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CHURCHILLIS ATVYKSTA Į JAV

bei eksper-

sluogsniuo- 
Churchillis

Londonas. — Dėl laivo ge
dimų kiek pavėlavęs, didžiuoju 
Queen Mary garlaiviu atvyksta 
į JAV Anglijos min. pirminin
kas W. Churchillis. Jį lydi užs. 
reik. min. Edenas ir gausus šta
bas kitų patarėjų 
tų-

Diplomatiniuose 
se laukiama, jog
dės pastangų, kad būtų tarp 
JAV ir Anglijos artimai bend
radarbiaujama atominių tyri
nėjimų srity. To laukiama y- 
pač dėl to, kad Churchillį ly
di ir jo atominiais klausimais 
patarėjas lordas Chervvell. 
Šioj srityj artimas bendradar
biavimas buvo svarstomas jau

IMSIS PASTANGŲ SUDARY
TI SU AUSTRIJA TAIKO 

SUTARTĮ

VakarųWashingtonas.
valstybės dar šio mėnesio bū
vy pasiryžusios iš naujo imtis 
pastangų, kad būtų pagaliau 
sudaryta su Austrija taikos su
tartis. JAV, Anglija ir Pran
cūzija yra paruošusios naują 
taikos sutarties projektą, kuris 
bus įteiktas Sovietams arti
miausiam užsienio reikalų mi- 
nisterių pavaduotojų posėdy 
Vienoje. Derybos dėl taikos su
tarties su Austrija po 259 po
sėdžių yra paskutiniu kartu nu
trukusios 1950 m. gruodžio 
mėn., kai Sovietai pastatė nei 
Austrijai, nei Vakarų valsty
bėms nepriimtinus reikalavi
mus. Naujame sutarties pro
jekte yra tie punktai, kuriems 
Sovietai jau anksčiau pritarė, 
o Sovietų nepriimti punktai 
dėl Austrijos karo pajėgų, 
prieškarinių ir pokarinių skolų 
bei pabėgėlių teisių naujai for
muluoti.

Vakarų valstybių pareiški
mu, bus dedama didelių pa
stangų, kad pagaliau Sovietai 
pritartų taikos sutarčiai su 
Austrija. Bet pasirašyt su 
Austrija separatinę taiką, jei 
neįmanoma būtų su Sovietais 
susitarti, nenumatoma, nes 
tuomet nebeliktų beveik jokios 
galimybės Austriją iš sovieti
nės okupacijos išvaduoti.

1950 m., bet tuo reikalu pasi
tarimai buvo nutraukti, kai iš
kilo aikštėn, jog anglų atomi
nių klausimų specialistas 
Fuchs yra išdavęs atomines pa
slaptis Sovietams. Dabar 
Churchillis norėtų vėl atgai
vinti anksčiau buvusį tarpusa
vį pasitikėjimą. Galimas daly
kas, jog bus kalbamasi ir dėl 
JAV aviacijos bazių Anglijoje. 
Kadangi atominio karo atveju 
Anglija būtų didesniame pavo
juje kaip JAV, Anglija, gal būt, 
norės turėti taip pat balsą, kai 
kiltų klausimas, kad Anglijoj 
stovinčios JAV oro pajėgos tu
ri imtis atominio bombardavi
mo.

Tarp kitų klausimų numato
ma, jog bus aptarti bendros gy
nybos, vadovybės ir ginklų 
standartizavimo reikalai. Ūkio 
srity laukiama, kad Churchillis 
reikalaus artipno bendradarbia
vimo ir stengsis gauti didesnę 
tiesioginų paramą.

JAV reikalauja iš Jungt. Tautų 
daugiau paramos Korėjoje

Komunistai naują Jungt. Tau
tą planą atmeta

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose, negalint belaisvių 
klausimu susitarti, Jungt. Tau
tų delegacija pasiūlė naują pla
ną:

1. 11,559 ar didesnį skai
čių komunistų rankose esančių 
Jungt. Tautų karių iškeisti į 
tokį pat skaičių nelaisvėje lai
komų komunistų,

2. 105,000 kitų komunistų 
iškeisti į tokį pat skaičių ko
munistų rankose esančių Pietų 
Korėjos piliečių,

3. Kiti karo veiksmų išvie- 
tinti civiliai laisvai iškeičiami,

4. Repatriacija turi būti lais
va ir vykti Raudonojo Kry
žiaus ir kitų tarptautinių orga
nų priežiūroj, kad niekas nebū-

tų verčiamas repatriuoti prieš 
savo valią.

Tuojau po šio plano paskelbi
mo komunistų atstovas jį at
metė, nors ir reikalavo laiko 
plačiau su juo susipažinti. Tuo 
būdu belaisviais pasikeitimo 
klausimas yra sustojęs vietoje 
ir neaišku, kuria linkme arti
miausiu laiku jo sprendimas 
pakryps.

Paliaubų vykdymo priežiū
ros klausimu taip pat jokios 
pažangos nepasiekta.

Kovos fronte visai 
aprimusios

Dėl blogo oro ir šalčio
rejoje sausumos ir oro kovos 
beveik visai sustojo. Buvo pra
nešta tik* apie vieną trumpą 
žvalgybinių susirėmimą.

Ko-

KOMUNISTAI G ALI PULTI FORMOZĄ
Taipeh. — Kinų nacionalistų 

sluogsniai Formozoje skaitosi 
su galimybe, kad šiais metais 
kinų komunistai gali bandyti 
užimti Formozą. Bet taip pat 
jie nenustoja dar vilties grįžti į 
kontinentą ir išlaisvinti Kiniją 
iš komunistinio teroro. Čiang- 
Kai-Šekas Formozoje turi apie 
500-600,000 karių. Taip pat 
Formozą nuo komunistinės in
vazijos saugoja ir JAV karo 
laivynas. Užsieny gyveną ki
niečiai, kurių nemaža dalis 
anksčiau buvo linkę remti ko
munistus, pamatę, kaip komu
nistai Kiniją valdo, vis daugiau 
pradeda remti ČiangKai-Šeką 
ir jo vyriausybę.

Kinų nacionalistams naujos 
vilties suteikė JAV karinės mi
sijos * viršininko Formozoje 
Naujųjų Metų proga išleistas 
pareiškimas, kad JAV laiko ki
nų nacionalistus lygiateisiais 
partneriais kovoje su komuniz
mu, ir paraginimas dar geriau 
pasiruošti ,kad, reikalui atsiti

kus, galima būtų imtis tvirtos 
akcijos tiek pačioje saloje, tiek 
žemyne. Tai yra pirmas viešas 
pareiškimas, kad JAV gali im
tis su kinų nacionalistais ben
dros akcijos ir žemyne.

DIDELĖ AUDRA PRIE 
EUROPOS KRANTŲ 

IR ŽEMYNE

Londonas. Paskutinėmis 
dienomis Atlante prie Europos 
krantų ir pačiame Europos 
žemyne siautė didžiulės audros, 
kurių metu nukentėjo daugelis 
laivų ir žuvo nemaža žmonių. 
Ypač audros paliesti yra Ang
lijos. Airijos, Prancūzijos ir Is
panijos pakraščiai. Daugelio 
senų jūrininkų pareiškimu, tai 
didžiausia audra, kokią jie per 
daugelį metų atsimena. Kol 
kas tikras žuvusių laivų ir žmo
nių skaičius nėra dar žinomas, 
bet ir lig šiol paaiškėję nuosto
liai yra'dideli.

DIDELI KOMUNISTŲ NUOS
TOLIAI INDOKINIJOJE

FARUKAS NORI SU ANG
LAIS SUSITARTI

UŽDARYTI VENGRIJOS 
KONSULATAI

Cohen iškėlė, jog kolektyvi
nio saugumo ir nusiginklavimo 
klausimai yra glaudžiai tarp 
savęs susiję. Tautos galės ma
žiau karinių pajėgų laikyti, kai 
žinos, jog pavojaus atveju ne
bus paliktos pačios vienos.

Rezoliucijoj reikalaujama, 
kad Jungt. Tautoms būtų leis
ta agresijos atveju panaudoti ir 
regionalines pajėgas, kaip, pa
vyzdžiui, Atlanto sąjungos.

JAV reikalauja daugiau 
pagalbos Korėjoje

Paryžius. — Jungt. Tautų 
politiniam komitete, paremda
mas pasiūlytą rezoliuciją, ku
ria siūloma paremti kolektyvi
nio saugumo priemones, JAV 
delegatas B. Cohen iškėlė rei
kalavimą, kad Jungt. Tautų 
nariai daugiau prisidėtų prie 
Korėjoj vykdomos akcijos ag
resijai sulaikyti. Cohen nuro
dė, jog ir paliaubas sudarius 
ten dar liktų daug reikalų, ku
rie turės būt išspręsti, kad 
klastas vėl galėtų pradėti nor
malų gy venimą. O paliaubų 
pasiekti nepavykus, turės būti 
vėl tęsiama akcija, kol bus ag
resorius priverstas savo tikslų 
atsisakyti.

Sunaikinta daug komunistu
• partizanu

Puzanas. — Pietų Korėjos 
vyriausybė paskelbė, kad jos 
kariniai daliniai paskutiniųjų 
keturių savaičių laikotarpy su
naikino arba paėmė į nelaisvę 
7063 komunistinius partizanus. 
Likusieji komunistai pasitrau
kė į miškų tankmes. Vyriausy
bės dalinių nuostoliai buvę ne
žymūs.

Komunistų nuostoliai siekia
1,547,000 vyrų

Washingtonas.— JAV armi
jos paskelbtais duomenimis, 
komunistai Korėjoje ligi gruo
džio 17 d. yra netekę apie 1,- 
547,000 vyrų. Nelaisvėn pate
kusių yra 169,976, iš jų 37,536 
civiliai. Vakariečių nuostoliai 
pagal paskutini pranešimą yra 
pasiekę 109,459 vyrų. j. si skai
čių nejeina Pietų Korėjos nuos
toliai, kurie jau birželio mėn. 
buvo pasiekę 212,544 vyrų.

DIDELĖS SUSISIEKIMO 
NELAIMĖS

Kairas. — Paskutinėmis die- 
nomi pradėjo aiškėti, kad E- 
gipto karalius Farukas yra 
nepatenkintas nacionalistinės 
krašto vyriausybės politika ir 
jai nepritaria. Karalius savo 
vyriausiu patarėju paskyrė 
anglams palankų bankininką ir 
spaudos leidėją Afifi Paša, iš ko 
daroma išvada, jog Farukas 
nori laikytis nuosaikios politi
kos ir rasti būdų su anglais bei 
kitais Vakarų kraštais susitar
ti. Karalius ypač esąs nepaten
kintas nacionalistų užsimoji
mais jeiti į artimesnius santy
kius su komunistiniu bloku ir 
gauti jų paramos kovoje su 
anglais.

Afifi Paša paskyrimas Egip
to nacionalistų buvo sutiktas 
su dideliu nepasitenkinimu. 
Kaire ir Aleksandrijoj įvyko 
triukšmingų demonstracijų.

JAV piliečiams į komunistinę 
Vengriją vykti neleidžiama 
Washingtonas. — JAV, su

mokėjusios už Vengrijoj sulai
kytų JAV lakūnų paleidimą 
§120,000, tuojau uždarė New 
Yorke ir Clevelande veikusius 
komunistinės Vengrijos konsu
latus. Uždarymas pagrįstas 
Vengrijos vyriausybės neleidi
mu JAV diplomatiniams ir 
konsuliariniams atstovams su
sisiekti su sulaikytais JAV pi
liečiais. Taip pat nebus JAV 
piliečiams duodami į Vengriją 
vykti pasai, nes nėra tikrumo, 
kad ten nuvykę jie gali būti 
saugus.

Saigonas. — Prancūzų kari
nės vadovybės Indokinijoje 
pranešimu, komunistų pajėgos 
paskutiniųjų keturių savaičių 
laikotarpiu patyrė didelių nuo
stolių. Tame laikotarpyje jie 
neteko 4,000 užmuštų, 5,000 
sužeistų ir 1,000 patekusių j 
nelaisvę. Prancūzų nuostoliai 
tame laikotarpyje — 250 už
muštų ir 500 sužeistų.

JUNGT. TAUTOMS ĮTEIK
TAS VLIKO MEMORAN

DUMAS
Paryžius. — Jungt. Tautų 

visumos posėdžių darbus ste
binti VLIKo delegacija per vie
ną savo narių įteikė sesijos pir
mininkui Pandilla NERVO, 
Meksikos delegatui, VLIKo 
memorandumą, kuriuo prime
nama visi nuo 1946 m. VLIKo 
padaryti žygiai ir įteikti me
morandumai lietuvių tautos 
persekiojimų reikalu, paremia
ma su visa energija 7 tautų at
stovų įteiktas Vašingtone me
morandumas deportacijų klau
simu ir pabrėžiama, kad sovie
tinis režimas mūsų krašte sun
kiai laužo Genocido konvenciją 
ir Žmogaus Teisių Deklaraci- 
ja.

New Yorkas. — Susisiekimo 
nelaimės JAV vis nemažėja. 
Naujųjų Metų savaitgaly nelai
minguose atsitikimuose žuvo 
611 asmenų. Iš jų 375 žuvo su
sisiekimo nelaimėse. Ypatingai 
skaudžios buvo dvi didelės lėk
tuvų katastrofos. Iš Pittsbur- 
gho į Buffalo skridęs lėktuvas 
sukrito su 39 keleiviais, iš ku
rių tik 14 liko gyvų. Antrasis 
pakeliui iš Californijos nukrito, 
atsimušęs į kalną. Arizonoje. 
Su'juo žuvo visi 28 juo skridę 
asmens. Tarp jų ir 19 West 
Point kadetų, kurie grįžo iš 
Kalėdų atostogų Califomijoje.

MOKESČIŲ PADIDINIMO 
NELAUKIAMA

Atstovų

persiuntimas

Pašto mokestis nuo sausio 1 
d. pakeliamas kai kurioms 
siuntoms, kaip pranešama iš 
JAV Pašto Departamento. Pa
prasti} laiškų
paprastu ir oro paštu palieka 
ta pačia kaina.
vaizdų atvirukai ir pašto įstai
gos išleistieji atvirukai — 2 
centai. Spccial delivery siuntų 
persiuntimas pakeliamas iki 20 
centų. >

Privatūs ar

NUOŠIRDUS AČIŪ VISIEMS SVEIKINUSIEMS DARBININKO 
REDAKCIJĄ IR ADMINISTRACIJĄ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR 
NAUJŲ METŲ PROGA. JŪSŲ NUOŠIRDUS LINKĖJIMAI 
LAIKRAŠČIUI VIS LABIAU TOBULĖTI STIPRINA MUSŲ 
PASTANGAS IR VILTĮ SUSILAUKTI DAR GAl’SESNĖS 
PARAMOS IR TALKOS NAUJAI PRADĖTAIS METAIS.

Washingtonas.
rūmų finansų komiteto pirmi
ninkas Doughton spaudos at
stovams pareiškė, .jog šiais me
tais mokesčių padinimo nelau
kiama. Nei iš Baltųjų Rūmų, 
nei iš federalinės finansų val
dybos nėra jokių pareiškimų, 
kad administracija galvotų 
pie mokesčių padidinimą.

a-

<''' ;

ki stratosferos tvirtovė (XB52) yra traukiama S sprausminiu (j®t) motorų, kurie A-bombų gali nunerti tūkstančius mylių. Laikraš
čiams duota tik ši pirmoji nuotrauka iš Seattle, VVash., be jokių smulkesnių aprašymu. Jie laikomi paslaptyje.

*

Iš Vengrijos komunistų kalėjimo išpirkti amerikiečiai lakūnai 
patvyksta i aviacijos bazę Vokietijoje.

wn‘ t
t

REFORMUOJA MOKESČIŲ ĮSTAIGA
Washingtonas. — Prezid. 

Trumanas įsakė plačiu mastu 
perorganizuoti neteisėtumų 
skandalų sukrėstą mokesčių į- 
staigą. Ligi šiol buvusius 64 
mokesčių rinkėjų vietos (col- 
lectors of intemal revenue) 
panaikinamos, o jų vietoj bus 
įkurta 25 rajoninės mokesčių į- 
staigos. Personalas bus civili-

Su Isppnijū. bK'ąs pnuĄėtaK- 
ūkinis ir karinis bendra

darbiavimas
Washingtonas. — Manoma, 

kad greitu laiku tarp JAV ir 
Ispanijos prasidės naujų san
tykių laikotarpis. JAV numato 
suteikti Ispanijai didesnę ūki
nę pagalbą ir įtraukti ją į Va
karų gynybos sistemą. Kaip 
pareiškiama, nenumatoma im
tis spaudimo, kad Franko už 
teikiamą pagalbą pasižadėtų 
keisti savo valdymo sistemą, 
nors amerikiečiai ir sveikintų, 
jei ilgainiui būtų padaryta 
jiems simpatingesnių santvar
kos pakeitimų. Ūkiniam ir ka
riniam bendradarbiavimui vy
kinti būsią pasiųstos į Ispaniją 
dvi komisijos, kurios veiksią 
JAV atstovo Madride žinioj.

nės tarnybos žinioj. Tik patį 
mokesčių komisarą skirs prezi
dentas su senato pritarimu.

Mokesčių komisaras J. B. 
Dunlap atleido dar 53 mokes
čių valdininkus. Tuo būdu ben
dras atleistųjų skaičius yra nuo 
1951 m. pradžios pasiekęs 166. 
Smulkesnių žinių apie atleidi
mus dar nepaskelbta, bet ne 
visi atleistieji yra įpainioti į iš- 
kik . ius- die*
sėtumus.

Naujas planai bus pateiktas 
kongresui. Jei prieš jį nei sena
tas, nei atstovų rūmai ncoasi- 
sakys, po 60 dienų jis įsigalios.

Prezidentas taip pat numato 
sukurti tvirtą mokesčių inspek
ciją, kuri dirbs nepriklausomai 
nuo kitos mokesčių aparato 
dalies.
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I JAV ĮLEISTA 336.000 DP

Washingtonas. — Išvietintų 
Asmenų Komisijos pirm. W. 
Gibson paskelbė baigiamąjį 
pranešimą apie trijų metų 
tremtinių JAV įkurdinimo pro
gramos vykdymą. Per tą laiką 
JAV buvo apgyvendinti 336,- 
000 praėjusio karo išvietintų 
asmenų.

§iCHiyro$ 2INI0S
• Prez. Trumanas numato Vengrijai už neteisėtą JAV lakū

nų sulaikymą ir baudimą iškelti Jungt. Tautose bylą. Taip pat 
numatoma imtis prieš Sovietų satelitus ir kitų priemonių.

• Kaire vėl įvyko tris valandas trukęs susišaudymas tarp 
egiptiečių ir anglų. Apie nuostolius kol kas nepranešta.

mą, 
čiąs

Naujųjų Metu proga Stalinas pasiuntė japonams sveikini- 
kuriame pareiškia turįs didelių simpatijų Japonijai ir užjau- 
“svetimoj okupacijoj sunkiai kenčiančius” jos gyventojus.

Pietų Korėjos prez. S. Rhee pareiškė didelį nepasitenkini
mą, kad pagal dabartinę derybų eigą Korėja ir toliau liktų suskal
dyta. jei ir būtų pasiekta taikos. Rhee. gal būt, atvyksiąs į JAV 
pas prez. Tiumaną pareikšti dėl to savo protestą.

• Jugoslavijoj pasibaigė Kominformo šnipų byla, kurios me
tu du bulgarai nuteisti mirti ir 13 kitų asmenų už šnipinėjimą nu
teisti nuo 2 ligi 20 metų kalėti.

• Pabėgėlių pranešimu, paskutiniuoju laiku Slovakijoj labai 
sustiprėjo ir išplito ginkluotų grupių pasipriešinimas prieš komu
nistinę Čekoslovakijos vyriausybę. Levocos srity išsprogdinti 
penki čokoslovakų armijos ginklų sandėliai.

• Maskvoje mirė buvęs Sovietų užs. reik, komisaras Litvi- 
novas - Finkelšteinas. Apie jo mirtį Pravda pranešė tik kele'.ą 
sakinių paskutiniame puslapy. Iš pareigų jis buvo atleistas T?39 
m., kai Sovietai susibičiuliavo su Hitleriu.

• Tarptautinės darbo unijų sąjungos žiniomis. Rytų Europoj 
pasipriešinimas prieš komunistų valdymą vis stiprėja. Ypatingai 
daugėja sabotažų.

• Komunistinė Rytų Vokietijos vyriausybė ir toliau atisako 
įsileisti Jungt. Tautų komisiją, kuri ištirtų, ar įmanoma pravesti 
visoje Vokietijoje laisvus rinkimus.

*
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NAUJUS METUS PASITINKANT
Nauji Metai.
Kaž kur ambasadoje susiti

ko frakuoti diplomatai, puoš
nios damos, skambėjo šampano 
stiklai, griaudė orkestras link
smą Naujų Metų sutikimo mar
šą.

Tuo pačiu metu išvietintųjų 
stovykloje motina pabučiavo 
miegančio kūdikio kaktą.

Tėvynėje atsiduso brolis, iš
trėmime nuriedėjo stambi a- 
šara.

Jie visi laukė Naujų Metų.
Naujuose Metuose mes lin

kime vieni kitiems laimės, svei
katos. džiaugsmo. Šie linkėji
mai yra tokie paprasti ir nie
ko nekainuoja. Su jais apsipra
tome. Jie tapo kasdieniški ir 
banalūs. kaip “Christmas 
Card.” Galime drąsiai pasakyti 
ir laikyti tuščia mandagumo 
forma, dar ir labai abejojant 
dėl jų nuoširdumo.

Linkėjimai gyvenimo tikro
vės nepakeičia, neatneša svei
katos. nei laimės. Tačiau jie 
savyje slepia gilų ir 
prasmingą turinį. Linkėdami 
vieni kitiems gero, išreiškiame 
mūsų pačių širdyse rusenančią 
viltį. būti laisvais, laimingais ir 
džiaugtis žeme, nors ji tuo tar
pu ir vargo ir ašarų pakalnė.

Šita viltis, nežiūrint žiau
riausių gyvenimo sąlygų ir 
skurdžios tikrovės. palaiko 
žmonių nuotaikas ir skatina 
kovai su vargu ir kliūtimis į 
laimę, šitoji kova vyksta nuo 
pat momento, kada žmogus su-

vokia gyvenimo tikrovę, iki 
paskutinio atodūsio, žemę ap
leidžiant.

Mūsų viltys dažnai yra tuš
čio ir nei-ealios, kaip ir mūsų 
linkėjimai N. Metų proga. 
Daug vilčių yra sudužusių is
torijos upės srovėje. Daug vil
čių yra nukritusių su pageltu
siais lapais. Štai kodėl mūsų 
viltys ir visi N. Metų linkėji
mai turėtų būti atremti ne tik 
į žmonių valią, bet daugiau į 
amžiną tiesą, kad be Dievo va
lios ir plaukas nenukrenta nuo 
galvos.

Kaip mūsų asmeniškos lai
mės nenulemia žmonių linkėji
mai .taip ir didžiųjų pasaulio į- 
vykių ar tautų likimo nenule
mia ir nenulems nė 3 nė 5 di
džiųjų konferencijos ir linkėji
mai. Lemia vienas Didysis, ku
ris trupina šaudykles, taria žo
dį ir dreba žemė.

Jei mūsų laisvės siekimai ar 
asmeniški troškimai nebus pa
lenkti Visatos Viešpačiui, mes 
liksime ir toliau klajojančio
mis švieselėmis. Kaip kibirkš
tis vėjuotą ūkanotą naktį, iš
blėsime pasaulio erdvėje. Kai 
vieni kitiems spausdami
kas. pareiškiame viltis ir no
rus. būkime tikri, kad jie tik 
tuomet realizuosis, kai Vieš
pats atkreips savo žvilgsnį į 
mūsų žemišką menkystę ir sa
vo malonės rasa atgaivins mū
sų sudžiuvusias širdis.

