
PENKTADIENIS (FRIDĄY) LAPKRIČIO (NOV.) 30 D., 1951 M.XXXVI.’ Nr. 60 10 CENTŲ

LIGI 1951 METŲ —100 DIVIZIJŲ
Gynybos linija į rytus nuo Reino

Fronte veiksmai sustabdyti
Roma. — čia posėdžiaujanti 

Atlanto pakto taryba pasisakė 
už projektą, kad ligi 1954 m. 
turi būti sudaryta 100 kovai 
paruoštų divizijų. Planas grei
čiausiai bus plačiau svarstomas 
sausio mėn. įvyksiančioj tary
bos konferencijoj. Ligi to laiko 
sąjungoj dalyvaujančių kraštų 
atstovai ištirs, kiek ši programa 
yra įmanoma ūkiškai įvykdyti. 
Prancūzų užs. reik. min. Schu- 
manas konferencijai pranešė, 
kad mobilizacija tarptautinei 
Europos armijai gali prasidėti 
jau balandžio mėn. Pagal šį 
prancūzų planą ligi 1954 m. bū
tų sudaryta 43 divizijos po 13,- 
000 vyrų, iš kurių būtų 14 
prancūzų divizijų, 12 vokiečių, 
12 italų ir 15 Benelux kraštų. 
Visa ši armija dėvėtų tą pačią 
uniformą, gautų tą patį atlygi
nimą ir būtų žinioj bendro Eu
ropos gynybos ministerio. Bet 
dėl šio plano yra lik? susitarti 
visa eile klausimų ir pats pla
ną turi būti susitariančių kraš
tų parlamentų patvirtintas. Pa
sitarimai tuo klausimu vyksta 
jau dešimt mėnesių.

Tarptautinės Europos armi
jos sudarymui didžiausią kliūtį

JAV KETURIŲ NUSIGINK
LAVIMO KONFERENCIJAI 

PRITARIA
Paryžius. — Arabų - Azijos 

blokas Jungt. Tautoms įteikė 
pasiūlymą, kad JAV, Anglija, 
Prancūzija ir Sovietai sudarytų 
pakomise, kuri surastų nusi
ginklavimui formule arba bent 
padarytų ta kryptimi pirmuo
sius žingsnius. Su šiuo pasiūly
mu JAV atstovai tuojau sutiko, 
pažymėdami, jog panašus pla
nas buvo Sovietams pasiūlytas 
14 savaičių trukusioj Paryžiaus 
konferencijoj, bet jų buvo at
mestas.

Pasigenda dar puspenkto mili
jono vokiečių

Berlynas. — Paskutinėmis 
žiniomis, nuo 1939 m. ligi 1951 
yra suregistruota praėjusiame 
kare žuvusių 2,640.100 vokie
čių. Bet šis skaičius dar nega
lutinis, nes kas savaitė dar įre
gistruojama apie 1200-1400 
naujų, kurie ligi šiol buvo įre
gistruoti kaip dinge be žinios. 
Kartu Vakarų Vdkietijos vy
riausybė paskelbė, kad dar nė
ra žinios apie likimą puspenkto 
milijono vokiečių, kurie karo 
metu pakliuvo į Sovietų ran
kas. Iš jų buvo apie trys mili
jonai civilių ir 1,480,000 karių.

Greitu laiku paleis daugiau 
atsarginių

Washingtonas. — Marinų va
dovybe paskelbė, kad nuo lie
pos 1 d. yra paleista 20,800 at
sarginių ir ligi metų galo bus 
paleista dar 16.000. Nuo Korė
jos karo pradžios buvo pašauk
ta į tarnybą 147,774 marinų 
atsarginiai .

Ruošiasi roenevrams Vidurže
mio jūroje

Neapolis. — Viduržemio jū
ros JAV karo laivyno vado vė- 
liaviniam laive “Adirondadk” 
vyksta amerikiečių, anglų, 
prancūzų ir italų atstovų pasi
tarimai numatomų karo laivy
nų manevrų Viduržemio jūroje 
reikalu. Amerikiečių karo lai
vyną Viduržemio jūroje koman
duoja admirolas Carney. 

sudaro Anglijos laikysena. 
Nors ją sudaryti yra pirmiau
sia pasiūlė patys anglai, bet kai 
ta armija bandoma sudaryti, jie 
atsisako prisidėti.

Tarybos posėdžiuose dalyva
vęs gen. Eisenhovveris paragino 
visus sąjungos kraštus su dides
nėmis jėgomis ir vieningiau 
imtis vykdyti ginklavimosi pro
gramą. Gynimosi liniia, Eisen- 
hovverio nuomone, turi būti su
kurta toli į rytus nuo Reino. 
Taip pat jungtinės Euronos ar
mijos vyriausias vadas nurodė, 
kad negalima pasiklauti, tik 
vienais atominiais ginklais, bet 
turi būti suorganizuotos ir 
gausios kariuomenės divizijos.

Japonijos pasiuntinys Keichi Tatsu- 
ke yra atvykęs i Vašingtoną su ra
tifikuota taikos sutartimi, pasira
šyta San Francisco konferencijoje.

JAV GINKLUOJASI PRAĖJUSIO 
KARO TEMPU

Washingtonas. — Mobilizaci
jos direktorius Ch. E . Wilson 
kongreso komitete pareiškė, 
kad šiuo metu JAV ginklavi- 
masis yra pasiekęs praėjusio 
karo meto ginklavimosi tempą. 
Bet jį yra paskutiniais mėne
siais kiek sulėtinę vykę strei
kai. Wilson pareiškė nuomonę, 
kad ginklavimosi planas galės 
būti įvykdytas nesumažinant 
civilinės gamybos, išskiriant gal 
tik mažus pakeitimus. Bet di
desnė gamyba kai kurių daly
kų, ypač kuriems gaminti nau
dojamos kariniams reikalams 
svarbios medžiagos, nebūsianti 
įmanoma. Taip pat Wilson nu
siskundė krašte esančia pažiū
ra, “kad mes nekariaujame”. 
Jis sutiko su senat. Capehart 
nuomone, kad JAV šiuo metu

Komunistai demonstruoja prieš 
Atlanto paktą

Roma. — Vykstant Romoje 
Atlanto pakto tarybos posė
džiams, komunistai bandė su
ruošti plataus masto protesto 
demonstracijas, bet buvo poli
cijos išsklaidyti. Apie 450 ban
džiusių triukšmauti komunistų 
suimta.

Tokio. — Spaudos korespon
dentai pranešė, kad Jungt. Tau
tų sausumos pajėgos Korėjoje 
gavusios įsakymą nutraukti 
kovas ir šaudyti tik tuomet, jei 
pačios bus puolamos. Jūros ir 
oro pajėgos savo operacijas tę
siančios. Bet kieno įsakymu tai 
padaryta, kol kas nėra paaiš
kėję. Prez. Trumano sekr. J. 
Short spaudos atstovams pa
reiškė, jog pasklidęs gandas, 
kad tai, gal būt, yra Baltųjų 
Rūmų įsakyta, esąs neteisingas. 
Jis pabrėžė, kad veiksmai Ko
rėjoje nebus nutraukti, kol ne
bus pasirašyta paliaubų sąly
gos. Gynybos departamentas 
taip pat pareiškė, kad apie ko
vų sustabdymą neturįs jokios 
oficialios žinios ir esąs papra
šęs gen. Ridgway pasklidusios 
žinios patikslinimo. Bendras 
įspūdis, kad yra duotas įsakv- 
mas tT< faktiškai fronte sustab
dyti veiksmus, bet oficialiai tie 
veiksmai nėra sustabdyti.

IŠVALĖ BUVUSĮ VALYTOJĄ
Praga. — Komunistinės Če

koslovakijos radijas paskelbė, 
kad pašalintas iš pareigų ir su
imtas R. Slansky. Jis kaltina
ma^ dalyvavęs prieš vyriausybę 
nekreiptame sąmoksle. Slansky 
šiuo metu buvo parlamento na
rys ir ministerio pirmininko pa
vaduotojas. Jo kritimas prasi
dėjo, kai rugsėjo mėn. pra
džioj Slansky buvo pašalintas 
iš Čekoslovakijos k. part. gene
ralinio sekretoriaus vietos, ku
rioje jisai buvo vyriausias par
tijos drausmės prižiūrėtojas ir 
ivsų ankstesnių valymų vykdy
tojas. Tikroji Slansky likvida
vimo priežastis dar nėra pilnai 
paaiškėjusi. Manoma, kad tai 
pasekmė korikurencijos už įta
ką tarp jo ir dabartinio prezi
dento Gottvaldo. Taip pat gali
mas dalykas, kad jam bus su
versta kaltė už labai didelius 
šiuo metu Čekoslovakijos ūki

yra kariaujantis kraštas, ir tai 
tautai turi būt atvirai pasaky
tas, nors oficiali pažiūra yra, 
(kad JAV šiuo metu nėra ka
riaujantis kraštas. Korėjoje ka
riaujančios Jungt. Tautos.

Derybos tebevyksta
Susitarus dėl demarkacijos 

linijos ir ją pasirašius, karo pa
liaubų derybos tebevyksta to
liau. Kad sutarta demarkacijos 
linija įsigaliotų, yra dar likę 
susitarti dėl visos eilės dalykų 
— paliaubų sąlygų vykdymo 
kontrolės, pasikeitimo belais
viais, svetimų pajėgų iš Korėjos 
atitraukimo ir kit. Bet kol kas 
šiais (klausimais pažangos nepa
siekta. Paskutiniame posėdyje 
svarstyta Jungt. Tautų delega
cijos pasiūlymai sudaryti bend
rą paliaubų sąlygų vykdymui 
prižiūrėti komisiją ir uždrausti 
paliaubų metu stiprinti frontą. 
Bet komuimtai atsisako su tuo 
sutikti. Todėl įtariama, jog ko
munistai kiek pasilsėję vėl gali 
pradėti puolimą.

Kovos fronte
Paskutiniame apie padėtį 

fronte biuleteny nurodoma, 
kad ištisą dieną visam fronte 

nius sunkumus. Prisidėjusi taip 
pat jo suorganizuota JAV žur
nalisto Oatis byla, po kurios 
JAV panaudotos ūkinės prie
monės labai snūdžiai palietė 
Čekoslovak^bs ūkį Šito Slans
ky nebuvo pramatęs.

JUGOSLAVIJA KALTINA 
SOVIETUS

Paryžius. — Jugoslavija įtei
kė Jungt. Tautoms platų skun
dą, kad Sovietai ir jų satelitai 
vykdo atvirą ir agresyvų visų 
jos sienų supimą. Jugoslavija 
nurodo, kad Rumunija. Bulga
rija ir Vengrija turi 810,000 ka
riuomenės, kurios pusė yra iš
dėstyta prie Jugoslavijos sienų. 
Paskutiniais metais yra įvykę 
2519 pasienio incidentų. Jugo
slavija prašo Jungt. Tautas pa
skirti mišrią komisiją visiems 
šiems dalykams ištirti.

PALEISIĄ IŠ KALĖJIMO 
ARKIV. STEPINAC

Belgradas. — Tito spaudai 
padarytame pareiškime nurodė, 
kad esą galima artimu laiku 
ladkti arkiv. A. Stepinac palei
dimo. Bet kartu pareiškime bu
vo leidžiama suprasti, kad Tito 
nemano leisti arkiv. Stepinac 
po paleidimo iš kalėjimo eiti 
savo pareigas. 

buvusią tylą vėl komunistai nu
traukė, rytinėje fronto dalyje 
pradėję puolimus. Bet puolimai 
aštuntosios armijos buvo at
remti.

Oro kovos tebevyksta. Ko
munistų lėktuvai pirmą kartą 
nuo karo pradžios puolę Jungt. 
Tautų laivyno lėktuvus. Bet 
didesnio masto susirėmimų pa
skutiniuoju metu neįvyko.

IRANAS PARDUOSLĄS NAF
TĄ RYTŲ BLOKUI

Teheranas. — Irano min. 
pirm, pavaduotojas Fatemi pa
reiškė, kad Iranas ruošiasi sa
vo naftą pardavinėti Rytų blo
kui, kai tik būsią atlikti reika
lingi formalumai. Jis tai galįs 
visai legaliai daryti, kadangi bu
vusieji pirkėjai turėję pasiūly
mams pakankamai laiko, bet tų 
pasiūlymų nepadarę. Stebėto
jai nurodo, kad ilgainiui tokia 
prekyba tarp Irano ir Rytų 
bloko kraštų galėtų gal ir iš- 
sivysyti, bet šiuo metu Fatemi 
pareiškimas daugiau turįs pro- 
pogandinės, negu praktinės 
reikšmės, nes iš tikro Iranas 
naftos, kurią galėtų parduoti, 
tuo tarpu neturi. Net ir anglų 
dar palikta nafta prie kiek lai
ko buvo baigta naudoti ir turė
jo būti pačiam krašte naftos 
vartojimas suvaržytas.

TITO ŽAVĖTIS NĖRA 
PAGRINDO

Nevv Yorkas. — Grįžęs iš še
šių savaičių kelionės po Europą, 
atstovų rūmų narys A. Ribi- 
coff spaudos atstovams pareiš
kė, kad Jugoslavijos Tito ir jo 
valdymu žavėtis nėra jokio pa
grindo. Taip pranešti Ribicoff 
pasiruošęs ir kongresui. Tito 
krašto gyventojai nekenčia ir 
kolektyvizacijos užsimojimai 
kaimiečių tarpe yra sukėlę di
delio pasipiktinimo. Populia
riausias jo žygis yra buvęs tik 
santykių su JAV pagerinimas, 
nes gyventojai yra pilni Sovieti
nio imperializmo neapykantos. 
Bet jo prašymas teikti Jugosla
vijai maisto yra nepateisina
mas, kai jo trūkumas kyla dėl 
vidaus politikos.

ATRADO NAUJĄ BEDĄ 
LIETUI SUKELTI

Sidney. — Australijos moks
lininkams pavyko surasti labai 
pigų ir paprastą būdą sukelti 
lietų. Jis sukeliamas ant ne
aukštai esančių debesų iš vir
šaus laistant vandenį. Tuo būdu 
esą galima su tonu vandens 
sukelti apie milijoną tonų lie
taus. Australai tikisi, kad šio 
atradimo pagalba bus galima 
sudrėkinti ir panaudoti žemės 
ūkiui plačios dabartinių dyku
mų sritys.

5,000 ŠEIMŲ LAIKOMOS 
ĮKAITAIS

Taipeh, Formoza. — Pusiau 
oficiali kinų nacionalistų žinių 
agentūra Tato pranešė, kad 
Pietų Kinijos Chungshan mies
te komunistai yra paėmę įkai
tais apie 5.000 šeimų, kad iš jų 
giminaičių užsieny, ypač JAV, 
galėtų išspausti už jų paleidi
mą mokestį. Daugelis suimtųjų 
esą nusižudę, kad tik .jų gimi
nėms komunistai negalėtų su
daryti sunkumų.

Indija paskyrė nauju ambasadorių Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms. Jis pakeitė ligšioline ambasadore Vijaya Lakshmi Pandit, kuri 
grįžo j Indija dalyvauti parlamento rinkimuose. Kairėje — naujasis 
ambasadorius Binay Ranjan Šen, dešinėje — Valstybės Departamento 
vicesekretorius George C. McGhee.

LIETUVIAI NORI TEISE IR TEISIN
GUMU PAREMTŲ SANTYKIŲ

New Yorkas. — Laisvosios 
Europos radijo lenkų skyrius 
padarė pasikalbėijmą su Lietu
vių Patariamosios Grupės pirm. 
V. Sidzikausku. Pasisakydamas 
į klausimą, kaip dabar kovo
janti Lietuvai vaizduojasi savo 
santykius su Lenkija, pirminin
kas pareiškė, kad Lietuva nori, 
jog tie santykiai būtų ne tokie, 
kokie yra buvę. Susipratimas 
turi būti paremtas teise ir tei
singumu.

Šiomis dienomis Laisvosios 
Europos Radijas lenkų, čekų.

KIAULIENA ATPIGSIANTI

Chicago. — American Meat 
Institute paskelbė, kad varto
tojai gali laukti kiaulienos ir 
jautienos atpigimo, nes gyvulių 
rinkai pristatoma daugiau negu 
praėjusiais metais šiuo laiku ir 
didmenų prekyboje kiaulienos 
kaina nuo rugpiūčio mėn. yra 
kritusi 20%. 

SllCMVSTOS ŽINIOS
• Vakarų valstybės pasiūlė priimti Italiją į Jungt. Tautas, 

bet Sovietų atstovas pareiškė, jog jis vetuos, jei tas pasiūlymas 
būtų priimtas.

• Iždo sekr. Snyder paskelbė pareiškimą, kad JAV delegacija 
Atlanto sąjungos taryboje nepadarė jokių naujų finansinių pasi
žadėjimų. Kol kongresas nepaskirs užsieniui remti naujų sumų, tol 
ir naujų pasižadėjimų JAV nedarysiančios.

• JAV aukštasis komisaras Vokietijoje atmetė Vengrijos 
priekaištą, kad nebuvęs jai sugrąžintas visas vengrų turtas, kuris 
buvo pažadėtas gražinti sutarty dėl R. A. Vogeler paleidimo.

• Po visos Sovietų propogandos, kad Baltijos tremtiniai iš 
Vakarų grįžtų namo, nuo 1945 m. ligi šio laiko į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją grįžo vos apie 100.

• Domininkonų respublika pasirašė su JAV sutartį, kuria lei
džia savo teritorijoj JAV įrengti iš tolo vairuojamų sviedinių ban
dymo duomenims tirti stotį.

• Prez. Trumanas vietoj atsistatydinusio E. Johnson nauju 
ekonominės stabilizacijos direktorium paskyrė buvusį Springfield, 
Mass.. majorą R. L. Putnam.

• Ryšium su neteisėtumų federalinėje mokesčių įstaigoje iš
kėlimu atleista kaip netinkami 31 tarnautojas.

• Jungt. Tautų politinis komitetas nutarė, kad Jungt. Tautos 
dar kartą kreiptųsi į Rytų bloko valdybes komunistų pagrobtų 
graikų vaikų grąžinimo reikalu.

rumunų, bulgarų transliacijose 
savo kalbomis davė VLIKo y- 
patingo bendardarbio JAV V. 
Sidzikausko 15 min. kalbą kaip 
Lietuvos žodį į bendro likimo 
tautas.

Laisvosios Europos Radijo 
lietuvių skyriaus vedėju paskir
tas V. Sidzikauskas jau pradėjo 
darbą. Netrukus pradės anga
žuoti kitus reikalingus tam 
žmones.

BI RMOJE VĖL ATGIJO 
PILIETINIS KARAS

Rangunas. — Burmoje vėl 
prasidėjo kovos už savo auto
nomiją kovojančios karų kilties 
su centrinės vyraiusybės dali
niais. šitą padėti stengiasi iš
naudoti komunistai, kurie re
mia kol (kas karus prieš centri
nę vyriausybę, kad krašte pai
rus tvarkai ir abiem pusėm nu
silpus, patys galėtų paimti val
džią į savo rankas.
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SOVIETAI ŽUVAUJA
K. RAUKLAUKIS

Mūsų bendradarbis Švedijoje

Paskutiniu laiku Skandinavi
jos, ypač Švedijos ir Danijos 
pakraščius pradeda lankyti So
vietų kuteriai. Praeitą savaitę 
šeši tokie Sovietų kuteriai, 150 
tonų talpumo kiekvienas, nu
leido inkarus apie porą mylių į 
pietvakarius nuo Marstrando 
(švedų vakarinėse pakrantėse), 
nors toji vieta dėl dugne esan
čių minų pavojaus uždrausta 
tiek žuvauti, tiek nuleisti inka
rą.

Lotsai greit pastebėjo “sve
čius” ir tuoj aliarmavo vakari
nių pakrančių karinio laivyno 
vadovybę. Bet kol vienas iš pa
siųstų minininkų išsiruošė ke
lionėn, rusai jau buvo paleidę 
‘garą” pietų kryptimi. Mininin
kas dėl didelių bangų negalėjo 
“žvėjų” laivyno vytis. Muitinin
kai tačiau gerai apžiūrėjo kute
nus. Rusai, sako, buvę sukal
bami. Žuvies Ikuteriuose nebu
vo, sakėsi ją atidavę didesniam 
laivui, kurs pirma jų nuplau
kė namo.

Panašūs paslaptingi kuteriai 
apsilankė ir Danijos pakrašty. 
Jų net septyni “žuvavo” Jam- 
mer įlankėlėje. Danų žvejai, 
buvę visai netoli tų Sovietų ku
tenu, tvirtina, kad tų kuterių 
kapitonai dėvėjo karines uni
formas. Svetimi žvejų laivai, 
paprastai, nepriplaukia taip ar
ti Danijos, žuvauti svetimiems 
ten uždrausta, o Sovietų kute
riai net kels kartus buvo per
žengę trijų mylių teritorinių 
vandenų sieną. Danijoje visi y- 
ra tos nuomonės, kad tai yra 
tie patys Sovietų kuteriai, ku
rie neperseniausiai buvo pasiro
dę Škotijos pakraščiuose, kur 
tada vyko anglų karinio laivy
no manevrai.

Neatsiliko ir Rytų Vokietijos

DATAS f SLA 
NINKU S — ALBINAS B.

TREČIOKAS
(skelbimas)

Jei norite sutaupyti pinigų ir 
laiko SLA narių naudai, kad 
SLA reikalai būtų atlikti gerai 
ir greitai, kad SLA apdrauda ir 
pašalpa būtų stipriausia ir, kad 
SLA narių visi reikalai būtų 
pilnai apsaugoti, balsuokite už 
A. S. Trečioką, ir išrinkite jį 
į SLA Centro Iždininko vietą.

Albinas S. Trečiokas dirba 
SLA narių naudai daugiau kaip 
25 metai. Buvo SLA seimuose 
išrinktas į švietimo ir finansų 
komisijas ir pavyzdingai dirbo 
jose 10 metų. Taip pat be per
traukos yra SLA 245 kuopos ir 
5-to apskričio valdyboje dau
giau kaip 25 metus. Be to, jis 
yra New Jersey ir New York 
valstijų diplomuotas apdraudos 
atstovas. Todėl visi SLA na
riai yra kviečiami balsuoti už 
Albiną S. Trečioką į SLA Cent
ro Iždininko vietą.

SLA 245 kuopos ir SLA 5-to 
apskr. Valdybos Nariai.

