
rie vertė mokslininkus leisti 
satelitą dar neparuoštą, kad 
būtų išgelbėtas Amerikos pre
stižas. Tyčiojasi sovietų spau
da ir iš Amerikos satelito dy
džio — vadina jį vaiko sviedi
nuku.

Nuo Littlo Rock laikų nh- __________
kas kita* sovietų propagandai stovas ir dabar numalė siūlyti.

Jungtinės Tautos, pasmerk- 
damos Sovietus dėl Vengrijos 
užpuolimo, nedrįso pašalinti 
komuhistinio Kadaro atstovų 
iš Jungt. Tautų. Paliko ne
svarsčiusios jo atstovų kre
dencialų pripažinimą. Tas ne
trukdo Kadaro atstovui posė
džiuose nei kalbėti nei balsuo
ti. Nors Kadaro vyriausvbė 
papildomai nesiskaitė su JT busu '"mautojam mokės no

Amerika paskelbė du sianti 
ateinančia* metais Jugnflavi-* 
jai ūkinės pagalbos pirmą ra
tą už 15 mil. dol. Tuo na* me
tu Jugoslavija paakclliė. kad 

, . v , . **• . j i atsisako nuo Ame’i' r :kad Kadaro atstovų kredonciie . . ... . • k nes pagalbos. Ju gos! a vi-a pa i-lai nebūtų svarstomi. Tai rėš . , . . , . , ... . . ..... i juto i rę sta. kad Amerika ka-kia, kad geriausia politika mc-
ko nedaryti ' rinę Pagalbą buvo pristab-

džius. kada Titas vėl ėmė bro
liautis su Maskva. Ti‘a^ dabar 
nusprendė apsieisiąs be Ame
rikos pagalbos. Taip at'ikirto 
Titas Amerikai, kuri jam suki
šo ūkinės pagalbos už 8’*’

nutarimais, bet Amerikos at- 2.28 dol. valandai, o nuo 194° mil. dol., o karinės už viena 
i. kovo po 2.40 milijardą.

Times rašė, kad Jugidavi' 
buvimas yra labai svarbus pa
vyzdys kitom komunistų val
domom valstybėm, kad ir jo?
♦ Igtųsi kaip ,lugwlavi’a. Dėl 
to Amerika turinti remti Titą.

Sovietų radijas gruodžio 7 
paskelbė, kad Sovietų pirmojo 
sputniko raketos dalis nukri
tusi Amerikoje. Aliaskoje. 
Chruščiovas pareiškime spau
dos atstovam apkaltino Ameri
ką, kad ji atsisakė grąžinti to 
nukritusios raketos galą Sovie
tam. Amerikos vyriausybė tai 
paneigė, o armijai pavesta iš
tirti, kur galėjo nukristi. Lig 
šiol armija neturi jokių žinių 
apie surastas liekanas.

.’osaugos departamento vie
nas iš direktorių, skirtas ra
ketos programai, W. M. Hola- 
day gruodžio 5 išdidžiai aiški
no. kad Amerika-gali paleisti 
į erdvę didelius satelitus bet 
kuriuo laiku, kada tik panorės. 
Kaltino žurnalistus, kad jie 
neteisingai aiškina, jog Ame
rika toli atsilikusi nuo Sovie
tų. ”Jei pasiklausysi šiandien 
vadinamų ekspertų raketos 
reikalais, kurie remiasi nepil
nom informacijom, tai atro
dys. kad viskas prarasta, ir 
męs esam atsidūrę į antraeiles 
pasaulio valstybės. Bet taip 
nėra". Taip buvo kalbama iš
vakarėse prieš “Vanguard” su- 
sprogimą

džio 7 audroje nukriUi Žuvo i rMtMrtpMa. h-
62

• Berlyne per vieną savai 
huvuM siNrr krip ,« * 1 vakarti zona perbėgo 1-

400 žmoniųmrttt.
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W Jimg

47 Banks St.

Tel. JUniper 6-7209

gyvenimu Amen-

tą bei tėvynę. Vaizdingai kalbė
davo jis apie didingus Lietuvos

gyvenimas buvo 
tik į medžiaginę

PREZ. D. EISEN1IO1VEKIS ir valstybės sekretorius John Fost*-r 
DuUes aptarė lėšas raketom gaminti.

Tačiau mirtis kalėjime nemėg
sta ludininkų Paskutinės nernėg-

Iš keliu dešimčių bažnyčių
autorius rado tik 6, kuriose

PUNKTAS
Avė. Tol. OKchard 4-1540

ti tikėjimo jėga, didėlis mokslas 
su krikščionišku nusižeminimu 
ir artimo meile. Atsisveikinda
mas prašiau jį palaiminimo, ku
rį jis suteikė jaudindamasis — 
tai buvo neužmirštamas “Una

ZEDĖJAS — P. VIŠČINIS

1158 East Jersey Street. Elizabeth, N. J.

“Visas miestas šiandien pri
meną šventąjį lauką (campo 
santo). kuriame palaidota daug 
prisiminimų, siekimų ir vil
čių”.

Nėra jokia šiandien paslap
tis, kad sovietų paleisti sate
litai yra sukėlę šiame kraš
te nemaža susirūpinimo ir 
net baimės, šio krašto vyriau
sybė ir visuomenė įžiūrėjo di
dėjantį laisvajam pasauliui 
pavojų iš Sovietų Sąjungos 
technikos. Jau padaryta eilė 
žygių tą pavojų atremti ar 
bent galimai sumažinti.

Kartu kilo įdomus viešas 
svarstymas, kas buvo prie
žastimi, kad Amerika aplenk
ta. Amerikos spauda nurodi
nėjo į nedarnumą oro, jūros 
ir sausumos pajėgų, kurios 
varžėsi dėl rakietų gamybos, 
viršūnių susidomėjimą ta sri
timi, nedovanotiną šykštumą 
tam reikalui pinigo ir moks
lininkų Amerikoje trukumą.

Mokslininkų trūkumas pa
sirodė ryškus ir labiausiai įti
kinąs

Pentagono šulai susikirto 
tarpžinybinių varžytinių, buv. 
prezidentas H. Trumanas pa
reiškė. kad jau po antrojo pa
saulinio karo buvo susirūpi-

PRIĖMDIO
New York City, 78 Second

W0RC, 1310 kifocyldes 
Worcester, Mass.

GRAIKĖ MERGYTĖ Stefani 
Joamdes, 5 metu, džiaugiasi 
kalėdine lėle, gauta iš JAV. 
Amerikos 5,00® mergaičių pa
siuntė lėles užsienin.

Gazeta Niedzielna, leidžiama statytų bolševikinių “balvo- 
Londone, tokia Tantrašte at
spaude ištraukas laiško, pa
sekusio vakarus. Laiško auto
rius,. matyti, 
iš Lenkijos, 
goję rašoma

sancta” krikščionybės išpažini
mas ir lūpomis.

Paskutinėm liepos dienom 19- 
53 palikau Vladimiro “izoliato- 

Jįrių” — mano bausmė buvo baig
ta. Tik po metų patyriau iš* Ro
mos, kad kiti vėliau grįžę pasako 
ję arkivyskupą mirus 1953.

Kai arkivyskupas buvo nuo 
manęs atskirtas, savo atsparios 

-natūros dėka ir iš pažiuios ir . iš 
jo pasisakymų Jauvo visai svei
kas. Nebuvo pasiekęs nė jokis 
gandas apie jo susirgimą iš jo 
naujosios celės, kuri tada daž
nai buvo keičiama.

------------- i-------- VLADIMIRO KALĖJIME 0) —-----—— 

• Arldv. Reinį įskundė tas, kuriam STHvĮFkupgB buvo 

gera padaręs. • Paskbtuds'* arki vyskupo palaiminimu. • 
tada apie mirtį, kuri kalėjime nemėgsta liutfinfaky.

Paskutiniai pranešimai patvir
tina arkivyskupo mirtį, tad šie 
mano atsiminimų lapai tebus už
baigti Apaštalo Petro pirmojo 
laiško paskutinio skirsnio žodžiu 
kuris gali būti imamas kaip jo 
gyvenimo veiklos nusakymas ir 
kaip amžino gyvenimo pažadas:

"Ganykite jums pavestą Die- 
vo kaimenę, rūpindamies įa ne 
tik verčiami, bet savo valia, 
kaip Dievui tinka, ne dėl bjau
raus pelno, bet geru noru, ne 
kaip viešpataują tiems, kurie y- 
ra jums tekusi dalis, bet pasida
rę pavyzdys kaimenei širdimi. O 
kai pasirodys vyriausias Ganyto
jas, jūs gausite nevystantį gar
bės vainiką.

d«s mirštančiam paprastai išmu- 
ia sienutės odėje.

Tik jo paskutinės celės drau
gai nujaučia, kas nutiko; bet tik
rai sužino tik. gal būt. iš sargo 
užuominu.

lertas. Vilniaus katedroje Į- 
rengta paveikslų galerija, šv. 
Jono bažnyčia paversta kom- 
somolo gimnastikos sale.

Kapinės taip pat apleistos. 
“Gražiosios Rasų kapinės su
daro vaizdą, kad jomis niekas 
nesirūpina. Artimųjų apleisti 
kapai apkeroję krūmais, pro 
kuriuos mažai kas ir matoma”.

Vilniuje lankėsi 
nes laiško pabai- 
“Keistaš dalykas 

— grįžęs iš Vilniaus imi apie 
jį vėl galvoti, kaip seniau”. 
Gal būt, tai repatriantas, nes 
Lietuvos sostinę gerai pažįsta.

“Miestas šiandien yra ru
siškas ta prasme, kad į jį yra 
priplūdusios masės žmonių iš 
rytų. Istorija kartojasi, tik su 
tuo skirtumu, kad vietoje pa
minklų Kotrynai ir Muravjo
vui po 1863 sukilimo, dabar 
Ožeškienės aikštėje stori “mie
sto išlaisvintojo” gen. Cei'ni- 
kovvskio”. Yra ir daugiau pri-

DETROIT. MICH HARTFORD. CONN 
11601 Jos Campau Avė. 651 Albany Avė. 121 S. Vermont Avė.
Tel. TOuiMed H-02P8 Tel. CHapel 7-5164 Tek DUnkirk 5-6530

didesnis 
gabes- 

jvairioe 
lengvatos mokslo karjeroje. 
Bet kai imta tos konkrečios 
priemonės nagrinėt, teko pri
sipažinti, kad jos veda į sa
votišką vertybių perkainoji
mą šiame krašte. Pražiojo tai 
atrodė stačiai nesuderinama 
su įprastu 
koje.

Ligi šiol 
rikiuojamas 
gerovę.
Medžiaginės gerovės siekimam, 

Kaip žinoma, tinka tokie priva
lumai. su kuriais mokslas 
gali neturėti nieko bendro. 
Ar daug,pavyzdžiui, yra mok
slininkų Amerikos milijonie
rių tarpe? Gi Amerikos gyve
nimas yra taip susiklojęs, kad 
žmogus čia turi tiek pagar
bos. kiek jis turi turto. Tad; 
paprasta logika veda į sieki
mą turto tokiu keliu, kuris 
yra lengviausias. Tuo tarpu 
matematika nėra lengvašrho- 
kslas. Vargti keliolika metų 
prie matematikos vadovėlių, 
kad po to užsidirbtum ma
žiau. kaip prityręs fabriko 
darbininkas, amerikiečiui ne- 
Išsimoka. Jis turi galimybės 
apsirūpinti geriau be tos ma
tematikos.

Be to, pačios mokyklos yra 
priverstos taikytis prie ben-

apleistos griūva. Lenkam pa
dvės krypties. Jos mažina maldos esti šv. Dvasios baž- 
reikalavimus ir duoda pažy- nyčioje, klebonu yra prel. Ei
me j imus neatitinkančius ži
nojimo lygmens. Dt'l to fut
bolas kai kur lemia daugiau 
negu matematika. Mokytojų 
aprūpinimas yra menkas. Mo
kytojas Amerikos gyvenime 
yra tikras pastumdėlis. “Mū
sų socialinio gyvenimo pira
midės viršūnėje yra stalius” 
— pareiškė man vienas uni
versiteto profesorius, apie pe
dagogų aprūpinimą, — “pro
fesorius nepajėgia iki staliaus 
dakopti”. Tuos žodžius išgir
dęs prisiminiau, kai atvykęs 
prieš dešimtį metų į Chicagą,

(Nukelta į 4 pusi.)

Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 
šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir. skaroms.

Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L CIGMAN, INC.
161 Orchard Street, ' New York 2, N. Y.

Telef. GR S-0160 .
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad.

Vilnones Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

1JETUVOJE, LATVIJOJE, ESTIJOJE, GUDIJOJE. 
UKRAINOJE KR UIKARPAČIO RUSIJOJE!

Pasiuskit jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam
MtuUs ui vilnonas atlsukas'~yra mažesnis, negu už pastatas sukneles 

Vilnones medžiagas ui'ritiniu ir atlaikas pačiom plicuiaiuiausuMU kainom 
visam mieste jums siūlo 3 stambios krautuvės

118-125-130 ORCHARD ST.,
cor. Delancey. NYC. GR 5-4525

;. B.-ek*nsteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukrainietiškai 
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN, IR SEKMADIENIAIS. ISSKVRUS 

'ŠEŠTADIENIUS. NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO
Ats.neškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

nęs rakietomis, o mokslinin
kai mažai nusiskundė dėl lė
šų trukumo, bet jis pabrėžė 
per maža visuomenės susido
mėjimą jų moksliniu darbu 
ir mokslinių pajėgų trūkumą.

Tie nusiskundimai, matyt, 
pataikė į šio krašto skaudžią 
vietą, kilo gana gyvos disku
sijos spaudoje ir per radiją, 
kaip tą mokslininkų trūku
mą Amerikoje pašalinti. Bu
vo siūlomas mokyklų prog
ramų pertvarkymas, įvedant 
į jas platesnį matematikos 
ir fizikos dėstymą, 
skaičius stipendijų 
niems mokiniams,

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maigytos. ir rayoninės~jnedžiagos parduodamos griežtai urmo 
(uholesaie) kainomis^" -c „r '

K and K FABRICS

Lietuvių Radijo Valandos Programa 
perduodama sekmadieniais 

WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mass.
Kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai Jduokite ar siuskite 
vedėjui ANTANO F. KNEIŽIO — Utbunnian Radto Ooiir. 50 Cot- 
tage St, Nervood, Mass. Skyriai: Lithuanian Fumiture Co. —
O. Ivaškai, 328 W. Broadvvay. ir Stasys Jakutis, 496 E. Broadvvay, So. 
Boston. Mass.7 Antanas Daukantas Market. 187 \Vebster Ave_ Cam- 
bridge, Mass. Telefonai: XOrwood 7-14(9; SOuth Boston 8-4619 ar 
8-1940; Kirkiami 7-8333.

' GALITE SIŲSTI TIK NAUJUS DAIKTUS. $
Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos g 

instrumentus, maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.
- Galite atnešti savo siuntinius į bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai £ 

persiuntimui į SSSR, čia mūsų įstaigoje jieržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos ir tuoj jums pasiun- g 
čiama sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir įierlaidą siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių daiktų, pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip, “ 
kad siuntinį galite sudaryti atsilankę į mūsų įstaigą. S

Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo jų gavimo. Jie adresatą pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai 
nueina per 7-10 dienų. " ’ "

Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. Jūs galinate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą. g
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvienas klijentas patarnaujamas labai skubiai. Atvy-

kus į įstaigą, jums nereilda laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi bematant.
Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvarkingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausiu- $ 

je tvarkoje • S
Mūsų įstaiga |»er ilgą veiklos metų eilę išsiuntė šimtus tūkstančių siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų pataniavi- • 

niu patenkinti. Todėl jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą. į

PARCELS TO RUSSIA, INC. 2
1530 Bedford Avenue, Brooklyn 16, N. Y.

ši įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai., šeštadieniais 9-4 į
MANHATTANE PRIĖMIMO Pl’NkTAS: 78 Second Ave^ Ncw York City. N. Y. g

MŪSŲ SKYRIAI: J
M>S ANGELES CAL. PHIL A DELPHI A. FA Cini'AGO. ILL NKWARK. N J |

832 North 7th St. 3741 W. 26th St- 263 Martcet St. j 
Tel. WA 3-1747 ' Tel. CR 7-2126 Tel. MArket 2-6937 |

Miesto vidurys, nukentėjęs 
1944 liepos mėn. nuo karo 
veiksmų, tas žymes dar turi. 
“Centrinio pašto ir jam greti
mi namai Vilniaus gatvėje iki 
Švarco gatvelės nudegę, kitų 
buvusių namų vietos tuščios. 
Vokiečių gatvės kairiosios pu
sės visai nėra. Dalis Trakų, 
Domininkonų ir Vilniaus gat
vių nuo miesto magistrato iki 
šv. Kotrynos bažnyčios sunio
kota. žvelgiant nuo Rotušės 
linkui nuo Moniuškos pamink
lo (jis tebestovi), Rotušės vi
sas pastatas ir šv. Kazimiero 
bažnyčia aiškiausiai matoma”. 
Ta miesto vieta, tebeatrodo 
dvkvne.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa
WHIL, 1430 kilocycles

Bedford, Mass.

sveikinti. Visi buvom labai su
jaudinti.