J. Juozevičius

fabrike pasitraukė.
— Čia gražiai veikia šv. 

Vardo Draugija, kurios pirmi
ninkas yra Juozas Petrauskas, 
Jr., o jo padėjėjas Pranas Dar- 
gėla.

— Po ilgo miegojimo atsi
bunda ateitininkai. Naujon 
valdybon išrinkti E. Tumienė- 
pirmininkė. J. Vytėnas — sek
retorius ir kt.

— Parapijos komiteto pir
mininkas yra Pranas Žukaus
kas, o sekretorius — A. Dab- 
šys.

— Šv. Kazimiero lietuvių pa
rapijai vadovauja kunigas Jo
nas Kučinskas, jaunas, ener
gingas, kupinas sumanymų ir 
idėjų vyras, o jo pagelbininkas 
vikaras kun. Vacius šiliauskas. 
Jų dėka visas parapijos gyve
nimas dabar gražiai tvarko
mas.

Klebonas kun. Jonas Kučins
kas gruodžio 23 d. šventė savo 
gimtadienį. Duok. Dieve, dar 
daug jam metų taip gražiai va
dovauti parapijai.

Juozas Smilga

Balto nauja valdyba
Gruodžio 2 d. įvykusiame su

sirinkime buvo išrinkta nauja
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valdyba — pirm. J. Uždavinys, 
vicepirm. J. Mitkus, sek. V. 

ran- Varnauskas, ižd. H. Tumas, na
riu V. Karalius, revizijos ko- 
misijon — I. šešplaukis, J.
Vitėnas ir L. Žakienė. BALF 
skyrius yra vienas iš veikliau

ŽINIOS IŠ KALIFORMJOS

— Lietuvis katalikas, atvy
kęs i Los Angeles miestą, turi 
žinoti šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios adresą:

2704 St. George St.
Los Angeles 27, Cal.

- _ Telefonas t OL 4660.
— Šv. Kazimiero lietuvių pa

rapijos bažnyčioje sekmadie
niais yra ketverios šv. mišios: 
8:30, *9:30. 10:45 (suma) ir 
12:00 vai. Šventomis dienomis 
dirbantiems yra šv. mišios 6:00 
vai. iš ryto. Kiekvieną ketvir
tadienį 7:30 vai. vakare yra 
Šventoji Valanda. Per pamal
das gieda parapijos choras, ku
rį sumaniai veda muzikas Ant. 
Skridulio.

moterys į bažnyčią ateidamos 
rengiasi lengvai ir puošniai, o 
vyrai tik eilutes dėvi. Gražu 
gyventi amžinos vasaros kraš
te!

— Gruodžio 14-16 dienomis 
iy. Kazimiero parapijos tikin
tieji turėjo misijas, kurias su
maniai pravedė kun. A. Paukš
tys, atvykęs iš Chicagos. Sek
madienį, gruodžio 16 d., buvo 
keturių bažnyčių lankymas 
Šventųjų Metų atlaidams lai
mėti. Du samdyti autobusai 
vežiojo, o daugel važiavo nuo
savais automobiliais.

— Los Angeles lietuvių kolo
nijos gyventojai (jų čia yra per 
600 žmonių) labai patenkinti 
savo nauja šv. Kazimiero baž-
nyčia. kuri yra erdvi, šviesi ir 
miela.

— Šiuo metu Kalifornijoje 
yra šiltas ir saulėtas oras. Pa
našus į lietuvišką “bobų” vasa
rą (žiemos metas!). Naktimis 
truputį vėsiau. Sekmadieniais

— Inž. Viktoras Petrauskas, 
atvykęs į Los Angeles atosto
gų. nusprendė pasilikti. Sura
do savo srity darbą ir įsikūrė.

— Rašytojas A. Giedraitis 
išleido savo poezijos rinkinį 
“Dainos apie laisvę”, kurį de
dikuoja bendrakeleivei.

— Šv. Kazimiero parapijos 
choro pirmininku yra išrinktas 
Kazimieras Auškalnis, kuris 
tik prieš 2 metus atvyko iš 
tremties. Prieš tai buvo St. De- 
ringis, bet dėl gausaus darbo

šių Los Angeles organizacijų.
Tautiniu šokiu grupės 

vakaras
Sausio 27 d. šv. Kazimiero 

parapijos salėje Los Angeles 
Tautinių šokių Grupė rengia 
vakarą su vaidinimu “Sužadė
tinė” ir šokių programa.

Grupei vadovauja L. Zaikie- 
nė.

“Lietuvių Dienu” naujas 
numeris

Gruodžio mėn. “Lietuvių 
Dienų” numeryje telpa šios 
aktualios nuotraukos: iš Ame
rikos Lietuvių Bendruomenės 
steigimo New Yorke, ALTS 
pirm. Dr. Colney veiklos’nuo
traukos (ir pasikalbėjimas apie 
ALTS veiklą), vysk. Pr. Būčys, 
vysk. V. Brizgys, red. J. Kar
delis. red. S. Urbonas, Cleve- 
lando lietuviai veikėjai, kino 
artistas George Mayon —Taut
kus, Floridos lietuviai — C. K. 
Braze ir kun. A. Tamolunas ir 
daugelis kitų gražių nuotrau
kų.

Metinė prenumerata S3.00. 
Prisiuntus adresą, vienas nu
meris susipažinimui atsiunčia
mas nemokamai. Leidyklos ad
resas — 9204 S. Broadvvay, 
Los Angeles 3, Calif.

San Diego Lietuviu klubas

si. Hriškevičius kalbėjo per 
televiziją

Gruodžio 2 d. VI. Hriškevi- 
čius turėjo pasikalbėjimą per 
Los Angeles televizijos progra
mą. VI. Hriškevičius gyvena iš 
paskaitų apie komunizmą. Jis 
važinėja per Kalifornijos įvai
rius klubus (Kiuanis, Rotary, 
American Legion ir k.) su sa
vo prakalbomis. Už kiekvieną 
prakalbą gauna nuo S25.00 iki 
$75.00 atlyginimo. Jis skaito
mas vienas iš populiariausių 
šiais metais kalbėtojų.

Pagerbtas dail. P. Puzinas
Pasadenos, Calif.. meno klu

bas turi tradiciją kasmet pa
gerbti tą dailininką, kuris lai
mi “Popular Avvard” metinėje 
Madonų festitvalio parodoj. 
Šiais metais šitą premiją lai
mėjo dail. P. Puzinas už savo 
paveikslą “XX Amžiaus Ma
dona”. Todėl gruodžio 11 d. mi
nėtas klubas suruošė jo pager
bimo vakarą su programa, 
kalbomis ir vakariene. Daly
vavo apie 250 žmonių. Kalbose 
buvo iškeltas dail. P. Puzino 
talentas ir jo kūrybos aukštas 
meninis lygis. Jo paveikslas 
“XX Amžiaus Madona” buvo 
pakabintas pagerbimo salėje ir 
gražiai apšviestas. Atsakyda
mas į kalbas taip pat tarė žodį 
ir dail. P. Puzinas.

Šiuo metu dail. P. Puzinas 
dirba prie paveikslo “Trys ver
gai”, kuriame nori simboliškai 
pavaizduoti trijų Baltijos tautų 
tremtinių į Sibirą likimą.
Lietuviai “Who’s Who on the 

Pacific Coast” knygoje
Neseniai išėjo nauja laida 

“Who’s Who on the Pacific 
Coast”, biografinis žodynas žy
mių asmenų Pacifiko pakrašty 
ir vakarinėse valstybėse, lei
džiamas The A. W. Marųuis 
Co. Chicagoje. Kiek galima 
spręsti iš pavardžių jame iš 
lietuvių yra įtraukti tik trys: 
A. Skirius, “Lietuvių Dienų” 
leidėjas, J. Vitėnas, “L. D.” 
redaktorius, ir, inž. R. A. 
Trumpis.

Nauji “Lietuvių Dienų” 
leidiniai

“Lietuvių Dienų” leidykla, 
išleidusi poezijos antologiją 
“Žemė”, šiuo metu jau pradėjo 
rinkti S- Būdavo apysaką

gruodžio 31 d. surengė Naujų 
Metų sutikimą. Klubo narių 
skaičius vis didėja.

LIETUVIŠKA MUZIKA
~~ v

Česlovo Sasnausko kompozicijos

i

solo, mišriems balsams ir chorui, pri
tariant fortapionui arba vargonams.

i
ŠIO LEIDINIO TURINI SI DARO MUZIKOS KŪRINIAI: Kur bėga Šešupė, Jau sla- 

mane motinėlė, Karvelėli, Tu

♦
♦

vai sukilo. Užmigo žemė. Skubėk prie kryžiaus, Siuntė 
mano motinėle. Lėk sakalėli. Vyrai, Reųuiem, O Salu- 
taris Hostia.Tantum Ergo Sacramentum, Ad multos 
annos. Malda Marijai už Tėvynę, Marijos giesmė, Blai
vininkų himnas, Ateitininkų himnas.

♦
Išleido Kun. L. Voisiekauskas

29 Iki vis St., Harrison, N. J.

į Redagavo Juozas Žilevičius, L M.
166 Park Place, Elizabeth 1, N. J.

♦
z Kaina $3.50

Kun. L. VoiMekauskas

I
♦
♦

Knygų yra likę nedidelis skaičius ir naujų neskubama leisti. Kas norite įsigyti, prašoma 
kreiptis į leidėją arba muz. J. Žilevičių, nurodytais adresais:

<r-

“Varpai skamba”, kuri knygų 
rinkoje pasirodys apie vasario 
mėn. pradžią. Viršelį piešia 
dail. P. Puzinas. Taip pat jau 
yra susitarta su prof. Myk. 
Biržiška išleisti jo knygą apie 
lietuvių tautą.

Greta šių knygų “Lietuvių 
Dienų” leidykla yra numačiusi 
išleisti knygą “žinomieji lie
tuviai”, kurioj bus įtraukti vi
si bet kuo pasižymėję Ameri
koje gyveną lietuviai. Paruo
šiamieji jau yra pradėti, ir ne
trukus visiems numatomiems į 
knygą įtraukti asmenims bus 
siuntinėti klausimų lapai. Savo 
pobūdžiu knyga bus panaši į 
Amerikoj leidžiamas “Who ’ s 
who” ir kt. biografinių žinių 
knygas. Numatoma, kad metų 
bėgy ji galės būti atspausdin
ta.
“Lietuvių Dienų” banketas

Gruodžio 8 d. Los Angeles 
lietuvių parapijos salėje įvyko 
metinis “Lietuvių Dienų” ban
ketas, į kurį atsilankė ir Hol- 
lyvvoodo lietuviai filmų artis
tai J. Krencus ir G. Mayon su 
savo šeimomis. Programos me
tu jie taip pat tarė keletą žo
džių.

Meninę dalį išpildė solistė 
Florence Korsak ir B. Robin- 
son, kurie solo bei duetu pa
dainavo keletą arijų- bei dainų. 
Rūta Kilmonytė su savo drau
gėmis davė keletą baleto nu
merių. Taip pat L. Zaikienės 
vedama liet, tautinių šokių 
grupė pašoko liet, tautinius šo
kius. Meninė dalis buvo labai 
gera.

Banketo metu kalbėjo prof. 
M. Biržiška, kleb. kun. P. Ku
činskas, K. Varanius ir red. J. 
Vitėnas. Baigiamąją kalbą pa
sakė leid. A. Skirius. Banke
tui vadovavo red. M. Starkus.

Nauja ateitininkų valdyba
Los Angeles ateitininkų sen

draugių skyriaus metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 1 d. 
Tumų bute. Susirinkimas pra
ėjo gyvoj ir draugiškoj nuotai
koj. Sekantiems riiėtams iš
rinkta nauja valdyba: pirm. E. 
Tumienė, ižd. F. Kudirka ir 
sekr. J. Vitėnas. Po susirinki
mo p. Tumai dalyvius skaniai 

pavaišino.
P. D—tas

Adresai, kuriais siųstini laiškai 
Lietuvos vadavimo reikalu

tąsa iš pereit, numerio
38. J. E. Ponui Min. H. F.

Cooper, Liberijos Delegacijos 
Pirmininkui, c/o Legation, 
15, bis, av. Victor Hugo, 15bis, 
Paris (16),

40. J .E. P. Min. J. Bech, 
Luksemburgo Deleg. Pirmin., 
c o Legation, 8, av. Emile De- 
chanel, Paris (7), France,

41. J. E. P. Am. R. Cordova,

Dr. V. Belaunde, Peru Deleg. 
Pirm., c/o Ambassade, 37 av. 
Pierre Premier de Serbie, Pa
ris (8), France;

50. J. E. P. C. P. Romulo, 
Philippinų Deleg. Pirm., c/o 
Legation, 26, av. Georgės Man- 
del, Paris (16), France,

51. J. E. P. Min. Dr. R. Pha- 
raon, Saudi Arabia (Arabie 
Saoudite) Dėl. Pirm., Hotel

Meksikos Deleg. Pirm., 9, rue 
Longchamp, Paris (16), 
France, c/o Ambassade de Me- 
xique;

42. J. E. P. Dr. D. U. Stik- 
ker, Olandijos (Netherland- 
Pyas-Bas) Deleg. Pirm., Ho
tel Royal Monceau, 35, av. Ho- 
che. Paris (8), France;

43. J. E. P. Aukšt. Kom. F. 
W. Doidge, New Zealand (Nou- 
velle - Zelande) Dėl. Pirm. Ho
tel La Perouse, 40, rue La Le- 
rouse, Paris (16), France,

44. J. E. Ponui Amb. Dr. G. 
Sevilla - Sacasa, Nicaraguos 
Dėl. Pirm., Hotel Continental, 
3, rue Castinglione, Paris (ler),

45. J. E. P. K M. Lange, 
Norvegijos URM, Dėl. Pirm., 
92, av. Henri Martin, Paris 
(16), France,

46. J. E. Sir Mohamed Za- 
frulla Khan, K.C.S.I., Pakis- 
tan URM. Deleg. Pirm., c/o 
Ambassade. 107, Blv., Pėraire, 
(Paris (17), France,

47. J. E. Ponui. Amb. J. B. 
Duncan, Panamos Deleg. Pirm. 
— c/o Legation, 23, rue de la 
Paix, Paris (ler), France.

48. J.E. P. Min. Dr. B. O- 
campos, Paragvajaus URM, 
Dėl. Pirm., c/o Legation 155, 
av. Victor Hugo, Paris (16), 
France:

49. J. E. P. Ambasadoriui

Crillon. 10, PI. de la Concorde, 
Paris (8),

52. J. E. P. Min. Hammars- 
kjold. Švedijos Dėl. Pirm., Ho
tel de Stockholm, 125, av. dės 
Champs Elysees, Paris (8), 
France;

53. J. E. P. F. El-Khoury 
Bev, Syrijos Deleg. Pirm, c/o 
Legation, 15, av. du Marechal 
Manoury, Paris (16), France,

54. J. E. P. Nai Warakan 
Bancha, Thailando URM ir 
Deleg. Pirm., Elysee Park Ho
tel, 2, Rond - Point dės Champs 
Elysees, Paris (8),

55. J. E. P. Prof. F. Korpulu, 
Turkijos URM, Deleg. Pirmin., 
Hotel Rynolds, 6, av. Bertie 
Albrecht, Paris (8),

56. J. E. P. Min. Dr. T. E. 
Donges, K.C., Union of South 
Africa Deleg. Pirm., Hotel Ro 
yal Monceau. 35, av. Hoche, 
Paris (8), France;

57. J. E. Ponui Luis Battle- 
Berres, Urugvajaus Deleg. Pir
mininkui. c/o Ambassade, 8, 
rue Picot. Paris (16), France;

58. J. E. P. Dr. Luis Emilio 
Gomez Ruiz, Venezuelos URM 
ir Deleg. Pirm., Hotel Georgės 
V, 29, av. George V, Paris (8), 
France;

59. J. E. P. Yemen Delegaci
jos Pirmininkui, Palais Caillot, 
(Paris (16), France.

Sausio 4, 1952

Siaurės Korėjos belaisviu stovykloje prie Pyongyang esąs laikomas 
gen. VVilliam F. Dean. kurio perduota atvaizdų žmona atpažino. Gre
ta jis yra uniformoje, kai vadovavo l'S 24 divizijai, prieš patekdamas 
j nelaisvę ties Taegon. Ten jis buvo be žinios dingęs. Yra žinių, kad ji 
pačiupo du pietų korėjiečiai ir “pardavė" komunistams už gerus pini
gus.

Korėjos fronte “skraidanti dėžė” (C-119 Fiyir.g Eovear) nulei
džia 115 mm. patranką. Trys parašiutai, po 100 pėdu kiekvienas, 
gali nuleisti j žemę 5000 svarų krovinį. Tuo būdu JAV kariuomenė 
gali gauti jai reikalingą ginklą, maistą ir kitas karo priemones bet 
kurioje vietoje. , . ..........

New Yorke ir Clevelande uždaryti komunistinės Vengrijos kon
sulatai. Čia matome, kaip buv. konsulate Clevelande kraunami 
daiktai, kuriuos perima Vengrijos pasiuntinybė Vašingtone. Konsu
latai uždaryti dėlto, kad Vengrijos komunistai už amerikiečių lakū
nu# išlupo $120.000 dolerių.

SKAITYKITE IR PRENUMERUOKITE 
labiausiai pasaulyje lietuvių skaitomą 

SAVAITRAŠTI

“TĖVIŠKES ŽIBURIUS’*
“T. ž.” rasite pasaulinių įvykių apžvalgas, komentatorių 
straipsnius, ir daugybę įvairiausių žinių iš viso pasaulio. 
“Tėviškės Žiburių” pagrindinis rūpestis — lietuviškieji rei
kalai ir viso pasaulio lietuvių gyvenimas, iš kurio žinių tei
kia gausūs korespondentai viso pasaulio kraštuose.
“T. Ž.” visiems metiniams prenumeratoriams duoda pilną 
įvairiausių informacijų kišeninį kalendorių.
“T. Ž.” redaguoja redakcinis kolektyvas. Redaktorius prof. 
dr. A. ŠAPOKA.

“T. Ž.” prenumeratos kaina:
JAV ir Kanadoje: 84,—. Kitur: $4.50,— 

Pusmečiui visur: $2.50,—.
“T. Ž.” siunčiami 1 mėn. veltui susipažinimui

Mūsų mieliems prenumeratoriams JAV pranešame, kad 
JAV paštas jau priima pašto perlaidas Kanadon. Taip pat 
galite siųsti prenumeratos mokestį paprastais banko čekiais 
arba grynais. Adresas:

“TĖVIŠKES ŽIBURIAI”
941 Bundas St. W., Toronto, Ont., Canada
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TRYS ŽVAIGŽDES
Paprastai kalbama apie tris karalius ir vieną žvaigždę, kuri 

buvo sušvitusi viršum Betliejaus. Jei ta šviesi žvaigždė, atvedusi 
išminčius pas Viešpaties Sūnų, būtų ir likusi visam laikui, o ange
lų giesmė vis dar aidėtų iš dangaus, galimas daiktas, kad šiandien 
apie kitas žvaigždes nebūtų kalbos. Bet ana nepaprasta žvaigždė 
tik trumpai rodė kelią pas Tą, Kurj dabar reikia susirasti gana 
miglotuose žmonijos keliuose. Tiesa, ligi šiolei šviečia Jo paliktas 
Žodis ir Išganymo ženklas, bet ne visiems jis rodosi tikru. Žmonių 
išminčiai dažnai pasiklysta, dairydamiesi kelio pagal kitas žvaigž
des. Jas dažnai net ir patys viršum galvos pakabina. Taip mes 
šiandien ir turime dar dvi žvaigždes, rodomas žmonėms nauju iš
ganymo ir taikos ženklu.

Būtų klaida manyti, kad tai yra Sovietų Sąjungos ir Jungti
nių Amerikos Valstybių simboliai — ta raudona ir balta žvaigždė 
jų vėliavose. Gal ir ne atsitiktinai jos. sutapo su toms dviems vals
tybėms, sustojusioms viena prieš kitą, nes kiekviena iš jų rodo 
žmonėms kitokį kelią. Bet tai, kas žmones apie jas telkia ir j dvi 
dalis skaldo, nėra nei Rusija nei Amerika, o pačių žmonių nusi
statymas.

Yra dalis žmonių, kurie aiškiai pasisako prieš Dievą ir prieš 
žmogų kaip Jo kūrinį. Kur jie begyventų, Rusijoje ar Amerikoje, 
savo ženklu turi raudonąją žvaigždę — tą ateistinę pa__ulėžiūrą, 
kuri alsuoja neapykanta Dievui. Sovietų Sąjunga nuo
sekliai jos laikosi visame gyvenimo plote. Iš jo negalima išskirti 
tik fizinės prievartos, kuri laikoma didžiausiu piktu, ir tik to vie
no daikto nekęsti. Kas pakenčia ateizmą, tas padeda plisti rau
donos žvaigždės imperijai, nors pat?? gyventų ir po balta žvaigžde.

Balta žvaigždė, kuri ženklina ne vieną valstybę, taip pat ne 
visada yra tokia skaisti, kaip iš viršaus rodosi. Ji dažnai išreiš
kia nusistatymą tų žmonių, kurie šios žemės namuose jaučiasi 
labai patogiai ir mano išsiversti vien savo protu, nei Dievo neigda
mi nei Jo klausydami. Ar nepakanka žmogui būti vien demokra
tu ir tolerantu? Visa kita jis pasieks jau savo jėgomis arba maši
nomis — reikia tik ramybės ir taikos. Deja, tos ramybės nesu
laukia, o neribota vieno laisvė padaro kitą belaisviu: jei ne įsta
tymu, tai turtu. Ir demokratiškiausi įstatymai, pasirodo, ne visa 
sutvarko, jei Dievo įstatymai žmogaus nebetvarko.

Yra tik vienas tikras Tvarkytojas, į Kurį vedė šviesi Betlie
jaus žvaigždė. Kai trys išminčiai prie Jo klaupė, tai reiškė, kad 
anksčiau ar vėliau, norėdami ar nenorėdami, priklaups ir visi 
žemės karaliūnai, vaikęsi netikras žvaigždes, žmonėms būtų daug 
geriau ,kad jau dabar visi sektų tik Betliejaus žvaigždės nušviestu 
keliu.

Kūčių vakarą popiežius Pi
jus XII pasakė itališkai ilgą 
kalbą apie dabartinę tarptauti
nę padėtį ir Bažnyčios paskir
tį taikai pasaulyje skleisti ir 
jai išlaikyti, čia duodame kiek 
sutrumpintą lietuvišką jos ver
timą, kuris užtruks per du nu
merius.

«
Popiežius*Pijus XII pradžioje 

savo kalbos dėkojo Dievui, kad 
Jis palaiko jį savo malone ir 
jau 13-tąjį kartą leidžia iš 
Šventojo Sosto prabilti į visą 
katalikiškąjį pasaulį. Katalikų 
Bažnyčia laikosi pasaulyje 
tvirtai, kai amžių -tėkmėje pa
sirodo ir sugriūva daug galingų 
žemiškųjų institucijų. Tai su
daro neįspėjamą mįslę tikėji
mo priešams, o tikintiesiems 
teikia didelę paguodą ir džiaug
smą, kuris Kristaus Gimimo 
šventėje dar padidėja. Tačiau 
dabarties skaudi tikrovė tą 
džiaugsmą aptemdo kybančios 
grėsmės šešėliu. Dėlto daug 
kas “laukia Misų pasisakymo 
didžiuoju pasaulio taikos reika
lu”, pastebi popiežius, “pasisa
kymo tikslaus ir konkretaus 
ypač apie Bažnyčios įnašą tai
kos išlaikymui: ko Bažnyčia 
nega’i padaryti taikai išlaikyti, 
ką ji gali ir privalo padaryti ir 
ką ji padaro.” Toliau popiežius 
tais klausimais plačiau pasisa
kė.