DYKAI DYKAI
Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO. NEURALGIJA. 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikata ir ja bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavarde ir antrašą ir siųsk ši garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkės 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar i kuprą susimėtės.

Reumatizmą sirgti pratęs. 
Deksnio Mostim tepk gerai. — 
Išnyks skausmai kaip garai.

Yra senas ir teisingas priežodis: 
kas tepa, tas ir važiuoja. Tad jeigu 
nori važiuoti, tai ir tepk ir vėl tepk 
su Deksnio Galinga Mostim.

DEKF.VS PROMCTS 
ęP. O. Bos Bfifi 
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žvejai, šeši vokiški kuteriai bu
vo atplaukę į Ystado (pačiuose 
Švedijos pietuose) uostą. Aud
ra buvo netaip jau maža, bet 
keisčiausia, kad tie kuteriai tie
siog iš Sassnitzo movė į Ysta- 
dą. Bet tuoj paaiškėjo ir jų 
“žvejybos” tikslas: pasiekę 
kraštą, žvejai kaip amaras puo
lė pirktis sau maistą. 0 kai nie
kas neėmė jų “ostmarkių", jie 
siūlė žuvimi, bet švedai neėmė 
ir jų žuvies. Laivai buvo visą 
laiką policijos saugomi. Nieko 
nepešę, laivai vėl pasuko namų 
link.

Nežinia, kokiais sumetimais 
tie sovietiški kuteriai taip sve
čiuojasi Skandinavijos vande
nyse. Skandinavų laivams ta
čiau nevalia net pažvelgti i so
vietinius vandenis. Visiems juk 
gerai yra žinoma, kaip Sovietų 
piratai Baltijos jūroje gaudė 
švedų ir danų žvejus ne Sovie
tų, o tarptautiniuose vandeny
se. O šiomis dienomis lenkų 
užsienio reikalų ministerija 
pranešė Švedijos pasiuntinybei 
Varšuvoje, kad, norint išvengti 
nelegalios žvejybos lenkų teri
toriniuose vandenyse, lenkų pa
truliniai pasienio laivai gavo j- 
sakymus į lenkų uostus inspek
cijai pristatyti visus laivus, ku
riuos tik jie “įtars nelegaliai 
žuvaujant”. Jeigu bus konsta
tuotas “nusikaltimas”, žuvys 
bus konfiskuotos, o kapitonas 
buš nubaustas pinigine pabau
da. Taigi, naujas įplaukų šalti
nis!

Švedijos žuvininkystės sąjun
ga labai susirūpinus tuo dras
tišku lenkų žygiu. Švedų žve
jams labai sunku šio įsakymo 
prisilaikyti, nes jie nežino, kur 
eina ir kokia yra Lenkijos teri
torinių vandenų siena. Jau 

porą metų Švedijos užsie- 
?ikalų ministerija tuo rei- 
kreipėsi j lenkų vyriausy

bę, bet ligi šiol dar nėra ga
vusi jokio atsakymo.

LIETUVOS KARIUOMENES ŠVENTE NEW YORKE
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minėta Lietuvos Kariuomenės . Labanauskas. 
Šventė. Ji prasidėjo pamaldo
mis Apreiškimo bažnyčioje, šv. 
Mišias atnašavo kun. J. Pakal
niškis, o įspūdingą pamokslą 
pasakė pirmasis ir paskutinis
Lietuvos Kariuomenės kapelio
nas kan. prof. J. Meskauskas. 
Tiek pamaldose, tiek minėjimo 
iškilmėse salėje dalyvavo karo 
veteranų organizacijos: Ame
rikos Lietuvių Legijono, Da
riaus ir Girėno Postas Nr. 1, 
Amerikos Legijono Lietuviška
sis Atminimo Postas, ir buv. 
Lietuvių karių d-ja*
Bažnyčioje ir salėje buvo jų vė
liavos su sargybiniais.

Minėjimo prezidiuman buvo 
pakviesti simboliškai atstovau
ti: Lietuvos Kariuomenės Sava
norių - Kūrėjų Sąjunga— vyr. 
Įeit. K. Kepalas: Vyties Kry
žiaus Ordino kavalierius — 
Iz. Kraunaitis ir daktarė Biru- 
tienė; Klaipėdos krašto sukili
mo veteranus — pulk. J. Bud
rys, kuris yra Vyties Kryžiaus 
kavalierius; Lietuvos Šaulių 
Sąjunga — Įeit. J. Eidimtas; 
Lietuvių Kariškių Dalinių Si
bire veteranus — daktaras In- 
gelevičius; Lietuvos Kariuome
nės kapelionus — kan. J. Meš
kauskas; Amerikos Legijono 
Lietuvių Postą — posto vadas 
A. Nassau: New Yorko Lietu
vių Tarybą — jos pirmininkas 
ir Nepriklausomybės Karų da
rų dalyvis P. Mikalauskas; Lie
tuvių Bendruomene — vietinio 
skyriaus pirm. inž. A. Novickis. 
Am. Liet. Legijono Dariaus ir 
Girėno Postą — maj. L. Virbic
kas; Lietuvos Karo Invalidus— 
kap. J. Kiaunė: Lietuvių Rezis
tencijos Politinius Kalinius — 
kapt. Alksninis; 1905 m. Di
džiojo Vilniaus Seimo dalyvius 
—J. Ambraziejus; Lietuvos ka-

Hriliejus Po upei Italijon šiaurėje, buvo apsemti dideli plotai derlingu laukų ir beveik paskandintas čia 
matoma* Adrijo* miestą*. Gyventojai visi išsikėlė. Nemažo žuvusiųjų skaičiaus valdžia dar nėra leidu 
*1 paskelbti.

L’Osservatore Romano apie Mindaugą
Ne tik Italijoj, bet ir visame 

pasaulyje plačiai skaitomo Va
tikano dienraščio “L’Osserva
tore Romano” lapkričio 18 d. 
laidoje yra išspausdintas prof. 
Zenono Ivinskio straipsnis 
“Mindaugas — pirmasis Lietu
vos krikščionis karalius.” 
Straipsnis užima didesnę dalį 
puslapio. Ypatingai stambiomis 
raidėmis antraštė tikrai neliks 
skaitytojų nepastebėta. Įžango
je autorius trumpai primena 
Lietuvą okupavusių Maskvos 
komunistų propagandines pas
tangas, šmeižiant Popiežių ir 
šv. Sostą, užtemdyti tą džiaugs
mingą prieš septynis šimtme
čius įvykusį faktą, kuriuo lie
tuvių tauta. įsi jungė į Katalikų 
Bažnyčią'*

Toliau pabrėžiama, kad 1251 
m. įvykęs Lietuvos valdovo 
krikštas turėjo reikšti ir ofi
cialų visos tautos apkrikštyji- 
mą. Peržvelgiami Mindaugo

Minėjimui vadovavo buvęs 
Amerikos Lietuvių Legijono 
Dariaus ir Girėno Posto vadas, 
Lietuvos Istorijos anglų kalba 
autorius, adv. K. Jurgėla. Savo 
kalboje jis pabrėžė Mindaugo 
Krikšto metų reikšme ir lietuv. 
tautos tūkstanties metų kovą 
už pagrindines žmogaus teises, 
ypatingai už teisę tikėti ir val
dytis savarankiškai.

Paminėjime bei vėliau įvyku
sioje ramovėnų sueigoje kalbė- 

D-jos 
“Ramovės” pirm. pulk. Krau
naitis, Generalinis Lietuvos 
konsulas J. Budrys ir kapt. 
Petras Jurgėla, kuris savo iš
samioje Lietuvos kariuomenės 
atkūrimo studijoje nurodė 
daug lietuvių karžygiškumo ir 
pasiaukojimo pavyzdžių, iki 

“Ramovė.” jo buv. Lietuvos Karių

Romoje buvo sušaukta Atlanto sąjungos valstybių konferencija. 
Poodžiu metu pranešima padarč vyriausias Atlanto Mijungos kariniu 
pajėgu vadas gen. D. F.iscnhoucris ir Britanijos užsienio reikalu mi
nisteris A. Eden,

santykiai su Inocentu IV ir su 
šv. Sostu apskritai, jo pastan
gos įkurti tiesioginiai nuo Ro
mos priklausančią Lietuvos 
bažnytinę provinciją, pirmųjų 
vyskupijų įsteigimas, Mindaugo 
santykiai su Kryžiuočių Ordi
nu ir jų galutinis nutrūkimas, 
kurį Ordino kronikos aiškina, 
kaip Mindaugo apostaziją nuo 
katalikų tikėjimo. Prof. Z. 
Ivinskis, atkreipęs dėmesį į 
Klemenso IV su pagarba apie 
Mindaugą atsiliepiančius laiš
kus ir į Mindaugo apostaziją 
neigiančią daugelio istorikų 
nuomonę, sako, kad iš turimų 
šaltinių klausimo negalima ga
lutinai išspręsti. Negalima pa
neigti ir tų istorikų nuomonės, 
kurie įrodinėja, kad Mindaugas 
mirė, jei ne kaip tikėjimo kan
kinys, tai bent kaip tikras krik
ščionis.

Pabaigoje straipsnio autorius 
peržvelgia tas sąlygas, kuriose 

šiol platesniai Amerikos visuo
menei visai negirdėtų.

Minėjimo metu susirinkusieji 
sudėjo 114 dolerių kariams in
validams sušelpti.

Šventės proga išėjo ir gražiai 
išleistas “Kario” žurnalo nume
ris, gausiai iliustruotas ir pil
nas aktualių straipsnių bei pra
nešimų.

Kariuomenės Šventės dieną 
“Amerikos Balsas” perdavė 
pulk. K. Griniaus įdomią kal
bą apie Lietuvos Kariuomenės 
kūrimosi pradžią. Sekmadienio 
programoje buvo prisiminta, 
kad tik dėka savanorių pasiau- 
Ikojimo, Lietuva išvengė Ukrai
nos, Baltgudijos ir kitų nepri
klausomybę tais pat metais pa
skelbusių tautų likimo. Jei ne 
Lietuvos kariai, ir mūsų šalis 
būtų buvusi raudonojo tvano 
užlieta dar 1918-19 metais.

Žv. 

katalikų tikėjimas plito Lietu
voje, kol lietuvių žemė galuti
nai pribrendo Kristaus karalys
tei Vytauto Didžiojo ir Jogailos 
laikais.

Prof. Z. Ivinskis straipsnį 
baigia šiais žodžiais: “šie taip 
garbingi tolimi istorijos įvy
kiai ir tas toks platus ir rūpes
tingas Šv. Sosto palarfkumas 
Lietuvai dar kartą paliudija, 
kad nepaisant bėgančių amžių, 
nepaisant politinių pasikeitimų, 
vienintelė Roma yra 
čianti savo nusistatyme visų 
pasaulio tautų atžvilgiu, ypa
tingai mažiausių ir tų, kurios 
yra prispaustos ir kenčian
čios.”

Elektros bendrovės, naudodamos 
anglį, smulkiai jį sumala milžiniškais 
prietaisais, kurių kiekvienas kainuoja po 
$40.000. Pasekmė yra ta, kad pasiekiamas labai aukštas degimo laipsnis... 
ir tai padeda išlaikyti Naujosios Anglijos gyventojams žemesnes elektros 
kainas.

Nauji įrankiai ir įrengimai... nuolatinė statyba naujų milžiniškų įmo
nių elektros srovei gaminti — visa tai labai brangios būtenybės. Jos būtinos, 
nes gamina pigesnę elektros jėgą... o tai duoda galimybę N. Anglijai dar 
daugiau ją naudoti namų apyvokai, prekybai ir pramonei.

Daugiau kaip pusė bilijono... santaupos milijonų taupių žmonių ... 
yra investuota į pokarinę statybos pro
gramą, kurią vykdo N. Anglijos elektros 
bendrovės.

eleetrie lighl and power companies
OF NiW ENGLAND ( )
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ĮVAIRŪS SKELBIMAI
GERBIAMIEJI SLA 

NARIAI,

Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoje kaip ir kifekivena norinti 
augti ir plėstis organizacija, 
reikalinga reformų. Visos re
formos, kaip žinote, turi būti 
svarstomos kuopų susirinki
muose ir vėliau formaliai pa
siūlytos Seimui. Šiuo metu aš 
siūlyčiau apsvarstyti ir pasiū
lyti Seimui:

1. Įsteigti Prieglaudos Na
mus, kurių fondą sudarytų pa
siturintieji ir tie SLA nariai, 
kurie turi apdraudas.

2. Už apdraudai įneštus pi
nigus SLA nariams mokėti di
videndus.

3. Paruošti ir pravesti vajų, 
kuris dabartinį SLA narių skai
čių padidintų bent iki 25,000.

4. Geresnei narių informaci
jai, Tėvynę leisti tris kartus 
per savąitę , o jos turiniui pa
gerinti — padidinti redaktorių 
štabą, pakviečiant naujų asme
nų.

5. Priimti nutarimą, kad Pil
domosios SLA Tarybos nariai 
tegalėtų kandidatuoti tik du ar
ba tri s terminus, bet ne dau
giau, kaip tai buvo ligi šiolei. 
Tai pagyvintų SLA veiklą.

6. Kiek galint sumažinti ad
ministracines išlaidas, kurias 
dabar sudaro, pav., įvairūs ke
lionpinigiai, viešbučių apmokė
jimas, dienpinigiai ir kt

Būdamas daugiau kaip 40 
metų SLA nariu, kaip ir Jūs 
visi, rūpinausi ir dabar rūpi
nuosi tos organizacijos gerovei. 
Aš esu įsitikinęs, kad arti Cent- 

nesiskei- ro gyvenantis iždininkas SLA
galėtų padaryti daug gero. Jis 
sutaupytų Centrui dideles su
mas, kurias dabar tenka išmo
kėti vien tik iždininko kelionei, 
viešbučiui, dienpiniginiams ir 

kt., žymiai pagreitintų ir SLA 
narių įvairius išmokėjimus 
(pav. pomirtiens, ligos apdrau
das ir kt.), kurių dabar terjka 
neįprastai ilgai laukti.

Sutikdamas kandidatuoti į 
SLA iždininkus, aš ypač šiuos 
reikalus turėjau galvoje. To
dėl, balsuodami už mane, Jūs 
balsuojate už SLA, o tuo pačiu 
ir už savo gerovę.

Reiškiu brolišką pagarbą,
Juozas Ginkus,

SLA 38 kuopos narys, 
kandidatas SLA iždininko 

vietai

Kalėdų Senis
pirmą kartą pasinaudos Ame

rikos paštu ir mūsų vaikučiams 
pristatys Vytės Nemunėlio
MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ
Tai mėgstamiausia mūsų 

jaunimo knyga, kuri pasirodys 
dar prieš gruodžio 15 d. Jos 
iliustracijas piešė žinoma vaikų 
knygų dailininkė S t a nei
ksite. Knygoje yra 12 'di
delių keturiom spalvom at
spausdintų paveikslų. Šalia lie
tuviško teksto bus atskirai įdė
tas ir angliškas vertimas, tai 
knyga galės pasinaudoti ir lie
tuviškai nemoką vaikai.

Norintieji apdovanoti savo 
vaikus ar draugus, — per Ka
lėdų Senį pasiųsti paštu “Meš
kiuką rudnosiuką”, — prašomi 
tuojau pasiųsti 2 dol. knygos 
leidėjui ir nurodyti tikslų ad
resą. Dėl knygos brangumo 
spausdinama nedidelis tiražas, 
todėl jau dabar prašomi visi 
knygų platintojai pranešti, kiek 
egz. reikės jiems rezervuoti.

Užsakymus siųsti šiuo adre
su: J. Kapočius, 680 Bush- 
wiek Avė., Brooklyn 21, N. Y.
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NORI KARO, RUOŠKIS TAIKAI
I z

Patirtis žmones moko, o iš tų pamokų išvedama kuris nors 
dėsnis ir taikoma ateities gyvenimui. Per ilgesnį laiką jis plačiai 
pasklinda kaip išmintingas pamokymas. Taip buvo gana ilgai vi
sų kartojamas senųjų romėnų įspėjimas: nori taikos, ruoškis ka
rui — si vis pacem, para bellum. Vadinasi, jei nori gražiuoju su 
kaimynu gyventi, tai laifcyk rankoje buožę. Kai tavęs bijos, tai 
r.esikabins, o jei norėsi pats prikibti, būsi jau iš anksto pasiruošęs: 
nereikės šuns lakinti, zuikiui bėgant palei langą. Ir išmintingu 
daiktu tai atrodo ir gaišties išvengi.

Dabar, tas senas karingi) romėnų pamokymas yra apvirtęs 
viršum kojom. Apvertė jį paskutinis karas, kuris pasibaigė nei 
taika nei muštynėmis. Kautis didžiosios valstybės taip greitai ne
nori, bet ir taikoje gyventi nesiseka: baugu, kad iš pasalų ne'J irs- 
tų tas lepūnėlis iš Maskvos. Išnešė jį iš nelaimės kiti didieji ant 
savo rankų, o jis vis traukia tą pačią dainelę: “jeigu karas rytoj, 
jeigu žygis poryt, pasiruošęs esu jau išryt.” Vadinasi, tebesilaiko 
senojo romėnų pamokymo, bet ne tam, kad taikoje gyventų, o 
kad kitus apkultų. Bet visam pasauliui to nepasakysi: pasmerks 
talkieji žmonės. Kas gi karo nori? Reikia tada dengtis ta ka, kaip 
yra padengiama raudona spalva visi bolševizmo puvėsiai. Dėlto 
šiandien ir anas romėnų posakis iš Kremliaus kitu galu skamba: 
jei nori karo, ruoškis taikai — si vis bellum, para pacem.

Viešai, žinoma, neskelbiama, kad “noriu karo” — tie žo
džiai praryjami, o pasakomi tik paskutiniai: “nor’.u taikos”. O kiek 
bolševikai jos nori, parodo ir paliaubų derybos Korėjoje ir Višins
kio (kvatojimasis Paryžiuje. Korėjoje kaip ir susitarta dėl linijos, 
kur ateityje turės būti nauji incidentai ir kaltinimai: matai, tu ją 
vėl sulaužei, kaip ir 38 paralelę prieš dvejus metus. Galima būti 
tikram, kad jau paruoštas ir tekstas tokiam kaltinimui, jei ta li
nija kuriam laikui sustingtų. Maskvos smegenys nestingsta —jos 
visą laiką verda karo aistros katile.

Kas to nemato, juokas ima ne juokais. Na, tai ir kvatojosi 
Višinskis, kai išgirdo Jungtinių Amerikos Valstybių nuoširdų pa
siūlymą: visi padėkime ginklus, tai bus taika. Bet tada reikėtų 
padėti ne tiktai buožes, o padžiauti ir dantis, kuriais venos tau
tos kitas kandžioja. Rusiškieji, bolševikų nusmailinti, yra ypa
čiai aštrūs ir ilgi, tad pro juos ir prašvilpė bolševikinis nuslkvato- 
jimas. Negi Kremliaus politbiūras leis, kad ateitų Jungtinių 
Tautų daktarai ir apžiūrėtų, kokias žvėriškas iltis jie turi išsiau
ginę. Jomis ir barškina, kad nori “taikiai” kitus sudoroti.

Galimas daiktas, jog metus kitus vis dar girdėsime skelbiant 
taiką, o bus ruošiamasi karui. Ilgų metų patirtis moko, kad nėra 
jau taip lengva žmogų nuginkluoti: jis vis dar labiau pasitiki sa
vo fizine jėga. O kai vienas ja remiasi, verčiamas jos griebtis ir 
kitas. Apie taiką kalbama, o karui ruošiamasi.

“Taip, aš veikiai ateinu. 
Amen, ateik. Viešpatie 
Jėzau!” (Apr. 22,20).

I.
“Du yra dideli Dievo darbai, 

kuriais jie parodė žmonėms sa
vo galybę ir gerumą: tai su
tvėrimas ir atpirkimas” (Ma
rio Righetti). Bažnyčia, gerai 
tai suprasdama, nesiliauja tei
kusi Dievui garbės: pasaulio 
sutvėrimo darbus ji prisimena 
savaitės dienų bėgvje ir gra
žiais himnais šlovina Kūrėją:

“Šviesas Kūrėjau gerasai,
Dienos uždegęs žiburį. 
Naujos šviesos spindėjimu 
Pasauliui pradžią padarei.” 
Žmonijos atpirkimo drama 

švenčiama per visus liturgi- 
nius-bažnytinius metus, kurie 
prasideda Advento pirmąjį sek
madienį ir baigiasi paskutinį 
sekmadienį po Sekminių: ‘ Vi
sa atpirkimo istorija, kuri pra
sideda patrnarkų ir pranašų 
viltingu laukimu Advente, to
liau vingiuodama pasiekia Už
gimimo prakartėlę, kančios 
kryžių. Prisikėlimo aleliuja ir 
iš dangaus nužengiančią Sek
minių ugnį, yra jausta į civili
nius - kalendorinius metus” 
(Kari Adam). TJf-rmnių rw‘u 
tekmė’e oro mūsų a’*;s pra^ėg" 
visas Kristau^ gvvetymas: tic 
skurdžium dienu Betkei^u' 
prakartė’ėje iki p^sla'*'nelies 
apšviefimo d’e”os Sekm’nė'e 
kada šv Dvasios ugn ini nužė
rė pirmuosius B-ž^vėio? žings
nius ir ia pavedė tiesos Moky
tojos globai.

