
• v / :■ -

Kardinolą mačiau ir su jtto kalbėjau

VOKIEČIO BELAISVIO ĮSPŪDŽIAI

DEL K. W. MICHELSONO PAREIŠKIMO
Eisenhoweris
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please care
because

PACKAGE EXPRESS (.0
b«cauM your dollar wi!1 hclp 
feed a Family overseas For a month!

Kardinolas pasisakė, kad su
kilimas nebuvo planuotas ir 
kad jį pradėjo patys komunis
tų pareigūnai. Kai dabar visa 
tauta sukilus prieš komunistų 
melus, pats kardinolas griebia
si azylio, kaip desperacinės 
priemonės, kad turėtų galimy
bių pamatyti, kaip jis dar ga
lėtų būti naudingas savo tau-

Ištikimasis
Jis atėjo su 

atsakymas iš

Vartė M. Musteikis (Eli)
Ši aprašymą jo autorius vo

kietis WiHi Gutting pats at
siuntė vertėjui ir davė sutiki
mą panaudoti lietuvių spadoje.

because this little boy’s not inter- 
ested in catcher’s mitts or chcm- 
istry sets... all hc asks is enough 
to eat!

Darbininke gruodžio 11 bu
vo Keistučio W. Michelsono 
pareiškimas — atsakymas Į 
Darbininke lapkričio Įdėtą 
tautininkų atstovų New Yorko 
Alte laišką ir i Darbininko 
lapkričio 9 pastabas.

Sąmoningai tuos dvejopus 
autorius sumaišydamas, K. W.

Kai atidariau duris, kardi
nolas Mindszenty pakilo ir iš
tiesė ranką. “Po dešimties 
metų — vėl pasimatomė” ... 
Kai jis taip kalbėjo, už lango 
poškėjo kulkosvydžiai ir trink
sėjo patrankos. Tai buvo sek
madienis, lapkričio 4. Tą die
ną sovietų kariuomenė buvo 
gavus Įsakymą vengrus vėl 
pavergti ar sunaikinti. Buvo 
tik 6 vai. lyto. Ryto šešėliuose 
dunksojo parlamento rūmai, o 
aplink juos sovietų tankų žie
das. Kitoje pusėje — Laisvės 
aikštė su baltuojančia Ameri
kos atstovybe.

"Laukiu žodžio iš jūsų žmo-

Kardino'as Mindszenty yra 
vienas tų žmonių, kurių var
dai sklido i pasaulį juo pla
čiau, juo giliau komunistai 
juos gramsdino į kalėjimus. 
Kai Vengrijos patriotai — su
kilėliai išlaisvino kardinolą, jo 
vardas vėl neišeina iš spaudos 
puslapių.

Amerikietis žurnalistas Les- 
lie Balogh Bain, kilimo veng-, 
ras ir senas kardinolo pažįsta
mas, rizikuodamas savo gyvy
be, pasimatė su kardinolu Bu
dapešte; kalbėjosi, ir kardino
lo laišką prezidentui Eisenho- 
weriui išvežė iš Budapešto. 
Jis parašė savo Įspūdžius Look 
žurnale. K

nių, kalbėjo kardinolas, — ar 
Washingtončs leis man įeiti Į 
atstovybę”.

“Kam tamstai reikalinga 
Amerikos goba?” pak'ausiau. 
Kardinolas, priėjęs prie lango, 
tęsė: “Tai artimiausias dan
gus, į kurį šiuo momentu pa
tekti turiu vilti. Bet nesu tik
ras, ar pateksiu, nes jie pas
kui mane seka”.

Kardinolas greitosiom pasi
pasakojo, kaip jis buvo išleis
tas sukilėlių iš senos vilos pie
tų Vengrijoje, kurioje jis bu
vo laikomas nuo 1952, kai jo 
sveikata kalėjimuose visai bu
vo palūžus ir komunistai ne
norėjo padaryti iš jo kankinio. 
Paleistas kardinolas skubėjo i 
Budapeštą, iš kurio jis buvo 
išvežtas 1949. Kai žmonės pa
matė jį sostinėje grįžus, tūks
tančiais klausėsi, ir kardinolas 
juos laimino. Jis nuvyko į sa
vo buvusius rūmus. Bet pasi
juto ten agentų apsuptas.

Besikeičiančioje politinėje 
padėtyje kardinolas norėjo lai
kytis išmintingos krypties. Mė
gino sulaikyti puolimus prieš 
Imre Nagy vadovaujamą ko
munistinę vyriausybę.

“Aš pats turėjau maža laiko

susipažinti su padėtimi... Bet 
aišku, kad Nagy , vyriausybė 
buvo daug geresnė nei buvu
sios. Jo politika rodė raidą. 
Skelbdamas Vengrijos neutra
lumą, žadėdamas laisvus rinki
mus, reikalaudamas, kad so
vietų kariuomenė pasišalintų, 
jis taikėsi prie vengrų tautos 
troškimų. Bet dabar rusai tų 
visų dalykų neleis” ...

Michelsonas betgi neginčija 
Darbininko nurodytų faktų 
tikrumo. Neginčija, kad Mi
chelsonas pirmininkavo kon
gresui. kuris priėmė rezoliuci
ją, skirtą JAV valstybės sek
retoriui, kad Lietuvos, Latvi
jos. Estijos atstovybės Wa- 
shingtone būtų uždarytos ir 
kad būtų pripažintas vadina-

jodami kliudyti sovietų ka
reivius, nešovė. Tuo tarpu 
Mindszenty atidarė automobi
lio dureles; jau į riedanti au
tomobilį Turchanyi suspėjo Į- 
šokti ir dingti nuo saugumie
čių. Turchanyi liepė pasukti 
prie buvusio banko namų. Ten 
išlipo Turchanyi ir Mindszenty, 
d automobiliai nuvažiavo to
liau.

iš laikinos prieglaudos Tur- 
hanyi susirado telefonu tarpi
ninkus, kurie pradėjo teirau
tis, ar Mindszenty galėtų gau
ti azylio teisę Amerikos atsto
vybėje. Atstovas Edward Wai- 
les, naujas Amerikos atstovas, 
buvo atvykęs dar tik prieš 48 
valandas. Bet jis pažadėjo iš
tirti padėtį ir gauti Amerikos 
vyriausybės atsakymą. To at
sakymo kardinolas dabar ir 
laukia šioje slėptuvėje, kalbė
damasis su Amerikos laikraš
tininku.

LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARK'E ATIDARYTAS OFISAS 

SIUNTINIAMS GABENTI I SSSR
Į UKRAINĄ, LIETUVĄ. LATVIJA, ESTIJĄ 

IR KITUS KRAŠTUS.
Siunčiame maisto produktas, nauju* ir dėvėtus drabužius, 

medįiagaa. vaistus ir (. .
SIUNTINIAI SIUNvIAMI 48 VALANDŲ BĖGYJE.
Siuntėjui įtvikiamas pašto pakvitavimas apir išsiuntimą 

Siuntiniai pristatomi davėjui 7-S savaičių bėgyje;
Siuntiniai, siunčiami oro|pnštu, pi įstatomi 7,10 dienu bkgy. 

Siuntvjas R.-itma asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
VISI SIUNTINIAI SU NKIAMI SU JAI’ APMOKĖTU 

MITU’, IK-PRISTATYMAS (JARANTI OJAMAS.
SIŲSKITE SIUNTINIUS GIMINIECIAMS!

Ofisas atdaras kasdien nūn 9 vai. ryto iki 6 vai »vakaro, 
šešindiiniai* nuo 9 vai. ryto ir I vai. įh» pietų 

Reikalaukite katalogu. Rašykite rusiškai arba angliškai.
Netoli Petinsylvanijot* gelžkelio stoties Ncvvarke.

vo Velykos, tai pajuto ir be
namiai! Šiandien jie mažia 
barėsi, nebuvo tokie paniurę, 
tušti ir buki, kaip kitomis die
nomis, kada-ne-kada juokdavo
si ir šūkteldavo linksmesni žo
di. o kai kurie sakė: “Ei. tu! 
Linksmų Velykų, o sekančiais 
metais, gal būt...!”

Velykų pirmadieni mes vėl 
važiavome sunkvežimiu į miš
ką, bet šiuo kartu nebuvo taip 
bloga, kaip kitais pirmadie
niais. Vidudieni vienas kitas 
turėjo Velykų kiaušinį, kuri 
lupo pamaldžiai, nes buvo 
puošniai numargintas, ir šiuo 
kartu valgė ne sausą duoną.

Pasipasakojo kardinolas
kaip jis turėjo būti iš naujo 

suimtas ir kodėl jis prašėsi 
Amerikos globos.

Sekmadienio rytą anksti 
Mindszenty buvo pažadintas 
patrankų. Rusai puolė Buda
peštą. Nagy vertė lauk. Suda
rė Janos Kadar vyriausybę, 
atsakingą prieš sovietų armi
ją. Mindszenty buvo pakvies
tas prie telefono. Nervingas 
balsas kalbėjo, kad Nagy ir 
jo vyriausybė esą parlamente, 
ir kad kardinolas tuojau turįs 
būti ten pat.

Kardinolas ir patikimas ku
nigas Turchanyi su palydovais 
išvyko dviem automobiliais. 
Kai pasiekė Laisvės aikštę ir 
suko prie parlamento, ten ra
do jau sovietų tankus aplink 
parlamentą. Pirma važiuojan
čio automobilio vienas kuni
gas paaiškino sovietų karinin
kui, kad jie esą iškviesti Veng
rijos vyriausybės. Mindszenty 
vardo nesakė. Karininkas nu
sijuokė ir atsakė, kad čia jie 
valdo, ne Vengrijos vyriausy
bė. Nustebintas tuo Turchanyi 
patarė kardinolui nesirodyti; 
jis vienasnueisiąs..pasižvalgyti. 
Karininko leistas. Turchanyi 
nuėjo Į parlamento rūmus. Tik 
pravėręs duris, sutiko du sau
gumiečius su atkištais revol
veriais. Turchanyi leidosi bėg
ti atgal. Saugumiečiai vijosi. 
Ar norėdami pagauti, ar bi-

FOR GIRLS \VH<) WORK OR 
STUDY IN NEW YORK CITY

The renovatMI John J. VValts res- 
iilence in d<nvnlown Manhaitan 
provitjes an ideal residence for 
girls vvorking or studying in Nevv 
York Cit.y. The resklenee is \veU 
o<luiĮ>|><'d and has rooms at variems 
rates. Convcnicnt nri-angeinents 
for breakfasl and evoning nionls 
ean be marle. ,

If inlerestcfl confact Ihe Super- 
intendent. Molher M. <;bislaina..st 
236 E. ISth Si., or call ALgonjuin 

4-0600. Ncw York 3. N. Y.

because a single dollar to ('ARE 
wi!Į send bis Family 22 Ibs. oF 
Food in your rt3me!

Pirkdamas kalėdines dova
nas nepamiršk vieną kitą 
doleri sutaupyti ir

DARBININKO 
prenumeratai 1957 metam.

KARDINOLAS MIUDSZENTY ILGAI LAUKĖ AMERIKOS SU
TIKIMO PRIIMTI JI I AMERIKOS ATSTOVYBĘ. TIK KELIOS 
MlNUtĖS IŠGELBĖJO » f JO NAUJO SUĖMIMO.

darni, kaip kad jie čia buvo 
atėję.

Gavėnioje varpam skambant 
du kartu per savaitę, vis susi
rinkdavo tvoros svečiai, stovė
davo sniege, rankas kišenėse 
paslėpę, ir klausydavosi. Atė
jo atodrėkis, sniegas pasidarė 
klampus, bet jie atvykdavo ir 
stovėdavo vandens balutėse, 
ir atrodė, kad ateidavo vis 
daugiau ir daugiau. Sugrįžę i 
barakus, jie nusivilkdavo mi
linę, nusiaudavo batus ir gul
davos! į savo vietą ant narų, 
užsidengdavo antklode ir glū
dėdavo tylūs.

Atėjo Didysis Ketvirtadie
nis. Ir štai žiūrėk: varpas nu
tilo. “Iš Lietuvos taip pat yra 
kelias į Romą, kur toli kelia
vusiems patiekiama pieniška 
sriuba” — mūsų senelės anais 
laimingesniais laikais , mums 
tai yra pasakojusios. ‘Praėjo 
Didysis Penktadienis. Mes bu
vome pakeliui — kirtome miš
ke medžius dideliam pastatui, 
kuri mes turėjome pastatyti 
dideliam javų sandėliui. Vaka
ras buvo tuščias; mums trūko 
varpo. Bet Didžiojo šeštadie
nio vakare. Dievas žino, iš tik
rųjų jis sugrįžo. Jis vėl buvo 
čia. Ak. jis visiškai naujai 
džiūgavo savo plonu vaiko bal
seliu — ir mes matėme, kaip 
priešais tvorą žmonės vieni ki
tus apsikabinėjo ir bučiavo. 
Jie jautėsi laimingi, nes Kris
tus buvo prisikėlęs.

Taip, pagaliau atėjo ir Ve
lykų rytas. Ir mes sužinojome, 
kad šiandien nereikės dirbti 
— visiškai nieko. Net sekma
dienio komanda cukraus fab- 
rikan šiandien neišėjo. Ir pa
sidarė šventadieniška diena. 
Be to, dar švietė saulė, gra
žiausia priešpavasarinė diena, f 
Taip! Mes vaikščiojome po kie- į 
mą. Čia, ten ir dar kažkur vi- £ 
są dieną skambėjo varpa 
Anapus tvoros juokėsi žmonės. 
Jie buvo giedrūs ir gerai nu
siteikę.—Nuo jų maža kibirkš
tėlė krito ir mums i širdį. 
Vienas kitas iš anos pusės 
permesdavo per tvorą tokį 
šviesų, pailgą daikteli. Kas iš 
mūsų turėjo laimę bei vikres
nes rankas, sugaudavo ir tu
rėdavo rankoje išmargintą Ve
lykų kiaušini. Ak taip! Tai bu-

Priešais, Ilgojoj gatvėj, ištisos 
tai buvusi kunigų 

seminarija. Šiuo laiku ten yra 
rusų valstybinė policija. Šalia 
jos stovi keistas pastatas su 
dideliais langais. Prie durų 
laisvi laiptai veda aukštyn. — 
tai bažnyčia, nors jokio bokš
to neturi.

Bažnyčia šalia rusų polici
jos? Žinoma! Ir ten esti pa
maldos — tai tikra tiesa! Be 
jokių abejonių: ten skambina, 
kad ir mažu, plonabalsiu var
peliu; skambina rytais, kai 
virš miesto dar tamsuma už
gulusi. ir skambina vakare, 
kai pasirodo pirmoji žvaigždė. 
—Taigi, čia esanti tikrai ne
bloga stovykla.

Vakare (dienos metu mes

Mums atrodė, lyg tai būtų 
posūkis i pagerėjimą, kai sek
madienį prieš užgavėnes bu
vome perkelti iš Šiaulių i ne
didelį Panevėžio miestą. Nau
ja stovykla buvo Įrengta vi
dury miesto. Barakai stovėjo 
ant vieno sklypo, be pastatų, 
kurs nuo gatvės iš visų ketu
rių pusių buvo aptvertas tvo
ra. Keturkampy, tarp eilėmis 
išsidėsčiusių namų, kurie anoj 
pusėj tvoros buvo atskirti 
tik gatvės, mes jautėmės jau
kiau. kaip prieš tai stovyklo
je ant plyno lauko. Čia. palei 
tvorą, žaidė vaikaL ėjo pro ša
lį motery-s ir vyrai, ir mes ne- 
sijautėm visiškai atstumti.

Tuzinas anksčiau Į čia at
siųstų mūsų draugų. kurie 
mums paruošė šią stovykla, 
jau pirmąją dieną patenkino 
mūsų smalsumą, papasakoda
mi. kad prieš vartus mažuose 
namuose gyvena paprasti žmo
nės, o kitoje pusėje, didelia- lydėdavo

mo “liaudies seimo” balsavi
mas Įjungti Lietuvą i Sovietų 
Sąjungą. Neneigdamas to ir 

(Nukelta į 3 psl.)

NtW YORK 16, NEW YORK 
or to your locol CARE offico
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tik tuo laiku, kai mes stovėda
mi prieš virtuvę trepsenome 
šąlančiomis kojomis į sniegą, 
suskambo mūsų ausyse naujai 
ir stebuklingai: pirmą kartą 
skambėjo mums mažas varpe
lis. Aiškiai ir gražiai skambė
jo prietemoje, balsas ėjo į 
mus ir, tikriausiai, daugelio 
širdyje suskambėjo šventiš
kai: kažkur tylioj kaimo gat
velėj.’ kažkur didelio miesto 
maišaty, kažkur toli, toli pra
rastuose tėviškės namuose — 
taikiai, kaip vakare po darbų, 
ir šventiškai skamba tėviškės 
Avė Maria ...

