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. kaitau pasiteptus krėdttu 
rie nebuvo susėti jokiom są-

■■ jten” tuojau pržshnnė, kad 
White turėjo svarbią rolę, kai 
buvo norima pritaikyti nuga
lėtai Vokietijai garsųjį Mor- 

-įėjo sunaikinti Vokietijos pra
monę ir sudaryti tokias sąly
gas, kad vokiečių-tautos dafis 
išmirtų badu, Vokietiją paver
sti tik žemės ūkio šatan. Pia
nas buvo svarstytas* ir pasira- 
ėytas prezidentą Roasevelto ir 

^fetarchOtio konferencijoj Que 
bece 1944 rugsėjo 15. Bet ne- 

- buvo vykdytas.

Prisimintas dabar to meto 
valstybės sekretorius Cordei 
Hull, kuris tuos dalykus apra
šinėja savo atsiminimuose, iš
leistuose New Yorke, 1948 
(The Memoirs of Cordell 

’ Hull).

kas srovėjo už prezi
dento PEČIŲ?

Hull pasakoja, kad valsty
bės departamentas sykiu su 
karo ministerija buvo išdirbę 
rūpestingą- planą, kaip reikia 
elgtis su nugalėta Vokietija. 
Tas planas buvo prezidento pa
tvirtintas, 1943 Maskvos kon
ferencijoje Molotovo ir Edeno 
pritartas. “Tačiau Morgen
thau rado, kad mūsų planas 
per švelnus. Jis siūlė preziden
tui, kad iš Vokietijos būtų 
atimta visa pramonė .ir visas 
kraštas paverstas .žemės ūkio 
kraštu. Prezidentas linko taip 
pat, kad visa vokiečių tauta 
turi gauti gerą pamoką. Prezi
dento parėdymu tada buvo su
daryta speciali vyriausybės 
komisija t (pirmininkaujama 
Morgenthau) Vokietijos reika
lui. Toje komisijoje buvo iš
dėstytas ligšiolinis planas, pas
kui vadinamasis Morgenthau, 
arba valstybės iždo planas, ku
riam komisijoje atstovavo Dr. 
Harry White. Iš esmės tai buvo 
aklo keršto planas. Aklo, nes 
jo autoriai nematė,- jog toks 
smūgis Vokietijai ištiks visą 
Europą. Valstybės departamen
tas padarė tam planui politinių 
priekaištų. Buvo tada siūloma 
abu planu suderinti, bet vals
tybės iždas tvirtai laikėsi sa
vo.”

vąttas į konferenciją su Chur- 
chilliU' pasiėmė ne valstybės 
sekretorių Hull, bet jam buvo 
jkalbėta pasiimti Morgenthau, 
valstybės iždo sekretorių.

“Keturios dienos nuo konfe
rencijos'pradžios buvau nuste
bintas žinia iš prezidento, kad 

fps ir Churchillis esą priėmę 
y Morgenthau planą. Tą pat die
ną, rugsėjo 15, gavau dar nau
ją fH^nešimą, kad Morgenthau 
sykiu su savo planu dar pasiū
lė suteikti Britanijai kreditus 
pusseptinto milijardo dolerių.' 
Tai parodė būdą, kaip Chur
chillio palankumą laimėjo vals- 
stybės iždo sekretorius savo 
pragaištingam sumanymui. 
Prezidentas savo pranešime 
kalbėjo, kad jis sutikęs Brita
nijai, nugalėjus Vokietiją, duo
ti ginklų ir municijos už pus
ketvirto milijardo ir kitų ga
minių už tris milijardus. Bet 
svarbiausia ,kad JAV nepatei
kė Britanijai jokių sąlygų dėl 
tų kreditų^ “Man tai buvo di
džiausias smūgis. Tuo susitari
mu niekais buvo paverstos vi
sos mūsų trejų metų darybos. 
Niekais buvo paverstas tas 
1942 Paskolos ir Nuomos įsta
tymo punktas, kuriuo buvo nu
matyta, kad Britanija turi pa
naikinti Commonwealtho ribo
se savo prekėms protekcinius 
muitus. Visa Quebeco pasitari
mų eiga mane suerzino labiau 
nei bet kuris kitas įvykis, kai 
buvau valstybės sekretoriaus 
pareigose. Jeigu kas bus pra
kišta spaudoje apie Morgen
thau planą (o tai netrukus ir 
atsitiko), vokiečiai priešinsis 
iki paskutinio kareivio, o tai 
reikės mums apmokėti tūkstan
čiais Amerikos karių gyvy
bėm.”

Kai prezidentas Rooseyeltas 
grįžo, Hull tiKij į jį kreipėsi.

“Aš jam pareiškiau, kad 
Morgenthau planas yra nepro
tingas ir kad jokie vyriausy
bės žmonės jo išdirbime neda
lyvavo. Pagal šitą planą turės 
,409r vokiečių tautos badu iš
mirti. Pagaliau jam pasakiau, 
kad britai šitam badu išmari- 
nimo planui, mano įsitikinimu, 
pritarė tik dėl tb, kad gautų 
iš Morgenthau kreditus. Kriti-

the palm- tree that’s waiting for you
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Mongentbau pianas jo rinkimi
nei kampanijai 1944. Preziden
tas man atsakė tik tiek, kad 
jis iš tikrųjų pats nepritariąs 
Morgenthau pianui. Tikrai at
rodo, kad jis nejautė katastro-. 
fos to plano, kuriame jis 1944 
rugsėjo 15 pasirašė: “QK. 
FDR.” Iš Stimsono Hullis pas
kiau patyręs, kad prezidentas 
tiesiog likęs be žado, kai jam 
apie Vokietiją iŠ plano, kuri jis

O TAI MASKVOS NAUDAI
Savaitinis laikraštis “Time” 

aprašė, kiek tam Morgenthau 
planui reikšmės turėjo Harry 
D. White, kuris tuo metu bu
vo Morgenthau pavaduotojas 
ir pati svarbiausia galva, už
sispyręs, netolerantingas, kas 
jo nuomonės nepriima, jo buvo 
vadinamas fašistu. Jis buvo 
tikrasis Morgenthau plano au
torius. Quebeco konferencijoje 
White taip pat dalyvavo. White 
tenai davė suprasti Churchillio 
asmeniniam patarėjui lordui 
Cherdwell, kad britų prašymas 
suteikti kreditų bus greičiau iš
klausytas, jei Britanija pritars 
Morgenthau planui...

White buvo perdaug gudrus, 
kad jis nematytų, jog tas jo 
sukurtas planas, kuriame buvo 
numatyta sugriauti Vokietijos 
pramonę iš Vokietijos ati
traukti tuojau Amerikos ka
riuomenę, . tiesiogiai tarnavo 
tik bolševikams.

Tas planas, kuris paskui ne
buvo vykdomas, parodo taip 
pat, kaip buvo tampomas ir di
riguojamas iš užpakalio prezi
dentas Rooęeveftas ir ko ver
tas tas vienintelis gyvas iš 
“didžiųjų” Churchillis. M,

UŽDRAUSTA PAPINIO 
KNYGA

Romoje arkivyskupas L. 
Traglia uždraudė skaityti Gio- 
vanni Papini knygą “šėtonas”, 
kurioje yra mintis, jog ir vėl- 

jiias galįs būti išganytas ir 
grįžti į angelų padėtį.

. Papini dabar yra 72 metų, 
atvirtęs į katalikybę, jis la
biausiai visame pasauly pa
garsėjo savo veikalu “Kristaus 
gyvenimas.1

Spauda NEŽINO KĄ DARO

Sveika ir naudinga, kai spau
doje paryškinami mūsų toles
nės ar artesnės praeities įvy
kiai. Tačiau negera, kai tie į- 
vykiai nušviečiami kreivai.

Vienybėje sausio 1 Br. Sidab
rą švieiča apie “politines parti
jas Klaipėdos atplėšimo išva
karėse.” Kokias ir kaip tas 
partijąs nušviečia? Ogi Klaipė
doje, kai Vokietijos vyriausy
bė privertusi. Lietuvos vyriau
sybę 1938 atšaukti “tautai ir 
valstybei saugoti įstatymą”, 
tuojaū ėmusi veikti aktyviai 
Naųmanno partija, siekdama 
atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos. 
“Tokioj pohtiftėj įtampoj 1938 
metų rt*denį*l|Eripdėjo pasirodė 
lietuviškas l4&raštis ŽYGIS 
vėliau pasivaipęs BENDRUO
JU ŽYGIU. skelbė politinių 
partįjų vi

vyriaugybę”. 
Laikraščio leidėjai stengėsi su
daryti politinį sąjūdį visoje 
Lietuvoje. Šaukę mitingus, ku
riuose kalbėję prof. A Volde
maro šalšftinkai, krikščioni^ 
demokratų ir liaudininkų žmo
nės; ~ ,

“Vienybės;’ autorius pastebi, 
kad šitas laikraštis “daug kam 
sukėlė įtarimų, kad per Bend
rąjį Žygi hitlerininkai siekia 
sudrumsti ramų ir atsparų ne
priklausomos Lietuvos gyveni
mą ir eventualiai įvykdyti vi
sos tautos pavergimą”; kad

“lietuvių visuomenei buvo sun
ku orientuotis žygininkų sąjū
džio politiniu ištikimumu nepri
klausomos Lietuvos atžvil
giu.”

Sukėlęs abejones to sąjū
džio ištikimumu Lietuvai, auto
rius samprotavimus baigia L 
girdi, sąjūdis “nerado pritari
mo Lietuvoje” ir,dar prieš Klai
pėdos atplėšimą baigęs savo 
dienas.

Tokia yra ta informacija a
pie “partijas Klaipėdos atplėši- 
mo išvakarėse”: mestas įtari
mas dėl sąjūdžio ir jį sudariu
sių partijų lojalumo Lietuvai; 
mestas sprendimas, kad jis ne
turėjęs “lietuvių visuomenėje” 
ir ‘Lietuvoje” pritarimo — ir 
viskas.

Tokia- informacija toli nuo 
tiesos. SąjūdisubuVa Skilęs, nė 
talkinant hitlerininkams, bet 
reaguojant prieš to meto vy
riausybės ir režimo neveiklu
mą hitlerinio pavojaus akivaiz
doje. Kad ta reakcija turėjo 
pagrindo, rodė ir vyriausybės 
visiškas nepasiruošimas Vokie
tijos ultimatumui, kurį priė
musi vyriausybė • net nepajėgė 
tvarkingai evakuotis iš Klaipė
dos.

Tas sąjūdis neturėjo pritari
mo tautininkuose ir režime, bet 
nereikia tautininkų vienų va
dinti "Lietuva” ir “lietuvių 
visuomene.” Tačiau įtakos jis 
turėjo ir pačiam tautininkų re
žimui, nes po nelaimių jis pa
sijuto verčiamas daryti nuolai
das ir sukurti vadinamą tada 
“darbo vyriausybę.”

Tačiau labiausiai

‘Vienybėje” tokis Klaipėdos 
visuomenės apibūdinimas:

“Į žygininkų šaukiamus mi
tingus rinkdavosi dalis jauni
mo ir, pagal įsakymą, darbi
ninkai, dirbę lietuviškose Įmo
nėse. Mat dauguma dirbaačių-

stebina

okųpąvo, gyvenimą L sugriovė. \ 
mūsų tautą naikina ir kfaštą 
nuterioja. žinome juk, kokiu 
dideliu susidomėjimu JAV įta
kingoji spauda seka -liudininkų 
viešuosius apklausinėjimus. 
Kartu tai yra galinga priemo
nė mūsų kovoje už Lietuvos 
laisyę — mums visiems įsijun
gus ir parodymais visu ryšku
mu demaskavus Sovietus, mi? 
nėtos JAV Kongreso rezoliuci
jos vaidmuo tolimesniems Lie
tuvos laisvinimo 'žygiams gali 
būti daug didesni, negu dabar . 
daugeliui atrodo.

Bolševikų padarytai žalai St, CMragJ
Lietuvos švietimo*' darbuoto- - 
jams, institucijoms (pradžios, 
vidurinėms, specialioms mo
kykloms) bei švietimui apskri
tai* pavaizdppti ir žinioms .iŠ 
mokytojų apie bolševikų dar
bus išrinkti, Amerik. Lietuvių 
Mokytojų Sąjungos Chieagos 
Apygardos Valdyba, susitarusi 
su savo Centro Valdyba ir Al
tu, sudarė prieš kurį laiką Ko
misiją. Komisija, veikianti A-

Fordo sunkvežimių linijos 1954 m.
Sausio 6 buvo išstatyti ap

žiūrėjimui naujieji sunkveži
miai, kurių linijos visiškai nau
jos; be to, jie varomi penkių 
moderniškiausių trumpų taktų, 
motorai be trinties, taupūs ir 
pirmą, kartą pritaikyta “tan- 
dem” ašis.

Suskirstomi į penkias linijų 
grupes, kurios apima 24 seri
jas su daugiau kaip 220 mode
lių — nuo 4,000 Ugi 40,000 sv. 
sunkumo. Turi jau žinomą 
“driverized” kabiną, nup ku
rios priklausė, kad praeitais 
metais Fordų pardavimas pa
kilo 150%. Master-Guide jėgi
nis vairavimas jau pritaikytas 
ir sunkiesiems sunkvežimiams, 
o mažesnieji Aprūpinti 
matinėmis Fordomatic 
misijomis.