Ko Bažnyčia negali padartyi 
taikos reikalui
/

Dabartinė padėtis reikalau
ja iš Mūsų blaiviai ir nuošir
džiai įvertinti faktus, kurie y- 
ra pasiekę tokį aštrumo laips
nį, kad Mus verčia matyti pa
saulį, suskilusį į du priešingus 
laukus, o pačią žmoniją, pasi
dalinusią į dvi taip skirtingas 
grupes, kad jiems yra sunkiai 
įmanoma palikti tarp dviejų 
priešingų pusių politiniai neut
raliais.

Kas be pagrindo laiko Baž
nyčią paprasta žemiška galy
be, tam tikra pasaulinės impe
rijos rūšimi, yra labai greiti 
reikalauti ir iš jqg, kaip ir iš 
kitų, apsipręsti už vieną ar už 
kitą pusę. Tačiau Bažnyčiai ne
gali būti statomas reikalavi
mas atsisakyti neut
ralumo, remiantis vien tik tuo 
pagrindu, kad ji negali tarnauti 
grynai politiniams interesams. 
Pakanka turėti elementarinę 
sąvoką to pagrindo, kuriuo re
miasi Bažnyčia kaip bendruo
menė, kad galėtume tai supras
ti, nereikalaudami platesnių

Negali būti taikos be Dievo
POPIEŽIAUS PIJAUS xn KALBA KALĖDŲ

(plg. 1

net Baž- 
iš Kris-

paaiškinimų. Dieviškasis Išga
nytojas įsteigė Bažnyčią, kad 
jai tarpininkaujant galėtų per
duoti žmonijai savo tiesą ir sa
vo malonę iki amžių pabaigos. 
Bažnyčia yra jo “mistinis kū
nas”. Ji visa yra Kristaus, 
Kristus gi yra Dievo 
Kor. 3,23).

Politikai, o kartais 
nyčios žmonės, kurie
taus Sužadėtinės siektų pasi
daryti sau sąjungininkę arba 
savo politinėms, tautinėms ar 
tarptautinėms kombinacijoms 
įrankį, atneštų jos gyvenimui 
nuostolį; trumpai tariant, ją 
nužemintų iki tai plotmei, ku
rioje sprendžiami laikinųjų in
teresų konfliktai.

Kas norėtų atitraukti Bažny- 
nuo jos laikomo neutralu- 
ir išveržti iš jos teisę lais- 
apsispręsti. kada ir kaip 
reiktų įsikišti į įvairius

negali nusileisti iš aukštos ant
gamtinės sferos ir sutikti 
spręsti grynai pagal politinius 
kriterijus. Ji negali religinius 
interesus suvaržyti grynai že
miškais tikslais, negali išsista- 
tyti pavojun sukelti pagrįstas 
abejones dėl jos religinio cha
rakterio. Ji negali nė vienam 
momentui užmiršti, kad jai, 
kaip atstovaujančiai Dievą že
mėje, neleidžiama nė vieną a- 
kimirksnį pasilikti indiferentiš
kai “gėrio” ir “blogio” atžvil
giu žmonių reikaluose. Jei tai 
iš jos būtų reikalaujama, ji 
turėtų atsisakyti. Tikintieji iš 
vienos ir iš kitos pusės, stip
rinami antgamtiniu tikėjimu ir 
viltimi, turėtų suprasti ir res
pektuoti tokį jos pasisakymą.

IŠVAKARĖSE

Bažnyčia ir jos aukščiausias 
Ganytojas pereina į pasaulį, 
kuris yra nutolęs nuo Kristaus, 
pasijunta tarsi būtų pagauti 
ledinio oro srovės. Šis pasaulis 
kalba apie taiką, bet jis taikos 
neturi; jis savinasi visus gali
mus ir negalimus juridinius 
taikos išlaikymo titulus, bet 
nepažįsta ar nepripažįsta tos 
taikos misijos, kuri betarpiškai 
kyla iš Dievo.

Vargšai trumparegiai, kurių 
siauras matomumo laukas ne
išeina iš apčiuopiamų dabarti
nio momento galimybių, nepa
kyla viršum karinio ir ekono
minio pajėgumo apskaičiavi
mų! Iš kurgi jie galėtų gauti 
bent mažiausią idėją to svo-

rio ir tos įtakos, kurią turi 
religinis autoritetas taikos 

- problemoms spręsti? Būdami 
paviršutiniškai ir nepajėgūs į- 
žvelgti krikščionybėje vertę ir 
kuriančią jėgą visoje jos tieso
je ir platume, kaip gi jie galė
tų nepasilikti skeptikai ir abe
jingi taiką kuriančios Bažny
čios galios atžvilgiu? Tačiau 
kiti — Dieve duok, kad tokių 
būtų dauguma! — mažiau ar 
daugiau pastebės, kad atėmus 
iš religinio Bažnyčios autorite
to veiksmingo taikos kūrimo 
sąlygas, buvo paaštrinta susi- 
skaldžiusio moderniojo pasau
lio tragiškoji padėtis.

Į šį nukrypimą pastūmė jo 
daugelio atsimetimas nuo kata
likų tikėjimo. Galima būtų sa
kyti, kad dėl nusikaltimo, nu
tolus nuo Kristaus. Dievas at
sakė, leisdamas nuolat drebėti 
dėl taikos ir kęsti baisią karo 
grėsmę. (Bus daugiau)

Kame tat glūdi tasai įnašas, 
kurį Bažnyčia gali ir turi ati

duoti taikos reikalui? PAVERGTOJE LIETUVOJE
I

čią 
mo 
vai 
jai
konfliktus, tas nepalengvintų 
jos bendradarbiavimo taikos 
reikalui, nes kiekvienas toks 
iš Bažnyčios pusės įsikišimas, 
net ir politiniuose reikaluose, 
negali būti niekuomet grynai 
politinis, bet visuomet turi bū
ti “sub specie aeternitatis”, die
viškojo įstatymo, jo tvarkos, jo 
vertybių, jo normų šviesoje.

Ne retai pasitaiko, kad gry
nai žemiškos jėgos ir instituci
jos išeina iš savo neutralios pa
dėties, prisišliedamos tai prie 
vienos tai prie ki
tos pusės. Tai kombinuotas 
žaidimas, kuris gali pasireikšti, 
be paliovos keičiantis laikinie
siems interesams. Bažnyčia 
laikosi toli nuo panašių kintan
čių kombinacijų. Jei ji daro 
sprendimus, tai daro juos, vyk
dydama Dievo jai skirtą misi
ją. Jei kalba ir sprendžia die
nos problemas, tai daro, aiš
kiai žinodama, kad ji, šv. Dva
sios veikiama, iš anksto pa
skelbia sprendimą, kurį pasau
lio pabaigos jos Viešpats ir jos 
Galva, visatos Teisėjas, patvir
tins ir sankcijonuos.

Bažnyčia nesprendžia pagal iš
imtinai politinius kriterijus
Kiti, priešingai, nori, kad 

Bažnyčia laikytųsi neutraliai 
taikos atžvilgiu. Bet ir šie ne
turi teisingo supratimo, kokią 
vietą Bažnyčia užima didžiųjų 
pasaulinių įvykių raidoje. Ji

Niekur nerasite jo išreikšto 
taip aiškiai ir tarsi apčiuopia
mai, kaip prie Betliejaus pra- 
kartėlės. Vaikelis, kuris ten gu
li, yra amžinasis Dievo Sūnus, 
tapęs žmogumi, ir jo vardas y- 
ra “Princeps paeis”, Taikos 
kunigaikštis. Jo aukštoji die
viška misija yra sukurti taiką 
tarp atskirų žmonių ir Dievo, 
tarp pačių žmonių ir tarp tau
tų.

Tačiau ši misija ir ši taikos 
valia nekyla iš bailumo ir silp
numo, pajėgiančių prieš blogį 
ir negeroves pastatyti vien tik 
nusivylimą ir kantrybę. Betlie
jaus Vaikelio silpnume yra pa
slėpta visa didybė ir sutelkta 
jėga, kurią sulaiko tiktai mei
lė, norėdama įdiegti žmonių šir
dyse sugebjimą išugdyti bei 
išlaikyti taiką ir pasiryžimą 
nugalėti bei išblaškyti visa tai, 
kas galėtų drumsti saugumą.

Bet Dieviškasis Išganytojas 
yra taip pat neregimoj Bažny
čios Galva r dėl to. Jo taikos 
misija nuolatos pasilieka ir ga
lioja Bažnyčioje. Šios taikos 
misijos supratimas Bažnyčioje, 
o ypatingai jos regimųjų Vado
vų. Romos Popiežių, mintyje 
buvo ir yra visuomet gyvas ir 
veiklus.

žodžiai ir tikrovė žemės ūky.
F. ZoDuvas “SL” Nr. 110-51 

rašo: “Čekiškės MPS dir_ Sa- 
mochin ir vyr. mech. Prusa- 
kow darbo neprižiūri. Pol. 
skyr. virš. pad. Valkevičius rū
pinasi viskuo, tik ne politiniu 
darbu. Brigadų agitatoriai eg
zistuoja tik popieriuj.” Belou- 
sov Nr. 111 rašo: “Vilniaus 
srities kol. ūkiuose grūdai sė
jama rankomis. Tuo tarpu Vil
niaus sandėliuose gegužės 12 d. 
buvo 84 arklinės ir 19 trakto- 
rinių mašinų.” A. Krivelcevas 
Nr. 114: “Sintautų MTS nese
niai buvo papildyta naujais ir 
gerais traktoriais. Tačiau dėl 
blogo mašinų remonto pirmo
siomis sėjos dienomis dalis 
traktorių, vykdami į kol. ūkius, 
pakeliui sugedo, o trys mašinos 
ir šiandien tebestovi remonto 
dirbtuvėse...” Bogovinas Nr. 
116 visai teisingai pastebi: 
“Per I-sios Klaipėdos srities 
konferenciją part. konferenci
jos metu buvo suorganizuota 
srities pram. įmonių
paroda. Su įdomumu dalyviai 
stebėjo eksponatus: 
žaislus vaikams, raš. 
liuksusines kabyklas ir daug
kitų. Žuvies kombinatas eskpo- 
navo įvairios rūšies žuvų kon
servų. Saldainių fabrikas taip 
pat demonstravo įvairios rūšies 
žuvų konservų. Saldainių fabri
kas taip pat demonstravo įvai
rių gaminių. Tik gaila, kad

daugelis prekių, išstatytų paro
doj, nepatenka į kaimo krautu
ves...”, taigi, jų vartotojai ne
gauna, tegalėdami jomis pasi
gerėti tik parodos staluose.

Kodėl nėra taikos

Bet kai iš malonaus, ramybe 
ir šiluma širdį pripildančio 
Betliejaus Vaikelio artumo

gaminių

įvairius 
stalus,

Kaip sekasi rusų teatrui 
Vilniuje?”

Ta pati “SL” dėl lietuvių ru
sinti į Vilnių atkelto rusų teat
ro taip bylojo: “Teatras 1950 
m. pabaigoj buvo uždarytas — 
sako, dėl remonto. Bet teatro 
kolektyve kalbama, kad re
montas “juos išgelbėjo”, nes 
jie nesugebėjo pasirengti sezo
no pradžiai. Prieš pusę metų 
buvo paskutinė premjera, ir 
nuo to laiko žiūrovai nepamatė 
nieko naujo. Direkt. Demido- 
vas teatrui vadovauja tik pro 
forma, bet repertuaru rimtai 
nesirūpina. Vos tik prieš kelias 
dienas t. kolektyvas buvo su
kviestas nustatyti naujam se
zonui repertuaro plano. Už 
šią padėtį didelė atsakingumo 
dalis krinta 
bai su virš, 
atleido vyr. 
ir jo veiton
Valdyba nesidomi teatro padė
timi, '■nepadeda teatro kolekty
vui pataisyti klaidų ir trūku
mų.” Ir kam teatrui dirbti, jei 
jo kolektyvui, kaip ir visiems 
atėjūnams rusams, Lietuva dar 
ir dabar tebėra “mažutė Ame
rika”? Padėtis maža tepagerė- 
jo ir dabar.

meno reik, valdy- 
Banaičiu. Valdyba 
rėžis. Velikanovą 
nieko nepaskyrė.

PAER LAGERKVIST

E S T
Iš švedų kalbos
vertė Juozas Lingis

Jonas ir Fridą bus surišti 
ketvirtą valandą po pietų. Sve
čiai jau pradėjo rinktis į už
miesty netoli stoties nedidelius 
namelius, kur iškilmės turės 
vykti. Iš kaimo atidardėjo ra
tai, ten Fridą turėjo keletą to
limų giminaičių. Jonas giminių 
visai neturėjo.

Oras buvo gražus, vyrai liko 
lauke, vaikštinėjo po nedidelį 
darželį, sveikinosi vieni su ki
tais, stoviniavo ir kalbėjo. Ry
tiniame namo gale viršum du
rų kabojo išblukus iškaba: Fri
dos Johanssonaitės siuvimo 
reikmenų krautuvė. Žinoma. 
Taigi, taigi, Fridą šiandien 
išteka. Taigi, taigi. Daugiau jie 
nieko nesakė, nors manyti jie 
juk vistiek ką nors manė.

Taip, keistoka buvo su šio
mis vestuvėmis, bet bus valgio 
ir gėrimo, kaip tokiomis pro
gomis kad būna, tai kodėl gi 
neatvykti, ir kviesti juk taip 
kvietė. Laikas jau ir į vidų ei
ti.

Jaunasis stovėjo ant gonke- 
lio. Jis buvo kresnas, netokios 
jau taip gražios išvaizdos vy
ras. šviesiais ant visada lai
mingos šypsenos nudribusiais 
ūseliais, o šypsotis jis nuolatos 

šypsodavosi. Akys jo buvo 
vaiskios ir tokios gerutės, lyg 
dėkingos; jis mirksėjo dažno
kai, lyg norėdamas būti kiek 
nuošaliau nuo visų. Galvą laikė 
jis truputį pakreipęs, lyg kam 
paklusdamas. Jis buvo malonus 
vyras pažiūrėti, toks jis buvo. 
Jį vadindavo Jonu Buomu, nors 
jo pavardė buvo Jonas Samuel- 
ssonas, mat, savo jaunose die
nose jis nuolatos stovėdavo 
persisvėręs ant buomo prie sto
telės ir žiūrėdavo, ar kas neat
vyks traukiniu ir ar kam ne
reikės bagažo panėšėti. Ilgai 
ilgai truko, kol jis ko nors tik
resnio ėmėsi. Bet dabar jau 
nuo seniai jis yra viešbučio ne
šikas, taip kad dabar lyg ir tu
rėjo taip būti, kai jis stovėda
vo prie buomo— toks buvo da
bar jo amatas. Žinoma, šian
dien bus jo ir Fridos vestuvės, 
taip kad nebebuvo jau taip 
lengva pasakyti, kas jis buvo 
ir kuo jis bus, gal būt jis pa
stovės krautuvėje, jeigu pri
reiks, o gal ir visai nieko nebe
dirbs. Sunku buvo žinoti, kokie 
yra Fridos planai ir kiek ji tu- 
jo susikrapščius. Kas galėjo ži
noti! Gal būt, netaip jau ir ma
žai. Bet ramia širdimi ji galė
jo leisti jam ten pasilikti, ten 

jis juk labai tiko, energingas 
vyras jis bebuvo.

Giminaičiams nelabai pati
ko, kad Fridą išteka, o stebė
tis tuo, žinoma, nebuvo ko. Ne 
dėlto, kad jie būtų sau galvas 
kvaršinę, kaip ji tatai įsivaiz
davo, tai buvo jos reikalas. Bet 
tokio amžiaus sulaukus jau 
kaip ir nebereikėjo tekėti, ga
lima būtų pasakyti, kad nebe
buvo ir reikalo. O susitaupius 
ji juk turėjo šiek tiek turėti. 
Bet ką jie apie tai žinojo. Jie 
tuo ir nesirūpino. Bet, paga
liau, jeigu ji jau ir susigalvojo 
ištekėti, galėjo susirasti kitą 
vyrą, negu Jonas. Žinoma, rei
kia pasakyti, nebuvo jau taip iš 
ko ir pasirinkti. Kaip ten be
būtų, Fridą juk iš jų tarpo ir 
priklausė kiek geresniems 
žmonėms. Keista, kad ji buvo 
su juo taip susinešus. Na, pa
galiau, tai jos reikalas. Ji taip 
norėjo, taip tegul ir būna. O 
Jonas juk buvo neišpasakytai 
geros širdies ir kuklus vyras. 
Niekas negalėjo nieko kito pa
sakyti. Toks jis buvo.

Jonas stovėjo ant gonkelio 
ir priiminėjo svečius, jis taip 
paslaugiai apsidairydavo, tar
tum norėdamas paklausti, ar 
jis negalėtų ko nors panėšėti. 
O jeigu kuris įeidavo apsivilkęs 
kelionės apsiaustu, ar kuo nors 
kitu, nesvarbu kuo, jis buvo 
be galo laimingas, jeigu galė
davo įnešti į vidų. Tatai jis juk 
mokėjo, o tokią dieną jis norė
jo parodyti, ką jis gali. Nau
jiems svečiams nebeatvyks- 
tant, jam pasidarė kiek blo

giau, tada jo niekas nebekalbi
no, jis tik stovėjo ten ir vistiek 
šypsojos, nuleidęs rankas ant 
savo naujos juodos eilutės, ku
rią Fridą jam šiai dienai buvo 
užsakius. Jis neturėjo nieko ko 
ypatingo veikti, bet linksmas 
atrodė jis kaip visada. Greit 
vėl geriau pasidarė, mat. atė
jo laikas kavai gerti, dabar jis 
turėjo progos prinešti kiekvie
nam po kėdę ir šypsodamasis 
paprašyti atsisėsti? kalbėti jis 
nekalbėjo, be reikalo jis nieka
da nekalbėdavo. Jis galvojo 
paprašyti, kad jie kąstų dau
giau, bet jam atrodė, kad taip 
nedera, nes visa, kaip ten be
būtų, yra Fridos. Bet svečiai 
vistiek valgė, įsipylė po antrą 
puoduką kavos, pradėjo šneku
čiuoti ir labiau pasijuto kaip 
namie. Jonas buvo be galo 
laimingas, jis stovėjo prie kok
lių pečiaus ir gėrė kavą, jis 
taip pat. Klausėsi viską, ką 
jie iš geros valios kalbėjo, nu
bėgdavo į virtuvę, kai tik kava 
išsibaigdavo kavinuke, nubėg
davo prie lango, kur buvo su
simetę moterys, ir siūlydavo 
joms cukraus, jis norėjo pasi
tarnauti kiekvienam, prie ku
rio tik prieidavo. Paprastai ne
buvo priimta, kad jaunasis taip 
lakstytų ir patarnautų, bet ar
gi jis tatai žinojo. Jie nusišyp
sodavo jam savaip, o jis jiems 
savaip, iš visos širdies. Jiems, 
gal būt, atrodė, kad jis kiek 
kvailokas su ta savo šypsena. 
Taip sakyti juk negalima, nes 
visa tai buvo gražu ir protin
ga. Tik ot gal dėlto, kad jis 

nuolatos šypsodavosi. Bet toks 
jau buvo jo būdas. Jam dabar 
atrodė, kad viskas kuo puikiau
sia eina. Taip iš tikrųjų ir bu
vo. Niekur nieko netrūko.

Ant aukšto kambarėlyje sė
dėjo Fridą ir buvo dabinama 
jaunąja. Agnė Karlssonaitė, 
jos geriausia draugė, kaip sa
koma, replėmis gnaibė jos 
praretėjusius plaukus, o sviltų 
kvapas veržėsi net per langą. 
Pirmą kartą gyvenime buvo 
raitomi jos plaukai, taip juk tu
ri būti. Ji vos bepažino save, 
pasižiūrėjus į veidrodį, čia nuo 
komodos atneštą. Senoji Fridą, 
nelabai panaši į save ji buvo. 
Ne, nejaugi ji turėtų būti pa
naši tokią iškilmingą dieną.

Pagalvok tik, jau šiandien! 
šiandien Jonas ir ji atsistos 
prie altoriaus ir prieš Dievą 
bus amžinybės ryšiais surišti. 
Kad toji diena atėjo, kad taip 
greit, už valandėlės.

— Kad tik jie būtų gėles 
kaip reikiant sustatę ten prie 
klaupkelių, kaip kad aš jiems 
buvau sakiusi. Kaip tau atrodo, 
Agne?

— Nesirūpink, jie tikrai su
statė.

— O tortą kaž ar atnešė? 
Tortą su inicialais. Tikriausiai 
atnešė, aš mačiau juk Klasą su 
torto dėže ateinant, ji tikrai 
čia. Bet jeigu aš taip nulipčiau 
ir pasiteiraučiau dėl viso ko.

— O, jergutėliau, ne, pirma 
turime tatai užbaigti, tu juk 
supranti.

— Taip, taip ,ir tatai svarbu.

Viskas svarbu tokią dieną, kaip 
ši. Apie viską reikia pagalvo
ti.

Kad tik viskas gerai pavyk
tų, kad tik būtų tokia šventė, 
kokios ji tikėjosi, apie kurią ji 
tiek daug svajojo. Taip, valan
dos didi rimtis reikalauja, kad 
taip būtų.

Kas gi yra didesnio šioje že
mėje, jei ne dviejų žmonių su
sijungimas į vieną, dviejų susi
tikimas prieš Dievą jų sąjun
gai prie Aukščiausiojo sosto. 
Ak, daugelis gal visai nepagal
vojo, kokia toji šventė buvo, 
ją palaikė gal švente pasišokti 

.bei pasilinksminti. Žinoma, ir 
taip turi būti, ir jai buvo taip 
linksma, jos viduje net šokinė
jo. Jokia kita jaunoji negalėjo 
būti linksmesnė už ją, nė viena 
ir neturėjo pagrindo būti lai
mingesnė už ją. Ne, nė viena.

Bet tačiau. Tačiau, nežiūrint 
to džiaugsmo... Nė kiek nema
žiau, gal daugiausia, ji galvojo 
ir apie rimtį, apie tą didžią tas 
jų dienas supančią rimtį, kad 
tai, prieš ką jie dabar stovėjo, 
buvo svarbiausia, kas tik jai 
ir Jonui galėjo atsitikti. Jų gy
venimas susijungs, jie bus vie
nas. Jų sielos bus sujungtos 
amžinai. Daugiau jie nebus 
vieni, nei Jonas, nei ji. Kaip 
nuostabu. Niekados daugiau 
vieni. Ji žinojo, ką tai reiškė, 
ji, kuri buvo viena nuo pat ma
žens, tėveliams mirus. Ji jau
tė tai puikiausiai, kiekvieną 
gyvenimo dieną. Ne, nemiela 
žmogui vienišam būti.

Taigi, argi galėjo būti nuo
stabu, jeigu ji norėjo, kad šią 
taip mielą valandą būtų kaip 
galima prideramiau, kaip gali
ma gražiau.

— Pasižiūrėk į veidrodį ir 
pasakyk, ar patinka, — tarė 
Agnė.

Fridą prisilenkė ir ten pama
tė savo paveikslą, perbraukė 
rankomis kaktą ir palietė taip 
neįprastus plaukus.