Tačiau būtų pavirš ’tin š’-a' 
suprasta liturginių metų pras
mė, jeigu 'uos la’kvtume tik 
šaltu istorinių įvykių prisimini
mų ar pakartojimu: “Liturgi
niai - bažnytiniai metai nėr? 
vien istorinis Atpirkimo dnrbu 
ar didvyrių Svertųjų minėii- 
mas. Tai yra karta ir mūsų 
gyven;mo dienos, vedančio® 
mus į dieviškąjį gyvenimą pa 
gal Kristaus žodž u": Aš ate 
jau. kad turėtų gvvenimo ir 
apsčiau turėtų” (Jon. 10 10) 
(Mario Righetti). Bažnyčia, 
švęsdama liturginius metus 
trokšta kiekvieną tikinti*’) i- 
traukti į dieviškųjų misterijų 
vidurį, kad šis jas pažintų, ste
bėtų ir jų malonėmis raudot- 
tusi, a’rtyviai švęstų kartu su 
Bažnyčia Atpirkimo dramą.

n.
Liturginis Advento metas 

pradeda žmonijos atpirkimo 
dramą ir tikinčiojo akyse pa
stato ilgesingą vaizdą: nuodė-

JONAS PETRENAS

mės ir kitokių nelaimių iška
muota žmonija tiesia į dangų 
rankas ir maldaujančiai šaukia 
“Ateik, Viešpatie Jėzau” (Apr. 
22,20). Žmonių širdys, išar- 
džiusios vienybę su Dievu, su
kepo ir suaižėjo kaip ta Pales
tinos žemelė sausros metu. Vi
sų akys žvelgė į dangų ir laukė 
to meto, kada gaivinantys lie
taus debesys išlįs Teisingąjį, 
Pažadėtąjį, laukiamąjį Mesiją. 
Advento liturginė nuotaika, 
maldos ir giesmės šituo lauki
mu alsuoja. Pro violetine at
gailos spalvą, pro neviltį ir de
jones prasilaužia šiltas vilties 
spindulėlis, nes žmonės jau gir
di artėjančius paguodos žo
džius: “štai aš ateinu greitai” 
(Apr. 22,7). Ypač šis viltingas 
džiaugsmas matyti ankstvvose 
Advento šv. Mišiose — Raro

tuose. kurių šviesos mirgėjime 
matosi didžiulė deganti žvakė, 
papuošta baltu kaspinu. Tai 
išrinktoji Dievo duktė Marija, 
kurios sūnus, pramintas vardu 
Jėzus, “išgelbės savo tauta iš 
jųjų nuodėmių” (Mt. 1.21). 
Dėlto tat ir liturginis Advento 
metas, nežiūrint atgailos ir su
trintos širdies nuotaikos, yra 
“didžio entuziazmo ir džiugios 
vilties metas” (Schuster). Ši
tas entuziazmas ir viltys, ly
dinčios pirmąjį Kristaus atėji
mą žemėn, turės, kaip dirvon 
mestas grūdas. dVgti, augti, 
bręsti ir vešliu malonės ir 
krikščioniškojo prisikėlimo 
medžiu patikti Kristų antrojo 
atėjimo metu, kai jis kalbės iš 
teisėjo sosto: “štai aš darau vi
sa nauja” (Apr. 21,5). Betlie
jaus nuolankumas pasibaigs Tei
sėjo didybe ir iškilmingumu, 
kurs kviečius palieps suvežti 
į dangiškąjį kluoną, o rauges

surišti į pėdelius ir sudeginti 
(plg. Mt. 13,30). Tai ir bus di
džioji Viešpaties diena, “pele
nais paverčianti sutvėrimą”, 
kad iš griūvėsiu kiltų "nau
jas dangus ir nauja žemė” 
(Apr. 21,1).

m.
Ateik, gaivioji dangaus ra

sa, į žemę ir suvilgyk tiesos 
žodžiu sukepusias mūsų širdis, 
jau perilgai tavęs laukusias!

Ateik, lauktasis Kristau į 
žemę mažu kūdikėliu! Gal prieš 
švelnią Tavo rankutę sudrebės 
žiaurieji erodai ir paleis keršto 
ir žudynių kalaviją iš kruvinų 
rankų

Ateik, tikrasis Žmogau, į 
mūsų tarpą ir aplankyk mūsų 
miestus, aikštes, gatves, taip 
išsiilgusias nieko daugiau, o tik 
žmogaus!

Bažnyčios prieangyje, Vilniuje

A. TYKI OLIS

budėjimas
Benamio šie!varto budėjime 
Yra ir kartais spinduli i — 
Tylaus žvaigždžių žėrėjimo 
Atsižiūrėt: niekaip negaliu.

★

Tačiau užgęsta vėliai žemėje 
šviesiau prabilusi gaida — 
Laikai niūriai sutemę ją 
Paverčia gyvo ilgesio randa.

★

Bet norint paneria vėl debesys 
Žėrėjimą vienos nakties. 
Žinau, kad r.uo manęs ji slepiasi. 
Idant neliaučiau jon rankas vis 

tiest.

ATEIK IŠGELBĖTI MOŠŲ
(Ps 79)

Kurs ganai Izraelį, klausyk, 
kurs vedi Juozapą kaip bandą,

Kurs sėdi ant Kerubų, sužibėk 
ties Epraimu, ir Benjaminu, ir Manasu.

Pažadink savo galybe 
ir ateik išgelbėti mūsų.

Dieve, vėl pastatyk mus ir parodyk saro veidą 
skaistų, kad būtumėm išgelbėti.

K oreivi jų Dieve, iki kolei degsi rūstybe, 
kai tavo tauta meldžiasi?

Tu valgydinai jų ašarų duona
ir girdei ją gausingai ašaromis.

Tu padarei iš mūsų vaido priežastį mūsų kaimy
nams, ir mūsų neprieteliai tyčiojasi iš mū?ų.

Kareivijų Dieve, vėl pastatyk mus ir parodys savo 
veidą skaistų, kad būtumėm išgelbėti.

Tu pasiėmei vynmedį iš Egipto, 
išvarei pagonis ir įsodinai jį.

Paruošei jam žemę,
ir jis įleido šaknis ir pripildei žemę.

Kalnui buvo pridengti jo ūksmės 
ir jo šakų Dievo kedrai.

Jis išplėtė savo šakeles iki jūrai 
ir savo atžalas iki upei.

Kam gi tu išardei jo sieną,
kad visi, kurie praeina keliu, skintų jo uogas? 

Kasi knistų jį laukinis šernas
ir Icukiniai žvėrys ganytimi jame.

Kareivijų Dieve, apsigręžk, 
pažvelk iš dantytus ir matyk, ir aplankyk š.tą 
vynmedį,

Ir globok tą, kurį įsodino tavo dešinė, 
ir atžalą, kurią sau sustiprinai.

Kurie v nudegino ugnimi ir nukirto jį, 
težūna tavo veido sudraudimu.

Tebūna tavo ranka ant tavo išrinktojo vyro, 
ant žmogaus 'sūnaus, kurį sau sustiprinai.

Mes jau nebeatsitrauksime daugiau nuo tavęs; 
tu laikysi mus gyvus, ir mes skelbsime tavo 
vardą.

Viešpatie, kareivijų Dieve, vėl pastatyk mus 
ir parodyk savo veidą skaistų, kad būtumėm 
išgelbėti.

(Iš arkiv. J. Skvirecko verstos
“Psalmių knygos”)

LIEPOS
KETURIOLIKTOJI

Pradžia K “Gabijos” leidžiamos knygos — “Mėnuo, vadinamas 
medaus.”

čia, ir kažkur nežinomoje 
vietoje, buvo tylu, bet Julija 
jautė, ji žinojo, kad kažkas, 
kaip ir ji, tebelaiko rarikoje te
lefono ragelį. Tačiau ji žinojo ir 
tai, kad nei ten, ir niekur pa
saulyje, ir niekam, tiktai jai 
vienai, šitas mažas daiktas yra 
baisiai sunkus — jis traifkė že
myn jos pirštus, svarino galvą 
ir kažką darė su širdimi — ji 
net negalėjo gerai apimti ką. 
O tyla buvo tokia, tarytum kas 
seka pasalomis, seka iš tam
sos, nors yra diena, akys ar 
žingsniai tykoja ją. ir ji negali 
pabėgti nei nugalėti to.

Vis tylu, ir sunkumas didė
ja, jis ją lenkia pusiau, iki pat 
žemės spaudžia ją. dabar tas 
kažkas, kas ją sekė, tas nema
tomas ir negirdimas, jau ruo
šėsi smaugti ją — ji jau nega
lėjo tylėti. Bet ar galėjo ji 
šaukti? Ji pamėgino nusišypso
ti, tačiau jos balsas buvo gero
kai duslus ir visai mažas, kai 
ji pasakė į kažkur:

— Aš pamėginsiu pakvies-

NELE MAZALAITŪ

— O, nesivarginkite, aš — 
tenai susijuokė — aš susira
siu. — Ir dabar Julija girdėjo,* 
kad pakabino ragelį. Ten. O ji 
vis tebelaikė, jai atrodė, kad 
šitas mažas daiktas yra ugnimi 
privirintas prie jos pirštų ir jai 
visą amžių reikės tai vilkti su 
savimi. Bet staiga ji prisivertė 
ir užkabino. — Iš tikro, argi 
taip sunku, pakabinti telefono 
ragelį, — tarė ji ir pasakė dar: 
— Visuomet, kai esi vienas ir 
bijaisi — reikia kalbėti gar
siai.

Tačiau po šito ji vėl nežinojo 
ką veikti, ji pasuko galvą —sta
las buvo prie lango, kertinis 
kambarys buvo šis kabinetas, ir 
naujame name, ir langas pui- 
•kaus lenkto stiklo, ir dabar ta
me stikle ji matė save, kaip 
blyškiame vandenyje: baltas 
vestuvių apdaras, baltas gra
žiai garankštėtas veliumas —ji 
žiūrėjo ir keistas linksmumas 
apėmė ją, su patosu ji pasakė 
garsiai: — Ir nuotaka buvo iš
balusi, kaip jos jungtuvinis nuo
metas. — štai ji buvo skaičiusi 

kokioje nors pigioje knygoje.— 
galvojo ji, ir galvojo: — Čia 
nėra nė veidrodžio, kad galė
čiau patikrinti, ar žmogus tik
rai išbąla, kai to reikia, ar tai 
tf< prasimano romanai. Aš tu
riu išeiti iš čia. — mano ji. — 
ir girdi žingsnius, ir šalta klaiki 
baimė nupila ją. — Tai jis.— 
sako ji ir kartoja: — Tai jis, 
aš negaliu jo matyti. — Jos a- 
kys bėgioja po kambarį — du
rys tėra vienerios, ir negali lįs
ti po stalu, tai nebus joks pa
sislėpimas. nei į knygų spintą 
—niekur. Ji žvalgosi. Bet juk 
tai vasara, ir langai yra atdari, 
tie kiti, sienoje, o namas stovi 
Žaliakalnyje, ir kabinetas yra 
pirmame aukšte — visa šita ji 
galvoja, jau šokdama pro lan
gą, ir kai žemai suklupo, gir
di, kad jau žmogus yra viduje.

Tai nebuvo taip žema šdkti, 
mato ji, ir jeigu šitaip darai 
pirmą kartą gyvenime, nenuo
stabu, kad nusilauši koją. Ta
čiau ji junta, kad koja tebėra, 
net neniksterėjo, tiktai ji neno
ri atsistoti, kad viduje nebūtų 
girdėti, jog po langais kas yra. 
Ji žvalgosi vėl — tain, namas 
yra perdaug naujas, jūs neturi 
sodo, bet tuos krūmokšnius čia 
turėjo pasodinti jau didelius ir 
jie gerai prigijo, je išsiplėtė ir 
gali pridengti, .jeigu kas eina 
ant keturių. Ir ji taip daro.

O, jeigu mane kas matytų.— 
galvoja ji šliauždama, ir prie 

kitos sienos atsistoja ir atsi
kvepia. — jeigu kas matytų! 
Argi aš nesistebėčiau, jeigu taip 
būtų kam kitam? Nėra valan
dos, kaip jis mane įnešė per šių 
namų slenkstį, ant savo rankų 
įnešė, ir aš buvau laiminga kaip 
piemenė dėlei šito kvailo prie
taro, ir praėjo tiek nedaug lai
ko, o aš krentu žemyngalviais 
pro langą iš tų savo namų, iš 
savo vyro namų, tik todėl, kad 
tas vyras įėjo į savo kabinetą. 
Argi ne mes susitarėm tenai su
sitikti? Ant slenksčio jis buvo 
taręs: “Nuotakos visą amžių 
turėtų dėvėti šitą apdarą — o 
štai tiktai kartą, taip neilgai 
pamatai ir tai tuojau pražūna 
nesikartotinai.” Ir ji pasakė, o 
jos širdis degė, ji taip degė, 
f:ad baltas apdaras galėjo pasi
daryti rausvas, ji pasakė: “Mes 
turim pabūti su šitais apdarais, 
su tokiais veidais, be svetimų— 
kur mes galėtume paskirti pa
simatymą?” Ir jis šypsojos, taip 
paslaptingai jie kalbėjosi, ir 
niekas negalėjo žinoti apie ką, 
jis tarė: “Nemanau, kad kas 
landžioti) po mano mokslingą 
kabinetą — palauk tenai ma
nęs. aš tik taip gudriai pasisu
kinėsiu tarp svečių, kad jie ne- 
pasigestų abiejų iš karto.”

Ir ji tenai nuėjo ir laukė dvi
dešimt minučių, o dabar stovė
jo atsirėmusi prie sienos šitų 
namų, kurie nebuvo .jos ir gal
vojo: — Man reikia tuojau nu
simauti šitą kvailą uniformą, 

kaip gi kitaip aš praeisiu pro 
virtuvę, kad neišverstų kiekvie
nas nustebusių akių. — Ji per 
vargą nusirovė nuo galvos ve
liumą, tikrai lengviau buvo jį 
čia uždėti, ir ji juto, kad suvėlė 
plaukus, ir ji matė, kad vienas 
šito švelnaus tiulio kampas bu
vo įdrėkstas į krūmus, o kitas 
purvinas — vistiek, kad ir šil
kiniu bateliu užmini, gali su- 
murzinti. Ji suėmė jį saujon— 
tdksai menkas smulkus daik
tas, kad jį gali pertraukti per 
paukščio akį, taip ji sugniaužė 
jį ir nepažinsi, ką laikai ranko
je — ir įėjo pro virtuvę. Argi 
kas galėtų klausinėti, — mano 
ji išdidžiai,— kas išdrįstų ste
bėtis, jeigu savo namuose aš 
vaikštau pro bet kurias duris? 
— Ir ji praėjo šypsodama, jei
gu ką sutiko pakeliui prie laip
tų. ji taip išpuikusiai lipo tais 
laiptais į kambarį, kuris vadi
nasi jos, į didelį ir šviesų, ?mr 
vakar, kaip kraitis, buvo su
vežta jo daiktai iš kauniškio, 
nuomojamo kambario. Ir kaip 
buvo miela juos čia tvarkyti. 
Vakar.

Ji skubėjo persivilkti, ji ne
žiūrėjo į jokį veidrodį: nieko ji 
nenorėjo matyti šitame kamba
ryje. ji žinojo tiktai vieną da
lyką. kad turi bėgti namo.— 
Namo* — galvoja ji ir staiga 
supranta: — Kurgi yra mano 
namai? Nuomotas kambarys ir 
tas nuo vakar nebėra jos, ar 
grįši ten? Pas tėvus* Kurgi ji 

dabar priklauso? — Ji miegojo 
šią naktį viešbutyje, taipgi ir 
tėvas, kuris atvyko šiai dienai 
palydėti dukters ir iš bažnyčios 
atiduoti ją vyrui. Šią naktį jie 
čia truputį papuotaus, su ne
daugeliu vyro draugų ir kolegų, 
su savo keliais pažįstamais, o 
rytoj pietums jau vyks į pro
vinciją, pas vieną apskrities 
viršininką — pas jos tėvus. Sa
vaitę. Taip jie buvo išdaliję jo 
atostogų mėnesį, taip matema
tiškai paskirstę: kitą savaitę 
pas jo motiną, jo tėviškėje, 
vienkiemyje, keturias dienas 
pas jos brolį giriniriką — o li
kusios buvo jiems vieniems, ir 
jas praleis Nidos krašte. Ir po 
šito dar bus pora dienų susi
tvarkyti, ir tasai gabus chemi
kas vyks pagal gautą stipendi
ją į Angliją. Su žmona. Jinai 
gi galės dar tobulinti savo ar
chitektūros studijas — šitas 
mokslas neturi užbaigos, šitaip 
viskas buvo sutvarkyta. — 
Amen. Jie yra tikslūs protingi 
žmonės, viską daro apgalvotai
— šituos namuos, kuriuos jis 
nelabai seniai įsigijo, ir dar sko
lon. juos paglobos jos teta, to
kia sau mokyta ir rimta našlė
— šitokie žmonės labai tinka 
tam. Tikrai, kaip viskas sekėsi 
jiems — jie galėjo atiduoti 
duonį namiškiams, ir patrijotiš- 
kai pailsėti savo krašto gražiau
siose vietose, jiems nereikėjo 
banališkos povestuvinės kelio
nės užsienyje, jeigu jie turi ga

limybių tenai gyventi. Iš tikro, 
viskas taip gerai buvo sutvar
kyta šioje didelėje ir greitoje 
meilėje — ji turėjo dvidešimt 
šešerius, jis trisdešimt viene
rius metus, abu buvo protingi, 
padorūs. Tiktai ji nežinojo, kad 
šiandieną ji šoks per langą.

Jai buvo stačiai linksma gal
voti apie tą viską ir juoktis, bet 
šitai negalėjo būti be galo, ta
sai linksmumas. Dabar ji turė
jo susirasti tėvą ir — ir?, —Ir, 
sako ji, — ar aš dar laužysiu 
galvą, ką pasakyti savo tėvui, 
kad tasai padėtų tikrajam vai
kui? Jiems tiktai reikia drau
ge išeiti iš čia, ir viskas, šian
dieną ji neims jokių savo daik
tų, jos gera teta padarys tokį 
menkniekį — atsiųs. Ir kai ji 
tai buvo nutarusi, ji jau galėjo 
išeiti iš šito svetimo kambario, 
ji turėjo pradėti veikti.

Bet jai nevyko taip jau tuč
tuojau surasti tėvą, — ne tik
tai svečiai buvo pakeliui ir visi 
jie geri pažįstami, arba, jeigu 
kuris vyro (kariuomenės ar u- 
niversiteto draugų buvo jau ir 
nedaug matytas, dabar jie 
skaitė, kad šios dienos žygiu 
ji buvo pasidariusi jiems vi
siems artima, tad su jais tenka 
kalbėtis ir šypsotis jiems, ir 
dėtis šeimininke. O gerai, kad 
jie jaučiasi jaukiai, juos nerei
kia nuolat prašinėti, kad šiuos 
namus jie laikytų savais, kal
bos buvo linksmos, gyvos, ves
tuvinės. (b. d.)
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VYTAUTAS MARUOŠIUS VĖL DIRIGUOJA M. Drosučiui 60 metų BALTIMORES ŽINIOS

Mūsų žinomas Kauno ope
ros dirigentas Vytautas Mari
jonus, su pasisekimu dirigavęs 
įvairiose Europos miestų kon
certų salėse ir operose, šiuo 
metu profesoriaująs Hartfordo 
muzikos mokykloje, vėl pradė
jo diriguoti. Prieš 18 metų lap
kričio pradžioje jis pradėjo sa
vo dirigento karjerą. Po aš- 
tuonerių metų pertraukos lap
kričio 7 d. jis vėl pasirodė su 
Hartt muzikos mokyklos sim
foniniu orkestru Weaver High 
School auditorijoje, Hartforde.

“The Hartford Times” lap
kričio 7 d. numeryje muzikos 
recenzentas, vertindamas šitą 
koncertą, pažymi, kad Vyt. Ma- 
rijošiaus debiutas Amerikoje 
buvo nuostabus savo patrauk
lia Bizet, Beethoveno, Mozarto 
kūrinių interpretacija. Orkest- 
r ą sudarė mokyklos auklėtiniai 
ir veteranai. Dirigentas žinojo, 
ko reikalauti iš orkestro ir ką 
jam duoti savo dirigavimu. To
dėl ir orkestras skambėjo gra
žiai, ir dirigento pasirodymas 
buvo pilnas gilaus muzikos pa
jautimo. Laikraštis baigia, kad 
dirigentas Vyt. Marijošius, ku

ris Europoje pats prieš karą 
pelne gerą vardą, duos ir dau
giau koncertų.

Antras Vyt. Marijošiaus pa
sirodymas buvo lapkričio 18 d.

Karaliaus Mindaugo krikšto 
minėjime, kuris buvo atžymė
tas religinės muzikos koncertu 
Nevv Britain katedroje. Progra
moje dalyvavo šv. Cicilijos cho
ras, Polyna Sotska, Benjamin 
Thomas, Raymond MontonL

Buvo išpildyta Bacho, F. Schu- 
berto, F. Tengalios, G. Hande- 
lio, G. Bizet, F. Mendelssohno, 
C. Francko, Dugano, J. Gruo
džio, J. Dambrausko kūriniai, 
lietuviškai—Tėve mūsų ir Mal
da už tėvynę.

Šį koncertą “Nevv Britain 
Herald” muzikos recenzentas 
vertina kaip vieną iš geriausių. 
Gerai įvertinęs solistus, chorą, 
jis rašo, kad prie koncerto pa
sisekimo prisidėjo Vyt Marijo
šius, kuris sugebėjo parinkti la
bai gerą Jconcerto programą. 
“Pridėti paprastą pagyrimą 
prie jo vargonų akompanimen
to ir vadovavimo chorui būtų 
per maža” — baigia laikraš
tis.

Vyt Marijošiui, pakėlusiam 
dirigento lazdelę Amerikoje, 
linkime kuo geriausio pasiseki
mo. Tegu jo rankose suskamba 
geriausi Amerikos orkestrai!

D.

Dvasinės jėgos ir jaunystės 
demonstracija

Ateitiniifkų 40 metų sukaktuvių minėjimas Čikagoje

Lapkričio 10 ir 11 d., kai Či
kagos ateitininkai minėjo savo 
federacijos 40 metų sukaktį, 
galima buvo įsitikinti, kad ne 
visas dvasines vertybes išbars- 
tėme, besidaužydami po pasau
lį, kad turime dar daug polė
kio, kad degame idealistine ir 
dvasine žmogaus atsinaujinimo 
ugnimi. Abi tos dienos sutelkė 
nepaprastai gausų ateitininkų 
būrį — nemažą skaičių tų, ku
rie jau prieš kelias dešimtis me
tų dalyvavo pirmuose at-kų or
ganizacijos žingsniuose, ir šim
tus vėliau atėjusių arba net vi
sai neseniai įstojusių.

Šventė prasidėjo šeštadienio 
vakare religine valanda. Jos 
metu giedojo solistė S. Klimai- 
tė ir smuiku grojo Paukštys. 
Sekmadienio rytą šv. Kryžiaus 
erdvioje bažnyčioje įvyko pa
maldos. Mišias atnašavo ir pa
mokslą pasakė vysk. V. Briz- 
gys. Nariai visų trijų sąjungų 
— sendraugių, studentų ir 
moksleivių — artinosi prie Die
vo stalo. Per pamaldas giedojo 
“Dainavos” choras, diriguoja
mas muz. Sodeikos.