Naujas linijas turi 
T-700 ir T-800 ‘tandem’ 
sunkvežimiai, kurie su viskuo 
sveria ligi 60,000 sv. ir visas1 
jų įrengimas suderintas, su 
“tandem” veikimu. “1954 m. 
Fordo sunkvežimių visą istori
ją galima nusakyti taip: turi 
daugiau jėgos, taupesni ir pa
tvaresni." Su Fordu nugalimos 
visos kliūtys” — pareiškė L.

auto-
trans-

serijos 
’ ašių

ją buvo įpareigoti būti šaulių 
Sąjungos nariais, o jų vadai 
daugafasia buvo buvę prof. A.

būrio vadai įsakydavo eili
niams dalyvauti mfttaguose, 
priešingu atveju, grasindavo 
atleisti iš darbo”.

Jeigu taip rašytų Lietuvos 
nedraugai, sakytume visi, kad 
tai šmeižimas — toks dirban
čiosios visuomenės Klaipėdoje 
ir valstybinės santvarkos sunie- 
kinimas, pavertimas robotais, 
viską darančiais pagal įsaky
mus. Kai taip juos suniekina 
vienas iš lietuvių patriotų, ten
ka tik galvoti, kad jis nesižino,

* ką daro.

JAV vietovėse ir nppriklaiisan- 
čių Sąjungos ^skyriams. Taip 
pat nepasiekė ir tų mokytojų, 
kurie gyvena už JAV jjbų. 
Svarini tačiau, kad VISI buvę 
Lietuvos mokytojai, nežiūrint 
kuriame pasaulio krašte dabar 
gyventų, duotų šiuo ‘ svarbiu 
reikalu Savo žinias bei paisy
mus. Todėl, kolega,-e, jei spvo 
žinių bei parodymų kitais ka
nalais dar nesat patiekę, malo
nėkite tuoj pat Šiandie praneš
ti šiuo reikalu savo , adresą 
Amerieaa Utimaadaa Couacil,

DL,.USA, ir iš ten tuojau gau
site tolimesnes informacijas.

Mokytojai visados buvo 
jautrūs tėvynės reikalams. To
dėl tikime, kad kiekvienas mo
kytojas atliks savo pareigą šiuo 
Lietuvai svarbiu reikalu.

Amerikos Lietuvių Mokytoją 
Sąjungos Chieagos Apgardos 

Valdyba

W. Smead, generalinis Fordo 
pardavimo reikalų vedėjas.

Sunkvežimių naudojimas 
Amerikos gyvenime kaskart 
stato didesnius reikalavimus ir 
jų gamintojams. Turi derintis 
motoras, ašys ir net pati iš- 

'vaizda savo paskirčiai ir todėl 
Fordo 1954 sunkvežimiai visa 
tai puikiai suderino ir paleido 
į rinką tobuliausią mašiną.

Fordas dar pridėjo šiais me
tais; dvi kabinų linijas: Ct700 
ir C-9QQ. Paskutinysis siekia 
55,000 sv. ir turi didžiausią 
Fordo kabiną. Visi C serijos 
sunkvežimiai neprašoka 45 pė
dų apimties, nes daugelyje 
valstybių to reikalauja įstaty
mai.

Prie “driverizing” kabinų, 
kurios jau savaime yra pato
gios, geresnio matomumo, pui
kiai įrengtos, dar yra pridėta 
įvairiausių patogumų. Fordo- 
matic važiavimas pridedamas 
ekstra kaina F-100, F-250, F- 
350 ir P-350, o norint F-100 
gali būti aprūpintas “power 
braking”; standartiniai prietai
sai pridedami serijoms 600 
modelių ir aukštyn.

Naujuose Fordų sunkveži
miuose tos kabinos yra tik pra
džia to, ką Fordas duoda, kad 
žmogui būtų žymiai lengviau, . 
vis didėjant sunkvežimių pas
kirčiai. Visuose sunkvežimiuo
se yra sinkronizuotoa sanka
bos. Fordų didieji sunkveži
miai turi prietaisą, kuris su
mažina šaudymą per dūmų 
vamzdį. Šis reiškinys yra gana 
svarbus, nes yra daug miestų, 
kurie leidžia įstatymus ir reika
lauja, kad rankvežahiai mažin
tų nereikalingą triukšmą. Be 
to, didžiausia vairuotojų pagel- 
ba yra Fordo Master-Gmde 
jėginis sukimas, kuris ir di
džiausią krovinį' leidžia leng
vai sukti. Vienas atstoja 76% 
reikalaujamos jėgos.

(Steik)

TALKOS LEIDINIAI 
palieka pėdsakus lietuvių literatūroj
1. Igno J. Šeiniaus RAUDONASIS TVANAS, auktiąa 
sensaciją danų, suomių ir švedų skaitančioje visuomenėje, 
mums bus tol aktualus, kol mūsų tėvynė bus raudonojo 
tvano apsemta. 3^7 pusi. Su Stepo Zobarako įvadu apie 
autorių. Kaina $3.50.,
2. Juozo Paukštelio KAIMYNAI, premijuotas romanas, 
vienas iš gražiausių veikalų modemiškoje lietuvių litera
tūroje, vaizduojąs latevos Lietuvos jaunuoly meilės dra
mą.* 4 spalvų viršelis. 239 pusi Kaina $250.

Abi knygas užsakant. pas Mdyklos įgaliotinį tik $5.



Užsienyje

M

PIRMAS GERAS DARBAS

Nepraėjo dar nei metai, o 
jau minėti pergarsiai Stalino 
vardą gali būti rizikinga. Juk

Visame pasaulyje krito i a- 
kis, kad Sovietai šiemet Sta
lino gimimo dieną ne taip iš-

Ir tą paBą (Beną ji išrašė 
atf--- ■ngpnnes.

fttato dietomis vėl statai 
Betartai tremtiniai netomtoi 

Vottatoaato- 
vyfctoae, prie fitaurės tedyno, 
km* speigai pastabia 70 laips
niu CeMjtaą,

Iš Sovietų Sąjmgos ką tik 
grižo L500 vokiečių karo be
laisvių ir ctafitaą tremtinių, 
tarp jų ir moterų, kalintų P**- 
verčiamųjų darbų stovyklose 
Vorkutoje. Jie papasatajo, kad 
IvaMaan Veritataa ataįlhisi 
M paatarttatata taką toro 
gana daag Betartą, wkta9ą,

— ištarė pro skausmūs buhal
teris.

Gydytojas pasakė: “Nebėra 
vilties”... o kunigas: “yra viltis 
pagyti, bet turėk ir tą Didžią
ją VBtj, kuri suteikia Amžiną
ją Laimę”. Gydytojas geriau 
nusimano žemiškuose dalykuo
se, o kunigas dangiškuose. “Aš 
mirsiu, bet laimingai mirsiu, 
nors būtų tūkstantį kartų ge
riau, kad neįvyktų nei vienas 
nei kitas, o paliktų, kas iki šiol 
buvę. Duok man gyvenimą, 
Dieve.' tik tam, kad padaryčiau 
dar nors vieną gerą darbą.”

— Jei šiuo kartu tamsta iš
gijai, užtikrinu, tantą metų iš
gyvensi. ES tvirtas, kaip geše-

U3LAND TOWEB8 (k.), 1>51 metai* išmokę* Į Sovieto Rosij% oe* sim
patizavęs komunistam*, rrjžo atgalio* ir Berlyne susitikę su rusu pa
grobtu ir paleistu amerikieču tau ei t iu Hommer Cor. Abiem, sako, pa
kako bofitevfldnės duonos. ,,

Kai partietiai rašo centrui 
teiraudamiesi Stalino rinktinių 
veikalų, sovietinė leidykla at
sako: išsibaigė. Taip baigėsi vi
sa Stalino garbė.

Taip turi kada baigtis ir 
Sovietų Sąjungos vergija su 
visomis jos pragariškomis ver
gų stovyklomis, kuriose milijo
nai žmonių vis dar kenčia.

Vrž.

aštuoniasdešimt metų. Išgyven
siu ir aš — tik reikta labiau 
rūpintis aarimT^.

Šventosios žemės katalikai 
Marijos Metų atidarymo proga 
prisiminė ir meldėsi už ken
čiančius tikėjimo brolius įvai
riose Europos ir Arijos kraš
tuose.

Kaip mums visiems žinoma, 
bolševikai jau per pirmąją, o- 
kupaciją, 1941 metais, daug 
lietuvių nugabeno į Vorkutos 
stovyklas. Daug jų ten ir ki
tose prievartos darbų stovyklo
se Sibire žuvo. Tik vienas lie
tuvis tremtinys iš Vorkutos 
stovyklos išsilaisvino, būtent, 
JAV pilietis Dr. Mykolas De- 
venis. Jis dar karo metu buvo 
paleistas iš Sibiro Amerikos 
prezidentui įsikišus. Tikslus 
skaičius lietuvių, tebekalinamų

Visą vakarą ligonis vienas 
sau galvojo:

“Štai parodžiau didelį žmo
niškumą: atleidau tam, kuris 
man grabą pakišo. Ne tik at
leidau, bet ir apdovanojau, — 
atsisakiau, kas man teisėtai 
priklauso... Bet kas tos gydy
mosi išlaidos, — kad tik išgy- 
čiau... Teisingai jis sako: gy
vybės nė milijonais nenupirk
si O jei numirsiu? Dangaus ir 
žemės Sutvėrėjau!... Padariau 
gerą darbą ir numirti bus leng
viau. Bet vis dSto norėčiau 
dar pagyventi, Viešpatie. Duok 
man gyvenimą tik tam, kad 
padaryfiau antrą gerą dar-

Prasidarė durys ir ant 
slenksčio sustojo nepaprastai 
stambus odiniu švariai apsivil
kės vyras. Baigs&omis akimis 
apžvelgė palatą, labai atsar
giai uždarė duris ir ant pirštų 
galų priėjo prie gulinčio bu
halterio.

— Aš esu tai šoferis-. dėl 
kurio įvyto... nelaimė įvyko...

BMtario širdyje toptelė
jo pyfctta. Pažiūrėjo | vėjo nu-

Kalėdų šventės su savo šviestom fr džiaugsmingom nuo
taikom nubloškė į šalį vieną būdingą ir stambų Sovietų Sąjun
gos gyvenimo faktą: Berijos ir jo talkininkų teismą ir jiem pa
skelbtą mirties sprendimą.

Laisvam pasaulyje seniai buvo to laukta ir visaip spėliota, 
kodėl tąip ilgai delsiama. Buvo net paskleista gandų, kad Berija 
pasprukęs į užsienius ir gaudomas. Kai ilga Maskvos ranka jį 
pasieksianti ir likviduosianti, būsiąs ir teismas. Teismas įvyko, 
tačiau nei Berija nei kiti kaltinamieji, tarp jų ir Lietuvos laisvės z Vorkutos stovyklose, ištremtų 
likvidatorius Dekanozovas, viešumai neparodyti: jie nuteisti už 
akių ir tuč tuojau paskelbta, kad jų jau nebėra. Kodėl taip, o ne 
kitaip pasielgta?

Kai kas spėja, kad buvo nuteisti ir paskelbti sušaudyti jau 
seniai likviduotieji Teismas buvęs tik tam, kad galėtų viešai 
paskelbti, jog be teismo Sovietuose nieko nedaroma ir kad Be
rijos jau tikrai nebėra. Tai visiškai patikimas dalykas, žinant 
kaip bolševikai tokiais atvejais skuba. Bet kodėl su teismu buvo 
laukta iki pačių Kalėdų?

Atsakymas yra toks, kad Maskva norėjo bolševikiškai “at
švęsti” Kalėdų šventes: Kalėdos ir Velykos yra jiems pačios ne
maloniausios šventės. Jas stengiasi kuo nors užtrinti. Seniau, kai 
dar buvo gyvas Stalinas, tai jo gimtadienis būdavo pučiamas 
iki pat Naujų Metų. Dabar tam pačiam reikalui buvo pasiremta 
Beri jos teismu.

Tik dabar ateina žinios, kad Kalėdų metu visoje Sovietų Są
jungoje buvo masiniai mitingai, kuriuose susirietus keikta beri- 
nirikai ir kapitalistai Darbo žmonėm tai reiškė “šventę”, nes jie 
ne tiktai turėjo dirbti per Kalėdas, bet ir darbo metu nei valan
dėlei negalėjo atsikvėpti: pietų pertraukos ir popiečiai buvo pa
naudoti mitingam. Kam to reikėjo?

Rėkia žinoti, kad diktatūrinis rėžimas siekia užvaldyti visą 
žmogų su kūnu ir siela. Primanytų, jis žmogaus mintį suspaustų 
| tą pačią saują, kuria visiem griebia Už sprando. Bet fizine jėga 
minties suveržti negalima. Dėl to griebiamasi visokiausių prie
monių, kad žmogui neduotų laiko laisvai mąstyti.

Įsivaizduokime, priverstas Kalėdų dieną dirbti sulaukia pie
tų pertraukos ir susimąsto, kaip gera būtų tą dieną pasilsėti ir 
paskiKangti švente, kurią mini visas laisvas pasaulis. Ne, tokių 
minčių Sov. Sąjungoje žmogui nevalia turėti. Jis visiškai vienas 
ir laisvas nepaliekamas. Jo galvon grūdama visokio mitinginio 
balasto, kad tik negalvotų apie tai, kaip kiti gyvena.

Kalėdų šventėm užtrinti ir buvo pasigauta Berijos teismo. 
Tai yra taip pat reikšminga. Apie 15 metų jis kūrė tą kruviną 
rėžimą, kuris jam pačiam pagaliau pramalė makaulę. Bet ir 
sutemtas Malenkovo bato, Berija savo bolševikiniam stabui dar 
pasitarnavo: jo byla buvo panadota tam, kad žmonių gaivos ne
liktų “tuščios”, kol dar laikosi ant kaklo. Vadinasi, Berija nuo 
raudonos scenos buvo nuleistas į anapus su “nuopelnu”

Ateis laikas, kai nuo istorijos scenos nueis visa ta brutali 
sistema, nes žmogaus dvasia jokia jėga neužslopinama.