Mūsų mažoji bmtdruomenė, 
____ __ _ kurios kintamoj# 'sudėtyje buvo 
istorijos laikotarpius ir apie Lie- puikių žmonių, bet'buvo taip pat 
tuvos valstybės atgimimą po pir ir banditų, |į nuoširdžiai gerbė 
moją pasaulinio karo Su skaus- ir autoritetu, šitas garsas 
mu ir snsiriipinimii, bet ir su buvo nuėjęs per visą katėjimą, 
rtideBn pasitikėjimu maloninga nors celę nuo celės skyrė storos 
Viešpaties globa sūrėjo jis į a- aHiaos sienos.
fpffpavh tėvynės, kuriat jfc bu- Aš pats^esajL lab^^ dėkįiigas. 
vo ištikimas sūnus ir dabar jauz teko sutikti šią didžią as- 
antru kartu kentėjo savo lais- menybę, kurioje jungėsi įtikinan* 
vės netekimą.

Jis turėjo rimto pagrindo pri
leisti, kad melagingais kaltini
mais, dėl kurių jis buvo dabar 
pasmerktas.

jį buvo apskundęs vienas as
muo, kurį jis pažinojo ir kurį 
buvo protegavęs,

Kaip jis tą šmeižtą rado išspau
sdintą lietuviškoje knygoje, ku
ri buvo kalėjimo bibliotekoje. 

-"jis^Bctvo giliausiai sujaudintas ir 
negalėjo miegoti.
Kai arkivyskupas Reinys 1951 

rugpjūtyje turėjo mūsų celę pa
likti. kaip paprastai, jam davė 
mažai laiko susitvarkyti ir atsi-

Mindaugo II 
sukaktis

Gruodyje dar viena sukak
tis — prieš 40 metų gruodžio 
13 Lietuvos Taryba išrinko 
Lietuvos karalium VVuerttem- 
bergo kunigaikštį Urachą. Jis 
turėjo vadintis Mindaugas II.

Karaliaus idėją davė lietu
viam Vokietijos Centro parti
jos pirmininkas Erzbergeris. 
Jis aiškino, kad katalikiška

PARCELS TO RUSSIA, INC
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N.

PRIE CITY SAVINGS BANK Tel. EE 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO
Mūsų kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9.50 už pilną eilutę

Lietuva, išsirinkdama kara
lium vokieti kataliką, gali už
bėgti už akių Vokietijos už
mačiom prijungti Lietuvą prie 
Saksonijos arba Prūsijos.

Uracho rinkimas karalium 
sukėlė audrą pačioje Tarybo
je. Keturi socialdemokratai iš 
Tarybos pasitraukė (S. Kairys. 
J. Vileišis, M. Biržiška. S. Na
rutavičius). Iš katalikų spar
no kun. J. Vailokaitis ir A. 
Stulginskis buvo taip pat prie
šingi, bet kiti 13 narių iš 20 
balsavo už Urachą.

Priešinga pasirodė ir Vo
kietijos vyriausybė. Vokiečių 
spauda paskelbė, kad Vokieti
ja nesutiksianti su bet kokiu 
IJetuvos klausimo sprendimu, 
kuriam nebus gauta Vokieti
jos vyriausybės pritarimo.

Urachas išrinkimą priėmė 
palankiai ir .. . įsigijo lietu
vių kalbos vadovėlį, kad iš
moktų lietuviškai.
Bet Urachui neteko atvykti į 

Lietuvą, neteko Lietuvai turė
ti iš viso karaliaus, nes vokie
čiam karą pralaimėjus, atkri
to jų daromos kliūtys Lietu
vos nepriklausomybei, atkrito 
ir karaliaus idėja.
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THE WORKER (Titie Copyright) By FRANCISCAN FATHERS 
Eina nuo 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LDS 
ORGANĄ DARBININKĄ ir LIETUVIŲ ŽINIAS.
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Nesėkmė pamoko, jei nepražudo

Maskvos agentai ieško kvailių Jungtinėse Tautose

Nenusisekus iššauti JAV sa
telito, sovietų delegacijos na
riai Jungtinėse Tautose pašai
piai užklausė amerikiečių, ar 
jie nebūtų suinteresuoti prašy
ti Sovietų Sąjungos paramos 
“atsilikusiam kraštui”, šia sa
vo pašaipa atidengė tai, kas 
satelitų varžybose bolševikam 
labiausiai rūpi: būtent, suda
ryti Įspūdi, kad Sovietų Są
junga esąs kraštas pažangus, 
o Amerika — atsilikęs. Dėl to 
nėra ko kitom tautom su JAV 
dėtis nei pasitikėti. Amerikos 
gi visuomenėje norima sukel
ti nepasitikėjimą savo jėgom. 
Propaganda buvo to siekiama 
dar prieš sputnikus.

Chruščiovui leidus 'kalbėti 
Amerikos televizijos tinkle, jis 
tada pabrėžė, kad komuniz
mas anksčiau arba vėliau įsi
vyrausiąs ir Amerikoje, nes 
esąs pranašesnis už kitas vi
suomenines santvarkas: žadąs 
ir kuriąs didesnę ekonominę 
gerovę ir kultūrinę pažangą. 
Iš to paleisto televizijoje 
“sputniko” kiekvienas galėjo 
pasišaipyti žinodamas, kokią 
gerovę ir pažangą komuniz
mas yra sukūręs pačioje Rusi
joje ir jos pavergtuose kraš
tuose. Bet kai bolševikai palei
do tikrus sputnikus, o Ameri
kos bandymas tuo tarpu nenu
sisekė, tai savo propagandai 
sovietai gavo bent vieną ne
ginčijamą faktą. Reikšmė jo 
nėra tiek didelė, kiek pučia
ma, bet labai pravarti klaidi
nančiai propagandai apie So
vietų Sąjungos pažangą kitose 
srityse. O kas laimima propa
ganda, kad ir vienu atžvilgiu, 
lengviau laimėti karu dauge
liu atžvilgių. Ar Amerika tai 
supranta?

Suprasti pradeda, kad ne vi
sa galima viešai svarstyti ir 

bandyti, kas gali padėti prie
šui, nes gyvename nebe taikos, 
o karo padėtyje. Karas, tiesa, 
ginklu dar nevedamas, bet 
ginklai tam ruošiami — prie 
jų priklauso ne tiktai sateli
tai, bet ir išlaikymas savo Įta
kos. Sovietai ta linkme visą 
laiką dirba, pasinaudodami 
bet kokiu kitų nepasisekimu.

New York Times (gruodžio 
7) yra teisingai pastebėjęs, 
kad savo nesekme amerikie
čiai sustiprino sovietinę propa
gandą prieš savo kraštą, kaip 
“aplenktą ir atsilikusį”. Ato
minė bomba paaiškėjusi, tiktai 
ją susprogdinus. Sovietai taip 
pat visą slėpę, kol sputniką 
paleidę. Jie jautėsi ir tebesi
jaučią karo padėtyje, o Ameri
ka mananti, kad esąs taikos 
metas. Laikas tą nuomehę pa
keisti.

★
Amerikos visuomenę nema

loniai sujaudino ne pati ne
sėkmė, bet viešas raketų ban
dymas, tartum tai būtų reikš
minga tiktai mokslui ir prie
šas už durų nestovėtų. Jis pa
šaipiai juokiasi, nes jam buvo 
sudarytos sąlygos pasijuokti: 
paskelbta, kaip satelitas bus 
paleistas, o ne tai, kad jau 
sukasi.

Nesėkmės bet kas gali susi
laukti. Tačiau ji nepražudo tų, 
kurie susigriebia ir iš nesėk
mės pasimoko. Reikia tikėtis, 
kad ligšiolinis Amerikos suge
bėjimas tokiais momentais su- 
sipurtmti ir savo jėgą parody
ti bus ir šiuo atveju konkre
čiais veiksmais pademonstruo
tas.

reikia tikėti, tas susi- 
purtymas ves Amerikos vy
riausybę ne i naujas nuolaidas 
Sovietam, bet Į kietesni at
sparumą, kurio pirmiausia rei
kės Nato konferencijoje Pary
žiuje.

Maskvos A. Gromyko para
šė Jungtinių Tautų sesijos 
pirmininkui raštą, kad Jungti
nės Tautos svarstytų “valsty
bių taikingos koegzistencijos 
dekliaraciją”. Tos dekliaraci- 
jos projektą Gromyko štabas 
surašė ir pasiūlė. Jo turinys 
tokis:

Pilnatis, atsižvelgdama, kad 
vienas iš JT svarbiausių sieki
mų yra visuotinė taika ir drau
giškų santykių plėtojimas tarp 
valstybių, nepaisant, kokia yra 
jų socialinė santvarka;

pažymėdamas su pasitenki
nimu, kad daugelis valstybių 
dabar yra pradėję gristi savo 
santykius viena su kita šiais 
principais:

1. abipusis respektas viena 
kitos teritoriniam integralu
mui,

2. nepuolimas,
3. nesikišimas į vienas ki

tos vidaus reikalus — ūkinius, 
politinius, ideologinius pagrin
dus,
4. lygybė ir abipusė nauda,
5. taikinga koegzistencija, 
pripažindama, kad šitų prin

cipų pritaikymas santykiam 
tarp visų valstybių būtų ne
paprastos reikšmės tarptauti
nei Įtampai atleisti ir tarptau
tiniam bendradarbiavimui iš
plėsti, — kviečia valstybes, 
kad jos vadovautųsi aukščiau 
minėtais principais savo san
tykiuose viena su kita ir visus 
tarp jų ginčus, kurie galėtų 
kilti, spręstų taikingom prie
monėm.

KUO REIKTŲ PAPILDYTI 
GROMYKO DEKLIARACIJĄ

Raštas apie principus atro
dytų visai gražus. O atsižvel
giant i Gromyko pažymėjimą, 
kad “daugelis valstybių dabar 
yra pradėję gristi savo santy
kius viena su kita šiais princi
pais”, Gromyko raštą tektų 
tik papildyti nauju “pažymėji
mu”, apgailestavimu, kad

tarp tu “daugelio“ lig šiol 
nėra Sovvcty Sąjungas ir dėl 
to Gromyko siūlomą paragini
mą. baigti truputi kitokiais žo
džiais.* “Pilnatis kviečia savo 
narį Sovietų Sąjungą, kad ji 
taip pat nustotų laužius aukš
čiau minėtus principus ir at
šauktų savo veiksmus, kuriais 
juos yra sulaužius rytų Euro
poje ir Azijoje — pasitrauktų 
su savo kariuomene ir kitom

$ MASKVA SIŪLO J. TAUTOM‘'KOEGZISTENCIJOS DEKLIARACIJĄ". TUO NORI UŽ- S 
$ TRINTI NEPALANKIUS ĮSPŪDŽIUS PO SAVO AGRESIJOS VENGRIJOJE IR. KITUR S 
$ NORI VADOVAUTI TAIKOS PROPAGANDOJE KAIP IR SATELITO PROPAGANDOJE. $

NORI UŽTRINTI IR TUOS JT CHARTOS PRINCIPUS, KURIUOS MASKVA DAUG SY- t 
KIU YRA SULAUŽIUS. >S t

ginklo, propagandos bei admi
nistracijos priemonėm iš Esti
jos, Latvijos, Lietuvos, LtAiki- 
jos,. Vokietijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Rumunijos, 
Bulgarijos, Albanijos, Korėjos, 
Indokinijos...

KĄ GROMYKO PASAKĖ 
NAUJO IR KO NEPASAKĖ?

Jungt. Tautų chartą betgi 
Sovietų Sąjunga yra taip pat 
pasirašius. Toje chartoje yra 
jau visi tie principai, apie' ku
riuos dabar kalba Gromyko— 
ir ginčo sprendimas taikingais 
būdais, ir nepriklausomybės 
bei suverenumo pagerbimas, 
ir nepuolimas, ir lygybė, ir 
bendradarbiavimas.

Tik chartoje t:.s principai 
pažymėti daug aiškiau ir kon
krečiau.

Čharta paskelbta tik prieš 
12 metų. Argi Gromyko ją už
miršo ?

Tačiau užmetę aki į chartos 
siekimus ir principus, rasime 
joje daugiau, nei Gromyko 
“dekliaracijoje”. Chartos sky
riaus 1 str. 1 penktame punk
te, sakysim, kalba apie Įparei
gojimus JT nariui neduoti jo
kios paramos tai valstybei, 
prieš kurią Jungtinės Tautos 
imasi akcijos... Apie tai savo 

KO MASKVOS AGENTAS 
NORI JUNGT. TAUTOSE
Kam Gromyko dabar išlindo

ALAN NOBLE, britu ministeris, kalbasi su A. Gromyku. sovietu 
atstovu Jungtinėse Tautose.

“koegzistencijos dekliaracijo
je” Gromyko nutylėjo.

Tokis chartos Įpareigojimas 
bado Maskvai akis,

nes kai Jungtinės Tautos 
ėmėsi akcijos, prieš šiaurės Ko
rėją, tai Sovietai pasiskubino 

- su pagalba šiaurės Korėjai 
ginklais, žmonėm ir diploma
tija. Anksčiau Sovietai gynėsi, 
dabar pats krašto apsaugos 
ministeris Malinovskis išpasa
kojo pasikalbėjime su Hears- 
tu lapkričio pabaigoje, kaip 
Sovietai rėmė šiaurės Korėją.

Nėra Gromyko dekliaracijo
je ne kitų dalykų, kurie yra 
esminiai chartoje kalbant apie 
ginčų sprendimą, taikingą su
gyvenimą ir tt. Chartos tiks
luose kalbama, kad taikos iš- 
laikymašf agresijos pašalini
mas, ginčų sprendimas

turi būti derinamas su "tei
singumo ir tarptautinės teisės 
reikalavimais”.

Maskvos agentui nepatinka 
nei teisingumas nei tarptauti
nė teisė, nes Sovietų santy
kiai su kitais kraštais yra iš
tisinė eilė teisingumo ir tarp
tautinės teisės laužymo faktų. 

su savo dekliaracijos siūly
mu? — Kalbėdamas apie tai
ką ir taikingą koegzistenciją, 
nori užtikrinti Vengrijos įvy
kius ir kt. kuriais pačiose 
Jungt. Tautose Sovietam akis 
bado, nori išvesti Sovietus iš 
moralinės izoliacijos ir pasiro
dyti, kad Sovietai vadovauja 
ne tik raketų gamyboje, bet ir 
taikos propagandoje.

Tai viena, antra — nauja 
dekliaracija nori užtrinti pa
čios chartos principus, kurie 
Maskvai nemalonūs;

nori, kad Jungtinės Tautos

Ką pasakoja pabėgęs sovietą karininkas
Vokietijoje, Muenchene, lap

kričio 14 spaudos atstovams 
prisistatė pabėgęs vyr. Įeit. 
Lev Ivanovič Predetčevski, 30 
m., sovietų karo laivyno jūrų 
karininkas, komunistų partijos 
narys. Jisai šnipinėjo įvairių 
svetimų valstybių pajūrius. 
Jūrų karininkai tam reikalui 
būdavo aprūpinami svetimais 
dokumentais ir civiliniais dra
bužiais. Jam tekę šnipinėti 
Turkijos ir Sirijos pakraščius, 
šnipinėjimui panaudojami pre
kybiniai sovietų laivai. Bėglys 
paštete o, kad Beri jos nuver
timo metu Sovietų Sąjungoje 
buvo galimas sukilimas, jei 
kas būtų is šalies parėmęs. 
Dabar Chruščiovo padėtis klek 
pagerėjusi, tačiau žmctiių ne
pasitenkinimas didelis. Kari
ninkai nepatenkinti Žukovo 
nuvertimu. Jo vieton paskir
tas Malinovskis esąs Chruščio
vo tarnas. Kariuomchė taip 
pat nusistačiusi prieš partinius 
politrukus. Sovietai labai stip
rina savo povandeninį laivyną, 
kuris yra aprūpintas raketo
ms. Laivynas pritaikytas ne 
gintis, bet pulti kitus kraštus. 
(Elta).

• Iš Indijos gautas laiškas, 
kuriame rodomas susidomėji
mas Vliko veikla.

• Stockholme, Švedijos sos
tinėje, lapkričio 16—17 minė- 

nustotu kalbėjusios apie tei
singumą ir tarptautinę teisę ir 
virstų birža, su principu.- posi- 
plėškim ir pasidalykim, pa^ol 
abipusę lygybę ir abipusę 
Įiaudą.

Maskva tiki, kad Jungtinėse. 
Tautose galima principus kei
sti kaip ir Maskvoje. Vakar 
Stalino mokslas neklaidingas, 
šiandien jis šiukšlės, šiandkti 
po pietų jau vėl geresnis; taip 
ir su charta: vakar priimta, 
šiandien užmiršta, šiandien po 
pietų galima priimti tokias de- 
kiiaracijas, kurios griauja pa
čią chartą.

Tokios “vaM’-bių taikingos 
koegzistenci j os dek l araci jos” 
siūlymu Gromyko atėjo i Jung
tines Tautas ieškoti kvailių. 
Įdomu bus stebėti, ar daug jų 
suras. M.

jo savo dešimtmeti Estų Tau-?: 
tmė Taryba, kuri rup.nasi Es
tijos išlaisvinimo akcija.
• Berta Kalninš, motina 
buv. Rygoje Lietuvos pasiunti
nio J. Aukštuolio žmiAios, ga
vo leidimą išvykti iš Rygos ir 
atskrido pas savo dukterį Bi
rutę, kuri gyvena Buenos Ai
res, Brazilijoje.

