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CHURCHILLIO SU TRUMAM! 
KONFERENCIJA PASIBA1GR

VVashingtonas. — Praneša
ma, kad prez. Trumano ir 
Churchillio pasikalbėjimuose 
buvo aptarta visa eilė šiuo me
tu ypatingai aktualių politinių 
klausimų.

Esant žinių, kad Kinijos ko
munistai telkia savo pajėgas 
prie Indokinijos sienos, kur 
jau šešeri metai, kaip prancū
zai kovoja su komunistinėmis 
gaujomis, prez. Trumanas ir 
Churchillis susitarė būti pasi
ruošę sutikti galimą čia komu
nistų invaziją. Planai šiam at
vejui bus smulkiau nustatyti 
JAV, Anglijos ir Prancūzijos 
štabų viršininkų pasitarime.

Dėl Viduriniųjų Rytų buvo 
ieškoma kelio kiek tik įmano
ma suderinti JAV ir Anglijos 
politiką Irano ir Egipto at
žvilgiu. Washingtonas yra lin
kęs ieškoti su šių kraštų na
cionalistais tam tikro kompro
miso, ypač Egipte. Abu valsty
bės vyrai yra vienos nuomo
nės, kad turi būti sudaryta vie
ninga Viduriniųjų Rylų karinė 
vadovybė.

Korėjos klausimu prez. Tru- 
maną ir Churchillį painforma
vo gen. O. Bradley. Abu jie 
buvo vieningos nuomonės, kad 
pastangos pasiekti paliaubų tu
ri būti tęsiamos, nors yra ženk
lų, kad komunistai imasi vilki
nimo taktikos.

Tolimųjų Rytų srity bus de
damos pastangos suderinti 
JA Vir Anglijos politiką komu
nistinės Kinijos atžvilgiu, nors 
griežtų pasikeitimų šioje srity
je nenumatoma. Ir toliau JAV 
komunistinės Kinijos vyriausy
bės nepripažįsta, o Anglijos 
pripažinimas kol kas lieka ga
lioje.

Prez. Trumanas su Churchi- 
lliu taip pat susitarė remti Eu
ropos armijos planą. Anglija ir 
toliau nenumato tiesiog toje ar
mijoje dalyvauti, bet pasiryžu-

TAUTVAIŠA — ILLINOIS 
MEISTERIS

Chicaga. — Chicagos šach
matų meisteris Povilas Taut- 
vaiša Ulinois šachmanų pir
menybėse laimėjo pirmą vietą. 
1951 metais Tautvaiša laimėjo 
dvejas reikšmingas pirmeny
bes — Chicagos miesto ir 11- 
linois valstybės.

LIETUVTl’KAS — PAVYZ
DINGIAUSIAS JAV VAIKAS

R. Valzonis, 14 m. amžiaus, 
iš 350 JAV miestų 350,000 vai
kų išrinktas 1951 m. pavyz
dingiausiu berniuku. 1952 m. 
jis išrinktas tipingiausiu JAV 
vaiku. Jam įteiktas atitinka
mas medalis, dalyvau
jant buvusiam bokso čempionui 
G. Tunney ir kitiems aukštiems 
visuomenės asmenims bei pa
reigūnas. Taip pat jį priėmė ir 
majoras Impelliteri.

Trečiadienį R. Valzonis pa
sirodė televizijoj, o ketvirta
dienį per radiją ir televiziją su 
plaukimo čempijonu B. Crabe. 
Amerikos Balso lietuvių sky
riaus atstovas padarė su juo 
pasikalbėjimą.

Ta proga G. Tunney prisimi
nė, kad prieš bolševikų oku
paciją jis lankėsi Lietuvoje ir 
labai maloniai ligi šiol Lietuvą 
prisimena.

R. Valzonio tėvai gyvena 
Chicagoje. Jis turi du broliu 
bei dvi sesutes ir šiuo metu mo
kosi VVilbraham Academv, 
Mass., kur gauna stipendiją. 
Jis moka lietuviškai ir tikisi 
aplankyti Lietuvą, kai ji bus 
laisva.

si labai plačiu mastu su ja ben
dradarbiauti.

Anglų aerodromais JAV oro 
pajėgos karo atveju naudosis 
pagal abiejų vyriausybių susi
tarimą.

Pasibaigus konferencijai, bu
vo išleistas bendras praneši
mas, kuriame sakoma, kad pa
sitarimai praėjo draugiškumo 
bei pasitikėjimo dvasioj ir juo
se buvo pasiekta geresnio tar
pusavio susipratimo šaltojo ka

Respublikonu partijos lyderiu išrinktas šen. Styles Brždge (N. II.) 
kalbasi Vašingtone su šen. Eugene Milikin (vidury) ir šen. llorner 
Ferguson (kairėje), kuris neseniai lankėsi Korėjoje.

ro bei kitais pasaulinės politi
kos klausimais.

Tarp kita ko pareiškime nu
rodoma. jog prez. Trumanas ir 
Churchillis naują pasaulinį ka
rą nelaiko neišvengiamu ir pa
siryžę imtis priemonių suma
žinti dabar esančią grėsmę tai
kai. Taip pat pareikšta viltis, 
kad “karas su visais moder
niais ginklai nepalies žmoni
jos.” Iš to daroma išvada, jog 
buvo ir atominių ginklų klau
simas diskutuotas.

Po konferencijos su prez. 
Trumanu. Churchillis išvyko į 
New Yorką, kur bus B. M. Ba- 
rucho svečias. Iš čia skris į 
Kanadą, o sausio 17 d. vėl bus 
VVashingtone ir pasakys kong
rese kalbą.

MALENKOVAS BUSIĄS 
STALINO ĮPĖDINIU?

Maskva. —Sovietų min. pirm, 
pavaduotojas Malen kovas jo 50 
metų sukakties proga buvo y- 
patingai pagerbtas. Visi svar
bieji Sovietų laikraščiai pirma
me puslapyje įdėjo didelį Ma- 
lenkovo atvaizdą ir ministerių 
kabineto bei partijos centro ko
miteto sveikinimą, kuriame jis 
vadinamas “didžiojo Stalino 
bendradarbiu.” Taip pat jam 
suteiktas ir Lenino ordenas.

Šis Malenkovo pagerbimas 
yra daug didesnis, negu pa
prastai tokiais atvejais Sovie
tuose jų įžymybės pagerbia
mos. Tad darima iš to išvada, 
jog, gal būt. Sovietų politbiu- 
re kova dėl valdžios bei įtakos

NAUJAS SAUGUMO PLA
NAS PRIIMTAS

Paryžius. — Prieš Sovietų 
bloko balsus Jungt. Tautų poli
tinis komitetas priėmė Vakarų 
valstybių pasiūlytą naują sau
gumo planą, kuriuo numatoma, 
kad, reikalui esant, Jungt. 
Tautos agresijai atremti ir su
laikyti gali pasinaudoti ir re
gionalinėmis karinėmis pajėgo
mis, kaip, pavyzdžiui. Atlanto 
pakto kraštų jungtinėmis pa
jėgomis. Visi Jungt. Tautų na
riai yra raginami turėti pa
ruoštas karines pajėgas, ku
rios kilusios agresijos atveju 
gali būti Jungt. Tautų pareika
lautos.

PENKTADIENIS (Friday) SAUSIO (JANUARY) 11 D. 1952 M.

Karas dar tebegresia
sako prez. Trumanas

VVashingtonas. — Bendra
me abejų rūmų posėdyje, ku
riame svečių galerijoje buvo 
ir W. Churchillis, prez. Tru
manas pasakė kalbą, kurioje 
išdėstė dabartinę krašto pa
dėtį ir paskelbė vyriausybės 
programą.

Savo kalboje prezidentas 
nurodė, kad pasaulis šiuo me-

PASIRAŠYTA JAV IR JUGO
SLAVUOS SUTARTIS

Belgradas. — JAV pasiunti
nys Belgrade ir Jugoslavijos 
užs. reik, ministeris pasirašė 
sutartį, liečiančią abipusį sau
gumą ir gynimąsi užpuolimo 
atveju. Sutartis panaši į tas su
tartis,' kurias JAV yra pasira
šiusios su kitais parama iš JAV 
gaunančiais kraštais ir yra vie
nintelė tokios rūšies JAV su 
komunistiniu kraštu pasirašyta 
sutartis.

Kokia pagalba Jugoslavijai 
bus suteikta, kol kas nepaskelb
ta ir greičiausiai nebus skelbia
ma. kol tuo reikalu pasisakys 
kongresas. Jugoslavijos šių me
tų deficitas vertinamas §190,- 
000,000.

jau pasibaigė Malenkovo nau
dai ir jis esąs numatytas Sta
lino įpėdiniu. Jo žymiausiu dėl 
tos vietos varžovu buvo laiko
mas Molotovas. Bet sprendžia
ma, kad Malenkovui pavyko jį 
nurungti. Tai. gal būt, nulėmė 
ir tai, jog Malenkovas yra ne 
tik Stalino pavaduotojas kaip 
min. pirmininko, bet ir jo pri
vatinis sekretorius. 

Atstovu Rūmai, pradėdami nauja sesija, asistuoja priesaikai, kuria iš nauju atstovų priima San, 
Rayhurn. Kūmu pirmininkas. Nauji nariai yra Carrig: (Pa.), Mclntlre (Me.), King (PaJ, Ostners (N. 
Y.). Schenek (O. ir Harrison (Neb.)

tu yra naujo karo grėsmės pa
vojuje ir JAV bei kita laisvojo 
pasaulio dalis gyvena didelio 
pav'ojaus laikotarpį. 1952 m. 
Trumanas pavadino kritiškais 
ir nurodė reikalą apsiginkluoti, 
kad būtų galima pavojų iš
vengti. Tą pavojų ypatingai 
didina Sovietų nuolat didina
ma karinė pajėga. Dėl to pre
zidentas paragino vengti poli
tinių kovų, kad jos nepakenktų 
krašto reikalams.

Trumanas pasisakė ir prieš 
jo vyriausybės bei politikos 
kritikus, kurie bailiai šaukia, 
jog jau viską esame pralaimė
ję. Kaip tik toks bailumas ir 
svyravimas ir esąs labiausiai 
pavojingas..

Aptardamas įstatymų leidi
mo programą, kurios jis arti
miausių mėnesių laikotarpy pa
geidautų. prezidentas nurodė 
didesnę federalinę paramą mo
kykloms, stipresnę socialinę 
paramą, didesnį rėmimą že-

Paliauby derybos 
vis dar užkliuvusios

Tokio. — Sukako jau pusė 
metų, kaip Korėjoj vyksta pa
liaubų derybos, bet ir paskuti
nių posėdžių metu jokios pa
žangos nepasiekta. Komunistai 
vis tebereikąįauja, kad jiems 
būtų leista paliaubų metu sta
tyti aerodromus, o belaisvių 
pasikeitimo klausimu susitarti 
taip pat nepavyko.

Kovos fronte
Vakarinėje fronto dalyje vy

kusios smarkios kovos pasibai
gė, bet prasidėjo kitose vieto
se. Mažesnių kovų įvyko ryti
nėje fronto dalyje prie vadina
mo “Heartbreak Ridge”. Be 
susidūrimo su priešo naikintu
vais Jungt. Tautų oro pajėgos 
puolė priešo artilerijos pozici
jas, geležinkelių linijas ir kitus 
susisiekimo kelius.

TRANSPORTO LAIVAS 
“PENSYLVANIA” PAVOJUJ

Seattle. —Su 46 vyrų įgula 
esantis Ramiajam vandenyne 
JV transporto laivas “Pensvl- 
vania” šaukiasi pagalbos. Lai
ve yra skylė ir daugiau nebe
veikia vairas, o į mašinų sky
rių įsiveržė vanduo. Laivas yra 
465 mylios nuo Vancouverio 
salos ir vejas siekia 47 mylias 
į valandą. 

mės ūkio gaminių kainų, tau
tinę ligonių kasą ir pašalinimą 
bet kokios diskriminacijos. 
Taip pat leido suprasti, kad jis 
pareikalausiąs pakelti mokes
čius. Greitu laiku prezidentas 
pasiūlysiąs ir padidinti karines 
pajėgas, ypač oro.

Toliau Trumanas pareikala
vo griežtesnės ūkio kontrolės ir 
įstatymo kovai su infliacija.

Ar jis numato vėl kandida
tuoti į prezidentus. Trumanas 
savo kalboje neužsiminė.

NAUJAS BIUDŽETAS SIEK
SIĄS 85 MIUARDUS

VVashingtonas. — Informuo
tuose sluogsniuose pareiškia
ma. jog ateinantiems metams 
prez. Trumano paruošta sąma
ta sieks 85 miliardus dolerių. 
Tai yra didesnė suma, kaip bu
vo laukiama, todėl manoma, 
kad dėl jos pasireikš didelė o- 
pozicija, ypatingai, kad yra 
rinkimų metai. Vyriausybė ti
kisi kritiką atremti tuo, jog 
reikalaujama mažesnė suma, 
negu reikės išleisti. Tai yra į- 
manoma todėl, kad dar yra ne
sunaudotos anksčiau kariniams 
reikalams paskirtos didelės su
mos. Naujoj sąmatoj kari
niams reikalams numatoma 
§59,000.000,000, taigi apie 69% 
visų numatytų išlaidų.

- ■)

VĖL PENKI LENKAI NU
TEISTI MIRTI

Varšuva. — Komunistinės 
Lenkijos karinis teismas nutei
sė penkis asmenis mirties baus
me. Nuteistieji prisipažinę, kad 
jie tariamai šnipinėję JAV ir 
turėję ryšius su amerikiečių 
šnipais bei gudais Vokietijoje.

BUS VYKDOMA PLATI 
AERODROMŲ STATYBA
VVashingtonas. — Senatorius 

Robertson pareiškė, kad Vaka
rų kariniouse planuose numa
toma milžiniško masto aedro- 
mų statyba Europoje ir Afriko
je. Jos vykdymas truktų pen
ketą metų. Senatorius nurodė, 
jog jis pasiryžęs stipriai kovo
ti, kad JAV sąjungininkai pa
galiau prismiitų didesnę naš
tos dalį, negu ligi šiol jie darė. 
Jie turėtų teikti šiems reika
lams didesnį svarbių žaliavų 
kiekį ir nelaukti, kad viskuo 
aprūpintų JAV.

Didžioji dalis šių aerodromų 
numatoma statyti Prancūzijoj.

10 CENTŲ

Britu užsienio reikalų ministeris Anthony Eden (kairėje) susi
tinka VVashingtone su valstybės sekretorium Dean Achesonu. Ar 
neatrodo jie panašūs?

SOVIETAI NORI ATGAUTI 
PABĖGUSIUS VERGUS

Paryžius. — Jungt. Tautų 
socialinių reikalų komitete 
anglų atstovas Smith ir kiti 
Vakarų kraštų atstovai iškėlė, 
kad Sovietų blokas deda pas
tangas sutrukdyti Jungt. Tau
tų pabėgėlių planą ir kaip nors 
susigrąžinti į Vakarus pabė
gusius savo vergus. Sovietai 
skleidžia prasimanymus, kad 
Vakarai pabėgėlius išnaudoją 
kaip pigią darbo jėgą bei tel
kia naujo karo reikalams, ir 
Sovietų Gudijos atstovas įteikė 
rezoliuciją, kurioje siūloma, kad 
apie milijonas pabėgėlių būtų 
grąžinti į komunistinius kraš
tus. Prieš visas šias sovietinio 
bloko pastangas Vakarų atsto
vai kuogriežčiausiai pasisakė.

Kaip posėdyje buvo pažymė
ta, dėl to žmonių iš anapus ge
ležius uždangos bėgimo yra 
kalta sovietinė vergų darbo si
stema ir Vakarų kraštai nenu

§vcHt/yros 71\IOV
• JAV įteikė Sovietams notą, kad būtų išpildytas Jungt. 

Tautų pageidavimas ir paleisti namo dar šimtai tūkstančių karo 
belaisvių, kurių Sovietai ligi šol nepaledo.

• Jungt. Tautų politinis komitetas atmetė Sovietų pasiūlymą, 
kad Korėjos paliaubų derybos būtų perkeltos į Jungt. Tautų sau
gumo tarybą.

• Karinės gamybos administratorius M. Fleishmann kongre
so komisijai pareiškė, jog artėjama prie to laiko, kada reikės pa
sirinkti tarp civilinės ir karinės gamybos. Kadangi šiuo Taiku teks 
pasisakyti karinės gamybos naudai, tai civilinė gamyba turės jau- 
čamai sumažėti.

• Negavus pasitikėjimo R. Pleven vadovautai Prancūzijos 
vyriausybei, naują kabinetą sudaryti prezidentas pakvietė G. 
Bidault. Jis yra jau ketvirtas iš eilės, kuriam šį sunkų uždavinį 
prez. Auriol siūlo. Socialistui Ch. Pineau sudaryti kabinetą nepa
vyko, o Soustelle ir P. Reynaud nuo pasiūlymo atsisakė.

• Senatorių Bridges iš Nevv Hampshire jo kolegos išrinko vie
toj mirusio senatoriaus VVherry savo frakcijos vadu.

• Senatorius Moody pranešė, kad NationaI Production Au- 
thority automobilių pramonei leido padidinti gamybą. Antrajam 
šių metų ketvirty leista pagaminti 900.000 keleivinių automobilių 
ir 240,000 sunkvežimių, šiame ketvirty bus pagaminta 1,006.000 
keleivinių ir 271,000 sunkvežimių.

• Dalyvaujant apaštališkam nuncijui Cicognini ir apie 2000 
dvasiškuos arkiv. J. F. O’Hara iškilmingai perėmė Philadelphijos 
arkivyskupijos sostą.

• Čekoslovakijos vyriausybė atšaukė leidimą jos dar nepa
leistiems vokiečių karo belaisviams siųsti pagalbos siuntinėlius.

• Spaudos žiniomis. Čekoslovakijoj jaučiamas toks maisto 
trūkumus, jog gyventojai nebegauna ir maisto kortelėse pažymė
to mėsos ir miltų davinio.

• JAV paskyrė Indijai 50 milijonų dolerių pašalpą, kad šiame 
dažnai bado lankomam krašte būtų pakeltas žemės ūkis.

mato prievarta tuos žmones 
vėl į vergiją grąžinti.

Šiuo metu, nors komunisti
niai kraštai savo sienas yra ap
tverę spygliuotomis vielomis ir 
užminavę, kas mėnesį prasiver
žia į Vakarus apie 2,000 asme
nų.

“FLYING ENTERPRSE” 
PASKENDO

Londonas. — Dėl audros į 
Fallmouth uostą tempiamas 
JAV transportinis laivas 
“Flying Enterprise” buvo aud
ros pagaliau nugalėtas. Vil
kiko lynas putrūko ir, siaučiant 
didelėm audrom, laivas sausio 
10 dieną paskendo, būdamas 30 
mylių nuo kranto. Kapitonas 
Carlsen ir kiti laivą gelbėjusie- 
ji jūrininkai išgelbėti. Carlsen 
su audra kovojo 15 dienų.
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Dovanomis apsikeitė, prez. Trumanas ir ( hurchiilis VViiliamsburg 
jachtoje šnekučiuoja privačiais reikalais.

(hurchiilis varto albumu. kurį jam davė pasižiūrėti prez. Tru- 
inanas. Ten yra nuotraukos pirmo jų susitikimo. O gal ir paskuti
nio?

Būdamas Prancūzijoje. (hurchiilis aplankė gen. Eiscnhower>. 
kurį netolimoje ateityje gali tekti jau aplankyti kaip prezidentą. 
Kas žino?

' CHURCHILLIO VIZITAS IR
ATOMINE BOMBA

Churchillis AVashingtone ta
riasi su Trumanu ir kitais at
sakingais JAV pareigūnais. Dėl 
tų pasitarimų spaudoj prasita
riama. kad kokių labai reikš
mingų nutarimų iš šių pasikal
bėjimų nelauktina. Vis dėlto 
visiems krinta į akį. kad čia 
dalyvauja ne tik Edenas, bet 
ir Churchillio ‘‘moksliniai sme
genys” lordas Chenvell. Jis 
nėra labai populiarus, kitas a- 
pie jį beveik nė negirdėjo, bet 
tąi nė kiek nemažina jo vaid
mens, kuris jam šalia Chur
chillio tenka.

Lordas Chenvell, kurį Chur
chillis savo atsiminimuose va
dina savo draugu ir ilgų metų 
patikėtiniu, mažai viešumai ži
nomas tik dėl to. kad jis mėgs
ta laikytis užkulisy. Jis yra ki
lęs iš Elezaso ir. prieš pake
liant jį į lordus, buvo žinomas 
profesoriaus Lindemann vardu. 
Yra profesoriavęs Paryžiuje ir 
Chicagoj. o abiejų pasaulinių 
karų tarpe Oxforde, dėstyda
mas eksperimentinę psichologi
ją. Su juo Churchillis susila
žino vieno naujų lėktuvų ban
dymo metu ir vėliau suėjo į ar
timus santykius, praėjusio ka
ro metu net padarydamas jį 
savo moksliniu patarėju. Jis 
tuo metu dalyvavo prie visos 
eilės pirmaeilės svarbos išradi
mų — apsaugos nuo magneti
nių minų, nukreipimo radaro 
spindulių svetimiems lakūnams 
suklaidinti, metodo su sidabri
nio popieriaus pagalba; truk
dyti priešo lėktuvų orientaciją 
ir k. Dabar gi šis užkietėjęs 
senbernis, vegetaras ir tabako 
bei alkoholio priešas, kurį su 
mėsos mėgėju, neleidžiančiu iš 
dantų cigaro ir linkusiu nuger
ti Churchilliu jungia tik mėgi- 
mas naktinių posėdžių, yra 
anglų atominių reikalų vyriau
sias tvarkytojas.

Kam gi jį čia dabaęChur- 
chillis atsivežė?

Dar prieš Churchillio vizitą 
buvo kalbama, jog. gal būt, 
anglų ministeris pirmininkas 
bandys šiai proga susitarti su 
JAV ir dėl artimo bendradar
biavimo atominės nergijos sri
ty. O to laukiama dėl to, kad 
žinomas Churchillio noras iš
laikyti Anglijai didžiosios galy
bės pozicijas. Gi joms, supran
tama. reikalingas ir šis didžiau
sias ginklas. Ir anglams ypač 
norėtųsi jį turėti, kad jie jau
čiasi taip pat prie jo pagamini
mo savo dalį įnešę.

