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nuo Pittsburgho gruodžio

Aviacijai gruodžio 17 buvo 
laiminga diena. Jos paleista tą 
dieną raketa Atlas pakilo ir 
nusileido į jūrą už kelių šim- 
MjnyJĮių pagal numatymą pla
ną. Tos raketos 
kartu anksčiau

• Šen. Eastland, dem.. Įspė
jo, kad Amerikos komunistai 
sustiprino savo pastangas Įei
ti į organizacijas, kurios netu
ri komunistinio vardo.

Kompromisas
Nato konferencija gruodžio 

18 sutarė kompromisą tarp A- 
menkos siūlymų ir Europos. 
Amerika laimėjo 
kad konferencija

Atlas raketa 
ilgio ir sveria 
retiškai šita raketa turės nu
skristi 5,500 mylių per 30 mi
nučių, pak lus viršum žemės 
600 mylių.

Atlas pasisekimas laikomas 
didele moraline parama Eisen- 
hovveriui Nato konferencijoje.

• Armija savo raketą Jupi
terį paleido gruodžio 18 iš 
Floridos. Skelbiama, kad sėk- 
mngai. tačiau pripažįstama, 
kad tikslas nevisai buvo pa
siektas.

Kinu. Jcfvas Petrėnas mirė 
staiga nuo širdies smūgio, be
sikalbant su Darbininko re
daktorium S. Sužiedėliu, kuri; 
ir buvo jo mirties pirmasis 
liudininkas Paskutinius Sak- 
ramentuspaskubom patarnavo 
tėvai pranciškonai. Paskuti
nėm dienom velionis skundėsi 
gavęs influenzą, vaikščiojo su 
mažu, temperatūros pakilimu. 
Tas dienas praleido pas Tėvus 
Pranciškonus. Pas juos ir mi-

KARDINOLAS FK. SPELLMANAS 
prieit Kalėdas išvyko i Korėja lan
kyti JAV kariniii daliniu. Grįžda
mas bus Komoje pas popiežhf Pijii 
XII.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE NUOŠIRDŽIAI 
SVEIKINA LIETUVIŲ VISUOMENĘ. KARSTAI DĖ
KOJA JAI ŲZ PARAMĄ IR SAVO MALDOSE PRAŠO 
DIEVĄ SĖKMĖS IR PALAIMOS KILNIEM JOS DAR-

Kun. J. Petrėno gyvenimas

• Paryžiaus policija laikė 
kalėjime keturis komunistus, 
kurie jnėgino . suorganizuoti 
demonstraciją prieš prez. Ei- 
scnhoVveri.

• Chruščiovas paskelbė lai
šką, kuriame sako, kad Euro
pai tėra tik toks pasirinkimas 
— arba koegzistenęija arba 
jo; bus nušluotos.

• Valst. departamentai atė
mė 22 Amerikos piliečiam pa
sus. Jie buvo nepaklausę de
partamento Įspėjimų nevykti 
j komunistinę Kiniją.

o Amerikos karys Girard. 
kuris buvo japonų 'teisiamas 
už japonės nušovimą. dabar 
yra atleistas iš Amerikos ka-

kėsi paskiau Freiburgo uni
versitete. Romoje ir Washing-

Nato konferencijoje prezi- giausiai užlikrigu, kad Ameri- 
dentas Eisenhoweris Amerikos ka ateis j pagoki su visa jė- 
nusistatymą pareiškė: ga bet kuriam Įstato nariui, jei

"Kalbėdamas savo krašto i® būtę užpult 
vardu, aš jus kuo iškAmtn-

AMERIKOS 
RAKETOS JAU 

PAKILO
to nariam, kurie norės, rake
tų Europos sąjungininkai suti
ko betgi santūriai. Jie parodė 
daugiau nori tartis su Maskva 
negu nori laikytis jėgos politi
kos — ginkluotis raketom. Tą 
minti skelbė visi europiečiai, 
neišskiriant Vokietijos. Ade- 
naueris taip pat aiškino, kad i 
Bulganino laiškus nereikia žiū
rėti tik kaip į propaganda.

Kai Prancūzijos ministeris 
pasiūlė priimti Amerikos rake
tas ir sykiu derėtis su Mask
va, tai Norvegijos ir Danijos 
atstovai kalbėjo apie derybas 
su Maskva,' susilaikant Iki to 
nuo raketų priėmimo. Toku 
Skandinavijos, arba Nato šiau
rinio sparno siūlymas buvo 
suprastas kaip palinkimas i 
neutralumą.

PKfeZ. D. ETSENHOVVEKIS. būdamas Paryžiuje. Nato
generalini štabą, kurio viršininku buvo ligi 1952. Stovi dabartinis 
Vato viršininkas gen. Lauris Nors tad.

Prancūzijai pavesta tirti dery
bų atnaujinimo galimybes.

Prezidentas Eisenhovveris 
grįžta i Ameriką penktadieni 
ir pirmadienį pasakys į tauta 
kalbą. Va’st. sekr. Dulles už
suko dar i I pani.ą.

ŠVEICARIJAI JAU 
REIKIA PINIGŲ

Šveicarijai visada padare 
gerą biznį iš tarptautinių kon
ferencijų, ypačiai kai suva
žiuoja “viršūnės”. Ir dabar

negalėjo penkias savaites pa
kilti, nes nebuvo gavę pinigu 
benzinui pirkti.

Šveicarijos vyriausybė esanti 
pasiruošus formaliai pasiūlyti 
Rytų ir Vakarų viršūnėm pa
daryti naują ‘‘Ženevos konfe
renciją” ateinančiais metais.

BULGANINAS 
NATO TARPE

Amerikos spauda demaskuoja, 
i kur veda Europos nuolan

kumas Maskvai

Nato konferencijos eigą A- 
mer.kos spauda vertina al.ar- 
muojamai. R. Drummonda; 
(NYHTl rašo ~iš<Paryžiau-v 
kad Nato konferencijoje yra 
ne 15 kėdžių, bet 16. Sešio.lu
toj e yra nematomas Bąigani- 
nas Į kurį nuolat atsižvelg a 
Europos atstovai ką siūlyda
mi. O i kur jų siūlymai veda. 
Drummondas aštriai iaeškia: 
Norvegija ir Danija suka Į 
neutralumą; tam padrąsina ir 
kitas mažesnes valstybekili 
turi aiškiai galvoja, nors šioje 
vietoj ir nekalba, kad derybo
se rė kia sutikti Vokietiją "ir-" 
jungti iš Nato ir neutralizuoti. 
Amerikos jėgas iš Europos pa
šalinti. Kokis bus to viso re
zultatas. Di-ummondas šiaip iš
reiškia :

“Galutinis rezultatas, man 
rodos, gali būti tas, kad žings
nis po žingsnio Vokietija būtu 
izoliuota ir Įsukta 'į Sovietu 
ratą, patiek iii t plačiai atvertas 
duris Sovietam paraližiuoti, 
infiltruoti ir pagaliau praryti 
likusią Europos kontinento da-

Maskva dėl nusiginklavimo, 
jei derybų neatnaujins Jum

Kunigas -
Jonas Petrenas 

Kun. Jonas Petrėnas antra- 
dienio vakarą 7 vai. mirė

Lddojimui patarnauja M. 
P. Baltas, pašarvotas St. Ni
ekotas klebonijoj, 26 Olive St., 
Brooklyn<C Laidojamas-iš St. 
Niekotas bažnyčios gruodžio 
20d. 10 vaL

reiškėsi trejopom kryptim — 
nuolatnfo mokymosi, nuolati
nio bendravimo su jaunimu ir 
nuolatinio dalyvavimo spaudo-

New Yorko traukinių srei- 
kas buvo baigtas pirmadienio 
vakarą. Nulėmė majoro Vag
nerio pažadas, kad susisieki
mo valdyba nesiims jokių bau
smių streikavusiem, kol kiek
vieno kaltinamo reikalas ne
bus ištirtas teisėjo S. H. Rif- 
kind. Taip pat Vagneris paža
dėjo, kad bus sudarytas fon
das, kuris atsižvelgs ’ i specia
listų darbininkų atlyg'nimą. 
Tiesioginio savo tikslo streiki
ninkai nepasiekė — nepasie
kė, kad susisiekimo valdyba 
tartųsi dėl darbo tiesiai su 
jais, o ne su Transporto darbi
ninkų unija. Tačiau šia unija 
pasitikėjimas taip pat sumažė
jo. ls 32.000 turinčių teisę 
balsuoti pirmadienio rinkimuo
se ji gavo tik 10,029 balsus, o 
1945 iš 27.000 ji buvo gavusi 
25,000. Streikininkai ją kalti- 

’no. kad neg na kvalifikuotų 
darbininkų. £•>

Susisiekimo valdybai strei
kas kaštavo 2 mili dol. Miesto 
prekyba nuostolių turėjo 20

žemės ūkio sekretorius Ezra 
Taft Bensonas buvo susikvie- 
tęs atskirų valstybių, žemės 
ūkio organizacijų ir labdaros 
Įstaigų atstovus. Iš lietuvių 

Tačiau danas dalyvavo Balfo pirmininkas

Anthony'Nutti^g (NYIIT). 
buvęs Anglijos ministeris už- 
sien o reikalam aliarmuoja taip 
pat, kad Bulganino ir Kenna- 
no kombinacija padarė didelės 
įtakos Europos politiku galvo
jimui. Bulganino ir Kennano 
siūlymai veda i Nato suardy
mą. nes kas buvo iš Nato be 
Vokietijos? Nutting keUa net 
klausimą: o kas bus. jeigu vo
kiečių tauta nenorės būti “ne- 
utrąli” ir stengsis laikytis Va
karis; ar tada bus naujas Bu
dapeštas? Ar tada Amerika su 
Anglija rizikuos nauju kam. 
ar leis visą Vokietiją praryti 
Sovietam ?

• Amerika galės:anti Angli
jai pristatyti raketas tik 1958 
gale, kitom valstybėm dar vė
liau.

• Vokietijoje stiprėja nusi
statymas, kad Amerikos rake
tų nepriimtų į Vokietijos te-

Veiionis buvo gimęs 1911 
balandžio 7 Gulbinų kaime

Pinigų nebuvo
Senato komisijoje, kuri tyri

nėja raketų reikalus, aviaci
jos sekretorius J. H. Douglas 
gruodž o 17 pareiškė, kad a- 
viacija turės paruoštų kovai 
raketų bombas už 5000 mylių, 
per porą metų. Sovietai per 
vienerius metus turės raketą 
kelionei į mėnulį. Sovietai esą 
Ameriką pralenkę, bet Ameri
ka- galėsianti prisivyti.

Gen. Lemay. dabar aviaci
jos komandos vicešefas, pa
reiškė ir tokių dalykų:

esą pereitą vasarą strategi-
komandos bombej.ašiai

Christi.
Kun. J. Petrėno rašytas ir 

sakytas žodis plaukė iš jo sa
vito dvasios stiliaus — origi
nalios, išgyventos formos, kar
tais žaismingai linksmos, sa

vo iš Bang - Jensen tas pa
vardes dabar perduoti sekre
toriatui. pastarasis atsisakė, 
žinodamas, kad jos pateks so
vietam, jei bus perduotos .JT 
sekretoriatui. JT gen. sekreto
rius Bang - Jensen atleido iš 
tarnybos ir paskyrė komisiją 
reikalui ištirti
ir dabar atsisakė pavardes ik- Kan. J- Končius ir VVashingto- 
duoti. no Balfo skyriaus pirm. K.

Škirpa. Konferenciją svarstė

• pritarė iš principo 
pinti Europą Amerikos 
tom Nato«vyr. karo vado ži
nioje.

šjtas sutarimas praktinės 
vertės ‘neturi, nes neaišku, al
kas norės raketas priimti. Tuo 
tarpu aiškus.noras yra pareik- pingport. Pa., per 25 mvlia
štas Anglijos. Turkijos ir Olan- Danas ^vi Ban§ f J*nsen 
d-jos. gruodžio 18 pakartotinai at.-i- atidaryta ir jau teikia srove

Amerika nusileido Europos sake Lsduotl pavardes ir doku- civiliniam reikalam. Gali ap-
reikalavimui — ,ludi’° rūpinti 250.000 gyventojų. Tą

sią tiem žmonėm, kurie sve
tur atsidūrė ir vargan pakliu
vo dėl jų kraštų sovietinės 
okupacijos. Ralfas iš tu dali- 

Ameri- namųjų produktų gauna virs 
3 rnirjonų svarų per metus.

koje. Paskutiniu metu buvo 
vikaras prie St. Nicolas para
pijos Brooklyne.

Biržų ap. Baigęs Kauno kuni
gų seminariją, į kunigus buvo 
įšventintas 1935 birželio 15 ir 
nuėjo vikarauti Anykščiuose, 
paskui Rokiškyje ir Linkuvoje 
buvo gimnazijos kapelionas. 
Nuo 1944 gyvęno Vokietijos 
Freiburge ir nuo 1951 Ameri-

apie Vengrijos-sukilimą ir so- čiau srovė tuo tarpu išeina
• lygia greta su raketiniu vietinius persekiojimus Jung- dešimt kartu brangiau nei

ginklavimu pradėti derybas su tinių Tautų komisijai. Tos ko- ligšiolinė elektros jėgainė va-
misijos sekretorius buvo minė- romą anglim. Su išlaidom skir-

. tas denscn Buvo kom sijoje tom tvrinėjimam. jėgainė al
tinės Tautos. To lab ausiai rei- apklausti 81 vengras. Jie Ihr- siėjo i20 mil. dol. Pastatė per
kalavo Anglija, Vokietija, dijo griežta sąlyga, kad jų pa- 32 mėn
—---------------------------------------- vardės nebus skelbiamos. Kai

JT gen. sekretorius pareikala- BALFO PIRMININKAS KAN.
J. KONČIUS LANKĖSI

“ ~~~ paskirstymą žemės produktų.
kurie dalinami kitiem kraš- 

e Indonezijoje kritęs pasiti- tam JAV j^alintj
kėjimas Amerika nuo to mo- vjso ^ptvniu miiijartiu svarų 
mento. kai Amerika pasisakė inaMo £an f Končius, kal
banti neutrali Indonezijos Ralfo vaMu
ginče su Olandija. Auga Sovie- kafcj kre.pi} pirmiau- 
tų Įtaka, nes Sovietai palaiko
Indoneziją prieš olandus.

e Paryžiuje Nato konferen
cijos stebėti buvo sulėkę TSOO 
korespondentų. Tik 
kos 200.

mil. Miesto ;avivald\lx’' moke
sčių iš to neteko 630.0U0 dol. 
Tarnautojai, kure streikavo 
netekb 166,500 dol. atlygini
mo. nes jie gauna valandai |>o 
2.32, o streikavo 1500 žmonių 
6 dienas.

mojingos, kartais poetiškai
tone. pakilios. Ir pro tą formą reiš-

Su jaunimu bendravo kape- kėši visada gyva dvasia — di- 
lionaudamas, globodamas mo- delis žmoniškumas, draugišku- 
ksleivius ateitininkus ir pava- mas, minties naujumas.
sarininkų jaunimą. Amerikoje Paskutinių jo viešai tartas 
veikė su studentais ateitinin.- žodis buvo jo atsisveikinimas 
kais. _ su savo mokytoju kan. J. Meš-

Spaudoje pradėjo reikštis kausku. Paprastas, nuoširdus, 
nuo 1931 Ryte, XX amžiuje, šiltas atsisveikinimas.
Ateity, paskiau jau Drauge, Paskutinis jo rašytas žodis 
Darbininke. Paskutiniu laiku buvo jo pasikalbėjimas Drau- 
buvo redagavęs Ateiti ir Lux ge su rašytoju P. Jurkum apie

“S m ii g aičius”. Žaismingas 
linksmas pasikalbėjimas apie 
mažų žmonių mažus rūpesčius.

Užgeso staiga žmogus, ku
rio buvimas dar buvo labai 
labai reikalingas.

Kiek nuostolių į 
darė streikas



SUPERIOR PIECE GOODS CORP

YRA VIENA TOKIA ŠALIS PASAULYJE

SVEIKINU BROLIUS

atmesta.

STANLEY MISUNAS IR VISA ŠEIMA

502 GRAND STREET

Brooklyn. N. YKampas Union Avė.
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REPUBLIC BAR&GRILL
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SIUNTINIAMS I LIETUVA!