BRM3HEE GERLAND, vokietė iur- 
aaMstA, boUevikų pagrobta Ii na- 
am Dresdeae 1*46 nu, buvo pa
leista drauge su 224 vokiečiu kare 
belaisviais. Ji dar dėvi rustt’:« 
kalinės “rubafika”.

kilmingai paminėjo kaip se
niau. Dar neseniai Stalinas bu
vo “žmonijos genijus”, “viso 
pasaulio vadas”, “pasaulio tai
kos kūrėjas”, ‘Msų tautų tė
vas* ir čfraugas”, o.visas jo 
laikotarpis buvo * vadmamas 
“Stalino amžiumi’. Tarybinė 
spauda ir radijas, mitingai į- 
staigose ir įmonėse buvo už
versti Stalino šlovinimu. Stali
no žodis — neklaidingas, Sta
lino mintys — ko ne dieviškos. 
Už pusę kreivo Žodelio prieš 
Staliną grėsė trėmimas ar mir-

“Kaip lekia biesas, sumur
mėjo patraukdamas pečius, 
dar gali ką suvažinėti, žaliu
kai tie šoferiai! Jiems žmo
gaus gyvybė — tik nusispjauti. 
Pakarti reikėtų už žmogaus su
važinėjimą — žiūrėk kaip susi
tvarkytų!”

Atsilošęs sėdynėje ir žiūrėjo 
pro automobilio langą.

“Koks puikus ruduo, diena 
kaip stiklas. Matyt, jau ir pa
šalę, tuoj ir sniego... Kažin 
kaip namai? Tuč tuojau reikės 
pradėti remontą ir ‘ paskelbti, 
kad išnuomojami du modemiš- 
k* su visais patogumais butai. 
Ir taip jau begalės nuostolių. 
Rytoj pat imsiuos darbo. Nei
siu į įstaigą — pats galėsiu 
prižiūrėti remontą. Jau visiš
kai gerai jaučiuosi-. Ttaingai 
gydytojas sakė: sveikata gele
žinė. gimtą metų išgyvensiu... 
Tiesa, kai patraukti gffiau orą 
— šone kažkas diegia. Greitai 
ir to nebetiks... Dviejų šon- 
kaufių trūksta, bet kiek tokių

gaivintą veidą, į dideles rankas 
ir sukando dantis.

— Jau trečią dieną pas tam
stą einu, bet vis... vis manęs 
neįleisdava

Šoferis gniaužė savo benzi
nu kvepiančius pirštus ir neži
nojo, kas toliau sakyti.. Bunga 
žiūrėjo į lubas ir piktai mirk
sėjo.

— Aštunti metai važinėju ir 
nė karto nebuvo įvykę nelai
mės... Pirmas ir toks baisus į- 
vykis. Tikėk tamsta-.

Buhalteris galvojo: ‘Ir būti
nai mane turėjo pasirinkti pir
mam bandymui”. O nuo tos 
minties jam šonas dar labiau 
pradėjo skaudėti.

— Dabar aš tamstos ranko
se, — ištarė drebančiu balsu 
šoferis, — daryk su manim, 
ką nori.

— Tai mat... 
murmėjo ligonis.

— Tamstos gyvybė nedai
nuojama nė milijonais,.— jau 
drąsiau kalbėjo sveOas, — Ai 
žinau ,tamsta esi įžymus tao-

— Ponas norėjo pasirašyti 
tokį raštelį-. dėl gydymosi iš
laidų, — teisinosi išsigandęs 
šoferis.

—. Ką tamsta! LeidSau tik 
tris minutes pasikalbėti, o. teta
rta tuoj visokiai raštelius.. KM daria, patrtigf | saldę, į sty- 

ir sutitanttdR Maldą, rančius nuogsi Bsdllis» gįBtal
— Kai digyriu* paafrašysft^ patrinta Oroę naMppooįo te F

gus, ^odiniu švarku, nusilenkė 
ir sustojo vidury kambario.

— Aš dėl te raštelio, kurį 
žadėjote...

Buhalteris timptelėjo savo 
rytinio apsiausto atlapus, 
dviem pirštais nuėmė prilipusį 
pūką, susikišo rankas į didelius 
kišenius ir patraukė pečius.

— Raštelio! — Kokio rašte
lio?... Nieko neatsimena

Svečias ėmė tankiai mirksė
ti akimis, paskui giliai atsi
kvėpė ir tarė nedrąsiai:

— Ta nelaimė... Dievui dė
kui, kad pagijote... Aš buvau 
tada pas tamstą ligoninėje... 
sakėte, nereikalausiąs iš manęs 
gydymosi išlaidų, žadėjote ir 
raštelį, kai pasveiksit...

— Atsimenu, atsimenu, — 
palingavo galvą buhalteris,— 
atsimenu, aš visomis jėgomis 
kovojau su mirtimi, o tamsta 
atėjęs pradėjai mane nervinti... 
Atsimenu, paskui gailestingoji 
sesuo tamstą išvarė.

Šoferis nuleido galvą ir 
glamžė savo didelę odinę pirš
tinę. Buhalteris perėjo per 
kambarį ir vH grįžo, švetaiu 
rankos mostu nurodė vietą:

— Piritai štai, tamsteta 
pratari **** |Mb atatado į 

Pytnjstią kažkas pari- k kojos.

nebuvo ga^ 
d su savo 

artimaisiais. Jie rašė, tačiau 
vėliau paaiškėja kad stovyklų 
vadovybė laiškų niekad neiš
siuntė. Nė vienas mūsų laiškas 
nepasiekė Vokietijos” — sako 
grįžusieji.
Vorkutos stovyklose atsidūrė 

ta vokfeBą žanali^ pagrob
tą Vekfetijo> ir MŽefetą flga- 

mečiams darbams.
Taip grįžusiųjų yra ir bu

vęs Vokietijos pasiuntinys Lie
tuvoje Dr. Erichas Zeehitaas, 
dabar jau 70 metų amžiaus. 
Jis buvo suimtas 1945 metų 
vasarą ir visą laiką buvo vidu
riniame Sibire.

Sovietų nelaisvėje esą dar vi
sa eilė vokiečių maršalų ir ge
nerolų, ypač Vladimirovkos 
stovykloje, 180 kilometrų nuo 
Maskvos. Tai esanti tarptauti
nė stovykla, kurioje
kalinami ir kai kurie artimi 

Stafino giminės.
Kai klausytojai, tur būt, at

simena, net ir Stalino sūnus 
Vasilijus yra ištremtas į Mur
manską

tat «f Mtori A edri-ny «aM aa m 
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gus, bet tamsta pagysi.. Ne
laimė atsitiko, aš nekaltas... 
Kas dabar daryti!... Tamsta, 
be abejo, turi teisės iš manęs 
reikalauti gydymosi išlaidų.... 
gal ir dar dau^aa Tos žalos 
jokiais pinigais neįvertinsi, 
tamstos gyvybė ir sveikata, 
taą> sakant.. Bet gydymosi iš
laidos!..* Jei tamsta to iš ma
nęs pareikalausi — aš žuvęs. 
Turiu žmoną, tris vaikus ir la
bai mažai klljentųL Uždarbis 

nepaprastai menkas. Stovi vi
są dieną, lauki, bet.. Kuo aš 
-kaltas! Tikėk tamsta, jei rei
kėtų gydymosi išlaidos —tektų 
mašiną parduoti, tą vienintė- 
lę šeimos duoną... šimtą kartų 
tamstos atriprašaa..

Buhalteris dabar prisiminė 
savo prašymą: ‘Duok man gy
venimą, Viešpatie, tam, kad 
padaryčiau nors vieną gera 
darbą..- Pats Dįpyas jUmatn 
atsiuntė prieš mirtį.”

— Nežinau,' ar bepagysiu, 
tarė £s liūdnai, bet tamstai at
leidžiu, vardu Aukšfiausiojo 
tamstai atleidžiu, neretiolauBiu 
nė centą

Rudose šoferio akyse sušvi
to dėkingumas. 1

AfiO, pone, tatai ačiū. 
Duok Dieve, kad tam^fr grei
tai pagytunu. bet dar stenąs

pirmosios ir antrosios okupaci
jos meta tuo tarpu nežino
mas.

Grįžusieji vokiečių belaisviai 
pasakojo, kad visa Vorkutos 
sritis yra ištisas kalėjimas, ku
riame vergiškai dirba apie 
100.000 pasmerktųjų.

Daugumas jų yra paskirti. į 
sunkiausių darbų kasyklas, 
maždaug po 5.000 kiekvienoje. 
Vokiečių žurnalistė Br^ite 
Geriand, kuri 1946 m. bolševi
kų buvo pagrobta Vokietijos 
sovietinėje srityje ir penkerius 
metus dirbo sunkius darbus 
prie geležinkelių ir kelių sta
tybos Vorkutos srityje, pasa
koja, kad trumpai prieš jos 
išvykimą iš Vorkutos tose 
mtižiaiskose vergą stovyklose 
prasidėję masiniai tremtinių 

streikai.
Trisdešimts dviejose kasyk

lų šachtose streikas buvęs vi
suotinis, vadinasi, niekas nesi
leido į kasyklų urvus darbams. 
Kitose šachtose darbas dėl 
streikų sumažėjo. Sugrjžėlė ma
tė, kaip buvo sušaudyta- 120 
streiko vadovą o daug kitų 
kažkur išgabenta. Tai bus be
ne pirmosios žinios apie tokius 
būdingus reiškinius sovietinėse 
vergų stovyklose. Tai rodo, kad 
Sovietų Sąjungos gyventojų 
nepasitenkinimas ir nerimas 
paruošia sukifimus net prie
vartos darbų stovyklose.

Grįžusieji iš Vorkutos sto
vyklų pasakoja, kad tenykš-

Ketata padėtis susidarė Vo
kietijos sovietinėje tateyja. Ten 
partiečiai^ būstemi ątaldau 

jnii ntauiigando, 
kokios dabar linijos ia&ytis, 
nesorint - patekti 1. tastabnę. 
Kai kurios vietinės partijos 
Stalino gimimo dtonrą proga 
paprašė iš cžntro kalbėtojų. 
Tačiau centras ne tik kad kal
bėtojų neatsiuntė ,bet dar par- 
tietius įspėjo

ne šventes roeSti, n darbo

dalykas: tamsta girdėjai, juk 
aš daviau signalą?

— Davėt
— Taigi.. Dabar reikalin

gas tamstos liūdimas. Kitaip 
man gręsia kalėjimas.

Bunga dar kartą peržvelgė 
nelaimės kaltininką. ‘Toks 
raudonas ir sveikas vyras. Gy
vens mažiausia dar keturiasde
šimto metų... O aš?... Bet tu 
nori, Viešpatie, kad padary
čiau gerą darbą, tebūnie Tavo 
valia.”

— Gerai, paprašysiu, — 
pradėjo dairytis pokerio.

— §tai plunksnakotį ir po- 
pierio aš taria , Gal fia pat 
tamsta ir pasirašytum....

Ligonis ištiesė ranką poke
rio ir m^g^K) pasikeiti, bet nu- 
garofe^ounmas taip nudiegė, 
to-jfiantvisos patatassuriko.

įbėgo gailestingoji sesuo.
— Kas yra? klausė žiū-’ 

rėdama Sa į rfgoni 3a į sve-

jų, meistrų ir darbininkų susi- 
rinkime.

Antrąją Kalėdų dieną visa
me krašte taip pat buvo šau
kiami susirinkimai, keikiamas 
Berija ir priimami nutarimai 
daugiau dirbti savo pavergė- > 
jams. Kauno “Kotton” fabri
ko darbininkų susirinkime4' 
Prapuolenis visų vardu pasiža
dėjo

stiprinti sienas bolševikinio 
kalėjimo,

kuriame ir jis pats sėdi, Jo
niškio Stalino vardo kolūkietis 
Jokūbaitis vergiškai padėkojo 
maskoliams už jam numetamus 
elgetos trupinius, o Vilniaus 
“Komunaro” fabriko tekinto
jas atėjūnas Gogoliovas, ku- 1 
riam lietuviška duona geriau 
negu maskoliška, nėkieno ne
prašytas visų variu pasižadėjo 
su dar didesniu pasiaukojimu 
dirbti jo “mylimos tėvynės” la
bui, Kiti suokė apie “gerą gy
venimą” Sovietų Sąjungoje, 
kur žmonės nedykinėja, vadi
nasi nešvenčia, bet dirba...

Tuo pat metu laisvajame 
pasaulyje gyvenantys lietuviai 
šventė Kūčias ir Kalėdas. Jie 
savo mintimis skrido į tėvynę 
pas pavergtus brolius ir seseris 
ir ryžosi dar daugiau dirbti ir 
aukotis, kad greičiau būtų pa
darytas galas bolševikinei ver
gijai K. R.

tvarko tadMuM KsoMja. Vyr. red. S. flall illfa
■trateašll M tar«apoMenct>* redakcija taiso savo nooMtlra NeoaudnO 

atkakpaatal aauąini tr grafinam! tiktai autoriams pralanL Pavarde pastra- 
atadpaM mtortnil iMUa redakcijos nuomone- UI skenjtrm tunu 

tetaa rdtMkett* veartsako.

Kai laisvajame pasaulyje progos nepraleidžia nepašūka
vę apie taiką, Taikos Viešpa
ties gimimo dieną nė vienu žo
džiu apie ją netižshninė. Agi
tatoriai ir komjaunuoliai sau
gojo, kad ypač per Kalėdas nie
kas nepasišalintų iš darbo, 
kad ir pietų pertraukos metu 
žmonės neturėtų laiko užsukti 
į bažnyčią arba bent mintyse 
porai minučių susitelkti Jie 

varė darbininkus, tarnautojus, 
moksleivius ir kolūkiečius į su
sirinkimus, kuriuose keikė su- 
sušaudytą Beriją ir jo bendri
ninkus, garbino jų budelius ir 
verte susirinkusius pasižadėti 
sparčiau dirbti.