• Vakarų Vokietijon iš so
vietų zonos per 10 menesių at
bėgo 220,000 žmonių.

• Lenkijoje buvo slaptai 
teisiami ir nubausti sunkiųjų 
darbų kalėjimo bausme: sau
gumo viceministeris R. Rom- 
kowskis — 15 metų, tardymų 
skyriaus viršininkas J. Kozaas- 
kis — 15 metų, policijos ypa
tingo‘skyriaus viršininkas A. 
Feiginas — 12 metų. Visi žy
dai, stalinistai. bet nubausti 
už žiaurumus su žmonėm.

• Czeslaw Milosz, iš Lietu
vos kilęs lenkų rašytojas, iš
leido romaną “Dolina Issy” 
(Issa slėnis), kuriame vaizduo
jama gyvenimas Lietuvos pro
vincijoje, žiūrint, žinoma, šiek 
tiek per lenkiškus akinius. Ro
manas jau išverstas i vokiečių 
kalbą, pavadintas “Tai der 
Issa”. Frankfurter Allgemeine 
atsispausdino trijų skilčių re
cenziją, pavadintą “Lietuva po 
magišku padidinimo stiklu". 
Knygą recenzente įvertina tei
giamai.

4
VVilfredas staiga išsikišo pir

myn ir degančiomis akimis su
žiuro Į kalvi.

— Nejaugi nori pasakyti, 
Barnės, — pasigirdo aštrus 
kurpiaus balsas, — kad jis pats 
pašoko ir ji nudėjo.

—O jūs. ponai, galite akis 
versti ir šaipytis, — sušuko 
kalvis, — jūs dvasininkai, kurie 
sekmadieniais mums pasakoj
ate, kokioje tyloje Viešpats nu
dėjo Sennacheribą. Aš manau, 
kad Tas, kuris vaikščioja ne
regimas" kiekvienuose namuo
se, apsaugojo mano namų gar
bę ir patiesė jų darkytoją ne
gyvą prieš juos. Aš esu tikras, 
kad jėga smūgyje buvo kaip 
tik ta jėga, kuri yra žemės 
drebėjimuose. — nemažesnė.

VVilfredas jam atsiliepė:
—Aš pats pasakiau Normanui 

saugotis perkūnijos.
— Tas veiksnys ne mano 

jurisdikcijoje. — tarė inspekto
rius šypteldamas.

— Tamsta esi Jo jurisdikci
joje. — atsakė kalvis. — Apsi
žiūrėk! — ir atsisukęs savo 
plačia nugara, įėjo į namus.

Sukrėstą Wilfredą nusivedė 
tėvas Brown, kuris mokėdavo 
būti kažkaip draugiškas ir ma
lonus.

—Išeikime iš tos baisios vie
tos, — tarė jis. — Ar aš ga
lėčiau apžiūrėti tamstos bažny
čia? Man sakė, kad ji viena iš 
seniausių Anglijoje. Mes kiek 
domimės, tamsta žinai, — su 
komišku žvilgsniu pridūrė jis. 
— senomis angliškomis bažny

čiomis.
VVilfred Bohun nenusišypso

jo, nes nepasižymėjo jumoru. 
Bet jis noriai linktelėjo galva, 
džiaugdamasis gavęs progos 
parodyti savo bažnyčios praš
matnybes kam nors, simpatin- 
gesniam už presbiterionų kalvi 
ar bedievį kurpių.

— Mielai, — tarė jis, — Eik
ime pro šią pusę. — Ir jis nu
vedė Į aukštą šoninę angą lip
ynės gale. Tėvas Brown, sek
damas paskui, jau statė koją 
ant pirmojo laipto, kai pajuto 
ranką ant peties, ir apsisukęs 
pamatė tamsų, ploną gydytojo 
stuomenį su dar tamsesniu nuo 
įtarimo veidu.

— Gerbiamasis, — šiukščiai 

tarė jis, — tamsta, rodos, žinai 
kai kurias šios tamsios bylos 
paslaptis. Ar galiu paklausti, 
ar tamsta jas nuslėpsi?

— Ne. daktare, —atsakė kun
igas, maloniai nusišypsojęs, — 
yra viena labai gera priežastis, 
dėl kurios mano profesijos 
žmogus turi daug ką nutylėti, 
kada jis nėra dėl jų tikras, o 
ji yra ta, kad ką nuslėpti, kada 
jis yra ir tikras dėl jų. Bet jei 
tamsta manai, kad aš buvau ne
mandagiai slapus su tamsta al
su bet kuo, aš padarysiu išimtį 
ir taip griežtai nesilaikysiu tos 
savo taisyklės. Pasakysiu tam
stai du dalykus.,

—Na? — niūriai tarė gydyt
ojas.

—Visų pirma, — ramiai at
sakė tėvas Brown. — dalykas 
visiškai iš tamstos srities. Tai 
ne todėl, kad sako, jog smūgis 
buvo Dievo smogtas, bet todėl, 
kad sako, jog jis buvo stebuk
lingai smogtas. Čia nebuvo jo
kio stebuklo, daktare, nebent 
pats žmogus, su savo keista, 
pikta ir vis dėlto pusiau did
vyriška širdimi, yra stebuklas. 
Jėga, kuri sutrupino kauša, 
buvo gerai mokslininkams žino
ma jėga.... viena iš labiausiai 
diskutuojamų gamtos jėgų.

—O antras dalykas?
—Antras dalykas yra tas. 

tarė kunigas, — Ar atsimeni, 
kad kalvis, nors ir tiki stebuk

lais, suniekino kaip negalimą 
pasaką, kad jo kūjis, tartum 
sparnuotas, nulėkė pusę my
lios?

— Taip, — tarė gydytojas, 
— atsimenu.

— Na, — pridūrė tėvas 
Brown, plačiai nusišysojęs, — 
ta pasaka iš viso to, kas šian
dien buvo pasakyta, buvo arti
miausia tikrai tiesai. — Jis 
nusigręžė ir nuėjo paskui ku- 
ratą.

— Ateikite čia, ponas Bohu- 
nai, — šaukė jis. — Tamstai 
bus gera pakvėpuoti grynu oru.

Bohunas nulipo paskui ir iš- • 
ėjo į nelygią akmeninę galeri
ją ar balkoną. Iš ten buvo ma
tyti ta berybė lyguma, kurioje 
jų mažas kalniukas stūksojo, 
apaugęs miškais ir nusėtas kai
mais. Matėsi ir keturkampis 
kalvio kiemas, kur dar tebe
stovėjo inspektorius, darydam
as užrašus, kur gulėjo lavonas 
lyg sutrėkšta musė.

—Galėtų būti pasaulio 
žemėpalis, ar ne? — paklausė 
tėvas Brown.

—Taip, — labai rimtai at
sakė Bohunas ir linktelėjo gal
va.

Žemiau jų ir aplinkui gotiš
ko pastato linijos garmėjo į 
tuštumą su svaiginamu savi
žudišku greitumu. Viduramžio 
architektūroje yra tas titan
iškos energijos elementas, kad 

ji visados, rodos, veržias šalin, 
kaip galinga įsiutinto arklio 
nugara. Bažnyčia buvo iškalta 
iš tylaus senoviško akmens, jos 
sienos buvo apžėlusios senomis 
samanomis ir aplipusios paukš
čių lizdais. Tie du vyrai sto
vėjo bokšte, kur aplink svai
gino perspektyvos platumas, 
kur dideli daiktai atrodė maži, 
o maži —dideli, o akmenys 
buvo tartum aukštyn kojoms 
išvartyti ir surioglinti. Piie 
kertės iškaltas paukštis ar gy
vulys atrodė kaip koks didžiul- 
lis slibinas, traukiąs ar skren
dąs pievų ir kaimų apačioje 
siaubti. Visa atmosfera buvo 
svaigulinga ir pavojinga, tar
tum žmonės sklyduriavo ore 
tarp plastančių milžiniškų 
sparnų. Visa ta sena bažnyčia, 
aukšta ir turtinga kaip kated
ra, rodos, drybsojo ties tuo sau
lėtu kraštu kaip juodas debesis.

—Man rodos, kad kažkaip 
pavojinga stovinuoti takiose 
aukštumose net ir maldai. — 
tarė tėvas Brown. — Aukštum
os buvo sukurtos tam. kad į jas 
žiūrėtų, o ne tam. kad iš jų 
žiūrėtų.

— Ar tamsta manai, kad ga
lima nukristi? — paklausė 
Wilfred.

— Aš manau, kad siela gali 
nukristi, jei kūnas ir nenukris.

—atsakė kunigas Broun.
— Aš nesuprantu tamstos,

— pramiksėjo Bohun.
— Pasižūrėk tamsta į kalvį, 

ten, pavyzdžiui, — ramiai trau
kė toliau tėvas Brovvn. — Tai 
geras žmogus, bet ne krikš
čionis — kietas, despotiškas, 
neatlaidus. Na, jo škotišką re
ligiją sukūrė žmonės, kurie 
meldės ant kalnų ir aukštų uo
lų ir išmoko greičiau iš aukšto 
žiūrėti į žemę, kaip iš žemo Į 
dangų. Nusižeminimas yra 
milžinų motina. Iš slėnio žmo
gus matai didelius daiktus, o 
ne nuo kalno — tik mažus.

-— Bet jis..,, jis juk nepa
darė to, — virpančiai tarė 
Bohun. .

— Ne. — keistu balsu atsakė 
antrasis. — Mes žinome, kad 
jis to nepadarė. —Po valandėl
ės, ramiai žiūrėdamas per lyg
umą, jis iš naujo pridėjo. — 
Aš pažinau žmogų, kuris iš 
pradžių garbino su kitais prieš 
altorių, bet paskui pamėgo 
aukštas, nuošalias vietas mels
tis —kertes ar nišas varpinėje 
ar bokšte. Ir vieną kartą vien
oje iš tu svaigulingų vietų, kur 
jam rodės, kad pasaulis sukas 
po juo kaip ratas, jam apsvaigo 
galva, ir jis įsivaizdavo, kad 
jis Dievas, kaip kad jis, nors 
ir buvo geras žmogus, padarė 
didelį nusikaltimą.

VVilfredo veidas buvo atsuk
tas į šalį, bet jo kauluotos 
rankos pamėlynavo — taip 

smarkiai jis įsikibo į akmeninį 
parapetą.

— Jis pamanė, kad jam duo
ta teisti pasaulį ir bausti nusi
dėjėlius. Tokia mintis jam nie
kad nebūtų atėjusi į galvą, jei 
jis būtų klūpojęs ant grindų su 
kitais žmonėmis. Bet jis ėmė 
matyti visus žmones rėplinėj- 
ant kaip vabalus. Jis ypatingai 
įsižiūrėjo vieną, sparnu raižant 
žemiau jo, įžūlų išsiskiriant 
žalia skrybėle, nelyginant nuo
dingą vabzdį.

Aplink varpinės kertes kle
gėjo kovarniai. Tėvas Broun 
lūterėjęs kalbėjo toliau.

— Dar tai jį sugundė, kad 
jis turėjo rankoje vieną iš bais
iausių gamtos jėgų. AŠ turiu 
galvoje trauką, tą beprotišką 
ir greitėjantį veržimąsi, kuriuo 
visi žemės padarai paleisti 
puola Į jos širdį. Žiūrėk, inspek
torius vaikščioja kaip tik že
miau mūsų po kalvę. Jei aš 
išmesčiau akmenuką per šį pa
rapetą, jį palietęs, akmenukas 
būtų kone kulka pavirtęs. Jei 
aš numesčiau kūjį .... net mažą 
kūjelį...

Wilfred Bohun permetė vieną 
koją per parapetą, bet tėvas 
Brown bematant jį sugriebė už 
apikaklės.

— Ne tomis duromis, švel
niai tarė jis. — tos durys veda 
į pragrarą.

(Nukelta į 6 psl.)



Maži vaikai kalbasi su savo motinom fili

Jei vieni vyrai madas kuria, 
tai kiti iš madų juokiasi. Vie-

IBENE DLNN'E, artistė, JAV 
delegacijos atstovė Jungtinėse 
Tautose.

— Tu man nelysi prie ma
žos sesytės. Matai, ji dar ne
moka kalbėti.

tos H popnKarianrias paveiks
las, pirftaa italu daiL Pietro 
Annigoni-

NAUJOS MADOS megztinis, 
siekias žemiau keliu. Ji vilki 
artistė Janet Leigh, atsivežusi 
iš Pranc&zijos.

kaųskienė. Dąugelyje Lietuvos 
miestelių buvo įsteigti skyriai 
ir auklėjimo bei blaivybės sek- 
djoSesNuo 1910 buvo leidžia
mas savas laikraštis “Lietuvai
tė”; jis ėjo iki pirmojo Didžio
jo karo (1914). Prieš tą karą 
vėl sustiprėjus caro žandarų 
griežtumui, Dr-ja 1912 buvo 

_ _________ uždaryta. Teisė toliau veikti
Katalikų Bažnyčios . atgauta, įteikus' skundą Petra-

Liūdna gražuolių dalia
Grožio karalienės titulas vi

lioja dėl trijų dalykų: kad 
moteris nori pasirodyti graži, 
kad tuo ji gali įtikti vyrui ir 
kad gali susimedžioti pinigo 
bei prabangos. Bet pinigas ir 
prabanga (dažniausiai ir mo
ralė) išslysta iš po kojų. Iš 
30,000 JAV gražuolių, kurios 
ligi šiol buvo išrinktos, 20,000 
atsidūrė dideliam varge. Dar 
1928 metais “Misa Illinois” 
sudarė “labdaringą 
joms padėti. Draugijos 
drevės, kurios kasmet 
kelia dėl biznio kokią 
lę, tai sąjungai moka

Šveicarų laikrašty “Die VVo- 
che” Gitta v. Cetto teisingai 
pastebi, kad madas diktuoja 
vyrai. “Kas Paryžiuje šiltai iš
kepama, tuoj ir pateikiama; o 
kai tik atvėsta, metama lau
kan. Siuvėjai ir siuvyklos pasi
rūpina, kad kasmet atvėstų 
tai, kas prieš metus buvo karš
ta... Tada mes, moterys, galėsi
me pačios sau drabuži prisi
taikyti, ir tokį, kuris mums 
patiktų, ncsidėdamos ant gal
vos bulvinio puodo arba juo
kingai mažos skrybėlaitės?”. 
Toliau autorė nurodo, kad tai, 
kas šiandien dėvima, rytoj ga
li rodytis juokinga; bet kas iŠ 
mados išeina, po kurio laiko 
vėl grįžta. Ji pataria moterim 
savo spintose palikti vietos iš- 
madėjusiem drabužiam, nes po 
metų kitų jie vėl bus madin-

• L. K. Moterų Draugija 
Montrealyje gruodžio 8. šventė

sąjungą” 
ir ben- 
vis iš- 
gražuo- 
įnašus.

Karui dar nesibaigus, Draugi
ją atkūrė preL P. Januškevi
čius 1917—1918m. Buvo pra
dėtas leisti naujas laikraštis 
“Moterų Balsas”, vėliau — 
“Moteris”. 1919 rugsėjo 1-2 
Kaune sušauktas gausus mote
rų kongresas. Jis reikalavo 
naujoje Lietuvos santvarkoje 
moterim lygių teisių visose 
srityse; praktiškai tai ir buvo 
vykdoma.

L.K. Moterų Dr—-ja neprik
lausomoje Lietuvoje plačiai iš
siplėtė: ji turėjo 5 regijonus, 
28rajonus, 405 skyrius ir apie 
42,000 narių (1939). Draugija 
turėjo savo mokyklas kursus, 
įvairias sekcijas, globos fon
dus ir k. Buvo suruošti 2 dide-

— Vytuk, ar tu nori būti 
užaugęs geras, labai geras 
vyras?

— Ne, mama. Aš noriu bū
ti toks, kaip mūsų tėtė.

— Gerai, priimsiu tavo 
kvietimą, bet esu praktiška ir 
noriu žfaoti, ką gausiu iš Mo

li. suvažiavimai — kongresai: 
1928 ir 1938. Pastarasis suta
po su lenkų ultimatumu dėl 
Vilniaus, tačiau susirinko į 
Kauną per 1000 atstovių. Iš
kilmingas pamaldas Kauno Ba
zilikoje laikė vysk. T. Matu
lionis 'bolševikų kankintas So- 
lovkuose. Jėzuitų bažnyčioje 
buvo melstasi už taiką, tartum 
jaučiant, kad ji ilgai netruks 
ir daugiausia skausmo netaiką 
atnėš~moterim ir vaikam.-Bol- 
ševikam Lietuvą užplūdus Dr- 
ja buvo uždaryta, kaip ir visos 
religinės bei patriotinės organi
zacijos. Nepriklausomais Lie
tuvos laikais Katalikėm moter
im uoliausiai vadovavo Magda
lena Galdikienė.