SAV. M. IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degti 
nių. konjakų, midų Šventėms bei 

kitoms progoms

Automobilistų sunkioji 
nuodėmė

biro...'Širdyje" man sumirgėjo^ 
kaip viskas pasikeitė —mama 
tokia senutė kiek naujų raukš
lelių, ir poros dantų priekyje 
trūksta... Genutę palikau jauną 
merginą, šiandien jos vaikai — 
du sūnūs jau dideli. Dešimt me
tų augino juos viena. Ir jos graž
us veidas pažymėtas sielvartu ir 
nuovargiu. Nors šiandien vasar
io 22 ir aštrus Šaltis žnybia vei
dus, ji apsirengusi lengvu liet
palčiu ir sportiniais bateliais 
brenda per gilų sniegą. Godžiai

kliau tie patys narnai, tik vi
sur tvorų 
naktimis 
Genė.

Einame

o Amerikoje 
cnza nuo liepos

skraidyte skraido aplink/ ' 
Šiek tiek pasikeitęs Kaunas.

Atrodo, pasimistiškai atsidavęs 
likimui — nuvargęs ir apše
pęs... Priešais stotį, kur kitados 
viliojančiai buvo užrašyta resto
ranas “Lozana” — dabar Komu
nistų Partijos biblioteka.

Latest Dividend Doclared at the 
Increas^d 

Rate oi

Seniausios 
kraštė moterys 
tas teisės.

liečiu namas, šalia išdygo keli 
nauji. Ant kalno irgi keletas nau 
jų. Jau ir stotis, kurią taip garai 
nuo pat jaunystės pažinojau. Bet 
dabar prieš akis iškyla visai ki
tas pastatas. Ne tas pilkas, jau
kus pažįstamas. Tai naujas, di-, 
delis, masyvus, tamsiai raudonos 
Spalvos Viršuj įprasta rusiška 
emblema —vyras ir moteris iš
didžiai stovi ir viršum galvos 
laiko kūjį ir pjautuvą. Ir to deng 
to stiklinio perono nėra. Viskas 
atvira. Stovi keletas kioskų su 
sitro ir alumi. Viduj — erdvios 
salės, laikraščių kioskai, bufetai 
ir stoties restoranas.

Mano traukinys “Moskva - Ka
li ningrad "stovi trumpai Kauno 
stotyje. Išlipus dairausi, nekan
triai jieškau akim tarp skuban
čių žmonių. Staiga pamatau per 
sniegą skubančią senutę su balta 
skarele. Jos lūpos dreba. Akys 
pilnos ašarų. “Mama, mama”, ir 
ant jos krūtinės pamirštu visas 
kančias.

Šalia stovi mano vaikystės 
draugė Genutė. Prieš metus ji 
lygiai taip sutiko savo vyrą in
žinierių po dešimties metų Si-

Azijos influ- 
pradžios iki 

lapkričio pusės kuriam laikui 
paguldė į lovą apie 80 mil. 
žmonių. Dingo apie 282 mil 
darbo dienų..

Statos perone vaikšto keletas ors n amas .kuriame Išaugau Kai- 
žmonių Merginos su papras- ,-nas. aptoataū
tais kliošų ajenaas, “telegreikĄ Kiek kartų sapnavau tąKęangų 
ir balta skara, ant kojų auliniai vaizdą, tuos įmintus takėlius į 
batai. Tai dabartinė šios šalies kalną,. kur su' knygų prikimštu 
mada. 'Vyrai — irgi tokia, pat portfeliu bėgau Į mokyklą, vč- 
“tęlegreika”, vatinės kelnės, ker liau į gimnaziją. Tylūs vasaros 
žiniai batai (odos imitacija) au- vakarai kalno pašlaitėse ir kiek 
sinė paprasta kepurė. Girdžiu ten likusių jaunystės svajonių... 
lietuviškai kalba. Vyrukas išdi
džiai ištraukia, kaip relikviją, su
dėtą, seną “Pravdos” numerį ir 
tvarkingai atplėšęs gabaliuką, 
įsipila machorkos ir oriai traukia 
troškiantį dūmą •

Traukinys šnikščia. dunda, 
skuba toliau. Viduj gana jauku. 
Platūs suolai gulėti. Keletą kar
tų per dieną traukinio palydovė 
atneša “kipetoką” —karštą van
denį. Keletą kartų per dieną pa- 
laisčius vandeniu šluoja grindis 
šluota. Didžiausia krūva popier
galių ir nuorūkų.

Per garsiakalbį perduoda ži
nias, kalbas ir plokštelių muziką. 
Plokštelės vis tos pačios, karto
jasi. Pati populiariausia iš Indi
jos filmo “Brodiaga — Avara 
ja. Ta plokštelė man patinka, 
ir aš kiekvieną kartą nudžiungu 
.ja išgirdusi. _ ... *

Taip,, koks skirtumas tarp 
Amerikos ir Sovietų! Amerika 
rūpinasi žmonių neįsileisti ir 
stato visokių kliūčių. Sovietai 
rūpinasi neišleisti ir pastato 
kliūtis, kad niekas neišspruk
tų iš Sovietų rankos. Amerika, 
bausdama žmogų, atima jam 
pilietybę ir išvaro. Sovietuose 
pats buvimas sovietiniame re
žime yra pakankama piliečiui 
bausmė.

pernai — Los 
Detroite 17%.

neturiu jokių ryšių su juo". 
Taip kalbėjo apie savo brolį 
Janos, kuri jis paliko 15 metų, 
tas Kanados farmeris.

• Kalėdom prekybos apy-

KETEKĘ LIETUVOS SUSI 
KORĖ “MAŽĄ LIETUVĄ" 

ANGLIJOJE

Urmo (wholesale) bei smulkmenų (retail) importuotos 

;ŽKbęi yietįnės.,yUnx®ės -ūg maišytos medaag^r suknelių bei

spausdhta ėtdtoiniMMė vionos it 
deportuotųjų, kuri išbuvo Sibiro 
ponkorius su puse matų ir 1955 
buvo paleista. Ji grįžo Į Kauną 
ir jame išgyveno iki 1957.

Į LAISVĘ redakcija pastebi, 
kad autorė išbuvusi ilgus metus 
"numeriu", išreiškė noro ir to
liau liktis anonimu, tad jos pa
vardės neskelbia.

"Aš Lietuvoje niekada 
buvusi ir gal niekada negalė
siu ten nuvažiuoti. Lietuvių 
Sodyba man yra tarsi maža

trūksta. Jas vagia 
kurui — paaiškino

doje. Aš esu atvykęs į Kana
dą prieš 28 metus, ieškoda
mas čia laisvės ir ją čia sura
dau. Su savo šeima, su broliu 
Janos palaikydavau ryšius li
gi 1946. Tada jis man parašė, 
ka’d siuntinukų jam nebesiun- 
tinėčiau. nes dėl jų jis būsiąs 
įtartas. Nuo tada jau 10 metų
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Monotoniškai dunda vagonų 
ratai. Pro šalį slenka Sibire tai
ga. miškai, maži, vargingi kai- 
raeliai krųseiė iš molio su
lipdytų trobelių su iškrypusiais 
mažais "langeliais ir. tuose pa
čiuose labai mažai stiklo... Stogo 
dalis vėjo nunešta; likę šiaudai 
stovi pasišiaušę... Visa tai pri
mena išsigandusį žvėreli žiau
riame Sibire.

Tai .tremtinių kaimai.
Bet mano širdis plaka džiaugs

mu. Aš palieku tą liūdną, ašar
om primirkytą kraštą. Aš nega
liu tikėti savo laime — “dvi
dešimt, penkeri metai Sibiro la- 
geriuose^ir penkeri metai ištrė
mime”, — skambėjo man skirt? 
bausmė... O didis Dieve, tavo ge
rumas-neišmatuojamas. Tu leidi 
man po penkerių su puse metų 

^grįžti į JJetuvą.
Kiek daug metų nutekėjo am

žinybėn, kai aš tave, brangi 
mano širdžiai, miela žemele, tu
rėjau palikti. Tada negalvojau, 
kokį skaudus aplinkiniai keliai 
atves mane į Lietuvą.

Kaip kaleidoskope vaizdas kei
čia vaizdą — liūdni, puikūs, ne
matyti; galų gale ramus uostas
— šeimos džiaugsmai, ir po vi
so to staiga —juodas limuzinas, 
kuris išplėšė man laisvę, atskyrė 
nuo viso, kas man buvo brangiau 
už gyvybę; toliau —kamera, 
drėgnas rūsys, augštai apkausty
tas langelis. Durys taip pat ap
kaustytos geležim, ir už jų dieną 
naktį budintis raudonarmiestis.

Laisvę, laisvę grąžinkit man— 
šaukė visa mano jauna širdis. 
Rūsiu sienos ir raudonarmietis 
tam šauksmui buvo kurtūs.

Etapai, kalėjimai, pilnos ka
meros žmonių ir vis — 58 para
grafas! Peresilkos. ešalonai. bai
sūs kriminalinių nusikaltėlių vei 
dai ir jų žudynės. Kolyma. žiau
rūs garlaivio triumai — viskas 
jau praeitis. Viskas turi būti pa
miršta... Bet ar yra pasauly ga
lia, kuri pajėgtų tuos vaizdus iš 
pasąmonio ištrinti? Ar galima 
juos pamiršti? Užtenka tik žvilg
terėti į veidrodį į sutinusias ran
kas ir kojas. į iškraipytus visus 
sąnarius, ir atgyja iš naujo bai
sios pilnos skausmo ir nemigos 
naktys. Tai kūnas, o siela? Siela
— ji liks amžinai sužalota, ir 
niekas jos daugiau nėbepagydys.

Staiga iškyla tarp skrendančių 
vaizdų vėidas senutės, jos mie
lo šypsnio ir begalinės meilės 
akys. “Mama. mama, kaip ilgai 
lauki tu manęs; kiek tu iškentėj
ai. jausdama mano kančias. Da
bar jau greitai, greitai aš pa
matysiu tave. Po tiek metų...?

Smolenskas. Artinasi Lietuvos 
žemelė primirkusi nekalto did
vyrių kraujo. Norėčiau išlipti iš 
traukinio ir atsiklaupus pabu
čiuoti tą drėgpą žemę...

Europos lietuvy lapkričio 
28 J. Lūža informuoja apie 
“Lietuvių sodybą” Anglijoje. 
Esą per vasarą, nuo gegužio čiuosiuš, ir jie šaukia: “šal> 
1 iki lapkričio 1 joje buvo bes, šabbes. šabbes”. Netikin- 
814 .savaitinių vasarotojų. So- tieji mano, kad tais šauksmais 
dyba gali sutalpinti tik 50 va- jiem trukdo judėti. Gerai, jei 

baigiasi pasikoliojimu. Bet tas 
pats laikraštis aprašė, atsitiki
mą. kaip tikintieji ir netikin
tieji, remiami policijas, susi
mušė. Rezultatai — ligoninė.

sarotojų, bet protarpiais* būda 
vo iki 65. Vi^j vasarotojų 
30'/ buvo vaikai. Stebisi tik

rom progom lietusiam susi- N. Y. H. Tribūne vedamaja- 
nesu telkti. Šiemet rengiamos Kū- uie sako, kad Amerikai reikia 

čios. kad Londono lietuviai iš konferencijos pasidaryti pa- 
pajustų tikrai esą mažoje Lie- moką: daugiau dirbti ir ma- 
tuvoje. žiau kalbėti. ,

f JAU IR KAUNE
Už lango vėl vaizdai. Tai jau 

kaitaliojasi Lietuvos laukai, fališ
kai,. kalneliai. Godžiai ryju-tuos 
vaizdus. Vilnius. Lęntvaravas ir 
pagaliąu Kaunas. Susijaudinimo 
šiurpas užtvinsta vienas po kito. 
Jau ir Tunelis. Ant kalnų/medi-

buvusia Čiurlionio 
gatve, štai ir žalias medinis pro
fesoriaus Būgos namas. Vaikys
tės laikais dažnai čia buvoda- 
vau. Sode rengdavau pamokas, 
čia mane Būgos duktė Gražina 
pianinu skambinti mokydavo... 
Pasakojo, Būgienė beveik visai 
apakusi, vėliau buvo iš to namo 
išvaryta ir gyvenanti kažkur 
kitur. Jos namuose butų valdy- 
bairsvėtinugj-ventojai.'' "

Tunelio gatvė ta pati—augšti 
šlaitai, toliau ąžuolynas. Tiltelį 
skersai geležinkelio pereinam ir 
užlipant ant mūsų kalno. Kiek- 
metų praėjo, bąt čia niekas ne
pasikeitė — laiptų kaip ir seniau 
nėra. Kalnas labai status ir žie
mą, kada pašalę, slidus, kaip le
dinis. Genės mama kopia daug 
lengviau, bet aš visai netenku 
kvapo ir uždustu. Tik akimis su 
ilgesiu geriu seną Kauno vaizdą.

(Bus daugiau)

paltų medžiagos, šalkos.
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T. Žiburių gruodžio 12 ve
damasis atkreipia dėmesį j 
bolševikų siuntinėjamą laik
raštuką “Tėvynės Balsą” su 
jo raginimais grįžti. Dėl tų 
raginimų pastebi:

Lietuva. Joje aš jaučiuosi e- 
santi savo 'vyro tėviškėje, nes 
girdžiu jo gimtąją kalbą ir pa
matau tą gyvenimo būdą, prie 
kurio jis iš mažens buvo pri-

DAR BĮNINKĄS 
' ~--- "■"M*

Jeruzalė — religinis cent 
ras. žydų ir krikščionių. Ta
čiau jis dabar valdomas neti
kinčių žmonių. “Hamodia 
žydų laikraštis Jeruzalėje, 
skundėsi, kad ir policija yra 
netikinčių žmonių rankose. 
Konfliktai tarp tikinčių žydų 
ir netikinčių esąs nuolatinis 
dalykas šeštadieniais. Tikintie
ji žydai švenčia, ne tikintieji 
važinėja automobiliais, birzgia 
motociklais. Tai piktina tikin-

varta šiemet mažesnė kaip 
Angeles 6%, 
Philadelphijoj

MontreaEo arkivyskupas 
kardinolas Leger o taip pat 
Stpubenvillc. Ohio, vyskupas 
Mussio ganytojiškame laiške 
priminė: Žmogus, kuris sau 
ar kitiem.sudaro susisiekimo 
pavojų, sunkiai nusideda; va
žiavimas beprotišku tempu ar 
nusigėms yra nusikaltimas 
prieš moralę. Susisiekimo tai
syklių peržengimas turi būti 
išpažintas kaip ir kilos nuode*-

Vilnonės Medžiagos Lietuvon
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius 

LIETUVOJE, LATVIJOJE, ‘ ESTIJOJE, GUDIJOJE, į 
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Pasiuskit jiem .vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam j
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Atsine&kite šį skelbimą.’kuris bus ypatingai įvertintas

Ar moterys Anglijoje 
turi lygias teises?

demokratijos 
turi ne visas 

kurias turi vyrai. 
Angluos moterys, kurios dir
ba diplomatijoje, turi būti ne
tekėjusius. Jei jos išteka, turi 
iš diplomatijos pasitraukti. 
Anglai nesutinka imti pavyz
džio iš Amerikos Clare Boothe 
Luce, kuri buvo Amerikos at
stovė Italijoje. Panašiai žiūri 
ir eilė kitų kraštų. Costa Ri- 
cos atstove pernai susižadėjo 
su Urugvajaus atstovybės pa
tarėju. ir teko, jai su diplomą- 
t ija~atsisvpikint i.

lietuviškas Sniečkus
Vengrijos komunistinio re

žimo galva Kadaras, pasirodo, 
turi brolį, kuris gyvena Kana-

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

/ 5/sa. ką norite siųsti į Lietuvą gausite: y

I. C I G M A N, INC.
161 Orchard Street. New York 2. N. Y. g

TeleL GR 5-0160 |
Kalbame rusiškai, lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai. «

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad. x

PO NATO KONFERENCIJOS C
W. Lippfnan|p vėl puola vai- <* 

stybės sekr. Dulles. Esą kon- 
ferencijoje jo politika buvusi -į’

Tnjmsta rasi didelį pasirinkimu vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eihitems, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayotdnės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
rivholesate) kainomis.