Po Mišių įvyko bendri pus
ryčiai. Palyginti nemaža salė 
buvo pilna ir negalėjo visų sve
čių sutalpinti. Vėliau kitoje sa
lėje įvyko iškilmingas posėdis, 
šventės rengėjų vardu jį atida
rė J. Kavaliūnas. Ilgesnę kalbą 
pasakė Dr. A. Damušis, vyr. 
at-kų vadas. Sveikino vysk. V. 
Brtzgys, Lietuvos konsulas

ŠVĘSDAMI
sukaktuves, vestuves ar sulau
kę naujagimio, nepamirškit ge
ro fotografo. Nuotraukos kiek
viena proga kiekvienam priei
nama kaina.

DON ŠULAMS
600 Hllloughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tei. EVergreen 7-8137
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Daužvardis, “Draugo” redakto
rius ir Alto pirmininkas L. Ši
mutis, viena iš pirmųjų at-kių 
p. Krikščiūnienė, Lietuvių 
Bendruomenės Čikagoje pirm. 
P. Gaučys, Rašytojų Dr-jan 
pirm. B. Babrouskas ir Vi«a 
eilė visuomenininkų bei aukštų 
svečių. Iškilmingo posėdžio me
tu davė priesaiką apie 20 nau
jų ateitininkų. Ją priėmė Čika
gos at-kų dvasios vadas kun. 
J. Borevičius S. J.

Iškilmingam posėdžiui pirmi
ninkavo A. Repšys, kuris pa
baigoje perskaitė at-kų dekla
raciją. Ji priminė, kad ateiti
ninkas kautynėse mokėjo varto
ti ginklą, laisvėje kūrė kultūri
nes vertybes, o paskui, atviroj 
ar pogrindinėje rezistencijoe, 
buvo aktyvus kovotojas; da
bar at-kams yra pareiga visas 
jėgas sutelkti vienam tikslui— 
atstatyti Lietuvos laisvę ir 
grįžti į Lietuvą patiems bei 
parsivežti kitus. Toliau ateiti
ninkai įpareigojami remti kovo
jančius už Lietuvą Altą ir Vli- 
ką, remti Balfo karitatyvinį 
darbą. spaudą ir sutelkti 
dėmesį į daug kitų svarbių e- 
migracijos reikalų.

Tos pat dienos vakare įvyko 
koncertas — akademija. Salei 
esant taip pat pilnai, paskaitą 
iš ateitininkų praeities skaitė 
S. Sužiedėlis, atvykęs iŠ New 
Yorko, o meninę programą at
liko sol. Iz. Motiekaitienė, sol. 
St. Baranauskas, prof. K. Ja- 
kubėnas ir smuikininkas Pauk
štys.

Minėjimas prodė, kad didelis 
akademinio išsilaivinimo lietu
vių skaičius aiškiai supranta, 
jog dvidešimtojo amžiaus klyst
keliuose žmogų tegalį išgelbėti 
atsinaujinimas Kristaus dva
sioje. Jis taip pat parodė, kad 
at-kai yra stambus vienetas, 
kuris pasiryžęs gali daug nu
veikti religinėje ir kultūrinėje 
srityje. Ateitininkams tai buvo 
ir susistiprinimo šventė, primi
nusi dar kartą, kad ir didelį 
tempą išvysčiusiam žmogui nė
ra kur išbėgti iš žemės ir mir
ties, už kurios jo laukia pats 
Kūrėjas. Kiekvienas žmogus 
pasaulyje, ne tiktai iš savo na
mų priverstas išeiti lietuvis, 
yra tik tremtinys. Ir labai svar
bu, kad ta tremtis visiems lai
mingai pasibaigtų.

Myk. Janulis

EUtAtm N. t
PamaldoB uš vysk. P. Bfičio 

vMę
Kunigų Vienybės New Yor

ko ir New Jeraey provincija 
lapkričio 26 d. 10 vai. Elizabe- 
tho lietuvių par. bažnyčioje su
ruošė gedulingas pamaldas už 
a.a. vyšk. P. Bučio vėlę. Pa
maldas atlaikė K. V. Centro 
valdybos pirm. prel. J. Balkū- 
has, jam asistavo kun. J. Kinta 
—K. V. provincijos pirmininkas 
ir kun. J. Pakalniškis — pro
vincijos sekretorius. Prie šoni
nių altorių šv. mišias atlaikė 
kun. V. Dabušis —K V. Cent
ro Valdybos sekretorius ir kun. 
V. Demikis, velionies giminai
tis.

Pamaldose dalyvavo velio
nies ąpsuo su šeima, apylinkės 
kunigai, mokyklos vaikučiai ir 
gražus būrys tikinčiųjų. Re- 
quiem gražiai sugiedojo moky
klos vaikų choras, muz. J. Ži
levičiaus vadovaujamas. Po pa
maldų, vaišingame kieb. kun. 
J. Simonaičio prieglobstyje, bu
vo pasakyta kalbų, kur prisi
minta velionies kilni asmeny
bė. jo dideli darbai lietuvybei 
išlaikyti Amerikoje ir bendrai 
jo nuopelnai lietuvių tautai bei 
Lietuvai. Apgailestauta, kad 
Marijonų vienuolija neteko vėl 
vienos labai šviesios asmeny
bės.

Žinomas Clevelando lietusių 
visuomenininkas ir patriotas 
Mykolas Drosutis (šitaip augš- 
tiškai savo pavardę jis rašo) 
neperseniai paminėjo savo am
žiaus 60 metų sukaktį. Jis gi
mė Lietuvoje — Jutainėlių k., 
Ramygalos par., Panevėžio ap
skrityje. Atvyko į Ameriką 
1909 m. ir nuo 1915 m. pasto
viai gyvena Clevelande.

Ano meto Lietuvos gyveni
mo sąlygos neleido Drosučiui 
siekti mokslo. Bet būdamas gy
vos ir veržlios dvasios jis pats 
išmoko lietuviškai skaityti ir 
rašyti, net tiek, kad tapo Ame
rikos lietuvių laikraščių nuo
latiniu bendradarbiu. Jo plunk
sna talkino Katalikui, Vienybei, 
lig šiol tebetalkina Draugui.

Drosutis aktyvus ir visuo
meniniame lietuvių gyvenime. 
Šiuo metu jis stovi ALTo Cle
velando sk. priešaky. Į šią vie
tą jį atvedė sielojimasis Lietu
vos reikalais ir siekimas jai 
laisvės.

Ir veikėju patapęs, Drosutis

liko augštaitiškai paprastas, 
nuoširdus ir kuklus. Jis moka 
su visais sugyventi ir bendrą 
kalbą rasti net ir su kitos pa
saulėžiūros žmonėmis. Šitos jo 
ypatybės daro jį visuomeninia
me gyvenime maloniu bendra
darbiu.

1913 m. Drosutis vedė B. 
Nemanytę. Sudaręs lietuvišką 
šeimą, lietuvišką dvasią joj iš
laikė ligi šiol. Drosučiai nepa- 
linko svetimų įtakų veikiami 
—jie pasiliko atsparūs, kaip tas 
drūts ąžuolas prie Nemunėlio 
ir eglė prie šešupėlės. Jie ne
priklauso prie tų, kurie didžiuo
jasi ko greičiau galėdami nu
tausti ir atitrūkti nuo savo tau
tos. Lietuva jiems yra jų šir
dies ir gyvenimo dalis.

M. Drosučiui visų pirma En
kime geros sveikatos ir asmeni
nės laimės. Linkime ir toliau 
vaisingai dirbti mūsų Lietuvos 
labui ir gerovei. Telaimina Vi
sagalis jo siekimus.

St. Pilka, padeklamuoda- 
minėjimui pritaikintų pat-

PRANEŠAMA

Gerb. klebonams, knygy
nams, spaudos paltintojams ir 
pavieniams asmenims, kad yra 
išleistas spalvotas, meniškai at
liktas AUŠROS VARTŲ šv. M. 
Marijos paveikslas. Galima 
užsisakyti pas kun. J. Bičiūną, 
Roma, via Como 41, Italia. Pa
veikslo reprodukcijos kaina 
0,80 dol. Imantiems didesnį kie
kį duodama nuolaida.

Paveikslas bus graži dovana 
artimiesiems bei pažįstamiems 
įvairiomis pprogomis. Jis nuo
lat primins mums brangią Tė
vynę ir jos sostinę Vilnių, kaip 
lygiai mūsų nemažėjančią pa
reigą dirbti jų išvadavimui. 
Reikalaukite knygynuose ir pas 
platintojus.

reikalams. Novenų pa- 
proga Jo Ekscelencija 
pasakytuose maldinin- 
pamoksluose pranešė,

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA!
leaintat ■. — mujiiu- 

šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, S07 Watmr St., Brooklyn L

St. Barzdukas

DMMojo New Yorko jungtinėmis jėgomis surinktos per spalio mėn. 
v»jM lHoa, buvo perinote* BALFui, kad suieiptu Vokietijoje pasiliku
sius lietusius ligoniui, senelius ir našlaičius. Įteikime dalyvavo BALF 
pirmininkas kan. J. B. Končius (dešinėje). Vajaus komiteto pirminin
kas adv. Pranas Aievls (kairėje) ir vajaus iždininkas Vaclovas Alksni
nis (vidury). Kan. J. B. Končius, priimdamas čeki, pareiškė, kad dar 
prieš Kalėdas ši auka maisto siuntiniu ir kitu gėrybių pavidale pa
sieks mAs nelaiminguosius Vokietijoje. BALF pirmininkas pareiškė pa- 
geMavima, kad ir kitos Amerikos lietuviu kolonijos pasirfipintu ru
dens mėnesiais tokius vajus pravesti.

Vajaus metu New Yorke šjmet surinkta *9.407.12.

veikia m.

Didelė auka misijoms
Pereitą savaitę šv. Alfonso 

bažnyčioje GEORGIA vyskupas 
laikė novenas savo vyskupijos 
misijų 
maldų 
savo 
kams
kad jo vyskupija turi 60 tūks
tančių kv. mylių plotą su 3 miL 
gyventojų, katalikų teturi tik 
1%, t. y. 30 tūkstančių. Be 
to, ir tie patys yra pasiskirstę 
po visą vyskupiją ir niekur ne
sudaro bent tokios daugumos, 
kuri savo lėšomis galėtų išlai
kyti bažnyčią ir katalikiškajam 
auklėjimui mokyklą. Vyskupas 
paaiškino, kad šiuo metu jo di
džiausias rūpestis, kaip pasta
tyti artimiausiu laiku bent vie
ną bažnytėlę — koplyčią plates
nės apylinkės katalikų reika
lams. Tikintieji buvo prašomi 
vyskupą šiame reikale paremti 
ir maldomis ir auka. Jo laikytų 
novenų proga maldininkai su
aukojo 1.800 doL ,o šv. Al
fonso parapijos klebonas, kun. 
d-ras Mendelis dar pridėjo iki 
3000 dol.

PaiiUnkOTinimiU kilniam 
tikslui

BALFo 64 skyrius lapkričio 
17 d. mažojoje Lietuvių salėje 
pasilinksminimą su programa 
lietuviškoms mokykloms Vo
kietijoje šelpti. Pasilinksmini
me daugiausiai dalyvavo trem
tiniai ir skyriaus gražias pas
tangas visai patenkinamai 
rėmė.

Pagaliau vėl turėsime 
savo chorą

Šiomis dienomis Baltimorėje 
apsigyveno anksčiau čia gyve
nęs muz. Bronius Janusas. Jo 
prieš kurį laiką suorganizuotas 
ir vestas stiprus lietuvių cho
ras dėl chorvedžio nebuvimo 
buvo iširęs, bet dabar vėl or
ganizuojamas. Yra gražių vil
čių, kad choras tikrai susitvers, 
nes matoma daug dalyvių. Re
peticijos vyksta antradienį ir 
penktadienį 8 v. vakare Atletų 
Klubo patalpose.

Lietuviškoji visuomenė B. 
Janušo apsigyvenimu Baltimo- 
rėje labai patenkinta ir linki 
jam sėkmės gerai įsikurti.

Lietuvos kariuomenės

Lapkričio 25 d., Liet Trem
tinių D-ja Lietuvių salėje su
rengė Lietuvos kariuomenės 
minėjimą. Kap. E. Sližys pada
re ilgą pranešimą, apibūdinda-* 
mas svarėlesniuosius mūsų ko
vų ir valstybingumo etapus. Mi
nėjimo programą papildė akto-

raus 
mas 
riotinių dalykų. Padaryta rink
liava Lietuvos karo invalidams 
sušelpti davė 80 dol.

Seniai lauktas koncertas
Lapkričio 24 d. Liet. Trem

tinių D-jos Valdyba šv. Alfon
so par. salėje surengė koncer
tą. Programai atlikti buvo pa
kviesta solistė F. Vasiliauskie
nė - Pupėnaitė ir aktorius St. 
Pilka. Svečiai menininkai davė 
labai turiningą ir gražiai išpil
dytą programą. Solistei akom- 
ponavo baltimorietė pianistė 
Bekerskienė. Publikos buvo 
gana daug. Programa labai pa
tiko. Iškelti patriotiniai moty
vai padarė gilaus įspūdžio.

Pasini ridi už karius
Lapkr. 25 d., šv. Alfonso baž

nyčioje buvo specialios pamal
dos už Amerikos lietuvius bal- 
timoriečius karius, žuvusius 
paskutiniuose dvejuose karuose 
ir dabar tebežūstančius Korė
joje ir šiaip mirusius. Pamaldo
se dalyvavo Lietuvių Legionie
rių posto atstovai ir Amerikos 
Lietuvių Karių Motinų D-ja su 
savo ir valstybinėmis vėliavo
mis.

pa-

Visai arti mokyklos vakaras
- Šv. Alfonso parapijinė mo
kykla kasmet gruodžio mėnesį 
rengia savo tradicinį vakarą. 
Šįmet jis įvyks gruodžio 9 d. 
Vakaro programai rūpestingai 
rengiamasi. Bilietai jau par
duodami.

Mindaugo krikštui prisimin
ti “Darbininko” vyr. redakto
rius S. Sužiedėlis skaitė paskai
tą lapkričio 10 d. Taip pakal
bėjo, kad atrodė lig tas viskas 
tik vakar buvo, lig tu pats tose 
iškilmėse dalyvavęs būtum. 
Klausytojų nebuvo perdau- 
giausia, bet rinktiniai. Tik ne 
dolerių ir elegantiškos išvaiz
dos atžvilgiu. Mačiau kleboną 
Albavičių, Amerikos lietuvių 
rašytojų pirmininką Ber. Bab- 
rauską, Aloyzą Baroną, kun. 
Karalių, Vladą Butėną, tremti
nių organizacijų vadovus. Su
sirinkimui vadovavo Bendruo
menės pirmininkas pulk. Šve
das. Dėkui švedui ir vicepirmi
ninkui Maldeikiui, kad jie jau 
kuris laikas pradėjo pakviesti 
aukšto lygio paskaitininkus į 
Cicero.

Max Couble (Kubilius) ir jo 
šeima yra reto įdomumo Cicero 
lietuviai. Pats Rublius yra gi
męs Anglijoje, užaugęs Ameri
koje ir niekada Lietuvos nema
tęs. Ir vis dėlto pavyzdingas 
savo kilmės krašto-Lietuvos 
mylėtojas. Puikiai kalba lietu
viškai. Su didžiausiu entuziaz
mu pasakoja kaip jis, gyvenda
mas Amerikos rytuose, padėjo 
kurti ir ugdyti laikraštį “Dar- 

nikos darbuotojų nepriklauso- bir|j 
rrfSs popijDafts n^Tiesink fafft-" t? j 
raštis, nr. 6 ir ?. Leidžiamas mavičių. kurio jie niekada pir- 
Chicagoje. Redaguoja redakci- miau nebuvo pažinę. Atkvietė 
nė kolegija. ir labai džiaugiasi

ATSIUSTA PAMINĖTI

A. Giedrius—LEKUČIO AT
SIMINIMAI, pasakojimai ma
žiems ir nemažiems. Išleido J. 
Karvelis Vokietijoje 1951 m., 
136 psl. Kaina DM 1,75. Virše
lį piešė Emilija Drochnerytė. 
tekste piešiniai įvairių autorių 
lietuvių ir vokiečių.

Mykolas Vaitinu — č.IRIK- 
ŠAS SIAUBE, novelė. Išleido 
Vagos leidykla JAV. Viršelis ir 
iliustracijos dail. P. Osmoiskio, 
87 psl. Kaina nepažymėta.

VYTIS. Lietuvos Vyčių mė
nesinis laikraštis, spalio mėn., 
10 nr.

TECHNIKOS ŽODIS—Tech
nikos darbuotojų nepriklauso
mas pūpiiDaftš mlGfesirils fafft- ą

Kun. Karalius, tremtinys, 
nepriklausomoje Lietuvoje bu- 
vs gimnazijos direktorius, gy
vena dabar Cicero. Tai gyva 
vaikščiojanti tremtinių paguo
da — visur ir visada jis su jais. 
Niekas neužmiršta jo žodžių, 
pasakytų per praėjusią 16 Va
sario bažnyčioje. “Kas niekina 
ar įžeidžia lietuvių kalbą, nusi
žengia IV Dievo įsakymui.” Po 
pamokslo aš jo paklausiau: “Ar

vhai taip yra?” — “Aš kuni
gas ir žinau, ką kalbu iš sakyk
los” — atsakė.

Bronius Vasiliauskas ir Ba- 
nithcas Bukauskas (abu ”Dar» 
bininko” skaitytojai) nuo atei
nančių metų įsteigia Ciceroje 
lietuvišką, europietiško pobū
džio kavinę. Atdara bus šešta
dieniais ir sekmadieniais. Nau
jas tremtinių orkestras. Lietu
viškų dainų ir vaizdelių progra
ma. šokiai.

MlRB
Petras Naujalis, spalio 31 d. 

Palaidotas lapkričio 3 d. Holy 
Redeemer kapinėse. Pamaldos 
Už jo vėlę buvo atlaikytos šv. 
Alfonso bažnyčioje. Atlygini
mo, kaip iš beturčio, mirusio li
goninėje, neimta. Laidotuvėse 
dalyvavo velionies artimi gimi
nės.

Morta švegždienė, 73 m. 
amžiaus, mirė lapkr. 3 d. Pa
laidota iš šv. Alfonso bažny
čios, kur ta proga buvo atlai- 

' kytos 3-jos šv. mišios.
Feliksas Juškevičius, 62 m. 

amžiaus, mirė lapkričio 13 d. 
Palaidotas lapkričio 16 d. Holy 
Redeemer kapinėse iš šv. Al
fonso bažnyčios su 3 miišomis.

Baltrus Siaurusaitis, mirė 
lapkr. 14 d., palaidotas lapkr. 
17 d. iš šv. Petro bažnyčios 
Loudens Park kapinėse.

Juozas R&kšteUs, 72 m. am
žiaus, mirė lapkričio 14 d. Pa
laidotas Holy Redeemer kapi
nėse lapkričio 17 d. iš šv. Al
fonso bažnyčios.

Baltimorės lietuviai mirusių 
šeimoms ir artimiesiems jų gi
liame liūdesy reiškia užuojau
tos.

J

Julius šakelė

Atrado kaltininką

— Žinai, brolyti, dėl tavo ne
laimės alkoholis kaltas.

— Ačiū tau .bičiuli, kad pa
galiau tikrą kaltininką man 
nurodei. Ligi šiol visi man tvir
tino, kad aš pats esu kaltas.

Jei spaudžia vargas,
graužia rūpestis, 

sielojiesi Lietuvos ir 

žtnonijbs nelaime, tai 
kreipkis į Mariją.

MARIJA DAUG GALI PAS DIEVĄ!

NEKALTO PRASIDĖJIMO VIENUOLYNE, PUTNAM, CONN. 
laikoma Novena į

NEKALTAI PRADĖTI MERGELĘ MARIJĄ
Novena prasideda lapkričio 29 dieną ir baigiasi gruodžio 8 diėhą.
Norėdami įsijungti j šią Noveną. siųskime savo intencijas šiuo adresu:
IMMACULATE CONCKPTION CONVENT R. F. D. 2, PBtaara, C^ąą., , . J y

Sroveno* dalyviais tampa B Jei gali,'tols mažaauka'
paremia šią Lietuvaičių Kongregaciją.

į
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PIRŠLYBOS LAPIŲ PALAPINĖJE

Per dvidešimtį savo nepri
klausomo gyvenimo metų Lie
tuva parodė pasauliui, kaip to
li kultūroje gali pažengti darb
šti tauta, jei turi tik tam dar
bui tinkamas sąlygas. O šita
me darbe labai reikšmingą įna
šą yra įnešusi ir lietuvė mote
ris. Ypač dideli jos nuopelnai 
yra tautos švietimo ir auklėji
mo srityje, šiame trumpame 
straipsnelyje apžvelgsime, kiek 
lietuvė moteris laisvojo gyveni
mo laikotarpy yra pasidarbavu
si, kurdama savo spaudą.

Palyginti nedideliame mūsų 
krašte 20 metų laikotarpyje 
moterys jau buvo išleidusios a- 
pie dešimtį laikraščių, ir visi 
jie turėjo pasisekimo bei nema
žą skaitytojų būrį.

“MOTERIS”
Seniausias savo amžiumi, tu

rįs didžiausią tiražą ir labiau
siai popularus Lietuvos mote
rų laikraštis buvo “Moteris”. 
Ji buvo leidžiama Katalikių 
Moterų Draugijos, bet ji nesiri- 
bojo vien savo draugijos reika
lais, o stengėsi apimti visus Lie
tuvos moters reikalus ir rūpes
čius, dėl to jos nagrinėjamos 
temos buvo aktualios ir įdo
mios visoms krašto moterims. 
Gabios redaktorės ir sumanios 
bendradarbės taip mokėjo laik
raštį tvarkyti, jog jį vienodai 
mėgo kaip miestietė, taip ly
giai kaimo moteris. Tur būt, 
neperdėsime konstatavę, jog 
“Moteris” daugiausia prisidėjo 
prie išauklėjimo tos naujų laikų 
susipratusios lietuvės moters, 
kuri savo vaikus auklėdavo 
naujos kultūros dvasioj, pasi
remdama mūsų kaimo močiu
čių suburtomis taip vertingo
mis tradicijomis. Sujungti tai, 
kas buvo gera ^noveje. su 
modemiškais laimėjimais bei 
pažanga ir buvo “Moters” dar
buotojų tikslas, kurį jos savo 
laikraštyje pilnai realizavo. 
Laikraščio siela buvo jos ilga
laikė redaktorė ir draugijos pir
mininkė p. M. Galdikienė, ku
riai stipriai talkininkavo žymio
sios katalikių veikėjos O. Be
leckienė, V. Karvelienė, 
gaišienė, O. Labanauskaitė, 
Petrušauskienė ir kt.