O koks nedidelis ir siauras 
buvo jos veidas, ji atrodė kaip 
mažakraujystę turinti mergai
tė. Bet veido bruožai buvo nu
dėvėti, skruostai įdubę. Metai 
ją paženklino, tiek daug raukš
lių, bet viskas juk buvo taip 
smulku, taip gražu. Viskas at
rodė taip atsargiai suklostyta. 
Net ir randas ant kaklo atrodė 
toks menkutis, toks gražutis, 
kaip ir viskas joje. Tik akys 
buvo didelės, neišpasakytai 
švelnios ir nekaltos. Jos buvo 
kažkaip keistai atvertos. Lūpos 
atrodė kaip siauras ruoželis, 
lyg ji būtų labai ryžtinga ir ty
li moteriškė! Bet tatai priklau
sė nuo to, kad lūpos buvo plo
nos ir pabalusios, kaip ir vis
kas kita. Bet kai tik ji nusi
šypsodavo, viskas tuoj pasi
keisdavo, nuostabu. Visas vei
das tada nušvisdavo. Ji turėjo 
taip pat ir pačius gražiausius 
dirbtinius dantis visoje aplin
koje, daugeliui jie labai patiko, 
o kad jie buvo dirbtiniai, nie
kas nė nepagalvodavo — jie 
taip gražiai buvo įstatyti...

(bus daugiau)



ir»
hd'-iiic i.

PITTSBURGHO ŽINIOS
F. V. Marvhukonis — dijako- 

nas. Pittsburghiečiai kitais me
tais vėl susilauks lietuvio ku
nigo. Šv. Vincento, Pittsburgho 
diecezijoj, kunigų seminarijoje 
studijuojąs lietuvis F. V. Mar- 
chukonis gruodžio 22 d. kartu 
su kitais 10 klierikų gavo dija- 
kono šventimus. Jaunojo dija- 
kono tėvai, gyvenantieji 127 
Žara St., Knoxville. Pittsbur- 
ghe yra susipratę lietuviai ir 
aktyvūs veikėjai.

Atostogavo kariai. Kalėdų 
švenčių proga j Pittsburghą 
pas savo namiškius buvo par
vykęs atstogų JAV laivyno jū
rininkas Alg. Penkauskas. At
vykęs į JAV Algimantas prieš 
du metus Įsijungė į JAV laivy
ną ir dabar studijuoja, laivinin
kystę.

Atostogų buvo parvykęs ir 
Jonas Girdis, kun. J. Girdžio 
brolis, kuris vėl tarnauja JAV 
armijoje. J. Girdis jau antraja
me pasauliniame kare savano
riu kariavo Azijoje.

Ralfas plečia veiklą. Gruo
džio 13 d. įvykusiame Pitts
burgho Balfo skyriaus susirin
kime nutarta ir toliau stiprinti 
skyriaus veiklą. Ateinančių 
metų balandžio gale ar gegu
žės pradžioje numatoma rink
liava gatvėse. Gavėnios metu 
numatyta surengti buv. Balfo 
direktoriaus Europoje J. Va
laičio prakalbas, kartu parsi
kviesti B. Gaidžiūną pade
monstruoti lietuviškų filmų. 
Vasarai užplanuotas didelis 
piknikas.

Mokiniu vaidinimas. Gruo
džio 18 d. šv. Kazimiero mo
kyklos “Freshmen” klasė ir 
Glee Club suvaidino “The 
Little Shepherd \Vho Was Left 
Behind.” Vaidinimas pasisekė 
labai puikiai. Gausus būrys 
mokinių tėvų ir šiaip parapijie
čių vaidinimu patenkinti.

Knygos mėgėjams. Neseniai 
“Lietuvių Dienų” magazino iš
leistą lietuvių poezijos antolo
giją “Žemę” galima gauti pas 
“L. D.” atstovą Pittsburghe A. 
Kasulaitį šiuo adresu: 1261 
Grove Road. Pittsburgh 34. Pa. 
Ten pat gilima užsisakyti ir 
puikųjį “Lietuvių Dienų” ma
gaziną.

IŠ VYČIŲ VEIKLOS

19-sios kuopos susirinkimas.
Gruodžio 13 d. įvykusiame vy
čių 19-sios kuopos susirinkime 
be kitų dalykų išrinkta ir nau
ja kuopos valdyba, kuri parei
gas pradės eiti po Naujųjų Me
tų. Naujoji valdyba yra šios 
sudėties: Pr. Baltakis — pirm., 
Ray Bukauskas — vice-pirm., 
M. Onaitienė — protk. sekre
torė, J. Valkauskaitė — finan-
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sų sekret.. Ann Navickaitė — 
koresp. sekret.. R. Grėbliūnai
tė — ižd. ir J. Miller — mar
šalka. Korespondentė išrinkta 
M. Činikienė. šia proga reikia 
pastebėti, jog naujasis kuopos 
pirmininkas yra neseniai iš 
tremties atvykęs ir jau kelinti 
metai uoliai studijuojąs Pitts
burgho universitete. Nežiūri- 
rint to. jis rado laiko uoliai da
lyvauti vyčių organizacijoje. 
Tai matydami vyčiai jį ir iš
rinko sau vadovu. Susirinki
mas nuoširdžiai padėkojo seną- 
jai valdy’bai. o ypač jos pirmi
ninkei J. Valkauskaitei už di- 
diažiai gražią veiklą praėjusiais 
metais. Tame pat susirinkime 
buvo nutarta suruošti kalėdinį 
pobūvį, kuris įvyko gruodžio 
27 d. 8 vai. vak. šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos salėje.

E. Girdytė per radiją 
Gruodžio 16 d. per 

Lietuv’os Vyčių vadovaujamą 
Lietuvių Katalikų Radijo prog
ramą kalbėjo Pittsburgho aps
krities Lietuvos reikalų Komi
sijos pirm. Elena Girdytė. 
Nors kalbėjusi yra čia gimusi 
ir augusi ,tačiau savo gražias, 
giliai patriotiškas mintis reiš
kė gražia lietuvių kalba ir 
skambia aiškia lietuviška tar
sena. Senieji lietuviai tikrai 
gali didžiuotis turį savo tarpe 
tokių gražių atžalų. Savo kal
boje E. Girdytė trumpai nu
švietė Lietuvos reikalų komisi
jų veiklą, jos tikslus ir priemo
nes. Baigdama kalbėtoja kvie
tė visus savo draugus vyčius ir 
visą lietuviškąją visuomenę į 
nepaliaujančią kovą už Lietu
vos laisvę. Kiekvieną progą iš
naudokime priminti amerikie
čiams savo troškimus, tikslus 
ir teises. Ginkime lietuviškąjį
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žodį, papročius, kultūrą. Nepa- 
dėkime plunksnų tol, kol mūsų 
protėvių kraštas nebus išva
duotas iš vergijos. Visuomet 
atsiminkime, jog kova už Lie
tuves laisvę yra kartu kova 
ir už demokratinės Amerikos 
laisvę.

Posėdžiavo Vyčių vadai.
Gruodžio 22 d. Pittsburghe 

buvo susirinkęs Lietuvos Vyčių 
organizacijos Centro Valdyba 
apsvarstyti aktualiųjų organi
zacijos reikalų. Posėdžiuose 
svečiais taip pat dalyvavo 
Pittsburgho apskrities dvasios 
vadas kun. J. Girdis ir apskri
ties pirm. V. Količius. Tarp 
kitų svarbiųjų klausimų buvo 
nagrinėti naujų narių verbavi
mo. jaunųjų vyčių organizavi
mo. ateinančio seimo. “Vyties” 
reikalai. Posėdžiai vyko pas 
Centro valdybos antrąjį vice- 
pirm. Vlad. Ciniką.

Kalėdinė programa per ra
diją. Lietuvos Vyčių vadovau 
jama Lietuvių Katalikų radijo 
programa skirta Kalėdoms bu
vo ypatingai skoninga ir pri
taikinta kalėdinei nuotaikai. 
Radijo vedėjai klausytojams 
pateikė pačias gražiausias lie
tuviškas kalėdines giesmes ir 
peri. J. Balkūno pamokslą, 
kuris tą pačią dieną buvo 
transliuotas per Amerikos Bal
są į pavergtą Lietuvą. Gruo
džio 30 d. programa, paskutinė 
šiais metais, buvo skiriama pa
minėti Lietuvos krikšto 700 
metų jubiliejui. Atitinkamą 
kalbą ta proga pasakė nuolati
nis radijo kalbėtojas kun. Alfa 
Sušinskas.

moję nuotaikoje. Senoji valdy
ba nesigailėjo darbo ir triūso 
ir savo narius bei svečius nu
stebino daugeliu staigmenų. 
Puotoje dalyvavo visas būrys 
vyčių ir nemaža svečių.

DANGUN ŽENGIMO PARA
PIJOS NAUJIENOS

Perka naujus varpus. Dan
gun žengimo parapija North 
Sidėj. vadovaujama klebono 
kun. J. Misiaus surinko per 
1000 dol., už kuriuos mano nu
pirkti bažnyčiai naujus varpus. 
Šiam darbui parapijiečiai paro
dė didelį nuoširdumą.

Northsidiečiai nori mokyk
los. Seserys benediktinės iš 
Pittsburgho (vokiečių kilmės) 
du kartu į savaitę atvyksta mo
kyti parapijos vaikų tikybos. 
Jos tiki, kad čia netrukus lie
tuviai galės įsteigti nuolatinę 
parapijos mokyklą. Žmonės 
tam reikalui labai pritaria. Iš 
viso atrodo, jog šis kilnus ir 
naudingas sumanymas tikrai 
galės būti įvykdytas. Naujosios 
mokyklos mokytojomis grei
čiausiai liktų seserys benedikti
nės.

Liga prispaudė P. Bajorą. 
Žinomas biznierius, saliūno sa
vininkas Povilas Bajoras sun
kiai susirgo ir guli namie. Jis 
priklauso prie visos eilės kata
likiškųjų organizacijų ir yra 
nuoširdus parapijos veikėjas.

TRUMPAI Iš HOMESTEADO
Mirė lietuvių bičiulis. Nese

niai čia mirė Homesteado bur
mistras (Burgess) Dr. John 
McClean. Velionis buvo visą 
laiką labai palankus lietu
viams. Vienas iš jo brolių yra 
kunigas, taip pat nesvetimas 
lietuviams.

Mirė E. Jokšienė. Gruodžio 
15 d. mirė Emilija Jokšienė, 64

Puotavo Vy čiai. Ketvirtadie
nį, gruodžio 27 d. Lietuvos Vy
čių 19-ji kuopa turėjo savo ka
lėdinę puotą, kuri praėjo links-

Lietuvos \ včių Radijo Programa
transliuoja iš stiprios radijo stoties
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1550 KYLOCYCLES
nuo 1:30 iki 2:00 vai. 

Jei nor;’» Šioje ra<Hjr> programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHl’ANIA W L O A 

BRADDOCK, PA.

- ' KIEK VIEN J SEKMADIENĮ

+-

4-FFtf 4 i 11 H-f-T

Plieno pramonės streikas laikinai atidėtas. Tue reikalu i Pitts- 
burgha buvo suskridę pasitarti CK) unijos pirm. PhiHp Murray 
(kairėje), unijos patarėjas Arthur Goidberg (vidury) ir Paul Hoff- 
man. tarptautinis atstovas.

BAŽNYČIA IR PASAULIS

metų, gyvenusi Duųuesne. Pa
laidota gruodžio 18 d. Laidoji
mo iškilmes atliko parapijos 
klebonas kun. E. Vasiliauskas. 
Velionė visą laiką uoliai talki
ninkavo parapijai ir nuoširdžiai 
rėmė tautinius lietuvių reika
lus. J. Virpša

Balfo skyriaus padėka
1951 m. gruodžio 1 d. įvykęs 

Pittsburghe šv. Kazimiero mo
kyklos salėje BALF bankietas 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Bankieto proga gauta daugiau 
kaip 8700.00 pelno.

Už bankieto pasisekimą 
Pittsburgho BALF skyriaus 
valdyba jaučia malonią parei
gą nuoširdžiai padėkoti:

J. E. vysk. V. Brizgiui už 
malonų dalvavimą ir prasmin
gą kalbą, kleb. kun. M. J. Ka
zėnui už visokeriopą paramą, 
kun. J. Girdžiui, kun. Alf. Su- 
šinskui ir Lietuvių Parapijų 
kunigams klebonams, Al. Kar
pavičiui už meniškai nupieštus 
plakatus, Vyčių, Jaunųjų Lie

tuvių ir Dargio Radijoms už 
uolų bankieto garsinimą, Piva- 
ronams už paaukotą duoną ir 
keksus, solistei J. Andrulonis 
už gražias solo dainas, muzikui 
Z. Nomeikai ir jo chorui, šv. 
Pranciškaus Akademijos mer
gaitėms už tautinius šokius, se
serims pranciškietėms, iš South 
Side, už salės papuošimą, ban
kieto šeimininkėms Žasinienei, 
Keraitienei, Šiaulienei, Bimbie- 
nei, Pakutinskienei, E. Anta
naitienei ir J. Sipp; uoliesiems 
talkininkams: Antonetai Nau-

DAYTON, O HIO
ris rengiamas visuotino Ame
rikos vyčių suvažiavimo proga. 
Koncertas įvyks Art Institute 
salėje. Suvažiavimo posėdžiai 
ir bankietas bus Biltmore vieš
butyje.

— Vyčių spaudos kioske 
gauta vėl visa eilė naujai išė
jusių knygų. Kiosko tvarkyto
jas apgailestauja, kad žmonės 
mažai tesidomauja lietuviško
mis knygomis ar angliška spau
da apie Lietuvą. Kioskas veikia 
kiekvieną sekmadienį po de
šimtos valandos pamaldų para
pijos svetainėje, o taip pat ir 
pirmadienio vakarais.

— Lietuviškų laikraščių ga
lima užsisakyti pas kun. V. Ka- 
tarskį ar L. Valiuką.

— Lietuvių Demokratų Klu
bo valdyba 1952 metams per
rinkta ta pati, būtent: J. Au
gus*

— Vyčiu kuopos gruodžio 
mėn. susirinkime išrinkta nau
ja valdyba ir sudaryta komisi
ja rūpintis įvykstančiu 1952 
metais visos Amerikos vyčių 
suvažiavimu Daytone. Naująją 
kuopos valdybą sudaro: kun. 
V. Katarskis — dvasios vadas; 
M. Petkus — pirm.; L. Valiu
kas ir Ch. Vangas — vicepirm.; 
M. Ambrose — sekr.; P. Ze- 
linskas — fin. sekr.; Pr. Gude
lis — kasininkas: A. Gudelis ir 
M. Lucas — korespondentės. 
Tame jačiame susirinkime iš
rinktos ir kitos komisijos. Iš 
kuopos kasos BALFui paauko
ta $10.

— Liong. Prašmantas ir 
Catherine Zubrick, maždaug 
prieš metus laiko sumainę auk
so žiedus, susilaukė sūnaus, ku
ris gruodžio 23 d. pakrikštytas 
Juozo vardu. Tėvai priklauso 
vyčiams.

— Algirdas Brazis, Metropo
litan operos solistas, sutiko at
likti programą koncerte, ku-

• šv. Tėvas Pijus XII pa
skelbė arkangelą Gabrielių 
dangiškuoju telekomunikacijos 
ir visų jos darbininkų bei me
nininkų Globėju.

• Miami, Fla. Sekmadienį 
prieš Kalėdas prie katalikų 
bažnyčios durų rasta namie 
dirbta dinamito bomba. Bom
ba numatytu laiku nesprogo, 
nes degtuvas nebuvo gerai su
jungtas su sprogstama medžia
ga. Vietos klebonas pareiškė, 
kad nežiūrint piktadarių pasi
kėsinimo, šių Kalėdų švenčių 
proga, bažnyčioje buvo daugiau 
tikinčiųjų kaip kitais metais.

• Pary žiaus Notre Dame ba
zilikoje įvyko iškilmingos pa
maldos už taiką. Bažnyčia bu
vo papuošta Jungtinių tautų ir 
Popiežiaus vėliavomis. Pamal
dose dalyvavo visos 43 Jungti
nių tautų delegacijos, išskyrus 
anapus geležinės uždangos e- 
sančias valstybes.

• Ryty Vokietijoje vidaus 
reikalų ministeris išleido po
tvarkį, kuriuo draudžiama ka
talikų kunigams iš Vakarų Vo
kietijos persikelti į Rytų zoną. 
Kadangi visos kunigų semina
rijos yra Vakarų Vokietijoje, 
tai potvarkis aiškiai pastato į 
pavojų Rytų Vokietijos bažny
čias likti be kunigų.

• Vatikano radijas pranešė, 
kad paskutiniu laiku Mnsgr 
Gyula Matrai, Esztergon vys
kupijos generalinis vikaras, 
Vengrijoje, komunistų vyriau
sybės nuteistas dviem metams 
kalėjimo.

• J. E. vysk. V. Padolskis, 
šv. Kazimiero kolegiojs rekto
rius, Kalėdų švenčių metu bu
vo nuvykęs į Austriją, kur ap
lankė J. E. arkiv. J. Skvirecką 
ir aptarė bendrus kolegijos rei
kalus.

• Kard. F. Spellmanas Kalė
dų švenčių proga tris dienas 
praleido Korėjos fronte. Karei-

viams atlaikė penkerias šv. mi
šias,, kuriose dalyvavo 7,600 
karių. Vizitavo korpusų bei di
vizijų štabus ir amerikiečių li
gonines. Pasakė 11 kalbų ir su 
daugybe kareivių bei karinin
kų asmeniškai pasikalbėjo. 
Kardinolas į fronto linijas nu
sileido su helikopteriu. Jį lydė
jo gen. James A. Van Fleet ir 
kiti aukštieji štabo karininkai. 
Pro komunistų artilerijos ap
šaudomą sritį kariškame “jee- 
pe” kardinolas aplankė pirmų
jų linijų karius. Kitų kraštų 
UNO kariuomenės vadovybės 
taip pat turėjo progos sutikti 
aukštąjį svečią ir nekatalikai 
su didele pagarba bučiavo vys
kupo žiedą.

Pietų Korėjos prezidentas 
Syngman Rhee kardinolą 
Spellmaną apdovanojo Korėjos 
Respublikos Medaliu.

Kard. Fr. Spellman per Kalėdas 
laikė pamaldas Korėjos fronte.

Trys karaliai
pirm.; Z. Gudelis —vi- 

cepirm.; A. Fretic — kasinin
kas; Catherine Gudelis —sek
retorė ir Pr. Gudelis — fin. 
sekretorius.

AT H O L, MASS.
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jelytei, M. Petraitienei, J. Puo
džiukui, B. Karkliui, H. Piktur
nai, A. Bartkui, J. Skemund- 
riui, Pr. Baltakiui. O. Pužienei, 
L. Pužaitei, E. Girdytei, O. 
Smithienei, M. Onaitienei, B. 
Keraitytei, N. Kuncevičiūtei, 
0. Skrabytei, M. Pikčiūnaitei, 
J. Valkauskaitei, E. Aleliūnai- 
tei. B. Petraičiui, D. Žąsinui, 
A. Keraičiui, visiems mielie- 
sems svečiams visiems ki
tiems, bet kuo prie banko pri- 
sidėjusiems.

Padėti savo vargstantiems 
tautiečiams tremtyje mes nie
ko neturime gailėtis!

Pittsburgho BALF 
Skyriau^ Valdyba

Šv. Metu atlaidams pelnyti 
atholiečiai vieną lapkričio mėn. 
sekmadienį aplankė keturias 
bažnyčias. Dvi jų savo mieste 
ir dvi — kaimyniniame Gard- 
ner. Mass. Lankymas vyko or
ganizuotai, važiavo per šimtą 
automobilių ir vienas autobu
sas. Misijoms vadovavo ir kar
tu bažnyčias lankė jėzuitas tė
vas kun. Mešlys.

40 vai. atlaidai sutraukė vėl 
šv. Pranciškaus liet, bažnyčion 
gausias maldininkų minias. 
Dalyvavo aštuoni kunigai 
kaimyninių liet, parapijų, 
rapijiečių žymi dauguma 
prie šv. Komunijos. Per
Mišias giedojo solistė J. Ado
mavičienė.

Ida Vasiliauskaitė jauna lie
tuvaitė dailininkė, dalyvavo 
Athol’o dailininkų (Athol Ar- 
tists’ Guild) lapkr. 4 d. su
ruoštoje metinėje parodoje, iš- 
stačiusi tris paveikslus ir vie
ną skulptūrą. Dailininkė susi
laukė palankaus įvertinimo. 
Vieno jos paveikslo nuotrauka 
buvo įdėta vietos dienrašty, ir 
ji pati buvo išrinkta 1952 m. 
dail. klubo valdvbon.

Dainininkė J. Adomavičienė 
po sėkmingi) pereitų metų kon
certų Athol, Mass. amerikiečių 
klubuose, pereit, metų lapkr. 
6 d. buvo pakviesta atlikti pro
gramą “Anchor Club” Orange, 
Mass. mieste. Koncertas įvyko 
“Congregational Church” pa
rapijos salėje. Padainavo Šim
kaus, Kačanausko, Tallat-Kelp- 
šos, Kavecko dainų. Daininin
kės tautiniai drabužiai, niekad 
čia 
domejimb. SolisW
vo jos vyras muz. VI. Adorrfa^i- 
čiu% kuris taip part-pąsį^ambi- lietuviškų dainelių, 
no solo kelis Čiurlionį# ir žaidimų pamokos.

Brahmso kūrinius. Po koncerto 
įvykusios arbatėlės metu mūsų 
menininkus svetimtaučiai api
bėrė daugybe klausimų apie 
Lietuvą ir jos dabartinę padė
tį. Koncertas buvo aprašytas 
“Worcester Telegram” dien
rašty.
Balfo rinkliava, įvykusi gruo

džio 9 d. šv. Pranciškaus baž
nyčioje, davė $162.00. Be to 
surinkta 540 svarų drabužių,* 
kurie bus perduoti Balfui. Bal
fo skyriaus valdyba visiems au
kavusiems yra labai dėkinga.

Union Twist Drūl Co. vienas 
didžiausių AthoFo fabrikų, ku
riame dirba daugiau kaip 1200 
darbininkų, šiuo metu dirba 
dviem pamainom. Be to, plės
damas gamybą, praėjusią va
sarą nusipirko gretimą medžio 
apdirbimo įmonę “Taylor Co.,” 
kurios pastatus jau baigia nu
griauti ir vykdo milijoninę 
naujųjų fabrikų statybą. Du 
kartu jau kėlė darbininkam at
lyginimą. Dėl to džiaugiasi vie
tos lietuviai.

Eglutė lietuvių vaikučiams 
buvo Kalėdų antrą dieną para
pijos salėje. Parapijinę šešta
dienio mokyklą lanką vaikai, 
lietuvių kalbos mokytojos se
selės M. Vaičiūnaitės paruošti, 
atliko lietuviškų dainų, šokių, 
deklamacijų kalėdinį vaidini
mėlį. Be kelių tremtinių daugu
ma “artistų” yra čia gimę jau 
trečiosios kartos lietuvių vai
kai. Po vaidinimo vaidintojai 
kartu su jaunaisiais žiūrovais 
buvo kalėdiškai apdovanoti ir 
skaniai pavaišinti. Tenka tik

Mahometonų istorijoje mini
mi Trys Karaliai, kurie, Išga
nytojui gimus, atvyko jo pa
garbinti. Ten sakoma:

“Persijos provincijoje Fores 
yra šaltinis, vadinamas Ugnin
gu šaltiniu. Šalia jo yra švento
vė. Kai gimė Išganytojas, Per
sų karalius Koras pasiuntė į Jį 
tris pasiuntinius. Vienam da
vė maišą, pilną smilkalo, ant
ram — pilną miros, o trečiam 
— aukso. Visą kelionę lydėjo 
juos žvaigždė, kurią karalius 
buvo aiškiai aprašęs. Jie atvy
ko į Syriją, kur buvo Išganyto
jas ir Jo motina Marija. Krik
ščionių evangelijoje sakoma, 
kad žvaigždė pasirodė karaliui 
Koras ir kad jis laikė ją Kris-

PADĖKA

‘S V

Lietuvių Šv. Kazimiero Kole
gija Romoje labai nuoširdžiai 
dėKoja visiems, kurie malonėjo 
1951 metais atsiųsti jos biblio
tekai savo leidinius. Dėkojame 
Lietuvos Atstovybei Wašingto- 
ne už Biuletenį, A. Ružancovui 
už Knygų Lentyną, V. Paulio- 
niui už Br. Lietuvio rinkinį, 
Gabijai už visus jos leidinius ir 
žurnalą Gabiją. Dėkojame taip 
pat už atsiųstus leidinius J. Gri- 
golaičiui, P. Pilkai, Mejeriui ir 
“Baltijai.” Dėkingi esame ir 
žurnalų bei laikraščių Adminis
tracijoms, kurios malonėjo 
mums atsiųsti savo spaudą. 
Mūsų biblioteka šiais metais y- 
ra gavusi šiuos laikraščius bei 
žurnalus: Vytį, Kolumbijos 
Lietuvį, Keleivį, Aidus, Ateitį, 
Tėvų Kelią, Lietuvių Dienas, 
Darbininką, Tėviškės Žiburius, 
Nepriklausomą Lietuvą, Išei
vių Draugą, Laiką, Amerikos 
Lietuvį, Šv. Pranciškaus Var
pelį, žvaigždę, Mūsų Vytį, Mar
gutį, Muzikos Žinias bei Ar
gentinos Lietuvių Balsą.