K and K FABUCS

tuo, kad sodybą pirko ir įkūrė
'Ar kas žino pasaulyje dar lietuviai, bet naudojosi ja va Perkant ” Lietuvių Sodybą

kurią nors šalį, kuri turėtu sąrą daugiausia lenkai vasa- buvo galvojama įtaisyti joje Europa negalėjo pasisakyti už 
saukti savo piliečius 9r!Žt*? rotojai. Jų buvo 78,6C< • pačių prieglaudą lietuviam seneliam. Amerikos raketų priėmimą, 
J (MM, lietuvių tebuvo 17%. tokių yra dar u|i du ju daj. nėra Europos rals.

vien.' neliėtuvė. ištekėjusi ®eUai "■ invaIidas- *»« pasisakiusios už dery.
s-iun„ ? už lietuvio, kasmet atvyksta sodyba tarnauja kaip vasaroji- te su Maskva, norėdamos lai-
sąiungon grjzusieii jau nebe- vasaroti ir tain atsilienė mo vieta, viešbutis. Sodyba mėti laiko, iki Amerika pa
grįžta. Dkfolė |M Mb po ku- uroaųja ir kaip vieta atski ruoš raketas
rio laiko kažkur visiškai ding- apie
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Satelitai žemėje ir danguje
Satelitai yra sudrumstę jau ko neišėjo. Gi per metus lai-

Rūpintojėlio viėta-ne kryžiuje, bet koplytėlėje 
kalno figūros (nukryžiuotas 
Kristus tarp šv. Jono apaštale 
ir Dievo Motinos). Tik retais 
(išimtiniais) atvejais lietuviš
ko kryžiaus sankryžoje nebū
na Kalvarijos kalno priminj 
mo. Tačiau, ir tūkstančius se
nų lietuviškų kryž:ų peržiūrė
ję, jų sankryžoje nerastume 
Rūpintojėlio. Viena, dėlto, kad 
jo prasmė negali atstoti nu
kryžiuoto Išganytojo; an+’-- 
jis ten netinka architektūriš
kai, nes 

reikalauja nemažos koplytė
lės su plačiu stogu, kuris nesi
derina su kryžiaus vertikaline

Neužilgo sulauksime ketu
riasdešimt metų sukakties 
nuo Lietuvos valstybės atsta
tymo. Reikia manyti, kad ši
tos Sukakties proga Imis para
pijų, organizacijų ir gal net 
atskira šeimų, kurios norės 
pastatydinti lietuvišką kryžių 
ar koplytėlę, nes sukakčių ir 
jubilėjų metais tokie pamink
lai Lietuvoje buvo statomi. 
Jie nebuvo pamiršti 19118 ir 
1938 metais, kai buvo mini
mos dešimties ir dvidešimties 
metų nepriklausomos Lietuvos 
sukaktys.

Suprantama, kad statydami

Lietuviškyjų kryžiy tradicijos ir deformacijos

jo neįmanomas. Būtent, Rū
pintojėlio medinė statula, ku
ri pagal tradiciją sįtatoma ko
plytėlėj (koplytėlėj prie gyvo 
medžio, arba koplytėlėj ant 
stiebo), atsidūrė kryžiaus san
kryžoje, kur

turi būti .. Nukryžiuotojo 
statula arba krucifiksas.

Kadangi Rūpintojėlio statu
la reikalauja plačios pastogės, 
einančios į > horizontalinę plot
mę, sankryžoje ji susikirto su 
plokščia spinduline aureole, 1

DR. J. GRINIUS

kas. Pernai — satelitas žemė
je, šiemet — danguje. Abu
tuo pačiu metu — spalio ir šiųmetinė Nato konferencija, 
lapkričio mėnesiais, kad iki
Kalėdų žmonės dar turėtų lai- ir

mės juostų savo paleistom?. g?nj paminklą, • žmonės nori, 
raketomis. Jų ženkle praėjo

kad ramių švenčių laukimas 
virstų nerimu. Pernai tą neri
mą sukėlė nekaltųjų žmonių, 
sakytumei, nekaltųjų bernelių 
išžudymas Vengrijoje, šiemet 
tas pats Erodas iššovė dangaus 
satelitus su šunimi ir Chruš- 
čiovo pypenimu: •‘mes jus pa
laidosime’. Kaip reagavo lais- 
vasis* pasaulis į tuos du žvė
ries ženklus?

kad
jis būtų gražus ir prasmin

gas.
Tačiau, to tautinio grožio 

besiekdami, jie kartais nueina 
iki kraštutinumų. Šito pasėko
je atsiranda tokie paminklai, 
kurie nebesiderina sū lietuviš
kų kryžių ir koplytėlių tradi-

taučiams, kaip lietuviško me
no pavyzdys. Turiu galvoj 
lietuvių skautų kryžių — Rū
pintojėli, kuris šių metų vasa
rą buvo

pastatytas .. tarptautinėje 
skautų džemborėje Anglijoj.—

Ir čia buvo geri norai, bet 
jaunimą suklaidino Anglijos 
vyresniųjų lietuvių nevykęs pa
vyzdys — jų sodybos kryžius. 
Jei kas svetimtauSiį dąįrya- 
vusių džemborėje, bent šiek 
tiek nusimanė estetikoj, kad 
ir būdamas palankus lietuviam, 
tas tikriausiai negalėjo ne- ' 
kraipyti galvos dėl tokio lietu
vių skonio ir meno, kurj at
stovavo kryžius — Rūpintojė-

Lietuviams-nuo seno bran
gus yra Rūpintojėlis koplytė
lėje ir aukštas medinis kry
žius, išpuoštas ornamentais 
aplink sankryžą. Tačiau reikia 
gerai atsiminti, kad

lietuvių tradicijoj Rūpinto
jėlio koplytėlė niekada nekon
kuruoja su kryžium iškeltu į 
padąngę. — Rūpintojėlis nie
kada neatsiduria kryžiaus san
kryžoje, kur yra vieta nukry
žiuoto Išganytojo statulėlei, 
arba mažam krucifiksui,

Amerika šiemet atsidūrė vi
sai kitoje padėtyje. Jei žemės 
satelitas (Vengrija) pernai 
JAV tiesiogiai nepalietė, tai 
dangaus satelitas (sputnikas) «įja. šitaip yra atsitikę 1928 
prašneko jau kita kalba — 
anuo Chruščiovo pasakymu: 

““iries jus' palaidosime”. Vis 
dėlto tai labiau įgąsdino Euro
pą, negu Ameriką. Europa 
pasijuto įstatyta į. pirmąją ug
nį, jeigu sovietų raketos pra
dėtų leistis šiapus geležinės 
uždangos. Dėl to šiemet nebe 
Amerika, o Europos valstybės 
šokosi įtikinėti bolševikus, 
kad jiem iš europiečių negre
sia joks pavojus. Tam parody
ti Nato konferencijoje šaltai 
buvo priimtas Amerikos siū
lymas Europos valstybes ap
rūpinti raketomis. Vokietijos 
kancleris dr.. K. Adenaueris
pareiškė, kad “Vokietija yra (kotas; -vra ^margintas gau- 
priešinga bet kokiam Nato siah ornamentais, neturinčias 
konferencijos karinės jėgos ryšio su architektūra,
demonstravimui”. Bijoma bol- ° au^tut*n^ kryžiaus dalis 

sukilusiem satelitam laisvinti”. ševikus provokuott tariant> (sankryža), kur yra . religiniai
Sukilusieji vengrai nieko kito kad tuo bQdu į,us įgyla jų simboliai, pasiliko menkai or- 
nesulaukė, išskyrus užuojau- AmaHVa nnrima namentuota. beveik skurdi,tos žodžius. Europą tai jgąsdi- p^vienaTortety nemX ^ūr. V.

no. Prancūzijos užsienio reika- j Augustino “Lietuvos” albu-
lų ministeris Pineau išreiškė 
baimę, kad JAV susitaikymas 
su Sovietų Sąjunga ncapsi- 
lenktų su Europos interesu.
Nato konferencijoje JAV apra
mino, kad to nebus. Apramino 
ir Sovietų Sąjungą, kad jos

Nato konferencijos, įvyku
sios pernai ir šiemet prieš pa
čias Kalėdas, yra laikytinos 
atsakymu į tuos sovietų grasi
nimus. Pernai Nato konferen
cijoje dalyvavo valstybės sek
retorius Dulles, šiemet —pats 
prez. D. Eisenhoweris. Pernai 
Europa buvo įgąsdinta Ameri
kos neutralumo Vengrijos su
kilimu. Iš Amerikos vyriausy
bės sluoksnių buvo pareikšta, 
kad “Amerika nesiims jėgos

mę. Tų dviejų prieštaringų 
plotmių kirtimasis, nepateisin
tas arehitektonine logika, pa
lieka nemalonų estetinį įspūdį.

Šito pavyzdžio man, pašaFe- 
čiui, nesinorėjo plačiau liesti, 
■nes paminklas Anglijos lietu- lis. šis pastarasis pavyzdys ir 
viuose ir be to yra susilaukęs 
nemažos kritikos. Tačiau jį 
liečiu dėlto, kad šis nenusise
kęs geros valios darbas paži- 
dina kitus, kurie išeina darir 1938 mtais nevienoje vieto

je. Tautinius kryžius statant, menkesni, bet rodomi svetim- koplytėlę, 
tada dažniausiai pagrindims •
dėmesys buvo nukreiptas į or
namentus^-tartum jų deriniai 
būtų svarbiausi. elementai. Ne
viename tokiame kūriny reli
giniai simboFai ir architektū
rinė logika atsidūrė antroje 
vietoje,’ lyg būtų užmiršta, kad 

kryžius ar koplytėlė pir
miausia yra architektūros re
liginis paminklas.

Kaip ryčkų tokios deforma
cijos pavyzdi, čia galime pa
minėti Kurklių miestelio su
kaktuvinį kryžių, kur’o stiebas

amz. pra-

pastūmėjo šių eilučių autorių 
surašyti keletą pastabų, ku
rios padėtų geros valios lietu
viams išvengti stambių klaidų, 
statant lietuvišką kryžių ar

džios lietuviai gerai suprato, 
kad pusnuogis, nuplaktas, er- 

»skėčiais vainikuotas ir liūdnas 
Kristus (Rūpintojėlis) dar ne
reiškia Kristaus kančios pil
nybės. Todėl, kaip taisyklė, 
lietuviško kryžiaus svarbiau
sioje vietoje (sankryžoje) te
būna tik nedidelė nukryžiuoto 
Išganytojo statulėlė, arba ne
didelis krucifiksas (kryželis 
su Nukryžiuotojo statulėle), 
arba pagrindinės Kalvarijos

* \-:5
.. .. ;•

mą).
★ .Panašios tendencijos pamin-

klų buvo pastatyta ir Vokie- 
Pavergtieji, kurių jau nie- ’ tijoj prie didžiųjų lietuv ų 

kas negali įgąsdinti, nes jie stovyklų 1946—50 metais, 
visą laiką stovi ant. mirties Dar keistesnis dalykas atsiti- 
slenksčio, lieka vieninteliai ko Anglijos lietuviams.

sąjung ninkai. met jie savo sodyboje pasta-
Bet kiek jais Amerika suge- tydino kryžių — Rūpintojėli
bės atsiremti, tai jos politikos bendromis aukomis, kaip tau-
reikalas. Sovietų gi reikalas tinį paminklą. Nors intencijos
gąsdinti dangaus satelitais,

kos nusistatymą pavergtuosius kad būtų nukreiptas dėmesys — liūdnas, nes paminklas ar-
palikti savo likimui. Bet ir iš nuo daug pavojingesnių jiem chitektūrinės estetikos ir tau
tos neutraliosios juostos nie- žemės satelitų. tinės tradicijos atžvilgiais išė-

“nesups nedraugingų valsty- patikimi JAV 
bių juosta”. Tebuvo kalba a- 
pie neutraliąją juostą tarp 
Skandinavijos ir Balkanų. Tai 
dar labiau patvirtino Ameri-

KAREIVIO SHUNO

Šie-

buvo geros, tačiau rezultatas

TAURAGNŲ iventorfaje - varpiaė ir kryBm.

Mine Yamanaka

jų tarpe, kuris, galvą nuleidęs Shun su savo lazdomis sekė A
ir dviem lazdom pasiramsčio- paskui grandinį Miha. Kai jis Shųn Shirai sugrįžo į savo 
damas, ėjo paltais ligonių tri- ėjo pro jaunimo organizacijų 
nyčiais. eiles ir girdėjo entuziastiškus,

— Jis sugrįžo. Mano sūhus, jam skirtus banzai šauksmus 
sykiu su savo vardu, pakėlė 
galvą. Jam atrodė, kad jis pa
budo iš kažkokio sapno.

— Sveikas, pone Shirai! — 
šaukė viena ponia nuo ašarų

Išganytojui religinei pagar
bai pareikšti viršum Nukry
žiuotojo statulėlės, arba vir 
šum krucifikso lietuvių kry
žiuose dažniausiai būna tri
kampis medinis stogelis, arba! 
jį atstojantis kitokios formos 
geležinis dangtelis. Tie stoge
liai yra liekana mažos negi
lios 'koplytėlės — dėžutės, 
kurioj būdavo įstatomas kru
cifiksas, nes tokia dėžutė Nu
kryžiuotojo medinę statulėlę 

‘ geriau apsaugo nuo oro per
mainų negu pastogėlė iš vieno 
stogelio. Tiesa, yra pavyzdžių, 
kurie rodo mėginimą visą kry
žiaus sankryžą apsupti koply
tėle su stogu, 
pavyzdžiai reti, 
čiuose taip pat 
pavyzdys, * kuris
meisterius stengiantis kryžiaus 
sankryžą įkomponuoti j kop
lytėlę, paslepiant jos stogelį, 
panaikinant koplytėlės šonus 
ir tepaliekant kampuose tik 
kolonėles. Bet ir šitokiose kom
pozicijose visa sankryža su 
krucifiksu palieka atvira ir 
aiškiai matoma. Kitaip sakant. 
XIX ir XX amž. pradžios 

lietuvių kryžiuose visa pa
garba (ir apsauga nuo oro per
mainų) sutelkiama aplink nu
kryžiuoto Išganytojo simbolį,

Tačiau tokie 
Rytų aukštai- 
yra nevienas 
rodo kryžių

pulką. Jį tuojau nugabeno į 
karo ligoninę, ir netrukus pa
leido, iš kariuomenės. Jis gavo Motina ir sūnus ėjo į gyve- 
jsakymą grįžti namo, nes jo 
žaizda jau esanti sugijusi.

kurlo neturi nustelbti nė ap
link įį esą ornamentai.

Kadangi svarbiausia vieta 
yra sankryža su išganymo 
simboliu, todėl aplink tą san
kryžą ir telkiami įvairūs orna
mentai (spinduliuotos aureo
lės, gėlių aureolės, girliandos, 
sauliniai zafirai, dažnai iš gė
lių sukomponuoti, bažnytiniai 
įrankiai ir kita). Tuo tarpu 
stiebas tuose senesniuose kry
žiuose arba visai neornamen
tuojamas, arba labai nežymiai, 
kad jie nenustelbtų sankry-

(Nukelta į 5 pus.)

laukė 'tavęs kiekvieną dieną. — Motute, aš greitai gausiu 
Kasdien ji tau padengdavo sta- dirbtinę koją, kuri bus pritai- 
lą taip, lyg tu būtum namie, kyta prie sveikosios, — sakė 
0 dabar tu esi čia. Shun, rišdamas tvarslus.

namąjį kambarį. Jis buvo vie
nintelis kuklioj pastogėj. Jie-

Keliu, kuris ėjo nuo mažos du atsisėdo.
jo kaimo stoties iki namų, Motina nusišluostė ašaras. 
Shun Shirai ėjo labai nusimi
nęs, akis į žemę įsmeigęs.

Krautuvėje jis nieko nera-

— norėjo šaukti motina per 
visą minią savo sūnui, tačiau 
balsas užspringo gerklėje. Ji 
pasiliko kieta ir stovėjo tie-

3. rių ir sugrįžtančių nugalėtojų šiai.
Atėjo diena, kada reikėjo, iš- giminių bei pažįstamų. Bet ir — “Shun, — galvojo ji, — pusiau pridususiu balsu. Tuo 

šiaipjau žmonių iš miesto su- tu vėl sugrįžai. Prastos tavo metu moterų organizacijų na- 
sirinko, nes jie tąip pat norėjo kojos. Juk vis tiek, ar tu 

savo sugrįžtančius kojas, ar jų neturi”.
kareivius. Nors visi jos sąnariai

Pačiame minios gale stovėjo bėjo, ji stovėjo tiesiai ir 
sena moteriškė ir slėpėsi. Tai tai.
buvo pėstininko Shun Shirai Staiga prie jos priėjo ban

ko direktorius Oka, pamojavo
jo paslėpti. Jų veiduose spin- na griežtai reikalavo, kad ji savo cilinderiu ir šaukė: nuleido galvą. Jis nedrįso pa- gali tu' laiptais lipti? Sakyk, nu0 vienos kojos. Bet jis su
dėjo išdidi ir linksma šypsena, ateitų į stotį ir pasitiktų savo — Banzai! Ponas Shun Shi- kelti akių ir galvojo sau: “Ką ar jau gafi? - j°s rankas.