1940 m. anglai padarė išra
dimą. kuris turėjo karo eigai 
turėti labai reikšmingos įta-

energijai kontroliuoti. Ir, kaip 
vėliau parodė Fuchso šnipinė
jimo afera, tas nepasitikėjimas 
nebuvo be pagrindo.

Bet šio reikalo Churchillis iš 
akių neišleido. Nors pokarinė 
darbiečių vyriausybė atomine 
energija mažai tesidomėjo, jis 
vis šį dalyką prisimindavo. 
1950 m. Churchillis tiesiog nu
siskundė, kad anglai, buvę, a- 
not jo, šioj srity pionieriai, bu
vo net Sovietų aplenkti. Tai 
jis, gal ir ne be pagrindo, lai
kė smūgiu tiek anglų prestyžui, 
tiek ir saugumui. Visai tad su
prantama, kad vos grįžęs į val
džią, tuojau savo draugą ir il
gametį patikėtinį paskyrė rū
pintis atominiais reikalais, o 
dabar atsivežė ir į JAV.
Ar pavyks dabar Cnurchilliui 

įkalbėti Trumaną leistis su 
anglais į labai artimą bendra
darbiavimą atominėj srity, 
sunku spręsti, bet neabejotina, 
kad nebus jam čia visai lengvas 
uždavinys. Fuchso afera čia 
dar nėra užmiršta. Neužmirš
tas ir nesenas dviejų atsakingų 
anglų diplomatų paslaptingas 
dingimas ir, kaip skelbiama, 
dabar atsiliepimas iš po Stali
no skvernu esančios Čekoslova
kijos. JAV patyrimo jau pamo
kytos, kad draugas geras da
lykas, bet apdairumas ir at
sargumas gal net dar geresnis.

Triukšmas dėl V. Rastenio

kos, būtent, išrado radarą. 
Kartu jie dėjo pastangų panau
doti ir atominę energiją. Buvo 
projektuojama jos pagalba su
kelti didelį karštį ir kartu ne
paprastą sprogimą. Bet, rada
rą pagaminus, anglams nepa
vyko. dėl lėšų ir techninių prie
monių stokos, atominę bombą 
pagaminti.

JAV įstojus į karą, anglai 
savo patyrimais pasidalino su 
jomis ir 1942 m. atsiuntė į 
JAV savo mokslinę delegaciją, 
kuri turėjo savo planus išdės
tyti JAV kariuomenei ir lai
vynui. Bet kad anglai savų spe- 
specialistų trūko, ta delegacija 
buvo sudaryta didele dalimi iš 
užsieniečių, net iš pabėgėlių 
vokiečių, tad ji čia buvo sutik
ta su nepasitikėjimu.

Anglai stengėsi, kad būtų in
formuojami. kas atominėj sri- 
tyj yra pasiekta. Net buvo su
daryti teoretiniai planai, kad 
atominės energijos srity tarp 
JAV. Anglijos ir Kanados bus 
artimai bendradarbiaujama. 
Bet prieš užsieniečius specialis
tus JAV nepasitikėjimas liko. 
Prie jo prisijungė ir Kongresas, 
išleisdamas įstatymą atominei
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Jau viešu dalyku pasklido 
žinia, kad “Dirvos” redakto
riaus V. Rastenio kandidatūra 
į Free Europe informacinę tar
nybą yra nemaloniai užkliuvusi. 
Jei tikėti J. Ginkaus radijo 
pranešimams (o mums rodos, 
jis to neturėjo daryti ir viešai 
tų dalykų nevilkti), tai esan
čios tiesiog dangaus galybės 
sujudintos ir net Lietuva dėl to 
būsianti nubausta ar jau bau
džiama. Kuo čia Lietuva nusi
kalto ir už ką bus nubausta, 
galėtų paaiškintu nebent pats 
radijo pranešėjas.

Ginkus tvirtina, kad kažkas 
iš lietuvių V. Rastenį įskundė. 
Kiti vėl pasakoja, kad esanti 
tokia amerikietiška organizaci
ja, kuri rūpestingai renkanti a- 
pie visus atitinkamus asmenis 
medžiagą ir, reikalui esant, iš
traukianti iš bylos turimus duo
menis. Ta organizacija ir paki
šusi Rastenio straipsnius, ku
riuose buvusi puolama Ameri 
kos demokratija, žodžiu, ko
mentarų netrūksta, nors, kiek 
mums teko girdėti, tikra prie
žastis kol kas daugiau spėja
ma. negu žinoma.

Bet ne tiek svarbu, kokia 
priežastis dalyko eigą lėmė, 
kiek pats faktas, kad pasiūly
tas kandidatas užkliuvo. Nors 
kai kieno dedamos didelės pa
stangos, kad praeitų, bet ir 
praėjus šio dalyko pasekmės 
bus labai rimtos. Ateity vėl 
kur nors pasiūlius kandidatą, 
atitinkamos įstaigos bus pilnos 
nepasitikėjimo.

Nėra abejonės, kad toks da
lykas mūsų reikalams yra ža
lingas. Taip pat aišku, kad dėl 
to asmenims, kurie ligi to pri
vedė, tenka nemaža kaltė. Da
bar girdėti, jog kai kurie iš 
jų sako, jog būtų nesiūlę, jei 
būtų žinoję, kad būsianti tokia 
reakcija. Bet .jei kas imasi tų 
atsakingų pareigų, tai privalo 
ir su reikiamu atsakomybės 
jausmu kiekvieną savo žygį ap
svarstyti. Kad čia reikia gerai 
dairytis, rodo ir ką tik Free 
Europe vengrų radijo grupės 
uždarymas. O lietuviai negalė
jo nežinoti, jog buvęs tautinin
kų generalinis sekretorius ir 
“Lietuvos Aido” toks pat gene
ralinis visų demokratinių gru
pių puolikas nėra toks asmuo, 
dėl kurio negalėtų būti labai 
nepalankios reakci jos. Supran
tama, kad ir dėl bet kurio kan
didato gali skundas atsirasti ar 
kilti abejonių. Bet kandidatas 
turi būt parenkamas toks, kad 
nebūtų jokios baimės, jog 
prieš jį joks pagrįstas skundas 
negalės būti iškeltas, jei ir at
sirastų, kas to bandytų imtis.

Visuomenė turi pagrindo pa-

geidauti, kad šiuo mums vp- 
patingai rimtu metu atsakingi 
už mūsų reikalavimų atstova
vimą žmonės tuos reikalus ir 
atstovautų su reikiamu atsako
mybės pajautimu.

Šio Legijono Štabas 1951 m. 
lapkričio 23 d. pasiuntė Vlikui 
tokį raštą:

Amerikos Lietuvių Legijo- 
nas apjungia Amerikos ir Lie
tuvos karų veteranus, buv. ka
rius ir Legijono Rėmėjų Mote
rų Talką. Š. m. gegužės 12 d. 
įvykęs šio Legijono atstovų sei
mas atskiru nutarimu įgaliojo 
Legijono Štabą pareikšti Vy
riausiajam Lietuvos Išlaisvini
mo Komitetui padėką už tau
tinių jėgų bei politinių srovių 
sutelkimą vieningam darbui ir 
už uolias pastangas Lietuvos 
išlaisvinimo fronte. Tokią Le
gijono valią vykdome šiandien 
— per metinę Lietuvos kariuo
menės įkūrimo sukaktį, kuri 
simbolizuoja nepalaužiamą lie
tuvių tautos troškimą nepri
klausomai gyventi ir laisvai ap
sispręsti.

Šiuo išreiškiame Am. Lietu
vių Legijono padėką Vyr. Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetui 
už minėtas kilnias pastangas ir 
pozityvią akciją, siekiant lietu
vių tautos išgelbėjimo iš žiau
riausios verguvės.

Prieš tris dešimtis metų dau
gis mūsų ginklo draugų didvy
riškai žuvo karo laukuose už 
Prezidento Wilsono paskelbtus 
laisvo tautų apsisprendimo 
principus ir už 1918. U. 16 pa
skelbto Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto įvykdymą. Dėl tų 
pačių idealų ir principų ir šian
dien gausiai aukojamas kraujas 
ir gyvybės Lietuvoje ir kitur. 
Tos brangiausios aukos tebūna 
tinkamai įvertintos ir pagerb
tos visų laisvųjų lietuvių įsipai-

reigojimu įsijungti į oiganizuo- 
tą darbą ir vieningą kovą dėl 
šių kilniausių idealų, principų 
ir teisių.

Petras Jurgėla, Am. Lietu
vių Legijono vadas. Justinas 
Liaukus, adjutantas.
Iš Vliko gautas atsakymas, ra

šytas 1951. XII. 5:
Mielas Vade, Vyriausiojo 

Lietuvos Išlaisvinimo Komite
to vardu dokėju Tamstai ir 
Tamstos vadovaujamam Lcgi- 
jonui už sveikinimus ir linkė
jimus. Jūsų pritarimas musų 
darbams ir jų įvertinimas bei 
stojimas mūsų pusėn kovai su 
žmonijos didžiausiu priešu ir 
Lietuvos pavergėju bei lietu
vių tautos naikintoju bolševiku 
didina mūsų pajėgas ir viltis 
vedamą laisvinimo kovą laimė
ti. Kovą laimėsim stoję visi į 
tą šventą ir žūtbūtinį laisvini
mo darbą.- Mums labai džiugu, 
kad su mumis ir didžiosios 
JAV. Tuomi įrodo, kad joms 
laisvė rūpi ne tik savoji, bet ir 
kitų. Padangė šviesėja. Raudo
nam priešui teisingumo ištar
mė artėja. Bus labai malonu 
pasimatyti laisvosios Lietuvos 
lygumose. Dieve padėk.

Jūsų, M. Krupavičius,
VLIKo ir VT Pirmininkas

Uždarytas Free Europe radijo 
vengrų skyrius

Šiomis dienomis Free Europe 
komitetas uždarė savo radijo 
vengrų skyrių. Kaip tenka pa
tirti, vengrų skyrius uždarytas 
dėl pačių vengrų savitarpinio 
nesutarimo.

Statant tuzinus naujų įmonių ekonomiškesnei elektros srovei 
gaminti ir išlaikyti pastovias, nekylančias kainas, yra darbas gana 
brangus. Pavyzdžiui, po karo išplėsta programa, vykdoma elektros 
bendrovių, aprūpinančių elektros energija Naująją Angliją, siekia 
PUSĖS BILIJONO DOLERIŲ.

Dabar, kaip jūs žinote, elektros bendrovėms neleidžiama tiek 
imti, kad būtų galima apmokėti naujus įrengimus; tam tenka mo
kėti iš savo kišenės. Negalima joms raustis mokesčių mokėtojų ki
šenėje per federalinės valdžios subsidijas.

Tai iš kur tada ateina pinigai? Jie ateina iš santaupų taupių 
žmonių, kurie supranta gyvybinę reikšmę, kurią Naujos Anglijos 
gerovei turi .elektros energija. Kadangi elektros bendrovėms grįžta 
tai, ką jos investuoja į naujų įmonių statybą, tai išmintingi žmo
nės visada yra pasirengę padėti finansuoti būtiną statybos išplėti
mą.
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SENATORIUS AR GENEROLAS?
Kiekvienais naujais metais žmonės suka galvas, kas bus. Ži

noma, visko prigalvoja: būto ir nebūto. Vienas laikraštis, iš tų 
spėjimų pasijuokdamas, parašė, kad vienas daiktas tikrai bus: 
Jungtinės Amerikos Valstybės rinks naują pi-ezidentą. Bet kas jis 
bus, atsakys tiktai rinkėjai šių metų pabaigoje. Tuo tarpu dar 
varžomasi dėl kandidatų. Partijos norėtų surasti tokį asmenj, 
kuriam kelią į Baltuosius Rūmus praskintų jau pats jo vardas. 
O kieno gi kito vardas dabar yra garsesnis už generolo? Juos 
iškėlė praėjęs karas ir juos kelia įtempta dabarties padėtis.

Ties vienu generolu dėmesys dabar yra taip sutelktas, 
kad jis nustelbia ir didįjį Britanijos svečią. Visi nekantriai lūku
riuoja, ką gen. D. Eisenho'.veris pasakys: sutiks būti renkamas 
prezidentu ar nesutiks ? Klausimas tas išeina toli už Amerikos 
sienų, nes pats generolas yra toli už savo namų. Jo dabartinės pa
reigos ir neleidžia jam aiškiai pasisakyti. Bet jis neatsisakysiąs, 
jei tauta to norėsianti. Lieka tik pasisakyti respublikonų parti
jai, ką ji norėtų turėti Baltuose Rūmuose: senatorių ar genero
lą?

Šiuo klausimu respublikonai nėra vienos nuomonės, nes nėra 
jau taip lengva pasirinkti tarp šen. Tafto ir gen. Eisenhowerio. 
Galimas daiktas, kad pirmasis visai lengvai praeitų, jei būtų tik
ra, kad jis pasieks Baltuosius Rūmus ir pavers juos iš demokra
tų- Nors praėjusiais metais jis senatoriaus vietą atlaikė, bet tai 
dar nerodo, kad atlaikytų ir visame krašte. Šen. Taftas turi ne
mažai šalininkų, bet ir nemažai priešininkų. Pačioje partijoje ne 
visi jį palaiko ir remia. Tuo tarpu gen. Eisenhovveris, atrodo, savo 
vardu galėtų labiau prasimušti. Vadinasi, jei norima sumušti de
mokratus, yra pagundos bandyti pasiremti generolu.

Senatorius ir generolas šiek tiek skiriasi ir savo pažiūromis 
į tarptautinę politiką. Kas dirba daugiau namie, tam tie namai 
labiau ir rūpi. Dėl to kai kurie laikraščiai nurodo, kad šen. Taf
tas simbolizuoja daugiau užskliaustą namų politiką. Jungtinės 
Amerikos Valstybės turi būti pirmiausia stiprios namie, kad jų 
niekas neliestų. Tiesa ta yra tikra, bet tikras taip pat daiktas, 
kad dabarties metu sunku pasakyti, kur namų saugumas pra
sideda ir kur baigiasi. Dėl to kiti pažymi, kad gen. Eisenhovveris 
atstovauja tą politiką, kurią dabar veda kaip kariškis: stiprina 
JAV galybę kituose kraštuose. Nėra abejonės, kad ir iš Baltųjų 
Rūmų jis dairytųsi po plačiuosius strateginius laukus.

Kurią politikos linkmę respublikonų partija labiau pabrėš, 
sakoma, parodys tiktai liepos mėnesio sprendimu: išstatydama 
kandidatą į Baltuosius Rūmus.

Tarp Gibraltaro ir Persų į- 
lankos yra JAV-bėms svarbių 
dalykų: aviacijos bazės, Suezo 
kanalas, nafta, mineralai ir iš
tiesti Sovietų pirštai. Apie į- 
tampą Irane ir Egipte jau vi
si žinome. Bet atrodo, kad 
prancūzų ir ispanų Maroke ga
li taip pat atsirasti įtampos ži
dinys.

Vyresnieji dar atsimena 
rifkabilus

gyvenančius derlingame slėny
je tarp Alto kalnų, Maroko vi
duryje, ir jų legendarišką vadą 
Sidi Mahomed Adb EI Krim, 
kuriam buvo pasisekę visus 
marokiečius vienoje vadovybė
je sujungti kovai prieš ispanus 
ir prancūzus. Ta kova 1921 m. 
virto atviru karu tarp Abd EI 
Krimo ir Ispanijos. Abd EI 
Krim buvo ispanus prispaudęs 
prie jūros. įkūręs nepriklauso
mą respubliką ir užmezgęs dip
lomatinius santykius su kito
mis valstybėmis. Buvo laukia
ma, kad ispanai visai pasi-

Ir Marokas grasina karu
trauks iš Maroko, bet Abd EI 
Krim nepasitenkino apmušęs 
ispanus ir 1925 m. įsivėlė į ka
rą su Prancūzija.

Kai prancūzai pavedė mar
šalui Petain’ui vadovauti 100,- 
000 armijai ir ispanai pasiuntė 
prieiš Abd EI Kl imą dar 30-40,- 
000 naujų kareivių, Abd EI 
Krimo sukilėliai negalėjo atsi
laikyti ir pats “Maroko liūtas” 
su savo artimiausiais bendra
darbiais pasidavė prancūzams į 
nelaisvę, o Prancūzijos vy
riausybė internavo Abd EI Kri- 
mą Reunion’o saloje.

1947 m. prancūzai nutarė 
perkelti belaisvį į Rivierą ir čia 
leisti tam priešui baigti savo 
gyvenimą, bet laivui sustojus 
Port Said’e Abd EI Krim su sa
vo palydovais ramiai išlipo iš 
laivo ir pasidavė Egipto kara
liaus Faruko globai, o egiptie
čių minios sutiko jį su didžiau-

J. GOBIS

siomis ovacijomis. Atsiradęs 
Egipte Abd EI Krim negaišda
mas sudarė

“Komitetą šiaurės Afrikai 
išvaduoti”,

kuriame dirba ir kurį remia 
visokių politinių partijų emig
rantai iš Maroko, Alžiro ir Tu- 
nisijos. Jis pats ir kiti emig
rantai prašė UNO ištirti sąly
gas prancūzų ir ispanų Afrikos 
kolonijose. “Jei šitos priemo
nės neduos laukiamų rezulta
tų”, sako Abd EI Krim grąsi- 
namu tonu, “tai aš vadovausiu 
dar baisesniam karui. Mirs 
tūkstančiai žmonių. Kovosime 
visomis mūsų dispozicijoj esa
momis priemonėmis, net savo 
kumštimis. Jei mus sumuštų ir 
ne vieną kartą, kovosime tol,

INDIJA
Šiuo metu Indijoje vyksta 

pirmieji visuotinai ir laisvi rin
kimai. Bet jie ir parodo, kad 
demokratinė sistema dar labai 
atsilikusiuose kraštuose susidu
ria su dideliais sunkumais. Y- 
pat ingai, jei didžioji gyventojų 
dalis nemoka nei skaityti, nei 
rašyti. O Indijoj dabar vyks
tančiuose rinkimuose turi da
lyvauti 170 milijonų gyventojų, 
iš kurių 80% yra analfabetai.

Šių rinkimų metu turės būti 
išrinkta bendrojo krašto par
lamento 490 atstovų ir 3393 at
stovai į provincijų tarybas. 
Rinkimai prasidėjo gruodžio 
mėnesį, bet didžiąja dalimi jie 
bus vykdomi sausio mėnesį, 
kad nebūtų sutrukdyta pjūtis. 
Rinkimų komisijos vietoje nu
stato, kada rinkimai turi įvyk
ti. Tik viena yra nustatyta, kad 
ligi vasario 28 d. jie turi būti 
baigti visame krašte.

Analfabetų rinkimuose daly
vavimui palengvinti rinkimų 
komisaras sugalvojo specialų 
būdą. Rinkėjas savo balsą įme
ta į urną, ant kurios papieštas 
partijos, už kurią jis nori bal
suoti simbolis — namelis, me
dis arba kas nors kitas.

Nors gyventojai taip yra ne- 
įgudę į naujosios santvarkos 
techniką, bet rinkiminė kam
panija čai vyksta labai smarki 
ir sutraukia dideles minias da-

RENKA PARLAMENTI
lyvių. Iš toliau daugelis atvyk
sta net raiti ant kupranugariu 
ir drablių. Kai kurie išradingi 
kaimų politikai net paukščius 
įtraukia į rinkiminę kampani
ją. Daug kur matyti varnų ir 
balandžių su pakabintais ant 
kaklo lapelias, kuriuose nupieš
ti jų palaikomų partijų simbo
liai.

Viso rinkimuose išstatyta

20.000 kandidatų, iš kurių apie 
trečia dalis nepriklauso jokiai

18 didžiųjų partijų ir didelį 
skaičių įvairių tik prieš pat 
rinkimus išdygusių partijėlių.
Komunistų partija Indijos rin
kimuose vaidina tik nežymų 
antroeilį vaidmenį. Tarp 20,- 
000 kandidatų jie visam kraš
te tačiau yra išstatę 500.

Buvusi Indijos ambasadore JAV, Vijaylakshmi Pandit, grįžusi j 
savo kraštą, dalyvauja rinkimų agitacijoje. Ji yra kandidatė i In
dijos parlamenta.

kol bent vienas iš mūsų bus 
gyvas...

Pripažįstame, kad komuniz
mas sudaro pavojų arabams ir 
musulmonams ir todėl norime 
būti nepriklausomi nuo viso 
pasaulio .tačiau kritiškoj situ
acijoj, jei pradėsime karą, pri
imsime pagalbą iš kiekvieno, 
taigi ir iš Sovietų Sąjungos.”

Kad Abd Ei Krimo vadovau
jamas komitetas turi įtakos 
Šiaurės Afrikos arabų bei rif- 
kabilų politinei laikysenai, dėl 
to nėra abejojimo, nes Prancū
zija plečia Maroko autonomi
ją, bet ar Abd EI Krim galė
tų laimėti antrą karą prieš 
Prancūziją ir Ispaniją, tai yra

PAVERGTOJE
• Elektra gęsta Vilniuje, 

Žalgirio gatvėje, vakarais ir 
naktį, o dieną šviečia, kaip ty
čia, kada mažiau reikia. Atsi
klausus, kodėl taip daroma. 
Energijos Valdyba paaiškino.

klaustukas, nes drąsūs rifkabi- 
lų kavaleristai būtų bejėgiški 
prieš savo priešų aviaciją ir 
tankus, o Sovietams pristatyt 
savo lėktuvus į Šiaurės Afri
ką nebūtų tiap patogu, kaip 
Kiniją ir Šiaurės Korėją, nes 
Sovietų siena nuo Šiaurės Af
rikos gan toli. Tačiau prasidė
jus pasauliniam karui sukili
mas Šiaurės Afrikoje vakarų 
demokratijai nebūtų malonus 
reiškinys.