Ra-
R.

“LIEPSNOS”
“Moteriai” į pagalbą, auklė

jant katalikiškoj dvasioj jau
nąsias lietuvaites, atėjo vos ke
lis metus prieš karą išleistas 
mergaičių pavasarininkių orga
nas “Liepsnos”. Jį redegavo dr.
O. Labanauskaitė.

/‘NAUJOJI VAIDILUTĖ”
Antras, nors amžiumi kiek 

jaunesnis, bet savo rimtumu 
“Moteriai” prilygęs, tik taiky
tas grynai inteligentei moteriai, 
moterų laikraštis buvo “Naujo
ji Vaidilutė”, išsivysčiusi iš bu
vusio mergaitėms moksleivėms 
skirto laikraštėlio. Apie jį vė
liau susispietė veik visas mūsų 
moterų rašytojų kadras, nes jų

t

L |g
■1* ■ *T

LIETUVE SPAUDOS DARBE
EMILE PASALANTĖ

dauguma pradėjo bandyti savo 
plunksnas tame pačiame dar 
mergaitėms skirtame žurnale. 
Be plataus literatūrinio sky
riaus, ‘N. V.” uoliai nagrinėjo 
auklėjimo, švietimo bei kitus 
kultūrinius klausimus, o taip 
pat nebuvo užmiršta ir grynai 
moterų pasaulio reikalai —mo
derni mamų ruoša, drabužiai, 
rankdarbiai ir net mados, nu
kreiptos estetine ir moraline 
vaga. Buvo duodama plačių ži
nių iš kitų kraštų moterų lai
mėjimų, pažangos bei organiza
cinio veikimo. Laikraštį leido 
ir redagąvo studentės ateiti
ninkės, kurioms į pagalbą atėjo 
sendraugės, specialiai susibaru
sios į “N. Vaidilutės” bičiulių 
būrelį. Buvo susidariusi tradi
cija susirinkti Kaune jaukiai 
arbatėlei specialiai aptarti laik
raščio reikalus. Tai būdavo ma
loniausios ir kultūringiausios 
viešnagės. Tarpe vyresnių ir 
jaunųjų rašytoju, čia rasdavai 
gausų mūsų žinomų moterų 
kultūrininkių būrį. Be jau mi
nėtų katalikių veikėjų čia daly
vaudavo Maceinienė, Krikščiū
nienė, Pakštienė, Starkienė, B. 
Jatulienė, J. Drungaitė, E. Pet
rauskaitė ir kt. Laikrašty nere
tai bendradarbiaudavo Biržiš
kienė, Dr. Kalvaitytė, Nainienė 
ir kt. Iš buvusių redaktorių pri
simena šie vardai: O. Beleckie
nė, J. Drungaitė, J. Jatulytė, J. 
Maceinienė, E. Balčiūnaitė, 
Blauždžiūnaitė ir k. Kas trijų 
metų laikotarpy “N. Vaidilutė” 
suruošdavo moterų literatūros 
šventę, kur turėdavo progos pa
sireikšti visos Lietuvos moterys 
rašytojos. Tai būdavo tikros 
moterų literačių šventės, pla
čiai atžymimos visoje Lietuvos 
spaudoje.

“MOTERIS IR PASAULIS”
“Moteris ir Pasaulis” buvo 

ypač gražus savo išorine išvaiz
da moterų žurnalas. Jis buvo 
daugiau liberalių moterų dva
sios reiškėjas. Bet ir čia būda
vo gražių straipsnių bei pasi
skaitymų, žinių iš modemiško 
pasaulio, apžvalgų iš Lietuvos 
ir viso pasaulio moterų gyveni
mo. Jame daug rašė Lozorai
tienė, Tubelienė ir kit. Redaga
vo patyrusi žurnalistė Tursie- 
nė.

“MOTINA IR VAIKAS”
“Motina ir Vaikas” buvo ant

ras išvaręs plačią grynai peda
goginę vagą moterų laikraštis. 
Jis buvo skiriamas grynai 
priešmokyklinio auklėjimo rei
kalams ir buvo leidžiamas toje 
srityje garsios “Lietuvos Vai
ko” draugijos. Ši draugija rūpi
nosi Lietuvos miestų vaikų 
darželių steigimu ir jų darbinin
kių tinklo paruošimu. šiam 
tikslui buvo kasmet ruošiami 
vaikų darželių vedėjų kursai, 
remiantis garsių pedagogų Fre- 

belio, Montessori ir kit. prieš
mokyklinio vaikų auklėjimo 
sistemomis. Laikraštį redagavo
M. Nemeikšaitė. Jo bendradar
bių skaičius sieke apie kelias 
dešimtis mūsų moterų pedago
gių ir rašytojų. Ypač gražių 
pusiaubeletristinių vaizdelių iš 
vaikų gyvenimo ir psichologijos 
davė V. Janavičienė, įdomiai 
vaizdavusi šio .amžiaus vaikų 
sielos pasaulį.

“ŠEIMININKE”
Ne mažesnės kultūrinės reikš

mės buvo Žemės Ūkio Rūmų 
prie “ūkininko Patarėjo”, kaip 
nuolatinis jo priedas leidžiama 
ir namų ūkio ruošos darbuotojų 
redaguojama bei daugiausia 
užpildoma — “Šeimininkė”, tu
rėjusi aiškią paskirtį — švies
ti ir kultūriškai auklėti mūsų . šaukštą, ką tik geriausio jis ga- 
kaimo moterį. Plačiai jau tada 
buvo žinoma mūsų jaunųjų ag- 
ronomių per Ž. Ū. Rūmus išvys
tyta kaimo moters švietimo 
veikla. Kiekviena apskritis tu
rėjo savo namų ūkio instrukto
rę, kuri su savo padėjėjomis ir 
mokytojoms bei kitomis šiuo 
klausimu susirūpinusiomis vei
kėjomis ruošdavo įvairius mo
terims kursus ir kurselius, o 
jom padėjo namų ūkio pramo
nės skyrius, kurio siela nuo pat 
įsikūrimo buvo dail. Tamošaitis 
su žmona ir daugelis agrono- 
mių. Šiame nepaprastai naudin
game kraštui darbe “Šeiminin
kė” buvo didžioji paspirtis ir 
padėjėja, labai didelę duoklę į- 
nešusi į mūsų tėvynės kultūros 
kėlimą. Ji mokė mūsų kaimo 
moterį kaip moderniai ir pato
giau sutvarkyti savo ūkį, kaip 
auklėti vaikus, patiekdavo jai 
labai naudingų žinių iš ją domi
nusių sričių, o poilsio valandė
lėm^ duodiO)gružėuš pasiskai
tymo. Ilgalaikė “šeimininkės” 
redaktorė buvo agr. E. Kra- 
niauskienė, o jos didžiosios tal
kininkės buvo ypač buvusios 
namų ūkio skyriaus vedėjos — 
agronomės M. Poželaitė - Side- 
ravičienė, E Jesevičiūtė, Barz- 
dienė ir kitos agronomės bei 
kultūrininkės, kurių vardus už
tikdavome veik visoje mūsų 
moterų spaudoje. Daug padėjo 
ir kiti Ž. C. Rūmų darbuotojai. 
Tomis pat suburtomis jėgomis 
vėliau laikėsi ir “Sodyba”, taip 
pat ėjusi šalia “Ck. Patarėjo”, 
kurios paskirtis buvo smulkio
sios žemės ūkio šakos. Tas pats 
namų ūkio ir ruošos skyrius ve
dė ir nuolatinę kaimo moterims 
radijo valandėlę.

“ŠAULE”
Taip pat kai kurių organi

zacijų narės šalia bendrų leidi
nių išleisdavo savo laikraščius, 
kur būdavo aptariami specifi
niai joms rūpimi klausimai. 
Vienas tokių buvo “šaulė” — 
šaulių moterų laikraštis. Jo 
amžius buvo dar trumpas, vos 
pirmieji žingsniai, tačiau jis su
spėjo gražiai užsirekomenduoti 
ir subūrė veikliąsias šaules 
spaudos darbuotojas. Jį redaga
vo Kodatienė, o iš aktyvesnių 
bendradarbių paminėtinos Pūt- 
vinskienė, E. Putvinskaitė, O. 
Mašiotienė, J. Nainienė, E. Pet
rauskaitė ir kitos.

“SKAUTĖ”
Taip pat skautės buvo išlei

dusios savo organą “Skautę”, 
pritaikytą savo reikalams. Ja
me rašė daugiausia skautės stu
dentės ir mokytojos bei moks
leivės. Norėdami patraukti sa
vo laikraščiui daugiau skaityto
jų, ir kiti kai kurie mūsų laik
raščiai buvo įsivedę moterų 
skyrius, kuriuose rašė, žinoma, 
irgi daugiausia pačios moterys.

lUtai pasitaiko. kad jungtuvėse pa
broliai eitu w parengtais šauti gink
lais. Bet taip buvo Izmailoje, Egipte, 
Visų Sventują hažnyčioje. kai britu 
lakūnas R. J. Jontan ėjo prie aktoriaus 
su savo sužadėtine, taip pat tarnau
jančia oro laivyno pajėgose. Egipte 
neramu, ir tai atsiliepė jų sutuoktu-

• Vokietijos katalikių moterų 
sąjunga priėmė rezoliuciją, ku
rioje reikalaujama, kad galuti
nai būtų patvirtintas įstaty
mas. kuris apsaugotų jaunuo
menę nuo nepadorios literatū
ros bei kitokios pornografijos.

Tolimoje šiaurėje, pačiame 
Suomijos pakrašty, gyvena 
klajoklių lapių tautelė. Kadan
gi tos srities klimatas yra toks 
šiaurus, kad žemės dirbimas 
ten neįmanomas, pagrindinis 
gyventojų verslas yra šiaurės 
elnių auginimas. Lapių gyve
namoji vieta keičiasi pagal el
nių pašaro išteklius. Vasarą jie 
gyvena šiaurės jūros pakrašty, 
o žiemą traukiasi į miškų gilu
mas. Pastovių namų neturėda
mi, lapiai visą savo gyvenimą 
praleidžia palapinėse. Ten jie 
gimsta, tuokiasi ir miršta.

Lapių kraštas retai apgyven
tas, kaimynai su kaimynais re
tai susitinka, todėl ir jaunimui 
dažniau susieiti nėra galimy
bių. Dažniausiai jaunuoliai 
tuokiasi vos kelis kartus tesi
matė. Jeigu vyrui kuria nors 
proga sutiktoji mergina patin
ka ir jis nutaria ją vesti, jis 
tuoj pat nebėga pas piršlį. Pir
miausia jis nusiunčia savo nu
žiūrėtąją! dovanų — žibančią 
apyrankę, skarą, sidabrinį

. •

Ii rasti norvegiškose pakraščių 
krautuvėse. Jeigu mergina ne
atsiunčia dovanų atgal, tai 
reiškia, kad jis jai priimtinas. 
Tada vieną gražią dieną atšvil
pia elniu pakinkytos, visokių 
gėrybių prikrautos rogės, ku
rias vairuoja pats jaunasis, o 
už jo važiuoja dar kelios rogės 
jo palydovų. Paprastai su jau
nuoju atvažiuoja jo tėvas ir 
piršlys. Jei merginos širdis pa
lanki, jis išėjusi pati nukinko 
savo busimojo elnią, o jos tė
vai, lyg visiškai tuo reikalu ne
suinteresuodami. sėdi palapinė- 
nėje. Tačiau motina užkaičia 

Tommy Hamilton iš Gardena, Cal^ 
buvo Korėjoje. Karta jis parašė mo
tinai. kad tai galinti būti paskutinė 
žvalgyba. Ir ji buvo paskutinė. Moti
na ašaroja gavusi du laiškus: sūnaus 
ir kariuomenės štabo. Sūnaus paliktas 
šunelis, atrodo, nujaučia kad čia yra 
atsitikę kažkas nemalonaus.

Visa tai rodo, jog Lietuvos 
inteligentė moteris nepasitenki
no vien tik pati išsilavinusi ir 
užsidariusi savo profesijoj ar 
savo namuose. Ji šalia vyro kul
tūrininko atsistojo greta ir va
rė lygią dalim savo šalies kul
tūros ir pažangos darbą. Ku
rios pajėgė, griebėsi plunksnos, 
ir toje srityje jų darbas nebuvo 
veltui — tai rodo šie gausūs ir 
gražūs leidiniai. Atrodo, jog ir 
dabar tremtyje, suradusios kad 
ir laikinę prieglobą, nutrūkda- 
mos nuo sunkaus, dažnai neį
prasto fizinio darbo, kai kurios 
ir vėl ima atkusti ir vėl nors 
retkarčiais pasirodyti.

Autorė rašė šį straipsnį gry
nai iš atsiminimų, neturėdama 
po ranka nė vieno iš aprašytų 
leidinių bei jokios kitos reika
lingos medžiagos. Dėl to jei 
pasitaikytų koks netikslumas, 
mielai ji priimtų pastabas bei 
papildymus. Taip pat ji labai 
atsiprašo, jei jai atminties iš
slydo-kokia reikšmingesnė pa
vardė bei faktas. Tie kelių 
sunkių karo metų pergyvenimai 
jau apiblukina ir mūsų atmin

tis.

kavos puodą. Jaunasis atei
damas atsineša puikių dovanų 
būsimajai uošvei. Čia būna ir 
dumplės ugniai pūsti, ir šaldy
ti elnių liežuviai ir kavai malti 
malūnėlis. Tačiau motina išdi
džiai tik pažeria tuos daiktus į 
šalį. Visi tylėdami susėda ap
link spraksinčią ugnį. Mergina, 
atsisėdusi prie jaunikio, atriša 
jo batų raiščius, nuauna per
mirkusius batus ir pakabina 
džiūti prie ugnies. Paskui ji at
sargiai su tuo pačiu rimtumu 
nuvynioja autus ir taip pat pa
džiauna. Po to, lyg visai abe
jingai, numeta jam porą sausų 
batų. Bet nors ir dedasi tokia 
abejinga esanti, tie batai būna 
ypatingai gražiai pasiūti ir iš
puošti. Palapinėje tebeviešpa
tauja tyla. Visi tylomis siurb- 
čioja kavą. Paskui pradedama 
ragauti elnių kumpių. Pamažu 
užsimezga kalba. Daugiausia 
kalbama apie elnius. Pagaliau 
randa progos prabilti ir pirš
lys. Jis ima girti jaunąjį kaip 
geriausią ir turtingiausią elnių 
augintoją, tuo tarpu bandyda
mas jį aukščiau iškelti už šei
mininką. Šeimininkas tada ir
gi ima girtis, stengdmasis su
niekinti jaunąjį. Per visą to po- 
pokalbio laiką tačiau nė vienu 
žodžiu neužsimena apie tikrąją 
to žygio priežastį, būtent jau
nąją. Ji sau tyliai tūno užnu
garyje, lyg tas pokalbis jos vi
sai neliestų. Iš šalies žiūrint, 
atrodo, kad atšiauri gamta už- 
šaldo ir žmonių širdis, taip šal
tai jie moka tokius dalykus 
spręsti. Tačiau taip nėra. Ir po 
elnio kailiais širdys plaka, o tas 
rimtumas yra daugiau papro
čio dalykas. Vis dėlto tokios 
piršlybos dažniau apsprendžia
mos ne meilės, bet elnių skai
čiaus.

GEN. MacARTHURAS APIE 
SAVO MOTINĄ

Gen. MacArthuro gimtajame 
mieste Norfolk, Va., neseniai 
vienas sodas buvo paskirtas jo 
motinos Mary Pickney Hardy 
MacArthur garbei. Tose iškil
mėse šalia vietos gyventojų da
lyvavo ir gen. MacArthuras su 
žmona bei sūnumi. Pasakytoje 
iškilmių proga kalboje genero
las savo motiną pavadino nuo
stabia moterim, kuri išnokė jį 
Dievo baimės ir tėvynės meilės. 
Tie jos įdiegti dalykai palaikę 
jo dvasią kritiškais momentais 
tolimame fronte. “Aš jai priva
lau reikšti tik sūnišką padėką, 
kad ji mane atvedė į pareigos 
kelią, kuriuo aš stengiuosi eiti, 
kaip man jį Dievas rodo”, už
baigė savo kalbą generolas.

NALJA KAKLA RAIŠIŲ 
MADA

*

Moterys dažnai mėgsta pa
siskolinti iš vyrų kai kuriuos 
aprangos dalykus ir juos sėk
mingai prisitaikinti savo tuale
tui pagyvinti. Paskutinė mada 
vėl skolinasi iš vyrų kaklaraiš
tį. Jau nebe pirmą kartą kak
laraištis buvo madoje, kaip 
moterų aprangos dalykas, šį 
kartą jis yra žymiai sustilizuo
tas ir dėvimas ne tik prie gry
nai sportiškų bliuzių ar sukne
lių, bet ir prie įvairių suknelių. 
Laki fantazija kaklaraščio mo
tyvais sukūrė tokias puošme
nas .kurios jau nė nepanašios 
į kaklaraištį. Įvairiaspalvių, 
dažnai žibančiais perliukais 
papuoštų kaklaraiščių galai kai 
kuriais atvejais siekia iki pat 
kelių. Kartais platūs jų galai 
užkišti už diržo sudaro kišenių 
įspūdį, o kartais galai esti la
bai platūs, ilgi ir klostyti, žo
džiu, čia fantazijai ir išradin
gumui nėra galo ir. žiūrint į 
tokius sumoteriškintus kakla- 
raščius, nekyla joks pasipikti
nimas nei vyrams nei konser
vatyvesnės moterims.

r

VINCĖ JONUŠKAITĖ
Amerikos krantus pasiekusi 

prieš kelerius metus, solistė 
Vincė Jonuškaitė šiemet mini 
25 metus savo debiuto Lietuvos 
Operoje ir savo pirmojo lietu
viškų dainų koncerto. Lietu
vos Operoje dainininkė per tą 
laiką sukūrė keliasdešimt ne
pamirštamų vaidmenų, ypač 
Carmen, kurios lietuviai pasi
genda ir dabar svetimų operų 
scenose. Vincė Jonuškaitė į sa
vo roles sukaupdavo visą savo 
kūrybinę galią, ir dainininkės 
ir vaidintojos. Šalia gero balso 
ji turi ir scenos artistės talen
tą.

Dainavimo mokslus V. Jo
nuškaitė pradėjo Kaune, vėliau 
juos gilino Berlyne ir Romoje. 
Pirmą viešą koncertą suruošė 
Romos Karališkoje Filharmoni
joje. Po to pradėjo dainuoti Lie

Darbai ir gyvenimas
• Kiek daug laisvės turi So

vietų Sąjungos piliečiai, parodo 
vienos jaunos gydytojos istori
ja. Tik ką baigusi universite
tą, dr. Olga Petrovna Lisizni- 
ja iš Voronežo, kaip ir daugy
bė kitų jaunų Sov. Sąjungos pi
liečių, gavo paskyrimą dirbti 
tolimajame Sibire. Jos motina, 
norėdama savo dukterį nuo tos 
prievolės išgelbėti, pažįstamų 
gydytojų pagalba išgavo pažy
mėjimą. kad Olga serga malia
rija. Bet valdžia nusprendė, 
kad maliarija ir Sibire pagydo
ma. Nieko nepadėjo ir motinos 
bandymai įrodyti, kad Olga 
serga didele mažakraujyste. 
Tada bandė tėvas, žemės ūkio 
ekspertas, išrūpinti pažymėji
mą, kad duktė būtinai reika
linga vaisių kolchoze tautos 
sveikatingumui palaikyti. Deja 
ir tai nepadėjo. Tada motina, 
griebdamasi paskutinės prie
monės, patalpino dukterį be
pročių ligoninėje. Dabar val
džia tik laukia, kada Olga pa
sveiks ir galės kaip ir kiti jau
ni jos kolegos vykti į Sibirą 
darbui.

• Nuo 1946 iki 1949 metų 
šiaurės Graikijoje siautė rau
donasis teroras, labiausiai pa
lietęs vaikus, kuriuos komunis
tų partizanai grobė ir gabeno 
į komunistų valdomus kraštus. 
Jų būtų buvę išvežta gal žy
miai daugiau, jei ne karalienės 
Friederikės suorganizuota pa
galba. Per visus tuos metus ji 
organizavo lėšas, daugiausia 
žinomas “karalienės rinkliavos 
šiaurės provincijoms” vardu. 
Už tuos pinigus ji įkūrė 52 
vaikų kaimus, kuriuose apgy
vendino apie 20.000 vaikų, at
vežtų čia nuo teroro pavojaus. 
Dabar, šiam pavojui praėjus, 
vaikai pradeda grįžti į savo na
mus. Karalienės darbas su tuo 
nesibaigia, nes lieka dalis vai
kų, kurie neturi tėvų. Jie ir to
liau pasiliks vaikų kaimuose, 
kur bus auginami ir mokomi.

tuvos Operoje pačiu jos kūri
mosi metu ir čia dirbo iki pa
sitraukdama į Vakarus nuo 
bolševikų invazijos. Taip pat 
nebuvo Lietuvoj nė vieno mies
telio, pradedant jos gimtuoju 
Subačiumi, kur ji nebūtų daina
vusi. Užsieniuose, svetimie
siems ji dainavo, rodė lietuviš
ką tautinį drabužį, ruošė lietu
vių tautodailės parodėles. Su 
savo dainomis koncertuose ir 
operose ji buvo Romoje, Pary
žiuje, Pragoję, Vienoje, Berly
ne, Stockholme, Goteborge, 
Kopenhagoje, Bucuos Aires ir 
kt. ' ____

Vincės Jonuškaitės sukakčiai 
paminėti Moterų Vienybė 
Brooklyne ruošia jos koncertą 
gruodžio 7 d. Carnegie Recital 
Hali.