Nuo šiol tas varpelis savo 
šviesiu balsu mus nuolatos 

tai buvo ryto ir 
me kampiniame name su bok- vakaro.pasveikinimas. Bet Pe
šteltais ir salkėmis. sėdi po- lenų dieną, vakarop paskam- 
nas, elektrinės direktorius-. binus. gatvėje staiga pagyvė

ję. prisipildė šešėlių, per snie
giniai šviesia prietemą pavie
ni ir eilėmis ėjo žmonės. Bu
vo aiškiai matyti: jų tikslas 
buvo durys virš laisvų laiptų 
į aukštą galinę sieną. Taip, 
dabar čia nušvisdavo auksinis 
žvakių mirgėjimas. Pagaliau, 
per spygliuotas vielas švelniai 
suniūniavo seniai negirdėti 
vargonų tonai. Jie plėtėsi, o 
drauge su jais galingai iškilo 
svetimo krašto giesmė ir nu
skambėjo. Buvo keista: staiga 
vienu momentu prie spygliuo
tos tvoros susitelkė nebyliai, 
tamsūs pavidalai. Viršum jų 
galvų pūtė žvarbus vėjas, bet 
jie pasiliko. Pasiliko tol. kol 
roželėje virš durų mirguliavo 
šviesa, kol vėl prasidarė du- 

paskubomis susitvarkėm neap- rys ir i gatvę išėjo šešėliai, 
gyventuose barakuose), kaip Tik tuomet jie pranyko, tylė-

Durys atsidarė. 
Turchanyi įėjo, 
žinia, kad esąs 
Washingtono.

Prezidentas 
nedelsdamas liepęs atidaryti 
atstovybės duris kardinolui.

Automobilis prie durų bus 
kiekvienu momentu, kad tuos 
kelis šimtus metrų nuvežtų 
kardinolą į saugią vietą:

Amerika suteikė pagalbą ke
liom minutėm anksčiau. Tik 
buvo dingęs Mindszenty už 
Amerikos atstovybės durų, ko
munistų saugumiečių visas bū
rys. lydimas sovietinio tanko, 
priartėjo prie tuščios slėptu
vės. (b.d.)
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sudarytos ne 
statutą, o betreikalas ir tebesisuka apie 

valdžią: kieno buvo geresnė ir 
kieno, prastesnė, kas Lietuvą 
gelbėjo ir kask ją žudė. Kas 
šiandien gali pasakyti, . kaip 
ten būtų buvę be perversmo? 
Galima tiktai spėlioti, bet ne
įrodyti. Tačiau gerai žinoma, 
kas buvo po perversmo.

šiandien, kai pasaulis yra pa
dalintas į du priešingus blo
kus, kai bolševikai yra išnieki-

goms, skirtoms priversti ne
klaužadą —. valstybę paklusti 
tarptautiniam įstatatymui, tai 
negalime laukti, kad ta neklau
žada nesikabintų už valstybės 
suvereniteto kabliuko ir nesi
stengtų pasiųstas prieš ją JT 
ginkluotas pajėgas nukovoti, 
ypač kai ta neklaužada turi 
pakankamai priemonių 
Sintis. Vadinasi, šiuo 
tenka turėti galvoje 
karą su neklaužada ir 
veju, kai tarptautinės 
zacijos gikluotos pajėgos būtų 

pagal šių dienų 
kuriais kitais

j. J'* ~

DARBININKAS

pne- 
atveju 
galimą 
tuo at- 
organi-

rymo prieiti. Priežastis —am
žiais nusistojusios pažiūros Į 
valstybę. Tos pažiūros tik pa
mažu gali būti pakeistos. Ir 
jos laikui bėgant tikrai po tru
putį keičiasi. .

Kas trukdo sudaryti JT gink
luotis pajėgas?

Pagal nusistojusias pažiūras 
ginkluotos pajėgos yra laiko
mos valstybės suvereniteto 
reiškėju. Ginkluotas karys ne
gali peržengti kitos valstybės

Tarptautinės policijos idėja Rašo PR. DAILYDČ 
pirmą kartą tavo pritaikinta Jungtinės Tautos ir - gyvenimo 
Korėjos kare. Prieš įsibrovė- praktika (3) f 
Ims j pietų Kūrėją buvopa- 
siųsta JT karinė ekspedicija. 
Nors faktiškai toje ekspedici
joje dominavo ne tiek JT, kiek 
Amerika, turėjusi pakeiti be
veikvisus Korėjos karo sun
kumus, bet* formaliai taslra- 
ras ėjo JT vardu.

Antrą kartą > tarptautinės 
policijos sudarymo tavo grieb
tasi šiuo metu, kai reikėjo 
vykdyti JT nutarimą dėl Ang
lijos, Prancūzijos ir Izraelio 
ginkluotų pajėgų išvedimo iš 
Suezo kanalo srities.Norsjau 
anksčiau Palestinoje buvo pra
dėjusi veikti tarptautinė kon
trolės komisiją paliauboms 
tarp Izraelio ir arabų valsty
bių prižiūrėti, bet ta komisija 
beveik neturėjo savo žinioje 
karių. Ji veikė greičiau savo 
moraliniu autoritetų, kaip ir

BraoMyn, N. Y. 
Half yvar ___ _
Foralga —-

ir kalbos apie 
reformą. Pat- 
numato jo pa- 
sąlygas, kurias 

aplinkybėmis

zo kanalo sritį dabar pasiųsti 
gana stambūs kariuomenės da
liniai. Tai kariuomenei ir ofi
cialiai jau prisegamas “polici
nės tarptautinės kariuome
nės” vardas. Tai kariuomenei 
galį jau tekti kai kur veikti ne 
tik JT autoritetu, bet ir atsi
vežtu ginklu.

Taigi, iš tų pavyzdžių ma
tyt, kad pamažu prigyja ir 
tarptautinių ginkluotų pajėgų, 
idėją. Tik tos pajėgos kol kas 
yra sudaromos kiekvienu at
skiru atveju. Jos nėra nuolati
nės. Be to, nors jos ir yra JT 
žinioje, savo kilme jos pri
klauso atskiriems JT nariams, 
kurie ir rūpinasi jų išlaikymu. 
Nuolatinių ginkluotų pajėgų, 
kurios būtų JT žinioje ir nuo
lat stovėtų Taikos ir tvarkos 
pasaulyje sargyboje, ligi šiol 
dar nesugebėta sudaryti, nors 
tai būtų tikriausias ramstis 
teisiškai pasaulio santvarkai. 
Tenka abejoti net, kad ir ne
tolimoje ateityje pavyktų prie 
tokių ginkluotų pajėgų suda-

vykdyti tarptautinius pasiža
dėjimus, tektų pasiųsti prieš 
ją ginkluotas pajėgas bent ne
mažesnes, negu ji turi. O ji 
laiko po ginklu daugiau karių 
negu drausmingi JT nariai, 
visus kartu sudėjus. Tai kaip 
iš to užburto rato išeiti?

Emanuelis Kantas savo vei
kale “Amžinoji taika” (Der 
ewige Frieden) yra priėjęs iš
vados, kad ginkluotos pajėgos 
turėtų būti tik palaikančios 
taiką tarptautinės organizaci
jos žinioje. O valstybių, vidu
je tvarkai palaikyti turėtų bū
ti naudojama tik policija. Tuo
met tarptautinei organizacijai 
nereikėtų ginkluoti šimtus di
vizijų, užtektų gal ir tokių da
linių, kurie dabar yra siunčia
mi į Suezo kanalo sritį. Netu
rėdamos kariuomenės, valsty
bės nekariautų, karai išnyktų, 
taika įsiviešpatautų žemėje.

Rodos, nesunku būtų dėl to 
susitarti. Bet taip nėra. Lygiai 
taip, kaip valstybės nėra lin
kusios išsižadėti kad ir ma
žiausios dalies savo suvereni
tete, taip jos yra Įsikibusios ir 
i to suvereniteto reiškėją — 
ginkluotas pajėgas. Jos ir 
klausyti nenori apie bet kurį

kariuomenės, 'negu pirmiau 
per karą. O turėti tokią tarp
tautinio gyvenimo santvarką, 
nuo tarptautinės organizacijos 
ir nebūtų visiškai laisva savo 
veiksmuose, nei viena didžioji 
valstybė nenori. Ne tik Sovie
tų Sąjunga, bet ir didžiųjų va
karų demokratijų visuomenė 
kratosi nuo “viršvalstybės”, 
kuri galėtų joms įsakyti.

Esant tokiai padėčiai, bent

(Atkelta iš 2 psl ) 
prisipažindamas klydęs, Mi- 
chelsonas nori tik savo elgesį 
pateisinti.

Jo pasiteisinimas, kad jis 
rezoliucijos klastos tada nesu
pratęs, kad su komunistais jis 
ėjęs tada ne vienas, bet ir 
Amerikos atsakingi vyrai So
vietus laikė sąjungininkais, 
rodo, jog Michelsonas neatiti
ko Alto uždavinių — Altas 
buvo ir yra skirtas eiti ne su 
mada, bet prieš ją, jeigu ji 
yra priešinga Lietuvos laisvės 
interesui. Alto žmonės skirti 
tai kovai vadovauti.

K. W. Michelsono nurodo
mas nuopelnas, kad jis prisi
dėjęs prie likvidavimo kongre
so, kuris tas išdavikiškas re
zoliucijas priėmė, vargiai tė
ra nuopelnas Lietuvos reika
lui, nes tas kongresas jau bu
vo savo griaunamąjį darbą at
likęs.

Kiekvienas gali klysti, savo 
klaidas apgailėti. Ir būtų buvę

kariuomenės išsižadėjimą. Juk 
dėl' ginklų sumažinimo dera
masi visą laiką, o kokios tų. 
derybų pasekmės? — Taikos 
metu dabar laikoma daugiau vilizuotos žmonijos vertybes, 

siekdami pavergti visą pasau
lį, negali būti 
radikališką JT 
sai JT statutas 
keitimui tokias 
šiandieninėmis 
beveik neįmanoma išpildyti. 
Bet šiokia tokia pažanga JT 
veiklos patobulinimo linkme 
jau yra padaryta. Tai duoda 
vilties, kad ateis kada nors 
laikas ir pagrindinei reformai.

teritorijos be tos valstybės su- F 
tikimo, karo laivai negali be Didžiausia ___________ _
to sutikimo įplaukti į terito- JT narių yra Sovietų Sąjunga. 
Halinius vandenis, o karo lėk- . Kad, ją galima būtų priversti 
tuvai skraidyti ties kitos vals
tybės teritorija. Austrija pašo
vė sovietų kalį kai jis, besi
vydamas pabėgėlius, iš Vengri- 

.. _ . . .. jos, įsibrovė į Austrijos terito-
pati JT organizacija. Gi į Sue- , -riją. Toks įsibrovimas pagal 

tarptautinę teisę yra laikomas 
valstybės sienos ar teritoriali- 
nio suveriniteto pažeidimu, 
kuriam kiekviena nepriklauso
ma valstybė priešinasi. Del to
kių pažiūrų ir satelitinės vals
tybės, siekdamos nusikratyti 
Maskvos viešpatavimo, pir
miausiai rūpinasi Sovietų ka
riuomenės pasitraukimu iš jų 
teritorijų. Įsibrovusias į jos 
teritoriją svetimas ginkluotas 
pajėgas valstybė paprastai nu
ginkluoja, jeigu tos pajėgos 
neturi teisėto pamato ten su 
ginklais pasirodyti. Jeigu vals
tybė nepajėgia Įsibrovusios į 
jos teritoriją kariuomenę nu
ginkluoti, kaip kad atsitiko su 
raudonosios kariuomenės ant- 
p’udžiu Baltijos valstybėse 
1940 m. birželio mėn., tai jos 
suverenitetas laikomas suspen
duotu, jos teritorija yra laiko
ma svetimos kdriuomenės oku
puota.

Kai tokias pažiūras pamėgi
name taikinti tarptautinės or
ganizacijos ginkluotoms pajė-

daugiau Lietuvos reikalui pa- 
sitarnauta, jeigu K. W. Mi- -į
chelsonas, užuot advokatiškai 
teisinęsis ir kitus puoląs, bū
tų pareiškęs, kada ir kur jis 
buvo atsisakęs nuo anų rezo
liucijų. Apie tai rašo tik da
bar. Tačiau iš jo pasiteisini
mo, kad jisai, norėdamas nu
galėti fašizmą, dėjosi su ko
munizmu ir sutiko su Lietu
vos okupacija, aiškėja, kas 
jam yra didžiausias priešas. 
Susidaro įspūdis, . kad ir da
bartiniame pareiškime neapy
kantos Lietuvos tautininkų re
žimo atstovam yra daugiau 
nei nepriklausomos Lietuvos 
valstybės priešam

• tam.
Tokių nuotaikų atnešimas į 

Alto vadovybę, mūsų suprati
mu, neatsako Alto uždaviniam. 
Dėl to Darbininke ir buvo ra
šyta, kad New Yorko Alte ne
begerai. K. W. Michelsono pa
reiškimas tai tik patvirtino.

Redakcija

dar pro vieną sukaktį—1926 
gruodžio 17 perversmo. Jis 
įvyko nepriklausomos lietu- 
vos laikais. Per devynerius 
metus, tartum lietuviškoje pa
sakoje per devynias dienas, 
lyg iš pasakos buvo atgimusi 
Lietuva, kurios vardo pasauly
je daug kas jau nebežinojo. 
Lietuva pasidarė vėl žinoma 
visos savo tautos talka, kuri Perversmas buvo šuolis nuo 
atkūrė valstybę ir ją tiek ap
tvarkė, kad pasidarė visai jau
kūs savi namai. Bet kurie na
mai yra be dūmų ir kuri šei- 
,ma išsiverčia be didesnių ar 
mažesnių kivirčų?

To negero nestigo nė Lietu
voje. Valstybė buvo tik naujai 
atkurta, jos santvarka gerai 
dar nenusistojusi, jos sienos 
neteisingai apkarpytos ir jos 
padėtis tarp didžių kaimynų 
buvo garsi. Lietuva laikėsi tik 
dėl to, kad už jos sienų tebesi
laikė taika. Tokia padėtis rei
kalavo didelio apdairumo, su
tarimo ir nuosaikumo. Deja, 
lietuviai nebuvo ir nėra ant
žmogiai, kokios geros nuomo
nės jie apie save bebūtų. Kas 
buvo kitur negero, neliko be 
atgarsio nė Lietuvoje. Lietuva 
nesudarė 'laimingos išimties 
nei salės krizėje, kaip buvo 
savo metu džiaugiamasi, tad 
negalėjo apsilenkti nė su per
versmu.

šiandien apie gruodžio 17 
. perversmą dar neįstengiama 
blaiviai kalbėti, nes tebėra gy
vi jo dalyviai ir liudininkai. 
Kas gruodžio 17 buvo nuo 
valstybės vairo nušalintas, te
beturi' perversmininkam pa
giežos ir tebesiverčia net per
dėtais kaltinimais, kad pri
dengtų dalį savo kalčių, dėl 
kurių perversmas buvo iš
šauktas. Kam teko po gruo
džio 17 atsistoti prie valstybės 
vairo, aukštai tebeneša galvą, 
kad gerai darė, gerai valdė ir 
gerai tebevaldytų; jie taip pat 
negaili tirštų kaltinimų tiem, 
kurie prieš juos valdė. Visas

vienos briaunos į kitą. Viena 
briauna ėjo per kraštutinę 
demokratiją, kuri buvo labai 
artima daugumos diktatūrai. 
Nesvarbu, kad tą daugumą sei
me sudaro 41, surinktas iš 
įvairių grupių, bet jei yra 
bent vienas viršaus, tai kiti 
40 lieka “mažumoje”. Tai for
malinė demokratija, ir ji reiš
kėsi ne vien Lietuvoje. Reiš-

kia demokratija. Dėl to po 
pirmojo Didžiojo karo iš apsi
vylimo žmonės ėmė kopti ant 
kitos briaunos — autoritetinio 
režimo, paremto mažumos dik
tatūra, kori taip pat vadinosi 
“demokratija”. 'Juk ir tautų 
vadai rinko sau seimus ir ra- 
šydino konstitucijas, bet to
kias, kurias galėjo keisti, ka
da jie norėjo. Taip buvo ki
tur, tai pakartojome ir Lietu
voje. čia neprašokome nei sa
vo laiko nei neparodėme di
desnės išminties.