Okupantą pagarbino ir savo 
ištikimybę pirmąją Kalėdų die
ną jam prisiekė
Vilniaus universiteto aktą 

salėje
prof. dėstytojų ir studentų 

susirinkime doc. Jonas Dagys, 
istorijos - filosofijos fakulteto 
dėstytoja Pijonelytė, - teisės 
mokslų dėstytojas Lekas, aspi
rantas Vencevičius, stud. Am- 
braza ir kiti. Lietuvių tautos 
pavergėjui žemai nusilenkė ir jį 
pagarbinti buvo priversti ir 
darbininkai Vilniaus elektro
technikos gamykloje: meistras 
TsMroinis, šaltkalvis Navalnė ir 
kiti. Pietų pertraukos metu jie 
kalbėjo sušauktame įmonės 
inžinierių, technikų, tarnauto-

skambėjo kalėdiniai varpai ir 
milijonai pamaldžių širdžių ir 
lūpų kartojo prieš 2,000 metų 
Dangaus Angelų paskelbtą 
linksmą naujieną “Garbė Die
vui aukštybėse, o žemėje ra
mybė geros valios, žmonėms”, 
Bolševikijoje, taigi ir 
pavergtoje Lietuvoje, dundėjo 

kalves, ūžė fabrikai.

Bolševikai, kurie nė vienos
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NETEKOME KUN. K. ŠIRVAIČIO
CLEVEANĘ, OHIO

niam režime, būdavo jau už-

tų veikėjų, kurių vardas pasto
viai įsipynė j lietuvių visuome-

paties laikysena. Jei kas vė
liau mėgindavęs užsiminti apie

joje. Iš jos A Smetona ir vėl 
perėjo | preridentus po 1926

ANTANAS SMETONA, pirmasis ir paskutinis nepriklansomos Lietuvos 
pneridentas atostogų meta džiaugiasi poilsiu gamtoje.

Per Naujųjų Metų lietuvis- atimtas. Mes jį išlydime ge- 
kos sumos pamokslą kun. B. riausiais jausmais. Telaimina 
Ivanauskas pranešė, kad iš šv. • Dievas jo darbą naujojoj vie- 
Jurgio parapijos į Akroną iš
keliamas kun. dr. K. širvaitis. 
Sausio 3d. sekmadienį kun. 
Širvaitis šv. Jurgio bažnyčioj 
atlaikė jau paskutinę sumą ir 
tarė atsisveikinimo žodį.* Jis 
šioj parapijoj išdirbęs 5 me
tus. Iš žmonių patyręs daug 
gero. Broliams tremtiniams jo x 
išvykimas gal būsiąs ir sunkiai 
suprantamas, bet tokia jau 
kieta esanti gyvenimo tikrovė, 
prie kurios čia reikią taikytis. 
Visiems palinkėjo išlikti gerais 
lietuviais katalikais.

Tokia yra šio nelaukto iš
kėlimo išorinė pusė. Kad šioj 
parapijoj reikia atmainų, visi 
tai mato, 'bet ne tokių buvo . 
galima tikėtis. Lietuviai šį iš
kėlimą pergyvena skaudžiai, 
nes kun. širvaitis iš Clevelando 
lietuvių kunigų buvo bene vie
nintelis, kuris, be kunigo pa
reigų, dar nuoširdžiai rūpinosi 
ir lietuvybe. Jis buvo visos ei
lės lietuvių organizacijų (atei
tininkų, skautų ir kt.) dvasios 
vadas. Jis lietuviams moki
niams per jų pamokas dėstė, 
tikybą jų gimtąja kalba. Jis 
buvo tas, kuris jautriu nuošir
džiu pamokslu prabildavo į 
lietuvius jų įvairių tautinių 
švenčių progomis. Jis buvo tas, 
kuris suprato lietuvių džiaugs
mo ir skausmo jausmus. Jį lie
tuviai matydavo įvairiuose sa
vo parengimuose - koncertuose, 
minėjimuose, šventėse ir kt.

Kun. Širvaičio darbas šv. 
Jurgio parapijoj visą Savo reik
šmę įgyja ypatingų sąlygų 
fone, nes jam nepritarė tie, 
nuo kurių jis priklausė. Visos 
jo pastangos tebuvo lydimos 
nuolatinio nepasitenkinimo. 
Reikėjo didelės kantrybės ir 
geros širdies viskas pakelti. Jis 
pakėlė.

Pagaliau lietuviams ir jis

Blitbs tokdtis
ir dirsteli J tuos knksmuą ar buvo pasėta necpt^ikry:

sukaktis, kaip i amžinybę nu
ėjo buvęs prezidentas Antanas 
Smetona Jis žuvo 1944 sausio 
9 Clevelande naktį kilusiame 
gaisre. Nespėjo pritraukti iki 
rogp. 10, kada jam būtų suėję 
70 metų.

ėmę aktyviai' reikštis, baigęs 
Maskvoje teisės mokslus ir ap
sigyvenęs 1903 Vilniuje. čia 
1905 jis pritapo prie demokra
tų, busimųjų valstiečių liaudi
ninkų, veiklos: buvo “Lietuvos 
Ūkininko” vyr. redaktorius, 
1905 tos srovės atstovas Vil
niaus seime; 1907 “Vilniaus Ži
nių” vienas iš redaktorių. Tais 
pat metais A. Smetona pradėjo 
dirbti katalikų, daugiausia ku
nigų, leidžiamoje “Viltyje” kaip 
vyr. redaktorius. “Viltį” per
imant Pr. Dovydaičiui, tarp

joj, vėliau Detroite, Hamiltone 
ir kt Clevelandui ją išplėtė ir 

' patobulino S. Kudokienė, dai
nas parinko muz. Alf. Mikuls
kis, režisuoja ir dekoracijas 
piešia akt P. Maželis, vaidi
na S. Kudokienė, N. Aukštpo- 
lienė, P. Maželis, A. Gilys ir 
V. Raulinaitis, akompanuoja 
muz. R. Brazaitienė. Biletai 
Spaudos Kioske ir pas platin
tojus. Bufetas ir baras, šokiai 
ir vaišės.

toj.
Į kun. širvaičio vietą šv. 

Jurgio parapijoj paskirtas ku
nigas nelietuvis.

St. Brazdas

Kalėdę eglutę lietuvių vai
kams gruodžio 27 d. lietuvių 
salėje surengė vysk.x Valan
čiaus rpokykla. Vedėjas P. Bal
čiūnas dėkoja mokytojoms 
Stasienei, Orantienei, Augusti- 
navlčienei ir kt už programos 
parengimą, L. Sagiui — už mo
kinių tautinius šokius, tėvų 
komiteto pirm. B. Graužimui ir 
nariams GaEučiui, Golšanskie- 
hei, Gulbinienei, Laikūnui už 

-eghltės perūpinimą, bufeto su
organizavimą ir kt ruošos 
darbus, mokinių tėvams <tž su
aukotus užkandžius, Vyčių 25 
kuopai už veltui duotąalų, Ka
lėdų Seneliui Z. Dučmanui už 
jo pasiimtas ^ir gerai atliktas 
pareigas, spaudai už eglutės 
garsinimą, pagaliau visiems 
dalyvfcfius, 'gausiai atsilankiu
siems. ’

NewYprico dainuoja šausiu 10 
d. 5 VaL lietuvių galėję Lietu
vių Studentų Sąjungos sky
riaus rengiamame koncerte. 
Kvarteto, sudėtis: I ten. V. Bra
žėnas, H ten. J. NaRutavičius, 
barit Iz. Ališauskas, bosas V. 
Savukynas. Originali ir įdomi 
programa^ pirmąkart girdima 
Clevelande. Be to, pas studen
tus ir. šiaip, reikia nueiti. Tad 
visi į jų koncertą, po kurio dar 
šokiai, bufetas ir k. linksmy
bės!

OpertU “Sukatos vakarėlis’ 
Balto 55 skyriaus statoma sau
sio 16 d. (šeštadienį) 8 vaL 
vak. Ifctavių -salėje. Ji Pr. Za- 
ranksfr atkurta su dideliu pasi- 
sėktour buvo statoma Vokieti-

Kardelienės ir pianisto virtuo
zo K. Smilgevičiaus koncertą 
sausio 23 d. 7 vai. vak. lietu
vių salėje rengia . SLA 136 
kuopa, šokiai, bufetas ir kt. 
Biletai nuo '3 iki 1.50 dol. 
(moksleiviams ir šokiams po 75 
centus) “Dirvoj”, Spaudos 
Kioske ir pas valdybos narius. 
Pusė pelno Vasario 16 gimna
zijai Vokietijoje.

Lietuvių Bendruomenė Cle- 
velando lietuvių . gyvenime į- 
gyja vis didesnę reikšmę. Jos 
vieta darosi vis svarbesnė. Jai 
atitenka spręsti ir vykdyti vis 
daugiau ir daugiau lietuviškų 
reikalų. Tad svarbu, kad jos 
priešaky stovėtų patys pajė
giausi, kūryibngiausi ir veik
liausi mūsų žmonės.

Nauja apylinkės valdyba ir 
kontrolės komisija renkama 
sausio 24 d. metiniame susirin
kime. Kandidatų siūlymas pra
tęsiamas iki sausio 17 d. 12 
vai. dienos. Siūlyti gali kiek
vienas renkamojo amžiaus apy
linkės lietuvis ir Clevelando 
lietuvių organizacijos. Raštus, 
liudijančius ir kandidatų suti
kimą, įteikti Rinkimų Komi-

E. 71 St arba Em. Skrabulytei 
1382 Gickfings Rd. ,

Bendruomenės Rinkimų Ko-

Uririaitis.
Informacinis LB apylinkės 

susirinkimas šaukiamas sausio 
10 d. 11:30 vaL tietudų salė
je. Atstovai praneš apie Chi- 
cagoje įvykus LB phsitarimą ir 
visuotinj Amerikos lietuvių

lionio kūrinių patefono plokš
teles, rengiasi duoti ir žodinės

tetą tautos vado, kuris siekė

♦ik natą 
patarėjų, ne-

žiau ginčų dėl tariamųjų ky-

Hkimu dar ir šiandien ne
leidžia pasiekti to, kad buvu
sio prezidento vaidmuo mūsų 
tadtos Istorijoje būtų įvertin
tas visiškai objektyviai ir vi
siems priimtinu būdu.

Uetavių Tarybos, 
paritai virtusios Valstybės 
Taryba .pirmininku, o 1919

ridentu išrinko A Stulginskį, 
Smetona hkq pdbfiostikoje ir

nuosaikus savo sprendimuose,

&liai ir tautininkų, ypač jau
nesniesiem, Smetonos vadova
vimas atrodė per lėtas ir per 
švelnus, palyginti su Europos* 
kraštuose tada buvusiais tota-

Tuo tarpu demokratinės vi- * 
suomenės A. Smetona buvo 
kaltinamas asmens pagrindinių 

'laisvių užgniaužimu ir demok
ratinės minties natūralaus au
gimo stabdymu, kas demora
lizavo tautą ir valdžios paspar
nėje priveisė pataikūnų karje
ristų. Jų negalima buvo iš ten 
nei iškrapštyti nei jų veiksmų 
pakritikuoti, nors pats Ą. Sme
tona aiškiai rašė: “Mano nuo
mone valdžios autoritetui daug 
sveikiau esti, jeigu iškyla aikš
tėn jo buvimo sąlygų silpnu
mai. žaizdą reikia atidengti 
šviesos spinduliams, o nelaikyti 
patamsėję, kad įsisenėtų” (1, 
70).

Taip buvo rašoma dar tada, 
kai A. Smetona nebuvo val
džioje, kai nereikėjo preziden
tui būgštauti nei kritikos nei 
opozicijos. Bet kai visas vals
tybines galias jis suėmė į vie
nas savo rankas, kai valdžioje

dentu iki pet 1940 birželio 15, 
kada jis perdavę prezidento 
pareigas A, Merkiui, min. pir
mininkui, ir išvyko į užsienius.

Visuomenėj politinėje raido
je A. Smetonai priklauso, da
barties žodžiu tariant, “trečio
sios jėgos” kūrimas tarp tada 
išryškėjusių dviejų priešingų 
visuomenės ideologijų, su ku
riom jis negalėjo ilgainiui su
tapai. Jis sukūre autoritetinę, 
kitų vadinamą vadistinę ideolo
giją, kurią prisiėmė tautininkų 
organizacijos. Pagal šią ideo
logiją buvo vairuojama nepri
klausomoji Lietuvos valstybė 
ilgesnį laįko tarpą (13m.) negu 
joje buvo demokratija (8 m.).

Įvairių krypčių visuomenės 
sutariama buvo, kad A. Smeto
na tauriai gynė lietuvybės rei
kalus Vilniuje; buvo pirmaeilis 
publicistas .skoningai valdęs ir įsisenėjo, pasikeitė tada ir jo 
gryninęs lietuvišką žodį. Bet 
sunku buvo surasti bendrą 
sprendimą dėl Smetonos visuo- žaizdotas patamses, autoriteti 
meninės bei valstybinės reikš-

Newąrke rengiamasi Vasario 16-tai
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas, rengiamas New 
Jersey Lietuvių Tarybos ir 
Bendruomenės, įvyks vasario 
21, sekmadienį, 2 vai. p.p., Es- 
sex House viešbučio didžiulėje 
ir puošnioje salėje, 1050 Broąd 
St, Newark, N. J. Kalbėto-

Minėjimo reikalu sausio 10
d. 4 vai. p.p. yra kviečiamas 

visuotinis lietuvių susirinki- .
jais bus įžymūs amerikiečiai ir mas šv. Jurgio D-jos salėje,,
lietuviai. Jų kalbos bus trans
liuojamos per radiją. A- 
pie pilną programą bus praneš
ta vėliau.