Nuoširdžiai visiems dėkoda
mi drįstame prašyti ir ateinan
čiais metais mūsų neužmiršti.

Kolegijos Vadovybė

taus gimimo ženklu. Eidami 
keliu, pasiuntiniai matė žvaigž
dę prieš save.

Mes turime savo istorijoje 
daugiau smulkmenų apie tai, 
ką krikščionys ir magai pasa
koja. Ten mes skaitome, kad 
Marija davė pasiuntiniams 
duonos, kad pasiuntiniai po į- 
vairių nuotykių grįžo į savo 
kraštą, paslėpė ją po akmeniu. 
Ji dar giliau įsmigo į žemę. Kai 
ilgainiui toje vietoje jieškojo 
vandens, ji buvo rasta, bet už
sidegė, ir liepsna kilo augštyn 
dviem liežuviais.

Mahometonų padavimuose 
randame ir tai ,kad Marija bė- 
go į Egiptą, sėdėdama ant a- 
silo ir lydima staliaus Juozapo. 
Sakoma, kad ji ten paliko dvy
lika metų. Vėlesnieji rašytojai 
kalba apie ketverius ir septy
nerius metus. Po Herodo mir
ties šv’. šeima grįžo į Nasirą.”

Po mirties Aisa (Jėzus) iš 
dangaus guodė savo Motiną.

Dr. J. Januškevičius

BEAUTIFUL CROSS

Ž E L I S

Naujas 
{domus

K R Y
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magnituotr.s stiklas, 
per kuri aiškiai matysi ir skaity

si maldelę.
Su 12 blizgančių akmenėlių, 

panašių i brilijantus, rhodium, 
užbaigtas, 18 c^ku. lęncitĮp'lis tsą 
kabe. Neblunkantis, patėnkfnima 
užtikrinam. $4.95.

DEKEN’S PRODICTS
P. O. Box 666 
Newark, N. J.
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Šiluva prie Mississippi
Paminklas Lietuvos krikštui 

paminėti

E. St. Louis lietuvių parapi
ja, organizacijos ir visa lietu
vių kolonija, vadovaujant kun. 
Dr. Deksniui, gruodžio 9 d. į- 
spūdingai paminėjo Lietuvos 
krikšto jubiliejų.

Minėjimo iškilmės prasidėjo 
pamaldomis už Lietuvą, kurias 
laikė kleb. kun. Deksnys. Pa
mokslą pasakė atvkęs iš Čika
gos T. Kęstutis Butkevičius 
OFM. Anglų kalba pamokslą 
apie Lietuvos krikštą ir Lietu
vą pasakė vyskupijos kat. mo
kyklų superintendentas kun. 
dr. L. O’Connell.

Paminklo šventinimas

2 vai. p.p., dalyvaujant di
deliam skaičiui lietuvių, buvo 
pašventintas Lietuvos krikštui 
paminėti gražus akmens pa
minklas su Šiluvos šv. P. Mari
jos statula, šventinimo apeigas 
atliko kleb. kun. dr. Deksnys, 
asistuojant: kun. Vitkui, kun. 
V. Tikuišiui, T. Kęstučiui But
kevičiui OFM., kun. J. Gašlū
nui ir kun. Ign. Urbonui. Ap
link paminklą buvo sustoję at- 
kai su savo nauja vėliava, pa
minklo fundatoriai ir statyto
jai, kuriems buvo prisegtas 
specialiai Lietuvos krikštui pa
minėti išleistas medalis. Pa
minklo projektą padarė inž. J. 
Mulokas, o jo kertinį akmenį 
pašventino J. E. vysk. V. Briz- 
gys. Paminklo statybos darbą 
atliko patys parapijiečiai, dau
gumoje naujai atvykę tremti
niai, vadovaujant čia gimusiam 
lietuviui Vytautui Rauchui, 
talkos būdu vakarais grįžę iš 
darbų, šv. Marijos statulą, kuri 
pagal Šiluvos šv. P. Marijos pa
veikslą buvo nukalta iš mar
muro, Italijoje, paaukojo Šle
žienė.

Pašventinus paminklą, para
pijos salėje įvyko iškilmingas 
Lietuvos krikšto minėjimas. 
Minėjimą atidarė kleb. kun. A. 
Deksnys Lietuvos himnu. J gar

Greitai jau bus pusketvirto 
šimto metų, kai didysis ispanų 
rašytojas Servante (Cervan- 
tes) sukūrė nemirtingą mania
ko tipą. Tai jo Don Kichotas. 
Šis ispanų bajoras, prisiskaitęs 
riterių romanų, įsikalė į galvą 
riterio idėją, vaizduotėj susi
kūrė savo pasaulį ir panoro pa
rodyti tokių narsybių, kurios 
nustebintų visus. Bet tas Don 
Kichoto pasaulis neturi nieko 
bendra su gyvenimo tikrove. Jo 
vaizduotė pilna tų visų kovų, 
burtų, nesąmonių, apie kurias 
pasakoja riterinės knygos. To
dėl vėjo malūnai jam yra mil
žinai, avys — kariuomenės pul
kai, plėšikų gauja — nelaimin
gi bajorai ir t.t. Jo tikslas — 
kova .todėl ir kovoja jis su tais 
vėjo malūnais, jietimi bado a- 
vis arba tiesiog mosikuoja ore 
kardu.

Šiandien pasidaryti tokiu 
klajojančiu riteriu jau neateina 
į galvą nė didžiausiam karšta
košiui. Užtat šiandien labai ma
dingas dalykas yra kaltinti bei 
įtarinėti kitą ir be niekur nieko 
jį apšaukti tuo, kuo yra pats 
apšaukėjas. Tai yra pasikeitusi 
manijos forma. Vadinasi, pa
tys maniakai neišnyko nė 
šiandien.

Šitokios mintys ateina į gal
vą skaitant dabar Clevelando 
lietuvių gyvenimo aprašymus 
“Naujienose". čia korespon
dentas rodo gyvenimą ne tokį, 
koks jis yra, bet tokį, kokį no
ri matyti jo paties vaizduotė ir 
nusistatymas. Dėl to jo galvo
je pilna “generalinių linijų”, 
“specialių demokratijų”, “skry
ningų” ir panašių svaičiojimų 
bei kliedėjimų. 

į ĮSIGYKITE NAUJUOSIUS TREMTIES LEIDYKLOS 
į .LEIDINIUS:. Putino, Altorių šešėlyje. 3 tomai viename li- 
■! no įrišime. Kaina — 4 dol. Igno Šeiniaus. Kuprelis. Lino
< įrišime, kaina — 2 dol. V. Alanto. Pragaro Pošvaistės. Lino
< įrišime, kaina 3.50 dol. Užsakymus siųskite šiuo adresu:

PAŠVAISTE, 563 Hemlock St., Brooklyn 8, N. Y.

bės prezidiumą pakvietė pa
minklo mecenatus Šležą ir S- 
Sliesoraitienę, kun. Vitkų, 
prof. K. Pakštą, V. Rauchą ir 
Liet. Tremt. Bendr. pirm. A. 
Vaitkų.

Prof. K. Pakšto kalba
Prof. K. Pakštas specialiai 

atskrido iš Pittsburgho į šias 
iškilmes skaityti paskaitą. Pro

Šv. Marijos paminklas. Projektas inž. J. Muloko

fesorius, davęs 13 amž. Vakarų 
Europos kultūrinio ir politinio 
gyvenimo vaizdą, išdėstė krik
ščionybės lemiamą vaidmenį 
kultūrai, plačiau sustojo prie 
Lietuvių tautos genijaus, kurį

DONKICHOTIŠKI KLIEDĖJIMAI
CLEVELANDO ĮVYKIŲ APRAŠYMUOSE

Štai sudarinėjamas Lietuvių 
Tremtinių Draugijos susirinki
mui prezidiumas. Valdybos pir
mininkas P. Stravinskas siūlo 
vienam, tas atsisako, siūlo ki
tam — tas sutinka. O “Naujie
nų” korespondento vaizduotė 
tuojau sukuria donkichotišką 
vaizdą — esą pasistengiama 
prezidiumui narius pasirinkti 
“iš sau ko palankiausių”: “Tai
gi pagal šitokią specialią “de- 
morkatiją” ir šį kartą P. Stra
vinskas į pirmininkus įvedė 
savąjį St. Barzduką, o kitą 
jaunesnįjį savąjį — į sekreto
rius.” Tikrovė kaip tik yra ki
tokia, nes pirmiau pirminin
kauti buvo pasiūlyta ne “sa
vam”.

Štai Lietuvių Tremtinių 
Draugijos valdyba, susirinkimo 
pavesta, parašo tam tikrą pro
testą kun. V. Vilkutaičiui. Ją 
sudaro 7 nariai, tarp kurių nė
ra nė vieno priklausančio krik
ščionių demokratų partijai, tik 
du tėra ateitininkai. O kores
pondento vaizduotėj susidėsto 
tokia baisybė: “Jaučiama, jog 

. valdyba todėl nevykdė visuoti
nio metinio susirinkimo nutari
mo. kadangi tai yra “nepato
gu” ryškios pasaulėžiūros 
žmonėms. Mat, klebonas vis y- 
ra^savas ir nevalia prieš jį pra
sitarti. Generalinė krikdemų li
nija negi gali būti priešinga 
kun. Vilkutaičiui?”. Kad šioj 
valdyboj yra aktyvių tautinin
kų ir varpininkų, koresponden
tas tyli, nes tokia, matyti, jo 

panaudojo kitos tautos savo 
vardu, ir mūsų uždaviniu šių 
dienų pasauliui. “Nelaimė iš
vedė mus iš namų ir pakrikdė 
po visą žemę. Geriausiai pažinę 
šių dienų didžiausią pasaulio 
nelaimę — bolševizmą, turime 
būti pasaulyje kovoje prieš jį— 
generolais!” — kalbėjo profe
sorius.

Taip pat ragino profesorius 

išlikti gerais lietuviais ir nepa
miršti gražiausios pasaulyje 
lietuvių kalbos! Profesorius 
trumpai prabilo ir anglų kalba. 
Be to, profesorius dieną prieš 
minėjimą skaitė paskaitą Liet.

paties “generalinė linija.”
Štai Lietuvių Kultūros Fon

do 7 narių valdyba, apsvars
čiusi “Nemuno” kreipimąsi iš
leisti specialų Clevelando nu
merį, nuo šio siūlymo atsisa
kė. Tai buvo padaryta visų jos 
narių vienbalsiu nutarimu. A- 
pie tai valdybos pirmininkė A. 
Augustinavičienė pranešė ir 
narių susirinkime. O “Naujie
nų” korespondentas apie tai 
šiaip sapalioja: “Iš LKF val
dybos žmonių informacijų, as
meniškai juos pasiteiravus, aiš
kėja, kad pagrindiniai “Nemu
no” Clevelando numeriui išleis
ti priešingos nuomonės buvo: 
St. Barzdukas ir Ig. Malinaus
kas... švento ramumo dėlei ir 
kaikurie kiti LKF valdybos na
riai tuojau rado tinkamiausia 
pritarti St. Barzdukui ir Ig. 
Malinauskui...”

“Kitame valdybos posėdy 
šiam klausimui vėl iškilus, he- 
atsirado nė vieno nario, kuris 
būtų pasisakęs šitokių “infor
macijų" korespondentui sutei
kęs. Priešingai, vėl visi vien
balsiu nutarimu priėmė atitai
symą, kuris buvo įdėtas tose 
pačiose “Naujienose.”

Norint šios rūšies pavyzdžių 
būtų galima duoti ir daugiau, 
nes nėra to aprašymo, kur ne
būtų kokio nors ligūsto prasi
manymo ar pagražinimo. Bet 
nei vieta, nei laikas neleidžia 
čia plačiau apie tai kalbėti. Ta
čiau pro vieną korespondento 
užsimojimą tylomis praeiti ne
gali, ypačiai kad jis pats juo 
plačiai garsinasi ne tik susi
rinkimuose ,bet ir tose pačiose 
“Naujienose”.

Trūkstant mokytojų šešta
dieninei lituanistikos mokyklai, 
mokytoju panoro pasidaryti ir 
pats korespondentas. Vieną

D ARBININK AS

Tremt Bendruomenei apie Vi* 
dūrio Europos Federaciją.

Menine dalis
Meninėje dalyje parapijos 

choras, vad. S. Stankienės, pa
giedojo Šiluvos giesmę ir “Ma
rijos vardas”, o tremtinių vy
rų choras, vad. A. Paulikaičio
— “Dieve” ir “Maldą už tėvy
nę.” A. Paulikaitis padainavo 
solo Gounod “Avė Maria”. Po 
to sekė vaizdelis — montažas, 
parašytas ir režisuotas stud. 
A. Baužinskaitės, vaizduojąs 
Lietuvą istorijos šimtmečiuose. 
Stabmeldiškoji Lietuva su vai
dilučių malda prie degančio 
aukuro. Užgęsta aukuras, pra
nyksta vaidilutės, o ant aukuro 
iškyla naujo tikėjimo simbolis
— kryžius. Sekantieji šimtme
čiai vaizduoja lietuvių tautos 
meilę ir aukas Kristui. Žiūro
vai sekė montažą su dideliu 
susidomėjimu ir ašaromis aky
se. Scenai dekoracijas drobėje 
nupiešė dail. St Grigoravičius. 
Vaizde matėsi Vilniaus kated
ra, Gedimino kalnas ir Vilniaus 
miesto kontūrai. Be to, dail. 
Grigoravičius nupiešė gražų 
Mindaugo paveikslą ir Vytį, 
kuris puošė sceną minėjimo 
metu.

Vakare Jaunųjų Moterų 
klubas parengė vakarienę pa
minklo statytojams, kurios me
tu kun. dr. Deksnys dar kartą 
visiems nuoširdžiai padėkojo 
už darbą prie paminklo ir vi
sų gražų vieningumą.

Kolonijoje yra gražus suta
rimas senųjų ir naujai atvyku
sių lietuvių, naujieji lietuviai 
gražiai įsijungė į lietuvių para
pijos veiklą ir tarp savęs yra 
labai vieningi. Visų bendromis 
pastangomis išaugo pirmas lie
tuviškas paminklas prie Missi
ssippi upės, kad, anot įmūryto 
paminkle dokumento žodžių: 
“Pirmojo lietuvių tautoje 
krikščionies valdovo ainiai pa
likę savo gimtąją žemę, gar
bintų savo tautos Gelbėtoją 
Mariją neužsigindami savo bo
čių lietuviškos kilmės ir prieš 
septynius šimtmečius prabo
čiams įdiegto tikėjimo.”

K. Ign. Urbonas

dieną apie tai jis išdėstė mo
kyklos vedėjui St. Barzdukui. 
Pastarasis tai išklausė, bet mo
kytoju korespondento daryti 
nesirengė. Korespondentas šį 
reikalą iškėlė viename Tremti
nių Draugijos susirinkime. 
Barzdukas tada paaiškino, kad 
minimo asmens mokytoju ne
padarąs dėl to ,nes jis neturįs 
reikalingų kvalifikacijų. Byla 
tuojaus atsidūrė “Naujienose.” 
Aprašyme iškelta, kad ateiti- 
ninkinis mokyklos vedėjas va
dovaująs “lyg jis būtų Vilku- 
taitis antrasis”, kad jis skry- 
ninguojąs mokytojus ir t.t. Po 
kurio laiko šis skryningas vėl 
buvo prisimintas kitame apra
šyme. Korespondentas pasakė 
ir savo kvalifikacijas: “Pasisiū
lęs asmuo yra Vilniaus univer
siteto diplomuotas teisininkas, 
buvęs teisėju Vilniuje ir viena
me Vakarų Europos universite
te dar baigęs filosofijos ir vals
tybės mokslų fakultetus, yra 
dviejų fakultetų doktorantas”. 
Štai, girdi, kokios kvalifikaci
jos!

Deja, niekur nėra pasakyta, 
kad korespondentas būtų buvęs 
mokytoju ar bent šiam darbui 
rengęsis. Todėl atkrinta prie
kaištas ir dėl mokytojų “skry
ningo” — jei jau Barzdukas ką 
“išskrvningavo”, tai tik dabar
tinį korespondentą. Ir šio savo 
pasielgimo jis nesigaili ligi šiol, 
nes, kaip rodo kad ir tos pa
čios “Naujienų” koresponden
cijos, korespondento, anot 
žmonių patarlės, tikrai “iš di
delio rašto išeita iš krašto.”

To paties galo yra ir K. Ci
cėno taikų “nepriėmimo” isto
rija, kuri “Naujienose” yra pa
vaizduota šiaip: “Taip vilnietis 
Karolis Cicėnas su širdgėla 
nusiskundė, jog jo vaikučius,

NEW BRUADi, CONN.

Skaitlingai dalyvavo
Gruodžio 9 d. nevvbritainie- 

čiai skaitlingai dalyvavo Hart
forde šv. Juozapo katedroje 
700 metų Lietuvos Karaliaus 
Mindaugo krikšto sukakties 
minėjime. Kun. J. Matučio rū
pesčiu buvo pasamdyti trys 
autobusai, kurie nuvežė dau
giau kaip 100 parapijiečių į 
iškilmes. Liet. Leg. St. Radze
vičiaus vad. 4-tas postas ir jų 
rėmėjos procesijoje dalyvavo 
uniformuoti ir su posto vėlia
vomis. Visiems labai gilų įspū
dį padarė preL J. Balkūno pa
mokslas.

Didelė nelaimė
Gruodžio 10 d. J. B. Pestiga- 

lų namus pasiekė žiauri žinia, 
kad jų sūnus Ričardas, kuris 
jau treti metai tarnavo Coast 
Guards, vykdamas su savo 
draugu po poros dienų atosto
gų pas tėvelius, kelyje jų auto
mobiliui susidūrus su sunkveži
miu, abu žuvo. Januolis bu
vo linksmo būdo, priklausė A.
L. R.K. Susivienijimo 109 
kuopai. Iškilmingai palaidotas 
iš šv. Andriejaus bažnyčios šv.
M. Marijos kapinėse. Te Dievas 
būna gailestingas jo vėlei, o 
liūdintiems tėveliams ir broliui 
reiškiama gili žuojauta.

Pagerbė dvasios vadus
Spalio mėn. iš mūsų parapi

jos buvo iškeltas kun. B. Bene- 
sevičius, o į jo vietą atkeltas 
kun. J. Vilčiauskas. Vieno su
tiktuvės, o kito išleistuvės bu
vo pagerbtos gruodžio 16 d., 
sekmadienį, 5 vaL vak. Iškil
mėse dalyvavo apie 400 para
pijiečių.

Klebonas kun. V. Karkaus- 
kas iškilmes pradėjo malda. 
Prie gražiai paruoštų stalų, 
visiems gardžiai užkandžiau
jant, vyko meninė programa, 
kurią išpildė parapijos vaiku
čiai, o tremtinių grupė pašoko 
tautinių šokių ir padainavo 
liaudies dainų. Klebonas nepa
gailėjo šiltų žodžių savo pagel- 
bininkams. Buvo pasakyta visa 
eilė kalbų. Kun. J. Matutis va
dovavo vakaro programai ir 
įteikė iš vakaro dalyvių gautas 
dovanas. B. M.

lankančius Amerikos valdžios 
mokyklą, nepriėmė į šeštadie
ninę lietuvišką mokyklą... Tai 
patvirtindama šeštadieninės 
mokyklos mokytoja Aldona 
Augustinavičienė, kuri nepri- 
mė K. Cicėno vaikų, nurodė, 
jog tikrai stigo šeštadieninei 
lietuvių mokyklai mokytojų.”

Ir šitaip yra parašyta po to, 
kai visas reikalas buvo paaiš
kintas susirinkime: vieną šeš
tadienį, neatvykus kaikuriems 
mokytojams, mokytoja A. Au
gustinavičienė, pasilikdama vy
resniuosius mokinius, nuo pa
mokų atleido visus jaunesniuo
sius. Tarp pastarųjų buvo ir 
Cicėno vaikai, šiaip jie bendra 
tvarka buvo priimti į jaunes
niąją grupę, mokėsi su kitais, 
juos mokė tas pats Barzdukas 
ir kiti mokytojai. Iš vienos die
nos įvykio čia padaryta bendra 
išvada — ir žiūrėkite, kas de
dasi toje šeštadieninėje mokyk
loje! Bet ir normaliausiais lai
kais geriausiai tvarkomose 
mokyklose pasitaikydavo mo
kytojai neatvykti į pamokas, ir 
mokinius reikėdavo paleisti na
mo, tad ką bekalbėti apie da
bartinę mūsų vargo mokyklos 
padėtį.

Kiekviena manija kaip li
gūstas įsivaizdavimas yra nei
giamas gyvenimo reiškinys. 
Maniakai padaro daug žalos 
ne tik patys sau, bet ir visuo
menei, kurioje jie gyvena. To
dėl yra natūralu, kai visuome
nė į maniakų kliedėjimus rea
guoja. Juk ir rašytojas Servan
te, išjuokdamas Don Kichotą, 
gydė nuo riterių romanų skai
tymo ligos. Taigi ir Clevelando 
lietuvių visuomenė taip pat ė- 
mėsi gydomųjų priemonių. 
“Naujienų” korespondento Cle
velando įvykių aprašymų klie
dėjimus ji svarstė gruodžio 9 
d. Lietuvių Tremtinių Draugi
jos susirinkime. Klausimą iškė- 

pabaiga 7 psl.
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BALTIMORES ŽINIOS
Gražios Kalėdų šventės

Šv. Alfonso parapijiečiai gra
žiai praleido Kalėdų šventes. 
Visose pamaldose buvo daug 
žmonių, ypač Bernelių mišiose. 
Bernelių mišių įspūdingumą 
dar padidino šv. Alfonso para
pijinės mokyklos berniukų pro
cesija į Betlejaus kūtelę.

Parapijos klebono visas pa
stangas Kalėdų įspūdingumui 
pakelti, gražiai papuošiant 
bažnyčią .įrengiant Betliejaus 
kūtelę ir kita, parapijiečiai irgi 
nuoširdžiai parėmė, suaukoda
mi Kalėdų švenčių proga baž
nyčios reikalams 1.260 dol. ir 
57 c.

Labai svarbu nepiliečiams
Visi USA nepiliečiai nuo 14 

metų amžiaus Emigracijos ir 
Natūralizacijos įstaigai turi į- 
teikti apie save atitinkamas ži
nias. Žinioms blankai gaunami 
visose pašto įstaigose ir šv. Al
fonso parapijos raštinėje. Ži
nios turi būti duotos sausio 
mėn. 1-10 d.d. laikotarpy ir į- 
teiktos pašto įstaigai arba pa
rapijos raštinei asmeniškai. 
Neatlikę šios pareigos, bus bau
džiami.