• Švedijos sostinėje Stock
holme pastatyti moderniausi 
namai dirbančioms viengun
gėms moterims. Tai yra didžiu
lis 14 aukštų pastatas, kuria
me gyvena 840 merginų. Na
mai aprūpinti visais techniniais 
patogumais. Mintis šiuos na
mus pastatyti kilo Annai Jo- 
hansson - Visborg. Ji pati jau
nystėje daug vargo, pradėjusi 
užsidirbinėt duoną senoje spi
rito varykloje. Vėliau jai pasi
sekė prasimušti ir įsigyti įta
kos visuomenėje. Kadangi dir
bančių mergaičių gerovė jai 
ytin rūpėjo, ji ir nutarė orga
nizuoti tokių namų statybą. 
Namų statyba kainavo apie 3 
mil. kronų. Kandidačių tuose 
namuose apsigyventi atsirado 
žymiai daugiau, negu juose bu
vo vietos. Dėl to šiandien jau 
statomi antri tokie namai dir
bančioms viengungėms ir treti 
dirbančioms ištekėjusioms mo
terims su šeimomis.

Ar prancūzai apkiauto

Viena amerikietė turistė su
niekino prancūzus vyrus, saky
dama, kad jie yra netekę 
prieškarinės vertės. 1938 me
tais ji trumpam kely tarp Place 
de la Concorde ir Place de 
l’Opera buvo užkalbinta 21 vy
ro, tuo tarpu 1951 metais nė 
vienas jos neužkalbino. Ji nu
sprendė, kad prancūzų vy.ų 
agresyvumas ir žavesys esąs 
visai pražuvęs. Vienas prancū
zų žurnalistas, tokios kritikos 
sujaudintas, kreipėsi į visus vy
rus nuo 20 iki 80 metų am
žiaus, duodamas visokių pata
rimų .kaip atgauti savo vertę. 
Tačiau vienas žurnalisto drau
gas jam pastebėjo, kad ameri
kietė, lygindama prieškarinius 
vyrus su pokariniais, bus pra
žiūrėjusi vieną dalyką, kad ji 
pati per tą laiką dvylika metų 
paseno.
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• R. V. Mišauskas, tarnau
jąs JAV kariuom. oro policijos 
dalinyje, yra vienintelis lietuvis 
iš 100 tos rūšies parašiutinin
kų visame pasaulyje. Jų šūkis 
“Tam. kad kiti gyventų”. Jų 
užduotis — gelbėti pašautus 
lakūnus ar nelaimės ištiktus 
lėktuvus, kaip savoje karo zo
noje, taip ir priešo užnugary
je.

• Jonas Valaitis, buv. Lie
tuvos seimo atstovas ir kentė
jęs bolševikų kalėjime, lap- 
kirčio 25 d. dalyvavo ir kalbė
jo New Britain, Conn., Alto 
sk. sušauktame susirinkime 
mobilizacijos vajui papildyti. 
Surinkta virš 100 dol.

• Waterbury, Conn., žiemos 
sezonas pradedamas gruodžio 
2 d. koncertu Temple Hali sa
lėje. Koncerto programą atliks 
Brooklyno operetės choras, va
dovaujamas dirig. M. Liubers- 
kio ir aktorius V. Žukauskas.

• Nemuno knygynas Čikago
je išleido kalėdinius lietuviškus 
atvirukus su Lietuvos gamto
vaizdžiu, kryžiumi, Kauno pilies 
griuvėsiais ir Rafaelio Madona. 
Knygyno adresas: 3143 So. 
Halstėd St., Chicago 8, III. Kai
na su voku 10c.

• Brockton, Mass., lapkričio 
23 d. šv. Roko parapijos salėje 
buvo surengtas Lietuvos karių 
minėjimas. Kalbėjo tremtinių 
draugijos pirm. P. Viščinis ir 
“Darbininko” redaktorius S. 
Sužiedėlis. Solo dainavo iš Bos
tono atvykusi V. Barmienė, a- 
komponavo muz. J. Gaubas. Mi
nėjime dalyvavo ir du Lietuvos 
kūrėjai savanoriai — K. Čer- 
bulėnas ir F. Janonis. Pabaigo
je dar kalbėjo Balfo atstovas J. 
Valaitis.

• Juozas Būga, užrašinėjęs 
tautosaką Brockton. išsivežė 
gerą pluoštą naujos medžiagos. 
V. Paukštienė padainavo 50 
dainų ir su dainomis nupasako
jo senovės lietuvių vestuves. A. 
Žarkauskas su žmona davė 
daug įdomios tautosakos iš 
Valkininkų apylinkės.

• Worcester, Mass., šv. Kazi
miero parapijoje šaukiamas 
Massachusetts šv. Vardo Drau
gijos metinis suvažiavimas 
gruodžio 1 d

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

“AsmeniSkas Patarnavimas”
UI SMITH ST.

PROVIDENCE. R. I.

Telephone. |

OFISO: DEXTER 1952
Namu: PI. 62S«

AITVARŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALfiSE

320 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RUOŠIA LINKSMĄ

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

Su koncertine programa ir šokiais

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ 
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Kvietimai gaunami ir staliukai iš anksto užsakomi 
“Gabijos" knygyne, 340 Union Avė., Brooklyn 11, 
N. Y., Tel. EV. 8-6163.

B A Y O N N E, N. J.
Š. m. lapkričio mėn. 30 d., 

penktadieni, parapijos bažny
čioje prasidės 9 dienų Novena 
prieš šv. P. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventę. Pamaldos 
bus 6 kartus į dieną: lietuviš
kai — 7:45 vai., vakare; angliš
kai — 9, 2, 5:15, 7 ir 8:30 vai. 
vakare. Noveną ves tėvai pasio- 
nistai: Tėvas Geraldas, C. P. ir 
Tėvas Gabrijers, C.P. Novenos 
metu — gruodžio 2 d. sekma
dienį mergaitės sodalietės ir 
jaunieji sodaliečiai priims ben
drai šv. Komuniją per 8 vai. 
šv. Mišias, o moterys sodalie
tės — per 9 vai. Mišias.

Be to, tą patį sekmadienį 
jaunieji sodaliečiai ruošia vad. 
Cake Sale po kiekvienų mišių 
parapijos salėje.

Tą pačią dieną po 2 vai. no
venos pamaldų parapijos salėje 
įvyks moterų sodaliečių naujos

Linden. N. J.
Laisvės mobilizacijos vaių 

ALTo Lindeno skyrius užbaigė 
spalio 27 d. vakariene - bankie- 
tu. Parengimas praėjo nuošir
džioje ir pakilioje nuotaikoje, 
dalyvių buvo gausu. Dalyvavo 
ir kalbėjo prel. J. Balkūnas iš 
Maspetho, Nevv Jersey Lietuvių 
Tarybos pirm. J. J. Stukas Jr., 
Lindeno miesto atstovas p. J. 
Monico. Savo kalbomis svečiai 
įnešė daug giedrios nuotaikos, 
ragino lietuvišką visuomenę 
stiprinti savo pasiryžimą dar 
kiečiau kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Solistės, Barbora 
Darlys ir Marijona Kižytė, a- 
kompanuojant p. T. Šidlauskui, 
labai maloniai nuteikė vakarie
nės dalyvius gražiu dainavimu.

Vakarienės ruošėjos Ona A- 
tutienė ir Barbora Sabeckienė, 
puikiai parengė stalus, o jų 
talkininkai patarnavo svečiams.

ALTo skyriaus valdyba ne
buvo numačiusi aukų rinkti, bet 
patys vakarienės dalyviai tai 
priminė. Prieš porą metų atvy
kęs į šį kraštą Br. Stankus pa
aukojo JAV boną $50. Lietuvis 
biznierius J. Kralikauskas pa
aukojo S22.00 — visa, ką su sa
vim turėjo. Po S10 aukojo J.
J. Stukas. Jr., F. Zaranka, J. 
Baltrusevičius; po $5: Laukže- 
mienė, J. E. Chemaskai, F. Al
menas, J. Vaičkus, J. J. Liud
vinaitis,, A. Staknys. J. Pra
puolenis, Ūselis, R. Bingelis, A. 
Janča, P. Rėklaitis, J. J. Aš
montas, prof. K. Račkauskas: 
A. Laukžemiūtė $2.50; po $2: 
Alb. Stukas, Baublienė, O. Rač- 
kienė, Jokūbaičiai. Kasper K. 
Bielinskas, D. Budreckas, Ku
rapka, R. Vameckas. Labai 
daug kas aukojo po 1 dol.

Varde Lindeno ALTo tariu 
nuoširdų ačių visiems aukoto
jams, solistams, dalyviams ir 
visiems prisidėjusiems prie va
karienės. J. J. Liudvinaitis, 

ALT skyr. pirm. 

I

valdybos pareigų perėmimo ce
remonijos, į kurias yra kvie
čiamos visos parapijos organi
zacijos.

• Lietuvos Vyčių 67 kuopa 
nuoširdžiai kviečia visus para
pijiečius bei kaimynus atsilan
kyti gruodžio mėn. 14 d. — 
penktadienio vakare, į parapi
jos salę pažiūrėti 2 įdomių reli
ginių filmų: “Jėzaus Kūdikys
tė” ir “Fatimos Dievo Motina” 
(spalvotos). Gautas pelnas ski
riamas apmokėjimui bažnyčios 
spalvuotų stiklų lango su šv. 
Kazimiero ir Vyties paveiks
lais. Vyčiai šį langą paaukojo 
savo kuopos Sidabrinio Jubilie
jaus proga.

Lapkričio 20 d. staigiai mirė 
senas mūsų parapijietis Jonas 
Jurevičius. Tą dieną jis atėjo su 
žmona iš ryto į bažnyčią daly
vauti šv. Mišiose už savo miru
sius sūnų ir dukterį. Nesulau
kęs šv. mišių, čia pat bažnyčioje 
gavo širdies smūgį ir mirė. Ve
lionis buvo 72 metų amžiaus. 
Po iškilmingų pamaldų šv. My
kolo parapijos bažnyčioje lap
kričio 23 d. buvo palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose, N. Arling- 
tone, N. J. V. K.

NEWARK. N. J.
Spalio 28 d. buvo iškilmingai 

pagerbtas- Kristus Karalius. 
Pamaldas laikė ir pritaikintą 
pamokslą pasakė kun. P. Toto
raitis. Pamokslininkas priminė 
tikrosios karalystės esmę ir jos 
reikšmę sielos kultūrai, žmoni
jos gerbūviui.

Meninėje dalyje gražiai pasi
rodė parapijos choras, diriguo
jamas varg. M. Bernoto. Operos 
solistė F. Pupėnaitė - Vasiliau
skienė pagiedojo keletą gies
mių. Ypatingai giesmė “Kai šir
dį tau skausmas” savo giliu tu
riniu ir nuoširdžia menine in
terpretacija klausytojus jaut
riausiai nuteikė. Rašytoja Kot
ryna Grigaitytė - Graudušienė 
ir šį kartą mums nepagailėjo 
savo kruopščios kūrybos. Poe
tė buvo, kaip visada, nuoširdi, 
muzikali, skatinanti klausytoją 
susimąstyti. Jos kūrybos pa
grindinis motyvas buvo: Kris
taus žaidose — mūsų gyveni
mas ir mirtis...

Prelegentas Ant. Masionis 
šventės nuotaiką išryškino ir 
vainikavo. Prelegentas ryškiai 
pabrėžė, kad Kristaus Kara
liaus konstitucijos vardas yra 
meilė — meilė Dievui ir arti
mui.

Minėjimui vadovavo Tėv. To
mas Žiūraitis, O.P. P. T.

BRIDGEPORT, CONN.
• Mindaugo krikšto 700 me

tų sukakties minėjimas įvyks 
šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
gruodžio 9 d., 11 vai. bus su
ma. choro giesmės ir solo ir 
atitinkamas pamokslas. Po pa
maldų choras ir nemaža dalis 
parapijiečių vyksta į Hartfordą, 
kur įvyks Hartfordo katedroje 
3 vi. visų Conn. valstijos lietu
vių Mindaugo šventės minėji
mas. Su choru vyksta A. Sta- 
nišauskas, kun. J. V. Kazlaus
kas ir kun. V. Pranskietis.

• Gruodžio 2 d. 3 vai. po pie
tų parapijos svetainėje bus 
Balfo skyriaus rengiamos pra
kalbos. Kalbės atstovas iš Bal
fo centro J. Valaitis, kaip dar 
likusieji Europoj tremtiniai gy
vena. Kviečiami visi atsilanky
ti.

• Choro koncertas gražiai
praėjo. Koncerto dalyviai paste
bėjo, kad choras turi tikrai ge
rų solistų ir choristų. Po Kalė
dų bus surengtas religinis kon
certas šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. O.

Redakcija atsiprašo p. P. Ar- 
moną, kurio pavardė buvo ne
paminėta tarp vaidinusiųjų 
“Nenorėjai duonos, graužk ply
tas”. Patikrinus korespondento 
rankraštį, pasirodė, kad ji iš
krito dėl korektoriaus neatidu
mo.

New Haven, Conn. PHILADELPHIA. PA.
Mūsų ligonė

Šiuo metu sunkiai serga ir 
guli šv. Rapolo ligoninėje su
jungi et ė bei uoli kitų parapijos 
draugijų veikėja Ona Dekienė. 
Gydytojas yra uždraudęs ligo
nę lankyti. Sąjungietės meldžia
si, kad Dievas grąžintų jai vėl 
sveikatą.

Moterų Sąjungos
33 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks gruodžio 12 d., 
trečiadienį, parapijos svetainė
je. Visos sąjungietės kviečia
mos atsilankyti ir kitoms pra
nešti apie šį svarbų susirinki
mą.

Dalyvausime bendrame 
minėjime

Nevv Haveno lietuviai uoliai 
ruošiasi dalyvauti karaliaus 
Mindaugo ir Lietuvos krikšto 
700 metų sukakties minėjime 
Hartford katedroje gruodžio 9 
d. 3 vai. p.p.

DETROIT, MICH.

Detroite renčiamo karai. Mindaugo ir Lietuvos krikšto 700 metų 
sukakties minėjimo komitetas: (sėdi iš kairės j dešine) kun. B. Da
gilis, kun. dr. F. Boreišis, komp. kun. J. B. Cižauskas; stovi: Vyčiu 
kuopos pirm. B. Boris, A. Dainius. ALRK Feder. sekretorius R. Valatka 
ir L. Heiningas.

ALRK Federacijos skyrius 
gruodžio 9 d. 3 v. p.p. šv. Sa
kramento katedroje (Wood- 
vvard ir Boston J31vd. kampas) 
ruošia Karaliaus Mindaugo ir 
Lietuvos krikšto, 700 metų su

• L o w e 1 1, Mass.
• Gerai visiems žinomas ir 

seniai veikęs DLK Vytauto klu
bas išsirinko 1952 metams nau
ją valdybą, kurią sudaro: pirm. 
A. Stanulionis — jaunas ir ga
bus, gerai pirmininkavęs perei
tais metais: vicepr. St. Kund
rotas — dirbąs klubui jau 32 
metus; sekr. V. Ramanauskas; 
kasininkas St. Saulėnas— daug 
nusipelnęs klubui; fin. rašt. Ch. 
Manti — gerai patyręs savo 
srityje; direktoriai — M. Jan
kevičius, P. Saulėnas, J. Ver- 
sackas, A. Versackas ir K. 
Bandzevičius; maršalka M. Sa- 
nuta; menedžeris A. Raudeliū- 
nas — dirba jau 32 metus klu
bo labui; kasos globėjai — J. 
Mikalopas ir V. Baumil. Visą 
valdybos sąstatą sudaro labai

Norwood. Mass.
Pagerbė žuvusius kareivius
Pirmadienį, lapkričio 12 d., 

šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
Švento Vardo draugijos dvasios 
vadas kun. P. šakalys atnaša
vo šv. mišias už visus žuvusius 
karius ir pasakė gražų pa
mokslą. Dalyvavo Šv. Vardo 
draugijos nariai ir kitataučių 
karo veteranai su vėliavomis. 
Po pamaldų iš bažnyčios visi 
nuėjo pas šv. Jurgio lietuvių 
parapijos pastatytą žuvusių lie
tuvių karių paminklą ir atkal
bėjo maldas.

Kortavimo programa
Lapkričio 15 d. Lietuvos vy

čių 27 kuopo suruošė kortų va
karą (Whist party). Publikos 
buvo nemažai, laimėjusieji ga
vo kalakutų ir kitų gražių do
vanų. Visą pelną paskyrė para
pijos reikalams. Gražu, kad 
mūsų jaunimas rūpinasi savo 
parapija.

Aukotoji] sąrašas
Lapkričio 4 d. minint Min

daugo krikšto 700 metų su-

Šv. Kazimiero parapijos susi
rinkime lapkričio 18 d. vien
balsiai nutarta statyti naują, 
nedegamą bažnyčią. Visi sutarė 
aukoti naujos bažnyčios fon- 
dan po 8200.00. Jau tą pač ą 
dieną buvo suaukota keli tūks
tančiai dolerių. Daugelis pasiry
žę aukoti daugiau, kad tik 
greičiau būtų nauja bažnyčia. 
“Darbininko” korespondentas 
nuolat duos naujos bažnyčios 
fondo žinias.

Pirmieji su stambesne auka 
buvo Mr. ir Mrs. Albertas Be- 
keris, 216 Morris st. Jie dar 
anksti rytą, lapkričio 20 d. at
nešė savo $500.00 stambią au
ką. Tai jaunos, abiejų čia gimu
sių lietuvių amerikiečių šeimos 
auka. Albertas ir Joana Beke- 
riai yra darbininkai ir iš savo 
sunkaus darbo santaupų auko
jo taip gausią auką. Garbė ir 
palaima jiems už tokią auką. 
Aleksandras Beniušis, 218 Fer- 

kakties 'minėjimą, šv. Valandos 
metu pamokslą sakys J. E. 
vysk. Brizgys, giedos jungtinis 
choras, vad. kun. J. B. čižaus- 
ko. Be to, visi šv. Valandos da
lyviai bendrai sugiedos keletą 
giesmių.

rimti vyrai. Finansiškai klubas 
laikosi gerai — turi savo na
mus ir $60.000 pinigais. Klubo 
tikslas pastatyti modemišką sa
le-

Klubas labai gerai sugyvena 
su visomis draugijomis ir šv. 
Juozapo parapija. Klubas yra 
daug aukojęs įvairioms pašal
poms ir Lietuvos vadavimo 
reikalams.

Šiemet primintina, kad DLK 
Vytauto klubas rengia Kalėdų 
eglutę visų klubo narių ir apy
linkės lietuvių vaikams. Bus į- 
domi programa, Kalėdų senu
kas duos visiems dovanų. Bilie
tus galima gauti pas A. Rande- 
liūną

• DLK Vytauto klubo nariai 
ir valdyba linki sveikatos kun.
K. Jenkui, kuris jau 4 kartą 
šiemet išėjo į ligoninę. Linkime, 
kad kuo greičiau sugrįžtų į na
mus.

• Visiems žinomas Lowellio 
miesto tarybos narys Jonas 
Join, daug padedąs lietu
viams. taria nuoširdų ačiū vi
siems lietuviams, kurie jį išrin
ko 2 metams.

Vytautas Ramanauskas

kaktį, aukojo Katalikiškajai 
Akcijai: po $5—kun. F. E. Nor
butas, ALRK Federacijos 10- 
tas skyrius; po $1 — B. Ado
maitienė, J. Aidukonis, O. Čer- 
vokienė, P. Kuras, U. Paznio- 
kienė, A. Dulkienė. E. Keršie
nė. Iz. Vasiliauskienė. A. Liut- 
kevičienė, G. Pazniokas, V. J. 
Kudirka, M. Smolskis, A. Tu
mas, S. Razulevičius, J. Ver
siackas, V. Razulevičius. J. An
tanaitis. J. Avižinis. A. Repšys. 
A. Moleris, K. Šimėnas, A. Vaš
kelis, J. Sestavickas, P. Jaras, 
A. Kurienė, A. Venckus ir H. 
J. Balutis.

Federacijos skyrius visiems 
aukotojams taria nuoširdžią pa
dėka. žvalgas 

non st., buvo antrasis, paauko
jęs iš savo santaupų $500.00. 
Jis yra čia gimęs ir rėmęs pa
rapiją ilgą laiką. Jo motinėlė 
Brigita, nepailstama parapijos 
rėmėja, atnešė savo sūnaus 
duosnią auką. Motinai brangi 
bažnyčia ir sūnui taip pat. Koks 
gražus pavyzdys šeimų gyveni
me!

Jau tie du pirmieji pavyz
džiai sustiprino visų viltis, kad 
bus greit atstatyta nauja šv. 
Kazimiero bažnyčia.

Parapija gauna daug užuo
jautos ir pažadų gelbėti atsta
tyti bažnvčią. Kun. Dr. Mende
lis, šv. Alfonso parapijos klebo
nas Baltimorėj, atsiuntė vie
nas pirmųjų savo nuoširdžią 
užuojautą ir čekį $100.00. Visi 
savo mielam kaimynui dėkingi. 
Iš Chicagos mielą užuojautą 
atsiuntė Tėvas J. Venckus, S.J., 
iš Mahanoy City, Pa., kun. 
kleb. P. Česna prisiuntė užud- 
jautą ir linkėjimus atstatyti 
bažnyčią. Iš Philadelphijos už
jautė gražiu laišku ir pažadu 
pagelbos Intemational Institute 
ir Mr. Franzen Philadelphia 
Fellovvship Commission vardu. 
Gauta ir daugiau užuojautos 
laiškų. Visa parapija visiems gi
liai dėkinga.

Pamaldos už karius. lapkri
čio 24 d. Lietuvos veteranų 
vardu buvo atlaikytos šv. Mi
šios už žuvusius letuvius. Tai 
vietos veteranų Lietuvos ka
riuomenės minėjimo proga. Mi
nėjimo pati programa daroma 
gruodžio 1 d. vakare, šv. Ka
zimiero parapijos salėj.

Federacija veikia. Federa
cijos skyrius turėjo posėdį lap
kričio 21 d. pas Ramanauskus. 
Iš Federacijos Tarybos suva
žiavimo padaryta platus prane
šimas ir svarstyta veikimo pla
nas. Šiemet Federacija persior
ganizavo ir pasiryžusi našiai 
veikti. Jos pirmininku yra inž. 
Ed. Binkevičius.