Būtų labai gera, kad šiame 
parengime dalyvautų galimai

Šv. Kazimiero par. vargoni
ninkui J. žemaičiui jau ilgesnį 
laiką sirguliuojant, jo vietą už
ėmė Ipolitas Nauragis, buvęs 
Lietuvos operos solistas. Tiek 
buvęs vargonininkas J. žemai
tis ,tiek dabartinis Ip. Naura
gis yieningai su choru darbuo
jasi. Teko nugirsti, kad šv. Ka
zimiero parap. suvienytas cho
ras ,vad. Ip. Nauragio, rimtai 
pradėjo ruoštis Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimui.

Verta priminti, kad mūsų 
bažnyčioje kiekvieną penkta-

daugiau vietos ir apylinkės vi
suomenės. Įėjimas nemoka
mas. Surinktos aukos bus ski
riamos Lietuvos laisvinimo rei-

180 New York Avenue, Ne- 
wark 5, Ne# Jersey.

N.J. L. Tarybos ir Bendruo
meninės Vadovybės pirmi
ninkas Jokūbas J. Štokas, 
sekretorius A JS. Trečiokas

dienį 7:30 vakare būna iškil
minga šventoji valanda. Išsta
tomas švč. Sakramentas ir 
daugelis žmonių renkasi mels
tis ir atiduti pagarbą V. Jė
zui. Per pamaldas giedamos 
lietuviškos giesmės, o ypač vi
siems patinka mums brangi ir 
Dievui maloni giesmė. “Šventas, 
Dieve.” Būtų malonu matyti 
dar daugiau žmonių besimel- • 
dižant, kad Dievas pasigailėtų 
mūsų brangiosios tėvynės ir. z 
suteiktų jai laisvę.

Dusmeniškis

Norite geros—meniškos fotografijos 
' PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVĄIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gbn 

NUOTRAUKŲ; mrfa

jų ištraukų, Šie įrašymai, tiks 
pasiklausyti kiekvienam, bet

jaunimui ir mūsų vargo mo-

literatūroe kurso.



vą. Į Montevideo miestą Urųg- 
vajuje atvyko ispanas tiri X, 
Carrido, UNESCO Technikinės 
Pagalbos Misijos šefas, įžymus i

vieną vasarą praleidęs Lietuvo
je, gražiai prisimena kraštą ir 
žmones. Aplankęs Lietuvos pa

įgaliotą ministerį P. Amerikos ’ 
valstybėms, neseniai aplanke.

tapusi
ŽnMJgUm.

šventei Tą žinią su savo aiški-.

dienraštis The Sun, ir paskui

Associated Press. Prel. L. Men-

DEMESIO

LIETUVIU RADIO V A LA T {DOS PROGRAMA

J. K. KABYS* 45 Pirk Twr„ 4į

arčiau širdies. Japonams tai 
reiškia nuoširdumą. Vartuose 
dar būna pakabintas ir vėžys. ,

— O kam jis ten reikahn-

me atlikta įprastu būdu. Visi 
mokyklas mokiniai, seserų mo
kytojų gražiai sutvarkyti už-

kuriame paraškė, kad šv. Al
fonso mokyklos < mokiniams 
šiais metais kalėdines dovanas 
jau nedalys Santa Claus, kaip

Jodm J<nnU»vWm, į. flMnK I- Dymfaų V. Alksnini*, ta*. Br. Kunigėlis, Komiteto pirm. kun. Dr. S. 
Valiu^oitta, J. Braute, A- Vtantes, žurnalistė S. Narkeliūnaitė, BALFo centro ižd. A. S. Trečiokas 
»» V. Kulpa.vVhiK.

Lietuviu Radijo Korporacija
«« E. BroMw*y, So. Bo«ton 27. Mas*. Tel. SO 8-1M89

Lietuviu Radijo programa iš stoties WBMS. 1090 kilociklu, perduo
dama sekmadieniais nuo 12 iki 12:30 vai. Būna lietuviškos dainos, 
muzika ir Magdutės pasaka. Biznio reikalais kreiptis j STEPONĄ 
MINKV, Baltic Florists Gėlių ir Dovanų krautuvę. 502 E. Broadvvay, 
So. Bostone. T<$.*SO 3-0180. Ten'g^namas-t'DarbiflWik^--, lietuviškos 
knygos ir ranku darbo dovanos.

Taip pat parduodami ir brangesni aparatai. 
ATSTOVAS STASYS GRABJLIAI SKAS

5 Thomas Park So. Boston 27, Mass.
Cleveiando Astovas:

A JOHNSON, 7616 Decker Avė., Clevelaad, Oh>o

Kiekvieną i&ladienj. nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ka 
nors pasvekinti ar paskelbti. Ui suskilę: LITHl'ANlAN’ RADIO 
HOUIt, M Citege 8L, N»rwo«d. Mm

Skyrius: UHRJANIAN FLKNtTURE CU, SM W. Brante*.
So. Boston 27, Masa. . J ■

A. Ir O. IVAŠKAI
Telefonai: NOrwood 7-1-M9 ar SOvth Beattm 8-4618

Eglutė buvo suruošta gruo
džio mėn. £7 , dieną parapijos 
salėje. Matėme neilgą scenas 
vaidinimą, t pavaizduojant; 
tremtinius iš Lietuvos: peliukę, 
paukščiuką, kiškelius, pateliš-šventei Tą žinią sū saw aiški-. susėdo aptinku ir scenoje.

tomais pakartojo Baltimorės Programą sudarė kalėdinės u.
dienraštis The Sun, ir paskui giesmės, - pusiau lietuviškos, 
po visą Ameriką ją išnešiojo pusiau, angliškos. Programos 
________;____ _  7______dalykai išpūdyti labai tvarkin- 
deliui tuojau pradėjo plaukti ga1 ū* gražiai. Korespondentai 

-______ - buvo mielai nustebinti išgirdę,
kad visi vaikai giedojo abiem 
kalbpm.

Vaikučių akys krypo į sce
ną. Jos gilume buvo matyti di
delis apšviestas Jėzaus gimimo

rikos kampų. Vieni karštai su
manymui pritarė, kiti smerkė. 
Be to į šv. Alfonso mokyklos 
prieškalėdines iškilmes (gruo
džio 22 d.), kuriose dalijamos 
vaikams švenčių dovanos ir ku
rios turėjo apsieiti be Santa 
Claus, sava korespondentus bu
vo atsiimtosios Associated 
Press, United Press, Detroit 
Press, The Catholic Review ir 
The Sun. Korespondentai net 
filmavo iškilmes, kuriose varg
šas Santa negavo vietos.

Svečiai susidomėję išklausė 
. . prel. L. Mendelio paaiškinimų, 

kodėl taip padaryta. Prel. L. 
Mendelis savo kalboje paaiški
no, kad šv. Alfonso mokyklos 
istorijoje pirmą kartą per 32 
metus įprastinis Santa Claus 
neateis į mūsų kalėdinę- iškil
mę. Ir tatai dėlto, kad Santa 
Claus, kurį'daugelis jūsų ma
tė gatvių kertėse, didžiosiose 
krautuvėse ar kur kitur, neto- • 

\ri jokios dalies iškilmėse, ku
riose minime Jėzaus, Dievo ir 
mūsų Išganytojo gimimą... 
Santa Claus yra gera dvasia, 
gyvenanti tik knygose ir liau
dies laumių dausose, bet- jis 
nėra tikrasis dovanų davėjas, 
kurias jūs gaunatę.Kalėdų,me
tu. Tiesa, Santa Claus kai kur 
reiškia Nikalojų, labai gailes
tingi vyskupą, kurio šventė y- 
ra gruodžio 8 d. Tuose kraš
tuose, kur iškilmingai švenčia
ma šio vyskupo šventė, tą die
ną vaikai gauna dovanų iš 
asmens, pasirėdžiusio vyskupo 
rūbais. Tačiau^ — toliau kal
bėjo prel. Mendelis, —šv. -Mi
kalojus, būdamas katalikų 
vyskupas ir žinodamas Jėzų 
esant jo Dievą ir Išganytoją, 
jokiu būdu nesutiktų Kalėdų 
pasisavinti* Jėzaus vietą kaip 
dalytojas dovanų, kurias jūs 
gaunate. Dievas yra visokių 
dovanų dalytojas; Taigi tikra
sis kalėdinių dovanų dalyto
jas yra Jėzus, kaip Dievas iš 
meilės mums tapės žmogum... 
Kalėdos yra Jėzaus gimimo 
diena... Savo gimimo dieną Jis

kalėdinės dovanos. Atėjus lai
kui Prelatas paskelbė, kad do
vanos duodamos Jėzaus gimi
mo atminimui ir Jo vardu. Do
vanėles įteikė pats Prelatas. 
Vaikučiai jomis džiaugte 
džiaugėsi. Nebuvo matyti jokio 
ženklo, kad kas, mSžieji ar 
suaugusieji, būtų pasigedęs 
Santa Claus., Be abejojimo, jo 
nesiilgs bei nepasiges ir atei
nančiais metais.

Kalėdos šv. Alfonso bažnyčioje
Prėl. L. Mendelis, kaip kas 

metai, padarė viską, 'kad di
džiajai Jėzaus gimimo šventei 
bažnyčia būtų ko gražiausiai 
papuošta ir kad tikintieji joje 

. rastų ko geriausias sąlygas, 
reikalingas susikaupimui ir 
dvasiniam atsinaujinimui.

Ketvirtą advento sekmadie
nį, atėję į savo bažnyčią, sun
kiai ją bepažinom. Visas baž
nyčios vidus buvo išvedžiotas 
vainikais. Didysis altorius bu- 

. vo išpuoštas gausiais gėlių bu
kietais. šoninis altorius savo 
viršuj buvo pavirtęs Betliejaus 
mįestelio paveikslu, o apačioj 
priglaudęs Kristaus gimimo 
p pakartą. Jo figūros natūralaus 
žmogaus dydžio, aplinkui daug 
įvairiaspalvių šviesų.

Visą paskutinę advento sa
vaitę į šv. Alfonso bažnyčią 
plaukte plaukė tikintieji pasi
melsti ir ieškoti dvasinio sus- 
raminimo atgailos sakramente.

Kalėdų išvakarėse, pusiau 
dvyliktą naktį, Mrs F. Broun 
vadovaujamas choras pradėjo 
giedoti kalėdines lietuviškas 
giesmes. Jų pasiklausyti buvo 
prisirinkusi pilna bažnyčia. 
Per Bernelių Mišias, prasidėju
sias lygiai 12 vai. naktį,' baž
nyčia vos sutalpino norinčius 
patekti, šv. Mišias aukojo prel. 
L. Mendelis, kun. P. Patlabos

gyvai priminė tėvynę Lietuvą, 
iš kurios tremtiniai buvo išva
ryti. Antroj dalyj mokyklom 
mokiniai pre Kalėdų eglutės 
pagiedojo dvi kalėdines gies
mes* Tyliąją naktį ir Gul 
šiandieną jau ant šieno. Po to 
šios mokyklos mokiniams buvo 
išdalytos kalėdinės dovanėlės.

Pertraukos metu mokyklos 
vedėjas pasakė trumpą, bet at
virą žodį tėvams. Vedėjas pa
sidžiaugė, kad parapijos šeimi
ninkas prel. L. Mendelis šešta
dienio lietuviškajai mokyklai 
suteikia visas sąlygas: apšildy
tus ir apvalytus kambarius, vi
sas mokymo priemones. Iš tė
vų pusės reikia tik noro savo 
vaikus į pamokas pasiųsti ir 
žiūrėti, kad vaikai paskirtus 
uždavinius atliktų. Tačiau du 
faktai rodo, kad to noro ne 
vienai šeimai stinga. Baltimo
rėje yra 70 tremtinių šeimų, • 
turinčių mokyklinio amžiaus 
vaikų, bet į šią šeštadienio mo
kyklą savo vaikus pasiunčia tik 
30 -šeimų. Be to, ne-vienas šios 
mokyklos mokinys, jo amžiui 
didėjant, pasitraukia iš mokyk
los.

Reikia pripažinti, kad tai 
tikros, nors ir liūdnos, pasta
bos .Gaila ir drauge gėda, kad 
didelė tremtinių dalis tik kal- 

..b^tiįfooka’apie tautiškumo iš
laikymą, b iš tikrųjų dėl savo 
apsileidimo greičiau nutautės 
negu senoji karta.

Marijos Metai šv. Alfonso 
bažnyčioje

Šv. Alfonso bažnyčioje per 
ištisus Marijos metus kiekvie
ną šeštadienį, nuo ryto .ligi va
karo, viešam garbinimui bus-?., 
išstatomas švč. Sakramentas. = 
Tikintieji kviečiami melstis, 
kad Dievas, Marijos užtarimu, 
apsaugotų pasaulį nuo bedieviš
kojo komunizmo ir tautoms 
grąžintų laisvę. ’

vm sausto 2 A 
New Yartee. raivo, 
ūmiausi ir m
nauji numeriai Po# 
ravo A. Vąįaulritte, T- J 
Andriukas, OFM, dr, X 1 
nius iš Bostono ir 
liūnas iš Baįtjmoraą.' J

ga iš sausio 10 nuįe»«W I 
sarto 27 d., i Užgavėnes. $ 
paaiškės ir laimėjusieji 
nas. Vyr. At-fcų 
Valdyba prašo iki to lafk4
tinai grąžinti laimėtinų ilk* 
neles. Neprisiunturieji neų^Ss 
dalyvauti laimėjime.

JAPONIJOS IŠKILMINGIAUSIA ŠVENTĖ
Kaip japonai sutinka Naujuosius Metus .