Šiuo metu Abd EI Krim yra 
72 metų, yra nutukęs ir serga 
priepuoliais. Taigi jo amžius 
gali būti neilgas, bet ar neat
siras kitas “Maroko liūtas” su 
tokia pat drąsa ir autoritetu,— 
į tai sunku atsakyti. Dažniau
siai būna taip, jog maištaujant 
masėms, atsiranda joms ir tin
kami vadai.

LIETUVOJE
Dzeržinskio rajono agit. punk
tų ir kolektyvų vedėjams, nors 
jau prieš mėnesį buvo paėmęs 
reikalingus kelionpinigius.

Taricinas panašiai pasielgia ne
retai. piktinasi “SL”. Ir ko ?

kad taip daroma “ryšium su e- 
lektros energijos trūkumu.”

• Siaubų miestas vasarą, kai 
buvo ilgos dienos, turėjo daug 
elektros, o žiemai užėjus ir e- 
lektros energijos pritrūkus, vėl 
teko grįžti prie žibalinės lem
pos. O tai dėl to, kad “elekt
ros stotyje prasidėjo remontas” 
— rašo Marininas “S. L.” Ir 
atsitik tu man taip: kai dienos 
trumpos, trumpa ir su šviesa.

• Vilniaus darbininkų tary
bos 12-joj sesijoj konstatuota, 
jog Vilniuj nesutvarkytas van
dens teikimas, blogai prižiūri
mas grindinys. Menkai vysto
mas sodų, parkų ir gėlių ūkis. 
Nepakanka būtiniausio varto
jimo gaminių. Ir tai — sosti
nėj!

• M. Kutikinas kom. spaudoj 
aprašo, kaip jis per metus lai
ko padavė net keturis kam rei
kiant prašymus, kad padarytų 
reikalingą remontą Vilniuje Al
gimanto g. Nr. 55, bet į nė vie
ną nesulaukė jokio atsakymo.

• Taricinas, Marksizmo-leni
nizmo vakarinio un-to direkto
rius. nenuvykęs į paskaitas, pa
siteisina. kad “buvo rimtai su
sirgęs jo giminaitis” Jis taip 
pat atsisakė daryti pranešimą

Juk jis tik rodo, kaip bolševi
kas, išėjęs rekalingą teorinį 
kursą, turi elgtis praktikoj.

• S. Sudovas skundžiasi, kad 
yra automobilių, bet nėra kuo 
važinėti. “Trūksta dalių, maši
nos stovi. Tik vienam Vilniuje 
10 taksių negali važiuoti, nes 
jiems trūksta padangų. Auto
mobiliai “Pergalė” buvo pra
dėti naudoti nuo 1946 m. Ir 
nuo to laiko nebuvo įgabenta 
nė vienos stabdžių plokštelės. 
Šimtai prašymų buvo įsiūti į 
automobilių bazių bylas, o rei
kalingų dalių nei dažų ligi šiol 
nėra. Todėl dažnai dėl menkos 
detalės reikia vykti į tolimą 
komandiruotę arba — dar blo
giau — prašyti “patarnavimų 
spekuliantų.”

“Mūsų tėvynės sostinė — 
Maskva.”

Ta pati “SL” skelbia, kad 
Klaipėdos rajono sovehozas 
“Dumpiai” įsigijo radiją, ir 
“vakarais sovehozo darbininkai 
reguliariai klauso pranešimų iš 
mūsų tėvynės sostinės —Mask
vos ir Vilniaus.” Tokių prane
šimų vis dažnėja taip pat “Tie
soj” ir kitoj komunistinėj spau
doj.

(Kadangi “Drg. Stalinas sako, jog be kritikos nėra pažan
gos”, kaip kad paskelbė “SL” 1951 m. balandžio 7 d., tai ir už 
šias pastabas komunistai turėtų būti mums dėkingi. “SL”— So- 
vietskaja Litva, “T” — Tiesa). A. Pak—nis

V E s
Iš švedų kalbos 
vertė Juozas Lingis

Taigi, valanda jau prisiartino... 
Kad tave kur galas, keista, kad 
tas apatinis ten žemai matosi. 
Miela, Agnėtėle, paskubėk, jei 
galima.

— Pala, pala, stovėk, neju
dėk, kad galėčiau prieiti.

—Oi, oi, ir pamiršau... Ką 
sakė kunigėlis, Jonuli?

— Kunigėlis? Ką jis sakė? 
O gi nieko nesakė.

— O tu su juo, žinema, pa
sisveikinai?

— Ne, aš išėjau, kai tik jis 
atėjo.

— Išėjai?
— Taip, man atrodė, kad aš 

turiu pas Tave užlipti.
— Taip... taip, tai labai ma

lonu iš tavo pusės, suprantu. 
Lukterk, aš tik vainiką užsidė
siu, o paskui jau viskas tvar
koj. Mielas Jonuli, ar ten že
mai viskas taip, kaip reikia?

— Taip, Fridute, viskas, kaip 
reikia, ten viskas taip gražu.

—O gėlių vazonai, ar jie sa
vo vietoje stovi?

— Žinoma, kad savo.
— O nėrinių užtiesalai ant 

klaupkelių, ar Hulda jų nepa
miršo?

— Ne, ne, viskas, kaip turi 
būti. •
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— O tortą? Tortą, Jonuli 
mielas? Ar tu tikras, kad jį at
nešė?

— Tikrai pasakyti negaliu, 
bet aš mačiau Klasą ateinant 
su torto dėže, atrodo, kad ten 
galėjo būti tortas.

...Taip, tai, reikia tikėti, kad 
atnešė. Kad tik viskas būtų 
taip, kaip reikia toje mūsų gy
venimo didžioje šventėje...

— O gerdami kavą, ar sve
čiai vaišinosi kaip reikiant?

— Žinoma, kad vaišinos.
— Tu, žinoma, prašei, kad 

jie patys vaišintųsi?
— Ne, nereikėjo, mieloji Fri

dute.
— Na, galima sakyti, kad tu 

jau tvarkoje, — tarė Agnė ir 
paskutiniu kritišku žvilgsniu 
peržvelgė ją.

— Tikrai? Dėkui, dėkui, Ag
nėtėle miela. Gali jau įeiti. Jo
nuli, eik čion, už durų laukti 
jau nebereikia.

Jonas įėjo į vidų. Jis net la
bai nustebo, pamatęs tokį su
tvėrimą prieš save kambarėlio 
vidury, akinančiai baltą ir gra- 
žią. Savo mylimą Fridą, kurios 
pamatymas pripildė jį net svai
ginančios laimės. Jis žiūrėjo ir 
žiūrėjo į ją žėrinčiu žvilgsniu, 

nenorėjo tikėti, kad tai tiesa.
— Ar tu patenkintas mani

mi, brangusis?
— Taip,—tarė jis kiek drum

zlinu balsu, ir jo akyse ištriško 
ašaros. Vargšelis. Jis negalėjo 
nieko kito sakyti, jis tik spaudė 
ir spaudė jos ranką, lyg dėko
damas jai.

— Tai viskas gerai, — su
šnibždėjo Fridą kiek kaukšėda
ma. — O dabar lipkime kartu 
žemyn .

Ji nusišluostė ašaras, ant a- 
kių laikė nosinaitę, nenorėda
ma savo susijaudinimo parody
ti.

—’ O puokštę! puokštę! — 
šaukė Agnė ir nubėgo prie va
zos, kur ji buvo įmerkta, išėmė 
ją ir nušluostė rankšluosčiu. 
Puokštė buvo gražių ružavų 
gvaizdikų su trupučiu žalumy
nų.

— Dėkui, dėkui, Agnėtėle 
miela. Ir pamiršk tu man... 
Taip, taip, tokią valandą, kaip 
šią, žmogus užmiršti viską.

Jie lipo žemyn, viens prie ki
to prisiglaudę. Vainikas truputį 
pasviro, laipteliais belipant, 
šiaip viskas buvo, kaip reikiant. 
Džiaugsmu žėrinčiomis akimis 
žengė jie į sutuoktuvių salę, į 
tą nedidelį kambarėlį, į kurį 
pro užuolaidas skverbėsi saulės 
spinduliai. Jie žengė pro sve
čius, pro moteris, kurios pri
tvinkusiomis akimis žiūrėjo į 
juos, pro vyrus, kurie stovėjo 
ir kriauksėjo. Prie klaupkelių 
laukė jų kunigas, griežtas ir 
pagarbos pilnas. Jie sustojo 
prieš jį lyg du ištikimi vaiku

čiai, švento laukimo kupini. Jis 
peržvelgė juos pro savo pince- 
sė, atsivožė knygą ir pradėjo 
skaityti.

— Vardan Dievo Tėvo, Sū
naus ir Šventosios Dvasios.

Jie sekė kiekvieną jo lūpų 
judesį. Atydesnių klausytojų, 
taip bijančių praleisti bent vie
ną žodelį ir taip akimirkos rim
ties pagautų, nebegalėjo būti. 
Jonas šypsojos, kaip ir visada, 
bet iš neišpasakyto susikaupi
mo. Galvą laikė jis truputį pa
kreipęs, kad geriau girdėtų 
viską, rankas gi buvo stipriai 
sunėręs iš visos širdies tikėda
mas tuo, kas jam buvo sako
ma. Ir Fridą kiek galėdama 
spaudė rankomis puokštę, išti
kimai ir nužemintai dėkingai 
žiūrėdama į kunigą. O kai jie 
paskui turėjo atsiklaupti, jiems 
atrodė tatai maloniausia už vis
ką. Saulė švietė į juos, į Fridos 
baltą suknią su vualiu. kurs 
atrodė lyg iš pačios šviesos bū
tų padarytas, švietė ir į Joną, 
naujais, dar nedėvėtais drabu
žiais apsivilkusį. Jie klūpėjo 
prieš pat langą, todėl jų akys 
švietė beveik antgamtine švie
sa. Aplink juos stovėjo gėlių 
vazonai. Tai buvo šviesos ir 
grožio kupina valanda.

Kiti gi taip jausti negalėjo. 
Jie buvo čia tik pakviesti. Bet... 
buvo skaitomi juk Dievo žo
džiai, ir iškilminga juk taip 
pat buvo. Moterys stovėjo, jų 
akys buvo kiek padrėkusios, 
kaip per sutuoktuves kad būna. 
O be to, visi juk girdėjo, kaip 
jie drebančiu balsu atsakinėjo 

į tuos nustatytus klausimus. 
Visiems juk buvo malonu būti 
kartu, taip gerai juos abu pa
žįstant. Ir Joną jie juk savaip 
pažino.

Pamokslėlio kunigas nesakė, 
jo ir nereikėjo. Bet jis sukalbė
jo Tėve mūsų ir palaiminimą, 
niekada jiems tie žodžiai taip 
gražiai neskambėjo, kaip da
bar, atrodė lyg dvi visai nau
jos maldos su naujais, nuosta
biais, vien tik jiems dabar 
skirtais žodžiais. Kunigas suvo
žė knygą, ir šis jaudinantis ak
tas pasibaigė. Jonas ir Fridą 
buvo amžinybės ryšiais surišti.

Atnešė vyno. Visi užgėrė 
juos, pirmiausia kunigas, jiems 
laimės linkėdamas, paskui visi 
kiti, pagal amžių, užimamą vie
tą ir giminystės santykius. 
Saulė švietė į stikliukus, o jie 
«-» • ei-C I jC* pvrscG*

jo, taip nepaprastai iškilminga 
buvo tame nedidukame kam
barėlyje. Vidury svečių, visų 
apsupta, stovėjo jaunoji, neiš
pasakytos laimės apimta, šalia 
jos stovėjo Jonas, jis šypsojos 
kiekviena savo mielo veido 
raukšliuke. Svečiai ir jį užger
davo: stikliuką, jis laikė pačiais 
pirštų galiukais, lyg jis ištiestų 
ranką kažkokią nepaprastą gė
lę duodamas. Visur buvo malo
nių akių, visiems reikėjo dėko- 
tis, jis lankstėsi ir lankstėsi ne
nustodamas. Į jį atsimušė tokia 
šilimos ir nuoširdumo banga, 
apie kurią jis niekada ir pagal
voti nebūtų pagalvojęs. Paskui 
truputį aprimo, svečiai susėdo 
už stalų prie lango ar sofoje,

Taigi, mieloji, linkime tau daug 
daug laimės, mums taip malo
nu, kad tu ištekėjai.

— Dėkui. Matildėle mieloji, 
dėkui.

Pašnekesiai tęsėsi. Fridą šyp
sojos, laiminga būdama. Jonas 
juk jos. Jie palingavo galvas 
vienas antram paslaptingai, jų 
žvilgsnis tebebuvo dar paslėptas, 

bet širdy jau skambėjo šventi 
žodžiai. Dabar jie stovi kiek 
atokiau nuo vienas antro, bet 

ką tai reiškia, tai tik valandė
lei trumpai. Viskas sukėsi kuo 
puikiausiai, ji matė, kad ir jam 
taip atrodė. Reikia pasakyti, 
kad jie "visi buvo nepaprastai 
malonūs. Daugelis iš jų važia
vo ilgą kelio galą, kad tik ga
lėtų toje jų didžioje dienoje da
lyvauti. Kaip keista, kad tiek 
daug suvažiavo vien tik dėl jų. 
Kalbų visur netrūko, taip kad 
buvo sunku suspėti, nelengva 
buvo ir žinoti, prie kurio reikia 
prieiti ir klausytis. Tik pagal
vok. kaip buvo iškilminga, kai 
visi priėjo prie jų ir užgėrė 
juos.

Iš virtuvės pradėjo veržtis 
valgių kvapas, moterys pradėjo 

spėlioti, kas bus patiekta, tik
riausia kepsnis, kaip kad pri
tinka. Taip. Fridą, ji norėjo, 
kad viskas būtų pirmos rūšies. 
O buvo iš ko. Kiek ji iš tos ne
didelės krautuvėlės uždirbda
vo. .joks žmogus negalėjo žinoti. 
Hulda nešė valgius į stalą, Ji 
buvo nėrinių prijuoste užsidė
jus, oi, oi!

(bus daugiau)

pradėjo tarp savęs šnekučiuo
ti, ir jis buvo paliktas ramybė
je kambarėlio vidury, ilgai jis 
buvo paliktas ramybėje.

Moterys pasigavo Fridą, pra
dėjo jai per petį tapnoti ir tar
ti vieną kitą nuoširdesnį žode
lį, negu kad sveikindamos.

— Taigi, mieloji Fridą, išsi
pildė tavo noras. Dabar tu tai 
jau tikrai laiminga? Ar ne?

— O! taip, miela Lindgre- 
niene, aš taip laiaminga, kaip 
žmogus tik begali laimingas 
būti.

— Taip, taip, suprantu, su
prantu, Fridą miela.

Prie jos turėjo juk ir gimi
naičiai prieiti ir sušnekti tru
putį.

— Tai ištekėjai, Fridą mie
la.

— Ištekėjau, mieloji Emma.
— Taip, taip. į pabaigą ne

vienam taip atsitinka.
— Beta kas gi galėjo manyti, 

kad taip atsitiks. Mes labai ne
daug težinome, kam mes nus
kirti.

— O! — įsimaišė Svensso- 
naitė iš tabako krautuvės, — 
betrūko tik, kad Fridą neište
kėtų. Daug kartų sakiau: keis
ta, kad toji Johanssonaitė ne
išteka. Turi iš ko.

— Tik pagalvok, ir aš taip 
sakydavau. Mano senis, kai 
mes sėdėdavom ir ot taip apie 
giminaičius užsimindavom, sa
kydavo: Fridą, ji niekada nebe- 
ištekės. Bet aš galvojau, kad 
geriau reikia palaukti, iš anks
to juk niekas nieko nežino.



Sausio Ti?

Kaip iš dolerio pasidaro 1000?
lvas iš mūsų nėra sudarinė- 

jęs pianų, kaip taupyti ir su
taupyti sau pinigų. Bet visas 
tas musų "planingas vežimas" 
dažniausiai sugnudavo, atsi
trenkęs į vieną iš 3 "akmenė
lių": aroa neužteko žmogui 
vanos reguliariai dėti centą 
prie cento ir iš banko sąskaitos 
pinigai ištirpo, perkant šį bei 
tą; arba jie buvo išleisti ko
kiems malonumams apmokė
ti; arba jie buvo prarasti dėl 
nevykusio tų pinigų panaudoji
mo biznyje, pasKoiose, akcijo
se ir kitur. Kai kas taupė labai 
gerai, bet mirtis nesutaupė 
jiems laiko. — ėmė ii- staiga 
nutraukė visus planus.

Kas nenorėtų skaitytis su 
tuo, kad mirtis bet kurią va
landą gali nutraukti tvarkin
giausiai vykdomą taupimo pia
ną. tas užmerktų akis prieš 
neabejotiną tiesą. Užmiršti, 
pad po mirties dalgiu jau ne
lieka jokių galimybių, reiškia 
palikti savo vaikus ir šeimą ak
lam likimui. Jaunas ar senas— 
nė vienas
su Dievu sutarties nepadarėme, 
kiek dar lieka mums gyventi. Iš 
patyrimo žinom, kad iš 100 
žmonių 25 metų amžiaus apie 3 
mirs ligi 35 metų: 9 sulauks 45 
metų; 20 gyvens ligi 55. 38 ligi 
65 metų ir t.t. Pavojus mirti 
“per greit” yra pakibęs vir
šum kiekvieno galvos.
Paimkim vieną pavyzdį. Žmo

gus 35 metų turi šeimą iš ke
lių mažų vaikų ir ją išlaiko. Jis 
pasiryžo sutaupyti savo šeimai 
palikimą. Taupydamas po 500 
dolerių į metus, jis per 20 me
tų sudėtų

10,000 doleriu sumą.
Bet lygiai po vienerių metų 

likimas jam lėmė būti vienu iš 
9, kurių visus pianus mirtis nu
traukė. Lėkė koks “varjotas” 
automobiliu, užlėkė, suvažinė
jo ir nepastebėtas nudūmė kito 
suvažinėti. Banke buvo 500. 
Tiek jų ir paliko! Brukliniškis '

lietuvis pasakymų, kad to vien 
tik ant pagrabo neužteks...

Bet jeigu tie patys pinigai 
būtų buvę sudėti į draudimą? 
Jo seimai Kompanija per 24 va
landas išmokėtų visus tuos 10.- 
000 dolerių, kuriuos jis tik per 
20 metų tebūtų galėjęs sutau
pyti. \ a, kur aparauaa parodo 
savo pagalbos ranką. Ji pade
da taupymo piane nugalėti 

laiko netikrumą
Turėdamos galvoje gryną 

taupymą, gyvyoės draudimo 
kompanijos Kaip tik labai pla
čiai naudoja specialius

taupomuosius draudimus, 
angliškai vadinamus “Endovv- 
ment", kur žmogus gali apsi- 
draust 10, 15, 20, 25, 30 metų 
arba, sakysim, ligi 65 metų am
žiaus. Jei jis gyvas sulauks to 
amžiaus, tai jam pačiam bus 
išmokėti visi pinigai ir procen
tai už visą laiką. Jei žmogus 
mirtų apsidraudęs (kad ir po 
vienos dienos), jo šeimai bus 
išmokėta visa draudimo suma.

Mokėti už tokį draudimą 
žmogus turi maždaug tiek, 
kad per draudžiamąjį laiką jis 
sudėtų tokią sumą, kuriai yra 
apsidraudęs. Kompanija gi ne
ša jo mirtingumo riziką už juo
kingai mažą priedą, o drau
džiantis jaunesniam amžiuje— 
kartais nėra jokio priedo. Ben
drai. kuo amžius didesnis, tuo 
mirtingumas aukštesnis ir tuo 
premijos yra didesnės.

Yra ir kita draudimų rūšis, 
kur žmogus araudžiasi

visam amžiui.
Tas draudimas yra pigesnis. 

Sakysim, žmogus apsidrau
džia 20 metų amžiaus, tai jis, 
vidutiniškai, turi mokėti už 
S1000 maždaug 18 dolerių į 
metus. Taigi, kad jis kompani
jai sumokėtų tą 1000 dolerių, 
reikia bent 55 metų. (Jis tada 
jau bus 75 metų amž. senis!). 
O kompanija neša atsakomybę 
nuo pirmos dienos. Kas gali su

žmogum atsitikti per tokią ilgą 
55 metų virtinę?

Taigi, jei vidutinio amžiaus 
žmogus (pav., 35) pasiryžta 
taupyti į savaitę tik po vieną 
dolerį juodai dienai ir tą dole
rį investuoja į gyvybės taupo
mąjį 20 metų draudimą, tai jo 
doleris jam užtikrina tūkstantį.

Kaip matot, čia jokia gudry
bė. Tai yra tik rezultatas gerai 
organizuoto

kooperatyvinio gyvenimo.
Jei turėsit kantrybės pasekti 

mūsų laikraščio straipsnius to
liau, tai mes išsiaiškinsim tą 
paslaptį, iš kur tos kompanijos 
išsiverčia ii- dar milijonus su
krauna. H.

Lietuvės giesmininkės, kurios pabėgėlių prieglaudoje Varelyje (Vokieti
ja) per pamaldas ir dabar gieda daugeli senoviškų giesmių. Sėdi (iš kairės i 
dešine): P. Stanaitienė, K. štarienė, U. Linartienė; stovi: A. Medelienė ir 
M. Galinienė.

BAŽNYČIA IR PASAULIS

BALT1MOKES ŽINIOS
Naująją Metu sutikimas

Baltimoriečiai Naujuosius 
Metus sutiko labai įvairiai: vie
ni šeimose, kiti Lietuvių salė
je. Atletų klube, šv. Alfonso 
salėje ar kitur. Bene triukš
mingiausias ir skaitlingiausias 
Naujųjų Metų sutikimas buvo 
Lietuvių salėje, o šeimyniš- 
kiausias ir jaukiausias — šv. 
Alfonso salėje, čia buvo susi
telkę tik apie 150 asmenų, 
daugiausia naujakurių. Pobū
vis buvo labai linskmas ir 
tvarkingas. Prieš Naujuosius 
Metus sutinkant, atvyko dar 
apie 12 asmenų iš NVashingto- 
no. pasauliečių ir dvasiškių. Jų 
tarpe buvo ir Lietuvos Vytau
to Didžiojo Universiteto prof. 
Vaclovas Biržiška. Svečiai, ra
dę čia sveikai linksmą nuotai
ką. pasiliko sutikti Naujųjų 
Metų. Naujųjų Metų proga 
prašneko į susirinkusius šv. Al
fonso parapijos vikaras kun. 
Petras Patlaba ir L. T. D-jos 
pirmininkas Matas Brazaus
kas. Apie 1 vai. nakties baigėsi 
visas pobūvis. Pažymėtina, kad 
visi išsiskirstė pėsti.