Iš tų praeities faktų galime 
pasimokyti tik to, kad nerei
kia kitų kaltinti, kuo pats esi 
kaltas. Tai labai aiškiai pasakė 
Antanas Smetona, kalbėdamas 
Šiauliam 1936 birželio 2. Jo 
žodžiais, “tautos laisvė yra tik 
Tuomet tikra, kai viešpatauja 
krašto valdžios nustatytoji 
tvarka. Kas ją ardo ar kas 
stengiasi iš jos išsiveržti, tas 
nusižengia visuomenės gero
vei, tas niekina laisvę ir dėl 
to reikalingas sudrausti”. Bet 
ši teisybė buvo pasakyta tik 
tada, kai A. Smetonos ranko
se jau buvo valdžia, gauta 
perversmo keliu. ANGLAI Švykšta H 8wm?
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ri anas žmogus. Netrukus abi 
sniege įbraižytos grandinėlės 
susiėjo.

— Matote tenai, štai, pėdą?

kas nors nušoko iš tos vietos 
tolyn, pavyzdžiui, kur nors į 
vidurį lauko. Suprantama, ta
da aplinkui žingsnių — žymių

Carai čapok yra vienas ii 
stipriausiu laisvosios Čekoslo
vakijos rašytoju. Gimė 1890, 
mirė 1938, rašė apysakas, dra
mas, romanus. Susiformavęs 
ii Masaryko įdėję ir Bergsono 
fdosofijos, kėlė dabarties chri-

žįstamame krašte atsidūręs. 
Žemė tylėjo. Rodos, viskas su
siliejo į platų, vienajausmį kū
ną. Išvagotą ir išknaisytą le
mės paviršių lygino žiema bal
tomis sniego bangomis. Oras 
praretėjo. Saldus padykusių 

lizacijo* problemos ryšium su sniegulių Šokis buvo vieninte- 
m ašinio ėo technikos užaugimu, lis dalykas šioje tylos iškilmė
je kūryboje apstu socialinio je. Svyruodamas bendra, nie- 
įausmo ir skeptinės ironijos, keno dar nepaliesta sniego 
Lietuviškai būro išversta jo lyguma žmogus ir stebisi, kad 
Karas su salamandromis (1937) jis pirmas ilgais ir retais žing- 
ir tiaulty teatras vaidino dra- sniais ją ženklina. Staiga iš- 
mą R. U. R., kurioje kritiku©- vysta prieš save apsnigtą, juo-
jama žmogaus sukurtos moti
nos.

★
Lengvai skrajojančios ore 

snaigės dangstė sušalusi^ že
mę. “Visada, kai tik pradeda 
sitigti, — mąstė palėpėje pasi-

dais drabužiais apsirengusį ka- 
- reivį. Kryžiuodamasis slenka 
jis pačiu vieškelio viduriu ir 
braižo kojomis, lyg grafitu 
baltoje marmuro lentelėje, 
dvi lygiagrečias pėdų grandi
nėles.

slėpęs Boura, — gamtoje įsi- Kiek paėjėjęs stabteli. Jo 
viešpatauja tyla. “Tą momen- ūsai apsnigti, o akys įtemptai

— rodydamas pirštu į tą pu
sę, kur maždaug už šešių met
rų nuo plento matėsi kažkieno 
pėda, paklausė apsnigtasis.

— Matau. Tai žmogaus pė
da.

— Na taip. Bet kokiu būdu 
ji ten atsirado?

“Turbūt, ėjo kas nors te
nai” norėjo atsakyti Boura, 
bet staiga susilaikė. Tenai 
sniege buvo išminta vienui 
vienintelė pėda — nei į vieną, 
nei į kitą galą nebuvo dau
giau jokių žymių. Aiški, gili 
pėda baltoje žemėje — ir dau
giau ničnieko nei prieky, nei 
užpakalyje. Atrodė tatai kaž
kaip labai paslaptingai ir keis
tai.

“Kokiu būdu galėjo tai at
sitikti?” — stebėjosi Boura ir 
norėjo žengti artyn.

— Palaukite, — sulaikė jį 
antrasis, Neženkit artyn nė 
vieno Žingsnio, nes visą reika
lą sugadinsite. Reikia pirmiau 
išaiškinti, kas čia per paslap
tis, — kalbėjo toliau susirūpi-

tą jautė savyje jis lyg kažkokį žiūri į vieną vieškelio pusę, nęs, — juk tai tiesiog negali- nos pėdos, 
ilgesį ir malonumą. Buvo vie- Boura sulėtino žingsnius. Ir jo mas daiktas, kad sniege būtų kad niekas 
nišas, lyg svetimame, nepa- akys nukrypo į tenai, kur žiū- vienui viena pėda! Leiskime, Tos pėdos

negali matytis. Bet kasgi ga
lėjo taip toli nušokti? Ir ko
kiu būdu jis galėjo šokti, bū
damas atsirėmęs į žemę tik
tai viena koja? Visvien, jis 
būtų nustojęs pusiausvyros ir 
būtų turėjęs pasiremti kur 
nors kita koja. O ir prieš šok
siant turėjo bent kiek įsibėgti. 
Bet čia juk niekur nė žymės 
kitos kojos nesimato!

— Tai beprotybė! — tarė 
Boura. — Jei būtų šokęs iš 
tenai, bent vieškely būtų pa
likę žymės. Bet čia tiktai mū
sų žingsniai. Prieš mus nebu
vo čia eita nė vieno žmogaus.

— Juk pėda aiškiai atsisu
kusi kulnim į vieškelį; jei tad 
ir ėjo kas, ėjo ana linkme. Jei 
ėjo į kaimą, turėjo eiti dešine 
vieškelio puse, nes tenai pa
čios dirvos. O koks velnias da
bar žabalinės po dirvas?

— Dovanokite, jei kas no
rint ir ėjo, tikriausiai ėjo į 
laukus, bet aš galiu duoti gal
vą nukirsti, kad nieks tenai 
nėjo, nes toliau nėra nė vie-

Aišku kaip dieną, 
čia nevaikščiojo, 
atsiradimas reikia

aiškinti kokiu nors kitu būdu, 
— Boura giliai susimąstė. — 
O gal anksčiau čia buvo kla
nas, šiam užšalus, užšalo ja
me ir išminta žmogaus pėda, 
kurią dabar sniegas kiek ap
snigo, sudarydamas šviežios 
žymės įspūdį? Arba, palaukite, 
gal čia buvo pamestas batas, 
kurį, sniegui užsnigus, koks 
nors paukštis nusinešė kur 
nors. Bet jei taip būtų atsiti
kę, tada būtų palikusi vien 
tiktai juoda žemė, šios pa
slapties, atskleidimui reikia pa
naudoti visi žmogaus prigim
ties galimumai.

— Žinoma, jei čia būtų sto
vėjęs batas dar prieš snin
gant, vėliau, jį atėmus, būtų 
pasilikus tiktai juoda žemė. 
Bet aš aplinkui matau tiktai 
sniegą!

— O gal tas paukštis pakė
lė batą jau sningant? Arba gal 
skrisdamas juo tik trinktelėjo 
į žemę, ir vėl nusinešė toliau? 
Juk negali būti tokių abejo
nių, kad šią pėdą galėjo palik
ti tik Žmogus!

— Tai ką, tas paukštis su
ėdė batą, ar koks galas? Arba 
pasidarė sau iš jo lizdą? Ma
žas paukštis bato nepakels, o 
didelis juk netilps bate. Mano 
manymu, šios pėdos paslapties

aiškinimas turėtų būti papras
tesnis. Aš vis dėl to manau, 
kad čia esame pėdos keleivio. 
Jei ne žeme jo ateita, tai atei
ta iš viršaus. Jūs manote, kad 
tai padarė paukštis? O ar ne
galėjo kartais — ir gal tikrai ; 
— iš baliono? ... Gal nusilei
do kas nors iš baliono ir pa
mynė koja, norėdamas pasity
čioti iš pasaulio. Nesijuokite! 
Rimtai. Man pačiam labai ne
malonu šitaip aiškinti, bet — 
geriau, norėčiau pamatyti čia 
ne žmogaus pėdą! — po tų 
žodžių abu priėjo artyn.

Nieko negalėjo būti aiškes
nio. šalia vieškelio už griovio 
buvo nearti, sniegu apdengti 
laukai. Pėda išmušta beveik 
tarp laukų ir vieškelio, o kiek 
toliau už jos stovi nedidelis, 
visas apsnigtas, medelis. Ap
linkui pėdą sniege niekur ne
simato jokių Ženklų, niekur 
sniegas nėra buvęs nei suju
dintas, nei šalčių metu, bet 
minkštas, gležnutis.

Tikrai čia žmogaus pėda. 
Aiškiausiai išminta ji dideliu, 
plataus pado, amerikonišku ba
tu, kurio užkulnyje aiškiai 
penkių vinių būta. Sniegas į- 
mintas lygiai gražiai ir stip
riai, vadinas, pėda aiškiai iš
minta tik po to, kada nustojo

snigti. E suslėgto sniego leng- 3 
va buvo suvokti, kad svoris, • 
slėgęs nežinomąjį batą, gero- /t 
kai pranešė betkurio ties pėda a|||
pasilenkusio vyriškio svori.
Todėl visos versijos, kalban- Į
čios apie tai, kad šią pėdą ga- 
Įėjo išminti koks nors paukš- 5
tis, savaime nustojo prasmės.

Ties pėda kabojo sniegu 
apsnigto medelio šakos. Snie
gas nuo Šakų nėra buvęs nie
kur nukrėstas. Ir kas įdomu, 
tik tik palytėjus medelio ka
mieną, nuo kiekvienos jo ša
kutės tuoj krenta dideli snie
go gabalai. Taigi, jei kas nors 
būtų bandęs Eminti toje vie
toje pėdą E viršaus, tikriau
siai būtų palietęs medelio ša
kutes. Kitaip niekas nebūtų į- 
stengęs to padaryti. Taigi, 
faktas, kad šios pėdos atsira
dimas yra susijęs su kažkokia 
gilia paslaptimi.

Aplinkui matėsi vien lygūs 
gražiai apsnigti laukai. Abu 
žmonės užkopė ant kalnelio ir 
žvalgėsi į nuolaidžius vieškelio 
krantus. Aplinkui tavo baltu
tėlės. lygios pušaitės, o už jų 
dar lygesni ir baltesni plotai. 
Vieno kilometro atstu aplinkui 
nesimatė nė vienos žymelės, 
kur galėjo būti atsistojusi ant
ra koja... (b.d.)

a



LIETUVIŲ DAILININKŲ PARODA

MIRĖ ANTANINA JAKAITYJE

Kitos premijos

LIETUVIŠKI SŪRIAI

p;-'

namelį 
nuošaliu

Zanavykų krašte, 
metus mirė uoli

buvo iš- 
Kiaulėno

kūrinius 
davė pa-

institutą, kurį Mtaiko ta pati 
dailininkų sąjunga. Dėsto (vai
rius dalykus, tastitutas yra ga
na aukšto lygio, lanko pažan
gūs studentai.

Lietuviški sūriai. gaminami Mirhigan valstybėje yra švieži 
nes jie atgabenanti lėktuvais.

nors ir 
bet laikė- 
bene pir

su savo

ADVENTO trečiąjį sekma- KUN. JONAS PETRtNAS 
<tied| - Į vadinam* dfiang^mn 
sekmadieniu. Tą dieną ir mi- 
šiose - nuskamba džiaugsmo 
gaidos: “Džiaukitės Viešpatyje 
visuomet, vėl sakau džiauki

mės”. Mūsų dienoms šie žo
džiai nuskamba kaip šiurpus 
perspėjimas: ‘\Jūs švenčiate 
Užgimimo šventes, jūs sušilę 
ir suplukę išnešiojate savo 
draugams ir kaimynams kalė
dines dovanas, bet jūs nieko 
nenorite girdėti ir giliau pa
žinti Kristaus asmens nė Jo 
dieviškojo mokslo. Jūs Jo ne
pažįstate!” .

Niūrios ir sunkios advento 
dienos jąu persisveria į pa
baigą. Netrukus sušąlusją že
mę atgaivins iš Betliejaus 
ateinanti šiluma — Užgimimo 
šventė.

Šią džiugią dieną Evangeli
joje, tačiau, nuskamba ir kar
tūs skundo žodžiai: “Tarp jū
sų stovi tas, kurio jūs nepažįs
tate” (Jon. 1, 26—29). Tai bu
vo žodžiai, kuriuos Jonas Krik
štytojas kaip kaltinimą metė 
parisiejams, atėjusiems jo tar
dyti.

šitokie kartūs skundo ir 
priekaištavimo žodžiai driekia
si per visą žmonijos istoriją. 
Jie neaiškia spalva aptraukia 
žmonių veidus, voratinkliais 
apraizgo širdis, juodom dė
mėm aptaško jų darbus — 
žmonės kad ir nešioja gražų 
krikščionio vardą, bet jie ne
pažįsta Gyvybės Šaltinio.

Toks skundas Senajame Į- 
statyme pranašų buvo išreikš
tas posakiu, kad jautis ir asi
las pažino malonią šeimininko 
ranką, tik išrinktosios tautos 
vaikai nenori pažinti tikrojo 
Dievo. Naujame Įstatyme tokį 
priekaištą žmonėms paliko Jo
nas Krikštytojas, taręs: “Tarp 
jūsų stovi tas, kurio jūs nepa
žįstate” ...

Jono Krikštytojo ištartieji

Šiomis dienomis pasiekė 
liūdna žinia, kad jau prieš 
trejus metus mirė Antanina 
Jakaitytė, kun. Jono Jakaičio 
(Argentinoje) sesuo. Argenti- 

laikraštis “Lai-

• Lietuviškos architektūros 
paroda rengiama Brazilijoje, 
Sao Paulo mieste. Municipal 
bibliotekoje keturias savaites 
vyko pradiniai didžiosios paro
dos demonstravimai, užėmę 
nemažą plotą ir susilaukę, di
delio pasisekimo lietuvių ir 
brazilų šviesuomenėj. Didieji 
S. Paulio laikraščiai kelis kar
tus aprašė su iliustracijomis ir 
labai palankiai atsiliepė. Paro
dos iniciatorius yra inžinie
rius dailininkas M. Ivanauskas.

Nmr Yorko skyriam premija 
(Grand National Awąrd). .

Premijos buvo skiriamos už 
akvarelę, skulptūrą, portretą, 
naturmortą, peisažą, pirmoji 
premija už aliejinę tapybą, 
kurią laimėjo P. Puzinas už 
paveikslą “XX amžiaus mado-

ar Nevrton firma. Daili- 27-je rudens parodoje, ku- 
s gavodidelį kiekį alie- rią rengė ta pati sąjunga, P. 
dažų. £tą parodą meniš- Puzinas gavo pirmąją garbės 

wti lietuviai premiją už paveikslą “Laivų 
- prieplaukoje”. Per šią pačią sąjungą P. 

Puzinas gavo nemažą užsaky
mą. Lewistown bendrovė Long 
Island stato 6 didelius aparta
mentų butus. Du iš jų jau 
baigti. Bendrovė pakvietė P. 
Puziną naujųjų pastatų deko
ruoti. Kiekvienas namas pir
mame aukšte turės didelį ves- 
tibulį su freskomis, vaizduo
jančiomis Mąnhattano istoriją 
nuo indėnų iki dangoraižių. 
Visi 6 nąmai dekoruojami 
skirtingais piešiniais. Freskos 
bus didelės, apims visą vesti- 
bulį. Antrame aukšte bus ma
žesni piešiniai iš Nėw Yorko 
istorijos.

Būdamas Los Angeles, Ca- 
lif., P. Puzinas buvo itin veik
lus: dalyvavo įvairiose demon
stracijose, laimėjo bent kele
tą premijų. 1950 m. laimėjo 
pirmąją premiją ir pirmą vie
tą už geriausią tų metų darbą 
(buvo išstatyta “pabėgėlės” 
paveikslas). Vėliau už tą patį 
paveikslą gavo miesto mero 
medalį už nuopelnus menui. 
1951 m. dalyvavo tarptautinė
je madonų festivalyje ir už 
“XX amžiaus madoną” laimė
jo pirmąją premiją. Tais pa
čiais metais laimėjo specialią 
premiją už gėles.