Kalėdų šventėse teko susipa- mas. Tai reiškia, kad vedusieji 
žinti su vienu jaunu lietuviu, šeimoje turi pasižymėti lanks
čia gimusiu, kuris apie dvejus čiomis, nepalaužiamomis do
mėtus buvo Korėjoje ir Japo- rybėmis — nuolankumu, tvir
tojoje.' Lietuviškai jis kalbėjo ta meile, 
silpnai, nors mane gerai sppra-. 
to.

— Pernai per Kalėdas^ tor- 
būt, nebuvot dar namie? . pa
klausiau jo užnjegždamas kal
bą.

— Ne, pernai buvau dar Ja
ponijoje .netoli Tokyo, vienoje 
aviacijos bazėje. Bet ten svar
biausios' šventės yra ne Kalė
dos, o*Nąujieji Metai. Ta šven-. 
tė, Japonųoje pati iškilmin
giausia, užtrunka visą savaitę. 
Juk ir mes per Kalėdų šventes 
žiburėlius ir vainikus languo
se laikomę^daugiau negu vieną 
dieną; - Japonai panašiu būdu

kartaus apelsino “daidai”. Ki
niškai taš žodis reiškia: “gy
venk sveikas per kartų kar
tas”. Japonai labai nori ilgai 
gyventi.

— Girdėjau, kad kinų ir ja
ponų kalbos labai panašios?

— Yra panašumo ir labai 
didelio skirtumo. Tik raštas yra 
tas pats.

— Kaip tai suprasti?

— O ką reiškia paparčio ša
kelės?

— Man pasakojo, kad jos 
reiškia patį gražiausi dalyką— 
žmogaus kuklumą. Jūs žinote, 
kad paparčio lapai yra iš vir
šaus tamsiai žalsvi, o iš apa
čios — šviesūs. Jei žmogus gi- — Labai paprastai. Japonas 
riasi savo dorybėmis, tai jį žiūri į tą patį raštą ir skaito 
matome tik iš viršaus ir jis japoniškai, o kinas — kiniškai, 
mums atrodo žmogus tamsus, žinote, kiniškas ženklas, pana-

O jei l&eno gero būdo ypaty
bėmis pasirodo be pagyros, 
nejučiomis, iš jo elgsenos, tai 
toks žmogus, tarsi apverstas 
paparčio lapas, mums rodosi 
šviesus. Tai pamoka visiems 
pagyrūnams.

— O žiburius ar kabina tuo
se pušų vartuose?

— Kabina spalvotas popie
rines lempas, žibučius, žaisle
lius ir k. Be to, vartuose kabo

VOKIŠKAS RADIO 
APARATAS 8 LEMH 

su visomis bangomis kaštuoja 

tik $100,—

met švenfia 36 metų «rapos 
darix> jūbiliejų. fiia
Brooklyno Lietuvių Drajpos <5 
studija rengia spektaklį-bMie- ^ 
fisą, kuriame jubiliatas vaidina .3 
pagrindinį vaidmenį. Statoma 
A. J. Cronino drama “Jupite- J 
ris juokiasi.” Spektaklis įvyks J 
vasario 6-7 d.d. New Yorke.

• { Lietuvą švenčių proga d 
Amerikos Balsas perdavė 
švenčių sveikinimus, katalikų * 
ir evangelikų pamaldas, pą-

. mokslus, giesmes,
jas, dainas ir švenčių 
mus.

• Argentinoje gruodžio 20 ; 
d. įvyko Pabaltijo spoj4hynkų 
susitikimas. Didžiausią taurę 
laimėjo latviai, antrąją lįetu? 
viai, trečiąją — estai. įž

šus į apverstą Y, reiškia vy
rą; japonas sako “hito”, o ki
nietis —: “lun”.

— Vadinasi, jei mes rašytu
me ne raidėmis, o ženklais, tai 
reikėtų apversti V ir sakyti 
‘stogas”.. Amerikiečiai, į tą pa
tį ženklą žiūrėdami, tartų 
“roof”.

— Yės, galėtų tokia “sainė” 
dar reikšti ir namą. Tada ma
no pape sakytų “hauzė”, ma- 
mė — “stubė”, o partrauktas 
iš Vokietijos boisas — “pir-

lių dalykų, ir savo kai 
draugų lietuvių, su kuriais jam 
teko studijuoti Prancūzijoje, 
Šveicarijoje ir susipažinti Lie
tuvoje, likimu. Įžymus svečias 
buvo aprūpintas reikiamomis 
informacijomis ir literatūra. 
Jis pareiškė, kad kur tik bus 
proga, visur jam būsią malonu 
Lietuvai padėti “Mes, ispanai, 
sako, Lietuvbs tragediją su-v 
prantame ir atjaučiame gal- 
net daugiau, negu kiti.” *

O-kaip atrodo tie jų papuo
šimai?

— Na, jie tada stato prie 
nąmų tokius vartus, pro ku
riuos “įeinama į naujus ihe- virvė, “sųnenava”, sukta į kai
tos.” Iš abiejų pusių pą^tato pusę. Mat, kaire ranka yra 
po liekną pušį. Jos vadinamos 
‘kadomacu” — vartų pušys. 
Viena būna parinkta su lygia 
žieve, antroji —,su šiurfsšČia. 
Tai rejškia, kad vienas iš tėvų, 
vyras ar moteris, gali būti ir 
šiurkštesnio būdo, bet šeima 
dėl to neturi subyrėti. Ji turi

— žinote, būtų neblogai,— 
pajuokavau. —^Tada dienraštį 
New York Times prancūzas 
skaitytų prancūziškai, vokietis 
— vokiškai ispanas — ispaniš
kai. Koks patogumas! Vienas 
laikraštis visam pasauliui.

— Bet kai pradėtų tarp sa
vęs kalbėti, vistiek • vienas ki
to nesuprastų kaip japonas ki
niečio, nors jie naudojasi tuo 
pačiu raštu.

Neišsprendę “problemos”, 
kaip nugalėti kalbų skirtumus, 
kad žmonės suartėtų bent per 
šventes, nuoširdžiai atsisveiki
nome lietuviškai: “Pasimatysi
me vėliau.” Tai reiškia: “Iki 
pasimatymo.”

Aš dar palinkėjau susitikti 
per kitus Naujus Metus išlais
vintoje Lietuvoje.

K. Žembrė

Svečiai iš Philadelphijos
Sausio 2 d. pas mus lankėsi 

Philadelphijos Lietuvių Meno 
Ansamblis ir išpildė Baltimo- 
rės Tremtinių Dr-jos ruošto 
vakaro programą. Ją sudarė 
dainos, tautiniai šokiai ir dek
lamacijos. Choras padainavo 
apie 20 dalykų, daugiausiai lie
tuvių liaudies dainų, kurių’dau
guma Baltimorėje buvo girdi
mos pirmą kartą. Solo dainavo 
Julija Vaškienė, choro solo 
partijas atliko Edis Lūšis, čia 
gimęs jaunuolis. Chorui vado
vavo Leonas Kaulinis, o akom
panavo Dolores Norgalis. Tau
tinių šokių grupei vadovavo 
Bronė Gaspareniene, grojo 
Ant. Balčiūnas. Keletą dalykų 
padeklamavo A. šalčiūnas.

Programą svečiai atliko 
gražiai. Buvo aiškiai matyti 
rūpęstingas pasiruošimas, atsi
dėjimas pasiimtam darbui ir 
pavyzdingas susikausimas. At
silankiusiems į šį vakarą pro
grama labai patiko. Vakaro 
programai vadovavo Vytautas 
Volertas.

— Priminti, kad ir sulinkęs 
senis (vėžiai ir jauni yra susi- ' 
rietę) būtų judrus, gyvas kaip 

darniai sutarti ir gyventi kartu . vėžys vandenyje.
taip ilgai, kaip tos pu^rs. Ją- — Ar kokiu nors “šiltu van- . 

-ponijoje jos laikomos ijgąam- denėliu” japonai pasišlaksto 
žiais medžiais, kaip kitur ąžub- per Naujus Metus?
ki- 1 \ : Kur to nėra?... Japonai

— Tai ir visas papMdšalas, - šventėm daro savo vsvaigina-
tos pušys? ... mąjį gėrimą “otoso”. Jis ge-

— 0 ne, dar būna ir kitų namas su pyragaičiais “moči” 
žalumynų: bambuko lązdefių fir ir kitais prieskoniais. Tiktai 
paparčio šakelių. Bambukas,; krikščionys Naujų Metų rytą

.žinote* yra lankstus • atsineša vandens iš tyrio šal-
kaip nendrė, vėjo nepafeSŠą, - timo. Japonai dar užkanda

auka Valandėlės

Naujas rėmėjas <
Sausio m. 3 d. Lietuvių Ra

dijo valandėlė pranešė, kad 
jos rėmėju tapo prel. L. Men- 
delis. Tačiau jis nepasitenkino 
nustatytu poros dolerių mokes
čiu: Prelatas pridėjo dar $50 
auką. Už moralinę paramą* ir.
tokia žy

pus Lingeman ir JAV ambjį^. 
sadorius Dempster McĮntoeiL 
Dr. K. Graužinis vėliau juos 
revizitavo ir ta proga plačiau 
painformavo apie Lietuvos tra
gediją. J

• K. Čibiras — Verax pu0» 
lat rašo į P. Amerikos spau&

ruai melai” parašė jau 
straųfenį. Jis yra 
bendradarbis didelio 
deo dienraščio “EI Die”, 
Pueblo” Buenos Aires 
ir “La Rehgion” Caracase Ve- 
necueloje.

• PMrije SmBdjoje, Lfek 
tuvoje šiais metais biržefie 36 
d. bus matomas pilnas sagdČs* 
užtemimas, kurio stebėti suva
žiuosią nemaža mokslininkų.

NUO CARO RUBLIO 
IHIiB IKI BOLŠEVIKŲ 

ČERVONCO
rasi Jcao K. Kario “NEPRIKLAUSOMOS UKTUVpB 
PINIGAI kayge> m. Lietuvoj fcuraavurių pi
nigų istoriją, numizmatiką ir natūralaus dydžio banknotų / 
bei monetų fdtografijas.

Anglų kalba santrauka knygoje daro ją įakaftomą ir ne-^ 
mokantiems lietuviškai. Ir riša tai — tik * m

T

h



dar tebėra gyva, kad laisvės.

aukų pareikalavusi/kova dar

“žinomųjų lietuvių

LMSPLAY

W. M1LUKAN, sprausminiu Imtuvu atskridę* U Los Anteles i 
New York* per 4 vAL ir'8 minM buvo nusileidęs Hamburg, Iowa. Jis sa
vo pirmykitj rekordą paderino 9 min.

^š kurį laiką L. Žumahstii 
feavo tikriesiems nariams 

ir 'aspirantams išsiuntinėjo Su

\ ČESLAVAS SASNAUSKAS .miręs saufo « d. prie* SS me
ta*. Apie mūsų Žyniu kompozitorių ir jo Jc&ryb* pl«- 

žalimo pashikaityti prof. J. Žilevičiaus parašytoje ir 
~ kun. L. Voisiekausko išleistoje knygoje “Ceslavas Sas

nauskas**. Gaunama Darbininke.

Lawrence pagerbė bažnyčios tarnus

Kiekvienais metais sekma
dienį po Kalėdų prel. P. M. Ju
ras sukviečia visus šv. .Pran
ciškaus bažnyčios darbuotojus 
į. kleboniją pietum, norėdamas 
išreikšti jiems visų parapijiečių 
ir savo padėką, šiemet tą sek
madienį, gruodžio 27 d., daly
vavo pietuose kolektoriai ir u- 
šeriai; Petras Jaskal, Albinas 
Juozukas, Ipolitas Raznauskas, 
Petras Raznauskas, •♦Motiejus 
Bauša, Juozas Blaževičius, Jo
nas Stanevičius, Albertas Bla
ževičius. Martynas Blake, Juo
zas Černiauskas, Antanas Ri
mas, Antanas Turonis, Edvar
das Billa, Juozas Lalis, Jonas 
Zenavičius, Pranas Vencius, 
Juozas Savičius ir J. Morley. 
Zakristijonas ir bažnyčios pri
žiūrėtojas Juoazs Skersys kar
tu su vargoniniku muz. Algiu 
Šimkum. Leonora švenčionie- 
nė, kuri paruošia Reposito- 
rium, negalėjo dalyvauti. Ona 
Akstinienė, kuri prižiūri alto
rius ir juos papuošia gėlėmis, 
dalyvavo pietuose su Marijona 
ir Ona Songailaitėm, kurios iš
plauna purifikatorius.

Marijona Pilypienė. J: La-' 
lienė, Mrs. Viola Jaskal ir Rita 
Raznauskienė padėjo vyriausiai 
šeimininkei Stellai Raznąuskai- 
tei pagaminti lietuviškus pie
tus.

Klebonas įteikė dalyviams 
po gražią dovaną.

Klebonas ir jo asistentai pa
dėkojo visiem Už jų gražų pa
sidarbavimą ir palinkėjo links
mų 1954 metų.

Vaikučių eglutė įvyko gruo
džio 27 d. parapijos salėje. Ją 
suruošė Motinų Arkibrolija ir 
šv. Vardo Draugija. ^Vaikučiai 
padainavo, gavo saldainių ir 
gražių dovanų iš Santa Claus, 
kurį vąizdavo Vytautas Mocke
vičius. Prel. P. M. Juras pa
sveikino vaikučius ir ragino, 
kad jie giedotų kas sekmadie
nį per 8 vai. vaikučių mišias. 
Šiais metais 160 parapijos vai
kučių gavo dovanų. Parapija 
didėja jaunųjų skaičiumi.