Pėstininko Shun Shirai vei- sūnų. Nebuvo lengva ją pri- rai! Banzai! reiškia man šie valiavimai.
das buvo išbalęs ir paniuręs, kalbėti. { šį šauksmą atsakė garsūs Manęs jie neliečia. Ką aš pa-
Jis nekalbėjo nė žodžio, kaip Shun sugrįžta ligonis. jaunimo organizacijų džiūgavi- sakysiu, kai pamatysiu savb
ir per paskutiniąsias savaites. Ji drebėjo ir stovėjo džiū- nai. motiną?” Su šia viena minti-

— Prašau atkreipti dėmesį gaujančioj minioj; ji kentėjo — Ponas Shun Shirai! Ban- mi Shun sekė paskui grandinį
ir džiaugėsi dėl tokio sugrįž* zai! Banzai! Miha, tartum jis norėjo pasi-
tančio sūnaus. Jie visi buvo atėję, kad ga- slėpti. Skubiai šlubavo jis prie

— Ar jūs čia? Banzai! lėtų pasveikinti pėstininką Išėjimo.
Žmonės, kurie stovėjo prie- Shun Shirai. Miesto gyvento- Motina, kuri savo sūhų ma-

Kai traukinys su grįžtan- šaky, šaukė iš džiaugsmo. jai jau buvo girdėję visą isto tė šioje spūstyje praeinantį,-
čiais kareiviais atėjo j • Kurna- Shun motina žvalgėsi pro riją ir skubėjo į stotį, kad ga- visiškai nepasikeisdama žiūrė-
moto, stotis buvo pilna jauni- minią savo sūnaus. Kareiviai lėtų šį kareivį ypatingai nuo- jo į jį ir galvojo:

važiuoti. Kareivius vežė į Dai- 
reną, paskui jie plaukė, laivu 
į Moji, o iš čia į įgulos mies- pasitikti 
tą Kumamoto.
Atleistieji Saka ir Miha buvo

išsiųsti kartu su Shun Shirai. 
Jų sugrįžimas buvo garbingas, 
ir jie savo džiaugsmo negalė- motina. Bankininko Oka žmo-

turi rėš lenkėsi prieš Shun Shirai do. Savo lazdomis pasirams- 
ir sveikino jį.

dre- Ponia Oka jau buvo joms
tvir- papasakojusi apie jį.

Iš abiejų geležinkelio stoties
pusių pasigirdo valiavimai’ motina puolė prie sūnaus.

čiodamas, jis šlubavo į gyve
namuosius kambarius ir tyliai 
pašaukė savo motiną.

Atsidarė virtuvės durys, ir ~ Ko «* verki? Hk- nuimk 
tvarslus!

Shirai. Jis raudo iš gėdos ir — Ar tai tu čia? įeik! Ar Ji norėjo tvarslus nuimti

—Shun! — staiga tarė mo
tina griežtu ir kietu balsu.

— Ką, motute?
— Vyras neturi verkti dėl 

tokių niekniekių. Gerai. Nebe-
— Parodyk savo kojas, verk. Juk tiek daug yra žmo- 

Shun! Kas su jomis atsitiko? nįų, kurie savo gyvybę paau- 
Parodyk jas savo motinai. kojo savo tėvynei.

Shun nuleido akis ir pra- » ._ ...... — Taip, motute, tavo teisv-šmbždėjo: hė
— Motute! n . ... . *— Bet dėl kojų , tu neturi 

verkti. Aš nesu nepatenkinta, 
kad tu luošas pasidarei. Aš 
jau nebeverkiu!

Direktorius Oka, kuris visu 
keliu sekė paskui Shun Shirai

—^Kai tu pamatysi... Ach, jj. krautuvėje,
girdėjo visą motinos ir sūhaus

Jis galvojo, kad motina, pa- Jis vos
viena koja mačiusi jo luošas kojas, pra- sulaikyti ašaras

i pėstininką Shirai. — tarė sa
nitarijos kapitonas, kuris Shun 
nuolat lydėdavo ir kiekviena 
proga padėdavo.

mo ir moterų organizacijų na- išlipo iš vagono. Vienas buvo širdžiai tėvynėje pąsveikinti. — Kaip jis gali eiti!

ar jau gafi?
Ji norėjo-savo sūnui padėti,

bet pradėjo graudžiai verkti. motute.
— Motute, aš...
Besikeldamas 1'

laiptais, apkabino jis ją ir sa- dės verkti. Bet niekas negel-
kė. bėjo, jis turėjo jai parodyti. Kilniausia jis buvo nuėjęs j

— Aš nesu sergantis karei- Aičiodamas jis nuėmė tvars- ligoninę, kur sužinojo, kad
vis... Tai man pasakė net lūs. Dešinės kojos visiškai ne- Shun Shirai išėjo namo. Jis
vyriausias štabo gydytojas. buvo, o ant kairiosios buvo paskui kareivį ir, nieko i

Garsiai verkdama atsakė - likę tik du pirštai. Motina anksto nepranešęs. įėjo J kam-
žiūrėjo j užgijusias žaizdas ir barį. Jis atsisėdo šalia jų ir

— Ne, tu nesi ligonis. Lipk nesakė nė žodžio. Bet ji visa tarė:
aukštyn. Shun, tavo motina

motina:

drebėjo. (Nukelto j 6 pA)



Kalėdų senio apmąstymai prie eglutės

tę. Ji dega, o gesinti pristato- ba į kino teatrą.
mi vaikų žaislai. Ir kaip nuos- Kai rengiamas lietuviškas, 
tabu,.kad jie negesina? koncertas, išskubame į amen-.

Ar tai ne mūsų gyvenimas! konišką koncertą, nes siekia
me kuo platesnio išsilavini
mo ...

Garden Bar & Grill |
Linksmų Švenčių

bos, vietoj kalėdinių sveikini
mų paaukotame 10 doL Už vi
sus sveikinimus būtų reikėję 
sumokėti mažiausiai 20 doL

Kai pagaliau parodome tiek

į lietuvišką vakarą, būtinai

137 Third Avenue 

_ NEW YORK, NEW YORK 

GR 34891

kati tik pusę, ir dar jokio 
triūso nereikia. Dažnai per vi- 
sus šventiškus skubėjimus ir 
pirkinėjimus nė to.nepasiun- 
čiama. Tai dar ekonomiškiau.

Kai Lietuvių Bendruomenė

gramą baigiama ir kai atida-’ 
romas bufetas, pradedami šo-’ 
kiai.

Kai reikia1 švęsti .kokią žy
mesnę sukaktį, būtinai atsi
randa kitų sukakčių, žinoma,

U.S.TRUCK
CORPORATION

I
*** I

1 ,
i '

Prašom atsiminti f
Iš redakcijos gali atsiimti I 

Kalėdų Senio paliktus linkėji-|4 
mus, kad ateitų ramybė: |

LL Komitetui — nesitikėti, < ę 
kad bus savanorių atsisakyti Į 
nuo pareigų ir atlyginimo. į

LituanUs — nelaukti para- ‘

66 Murray St.

WO 2-4900 v y \\n

BROCKTON EDISON COMPANY f

skubina į talką — pats rengia 
savo suvažiavimą ir aiškina: 
juo daugiau tuo pačiu metu 
seimų, juo didesnis veikimas...

Kai mokykloms trūksta va
dovėlių, išleidžiame pasiskai
tymus apie svetimus karo va
dus ...

Kai reikia sumokėti draugi
jom nario mokesčius, tą mė- mos iš baliaus, kurio pelnas 

KALĖDINĖS LINKSMYBES nesį būtinai turime ekonomi- skiriamas viešbučiui paremti, 
nių sunkumų, nes ateina ra- 
tos mokėti už automobilį,^te
leviziją, baldus, pirkinius....

Kai kviečia kas į susirinki
mą, esame užimti svarbiais 
visuomeniniais reikalais — ei-

Veiklios draugystės sėkminga vyno butelį. Visą staltiesę SU- 
liejau baltuoju7 vynu”.

“Bet tai ne tokia didelė ne
... veikla.

Didžiai veiklios draugystės, 
kuri jau atšventė 39 metų sukak
tį, susirinkime dalyvavo tik 5

• lų sekretorius, finansų sekreto
rius ir du nariai. Priėmus visus 
raportus ir išrinkus tą pačią 
valdybą naujiem metam, pirm- ma duoti? 
įninkąs pasiūlė po mėnesio vėl 
susirinkti.

— Negalėsiu,—atsiliepė fin. 
sekretorius, — lygiai po mėn.

nelaimė, kad tai buvo vienintelis 
butelis, kurį mano šeimininkai
turėjo’. •

Vokietijoje teisme atsidūrė 
mokytojas, kuris savo mokiniui,

tausis buvo už tai, kad mokinys, 
užuot skaitęs iš knygos, kaip jam 

* buvo liepęs mokytojas, tik šai-— Tai po dviejų mėnesių.
— Aš negalėsiu, — atsiliepė ^Jes mokytojo.’Teisėjas

protokolų sekretorius, — nes mokytoją išteisino, paskelbda- 
lygiai po dviejų mėnesių turiu mas; .‘Droždamas antausį, mo- 
paruošti raportą kitos draugys- Rytojas neperžengė drausmės 
tėS Subuvimui. VoicAc ir nonadnro niolrn nolrn.

— Tai po trijų mėnesių. faktiško, o tik sustiprino m 
Neateisime, —atsiliepė tojo autoritetą prieš’visą kk 

abu nariai, — nes abu dalyvausi
me savo laidotuvėse. / ' w _ ..Redakcijos

Literatūros kritiko įvertinta atsakymai
Susirinkus būręliui poetų ir 

rašytojų su savo žmonomis, vien 
as iš literatūros kritikų priėjo 
prie Brazilijos rašytojo Manuel 
Vieira de Andrade ir jam paste
bėjo:

mis negalėsime. Esi tamsta dar

dinimu. Gabumų yra — ateityje 
rasis gal ir ryškesnio aido.

AVai&ulai&ui. Peržiūrėję— Jūsų žmonos suknelė —' .
tai tikras eilėraštis, tokia skon- Tamst°? nespausdm-
inga ir poetiška. s,me- Goethe’. Šileris,

—Tamsta apsirinki, —atkir- Heine lyrikai klasikai.
to rašytojas, tai penketas eilė- Tamsta 8370 vertimais daboji rašiųriena novelė ir dvi paša- originalų torinįbet per tmžy- • 
£os miai nukentėjo forma ir tokioje

išvaizdoje jie spaudai negali 
tikti.Didžiausia nelaimė

“įsivaizduok , kokia nelaimė N. Mazalaitei. Jauna, silpna— 
vakar įvyko. Buvau pakviestas nedėsime.
| svečuis ir prie stalo apverčiau (“Krivūlė”, 1925, Nr. 2 ir 11)

S • s
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EDGAR’S DEPT. STORE § 
«!

195 MAIN STREET

Linksmų
Kalėdų
ir 

Naujų
Metų

Dailininkams — per LB pa- p- 
saulinį seimą surengti ne dvi į 
parodas, bet kiekvieno daili- —*
ninko atskirą parodą, nes tuo 
bus pasiekta vienybėje įvairu
mo.

50th Street & Ist Avė.

BROOKLYN, N. Y. 

ST 8-2200

JUMS LINKI

. Modernūs Naujieji Metai

BALYS PAVABALYS

Nauji Metai! Nauji Metai! 
Senas kuinas, seni ratai! 
Automobilis greit juda, 
Bet jis turi kuino būdą.

Jį mėnulis baido senas. 
Jam ir sputnikai vaidenas. 
Kremliaus blusos kojas kiša, 
Iš vėžių išverčia visa.

Mums gi spiaut j
Kremliaus blusą! 

Mergužėle, duok šen ūsą! 
Tegu plyšta seni batai! 
Šokim polką! Nauji Metai!

Hidė-A-Way
Famous For Steaks 

Filet Mignon - Lobsters

PL 9-1277

Charles French 
Restaurant

452 6th Are. 

(lOth & llth Strwte)

MOTORS INC

g a
1
1
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Loan Association of Brockton
Walter E. Johnson Prezidentas 

VVallace L. Youngstrom Iždininkas 
820 NORTH MAIN STREET 

BROCKTON, MASS.

6165 Metropolitan Avė.

MIDDLE VILLAGE

New York City

EV 6-5900
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j Israel Streger, Ine.
| 81 |n the HOME NATIONAL BANK |

* NEW ROCHELLE, N. Y.
f - :

% Merry X-mas to our friends and patrons Irom the officers and er įSįĮ'įt— employees W
1 s

81 Centeli A^P-

NE 2-6849

Myer 1890 Dated g
Beverages Ine.

I Nassau A ve., Brooklyn

STagg 2-4800

FOR ALL OCCASIONS

GINGER ALE . CLUB SODA

Rappaport
Restaurants Ine.

93 2nd Avė.

New York City 

GR 7-9338

OF BROCKTON, MASS..

JK MAIN OFFICE: 34 SCHOOL ST., BROCKTON, MASS.

BRANGI I 836 NORTH MAIN. BROCKTON. MASS.

1S CENTRAL SQUARE, BRIDGE\VATER

6 CENTRAL ST., E. BRIDGEWATER
584 AVASHINGTON ST.. VVHITMAN. MASS. į3k
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Linksmų Kalėdų Švenčių

BROCKTON 62, MASSACHUSETTS

BROCKTON SAVINOS BANK |

Two Convenient Locations

1 NORTH MAIN STREET • 443 BELMONT ST.

BROCKTON, MASS.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naajų Msfy

LAWRENCE 
CO-OPERATIVE BANK 

21 LAWRENCE STREET 
LAWRENCE, MASS.



LB Valdybos Pirmininkas

dalijasi su savaisiais ir arti-

mos dvasios būtų sklidimas ir

politiniam mūsų gyvenimui.

VA
einant 
pietus, 

mūsų

Kokie būtume

Didžiųjų mūsų švenčių prasme
• ■ ■- - •

Kalėdos — visų pirma reli
ginė šventė, šventė, susijusi 
su pasaulio Išganytojo lauki
mu ir atėjimu. Sutapusi su ge
rosios naujienos viltimi, kurią 
paskelbė angelų balsai viršum maišiais, su savo kaimynais 
Betliejaus tvartelio: “Garbė
Dievui aukštybėse ir žemėje laimingi, jei šitos šeimos, šilu- 
ramybė geros valios žmonėm”. ’ ’
Iš tikrųjų visam mūsų gyve- mūsų viešasis gyvenimas! 
rūmui raikėte reikia šios ge
rosios naujienos dvasios. Rei
kia didžiųjų Dievo Įsakymų 
vykdymo — mylėk savo Die
vą ir artimą kaip pats save, 
reikia geros valios žmonių, 
nešančių ramybę bei jaukumą

Išganytojas į pasaulį atėjo 
per šeimą. Dėl to Kalėdos yra 
ir šeimos šventė. Tai ypačiai 
gerai supranta mūsų, lietuvių, 
tauta. Kūčių vakaras — tai 
tas metas, kada visi buriamės 
prie bendro stalo ir su bran
giausiomis savo dovanomis — 
su nuoširdumu, su tarpusavio 
pagarbos bei atlaidumo jaus
mais, su geriausiais linkėji
mais, kurie kitiems paguodos 
ir džiaugsmo teikia. Džiaugs
mo, kuriuo lietuvis nuo amžių

Kūčių stalas su šienu, eg
lutės Šviesos, visų laužoma ir 
pasidalinama plotkelė mums 
primena ne tik tuos vienus re
liginius įvykius — Išganytojo 
gimimą Betliejaus kūtelėje, 
krikščioniškąją šviesą bei 
džiaugsmą, Dievo įsikūnijimo 
paslaptį, bet šis stalas mums 
tampa ir visos tautos pažy
miu, nes jis yra kiekvienoje 
mūsų šeimoje ir kiekvienuose 
mūsų namuose. Kūčių stalą 
su Kalėdų švenčių dvasia ir 
nuotaika rasime visur, kur yra 
pats lietuvis: ne tik sočioje ir 
pertekusioje Amerikoje, ne 
tik Kanadoje ir Australijoje, 
bet ir alinamoje bei prievar
taujamoje mūsų tėvynėje Lie- 
voje, ledo ir šalčio sukausty
tame Sibire, mediniame bara
ke Vokietijoje. Rasime pAde-

dant tolimąja šiaure ir 
į rytus, vakarus bei 
'Dėl to Kūčių stalas 
tautai šiandien yra ta vieta, 
kur sėdamės x vist* paprastieji 
ir iškilieji, tremtiniai ir kali
niai, didvyriai ir mažieji. Jei 
kam prievarta neleidžia, tas 
ten skrenda šviesių atsimini
mų keliais. Vadinasi, Kalėdos 
— ne tik tylioji religinė bei 
šeiminė šventė, bet ir tautinė 
mūsų šventė.' mus jungianti ir 
vienijanti.