Besidžiaugdami dailininko 
laimėjimais, linkime jam kuo 
geriausios kūrybos, linkime 
nenutolti nuo mūsų lietuvių 
dailininkų šeimos ir nors dalį 
savo meno skirti lietuviškai 
tematikai. J.

priekaištų žodžiai turėjo pa
siekti širdis ne vien parisiejų, 
tų pabaltintų grabų, kurie 
kasdieniniame gyvenime buvo 
labai jautrūs smulkmenoms— 
“uodą košdavo, o dramblį pra
rydavo”. Jie buvo taikyti ir 
tiems krikščionims, kurių 
kambarius puošia paveikslas 
(Kristus meldžiasi Alyvų-sode) 
o sekmadienį ramiausiai pra
miegu šv. Mišias; kurie bijo 
prisiimti mažiausios visuome
ninės pareigos, o tačiau mėgs- 
,ta puoštis “sumanaus ir pasi
aukojusio veikėjo šlove”. Ir 
žiūri tada Kristus liūdnas ta
me paveiksle ne vien į Jeruza
lės mūrus, bet ir į širdies 
griuvėsius tų krikščionių, ku
rie nepažįsta jų tarpe stovin
čio Kristaus.

bet. ir lietuviška spauda buvo 
draudžiama. Ji neturėjo pro
gos patekti į mokyklą. Savo 
dideliu ryštingumu ji atsitikti
nai įsigijo mokslo žinių slap
toje lietuviškoje mokykloje ir 
godžiu skaitymu iš Prūsų pa
sienio slaptai gaunamos, rusų 
žandarų persekiojamos lietu
vių literatūros.

Be kitų raštų, A. Jakaitytė 
buvo sumani dainoms ir eilėm 
rašyti. Kai kuriems savo ei
lėraščiams ji sukūrė ir melo
dijas (Sintautų bažnyčia, Dai
na apie blaivybę ir kitas), ku
rios buvo dainuojamos Sintau
tų ir kitose zanavykų parapi
jose.

Užsibaigus pirmajam pasau
liniam karui ir Lietuvai pasi
skelbus nepriklausoma valsty
be, Antanina grįžo į tėvynę. 
Pasistačius medinį 
Lukšių miestelyje, 
gyvenimu stengėsi atitaisyti 
pašlijusią sveikatą. Deja, savo 
pirmykštės energijos ji jau 
nebeatgavo. Karo veiksmams 
einant, jos namelis Lukšiuose 
supleškėjo nuo gaisro ir jai 
teko prieglaudos ieškoti tėviš
kėje Bridžių kaime pas brolį 
Jurgį Jakaitį, kol komunistai 
jo ūkį užgrobė kolchozui, o 
brolį su žmona ir vaikais iš
trėmė į Rusijos šaltuosius ty
rus. Nėra žinių taip pat, kur 
mirė ir kur palaidota lietuvių 
moterų veikėja Antanina Ja
kaitytė”.

Susikaupę karštoj maldoj 
už moterų žadintojos Antani
nos sielą, kartu reiškiame gi
lią užuojautą liūdesio valando
je jos broliui kun. . Jonui J. 
Jakaičiui.

Moterų S-gos 5 kuopos už
prašytos mišios buvo atlaiky
tos gruodžio 1 d. Worcestery.

Uršulė T. Daukantienė

KRAMER’S PASTRIES 
1643 Socond An. (Tarp S5 ir 66 ęatvės) 1taw York* 

GI RIAUŠIŲ VOKIŠKŲ KEPSNIŲ NAMAS 
PYRAGAIČIAI, TORTAI, MARCIPANAI IR 

KITI KEPSNIAI
Visada, o ypatingai artėjančioms Kalėdoms čia gausite 

visokiausių skanėsių, visokioms progoms.
Atidaryta kasdien M 10 vok vak, sekmadieniais 0—0,

RAUDO VAIANDA JALlZdlUS M& 
TUS SKRIEJA. PAS KIEKVIENĄ, 
LIETUVI DIDŽIOJO NEtD-YORKO 
N-J. IR.CONN. APYLINKĖJE KU* 
RIS ieško atsigaivinimo lie
tuviškame žodyje IR DAINOJE.

nos lietuvių 
kas” rašo:

Lietuvoje, 
prieš trejus 
lietuvių katalikių moterų vei
kėja Antanina Jakaitytė, išgy
venus 71 metus. Ta žinia lie
tuvius, gyvenančius laisvėje, 
pasiekė tik šiomis dienomis.

Savo gyvenime velionė A. 
Jakaitytė pasižymėjo ne tik 
Lietuvoje, bet ir Amerikoje 
nepaprastai energinga veikla, 
kovodama už lietuvių moterų 
lygias teises tiek visuomenėje, 
tiek ir politikoje.

Lietuvoje ji buvo uoli mo
terų Lietuvių Moterų Draugi
jos organizacijoje ir tos orga
nizacijos leidžiamo laikraščio 
‘Lietuvaitė’ platintoja.

1913 m. pradžioje ji nuvyko 
į JAV pas brolį kun. L. Jakai
tį. kuris tuomet klebonavo 
Worcester, Mass., šv. Kazi
miero parapijoj. Per 6 savo 

metus Amerikoje ji 
lietuvių moterų 

ir organizavimui į 
Ji buvo iniciatorė,

— Sakyk, broleli, ką tu kal
bi. žiūrėdamas ilgas valandas 
į altorių?

— Nieko. — atsakė parapi
jietis. — aš žiūriu į Jį, o Jis 
žiūri į mane.

Akys, spindinčios meile, il
gas valandas gali žiūrėti į Ta. 
kurį mes mylime ir kurio atė
jimo laukiame.

gyvenimo 
darbavosi 
švietimui 
draugijas.
ir kartu su Uršule T. Joku- 
bauskaite, A. Nausėdiene ir 
kitomis veiklesnėmis lietuvai
tėmis įkūrė Lietuvių R. K. Mo
terų Sąjungą Amerikoje su 
mėnesiniu laikraščiu “Moterų 
Dirvą”. Būdama karšta orga
nizatorė, ji daug prisidėjo 
prie tos organizacijos sky
riaus kūrimo Worcestery ir 
kitose lietuvių kolonijose.

Nuo pat jaunystės Antanina 
veržėsi į mokslą. Deja, tais 
laikais, kada Lietuvą buvo už
grobę rusų carai, mūsų tėvy
nėje ne tik lietuvių mokyklos,

tūros likimas . .priklausys nuo 
to, kiek žmonės pažins Kristų 
ir pasiryš jo asmenį išnešti į 
gyvenimą. Kiekvieno tikinčio
jo nusistatymas ir ryžtas už 
rudenį ar už atgimimo pava
sarį yra kartu ir atsakymas į 
pagrindinį klausimą — suny
kimas ar atgimimas?

Kokie prasmingi ir gilūs 
yra todėl advento UI sekma
dienio Evangelijos žodžiai: 
“Tarp jūsų stovi tas. kurio 
jūs nepažįstate.” Pirmon ei
lėn tai priekaišto žodžiai, pa
sakyti Jono Krikštytojo, kuris 
savo dienų žmonėms aiškiai, 
atvirai ir drąsiai pirštu paro
dė: “štai Dievo avinėlis, štai, 
kuris atima pasaulio nuodė-

PETRAS LISAUSKAS
S1.00 CLINTON AVENUE MASPETH. N. Y

Telefonas: TW 4 8087

Surengtoje 26 pavasario pa
rodoje, kurioje dalyvavo apie 
200 dailininkų su vienu pa
veikslu, P. Puzinas laimėjo 
pirmąją premiją. Ją skyrė ži
noma anglų dailės reikmenų

TOMAS AKVINIETIS, vidu
rinių amžių mokslininkas ir 
šventasis, palikęs daugelį gi
lios ir brandžios minties raš
tų, savo gyvenimo pabaigoje 
kukliai prisipažino: “Aš dau
giau išmokau iš Kristaus kry
žiaus, negu iš knygų ar filoso
fų veikalų”.

Tie žodžiai nepaniekino 
mokslo, knygų ar veikalų. 
Pats šv. Tomas Akvinietis sa
vo gyvenimo dienas praleido 
su plunksna rankose, su knyga 
universitetų katedrose, su iš
kalbingu žodžiu akademijose 
ir karališkuose rūmuose. Jie 
tik patvirtino gilią tiesą—Jė
zus Kristus, jo gyvenimas ir 
darbai yra didžioji ir nuosta
bioji knyga, kurią mes turime 
vartyti ir skaityti visą gyveni
mą.

Tai knygai suprasti dažniau
siai reikia ne ( didelio, išlavin
to ir išmokslinto proto, sausų 
žinių, bet lašelio meilės. 
Motiną su vaiku riša ir suarti
na ne knygos, mokslo veika
lai ar graži poezija, bet meilė, 
kurioj susitinka ir atsiveria 
motinos ir vaiko širdys. Labai 
dažnai nei motina, nei vaikas 
nemoka tos meilės išsakyti 
skambiais ir puošniais žo
džiais. Dažnai jie gal neturi nė 
progos vieni kitiems kalbėti 
gražių žodžių, bet vaikas ir 
motina junta, kad juos riša

Siunčiame maisto, drabužių ir vaistų siuntinius į visus 
Europos kraštus, įskaitant ir Sov. Rusiją. Muitas ir visi 
mokesčiai apmokami čia. Duodame pilną garantiją, kad 
adresatas siuntinį gaus į savo rankas. Siuntiniu netaiko
mo, bot kasdien išsiunčiame — todėl greitas ir sąžinin
gas patarnavimas.

KALBAME LIETUVIŠKAI
Atdara kasdien nuo 9 iki 6 vai. vak., šeštadieniais nuo 
9 iki 4 vai. p. p. sekmadieniais susitarus

Ant atskiro stalo buvo su
dėta keletos dailininkų smul
kesnių darbų bei škicų.

Paroda pasiekė savo tikslą 
— sukėlė pinigų P. Kiaulėno 
katalogui. Nors diena buvo 
lietinga, bet lankytojų netrū
ko. Tai liudija, kad žmonės 
mėgsta meną. Taip pat kele
tą kūrinių nupirko.

Bereikia linkėti, kad sąjun
ga tuoj pat pradėtų rengtis 
kitai didesnei parodai. Daug 
kam užkliūva patalpų klausi
mas. Apreiškimo parapijos sa
lė netyji pritaikyto apšvieti
mo, bet vis šis tas, vistiek pa
rodos gali įvykti. Reiktų tik 
pačią salę labiau aptvarkyti 
parodos metu. O gal tokiam 
reikalui tiktų piliečių klubo 
viršutinė salė, kur, tikriausiai, 
apšvietimo galimumai būtų di
desni? D.

DĖMESIO!

TRANS - ATLANTIC 
PARCELS SERVICE

Gydytojai sako, kad maitinimasis pieniškais produktais, ypač sūriu, 
stiprina žmogaus sveikatą ir ilgina jo amžių.

Petro Lisausko krautuvėje <prieš Maspeiho lietuvių bažnyčią* taip 
pat galite gauti lietuviškos duonos, tikrų lietuviškų dešrų ir švie.

Žiu. tiesiai iš farmos atvežtu kiaušinių.
Petro Lisausko krautuvėje gaunami tik švieži produktai.

Pati paroda vyko lapkričio 
1—13 d.d. sąjungos galerijoje 
New Yorke, premijos įteiktos 
lapkričio 1, įteikė sąjungos 
centro valdybos pirmininkas 
John Scott Williams, N. A. Lai
mėtojus ir visą sąjungą tele
gramomis sveikino preziden
tas Eisenhoweris, gubernato
rius Harrimanas, New Yorko 
miesto meras Wagneris.

Ši profesinė dailininkų Są
junga Amerikoje turi apie 
2000 narių, yra griežtai pasi
sakiusi prieš komunistus, ko
voja prieš radikalistus, kurie, 
prisidengę “menas menui” 
vardu, nuėjo su komunistais. 
Iki šiol joje buvo šie lietuviai: 
Natalija Jasiukynaitė - Will- 
iam Vitkus ir Česlovas Janu- 
šas. Dabar | sąjungą priimtas 
ir P. Puzinas, nors parodoje 
dalyvavo dar svečio teisėmis.

Prieš porą ar trejetą metų 
New Yorko Lietuvių Dailinin
kų Sąjunga buvo pasirodžiusi 
viešai, suorganizuodama Ap
reiškimo parapijos salėje savo 
narių kūrinių parodą. Sutelk
ta buvo nemaža kūrinių, su
keltas ir susidomėjimas menu, 
rengimo išlaidos lengvai pa
dengtos iš parodos lankytojų.

Visuomenė tikėjosi, kad to
kios parodos virs papročiu, 
kad kas metai sąjunga surengs 
bendrą ar kurio vieno daili
ninko parodą. Tačiau prasidė
jęs trynimąsis dailininkų tarpe 
sąjungos veiklą paliko tik su
sirinkimų rėmuose.

Šį rudenį, kilus minčiai su
rengti Petro Kiaulėno pomirti
nę parodą Paryžiuje, sujudo ir 
New Yorko dailininkai. Paro
dai reikia išleisti katalogą; 
jam kaip tik ir trūko lėšų. 
Čia į talką atėjo New Yorko 
dailininkai, pagerbdami miru
sio dailininko prisiminimą ir 
surengdami vienos dienos pa
rodą, kuri įvyko gruodžio 9 
Apreiškimo parapijos salėje.

Reikia džiaugtis tokiu daili
ninkų gestu pagerbiant miru
sį narį; reikia džiaugtis ir tuo, 
kad dailininkai vėl pasirodė. 
Gal tas paskatins ir kitą kartą 
surengti kur kas didesnę pa
rodą.

Paroda rengta paskubom,

PARYŽIAUS k a r d i nolas 
Emanuelis Suhard, 1947 m. 
žiūrėdamas į karo audrų nu- 
teriotą Prancūziją ir kitus Eu
ropos kraštus, parašė pastora
cinį laišką, kuriame metė 
klausimą: “Ar dabartinis Baž
nyčios gyvenimas rodo augi
mą ar žlugimą? Ar jis artėja į 
sunykimo rudenį, ar į atgimi
mo pavasarį ” (Growth or 
Decline, Montreal 1948, 13).

Šis kard. Emanuelio Suhard 
laiškas, kad ir taikytas pirmon 
eilėn Prancūzijos katalikams, 
“dera laikyti tarptautinės 
reikšmės turinčiu dokumentu. 
Mat, jis pajudina viso pasau
lio katalikų sąžines” (J. C- 
Murray, S. J.).

Kardinolas, apžvelgęs Pran
cūzijoje ir kituose kraštuose 
pastebimus katalikiškojo gyve
nimo reiškinius, į klausimą 
galutinį atsakymą palieka pa
čiam laiško skaitytojui. Toli
mesnis Bažnyčios gyvenimas didelė ir tampri meilė. Tos 
ir visos krikščioniškosios kul- meilės neišdildo erdvė, laikas, 

kapo smiltys.
Jis su dail. W. Vitkum ir C. 

» Janusu yra įsijungę į Long Is- 
land Artists Leag, kur sėk
mingai reiškiasi, rengdami de
monstracijas, skaitydami pas
kaitas.

todėl ji neapėmė visų New 
Yorke gyvenančių dailininkų. 
Ir pačių kūrinių sutelkta ma
žokai. Nebuvo čia ir kokių ju- 
ry komisijų, kurios 
atrinktų: kiekvienas 
gal savo sprendimą.

Centrinėje vietoje 
kabinti trys Petro 
darbai; vyskupo Bučio portre
tas, mergaitė ir naturmortas. 
Visoje salėje atskirose lentose 
savo darbus išstatė:

A. Elskus, A. Galdikas, V. 
K. Jonynas; P. Lapė, AL Paš
kevičius, O. Paškevičionė, V. 
Kašuba, Al. Kašubienė, R. Vie
sulas, K. Žoromskis.

Daugumos darbai jau maty
ti kitose parodose ar skelbti 
spaudoje. Su naujais kūriniais 
pasirodė Pr. Lapė, išstatęs į- 
domų savo autoportretą, Vil
niaus vaizdą ir Maino gamto
vaizdį. Pirmą kartą New Yor
ke matomas ir Kazimieras Žo
romskis, šį rudenį atsikėlęs iš 
Chicagos. Užsirekomendavo jis 
kaip rimtas dailininkas, ypač 
puikus jo naturmortas.