Šį Naujųjų Metų sutikimą 
surengė L. T. D-jos Valdyba. 
Sutikime dalyvavę nesigaili ir 
D-jos Valdybai yra dėkingi už 
tvarkingai surengtą sutikimą.

mokiniams lietuviškos nuotai
kos valandėlę. Programa buvo 
savotiškai įdomi, nes ji buvo 
skirta patiems mokiniams pasi
džiaugti. o ne suaugusius links
minti. Mokiniai kartu su moky
tojais pažaidė gana daug taut. 
žaidimų, padainavo, pagiedojo, 
padeklamavo ,inscenizavo ir 
paskaitė. Visa programos me
džiaga buvo paimta iš šių mok
slo metų pirmojo pusmečio šeš
tadienių darbo. Mokiniai visa 
atliko gana gerai ir pavyzdin
gai. mandagiai, drausmingai. 
Viso vakaro programa buvo 
vienas montažas.

Šioje vaikų pramogoje daly
vavo ir svečių: mokinių tėvai, 
mokyklos steigėjai, parapijos 
kunigai su kleb. kun. dr. L. 
Mendeliu. seserys kazimierie- 
tės, šiaip lietuvių visuomeni
ninkų ir atsitiktinai užkliuvę 
“Darbininko” redaktoriai ir 
pranciškonų vienuolyno Brook- 
lyne viršzininkas tėvas V. 
Gidžiūnas OFM. Bendrai, sve
čių būta žymiai daugiau, negu 
tikėtasi. Visa tai mokyklai su
teikė labai didelę garbę ir pa
kėlė jos ryžtą ateičiai.

Mokyklos programą atlankė 
ir Kalėdų Senelis, su labai ver
tingais dovanų likučiais. Jis 
gausiaai apdovanojo ne tik vi
sus mokyklos mokinius, bet ir f 
mokytojus. Ypač įdomią dova
ną gavo mokykla — du Lietu
vos istorinius žemėlapius, ku
riuos laisvalaaikiu nupiešė adv. 
Algirdas Leonas, mokyklos tė
vų komiteto pirmininkas. Pro
gramą baigiant buvo pasakyta 
kalbų, iškeliančių lietuvių šeš
tadienio mokyklos reikalingu
mą ir jos pajėgumą. Vakaro 
proga surinkta aukų mokyklos 
reikalams 55 dol. 35 et. Para
pijos klebonas, kun. d-ras L. 
Mendelis, įvertindamas mo- 
^ykios naudą lietu v iškurnu ba-

RINKIME GIESMIŲ MELODIJAS
Visai teisingai Lietuvą vadi

name dainų šalimi. Tačiau ša
lia dainų, lietuviai giedojo la
bai daug religinių giesmių, ver
stinių iš kitų kalbų ir dar dau
giau naujai sukurtų, pradedant 
pirmaisiais krikščionybės šimt
mečiais Lietuvoje.

Lietuvių katalikų giesmės 
pradžioje nei teksto nei melo
dijų atžvilgiu nebuvo užrašo
mos nei spausdinamos. Tik 16 
amž. katalikai Lietuvoje pra
dėjo daryti giesmių rinkinius, 
spausdindami jų tekstus. Mu
zikos, melodijų likimu bei tvar
kymu paliko pasirūpinti pa
tiems giedotojams. Tad giedo
tojai taip, kaip jiems lietuviš
kas nusiteikimas padiktavo, ir 
pradėjo kurti savas gaidas, jas 
dalinai skolindami iš kitur ir 
savaip išraitydami. Kaip iš iki 
šiol atliktų studijų man yr^ 
paryškėję, giesmių tekstams 
gaidas senieji didele dalimi sko
linosi iš labai gausaus mūsų 
dainų melodijų lobyno. Tokiu 
būdu ir verstinius giesmių tek
stus dar labiau sulietuvino.

Kadangi lietuviai tuomet dar 
neturėjo savų terminų teolo
ginėms mintims išreikšti, dėl 
to buvo skolinami įvairūs sve
timi žodžiai, kurie dabar mums, 
grynai lietuviškoje kultūroje 
užaugusiems, jau netinka. Jau
noji mūsų karta senų giesmių 
jau nebesimokė, jomis nebesi
domėjo ir jų nebeatnaujino (iš-

K. K. SENKUS

Liet, šeštadienio mokyklos 
eglutė

Sekmadienį, sausio 6d., šv. 
Alfonso parapijos salėje liet, 
šešt. mokykla surengė savo
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aukojo mokyklos reikalams 50 
dol.

Po šios pramogos mokyklai 
vėl liko gyvenimo tikrovė. Ji 
stato sunkius uždavinius ir tė
vams ir mokytojams: pirmie
siems tesėti savo kietą pareigą 
už lieuvišką savo vaikų švieti
mą ir auklėjimą, o antriesiems 
nepalūžti po dvigubo darbo 
našta.

skyrus tik keletą). Tokiu būdu 
jaunoji lietuviškoji karta nu
traukė visus ryšius su senąja 
ir garbinga mūsų giedojimo 
tradicija.

Jaunoji karta, kuri neverti
na ir neperima savo tautos se
nųjų tradicijų, lengvai patenka 
pavojun prarasti daugelį savo 
tautos charakteringų kultūros 
bruožų ir lengviau pasiduoda 
svetimoms įtakoms.

Laisvojoj Lietuvoj dainų me
lodijų rinkimu jau buvo rimtai 
susirūpinta, o toj pačioj kata
likiškoje tėvynėje niekas nesi
domėjo mūsų senuolių per dau
gelį šimtmečių giedotų gies
mių melodijomis. Dėl to mūsų 
senosios giesmės, nors ir kan- 
tičkose daug kartų atspausdin
tos, buvo nuo pat pradžios jau 
pridengtos užmiršimo skraiste 
ir liko daugumoje užmirštos. 
Giesmės be melodijų jau nebe 
giesmės, bet tik religinė poe
zija.

Bet dar galime šį mūsų tau
tos apsileidimą kiek atitaisyti, 
dar galima iš senųjų giedotojų 
užrašyti ir surinkti nespėjusias 
užmarštin nueiti melodijas. Ši
tas darbas mus padėtų pilniau 
pažinti, o gal būt ir vėl atnau
jinti mūsų tėvynėje buvusią 
gražią ir garbingą giedojimo 
tradiciją.

Vokietijoje (Varely, prie 01- 
denburgo) yra keletas gana 
gerų giesmininkių, kurios man 
pagiedojo visas savo dar atsi
mintas kantičkų ir kitų giesmių 
melodijas. Visas tas melodijas 
užsirašiau. Jų bus apie 100.

Šia proga dar kartą nuošir
džiai dėkoju visiems, kurie 
man pagelbėjo sėkmingiau at
likti tą darbą.

Mūsų senosios giesmės buvo 
giedamos kiekviename Lietu-

vos kampelyje, tik kiek skir
tingomis melodijomis. Todėl 
būtinai reikia susirasti ir užra
šyti melodijas tų pačių gies
mių, giedotų skirtingose vieto
se. Tik tada bus galima susi
daryti pilną vaizdą.

Giesmininkės Varely yra ki
lusios visos iš Suvalkijos: Vir
balio, Alvito ir Sintautų para
pijų. Kadangi Žemaitijoj, iš 
dalies ir Aukštaitijoj, atrodo, 
yra buvę didžiausi giesmių pra
džios židiniai, tad daugiau rei
kėtų sulinkti melodijų iš ten 
kilusių giedotojų. Juo daugiau 
melodijų surinksime, tuo leng
viau bus galima atpažinti mū
sų senąjį giedojimą.

Muz. J. Žilevičius jau užra
šinėja senųjų giesmių gaidas iš 
vienos netoli žemaičių Kalvari
jos augusios giesmininkės. La
bai kviečiu visus muzikus, ku
rie tik turi progos susitikti su 
mūsų senaisiais giedotojais, 
tuojaus užrašyti jųjų dar atsi
menamas giesmių melodijas. 
Jeigu giesmių tekstai yra ima
mi iš kokios nors knygos, tai 
užtenka prie gaidos užrašyti 
vieną posmą, nurodant tą kny
gą ir jos puslapį. Taip pat rei
kia prie kiekvienos giesmės pa
žymėti, kas pagiedojo, iš 
ir kokio amžiaus yra tas 
dotojas; be to, naudinga 
pridurti, iš ko giedotojas
giesmes išmoko, kada ir ko
kiomis progomis atskira gies
mė būdavo giedama.

Užrašytas giesmių melodijas 
prašoma siųsti, bent su jomis 
susipažinti, J. Žilevičiui: 116 
Park Place, Elizabeth, N. J., 
(USA), arba kun. K. Senkui: 
Via Casalmonferrato 20, Ro
ma 28 (Italia). Dėl kokios 
nors priežasties negalint užra
šytų melodijų pasiųsti, prašo
ma apie užrašymą bent pain
formuoti vieną kurį nurodytų 
asmenų.

• 2,000 lietuvių dalyvavo šv. 
valandoje šv. Kryžiaus bažny
čioje. Pamaldų metu kleoonas 
kun. A. Linkus įteikė konsului 
P. Daužvardziui rožančių, kaip 
simbolį lietuvių gyvo tikėjimo 
ir pasitikėjimo, kad Lietuva at
gaus laisvę ir kad tautos kan
čios, neturinčios sau pavyzdžio, 
neliks Dievo neišklausytos.

• Švedijos vyriausybė panai
kino įstatymą, draudžiantį kur
ti katalikų vienuolynus. Tėvai 
jėzuitai, domininkonai salezie
čiai jau yra paruošę projektus 
įsikurti Švedijoje. Pasijonistai 
jau pradėjo kurti- savo vienuo
lyną.

• CIP žinią agentūra skel
bia, kad Piet. Amerikoj trūksta 
126,000 katalikų kunigų. Di
džiausias kunigų trūkumas 
jaučiamas Brazilijoje, kur yra 
per 50 milijonų katalikų, o juos 
aptarnauja vos 6,000 kunigų. 
Čia trūksta apie 60,000 kunigų.

• Vysk. Kenneth Turner, 
kanadietis, iš Montrealio, 3 ka
nadiečiai ir 1 kinietis kunigas 
ir trys vienuolės kanadietės 
komunistinės Kinijos vyriausy
bės įsakymu suimti ir pasodin
ti į kalėjimą Lishui, Kinijoje. 
Taip pat devyni jėzuitai misio- 
neriai paskutiniu laiku suimti 
ir kalinami.

• “Pax Romana” intelektua
lų sąjūdis organizuoja š. m. ba

landžio 16-21 dienomis Pary
žiuje studijų sesiją tema “Tėvų 
teisės mokykloje”. Tarp kelio
likos garsių šios srities specia
listų paskaitą skaitys ir Belgi
jos švietimo ministeris.

• šv. Tėvas Pijus XII Ka
lėdų švenčių proga kalbėjo į 
viso pasaulio kalinius. Ypatin
gą dėmesį atkreipė į kalinius 
esančius rusų kalėjimuose ar 
koncentracijos stovyklose. Vi
sų kalinių Popiežius prašė 
melstis už taiką.

• Danijoje iš 3,614,000 gy
ventojų yra 22,000 katalikų. 
Danijoje katalikybė auga labai 
sparčiai. Katalikus aptarnauja 
99 kunigai, iš jų 23 danai, kiti 
yra ateiviai, 812 vienuolių, ku
rios aptarnauja 30 kat. mo
kyklų, su 1,425 mokiniais. Da
nijos katalikai leidžia du laik
raščius.

• Japonijoje paskutinėmis 
statistikos biuro žiniomis jau 
yra 106 katal. išlaikomos mo
kyklos su 45,145 mokinių. Jas 
aptarnauja 689 dvasininkai ir 
vienuoliai - ės, ir 2,091 pasau
liečiai. Jų tarpe yra 
penkios institucijos kolegijų ar 
universitetų laipsnio, šešios že
mesniosios kolegijos ir t.t.

• Bibliniai rankraščiai rasti 
prie Mirties jūros, kaip skelbia 
“Popular Science”, siekia 
Kristaus laikus.

ŽINIOS Iš KALIFORNIJOS
Los Angeles, Cal.

kur 
gie- 
dar 
tas

— Gruodižo 29 d. šv. Kazi
miero lietuvių parapijos salėje 
įvyko Alto susirinkimas, į ku
rį 24 vietinės organizacijos at
siuntė po 2 atstovus. Susirinki
mą atidarė ir jį vedė Alto pir
mininkas J. Mileris, o sekreto
riavo — Aptukienė. Taryba 
pranešė apie 1951 metų veiklą 
ir kasos stovį. Tarybos pirmi
ninku išrinktas advokatas 
Juozas Peteraitis, vicepirminin
ku—Jonas Uždavinys, sekreto
riumi — advokatas Al. Dabšvs 
ir iždininku — VI. Pažiūra. K. 
Lukšys, V. Gedminas ir K. Ba
rauskas yra išrinkti Tarybos 
nariais. Tarybos artimiausias 
uždavinys — suruošti Vasario 
16 dienos minėjimą. Susirinki
mas praėjo darniai ir geroje 
nuotaikoje.

— Sausio 1 d., Pasadenoje, 
Los Angeles priemiestyje, įvy
ko visoje AmeriKoje garsus 
Rožių paradas. Šiais metais 
parade dalyvavo l’į milijono 
žiūrovų. Tai kažkas nepapras

ta! įvairūs vežimai su figūro
mis, papuošti -gyvomis gėlė
mis. Tų gėlių tik vienam veži
mui suvartoja 50-100 tūkstan
čių žiedų. Visas kraštas tai 
šventei ruošiasi per ištisus me
tus. Išrenkama gražuolė —Ro
žių karalienė ir jai asistuoti — 
6 princesės.

Long Beach vežime, kuris 
buvo pripažintas **
žiausių, vardu “Miss Universe”, 
šalia dviejų amerikiečių gra
žuolių. buvo kelios gražuolės, 
pasipuošusios tautiniais rūbais, 
atstovaujančios savo kraštą. 
Čia Lietuvą atstovavo jauna, 
gabi ir susipratusi lietuvaitė 
Rūta Kilmonytė, Šv. Kazimie
ro parapijos choro dalyvė ir 
tautiškų šokių grupės narė. 
Ant vežimo ji atrodė labai gra
žiai, žiūrovai jai daug plojo.

Kilmoniai čia atsikėlė iš Ka
nados. Puikiai įsikūrė Holly- 
woode. Dukra vienturtė ir atsi
davusi mokslui. Dažnai pasiro
do parengimuose. J. Smilga
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LIETUVIŠKA MUZIKA
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solo, mišriems balsams ir chorui, pri
tariant fortapionui arba vargonams.
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Sūnus pasirodė silpnesnis už 
tėvą

Danijos Kolding mieste dar 
neseniai 95 m. amžiaus Tols- 
trup kas dieną stumdavo ve
žiojamoj kėdėj nuo senatvės 
jau nusilpusį savo 71 metų sū
nų. Dabar sūnus, pasijutęs vi
sai nusenęs, apsigyveno sene
lių prieglaudoj. Tačiau jo tė
vas, kaip ir anksčiau, kas die
ną išvažiuoja pasivažinėti dvi
račiu ir jaučias dar visai jau
nas esąs.

Irgi “imperialistą darbas”
Po potvynių Kansas City Če

koslovakijos komunistinis laik
raštis “Mlada Frontą” rašė: 
“Tai nėra gamtinis nuotykis, 
kaip daugelis mano. Tai pasek
mės imperialistinio karo kurs
tymo.”

Nepaprasta pašto raketa
Dortmundo išradimų paro

doj du vokiečių inžinieriai iš
statė modelį raketos, kuri, iš
radėjų nuomone, gali padaryti 
pašto persiuntimo srity tikrą 
perversmą. Ši raketa gali būti 
iš tolo valdoma ir nuotolį nuo 
Berlyno ligi Nevv Yorko nuskris
tų per trisdešimt minučių. Vo
kiečiai tik skundžiasi, kad kol 
kas šio išradimo negali prak
tiškai panaudoti, nes jiems ne- 
liedžiama raketas gaminti.

Aš esu Karolis Marksas

Barzdotas žmogelis pasibel
dė į sovietinio dangaus vartus 
(toks taip pat esąs), kad ir jį 
ten įleistų. Bet sovietinio dan
gaus vartų sargu pastatytas 
Dzeržinskis tuojau pradėjo jį 
čekistiniu metodu tardyti.

— Ar esi proletarinės kil
mės? Kas buvo tavo tėvas?

— Pramonininkas, — atsa
kė kandidatas į sovietinį dan- 
gM-

— O motina?
— Pirklio duktė.
— Ir ką tu esi nuveikęs? — 

tardė toliau Dzeržinskis.
— Parašęs kelias knygas, 

tiesą sakant, daugiau nieko 
naudingos neatlikau, — prisi
pažino tardomasis.

— O ką buvai vedęs?
— Barono dukterį.
— Kokį turtą palikai?
— Keturis milijonus mar

kių.
Sovietinio dangaus vartų ko

misaras subiuro.
— Eik į buržuazinį pragarą 

dervos maišyti! Kokia teise, tu, 
šunsnuki, veržiesi į proletarų 
tarybinį dangų?!

— Atleiskite, •— tarė bara
masis, — gal jums mano var
das turės reikšmės. Aš esu 
Karolis Marksas.
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Gyvačių medžiokle
Kai pamatai kokį milžinišką 

smauglį ar sieksninę barškuo
lę, taip ir prisimeni Lietuvos 
miškelius. Ir ten kartais, uo
gaudamas ar grybaudamas, pa
šokdavai lyg įgeltas, kai pano- 
syje sušnypšdavo gyvatė. Ir ko
kia ji mažytė, palyginus su 
džiunglių milžinais! Tiesiog 
spiindinė. Ir pagauti ją toks 
paprastas dalykas. Paimi me
džio šaką, įlauži ir, pritykojęs 
prie saulėje besišildančios gy
vatėlės, ją prismeigi prie že
mės. Raitosi, vyniojasi, bet kur 
tau, — neišbėgs. Tuoj ji atsi
durs butelyje, kur užpils degti
nės. Sako, garsi buvo lietuviš
ka “gyvatinė”, net kūnas pa
gaugais nueidavo, kai išlenk
davai stikliuką. Visos ligos iš 
karto pranykdavo.

Kukli ir taikinga buvo ši gy
vačių medžioklė, nereikėjo nei 
šautuvų, nei visokiausių pink
lių. Jei kartais kokiame raiste 
jų įsimesdavo daugiau, tai už
kurdavo raistą ir gyvatės iš
nykdavo.

Prie smauglių, prie sieksni
nių gyvačių, su praskelta šaka 
neprieisi. Pažiūrėkime, kaip jas 
medžioja. Į butelį jų neleidžia 
ir degtine neužpila, nes reikė
tų tam geros “bačkos”, o kas 
gi degtinę sriaubia statinė
mis?.. Dideles gyvates medžio
ja visai kitiems tikslams.

šovinių atsarga
Štai vienas europietis me

džiotojas aprašo savo nuoty
kius Abisinijoje. Netoli vieno 
čiabuvių kaimo jie buvo pasi
statę palapinę. Visi juodukai 
domėjosi, ką veiks čia baltasis 
žmogus.

Rytmetį vienas medžiotojas 
sumanė patraukti į medžioklę 
ir parsinešti gyvatę. Iš po lovos 
pasiėmė medžioklinį šautuvą, į 
krepšį įsidėjo didelę šovinių 
atsargą, alaus butelį , duonos 
— ir nuėjo pas juodukus. (Be 
jų nė nebandyk brautis į gi
rių tankmę, nes nežinai, kur 
pateksi!) Medžiotojui patiko

« Lietuviškoji "gyvatinė” 
Su juodukais į medžioklę 
Puola pitonas. 
Motery rankinukai.

vienas vyrukas ,bet kaip išaiš
kinti jam, kur yra gyvačių. 
Visaip jie kalbėjosi, pirštais 
rodėsi, bet juodukas nesuprato. 
Tada medžiotojas nupiešė po- 
pieryje šaką ir apsiraičiusią 
gyvatę. Už tai berniukui pri
žadėjo duoti franką.

Berniukas vedė jį per krū
mus. Erškėčių spygliai braiže 
rankas ir kojas, ir saulė be pa
sigailėjimo kepino. 40 laipsnių 
Celsijaus — tikras pragaras. 
Bet juodukui tai kas, — jis 
veržiasi pirmyn ir nežiūri, kad 
medžiotojas baigia uždusti.

— Tai bus apgavęs juodukas 
mane, — galvoja medžiotojas. 
— Negi taip toli reikia eiti?

Jis jau norėjo sustabdyti sa
vo palydovą ir grįžti atgal į 
kaimą, kai vyrukas staiga su
švilpė. Pradingo ir visas kelio
nės nuovargis. Medžiotojas 
pribėgo prie jo ir mato — apa
čioje, ežerėlio pakrantėje, ant 
plokščio akmens raitosi

milžinas pitonas, 
kuris bando lįsti į urvą. “Va
dinas, atvykau per vėlai” — 
pagalvoja medžiotojas. Bet vis 
tiek griebiasi šautuvo ir palei
džia šūvį. Išsisklaidė mėlynas 
dūmų debesėlis viršum akme
nų. Trys šuoliai žemyn, ir jis 
stovi prie gyvatės, kuri guli 
visai nejudėdama. Jos nuga
roje išplėšta didelė skylė. Be 
galo gaila, bet vis tiek dar liko 
keletas metrų sveikos odos.

Jis galvoja, kad milžiniška 
gyvatė jau nukauta ir šaukia 
juoduką ateiti. Reikia parnešti 
namo. Visaip jam aiškina, bet 
juodukas stovi vietoje. Medžio
tojas kalbėdamas įsileidžia į 
šautuvą antrą šovinį.