Priešam iš tėvynės išvaikius, 
katalikės moterys' kurios buvo 
prisiglaudusos V o k ie t ij o j e 
pirmą kartą į didesnį suvažia
vimą susirinko Hanau stovyk
loje 1948. Savo tarpe turėjo 
kan. F. Kapočių, tada šv. Sos
to delegatą lietuviam tremtin- 
niam. Nepriklausomoje Lietu
voje jisai buvo Dr—jos dvasios 
vadas. Tremtyje išleista ir 
stambi knyga “Mūsų keliai”, 
kurioje sutelkta daug medžiag
os apie lietuvių moterų relig
inį, kultūrinį ir visuomeninį 
darbą. Šiuo metu Dr—jos cen
tras yra Kanadoje, Toronte. 
Jis leidžia ir žurnalą “Moteris”.

Comtenzu, vokiečių žurna
las, prieš pora metų surinko 
7649 mergaičių atsakymus į 
43 klausimus. Atsakymai rodo 
jų pažiūras į gyvenimą, profe
siją, darbą, vedybas, madas ir 
k. Savo būsimų vyrų ir šeimos 
klausimu tos vokietaitės (tarp 
15 ir 25 metų) šitaip pasisakė:

Tekėti beveik visos nori 
(7119), laukti vaikų (6874) ir 
tuojau įsigyti savo namus 
(3689,. Kitom pradžioje kvietė 
gražūs rūbai (7270), automo
bilis (1111), biblioteka (551), 
dovanos (554;, modernūs na
mų baldai (217),“ papuošalai 
(59), televizija (54). Pastaro
sios, tur būt, dar nesubrendu- 
sios...

savo tradicinę šventę. Buvo 
pamaldos,
su Tėv. J. Borevičiaus, SJ, pa-

— žiūrėk, vaike. Kai tik 
grįš tėvas, turėsi su juo pasi
kalbėti, kur buvai ir ką darei.

— Kad ai nenoriu.
— Kodą?
— Tėtukas kalba ne burna, 

o rankomis.

Seniau — tik dieną 
Dabar “ ir naktį
Anglijoje nuo Karolio I lai

kų (1625—1649) tebeveikė į- 
statymas, kuris dėl nakties 
ramybės draudė vyram mušti 
žmonas nuo 9 vai. vakaro iki 
saulės patekėjimo. Anglijos 
moterų lyga pasiekė to įstaty
mo panaikinimo, nes jei vie
nu laiku mušti draudžiama, 
tai kitu — leidžiama. O tokia 
išvada moteris žemina. Bet 
kai moterys susirinko to lai
mėjimo atšvęsti, tai tos lygos 
pirmininkė, juristė, savo drau
gių nenudžįugino kita išvada: 
“dabar išeina, — ji kalbėjo,— 
kad vyrai gali žmonas mušti 
dieną ir naktį”. Spauda gi pa
sidarė savo išvadą: įstatymu 
neįvesi meilės ten, kur vedu
siom jos trūksta.

VYRAI APKALBA 
MOTERIS

— 0 kad jis vakar dešrą 
pavogė.

— Kur? .
,— Kai buvau nusivedęs 

krautuvėn.

• E. Kepalaitė, išraiškos šo
kio menininkė, atvykusi iš 
Australijos ir apsigyvenusi Ka
nadoje. gruodžio 8 koncertavo 
Toronte.

:?• Violeta Yčaitė vadovavo 
bibliotekai Okinavoje. 'Dabar 
paskirta dirbti aviacijos bib
liotekoje New Yorke.

o Anglijęs princesė Marga
rita apdovanota muzikos dak
taro laipsniu.

nas amerikietis žurnalistas sa
ko: kas šiais metais dėvima, 
yra elegantiška ir gražu; po 
metų — baisu; po dviejų — 
nepadoru, po 10 — juokinga, 
po 30 —- brangu, po 70 —ro
mantiška. O kadangi tai ro
mantiška, vėl grįžta...

Gali vyrai madas kurti ir iš 
jų juoktis, bet mada lieka ma
da — ir čia jos traukiamas. 
Mada turi intymų ryšį su mo
ters noru neprarasti savo ža
vumo ir grožio. (C.)

Krinolinas pegel skchj
Londono siuvėjas Joye Woj- 

cik (lenkas arba čekas?) su
manė į sijonėlius įsiūdinti 
plonutes gumos gysleles, ku
rias galima lengvai pripūsti 
oro paprasta dviračio pompa. 
Sijonas tada išsipučia iki rei
kiamos apimties — pagal sko
nį. Reikia tik saugotis nesėsti 
ant adatų ir segtukų, nes pra
dūrus, suknelė gali supliukšti.

O koks turi būti vyras?
Vyras turi mane gerai su

prasti (2822), būti išsilavinęs 
(1449), drąsus ir energingas 
(1316), stiprios dvasios (904), 
geras (801), pinigingas (115), 
gražus (109).

-Kas ' turėtų būti šeimoje 
bendra?

Vienodas dalykų vertinimas 
(2286), tikėjimas (2082), vie
noda socialinė aplinka (1645), 
išsilavinimas (1396), profesija 
(134), politinės pažiūros (124).

Kokios iš to išvados? Prašo
ma pagalvoti ir jas pasidaryti. 
E savo pusės galime tik tiek 
pastebėti, kad kuklios, religin
gos, nuosaikios mergaitės pa
prastai susilaiko atsakinėti į 
bet kokias anketas, (m.)

. Jei būtų tiesa, kad moterys 
rengiasi tuo, kas patinka jų 
vjTam, tai jos visos būtuį apsi- deracija u vakara jauni. 
rengusios pereitų metų drabu- mQ Hos naudai r. kr 
žiais monytė gražiai kalba lietuviš-

Moterų drabužių mados yra kai ir priklauso Los Angeles 
kilusios iš kompromiso tarp Lietuvos vyčių kuopai.
dviejų siekimų: siekimo apsi
rengti ir siekimo išsirengti.

šermuonėlių kailinių, mote
rim įsigeidus turi į spąstus 
pakliūti šešiasdešimt šermuo
nėlių ir vienas vyras.

Kai žmona susipyksta su vy
ru ir teisybė yra jo pusėje, tai 
žmona nori, kad vyras ją at
siprašytų bent už tai, jog jo 
pusėje drįso būti teisybė.

Kai moteris nori, kad vyras 
nepastebėtų ne visai dailios 
nosies, pasistengia iškirpti 
daugiau drabužėlį apie kaklą.

— Jei tau rūpi tik medžia
ginė nauda, galiu pasiūlyti tau 
apsidrausti mirties atveju ar
ba dar gyvai esant. Emoka- 
mos atitinkamos pašaipos. Ga
li įsirašyti nuo 16 iki 50 metų 
dargi be įstojimo mokesčio 
iki 1958 balandžio 1. Bet jei
gu tau rūpi taip pat, kultūrinė 
bei socialinė veikla, kuriai nė
ra amžiaus ribos,. tai Moterų 
Sąjungoje rasi kuo plačiausią 
dirvą“ pasireikšti su savo ga
bumais. Švietimo skyriuje su
tiksi bendraminčių, su kurio
mis galėsi dailėje, dainoje ar 
linksmame pobūvy praleisti 
malonią valandėlę. Jei esi lin
kuti į raštą, tai savo mintimis 
galėti pasidalyti savo žurnale 
“Moterų Dirvoj”. Savo mieste 
dar rasi kuopą. *Užeiki į jos 
susirinkimą, pasikalbėki su na
rėmis. Mielai būsi išklausyta 
ir priimta. Stodama po mano 
vėliava sau rasi naudą, o man 
suteiksi džiaugsmo, nes būsi 
dalininke ir ugdytoja mano 
siekių ir idealų.

Uršulė T. Daukantienė

“Metai bėga. Vaikai paauga 
ir išsisklaido į platų, tolimą 
pasaulį. Ir aš palikau namus 
ilgiem metam. Ilgai motinos 
nemačiau, tik laiškais apti- 
keisdavom, nes karas kliudė 
namo grįžti. Negalėjau atvykti 
nė į tėvo laidotuves; parsira
dau tik po kelių mėnesių”.

“Gyvenau pas motiną apie 
metus laiko. Man pasitaikė 
gera proga, — apie ką aš vis 
svajojau, — pirkti namuką to
lokai nuo namų, su sodeliu.

Ten ir nusikrausčiau patenkin
tas. Bet po kelių savaičių į 
mane įsismelkė namų ilgėji
masis. Atvirai pasakysiu: pa
siilgau motinos. Namuką par
daviau ir vieną dieną' atsira
dau prie motinos namų durų 
jai kalbėdamas: “žinai, mama, 
namą aš pardaviau, savo namą.

Ar negalėčiau vėl pas tave gy
venti?”. Motina apsiverkė. Tai 
buvo trečias atvejąs, kai ma
čiau motinos tekančias ašaras: 
džiaugsmo ašaras”.

Jai ir nereikia išmokti. 
Kodėl?

galėtų būti pplidjas šunim ir — Ji vMęų gauna, kai ima 
sekti vagis? • rėkti, o fad ai kalbu, tai man

— Žinoma. Jis geros veislės, nieko neduoda.

MOTINA LENGVAI NEVERKIA
Amerikietis R. Clifton Ken- 

nedy pasakoja, kad jis savo 
motiną verkiant matęs tik tris 
tartus. Pirmą kartą kai sun
kiai sirgęs tėvas ir mažai bu
vę vilties pagyti. Antrą kartą, 
kai jį patį ištikusi automobi
lio nelaimė, buvęs be sąmo
nės. Atplėšęs akis, pamatęs 
motiną prie lovos ir sukuždė
jęs: “Mamute!”. JAiai iš 
džiaugsmo apsiverkusi.

“Esu tikras, — toliau 
pasakoja, — kad motina 
daugelį atvejų yra verkusi, 
bet to nemačiau. Tačiau moti
na dėl menkų dalykų never
kia, ir labai dažnai teverkia 
tada, kai yra viena. Prie kitų 
ji verkia, kai kas blogo nutin
ka šeimai, tėvui, vaikams, ar
ba yra jų užgaunama. Bet yra 
tokių jos ašarų, kurių niekas 
nemato, ašarų, kurios neiš- 
plūsta iš akių, o nuteka per 
širdį. Ir tos ašaros yra pačios 
karčiausios”. /

— Kad mes turime jau dvi
— Vienos nebėra. Aš ją pa

leidau Onutei į pakaušį.
— Argi taip galima daryti?
— Nežinau. Tėvukas tai 

mainai ir puodyne paleidžia.

Maži vaikai
— Tai ką Čia atnešei, Juo- 

zuti?
— Vazelę mamos gimta

dieniui.

Kaune 1907 rugsėjo 23-24 į- 
vyko primas lietuvių moterų 
suvažiavimas, caro valdžiai 
leidus viešai susirinkti ir drau
gijas steigti. Suvažiavime iš
rinkta komisija surašė įstatus, 
kurie Kauno gubematoriaus bu- 
vo įregistruoti 1908 m. kovo 
21. Draugija tiekė jungti Lie
tuvos katalikes moteris kultū
riniam bei visuomeniniam dar
bui, rūpintis jų ekonomine ge
rove ir 1* 
mokslo šviesoje svarstyti mo
terim rūpimus klaus imus. 
Draugijos pirmoji konferencija 
įvyko Kaune 1908 balandžio 26. 
Dalyvių ji turėjo apie 200, tik
rųjų narių apie 80, bet jų skai
čius greitai augo. Pirmąja pir
mininke išrinkta E. Vaitke
vičienė, sekretore — V. Lab

ui Lietuvių moterų socialinis 
klubas veikia Miami, Fla. 
Gruodžio 1 banketu atžymėjo 
savo penkerių metų veiklą.

• GražinaT«Jauskaitė išlei
do eilėraščių rinkinį — “Rug- 
sėjo žvaigždės”. Rinkinys turi 
64 psl., išleido Terra. Anks
čiau G. Tulauskaitė Eleido po
ezijos rinkinius “Paklydę žo
džiai” (1934), “Vėjo smuikas” 
(1944), “Po svetimu dangum” 
(1951).

• Sol. Janina Liustikaitė 
sausio 19 koncertuoja Chica- 
goje. Koncertą rengia Liet. 
Bendruomenė.

• Rūta Kilmonytė, filmų ir 
televizijos aktorė, gyvenanti 
Los Angeles, Calif., vis labiau 
įsijungia į lietuviškų vakarų 
programas. Neseniai ji dalyva
vo CIevelande “Ąžuolų” okte
to koncerte. Kovo 2 ji daly
vaus Chicagojer kur ALK Fe-

KVIEČIU SUSIPAŽINTI
Miela sesute! Ar tu būtum *erų Sąjungos, jei stosiu 

seniai atkeliavusi; į šį svetimą tavo vėliava* —*
kraštą, ar čia gimusi, ar tik 
prieš keletą metų audrų at
blokšta, kviečiu pas save — 
ateiki, susipažinkim ir užmeg- 
sime glaudesnius ryšius.

Esu Moterų Sąjunga. Prieš 
43 metus įsi^jūriau šiame kraš
te. Kaip ir kiekvienai nauja
kuriai, teko eiti ne rožėms 
klotu keliu. Teko matyti juo
dųnešviesiųcbentę Tačiau 
man ryžtumo nestigo. Dirbau, 
kaip mokėjau ir kiek galėjau, 
ir Dievulis laimino tuos mano 
žingsnius

Po mano vėliava, kurioje 
spindi pakilus šūkis “Dievui 
ir Tėvynei!”, po globa šven
čiausios Mergelės Nuolatinės 
Pagalbos, susibūrė 73 kuo
pos. Jų dukros, skaitomos 
šimtais, apjuosia visą plačiąją 
Ameriką.

Mano užsimojimai platūs. 
Mano žvilgsnis nukreiptas j to
limąją ateitį. Mano siekis yra 
Įprasminti ir gyvendinti tą 
kilnų gūkį.

Pirmosios mano dukros jau
čia amžiaus slėgenčią naštą ir 
dairosi, kas jas pavaduotų.

Jos žiūri į jus, lietuves jau- 
nesnios kartos, žiūri su vilčia 
ir pasitikėjimu. Neužvilkite jų!



Laužęs lietuvių sustingimo ledus
Kun. S. Gimžausko 60 m. mirties sukakčiai priminti (2)

eiles ir uoliai ją platino. Bet 
vėliau dėl “Aušros” banalu
mų tikėjimui ir kunigam, at
šalo ir kaip atsakymą 1885 
m. Krokuvoje išleido “Prieš
aušrį”.

Kun.
prabuvęs kai kuriose parapi
jose (žaludko, Žiežmarių,

metus, 
pėdsakų. Zaludkas ilgą lai- 
ųžką išliko lietuviška sala toli
muose Lietuvos rytuose. At
vykęs į Kietaviškes, rado tik 
vieną žmogų, mokantį lietu
viškai poterius, o po metų 
paliko jau visus mokančius. 
Kai- ir jo įpėdinis kum V. Va
lavičius. ėjo pinnatako pėdo-

ros” pasirodymą. Tuose eilė
raščiuose išreikštą tėvynės 

meilė , iškelta garbinga Lie-

gim tosios kalbos propoganda. 
Knygelė buvo greit išgraib-

Kun. S. Gimžauskas buvo 
visa savo asmenybe atsidavęs ; 
tautiečių sielos išganymui ir 
tautiniam susipratimui siek
ti. Tai fcati pirmoji Vilniaus 
krašte skaisčiai sužibėjusi 
“Aušros” prošvaistė, kuri pina 
jos pasirodymo plačiai žmo-

ja tapo viena iš lietuviškiau
sių Trakų apskrityje. Atvy-

Merkinęs dekanato dekanu, 
vyskupo Audzijonio remia
mas, daug nuveikė viso de
kanato lietuviškam religi
niam švietimui.

Turėjo gerą iškalbą, sakė 
gražius ir turiningus pamoks
lus. Kaimynai klebonai kvie
tė į atlaidus vis .

Katalikišką šviesą skleidė 
ne tik žodžiu ir savo pavyz
dingu gyvenimu, bet ir spau
da. Kur tik ėjo kunigo pa
reigas, vikaro ar klebono, or
ganizuodavo knygnešių bū
rius ir iš Prūsų gabeno drau
džiamąją spaudą.
Antras kun. S. Gimžausko 
šūkis buvo blaivybė.

Blaivumas yra tikėjimo, 
doros ir tautinės, stiprybės 
pagrindas. Blaivybę skelbė 
per pamokslus, išpažintį,, 
lankydamas ligonius.' Platino 
savo išleistas “žydų raudas”, 
pajuokdamas smuklininkus

jos, kurios vėliau “Aušroje” 
būro reiškiamos, Su dideliu 
užsidegimu aiškino žmonėms 
Lietuvos istoriją ir su pasidi
džiavimu pasakojo apie Lie- 

^tuvos kunigaikščius.,Tad su- ~~~__ _  _
prantama, kad su dideliu sos spindulius.