Mykolas Paškevičius su žmo
na, abu dailininkai, 
gyvena New Yorke, 
si nuošaliai. Dabar 
mą kartą pasirodė 
kūryba, kuri pasižymi tvirtu 
piešiniu, gera kompozicija. M. 
Paškevičiaus įdomus Paukščių 
mėgėjas, gana originaliai su
prastas; 0. Paškevičienės — 
Senamiestis, kuriame vaizduo
jamas Brooklynas, su geru 
piešiniu, su laisva potepe.

Šitokia meilė priartina mum 
Kristų, kurio atėjimą skelbė 
Jonas Krikštytojas. Tokia mei
lė geriausiai atsakė ir į klau
simą šventojo Arso klebono 
kun. Jono Vianney, kuris daž
nai sutikdavo savo parapijos 
bažnytėlėj žmogelį, ilgas va
landas klūpantį prieš altorių.



Julija Jakavonytė, Brocktono

L Taip

Iškilmingas padėkos mišias

So.

kle- 
Ce-

IS VISUR

namas jo buvusių vikarų: Nor- 
woodo klebono kun. F. Norbu- 
to ir Lowellio klebono kun. J. 
Skalandžio. Gilios prasmės ir 
gražaus žodžio pamokslą pasa
kė kun. St Yla, kalbėjęs apie 
kunigo pašaukimą. Po mišių 
ilgesnį žodį tarė arkivysk. R. 
J. Cushing, iškeldamas Jubi
liato uolumą kunigo pareigom, 
meilę žmonėm ir aukojimąsi 
Dievui. Paskaitė dar popie
žiaus prisiųstą palaiminimą ir 
kelis sakinius iš savo sveikina
mojo laiško. “Jūs esate pavyz
džiu kitiem ... Jūs esate žmo
nių mylimas, nes pirmas kitus 
mylite ir labai mylite”.

Arkivyskupui asistavo 
Bostono klebonas kun. 
Virmauskas ir Cambridge 
bonas kun. Pr. Juškaitis.
remonijų vedėju buvo kun. 
Ed. Sviokla, turiferarijum ku
nigas A; Kontautas, akolitais 
kun. A. Janušonis ir kun. J. 
Žuromskis, kryžių nešė kun.

pag^erbtuvių VAIŠĖS
Gruodžio ■•] 2, sekmadienį, 

Whitmane prie Brocktono, 
jaukioje svetainėje įvyko Ju
biliato pagerbtuvių vaišės, Į 
kurias susirinko per 400 žmo
nių, daug kunigų, Sukaktuvi
ninko pažįstamų ir giminių.

Vaišes malda pradėjo Bosto
no arkivyskupo sekretorius 
Msgr. Lavvrence J. Riley. Vai
šėm vadovavo prel. Pr. Juras, 
Nukryžiuotojo Jėzaus seserų 
rėmėjų pirmininkas. Jisai 
taip pat angliškai ir lietuviš
kai pasakė ilgesnį žodį apie 
Jubiliatą, pastebėdamas, kad 
iš Bostono vyskupijos lietuvių 
kunigų yra pirmasis, sulaukęs 
tos retos ir prasmingos sukak
ties — 50 metų kunigiško dar
bo. Priminė kun. J. Svagždžio 
pastoracinę ir visuomeninę 
veiklą, pabrėžė jo nukreiptą 
dėmesį daugiau į dvasinius 
reikalus, sugebėjimą prieiti 
prie žmonių ir užkariauti jų 
širdis. Ilgesnį sveikinamąjį žo
dį tarė dar Msgr. L. J. Riley. 
Sveikino Bostono miesto gal
va Hjalmar R. Paterson, Ply- 
moutho dekanas Msgr. LeRoy 
V. Cooney, Kunigų Vienybės

Ruošiamasi parapijos 50 m. sukakčiai 
ti ir dažyti bažnyčią ir klebo
niją. Jis kreipėsi į savo para- 
piečius, kad jie jam padėtų 
pasiruošti parapijos 50 metų 
jubiliejui, kuris įvyks kitais 
metais. Reikia stebėtis, kad 
per trumpą laiką buvo atre
montuota, perdažyta ir išdeko- 
ruota bažnyčia ir taip pat kle
bonija ir parapijos salė. Baž
nyčios dažymą ir dekoravimą 
atliko Pensylvanijoj gerai ži
nomi dekoratoriai menininkai: 
Mario, Mino ir John Sųuillace. 
Mino Sųuillace yra baigęs Ro- 

* mos Meno Akademiją ir yra 
gana daug bažnyčių pagraži- . 
nęs šioje apylinkėje.

Taigi, jeigu kas nors susto
tų Maizeville, angliakasių kai
me, ir užsuktų Į šv. Liudviko 
bažnyčią, turėtų tikrai pasigė
rėti puošniais maldos namais.

Kun. Juozas Neverauskas 
yra jaunesniosios kartos kuni
gas, gimęs šv. Pranciškaus pa
rapijoj, Minersville, Pa. Dabar
tiniu metu kun. J. Neveraus
kas yra šios apylinkės lietuvių 
kunigų draugijos sekretorius 
ir iždininkas. Jis taip pat ak
tyviai prisideda prie kiekvie
no lietuvių veikimo. Čia taip 
pat reikia pastebėti, kad kun. 
J. Neverauskas kalba ir rašo 
taisyklinga lietuvių kalba ir 
yra mėgiamas pamokslininkas 
tiek anglų, tiek lietuvių. Jis 
yra pareiškęs, kad “nesilaiky
mas gramatikos taisyklių vie
nos ar kitos kalbos nedaro 
garbės nei tam kuris kalba, 
nei tai kalbai, kuria kalbama”.

Korasp.

Maizeville, Pa. kur susiker 
ta keliai iš Shenandoah - Ma- 
hanoy City ir Franckville - Gi- 
rardville, yra maža, bet jau 
senoka lietuvių šv. Liudviko 
parapija. Šios parapijos da
bartiniu klebonu yra kun. Juo
zas Neverauskas. Parapijos 
bažnyčios ir klebonijos padė
tis yra gana įdomi.

Maizeville yra visiškai mažy
tis angliakasių kaimas, bet 
prie pat kampo kelių, kur vyk
sta gana didelis judėjimas. 

- čia didžiuliai sunkvežimiai su 
anglimis ir prekėmis, autobu
sai ir automobiliai dieną ir 
naktį juda triukšmingai darda 
irjcelia dulkes. Todėl nenuo
stabu, kad čia ne tik bažnytė
lė ir klebonija, bet ir visas 
miestelis yra “nudažyti” juo
domis anglių dulkėmis.

Kun. Juozas Neverauskas. 
vos tik atėjęs Į šv. Liudviko 
parapiją, tuoj ir pradėjo plau-

lietuviškai prof. B. Vitkus. 
Nuskambėjo ; sveikinimas iš 
Romos vysk. V. Padolskio ir 
šv. Kazimiero kolegijos, lietu
vių jėzuitų ir marijonų’ pro
vincijolų; Amerikoje, Nekalto 
Prasidėjimo, šv. Kazimįero ir 
šv. Pranciškaus seserų, visos 
eilės kunigų, pažįstamų ir 
draugų.

Gražiai išleistoje iškilmių 
programoje vaišių dalyviai tu
rėjo progos perskaityti sveiki
nimus Apaštališkojo delegato 
arkivysk. A. C. Cicognani, Bo
stono arkivysk. R. J. Cushing, 
Lietuvos įgalioto ministerio 
Pr. Žadeikio. Vliko pirm. J. 
Matulionio, Alto pirm. L. Ši
mučio, ALRK Federacijos 
pirm. inž. A. Rudžio, Lietu
vių Bendruomenės C. V. pirm. 
St. Barzduko, LDS pirm. V. 
Kudirkos ir eilės kitų.

Užkandžių ir kalbų per
traukoje solo giedojo Adomas 
Barauskas iš Brocktono, jam 
akompanavo Stefanija Vėntrė, 
šv. Kazimiero parapijos vargo
nininkė.

JUBILIATO PADĖKA
Pagerbimo vakaras baigtas 

jubiliato kun. J. švagždžio 
kalba ir Amerikos bei Lietu
vos himnais.

Savo žodyje Jubiliatas iš
reiškė gilią padėką visiem, ku
rie teikėsi jį prisiminti savo 
maldose ir pagerbti atsilanky
mu į pamaldas bei vaišes, o 
taip’ pat, kurie daug triūsė 
šioni iškilmėm surengti. Jis 
jaučiąsis giliai sujaudintas, ne
galįs visų vardais paminėti ir 
rasti tinkamą žodi savo padė
kos jausmam išreikšti. Kad tai 
visa galėjo įvykti, yra Dievo 
duota malonė, nes einant jau 
aštuntąją dešimti metų, tesi
laikoma Dievo ranka, kuri jį 
vedžiojusi ir gyvenimo keliais. 
Dažnai išeidavo kitaip, negu 
buvo planavęs, ir išeidavo ge
riau, kaip vėliau pasirodę. Už 
parodytą jam nuoširdumą te
galįs prašyti Dievą, kad visiem 
gausiai atlygintų.

Jubiliato pagerbimo
mėm rūpinosi komitetas, kurį 
sudarė pirm. prel. Pr. Juras, 
sekr. Julija Jakavonytė, na
riai — Petras Kubilius, prof. 
Balys Vitkus, Ipolitas Monce- 
vičius ir Vincas Kudirka.

ŠV. MYKOLO bažnyčia Vilniuje. Nuotrauka V. Augustino.

Vytauto Augustino Lietuvos vaizdų album as — geriausia dovana Kalėdom visiems
— saviem ir svetimiem. Tekstai lietuvių ir anglų kalba. Išleido Ateitis. Gaunama 
Ateities administracijoje, 916 Willoughby Ave. Brooklyn 11, N. Y. Nepavėluokite 
užsisakyti. Kaina 6 dol.

BALTIMORES ŽINIOS

Jei norite siusti siunti
nius į SSSR, Lietuvą, Lat
viją, Estiją, Ukrainą ar 
kur kitur kreipkitės į se
ną, pačią patikimiausią 
firmą

PARCELS TO RUSSIA, 
INC.

1530 Bedford Avė.
' Brooklyn 16, N. Y.

Tel. INgersol 7-7272 
INgersol 7-6465

'■ kuri yra įgaliota Inturisto, 
Maskvoje, čia vietoje pri
imti muitus. Kasdien ati
daryta. o taip pat sekma
dieniais nuo 9—6 šešta
dieniais nuo 9—4 vai. 
Pilnai garantuota.

Skaitykite "Aidus" 680 Bush* 
wfck Avė. Brooklyn 21, N. Y.

• Jokūbas E.
inžinierius architektas 33 
tų, po sunkios ir ilgos ligos 
mirė gruodžio 4 d. New Ken- 
šington, Pa. Architektūrą jis ] 
studijavo Kaune, Stuttgarte, 
Vokietijoje, ir baigė Pittsbur- 
ghe, Pa. Paliko trijų mėnesių 
dukrelę ir žmoną Oną, Ameri
kos lietuvaitę.

• DuBois, Pa. šv. Juozapo 
mokyklos mokiniai giedos 
keturias lietuviškas giesmes ir ]? 
vieną lotynišką dviem balsais į- 
per radiją gruodžio 19 d. "6:30 Uf 
v. v. Jiems vadovauja mokyk
los viršininkė sesuo M. Valę- 
ria, OSF.

• Kun. Albinas Margevičius, 
lietuvis misijonierius Japoni
joje, siunčia visiems savo gė- 
radariams kalėdinius sveikini- 
mus. Vasario 2 sudegė misijos 
mokykla. Liepsnose žuvo vie- - 
nas kunigas ir vienas broliu-. 
kas. Kun. A. Margevičius irgi 
buvo apdegęs. Dabar mokykla 
atstatyta, ir joje mokosi japo
nų jaunimas. Lietuvio misijo- 
nieriaus adresas: Fr.. Albinas 
Margevičius, Tokyo to Sugina- 
miku. Hachinaricho 90, Japan.

• Reikalingas vargoninin
kas vienai lietuvių parapijai. 
Sąlygos geros. Parapijoje ke
turi kunigai. Kreiptis į Darbi
ninko redakciją.

• Ugnė Karvelytė baigė po
litinių mokslų institutą Pary
žiuje ir netrukus žada emi
gruoti Amerikon.

• Melburno lietuvių parapi
ja Australijoje nupirko 9 kam
barių mūrini namą. sutarta 
8500 svarų kaina. Aukojo pir
kiniui ir nekatalikai.

• Lietuvių namus baigia 
statytis ,Geelongo lietuvių ko- 
lonija Australijoje. Geelongas 
yra 55 mylių nuo Malbourno, 
lietuvių gyvena 400, veikia 
LB, parapijos komitetas, sa 
vaitgalio mokykla. Leidimas 
namams statyti gautas 1954 
m. Dabar baigiamas vidaus į- 
rengimas.

• Prof. K. Aleksa, ilgesnį 
laiką nepriklausomos Lietuvos 
laikais buvęs prorektorius Že
mės Ūkio Akademijoje, mirė 
lapkričio 6 Lietuvoje. Buvo gi
męs 1881 m., iš profesijos ve
terinarijos gydytojas, paskel
bęs daug straipsnių ir parašęs 
knygų.
• Aldona Stempužienė gruo

džio 17 dainuoja Clevelande 
su moterų simfoniniu orkestru 
meno muziejaus rūmuose.

Raupsuotieji
Prel. L. Mendelis rūpinasi ir 

šiais nelaimingais, sergančiais 
baisia raūpstį liga. Šis darbas, 
pradėtas prieš 15 metų, davė 
gražių vaisių. Buvo surinkta 
daug aukų jiems padėti. Šio 
advento metu vėl prabilo Į ti
kinčiuosius, i jų geras širdis, 
prašydamas ir toliau aukoti 
tam kilniam darbui, kad kiek 
nors sušvelnintų jų kančias. 
Klebonas labai gražiai nupasa
kojo skaudžią raupsuotųjų pa
dėti ir tų pasišventusių misio
nierių, ypač seselių, kurios 
juos slaugo. Tai gyvi lavonai, 
kuriuos slaugyti nebet kas ga
li: reikia tikrai heroiško pasi
šventimo ir savęs atsižadėjimo.

Prel. L. Mendelis ne tik žo
džiu, bet ir laiškais kviečia pa- 
rapiečius aukoti. Tikimasi su
rinkti virš 10.000 dol. Tai bus 
graži nuo šv. Alfonso parapi
jos Kalėdų dovana raupsuo-

garbė more. Pratt. Juk nemažai gir
tų važiuoja!

Jokūbas Minkevičius
mirė lapkričio 26. Šv. Al

fonso bažnyčioje penki kuni
gai atlaikė už jo sielą šv. mi
šias. Palaidotas šv. Stanislovo 
kapinėse. A. a. J. Minkevičius 
buvo senosios kartos žmogus, 

vaikučiams, kaip ir kiekvie
nais metais, taip ir šiais me
tais legionierių postas ir jų 
auxiliary ruošia gražų kalėdinį 
pobūvį, kuris įvyks sekmadie
nį, gruodžio 16. Lietuvių atle
tų klube, čia vaikučiai gaus 
ne tik saldainių, bet-ir vertin
gų dovanėlių. Legionieriai su
šelpia ir neturtingas šeimas 
maisto siuntiniais, o moterys 
aplanko sužeistus karius vete
ranų ligoninėse.

Šv. Vardo draugijos 
susirinkimas

įvyko gruodžio 4. Calvert 
salėje. Tai buvo gausus susi
rinkimas. kuriame kalbėjo 
Louis Budenz, buvęs komu
nistas, vėliau grįžęs į katalikų 

...... . , Bažnyčią. Jis Įdomiai ir įtiki-
Tie pinigai skiriami choro rei- pančiai pasako apie komuniz- .. . .. . . ..
kalams. ma pavojus įr skaudžias jos avi avo yirs_simo—o_ei_V

Į choro valdybą išrinkta: ’ 
vedėja G. Kaneb, pirm. M. De- 
lionienė, vicepirm. M. Dabri- 
lienė, sekr. O. Paukštytė, ižd. 
N. Tamson, knygų tvarkytojos 
J. Vaitkevičiūtė ir M. Leslie, 
koresp. A. Repšienė. Choro 
vedėja G. Kaneb kviečia visas 
lietuves, mergaites ir moteris, 
įsijungti į chorą ir meninę 
veiklą.

Sąjungietės nepamiršo su
šelpti senelių ir našlaičių, li
kusių vargti ‘ Vokietijoj. Kalė- visai giminei, šis vra 
du proga surinko aukų ir Į- 
galiojo A. Repšienę ir Jusienę 
tuos pinigus persiųsti. Suauko
ta $25 92.