Tuo metu juodukas pradeda 
šaukti ir šoka prie akmens sie-

nos, kur jį skiria nuo ežerėlio 
pakrantės. Medžiotojas nuste
bęs žvelgia į jį ir staiga atsi
suka. Jį puolė sužeistasis pito
nas.

Jis išlindo iš savo urvo ir 
ir staiga iškėlė galvą, pasiren
gęs šuoliui. Tik keturi metrai 
skyrė jį ir medžiotoją. Laiko 
nebuvo ilgai galvoti. Jis palei
do antrą šūvį. Pitonas krito 
prie jo per pėdos nuotolį. Pa
taikė tiesiai į galvą.

Aukštai juodukas dar nedrą
siai dairėsi. Ir kai gyvatė ne
judėjo, jį šiaip taip prisišaukė 
medžiotojas. Pradžioje juodu
kas apėjo aplink, kojos nykščiu 
palietė gyvatės nugarą ir tada 
pradėjo šaukti džiaugsmingai: 
“Ake, ake, yellem!” Tai reiškė, 
kad gyvatė nebekenksminga.
Dabar reikėjo šį keturių met

rų šliužą parvilkti į stovyklą. 
Bet jis sveria visą centnerį. 
Prie tokios kaitros bus didelė 
našta. Medžiotojas nutaria jį 
vietoj išnerti iš odos. O ji bran
gi, apmokės visus medžioklės 
vargus.

Prikalbina juoduką, ir jis 
tuoj ištraukia peilį ir neria o- 
dą žemyn. Pitonas turi nedi
delį riebalų sluogsnį, kurį var
toja įvairiems vaistams. Juo
dukas ženklais prašo, kad ati
duotų jam. Medžiotojas pažada 
ir liepia, kad gražiai, be sudrės- 
kimų, nuluptų gyvatę .

Kai grįžo į stovyklą, kilo di
delis triukšmas. Visi subėgo pa
sižiūrėti jų laimikio. Juodukas 
ištiesė odą medyje, kad gerai 
per naktį išdžiūtų. Visi sugula, 
o per naktį kaukia šakalai ir 
hienos, užuodę mėsos kvapą. 
Kitą dieną jie supakuoja edą 
ir išsiunčia į miestus, į fabri
kus, kur iš jos padaro gražius 
elegantiškus moterims ranki
nukus ir batukus. A. U.

Valomas sniegas nuo kelio “Mažame Sibire

tebevargsta
CLEVELAND, OHIO

BRIDGEVILLE, PA
Kalėdų eglutė. Gruodžio 23 

d. parapijos salėje buvo su
ruošta vaikučiams eglutė. Ji 
buvo gražiai papuošta ir tur
tinga dovanomis, kurias išdali
no Kalėdų senelis. Linksmąją 
dalį išpildė pačių vaikučių cho
ras, vadovaujant parapijos 
varg. Mr. A. Polosky.

Kūmai buvo: J. Kelminskas ir 
Ida Papecka.

Sunkiai serga A. Talušis. Pa
guldytas McGee ligoninėje.

Staiga mirė seniausias para
pijietis T. Radzevičius. Paliko 
nuliūdusius sūnus.

MAIRONIS TREMTYJE

Berneliu mišios šiemet buvo 
ypatingai daug žmonių, stigo 
vietos net atsiklaupti. Visi gė
rėjosi prakartėle, kurią puoš
niai parengė Helen ir Sophia 
Kasputis, W. Chebatoris ir J. 
Maneskis. Šv. mišias atlaikė T. 
Aelksandras Žiubrys, kurių 
metu pasakė lietuviškai ir ang
liškai pamokslus. Choras gra
žiai giedojo kalėdines giesmes.

Sumą laikė T. Barnabas Mi
kalauskas ir pasakė pamokslą.

Krikštai — ligoniai. Gruo
džio 30 d. Kelminskų dukrelė 
pakrikštyta Geraldina vardu

Šen. Ilomer T. Ferjjuson (kair.) 
lankėsi Korėjos fronte. Viduryje 
marinų gen. Geratd C. Thomas.

Smulkios žinutės
— J. T. Zeleskų sūnus ir 

dukros, savo mirusių tėvelių 
prisiminimui, paaukojo parapi
jai brangų kieliką.

— Jau gauta šv. Antano re
likvija ir užsakytas relikvijo- 
rius. Parapija auga; naujai įsi
rašė Plopų ir Antanaičių šei
mos. Klebonas lanko parapijie
čius. Pranešė linksmą žinią, 
kad banke jau išmokėta visa 
skola.

T. Benediktas Bagdonas, O. 
F. M., praleidęs čia porą mė
nesių, išvažiavo į Broolyną, N. 
Y. Gruodžio 23 d. pas mus at
vyko iš Kanados, Winnipego, 
T. Barnabas Mikalauskas, O. 
F. M., buvęs “Lietuvių Žinių” 
redaktorius. Žada ilgiau pasi
likti su mumis. Linkime jam 
gerausios sėkmės visuomeni
niame darbe. Parapijietis

ELIZABETH. N. I.
• Sausio 2 6d. Parapijos cho

ras rengia metinį koncertą su 
linksma programa. Koncerte 
dalyvauja žinoma mūsų Operos 
žvaigždė Vincė Jonuškaitė. 
Koncerto pradžia 7 vai. vak., 
šokiai 9 vai. vak.
Dalyvaus mišrus ir vyrų cho

rai, vietiniai solistai ir kitokios 
pramogos, šokiams gros Algio 
Kačanausko orkestras.

• Vienas darbščiųjų nauja
kurių, Pranas Kudulis, turi į- 
sigijęs gražią krautuvę, kurią 
veda jo žmona, o js pats dirba 
Singer Co. Dabar atidarė kny
gų pardavimo skyrių. Sveikin
tinas ir malonus žygis iš jo pu
sės. Jis yra mėgėjas kultūros, 
priklauso prie parapijos choro 
ir kitų kultūrinių pramogų. 
Nors jis ir užimtas, suranda 
laiko ir kultūros darbui. Tuo 
tarpu yra nemažas būrys turin
čių gražius balsus, ir netiek 
užimti, o nesijungia į kultūros 
darbą ir laiką leidžia be nau
dos.

Mūsų miesto sekcijoje, vadi
namame Elizabethport, nebeli
ko jokio gydytojo. Visi išsi
kraustė į vadinamą “otauną.” 
Dabar, nuo sausio pradžios, 
gerai žinomas ir visų gerbia
mas lietuvis vietinis gydytojas 
A. Schilling’as, atidarė keletai 
valandų skyrių, kur priiminėja 
ligonius. Visa ta miesto sekcija 
džiaugiasi susilaukus savo gy
dytojo. Jo ofisas yra prie šv. 
Patricko bažnyčios, 2nd Street.

Visi gerai žino, koks buvo 
lietuviškos knygos badas trem
tyje. Knygų ypač trūko lietu
viškai mokyklai ir jaunimui. 
Šituo reikalu gyvai susirūpinę, 
Petras Indreika ir su J. Nar
butu išleido dalį Maironio raš
tų: “Pavasario balsus” — tira
žas 1000 egz., “Raseinių Mag
dę” — tiražas — 2000 egz. Vie
nos ir kitos knygos autoriui 
priklausąs honoraras paskirtas 
Meerbecko lietuvių gimnazijai. 
“Jaunosios Lietuvos” (jos iš
leista buvo taip pat 2000 ezg.) 
honoraras buvo paskirtas tos 
pačios stovyklos pradžios mo
kyklai. “Mūsų vargų” (tiražas 
—2000 egz.) honoraras paskir
tas Tautos Fondui.

Be Maironio buvo sumanyta 
išleisti ir Valančiaus raštus. 
Pradėta buvo nuo “Antano tre- 
tiniko pasakojimų” (tiražas — 
2000 egz.). Dar turėjo išleisti 
Vaižganto ‘Pragiedrulius”, Pie
tario “Algimantą”, A. Šapokos 
Tvvaino “Princas ir elgeta”. 
Greita emigracija sutrukdė 
leidėjų planą. Tačiau šias kny
gas vėliau išleido kiti leidėjai.

Vienas tų leidėjų Petras In-

dreika dabar gyvena East Chi- 
cago, Ind. 391 Carez St.. Lie
tuvoje jis buvo “Lietūkio” pre
kybos skyriaus vedėjas. Trem
ties metu visą laiką gyveno 
Meerbecke, anglų zonoje, kur 
kelis kartus buvo perrinktas 
stovyklos komiteto nariu, dribo 
UNRRA ir IRO įstaigose ir ku
rį laiką mokytojavo vietos lie
tuvių gimnazijoje, dėstydamas 
anglų kalbą. Į Ameriką atva
žiavo prieš dvejus metus. Kurį 
laiką gyveno šiaurėje netoli 
Kanados sienos, dabar — In
diana Harbor, Ind. Čia dirba 
plieno fabrike ir gyvai daly
vauja visuomeninėje veikloje. 
Dažnai bendradarbiauja spau
doje. šiuo metu yra vietos 
Tremtinių Draugijos pirminin
ku.

žmona Kaune dirbo Raudo
nojo Kryžiaus Ligoninėje kaip 
gail. sesuo. Čia vietos ligoninė
je irgi gavo darbą kaip gailes
tingos sesers padėjėja. Vyriau
sia duktė Danutė lanko šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
mokyklą, kurią veda seselės 
kazimierietės.

L Vismantas

Lituanistinė mokykla Kalė
dų eglutę surengė gruodžio 30 
d. lietuvių salėje. Programoje 
buvo 2 pav. scenos vaizdelis 
“Kalėdų naktį” ir inscenizuota 
pasaka “Snieguolė”. Aktorius 
Ig. Gatautis paskaitė N. Maza- 
laitės “Kūčių vakarą”. Atida
romąjį žodį pasakė mokyklos 
vedėjas A. Tamulionis. Jis pa
sveikino sulaukus švenčių ir 
palinkėjo laimingų Naujų Me
tų.

Kalėdų eglutės surengimo 
didžiausia našta gulė ant mo
kyki. vedėjo, mokytojų Tamu- 
lionienės, Stasienės bei Damu- 
šienės ir tėvų komiteto pečių. 
Rengėjų buvo įdėta nepapras
tai daug ir kruopštaus darbo. Į- 
spūdinga buvo gimusio Kūdikė
lio pagerbimo scena, kur moki
niai Malcanas ir Butkus solo 
pagiedojo “Tyliąją naktį” ir 
“Avė Maria”. Vykęs buvo ma
žų mergaičių šokis “Snieguo
lė.”

Vaikučių, vienų ir su tėve
liais, atsilankė nepaprastai 
daug. Tik vienų dovanų Kalė
dų Senelis (Čiurlionio ansamb
lio valdybos pirm. J. Stempu- 
žis), “atvežtas” iš Lietuvos 
dviejų briedžių, išdalijo per du 
šimtus. •

Programa užtruko perilga, 
todėl pervargino, šia proga 
tenka bendrai iš visų rengėjų 
pageidauti, kad jie nesistengtų 
duoti, ką tik gali, nes Cleve- 
lande linkstama iš viso paren
gimų programas perkrauti.

Tėvų Komiteto pirmininkas 
B. Graužinis į eglutės šventę 
susirinkusiems pranešė apie da
bartinę lietuviško švietimo pa
dėtį. Kai pereitais metais J. E. 
Clevelando vyskupo patvarky
mu buvo įvestos lietuvių kal
bos pamokos į parapijinę šv.

Jurgio mokyklą, šis įvykis bu
vo laikomas dideliu laimėjimu. 
Deja, šiais mokslo metais lietu
viškam švietimui sąlygos čia 
nebuvo sudarytos, - todėl darbo 
pradėti nebuvo galima. Dabar 
vyresnioji grupė ketvirtadienių 
vakarais pamokas turi Nor- 
woodo bibliotekos rūsyje, kitos 
grupės renkasi šeštadieniais į 
lietuvių namus, bet čia nėra 
net paprasčiausių mokyklinių 
įrengimų. Ir vėl parašytas pra
šymas Clevelando arkivysku-, 
pui, bet atsakymo dar nėra. 
Šiais metais akcija už sąlygų 
sudarymą išplečiama, nes nori
ma, kad lietuviško švietimo 
klausimas būtų išspręstas vi
sos Amerikos mastu. Dėl to 
taip pat raštu kreiptasi į lie
tuviškas vienuolijas bei kitur. 
Mes tikimės, — sakė pranešė
jas, — kad į mūsų prašymus 
bus atsižvelgta.

Nuo savęs turime pridėti, 
kad Amerikos lietuvių katalikų 
visuomenė dėl daugelio prie
žasčių į Clevelando reikalą tu
rėtų pažiūrėti visu rimtumu. 
Iš vienos pusės lietuviškam 
švietimui čia neparodoma ne 
tik jokio dėmesio bei suprati
mo, bet dar sudaroma ir prie
šinga atmosfera ,iš kitos pu
sės tiems, kurie juo rūpinasi, 
našta darosi vis sunkiau ^pa
keliama. Tuo tegali būti pa
tenkinti visi, tik jau ne katali
kai. Tad kam pilti vandenį ant 
svetimų malūnų sparnų? Ant
ra, negalint pakenčiamai su
tvarkyti lietuviško švietimo, 
daroma neįkainojama žala ir 
pačiam jaunimui, kurio Cleve- 
lande yra daug ir tikrai gra
žaus. Todėl ten, kur trūksta 
geros valios, reikia ateiti su ki
tomis priemonėmis. Reikalas 
trunka metais, bet laukimui 
turi būti ribos. St. B.

TECHNIKOS NAUJIENOS

NEW HAVEN, CONN.
Nauji Metai—nauji darbai
Sulaukus naujų metų yra 

malonu pasveikinti mūsų para
pijos kleb. kun. A. E. Gradec- 
ką, kuris taip uoliai ir rūpes
tingai darbuojasi savo parapi
jiečių labui, taip pat vikarą 
kun. A. Zanavičių, kuris savo 
švelniu būdu ir didele meile 
parapijiečiams nuoširdžiai pa
tarnauja. Tegul gerasis Dievu
lis duoda geros sveikatos ir iš
tvermės dirbti parapijiečių la
bui.

Šia proga kolonijos kores
pondentė nuoširdžiai sveikina 
šio laikraščio skaitytojus ir lin
ki visiems vėl atnaujinti prenu
meratą ir uoliai skaityti nau
dingas žinias.
Kat. Motery Sąjungos metinis 

susirinkimas
įvyks sausio 19 d., 7:30 vai. 

vak. parapijos svetainėje. Bus 
vaišės ir meninė dalis. Visos 
narės yra kviečiamos atsilan
kyti. Kadangi dabar prasidė
jo naujų narių vajus, tai kvie-

čiam atsivesti naujų narių, su
sipažinti su mūsų kuopos veik
la. Sąjungietės vajaus metu tu
rėtų pasidarbuoti ir prirašyti 
naujų narių. Vajaus metu ne
reikia mokėti įstojimo mokes
čio. Taip pat kuopa apmoka 
gydytojo aplikacijų išpildymą.

BALFo veikla. Vietinis Bal
to skyrius rūpinasi pravesti rū
bų ir piniginę rinkliavą mūsų 
sesių ir brolių pasilikusių trem
tyje naudai. Tikimasi, kad mū
sų kolonijos lietuviai neatsiliks 
nuo kitų kolonijų ir savo gau
siomis aukomis parems šį nau
dingą darbą.

Minėsim Vasario 16. ALTo 
vietinis skyrius jau ruošiasi pa
minėti Vasario 16 d. Minėjimas 
įvyks vasario 17 d. parapijos 
svetaiinėje. Skyrius prašo vieti
nių draugijų bei kuopų ne
ruošti tą dieną kitų parengimų, 
bet nuoširdžiai kviečia visus 
vietos lietuvius dalyvauti šia
me minėjime. M.

VISl’S WATERBURY IR APYLINKES LIETUVIUS KVIEČIAME Į

BENDRUOMENES ŠVENTĘ
sausio 13 d. šv. Juozapo parapijos naujoje salėje

Kalbūs LOK‘o pirmininkas Prel. J. Balkunas
Meninėje programoje dalyvaus:

Metropolitan Operos solistas A. BRAZIS, 
Žinomoji dainininkė Z. GKIšKĄITfi, 
Kauno Operos dirigentas V. MARIJOšII S.

Šventėje bus pagerbti \Vaterburio ir tolimesnių apylinkių lietuviai veikėjai.

Nepaprasta skaičiavimo 
mašina

Neseniai Philadelpijoj, Pa., 
pastatyta nauja skaičiavimo 
mašina, kuri “galvoja” 20,000 
kartų į sekundę. Toji jos “gal
va” yra tuo gera, kad neįsi
vaizduojamu greičiu — 20,000 
kartų į sekundę — ji gali pri
imti ir išspręsti matematinius 
uždavinius. Tuo tarpu tai yra 
vienintelė tokia skaičiavimo 
mašina pasaulyje.

Bomba apsaugai nuo 
sprogimu

Anglų inžinieriai sukonstru- 
avo bombą, kuri apsaugos lėk
tuvus kovos metu nuo sprogi
mų. Taip pat galimas dalykas, 
kad ją galima bus panaudoti 
ir kasyklose anglies dulkių 
sprogimams išvengti. Naujoji 
bomba, kuri yra visai nedidu- 
tė, pusės apelsino dydžio, per 
dalį sekundės nuslopina gazo
lino sprogimą, nuo kurio pra
ėjusio karo metu žuvo šimtai 
bombonešių.

Tie sprogimai įvyksta, kai 
nuo kulkų ar ugnies lėktuvo 
degalų tanke užsidega gazo
lino garai. Panaudojant nau
jąją bombą, kai vyksta gazoli
no sprogimas , per vieną tūks- 
tąją sekundės dalį sprogsta ir 
bomba, ir savo sprogimu visiš
kai likviduoja gazolino sprogi
mą.

Pasaulyje — 75 milijonai 
telefonu

‘Telephone Statistics of the 
World” surinktais duomenimis, 
ligi praėjusių metų galo pa
sauly telefonų skaičius pasiekė 
beveik 75 milijonus. Pradėta 
telefonus naudoti prieš 75 me
tus, kai BelI savo išradimą tiek 
patobulino, kad galima buvo 
pradėti jį naudoti praktikos

reikalams. Didžiausias telefonų 
skaičius yra, žinoma, JAV — 
43,003.832. Taigi šimtui gy
ventojų čia tenka 28,1 telefo
nas. Antroj vietoj eina Anglija 
su 5,433,614 aparatų.
Pagamino nesanstančią duoną

Spaudos pranešimu, kai ku
rioms Australijos kepykloms 
pavyko pagaminti nesenstančią 
duoną, nors ji ir ilgesnį laiką 
nesunaudojama. Ligi šiol ne- 
susenusią duoną išlaikyti pa
vykdavo tik specialiuose įpaka
vimuose. O naujai nesenstan
čiai duonai tokios apsaugos vi
sai nereikia. Gamybos paslap
ties kol kas naujosios duonos 
išradėjai neskelbia, bet yra ži
noma. kad tarp kita ko jai 
naudojamas nugriebtas pie
nas. Be to, ta duona esanti 
maistingesnė už kitas duonos 
rūšis ir jos gamyba pigesnė.

Ar girdėjot apie tai?
— Suaugęs banginis gali ligi 

penkių metrų išžioti savo nas
rus.

— Elektrinis banginis, kuris 
gyvena Amazonėje ir Ramia
jame vandenyne, pagamina to
kią stiprią elektros srovę, kad 
gali užmušti žmogų.

r
DOMESIO

Jeigu Jums reikalingi
BALDAI i
TELEVIZIJOS APARATAI
DULKIU SIURBLIAI Ė
ŠALDYTUVAI =
kiti namų apyvokos daiktai.... j 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme- i 
nų prekybos atstovą:

VILIUS PITKl NIGIS
7 J W. 104 St, N.Y.C. 

Riveraite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New 

Yorko baldų gamvbos, šaudyt uvų 
(refrigirator*. dulkių siurblių, te
levizijos įmones.

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

| r
1

ĮSIGYKITE NAUJUOSIUS TREMTIES LEIDYKLOS 
LEIDINIUS: Putino, Altorių šešėlyje. 3 tomai viename li
no įrišime. Kaina — 4 dol. Igno šeiniaus. Kuprelis. Lino 
įrįšime, 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.
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
N.Y.ROCHESTER,

DARBININKAS

• Pranas čižauskas. senas 
Chicagos lietuvių veikėjas, iš
rinktas nauju Lietuvos Vyčių 
senjorų kuopos pirmininku. Ši 
senjorų kuopa yra didžiausias 
vienetas Vyčių organizacijoje. 
Dabar ji turi per 1000 narių.

• Meno vakaras, suruoštas 
•‘Draugo” Bendradarbių Klubo 
pereitą sekmadienį Chicagoje. 
praėjo labai gražiai. Romano 
premija 1000 dol. teko naujam 
rašytojui Jurgiui Gliaudai už 
jo romaną “Namai ant smė
lio.”

• Jono Butėno
studijos 
madienį 
dymą - 
Rimbai 1
• Juozas ir Bernice Paplaus

kai, iš Brighton Park. III. Nau
jų Metų dieną važiuodami au
tomobiliu gatvių sankryžoje 
susidūrė su kitu automobiliu. 
Žmona buvo vietoj užmušta, o 
vyras sunkiai sužeistas.

dainavimo 
mokiniai pereitų sek- 
turėjo pirmąjį pasiro- 
koncertą Chicagoje. 

Hali.

Bridgeport. Conn.
ALT skyrius savo susirinki

me nutarė ruošti Vasario 16 d. 
minėjimą. Minėjimas įvyks va
sario 16 d., šeštadienį, parapi
jos svetainėje. Komisiją šven
tei rengti sudaro: A. Klimaitis, 
J. Stanislauskas. A. Skirka. A. 
Sapiega. O. Mačiukaitienė, A. 
Stanišauskas. ir kt.

Parapijos choras išsirinko 
naują valdybą: 'pirm. J. But
kus. vicepirm. Al. Jukšaitis, 
rašt. M. Norkevičiūtė. ižd. K. 
Globis. Choras nutarė gavėnios 
metų suruošti bažnytinį kon
certą. Jau pradėjo tam rengtis. 
Taipgi choristai ruošiasi suvai
dinti operete ar dramą su mu
zikine dalimi. Laukiame.