Savo kuklų straipsneli apie 
šią Aušra siuntė jai savo g Gimžauską norėčiau 

baigti Vaižganto žodžiais: ■
“pirmas lietuvis inteiigėn- ' 

tas, sąmoningai dirbęs Vil
niaus krašte, žadinęs lietui 
vius į susipratimą, laužęs jų 
sustingimo ledus, buvo ka
nauninkas Silvestras Gim- 

Raštais lietuvybės 
kurti Vilnijoje jis pra

dėjo keleriais metais prieš 
“Aušrą”. Prieš kun. S. Gim
žauską ir P. Kriaučiūną nei 
Suvalkijoje nei Vilnijoje dar 
nebuvo buvę nė vieno tauti
ninko susipratėlio, kurs bū
tų tiksliai numanęs ir drą
siai skelbęs, kuriam tikslui 
reikia dirbti lietuvybės dar
bas”.Kun. Si Iv. Gimžauskas

MERKIO Nemuno Santaka prie- Merkines. Nuotrauka V. * Augustino,' klišė Aidų

BALFO VAKARAS SUTRAUKĖ DAUG ŽMONIŲ

9 Liet. Stud. Sąjungos 
Chicagos skyriui priklauso 
211 studentų.

; Stasys Laucius, rašyto- 
gyvenąs Anglijoj.?, šiemet 
e.itė 60 metų sukakti. Jis 
; daugiausia dramas.

Garv

SĖKMINGOS MISIJOS OMAHOJE
Kun. A.-Sabaliauskas, salezie

tis, mūsų bažnyčioj vedė misi
jas lapkričio 17-24 d. Nors tuo 
metu oro sąlygos buvo tikrai 
nepalankios (lijo, per 10 colių 
sniego iškrito), bet vakarais žmo
nių būdavo pilna bažnyčia. Mi
sijos baigtos sekmadienio ryte

Taip pat griežtai kovojo bendra komunija ir šv. Tėvo pa
su įvairiais žmonių burtais, laiminimu

ir girtuoklius. Kun. S. Gim
žausko veiklos dėka Valkinin
kuose užsidarė net kelios

su žmonių ' apgaudinėtojais • Parapijos vakarienė
sundaktanais, vadinamais Misijų nžhaigimo dieną pa- 
“šaptūnais ’. Aiškino žmo- rapijoš vakarienė prasidėjo 1 
nėms apie švaros reikšmę, - - -
kaip -apsisaugoti nuo užkre 
čiamų ligų, kaip pačiam šva
riam būti ir trobą švarią už
laikyti.

Buvo’ nuoširdus . liaudies 
vadas, žmonės jį mylėjo ir trulienė.

vai. 30 nūn. popiet ir tęsėsi li
gi 6:30 vakaro. Dalyvavo apie 
600 žinomų ir visi Jiko paten
kinti. Valgius pagamino: Ko- 
valkienė, Pultinavičienė, Stud- 
zienė, Vingienė, Gustienė, Pe- 

Lavvry , Pamedit.
Raynolds, Le Roy, O’Connor, 
Shymkievvicz ir M. Jusevičius; 
prie durų tvarkė: K Kusleika, 
P. Mikalauskas, J. Navakas, 
V. Lavvry ;gėrimus patarnavo 
St. Mockus ir Pr. Kvedaras.. 
žaidimais ir tvarka rūpinosi J. 
Yakopek, F. Haas, M. Petruko- 
nytė, P. Paske. J. Katilius ir 
J. Navickas.

Tų pačių darbuotojų prašė 
klebonas talkinti Naujų Metų 
sutikimui, kuris bus gruodžio 
31. Prieš 12 vai. visi eis baž
nyčion padėkos maldom ir pa
prašyti Dievo palaimos Nau-

jiem Metam.
Padėkos Dieną
veiklesnieji lietuviai ėjo per- 

namus rinkti drabužų ir aukų 
Vokietijoj vargstantiems lietu
viams sušelpti. Ypač aktyviai 
darbavosi: J. Agurkis, J. Po
vilaitis, E. Totilienė, ,S. Rim
kus, St. Misiūnas. St. Odinai- 
tė-VVish ir J. Damas.

Lietuvos kariuomenės .
minėjimas įvyko gruodžio 1. 

Paskaitą skaitė Arlauskas, pri
simindamas žuvusius karius ir 
partizanus. Iš partizanų kovų 
vaizdelį, parašytą Pr. Kovo, su
vaidino Sideravičius. Radžiūnas, 
Povilaitis ir kt. Dekoracijos bu
vo Pr. Totilo, vaizdeli sustatė 
J. Agurkis. Vaizdely Įpintos dai
nos publiką graudino. Pertrau
kos metu parinkta aukų.

Vietinis

Soviety sputnikai...
(atkelta iš 2 p.) 

stebėjausi, kad Chicagos mo
kytojai rengiasi streikuoti, 
reikalaudami pakelti jų al
gas iki mokyklos dženitoriaus 
(sargo) atlyginimo!’ Nereikia 
ir aiškinimų, kad menkai ap
mokamas, mažai gerbiamas 
Amerikos mokytojo darbas 
negali pritraukti pirmaeilių 
pajėgų. O juk mokytojas tu
ri duoti tai, ko dabar Ameri
kai trūksta. Vadinasi, moky
tojo darbo sąlygos reikia pir
miausiai pakeisti, suteikiant 
jam geresnį atlyginimą ir 
reikiamą pagarbą.

Be to reikia pakeisti kai ku
riuos įsitikinimus.

Amerikos gyvenimo aukš
tas standartas pripratino a- 
merikiečius viską vertinti pa
gal tą standartą. Tačiau tas 
standartas, kaip jau buvo sa- 

_ ____________ ____ kyta, atvaizduoja tik medžia- 
išgarsėjes yra kun. S. Gim- ro pavardė Murausku. Praneš- ginę gerovę, kai gyvenimui 
žausko eilių rinkinėlis “Lie- ti: Kasiulcvičienė. 50 Ten- turi įeikšmės ne vien ta ge

rovėj o ir auklėjimas tinka
mai ja naudotis, šiam kraš
tui bene pirmą kartą tenka 
kritiškai pažvelgti į savo mo
kymo ir auklėjimo sistemą.

Neseniai teko aptikti Ame
rikos spaudoje taisykles, ku-

gerbė, o jo paveikslėlius na
muose kaip šventojo laikė.

“Aušros” pirmtakas
Kun. S. Gimžauskas laikė

si vyskupo Valančiaus nusta
tytos liaudies švietimo pro
gramos — švietimui naudoti 
knygą ir net pačiam ją rašy
ti. Dėl to -kiekvienoje parapi
joje organizavo knygnešius, 
gabeno ne tik religines, bet ir 
pasaulietiškai knygas, kai
muose steigė skaityklas, pats 
laikė knyginėlį ir dalijo pa
siskaityti knygas., Rusų val
džia įtarė kun. S. Gimžaus
ką, užsiimant slaptu lietu
viškos spauds platininių, pas IEŠKOMI-
jį ir pas jo bendradarbius 
daug Kartų darė kratas, bet Bulvonas Stepds. Jonas 
niekad nieko įtariamo nerado.
Jis buvo labai atsargus ir sa- Šiaulių valšč. Atsiliepti: 
vo talkininkus rūpestingai M. Fiore, 10715 104th 
įspėdavo, kad nepatektų į ru
sų žandarų rankas.

Rašė knygeles, savo lėšo
mis jas spausdino, ir dalijo 
žmonėms. Mėgo eiliuoti, tad 
daugiausia eilėraščių yra ėš- 
leidęs. Rašė ir kitais aktua
liais lietuviams klausimais, 
rinko tautosaką. Labiausiai

ir
Vladas, Antano sūnūs, kilę iš 

Mrs.
St..

Ozone Park, N. Y.
Mageriū —Jeronimas.

ta, Onutė ir Juozas; taip pat 
Stanišauskis Povilas. Atsiliep
ti: Petronėlė Gvaldicnė, 
venčio raj., Luokės pašt..
naičių km. Lietuva.

Mor-

Už-
Jo-

Mary Jankus, pirmo jos

tuvos Bičiuolis”. ątspausdin- ncy St.. Methuen. Mass 
tas 1881 m., dar prieš. “Auš-

Norite geros—meiliškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKU, (VAIRIŲ PROGŲ

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją
Jums geromis sąlygomis padarys

Lapkričio 23 įvyko Balfo va
karas, sutraukęs gana daug 
žmonių. Programą išpildė, viet
inės pajėgos. ___

Po trumpos dr: E. Armonie- 
nės kalbos, meninę vakaro dalį 
pradėjo pianistės G. Leonienės 
studijos mokinės: V. Svotelytė, 
R. Kudirkaitė ir I. Radauskaitė. 
akomponavo pianistė E. Juškau- 
skaitė-Bush. Toliau buvo ba
leto studijos mokinės A. Valai
tytės šokiai, pabaigai padainavo
I. Protosevičiūtė. Programa vi
siems paliko malonų įspūdį, 
ypač nesigailėta plojimų I. 
Protosevičiūtei: buvo vėl iš
šaukta scenon pakartoti “Pa
mylėjau vakar”. Ji studijuoja 
matematiką ir šalia to randa 
laiko dainavimui- Visus džiug
ino jos daroma pažanga.

šokių metu buvo dovanų 
skirstymas, organizavo A. La- 
žaitis, o jam padėjo apie 40as- 
menų. Gauta gryno pelno 243 
dol. Galinaitįenė laimėjo radi
jo aparatą, Paplonskis — elek
trinį lygintuvą, P. Biėlsky — 
vyrišką elektrini skustuvą ir
J. Carmen — moterišką eletrinį 
skustuvą. Be to, dar buvo kiti 
laimėjimai, kurių daiktus suau- 
kavo mūšų prekybininkai: 
po butelį degtinės davė V. Ma
kauskas. J. Glicinas. U. Bro- 
kienė, J. J. Nekrošiai. iš A. 
Šilanskio buvo gauta 5 sv. lie
tuviškų dešrų. Bet to. dar lai
mėjimams dovanų atnešė N. J. 
Rasteniai. E. Railienė. Gauta ir 
auku: 
dol..’ K. 
Taryba 
siuntusi

Barą

Railienė paaukojo 7 
Bradūnas 5 dol. Liet, 
prieš mėn. yra pri- 
20 dol.
tvarkė M. Raila. Jam

Baltimore Maryland

pagelbėjo Kazakevičienė ir Ed. 
Ližaitis. Gi J. Jakųbaitienė at-

Pasiųsti Balfo Centrui ir vakaro 
pelnas su kitais pinigais, surink
tais vaikščiojant po namus. Vi
so pasiųsta 600 dol.

sinešė pagamintų" skanėštų-'ir Dėkojame J. Aukštrai bei baro 
pavaišino svečius..

Finansinius vakaro reikalus 
tvarkė K. Matuliauskas ir J. 
Kazakevičius. Gryno pelno gau
ta 361 dol. Valdyba nuoširdžiai 
visiems dėkoja.

Drabužiu vajus baigtas lapkr.
20 d. Drabužių išsiųsta 9 dėžės.

patamautojams, kurie drabu
žių vajaus metu priimdavo at
neštus drabužius.

Valdyba visa daro kad aukų 
telkimas eitų 
Visas surinktas 
Balfo centrą.

kuo geriausiai, 
aukas siunčia i

Dainavietis

Reikšminga penkerių metų sukaktis

Lietuvių Bendruomenės 
New Jersey apygarda užver
tė penkerių metų savo veiklos 
lapą. Sukaktis buvo iškilmin
gai paminėta lapkričio 23 šv. 
Jurgio draugijos salėje Ne- 
warke.

Ind., dalyvavo ir lietuviai su 
tautiniais šokiais, 
dirbinių paroda, 
valgių pavilionu.
rengė Tarptautinis 
tas.

e Hamiltono lietuviai Ka
nadoje ruošiasi -- statyti savo m s 
namus. Jie labai sparčiai pla
tina namų akcijas ir greit 
žada pradėti statybos darbus.

• Toronte, Kanadoje, šeš
tadieninę lietuvių mokyklą 
lanko ‘275 mokiniai. Keletoje 
klasių, netelpant mokiniams, 
reikėjo plėstis, įsteigiant po 
kelias klases tam pačiam sky- 
riui. Mokyklai vadovauja, mo- 
kytojas Julius šarka.

• Philadelphijoje šeštadie
ninę mokyklą lanko per 50 
vaikų. Jų mokytojai ir tėvų 
komitetas rengiasi mokyklos 
vakarui, kuris bus gruožio 28 
šv. Kazimiero 
je.

• Astuonios 
kosi seserų 
aukštesniojoje
wtown. Pa. Mokykloje iš viso 
yra 207 mokinės.

• Kun. V. Vaičiūnas atsi
sakė iš Begotos lietuvių kolo
nijos kapeliono pareigų. Jo 
vieton paskirtas kun. Vyt. 
Mankeliūnas.

liaudics 
lietuviškų 
Festivalį
Institu-

parapijos salė-

lietuvaitės mo- 
kazimieriečių

mokykloje Ne-

NEWARK. N.J.

į garbės prezidiumą pakvietė: 
buvusį pirmąjį apygardos pir
mininką Jokūbą Stuką. buv. 
Loko atstovą dr. Br. Nemic- 
ką. prof. J. Žilevičių. New 
Yorko apygardos atstovą A. 
Vakselį. visuomeninką A. S. 
Trečioką. New Jersey apygar
dos vicepirmininką J. Prapno: 
lėni, organizacijų atstovų su
važiavimo sekretorių P. Pu- 
roną. buv. New Jersey Loko 
atstovą ir Keamy — Harri- 
son apylinkės organizatorių 
A. Vitkauską ir Avižienių iš 
Jersey City.

Dienotvarkėje buvo numa
tyta visa eilė kalbų, apylin
kių atstovų pranešimai, kitų 
asmenų pasisakymai ir bend
ra vakarienė.

Jokūbas Stukas. buv. pir
masis šios apygardos pirmi
ninkas “Lietuvos atsimini
mu” radijo valandos direk
torius. kalbėdamas sielojasi 
lietuvybės palaikymu, ypač 
lietuvišku atžalynų: jis viso
mis pastangomis tą atžaly
ną buria į kultūrinį •■Rūtos" 
draugijos vienetą, savo įvai
riais kultūriniais parengi
mais kelia lietuviuose tauti
nę sąmonę.

Gražių ir turiningų min
čių šiam pobūviui taip pat 
davė dr. Br. Nemickas. Jis 
vienas iš pirmųjų Lietuvių 
Bendruomenės Amerikoje or
ganizatorių. Pasiremdamas į- 
vairiais faktais jis nušvietė 
lietuviškos veiklos esamas ir 
numatomas perspektyvas ir 
ateities uždavinius.

Kalbėjo dar. A. Vaksolis. J. 
Prapuolenis, prof. J. Žilevi
čius. A. S. Trečiokas. N.J. 
apygardos sekretorius K. Bar- 
tys ir P. Puronas.

Pranešimus iš apylinkių 
veiklos patiekė: Elizabetho — 
Viliaudas. Jersey City — A- 
vižienis. Kearny Harrlson — 
dr. St Skripkus. Lindeno — 
Gursa. Nevvarko — Jatulis 
1r Patersono — Rugys.

Po oficialiosios dalies sekė 
vakarienė. Vakarienės metu 
pasidalinta įspūdžiais, praei
ties atsiminimais.

Padėka priklauso

• Balio Sruogos kaceto per
gyvenimo atsiminimai “Die
vų miškas" spausdinamas 
Čhicagoje. Knyga pasirodys 
gruodžio 15.

svečių iš Ney 
Jersey • apylin-

atidarė ir jam 
energingas ir

Į paminėjimą atvyKo gra
žus, sakyčiau, tikrųjų lietu
vių pat ri jotų būrys — ne 
tik tiesioginieji šios apygar
dos pareigūnai valdybos na
riai, apylinkių atstovai, bet ir 
šiaip įvairių 
Yorko ir Nei
kiu.

Paminėjimą 
pirmininkavo
veiklus New Jersey apygar
dos pirmininkas inž. Ve. Di- 
lis, kurio vadovaujama apy
garda jau pabaigė pirmąjį 
penkmetį. Trumpai apžvel
gęs šio paminėjimo tikslą, nu
sakęs penkerių metų nuveik
tus svarbesniuosius darbus 
ir busimuosius uždavinius.

AR XK Iš SPITNIKO M KRITllH? T:» Minelį mi cydonm nu
laužta koja gaHnm matyti New Vork<*.

• Kun. B. Sugintas Chica- 
goje turi 50 būrelių, kurie 
kas mėnesį aukomis remia 
Vasario 16 ir saleziečių gim
nazijas. Tuose būreliuose na
rių yra 1000. Nuo 1952 rug
sėjo 1 d. iki šių metų galo jis 
bus surinkęs 35.040 dol. Iš 
tos sumos 26, 480 dol. teko 
Vasario 16 gimnazijai. Vargo 
mokykloms 1.560 dol. ir sa
leziečių gimnazijai Italijoje- 
7000 dol.

• A. Vaičeliunas. gyvenąs 
Sudbury. Kanadoje, išleido 
naują veikalą apie . pasaulio 
karo vadus. Knyga iliustruo
ta vadų atvaizdais.

• Prel. P. Marcinkus yra 
pirmasis apaštališkosios dele- 
gatūros sekretorius Ottawo- 
jc. Kanadoje. Jis yra gimęs 
Cicero. III.