Sutvirtinimo Sakramentas
Visiems parapijos vaikams, 

kurie dar nėra gavę Sutvirtini
mo Sakraamento, jis bus duo
tas sausio 20 d. Katedros baž
nyčioje. Tėvai, kurių vaikus ši 
pareiga liečia, prašomi iš anks
to užsiregistruoti šv. Alfonso 
parapijos raštinėje.

Iškilmingos jungtuvės
Sekmadienį ,gruodžio 30 d., 

šv. Alfonso parapijos bažnyčio
je buvo iškilmingos jungtuvės 
plačiai Baltimorėje žinomo lie
tuvio Juozo Kašinsko dukters. 
Parapijiečiai, pagerbdami Juo
zą Kašinską, kaip labai aktyvų 
Šv. Jėzaus Vardo D-jos narį, 
skaitlingai dalyvavo jungtuvių 
pamaldose. Visi linki jaunave
džiams laimingo ir ilgo gyveni
mo.

Gražus vakaras
šeštadienį, gruodžio 9 d., 

tremtinių skaučių “Dainavos” 
vadi ja šv. Alfonso parapijos sa
lėje surengė vakarą. Jaunesnės 
skautės suvaidino vieno veiks
mo kelių paveikslų patriotinio 
turinio scenos vaizdelį “Roželė 
pas nykštukus”. Pastatymas 
buvo labai rūpestingai pareng
tas. Gražios dekoracijos, savo 
darbo kukliai puošnūs kostiu
mai ir visai patenkinta mažų 
mergaičių vaidyba labai teigia
mą publikai padarė įspūdį.

CLEVELAND, OHIO
Prigėrė motina su dviem 

vaikais

Juozo Mull (Muliolio) šeimą 
gruodžio 26 d. ištiko baisi ne
laimė. Jo namai paežerėj, tad 
du jo vaikai, Juozukas 8 ir 
Stepukas 3 metų, dienos metu 
vaikščiojo sniego padengtu eže
ro ledu. {lūžus ledui, į vandenį 
įkrito mažasis brolis. Kaimynė, 
išgirdusi vaikų šauksmus, nu
bėgo į Muliolių namus. Kai 
atbėgo motina, 35 metų mote
ris, Juozukas jau buvo taip pat 
įkritęs į vandenį. Ji šoko į eže
rą abiejų vaikų gelbėti, bet 
mirtį rado visi trys. Gyvi liko 
taip pat trys — tėvas ir 5 metų 
Jonukas su penkių mėnesių 
Cintija.

Ši tragedija sukrėtė visą 
miestą, o ypačiai lietuvių visuo
menę, nes Mull yra žinomo 
Clevelando lietuvio ir draudimo 
agento Petro Muliolio sūnus. 
Jis taip pat verčiasi draudimo 
bizniu ir yra aktyvus demokra
tų partijos veikėjas.

Į bernelių mišias Kalėdų nak
tį abiejose lietuvių bažnyčiose 
susirinko daug žmonių. Tai 
gražu. Nakties rimtis, kalėdi
nių giesmių mielos melodijos, 
pažįstamųjų sveikinimai ir lin
kėjimai kėlė mintis ten. kur, 
anot poeto, “medinės bažnytė
lės rojuj su manim gieda ange
lai.”

Vokietijos krašto lietuvių 
švietimo valdyba išleido spe

Programą dar buvo papildy
ta muzika ir dainelėmis solo. 
Pabaigai apsilankė ir Kalėdų 
Senelis su kukliomis, bet skal
siomis dovanėlėmis, kurių ište
ko ne tik visoms skautėms, bet 
ir svečių vaikams. Vakaras bu
vo be gėrimų, k<ip skautams 
pritinka. Vietos tremtinių 
skaučių vadovybė šiuo savo 
parengimu į jaunosios lietuvių 
kartos tautinį auklėjimą įnešė 
vertingą įnašą.

L.T. D-jos susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 16 d. 

Lietuvių salėje įvyko Lietuvių 
Tremtinių D-jos metinis susi
rinkimas. Narių šį kartą atsi
lankė neperdaugiausiai. Senoji 
D-jos valdyba atsistatydino. 
Naujosios valdybos rinkimai 
vyko labai sunkiai, trūko kan
didatų. Po ilgų diskusijų sutiko 
būti valdybon išrinktas: Leo
nas, Brazauskas, Surdokas, 
Auštra ir Noreika, o valdybai 
papildyti kandidatais — Bal
čiūnas, Ankudavičius, Simona- 
vičius ir Kardokas. Buvusiai 
D-jos valdybai, kuriai vadova 
vo Matas Brazauskas, visuoti
nas susirinkimas pareiškė pa
dėką.

BALFo skyriaus pirm, nu
siskundė, kad skyrius reikalin
gas didesnio dėmesio LTD-jos 
ir tremtinių talkos. L. T. D-ja 
numatė įstoti į Balfo skyrių 
nariu, įmokėdama 10 dol. ir pa
siųsdama savo atstovus. Čia 
pat parinkta aukų lietuvių mo
kykloms tremtyje, Europoje, 
paremti.

Bavonne. N. J.
Pasiaukojimas Nekalčiausiai 

Marijos širdžiai. 1951 m. gruo
džio mėn. 23 d. — sekmadienį, 
mūsų parapijiečiai, vykdydami 
tremtyje esančių Lietuvos vys
kupų pageidavimą, pasiaukojo 
Šv. P. Marijos Nekalčiausiai 
Širdžiai.

Po kiekvienų šv. Mišių tą 
sekmadienį buvo atskaitytas 
lietuviškai pasiaukojimo ak
tas, o per sumą jis buvo per
skaitytas prie išstatyto Švč. 
SakarmentO/

Kiekvienas pamaldų dalyvis- 
lietuvis buvo pakviestas į pa
rapijos salę po šv. mišių pasi
rašyti po pasiaukojimo aktu. 
Vienas parašų egzempliorius 
paslikis parapijos archyve, o 
kitas bus persiųstas į Romą.

cialius ženklelius lietuviškam 
švietimui remti. Juose vaizduo
jama vargo mokykla ir yra 
įrašas “Per šviesą į laisvę”* 
Viso pasaulio lietuviai ragina
mi kiek galima daugiau tų 
ženklelių nupirkti ir taip pa
remti lietuvišką švietimą trem
tyje. Clevelande šie ženkleliai 
gaunami Spaudos kioske, Din. 
vos redakcijoje ir pas lituanis
tikos mokyklos mokytojus.

šv. Jurgio parap. mokykla 
Kalėdų eglutę turėjo gruodžio 
25 d. Pasirodęs Kalėdų Senelis 
susirinkusiems mokiniams ir 
šiaip jau vaikams išdalijo savo 
dovanas. Mokinių choras ang
liškai ir lotyniškai pagiedojo 
giesmių.

Nors į šias iškilmes buvo 
kviečiami atsilankyti ir tėvai 
lietuviai bei lietuvių visuomn- 
nė, tačiau nieko lietuviško jie 
čia neišgirdo. Tokia jau šios 
mokyklos dvasia. A. B.

• Petras Balčiūnas užsakė 
“Darbininką" 1952 m. visiems 
Hutlosen, b. Oldenburg, Vokie
tijoj. esantiems leituviams li
goniams.

• P. ir N. Bieliniai paaukojo 
per BALFą 5 dol. ir KI. Karo
sas 1 dol. sušelpti Karužų šei
mai, Vokietijoje.

• Tarnas Butkus 977 Eddy 
Rd.. Balfui per Spaudos kios
ką paaukojo 5 dol. V. R.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ

• Vysk. V. Brizgys sausio 3 
d. iš Čikagos išskrido į Pietų 
Ameriką. Kelionėje išbus apie 
mėnesį laiko.

• Prel. J. Ambotas gruodžio 
30 d. atšventė 50 metų kuni
gystės jubiliejų. Jį pasveikinti 
buvo suvažiavę daug kunigų ir 
pasauliečių.

• Anna Kaskas, Metropoli
tan operos solistė, kilimo iš 
Hartfordo, gruodžio 30 d. dai
navo prel. J. Ambotui pagerbti 
suruoštose iškilmėse.

• Kostas Jurgėla ir Pr. La
banauskas “Voice of America” 
reikalais buvo išvykę į Kalifor
niją.

• Dr. A. Salys, Pensilvanijos 
universiteto profesorius Phi- 
ladelphijoje. skaitė paskaitą 
Detroite, lingvistų suvažiavi
me. kuris įvyko prieš Naujus 
Metus.

• Motera literatūros, dainos 
ir muzikos vakaras suruoštas 
Čikagoje gruodžio 30 d. Vaka
rą globojo ponia Julija Dauž- 
vardienė. Lietuvos konsulo 
žmona.

• Juozas Juges išrinktas ko- 
mandierium lietuvių karo vete
ranų Worcester. Mass.

• Lietuvišką televizijos sto
tį projektuoja įrengti Čikagos 
lietuviai biznieriai ir finansi
ninkai. Ji kainuotų apie pusę 
milijono dolerų.

• Adomas Dundzila.
ilgametis Lietuvoje knygų lei
dyklos “Dirva” savininkas, 
prieš Kalėdas mirė Čikagoje. 
Jis yra išleidęs daugiau kaip 
600 knygų ir vadovėlių. “Dir
vos” knygų leidykla buvo į- 
steigta dar prieš pirmąjį Didįjį 
karą.

• Julius Kaupas, gydytojas 
ir rašytojas. įgijo gydytojo 
praktikos teises Illinois valsty
bėje.

• Kun. Mykolas Vaitkus yra 
išrinktas The Gallery of Living 
Catholic Authors nariu.

MORCESTER, MASS.
Metinis susirinkimas

LDS 7 kuopos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 6 d. tuo- 
jaus po mišparų šv. Kazimiero 
parapijos salėje. Visi nariai ir 
narės privalo dalyvauti ir užsi
mokėti už savo organą “Dar
bininką”. Bus renkama valdy
ba 1952 metams. Be to jau lai
kas ruoštis prie LDS metinio 
seimo, kuris šiemet įvyks šv. 
Kazimiero parapijoje, Worces- 
ter. Mass.

Neužtenka tik kartą į metus 
ateiti ir užsimokėti savo metinį 
mokestį, bet reikalinga daly
vauti kiekvieno mėnesio susi
rinkimuose. Mūsų 7 kuopos su
sirinkimai būna kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį. Jau 
pirmajame šiais metais susirin
kime dalyvaukime visi.

Valdyba

buvęs

Hatford. Conn.
Šv. Jono Evangelisto Dr-jos 

metinis narių susirinkimas į- 
vyks sausio 6 d.. 1 vai. p. p. 
Šv. Trejybės parap. mokyklos 

_ salėje. Visų narių pareiga šia
me susirinkime dalyvauti iš
klausyti pereitų metų darbo a- 
pyskaitos ir sudaryti planus 
naujų metų veikimui. Laukia
me įsirašant naujų narių.

Karalaitė, kuri niekad 
neverkia

Gruodžio 16 d. šv. Kazimiero 
parap. salėje įvyko seselių ka- 
zimieriečių vedamos mokyklos 
mokinių prieškalėdinis pasiro
dymas. Buvo suvaidinta seselių 
parengtas vaizdelis ‘Karalai
tė. kuri niekad neverkia.”

Seselės kazimierietės kiek
vienais mokslo metais paren
gia du panašius scenos vaiz
delius. Jie yra tuo būdingi, kad. 
įterpiant dainas ir šokius. į 
veiksmą įtraukiami beveik visi 
mokiniai. Į jų parengimą įde
dama daug darbo ir patys vai
dinimai atliekami lietuviškai. O 
šiais metais seseles tenka ypa
tingai pasveikinti, kad scenoje 
bene pirmą kartą pasirodė vie
nas skyrius ir apsirengęs tauti
niais drabužiais.

Pasidžiaugiant gražiomis pa
stangomis, tektų dėl progra
mos padaryti ir kai kurių pa
stabų. Suvaidintame vaizdelyje 
ligi tol niekad neverkusią ka
ralaitę pravirkdo vargšė mer
gaitė. bet tik padavusi supiau- 
Styti svogūną. Atrodo, jog 
būtų buvę daug įspūdingiau ir 
pedagoginiu atžvilgiu tiksliau, 
kad veikalėlio autorė būtų su
radusi rimtesnį motyvą, dėl 
ko karalaitė apsiverkia — kad 
ir dėl tos vargšės mergaitės 
vargo, įvairių neteisybių pa
saulyje ar net ir mūsų tautos 
nelaimių. Taip pat būtų buvę 
tikslu ir naudinga tautiškais 
drabužiais apsirengusiems mo
kiniams duoti daugiau ir lietu
viškų žaidimų. Pašoktieji šo
kiai ne visai derinosi ir tiko 
prie bendros parengimo kryp
ties. Mokyklos pastangas būti 
tikrai lietuviška mokykla, ša
lia lietuvių kalbos dėstymo, la
bai gražiai ir naudingai papil
dytų lietuvių tautinės dainos, 
lietuviški žaidimai, pasakų in
scenizavimas ir šiaip lietuviški 
vazdai. Reik tikėtis, kad savo 
gražiai dirbamą darbą seselės 
ilgainiui dar papildys ir šios 
rūšies medžiaga, kas joms su
teiks dar gilesnio turinio ir 
ryškesnės lietuviškos dvasios, 
už ką bus seselėms dėkingi ne 
tik vaikučių tėvai, bet ir visa 
lietuviškoji visuomenė. Pr.

— Jau antri metai, kaip 
cukro (diabitis) liga sergan
čiai Mrs. A. Banevičienei nu
pjovė ir antrą koją. Stoughto- 
no moterys Lithuanian Hali 
padarė jai padėti rinkliavą. 
Surinktus pinigus ir megstuką 
(sueder) paaukojo sergančiai. 
Vienas kitas ją aplanko. Ji la
bai pasiilgsta svetimo žmo
gaus. Gyvena 361 School St.

— Pernai Mr. Frederic Ray- 
mond ,gyv. 557 Park St. buvo 
sunkvežimio užmuštas. Liko jo 
žmona Marija (lietuvė) su ma
žais vaikais. Sunku jai uždirbti 
pragvenimui, o apie namų pa
taisymą nėra ko nei kalbėti. 
Matydami jos sunkią padėtį le
gionieriai ir kaimynai, viso 18 
asmenų, per 6 valandas gražiai 
perdažė jos namus.

—Buvo padaryta rūbų rink
liava Diepholzo lietuvių gimna
zijai. Mrs U. Kubelle paaukojo 
gerą žieminį paltą; Miss 
Kubelle gerų bliuselių 
nų. taipgi gerą paltą, 
Smith davė irgi paltą;

Juknevičienė parinko gana 
daug įvairių moteriškų rūbų, o 
Miss A. Ruseli (Ručinskaitė) — 
daug gerų batų. Iš viso susida
rė net šeši ryšuliai po 20 sva
rų; vienas (septintas) ryšulys 
pasiųstas kun. A. Bernatoniui, 
Sielovados vadovui Vokietijoje.

— Kalėdų proga pasiųsta 
Gautingo džiovininkų sanatori
jai 19 dolerių, kuriuos paauka
vo: Z. Antutonis, O. Ručinskie
nė. J. Valentukevičius. A. Anu- 
sevičienė, A. Hintendorf, A. 
Juknevičienė, H. Terhorst po 
1 dol.; A. Miškinienė — 2 dol.; 
U. Kubelle ir kun. M. Vembrė 
po 5 dol.

— Prieš Kalėdas vieną anks
tų rytą pas Mr. Stonkų, į klu
bą buvo įsibrovę trys maskuo
ti bomai ir išsinešė keletą bon- 
kų stipresnio gėralo ir šimtą 
dolerių. M. L K.

«

Sausio 4, 1952

Nuo balandžio 1 d. numatoma sumažinti privačių automobiliu 
produkcija visu penktadaliu. Dėlto j Vašingtonu protestuodami su
skrido <iš dešinės i kaire) . Michigano valst. gubom. G. Vfeanen. 
Williams. l'nited Auto Workers prezid. Walter Reuther. šen. Bktir 
Moody ir General Motors prezid. C. E. \ViIson.

ROCHESTER, N.Y
• šv. Petro draugijos meti

nis narių susirinkimas įvyks 
sausio mėn. 7 d.

• šv. Marijos draugijos na
rių metinis susirinkimas įvyks 
sausio 6 d., pirmadienį.

Visi susirinkimai įvyks įpras
tu laiku, parapijos salėje.

• Kalėdos be namų. Kūčių 
išvakarėse liet, radijo valandė
lė davė specialią vaikams kalė
dinę programą. — buvo per
duotas vaidinimas — pasaka 
Kalėdos be namų. Parašė rašy
tojas Jurgis Jankus, vaidino: 
Ir. Arlauskaitė, K. Sabaliaus
kienė. St. Vedeckytė. A. Ciemi- 
nis. Alf. Dziakonas. Pr. Puido
kas ir Br. Velminskas. Režisa
vo A. Cieminis. Vaidinimas la
bai gražiai pavyko. Kalėdos be

A. 
ir sijo- 

Mrs. 
Mrs. A.

namų yra įrašytos iš juostos į 
plokšteles.

• Lietuvių tautodailės paro
da. Sausio 21 d. Rochesterio 
miesto meno galerijos vadovy
bė. pasikvietus A. L. Bendruo
menės skyriaus valdybą pagal
bon. ruošia lietuvių tautodailės 
parodą. Parodos metu įvyks 
koncertas.

• Brazdžionio, Gustaičio ir 
Kačinsko vakaras. Sausio 5 d. 
parapijos salėje įvyko poeto 
Brazdžionio ir aktorių A. Gus
taičio ir Kačinsko deklamacijų 
ir vaidybos vakaras.

• Antanas Žiemys, 520 Hud-
son Avė. pradėjo pardavinėti 
aliejų ir anglis. A. žiemys yra 
senas Rochesterio lietuvių vei
kėjas. —XY

X

PHILADELPHIA, PA.
Serga ir Augaitienė, solistės 

Augaitytės mamytė. Ligonė 
gydosi namuose. Ji yra senyvo 
amžiaus ir labai daug pergyve
nusi. Dalis šeimos išvežta į Si' 
birą.

BROCKTON, MASS

• Juozas Būga, tautosakos 
rinkėjas, išDuvęs rytinėse vals
tybėse tris su puse mėnesio su
grįžo į Chicagą. Per tą laiką 
jis surinko apie 3.200 įvairių 
tautosakos varijantų.

Serga veikėja. Žinoma veikė
ja J. Rimdeikienė, 1706 E. 
Movamensing A., sunkiai serga 
ir guli Mt. Sion ligoninėje. 
Gruodžio 21 d. jai padaryta 
sunki ir pavojinga galvos ope
racija. Artimieji ir pažįstami 
ligonę užjaučia, lanko ir mel
džiasi už jos sveikatą.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKl’S, Direktorius
BESTADIENIAIS 2 VAU POPIET. —WWRI. 1666 kc

i*

GYVUOJA PER 15 METU
įvairūs visuomenės pranešimai, 
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZAVTTAS 
Muzikos Dir.

Bažnyčios statytojai, šv. Ka
zimiero bažnyčios statybos 
Fondui vis plaukia aukos. S. 
Remeizienė, 238 Gerritt St., 
aukavo $300.00. K. šilvinskai 
— $300.00. Jie pasiryžę ir dau
giau paaukoti. Po $200.00 au
kavo — St. Peldunas su žmona, 
B. Steponavičius su žmona, O. 
Šapkienė, N. ir A. Kriukoniai. 
Mokyklos vaikučiai uoliai par
davinėja laimėjimu bilietus, iš 
kurių gauta $440.00 pelno.

Oro bangomis transliuojami 
naujienos, muzika < vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės.

495 GRAND STREET

V. VRAREVICIUS 
Pranešimų l>ir.

4. P. GINKI S
Direktorių*

I

Stotis M E VI) (New Vork) —

»

i
t

»

Šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 White St, Hillside, N. J

Tel VVAverly 6-3325
e

Lietuvos Atsiminimų'
RADIJO V A LANDI

Jau 11-ti metai kai visi klauso—
Z

f

*

Lygybė darbams. Philadel- 
phijos Lygaus Darbo Komisija 
praneša, kad čia nedaroma 
skirtumo darbininkams dėl ti
kėjimo, rasės ar tautybės. Jei 
kas ką priešingo’pastebėtų, ga
li rašyti komisijai Fair Em- 
ployment Practice Commis 
sion, Room 615. Market St., 
National Bank Bldg., Philadel- 
phia 7, Pa.

T» i POPtar 4110

< hiirlrj* J. Koman
i Ramanauskas*

i. x i n o t v v i ę 
DIREKTORIUS

> i 18 Mt Vernon St 
Phiiad<'lphia, Pa 

M<x1ernKk» laidojimo įstaiga
Dideli graži koplyčia. erdvi sui* 

Pakolei vingioms suteikiama 
nakvynė

v laka, ormokaioiu 
įsreipkltos d)«na ir naktį

• Gruodžio 23 d. J. švedo bu
te įvyko ALB Philadelphijos a- 
pylinkės komiteto pirmasis po
sėdis, kuriame aptarti Vasario 
16 minėjimo reikalai. Minėji
mas vyks Lietuvių Muzikos sa
lėje. Bus paskaitos ir meninė 
programa.

• DaiE A. ‘"Staneika gruo
džio 13 ir 14 d. Ali Hallows 
Hali patalpose surengė piešinių 
parodą. Buvo išstatyta 12 dar
bų. Paroda susilaukė didelio 
susidomėjimo svetimtaučių tar
pe.

• Operos solistė Juzė Augai- 
tytė, akomp. Marco Farnese, 
dainavo “Penn Athletic Club” 
suruoštame pobūvyje, kuris 
buvo skirtas JAV laivyno dar
buotojams pagerbti. Dalyvavo 
admirolai J. H. Brown, R. J. 
Arnold, R. Rotta, brig. gen. 
R. R. Thornton, brig. gen. J. 
H. Strother ir kt. Dainininkė 
padainavo lietuvių, italų ir a- 
merikietiškų dainų. Labai šiltai 
buvo sutiktos lietuvių dainos, 
kai pianistas pranešė, jog dai
nininkė yra Lietuvos Operos 
solistė, kartu su kitais savo 
tautiečiais pasitraukusi iš tėvy
nės dėl bolševikinės okupaci
jos.

• Philadelphijos apylinkės 
ALB steigiamasis susirinkimas 
įvyko gruodžio 16 d. Iniciato
rių vardu susirinkimą pradėjo. 
B. Raugas. Jis painformavo a- 
pie susidariusį ALB vyr. komi
tetą ir apie reikalą organizuo
tis į ALB apylinkę. Prof. J. 
Puzinas referavo ALB klausi
mą. Toliau tuo reikalu kalbėjo 
P. Grinius, prof. Jurskis, kleb. 
J. Valančiūnas. V. Volertas, 
adv. S. Mankus ir kt. Susirin
kime dalyvavusieji visi pritarė 
apylinkės steigimui 
komitetą 
Mankaus,
Raugo, J. Puzino, 
kun. St. Railos, K. Čikoto, J. 
Česonio, K. Gudėno, A. Gaigalo 
ir V. Volerto Be to, sudarytos 
komisijos Vasario 16 minėjimui 
ruošti.

Rūbų vajus. Brocktono Lie
tuvių Taryba nuo gruodžio 10 
d. vykdo rūbų rinkimo vajų 
likusiems Vokietijoje ir kituose 
kraštuose lietuviams seneliams, 
ligoniams, našlėms ir vaikams. 
Rūbai priimami 109 Ames St., 
pas A. Strumskį, laikrodžių tai
symo dirbtuvėje kiekvieną die
ną nuo 8 vai. ryto ligi 8 vai. 
vakaro. Vajus pratęstas ligi 
sausio 15 d.