Pereitą sekmadienį parapijos 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas pa
teikė parapijos metinę apyskai
tą. Pajamų turėta daugiau kaip 
$25,500.

Literatūros vakaras įvyko 
sausio mėn. 5 d. Dalyvavo: po
etas Bern. Brazdžionis, jumo
ristas Ant. Gustaitis ir akt. 
Hen. Kačinskas. Nors vakaras 
įvyko rochesteriečiams ne
įprastu laiku — 6 vai. v., bet 
retų svėrių pasiklausyti prisi
rinko pilnutėlė salė.

H. Kačinskas paskaitė iš 
Pulgio Andriušio "Sudiev 
kvietkeli” ir kt. rašytojų kūri
nių. poetas B. Brazdžionis savo 
naujausių elėraščių. kurie šiuo 
kartu buvo atausti grynai pat
riotiniais politiniais motyvais 
ir Ant. Gustaitis savo naujau
siais jumoristiniais eilėraščiais 
labai vykusiai grįbžtelėjo šių 
dienų lietuvio ir lietuviškos 
bendruomenės kasdienines ir 
neskadienines aktualijas.

Publika menininkus labai šil
tai priėmė ir nepagailėjo jiems 
gausių ovacijų. Tai buvo tikrai 
retas vakaras, kuris taip nuo
širdžiai ir visiems suprantumu 
būdu praskaidrino kasdieninės 
pilkumos apneštąsias sielas. 
Šį koncertą 
druomenės 
valdyba.

Lietuvių
ruošia Lietuvių Bendruomenės 
Valdyba Meno Galeriojs patal
pose (Rochester Memorial Art 
Gallery. University Avė. ir 
Prince St. (kampas). Paroda 
atidaroma sausio m. 11 d. ir 
tęsis iki sausio mėn. pabaigos. 
Parodoj bus išstatyta: lietuviš
ki audiniai, medžio raižiniai, 
gintaro, odos ir lietuviškos ke
ramikos išdirbiniai.

Tuo pačiu metu Meno Gale
rijoj įvyks du lietuviškų dainų 
ir šokių koncertai: sausio 21 
d. — Cosmopolitan Clubo na
riams ir sausio 27 d. — sekma
dienį — 4:15 vai. p.p. visiems 
kitiems. Koncerte dalyvauja 
solistės, bendruomenės choras 
ir šokėjų trupė. Įėjimas 
siems laisvas.#

Lituanistiniais kursais, 
rie vyksta kas penktadienį
karais parapijos mokykloje.

ir sintaksės

šiuo metu 
naujausias

St. Ylos

suruošė A. L. Ben- 
Rochesterio skyr.

tautodailės parodą

vi-

ku-
va-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
VVESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

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

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

LTTHUANIAN RADIO HOUR
366 VVest Broadway Sout Boston 27, Mass.

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

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P, GINKIS, Direktorius 
gEATADIENIAIS t VAU POPIET. —z— WWRL 16M ke

GYVUOJA PER 15 METŲ
Oro bangorris transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t. Vestuvės,

STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JEZA VITAS
Muzikos Dir.

495 GRAND

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

BROOKLYN 11, N. Y.

V. CBAREVICILS 
FraneUmu Dir.

J. P. GINKIS 
Direktorius

Stotis WEVD (New York) —

1330 kil., 107-5 meg.

JACK J. STEKAS, Dir.

1264 White St, Hillside, N. J.
Tel. WAverly 6-3325

Jau 11-ti metai kai visi klauso—

"Lietuvos Atsiminimų" |
RADIJO VAI.ANDV t

į 
šeštadieniais, 4:45 - 5:30 vai. p.p ?

t
s
I

susidomjimas labai didelis. Y- 
pač gražaus susidomėjimo rodo 
jaunimas, lankąs P.ochesterio 
aukštesniąsias mokyklas. Dau
gelis klausytojų pageidauja, 
kad būtų suruošti lietuvių kal
bos, gramatikos 
pamokos.

Balde kavinėje 
galima gauti šias 
lietuviškas knygas:
Žvėrys ir žmonės dievų miške, 
B. Sruogos K. Sapiega, Ant. 
Rūko Bokštai, meilė ir buitis, 
Axel Munthe San Michele, po
ezijos antalogija Žemė, Marija 
kalba pasauliui, V. Ramono 
Dulkės Raudonam Saulėleidy, 
Partizanai už geležinės uždan
gos, J. Jankaus Pirmasis Rū
pestis. V. Joniko Brangmens ir 
kt.

St. Ilgūnas ir Elzė Savickai
tė susižiedavo. Abu yra tremti
niai. labai aktyvūs lietuviškų 
organizacijų nariai, choro ir 
tautinių šokių dalyviai.

Olga Stankaitienė ir dr. A. 
Stankaitis susilaukė pirmagi
mio sūnaus Juozuko. Sb.

NORWOOD, MASS
LDS mitinis susirinkimas 3 

kuopos įvyko gruodžio 16 d. 
Atsilankė nemaža narių. At
stovai iš LDS Naujosios Ang
lijos apskričio suvažiavimo 
pranešė apie suvažiavimo nuta
rimus. LDS Centro Valdybos 
narys pranešė, kad L. D. S-gos 
organas yra “Darbininkas”. 
Nariai už “Darbininką” me
tams moka $4.00. Dauguma 
narių užsimokėjo už visus me
tus. Buvo atsiklausta, kaip 
laikraštis patinka. Nariai pa
reiškė, kad jie yra patenkinti 
“Darbininku” tik pageidavo, 
kad būtų daugiau iš vietos ko
lonijos žinių.

Išrinkta LDS 3-čios kuopos 
valdyba 1952 metams: dvasios 
vadas kun. Petras šakalys, 
pirm. H. J. Balutis, vicepirm. 
P. Kuras, fin. raštininkė Ona 
Pazniokaitė, sekr. A. Venc
kus, iždin. D. Razulevičius, 
tvarkdarys J. Avižinis. į vietos 
ALRK Federacijos lOtą skyrių 
atstoavis — A. Venckus ir D. 
Razulevičius.

ALRK Federacijos skyriaus 
susirinkimas įvyko gruodžio 30 
d. Nutarta surengti Lietuvos 
Nepriklausomybės sukakties 
minėjimą Vasario 16 d. Paren
gimui sudaryta komisija. Nu
tarta užprašyti šv. mišias už 
visų parapijos ligonių sveika-

Sausio 11, 1952

Mokyklos vaikučiai 
padainavo, pašoko lie- 

šokių ir suvaidino 
kalėdinį veikalėlį.

Kainu tvarkymo direktorius Nathan P. Feisnger (vidury), pasi
kvietęs plieno darbininku unijos (<'!<>) vadu Ch. Murray (kairėje) 
ir V. S. Steel (’o. vicepirm. J. A. Stephens, (dšiiu'je), prašo juos 
ginču taikiai baigti, be streiko.

BROCKTON, MASS.

PHILADELPHIA, PA
Kalėdų eglutė, šeštadieninės 

mokyklos moktyojų ir mokinių 
suruošta, sausio 5 d. mažu
čiams vaikučiams, praėjo su 
dideliu įdomumu ir džiaugsmu. 
Vaizdelis buvo pilnas dainų, 
deklamacijų. Tėvynės meilės 
ir vaikiško džiaugsmo. Pabai
ga apvainikuota Kalėdų Sene
lio atsilankymu ir dovanų išda- 
inimu. Ypatingo paminiėjimo 
verti Raugienė. Balčius, kurie 
daugiausia prisidėjo prie to pa
rengimo.

Lietuviai studentai, besimo
ką Philadelphijos un-te, susi
organizavo gruodžio 9 d. Pir
mininku išrinktas K. Ostraus
kas. sekretore 3. Jurskytė, 526 
Mifflin St., Philadelphia 48, 
Pa. Valdyba kviečia visus stu
dentus stoti į studentų drau
giją. pranešant savo sutikimą 
ir adresą sekretorei.

Vilią Joseph Mario naudai 
rengiami šokiai sausio 18 d. 
Lietuvių muzikalinėj salėj 
(Tilton ir Allegheny Avė.) šo
kiams grieš du orkestrai, vir-

šutinė j ir apatinėj salėj: bus 
bufetas ir galybė visokių links
mybių. Rėmėjos, kurioms pir
mininkauja p. Gilis. visus kvie
čia ir visų laukia, kad daugiau 
būtų galima sudaryti lėšų tai 
lietuviškai įstaigai.

Mirė. Netikėtai ir nelauktai 
sausio 2 d. mirė Julija Rimdei- 
kienė, 1706 E. Moyamensing 
Avė. Ji buvo dar jauna ir pa
sižymėjusi parapijietė. Paliko 
nuliūdusią šeimą. Iškilmingai 
palaidota sausio 7 d. Beveik tą 
pačią savaitę dar mirė Agota 
Cesnavičienė, Stasys Jankaus
kas, Antanas Kvedaras ir sau
sio 5 d. staiga mirė Simonas 
Dobilas.

Laisvas pasaulis kalba. Fel- 
lovvship Commission organiza
cija Philadelphijoj organizuoja 
didelį laisvos kalbos ir laisvės 
pobūvį, į kurį' suskris laisvi 
žmonės iš viso pasaulio. Jie no
ri gauti 10000 naujų narių, ku
rių įrašas ir būtų paskelbtas 
kovo 5 d. iškilmėmis — “lais
vas

N E W A R K,
z

• Krikščionybės įvedimo Lie
tuvoje 700 metų sukaktis buvo 
paminėta gruodžio 23 d. Pa
maldų metu šv. Trejybės baž
nyčioje pamokslą pasakė T. 
Žiūraitis O. P. Po pietų atlai
kytos specialios pamaldos ir 
perskaitytas pasiaukojimo Ma
rijos Širdžiai aktas, kurį vėliau 
pasirašė iškilmingo susirinkimo 
prezidiumas ir dalyviai. Tą 
iškilmingą minėjimą parapijos 
salėje pradėjo kun. P. Totorai
tis ,o jam vadovavo St. Jakš
tas. Sugiedojus Amerikos ir 
Lietuvos himnus. D. Mėlynytė 
padeklamavo K. Grigaitytės 
eil. “Septyni amžiai”. Po to Dr. 
VI. Viliamas skaitė paskaitą a- 
pie krikščionybės Lietuvoje 
plėtimąsi ir reikšmę.

Koncertinę dalį pradėjo ma
žytė deklamatorė A. Butvydai- 
tė eilėraščius ‘Kristus”. Po jo 
sol. F. Pupėnaitė - Vasiliaus
kienė, L. Stukui akompanuo
jant .pagiedojo kelias giesmes 
ir dainas, o muz. M. Bernoto 
vadovaujamas šv. Cecilijos 
choras išpildė “O Dieve geriau
sias” (A. Mikulskio) ir “Ap
saugok Aukščiausias” (C. Sas
nausko). Pabaigai D. Mėlynai- 
tė padeklamavo “Yra šalis” 
(Pr. Vaičaičio), o choras su
giedojo “Marija, Marija”...

St D.

v • šeštadieninei mokyklai 
\ sunkiai nuliekamą laiką mielai 
~ aukoja mokytojai Stasys Jakš-

pasaulis kalba.”

N. J.
ir Vytautas Kvedaras. Vie-tas

tos klebonas prel. Ign. Kelmelis 
nepagaili mokyklai parapijos 
salės ir anglių. Kun. P. Toto
raitis ir kun. Pr. Bastakys nuo
širdžiai mokyklai atsidavę. Pa
garbos verti geradariai, paau
koję mokyklai pinigų. Ameri
kos Lietuvių Dr-jos skyrius, 
Nevvarko ir apylinkės Tremti
nių Bendruomenė aukojo po 
100 dolerių. Mokyt. St. Jakš
tas, vakaro vadovas, gerada
riams nuoširdžiai padėkojo. 
Bet; dar vienos rūšies gera
darių mokykla tikriausiai pasi
genda. Nėra tėvų komiteto! Jo 
pareiga būtų rūpintis visais or
ganizaciniais ir ekonominiais 
mokyklos reikalais. Gera būtų 
kreiptis į vietos kleboną, kad 
jis malonėtų paskelbti iš sa
kyklos steigiamąjį tėvų komi
teto susirinkimą.

Baigant senuosius metus, 
gruodžio 30 d., mokyklos vai
kai vaidino Reg. Jakštienės 
(Ramunės Rasos) dviejų veiks
mų kalėdinį vaizdelį “Kūčių 
Vakarą.” Režisavo pati autorė. 
Pirmasis veiksmas vyksta A- 
merikoje, antrasis
nėję Lietuvoje. Jaunieji pasi
ryžėliai kovoją už lietuvišku
mą ir laimi... Veikaliukas vaiz
dus, patriotiškas, gerai paruoš
tai Autorę - režisorę ir jau
nuosius artistus tenka nuošir
džiai sveikinti. Dekoracijos pui
kios. Jas piešė mokyt. Vyt. 
Kvedaras. Po vaidinimų sveiki-

dabarti-

tą. o sergančių šiuo metu yra* 
daug.

Kalėdų Eglutės. Sekmadienį, 
gruodžio 30 d. lietuviška mo
kykla. vadovaujant mokyto
jams V. Tumėnienei, A. Kriau
čiūnienei, Šimėnaitėms. Mar- 
tyšiams, Z. Zarankaitei ir kit. 
suruošė mokyklą lankantiems 
vaikučiams gražią Kalėdų Eg
lutės programėlę. Atsilankė 
Kalėdų Senelis ir apdovanojo 
vaikučius saldainiais, o vaiku
čiai savo ranka padarytais gra
žiais išdirbiniais apdovanojo 
savo tėvelius. Taip pat įteikė 
gražias dovanėles kleb. kun. 
F. E. Norbutui ir kun. P. ša
kaliui už jų prielankumą ir pa
ramą lietuviškos mokyklos rei
kalams. ALRK Federacijos va
dovybei įteikė gražų lietuvišką 
kryžių, 
gražiai 
tuviškų 
trumpą

Visiems dalyvavusiems prog
ramėlė labai patiko. Užbaigai 
vaikučiai sugiedojo “Marija, 
Marija.”'

“Laisvės” korespondentas iš 
Nonvood, Mass. Nr. 246, gruo
džio 18 d. 1951 m. rašo apie 
surengtą gruodžio 1 d. 1951 m. 
šiupinių koncertą ir pasirašė 
“Žvalgas”. Aš pareiškiu, kad 
su tuo “Laisvės” koresponden
tu (Žvalgu) iš Norvvoodo nie
ko bendra neturiu. Aš jau daug 
metų pasirašau laikraščiuose 
“Darbininke” ir “Garse” sla
pyvardžiu Žvalgas. Į Laisvę ne
rašiau ir nerašysiu. Nesupran
tu, kokiais sumetimais “Lais
vės korespondentas norėjo pa
naudoti mano slapyvardę. Tą 
galėjo padaryti tik komunistas, 
norėdamas sudrumsti vandenį, 
kad būtų lengviau pagauti žu
vis, bet tokiam korespondentui 
nepavyko to padaryti. Katali
kai supranta ir nesiduos su
klaidinti. Žvalgas

Paterson, N. J.
• Kalėdų eglutė gruodžio 30 

d. parapijos salėje puikiai pa
sisekė. Programą atliko čiagi- 
musieji ir tremtiniai vaikučiai. 
Buvo gražių vaidinimų, gies
mių. dainų, muzikos, deklama
cijų. Artistai buvo su gyvulių 
ir žvėrių “kostiumais”. Visus 
vaidinimus parengė Elena ir 
Stepas Auguliai, o muzikinę 
dalį vargon. V. Justas. Atsilan
kė ir Kalėdų Senelis (Jurgis 
Jesulaitis) su gausiomis dova
nomis. Buvo daug džiaugsmo 
tėvams ir vaikams. Džiaugėsi 
ir klebonas kun. J. Kinta, dė
kodamas pasidarbavusiems. 
Programa buvo užrašyta į 
juostas ir nufilmuota.

• Antanas Aidukas, Tremti
nių d-jos valdybos narys ir mū
sų parapijos choristas. Roches- 
teryje, N. Y., per Kalėdas su
situokė su Janina Gumauskai- 
te. Linkime jaunajai šeimai lai
mės ir Dievo palaimos.

• Antano Gustaičio “Šilki
niais Pančiais”, kurie čia sta
tomi sausio 13 d., 7 vai. Our 
Lady of Lourdes salėje, But- 
ler st., susidomėjimas labai di
delis. Artistai su režisorium 
akt. Alf. Petručiu atvyksta iš 
Lindeno. Atsiveža ir A. Meilio 
pieštas dekoracijas. Programo
je dalyvaus ir šv. Kazimiero 
parapijos choro nariai su dai
nomis ir kt. Komediją “šilki
niai pančiai” suvaidins prityrę 
aktoriai ir prajuokins net ir 
niekad nesijuokiančius.

• Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė čia minima Vasario 
17 d.: 10 vai. 30 min. bus pa
maldos šv. Kazimiero bažnyčio
je, o 3 v. p.p. iškilmingas mi
nėjimas Washington Hali. 
Šventei Rengti Komiteto Pre
zidiumą sudaro: pirm. Ig. Kuli- 
kaitis, vicepirm. Kinderis. ižd. 
J. Spranaitis ir sekr. Sarpalius.

• Tremtinių D-jos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 27 d. 
parapijos salėje. Jurg. Ežer.

LDS 2-ros kuopos metinis 
susrinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 13 d., tuojau po mišpa
rų (2:30 v. p.p.), Šv. Roko par. 
salėje. Prašome visų narių 
skaitlingai dalyvauti ir užsi
mokėti už savo organą “Dar
bininką”. nes beveik visų narių 
metinis mokestis baigėsi su 
gruodžio 31 d. Taipgi šiame su
sirinkime bus renkama nauja 
valdyba 1952 m.

Klubų nauji pirmininkai
Brocktone yra apie 6,000 lie

tuvių. Jie yra susibūrę į įvai
rias organizacijas. Turi net 
penkius klubus. Prieš Naujus 
Metus buvo perrinktos ar iš
rinktos naujos valdybos.

Franklin klubo nauju pirmi
ninku išrinktas vienas seniau
sių Brocktono biznierių — W. 
Zinkevičius. Jis yra didelis pa
triotas .daug prisidėjęs prie 
Lietuvos Nepriklausomybės 
parėmimo. Visuomet remia ir 
laikraštį “Darbininką.”

Kazimiero klubo nauju pir
mininku išrinktas Mykolas Ka- 
mandulis, buvęs LDS Centro 
valdybos iždininkas ir uolus 
“Darbininko” platintojas.

Sandaros kuopa išrinko A. 
Bravį, seną Brocktono gyven
toją. Jo duktė, Olga Falcon. 
yra lietuviško pusvalandžio 
Brocktone vedėja.

Šv. Roko pašalpinė draugija 
išrinko P. Krušą į pirmininkus 
ir Venclauską perrinko į pro
tokolų raštininkus.

Brocktono Liet. Piliečių 
draugija išrinko tą patį pirm. 
Joną Davis. Jis taipgi sepas 
Brocktono darbuotojas.

Susituokė Jonas Mazgelis su 
Claudette Vadeau. Laimingo 
gyvenimo, Rap.

Kalėdų eglutė vaikams
Sausio 6 d. mūsų tautos ži

dinėlis — lituanistinė šeštadie
nio mokykla šv. Roko parapi
jos salėje surengė tos mokyk
los vaikams eglutę. J eglutę at
silankė klebonas kun. P. Stra-

kauskas, kun. Klimas, mokyto
jai, seselės vienuolės, tėvai ir 
svečiai. Vaikų susirinko apie 
50. Jų tarpe- buvo lankančių tą 
mokyklą, jaunučių ir apie 10 
visiškai nelankančių mokyklos 
čia gimusių vaikų. Daugiau 
vaikų negalėjo atvykti dėl li
gos. blogo oro ir slidaus kelio.

Atidarymo žodį tarė mok. 
Daniusevičienė. Taip pat svei 
kino kleb .kun. Strakauskas ir 
kun. Klimas.

Po to buvo mok. Keturakie- 
nės paruošta programėlė: dek
lamacijos ir šokiai.

Atvykęs Kalėdų senelis prie 
paruoštos eglutės apdovanojo 
vaikus dovanėlėmis.

Tėvų komitetas nuoširdžiai 
dėkoja parapijos klebonui už 
patalpas, mokytojams ir tė
vams už prisidėjimą prie šios 
eglutės parengimo ir svečiams 
už atsilankymą. V. S—ta

MASS.

no kan. Dr. J. Končius, prel. 
Ign. Kelmelis ir kun. P. Toto
raitis. Žiūrovų susirinko nema
žai, bet galėjo jų būti daug 
daugiau. Vyt. Ž—nas

HAVERHILL,

LDS 112 kuopos
sirinkimas įvyks sausio 20 d., 
sekmadienį, 2 vai. p. p., Liet R. 
K. Veikimo Centro kambaryje, 
58 River St., Haverhill, Mass. 
Visi nariai kviečiami atsilanky
ti. Bus svarstomi aktualūs or
ganizaciniai reikalai. Turėsite 
progos užsimokėti “Darbinin
ko” prenumeratos mokestį už 
1952 metus, o taip pat sutvar
kyti nario mokesčio reikalus.

Valdyba

metinis su-

Tel. POPlar 4110 

Charles J. Roman 
(RAMANAUSKAS) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

1113 Mt. Vernon Street 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo jstais* 
Oidel?. graži koplyčia, erdvi gnK 

Pakeleiv-in^ierns suteikiam* 
nakvynė 

nemokamai 
Kreinkirc* diena rr naktį
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Tel. 189

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

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumerius

Patenkino B rock kiniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Mes instaliuojame visokios rūšies 
žibalinį (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti pelenu semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kiek kainuos.