• Solistė Janina Liustikai- 
tė. iš Europos atvykusi į Ka
nadą. pasiliks pusę metų, 
koncertuodama įvairiose lie
tuvių kolonijose.
' • Bu f fale. N.Y. veikia šeš
tadienini mokykla tarptau
tinio instituto patalpose. Mo
kytoja yra stud. Aldona Miš
kinytė

nių auklėjimas sovietų mo
kyklose. Prie tų taisyklių A- 
merikos spaudoje pridėjo pa
staba. kad tai primena “mū
sų prosenelių laikus”, (dėju
siam tas taisykles laikraš
čiui matyt daugiausiai nepa- 

| tiko jose visokie drausmės

ir t valkos reikalavimai.
Tai rašančiam šias eiles 

teko iš arti sekti sovietų mo
kyklos evoliuciją, tai ta pas
taba mane nustebino. Juk 
pačioje pradžioje bolševikai 
buvo kaip tik atmetę visokią 
drausmę mokykloje. Tik gy
venimo prityrimas parodė 
jiems, kad mokykla be draus
mės nėra mokykla, ir jie sa
vo pažiūras pakeitė.

kraštui ir pirmiausiai išsiža
dėti įsitikinimo, kad viskas, 
kas amerikoniška, yra geriau
sia. Prezidentas D. Eisenho- 
weris. planuodamas pasikeiti
mą atominėmis paslaptimis 
su Arįęrikos sąjungininkais, 
čia yi’į&padaręs gerą pradžią. 
Reikia laukti, kad jo pavyz
džiu pamažu nueis ir plačio
ji šio krašto visuomenė. Bet 
kelias iki tokio atsipaiaida-

UŽSIPRENUMERUOKI! I 
KULTŪROS ŽURNALĄ j

vimo nuo tams.
oreani

pakeisti savo pažiūras šiam bus gana nelengvas. j imą surengė.
paminė-

J.M,

AIDUS 
‘AIDAI *. MĖNESINIS 48 
PUSL DIDELIO FORMA

TO ŽURNALAS. EINA 
JAU TRYLIKTUS 

METUS. 
GAIVINDAMI 

. IR UGDYDAMI 
MUSU KULTŪRINI 

GYVENIMĄ.
P r.v n u m erota; 

VISUR 6 DOL
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nėm liaukom, kad kuo grei
čiausiai pristatytų drėgmės. 
Jei oras pasirodo per drėgnas, 
tai šaukiasi džiovintųjų pagal
bos.

irius kiekius užgauliai vadina- . 
me “smurgiu”. Bet jos yra 
reikalingos nes turi savybių, 
galinčių - veik visas įkvėptas

O HO KO? KODSL KARTAIS PASIJUNTAME, KAD MUMS TROKŠTA KVAPO?
Nosiespaslauga žmogaus sveikatai

f?

i.

ig

Daržovių įtaka žmonių būdui
Nei vienai šeimininkei gal 

lig šiol neatėjo į galvą, kad 
daržovės turi įtakos į žmogaus 
nuotaiką. Vienos daržovės, ver
čia visą dieną šypsotis, kitos 
liūdėti ar net erzintis ir pyk
ti. Tai paskelbė prancūzas 
dr. Larocho, ilgus metus tyri- 

; nėjęs įvairias daržoves. Dėkui 
tam daktarui, čia suminėsim 
keletą daržovių, mūsų dažniau 
vartojamų, šeimininkės galės 
pačios,save, namiškius ir sve 
„čius nuteikti ftorima linkme 
— šypsotis, liūdėti ar pykti.

r* Bulvės veikia žmogur teigia- 
mai. Jų gerai prikirtęs, darai
si pats blaivesnis, protas aiš- 

’ke nis, idėjos konkretesnės.
Dėl tų savybių, net daktaru 
nesant, galima pasiūlyti bul- 

; vinės košės paskaitininkam, 
visuomenės veikėjam bei ki- 
tiem panašaus verslo žmonėm. 

; _ Salotos sukelia romantiškas^ 
mintis ir dilgina norą išgirsti 
jausminės arba klasikinės mu- 

' zikos. Salotu pravartu gerai 
prikirsti besimylintiem. o dar 
svarbiau duoti salotų, kai ko
kioj kolonijoj rengiamas muzi
kos koncertas.

Sparagai, pasižymėdami ge
ležim. sunkina žmogų, trau
kia labiau prie žemės ir prie

Nosis prikabinta žmogui ne 
dėl grožio, ne keliui rodyti, ne 
į svetimus reikalus kaišioti. 
Jos. paskirtis yra pajusti kva
pus, valyti orą ir pritaikyti ji 
plaučiam.

Oras gali būti šaltas, sau
sas, drėgnas, dulkėtas ar net 
ligų bacilom užkrėstas. Nosis 
jį taip aptvarko, kad plaučius 
pasiekia oras vienokios tempe
ratūros, drėgmės ir švarunąp. 
Tą darbą atlieka visa eilė no
sies organų ir organėlių. še
šios jų grupės reguliuoja orą. 
o septintoji uostinėja. v .

Uoslės funkcijas atlieka no
sies viduje esančios nervinės

tų, smulkiau, išsijoja orą ir vyzdžiui, jei randa orą per
(taikytes išmeta laukąn. Per sausą, duoda įsakymą ašari- - bakterijas užmušti. Tik didęs- 
visą žmogaus gyvenimą tų - - - -........................

. dulkių pririnktų nemažą mai
šą, o dulkėtoje aplinkoje ir

; kelis.
Nosyje yra taip pat kontro

lės aparatas šnervių įdubime 
į estas nervas. Jo paskirtis 
sekti atplūstančio oro tempe
ratūrą ir drėgmę. Vos tik pa
tenka naujo oro žiupsnis, ner
vas jį tuoj ištiria ir čia pat 
padaro sprendimą — pasitel
kia kitus organus talkon. Pa-

“apčiupinėja” įtrauktą orą ir 
praneša — maloniai ar nema
loniai jis kvepia. Iš tų davinių 
jau pačiam žmogui tenka apsi
spręsti, ar sukti nosį į šalį, ar - 
dar kvėptelti, kai pro šalį pra
eina išsipusčiusi dama.

Nosies esminė funkcija yra 
valyti orą nuo visokių dulkių. 
Pirmąjį darbą apgraibom at
lieka nosies šnervėse esą plau
kai. Toliau sukruta kiti mažy
čiai plaukeliai, kurių yra pri
dygę visas nosies kanalas ligi 
pat plaučių. Tie plaukeliai per 
sekundę suvirpėdami 12 kar-

sėslumo. Virškinimo aparatui 
gerai veikiant, sparagai nau
dinga misti tiem, kurie vietoje 
nepasėdi, o ypač kurie turi 
sėdėti, rašydami storesnes 
knygas ir netolimos praeities 
atsiminimus.

Obuoliai, kaip gero ir pikto 
pažinimo simbolis,, traukia į 
visuotinį visų dalykų pažini
mą. Obuolių užkrimtęs, žmo
gus įstengia ne tik mintyti, 
bet ir nufilosofuoti ligi nebū
ties ribos, kaip egzistencialis
tai arba mūšų pagarsėję pub
licistai.

Morkai ir špinatai, gana 
skirtingi valgiai.bet veikia vie
nodai: stumia į nusiminimą, 
neviltį, baimina žmogų. Juos 
baisiai mėgsta kiškeliai. Ar tik 
kartais morkų užkandęs ne
kiūtino kiškelis skandytis, kaip 
pasakėčioj aprašyta? Dėl at
sargas, į partinius susirinki
mus einant, geriau morkų ne
graužti, kad iš susirinkimo iš
eitum su optimistine nuotai
ka, jog vis dėlto buvo šis tas 
padaryta visuomenės ir tautos 
labui. žv.BePastogis

šių dienų vaikas 
vertina muziką

Mama skambino pianinu 
I i :zto'rapsodiją su dideliu įsi
jautimu ir jėga. -Paskui pa
klausė savo 8 metų dukrą: 
“Ar tau patiko muzika?” Toji 
atsakė: “Melodija labai maloni. 
— paskui įsikandusi pirščiuką 
ir akytėm pažvelgusi : pianino 
pedalus, pridėio: t‘‘Tik t- 
mama, neperdaug davei gu
zo?”

"U f
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KAIP GIMĖ GERI DAIKTAI

Austrijoje Osnabruek mies
te 1450 kilo badas. Miesto val
džia įsakė kepti duoną ir da
lyti dovanai. Ta duona buvo 
paniculum’ — gera duona. Žmo
nių kalboje vardas iškrypo į 
“bonpanickel”, paskui “bom- 
bernice” ir pagaliau “pum- 
perniekei”. Tas vardas ir šian
dien gyvas.

Gyvojo sidabro pirmąjį ter
mometrą padarė Fahrenheit 
(gimęs Danzige 1688). Nulium 
jis pažynėjo temperatūrą, kuri 
buvo žemiausia 1709 Danzige. 
212 laipsnių.

Kanadoje dabar paleistas į 
apyvartą naujas skėtis — su 

Sandra suarė, gimusi su langu. Į vieną skėčio šoną įtai-

ni bacilų kiekiai arba labai pa
vojingos ligos gali prasprukti 
ir patiesti žmogų į lovą ar net 
atiduoti daktaram. Jei nosis 
tų gleivių negamintų, jau se
niai visa žrųoniją būtų išmiru
si nuo visokių “kvarabų”.

Kiekvienas dar esam paste
bėję, kad įkišus ntfcį į speigus 
arba į prikaitytą pirtį, pasijun- 

. tame netenką kvapo. Kodėl? > 
Ogi dėl to, kad nosis į plau
čius-turi praleisti vienokios 
temperatūros orą: nei šaltes
ni, nei karštesni. Nors šildy
mo ir vėsinimo , aparatai — 
kraujo indai — dirba pasakiš
ku greičiu ir tikslumu, bet 
negali suspėti taip greit sušil
dyti per šalto ar atvėsinti per 
šilto oro. Todėl plaučiai greit 
oro negauna ir žmogui darosi

- —__ , bloga. Plaučiam nosis turi ati-ar vaišėm ir kokius’5 ar 10 dol. — ~duoti orą apie 30 C tempera
tūros.

Taigi, patartina nosį labiau 
gerbti ir be reikalo bet kur 

-nekaišioti, ypač į svetimus rei
kalus, neturinčius nieko bend
ro su nosies tiesiogine paskir
tim. Dr. Sm. O. Nasalis

Neužtenką orą valyti, sausin
ti ar drėkinti. Reikia dar ste- 
relizuoti — apvalyti nuo dau
gybės bakterijų, kurių ore 
knibždėte knibžda ir kurios 
kėsinasi į mūsų sveikatą.. Šį 
darbą atlieka šnervių sienelė
se esančios gleivės. Jų didesL

Prisiminkime Kultūros Fondą
Kas iš mūsų nesidžiaugia, 

sulaukęs Kristaus Gimimo šven
tės? Tą džiaugsmą reiškiame ki
tiem siunčiamais sviekiinimais 
taip pat susieidami tų švenčių 
proga i? pasivaišindami. Vis tai._ ku sumažinti išlaidas dovanom
geri dalykai, bet nepamirštin
as dar vienas reikalas, kuris 
mūsų džiaugsmą gali padaryti 
žymiai patvaresnį. Turiu gal
voje Lietuvių Bendruomenes 
Kultūros Fondą, kuris rūpinasi 
mūsų kultūros ir švietimo rei-

kalais, remia lituanistines pra
dines ir aukštesnes mokyklas. 
Tie reikalai mums labai svar
būs.^ Neturėtume jų užmiršti 
Kalėdų švenčių proga. Nesun-

DIEVO KtUIS

pasiųsti Kultūros Fondui. Tuo 
paremsime gyviausius lietuv
ybės išlaikymo reikalus ir kele
riopai padidinsime savo šventinį 
džiaugsmą, nes tai bus patvarus 
džiaugsmas.

W. M. Chase
JAV LP Finansų kom —jos 

Pirmininkas

se, sulaukė 16 meto, bet jai 
būtina operacija. gali matyti, kas priešais ateina.

Mintya apie turtus ir netur- 
♦4

Turtas sukietina širdį grei
čiau, nei verdantis vanduo kiau
šinį (Boerne).

Gyvulys skiriasi nuo žmo
gaus .ir tuo^ kad jam nereikia 
rūpintis apie pinigus (JulėsrRe=— 
nard).

Didžiausi turtai yra to, kurio 
yra mažiausi reikalavimai (F. 
Werfel).

Neturtas ir viltis yra kaip 
motina ir duktė. Kai kalbasi 
su dukteria, užmiršta visa ki
ta (Jean Paul).'

— Aš da: kartą sakau, Ro
žele, kad negalima viskam ti
kėti, ką žmonės pasakoja.

— Tad nereikia nė kitiem 
pasakoti.

-- Žinoma. Tada būsi gera 
mergaitė.

— O lėairT'n’ama' turintiem^ - 
pasakoji? '

Kas jum sako, kad galite ki
taip praturtėti, o ne darbu ir 
taupumu, tas jus apgaudinėja 
ir yra sukčius (Benjamin Fran- 
klįn).

Aš

prie

!Now ynu s<v it. shining more brightly thnn at

(atkelta iš 3 p.)
Bohun sverdėdamas atsitrau

kė -prie sienos ir sužiuro į ji 
baisiomis akimis.
— Iš kur tą viską žinai?— 
sušuko jis. — Nejaugi esi vel
nias?

— Esu žmogus, — rimtai at
sakė tėvas Brown. — Ir todėl 
savo širdyje visus velnius nešio
ju. Paklausyk manęs, — tarė 
jis po trumpos pauzos. — Aš 
žinau, ką tamsta padarei... 
bent galiu didesnę dali atspėti. 
Susitikus su broliu, tamstai

—Tai man pasakė sveikas 
protas — šyptelėjo antrasis. 
-— Bet paklausyk manę,s toliau. 
Aš sakiau, kad žinau visa tai, 
bet daugiau niekas to nesužin
os. Kitą žingsni — tamstai pa
daryti: aš daugiau žygių nedar
ysiu. Laikysiu tai išpažinties 
paslaptimi. Jei paklausi mane 
kodėl, yra daug priežasčių, ir 
tik viena,'kuri tamstą liečia. 
Aš palieku viską tamstai todėl, 
kad tamsta -negali būti labai 
iš kelio iškrypęs. Tamsta ne- 
suvertei kaltės ant kalvio, kada

buvo pašokęs toks baisus ap tai buvo lengva, nei ant jo 
maudas, jog net buvai pagrieb žmonos, kada tai buvo lengva, 
ęs mažą kūjelį ir ko neužmušei 
jo už jo piktžodžiavimą. Išsi
gandęs, kūjelį tamsta pasikišai 
po savo užsagstytu švarku ir 
įpuolei į bažnyčia. Meldeis kaip 
beprotis., daugelyje vietų: po 
angeliniu langų, ant aikštelės 
viršuje ir dar net aukštesnėse 
aikštelėse, iš kur matei ryt
ietišką pulkininko skrybėlę 
kaip žalią rėpliojantį vabzdį. 
Tada kažkas trūko, ir tamsta 
paleidai Dievo perkūniją.

VVilfred pridėjo silpną ranką 
prie savo galvos ir tyliu balsu inspektoriaus, tarė:

-paklausė:
- Iš kur tamsta žinojai, kad ~ ,?'oriu ’“duoti 

jo skrybėlė atrodė kaip žalio "i™*™ *>™ *>rolĮ.
vabzdžio nugara. (Išvertė V.K.)

Tamsta mėginai ją sumesti ant- 
puspročio, nes žinojai, kad jis 
negalės nukentėti. Tai buvo 
viena iš tų prošvaisčių, kurias 
mano pareiga rasti. O dabar 
nusileiskime į kaimą, ir tamsta 
galėsi eiti sau laisvas kaip 
vėjas, nes aš tariau savo pas
kutinį žodį.

Jie nulipo įvijais laiptais 
tylėdami ir išėjo į saulę prie 
kalvės. VVilfred Bohun rūpes
tingai atkėlė medinius kiemo 
vartelius ir, priėjęs

M
įs'-' • A..
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FOTO STUDIJA 
P. GAUBYS, savininkas

VESTUVIŲ albumai (mažas — iš 36 nuotraukų 
5x6 inč. dydžio — 40 dol., didelis — 36 nuotraukos 8x 10 
inč. dydžio — 60 dol.; abu tik 85 dol). PORTRETAI. VAI 
KŲ nuotraukos ir kiti foto darbai atliekami greit, gerai ir
pigiau nei kitur

•5—27 Ufh St.

• BMT Jamaikos

Woorfh.»ven 21, N.

linija, Forest ParHv.iy »

Tek VI 6-2164

6 vai vakaro, nedarbo dienom visa di< na
The sliiiiing liglit of faith

LOT 0WNERS
OWN A MIUJ0N DOfJaAR RONDED 
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No Money Down 
tJA-Vear 5*5- Atailablr

ta Ap^reved Arra* 
S-Ilrtlrmtm Ranchn willt Fnll RuM-nirnt- 

.<i3„5oeon vora tx>T 
S-Bcdronm* Rt-la*wh wlth AttRcho-d (Jar.icc 
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1 VVcst of Rtmfe 53 nn Medin?” Rd.

Connrllv Constructinn Co.. Ine.

■"I 
starting. VMt »ho nttM
(IR. Privp nt>f Rmitr 10 < Irvine Park>.

after

Mrdlimh. III.