DARBININKAS

BALTOIORES ŽINIOS

Didžiųjų švenčių prasmę vi- 
siems primena Lietuvių Bend- _ 
ruomenė, skelbianti "tautos'" 
tradicijų išlaikymo būtinybę 
bei reikšmę. Tautos tradicijo
se, sau atramą randa gyvoji 
tautinė dvasia. Todėl lietuvių 
Bendruomenė, sveikindama vi
sus lietuvius Kalėdų švenčių 
ir ateinančių Naujųjų Metų 
proga, visiems kartu linki ne 
tik asmeninio, ne tik šeimini- 
nįo džiaugsmo bei laimės, bet valstybinių_ mokslų daktaratą^ 1000, visi išsisklaidę. Caracas_ Daug pagelbsti kun.APerkum- 
irvisos tautos “v41aų~bei lū-" 1950 išemigravęs rVeiiežuelą/ mieste, krašto sostin^eTkietūv- " :._L, „— 1—
kesčių išsipildymo: tegrįžta 
mūsų tautai taip pat laisvo 
nepriklausomo Lietuvos gyve
nimo džiaugsmas, laimė ir pa
laima, teateina jai geroji šven
tinė naujiena — ramybė ir 
taika. St. Barzdukas

LIETUVIAI TRAUKIASI IŠ VENEZUELOS Į ŠIAURĘ
Pasakoja dr. Petras Nemiskis '

Iš'Venezuelos lapkričio 12 tar- venimą Venezueloje. 
nybos reikalais į Jungtines A- 
merikos Valstybes atskrido dr. 
Petras Neniškis. Jis yra baigęs

Dr. P. Neniškis gyvena Va- 
lencijoje, kuri turi apie 100,000 
gyventojų. Lietuvių yra apie

visai nėra lietuviškos mokyklos. 
Lietuviškai turi pamokyti tėvai. 
Čia daug padėjo vaikų kolonija, 
kuri buvo surengta šiais metais.

Balys Vitkus, iš Brock- 
ton Mass., vietoj kalėdinių 
sveikinimų Ateitininkų šal
pos Fondui paaukojo 10 dol.

• Kun. Stasys Yla, kuris 
šiuo metu Romoje renka me
džiagą Šiluvos istorijai, grįž
ta sausio gale.

• Kun. dr. V. Cukutas 
Romoje jau atspausdino savo 
dizertacinį darbą, žada dar 
pavažinėti po Europos žymes
nes vietas. Į Ameriką grįžta 
sausio gale kartu su kun. 
St. Yla.

__ Bostono ir liartfordo kų^ 
nigų vienybės apylinkių su
sirinkimas įvyko Marijana- 
poly lapkričio 26. Dalyvavo 
apie 30 kunigų. Išklausę prel. 
J. Balkūno pranešimo, apta
rė ateinančių jubiliejinių 500 
metų nuo 
mimo, 350 
sireiškimo 
Lietuvos
paskelbimosukakčių-minėji- 
mūs. Kitais metais rugsėjo 7 
nutarta surengti Marijos gar
bei kongresą Marijanapoly. 
šiam kongresui ruošti išrink
tas komitetas: pirm. Pr. Ju
ras. vicepirm. kun. B. Gau- 
ronskas, sekret. kun. J. Ste
ponaitis. reikalų vedėjas kun. 
J. Dambrauskas, MIC, kores
pondentas kun. V. Martin- 
kus; nariai: kun. V. Puido
kas. kun. J. žuromskis. kun. 
A. Vainauskas.

• Liet. Stud. Sąjunga va
sario mėn. pradžioje planuo
ja suruošti studijų dienas 
drauge su Kanados lietuviais 
studentais.

metų Marijos ap- 
šiluvoje ir 40 m. 
nepriklausomybės

Kalėdinis laiškas
Prel. L. Mendelis, šv. Al

fonso parapijos' klebonas, šio
mis dienomis išsiuntinėjo vi
siem parapiečiam kalėdinį lai
šką, kuriame išreiškiama pa
dėka už aukas bažnyčiai ir 
mokyklai, tėvams už vaikų 
leidimą į parapijos mokyklą, 
seserim kazimierietėm už mo
kymą. Laiške tilpo atskiras 
pasveikinimo atvirukas iš per
nykščių Kalėdų vidurnakčio

šias pareigas iš. eilės eina 25 
metus. Maršalkoms — K. Vil
činskas ir K. Jurkšta.

Vaikų kalėdinis 

vakaras buvęs gruodžio 15.
praėjo gyvai ir sutraukė pilną ' 
mokyklos salę žmonių. Tėvai 
ir suaugusieji grožėjosi vaiku
čių programėle, 
tingai paruošė 
mierietės. Prel.
visus vaikus apdalino saldai-

apeigų su visais parapijos ku- niais- 
nigais. Paminėta taip pat, kad 
per praėjusius metus raupais 
sergantiem šelpti šv. Alfonso 
bažnyčioj surinkta per 10.000 
dol.

Amerikos legicbieriu
lietuvių 154 postas gruodžio

ąs. kuris visur lanko lietuviškas 
kolonijas.

LIETUVIAI SKAUTAI
Lietuviams skautams vado

vauja dr. P. Neniškis. Jų yra a- 
pie 50 visoj Venezueloj. Skautai 
yra Įsijungę į krašto skautus, ne
šioja jų uniformas. Patys gi vei
kia atskirai savo lietuviškuose 
daliniuose. Leidžiamas ir laikraš
tukas ‘Vyties Keliais" dviem 
dalbom — lietuvių ir ispanų. 
Ispanų kalba norima informuo
ti Venezuelos skautus. Įvairiose 
tarptautinėse stovyklose lietu
viai skautai dalyvauja Venezuel
os vienetuose.

SPAUDA
Į Venezuelą ateina daug lie

tuviškos spaudos .daugiausia iš 
Amerikos. Žmonės mielai skai
to. Atvežama ir nemaža lietuviš-

kur dįįrba tekstilės pramonėje, ių gyvena apie 300. 
Firmos siunčiamas, lankėsi A- 
merikoje ir Kanadoje, susipažin
damas su tekstilės pramone.

Dr. P. Neniškis vadovauja 
Venezuelos lietuviams skautams- 
tai savo kelionėse visur ieškojo 
progos susitikti su lietuviais 
skautais. Specialiai nuvažiavo į 
Chicagą, kur dalyvavo skautin
inkų sueigoje. Svečiavosi ir pas 
Bostono skautus.

Prieš išskrisdamas Į Venezu
elą, buvo sustojęs New Yorkeir 
apsilankė mūsų redakcijoje, pa
sidalindamas kelionės įspūdžiais 
papasakodamas apie lietuvių gy-

Įvairiai. Vieni yra amatinin
kai, technikai. Yra geriau įsi- 

' kūrusių. Gyvenimo sąlygos nėra 
KAIP VERČIASI LIETUVIAI? 
lengvos. Ten viskas brangiau, 
kaštuoja apie 15.000 dolerių. 
Pats gyvenimas verčia emigruo
ti. Taip daugelis išvažiavo į 
Kanadą ir Ameriką.

Venezueloje veikia Lietuvių 
Savišalpos Draugija vietoj Lie
tuvių Bendruomenės. Taip rei
kalauja krašto įstatymai Drau
gijos veikla yra apsilpusi. 
Čia daug kenkia visuomenės su
siskaldymas, o be to. — trūksta 
vadų. Visi veiklieji žmonės yra 
išemigravę, žada išemigruoti ir 
dr. P. Neniškis.

JAUNIMO REIKALAI

LB VYR. RINKIMU KOMISI
JA PASISKIRSTĖ PAREIGOM

LB Tarybos rinkimams vi
suotiniu. lygiu, tiesioginiu ir 
slaptu balsavinųi įvykdyti su
darytoji Detroite vyr. rinki
mų komisija 1957. XI. 15 po
sėdy išsirinko prezidiumą: 
pirm. C. Staniulis -21100 Fair- 
vfėw Dr., Dearborn, Mich, tel. 
TI .6-4268, sekr. S. Šimoliūrias- 
16317 Stoepel Avė.. Detroit. 
21, tel. UN 1-5975. ižd. E.

ELIZABETH, N. J.
Praeitą sekmadienį mūsų 

parapiečiai Jonas ir Katryna 
Balčiūniutė Kaleinikai minėjo 
auksinę vedybinio

Detroit 21, tel. UN 2-3298, na- sukaktį. Abu kilę iš Rudami- su mažesniais vaikais, kuriems
riai — dr. Ad. Damušis. L. nos parapijos. Budelių kaimo.

choras ruošiasi Kalėdų svėrė Mingėlicnė. K. Navasaitis, J. Ta proga bažnyčioje kleb. kū
tėm. repetuodamas mišias ir pįĮįa Rinkimams vykdyti ko- nigas M- Kemežis atnašavo mi-
giesmes. misija rengia smulkius tvarkos šias. Giedojo choras, žmonių

nuostatus. CVI buvo pilna bažnyčia. Sukaktu
vininkai išaugino tris sūnus ir 
dvi dukteris, susilaukė anūkų. 
Jonas Kaleinikas buvo ilgus 
metus parapijos trustistas ir 
daug gelbėjo parapijos dar
buose. žmona veikė draugijo
se.

kuria rūpes-
seserys kazi-

L. Mendelis

Paurazienė 17403 Quincy Av..
Didysis parapijos

(Nukelta i 6 psl.)

22 d. 2 vai. popiet lietuviu at- j jr Treinavičiy auksinė sukaktis
lėtų klubo salėj ruošia vaikam 
kalėdinį pobūvį. Kviečiami at
silankyti visi legionieriai 
savo šeimomis. Vaikams 
dalinamos dovanėlės ir 
dainiai.

šv. Alfonso bažnyčia 
jau išpuošta kalėdiškai: sto

vi eglutės, daug raudonų gė
lių ir iškabinti vainikai, šio
mis dienomis bažnyčią gausiai
lanko žmonės, atvykę apsi 
pirkti miesto centran.

Šv. Vardo
draugijos gruodžio 8 susi

rinkime Į naująją valdybą iš
rinkti: Antanas Miceika — 
pirm.. Jurgis Galkas ir E. Mic- 
rzwicki — vicepirm., K. Ka-

su 
bus 
sal-
įįĘfį *

■ 1 .■r--

• Vengrų buvę politiniai 
kaliniai išleido kalėdinį atvi
ruką savo draugų, dabarti
nių politinių kalinių vardu.

Jaunimas studijuoja, kas ga- kų knygų, kurios platinamos po pirmame lape nupiešti dry-
li tačiau ir ten gresia tas nu- lietuviškų pamaldų. žuoti politiniai kaliniai. įra-

gyvenimo tautėjimo pavojus. Ypač sunku Dr. P. Neniškis iš New Yorko sytas ir jų sveikinimas: “mes 
išskrido gruodžio 19. linkime Kalėdų, gražesnių

už mūsų". Viduje pavaizduo
ta sovietinė eglutė, apkabin
ta bombomis, lėktuvais, rake
tomis. laivais. Paskutiniame 
lape Chruščiovas, pasivertęs 
dviveidžiu angeliuku ir pasi
ėmęs butelį Votkos. skelbia 
žemei taiką ir kartu graso: 
“mes jus palaidosime".

• Melbourne. Australijoje, 
skraidyti mokosi nemažas lie
tuvių jaunimo skaičius. La
kūno teises jau įsigijo Algis 
Uknevičius. Algis Vaitkūnas, 
Izidas Gaidelis. Algirdas Jakš
tas.

• Detroito Balfo skyrius 
Balfo centrui pasiuntė 4.700 
dol.. gautus iš parengimų ir 
viešos rinkliavos.

RŪPINTOJĖLIO VIETA

žos
rinė būtinybė, bet jokiu būdu 
ne pagarbos objektas, 
derėtų specialiai puošti.

Todėl ir dabar, statant 
dicines medines lietuvių

kuri

BROCKTON, MASS. Juo- A. L. R. Katalikų Federacijos 
rast. Pastarasis zas ir Antanina Treinavičiai skyriaus pirmininkas. Jis yra 

prieš mėnesį laiko minėjo ve
dybinio gyvenimo 50 metų su
kaktį. Nedaug yra vedusiųjų, 
kurie tokios sukakties sulau
kia.

Abu dar jauni atvykę j šią 
šalį ir apsigyveno Brocktone, 
kur dar buvo visai mažai lie
tuvių. Susipažinę vedė 1907 
šv. Kazimiero bažnyčioje. Už
augino tris dukras: Vincentą, 
kuri šiemet minėjo 25 metų komisijos nariu: jis tai komi-

čauskas — iždin., A. Stras- 
dauskas

T UŽSIPRENUMERUOKI! I 
Į KULTŪROS ŽURNALĄ Į

AIDUS
-AIDAI’. MĖNESINIS .48 
PUSL. DIDELIO FORMA
TO ŽURNALAS. ElftA 

JAU TRYLIKTUS?
METUS. £ 

GAIVINDAMI
IR UGDYDAMI 

MŪSŲ KULTŪRINĮ
GYVENIMĄ 

Prenumerata: 
VISUR 6 DOL 

METAMS 
ADRESAS 

680 BUSHWICK AVĖ.

vienuoliško gyvenimo, yra se
suo kazimierietė Marija - Au
gusta, makylojauja Marijos 
aukštesnėje mokykloje C’hica- 
goje, Marijoną, ištekėjusią už 
Dombrausko. ir Albiną Davie- 
nę. Abi gyvena Brocktone.

Sukaktuvininkai buvo labai

(Atkelta iš 3 psl.j
puošmenų. Prie kryžiaus 

stiebo (koto) dar gali būti pri- 
, komponuota viena ar keturios 

koplytėlės su šventųjų statulė
lėmis. Tokių kryžių (su ketu
rių koplytėlių vainiku aplink 
stiebą) Lietuvoje buvo nedaug

Vaikai sukaktuvininkams (prof. ign. Končius Žemai- 
suruošė pietus parapijos salė- čiuose rado tik penkis). Priė
ję. Programai vadovavo para
pijos trustistas Jonas Bago- 
čius. Sveikino kleb. kun. M. 
Kemežis. kun. J. Pragulbic- 
kas, kun. V. Karalevičius ir 
kun. P. Totoraitis, taip pat gi
minės, draugai. Įteikta daug 
įvairių dovanų.

Kleb. kun. M. Kemežis jau 
25 metus dėsto lietuvių kalbą 
lietuviams klierikams Newar- 
ko vyskupijos seminarijoje.

Nekalto Prasidėjimo Mari
jos atlaidai praėjo sėkmingai.

daug jaunimo.
Kun. Jakaitis. MIC. trum

pam buvo sustojęs pas parapi
jos kleboną..

Vyskupijos drabužių rink- 
savo liava eina sėkmingai. Balfo 

vietinio 24 skyriaus piniginis 
vajus taip pat sklandžiai vyk
sta. Reikia tikėtis, kad šiais 

daugelį metų. Vėliau Brockto- mctais bUs daugiau suaukota, 
no miesto majoras Downey R
paskyrė vandens aprūpinimo

veiklus narys šv. Vardo drau
gijos ir kitose organizacijose.

Treinavičiai ilgus metus tu
rėjo drabužių krautuvę.

Kaipo pasižymėjusį 
tvarkingumu, miesto valdyba 
buvo paskyrusi jį specialu po
licininku. Tas pareigas ėjo

šakinėje koplytėlėje prie kry
žiaus koto galėtų 
ma ir nedidelė 
statulėlė. Tačiau 
vyzdžio įlašančiam 
tyti.