Aukojo: P. Garsienė. Jusie- 
nė, Grybauskienė, Dabrilienė. 
Gaidienė. Dėdinienė. Mikalaus
kienė. šermukšnienė. Repšie
nė, Bileckienė. Daubarienė. 
Valkavič, Kabaricnė. Vitkie
nė. Tamsonienė. Danalienė. 
VVatkins, Mačiulytė. Matusai- 
tienė. Daučiūnienė, Jakutienė. 
Karpavickienė. Stanelicnė. Sai
kaus. Urmonienė. Išangė, Perą- 
dnienė. Kristina. Klaudija ir 
Gregory Kaneb. Adaniskienė. 

atėjusi į repeticija, Kirminienė ir Delionicnė.

iškil-

yra
kad

tiems. Tikrai didelė 
šiai lietuvių parapijai.

Prie bažnyčios durų 
raupsuotųjų paveikslai,
kiekvienas matytų ir pasigai
lėtų. Už tokias aukas Dievas 
šimteriopai atlygins.

Legionierių kalėdinis 
parengimas

fut-

ilgus metus ėjęs įvairias pa
reigas lietuvių salėje, priklau
sęs įvairioms lietuvių draugi
joms. Nuliūdime paliko žmo
ną Sofija, dukteris Oną ir Ele
ną, sūnus Edvardą ir Vincą, 
daug anūkų ir anūkių.

Lietuviai sportininkai 
šiais metais dalyvauja

bolo komandoje “Colts”. Jie 
yra tik du: Jonas- Unitas ir 
Aleksandras Sandauskas. lai
komi geriausiais žaidėjais. Su
sitikime su Los Angeles ko
manda buvo laimėta 56—21.

Šv. Alfonso bažnyčios 
dekoravimas baigiamas. Li

ko tik dvi išorinės sienos. Kle
bonas prašė parapiečių parem
ti ši gražų darbą aukomis. Al
toriaus ir Rožančiaus d raugi

PAIEŠKOMA
Vincas Cidziką, gyvenęs 

VVuerzburgo DP stovykloje, iš
emigravęs i Angliją. Jis pats, 
arba žinantieji apie jį. prašo-

WORCESTER, MASS
Moterų Sąjungos, 5-tos kuo

pos, susirinkimas įvyko gruo
džio 3. vadovaujant pirm. M. 
Watkins. M. Puzarienė per
skaitė protokolą. Pranešta, 
kad lapkričio 18 už parduotą 
maistą gauta pelno $42.00. 
Sergančios narės yra Vaikšno- 
rienė, Bilevičienė, Sidabrienė 
ir Pyragienė. Perskaitytas 
centro £irm. J. Mak padėkos 
laiškas už maldas ir užuojautą 
jos motinai mirus.

Buvo išrinkta valdyba se
kančio sąstato: pirm. Marcelė 
Watkins. vicepirm. Nelie Tom- 
son, sekr. Marija Puzarienė, 
fin. sekr. Margarita Delionie- 
nė. ižd.- Marija Valkavič. glo
bėjos Lie Karbory ir Teofilė 
Vitkus, maršalka Magdelena 
Piktelienė. Dvasios vadas kun. 
J. Jutkevičius.

Jonas Obelinis

mokyklos

dakciją: 910 Willoughby Avė.,
BroOklyn 21. N. Y.

M.sč i stovas Jonas, 
sūnūs Juozo, gimęs 1910 m. " : 

Pakalniškių km.; paskutiniu . 'j; 
laiku gyveno Kaune Aušros -J 
gt. 17—6. 
likimą arba ji pati prašome 
rašyti: H. Petrauskas. 16, 
Nevvbold St.. 
Engianti.

Sandargas . Petras, gimęs ir • 
gyvenęs Zuikynės km. Gel
gaudiškio v. Prašome praneš
ti: A. Krikščiūnaitė. 16. New- į

• Chicagos LB apygardos 
suvažiavimas įvyksta gruodžio 
16 Lietuvių auditorijoje.

• Iš Madrido, Ispanijoje, 
lietuviškas transliacijos Į Lie
tuvą vyksta kas vakarą.

• Juozo Grušo Karjeristų 
romaną dviem tomais išleido

Klubas Londone.
160 psl.

sušaudytas Enri
kas šarkanas. neseniai Kaune 
nužudęs prof. J. 
žmona.

pasekmes.
Kalėdinis vaikučių teatras
Įvyks gruodžio 16, sekma

dienį, šv. Alfonso
salėje. Šis metinis parapijos 
mokyklos parengimas yra vie
nas iš gražiausių mūsų parapu 
joj. čia ir žmonių daugiausia 
susirenka, nes kiekvienas no
ri pamatyti, ką tie mažieji ga
li suvaidinti, ypač tai Įdomu 
tėvams, broliams, seserims ir 

links
miausiai praleidžiamas sekma
dienio popietis. Visas nuopel
nas seselėms kazimierietėms. 
kurios su nepaprastu kantru
mu ir pasišventimu paruošia 
vaikučius vaidinimui, šokiams, 
eilėraščiams ir giesmėms, šis 
parengimas nuteiks visus Kris
taus gimimo šventei.

Gruodžio 16. 4 vai. popiet, 
visi keliai veda į parapijas 
mokyklas salę. ♦

Agniai* Smalonskieno
71 m., lapkričio 25. einant 

jai gatve, buvo sunkiai sužeis
ta. Jau nebe pirmas lietuvis 
suvažinėjamas. Reikia daugiau 
atsargumo, ypač didesnėse 
gatvėse, kaip Fremont. Ralti-

Žinančius apie jo

H. Petrauskas, 16, ?
London. E 1, H

Nidos Knygų
II tomas turi

land.
Žemaiti su

...... ... ...w - —. ” ’ ” ' ...

bold St.. London E. 1, Eng-

• Vilniuje

LAISVES VARPAS S 
Naujosios Anglijos Lietuvių & 
Kultūrinė Radio Programa 5 

WBMS, 1090 kilocyclos 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
12:30 iki 1:00 vai. pietų metu a 

VED8JAS — P. VIKINIS 
31 Bvnkor Avo.

BROCKTON 4, MASS.
Tel Brockton 8-1159-R.

Choro pobūvis Įvyko lapkri
čio 26, parapijos svetainėje. 
Po Įvairių pasisakymų ir dis
kusijų nutarta visu rūpestin
gumu lankyti dainavimo repe
ticijas, kurias bus kas antrą 
ir ketvirtą mėnesio pirmadie
nį 7 vai. 30 min. vakare, mo
kyklos patalpose. Kiekviena 
choristė, atėjusi į repeticija, 
sumoka kasininkei 10 centu.

•5K- <« <«■ •»
SIUNTINIAI Į LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS

Exprcsu — siuntiniai apdrausti
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai. Nedžiagos 
audeklai, avalyne ir vaistai. Pigios kainos Muilai apmo
kami čia Veikia jau 10 metų.

SYLVAN TRADING CO. 
200 Second Avė., New York 3, N- Y.

(Tarp 12 ir 13 St.U Tel. GRamercy 7-5681
Atidarytas kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 v. v. šeštadienį 
nuo 9 iki 4 v

We ship on the Ncence of Globė Trave! Service.



KEARNY, J.

senus

SAVINOS

metu pasidalinta įspūdžiais 
prisiminimais. '

ACCOUNTS CORDIALLY 
INV1TED

Keturius metus trukusi ben
dro darbo ir ryžto šeima —

LATEST
• N TERĘST 
RATE

pgYpHetfioie, Dt©rtmunde,išnu- 
^^^atnnimo nusižudė — Adolfas 
^gįBettels. Lavoną sūnus atpaži- 

šeima apraudojo ir palai- 
Praėjus dvylikai dienų, 

|||||p&ine miestelyje, Grifhorne, 
^^fl^oHciia suėmė žmogų, su ki- 
^-.4ais besimušusį. Patikrinus do- 
pv kumentus, pasirodė, kad būta 
ĮĮB^AdoIfd Bettelio iš Dortmundo.

' Sūnus atgijusį tėvą dar la- 
|||į...hjau atpažino. Tačiau Ūko pa- 
Bf - slaptį mi, kas buvo tas pirma- 

Adolfas Bettelis, kurį pa- 
laidojo kaip nusižudėlį. Mes, 
žinomą, tos paslapties neaiš- 
kinsime, jei ten vietoje nieko 
negalėjo išaiškinti. Faktas tė- 

g|; ra toks: žmogus būna negyvas 
ir paskui pasidaro vėl gyvas, 

|||L- kaip ir Žvirblis BePastogis.

SAVINGS BANK

BALTIEJI IR RAUDONIEJI
VETERANAI PABAKSNOJO RAUDONODŽIUS. “SLIUPTAR 
NIŲ" AUTORIUS PARODE SAVO TIKRĄJJ VEIDĄ. BANKE 
TAS “LIETUVIŠKOS DEŠROS SU KOPŪSTAIS".

tralijoje. Jo žni«>na su dviem vai-

HELP W. FEAAALE

taip pat

H. W. MALĖneprietelių baisaus

PHILADELPHUOS ŽINIOS

‘Kitados Smetona

CLEVEI-AND. OHIO

s ® ® ?F-

ENGINEERS and DESIGNERS

t

CONTACT MR. GEORGE JARIK RA 6-2527
ARCHITECTS

Pocius, kuris ėjo 
Bažnyčios Statymo

Būtų pageidaujama naujo
joj parapijoj turėti ir ateiti-

worth in- 
Michigan

žodžiai, 
skaičiais

TO PLACE 
HELP VVANTED ADS. 
ASK FOR AD. TAKER 

TELEPHONE: 
DEABORN 2-0819

• Valst. sekretorius DuHes 
gruodžio 8 išvyko į Paryžių. 
Ten įvyksta Nato konferenci
ja, anot Dulles, viena iŠ svar-

train 
or N. 
5 day 
Pleas-

POSITION 
būt will 

Borroughs 
salaries,

rašė apie 
Sleževičiaus rykštės pedagogi-

yra pertoli šv. Jurgio pavapi- dentija ir net mokyklinis jau
ja. S. nimas buvo vieni iš aktyviau-

Mirus

AGOTAI ONAI AUG.UTIENEI, 
liūdinčias dukteris Juzę Augaitytę ir Kazimierą Pluško- 

nienę nuoširdžiai užjaučia

Naujosios Bažnyčios statymo 
Fondo Komitetas — gruodžio 
4 d. iškilmingu susirinkimu 
baigė savo darbą.

Gaila buvo taip tvirtai su- 
sicementavusiai šeimai skirtis. 
Juk keturius metus ją rišo 
bendras kilnus tikslas — pasi
statyti savus nuosavus Dievo 
namus, kuriuose galėtų savo 
gimtąja kalba ir pagal savo 
papročius melstis, o taip pat 
būti pavyzdžiu kitiems.

Petras Vėlevas, kuris bene 
didžiausią naštą tempė būda
mas visą laiką šio komiteto 
pirmininku, trumpai peržvelgė 
komiteto nuveiktus darbus, 
turėtus sunkumus ir nurodė, 
kad ši parapiečių grupė tikrai 
buvo pasišventusi šiam kil
niam žygiui ir tą žygi atliko, 
nesustodama kryžkelėje. Jis 
jautė didelę jėgą ir paramą ir 
todėl ištesėjo ištisus, keturius 
metus eiti vadovaujamas p5- 
reigas.

‘Parapijos klebonas kun. 
Leonas Voiciekauskas, kuris 
visada tardavo savo svarų ir 
atvirą žodį, ir šį kartą nesigai
lėjo šiltų žodžių. Pasidžiaugęs 
šios gražios ir stiprios šeimos 
nuveiktais darbais, priminė, 
jog lietuvis pasižymi giliu pro
tu ir sugeba atlikti didžius 
darbus, o tatai Įrodo, kad to
kia tauta niekada nežus, o jos 
židinys — Lietuvos žemelė — 
visų pasiryžimu ir aukomis 
anksčiau ar vėliau bus išlais
vinta iš 
jungo.

Kun. D. 
Naujosios 
Fondo direktoriaus pareigas ir 
kuris ant savo pečių nešė sun
kią įvairių rūpesčių naštą, 
džiaugėsi, kad toji našta die
na dienon lengvėja ir rytojus 
parapijai švinta. Keturių me
tų bendro darbo vaisiai liks 
neišdildomi parapijos istorijo
je ir jie bus mūsų“ jaunesnio
sios kartos suprasti ir įvertinti 
Liejosi kun. D. Pociui širdin
gi ir drauge džiaugsmingi žo
džiai, primindami šiai gražia
jai ir darbščiajai šeimai, kad 
ji nors ir išsiskirsto, tačiau

,9 a. m. to 3 p. m. Mon. thru Fri. 
Earn additional money for Christ. 
mas by working in oūr clean mod- 
ern plant on a temporary part 
time baste for approximately 3 
months. Mušt be vvilling to d» 
standing jobs. Good hourly rate.

Mano atsipeikėjimas po va- 
-^salinės šilimos yra visai su- 

prantamas. šiltom dienom 
C'" žmogus suglemba ir drybso 
?.-■ arba po pastoge arba po sau- 
B'į le. Florida vasarą yra visur ir 
gįs visiem, žiemą — nevisiem. 
vf žiemą daug kam tenka lindėti 

savam kampe ir apmąstyti da- 
lykus iš esmės. Taip ir aš da-

ELECTRICAL — MECHANICAL

COMPOUNOED SEMI-ANNUALLY JAN. A JULY 
b*sr»n.« »ho first nf th<- month «n 

durlntr tl>. K» businen* 4nv.« nf .r.nnarv and
rtrrt B bu,ln«ti dnv.« nt April .iiM ritvl

ttl* Hr«t 3 t>u^in*s. '1r»v« a* a|| ..flvr mvnthn. wh«-n 
»!><• <sn«l of <h/ In<<-r<-xt

kyla klausimas: kas 
- . sai nepageidaujamas 

' tas?

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO. SEIMOS. VAIKŲ, (VAIRIŲ PROGŲ 

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

nąją konstituciją” . (A. Smeto
na 1936). Kadangi Smetona, 
išrinktas prezidentu, 1926 
gruodžio 19 prisiekė laikytis 
senos konstitucijos, o paskui 
ją vienašališkai pakeitė, tai 
kyla klausimas, kada įvyko 
tikrasis perversmas — 1926 
rudenį ar 1928 pavasarį?

“Turime stiprią valdžią, ku
ri be jokių dvejonių apval- 
dys kraštą nuo nepageidauja- 

* mų elementų ir išves iš tų par-
tinių rietenų, į kurias jis buvo 

T pakliuvęs prieš gruodį 1926
metais f Z. Toliušis 1929).

; Kadangi Zigmas Toliušis buvo
į; liaudininkas, o liaudininkai

4 » valdė prieš gruodžio 17, tai
buvo ta- 
elemen-

. Pereitą savaitgalį daugeliui 
. Chicagos lietuvių teko praleis- 

ti senojoj Chicagos lietuvių 
£ širdyje Bridgeporte, kuris, 
£ ' nors ir skerdyklų kvapo nuo

latos glostomas, dabar labai 
pajaunėjęs ir pasigrąžinęs.

B' šeštadienį lietuvių auditori- 
Ją jos rūmuose vyrų choras su-
g rengė prįešadventinį hnksma- 
g|‘' vakari, norėdamas sutelkti lė- 
E šų “Rigoletto” operos lietuviš- 
Sf kiems spektakliams, gi sek- 
> madienį toje pačioje vietoje į- 

vyko Balfo pirm. kan. J. Kon
čiaus ir nusipelnusių Balfo 
darbuotojų pagerbimo banke-

raštus. O čia, kaip ir gyveni
nį me: kas buvo mirę, atgyja.

Ryšium su gruodžio 17 per
versmo 30 metų sukaktimi, 

’ mūsuose atgyja apdūmojimai: 
geras tai buvo perversmas ar 
prastas? Norėdami padėti ap
sispręsti, siūlome apdūmoji- 

'į- mam tokius pareiškimus:

“Kadangi senais rinkimų į- 
statymais sušauktas seimas 
būtų privedęs vėl prie anar- 

' chijos, tai aš su vyriausybe 
1928 m. ryžomės pakeisti se- FACTORY U’OKKERS 

STEADY YEAR-AROUND UORIi

SALARY OPEN
E^PERIENCED IN COMMERCTAL, INDUSTRIAL 

& INSnTUTIONAL TYPE BUILDINGS WI1H AIR 
CONDITIONING, PLUMBING. HEATING OR 

ELECTRICAL APPLICATIONS.