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608

I

f



Sausio 11, 1952 1

S P 0 R TAS
Futbolo rungtynės

LIETUVIŠKAS PASIRYŽIMAS 
LAIMĖJO

Nors buvo šalta ir lietinga, bet 
gruodžio 30 d. susirinko palyginti 
didelis lietuvių žiūrovų būrys pasi
žiūrėti LSK futbolininkų kovos su 
stipria GAAC vienuolike DAFB. Kas 
atvyko, nesigailėjo, nes tokių rung
tynių stebėti mielai būtų atvykęs 
pasižiūrėti kiekvienas didžiausių rei
kalavimų žiūrovas. Brisdami purvy
ne beveik iki “kauliukų”, LSK išbė
go tokioje sudėtyje: Kligys; Mile
ris, Simonavičius; Jėgeris, Saldaitis, 
Steponavičius; Sabaliauskas, Jokū
baitis, Adomavičius, Kalašinskas, 
Gražys.

Pirmoj minutėj Adomavičius iš 
tikslaus Kalašinsko padavimo šauna 
nelaikoma 1:0, bet priešininkas 4 
min. pasekmę išlygina, o 7 min. 
persveria savo naudai 1:2. Laikyda
mi iniciatyva savo rankose, GAAC 
žaidikai diktuoja rungtynių eiga ir 
kiekvienas jų apsilankymas Kligio 
vartų ribose kainuoja LSK vartinin
kui naują šlapią ir purviną vietą 
ant jo sulytos uniformos, kol paga
liau 37 min. priešininkas tvirtina 
savo pranašumą stipriu šūviu—1:3. 
Vokiškoji publika džiūgauja su DA
FB lygos prezidentu priešakyje; lie
tuvių nuotaika prisiderina tos die
nos orui. Taip užbaigiamas gana 
įtikinančiai pralaimėtas pirmasis 
kėlinys. Labiausiai dėl to pergyvena, 

tur būt, LSK sekretorius J.

čius, bet žaidikų veiduose matėsi pa
siryžimas ir palūžimo dvasios neliko 
nei pėdsako, kai vėl 46 min. (tai yra 
vėl pirmoji 2 kėlinio minutė) ir vėl 
Adomavičius, nugalėjęs pelkėtą 
baudos aikštę ir bent 3 priešininko 
gynikus, švelnina pasekmę 2:3. Nuo
taika visai pasitaiso, kai 52 min. A- 
domavičius vykdo baudinį (11 m), 
kuris reiškia lietuviam išlyginamą
jį įvartį — 3.3. 9 minutės atkaklios 
ir permainingos kovos atneša lietu
vių naudai dar viena įvartį, kai ste
bėtinai atkakliai žaidęs Adomavičius 
įsodina į GAAC vartų tinklą 4-tą 
gabalą 65 min. Kalašinskas prideda 
prie LSK sąskaitos 5-tą įvartį, taigi 
jau 5:3. 83 min. LSK stipriai ginasi 
nuo atkaklių GAAC atakų, o Kligį 
jau sunku beatpažinti ir tuo metu, 
gana šališkai teisėjavęs teisėjas, 
švilpia pražangą lietuvių nenaudai ir 
priešininkas švelnina pasekmę 5:4. 
Taip ir baigiamos didžiausio įtempi
mo rungtynės, kur svarbiausią vaid
menį suvaidino geležinė lietuvių fut
bolininkų valia žūt būt laimėti ir 
neatiduoti nei vieno taško ir nei vie
nam DAFB lygos varžovui.

Sunku būtų rasti tinkamų žodžių 
ir tiek vietos laikraštyje, kad gali
ma būtų išreikšti ir atvaizduoti tą 
pasigėrėjimą visa LSK vienuolike, 
kuri dar kartą įrodė, kad DAFB ly
goje nėra jiems lygių.

Pirmosios futbolo rungtynės šiais 
metais laimėtos

Atko-

Sausio 6 d. LSK žaidė pirmenybių 
rungtynes prieš West New York ir 
jas laimėjo pasekme 3:1 (1:0). įvar
čius pelnė: Sabaliauskas (36 min.)— 
1:0; Steponavičius <47 min.) —2:0; 
ir Kalašinskas — (51 min.) —3:0.

Tokiu būdu DAFB lygos pirmeny
bių lentelė 
atrodo:

PO šių rungtynių taip

Magyar S. C. 14 10 3 1 44:17 23:5
Lietuviai (LSK) 10 10 0 0 54:11 20:0
Minerva 11 9 0 2 34:16 18:4
Spfr. Passaic 10 6 3 1 46:17 15:5
Schwaben 11 6 3 2 33:13 15:7
B’klyn Wanderers 11 4 3 4 31:22 11:11
GAAC 12 5 1 6 38:28 11:13
Kollsman 10 3 3 4 22:40 9:11
Calabria N. R. 12 3 1 8 7:31 7:17
White Plains 10 3 0 7 13:27 6:14
College Point 11 3 0 8 15:40 6:16
West New York 9 1 1 7 10:26 3:15
Schleissier 13 0 0 13 14:83 0:26

Stalo tenisininkai be pralaimėjimo
LAK stato tenisą vienetas, pereitų 

metų gruodžio 11 ir 18 d.d. žaidė 7 
ir 8 DAFB lygos pirmenybių rungty
nes ir abejas laimėjo: prieš S. C. 
New York — 9:0 ir prieš Blau
Weiss — 9:0. Lietuvius stalo tenise 
atstovauja: Garankštis, Daukša
(kom. vadovas), Vaitkevičius, Osta
pas, Bagdžiūnas ir Naruševičius. Su 
apgailestavimu tenka pažymėti, kad 
A. Ostapas iš vieneto pasitraukia, 
nes yra pašauktas j kariuomenę. 
LAK sporto vadovybė, stalo tenisi
ninkai ir krepšininkai linki A. Osta
pui kario laimės ir- laukia jo vėl 
savo eilėse, jam baigus tarnybą.

A. Vakselis

netik pasireikšti, bet ir laimėti ge
resnes vietas. Būtų labai džiugu ma
tyti šiose pirmenybėse kiek galint 
daugiau lietuvių stalo tenisininkų 
mėgėjų (amžius neribotas). Iki šiol 
yra užregistruota virš 12 žaidikų. 
Leidžiama kvalifikuotis abiejose kla
sėse (A ir B). Atsiradus didesniam 
dalyvių skaičiui, pirmenybės bus 
pratęstos dar šeštadieniui, nuo 6 vai. 
v., ir jei reikalas būtų — sekmadie
nį vakare. Pirmenybės įvyks LAK 
patalpose. 168 Marcy Avė., Brooklyn 
11, N. Y. Užsiregistruoti galima pas 
A. Daukšą, Garunkštį ir Vakselį, 
aukščiau nurodytu adresu arba as
meniškai. LAK Sp. Vad.

Stalo teniso pirmenybės
Sausio mėn. 18 d. 8 vai. vak. pra

sidės New Yorko ir apylinkes lietu
vių stalo teniso pirmenybės. Jose bus 
sprendžiami A ir B klasių stalo te
niso meisteriai šiame sezone. Pir
menybėse negalės dalyvauti esamo 
LAK stalo teniso vieneto žaidikai. 
Šitas “suvaržymas“ LAK vadovybės 
padarytas todėl, kad jaunesnioji sta
lo tenisininkų karta turėtų progos
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J. BAGDANAVIČIUS, M. D:
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
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DEKEN'S PRODLCTS
P. O. Box 666 
Newark, N. J.

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

New Yorke ir apylinkėse

A. J. NAMAKSY
Office TeL SO 8-0948

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. BROADVVAY 
South Boston, Mass.

Nauja 
Įdomu

Vidury kryželio yra stebėtinai i 
padidinantis magnituotas stiklas, S 
per kurį aiškiai matysi ir skaity

si maldelę. > >
Su 12 blizgančių akmenėlių, ■ > 

panašių į brilijantus, rhodium į 
užbaigtas, 18 colių lenciūgėlis su 
kabe. Neblunkantis, patenkinimą ' • 
užtikrinam. $4.95. i

ir jo pavad

Illinois Statė 
įvyko gruodžio 

Dalyvavo

Brooklyn 5, N. Y.
TeL MAIN 4-2829

WRST ROXBURY. K 38

JOSEPH BARASEVIČIUS
Laidotuvių Direktorius 

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SOuth Boston 8-2590 

AVenue 2-2484

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstų, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų 6gų 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 iž 
visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y,

Priėmimo valandos:

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

4.

Lithuanian 
Furniture Co.

MOVERS—
SO 8-4618

INSURED and BONDED
Local and Long Distance Movers

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

Lietuvos Generalinio Konsula
to New Yorke paJeškomi 

asmenys
s

i
i

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADWAY
South Boston, Mass.

D. A. Zaletakas, F. E. Zaietskat 
Graboriai ir Balaamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 8-4815

SOuth Boston 8-2M9

WAITKUS
FUNERAL HOME

Artungas (Hartungas), Jo
nas, iš Jurbarko

Bakanas, Ignotas ir Jonas, 
iš Šilų, vienk., Žiobiškio par., 
Pandėlio v., Rokiškio ap.

Bložiūnas, Walter John
Brazauskas Justinas ir VIa- į 

das, iš Drutūnų km., Kaltinė ; 
nų vi., Švenčionių ap.

Duonelaitis Petras, iš Joniš- i 
kio.

Gumalskis, Kazys, iš Kve- į 
darnos m.

Hermanas Otto ir Richardas, 
iš Žvyrių k., Raseinių ap. j

Jablonskienė . Prialgauskai- i 
tė, Stanislava. '

Jakštas, Jonas ir Kazys, iš 
Latvelių k., Panemunio par., 
Pandėlio v., Rokiškio ap.

Ješkovikas, Mikas, iš Seme-- 
liškių miestelio.

Juonys, Gabrys, iš Balos, 
Daugų v., Alytaus ap.

Koliavaites — Marijona ir'. 
Ona, iš Kuprių km., Antrųjų 
Gudelių vi., Marijampolės v.

Kropas, Aleksandras, Igna
cas ir Petras, ir sesuo Kropai- 
tė, Elzbieta, iš Kampų k., Kė
dainių ap.

Kulikowska - Šulcaitė, Teklė, 
ir broliai Šulcas, Jonas ir Nar
cizas.

Miškinis, Petras, iš Debeikių 
valsčiaus.

Mitkevičius, Vladas, ir jo se
suo Mitkevičiūtė, iš Stonaičių 
k., Kurtuvėnų par., Šiaulių ap.

Peekys, Petras ir Vincas, iš 
Kirsnakaviznos (Geče tų k., 
Marijampolės ap.).

Razmaitės— Kašte, Liuba ir 
Vera, dukterys Jono Razmos, 
iš Kartenavos vi., Kretingos 
ap.

Radašauskas, Ignotas, iš Viš
tyčio.

Bekman, Leonas ir Stanislo
vas.

Rukštelis, Albinas ir Juozas, 
iš Karklupėnų k., Pajevonio v., 
Vilkaviškio ap.

Žilinskaitė - Vaičiūnienė, fi
na, iš Lazdūnėnų k., Vainuto 
v., Tauragės ap.

Urbonavičius, Pranas ir Ur
bonavičiūtė, Bronė, iš Kuršė
nų m.. Šiaulių ap.

Valasinavičiūtė, iš Marcin
konių vals.

Valinčius, Antanas, iš Gra
žiškių, Vilkaviškio ap.

Vikanis, Mykolas, iš Girin- 
kos vienk., Žiobiškio parap., 
Pandėlio v., Rokiškio ap.

Žekas, Jonas, iš Pažuselių k., 
Žiobiškio par., Pandėlio v., Ro
kiškio ap.

Zorskiūtės, Elzbieta, Magda
lena, ir Ona, iš Babruliškės 
km., Sasnavos ar Kazlų Rūdos 
v., Marijampolės ap.

Žukauskas, Kazimieras ir 
Žukauskaitė, Elzbieta, iš Kle
vinės k., Sasnavos v., Marijam
polės ap.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi- 

, liepti j:
Consulate General 

of Lithuania

i 
I

PRANAS WAITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PaUmsvimu dieną ir naktį.
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačias ir į kitus miestus.
Reikšte šaukite: TeL TR 4-4484Parduodam NamusT

Dr. A. Petriką
DANTŲ GYDYTOJAS 

BROOKLYN. N. Y.
Tel. EVergreen 7-6868

VALANDOS:
9—12 ryte; 1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

S 
s

s 
s

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

80 8-2712 Bes. BIG 9013
3

i Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

Lietuviai užbaigė pirmąjį ratą su 
4 laimėjimais ir 3 pralaimėjimais. 
Pažymėtina, kad Harvard Universi
ty turi tik 2 laimėjimus ir 5 pralai
mėjimus.

Antras pirmenybių ratas praside
da sausio 13 d., lietuviai susitinka su 
Quincy klubu, pas juos. Reikia lauk
ti, jog lietuviai tose rungtynėse at
sigriebs.

Naujų Metų žaibo turnyrą Bosto
ne laimėjo H. Lymon, 2. S. Lymon, 
3. Kazys Merkis. Dalyvavo 18 žai
dėjų. Turnyras įvyko Boylston klu
be.

Toronto Vyties šachmatininkai 
pralaimėjo estams 11/,-41/, (pirma
me rate 2-4). Vaitonis su Kulttis, 
Matusevičius su Rose ir Mačiulaitis 
su Kaldver baigė lygiom.

Vyties šachmatininkų vadovu iš
rinktas H. Stepaitis 
Pranas Mačiulaitis.

Tautvaiša laimėjo 
pirmenybes, kurios
28-30, 1951, Decatur. III.
27 stiprūs varžovai iš Illinois ir gre
timų valstybių. Pasirodo, kad greta 
Tautvaišos, kaip Chicagos meisterio, 
dalyvavo šiose pirmenybėse dar vie
nas lietuvis Surgies. Milvvaukee, tik 
nebemokąs lietuviškai kalbėti, ir du 
latviai: broliai Tums. Tautvaiša lai
mėjo prieš L. C. Young (Wisc.), J. 
Warren (Rock Island), Fletscher, 
Stoepel, Vano ir paskutiniam rate 
sulošė lygiom su latviu J. Tums, ir 
tuo būdu laimėjo 1951 m. Illinois 
open pirmenybes.

Galutinė padėtis: Povilas Taut
vaiša 51/,-!/,, Janis Tums ir Alb. 
Sandrin ČAV open 1949 m. nugalė
tojas) po 4i/2-U/>, Vano, V. Tums 
ir L, Y'oung po 4-2.

Tautvaiša kvalifikavosi į tolesnes 
varžybas dėl JAV pirmenybių. Nau
jieji JAV pirmenybių nuostatai nu
sako, kad 1951 m. Statės ir Regionai 
nugalėtojai galės dalyvauti 1952 m. 
JAV pirmenybių kandidatų varžybo
se, kurių bus parinkti dalyviai 
1953 metais įvykstančias JAV šach 
matų pirmenybes.

Kastines kalėdinis turnyras Ang 
lijoje baigėsi šitaip: Gligorič (Jgsl) 
~Iz£-ll/>, Yanofsky (Kanada) 6, Lot 
tar Schmid (Vok) 51/,.

Guba, minėdama 5(7 metų nepri 
klausomybės sukakti, kovo mėn 
rengia didelį tarptautini turnyrą. 
Pakviesti: Euvve, Tartakover, Bogo- 
ljubov, Yanofskv, Evans, Lasker 
Reshevsky ir Najdorf.

*
1

TeL EVergreen 7-4335

■*— ,
iTeL STagg 2-5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

LaidotuvijĮ Direktorius 
Notary PubHc

s

*
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J. P. MACHULIS
Real Estate 4 Insurance 

TeL** VIrginia 7-1896*
Y.

PARDUODAM NAMAI
Turim jvairių namų visose Brook- 

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

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

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

Parduodu namus ir su mažais įne
šimais.

klu- 
Tai

ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

DYKAI DYKAI

s

9.28.1
• •one ooch month.

< •

8J S.9
Figūrai jh

Bostono pirmenybėse Quincy 
bas įveikė lietuvius 31^,-11/į. 
buvo paskutinės pirmo rato rungty
nės, kurios mūsiškiams atnešė gana 
nelauktą pralaimėjimą. K. Škėma 
baigė lygiom su Thomas. o Petras 
Kontautas laimėjo prieš Brewer (4- 
toj lentoj).

MARCH 
DIMES 
J A N U A R Y

g
I
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"žiemos metu autovairuotojai nuvažiuoja vidutiniškai apie 3,600 
mylių arba 371Ą procentų viso metų važinėjimo, kaip apskaito 
GILF OIL specialistai. Jie pataria: 1) batareją laikyti visada pri
krautą, 2) šaldytuvą—visada švarų ir su “antifryžėriu”, 3) naudo
ti žiemos meto degalų, 4) kas mėnuo gerai ištepti “šasi”. 5) apsi
rūpinti žiemos padangomis, •) laikyti mašiną garaže arba gerai 
uždengti.

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
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, 
pavarde ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesi jaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkės 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar į kuprą susimėtės,

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

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

DEKEN’S PRODLCTS
P. O. Box 666

Newsrk 1, N. J.
(M)

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. VIrginia (-3399

J. B. Skolins
(ŠALINSKAS)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIA SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue 

Woodhaven, N. Y.

B. ZINIS
841 Unten Are, Broekiyn, N. T.

REpubUc 9-1506
EVergreen 4-3487

PARDUODAMI NAMAI
PIGCS, GERI, GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 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.

1VASTOHAS 
REALTY and INSURANCE 
*M Gatės Ave^ Brooklyn, N. T.

TeL GI f—m 5-7285

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

DON ŠULAITIS
600 WiDoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

♦♦♦iii 414114 >441111*1111>M>44444>iiiiiiiiiiiiiii
1 Telefonas: EVergreen 4-8934 I

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS

SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myfi užeiti.

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Marika - Spartas

502 GRAND ST., kampus Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

H4IIIIHHIIiminimilW»HH<IHH4H4»IHm»

41 West 82nd St., 
New York 24, N. Y. 

s

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi X-Ray aparatą

Pritaiko akinius
534 E BROAIJVYAY 
South Boston, Mass.

Valandos: 2 iki 4 if 7 iki 8.

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

RAMUNIŲ ŽIEDAI

Lietuviai nuo se
nų laikų yra įsitiki
nę, kad ramunės y- 
ra vaistas. Ramu
nės vartojamos nuo 
šalčio, reumatizmo 
ir dieglių. Ramunės 
stiprina visą kūną,

gerai veikia į skilvį, inkstus 
(kidney) ir palengvina kitus 
susirgimus ar negalavimus. Jos 
geros ir akims plauti. Gerk 
ramunių arbatą be baimės. Kas 
jos daug geria, tas turi skais
tų veidą. Ramunės yra geros ir 
plaukams plauti ir išlaikyti 
švarią galvos odą. Mūsų ramu
nės yra iš Jugoslavijos. Svaras 
ramunių $2.50. O už S1.00 —5 
uncijos.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

e-

sr-
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LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELES 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininkė—Ieva Markšienė, 625 

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

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

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

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

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

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

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

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

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

e-



8 DARBININKAS Sausio 11, 1952

DARBININKAS T t/,

•.' Ė ' —

Xf II'
VAI) II INOS - ■ ,

\ asario 16 minėjime šokti netinka

K
Kan. J. B. Končius pereitą 

sekmadienį paminėjo savo 35 
m. kunigystės sukaktį. Ta pro
ga dalyvaujant apie 100 asme
nų. atlaikė mišias Yonkers 
koplyčioje. Vėliau jį privačia-

'' T.

me jo bute aplankė jo bendra
darbiai. bičiuliai ir pažįstami, 
sveikindami sukakties proga.

Angelų Karalienes parapijos 
Šv. Vardo D-ja ateinantį sek - 
madienį švenčia savo metinę 
šventę. Per šv. mišias. 8 va!., 
visi draugijos nariai eis prie 
šv. komunijos, o po pamaldų 
turės susirinkimą. Kviečia vi
sus parapijos tyrus. jaunus ir 
senus dalyvauti.

L. K. Moterų S-gos 24 kuo
pa vasario 3 d. rengia laimėji
mų vakarą, pradžia 5 vai.

Nev. Yorko Lietuvių Taryba 
pereitą šeštadienį savo posėdy
je aptarė Vasario 16 d. minėji
mo programą. Bus kviečiama 
dainuoti Vincė Jonuškaitė. Al. 
Brazis ar St. Liepas ir Operetės 
Choras, vad. Mykolo Liubers- 
kio. Bus keturi kalbėtojai lie
tuviai. Ketinamaa kviesti Netv 
Yorko miesto mayoras ir gu
bernatorius Smith. Taip pat 
prašyti .kad gubem. paskelbtų 
vasario 17 d. lietuvių švente.

Namų savininkų dėmesiui
New Yorko lietuvių namų 

savininkų
Brooklvn and Qneens įlomi* 

Owners, Ine.
narių metinis 
vyks penkta^" 
nuary) 
Logan 
salėje.
kampas L 
Ivn N. Y 

me s: 
r dir 
'imai šių n
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Ryšium su žinia, kad New 
Yorke ketinama ruošti šokius 
po Vasario šešioliktosios mi
nėjimo. mūsų bendradarbis už
kalbino visą eilę asmenų ir ga
vo šitokius atsakymus!

I’rt l. J. Balkūnas: Mano pa
geidavimas. kad šiemet Vasa
rio šešioliktosios minėjimas 
būtų ruošiamas be šokių, ka
dangi tai yra kenčiančios tau
tos nepriklausomybės paskel- 
mo minėjimas.

Kun. V. Pikturna, Antinaci- 
nės Rezistencijos Buv. Politi
nių Kalinių Sąjungos pirmi
ninkas: Kuo griežčiausiai esu 
nusistatęs prieš šokius, nes ne
randu pagrindo, kodėl tokią 
dieną reikė: ų šokti.

Dr. I5r. Nemickas, Free Eu
rope Lietuvių Skyriaus narys: 
Būtų tinkamiau apsieiti be šo
kių. bet. jeigu tai galėtų pa
kenkti bendram parengimui, 
tai. juos ruošti tik kaip neišven
giamumą.

Entllja Putvytė, Netv Yorko 
skautų vadė: Man širdį skau
da .kai dabar Vasario 16 gir
džiu muzi’-ą. Prieš šokius, kaip 
tokius, nieku neturiu, bet. man 
rodos, turėtų būti žinoma, kur 
reikia šokti, o kur ne. Jei ruo
šiant šokius, manoma, kad at
sižvelgiama į jaunimo reikalus, 
tai einam klaidingu keliu.