Lietuviška šeima. Kazys Bar- 
čius, 1312 S. 2nd St., ir Emilija 
Jankauskaitė, lapkričio 24 d. 
sudarė naują šeimą. Sutuoktu
vės įvyko šv. Kazimiero para
pijoj. Jaunai lietuviškai šeimai 
daug nuoširdžių linkėjimų nuo 
pažįstamų ir visų lietuvių.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KUjOCYCLES, salėm, mass.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau
dies dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai
tos.

Jeieu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
368 West Broadway Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrvvood 7-1449

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
MMTADIENIA1S 2 V AL POPIET. —i— WWRL 18M ke

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangonis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

šokiai, ir t-t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y. 
Tel. EVergreen 4-9293

J. P. CINKUS AD. JEZA VITAS V. UBABEVICIUS
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimų Dir.

Jau 11-ti metai kai visi klauso— J

"Lietuvos Atsiminimu"*
RADIJO VALANDŲ ž

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vaL p.p V

Stotis WEVD (New York) —? 

1330 kil., 107 J meg. į

JACK J. STUKAS, Dir. Z

1264 White St, HflHde, N. J. Z

TeL WAverly 6-3325 Z

Lankėsi Dr. A. Vasiliauskas. 
Padėkos Dienos proga čia atsi
lankė iš Syracuse, N. Y. prof. 
A. Vasiliauskas. Aplankė ir 
šv. Kazimiero parap. bažnyčią, 
ir pareiškė užuojautą jos nete
kus.

Kan. F. Kapočius, čia buvo 
sustojęs kelioms valandoms, 
vykdamas iš Čikagos Nevv Yor- 
kan. Jis aplankė visas parapijas 
ir pasidalino svarbiais religi
niais klausimais.

Svarbus susirinkimas
Tremtinių Draugija kviečia 

susirinkimą gruodžio 2 d., 2 v. 
p.p. šv. Kazimiero parapijos sa
lėj. Bus renkama nauja valdy
ba, priimta apyskaita ir svars
tomi Lietuvių Bendruomenės 
steigimo reikalai ir Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimas. 
Praeitas metais draugijai sėk
mingai vadovavo K. Cikotas,
P. Balčius, Gečauskas ir kt.

Mirė Jonas Jurkevičius
Lapkričio 4 d. mirė Jonas 

Jurkevičius, 74 metų amžiaus, 
gyv. 1539 Womrath St., Palai
dotas iš šv. Jurgio bažnyčios 
Penndel, Pa., šv. M. Marijos 
kapinėse. Paliko dvi dukteris 
ir anūkę. Laidojo D. Earami- 
nas.

JUODĄ RUGINĘ DUONĄ 
kepa iš grynų ruginių miltų 

K. Neimanis ir 
K. Dannenbergs

Pabaltiečių ruginės duonos ke
pykloje, 1101 N. Marlborough St.. 
Philadelphia 25. Pa.

Pirkėjai duoną gali gauti paštu. 
2'/. lbs. kepalas kaštuoja tik 50 
centų. Už našto išlaidas bus gali
ma atsiskaityti vėliau.

Atsilyginti galima grynais pini
gais ar pinigų orderį prisiunčiant 
paštu.

Kadangi kepyklos savininkai ir 
kepėjai yra latviai imigrantai, tai 
mes manome, kad mūs;; ke-ama 
duona atitiks ir mūsų brolių lietu
vių skonį.

B-------  --------------------------- —
TeL POPlar 4110

Charles J. Koma n
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernoa SL 
Philadelphia, Pa 

Moderni** taldojbno ištaiga 
Didele, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas Bemokamai
Kreipkitės diena ir naktį

• ----- ----- - _ .B



Lapkričio 30, 19&I — DOBiNlNKAiJ

SPORTAS
BROOKLYNAS - -BOSTONAS

— 53:43 (M:M)

Krepšinio rungtynės tarp LAK 
Brooklyne ir LSK Bostone, įvykusios 
lapkričio 17 d., baigėsi pirmųjų per. 
gale 52:42.

LAK atstovavo: Daukša, Ošlapas, 
A., Ruzgas, Narbutas, Landsbergis, 
Bagdonas, Kreivėnas. Kligys, susižei
dęs, negalėjo dalyvauti. Trūko taip 
pat Mikulskio. LSK Bostono dešim
tuką sudarė: Skabelka, Grinkus, 
Plevokas, Levickas, Rudžiūnas, Aus
tras, Mitkus (vieneto vadovas), Ged
gaudas.

Pirmuosius du taškus svečiai įrašė 
savo naudai, bet brooklyniečiai tuoj 
išlygino, pasiekę I ketvirtyje 8:7. Ir 
užbaigę kėlinį 23:20.

Antrasis kėlinys pasižymėjo savo 
dramatiškumu, kai LSK į trumpą 
laiką pasiekė 28:31, bet Bagdonas 5 
pilnais metimais III ketvirtį baigė 
LAK naudai 38:33. Paskutini ketvirtį 
žaidžiant, svečiai stengėsi atsigriebti, 
bet jie atsiliko 10 taškų. Rungtynes 
gerai pravedė Adolfas Andriulis ir 
Paukštys; rungtynių pasekmes doku
mentavo K. Cerkeliūnas.

LAK taškus pelnė: Bagdonas—20 
(baudų neišnaudojo 4). Ošlapas — 
16(1), Daukša — 5(3), Ruzgas—5(2), 
Narbutas — 4(2), Kreivėnas—2(0), 
Landsbergis — 0(1).

Svečiams taškus laimėjo: Levickas 
— 22(2), Plevokas — 14 (100% bau
dų išnaudojo), Skabeika — 4(4), 
Grinkus — 2(1), Rudžiūnas — 0(0), 
Austras — 0(0), Mitkus — 0(4), Ged
gaudas — 0(0).

LAK dėkoja Brooklyno LSK na
riams, Steponavičiui ir Brazauskui, 
prisidėjusiems prie Bostono žaidikų 
priėmimo.

1:0. 
žiū-

vėl

Estas Sarapun iš Vokietijos | 
atsidūrė N. Zelandijoj ir kaip> 
estų spauda praneša, netrukus' 
loš matčą su N. Zelandijos mei- | 
steriu dėl N. Zelandijos pirme-' I 
nybių.

Australijos korespondencinė- 
se pirmenybėse Romanas Ar
lauskas bėra vienintelis, kuris 
eina be pralaimėjimo. Veda 
Klass, turėdamas 5-2 taškų, 
Romanas Arlauskas 4-0! Dar- 
regh ir latviai Endzelins, ir O-' 
zols po 4-2. Viso 13 dalyvių.

s

X

i

NAUJAI ATVYKO

I 
I 
ė

už

de
25

P.

LSK FUTBOLININKU 
PERGALI:

Antrojo rato JAV mėgėjų taurės 
<US Amateur Challenge Cup) futbo
lo rungtynėse prieš German Ameri- 
can Athletic Club (GAAC) ir vėl 
LSK pademonstravo savo pranašu
mą, laimėdamas ir šias rungtynes 
4:2 (3:2). Vokiečių ir amerikiečių 
spauda po šių rungtynių reiškia įsi
tikinimą lietuvius būsiant šių metų 
JAV pokalo meisteriu.

Rungtynės įvyko lapkričio 18 d. 
Arctic Ovai — lietuvių aikštėje. Lie
tuvius aikštėje atstovavo: Kligys; 
Modzeliauskas, Simonavičius <U kel. 
Mileris); Jėgeris, Saldaitis, Stepona
vičius; Sabaliauskas, Kalašinskas, 
Adomavičius, Jokūbaitis, Gražys.

Kaip paprastai, LSK rungtynes 
pradeda neryžtingai ir priešininkas, 
tą situaciją išnaudodamas, 3 min. pa
siekė pirmojo įvarčio. Tai paskatino 
lietuvius susikaupti. 5 min. Kalašins
kas įkirto išlyginamąjį įvarti (1:1). 
Dabar jau kietai kovojama dėl svie
dinio. SabaMsaskas, gavęs kamuolį 
iš Jėgerio, gražiai paduoda svečių 
baudos aikštėn, iš kur Adomavičius 
galvos smūgiu įkerta i vartus (2:1). 
Tik 4 minutes išsilaikė lietuvių per
svara. GAAC centro puolikas, žaidęs 
daugiau rankomis, negu kojomis, į- 
kumščiuoja kamuolį į Kligio vartus, 
o neakylus teisėjas užskaito (2:2). 
Priteisiamas mūsiškių naudai baudi
nys <llm.), tačiau Adomavičius pa
taiko į virpstą ir atšokusį kamuolį 
{spiria, bet smūgis teisėjo neužskai- 
tomas (teisingai!). Pasekmė lieka 
Nepasikeitusi, kol priešininko gyni- 
kas sufoluoja Kalašinską, vėl baudi
nys (11 m) lietuvių naudai. Kala
šinskas įšauna į kairįjį kampą (3:2b. 
Likusias 14 min. atkakliai kovojama, 
bet be pasekmių abiem pusėm.

Po pirmojo kelinio 
sė nebuvo tikra, kad 
kėlinys pasižymėjo 
kombinuotu ir greitu
priešininko gražius praėjimus Kligys 
vykusiai sulikvidavo. 60 min. Gražys, 
atsidūręs dešiniame priešo vartų 
krašte, įkirto kamuolį po viršutiniu 
virpstu. Priešininko vartininkas ir 
nebandė gaudyti. LSK persvėrė 4:2. 
78 min. teisėjas priteisė lietuvių nau
dai 3 baudinį (reikia pripažinti, kad 
tai buvo labai abejotina pražanga). 
Adomavičius, jvertinę# tokį teisėjo 
sprendimą gana šališku, paduoda ka
muolį GAAC vartininkui. Likusį 
rungtynių laiką mūsiškiai “mokėsi” 
daugiau kombinacinio žaidimo, negu 
siekė įvarčių. Čia reikia pastebėti, 
kad taurės rungtynėse įvarčių san
tykis reikšmės nevaidina — svarbu 
laimėti rungtynes; pralaimėjęs iš
krinta iš turnyro.

Po šių rungtynių New Yorko apy
gardoje (Nevv York, Connecticut, 
Nevv Jersey valstijos) liko 10 koman
dų, kurios yra suporuotos gruodžio 
2 d. rungtynėms. Lietuviams teks 
žaisti su Vasco de Gama (iš Conn.). 
Pagaliau nugalėtojas susitiks su New 
England ar Pennsylvania ar Mary- 
land valstijos meisteriu ir finalines 
rungtynes žais, kaip spėjama, prieš 
Čikagos ar St. Louis apygardos nu
galėtoją.

tam paskutine minutę pavyko 
priešininkų vartininką nugalėti 
ir jie rungtynes laimėjo 
Rungtynes stebėjo 65.000 
rovų.

Ben Hegan šiais metais
išrinktas geriausiu amerikiečiu 
golfininku. ši garbė jam buvo 
atitekusi jau du kartus, 1948 ir 
1950 metais.

Kyšiai sportininkams, idant 
jie gemblenams tinkama kryp
timi nukreiptų žaidimų rezulta
tus, nėra vien Amerikoje pasi
taikąs reiškinys, štai Škotijos 
futbolo žaidėjui Tom Brown, 
žaidžiančiam už Airdrieonians, 
buvo pasiūlyta $280, jei jis pa
dėtų pralaimėti prieš Glasgovv 
Celtics, kurie rungtynes faktiš
kai ir laimėjo. Jam pinigus pa
siūlęs žmogus pareiškė, kad ne 
vienas žaidėjas jau yra priėmęs 
tokią “dovaaną.” T. Brown ky
šį' tačiau atmetė. Gi kaip tik šią 
savaitę nemažas amerikiečių 
krepšininkų skaičius buvo nu
bausti įvairioms bausmėmis 
kyšių ėmimą.

Sekančiais metais Tour 
France bus pravesta nuo
birželio iki 18 liepos. Anksty
vas terminas šiais metais pa
rinktas dėl sekančiais metais į- 
vykstančios olimpiados. Neno
rima, kad tie. 2 sportiniai į- 
vykiai sutaptų.

Vokietija pirmą kartą po ka
ro nusiuntė savo futbolo rink
tinę į Dublin’ą, kur minėta ko
manda susitiko su Airijos rink
tine. Vokiečiai rungtynes pra
laimėjo 2:3, tačiau šis rezulta
tas sukėlė gan didelę audrą 
Europ. sporto sluogsniuose, nes 
faktiškai 89 minutę vokiečiai iš 
kampinio pasiekė trečią įvartį 
ir anglas teisėjas jį užskaitė, 
bet sekundę vėliau savo nuomo
nę pakeitė. Vėliau jis aiškino
si, kad jis rungtynių užbaigi
mą buvo švilpęs laike kampinio 
įmušimo. Tačiau to ženklo ne
girdėjo nei airiai nei vokiečiai. 
Be to, pagal spaudos atstovų 
pranešimą, rungtynės turėjo 
dar tęstis 1 min. ir 30 sekun
džių.

Vokiečių boksininkų mėgėjų 
rinktinė buvo išvykusi į Persi
ją ir ten laimėjo susitikimą 
prieš vietinę rinktinę rezulta- 

“ V.

Lapkričio 12 d. laivu “Gene
ral Muir” į New Yorko uostą:

Aiptienė, Ursula.
Aleknavičius, Pranas, Lilly,

Albertas, Romaldas, Danutė.
Ananjevas, Vytautas.
Augustat, Anna.

Augusta L, Wollenhaupt, Kari 
Emma.

Behnke, Wilhelm, Johanna, 
Behnke, Waltraud.

Daniel, Victor
Dannowitz, Ingrid, Herta,' 
Dobrovalskis, Kazys, Irm- 

gard.
Heinrich,Gustav, Eliese.
Kamarauskas, Bernardas,

Ruth, Jan, Marija.
Krause, Martha.
Lehmann, Ida, Wilber.
Lehmann, Martha, Wilhelm,
Lipšys, Mykolas, Eva, Trau- 5 

ta, Maksas, Bruno, Gerlinde, 
Gunter.

Milkerat, Walter.
Navickas, Pijus.
Neubauer. Adolf.
Markusevitz, Isak.
Pockytė, Marija.
Schartner, George, Elma O. 
Senkus, Vytautas, Hedwig. 
Simanavičius, eLopoldas.
Vaitkus, Jonas, Sofija, Al- 

firdas, Gražina, Gediminas.
Verseckas, Jonas, Ruth,

B- 
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tu 13:7. P.

ŠACHMATAI 
Ved* K. Merki.

New Yorke ir apylinkėse

J. BACDANAVICIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Clinton Avenue

Brooklyn 5, N. T..
TeL MAIN 4-2329

Priėmime valandos:
Kasdien 2—4 ir 6—9 p.p.
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

Ofiso tel. GLenmore 5-3094

Namų tel. GLenmore 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
* GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i

1357 Bushvvick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.

» . . ......
TeL EVergreen 7-4335

nei viena pu- 
laimės, todėl 2 
tikrai gražiu, 
žaidimu. Kelis

Tautvaiša užbaigė Golden 
Knights 1950 turnyro antrą 
ratą (Semi-finals), surinkęs 
5V2-^ taško. Pirmąjį ratą 
Tautvaiša baigė su tokia pat 
pasekme

Toronto Vytis su Gambit 
Chess Club pirmenybių rungty
nes baigė 1*^-4 */4. Vaitonis- 
Anderson 0-1, Matusevičius- 
Glassberg 0-1, Paškauskas-Sa- 
rosy 0-1, Stepaitis - Ridout 1-0, 
Rimas-Cody 0-1, Mačiulaitis - 
Avery Yt-Yį.

Bostono lietuviai pralaimėjo 
Newton YMCA 2-3. Merkis— 
Hubert 0-1, Keturakis—Bean 
0-1, Kontautas — Piperal 1-0, 
Pazniokas - Coggeshall 1-0. 
Antroj lentoj nevvtonietis Siff 
gavo tašką be kovos, neatvy
kus jo priešininkui.

Sov. Sąjungos pusfinaly, 
ris įvyko Lvove, dalyvavo 
žaidėjų. Laimėjo Saharov 
12 taško iš 19. Saharov
pralaimėjo 2 partijas (Mikėnui 
ir Vistaneckiui). Aronin ir Si- 
magin po 12, Flohr, Mikėnas, 
Gusev po ll’/ž. Vistaneckis su 
10 Ųo taško 10-toj vietoj. Did- 
meisteris Rogozin 18 vietoj ir 
Kapajev 19-toj.

Visasąjunginėse kolchozinin- 
kų pirmenybėse latvis Skuja 
užėmė antrą vietą su 13-2. Iš 
Tarybų Lietuvos Ambrozaitis 8 
vietoj su 7-8 taškų. Estas Ml- 
helson 13-tas su bYz-SYz.

Lapkričio 14 d. laivu “Gene
ral Ballou” į Nevv Yorko uos
tą:

Kezutis, Stasys.
Kūginis, Emma-E., Petras, 

Melita L.
Kvodaras, Pranas, Adelė, L, 

Gytis V., Lylia E.
Macaitis, Jonas, Caecilie, 

Ruth U., Brigitte.
Podmostka, Juozas.
Sabaliauskas, Pranas, 

Regina.
Steponaitis, Jonas, 

Algis.
Stiklius, Natalija, Algirdas, 

Kęstutis.
Vilimas, Kostas.
Uschkurat, Berta.

Irena,

Skaitykite ir remkite 
“Darbininką”!

A Vakselis

SPORTAS PASAULYJE
Anglijos futbolo rinktinė 

lapkričio 15 d. susitiko su Airi
jos rinktine. Anglai susitikimą 
laimėjo 2:0. Tą pačią dieną 
Hampden Park, Glasgow’e su
sitiko Wales ir Škotijos rinkti
nės. Po įtemptų rungtynių ško-
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LIETUVIS ADVOKATAS

119-17 Hillside Avė.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - M 1VAREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
TeL JAmaic* 3-77Z3

Richmond HW 18, N. Y. S
TeL Vlrginia 9-4882 $

Albert Th. Danai

ku-
20
su 
te-

A

JOHN DERUH.4, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas. 
Apžiūrėjimą# ir kraujo tyrimą# 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

Mokslus baigės Europoje
128 E 86th ST., NEW YORK CITY

Virš Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti iš 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

■a

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Gnthorim Bnhemuntoj—
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

.............................- ■
TeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
Notary Public

Bostone ir apylinkėse
alavija

Alaviją (Alijošius)' 
yra gera nuo vidu
rių nemalimo, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku- 

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje L 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
siunčiam į jūsų namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadvray

Soąth Boston 27, Mum.

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER 8TBSKT 
South Boston, Mnss

i
Joseph W. Casper

" (KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius tr 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną Ir naktj 
Koplyčia šermenims dyka) 

TeL 80 8-1437 
SOuth Besto* 8-8M4

** <■

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Ž
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DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi 
BALDAI 
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namu apyvokos daiktai..

Kreipkitės tuojau pas šių reikme 
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKUNIGIS
73 W. 194 St, N.Y.C.

Rivenite 8-9144
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldų gamybos, šaudytuvų 
(refrigirator), dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaidą negu kitur ir palankiau- 

- sias išsimokėjimo sąlygas.
JnmHiiiiiimuiHtmmMimimHMmHHmttnnfittttntmti
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660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ALLIANCE HALL
9

195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings

M E E T I N G

LAIKRODŽIŲ, ŽIEDŲ 
ir įvairių kitų kasdien vartojamų dalykų, o taip pat 
įvairių dovanų KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ proga 
prieinamomis kainomis galima įsigyti pas lietuvį

LAIKRODININKĄ
A. Andriuškevičių

485 Grand St.,, šalia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y

Commnnion Breakfaats ;; 
B a n qu ets

HALL
•W-M-++++

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦d 91919 ♦♦♦♦199♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 99 919 9♦♦» ■
Telefonas: EVergreen 4-8934 ' *

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS ; > 

SAVININKAI ;;
Lietuviška Užeiga, kur visi myH užeiti. <;

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite toriahiii aptarnauti, j;

502 GRAND 8T^ kampa* Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

<< 11(11141 94 94 914 11111
l

Tel. Vlrginia 7-4499

F. W. Shalins
(šalinskas) 

LntoniuotM Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84 - 02 Jamaica Avenue, 

Woodhaven, N. Y.1

1ĮoZoloroioloioIoioioloioToToioToioTJ

IĮ,

Monuments and Markers 
Cemetery Lettering

I NASHUA MONUMENT CO.
| 83 Kinsley St TeL 21»-W

Nashu*. N. H.

I

Lietuvis gydytojas Ir chirurgas 
Naudoj* vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius
5S4 E. BROADVVAY 
South Boston, Ma— 

Valandos: 2 Iki 4 ir 7 iki 8.
Ihe
*

R* BIG 9013

our '
i

"f

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

MM 86th SL, Woodhaven 2L N. Y.
TeL Vlrginia 7-1896

PARDUODAMI NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš

čia florą dviem šeimom su 11 kam
barių, aliejum apšildomi — $6990. 
Panašus namas, tik mūrinis, kainuo
ja $14.000.

JAMAICA NORTH, tarp 8 Avė. ir 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15.500.

Taipgi turime visokių namų, 
tose miesto dalyse, senų ir naujų.

B. ZINIS
$61 Unien Ave^ Brooklyn. N. Y.

REpublic 9-1506 
EVergreen 4-3487

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELĖS 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininkė—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St., So. Boston, Mass. TeL 
SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirmininkė— B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Protokolų sekretorė — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St., So. Bos- 
ton, Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0948.

Iždininkė — Ona Siaurienė, 51 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kasos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — M. Matejoškienė, 
866 E 5th SL. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradienį, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St, 
So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

>

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

L

*

WAITKUS l
funeral homk

1»7 WEB8TER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITKUS
Laidotuvių Direktorius ir

Balsamuotojas
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas diena ir nattt. 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas dė
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačio# ir | kitus 
miestus.

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metę, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burflerius

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Lavvrence St., Brockton, Mass.

Tel. 189
□

J. CORONIS &
FURNITURE CO.

168 W. PEARL ST. NASHUA, N. H. TeL 4008$

Mažos rendos — Mažesnės kainos

Veltui pristatymas — Išsimokė jimui

Ateikite į krautuvę, kurioje 
garantuotas sutaupomas

AIDAI
Mokslo, literatūros bei meno ir visuomeninio gyvenimo 

MĖNESINIS ŽURNALAS 
Redaguoja ANT. VAIČIULAITIS

Prenumerata metams: $5.00; Kanadoje — $5.50; Kitur — $6.00; 
atskiras numeris — 50c.