SOM 
ENGINEERS

37 S. WABASH 12 FL. CHICAGO 3, ILL.

- tik rykštės politika” (A. Val- 
demaras 1931). Klausimas: ko
kia būtų buvusi paties Valde- 

\ maro politika, jei jis nebūtų
Z gavęs rykščių iš Smetonos?

2v. BoPasfogis

AMERICAN 
GREETING CORP. 

1300 W. 7S OĖ 1-3000
oil T^ake Avė.

visada turi būti geriausiais ir 
- pavyzdingiausiais talkininkais 

parapijos darbe.
Padarė pranešimus taip pat 

ir atskiru komisijų vadovai. 
Kalbėjo Alice Smigelskis, visą 
komiteto gyvenimo laiką pui
kiai tvarkiusi raštinės reika
lus, protokolų sekretorė Z. 
Dasker, daug pinigų fondui 
surinkusi pardavimo (Leewal) 
vedėja Margaret Matulaitis, 
bingo vedėjas Fr. Jennus, žur
nalo spausdinimo komisijos 
pirm. P. Vėlevas ir kt. Ir vi
sa tai nebuvo tušti 
bet faktai paremti 
bei atliktais darbais.

Komitetas suruošė 
ir šaunią vakarienę, kurios

Trys Balfo skyriai Clėve- 
lande praveda pinigų rinklia
vą sušelpti tremtiniams Euro
poje ir Sibire. Prašoma visų 
lietuvių paremti šią rinkliavą 
aukomis, kuriomis bus sušelp
ti vargstantieji lietuviai, kartu 
ir mūsų giminės bei pažįsta
mieji. Vajus baigiamas gruo
džio 18 d.

Apie 50 žmonių vaikščios po 
namus, šio vajaus vedėjai yra 
S. Laniauskas ir J. Žukauskas.

' Jei liktų nesurastų, neaplan
kytų, prašom savo auką įteik
ti šv. Jurgio parapijos kioske patenkinti ir dėkingi. 
Rocevičiui.

ALRK Federacijos nupirkta 
. jaunimui stovykla jau baigia

ma įrengti. Praeitą vasarą bu
vo padaryti dideli darbai: su-

Kun. dr. Vytautas J. Martu- 
sevičius atšventė sidabrinę 
sukakti. Prieš 25 metus, gruo
džio 6, jis buvo įšventintas 
kunigu. Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje, kur jubiliatas šiuo 
metu klebonauja, sukaktį at
žymint gruodžio 9 jis aukojo 
iškilmingas šv. Mišias gausiai 
dalyvaujant parapiečiams ir 
svečiams.

L. Bondruomsnės apylinkės 
naujai išrinktoji valdyba parei
gas pasisi. r: ė tain; Leonas 
Būrą — pir .j., J v >zas Ceso- 
nis vieopiim., Vytautas 
Macijauskas — kultūros ir 
švietimo reikalų tvarkytojas, 
Regina Aleknaitė — sekreto
re, Stasys Medikas — iždi
ninkas, Algis Danta — iždi
ninkas radijo valandėlės reika
lams (jis rūpinasi tarptauti
niais reikalais), ir Ona Balčiū
nienė - narys parengimų rei
kalams.

Pareigas pasiskirsčius, gruo
džio 9 įvyko bendras buvusios 
ir naujos valdybos posėdis. 
Senosios valdybos nariai įtei
kė buvusiam valdybos pirmi
ninkui Mykolui Bigeniui dova
nėlę - V, Augustino knygą 
Lietuva. Naujai valdybai pa
linkėta sėkmės. Bendrai aptir
ti artimiausieji darbai Baliui 
Raugui Ii valdybos. pasitrau
kus, jo vieton įėjo kandidatas 
Stasys Melnikas.

Ta progą trumpai norėtųsi 
paminėti šiuos svarbesniuo
sius šios parapijos -įvykius: pa
rapija įsteigta 1915—1916 m. 
pastatyta pirmoji bažnyčia 
Harrisone, N. J., 1952 m. spa
lių 26 d. paskelbtas vajus 
naujajai bažnyčiai statyti, 
1953 m. rugpiūčio 30 d. pra
kasta ir pašventinta žemė, 
1955 m. kovo 20 d. pašventin
ta naujoji bažnyčia Kearny, 
N. J. Parapijai priklauso apie 
500 šeimų. - .

Taigi, šiandien Kearny mie
stą puošia graži lietuvių šven
tovė, kuri atkreipia svetimtau
čių dėmesį, o lietuviui sukelia 
džiaugsmo ir pasididžiavimo.

J. M.

tvarkyti trys maudymosi ba
seinai, pastatyta salė, baigia
ma įrengti virtuvė. Ateinantį 
pavasarį tuojau bus statomi 
gyvenamieji pastatai. Tai bu
vo padaryta duosnių lietuvių 
aukomis. Aukos plaukia ir to
liau, nes jų dar nemažai rei
kalinga. Prašytume ir toliau 
remti šį gražų darbą.

Naujoje parapijoje pradėjo 
veikti skautės, kurias globoja 
Nainienė. “Laimutės” draugo
vėje išmokstama gražių darbe
lių ir lietuvių kalbos. Tėvai

Į laišką JAV Prezidsntui, 
kurį pasiuntė 8 metų lietuvai
tė, prašydama padėti Vengri
jos žmonėms, atsakymą at
siuntė Valstybės Departamen
tas. Kartu pridėta informaci
ja apie padarytus žygius Veng
rijos žmonėms padėti.

Tautinės Sąjungos skyriaus 
pirmininkas Petras Mitalas 
gruodžio 7 dalyvavo L. Politi
nės Vienybės Sąjūdžio pasita
rime.

Naujęję Motę sutikimą ruo
šia L. Bendruomenė. Salės pa
puošimu ir programa rūpinsis 
Bendruomenės Balso redakci
nis kolektyvas, bufetu — An
tanas Impulevičius, užkan
džiais — Ona Salčiūnienė. Pa
rengimo šeimininku bus Vy
tautas Macijauskas. Sutikimas 
įvyks šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Pradžia 8 vai. vakaro.

A. A. Agotos Onos Augaitio-
r.ės laidotuvės įvyks gruodžio biausių.

Priešadventinis linksmava- 
karis vyrams puikiai pasisekė. 
Vos sutilpo visi svečiai didžio
joje auditorijos salėje, ir vy
rams liko nemažai pelno labai 
brangiems operos pastatymo 
reikalams, ir kartu šviesios 
vilties.

Bet jau šeštadienio vakare 
Bridgeporte prie auditorijos 
sukiojosi sustiprintos policijos 
sargybos. Iš lūpų į lūpas ėjo 
žinia, kad sekmadienį vetera
nai pikietuosią lietuvių komu
nistų turgų, įvyksiantį jį įsi
gytuose “Mildos” namuose, 
priešais pat auditoriją.

Po klasiško pravažiuojančio 
Molotovo pikietavimo, kuris į- 
vyko prieš pusantrų metų ir 
plačiai nuskambėjo per didžią
ją Chicagos spaudą, dabar 
štai, Vengrijos kruvinų įvykių 
įkaitinti, Don Varnas posto 
veteranai ir Katalikų Vetera
nų posto nariai sumanė pa
baksnoti savuosius raudon
odžius, kurie bent iki šiol ra
miausia rinkdavosi į “Mildos” 
namus Maskvos idėjomis pasi
sotinti. i ’

Taip ir įvyko, ,_■ kad sekma
dienio rytą raudonuosius “Mil
dos*’ namus apsupo policija ir 
pikietuotojai, daugumoje karo 
veteranai, su plakatais, skel
biančiais tų “Mildos” namų į- 
namių “geruosius darbelius”.

Tvarkingas pikietuotojų ra
tas sukosi iki vėlyvo vakaro, 
pikietuotojų gretos keitėsi, nes 
žmonių, norinčių paimti į sa
vo rankas pikieto plakatus, 
nei minutei nepritrūko, juoba, 
net ir lenkai veteranai sava

15 d. velionė pašarvota pas 
laidotuvių direktorių Mykolą 
Bigeni, 311 Wharton St. Išly
dėjimas į šv. Kazimiero para
pijos bažnyčią — 8:30 vai. ry
to. Pamaldos bažnyčioje 9:30 
vai. Bus palaidota Švento Kry
žiaus kapinėse.

Studentu ateitininku žiemos 
stovykla įvyks Drexelio Tech
nologijos Instituto vasarvietė
je, 15 mylių nuo Philadelphi- 
jos. Stovykla skiriama JAV 
rytinio pakraščio studentams 
ateitininkams. Stovyklavimo 
pradžia — gruodžio 28 d., už
baiga — sausio 1 d. Stovyklo
je tikimasi turėti apie 40 sto
vyklautojų. K. č.

šių talkininkų karo vetera
nams,

Pikietavimas pašfekė tikslą
— raudonųjų maskaradas bu
vo išardytas. Vos keliolika už
kietėjusių fanatikų bedrįso 
praeiti pro pikietuotojų plaka
tus į vidų. Beje, tų tarpe ir 
žinomas medicinos daktaras
— “Šliuptarnių” autorius, nu
nešė išplatintų bilietėlių šak
neles raudoniesiems ir, iš ten 
išėjęs, viešai plūdosi, kad, gir
di, ten moterėlės visko taip 
kruopščiai prisigaminusios, o 
čia “kryžiokai” su plakatais 
žmonėms kelią pastoję.

Keista, kad tą žmogų ben
dradarbiauti priima net redak
toriai tų laikraščių, kurie visa 
galia remia Altą ir kitus Lie
tuvos laisvinimo veiksnius.

Pikietuotojams dar tebe- 
vaikštant, iš visų plačiosios 
Chicagos kampų ėmė rinktis 
lietuviai į auditorijos rūmus, į 
Balfo banketą. Minia susispie
tė šaligatvyje prieš “Mildos” 
rūmus, kiti ėmė pikieto plaka
tus į rankas ir taip Balfo ban
ketas turėjo gerokai vėluoti.

Balfas, turbūt, visoje Chica- 
goje yra vienintelė organizaci
ja, kuri į savo parengimus 
taip gausiai sutraukia visų 
trijų kartų lietuvius. Tai buvo 
ir šį kartą.

Pats banketas buvo pareng
tas “lietuviškos dešros su ko
pūstais” stiliuje, atsieit, ne 
prabangiame viešbutyje su 
“sterkais” ir “kokteiliais”, bet 
savoje lietuviškoje pastogėje, 
su lietuviška dešra ir kopūs
tais.

Bet paprastas stilius ir kuk
li sava pastogė neatbaidė mū
sų pinigingųjų asmenų ir pa
garbiųjų lietuvių veikėjų nuo 

"dalyvavimo šiame ' bankete. 
Kaip tik ta pilka pastogė dar 

( ryškiau simbolizavo lietuviško
jo sodžiaus išaugintų sūnų — 
nusipelnusių Balfo darbuoto
jų — lietuviškų širdžių lietu
višką plakimą ir lietuviškai ty
rą artimo meilę.

Banketo metu kvepėjo deš- 
(Nukelta į 7 psl.)

TIME STUDY ENGR.
Exceptional opportunity with 
world-wide mfr. for man ex- 
perienced in establishing stan- 
dards, labor saving methods 
and other related time study 
duties. Packaging background 
helpful. Permanent position. 
Free Insurance and pension 
plan. This is well 
vestigating. Call
2-7549. For Appt.

• Inž. Antanas Brazdys ligi 
šiol gyvenęs Anglijoje, su 
žmona ir 4 vaikais gavo vizą 
įvažiuoti į Ameriką ir laivu 
“Queen Elizabeth” išplaukė iš 
Anglijos. Ketina apsistoti Chi- 

cagoje.

BANK
Experienced 
bookeepers, 
C. R. High
week, excellent trains. 
ant working conditions.

NATIONAL BANK 
OF ALBANY PK.

3424 W. LAWRENCE
ASK FOR BENEDETTI

BERNIUKAS

No experiences necessary; will 
train girls, women and house- 
wives to do various operations in 
manufacturing and assembling 
greeting cards. Clean, modom 
pi ant; mušt be willing to do 
standing jobs; 5-dap week: Mond, 
thru Fri. good hourly rate.

AGE 18 TO 50
First shift, 8-a. m. to 4:42 p. m. 

AGE 21 TO 50
Third shift, 11 p. m. to 7:30 a. m.

INTERVIEWING HOURS
Mon. Tuos. Wed. 3:30 to 11 a. m. 

and 1 to 7 p. m.
Thurs'. Fri. 8:30 to 11 a. m. 

and 1 to 4 p. m.
PART TIME FACTORY

AGE 18 TO 50



NEWYORK

CAMBRIDGE, MASS

PADĖKA

šv. Mykolo kapinė-

Orman.

sviesos sambūris, lietuvių sporto klubas ir studentų santara
maloniai kviečia visus į

Visi kviečiami vietas užsisakyti kuo anksčiausiai pas J. Kepenį, 360 Palmetto Street, 
Brooklyn 27, N. Y., tel. VA 1-3247. Užsakymai galioja bilietus apmokėjus. Užsakymus 
galima atšaukti, rengėjams gražinant pinigus, iki S. m. gruodžio 81 d. 12 vai. ryto.

• Religiniais ir tautiniais motyvais
• Penkių skirtingų piešinių
• Skoningai paruošti dail. B. Gelvilienės

2 lots in Bay Shore, L. I. 
50x100, 11,200 

Call: HOUis 8-1144

faff gruodžio 10 buvo laidoja- 
Bnas T. Bonaventūra Zajan
čkauskas, OFM, iš Brooklyno 
buvo išvykęs T. Gidžiūnas, T. 
P. Giedgaudas, T. B. Rama
nauskas, T. B. Bagdonas.

Auka parapijai
James ir Soprie Strigūnai 

parapijos istorijos fondan pa
aukojo 50 dol.

netvar* 
galvos 

ir skau-

Marcelė 
džio 3) 71 
nė gyveno 
Boston. Nuliūdime paliko duk
terį ir sūnų. Palaidota šv. Kry
žiaus kapinėse, Malden, Mass.

Komečienė (gruo- 
m. amžiaus. Velio- 
250 E. 8-th St. So.

Steigiama nauja organizacija
Sekant arkivyskupo Richard 

J. Cushing parėdymais šv. Pet
ro parapijoje steigiama nauja 
jaunimo organizacija Chi Rho. 
Si organizacija apims jaunimą 
tarp 18—26 m. amžiaus. Pir
mas steigiamas susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 13 d. 8 v. 
v. šv. Petro parapijos saleje 
po bažnyčia.

kad Lietuva yra už geležinės 
uždangos.

Tos mokyklos rengiamos pa
rodos yra garsios, sutraukia 
daug žiūrovų. Šioje parodoje 
buvo demonstruojami 39 kos
tiumai, lietuviškajam kostiu
mui, įvertinant jo gražumą, 
buvo skirta trečioji pasirody
mo vieta. Iš Pabaltijo tautų 
tebuvo atstovaujama tik Lie
tuva, ir jos kostiumas, demon
struojamas Romualdos Bura- 
gaitės, sukėlė didelį susidomė
jimą ir susilaukė entuziastiš
kų plojimų.

Romualda Buragaitė yra pir
moji lietuvaitė šioje mokyklo
je ir pirmoji, kuri atkreipė 
instruktorių dėmesį į lietuviš
ką tautinį drabužį, iškėlė jo 
grožį, su juo supažindino New 
Yorko madų pasaulį.

Miss Traphagen, mokyklos 
savininkė ir direktorė, turi sa
vo kolekcijoje apie 2000 kos
tiumų iš įvairiausių pasaulio 
kampų. Ji mano įsigyti ir lie
tuvišką kostiumą, išaustą A. 
Tamošaitienės.

Si mūsų laikraštyje dedama 
nuotrauka su komentarais bus 
atspausdinta Fashion Digest 
žurnalo sausio nr.

Skautę Vyties Korp.
naujoji valdyba gruodžio 6 
nutarė aktyviai dalyvauti ryti
nio pakraščio akademinio 
skautų sąjūdžio veikloje, į 
skyriaus sueigas kviesti mūsų 
kultūrininkus pašnekesiams, 
studijuoti skautizmo ideologi
ją, rengti išvykas į gamtą ir k. 
Skyriaus pirmininku yra Jo
nas Ulėnas.

Yorko ir New Jersey 
njoš susirinkimas bus 
» 20 d. 2 ▼. p. p. tėvų 
ikonų vienuolyne Broo-

Lapkričio 27 New Yorke 
Waldorf Astoria viešbutyje 
Traphagen madų mokykla su
rengė specialią parodą, kurio
je parodė nuotakų drabužius, 
apimant senus laikus ir dabar
tį, įjungiant įvairias tautas.