Rūpintojėlio tradicinė vie
ta — ne kryžiuje, bet koply
tėlėje. Ji gali būti prikalta 
arba prie gyvo medžio, arba 
iškelta ant stiebo. Rūpintojė
lio statula taip pat gali būti 
dvifasadinėje arba keturfasa- 

žmonių buvo apsfial lankoma. dinė* kopoje- tam 
dienos metu dalyvavo ypač ir s‘atoma- but.’!

statytos grupines ir pavienes 
šventųjų statulėlės. Paprastai 
tokios koplytėlės stogas užbai
giamas nedideliu mediniu ar
ba geležiniu kryželiu. Šitokia 
koplytėlė dažniausiai taip pat 
turi pjaustytų ornamentų. Bet 
jie

būti įstąto- 
Rūpintojėlio 
šitokio pa- 
neteko ma-

tra- 
kop- 

lytėles. reikia žiūrėti kad or
namentai nenustelbtų ir neuž
dengtų jų esmingųjų dalių — 
nukryžiuoto Išganytojo ir jo 
šventųjų statulėlių, nors ne
priklausomos Lietuvos laiko
tarpy buvo viena antra tokia 
koplytėlė, kur religiniai sim
boliai pro ornamentus buvo 
nebeįžiūrimi.

Visas pastabas galima šitaip 
suglausti:

1. pagal lietuvišką tradiciją 
Rūpintojėlis niekada nekelia
mas į kryžiaus sankryžą, kur 
vieta Nukryžiuotojam;

2. Rūpintojėlis todedamas į 
koplytėles prie gyvy medžių 
ir ant stiebų:

3. nei koplytėlių, nei kryžių 
stiebai nepuožiami pridedamo
medžio ornamentais;

4. ornamentai teteikiami 
koplytėlių pakraščiais ir ap
link kryžiaus sankryžas, bet 
jie neturi pridengti ar nustel
bti tventųjų simboliu.

• Solistė J. Liustikaitė kon
certavo Toronte ginodžio 8. 
Programą sudarė klasikinė 
muzika, operų ištraukos ir 
lietuvių dainos. Kartu prog
ramoje dalyvavo solistas V. 
Verikaitis ir smuikininkė Ca- 
rolyn Cundy.

• Kun. Tomas Žiūraitis 
OP. buvo išvykęs i Austriją 
mokslo mikniais; Gruodžio 8 
Salzburgo universitete jis ga
vo daktaratą, parašęs labai ge
rai dizcrtaciją apie žmogaus 
asmenybę. Į Ameriką grįžo 
gruodžio 18 d.

RĘST HOMEsijai pirmininkavo.
Treinavičiai jaunesni būda

mi labai daug dirbo savo pa
rapijoje. Nebuvo tokio parapi
jos'pikniko ar vakarienės, kur
nebūtų Treinavičiai dirbę ar- elderly people • Single,

(Calovvrll, N. J. (Virini t.v)

Nica Home for RoHrrd

nrt taki. 
nei tokie gausūs, kad prideng- 
tų, arba nustelbtų ivantųjų
statulėles, ALODU «VEMPIU PROC.A NUDCIRD2IAI SVEIKINI' ltVISUS PRANCIŠKONU GERADARIUS IR SV. ANTANO

R 
t

ba vadovavę. Ir nors jau žilo douMo rooms Lovely grounds, 
plauko sušilaųkę. vis kiek Ra

iškose organiza- lėdami prisideda prie lietuviš- 
RROOKIYN 71 N Y i rijose. J. Trtfinavičhis yra bu- ko katalikiško judėjimo. R-

j. DnUUIV , • • vęs LOS Centro pirmininkas, glausiu motų! Žvalgai*’*

veiklūs ki Good Moah

CAk*weR 6-7069

įf. KALĖDŲ ŠVENČIU PROGA NUOŠIRDŽIAI SVEIKINI 
nes jos šitt>kivs rūšies pa-

1i

ininkluoso yra svarbiausi (es
miniai) elementai. Tiems šven
tiems pagerbti juk ir buvo 
statomos vienaaukštės, dvi
aukštės ir triaukštės koplytė
lės. Todėl ornamentai tebuvo 
tik antriniai papildomi ek‘-

GIMNAZIJOS RĖMEJIS

mentai. išpjaustyti koplytėlių 
pakraščiuose, bet jų nebūda- 
vo stiebe (kote). nes šis tėra 
koplytėlės nešėjas, arrhitektū-

PROVINCIJOLAS IR REKTORIUS

A



NEVARK, NEW JERSEY

LINKSMŲ SV, KALĖDŲ
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BAR & GRILL

158 Grand St.

KAREIVIO

Father Casimir Palinski, Pastor

CITIES SERVICE OIL COMPANY

GENERAL PARCEL
and Travel Co., Ine Merrv Christmas
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Tel. CHelsea 3 -2583

Linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų ALLGAUERS RESTAURANT
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liga stai- 
Kairakš-

N. J. Ve- 
Pakuoniu

112 Madison
VVaukcgan, III

ATKAS, aviacijos raketa, sėkmingai išbandyt* Cape jCanaverall. 
Florida. Ji svėrė 5 tonu, pakilo iki 5,50# myliu.

visiems savo draugams ir klijentams 
bei dėkoja už pasitikėjimą.

Išpažinties klausoma nuo 3 iki 
6 v. ir nuo 7:30 v. iki 9 v.v.

Bernelių mišios 12 vai. naktį. 
Per mišias bus dalinana komuni
ja. Užtenka tris valandas.neval
gyti. kad būtų galima priimti 
komuniją.

Kitos mišios per Kalėdas bus: 
8. 9, 10. 11 ir 12 vai. Per Nau
jus Metus pamaldos kaip sekma
dieni — 8, 9, 10:30 ir 12 vaL

Kviečiami visi parapieciai ir 
kaimynai gausiai dalyvauti Ka
lėdų ir N. Metų pamaldose. Pa- 
rapijc^ choras, ved. vargoninko 
Klemenso Bagdonavičiaus, šven
tu giedojimu nukels visų mintis- 
i Betliejaus prakartėlę, kur gimė 
pasaulio Išganytojas.

Prel. Ig. Kelmelis

We’re joining in the JJniversal Chorus by vvishing 
one and all a Very Merry Christmas and a 

Happy New Year

Kaluly «r N. Mėty pamaldų tvai
ką švč. Trejybės bažnyčioje:

Gruodžio 24 -— Kūčios. Jas 
pradedama valgyti 6 v.v. plot- 
kelių laužymu. Kas dar neturi 
plotkelių gali gauti klebonijo-

May your Christmas bring Peace and Happiness 
with enough left over to lašt thru the 

New Year to come

Christmas
Greetings 

BARNEY'S
To all our Friends 
Men’s Wear Shop 
5547 W. Belmont 
Chicago PE 6 8543

OA»B~INIHKAS

LidumHead 

NATIONAL BANK
■■ "

NASHUA, NEW HAMPSHIRE

(Atkelta iš 3 psl./

— Motin, atiduok man sa
vo sūnų. Leisk jam nuo ryto
jaus dienos — galima būtų ir 
šiandien — dirbti mano ban
ke. Aš prašau jus.

E. Totįlienė ir J. Navakas) 
pravedė drabužių rinkliavą 
pasilikusiem lietuviams Vokie
tijoje. Rinkliavos darbo talkon 
buvo pakviesti: J. Agurkis, 
Damijonaičiai. Mackevičius, 
Mickevičienė, Lepniakovienė. 
Totilienė ir Rakauskas. Buvo 
gauta gana daug gerų drabu
žių. P/niga s daugiausia surin
ko Mickevičienė — virš 60 
dol. Ypatingai nemaloni yra 
piniginė rinkliava, bet Micke
vičienė moka paveikti aukoto
jus.

3200 S. Western Avė., Chicago
FRontier 6-2600

Gruodžio-5 širdies 
ga-mirė Kazimieras 
tis, gyvenęs Nevvark, 
lionis buvo kilęs iš 
prie Garliavos. Į Ameriką .at- & 
vyko 1906 m., gyveno Bridge- 
port, Conn., vėl'au Neuarke, fip 
N. J. Paliko liūdinčią žmoną 
Marijoną Anastaziją (Rusec- gP 
kaitę), kurią buvo vedės 1928 S 
m., posūnius Albiną, Alfonsą Iz 
ir Vytautą. Velionis turėjo ke- Ej 
turius brolius: Mykolą, Anta- 
na, Petrą, Andrių ir vieną se- 
šeri Marijoną Baranauskienę. 
Visi jau mirę.

Velionis dalyvavo pirmame 
pasauliniame kare, ilgai dirbo 
siuvykloje, buvo veteranas & 
Newarke, o Bridgeporte, Conn., 
priklausė jaunųjų vyrų drau- 
gijai. Palaidotas iš &rč. Tre-'|? 
jybės bažnyčios šv. Kryžiaus 
kapinėse gruodžio 10 d.

Kumamoto banke šiandien 
dirba pavyzdingas, darbštus 
valdininkas, iš kurio eisenos 
vos galima pastebėti, kad jis 
turi dirbtinę koją. Tai Shun 
Shirai, sąskaitų skyriaus vedė
jas. Vienintelė šventa Shiraa 
šeimos brangenybė yra mažas 
maišelis su dovanomis, kurių 
pėstininkas Shirai kadaise no- 
norėjo priimti. Tamsioje spin
toje, kuri stovi gyvenamajam 
kambary, motina rūpestingai 
saugo šį atminimą savo nar
saus sūnaus, kuris jai ir tėvy
nei priklauso.

Spaudos parodėlė

Bendruomenės iniciatyva 
gruodžio 8 parapijos salėje 
buvo suruošta Amerikoje lei
džiamų lietuviškų laikraščių ir 
žurnalų parodėlė su valdybos 
pirm. J. Johykos paskaita. 
Spaudos parodėlėje galima bu
vo matyti visi Amerikoje lei
džiami liet, laikraščiai ir žur
nalai (35), išskyrus komunis
tinius. Pirnrninkas apgailesta
vo, kad paskutiniu laiku lietu
viška spauda vis mažiau be- 
skaitoma. Mums visiems yra 
žinoma, kiek spaudos draudi
mo metais už lietuvišką spau
dą yra padėta gyvybių. Dabar 
laisvame krašte ir laisva lietu
viška spauda visai mažai besi
domima. Taip pat su apgailes
tavimu pastebėjo, kad i šią 
spaudos parodėlę nesite:kė 
atvykti mūsų rašytojai, kores
pondentai ir net tie, kurie 
prieš keletą metų šiuo reika
lu karštai kalbėjo.

Mums reikėtų daugiau susi
rūpinti lietuviška spauda, ne
leisti jai gesti, ypatingai pra
tinti augantį jaunimą skaityti 
nes lietuviški reikalai yra 
brangesni už automobilį.

Parapijos vakarienė

Šv. Antano parapijos 50 me
tų sukakties minėjimo - pabai-' 
gai buvo vienos savaitės misi
jos ir klebono kun. Juozo Ju- 
sevičiaus h- pagalba parapie- 
čių suruošta skani vakarienė, 
kurioje dalyvavo virš 400 sve
čių. Vakarienė davė 1800 dol. 
pelno. Ši suma atrodo gana 
graži Bet palyginkim su Či
kagos žydų suruoštai pietum 
kuriuose dalyvavo 400 žydų ir 
sudėjo 2.600.000 dol. Tai vie
nintelė pasauly‘tauta, kuri sa
vo tautiečiam tiek duoda. Vis 
dėlto parapijos klebonas džiau
giasi poros tūkstančių naštos 
palengvėjimu.

135 West 14th Street
(bet eth & 7th Avės.), NEW TORE 11, N. Y.

Sekmadienį LSK visos tre
jos futbolo ekipos žaidžia pir
menybių rungtynes. Pirmoji 
savo aikštėje 2:30, vaL su SC 
New York, su kuriūF'pirmame 
rate baigė 1:1. Laimėjimas iš
laisvintų mūsiškius iš pareigos 
nešioti lentelėje raudoną lem
putę. Rezervinė kovos su SC 
New York rezervine 12:45 v.; 
prieš ją pirmame rate praki- 
šome 0:2. Jaunių pirmenybių 
rungtynes ten pat 11:30 vai. 
su Giuliana FC. Atletas

7200 N. Lincoln Avė., Chicago -J

Famous for fine SEA FOODS

The Season’s Best 
to Ali

May Your Holiday be 
blessed vvith everything 

your heart desires

Oplatka-Pavek- 
Oplatka

6207 W. Cermak Road 
STanley 8-7600

Baltimores žinios
( Atkeltas iš 5 pusi.)

Knygnešys
Šv. Alfonso bažnyčios prie

angy kiekvieną sekmadienį po 
mišių galima nusipirkti lietu
viškų knygų bei žurnalų. Šią 
knygnešio pareigą ištikimai 
atlieka poetas Kazys Bradū- 
nas. Jonas Obelinis

It Is Our Wish 
That 1958 Be 

Filled with Peace and 
Prosperity for All 
AVONDALE 

SAVINGS & LOANį 
ASSOCIATION 
2965 N. Mihvaukee Avė.. 

Dlckens 2-7700.
Chicago, III.-

1331 W. Evergreen Chicago

Midnite Mass. I-tegųlar Mass 5 AM.
6 AM - 7:30 AM - 9 Ali - 10 AM - 11 AM and 12 AM

Drabužiu rinkliava 
Omahos apylinkės Balfo sky

riaus vadovybė (J. Povilą tis.

Juodas savaitgalis •

Pereitas šeštadienis ir sek
madienis mūsų sportininkam 
buvo pats nesėkmingiausias.

šeštadienį LAK krepšininkai 
YMCA pirmenybėse pralaimė
jo pernvkščiam meisteriui Kil- 
lee’ns Tavern (58:53). Iš mū-- 
sišklų taikus gavo: Kuryla 22: 
Clčius 12; Tulaba 7; Bačans- 
kas II — 6; Bačanskas I —4; 
Bagdonas 2. Žaidė dar Dauk
ša ir Birutis H. Mūsiškiai _ ši 
kartą žaidė visai be galvos. 
Taktiškos klaidos ir nulėmė 
pralaimėjimą. Trūko vadovau
jančios rankos, ‘nes vadovas 
Birutis, džiaugdamasis sulau
kęs antrojo sūnaus, negalėjoj 
rungtynes atvykti.

Sekmadienį LSK pirmoji 
futbolo vienuolikė pirmenybių 
rungtynėse gavo iš Blau-We;ss 
Gottschee pylos net 10:0! Tuo 
būdu pasiektas ne tik šių me
tų oberlygos rekordas, bet 
pirmas dviženklis pralaimėji
mas visoje LSK septynerių 
metų istorijoje. Atsidūrę pas
kutinėje lentelės vietoje mū
siškiai gali pradėti galvoti 
apie kelionę žemesnėn lygon.

Rezervinė irgi liko ištikima 
tradicijai — nesurinkti pilno 
sąstato ir nelaimėti šj kartą 

. gavo tik 6:0.

Jauniai, nenorėdami senųjų 
įskaudinti taip pat pralaimėjo 
pirmenybių rungtynes prieš 
Gotschee 0:4.

Vadinasi, pralaimėjome visa 
trejetą susitikimų, nepasiekę 
nė vieno įvarčio. Tikrai juo
das savaitgalis!

Ši savaitgali krepšinis ir 
futbolas

šeštadienį 8 vai. vak. LAK 
krepšinio ekipa YMCA pirme
nybėse turi priešininką latvių 
ekipą. Su latviais iki šiolei 
mūsiškiai per metų eilę vis 
šiaip taip susitvarkydavo, bet 
dabar gali turėti sunkų bandy
mą.

!W HMi

Brooklyn, N. Y.

ELENA POVILAUSKAS ir duktė Atvira

Happy New Year

From

Greetings and 
Best! Wishes 

for Your Health 
and Happiness

PORETT BROS.
ING

Bendruomenės susirinkimas
Gruodžio 8 Įvykęs bendruo

menės susirinkimas buvo ga
na gausus. Pranešimus pada
rė valdybos nariai: pirm. B. 
Brazauskas,. C. Surdokas, V. 
Volertas, M. Šimkus ir E. Šil- 
galis. Daugiausia svarstyta 
kultūros ir švietimo, f nansų. 
naujų narių prirašymo ir soli
darumo mokesčio išrinkimo 
reikalai.

Susirinkime taip pat išklau
syta pranešimo ap’e rengia
mąjį šv. Alfonso par. klebono 
prel. Liudviko J. Mendelio pa
gerbimą jo 60„ m. amžiaus ir 
30 metų apaštalavimo lietuviu 
parapijoje sukakčių proga. Pa
gerbimas bus balandžio 20.