Susipažinimui vienaa numeris siunčiamas nemokamai.

Užsisakyti galima pas vietos platintojus, arba -—
AIDAI

880 Bushwick Are. AIDAI
Brooklyn >1, N. Y. KMMMhmk Purt, Mala
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Dailusis savaitgalis Nevv Yorke

Apreiškimo parapijos Gyvo
jo Rožančiaus Draugijos nariai 
šj sekmadienį per 8 vai. mišias 
eis bendrai šv. komunijos.

Rinkliava parapijos mokyk
lai palaikyti, kaip ir kiekvieną 
mėnesį, šį pirmą sekmadienį 
bus vykdoma per visas mišias 
Apreiškimo par. bažnyčioje.

Lietuvos Vyčiai Apreiškimo 
par. salėje, rengia metinius šo
klus Kalėdų vakarą.

Operetės choras gruodžio 2 
d. (koncertuos Waterburv, 
Conn. Drauge vyksta sol. M. 
Nainvtė - Dobužinskienė. akt. 
V. Žukauskas ir pianistas A. 
Mrozinskas.

Maironio mokyk’a Lietuvos 
kariuomenės .įkūrimo sukakti 
paminėjo praeitą šeštadieni. 
Kalbėk) “Kario” redaktorius 
kan. S. Urbonas ir Vyties Kry
žiaus kavalierius J. Kiaunė, 
kuris papasakojo atsiminimų iš 
kovų dėl Lietuvos neDriklauso- 
invbės ir karo invalidų vardu 
mokyklai padovanojo 3 vyčių 
paveikslus. Iškilmėse dalyvavo 
mokyklos mokytojai ir dalis tė
vų.

Grižo iš atostogų Angelų Ka
ralienės parapijos kleb. kun. 
J. Aleksiūnas ir Aušros Vartų 
par. kleb. kun. J. Gurinskas. Jie 
savaite laiko praleido Maino 
valstybės miškingame Bangor, 
Me.

Dr. Jonas Aistis, lankydama
sis Nevv Yorke redaguojamos 
Lietuvių poezijos antologijos 
reikalais, lankėsi “Darbininko” 
redakcijoje.

Kan. F. Kapočius, ilgesnį lai
ką užtrukęs įvariais reikalais 
Chicagoje, pakeliui į savo nuo
latinę gyvenamą vietą Worces- 
tery, sustojo pas TT pranciško
nus Brooklyne ir dalyvavo Eli- 
zabethe suorganizuotose pa
maldose už vvsk. P. Bučio vė
lę.

Renatei Jonaitytei paremti 
įvykęs koncertas Alliance Hali 
salėje davė per 200 dol. paja
mų. Dainavo Rožė Mainelytė, 
akomp. S. Levickienei, ir Al. 
Vasiliauskas, akomp. A. Mro- 
zinskui. Vyt. Zelenkevičius pa
grojo lūpine armonikėle. V. 
Žukauskas paskaitė N. Maza- 
laitės kūrinį, o Stp. Zobarskas 
— savo ištrauką iš spaudai ruo
šiamos knygos “Doleris iš Pitts
burgho”. Kalbėjo J. Ginkus, Br. 
Kulys. J. Valakas ir solistas Al. 
Brazis.

Reikalinga tarnaitė keturių 
kambarių švarai palaikyti ir 
dviejų mažų vaikų priežiūrai. 
Kreiptis: Dr. Imber, 57 Park 
Terrase Ėst., Nevv York 34,
N. Y. Tel. LO 7-4656.

IŠNUOMOJAMA
Mėsinė ir kolonialinių prekių 
(grocernė) krautuvė, pilnai }- 
rengta su mašinoms ir trys 
šaldytuvai. Kreiptis į Alex 
Mathfvs, 256 L'nion Avė., 
Brooklyn. N. Y.

MENO PARODOS
Metropolitan Meno Muzieju

je, 5 Avė. prie 82 St., iki gruo
džio 2 d. vyksta įvairių meni
ninkų tapybos, grafikos ir 
skulptūros darbų paroda. Kū
riniai muziejui atiteko, kaip S. 
Levvisohno palikimas, ir rodo
mi pirmą kartą. Muziejus ati
darytas 10-5 vai., sekmad. 1-5 
vai.

Modernaus Meno Muziejuje. 
11 West 53 St., vyksta Matisse 
paroda. Išstatyta apie 70 jo ta
pybos darbų, 31 skulDtūra ir 
kt. Paroda užtruks iki sausio 
13 d. Tam pačiam muziejuje fo
to mėgėjai gali pamatyti “Life” 
žurnalo foto paroda. Joje išsta
tytos geriausios “Life” fotogra
fų per 15 metų padarytos nuo
traukos. Paroda uždaroma 
gruodžio 11 d. Muziejus at;da- 
rvtas 12-7 vai., sekmad. 1-7 vai. 
Įėiimas — 60 et.

W'ildensteino galeriioie 19 
E. 64 St.. iki gruodžio 15 d sa
lima matyti išstatytus 60 di
džiųjų meisterių kūriniu, su
rinktu iš įvairių muziejų ir 
privačių rinkinių.

Nh’eau galerijoje, 63 E. 57 
St.. visą gruodžio mėn. dar bus 
rodomi 20 amžiaus garsiųjų 
prancūzų meisterių kūriniai. 
Duf, Laurencin, Matisse. Pica- 
sso, Roualt, So> įtinę ir kt.

EKRANAS
Nauji filmai. Po milžiniško 

“Quo Vadis” pastatymo, kiti 
paskutiniu laiku pasirodę fil
mai nebesudaro tokio didelio į- 
spūdžio. Keletas jų vis dėlto pa
minėtini. Rivolj teatre, nrie 
Times Sq., rodomas iš karo Ko
rėjoje filmas “Paruošti durtu
vai”. Tai jau antras filmas apie

Juozas Ginkus — kandidatas į 
SLA iždininkus

GREAT NECK. L. I.
Kun. Tomas Chase-čižaus- 

kas vietinės airių parapijos vi
karas, dėl sveikatos išvyko il
gesniam laikui gydytis. Lietu
vių dvasinius rei
kalus ir toliau aprūpins 
Maspetho kunigai. Lietuvis ku
nigas klausys išpažinčių kiek
vieną ketvirtadienio vakarą 
prieš pirmąjį mėnesio penkta
dienį. Lietuviams mišios ir pa
mokslas sekmadieniais 12:45 
vai.

AUKOS “DARBININKUI”
St. Markevičius,

Elizabeth, N. J., $10.00
A. Spaičys,

Brooklyn, N. Y. SI .50
N. N. $2.00 

Korėją ir šis antrasis daug ge
resnis už pirmąjį, kuris vadinosi 
“Plieno šalmas”. Turinys labai 
paprastas: maža amerikiečių 
kovos grupė privalo išlaikyti 
vieną kalvą, kol visa amerikie
čių divizija galės atlikti strate
gišką pasitraukimą. Nepapras
tai geros kautynių scenos ir j- 
domūs kareivių charakteriai. 
Vaidina Gene Evans, Richard 
Basehart ir kt.

Radio City pradėjo rodyti 
naują programą su filmu “Per 
jauna bučiuoti”. Linksma mu
zikinė komedija, kurioje garsi 
pianistė June Allyson vaidina 
mažos mergaitės rolę ir savo 
nepaprastai geru skambinimu 
gal dalimi išpeiika šiaip jau 
menką turinį. Atliekami Šone- 
no, Bethoveno, Čaikovskio, 
Griego ir kt. kūriniai.

Paramount teatras, Times 
Sę„ švęsdamas savo 25 metų 
jubiliejų, galėjo duoti geresnę 
programą. Šiuo metu rodomas 
filmas “Du bilietai į Brodvėjų” 
nelabai paky’a iš vidutiniškų 
filmų lygio. Tai muzik:nis fil
mas iš televizijos artistų gvve- 
nimo. Vaidina Janet Leigh ir 
kt. “Tennessee Valso” melodi
jos mėsrėiai turi progos pama
tyti ir išgirsti garsią ją duetų ir 
trio dainininkę Patti Page, kuri 
išpildo programą scenoje.

Reti filmai, šį savaitgalį ga
lima rasti keletą dėmesio ver
tų filmų, kur e rodomi pavie
niuose teatruose. Thalia teat
ras. 95 st. prie Brodvėjaus, 
laDkr. 28 — gruodžio 1 d., rodo 
filmą iš Mykolo Angelo gyveni
mo “Titanas”. Tai italu gamy
bos filmas, puikiai atskleidžiąs 
to didžiojo menininko gyveni
mą ir jo darbus. -Meno mėgė
jams šis filmas tikrai vertas 
pamatyti. Kitas vertingas fil
mas yra taip pat italų gamybos 
“Malūnas ant Po” iš 1870 metų 
ūkininkų sukilimo Italijoje. Pa
žymėtina, kad šiame filme vy
riausią vaidmenį vaidina lietu
vis filmų artistas Jokūbas Šer
nas. Šis filmas lapkr. 29 — 
gruodžio 5 d. rodomas Apollo 
teatre, 42 St., netoli Brodvė
jaus.

Brooklyno filmai. Iš šį sa
vaitgalį čia rodomų filmų pa
žymėtini: "Dovydas ir Bačebė”, 
rodomas visuose RKO teatruo
se, “A streetcar named Desire” 
— Fo* teatre, prie Fulton St., 
ir “Dykumos lapė” — filmas 
apie vokiečių feldmaršalą Rom- 
melį — RKO Albee teatre, taip 
pat prie Fulton St. Apie šiuos 
du filmus plačiau parašysime 
sekantį kartą. J. B.

LIETUVOS PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO IR SPAUSTUVES
680 Bnshwick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

PAŠVENTINIMO IŠKILMES
t

ĮVYKS

Gruodžio-Dec. 9 d., sekmadienį, 1951 m.
11 vai. — iškilmingos Mišios Apreiškimo parapijos bažnyčioje,

259 N. 5th St, Brooklyn, N. Y.
3 vai. p p. — vienuolyno ir spaustuvės pašventinimo iškilmės

680 Bushwick Avė., Brooklyn, N. Y.
5 vai. p p. — bankietas su programa Apreiškimo parapijos salėje, 

North 5th & Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Meninėje programoje: Operos solistės Felicija Pupėnaitė- 

Vasifiauskienė ir Apreiš kimo parapijos choras.

MALONIAI KVIEČIAMI VISI DALYVAUTI PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE IR BANKIETE.
Bilietus galima gauti Pranciškonų vienuolyne ir “Darbininkė’, 680 Bushwick Avė., visose Brooklyno. New Yorko ir Maspetho lietuvių 

parapijų klebonijose ir pas platintojus.

DARBININKAS

Ateitininkų žiniai
Naujoji Ateitininkų Sen

draugių valdyba nori suregis
truoti visus ateitininkus sen
draugius gyvenančius Nevv 
Yorko apylinkėje. Pareiškimus 
įstoti į s-gą ir visais reikalais 
raštus siųsti šiuo adresu: Dr. B. 
Radzivanas, 503 Euclid Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.

Lituanistikos instituto atida
romoji paskaita įvyks gruodžio 
2 d. 12 vai. mokyklos salėje. I 
ją kviečiama ir visuomenė.

Evangelikų St. John parapi
jos salėje, šį sekmadienį prade
da darbą lietuviška mokykla 
lietuvių evangelikų vaikams. 
Mokykla rūpinasi Gaurienė, 
Anskolis ir Lisauskienė.

“Lietuvos Atsiminimų” radi
jo valandėlės dir. J. Stukas 
gruodžio 1 d. programoje duos 
įdomų pasikalbėj mą su prof. 
dr. K. Račkausku. Dainuos sol.
M. Razgaitis.

“Karys” naujai išėjusiu 13 
numeriu paminėjo įsikūrimo 
metines JAV. Redakcija gavo 
sveikinimų iš Lietuvos diploma
tų, buv. kariuomenės vadų ir 
visuomenininkų.

Prof. J. Žilevičius, sužavėtas 
Alg. Kačanausko vyrų kvarteto 
koncertu Elizabethe. pažadėjo 
jiems parašyti specialių da nų.

Lietuviai karininkai, gyve
nantieji New Yorke. kariuome
nės šventės proga buvo susirin
kę Vyt. Belecko svetainėje pe
reito sekmadienio vakare. Kal
bėjo pik. Kriaunaitis, gen. kon
sulas J. Budrys, kpt. P. Jumrė- 
la ir kt. Alg. Kačanausko vvrų 
balsu kvartetas padainavo ka
riškų ir liaudies dainų.

Susituokė lapkričio 7 d. Ap
reiškimo parapijoje A. Miku’s- 
kytė su V. Zikaru, žinomo Lie
tuvoje mirusio skulptoriaus sū
numi. Vestuvinės vaišės buvo 
linksmos ir tikrai lietuviškos 
nuotaikos, su lietuvi( :ais pa
pročiais . Sukūrusiems lietuviš
ką šeimą jų draugai ir pažįsta
mi linki Aukščiausios palaimos.

MASPETHO ŽINIOS
• Gruodžio 2-4 d. Maspetho 

lietuvių bažnyčioje vyks 40 va
landų atlaidai. Pamokslus sa
kys kun. A. Ignotas, MIC ;š 
Marianapolio. Rytais mišios 6.
7. 8 ir 9 vai. Po paskutinių mi
šių pamokslas. Vakarais miš
parai 7:30 vai. ir pamokslas. Iš
pažintys klausomos rytais ir 
vakarais.

• Šv. Onos sodalicijos narės 
ir visos jaunos moterys lankys 
bažnyčias šį sekmadienį šv. Me
tų atlaidams gauti. Lankymas 
prasidės lietuvių bažnyčioje 3 
vai. p.p.

• Rožančiaus draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadienį 4 
vai. p.p. Naujoji pirmininkė 
Klimai tienė kviečia visas nares 
šiame susirinkime būtinai daly
vauti.

• New Yorko - New Jersey 
Kunigų Vienybės provincijos

Vysk. P. Bučio minėjimą, 
praslinkus 30 dienų po jo mir
ties, surengė mariionu rėmėjai 
lapkr. 25 d. Prel. K. Urbanavi
čius savo žodyje ynač pabrėžė 
vysk. P. Bučio veiklą Ameri
koje. Atsiminimus apie mirusį 
vyskupą papasakojo neseniai iš 
Romos atvykęs kun. dr. Mar
čiulionis MIC. Dalyvavo ir dau
giau i š Marianapolio atvvkusiu 
tėvų mar-nų. kurie dar parodė 
filmą iš religinio gyvenimo. 
Žmonių nebuvo gausu. Reikia 
laukti, kad bostoniškiai suruoš 
platesnį šio didžiojo Lietuvos 
vyro minėjimą.

Sodaliečių pamaldos ir šv. 
Komunija bus gruodžio 2 d. 9 
vai.

Motiua Cecilija, Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserų vyresnioji 
Bostone, yra veikli darbuotoja 
Bostone arkivyskupijos moky
tojų tarpe. Ji yra pirmininkė 
komisijos, kuri rūpinasi jaunes
niųjų mokinių mokvmu. svei
kata ir apsauga. Gerai kalba 
lietuviškai ir nuoširdžiai rūpi
nasi sustiprinti mokykloje litu
anistikos dalvkus. š emet mo
kykloje tikyba dėstoma lietu
viškai visiems mokiniams, lie
tuviškai kalbantiems. Mėmna- 
ma taip pat įvesti pastovų litu
anistikos dalykų dėstymą.

Ateitininkai moksleiviai, stu
dentai ir'sendraugiai ruošiasi 
švente5, kuri Bostone numato
ma kitų metų pradžioje.

Teisininku susirinkimas
Sekmadieni lankr. 18 d. įw- 

ko metinis Teisininkų D-jos su
sirinkimas, kuriame buvo pra
vesti Centro Valdybos rinkimai 
ir išklausyta pranešimai anie sa
vo draugu, likusių Vokietijoje, 
šelpimą. Paaiškė jo, kad šis skv- 
rius teturi 15 narių, bet perlai 
surinko 304 dol. aukų, kurio
mis sušelpė 14 likusių Vokieti
joje senelių bei ligonių teisinin
kų. Dabar kas mėnesi šelpia 
du kolegas, kurie sunkiai serga 
džiova Vokietijoje.

Kariuomenės šventės proga 
lapkričio 24 d. tremtinių susi
rinkime pulk. J. Andrius pasa
kė kalbą kovojusiems už Lietu
vą priminti. Žuvę kariai pa
gerbti susikaupimo valandėle. 
Gi lapkričio 25 d. per Minkų 
radi.ją skautai tain pat gražiai 
paminėjo narsius Lietuvos ka
rius.

susirinkimas šaukiamas gruo
džio 4 d. 4 vai. p.p. V. J. At
simainymo par. klebonijoje.

• Prel. J. Balkūnas gruodžio
9 d., 3:30 v. p.p. sakys pamoks
lą Hartfordo vyskupijos kated
roje Karaliaus Mindaugo krik
što sukakčiai paminėti iškilmė
se.

• Lillian Vilutytė ištekėjo už 
Eduardo Slanover, lapkr. 24 d.

Lapkričio 30, 1951

Yorke dažnai yra darot n i bandymai gintis nuo atominių puo
limų. Per panku t in j didesni bandymu Thontas A. Boyle, Civilinė* Ap
saugos viršininko A. VVallender padėjėjas, tvarkė judrų Nevv Yorko 
susisiekimu stipriu švilpuku, nuo kurio garsų “drebėjo” net Empire 
Statė dangorėžis.

Tremtinių susirinkimas įvyko 
lapkričio 24 d. bažnytinėje sa
lėje. Buvo išklausyta valdybos 
ir revizijos komisijos apyskaitų 
ir pranešimo apie JAV Lietu
vių Bendruomenės organizavi
mą. Nauioji valdyba įgaliota 
rūpintis Bostono skyriaus įstei
gimu. I nauja valdybą išrink
ti: pirm. St. Lūšys, vicepirm. P. 
Žičlkus, sekr. A. Juknevičius, 
kasln. A. Matijoška. nariu K. 
Mockus. Lietuvių Bendruome
nės skyriui steigti gruodžio 16 
kviečiamas platesnis bostoniš- 
kių lietuvių pasitarimas.

Pakils telefono kainos
Naujosios Anglijos Telefono 

ir Telegrafo Kompanija prane
ša, kad Massachusetts valsty
bėje pakeliamos telefono kai
nos. Paskiri skambinimai iš te
lefono automatų dabar, kaip 
ir Nevv Yorke ar kitose valsty
bėse, ir čia kaštuos 10 centų.

Taipgi pakeliamos kainos ir 
privatiems bei biznio telefonų 
aparatams.

Mirė. Lapkričio 21 d. mirė 
Petras Vėsa, gyv. 387 W. 2nd 
St. Paliko žmona ir sūnų.

Lapkr. 23 d. ilgai sirgęs mi
rė Antanas Soltonas. gvv. 292 
W. 5th St. Jo žmona palaidota 
š .m. spalio 25. Paliko dukterį.

Lapkr. 23 d. mirė Agota Ma
kauskienė (Vitkauskaitė), sir
gusi 5 metus. Gyveno 702 5th 
St. Paliko vyrą Praną, dvi duk
terį, dvi seseris ir brolį.

Lapkričio 20 d. palaidota 
Marijona Stungienė, 59 m., gyv. 
Roxbury, Mass.

CAMBRIDGE, MASS.
• 40 valandų pamaldos bus 

gruodžio 7, 8 ir 9 d. Pamokslus 
sakys kun. A. Mešlis S. J. Pa
maldos bus užbaigtos gruodžio 
9 d. 7:30 vai. vak. iškilminga 

procesija. Visi lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.

• Novena į šv. Panelės Ne
kaltąjį Prasidėjimą prasidėjo 
lapkričio 30 d. 7:30 vai. vak. ir 
truks visas devynias dienas. 
Rytais pamaldos bus laikomos 
8 vai.

• Marianapolio kolegijai pa
remti buvo suruoštas specialus 
parengimas lapkričio 25 d. 
Programą pradėjo kleb. kun. J. 
Juškaitis, pasakęs gražų žodį 
apie tėvų marijonų švietimo 
darbą ir pristatęs Marianapolio 
viršininką kun. J. Petrauską 
MIC. Dalyvavo taip pat kun. 
Brazauskas MIC ir kun. dr. 
Marčiulionis MIC. Jis papasa
kojo savo atsiminimus apie 
neseniai mirusį vysk. P. Bučį. 
Po to buvo rodomos spalvotos 
religinės filmos. Gaila, kad 
publikos nebuvo gausu, o Li
mos visiems labai patiko. Pa
daryta salėje rinkliava davė ke
lias dešimtis dolerių kolegijai 
paremti. Tėvai Marijonai už pa
ramą reiškia didelį dėkingu
mą. Buvęs

ATSIPRAŠOME
Praėjusiame “Darbininko” 

numeryje, aprašant kun. A. 
Abračinsko pagerbtuves, įsivėlė 
nemaloni klaida, už kurią nuo
širdžiai atsiprašome Brocktono 
Ideboną kun. Pranciškų Stra- 
kauską. Korespondentas 
Brocktono klebonu yra palai
kęs kun. J. švagždi, kuris da
bar yra Jėzaus Nukryžiuotojo 
seserų kapelionu Brocktone. 
Naujosios bažnyčios statyba 
šiuo metu Brocktone rūpinasi 
kun. Pr. Strakauskas, yra su
telkęs jau didelę sumą pinigų ir 
varžėsi dėl kun. A. Abračinstko 
kaip gabaus finansinių reikalų 
tvarkytojo ir judraus vikaro.

“Darbininko” redakcija

DftMESIO LONG ISLAND’O LIETUVIAMS

Amerikos Lietuvių Piliečių Klubas, Port Jefferson’e, ma
loniai kviečia visusLongs Island lietuvius atsilankyti) klubo 

svetainę (Midlane Road, Port Jefferson) gruodžio mėn. 2 
dieną 4 vai. po pietų, į ruošiamą Lietuviškų Filmų (movie) 
Vakarą. Filmas rodys visiems žinomas ponas Motuzą. Atsi
lankiusieji tikrai nesigailės, nes pamatys tai, ko dar gal būt 
savo gyvenime nėra matę.

Ši filmą Amerikoj jau buvo rodoma net 600 vietų ir visur 
turėjo didelį pasisekimą.

Ruoškitės! Laukiame!
Amerikos Lietuviu Piliečių Klubas