Motinų Arkibrolijos komite
tą, kuris rūpinosi vaikučių eg
lute, sudarė; Mrs. Amy Gag-

non (Bučiūtė), Joana Lisaus
kienė, Veronika Česnakauskie- 
nė, 'Mrs. Viola Jaskal, Bemice 
Jaskelevičienė, Lpuise Venčie- 
nė, Sally Karaliūnienė, Vero

nika Gecevičienė, Marijona Pi- 
’lypienė, Elena Rimienė, J. Juo- 
zakienė, Marijona Kenney, An- 
toinette Korsak, Sally Lay 
cock, 
Mildred Miškinis, Amelija Pa- 
nuškienė, Julija Radwilienė, 
Antiną Riemitienė ir Minnie 
Rimienė. - t

Švento Vardo Draugijos ko
mitetą sudarė Juozas Blaževi
čius, Edvardas Bilą, Jurgis Li
sauskas, Pranas Vencius, Jonas 
Gecevičius ir Martynas Blake.

• Prel. P. M. Juras buvo 
nuvykęs į Shirley, Mass. prieš 
Kalėdas išklausyti išpažinčių 
lietuvių ir lenkų kalba.

• Kun. V. Paulauskas kalbė
jo apie katalikiškąją akciją 
gruodžio 27 d. So. Bostone atei
tininkų moksleivių studijų die
nose, kuriose dalyvavo apie 150 
narių. Iškilmingoje vakarienėje 
dalyvavo ir prel. Pr. Juras, 
sendraugių at-kų vyr. dvasios 
vadas.

• 1400 delegatų dalyvavo 
Šv. Vardo Draugijos metiniame 
seime Bostone gruodžio 6 d. 
Kun. A. Janiūnas atstovavo 
kleboną ir buvo nuvykęs su 
parapijos valdybos nariais — 
J. Blaževičium, J. Lisausku, A. 
Turoniu, P. Ulanavičium ir K. 
Rimu.

• Amerikos vyskupų penk
tas metinis drabužių vajus nu
kentėjusiam nuo karo buvo 
pravestas ir mūsų apylinkės 
parapijose ,kurios surinko 18,- 
000 svarų drabužių, šv. Pran
ciškaus parapijiečiai gražiai at
siliepė į mūsų klebono raginimą 
aukoti. Buvo surinkta 1400 sv. 
drabužių. Juozapina Stapulio- 
nienė, Valerija Kaupinienė, 
Juozas Skersys ir Jonas Va- 
liukonis padėjo surišti į ryšu
lius ir išsiųsti į NCWC War 
Relief Services sandėlį Brook- 
lyn, N. Y. Baltas irgi gaus 
daug drabužių lietuviams1 Eu
ropoje. , Povile

Mrs. Theo Manseau,

kad, noiint būti tikruoju S- 
. > gos nariu, reikia bent tris me-' 

tus žurnalistinį darbą aktyviai 
dirbti šalia pagrindinės profe
sijos. Atvirai šnekant, norisi į 
tą S-gą pakliūti ir todėl,, už
miršęs nuovargį _ar kitokius 
malonumus, vėl “Darbininkui” 
pradedu reportažų seriją iš 
Chicagos. Sakau, gal to pasė
koje ir _ _ _
vardyno” papildomom laidoti 
papulsiu... O kas gi garbės 
netrokšta; mielas skaitytojau?....................................................
Juk ir tas, kurs burtų teitu. Unmkal- rašyto*“, žurnalistai, 

* leidėjai ir redaktoriai, be visos
eilės mūsų garbingų senosios

* ir naujosios kartos veikėjų, pa- 
"ti masė kasdien grimsta vis į 
gilesnį miegą. Tą faktą ypač 
paryškina vis liūdnėjanti lie
tuviškos knygos ir lietuviškos 
spaudos padėtis. Vis dėlto per 
visą dešimtmetį nei Vliko, nei 
Alto nei kitų mūsų veiksnių 
vadovaujantys žmonės nedrįso 
tautai pranešti, kokiais tira
žais čia leidžiamos lietuviškos 
knygos, kaip domisi jomis skai
tytojai, kokia laikraščių padė
tis, kiek jų be laiko sustojo ė- 
ję tuo metu, kada tautai prie 
Nemuno žūnant, taip reikia 
naujų tautos gyvybės prošvais- 
tėlių. Taip, nepranešė, nes ži
nios nebūtų buvusios liūdnos 
žmonėms tos tautos, kuri už 
savąjį raštą ir knygą tiek gy
vybių yra padėjusi ir dar tebe- 
deda. Nebe reikalo pereitą ru
denį Žumąlistikos Kursuose 
Chicagoje žum. Br. Kviklys, 
rankose laikydamas Lietuvoje 
išleistą pogrindžio laikraštėlį, 
tarė: — Matot, tik nedidelis 
popierio gabalėlis, bet kokia jo 
jėga, nes prieš jį sudužo ir 
geriausiai ginkluotos nacių di
vizijos...

“Žinomųjų Lietuvių Vardy
nas” priskaičiavo netoli de
šimtie^ tūkstančių žinomųjų 
lietuvių. Kad nors žinomieji 
susidraugautų sū lietuviška 
knyga, jos padėtis būtų dau
giau negu gera. Bet, kur tau! 
Mūsų kultūros paminklas JL. 
Enciklopedija pirmyn ritasi 
vos su 3000 prenumeratorių, 
o ką bekalbėti apie didžiąją J. 
Cicėno dovaną “Vilnius tarp 
audrų”, kurios 700 ar 1000 jo
kiu būdu neįveikiama išplatin-

tautas Teherane ar Jaltoje vel
niui pardavinėjo, šiandien No
belio premijos neatsisakė..... 
Tik nepyk, kad šio reportažo 
gaida liūdna ir kad jis skirtas 
daugiau tiems, kurie šį kraštą 
pasiekė DP etikete paženklin
ti.

Už langų kryžiuojasi sniegu 
apsidengusios Chicagos gatvės. 
Už miesto jos išsilieja į bal
tus, nesibaigiančius plotus. Ir 
mintys, tos svaigios žiemos ro
mantikos pagautos, nejučia rie
da ten ,iš kur niekas nebeatei
na... štai kalendoriuose atver- 
čiam naujuosius 1954. metus. 
Kai sustoji ties naujomis skait
linėmis ir pagalvoji, matai, 
kad ir šie metai jubiliejiniai. 
Dar keletas mėnesių ir sukeis 
dešimtmetis, kai daugelis 
“naujųjų* amerikiečių” trum
pam pasitraukiam iš' namų. 
Kai ten tėvynėje, anot poeto 
Kazio Bradūno (eilėraštį ci
tuoju iš gražaus, vertingo T.T. 
Pranciškonų metraščio):

Dirvonuose kaulai rūdija, 
Ir girios garuoja krauju, — 
Krinta, byra ant jų
Mūsų motinų ašaros grynos;
Jose skęsta kalnai, 
Jos užlieja duobes 

kapinynuos
Sklidinai, sklidinai...
Ką mes ilgoje tremties

tų eilėje turim veikti, geriau
siai pasako Biržėnų Klubo 
Chicagoje Valdybos įrašai Ka
zio Binkio ‘Lyrikos” knygoje, 
įteiktoje kiekvienam biržėnui, 
auka prisidėjusiam prie kny
gos išleidimo: “Iškilom iš gim
tosios pastogės ne gardesnio 
kąsnio ieškodami, bet tautos 
gyvybės palaikymui”.

Iš anapus geležinės uždangos

me-

Švenčių sveikinimai—Seasons Greetings

May 1954 herald the heginning 
of j» New Year 

filled utth 
Jny and Snceess

FAIRFIELD SAVINGS 
And Loan Association

MILWAFKEE—NORTH—DAMEN AVĖ.
EVrrgfaMie 4-9AM ČH1CAGO, ILL.

. šimtmetį jėga, tenoras ir kan
kynės nepajėgė galutinai su- 
paraližuoti tautos kamieno.

Bet kokie ženklai -šiapus? 
Be viso būrio mūsų kultūros 
partizanų, kaip ansambliai, 
chorai, vaidintojų rateliai, dal-

ti. “Mes be Vilniaus nenurim
sta” __ Saukė kadaise kone 
visa tauta. Prel. Mozeris 
Drauge” pareiškė, kad antroji 
karta išeivijoje tą šūkį mokėjo 
ar eilėraštį deklamavo. Bet se
nosios sostinės romantika, 
trykštančia iš skaitlingų kny
gos puslapių, atsigaivinti, bro
lių vilniečių vargūs, kovą su 
krauju prisiminti ir prieš juos 
galvas nulenkti, šiandien iš
drįsta tik vienas kitas šųntas. 
Gal nebe reikalo Šio reportažo 
rankraštį skaitydamas vienas 
asmuo (aš vadinu jį patriotu, 
o “patriotai” gal pavadins “idi- 
jotu) pareiškė, kad tikrieji pa
triotai liko prie Nemuno...

Bet, užmiršus liūdnus fak
tus ir visas negeroves, artėjan
čio liūdnojo jubiliejaus proga 
ar nevertėtai rimtai pagalvot a- 
pie savo pareigas karžygiškai 
tautai, ir, prisiminus tautos 
gyvybės išlaikymą, ir vieną iš 
svarbiausių jos ramsčių — 
knygą ir spaudą, šiais metais 
pabusti iš miego, ištuštinti 
knygynų ir leidyklų lentynas, 
pakelti naujai pasirodančių 
knygų ir spaudos tiražus, kiek
vienai išgalinčiai šeimai užsi-

sakyti L. Enciklopediją ir ben
drai šiuos metus padaryti lie
tuviškos knygos ir spaudos žy
dėjimo metais. Kokia tai graži 
dvasinė dovana bus mums pa
tiems ir kokia šviesi žinia tau
tai, kuri, kaip visi Šventai ti
kime, prisikels Vėl laisvai gy
venti. Tad pagalvokim liūdnojo 
dešimtmečio proga, į kurį iš
kildami, jei būtume žinoję, kad 
jis toks ilgas bus, gal ne vie
nas būtume pęr anskti ir galą 
pasidarę...

Į abi puses 
nemokamai 

siunčiama 
labai patogu

KALĖDOS BRIDGEPORT, CQNN.
Šventės praėjo, bet dar te

bėra gyvi jų įspūdžiai. Mūsų 
bažnyčioje Bernelių mišios bu
vo 12 naktį. Mišias atnašavo 
kleb. kun. J. V. Kazlauskas. 
Choras giedojo Yon mišias, o 
M. Norkevičiūtė kartu su cho
ru pagiedojo solo. Be to, V. 
Barius ir Elena Janiūnas pa
giedojo duetą lietuviškai 
“Šventoji naktis”, vargonais 
palydėjo A. Stanišauskas. Cho
ras labai skambiai sugiedojo 
dar kelias kalėdines giesmes. 
Parapiečiai labai dėkingi cho
rui ir solistams už jų įdėtą var-

gą berepetuojant. Būtų gražu, 
kad ir kiti, turintieji balsus, 
prisijtmgtų į chorą, nes gražus 
giedojimas visus puikiai nutei
kia.

Kaip prastais metais, taip 
ir šiais parapijos Gildą k* lie
tuviška mokyklėlė, surengė at
skirai vaikučiams kalėdų eg
lutes su atitinkama programa. 
Abudu parengimai gražiai pra
ėjo ir tik tenka pasitEiaugti 
bei palinkėti gero darbo. Liet 
mokyklai vadovauja V. Rastas.

O.

KALĖDŲ ŽVAIGŽDĖ DETROITE

“Kol tavo širdis nepasidarys 
šviesi, kaip žvaigždė, kol ji ne
bus tokia gera, kaip avinėlis,— 
būsi mano rūmuose belaisvis 
ir slaugysi sužeistus kišku
čius”. — Girdėjome tokį girių 
karaliaus sprendimą sugavus 
nedorą berniuką, kilpų statyto
ją. Ir tą teismą, ir tą sužeistą 
kiškutį, ir nykštukus, ir snie
gules ,ir nedoro berniuko gerą 
sesytę, ir pagaliau to berniuko 
pasitaisymą regėjome gruodžio 
26 d. Detroito šeštadienio mo
kyklos surengtoje Kalėdų eg
lutėje. Vaidinimėlis parašytas 
mokyt. J. Radvilos tiko kalėdi
nei nuotaikai. Jaunieji “akto
riai” stengėsi iš paskutiniųjų.

Po vaidinimo scenoje reiškė
si paskiri mokiniai: Vytautas 
Marčiukaitis— akordeonu, Ka- viškomis žvaigždutėmis..: 
zys Leknius smuiku, Marytė 
Dekniūtė, akompanavusi bro
liukui, pianu, Ipolitas Januš
kevičius — pianu. Baletą šoko 
Violeta Majauskaite. Pagaliau 
Blezdingėlę ęašoko 9-ios ket
virtokės.

.Scenos uždangai nusileidus, 
po trumpos pertraukėlės, visa 
mokykla su “darže&uais” su
sisuko 3 ratus, kurių viduriu 
atvyko Kalėdų Senelis, kuris 
irgi į Lietuvą nuvykti per ge
ležinę uždangą negali, bet

daug apie Lietuvos vargus žino. 
Jo pasakojimų visi įdomumu 
klausė, o paprašyti Senelio pa
rodė, kad svetimam krašte jie 
neužmiršo savo šalelės ir kalė
dinę giesmę sugiedojo, ir daine
les apie Nemunėlį, lakštinga
lėlę ir Meškiuką Rudnosiuką 
sudainavo, ir ratelius sužaidė. 
Senelis buvo taip sužavėtas 
vaikų gerumo, kad ir rykštę, 
atsineštą blogiems bausti, su
laužė ir dovanomis visus apdo
vanojo.