Lietuvišką nuotakos drabu
žį pademonstravo Romualda 
Buragaitė, kuri garsioje Tra
phagen madų mokykloje sėk
mingai studijuoja madas, ję 
piešimą ir korištruavimą.

Komentatorius, palydėjęs 
jos pasirodymą, nupasakojo, 
kaip pagaminami lietuviški 
tautiniai drabužiai, apibudino 
spalvas, papuošalus (gintarą), 
galvos apdarą, kuris ištekėjus 
pakeičiamas nuometu. Taip 
pat komentatorius pabrėžė,

FOR SALE
Wheelchair, practically new, 
$40.00 call: HOUis 8-1144.

M. Zaremskienė, po gedu
lingų pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioje, lapkričio 3, palai
dota St- Lawrence kapinėse. 
Nuliūdime paliko sūnų ir dvi 
dukteris.

Dalyvavo šv. Valandoje
Gruodžio 9 d. Aušros Vartų 

parapijoje, Worcester, - Mass., 
įvyko Naujosios Anglijos Vy
čių šv. Valanda. Iš Bostono į 
šias pamaldas buvo nuvykę 
kun. A. Kontautas, kun. J. 
Zuromskis ir apie 20 Vyčių./

Kun. V. Paulauskas
iš Thompson, Conn., lankėsi 
Brooklyne “Eglutės” reikalais.

Gruodžio 8 Piliečių Klube 
Brooklyne įvyko Jurgio Kiau
nės 60 metų sukakties minė
jimas. Pradžioje viršutinėje 
salėje, tavo aktas,. atidarymo 
žodį tarė Juozas Ginkus, apie 
sukaktuvininką kalta jo Stasys 
Jakštas. žodžiu sveikino Liet 
gen. konsulas J. Budrys, dr. 
J. Puzinas, J. Šlepety*/dr. B. 
Nemickas, kan. J. Meškaus
kas. Minėjimui vadovavo Ant 
Sodaitis. Vėliau klubo apati
nėje salėje įvyko vaišės, ku
riom vadovavo V. Alksninis. 
Pasakyta dar sveikinimo kal-

Balfo vajus 
oficialiai baigiasi gruodžio 15, 
"bet aukos dar plaukia. Tiki- 
/ inasi, kad šių metų vajus New

Yorke ir New Jersey Baltui 
leduos- 10,000 doL Kas dar ne

paaukavo, dar nevėlu, — pra- 
' šom paskubėti.

PRADŽIA 9:80 VAU BILIETŲ KAINA: $6.50
Studentams, perkant iš anksto per Stud. Santarą ar L. Stud. S-ą, ir unif. kariams $3.00

Sukaktuvininkas Jurgis 
Kiaunė yra gimęs 1896 m. 
lapkričio 13, savanoris, Lietu
vos kariuomenės karininkas, 
dalyvavęs kovose už laisvę, 
mokytojas, tarnavęs Švietimo 
ministerijoje referentu spe
cialiems mokslams, vadovavęs 
aukštesnei prekybos mokyk
lai. Buvo aktyvus šaulys, visa
da uoliai reiškėsi ir dabar 
reiškiasi visuomeninėje veik-

Pardavimas
Parduodame daug įvairių 

vartotų daiktų: 3 gazinius pe
čius, toileto sėdynių, elektri
nių prosų, prosinimui lentų, 
virtuvės stalą su kėdėms, stik
lines duris, tinkamas iš lauko. 
Visai naujas staliaus varstotas, 
taip pat daug kitų namų apy
vokos daiktų. Viskas labai 
prieinama kaina. Galite pama
tyti vakarais iki 9 vai.; šešta
dieniais ir sekmadieniais išti
są dieną. Važiuoti BMT Brigh- 
ton Beach traukiniu, išlipti 
Kings Highway stotyje.

1814 E. 19th St.
Brooklyn, N. Y.

' Mirė
Jonas Dragunaitis, gyvenęs 

p100—017 87 Avė., Richmond 
Hill, mirė gruodžio 11 d. Ho- 

g race Harding ligoninėje, 64 
's. metų, pašarvotas šalinskų lai- 
F?' dojimo koplyčioje. Laidojamas 
^ šeštadienį iš Apreiškimo par- 
gte^bažnyčios Kalvarijos kapuose.

Mišios 10 vai. Liko duktė vie- 
H|į' nuolė Mary Andrew, dominin- 

kone, du sūnūs — Vincas ir 
5į-Andrew, viena sesuo Ona, bro- 

lis Juozas ir trys anūkai g&zįįįkk.' ” • • - - _
EFk- Andrius Rabikauskas, 70 m. 
^4 60—75 60 Avė. Mas-

pethe, N. Y., pašarvotas na- 
mie, laidojamas šeštadienį iš 
Angelų Karalienės bažnyčios 
šv. Jono kapinėse.

4 rooms, all year round, cot- 
tage on a large piece oi 
ground, $12,000.

Mastfc Park, L I. 
Call: HOUis 8-1144

Lietuvos vičię parengimai 
nuolat smagūs ir patraukia 

g/ daug jaunimo, iš apylinkės ir
iš toliau. Numatoma svečių iš 

' įvairių New Jersey valstybės 
' ir Philadelphijos atsilankant į

■ Lietuvos Vyčių 41 kuopos ren
ki'- giamus Kalėdų šokius, kurie

įvyks Kalėdų naktį, gruodžio 
25, Apreiškimo parapijos salė

ta -• je. Šokiams gros Joe Thomas 
orkestras. Pradžia 8:30 v. vi

VAITKUS
F U N EB A L HOME* 

197 Webster Avenue |
Cambridge, Mass. į 

PRANAS WATIKUS j 
Laidotuvių Direktorius 4 

ir Balsamuotojas ‘ 
NOTARY PUBLIC | 

P*tarnavfanas dienų Ir aaktj 4 
Nauja moderniška koplyčia šer- i 
menims dykai. Aptarnauja Cam- • 
bridge ir Bostono kolonijas fe-| 
miausiomis kainomis. Kainos to* 4 
pačios ir i kitus miestus. ♦

Reikale šaukite: Tel. TR 6-64S4 <

_ _____ Išnuomojamas
vienam asmeniui kambarys su 
apšildymu ir kitais patogu
mais. Kreiptisf Tel. MI 1-2473 
nuo 5 v. v. arba rašyti: 117— 
08 lllth Avė., Richmond Hill, 
L. L, N. Y.

Juozas Survilas su Nenci 
Hill susituokė gruodžio 2 šv. 
Marijos bažnyčioje.

Antanas ir Teresė Rašteliai 
susilaukė pirmo kūdikio —sū
naus.

Kun. P. Juškaitis, prade
dant verbuoti naujus narius į 
šv. Vardo draugiją, kvietė vi
sus vyrus, jaunus ir senus, įsi
rašyti į šią garbingą bažnyti
nę organizaciją.

40 valandų atlaidai lietuvių 
bažnyčioje prasidėjo gruodžio 
14 ir baigsis gruodžio 16, sek
madienį, 3 vai. popiet.

Pasižadėjimas neremti ir ne
lankyti nepadorių filmų buvo 
padarytas bažnyčioje gruodžio 
9 d. Buvo perskaitytas ir ar
kivyskupo laiškas, kviečiantis 
paremti vengrų tautą kruvino
je kovoje priekį, komunizmą.

Antano Knettio radijo pro
gramos išlaikymui parengimas 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Jame dalyvavo ir iš Cambridge 
kolonijos, paremdami jo gra
žias pastangas.

Kun. Juozo Petrausko moti
na mirė gruodžio 7.

Antanina MažutaHionė mirė 
gruodžio 3. Į laidotuves buvo 
atskridę iš Kalifornijos jos 
sūnūs lakūnas Alfonsas ir Ka
zimieras su žmona.

Marija iakalianė, ilgai išgu
lėjusi ligoninėje, grįžo namo.

Karšt. Patr.

Tel. EVergreen 7-4335 ~

Steplien Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

išgąsčio
dies supykimų ir šurpuliavi- 
mų, ausų spiegimo ir greito 
pavargimo, dieglių ir vidu
rių nemalimo. Nervinė yra 
mišinys daugelio šaknų, žo
lių, žiedų, žievių ir riešutų. 
Vartojama arbatos formoje. 
Daug kam pagelbėjo ši Ner
vinė. Ir mūsų Nervinėje nė
ra nieko kenksmingo. Sva
ras $5.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

So. Boston 27, Mass.

ir mūsiškiai šį sekmadienį iat ; 
svt . ■A

Chicagos ir Detroito įieta- 
vių futbolo komandos, laimė-/ 
jusios H lygos pirmenybes, už^ 
lipo į aukštąsias lygas. Apie 
tai plačiau kita proga.

Už LAK mirusius narius 
bus laikomos mišios Apreiški
mo bažnyčioje gruodžio 16 d. 
11 vai

Į LAK valdybą naujai iš* 
rinkti: protokolo sekretoriaus 
vieton Kazys Brazauskas ir 
biznio kontrolieriaus vieton 
Mykolas Slapšys. Kiti valdybos 
nariai liko tie patys: pirm. 
Lukoševičius; vicepirm. Lap- 
šys; finansų sekr. Daukša; ižd. 
Gasiliūnas; knygų prižiūrėto
jas Sakalauskas; direktorių ta
ryba — Misiūnas, Narbutas, 
Vilpišauskas; maršalka Blažio- 
nis; sporto vadovas Bagdžiū- 
nas. Pagyvinti sporto veiklai, 
buvo išrinkta komisija iš An
drulio, Kidolio, Klivečkos ir 
Staknio, kas tikrai sveikinti
na. Tikėsimės, kad ir tinkli- 
ninkai su stalo tenisininkais 
bus prikelti iš numirusių.

Lietuvių sporto sluoksniuo
se svarstomas abiejų klubų 
susijungimas yra vertas dėme
sio — vienybėje galybė!

Susižeidęs pereitą mėnesį 
pirmenybių rungtynėse krep
šininkas Keskonis, atrodo, bus 
pasigendamas dar kelias sa
vaites.

Mirusieji
Po gedulingų pamaldų šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
laidoti:

Juozas Naujokas (lapkričio 
30) 67 m. amžiaus. Velionis 
gyveno 74 Gatės St. So. Bos
ton. Nuliūdime paliko žmoną 
ir tris sūnus. Palaidotas šv. 
Benedikto kapinėse.

Pranas Raustis (gruodžio 
3) 72 m. amžiaus. Velionis gy
veno 50 Crescent Avė. Dor- 
chester, Mass. Nuliūdime pa
liko žmoną ir dvi dukteris. 
Palaidotas

Gaunami Ateities administracijoje, 916 Willoughby Avė. 
Brooklyn 21, N. Y. ir pas platintojus.

Kaina: 20 atviručių 2 dol. Užsakant didesnį 
kiekį duodama nuolaidą.

su BALETO PROGRAMA, turtingom VAIŠĖM ir ŠAMPANU, grojant JOE THOMAS 
ORKESTRUI, su kitokiais paįvairinimais.
čia NAUJUOSIUS METUS pakeltoje nuotaikoje sutiks visos Rytinės Amerikos lietu

viškas jaunimas.

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Parkvvay Statkm) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves.

Josepli Garszva
G RABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

Išnuomojamas
5 kambarių butas 1-me aukšte 

su šiltu ir šaltu vandeniu.
1122 Blake Avė.

. Brooklyn, N. Y.

Už nuoširdžias aukas skau
tėms ir skautams ir Moterų 
Sąjungai tariu nuoširdų lietu
višką ačiū. K. Bagdonas

D. Knystautai atšventė savo 
vedybinio gyvenimo auksinę 
sukaktį. Buvo vedę Lietuvoje 
1906 m.

Nervin
Alexander’s Nervi
nė veikia nuo viso
kių nervų 
k i n gumo, 
kvaišimų 
dėjimų, rūpesčio ir 
susikrimtimo, iste
rijos ir bemigės, 

ir karščiavimų, 5ir-

Įšventintas dijakonu
Gruodžio 8 dijakono šventi

mus priėmė Antanas Bendze- 
vičius. Kunigystės šventimus 
jis priims vasario 2, o vasario 
10 aukos primicijas šv. Petro 

parapijos bažnyčioje.
Federacijos susirinkimas

Liet. Kat. Federacijos Bos
tono skyriaus susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 14 d. 8:30 
vai. vak. šv. Petro parapijos 
salėje po bažnyčia.

J. B. SHALINS 
ŠALINSKAS

NEW HAVEN, CONN.

Skautės ir skautai suruošė 
linksmavakarį. Pavaidino, pa
šoko, veikė bufetas su ska
niais užkandžiais ir putojančiu 
alučiu, griežė puikus orkest
ras. Gavo gražaus pelno iš ku
rio 50 dot paskyrė lituanisti
nei mokyklai.

Moterų Sąjunga turėjo tor
tų pardavimą, 20 dol. iš pelno 
paskyrė lituanistinei mokyk-

Dėkojame giminėms, pažįs
tamiems ir visiems dalyvavu
siems šermenyse mūsų myli
mos dukters ir sesers Lea Pal- 
tan - Kairytės. Dėkojame už 
mišias, gėles ir palydėjimą į 
bažnyčią ir į kapines bei už 
pareikštas užuojautas skau
džioje nelaimėje. Dėkojame 
taipgi laidotuvių direktoriui 
Šalinskui už gražų patarnavi
mą ir visiems kuriuo nors bū
du prisidėjusiems ar išreišku- 
siems suraminantį žodį.

Tėvai Juozas ir Ona Kairiai, 
rasuo Aldona Orman, švogoris 
Jonas Orman ir anūkas Jonas

BAEASEVIČIUS ir SONlfc 
F UNEBA L HOM t 

25! W. Broadway 
South Boston, Mass.

: JOSEPH BARACEVIČIUb 
Laidotuvių Direktorius 
ToL ANdrww 8-2590’

WHIL — 1«O kltecyotai — Msdford, Mm
Kiekviena aekmadfenf nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio: Jei norite ka 
nors pauveiklnti ar pranerti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
mm ANTANUI F. KNKHIU1 — UttaMlan BmHo Rour, M (M- 
ta«e 8L, Namaad, Maaa Skyriai: Utknašte Fandtare Ca. — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadway. Ir Stasys Jakutis. 496 E. Broadway. So 
Boston, Mas*.; Antanas Daukantas Market 187 Websfer Avė.. Cam- 
bridsa, Masa Telefonai: NOnraad t-1440; SOntk Baatan 8-4S1S ar 

KIA U ui 7*808.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia-ObntiliaciJa.

Tel. VIrginia 7-4499

Vaikę kalėdinis parengimas
Gruodžio 16 d. 3 vaL p.p. 

So. Boston High School salėje 
įvyksta šv. Petro parapijos 
mokyklos vaikų parengimas. 
Parengimo programą išpildys 
apie 500 vaikų ir parapijos 
CYO orkestras. Parengimui 
vadovauja . seselės. Gautasis 
pelnas eis parapijai palaikyti.

Išrinko valdybą
Gruodžio 2 įvykusiame Bos

tono vyčių 17 kuopos susirin
kime išrinkta nauja kuopos 
valdyba: V. Skudrytė — pirm. 
A. Juritis vicepirm., ir Patri
cija Planskytė — sekretorė.

Vedė
Gruodžio 2 d. šv. Petro pa

rapijos bažnyčioje moterystės 
sakramentą priėmė Vilimantas 
Vaitas - Vaitkevičius su Virgi
nija Simanavičiūte. Kadangi 
Vilimantas tarnauja Amerikos 
laivyne, tad abu jaunavedžiai 
išvyko Kalifornijon.

Pakrikštyta
Lapkričio 24 d. šv. Petro 

parapijos bažnyčioje pakrikš
tytas Roger Kaplinger ir Joa
nos Grigaitės - Kaplinger sū
nus Roger ir Karolio vardais. 
Tėvai gyvena 181 D. St., So. 
Boston, Mass.

į Mattliew P. Ballasf 
(BIELIAUSKAS)

S FUNEKAL HOM B S
S M. P. BALLAS— Direktorim 4
3 ALB. BALTRONAS-BALTON J 

Reikalų Vedėjas
960 Grand Street 

Brooklyn, N. T. £
NOTARY PUBLIC S

:• William J. Drake- 
Dragūnas

11 o

;! LIETUVIS ADVOKATAS :
Telefonas JAmaica 6*7272;

į Tel. STagg 2-5043