Jautrūs lietuvių reikalams 
vietos gyventojai gyvai atsilie
pė į paskelbtą vajų. Ligi šiol 
jau suaukota daug ir gerų rū
bų. Dar daugiau tikimasi jų 
gauti po švenčių. Kiekvienas 
supranta, kad vykdomas rūbų 
vajus yra gera proga padėti 
saviesiems tautiečiams.

Gaunama rūbų ne tik iš vie
tinių gyventojų, bet taip pat iš 
tolimesnių apylinkių lietuvių. 
Net kitų kaimyninių valstybių 
lietuviai atveža savo aukas.

Pageidaujama, kad aukoto
jai pristatytų rūbus į surinki
mo vietą, bet jei kas to negali 
padaryti, tai reikia skambinti 
telefonu Nr. 228-W, o komisija 
pati pasistengs tuos rūbus atsi
imti. Svarbu, kad būtų rūbų 
surinkta kuo daugiausia, nes 
Balfas dar turi galimybę pa
siųsti juos į Europą be didesnių 
išlaidų, ko vėliau nebus galima 
padaryti. Gyventojai tai su
pranta ir aukoja gausiai.

Steigiamas knygynėlis. Prie 
lietuviškosios šeštadieninės mo
kyklos steigiamas lietuviškas 
knygynėlis, kurio tikslas yra 
duoti mokyklinio amžiaus vai
kams lietuviškų knygų skaity
ti. Knygynėlio pradžią sudarė 
mokytojų ir kitų tremtinių pa
skolintos knygos, o dabar trem
tinių komitetas paskyrė to 
knygynėlio išplėtimui $100.00. 
Tai didelės reikšmės užsimoji
mas. Neužtenka vaikus mokyti 
lietuviškai skaityti ir rašyti, 
bet dar reikia juos įpratinti lie
tuvišką knygą skaityti, sukelti 
juose susidomėjimą ta knyga ir 
sudaryti sąlygas, kad tą knygą 
lengvai galima būtų gauti.
. Steigiamas knygynėlis gra
žiai pasitarnaus lietuviškiems 
reikalams. Jo tolimesnis plėti
mas yra vienas svarbiausių už
davinių, susijusių su mūsų jau
nosios kartos lietuvišku moky
mu ir auklėjimu patriotiškoje 
dvasioje. Jį turėtų paremti vi
si tie. kurie yra susirūpinę mū
sų prieauglio lietuviškumu.

Kalėdų eglutė. Sausio 6 d. 
parapijinės mokyklos patalpo
se lietuviškoji šeštadieninė mo
kyk ruošia Kalėdų eglutę. Pro
grama rūpinasi toso mokyklos 
vadovybė ir mokytojai, o visus

ūkinius reikalus tvarko tėvų 
komitetas. Eglutės laukia dide
liu susidomėjimu ne tik mo
kyklos vaikai, bet taip pat tė
vai ir visa visuomenė, kuri tą 
mokyklą remia. Tradicinė Lie
tuvos mokyklų eglutė šiemet 
čia ruošiama dar pirmą kartą, 
todėl ir susidomėjimas ja di
delis.

Naujas tėvų komitetas. Įvy
kusiame lietuviškosios šeštadie
ninės mokyklos mokinių tėvų 
susirinkime išrinktas naujas 
tėvų komitetas, kurį dabar su
daro: V. Senuta, J. Janickis, 
O. Gelsonienė, B. činčienė ir O. 
Šmitienė. Šio komiteto narys 
O. Gelsonienė yra gimusi ir au
gusi Amerikoje lietuvė, kuri 
leidžia savo vaikus į lietuvišką 
šeštadieninę mokyklą.

Susirinkime apsvarstyta eilė 
reikalų, kurie rišasi su mokyk
los išlaikymu ir stiprinimu. Pa
siryžta paveikti tuos lietuvius, 
o ypač tremtinius, kurie dar 
savo vaikų neleidžia į mokyk
lą. Reikia stebėtis, kad yra 
net tremtinių, kurie nesirūpina 
savo vaikų lietuvišku mokymu 
ir auklėjimu. Deja, tokių yra...

Be tėvų. susirinkime dalyva
vo mokytojai ir tremtinių ko
miteto pirmininkas. Susirinki
mas galėjo būti daug gauses
nis. Jame nematyti buvo eilės 
tėvų, kurių vaikai tą mokyklą 
lanko. Nejaugi jie nesupranta, 
kad savo vaikų ir mokyklos la
bui jie turėtų tokius susirink- 
mus lankyti ir gyvai domėtiis 
mokyklos reikalais? V-s

• šv. Roko parapijos mokyk
los vakarėlis Kalėdų švenčių 
proga buvo suruoštas gruodžio 
23 d. Programą atliko visų mo
kyklos skyrių mokiniai ir patys 
mažieji “pipirai”, kuriuos gra
žiai išmiklino mokytojos sese
lės, įdėjusios daug darbo ir pa
siaukojimo. Publikos buvo pil
na salė. Programai vadovavo 
kleb. kun. Pr. Strakauskas.

• Persikėlė j Vašingtoną Ju
lijus Konstantinavičius su šei
ma. Jis perkeltas ten naujoms 
pareigoms. Dirba karo laivyne, 
yra Lieutenant. Commander. 
Brocktone ilgą laiką buvo šv. 
Vardo Draugijos pirmininkas. 
Ponia Konstantinavičienė - Ja- 
kavonytė taip pat buvo šv. 
Roko mokyklos mokytojų ir tė
vų gildos pirmininkė. Brokto- 
niškiai apgaili turėję skirtis su 
nuoširdžiais ir veikliais lietu
viais veikėjais.

• Nauju Metų sutikimą šv. 
Roko parapijos salėje surengė 
Moterų Sodalicija. Ankšta pa
rapijos salė vos sutalpino daly
vius. Pelnas paskirtas naujos 
bažnyčios statybos fondui.

• Ltn. Jonas švagždys, per
nai baigęs Boston College, da
bar yra artilerijos instrukto
rium prie Harrisburgh, Pa. 
Šventėms buvo atvykęs aplan
kyti savo tėvus Brocktone.

• Misionierius tėvas A. Ta
mošiūnas, salezietis, dirbąs Ko- 
lombijoje. Pietų Ameriko.je, 
per Kalėdų šventęs lankėsi 
Brockton pas savo gimines.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES. SALĖM. M ASS.

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

Jeicu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siuskite 
savo pranešimus ir sveikinimus adresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadvvav Sont Boston 27, Mass.

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

Patenkino Brocktoniečitis
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oi] Burnerius

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

Tol. 189

<«■

„j

r

HMM R

ir išrinko 
iš šių asmenų: S. 
B. Jankausko, B.

J. Švedo,

D £ M E S I O
Jeigu Jums reikalingi
BALDAI
TELEVIZIJOS APARATAI
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI 
kiti namų apyvokos daiktai....

Kreipkitės tuojau pas šių reikme
nų prekybos atstovą:

VILU’S PITKUNIGIS
73 W. 104 St., N.Y.C. 

Riversite 0-9164
Jis atstovauja geriausias New 

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

Pirkdami per jį gaunate didesnę 
nuolaida negu kitur ir palankiau
sias išsimokėjimo sąlygas.

Mes instaliuojame visokios rūšies 
ba’irį (aliejumi) šildymą. Nereikia 

nešioti pelenų semtuve Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608
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SPORTAS
* Tarpvalstybinės futbolo rungty

nės tarp Olandijos ir Suomijos 
rinktinių Rotterdame baigėsi lygio
mis 4:4.'

* Amerikoje šiuo metu sudaroma 
futbolo rinktinė, kuri JAV atstovaus 
olimpiniuose žaidimuose. Tuo tiks
lu neseniai susitiko pietų 
ir šiaurės rinktinės, kurias sudarė 
kolegijas lanka žaidėjai. Po įtemp
tos kovos pietinė rinktinė laimėjo 
3:2. Iš New Yorke gyvenančių žaidė
jų nei vienas nedalyvavo.

* Danijos futbolo rinktinė nuga
lėjo Švedijos reprezentantus 3:1.

*• Tarptautinė Automobilių Aso
ciacija pripažino Juan Manuel Fan- 
gio (iš Argentinos) pasaulio meiste
riu. ši titulą jis išsikovojo prieš ke
letą mėnesių Barcelonoje, Ispanijo
je.

* Austrijos rinktinė išsikovojo 
lygiąsias 2:2 prieš Prancūzijos fut
bolo žvaigždes. Abi rinktinės šiais 
metais viešėjo Anglijoje ir ten išsi
kovojo lygiąsias prieš anglus.

* Stalo teniso tarpvalstybinėse 
rungtynėse Austrijos moterys nuga
lėjo vokietes 3:0, o Austrijos vyrai 
pasiekė laimėjimą prieš vokiečius 
rezultatu 5:4.

* Vakarų Europoje labai mėgia
mos lažybos, kurių metu atspėjęs 
visus žaidimų rezultatus žmogus gali 
laimėti didele sumą pinigų, štai 
Italijoje 2 jaunuoliai laimėjo po 78 
mil. lyrų. Doleriais tai būtų 525.000 
dol. Graži suma.

* Vokietijoje bokso mėgėjų rink
tinė laimėjo prieš Švedijos atstovus 
12:8. Europos meisteriu šioje srityje 
yra Italijos rinktinė, kuri prieš šve
dus teišsikovojo lygiąsias 10:10.

* Cleveland Brown ir šiais me
tais laimėjo pirmą vietą American 
Conference divizijos lentelėje, ši ko
manda jau 6 metus iš eilės yra a- 
merikiečių futbolo meisteriu profe
sionalų lygoje.

* Europos ledo rutulio meisteris, 
Švedija, pralaimėjo tarpvalstybines 
rungtynes prieš Čekoslovakijos 
rinktinę rezultatu 2:5. P. V.

* Lapkričio 22 d. Vokietijos fut
bolo rinktinė lankėsi Turkijoje, no
rėdama atsirevanšuoti už vasaros 
metu pralaimėtas tarpvalstybines 
rungtynes Berlyne. Revanšas puikiai 
pavyko, nes vokiečių vienuolikė 
rungtynes laimėjo 2:0. Abu įvar
čius įmušė Morlock iš Nuernbergo. 
Tačiau svarbiausią rolę rungtynėse 
vaidino garsusis Fritz VVsdter, kuris 
vis dar skaitomas geriausiu žaidėju 
Vokietijoje.

* Turkijos rinktinė pralaimėjo 
dar vienas tarpvalstybines rungty
nes prieš švedus rezultatu 3:1.

* Didžiosios Britanijos Rugby 
rinktinė nugalėjo Naujosios Zelan
dijos atstovus rezultatu 16:12.

* Iki šiol geriausiu akademinio 
jaunimo krepšinio penketuku skaito
ma Kentucky universiteto komanda 
praeitą ketvirtadienį netikėtai pra
laimėjo prieš Mmnesota universite
to rinktine rezultatu 57:61.

* Amerikos tenisininkai be ypa
tingų sunkumų įveikė Švedijos at
stovus varžybose dėl Davis taurės ir 
tuo pateko į finalinį susitikimą 
prieš Australiją, kuris įvyks tuoj po 
Kalėdų Australijoje. Amerikiečių 
komandos sąstatas galutinai pa
skelbtas bus tik dieną prieš žaidy
nes, nes amerikiečių komaindos ka-

pitonas nori kiek galint daugiau at
sižvelgti į atskirų žaidėjų formą ir 
pagal tai sudaryti komandą.

* Victorijos (vienos iš Australijos 
valstybių) teniso meisteriu tapo aus
tralas Frank Sedgman, kuris fina
liniame susitikime nugalėjo ameri
kietį Diek Savitt per 3 setus.

* Bob Falkenburg, iš Chicago, lai
mėjo pirmą vietą teniso turnyre Rio 
de Janeire, finale nugalėdamas ar- 
gentinietį E. Morea per 4 setus.

ŠACHMATAI
Vedą K. Merkis

Chest, Review, gruodžio nr. patei
kia tokių žinių apie lietuvius:

Massachusetts apžvalgoje, rašoma 
apie Kazio Škėmos laimėjimą Bosto
no p-bėse, Quebec žiniose paminėtas 
I. Žalys, laimėjęs 4-tą vietą Quebec 
provincijos p-bėse.

Įdėta Lietuvos rinktinės žaidėjo 
Luckio partija su Dr. Trifunovich iš 
Mardel Plata 1950 m. turnyro, Ar
gentinoje.

Postai Chess skyriuje paskelbtas 
P .Tautvaišos laimėjimas prieš Wal- 
lace ir K. Merkio laimėjimas prieš 
Johnson, Peterson ir Ricafrente. i

Estas Keres laimėjo Sovietų * Są- | 
jungos pirmenybes, kuriose dalyva
vo pasaulio meisteris M. Botvinnik 
ir kiti žymieji Sov. S-gos didmeis- 
teriai, kaip Bronstein, Smyslov, Bo- 
leslavsky ir kt. M. Botvinnik liko 
penktoj vietoj. Smulkesnių žinių iš 
tų pirmenybių dar nėra gauta.

Tai trečias Kereso laimėjimas 
Sovietų S-gos pirmenybių.
Jugoslavija nugalėjo Angliją 12y6- 

71/, (lošta po 2 partijas); Austrija 
laimėjo prieš Italiją 12-8. Italija su
žaidė lygiomis su Šveicarija 10-10.

Bostone ir apylinkėse

Mrs. Charles M. Shriver (PikesviHe, Md.) nuo 1935 metų kasdien 
maudosi, net ir žiemos metu. Čia ji kirvuku prakerta maudynei vietą. 
Žmonės ją vadina plaukiojančia šiaurės meška.

Donkichotiški kliedėjimai
pradžia 5 psl. 

lė valdybos pirmininkas P. 
Stravinskas ,ir po jo, kaip ir 
reikėjo laukti, kilo gyvos dis
kusijos. Vienas kalbėtojas be 
kita ko siūlė leisti pasisakyti ir 
pačiam korespondentui, daly
vaujančiam susirinkime. Deja, 
jam prisipažinti korespondentu 
pritrūko drąsos. Tik “demokra
tijos ir spaudos laisvės” išėjo 
ginti J. Leonas, tas pats J. Leo
navičius, buvęs vadistiirio 
“Lietuvos Aido” bendradarbis 
Kaune. Bet ir jis dabar galėjo 
suprasti, kad demokratija tai 
nėra melas, o laisvė —kitų nie
kinimas.

Pagaliau susirinkime susi
formulavo trys siūlymai: 1. 
tendencingus ir melagingus ap- 
aprašymus pasmerkti, 2. jų 
autorių (nežinomą?) atiduoti 
draugijos garbės teisman, 3. vi
sus kaltinimus atmesti.

Balsuojant už pasmerkimą 
pasisakė 41, už atidavimą gar
bės teisman 6, už atmetimą— 
3. Tarp šių trijų buvo “demo
kratijos ir žodžio laisvės” gy
nėjas J. Leonas ir atmetimo 
rezoliucijos siūlytojas K. Cicė
nas — tie patys, kurie šią tyre
lę Clevelande ir maišo. Būdin
gas buvo jų ir laikymasis: Le
onas šalia komisijos narių bal
sus demonstratyviai skaičiavo 
ir pats, o Cicėnas išdidžiai gra
sė, kad dabar būsią “netaip pa
rašyta.” ,

Mes tuo tikime. Ypačiai kad 
yra kas tuos “narsius” raštus 
spausdina. Juk ir Don Kichoto 
nuo jo žygių neįstengė niekas 
sulaikyti: nei malūno sparnų

pritrenkimas, nei arkliaganių 
lazdų kirčiai, nei piemenų svai
domų akmenų smūgiai, paga
liau nei uždarymas narve ir 
pargabenimas namo — jis ir 
vėl pabėgo ir išjojo į pasaulį 
kentėti dėl Dulcinėjos, savo 
širdies valdovės.

Maniakas nustotų buvęs 
maniaku, jei atsisakytų nuo 
savo ligūstų siekimų.

Dęl to ir šio rašinio autorius 
prie kilusio klausimo stabtelė
jo kiek ilgėliau, nes jis iš viso 
gal yra to vertas. Visų pirma 
jam atrodo, kad Clevelando lie
tuvių visuomenės balsavimas 
ir jo rezultatai yra tos rūšies, 
kad apie juos reikia ir plačiau 
žinoti. Tai sveikos pastangos 
atsiriboti nuo tų, kurie savo 
neatsakingais veiksmais rau
siasi po tarpusavio sugyvenimo 
pamatais. Daiktai vieną kartą 
buvo pavadinti jų tikraisiais 
vardais, ir gerai.

Bet kadangi korespondentas 
ir jo šalininkai ir toliau pasi
ryžę eiti vieną kartą pramintu 
keliu, tad tenka “palinkėti” 
jiems ir toliau “Naujienų” 
skiltyse sėkmingai skleisti “de
mokratijos ir žodžio laisvės” 
mintis arba, visiems supranta
ma kalba sakant, murzinti 
tuos, kurie jiems nepatinka. 
Tik dabar bus jau geriau, nes 
paaiškėjo, kas šitai daro ir ko
kį užnugarį turi.

Tačiau viena abejonė auto
riui tebepasilieka ir toliau: 
kuo šitie “tautinei linkmei” pri
klausą žmonės yra tokie artimi 
socialistinėms “Naujienoms”?

St Barzdukas

Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namų tel. GLenmore 3-4445

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventa'”<»nius.

1 i

WEST ROKBUR'Z, MASS.
TeL PA. 7-9492-M

Rea. 37 Oriole Street

CASPER

kaip žirnio didumo, sukram- i

I

!

B LIETUVOS DUKTERŲ
DRAUGIJA ŠVC. MERGELES

P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Brooklyn 5, N. Y.
TeL MAIN 4-2328

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

JOHN DERUHA, M. D
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų figų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 

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

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

Ligi sausio 10 d. visi svetimša- Į 
liai turi pranešu savo adresus i 

Kiekvienais metais VISI; 
JAVėse gyveną svmmsaiiai < 
sausio 1-10 dien. privalo Imi
gracijos ir Natūralizacijos Įga
liotiniui (komisionieriui) pra
nešti savo pastovios gyvenvie
tės adresą. Šis “1940 metų Sve
timšalių Registracijos Akto” 
pakeitimas galioja nuo praėju
sių metų sausio mėnesio. Anks
čiau visi JAV-se gyveną sve
timšaliai Imigracijos ir Natū
ralizacijos Įgaliotiniu reportuo- 
davo tik persikėlę į kitą gyve
namą vietą.

Pranešimas atliekamas už
pildant “Address Report Card” 
(Form 1-53), kuri yra gauna
ma kiekvienoj Imigracijos ir 
Natūralizacijos Įstaigoje arba 
pašte. Užpildytą formą svetim
šalis asmeniškai įteikia pašto 
valdininkui. Paštas šias for
mas persiųs Imigracijos ir Na
tūralizacijos Įstaigai.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 8-0948

FUNERAL HOME
187 DORCHESTER STREET 

Sooth Boston, M»— 

Joseph W. Casper 
(KAS PERAS)

Laidotuvių Direktorius ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437

SOuth

ALA VIJA
DR. VACLOVAS PAPROCKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

svetimšaliai j t- - , T . . . . .
TeL EVergreen 7-4335 |TeL Vlrglnia 7-4499

PARDUODAM NAMAI
Turim įvairių namų visose Brook- 

lyno ir Queens miestų dalyse. Visi 
turi po tuščią butą šildomą žibalu 
(oil) ir su garažu.

Dviem šeimom mūrinis namas, at
skirai statytas, su 13 kambarių — 
$11.950.00.—

Šešiom šeimom, atskirai statytas 
mūrinis namas — $12.500.00.—

Parduodu namus ir su mažais įne
šimais.

361
B ZINiS

Union Avė, Brooklyn, N. T.
REpubBc 9-1506
EVergreen 4-3487

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, GERI. GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 8 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui; EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių. aplinkoje.

1VAST8NAS
REALTY and INSURANCE

1M8 Gatės Avė, Brooklyn, N. V. 
Tel. GLenmoro S-728B

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

J. P. MACHULIS
Real Estate & Insurance

8656 85th St, Woodh*ven 21, N. 
TeL Vlrglnia 7-1896

T.

Stephen Aromiskib
(ArmakausKasi

4—
i- .
|TeL STagg 2-5043

J. B. Skatins
i Jalinskas ) 

Laisnhxrt» Graborfus
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

-S150- 
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
.Tamsiną Av««ne. 

Woodhaven, N. Y.

Matthew P. Railas
(Bieliauskas)

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

William J. Drake
(SBA6CNASI

LIETUVIS ADVOKATAS

Į Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

•B

< i
• i
• i
■ >

• •

«>

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

CATERERS
Parties-Weddings

M E E T I N G HALL

xss>:

+į
t

f.

LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVMAS

COOPER BAR & CRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y. 

TeL GL. 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS 

JOHN L. RIMŠA

PARAMOUNT BAR & CRILL it
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNŪS EDWARD MISIŪNAS ;

SAVININKAI ;;
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti. ;;

Pavieniai ii: su šcimon), ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportao

592 GRAND ST., kampas Union Avė. BROOKLYN, N. Y. ■ •
i • 
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ZALFTSKAS !
FUNERAL HOME i

I
4

Alaviją (Alijošius) 
yra gera nuo vidų-į 
rių nematinio, už
kietėjimo, malšini
mo gumbo ir dieg
lių, jeigu galva 
skauda nuo netiku-

maisto arba jauties pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau

VAITKŲ8 I
funeral home.

197 WEBSTER AVĖ.
Cambridge, Masą

S1O

tyk gerai ir nuryk, arba su- — 
tarpyk Alaviją vandenyje L <«=• 
išgerk. Pramuš kad ir kie- j 
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau 
kant 6 uncijų už S1.00. 
siunčiam į jūsų namus.

PRANAS WAITRUS

BalsamoetojM
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimas dieną ir na’ctl 
Nauja moderniška kvplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cw- 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir * kitus , 
nuėstus

Reikale laukite: TeL TB «-4MM '
— — ——C Į
— ----a
Res. BIG 9013^SO 8-2712

I 
per- 
Pri-'

Dr. J. C Seymour
LANDŽIUS

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, X-Ray aparatą 

Pritaiko akinius

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefemi SO. 8-8343 
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

MARUOS GLOBOJE
Pirmininkė—Ieva Markšienė,

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

Vice-Pirtnimnlcė— B.

•9 625
Tel.

Gaili ūnienė,
8 Winfield St, So. Boston, Mass.

Protokolų sekretorė — Stefanija I

OveTkienė, 555 E. 6th St, So. Bos
ton, Mass.

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

LDS CENTRO VALDYBA
Pirmininkas — Prel. P. Jaras, 94 

Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St, Nonvood, 
Mass, ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St, So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St, Norwood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St, Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė
Barry St.,
SO 8-0948

Revizijos 
Bernatonis. 
Jakutis.

•>

— Bronė Cfanienė, 79 
Dorchester, Mass. Tel.

komisija: — Kun. J. 
Nell P. Meškūnan, B.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia
mi aekr. A. KNEIZIO vardu, 3Š6 
W. Broadway. So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

Lithuanian j 
Fu mitu re Co.

M O V E R S —

SO 8-4618
Insured and Bonded

Local & Long Distance Moving

326-328 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

KiturKitur

W. J. CHISHOLM
GRASOMUS

'Asmeniškas Patarnavimas”
831 S541TH Si L.

PBOVTDENCE, R, L

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952

Namų: Pt 6236
. — ■ — ■i

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

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos. 
Ar į kuprą susimetęs.