. . . riewly k i nd Ietį b y the glories 
of the Christmas tree, by the 
glow of the Hanukkah candles

...... any
othcr limo <>f year. Faith. The Faith of littlc onęs, so 
sure thcir wishes irill comc true. The Faith of parents,

eųually confident that somehow they vili make this 
the most won<ierful holiday thechildren haveever known.

For some, the light of Faith will rėmam brilliant 
throughou t theyear.These are the ©nes who’ve discovered 
tha^ one holy hour a week can make seven happy days. 

while you are so aware of the strength of yot/r 
Faith, won't you resolve to keep it “shined up” through- 
out the ycar? This week and every weėk, worship toodher.

WORSHIPTOOEmEH THIS



DARBIHI-NKAS

SPORTAS

BANGA TELEVISION

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

Vocations

1958 metams

M. and Z. Collision Work
JULIUS MALDUTIS

GENERAL PARCEL
NICHIGAN FARM SURIS

I SSSR, LIETUVĄ, ESTIJĄ, LATVIJĄ, UKRAINĄ, ARMĖNIJĄ IR K.
Galima siųsti tik NAUJUS daiktus

proudly, displayed and cherished, ai'

ExclUs1vely by

937 GRANU STREET 
BKOOKLYN 11, N. Y.

TIS 10,000 MILĖS TO HONG KONG BŪT ONLY A FEW MILĖS TO
SNUFFY’8 STEAK H0U8E SpecUttring in TTEAKS, SEAFOOOSuri 

L0B8TEBS. Family Trade, Moderato Prie®*. • Pnrtc * MeuaMa Ava* 
Sente* Pintas, N. J. FA 2-772C.

COCTAILS 
D I N N E R 

OPEN 
EVERYDAT

These GENUINE VATICAN coins

Mūsų klijentų patogumui, parduodame įvairias medžiagas, odos daiktus, batus ir pus
bačius, laikrodžius ir laikrodėlius, vaikų drabužius, nosines, šalikus ir kitokius aukštos

Jūtf esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Miehlgaa Fane Stek Sis sūris Jau per ilgus metus gaminamas 
Jena ir Angelines Andriaus Ir Jų šelmes, Fountain, Micb.

Giria, who desire to spread the word of God by writing, .printtag, 
lllustrating and distributing Catholic Literature and are 

interested in doing sodai work. Write for further Information to

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pa keitimą? 
naujomis, dažymas ir poliravimas

way».
PAPAI. tXVF LINKS, gfft bexed

- 4421 White Piažns Rd. Nenr 238 St, Bronx N. Y. FA 5-9222 
CATERING WEDDINGS A BANQUETS.

Fully air-conditioned, ultra modern, private banųuet rooms; ample 
parking facilities. Convenient to Transportation- Capacity 800. 
' “Let us plan your affair, the pleasure te yours, work ours"

RALPH PORCA, Prop. a JACK FUSARO, Mgr.

d) rugpiūčio 30—31 —rug
sėjo 1 Chicagoje rengiamas

Enjoy yourself while ou

GIRLS — 18 TO 35

PRITYRU- 
YORKE

Atdara kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. v. Sekmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 v. v.

PIANO
FACTORY SALĖ 

25%—40% DISCOUNT 
225 NEW AND USEO 
SPINETS & GRANDS 

MANY FAMOUS ĮNAMES.
STEINWAY, KNABES, 

WESERS, HARDMAN, ETC. 
RECONDITIONED MANOS 

TERMS PRACTKE 
PIANO FROM $75 

WESER PIANO FACTORY 
524 W. 43rd St. LO 4-4960

Siuntiniai pristatomi asmeniškai, paštu, arba kitais klijentui patogiais būdais. Siunti
niai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Siuntėjas tuojau gauna pranešimą. 
Užmiesčio klijentai gali būti tikri greitu mūsų dėmesiu. Gavę siuntinį, siunčiame tuoj 
pat paštu smulkų gautų daiktų pakvitavimą.

Negalima į tą patį siuntinį dėti maisto su kitais dalykais.

4. Lietuviški maisto gaminiai
5 Naujai išpuošta šokių salė

vyrų ir moterų klasėse ir ko
mandinės lauko teniso pirme
nybės; rengėjai — latviai

TALARSKI
FUNEEAL HOME

2. Pobūviams, šokiams, vestuvėms ar šiaip šventėms 
nuomoja už prieinamą kainą.

3. Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI 
399 Mapte Avenue, - Bartferd, Vena

REDEMPTORIST
Pilgrimage to Phiiadelphia, Penna. 

Tomb of Venerable Bishop John A. 
INeuman C. SS. R. DD and Historical 
Tour of Catholic and Revolutionary 

Phiiadelphia complete cost of Pilgrim
age and tour and meals $12.00

For Reservation Information write
Pilgrimage Director—Pbone

MŪSŲ FIRMA GAVO IŠ “INTOURIST” MASKVOJE OFICIALŲ 
LEIDIMĄ TIESIOGINIAI SIŲSTI SIUNTINIUS į: Jeigu abejojate, paprašykite pemigtnimttL Jūsų skonis Jums 

pasakys, lies norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame, tetai dėkingi sūrio mėgėjams Ir gį”—krsstavtas, 
Hd jūs tiek Mpopuliarinot lOeidga* Farm MrJ, kurte paliko 
visą mėgiamiausiu. Mes pasitartame Ir toliau Jums gaminti tik 
pat| geriausią sūrį.

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS 
ŠIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RCA, NEW

“ - NEW BRONXWOOD INN. -
CATERING TO WEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Ludlle Porco, Mgr. . OL 4-2400
ąsai Bronxwood Avė, 2 blocks East White Plains Road at 220 St

2 Wtademere R ved, Wafees*ev, Mm.
Gentlemen: j enclose $ . . . . Please rush postage patd .......... «
on your money bade guarantec.

...... pr. Papai Cuff Links at $3.00 ..... sets at $5,00 
(For ųuantity prlcea, plcase write us) 

Name ...................
Addrva . . . ................ ...

Žaidynių II-sis ratas įvyks 
1958 liepos 4—6 New Yorke. 
Varžybas vykdo Rytų Sporto pabaltiečių futbolo turnyras; 
Apygarda. vykdytojai — Faskas. Faskas
— Sumiki - žaidynių programa - 
ir kitos informacijos bus pa
skelbta vėliau.« . .

' Visuotinis sportininkų 
suvažiavimas

Amerikos lietuvių sportinin
kų suvažiavimas numatomas 
sušaukti 1958 sausio mėn. pa
baigoje ar vasario mėn. pra
džioje. Eina pasitarimai su 
sporto apygardomis dėl suva
žiavimo vietos bei datos.

Tolimesnės informacijos su
važiavimo reikalu bus artimo
je ateityje.

PSF Vykd. K-tas, susitaręs 
su visų 3 tautybių sportinė
mis vadovybėmis, priėmė šį

••UtMtH8tt8U«MRI»8H8ll8lltiiąU8l»l8i*808U8lllW8H«»«M8U8Ht1lg4ia»«tt8UlHdll»U8U8U»«8«48U«M8Mgltlugtt»M«4»«Udei»l1*KtW8e*M

GEORGIJUI COURT COLLEGE, Lakewood, .N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Marie Auna, Presid ent. Sister Mary Giovanui Dean. 
250 Studėnts. A. B. B, S. Degre es. Day and Boarding, Tuition. 
$550. Board and Room $800. A ddres Secretary or phone LA- 
kewood, (N. J.) 6-0940.

. • TELEVIZIJOS APARATAI, _ _
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - H RADIJAI, 
• FONOGRAFAI BEI STIPRINTUVAI

OR 3-4224
173 East Third SL New York 9, N. Y. 

Benefit of Redemptorist Missions

LOOSR OR BUNDIZS
BALSAM OR SPRUCE.

U. & GOVERNMENT CERTI-
HCATE GIVEN- CONTACT :

* įk ALBRECHT

66 *AfilW£Y LANE

WATERBURYt CONK
Pbmią - PUmu ' 34716 (C«vm-J

Mūšy klijentų patogumui atidaryto* lios firmos skyriui Cluvolondo ir Detroitu.
900 LITERARY RD., CLEVELAND 13, OHIO; TEL TOwur 1-1461
11339 JOS. CAMPAUr DETROIT 12, MICH,, Tol. TOossnd 94960

varnas mašinas, rašomąsias mašinėles, mechaniškus ir techniškus instrumentus, taip 
pat foto aparatus. Prašykite mūsų kainoraščio.

a)’ balandžio 26—27 •Chica- 
goje rengiamas pabaltiečių 
krepšinio, tinklinio ir koman- & earn up to $100 per week 
d^nės bei individualinės stalo S (^50 Guaranteed) as dance

ience necessary. Work ev- 
enings from 8 PM to 2 AM 
6 nights a weęk (elosed 
Medi.) Part time Friday, 
Saturday and Sunday. Ap- 
ply between 6 and 8 PM

to MISS GONNELLI 
838 BROAD STREET, 
Newark, New Jersey 

35 Min. from N. Y. City

Padėkos diena neworkiečiai 
% galėjo stebėti draugiškas 
'rungtynes tarp German —
American lygos ir Philadelp- 
hijos rinktinių. New Yorko 
G -A lyga laimėjo 4:0. Turė
jome progos matyti tikrai ge
ro lygio rungtynes, visai pri
lygstančias Vakarų Vokieti
jos oberlygai., Svečiai iš Phi- 
ladelphijos, atsivežę beveik 
tik iš vengrų pabėgėlių suda
rytą komandą, pademonstra
vo gerą technišką žaidimą, 
kuomet vokiečių lyga, kuri 
jau anksčiau pasižymėjo, į- 

~~veikdama “KaiserSlautemT^, 
ir vėl pasiliko be pralaimėji
mo. Tik geras svečių vartinin
kas apsaugojo nuo dar pras
tesnės pasekmės.

Svečiais iš Vokietijos sekan
čių metų pavasrį numatyti 
Offenbacho Kickers, iš seno 
pasižymėję gražių technišku 
žaidimu Offenbachas beveik 
visados randamas Oberliga 
Sfid lentelės viršūnėje, o taip

yra, buvęs- ir jos meiste
riu, nors Vokietijos meisteriu 
jam dar neteko būti. Jeigu 
ir šiais metais jiems, pavyk
tų kvalifikuotis baigminėm 
visos Vokietijos pirmenybių 
rungtynėm, jiems tokiu at
veju negalint išvykti, matytu
me kitą ekipą, būtent Wer- 
der Bremen iš šiaurinės Ober- 
lygos.

Priešžaismyje New Yorkas
— Philadelphija žaidė dvie
jų miestų jaunių rinktinės, 
čia galima pamatyti, kokį 
prieaugį sau. vokiečių lyga 
prisiauginusi. Puikūs šoniniai 
saugai, dirigavę visą žaidi
mą, įgalino newyorkiečius 
žaisti beveik visą laiką prieši
ninko aikštelėje ir tik dange- PSF sportinės veiklos planą 8B3IERS <W MEgmCOKINA W0RKS OF MEBCT 

IN HOSPITALS AND IN SOČIAI. SERVICE 
Generoo* soute who wteh to devote their Uvec to the Service oi 

God are invited to write to:

R Ę S T A U RkA N T S iiuBiumtunniitiinnimiA* 

ėMteteV* mere often and brlng your farnHy too-The 5 
t tetev ar* recommendod to indhrtduai*—aocietiaa—church ? 
aMįMKattioaa—labor uniom, ate., as aerving excai>ent food = 
ea£~ For the vary best in ail typea of fooda refer to tote =

are mounted In Iuxurios 18-K G0LT> 
ideal gift of 

classič beauty, vvith historical and

lio puolikų karštagalvišku- 
mas, bei antrą kėlinį Phila- 
delphijos ukrainiečio vartinin
ko paradai, išlaikė pasekmę 
1:0. Vienintelį rungtynių į- ____
vartį pasiekė mūsiškis Bud- -teniso pirmenybės — vyrų ir | instruetresses and part- 
reckas, žaidęs atsarginiu vi- moteru klasės; rengėjai — |~ners at one of N. J.’s larg- 
durio puoliku. Išsiskyrė dar latviaj 
dešinysis kraštas iš Hota SC, , , ’,. „ .
tikrai pavojingas puolikas, . hirzeko 21 22 Chicago- 
kuomet kiti nors techniškai Je pabaltiečių leng-
ir nebloei. bet trūko futbolo vosios atletikos pirmenybės

c) rugpjūčio 9—10 Detroite 
įvyks pabaltiečių plaukymo ir 
individualmės lauko teniso 
pirmenybės vyrams ir mote
rims; rengia — latviai.

inteligencijos Alėtas 
sporti-Amerikos lietuvių 

nes žaidynės 
žaidynių I-sis ratas numato-
mas 1958 balandžio 12—13
CIevelande. Rengia Faskas,
talkininkaujant Clevelando L.



DARBININKAS

ta gėlių ir padėkota už vieš
nagę. Tikrai reikia džiaugtis 
Vaidilos teatro pastangomis 
ir jo pašiftkrtais laimėjimais, ŽINIOS

' Brooklyno paštas 
ragina visus gyventojus anks
čiau siųsti visus kalėdinius 
sveikinimus ir siuntinėlius. 
Patariama sveikinimams var
toti 3 centų pašto ženklus; 
tada bus galima sveikinime, 
daugiau parašyti. Be to, tie 
laiškai bus siunčiami pirma 
klase ir bus grąžinami siun-

BAR ASEVIČIUS ir SONIA 
F U NĖRA L BOKI

254 W. Broadway 
South Boston. Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIC*
Laidotuvių Direktorius 
TeL ANdrew 8-2590

PADĖKA
Nmrime išreikšti nuoširdžiau

sią padėką visiem, kurie mus už
jautė bei stiprino, mirus myli
mam broliui kan. prof. Juozui 
MeškauskuL ~

Pirmiausia dėkojame J.E.vys
kupui V. Brizgiai, kuris atvyko 
iš Čikagos į laidotuves, aukojo 
gedulingas mišias, vadovavo lai
dotuvių apeigom tarė atsisvei
kinimo su velioniu žodį.

Nuoširdžiai taip pat dėkojame 
laidotuvių metu aukojusiem šv. 
Mišias prel. M. Krupavičiui, prof 
kun. 4r*M- Ražaičiui, kun. M. 
čiyvuį-kun. V. Paulauskui ir 
kun. R. Krasauskui. Dėkojame 
kun. J. Petrėnui už nuoširdų 
pamokslą; kun. M. čyvui, kun. 
P. Totoraičiui ir kun. V. Piktur
nai, asistavusiem gedulingom šv. 
mišiom ir jose dalyvavusiem' 
prel. J. Balkūnui, prel. Emil E. 
Molinelli, prel. I. Kelmeliui ir 
prel. M. Krupavičiui.

Nuoširdžiai esame dėkingi 
kun. J. Aleksiūnui, Angelų Ka
ralienės par. klebonui, už didelį

paprastumas, puiki 
meilė žmogui ir jaunimui 
lengvai sugaunama žiūrovų. 
Veikalas su giedriu sentimen
tu, su optimizmu, ryškiai 
užbrėžtais charakteriais. Vi- 

‘sa tai lengvai prieina iki žiū
rovo. Visi artistai savo užda
vinius atliko gerai pa
gal savo sugebėjimus. Ryš
kiausias ir geriausias bene 
buvo matematikos mokyto
jas (Ig. Gatautis). Tuoj prie 
jo rikiuojasi dr. Baranji (E. 
Skujeniekas), dr. Mate (V. 
Morkūnienė), Katrė Horvat 
(N. Balčiūnaitė) ir kiti.

Vaidinimas praėjo gražiai,
gražiai prisiminė Lietuvą, publikos buvo šiltai sutiktas, 
kad ji yra komunistų okupuo- nekartą vaidinimo metu plo
ta, ir prašė už ją melstis. jimiis pertrauktas. Gale įteik-

CLEVELANDO VAIDYLOS 
TEATRAS

" • - ' f ' ‘ .

New YorkoLB Apygardos 
Kultūros Tarybos - kviestas 
Brooklyne svečiavosi Cleve- 
lanęlo Vaidilos teatras .ir gruo
džio 7 Apreiškimo parapijos 
salėje suvaidino L. Fodoro 3 
reiksmų dramą “Brandos 
atestatą”. Režisavo P. Maže-

Clevelando Vaidilos teat
ras jau senokai veikia, kas 
metai pastatydamas po veika
lą, dažnai aplankydamas apy-

New Yorke jis pasirodė pir
ma kartą, todėl buvo labai į-

kiau ir tiksliau užrąšyti ad
resus. Kalėdiniai siuntimai - _
turi būti kuo geriau ir stip- domu pamatyti jo pajėgumą, 
riau supakuoti.

Br. Shaw — Ašakūnas 
šiomis dienomis užsisakę Dar
bininką. Jis yra laidotuvių 

' direktorius Keamy, 138 Da- 
x ‘ -ris Avė., ir dalyvauja lietuviš

koje veikloje.

JKun. Kaz. Mackevičius, 
iš Riverhead, 11 L, lankėsi 
Darbininko redakcijoje ir vie
nuolyne. Jis priklauso nauja
jai Rockwill Centre vyskupi
jai, neseniai buvo paskirtas 
gailestingųjų seserų draugi
jos vienu iš direktorių.