Mokė puošti eglutę
Lietuvių katalikių moterų 

būrelis, kuris jau keleri me
tai gana aktyviai veikia, mokė 
kaip papuošti eglutę pagal 
lietuviškus papročius ir tradi
cijas. Gražus būrelis jaunimo 
pamokymais gyvai domėjosi. 
Pamokas pravedė G. Radžiu- 
vienė, talkininkaujama A. An- 
kienies, S. Balčiūnienės, M. 
Noreikienės ir k.

Pagerbtas a. a. kan. | 
J. Meškauskas | 

Lietuvių meliodijos valandė-1 
lė, vadovaujama A. Juškevi-į 
čiaus. ir K. Laskausko,grūo-1 
džio 8 perdavė Voice of Ame-j 
rica užregistruotas pirmojo į 
Lietuvos kariuomenės vyr. ka- į 
peliono kan. J. Meškausko lai-1 
dorinių apeigas.

Baltimoriečiai
“Lietuvių Dienose"

Paskutiniajam “Lietuvių Die
nų” numeryje randame gražią’ 
fotografo Urbono nuotrauką 
Baltimores šeštadieninės mo
kyklos. Baltimorės tautiniu šo
kių grupė yra pač'am centre 
Čikagos tautinių šokių šven
tės nuotraukoj.

Moksleiviai ateitininkai
iSs’rink? naują valdybą

Moksleivių a-ku. susirinkime 
dvasios vadas kun. K. Pugevi- 
čius ypatingai ragino būti ge
rais mokin’ais ir siekti moks
lo. Be to, jis parodė filmą iš 
Mozarto gyvenimo. Kalėdom 
Švedijoje ir šventąjį miestą 
Jeruzalę, šiems mokslo metam 
kudpa išsirinko jauną valdy
bą: pirm. A. Radžiūnas, vice- 
pirm. G. Nastopkaiti*. srkr. V’. 
Norekaitis, iid. E. Drazdytis 
ir koresp V Gailcvičiūtė. JS.

BALFO VAJAUS ŽINIOS
Balfo vajus pratęsiamas iki 

Naujų Metų
Didžiojo New Yorko ir New 

Jersey vajų nutarta pratęsti 
iki Naujų Metų. Vajaus aukas' 
siųskite: United Lithuanian 
Reiief Fund of America, Ine., 
Campaign Committee, 105 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Yonkers Rietuvių įdubas 
aukojo $100

Yonkers lietuvių klubas ir 
šiemet paaukojo $100.00 Bal
fo rūkalams. Klubo pirm. Mr. 
Revuckui, valdybai ir visiems 
nariams reiškiama gili padėka 
už jautrią lietuvišką širdį, pa
rodytą vargstantiems tautie
čiams.

YOC ARE INVTTED

to join -jnth the Sisters of Repar- 
ation of the Congregation of Mary 

in making a monthly novena in 
Honor of the Miraculous Infant

lesus of Prague. A Novena will be 
held in the Convent Chapel from 

the first to the ninth of every 
month. Send your intentions u’hich 

wfH be placed at the Shrine of 
the Infant Jesus during tne 

Congregation of Mary
143 Itth St.

New Tark II, N. Y.
<ent upon request.



BOSTON. M8SS.

' -• I '

Povilas Vaiteli*, Kanados 
meisteris, pėlnijo tašką Ha
miltono C. C. rungtynėse su 
Brantfordu.| Vaitonis įveikė 
Zwetschkenbaumą. Hamilto
nas bendrai laimėjo 4y2-l^-

Toronto Aušra laimėjo an
trąsias rungtynes Toronto 
miesto B lygoje, įveikusi Hart 
House B, santykiu 5-1. Lošė: 
V. Petrauskas. V. Genčius, P. 
Mačiulaitis, V. Rukšys, M. Vi
talis ir M. Slapšys. Visi pelni-

, jo po tašką, išskyrus Vitali-

Bostono lietuvių pirmoji bu- 
voT~huvykūSi~į Woltiiam~ rung- -- 
tynėms su Brandas universi
tetu. Mūsų vyrai parsivežė lai- . 
mėjimą 3^-l^ž. Lošė: G. Švei
kauskas 1, K. Merkisl, A. Ke-

ttah}) susirinkimams leidžia naudotis patalpomis ne
mokamai.

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

.47 'z .
3 Geriausi ir įvairiausi gėrimai pigiausiomis kaino-

4. Lietuviški maisto gaminiai

5 Naujai išpuošta šokiu salė

Nuomavimo reikalu kreipkitės į manegerį V. E. M1 
♦

KALAUSKĄ asmeniškai ar telefonu EV 4-9672 
arba pas pavad. K. Vaitaitį

BARASEVICIUS ir SfrNl* 
FCNERALBOMl

254 W. Broadway
South Boston. Mass

4OSEPII BARACEVlfll
Laidotuvių Direktorių'
Tol ANdr«w 8-2590

V\ A i T K L 5 

U N E R A L H O M 
197 VFebster Avenue 
PRANAS WAITKUt 

Laidotuvių Direktorių* 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Masu 

NOTARY PfJBIAC

P. Kontautas Lietuvių A 
komanda tebesilaiko pirmeny
bių lentelėje antroje vietoje 
su 4-2 iš rungtynių ir 19-11 iš 
suloštų partijų.

r. Latuvių antroji įveikė. G- B. 
L Boys komandą 3-2. Lošė: 
Karosas, A. Ivaška, A. Karo
sas 1, G. Kuodis T ir Edm. 
Spirauskas 1.

Dalias, Texas tarpt, turny
ras jau buvo vedamas Ameri
kos didmeisterio. Reshevskio, 
bet 12 rate jis suklupo prieš 
kanadietį Yanofskį. Beliko lo
šti du ratai. Padėtis:. Gligorič 
ir Reshevskis turi po 7-5, Lar- 
sen ir Szab po 6^2, Olafsson

ir Yanofsky po 6, Najdorf 5 
ir Larry Evans 4 tš.

JAV pirmenybės į kurias 
sukviesta 14 aukščiausiai įver- 
tintų pgl National Ratingą 
meisterių, jų tarpe 14-metis 
Bobby Fischer, prasidėjo gruo
džio 17 d. N. Yorke. Fischer 

- jau laimėjo pirmąją partiją i£ 
meisterfo Feuersteino. Pgl iš
trauktus burtus, dalyviai sura
šyti tokioje eilėje, nuo 1-14: 
Sherwin, Kramei, latvis Ed- 
mar Mednis, Lombardy, R. 
Byrne, Denker, Fischer, Feur- 
stin, Seidman, Reshevsky, Ev
ans, Bisguier, Berliner ir Tur- 
ner.

Šių pirmenybių du pirmieji 
kvalifikuosis į kitų metų tarp
zonines p-bes, Jugoslavijoje. 
Pasaulis suskirstytas į 7 šach
matų zonas. Kanados zona duo-

lošiamos trečiojo rato parti
jos. Pergales iškovojo Staknys 
prieš Podrang, Purmalis prieš 
Meistrads,; o Ditrichs prieš 
Pagasts. Partija. Znotinš - Ran- 
kis atidėta geresnėje Znotinš 
padėtyje. Kitame neužbaigta
me lošime Allik turi persvarą 
prieš Pamfljens.

mauja Staknys 3-0, po to seka 
Rankis ir Ditrichs po 2-0, Zno
tinš 1^-tž, Allik 1-0, Purma
lis 1-1, Žirnis Pamil- 

• jens ^-IVž, kiti turi mažiau.

Gruodžio 14 ketvirtame ra
te susitiks: Pagasts - Podrang, 
Žirnis - Staknys, Rankis - Ha- 
avamae, Meistrads - Znotinš, 
Allik - Purmalis ir Ditrichs - 
Pamiljens.

<KIKHOI.* 
RESTABRANT

Smorgasbord

bartinis Kanados meisteris).
Europos zonos p-bės Wage- 

ningen, Olandija, kuriose da
lyvavo 18 meisterių rikiuoja 
laimėtojus tokioje eilėje: Sza- 
bo, Olafsson, Larsen, Donner, 
Stahlberg, Trifunovič, Tesch- 
ner, Ivkov, Niephaus ir kt. 3

COCTAILS 
D i N N E R

pirmieji įeina į tarpzonines

OPEN
EVERY D A' Baltijos klubo pirmenybėse

New Yorke gruodžio 13 buvo

RESTAURANTS
often and—bring your family too—The 

nmended to individuals—societies—church
Eat in a good restaurant more < 
restaurants lišted below are recommended ,-------------
groups—business organizations—labor unions, etc., as servinj excellent food 
at reasonable prices. For the very best in all types of foodt refer to thi» 
column regularly.

NEW BRONXWOOD IAN.
CATERING TO VVEDDINGS, BANQUETS AND PARTIES 

Ralph and Ludlle Porco, Mgr. OL 4-2400
3821 Bronxwood Ave^ 2 blocks East White Plains Road at 220 St.

Wakefield Casino
4421 WMto Plains Bd. Near ?38 SL, Bnhx 74, N. YFA fi-9222 

CATERING WEDDINGS & BANQUETS
FuHy air-conditioned, ultra modern, private banąuet rooms; ample 

paridng facilities. Convenient to TranątortatkHi. Capacity 800.
“Let us plan your aflair, the pleasure b yours, work ours"

RALPH PORCA, Prop. JACK FUSARO, Mgr.

ITS 10,000 MILĖS TO HONG KONG BŪT ONLY A FEW MILĖS TO

8uw<Mn8ur.!8^8.f8'^'!»*ri»'r'r-.BWHr;rj>irfr!r:8M8!tfW3fwnr!8JTt!'8t?ri8nrfr:rf»'i8i8iiiir.rfi:fu8iii:i8iiRiw»e»!8Kr

Catholic Schools and Colleges
GEORGf AN COURT COLLEGE, Lakewood, N. J. Sisters of Mer- 
cy, Mother Marie Auna, Presid ent Sister Mary Giovanni Dean 
250 Students. A. "B. B. S. Degre es. Day and Boarding, Tuition 
§550. Board and Room §800. A ddres Secretary or phone LA- 
kevvood, (N. J.) 6-0940.

Vocations

IN HOSPITALS AND IN SOČIAU SERVICE 
Generous souls who wish to devote their Uves to the Service ef 

God are invited to write to: »
REVEREND MOTHER ST. OLIVER 

Miscricordia NoviUate, 288 South Avenue, Beacon, N. Y.

(Press — Radfo — Cinema)
Giri*, who deslre to spread the word ot God by ertttng. prtnting, 

Ulustrating. and distributlng Catholic Literature and are

Paguodos turnyre Trojanas 
įveikė Slapšį, Tamužs nugalė
jo Ratą. Tint - Laureatus par
tija nukelta vėliau.

BANGA TELEVISION
340 Ridgewood Avė., Brooklyn 8, N. Y. 

Te!.: APplegate 7-0349

Nauja moderniška koplyčia Šer
menim* dykai Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir 1 kitus miestus.

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE
- CALL LO 3-7291

Su didele nuolaida parduodami ir taisomi

• TELEVIZIJOS APARATAI,
• VOKIŠKI IR VIETINIAI Hl - Fl RADIJAI
• FONOGRAFAI BEI -STIPRI NTUVAI

NEW YORKAS

NATIVITY SETS 
33” in height 

White Cast Stone 
(For outdoor purposes) 
Other religious statuary 

R. PIERI & SON - 
W. H. Pike, Atco, N. J. 
(Opp. D. ubarton Oaks.) 

Ber 7-1188

DARBAS GARANTUOTAS, ATLIEKAMAS PRITYRU
SIO TECHNIKO, PRIPAŽINTO RČAį NEW YORKE r

Darbo valandos: kasdien nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. vak.

pirmadieniais nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak.

| TeL EVergreen 7-4335

I StephenAromiski*
j (ARMAKAUSKAS)

J Graborius-Baisam uoto jas
t MODIKNIŠKA KOTLTC1A

1 423 Metropolitan Avė.
Bn oklyn, N. Y.

W1NTER GARDEN TAVERN Ine.

TALARSKI
FUNERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
384 -Maple Avenue, Hartford, Cenn

Maloniai patarnauja lietuviams naujai Įruoštose pate’^-cr-

| TeL STagg 2-5043 j 

i Mątthew P. Bali aš į 
į ' (BIELIAUSKAS) .

jį Mj P. BALLAS—Direktoriui 
į ALB. BALTRONAS-BALTON 
(Reikalu Vedėjas

660 Graad Street -
Brotddya, N. Y. 2 

NOTARY PUBLIC

Baras, Sale vestuvėms, j 
parengimams, susirinki-

mams, ete
1883 MADISON ST.

FOTO STUDIJA
P. GAUBYS, savininkas

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

85—27 88th St. Woodhavan 21, N. Y.

TeL: VI 8-2164
po 6 vai. vakaru nedarbo dienom visą dieną.

Draudimo reikalais, taksy (Income 
Tas) paruošimui, notoriniy doku
mentų tvirtinimui

Juozas Andriušis

CONSULTANT - NOTARY PUBUC

tni Įvairite dokumentai
{vairiose draudimo' įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmenini* turtas nuo ugnies ar Įvairią 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti nuo

GyvyMs apdraudimas — TRAYELERS INS. CO, Hartford,

Greita* Ir sąžininga* patarnavimas.

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

Sulaukstytų automobilių dalių ištiesinimas, -pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas.

937 GRAND STREET 
BROOKLYN 11, N. Y.

JONO IB ANGEUNOS ANDRIULIŲ

MICHIGAN FARM SURIS
Fountain, Michigan

Jūs esate namuose ar kur keliaujate, visuomet reikalaukite 
Michigan Farm Sūrio, dls sūriu jau per ilgus metus gaminamas 
Jena tr Angelines Audrintai lf ją šeimos, Fountaln, Mich.

Jeigu abejojate, paprašykite pamėgintam!. Jūsų skonis jums 
pasakys. Mes norime, kad Jūs patys būtumėt sprendėjas. Mes 
esame labai dėkingi sūrio mėgėjams Ir geresnėms krautuvėms, 
kad Jūs tiek išpopullarinot Michigan Farm Sūrį, kuris paliko 
visų mėgiamiausiu. Mes pasižadame Ir toliau jum* gaminti tik 
pat| geriausią sūrį.

MICHIGAN FARM CHEESE DAIRY, INC. 
totaliai Mo sūri* gamintojai FOUNTAIN, M1CH.

Aptamavtaud Ir Informacijai rytuose prašome kreiptis:

PETER LISAUSKAS
89-15 53rd Avenue, Maspeth, N. Y.

351 Paifc Street, New Britais, Cenn.,

TeL TW 4-8487

TeL BA 3-1342 
JONAS JAKUBAUSKAS

MEČISLOVAS KAVALIAUSKAS
34 Prospeet Street, Hyde Purk, Maa*. TeL įlydė Tark 3-3875 

GEORGE GALONAS
. 1444 Caniff, Detroit, Mfch.

1884 W. 47th St, Chfcage, ML
STANLEY METRICK

JOHN 8HURNA
5418 S*. Alteay, Chlcago, Ilk

TeL T. O. 8-7482

TeL Yards 7-8383

TeL GrvrehUl 4-7783 
ALLAN STEWART

ji | William J. Drake-?
Dragūnas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica 6-7272

J. B. SHALINS }
SAIJVSK

uaidoluvių DiieKiui .u 
84-92 JAMAICA AVĖ, 

(prie Forest Paricway Statfoo) 2
Woodhaveu, N. Y. | 

Suteikiam garbingas laidotuves? 

Koplyčios nemokamai vtsoae 

miesto dalyse; veikta ventiliacija

TeL Vlrginia 7-4499 į

AUKŠTYN
ŠIRDIS

Kun. J. Pmnskis
"Pavyzdžius iš šventųjų

t ir kitų heroiškų asmenų gy-S 
I veninio, žmonės ilgiau atsi-| 
t mena; tie pavyzdžiai daro I 
I didelės ir geros įtakos”. | 
t Tie pavyzdžiai yra sutelk-T 
i ti šiame leidinyje. Iš jų gali g 
j sužinoti: ar mes žinome, I 
į kur skubame? ar perskaftei | 
t laišką Tėvo? Kas yra meilė į 
I ir draugiškumas? g

Kaina: 2 dol. 262 psl. Į 
f Gaunam* Darbininko od- i 
j nrinistracijoj* 910 WMovgh-i

M i n Į



NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU ^MIELUS PARAPIEČIUS 

LINKĖDAMAS GAUSIOS DIEVO PALAIMOS 

. - SULAUKUS

A. A. Kun. Jonas Petrėnas, 
miręs gruodžio 17, buvo pa

šarvotas St Nicholas parapi
jos klebonijoje. Kūnas iš kle
bonijos gruodžio 19, ketvirta
dienį, 8 vai. vak. buvo perneš
tas į bažnyčią. Gedulingose 
pamaldose dalyvavo gausiai 
žmonių ir kunigų. ' Gruodžio 
20, penktadienį, 10 vai. ryto

įvyks gruodžio 22, sekmadie
ni, 5 v. v. Apreiškimo par. 
salėje, t /

Programoje: J. Aistis, A. 
Raųžfriskaitė, V. Jonikas, A. 
Landsbergis, R. Kisielius, N. 
Mazalaitė, J. Tysliava, L. Žit
kevičius ir V. Žukauskas; D. 
Audėnaitės piano, J. Matu
laitienės vadovaujama tauti
nių šokių grupė.