Jurgis Kiaunė. Tautinių kor
poracijų sambūrio pirmininkas: 
Šokti galime kiekvieną šešta
dienį ir sekmadienį. Yra lai
kas ir vieta, kada nuo šokių 
reikia susilaikyti. Liūdnais mo
mentais niekas nešoka. Many
čiau. kad šiuo atveju šokiai la
bai netinka. Kai kas iš šokių 
entuziastų sako, kad ašaromis 
Lietuvos neatvaduosi. Bet aš 
sakyčiau, kad ir šokdamas Lie
tuvos neatvaduosi. Tokią dieną 
reikia sudaryti rimtą nuotai
ką. susikaupti.

Pranas Aleksės: Vasario Še-

šioliktąją reikia praleisti gilaus 
susikaupimo ženkle. Manau, 
kad šokdami tikrai negalėsime 
susikaupti.

Petras Minkūnas, BALFo 
reikalų vedėjas: Perdaug jaut
riai atmintyje stovi artimieji, 
išvežtieji Sibiran ir kenčiantie- 
ji tėvynėje už Lietuvos laisvės 
idealus, kad tokią dieną galima 
būtų sau lengvabūdiškai leisti 
linksmintis.
J. Audėnas, Free Europe Lie

tuvių Skyriaus narys: Aš neži
nau, ar dar reikia klausti apie 
principus: šokti ar nešokti. Per 
visą nepriklausomybės neteki
mo laikotarpį nuosaikieji lietu
viai buvo kietų principų ir to
kie pasiliks, ligi nepriklauso
mybė vėl bus atgau
ta. Negirdėjau, kad 
New Yorke nutarta šokti, bet 
man naujiena, jei būtų šokama. 
Mes Bostone to nedarydavome.

Dr. A. skėrys Aš labai nu
siminiau. sužinojęs, kad bus šo
kama. Čia įžiūriu net blogą va
lią. Per eilę metų jau buvo pa
kankamai išaiškinta, kad to
kiu metu nešokama. Nuostabu, 
ar tie žmonės, kurie balsavo už 
šokius ir kurie atstovauja or
ganizacijas, ar jie atsiklausė 
jų prieš tai.-,

Nelė Mazalaitė: Ką tik per
skaičiau laikraštyje šitokį da
lyką: ‘AVest Point akademija 
švenčia savo 150 metų sukak
tį. šventė vyksta liūdesio ženk
le dėl neseniai lėktuvo katas
trofoj žuvusių 19 kadetų.” Gal
voju apie nepalyginamą mūsų 
tautos gedulą, galvoju apie be
galinę reikšmę mums Vasario 
šešioliktos. Galvoju, kad New 
Yorkas tą dieną šoks — ma
nau. minėjime. Šoks? Taip, nes 
įžūliai yra tvirtinama, kad ki
taip į minėjimą nepritrauks 
jaunimo. Kokio? Aš tikiu, kad 
nebus šokama, nes lietuviškas 
jaunimas pareikalaus atšaukti 
šitą jo įžeidimą.

Bostono mayoras Hynes, 
naujai perrinktas, pradėjo pa
rūgas sausio 7 d. Iš lietuvių 
iškilmėse daylvavo adv. J. Gri
galius, ilgametis J. Hynes ben
dradarbis.

Ruošiasi Vasario 16 
minėjimui

ALT Bostono skyrius uoliai 
ruošiasi vasario 16 d. minėji
mui, kuris įvyks vasario 17 d. 
2 vai. p.p. So. Boston High 
School auditorijoje. Meninę mi
nėjimo programą atliks akt. H. 
Kačinskas ir sol. St. Liepas, pa
rapijos choras, ved. muz. J. Ka
činsko, Gabijos choras, ved. 
muz. Dirvelės, akt. T. T. Ba- 
buškinaitės ved. baleto studi
jos mokinės ir O. Ivaškienės 
tautinių šokių šokėjų grupė.

LDS 1 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 13 d. 3 vai. p. p. 
salėje po bažnyčia.

Vyčių susirinkimas įvyksta 
sausio 13 d.„ 3 vai. p.p.
patalpose. Kviečiami nariai 
visas lietuviškas jaunimas.

pventmo 43 kunigus
Sausio 10 d. arkiv. R.

Cushing šv. Kryžiaus katedro
je įšventino į kunigus 43 klie
rikus. šiais metais baigiančius 
arkidiecezijos 
Brighton. Mass.
seminariją baigia palyginant 
didelis skaičius klierikų

Sveiksta Mykolas Venys
Žinomas Bostono katalikų 

veikėjas, uolus BALF darbuo
tojas Mykolas Venys buvo su
sirgęs plaučių uždegimu, tačiau 
laimingai nugalėjo ligą ir bai
gia pasveikti. Sausio 8 d. suėjo 
lygiai metai nuo jo žmonos O- 
nos Venienės mirties.

savo 
ir

J.

BALF Bostono skyriaus 
vajus

Norint sustiprinti Vokietijoje 
likusių tremtinių šelpimą, Bos
tone sudarytas specialus va
jaus komitetas. Pirmininkauja 
Pr. Razvadauskas. Komitetas 
rinks pinigus, drabužius ir ava
lynę. Galintieji drabužių ar a- 
valynės aukoti prašomi tuos 
dalykus neatidėliojant prista
tyti į salę po lietuvių parapi
jos bažnyčia.

šv. Vardo Dr-jos susirinki
mas įvyks sekmadienį, sausio 
13 d. 8 vai. po bendrų šv. mi
šių ir komunijos (8 vai.), bus 
ir bendri pusryčiai parapijos 
salėje. Pusryčių metu bus ro
domas filmas iš Kristaus gyve
nimo.

Antanas Butinskas, Korėjo
je kritęs karys, sausio 7 d. iš 
So. Bostono lietuvių parapijos 
bažnyčios buvo nulydėtas į ka
pines. Laidotuvėse dalyvavo 
nemaža žmonių.

Gimė
Gruodžio 24 d. pakrikštytas 

latvių šeimos Jono ir Monikos 
Ružaitės Schirmeister sūnus 
Erich.

Taip pat pakrikštyti Marija 
Birutė, Prano ir Eugenijos 
(Kulinskaitės) Račkauskų 

duktė (gyv. 183 D St.) ir Elena 
Danguolė, Algimanto ir Birutės 
Ulevičiūtės) Skabeikių duk

tė (gyv. 225 W. Fifth St.)

Žymių jų solistų koncertas
Sausio G d. So. Boston High 

Schdol auditorijoje įvykęs kon
certas sutraukė labai daug 
publikos. Didžiulė salė buvo 
pilna. Programą išpildė iš 
New Yorko atvykę solistai: 
Anna Kaskas, Algirdas Brazis 
ir Joan Francis. Jiems akom
panavo komp. J. Kačinskas. 
Visi trys dainininkai dainavo 
daugiausiai lietuviškai ir lietu
vių kompozitorių kūrinius, bet 
kiekvienas padainavo ir iš
traukų iš žinomųjų operų. So
listai Bostono lietuvių visuome
nei paliko labai puikų įspūdį. 
Visi apdovanoti gėlėmis ir pa
kartotinai buvo kviečiami dai
nuoti.

Gerai žinomoji operos solis
tė Anna Kaskas (Katkauskai- 
tė) dainavo beveik išimtinai 
lietuvių kompozitorių kūrinius 
— Gruodžio, Šimkaus, Tallat 
Kelpšos, Naujalio ir Banaičio. 
Savo daina ji giliai jaudino 
klausytojus. Iš viso dainininkė 
lietuvių tarpe jaučiasi tikrai 
namie, turi platų lietuvišką re
pertuarą, laisvai ir gražiai kal
ba lietuviškai.
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Maironio mokyklos eglutė
J

seminariją 
Šiais metais

susirinkimas į- 
t lienį. sausio (Ja- 

18 d. 7:30 vai. vakare, 
inn (Mikalauskienės) 
3296 Atlantic Avenue.

reet, Brook-

r^n

J. I’. Ma< helis, pirm.
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Maironio mokyklos eglutė 
šeštadieninės Maironio mo

kyklos surengtoji Kalėdų eglu
tė sutraukė per 500 svečių, iš 
kurių daugumas buvo maži 
vaikai. Jie pustrečios valandos 
gėrėjosi savo draugų mairo- 
niečių vaidinimu, baleto šo
kiais. choro dainomis, dekla
macijomis. kiškelio, drugelio ir 
skruzdėlytės įscenizavimais ir 
pagaliau ketverių metų solisto 
Rastopkevičiaus dainavimu. 
Vikrųjį kiškelį labai vykusiai 
vaidino pirmojo skyriaus mo
kinė Z. Bagdonaitė, o vabalų 
duetą dailiai pavaizdavo ma
žytė Gerdvilaitė su savo bro
liuku. Ir kiti darželio lankyto
jai gražiai paisrodė. Visus juos 
išmokė darželio vedėja Gerd— 
vilienė. Taip pat labai gražiai 
pasirodė J. Matulaitienės iš
mokytos baleto šokėjos. Vaidi
nant Balės Voveraitės Ragnytę 
Našlaitėlę svarbiausia rolė ati-

KM’OMOJAMI du kambariai trims 
a-monims. Galima išsinuomoti tik 
viena atskirai. Kreiptis: 319 Rodney 
St.. 3-čias aukštas, ant. fi. Brooklyn, 
N. Y.

teko Jonui Ulėnui. šiais metais 
gaunančiam mokyklos atesta
tą. Chorams vadovavo M. Liu- 
berskis. Pagiedojo Kalėdinę 
giesmę ir keletą lietuviškų dai
nų.

Tėvų Komitetas svarbiausia 
dovana vaikams parinko lietu
višką knygą, kurių nupirko 
už 300 dol. Be to, Kalėdų Se
nelis visus vaikučius apdova
nojo ir skanėstais. Kalėdų eg
lutės parengimą nuoširdžiai pa
rėmė parapijos Itleb. kun. N. 
Pakalnis, lietuviai verslininkai 
ir lietuviškos organizacijos.

Iškilmių pradžioje svečius 
rengėjų vardu pasveikino mo
kyklos vedėjas A. Bendorius, o 
pabaigoje padėkos žodį tarė 
Tėvų Komiteto pirm. A. Re
ventas.

Moksleivių ateitininkų 
šventė

Sausio 13 d., sekmadienį, 
Bostono moksleiviai ateitinin
kai švenčia savo metinę šven
tę. 10 vai. bus pamaldos šv. 
Petro parapijos bažnyčioje, o 
3 vai. p.p. parapijos salėje iš
kilmingas posėdis, meniškoji 
dalis ir pasilinksminimas.

Maloniai kviečiame į šventę 
atsilankyti moksleivių ateiti
ninkų tėvelius, broliukus ir se
sutes, studentus ateitininkus ir 
sendraugius 
prietelius.

bei ateitininkų
Valdyba

Padėka
Bostono šeštadieninės 

anistikos Mokyklos Kalėdų Eg
lutės rengimo proga gauta mo
kyklos reikalams aukų daiktais 
ir pinigais. Rengėjai dėkoja 
šiems aukotojams: Ketvirtis ir 
Co. $72, A. Ivaška — 5, adv. 
Howard — $5, A. Ivas — $3, 
po $2 — Kubiliai, Venckai, Za- 
leckai, Reardon Flower Shop, 
dr. Rosengard, Razvadauskas, 
dr. Landžius, Adamkaitis, adv. 
Juknevičius, S. Vaitkevičius, 
dr. Kalvaitis ir dar eilė aukoto
jų po 1 dol.

Daiktais aukojo: J. Arlaus
kas, V. Balukonis, vaisL Jan
kauskas ir Rosengard, Rosen
gard drabuž. kraut., St Griga- 
navičius, St .ir Vai. Minkai, Ca- 
bit Pharmacy, Andriušaičiai, 
Jakutienė, Ulpienė, SulHvan’s 
Shoes, Rapolas An., Village 
Market, Al. Janulevičius, Vai. 
Vakauzas, Pov. Baltrašūnas.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

Mokyklos vedėjas ir 
Tėvų Komitetas

DARBININKO RĖMĖJAI

padengti pri-

Trager, Elm

Vasilevičius,

Litu-

Tik neseniai iš Čikagos į 
New Yorką persikėlęs dirbti 
Metropolitan operoje daininin
kas Algirdas Brazis taip pat 
paliko puikiausią įspūdį. Stip
rus, gerai išlavintas balsas, ma
loni lietuviška šypsena, puiki 
laikysena scenoje ir gražus lie
tuviškas tarimas kėlė audras o- 
vacijų šiam jaunam talentin-

vienturį — taip pat puikūs, 
gam dainininkui. Jo duetai su 
Anna Kaskas — Iš Mozarto 
“Don Giovani” ir Oi, berneli 
kaip ir jo atliktas duetas su 
Joan Francis š Verdi “Travia
ta.” Alg. Brazis dainavo L. Ši
mučio, Tallat-Kelpšos, Kača- 
nausko kompozicijas.

Jauna galingo balso dainin- 
kė Joan Francis pati prisipa
žino, kad nors esanti lietuvai
tė, tačiau tiktai antrą kartą tu
rinti progos dainuoti lietuvių 
publikai ir jai tai darą ypatin
gą malonumą. Susirinkusiai 
lietuvių publikai buvo taip pat 
tikras malonumas paklausyti 
šios naujai kylančios žvaigž
dės. Joan Francis kukliai jau
čiasi scenoje, tačiau jos daina
vimas, jos balso grožis bei jė
ga patraukia. Solistė atliko 
Puccini ariją iš Toscos ir Mu- 
zetta VValtz ir dvi lietuvišĮįas 
dainas— Kačanausko ir Vana
gaičio.

Visiems solistams meistriškai 
akompanavo komp. J. Kačins
kas.

Šis koncertas buvo tikrai 
rimtas ir vertingas. Reikia ti
kėtis. kad padarytoji graži 
pradžia paskatins bostoniškiys 
praleisti šiuos metus ištisoje 
kultūrinių įvykių grandinėje. 
Negalima užmiršti ir koncerto 
organizatoriaus akt. J. Vasi
liausko. Jis tikrai atsidėjęs ir 
sumaniai organizavo šį koncer
tą ir gali džiaugtis pasiseki
mu.

CAMBRIDGE, MASS.

/

Knygos mokiniams. Sausio 
5 d. Darbininko spaustuvėje 
lankėsi A. Bendorius, šeštadie
ninės Maironio mokyklos ve
dėjas ir A. Reventas, paimda
mi mokiniams dideli kiekį 
pranciškonų spaustuvės išleistų 
ir platinamų knygų.

i ' m. sausio 26 d. SCH^ABEN HALL,
474 Knkkerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN'O OPERETES CHORO

1TINIS KONCERTAS
:-”s moterų ir vyrų chorai: Operos sol. Marija Nainytė - Dobužinskienė, 

Al- ksa. Mrozinskas ir dramos artistas Vitalis Žukauskas.
š:m gros JOE THOMAS TAMAŠAUSKO orkestras

k k ra $1.25. Bilietai gaunami pas J. Ginkų, 495 Grand St., pas 
is ir prie įėjimo. >

“Darbininkui” paremti ir 
1952 m. kalendoriaus spausdi
nimo išlaidoms 
siuntė aukų:

Po $6: H. 
Grove, W. Va.

Po $5: J.
Greene, Me., W. Milasus, Pgh., 
Pa.; A. Aurila, Detroit, Mich., 
O. Petraitis, Chicago, III.; K. 
Vasiliauskas, So. Boston, 
Mass.

Po 34: S- Kamaitis, Brook
lyn, N. Y.

Po $3: V. Kamantauskas, 
Norwood, Mass., V. Grenis, S. 
Boston, Mass.

Po $2.50 P. Valaitis, B’klyn, 
N. Y., M. Herbert, Broklyn, 
N. Y.

Po $2: V. Giedravičius, A. 
Reventas, J. Rajeckas—Brook
lyn, N. Y., E. Karalevičius, W. 
Paulukonis — Elizabeth, N. J., 
J. Adams, Maspeth, N. Y., K. 
Prapuolenis, White Plains, N. 
Y., V. Romozas, Plantsville, 
Conn., C. Linkevičienė, Phila, 
Pa., V. Levenas, Waterbury, 
Conn., S. V., Amsterdam, N. 
Y.

Po $1.50: A. Černiauskas, 
P. Franceson — Brooklyn, N. 
Y.
T. J. Airošius, Roslin- 
dale, Mass.; Mrs. H. Andru- 
šaitis, Charlestown, Mass., C. 
Andrews, <Weymount, Mass.;

Philadelpia, Pa.; Mrs. A. Da-

pis, Scranton, Pa.; Mrs. G. Ka- 
sacavage, Exeter Boro, Pa.; 
W. Butch, Homestead, Pa.; 
Mrs. N. Monkaitis, Media, Pa.; 
Mrs. C. Baltrušaitis, Dunmore, 
Pa.
B. R. Petraitis, N. Baltrūnie- 
nė. I. Rumbauskas, A. Palec
kis, — Pittsburgh, Pa, K. 
Graudušienė, V. Bemott, Ne- 
wafk, N. J., R. Ramsh, Holyo- 
ke, Mass., J. Stimienė, Ro- 
chester, N. Y., Kun. K. Kle- 
vinskas, Minersville, Pa., P. 
Furmonavičius, E. Hartford, 
Conn., A. Rasmus, Stoughton, 
Mass., V. Trečiokas, Chazy, N. 
Y., A. Černiauskienė, Jersey 
City, N. J., St. Butkus, G. 
Alksninis, E. Azelis, Maspeth, 
N. Y., A. Aitches, Granville, 
Dl., A. Lengvinas, S. Lūšys, T. 
Tattan, Boston, Mass., Dr. E. 
A. Waliackas, Marblehead, 
Mass., E. Petrauskas, Jamaica, 
N. Y., P. Arlauskas, Webster, 
N. Y., M. A. Chunis, Chestnut 
Hill, Mass., A. Jakutis, Brigh
ton, Mass., V. Bukauskas, 
Hyde Park, Mass., S. Marke- 
vich, Elizabeth, N. J., A. Kli
mas, F. Pūkas, M. Sungaila,— 
Philadelphia, Pa., M. Walak, 
Lynn, Mass., A. Gailunas, W. 
Hartford, Conn., A. Gugaliū- 
nas, Chicago, 111., J. J. Stukas, 
Hillside, N. J., J. Grauslis, 
Nashua, N. H.

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

• Povilas P. Rančius mirė 
gruodžio 27 d. Velionis gruo
džio 31 d. iš N. P. bažnyčios 
nulydėtas ir palaidotas šv. My
kolo kapinėse. Nuliūdusi liko 
žmona Antoneta, 4 sūnūs —šio 
karo veteranai: pagarsėjęs 
bombardavimų misijose avia
cijos kapitonas Jonas, Juozas, 
Aleksandras ir Alfonsas, ir dvi 
dukterys — Mary ir Helen. Ve
lioniui paskutinį patarnavimą 
suteikė laidotuvių direktorius 
F. Waitkus. Nuliūdime likusiai 
šeimai reiškiame užuojautą.

• Juozas J. Rokas, gv. So- 
merville, Mass., mirė sausio 1 
d. Velionis sausio 4 d. iš N. P. 
bažnyčios palaidotas šv. Myko
lo kapinėse. Likosi nuliūdusi 
žmona Anna, trys dukros — 
Viola, Mary ir Beemice. Ve
lionis buvo pašarvotas F. 
Waitkaus koplyčioje. Likusiai 
nuliūdime šeimai reiškiame už
uojautą.

• Leonas Smitas mirė sau
sio 2 d. Velionis sausio 5 d. iš 
N. P. bažnyčios palaidotas šv. 
Mykolo kapinėse. Velioniui 
paskutinį patarnavimą suteikė 
F. Waitkus, kurio koplyčioje 
velionis buvo pašarvotas. Li
kusiai nuliūdime velionio šei
mai: žmonai Onai, sūnus Kazi- 
mieriui ir dukteriai Alice reiš
kiame gilią užuojautą.

• Kalėdų eglutė mūsų mo
kyklos vaikučiams buvo su
rengta gruodžio 23 d. Parapi
jos kleb. kun. P. J. Juškaitis 
visus vaikučius apdovanojo do
vanėlėmis. Dovanas vaikučiams 
įteikė Kalėdų senukas — A. 
Stankūnas.
• Vasario 16 minėjimas Cain- 

bridge ALRK Federacijos 16 
skyriaus rengiamas vasario 17 
d., 3 vai. p.p. lietuvių Katali
kų Klube, 163 Haward st. At
kreipiame į tai« visų organizaci
jų dėmesį ir prašome visus 
geros valios lietuvius, kuriems 
rūpi pavergtos. Tėvynės 
lai, vieningai minėjime 
vauti.

• Kortavimo vakaras 
11 d. buvo suruoštas
bridge Vyčių 18 kuopos, 
rengimas pasisekė, nes vyčiai 
turėjo puikių dovanų, tarp ku
rių foto aparatą, gražių lempų 
ir elektros laikrodžių. Gautas 
pelnas paskirtas klubo naudai.

• šeimų komunija, kaip šv. 
Vardo draugijos pirm. F. Re
meika praneša, bus vasario 13 
d., 8:30 vai. Visi nariai ragina
mi dalyvauti bendrai su savo 
šeimomis, 
susirinkti į 
8.15 vai. Iš 
tai einama
šių įvyksta bankietas.

reika- 
daly-

sausio 
Cam-

Pa-

Šeimos raginamos 
parapijos svetainę 
čia bus organizuo- 
į bažnyčią. Po mi- 

A. D.

Malonus lietuvi,
BESIRŪPINDAMAS SAVO PAVERGTOS TĖVYNES 
LIKIMU, SKAITYK, PLATINK IR PALAIKYK 

KULTŪROS ŽURNALĄ
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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 knygas ir nurodo kelius į 
tautos gelbėjimo žygį.

vertina 
vieningą

AIDAI
YRA ŽIBURYS ŠIŲ DIENŲ KLAIKUMOJE,

1952 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

Administracijos adresas:
AIDAI, KENNEBUNK PORT, MAINE