Teatras sudarytas iš sce- 
. nos mėgėjų, kurie jau yra 

nemaža vaidinę, vienas ki-
• tas dirbęs Lietuvoje prie te- 
Į atrų. Tad nenuostabu, kad
* jų sukurtas spektaklis prasi- 
- muša iš mėgėjų lygio, išeina

vientisas ir įdomus, šiam 
spektakliui ypač gelbsti pats

sianti 7 myifels ankStio. Jie talkina JAV oro tyrimo stočiai.

Šv. Petro parapijos choras, 
kuriam vadovauja komp. 

Jeronimas Kačinskas, sausio 
5 d. 3 vai. p.p. Municipal Buil- 
ding salėje rengia meno va
karą. Programą išpildys ope
ros solistė Juzė Augaitytė,

ir šv. Petro parapijos choras.
Šv. Petro parapinės mokyk

los
mokinių tėvų (PTA) susi

rinkimas šaukiamas gruodžio 
10 d. 8 vai. vak. salėje prie 
E. 7-tos gatvės.
Šv. Petro parapijos CYO

savo organizacijos pamal-

WAITKUŠ 
F U NE R A L HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS W AITRUS _ 
Laidotuvių Direktorius 

'ir Balsamuotojas 
1 Cambridge, Mas*. 
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Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje gruodžio 8 d. lan- 

. kėši vyskupas Edmund Reil- 
ly ir per 100 vaikučių sutei
kė Sutvirtinimo sakramentą. 
Per pamaldas gražiai giedo
jo choras, buvo apie 15 kuni
gų ir pilna bažnyčia žmonių. 
Vyskupas savo kalboje labai

PAMINĖJO VEDYBINĘ SUKAKTĮ
Juozas ir Marija Mėlyniai 

lapkričio 30 atšventė vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukak
tį.

Sukaktuvininkams pagerb
ti į jų namus susirinko aps
čiai žmonių, prietelių ir gi
minių; kun. P.. Totoraitis iš 
Newarko, N.J., Velevai, Znū- 
tai, Barzdukai, Macijauskai, 
prof. K. Račkauskas, J. Kups
tas, P. • Šukys, A. Mockus iš 
Keamy, N.J., Bilėnai iš Rich- 
mond Hill, N.Y., Zikarai, Mal- 
deikiai, P. Zalūbas, V. Mely- 
nienė su vaikais iš Newarko, 
N.J., ' V. Grigaliūnienė iš 
Brome, N.Y., A. Vitkauskas 
iš Harrison, N.J., ir kt. Pa
sakyta daug kalbų ir gražių 
sveikinimų. i , '

Sukaktuvininkai gavo pui-

ATIDARYTA DAILĖS PARODA

ves ir už vadovavimą gedulin
giem Mišparam bei laidojimo a- 
peigom šv. Jono kapinėse. Dė
kojame kun. V. Dabušiui, kun.
J. Pakalniškiui' ir kun. V. Pik
turnai, buvusiem velionies mo
kiniam, už rūpinimąsi laidotu
vių reikalais.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
dalyvavusiem laidotuvėse ir į ka
pus palydėjusiem kunigam —
K. Balčiui. P. Bulovai, V. Demi- 
kiui. S. Draugeliui, B. Gaurons- 
kui. A. Gradeckui, J. Gurinskui, 
P. Jonaičiui, L. Klimui, P. Leke- 
šiui, A. MasaiČiui, V. Masiu- 
liui, J. Matučiui, T.Narbutui. J. 
Parancevičiui, A.Pažereckui, A. 
Petraičiui, J. Pragulbickui. A. 
Račkauskui, J. Stašaičiui, S. Va- 
liušaičiui ir T. Pranciškonam.

Dėkojame laidotuvių direkto
riui J. Garšvai už nuoširdų pa
tarnavimą ir draugišką pagelbą.

Nuoširdus ačiū Angelų Kara
lienės par. vargonininkui M. Liu- 
berskiui ir vargonininkam A. susirinkimas bus gruodžio 13, 
Sakui, A. Kačanauskui, P. Bag- penktadieni, 7:30 v. v. prel. J. 
donavičiui ir Rajeckui, giedoju- Balkūno klebonijoje, 6414 56 Rd

kių ir vertingų dovanelių ir 
daug gėlių. Jų tarpe gražius 
sveikinimus ir pluoštus gėlių 
atsiuntė Lietuvių Bendruo
menės Newarko apygardos 
pirmininkas inž. Dilis ir J. 
Bilėnienė iš Broaklyno^-N-Y- 
t Taip pat telegrama sukak
tuvininkus pasveikino muz. 
Alg. Kačanauskas.

Svečiai buvo pavaišinti gar
džiais lietuviškais valgiais. 
Skambėjo lietuviška daina, 
pasidalinta įspūdžiais*ir pra
eities* prisiminimais.

Tikrai buvo jauku keletą 
valandų pabūti lietuviškame 
židinyje. K.B.

d. 7:30 -vai. vak. šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje.

Parapinės mokyklos moki
niai,
gruodžio 15 d. 3 vai. p.p. So. 
Boston High School salėje 
rengia kalėdinę programą, 
kurioje kiekviena klasė paro
dys savo sugebėjimus. Pelnas 
eis mokyklos reikalam.

Kun. Juozas Buzdeika,
marijonas, kuris dirba Chi- 

cagoje prie marijonų leidžia
mų laikraščių, gruodžio 2-4 
dd. buvo atvykęs į Bostoną 
dalyvauti savo tetos Onos 
Vaičiulienės laidotuvėse.

Nauja modemiška koplyčia šer-. 
meninas dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že- ■ 
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus. .
Re&ale iaaldte: TeL TB S-44S4

NEW YORKAS

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 
" 423 Metropolitan Avė.

Bn oklyn, N. Y.

Jadvyga ir 
mai, 
iš Newarko, 
sveikinimų 
10 dol.

Simonas Kontri-

vietoje kalėdinių 
paaukojo Balfui

parapijoms prašydamas skelb
ti, kad kalėdiniai atvirukai 
prieš Kalėdas tebus įmano
ma įteikti tik tie, kuriuos 
paštas gaus prieš gruodžio 
16.

Bostono Catholic Directory 
1958
jau platinama kiekvienoj pa
rapijoj. šioje knygoje telpa 
visų arkivyskupijos bažnyčių, 
mokyklų, draugijų ir kitų 
katalikiškų įstaigų aprašy
mas ir adresai. Knygos kaina 
1.25 dol.

Krikštai

TeL STagg 2-5Q43

Malthew P. Ballas|
(BIELIAUSKAS) į

P. J. MONTVILOS
70 metų ir 50 metų lietuviškos 
veiklos Amerikoje sukaktis bu
vo labai gražiai .paminėta. Jo 
pasveikinti atvyko didelis bū
rys lietuviu, tarp kurių buvo 
žymūs mūsų visuomenės vei
kėjai. Kun. Norbertas Pakal
nis. pasakęs gražią kalbą, pats 
puikiai pravedė visą programą.
Širdingai paip pat prabilo prel. Petro bažnyčioje pa-
J. Balkūnas, senos kartos vei
kėjas K. Krušinskas, . Tėvų 
Pranciškonų Viršininkas Tėvas

ALB. BALTRONAS-BALTON 
Reikalu Vedėjas 

660 Grand Street 
BrooHyn, N. T.
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New Yorko Lietuvių Daili- me. Į atidarymą buvo atsi- 
ninkų Sąjunga gruodžio 7, lankę apie 50 žmonių.
2 v. p.p. Lietuvių Piliečių Klu- Parodoje savo kūripius iš- 
bo salėje, 280 Union Avė., ati- statė šie dailininkai: A. Els- 
darė trečią savo Sąjungos na- kis (4), A. Galdikas (5), R. 
rių dailės parodą. Pirmosios Ingelevičienė (4), V. K. Jony- 
dvi kadaise vyko Apreiškimo nas (4 ir 4 vitražų projektai), 
salėje, kuri paprastai yra A. Kašubienė (1), Pr. Lapė 
perkrauta visokiais parengi- (4), A. Merker-Vitkauskaitė 

(4), E. Paškevičius(5), O. 
Paškevičienė (4), T. Petraitis 
(2), R. Viesulas (3).

Parodoje dominuoja tapy
ba. Grafiką atstovauja R. Vie
sulas, keramiką — A. Kašu
bienė. Visi kūriniai dar nie
kur parodose nematyti, dau
guma sukurti šiais metais.

Paroda daro rimtą ir gra
žų įspūdį ir ją verta aplan- kariam, nešusiem velionies 
kyti. Atidarą kasdien nuo 5 kar......................

vadovauja Pasaulio Liet. Sei- iki 8 v.v., šeštadienį nuo 10 
mo rengimo komitetui. Kal
bėtojai pasidžiaugė surengta 
paroda ir pabrėžė jos svarbą 
mūsų kultūriniame gyveni-

mais, taip ir parodos tegalė
jo tęstis tik dvi dienas. Dabar 
Liet. Piliečių Klubas visai 
savaitei užleido savo didžiąją 
salę.

Atidarant vyko trumpa 
programėlė, kuriai vadovavo 
Sąjungos pirmininkas Pr. La
pė. Kalbas pasakė konsulas 
V. Stašinskas, LB N.Y. apy
gardos pirmininkas J. Šlepe
tys ir prel. J. Balkūnas, kuris

.šiem mišias ir laidotuvių gies
mes. Taip pat padėka
priklauso ir J.* Miliui, par. zakras 
tijonui, už rūpestingą patarnavi
mą bažnyčioje.

Dėkojame visiem.kurie laido
jimo koplyčioje paskutinį kartą 

. atsisveikino su kan. prof. J. Meš
kausku: Lietuvos gen. konsului 
J. Budriui, Vliko pirm. dr. A. 
Trimakui, L.B. New Yorko aps 
krities pirm. J. Šlepečiui ir lie
tuvių karių vardu kalbėjusiam 
V. Alksniniui. Dėkojame lietu
viam savanoriam, karininkam

iki 8 v.v., sekmadienį nuo 12 
iki 8 v.v. Uždaroma sekma
dienio vakare, gruodžio 15. 
Įėjimas iš Stagg gatvės.

BADDOVAIAm. JMLrtHUSMB > 
TUS SKRIEJA PAS KIEKVIENĄ | 
LIETUVI DIDŽIOJO NEVYORKO ’ 
N. J. IRCONN. APYLINKĖJE KJt 
R1S IEŠKO ATSIGAIVINIMO U* 
TUVIŠ»MEŽOTOE KtMJTOJEL

DABAR .

„EPO

maaauat-inOsui

Ateitininkę sendraugių

Maspeth 78, N. Y. Pranešimus 
padarys: prėl. J. Balkūnas apie 
savo kelionę po Europą, dr. V. 
Vygantas apie Pax Romana kon
gresą. Be to bus lietuviškos mu
zikos iš plokštelių. Visi ateitinin
kai sendraugiai kviečiami atsi
lankyti
Lietuvię vargai ir skurdas - Tavo 
širdies dalis. Paremk Balfo vaję

Sandanavičiam, A. Tomkevičiau 
šeimai, Grincevičiam, Kukučiui, 
Kaunam, Želviam, Smitam, Lu
koševičiam, Mickevičiam, V. A- 
vižai, Maltienienei, Klimam, dr.

karstą ir stovėjusiem garbės sar
gyboje per pamaldas. ui.

Dėkojame dr. K. Jurgėlai, Daugėlos šeimai, Tomanckiam, 
Voice of America lietuviškojo s. Palionienei, V. Tomkevičiutei, 
skyriaus vedėjui, užrašiusiam ir 
Lietuvon transliavusiam laidotu
vių apeigas.

Didžią padėką ir pagarbą reiš 
kiame dr. A. -Starkui, ilgą lai
ką kanauninką rūpestingai gyd
žiusiam, o taip pat Veronikai

, Tomkevičiutei, kuri per daug me J 
tų globojo ir su pasišventimu pa- ’ 
tarnavo mirusiajam . .

Mūsų padėka priklauso Sanda- ^iame padėką ir pagarbą, 
navičiam, Kaunam, V. Jonuškai- | 
tei-Zaunienei, Pilelių šeimai ir kai. 
Angelų Karalienės parapiečiam.

rapietėm 0. Sijevičienei, O. Bui- J 
vydiemei ir Ir Lubus už darbą ' 
ir rūpestį paruošiant pietus lai- ’ 
dotuvių dalyviam.

Nuoširdus ačiū visiemš, kurie 
už kanauninko sielą užprašė šv. 
Mišias: šv. Jurgio par. Rožan
čiaus draugijai, užprašiusiai Gre- 
gori joniškąsias mišias, Maironio. . gvi įjuiiioitęaiaa niiaioo, uiaiiuiuv

arvH. tiem* vardo šeštadieninės mokyklos
WMUC3E mokytojam ir mokiniam, Kisie-

Lapkričio mėn. 24 d. Pran
ciškaus Markūno ir Virgini-

Gidžiūnas, Laisvosios Europos 1°® Petraitytės-Markumenės 
duktė Janinos vardu. Tėvai 
gyvena 119 G gatvė, So. Bos
ton. -

Komiteto narys P. Vainauskas, 
buv. BALFo reikalų vedėjas 
P. Minkūnas ir kt. Lietuvių 
Bendruomenės sveikinimą per
skaitė p. Norvilą, o St. Vaškys 
vardu tremtinių, kuriuos P. 
Montvila atsikvietė ir tėviškai 
globojo, įteik dail. C. Janušo 
pieštą paveikslą. Gražia lietu
vių kalba jį pasveikino šeimos 
vardu duktė Teresė Bielienė, 
(inž. P. Bielio žmona) Įteikda
ma dovaną. Pats jubiliatas, at
sakydamas i visas kalbas, susi
jaudinęs dėkojo ir sielojosi, 
kad lietuvybės darbai didėja, 
o darbininkų mažėja. J visų 
linkėjimą gyventi dar ilgus me- 26) 75 m. Velionis gyveno 161 
tus jis su jumoru trumpai ir 
drūtai pareiškė: pasistengsiu!

Gruodžio mėn. 1 Stasio ir 
Irenos (Ladygaitės) Eivų 
sūnus Sauliaus ir Tomo var
dais. Tėvai gyvena 215 M St., 
So. Boston, Mass.

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro baž

nyčioje pamaldų palaidoti:
Apolonija Keblinskienė (la

pkričio 22) 72 m. Velionė gy
veno 234 Silver St. Nuliūdi
me paliko vyrą. Palaidota 
Kalvarijos* kapinėse.

Povilas Dobilas (lapkričio

Joseph Garszva j
GRABORIUS

231 Bedford Avė.
BrooMyn, N. Y.

William J. Drake-^
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

Miklaševičiam, Morkeliūnam, M
Miklaševičiam, Karmazinam, Za- 
leckiam, Gugieięi, Kartanavi- £
čiam, Mąžeikam ir Galčių šeima. $ TAISAU

Taip pat nuoširdižai dėkojame $ Stogus, stogų vamzdžius 
visiems a.a. kan. prof. Juozo Meš £ (gutters - leaders) apšvieti-^ 
kausko draugam ir bičiuliam ir X 
pažįstamiem, kurių vardų atski- $ Palankios kainos, 
rai nesuminėjome, bet širdv jau- $

• $ Telef. Vlrginia 9-6093
. e .... $ (Prašyk Jurgio).

Dr.PofrM Ir Emilija Moškaus- §

W. 7-th St. Nuliūdime pali
ko žmoną ir dvi seseris. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinė
se.

J. B. SHALINS- | 
SALINSKAS j 

Laidotuvių Direktorius > 
84-92 JAMAICA AVĖ. 5 

(orte Forest Parkway Sution) > 

Woo^haven, N. Y. J 
Suteikiam garbingas laidotuves.? 
Koplyčios nemokamai visose? 
miesto dalyse: veikia ventiliacija ?

TeL Vlrginia 7-4499 J

mus.

WI\TER GARDEN TAVERN Ine.

VYT. BELECKAS MriMnku

Baras. Salė vestuvėms, 
m rengi mani*. ‘susi rinki-

Draudimo reikalais, taksy (Iiicome | 
| Tax) paruošimui, noloriniy doku* ; 
| menty tvirtinimui

kreiptis pas

Juozas Andriušis
GENERAL INSURANCE BROKER 

~ CONSULTANT - NOTARY PUBLIC

U^ktani federaliniai bei valstybiniai taksai, tvirtina-

! Įvairiose draudimo įstaigose apdraudžiama automobiliai, | 
| namai, gaidai, bizniai Ir asmeninis turtas nuo ugnies ar įvairių * 
* rūtlų atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo * 
i nelaimingų atsitikimų bei ligos, kurtu apmokant Ir ligoninėn į

Gyvybės apdraudimas — TRAVKLERS IMS. CO, HarttaeC 
esuBeetlBirt

Greita? tr sąžiningas patarnavimas
Kreptis: šiokiadieniais 9 vai. ryto iki 8 vai. vak

liam, M. Unguraitienei, Krasaus
kam, Kriaučiūnienei, Bieliaus
kam, J Nevulienei, Kulikauskam 
Dėdinam, Rajeckam, PUelių šei
mai, kun. J. Pakalniškiui, Done-
lų šėtonai,. Vbmontienei,'

marns, etc
1883 MADISON ST.

Juozas Andriušis
I 87—09 Jamaica Avė. Woodhaven. 21, N. Y

VIrgtaUa 74477