Pelnas skiriamas Brookly- 
no lituanistinėms mokyk
loms. Įėjimas 1 doL auka. Ka
riams, studentams, mokslei-

buvo gedulingos mišios, ku
rias aukojo kun. A. Sušinskas, 
asistavo — kun. V. Dabušis ir 
kun. T. Narbutas, atsisveikina
mąjį pamokslą lietuviškai ir 
angliškai pasakė prel. J. Bal
kūnas. Bažnyčia buvo pilna 
lietuvių ir St Nicholas para- 
piečių, kuriem velionis keleris 
metus tarnavo, eidamas vika
ro pareigas, ir buvo didžiai ’’ 
mėgiamas. Palaidotas šv. Jono 
kapinėse. Laidojimu rūpinosi 
M. P. Ballas - Bieliauskas.

Darbininko metinis vakaras 
bus sausio 18, šeštadienį.

Hartfordo dramos sambūris 
vaidina “Pažadėtąją žemę” iš 

' emigrantų gyvenimo. Režisuo
ja Ipolitas Tvirbutas.

Juozas Blazas,
iš Keamy, N. J., uolus liet, 

parapijos narys, sportininkas, 
aktyvus Liet, vyčių Kearny 
kuopos narys, vietoj kalėdinės 
dovanos užsakė Darbininką 
Ludjai Gudelienei, gyvenan
čiai Keamy, N. J.

Kunigų Vienybės
New Yorko skyriaus susi

rinkimas įvyko gruodžio 19 
pranciškonų vienuolyne. Buvo 
aptarti svarbūs einamieji rei
kalai, kalbėta apie šv. Kazi-

Šv. Petro bažnyčioje Kalėdų 
\ dieną pamaldps bus š*a tvar- g* 

ka: 12 vaL nakčia Barnelių 
mišios, kitos mišios — lr 8, 9, 
Į0 ir 11:30 vai ryto. Parapi
jos koplyčioje prie E. 7-tos 
gatvės: 12 vaL nakčia, 8 ir 
9:30 vai ryto. Po pietų jokių 
pamaldų nebus.

Prisimena kareivius
Moterų ir merginų klubas 

kiekvienais metais Bernelių 
mišias užprašo už žuvusius 
kareivius, kurie buvo šv. Pet- 
rb parapijos “ parapieeiaL -

___  Stropiai rengiasi
Bostono lietuvių skautų tė- 

vų komitetas gruodžio mėn. 29 X 
d. Liet. Piliečių Klubo salėje 
rengia meninę programą ir 
šokius. Komitetui talkininkau- 
ja Bostono skautai, kurie pa- 
....... i'

s ....................................... .......
..__

NAUJŲ METŲ
įj KUM. NORBERTAS PAKALNIS g
JC; Apreiškimo Parapijos Klebonas, Brooklyne >£

tams __  50 Ct. PABfffltMBB KaMdo arais sre&ina, ždmb* era. fcasay romanu
x Nato viršininko. " ' .

-. Maironio mokykla ’_________ _________________________—_______
savo tradicinę eglutę rengia

V: LIETUVES MOTERYS DĖKOJA
ledų senelis dalins dovanas, 
šokiams gros R. Butrimp or
kestras. Kviečiami atsilanky
ti visi — dideli ir maži, taip 
pat ir vaikučiai dar nelan
ką mokyklos.

Vitalis Žukauskas,
dramos aktorius, su Brook- 
lyrio vaidintojų trupe pradė
jo repetuoti komediją “Pir
mąjį skambutį”. Numato pa- veikslų. Dėkojame daug pri- 

sidejusiems prie parodos pa
sisekimo Vincui ir Emilijai 
Rasteniams; maloniai suti
kusiai dalyvauti mūsų prog
ramoje įmonei Juodytei — 
Mathews, mūsų nuolatiniai 
talkininkei Jadvygai Matu
laitienei ir jos vadovaujamai 
jaunimo šokių grupei; Mari
jonai Jokubaitienei, puikiai 
pravedusiai programą; Kris
tinai škemaitei, puikiai ats
tovavusiai jaunimą.

Dėkojame J. Ginkui ir Po- 
. . __ . . - . niai už auką ir bilietu nlati-i komunizmą. Susirinkimas . . .. • Hl nimą, Moterų Vienybės pir-
diskutavo dar eilę aktualių J r
klausimų. Prel. J. Balkūnas * ' ~
visus dosniai pavaišino. Naujų Metų sutikima nės N. Y. skyriui, Atletų klu- atlaidų diepas. ' >

e.. , * . Knyga apie šv. Pijų X rengia studentų Santara ir bui, ateitininkams sendrau- b. Žalgėnas mokosi Thomp-
miero’ -uv03 spsire.s įmo atspausdinta ir išvežta Liet- Sporto Klubas. Regist- giams, studentams ateitinin- šone, Coim., tėvų marijonų 
sukaktis. Pasimelsta uz a. a. rygyj^on jį bus baigta sau- ruotis prašome pas J. Kepenį, kams, Sporto Klubui, švie- mokykloje ir gavo aukštus pa- & 
kun. J. Petreną, mėn nradžioie Knvra 360 Palmetto St.. Brooklvn 27 sai, skautams, skautėms, taip žymį^ ©P

ir
Laimingy Naujy Mėty

statyti kovo mėnesį.

Ateitininkų sendraugių 
susirinkiire, kuris įvyko gruo
džio 13 pas pret'J. Balkūną, 
savo įspūdžius iš kelionės po 
Europą papasakojo pats šei
mininkas. Apie Pax Romana 
studentų pasaulinį kongresą 
platų pranešimą padarė čir.

Europos, Azijos, Afrikos,. P. 
Amerikos ir š. Amerikos stu
dentų nusiteikimus, jų pažiū- 

; ras į studentų organizacijas,

Nuoširdžią padėką raiškia
me Gen. Konsului J. Budriui 
ir prel. J. Balkūnui už pasa
kytą žodį neseniai įvykusioj 
tarptautinėje moterų parodo
je Nėw Yorke. Taip pat ir 
dailininkei A. Merker — Vit
kauskaitei, specialiai paruo
šusiai tai parodai dabartinę 
Lietuvą atvaizduojančių pa-

mininkei P. , Simonienei ir 
M. V. Klubo narėms už nuo
širdų bilietų platinimą, A. 
Dilienei už auką ir talkinin
kavimą, Onai Lelis už gra
žią staltiesę loterijai, A. Kop- 
pienei už rankdarbius, J. Tre
čiokienei, I. Bagdienei, N. La
pytei, J. Maurukienei, B. Pa- 
prockienei, J. Simutienei, O. 
Vyžienei, M. Žukauskienei, 
pravedusiai vaikų ir tauti
nių drabužių parodą, visoms 
lietuvaitėms, dalyvavusioms 
tautinių kostiumų parade; 
motinoms, leidusioms vaiku
čius; p. Z. DidžpinigaiČiui, R., 
Keziui, G. Penikui, J. šilei- 
kiui, S. Zauniui, — nepagai
lėjusiems,laiko mums padėti.

Nuoširdi padėka priklauso 
Klubo narėms, kruopščiai at- 
likusioms savo pareigas ir pri
sidėjusioms darbu ir auko
mis.

Nuoširdi padėka priklauso
spaudai ir šioms mūsų orga- kun. A. Kneižys ir kun. J. Ja- 
nizacijoms: A. L. Tarybos N. nušonis. Dalyvavo daug kuni- | 
Y. skyriui, P. L. Bendruose- gų ir tikinčiųjų per visas tris

žadėjo surengti grdžią progra- ” 
mą, o šokiams gros Vytauto 
Strolios vadovaujamas orkes
tras. Šiuo parengimu komite
tas nori sudaryti , lėšų, kad 
ateinančią vasarą visiems 
skautams galėtų suteikti gali
mybę atostogauti gamtoje.

Kalėdų eglutė
_ Bostono lituanistikos moky-_ 

klos mokinių - Kalėdų eglutė 
rengiama gruodžio 22 d. 5 vai. 
p.p. šv. Petro parapijos pobaž- 
nytinėje salėje.

CAMBRIDGE, MASS.

Keturiasdešimt valandų at
laidai pasibaigė gruodžio 8 iš
kilmingais mišparais ir proce
sija. Mišparus laikė kun. J. 
Dambrauskas, MIC, asistavo

X

šio mėn. pradžioje. Knygą 360 Palmetto St., Brooklyn 27, !
redagavo, staiga miręs, gruo- N. Y. Tel.: VA 1-3247. Regist- Pat lietuvių visuomenei, gau- p Gedraitį arti namu su

lietu vių parapija, kuriai va- džio 17, kun. J. Petrėnas, lei- ruotis galima pavieniai arba parodą ir vi- .aU|.ornokjKS
dovauja prel. J. Balkūnas, sta- džia Ateities žurnalas. stalais (8—10 asmenų) BiHe- sokeriopai parėmusiai. .

, . ' , , . . ; .. Liet Kat. Klubo suririnki-
Dail. K. žoromskis tli kama 6 doL įsakant is Dėkodami visiems, linkime mas • .ko -ru<xeio 15

vietoj kalėdinių sveikinimų anksto. Prie Įėjimo bus ribo- linksmų švenčių ir laimingų . ..fpe 'RadajtĖ 
kopoje tas bilietų kiekis po 6,50 dol. N. Metų!

Maspetho

tori bažnyčią. Visi architekto 
J. Muloko planai jau patvir
tinti ir atiduoti kontrakto- 
riams. Darbas numatomas pra
dėti ankstybą pavasarį.

paaukojo 20 dol. 
studijuojantiems studentams.

Jis paskutiniu laiku daly-
Moterų Klubo Valdyba

Išnuomojamas butas iš 4
varo dvejose jury komisijose,- “y”™’1 tarptautinėje 
kurios atrinko paveikslus pa- moteru- Parodoie. « loterijų ir 

- - - - - ženkliukų gavo pelno, kurį
Moterų Klubui 

boro Meno draugijos," kita Muenchene, Vokietijoje, —Ka- 
Non Objectyve dailininkų ly- ledų eglutės surengimui —50 
gos. dol., Vasario 16 gimnazijai —

Moksleiviai ateitininkai 30 dol > Balfui 25 doL 

išleido kalėdinį “Jaunystės ——————
keliu” numerį, aprašydami Irfkomas Šarūnas iš_Kauno.

kambarių be šildymo 2-rame rodai ir paskirstė premijas;
aukšte 35 dol. 752 MacDon- viena buvo sudaryta Queens- paskirstė:
ough St., Brooklyn (BMT Ja- 
maica Line Halsey St.) Telef.
VIrginia 8-3138.

Išnuomojami 4 kambariai ir 
virtuvė; visi šviesūs; be šili- ______ ________ _r__________ _________
mos. 403 Chauncey St., Brook- savo kuopos gyvenimą, įdė- Atsiliepti: V. Case, 4 Rockda- 
lyn, N. Y. Vaitukaitis. P. Kai- darni sveikinimų ir juokų le St., Worcester, Mass. Ieško 
na labai prieinama. pluoštelį. šeima iš Kauno.

I LIETUVIŲ SPORTO KLUBAS IR STUDENTŲ SANTARA |
MALONIAI KVIEČIA

1957 GRUODŽIO 31, ANTRADIENI f
j Į DIDĮJĮ - TRADICINĮ NEW YORKO |

j NAUJU METŲ SUTIKIMA į
GRAND PARADISE SALESE

S» GRAND STREET, BROOKLYN, N. Y.

S
mieliems savo parapiečiams ir prieteliams linki 

Šv. Petro, So. Bostono parapijos kunigai:

KUN. PR. V1RMAUSKIS,
KLEBONAS

KUN. J. ŽUROMSKIS, KUN. A. KONTAUTAS, 
KUN. A. KNEIŽYS, KUN. J. KLIMAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ 

PARAPIJOS KUNIGAI 
nuoširdžiai linki mieliems parapiečiams

Linksmu Kalėdy

Naujy Mėty
KUN. J. GURINSKAS

KUN. J. PARANSEVIČIUS

g
MIELIEM PARAPIEČIAM LINKIME DAUG LAIMES g

M 
M

m GAUSIOS DIEVO PALAIMOS

Naujuose Metuose
limaMima PMrikSMt M V

_________ ____________ _ _ #

V1SŲ laukiamos buotojam išreiškė padėką už g 3$
šv. Kalėdos p^ą. Taip pat padė^

ta ir J. Tamohunui, vist party ;

Valdyba mininkė A. Ambrazaitienė pa
darė pranešimus apie banke MSGR. JONAS BALKONAS

KUN. P. LEKEŠIUS, KUN. PR. BULOVAS

jau nebetoli. Pas mus jau vedėjui, kuris šeštadienio va- 
visa paruošta ir atrodo, lyg karais su komisija taip sek- 
tikras Kalėdų laikas. Mano- mingai darbuojasi. Nutarta iš- 
me, kad dar neužmiršote mū- kilmingai sutikti Naujus- Me- 
sų prekybos vietos; tad bus tus-
visai nesunku ją surasti. Išrinkta nauja 1958 metams

M« <a kas visai nieko neper- valdyba. Pirm. Domininkas 
ka Kalėdom*. Pas mus tu Keršis, vicepirm. Juozas Ta-' 
"ėsite didelį pa si rinkimą įvai- mošiūnas, sekr. Juozas Mocke-
tu vertingų ir pigesnių pre- vičius, fin. sekr. W. Žukas, iž- 
tių ret kokiai dovanai ir ;iaip dininkas — Ksaveras Pilkonis, S 
sau nusipirkti. Primename, maršalka — Petras Kirslis; di- 9 
kad turtine visai naujų b j į- rektoriai: Antanas Daukantas, Si 
vairių lietuviškų ir ^'iiškii Jonas Rudis, Petras Rudaitis, £ 
sveikinime atviručių, »mpor Juozas Saras, Jonas Survilas, » 
tuotų eglutės papuošalų. Turi- Petras Paliulis, V. Jaskunas. 
me importuotų brangenybėms 
dėžučių ir albumų su muzika

Karšt. Pat,

Kristaus Gimimo Šventėje
ir

Naujuose Metuose

Nuoširdžiai sveikina savo parapiečhn ir

linki gausios Dievo palaimos

KUN. JUOZAS A ALEKSIONAS 

Angelų Karalienės Parapijos'Klebonas

ir be jos; kaina — nuo $1 iki 
$32. Be to, turime įvairiausių 
saldainių: vietinių, importuo
tų, šveicariškų ir visų mėgia
mų, kelių rūšių. Rūtos šokola
dinių. Pas mus rarit? Augus
tino liet, albumus, brangesnis

$

rašomas plunksnas, įvairių 
žaislų, įvairaus dydžio lėlių, to

S keramikos ir pliušinius gyvu- H 
K liukus ir daug kitų prekių Jū- g 

STARLIGHT orkestras (8 asmenų) vad. JOE WRUBEL z g K™““’6 * S
ĮĖJIMAS-. fe.OO » anksto g KM«I, g

$6.50 pne įėjimo M , BK. cmmk osMirai to

VAISĘS•PAMPAMAS•STAICMEMOS HOLY LIGHT
Pradžia: 9:30 vaL vak.

Šokiams gros: BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVE

Informacijos, stalų registracijos (8*10 asmenų) prašome nedelsiant kreiptis pas 
IK penis, tel. VA 1-3247, 360 Palmetto StreetBrooklyn 27, N. Y.

J. IR O. BEI JONUS GfNKAI 35 SOUTH 8-TH STREET,

Telef. EVergreen 7-2155, 7-2156

4
BROOKLYN 11, N Y. įj

S