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

Yra senas ir teisingas priežodis:

DEKEVS PRODUCTS
P. O. Bot 666 

Newark L N. J.
(66)
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DARBININKAS
mvwm$į(
NAUJIENOS. A

Kan. dr. I. B. Končius
Šiemet sausio 6 d. mini 

metų kunigystės sukaktį.
35

Kalėdą eglutę
sausio 6d.. per Tris Karalius. 
Apreiškimo parapijos salėje 
ruošia Maironio vardo šeštadie
ninė mokykla. Visi lietuviai tė
vai su vaikais kviečiami daly
vauti Programoje bus vaidini
mas. deklamacijos, dainos, šo
kiai. "Kalėdų senelis” visus 
vaikučius apdovanos gražiomis 
dovanomis. Pradžia 4 vai. p.p. 
įėjimai visiems nemokamas.

Nauju Metą sutiktuvės
Didžiajame Neu Yorke pra

ėjo pakelta nuotaika. Parengi
mų buvo tiek daug, kad nebuvo 
bėdos pasirenkant. Daugiausia 
svečių sutraukė Ateitininkų, 
"šviesos" sambūrio ir A. Kača- 
nausko kvarteto sutiktuvės.

Iš ATEITININKŲ VEIKLOS
Gruodžio 28 d. Ateitininkų 

Ramovėje įvyko moksleivių at
eitininkų susirinkimas. Paskai
tą sakitė kun. V. Dabušis. Iš
rinkta nauja vaidyba.

“Ateities” redakcija gruo
džio 29 d. Ateitininkų Ramovė
je surengė savo bičiulių ir ben
dradarbių arbatėlę. Programo
je buvo paskaityta iš senų “At
eities” komplektų pirmieji da
bar jau pagarsėjusių rašytojų 
kūrinėliai.

Gruodžio 80 d. Apreiškimo 
parapijos salėje įvyko mokslei
vių ateitininkų šokių vakaras, 
sutraukęs nemaža jaunimo ir 
jaukiai praėjęs.

Naujųjų Metų sutikimas
New Yorko ateitininkai N. 

Metų sutikimą surengė Angelų 
Karalienės parapijos salėje. 
Buvo gražiai išpuoštos abi sa
lės. atskiri staliukai. Progra
moje dainavo Agnės Skarulytė 
ir pianiniu skambino dr. J. 
Skarulis. Dr. K. Ambrozaitis ir 
A. Pocius paskaitė jumoro laik- 

Atsisvei- 
metais.

šiame “Darbininko” numery
je pradedama spausdinti 1951 
m. Nobelio laureato Paer La- 
gerkvisto novelė “Vestuvės”. 
Novelę iš švedų kalbos išvertė 
Juozas Lingis.

misijonieriaus 
Vyšniauskienė,

Onos moterų

Papildomas atlyginimas 
nuo liepos mėr.. 1 d. išmoka
mas visiems Micamold radijo 
kondensatorių darbininkams 
po 12 centų už išdirbtą valan
dą. Tie lietuviai, kurie šiuo 
metu dirba kitose dirbtuvėse, o 
iš Micamoldo yra atleisti rug
pjūčio ir kitais mėnesiais, gali 
kreiptis į fabriko raštinę ir pa
reikalauti jiems priklausomo 
atlyginimo.

BALF seimas
pagal šių metų BALF seimo 

dalyvių nutarimą, teįvyks 
1953 metais. 1952 metais 
mo nebus.

tik 
sei-

Jokūbas Stukas,
“Lietuvos Atsiminimų” radi

jo programos vedėjas, išvyko 
trijų savaičių poilsio į Floridą. 
Per tą laiką radijo programoje 
ji pavaduos A. Petrutis, nuola
tinis jo bendradarbis.

Petras ir Zuzana Pupiai sek
madienį gruodžio 30 d. atšven
tė savo 25 metų moterystės ju
biliejų. Jubiliatai yra geri ka
talikai ir išauginę gražią šeimą. 
Šio sidabrinio jubiliejaus proga 
jų šeimoje buvo suruošti iškil
mingi pietūs.

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju L. Mote

rų Vienybei už gruodžio 7 d.. 
surengtą man koncertą. Car- 
negie Hali, mano 25 metų sce
nos darbo sukakčiai paminėti.

Ypatingai dėkoju Rengimo 
Komisijos pirm. Strumskienei, 
ponioms Valaitienei. Bacevičie
nei. Buivydienei. Palauskienei, 
Šimėnienei. visiems rėmėjams. 
J. Ginkui. J. Stukui ir visiems 
laikraščiams už suteiktą para
mą ruošiant koncertą.

Vincė Januškaitė

visiems

raaštėlį “Skersvėjį”, 
kinant su senaisiais 
gražią kalbą pasakė prof. K. 
Pakštas, linkėdamas
naujuose metuose ištvermės ir 
dar didesnio darbo entuziazmo. 
Lygiai 12 vai. buvo sugiedota 
Ilgiausių metų ir tautos him
nas. Po to bažnyčioje buvo 
trumpos pamaldėlės. kurios 
baigtos ateitininkų himnu. Šo
kiams grojo J. Tomas orkest
ras. Sutikimas sutraukė kur 
kas daugiau svečių negu buvo 
numatyta ir praėjo labai jau
kioje ir linksmoje nuotaikoje.

Sausio 2 d. vakare Ateitinin
kų Ramovėje įvyko studentų 
ateitininkų susirinkimas.

Biznierių radijo valanda, 
vadovaujama Petro Lisausko 
ir transliuota per \VBVD radi
jo stotį, pereitą šeštadienį pra
nešė. kad nutraukia savo dar
bą. Ši P. Lisausko radijo pro
grama išsilaikė apie dvejus 
metus. Tai buvo jo antroji iš 
eilės radijo programa. Maž
daug prieš 14 metų P. Lisaus
kas buvo pradėjęs savo prog
ramą \VWRL stotyje, bet ji tik 
išsilaikė 4 savaites. Būdinga, 
kad pats P. Lisauskas, nors ir 
buvo programos direktorium, 
bet nei per vieną nei per ant
rą nepratarė nė žodžio.

Pernai P. Lisauskas buvo 
pradėjęs leisti ir laikraštį “Ži
nias”, iš kurių turėjo tapti 
dienraštis, 
dienraščio 
periodiški

Pereitą
Lisausko programoje buvusių 
skelbimų buvo paskelbta per J. 
Stuko radijo valandą. Kartu 
buvo pranešta, jog ir ateityje 
tie pranešimai bus skelbiami. 
Taipgi užsiminta, kad daroma 
pastangų tuo J. Stuko progra
mą iš 45 minučių padidinti iki 
valandos.

Bet to vadinamo 
teišėjo vos keli ne- 
numeriai. 
šeštadienį dalis J.

Kartavicius, kun.
Tėv.

Maspeth, N. Y.
Misionieriaus Išleistuvės

Tėvas Kazimieras Girnius, 
gimęs ir augęs Maspethe, įstojo 
į kunigų misionierių amerikie
čių Maryknoll vienuoliją ir į- 
šventintas kunigu jau septyne
rius metus misijonieriavo Pie
tų Amerikoje. Peru valstybėje. 
Šiais metais viršininkams lei
džiant, jis sugrįžo atostogų, 
kurias praleido savo gimtame 
Maspethe ir 28 dieną gruodžio 
vėl kitiems septyneriams me
tams grįžta į pirmykštę savo 
misijų vietą.

Šia p:-oga 
krikšto motina 
padedama šv.
draugijos, surengė savo krikšto 
sūnui išleistuvių vakarienę, 
kurioje dalyvavo daug svečių 
kunigų ir pasauliečių. Vakarie
nei vadovavo prel. J. Balkūnas 
ir pasakė atatinkamą kalbą. 
Be jo dar kalbėjo kun. Leke- 
šius, kun.
Valušaitis, kun. Senkus.
Gidžiūnas. O.F.M., ir keli gimi
nės ir draugai. Visi kalbėtojai 
linkėjo misionieriui gero pasi
sekimo ir kartu įsipareigojo 
remti jo darbus malda ir auko
mis. Pabaigoje parapijos var
gonininkas su savo kvartetu 
padainavo keturias lietuviškas 
dainas. Vakarienė baigėsi pa
ties misionieriaus atsisveikini
mo ir padėkos žodžiu.

— Kalėdoms seselės bažny
čią papuošė labai skoningai. 
Kitataučiai švenčių metu atlan
ko lietuvių bažnyčią pamatyti 
gražius altorius. Abu chorai 
puikiai giedojo kalėdines gies
mes. Daug žmonių ėjo prie šv. 
sakramentų, kas darė gražaus 
įspūdžio.

— Jau susitvėrė Skautų 
grupė. Jiems vadovauja J. Tus- 
ka.

M a 1 o n u s lietuvi,
7

BESIRŪPINDAMAS SAVO PAVERGTOS TĖVYNĖS
LIKIMU, SKAITYK. PLATINK IR PALAIKYK

KULTŪROS Ž U R N A L Ą

A I D A I

A I D A I

A I D A I

AIDUS
savo puslapiuose atskleidžia religijos, mokslo, 
meno ir literatūros turtus;
puoselėja lietuvišką kultūrą ir telkia aplink 
save žymiausias mūsų tautos pajėgas: 
gvildena visuomeninius klausimus, 
naujas 
tautos

knygas ir nurodo kelius j 
gelbėjimo žygį.

vertina 
vieningą

I D A IA
YRA ŽIBURYS ŠIŲ DIENŲ KLAIKUMOJE,

1 9 5 2 METAIS
Tegul šviečia kiekvieno lietuvio inteligento pastogėje!

Prenumeratos kaina: JAV ir Pietų Amerikoje — metams 
5 dol.: Kanadoje 5.50 (kanadiškiais pinigais— 6 dol.) 
Kituose kraštuose — 6 dol.

TODĖL

Admini<‘racijos adresas:
AIDAI, KENNEBUNK PORT, MAINE

Meldėsi už kenčiančią Lietu
vą. Gruodžio 30 d. visos maldos 
buvo skirtos už kenčiančius už 
geležinės uždangos žmones, pir
moj eilėj už kenčiančią Lietu
vą.

Quo Vadis Bostone. Jau ant
ra savaitė Bostono dviejuose 
kino teatruose rodomas filmas 
"Quo Vadis” .amerikiečių sta
tytas Italijoje pagal žinomąjį 
Sinkevičiaus romaną. Pastaty
mas tikrai puikus ir kiekvie
nam patariama pamatyti.

Rašytojai j Čikagą. Bostone 
gyveną rašytojai B. Brazdžio
nis ir A. Gustaitis ir akt. H. 
Kačinskas išvyko į Čikagą da
lyvauti sausio 6 d. ten rengia
mame literatūros vakare.

Mok. A. Klemas gyvena 
Ro.vbury

Žinomas Lietuvos ir tremty 
veiklus mokytojas 
šiuo metu gyvena 
Mass. ir įsijungia 
kultūrinį gyvenimą.

Išėjo naujas laikraštis
Per Kalėdas čia pasiro

dė pirmasis numeris naujo 
laikraščio “Rytas”. Laikraštį 
leidžia naujai įsisteigęs Lietu
vių Katalikų Informacijos Biu
ras. Redaguoja kun. Eduardas 
Petrelevičius ir Ant. Kneižys. 
Laikraštis nedidelio formato 6 
puslapių. Redakcijos nei admi
nistracijos adresas nepažymė
tas. Taip pat nepažymėta ir 
laikraščio kaina. Spausdina 
“Žiburio” spaustuvėje So. Bos
ton. Mass.

LONG ISLAND ŽINIOS 
Port Jefferson, L. I.

— Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas, Port Jefferson’e, 
norėdamas išvysyti didesnę lie
tuvišką veiklą, prie jau turimo 
nuosavo Klubo ir žemės sklypo, 
nusipirko ten pat antrą žemės 
sklypą.
Dabartinis žemės sklypas bus 

puiki vieta ne tik Port Jeffer- 
son’o lietuviškoms pramogoms, 
bet ten galės padaryti iškilas, 
vasaros metu, ir Didžiojo New 
Yorko lietuviai. Klubas randa
si tik pusantro bloko nuo gele
žinkelio stoties.

Klubui vadovauja senas A- 
merikos lietuvis Julius Vilkas, 
bet daug sumanumo ir nepail
stančios energijos lietuviškame 
darbe parodo ir jaunas “dipu
kas”, Benjaminas Čeponis.

— Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas sutiks Naujuosius 
Metus lietuviškoje nuotaikoje 
Klubo svetainėje. Bus muzika. 
Jaunimas ir senimas turės pro
gos ne tik skaniai pasivaišinti, 
pasidalinti įspūdžiais, bet ir 
gražiai pasišokti.

Charles Paulus, veiklus A- 
merikos Liet. Piliečių Klubo 
valdybos narys, iš East Setau- 
ket, L. I.. sunkiai susirgo. Iš
vežtas į W. Hampton. Dr. Kel- 
ler ligoninę. Visi apylinkės lie
tuviai linki savo mielam Čar
liui kuo greičiausiai pasveikti 
ir vėl grįžti į savo nuolatinį 
darbą.

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

DON ŠILAITIS
601) VVilloughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

A. Klemas
Roxburv, 

j Bostono

Spaudos diena. Gruodžio 30 
d. So. Bostone buvo spaudos 
diena. Tą dieną labai daug 
žmonių atnaujino savo prenu
meratas katalikų laikraščiams, 
taip pat gauta daug naujų pre
numeratorių ir parduota naujų 
knygų. Spaudos platinimu rūpi
nasi kun. J. Klimas, mokslei
viai ateitininkai ir “Žiburio” 
knygynas.

Bendros vyru pamaldos
Visi So. Bostono katalikai 

vyrai ateinantį sekmadienį,. 
sausio 6 d., 3val. p.p. renkasi 
į šv. Vincento bažnyčią bend
roms pamaldoms. Lietuviai vy
rai tose pamaldose dalyvaus 
organizuotai ir renkasi prie 
savo bažnyčios 2 vai. 15 min., 
iš kur organizuotai vyks į šv. 
Vincento bažnyčią.

Lietuviškos vestuvės. Bosto- 
niškiams gerai pažįstamas 
Boston College studentas, jau
nas susipratęs Amerikos lietu
vis Algirdas Mitkus, gruodžio 
30 d. susituokė su iš tremties 
atvykusia Ona Birutė Levec- 
kaite. Jaunavedžius sveikina
me ir linkime šviesios ateities. 
Stud. Alg. Mitkus yra mūsų pa- 
rapiojs bažnyčios kolektorius. 
Jis taip pat dalyvauja lietuvių 
spaudoje ir yra stud. ateitinin
kų būrelio narys.

Prof. K. Pakšt?s Bostone.
Praeitą savaitę į Bostoną 

rengiamo Lietuvos žemėlapio 
reikalais buvo atvykęs prof. K. 
Pakštas ir tarėsi su žinomu tos 
srities specialistu pulk. J. And
riumi.

Sveiksta prof. I. Končius.
Prof. Končius jau yra grįžęs 

iš ligoninės ir net gali išeiti į 
gatvę pasivaikščioti, tačiau li
gos pasėkos dar jaučiamos. 
Linkime sveikatos.

EKRANAS
Kiekvienų metų pabaigoje 

New Yorko didžiųjų laikraščių 
filmų kritikai renka geriausius 
tų metų filmus, artistus ir re
žisierių. Renkama balsavimo 
būdu. Pereitą savaitę kaip tik 
ir buvo išrinkti tie 1951 metų 
geriausieji.

Geriausias 1951 metu filmas 
anglų kalboje pripažintas “A 
streetcar named Desire”, tik 
šeštame balsavime laimėjęs 
vienu balsu daugiau prieš savo 
didžiausią konkurentą “River”. 
Kiti kandidatai į geniausiuosius 
buvo pasiūlyti “Deat of a sales- 
man”, “An American in Pa
ris” ir “A Place in the sun.”

Geriausias svetima kalba 
1951 m. filmas išrinktas italų 
gamybos "The miraele in Mi- 
lan”, apie kurį jau anksčiau 
buvome rašę, šis filmas perei
tais metais Prancūzijoje, Can- 
nes filmų festivalio metu taip 
pat buvo premijuotas. Rimti

kandidatai į laimėtojus 
japonų filmas 
(Miške), 
reur’s nightingale’ 
prancūzų filmų.

Geriausia artistė 1951 me
tais pripažinta Vivien Leigh už 
jos vaidmenį premijuotame fil
me “Streecar.’ Geriausio artis
to premiją gavo Arthur Ken- 
nedy už jo sukurtą aklo karei
vio tipą filme “Bright Victo- 
ry.”

Režisūros premija pripažinta 
Elia Kazan. režisavusiam pre- 
rijuotąjį “Streetcar”. Tas pats 
režisierius buvo tą veikalą 
statęs ir Broadvėjaus teatro 
scenoje.

Tokiu būdu daugiausia Nevv 
Yorko filmų kritikų dėmesio 
susilaukęs 1951 metų filmas 
buvo “Streetcar named De
sire.” Dabar tenka laukti ką 
pasakys Filmų Akademija Ho- 
lyvvoode ir kam teks Oskaro 
medalis.

buvo 
“Rashomon” 

čekų “The Empe- 
■” ir keletas

DARBININKO RĖMĖJAI
“Darbininko” skaitytojai 

džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $6: K. Gelvinauskeinė, 
Chicago, III.

Po $5: K. Kudzma, Water- 
burv, Conn.: P. Kurtinaitis, 
Great Neck, L. I.; J. Nonvaish, 
Farmingdale, N. J.; S- Vaitkie
nė, Brockton, Mass.; M. Raza- 
nauskas, Brooklyn, N. Y.

Po $3: F. J. Gudiškis. Wa- 
terbury, Conn.; A. Luzackas, 
Cambridge, Mass.; Mrs. V. Be- 
ganskas ir A. Nadzeika iš 
Brooklyn, N. Y.

Po $2.50; J. Jakaitis, Flush- 
nig, L. I.. N. Y.

Po $2: Z. Laurinaitis, Sun- 
derlant, Mass.; JVIrs. Balkaus- 
kienė, Lynn, Mass.; K. Janku- 
navičius, J. Grigalius iš So. 
Boston. Mass.; Mrs. A. Šatas, 
Scranton, Pa.; J. Piliauskas, 
Bayside, N. Y.; A. Yuncza, 
Trenton, N. J.; Mrs. J. Kutis, 
Colchester. Conn.; B. Šukys, E. 
Onvell, Ohio; S. M. Razunytė, 
Manhassot, N. Y.; P. E. Ka- 
raktin, New Hyde Park, L. I.; 
P. J., Uniondale, N. Y.; S.

ANNA KASKAS 
Metropolitan Operos solistė

ldomus koncertas
Sausio 6 d. So.’ Bostono High 

School auditorijoje įvyksta žy
miųjų solistų Anna Kaskas, 
Jean Francis ir Algirdo Brazio 
koncertas. Koncertą rengti yra 
įgalioti V. Tysliavienė ir J. Va
siliauskas. Koncertu susidomė
jimas yra didelis ir savaime 
suprantamas, nes atvykstantie- 
ji solistai yra pirmaeilės Ame
rikos lietuvių žvaigždės ir kon
certą skiria specialiai Bostono 
lietuviams neaukštomis kaino
mis.

Stebuklingi varpai
So. Bostono lietuvių parapi

jos seselių rūpesčiu gruodžio 
23 d. parapijos salėje buvo su
rengta graži kalėdinė progra
ma. Seselių mokytojų parengti 
mokyklos mokiniai sėkmingai 
atliko kruopščiai parengtą vai
dinimą. Vaidinime dalyvavo šie 
mokiniai: V. šeštokas, 
kaitytė, D. Venckutė,

M. Ma- 
V. Va

74 
mi-

kauzaitė, V. Strazdaitė, 
Liaugaudaitė, R. Žičkus, 
Kurapka, A. Adomkaitis. Cho
rą sudarė šešto ir septinto sky
riaus mokiniai, šoko trečio ir 
ketvirto skyriaus mokiniai. 
Sceną paruošė aštunto sky
riaus berniukai. Visa progra
ma atlikta lietuvių kalba. Po 
programos Kalėdų Senelis pa
dalino vaikams saldainių.

Mirė
Gruodžio 23 d. mirė Marija 

Gardner (Vitunskaitė), ilgai 
gyvenusi’New Yorke, bet grį
žusi į Bostoną ir čia apie metus 
sirgusi. Buvo 53 m., gyveno 59 
Lithsgoaw, Dorchester.

Gruodžio 21 d. mirė Vincen
tas Dirsa, 75 m., gyv. 288 
Athens St. So. Boston. Paliko 
moterį, dukterį ir sūnų.

Gruodžio 25 d. staiga mirė 
Liudvika Juknevičienė, gyv. 25 
Paverell St., Dorchester. Pali
ko 4 dukteris ir tris sūnus.

Buginis, E. Urbelienė, Mrs. A. 
Bushman ir K. Poderys, visi iš 
Brooklyn, N. Y.

Po $1.50: K. Žudžius, Rich- 
mond Hill, N. Y.

Po $1.00: w. švilpa, V. Sta
siūnas, E. Černiauskienė, J. 
Dailida, J. Jencevičienė, H. Ja
linskas, E. švabienė, U. Šar- 
kus, J. Karpavičius, P- Gau- 
bys, M. Razgaitis, J. Galinis, 
L. Labanauskas, O. Danisevi- 
čienė — Brooklyn, N. Y.; Mrs. 
V. Barkauskas, J. šuopys, J. 
Zimermonas — iš Detroit, 
Mich.; J. Zarskis, V. Degutis, 
D. Nedzinskeinė, P. Tamulio- 
nis, E. Waick — iš Cleveland, 
Ohio: F. Yanušaitis, Uewton 
Falls, Ohio; P. Brazis. Ho- 
merville, Ohio; A. Bepirštis, 
Baltimore, Md.;

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

Mirų
Petras Jonukėnas, gyv. 

Nelson St., Broklyn, N. Y„
rė lapkričio 24 d., palaidotas 
lapkričio 28 iš šv. Jurgio parpa. 
bažnyčios šv. Jono kapinėse. 
Laidojo J. Garšva.

Motiejus Zarevičius, gyv. 180 
Hope St.. Brooklyn, N. Y., mi
rė lapkričoi 24 d., palaidotas 
lapkričio 28 d.. Alyvų kalno 
kapinėse. Laidojo J. Garšva.

Elzbieta Zubrickienė, gyv. 
361 So. 3rd St., Brooklyn, N. 
Y., mirė lapkričio 26 d., palai
dota lapkričio 29 d. iš Angelų 
Karalienės parap. bažn. šv. 
Trejybės kapinėse. Laidojo J. 
Garšva.

Antanas Matulevičius, gyv.

šieji
378 Hooper St., Brooklyn, N. 
Y., mirė lapkričio 27 d., palai
dotas lapkričio 30 d. Alyvų 
kalno kapinėse. Laidojo J. 
Garšva.

Kazimieras Makauskas, gyv. 
156 Madison t., New York Ci- 
ty, mirė gruodžio 12 d., palai
dotas gruodžio 15 d. iš Angelų 
Karalienės sparap. bažnyčios 
šv. Trejybės kapinėse. Laidojo 
J. Garšva.

Pranciškus Butelevičius, 
gyv. 393 Hewes St., Brooklyn, 
N. Y., mirė gruodžio 14 d., pa
laidotas gruodžio 17 d. iš Ap
reiškimo parapijos bažn. šv. 
Kazimiero kapinėse. Laidojo J. 
Garšva.
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OPEROS ARTISTŲ

KONCERTAS
Anna Kaskas, kontraltas

Atitaisymas. “Darbininko” 
Nr. 65 tilpusią kronikos žinutę 
patikrinus paaiškėjo, 'kad akį 
susižeidė ne dr. Eug. Noakas, 
beta Aleksas Noakas.

•

Joan Francis, Sopranas

South Bostono Thomas Park
High School salėje

BILIETŲ KAINOS $2.00, $1.50, $1.00

Algirdas Brazis, Baritonas