Kai jaunųjų akys, it žvaigž
delės, žibėjo dovanėles apžiū
rint, vyresniųjų akyse gal 
džiaugsmo ašara suspindėjo, o 
širdyse vilties spindulėlis nu
švito: Dieve,, gal gi tie vaikai 
ir paliks spindinčiomis lietu-

Vyčiai šoko ir šokino
Antrą Kalėdų dieną Lietu

vos Vyčiai Detroite surengė 
šokius, kuriuose dalyvavo ga
na daug čia gimusių lietuvių, 
amerikiečių ir tremtinių jauni
mo. Norėtųsi, kad vyčiai, prisi
mindami, kiek juos tremtinių 
jaunimas paremia atsilankyda
mas, nepamirštų “atsikeršy
ti.” P. Natas

TAUPYTI PER PAŠTĄ
Pinigai gauti, mėnesio 15 

duoda procentus nuo 
1 dienos, 

jei naudojate 
draugišką

WEST HIGHLAND SAVINGS 
LOAN ASSOCIAT1ON

1434 W. 79tti Street 
Chicago 20, Illinois 

RAdciiffe 3-4900

No and* or būt* — 1 Pttaa 
for triple track *11 e x t r o d • d 
aluminum windo«r*.

ELGIN
C0MBINAT1M MUMtMM

Storai Wimlow$
WITH

Any size win- 
dow exccpt 
pieture window

Terma 
As Low 

As

S 
c

E 
E 
N 
S

SIM

ELGIN 
WINDOWS 

3456 W. DEVON AVĖ. 
LINCOLNWOOD, ILL. 
E. 1-5327 <5*241

Waterbury, Conn.
Sausio 3 įvyko Rūtos D-jos 

metinis susirinkimas šv. Juoza
po svetainėje. Susirinkimas 
buvo gana gausus. Buvo pra
nešimai iš 1953 m. darbuotės 
ir išrinkta nauja valdyba 1954 
metams: pirm. Marcelė Digi- 
mienė, vicepirm. Veronika Žu
kauskienė, fin. rašt. PhiHis 
Meiten, protokolo rašt. Uršulė 
Laudinskienė, jų pagelbšninkė 
Nela Jesutis, ižd. Julė Jozapa- 
vičienė, nario mokesčio rinkė
ja Eleonora Vaitkienė, ligonių 
lankytoja Uršulė Morkienė, 
knygų prižiūrėtoja M. Kaz
lauskienė ir Morta Zailskienė.

NEW STOCK OF 1954

RADIO & TELEVISION SETS
Sales, Service—Repairs

PWc TTp and Defivery

TIME TELEVISION
2«Ze N. MILWAtIKEE BrtaKmts 5-12SS

Ptione CAtomet 5-5122
Deliveries Anywhere in 

Cook and DuPage Counties

• Giye« el^aoe'. more efiMent foelPo susirinkimo buvo surengi 
ta vakarienė M. Bekeriertei už 
jos Hgą darbuotę draugijoj. 
Buvo pasveikinta Naujų Metų 
proga ir jai įteikta dovanėlė 
nuo. Rūtos D-jos. Vakaras bu
vo labai linksmas. Dalyvavo ir 
dvasios vadas kleb. kun. J. Va- 
lantiejuB. Jis sveikino visas 

"Naujų Metų proga ir linkėjo 
sėkmingai toliau tęsti savo dar
bą Bažnyčios ir tautos gero-

SENECA’S HOME FURNACE <HL 
Now vrith New Additive 

GLO-SOIz—7

• Frredvm from and pi«c*ed bmcIc*

Frfl Serrtr*.

SENECA PETROLEUM CO
DOMESTIC AND INDUSTRIAL FUEL



TeL Vlrginia 74499

Help wanied— Mai

IŠNUOMOJAMAS atskiras

KARI EHMER-PORK STORES

SPORTAS PASAULY

POWER

’ 54 Cottagt Street, 
Norvood.Mass.

An tanas PeU 
32 Wllder Street,

Kun. Jonas Bernatonis 
Benediktas Jakutis 
Nell Meškūnas

EGA Instituto, N«w Yorke.
Darbo valandos: Inafien nuo 1 vaL p.p. fid 7 vaL vak. ir

for Referral to 
THE 

INGALLS SHIPBUILDING 
CORPORATION 
PASCAGOULA,

rengiamose bėgtynėse, o tik 
lauke.

Willy Shoemaker praeitais 
meteis pasiekė naują rekordą: 
jis per vienerius metus laimėjo

J. P. MACHULIS
REAL ĖST ATE & INSURANCE

8656 85th Street, Woodhaven 21. N. Y.
. TeL Vlrginia 7-1896

PARDUODAM NAMUS-
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Richmond 
Hm ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (Insurance) reikaluose.

409 W. Brcadway, 
So. Boston 27, Mass.

ties ( Inebaigta). Vai
tonis vėl užbaigė lygiom su

MICHAEL S 'ITALIAN AND AMERICAN FOOD 
“At its finest” — Catering to family groups 

«2-» WOODHAVEN BLVD., REGO PABK HKSORY 6-94J5
l 1 block from Ascension Church

karštu vandeniu Kreiptis nuo 
"5-6 vaL popiet į:

367 S. 3rd 8t Apt 19, 
BrooldyrųN. Y.

kaip

BBOOKUN. N. T.

tynęs su Toronto Hart House
Štephen Bretįesjr

Bnokfea 8, N. Y. 
Tti. APplegate T-TO83

Joseph Ga -rsr b
GR ABORIUS- 

BALSAMUOTOJAS

TeL STagg 2-5043 .

Matthew P. 1
56 W. SbrtU Stenėk

Vincas J. Kudirka

Pranas Razncdauskas

575 Lawrenee 8L, Loveli, Masa

Pirkimo, pardavimo, verslo, 
morgUką ir kiti

REIKALAI 
pilnai ir gerai sutvarkomi

Adam Realty Co.
1140 E. JERSEY ST.

ADOMAS STANKŪNAS

M. F. RAILAS

666 Graad Street 
Broeldyn,N. Y.

NOTARY PUBLIC

J. B. SHALINS- 
ŠAIJNSKAS ,

dads nesulošė, Stepaitė 1, Ma
tusevičius Q, Fabririjus 0 ir 
Paškauskas 1. Beliko vienerios 
rungtynės su Toronto CC.

Bestena lietuviai, kurie šiuo 
metu stoM 3 vietoj Bostono p- 
bėse, sauso 8 d. pradeda ant
rąjį ratą, susitikdami su Nes
toti YMCA, pas juos. Kitą 
penktadienį, sausio 15, Boyls- 
tono CC atvyksta pas lietuvius. 
Rungtyns bus So. Bostoon Liet. 
PU. klube, 7:30 v.v.

Montrealfo lietuviai,
skelbia Canadian Chess Chat, ___
gruodžio nr., įkelti } A kl. pir- nrtriTA f
menybes tokiam sąstate: Pu- ShV 
zarauskas, Va lūšis, šaučiulis, 
Zmuidzinas, Sirvydas ir Mylė. 
Viso dalyvauja 8 klubai.

Ignas Žalys antras. Montre- 
alio šachmatų klubo žaibu tur
nyre L Žalys užėmė 2 vietą su 
4 taškais. 1 v. laimėjo J. Wil- 
liams su 6-0, rašo Chess Re- 
view, gruodžio nr. To paties 
žurnalo Postai Chess skyriuje 
randame:

I. Žalys įveikė Valvo ir įsi- 
kvalifikavo į Golden Knights 2

' ratą. Kontautas laimėjo prieš 
Brauwn, o Blasius prieš Pos- 
ser (G. Knights). Žalys sudo
rojo Wemer ir Karalaitis ly
giom su Rider (1953 Prize 
Tour).

Stepaičio partiją «su Hastin- 
gsu įsidėjo Canad. C. C., gruo
džio nr. Pairtija paimta iš To
ronto tarpklubinių rungtynių.

Wrtssnan, Burger, Bisųuer 
ir Berliner pasidalino 1-4'v. 
Amerikos tarpkoleginėse pbė-

Miss Karff laimėjo JAV mo
terų pirmenybes su 7% taškų, 
Mrs. Gresser 7.

Anglija. Hastingso turnyras 
vyksta šitaip: anglas Alexender 
eina pirmuoju su 3-1 taškų, vo
kietis Teschner ir rusas To- 
lush po 2*Z>, Bronstein ir Ma- 
tanovič po 2, Tartakover, O’- 
Kelly, Olafsson ir Wade po 
l’/2, anglas Home 1.

Pergalėmis užbaigti senieji ir 
pradėti naųjteji metai

Paskutinėse 1953 metų 
rungtynėse mūsų vienuolikė 
papuošė sportišką eglutę 
dviem vertingais tąjskais, su
pliekdama pirmaujantį . Ne- 
wark S.C. net 5-1. Jau pati pa
sekmė pasako, kad šiose rung
tynėse pasireiškė ne tik gyni
mas, bet ir mūsų iki šiol apsnū
dęs puolimas. Rungtynių pra
džioje kek vyravo priešininkai, 
tačiau Grašiui pasiekus įvartį, 
rungtynių eiga visiškai pasi
keitė. Antrame kėlinyje buvo 
žaidžiama daugiausia Newark 
aikštės pusėje ir Sabaliauskas 
su Gražiu pasikeisdami pasie
kė dar po porą įvarčių.

Futbolo “profesorių” nuomo
ne lietuviai šiose rungtynėse 
prašoko visas į juos dėtas vil
tis, gi pasiekta pergalė buvo 
gražiausia sportininkų Kalėdi
nė dovana' saviesiems žiūro
vams.

Naujieji metai pradėti perga
lės ženklu — DSC Brooklyn į- 
veiktas 4-0 (0-0). Čia mūsų 
vienuolikėje dar jautėsi šven
čių nuotaika (ypač pirmame 
kėliny), o be to mūsų “tereodo- 
ra” vengdavo susidurti-su įnir- 
susiais Brooklyno buliukais,

Y«wr dines and dollars created the National Foundation 

for IMantile Paralysis—you make up its anny of €0 miUion 
snpportera and two million vohmteer>.

In 16 years, a powerful force for good has grown from a 
* mere haodf ui of men and women. Its power is yours.

The National Foundation has created the most cctenaive 
▼oluntary research program ever levehd at a single dieease. 
It sustains a program of petient aid in vrhich no polio vietim 
goes rithout the best dvailable care for lack of funds. It' 
traku thousands of bospital and Health workers.

And it wifl take nore in ’M to keep this program rolling- 
Vecauae vietory looms over the horūton. Shonr your faith 
in the organization yna bare made

JOOt TBt

kurie ne tiek į kamuolį, kiek 
į kito žaidiko kojas taikė. Ta
čiau mūsiškiai: Vitols; Vaitke
vičius - Jančevskis; Jokūbai
tis - Arens - Jėgeris; Saba
liauskas - Kalašinskas - Frei- 
manis - Grasis ir Gražys iš
vengė bereikalingo “kaulų 
skaičiavimo“, palikdami tą ne
malonų darbą įsikarščiavu
siems žiūrovams.

Mūsi^tiąi įvarčių autoriai: 
Sabaliauskas, Gražys 2 i» Jo
kūbaitis.

Antroji vienuolikė prieš 
Brooklyn an&ąją nėįsteiįgė 
pasiekti įvarčio ir rungtynės 
baigėsi be pasekmės — 0-0.

lietuvių SK — Eintracht SC.
Šį sekmadienį mūsų pirmoji 

vienolikė stovi prieš sunkiausią 
šio sezono problemą: tęsti per
galės grandinę ar suklupti 
pačiame žydėjime (truputį po
etiškai skamba). Entracht y- 
ra senas, net tradicinis mūsų 
vieųuolikės priešininkas. Tie
sa, pirmenybių pradžioje mū
siškiai skandalingai, pralaimėjo 
Eintraehtui net 9-0, tačiau 
daugelis sporto bičiulių prisi
mena rungtynes, kurias Eint- 
racht tik paskutinėje minutėje 
pasiekė pergalę 5-4.

Dabartiniu metu EĮntracht 
įkopęs į pirmą vietą ir taškų 
lengvai tikrai nenorės atiduo
ti. Mūsiškiai kapstosi apie 6-7 
vietą ir eventuali pergalė prieš 
Eintracht reikštų prisijungimą 
prie pirmaujančių vienuolikių.

Atidėkime visus svarbiuosius 
reikalus sekmadienio vakarui 
ir 2:30 vai. susiburiame mūsų 
aikštėje/ kuri pasiekiama Met
ropolitan Avė .autobusu arba 
viršutiniu (Myrtle) traukiniu 
iki Metropolitan stoties.

Tuoj po rungtynių, apie 5 
vai., Belecko svetainėje šau
kiamas nepaprastas Lietuvių 
sporto klubo narių bet rėmėjų 

susirinkimas. Visi sportinin
kų bičiuliai kviečiami įsijungt 
į klubo narų eiles ir savo darbu 
bei patarimais prisidėti prie 
klubo veiklos pagyvinimo.

Ant. Bg.

metu. Jie nugalėjo Prancūzų 
Provence komandą 22:12.

Rusija sutiko dalyvauti šiais 
metais ledo rutulio pasaulinėse 
pirmenybėse Švedijoje.

Varžybas dėl Davis taurės 
4-tą kartą iš eilės laimėjo Aus
tralijos teniso rinktinė, baig
minėse varžybose nugalėjusi a- 
amerikiečrai atstovus rezultatu 
3:2. Pažymėtina, kad Australi
ją atstovavo du 19-mečiai: Ho- 
ad, kuris ypatingai gerai pasi
rodė per baigmines varžybas, 
ir Rosewall. Po šių varžybų 

'buvo paplitę gandai, kad abu 
žaidėjai žada tapti profesiona
lais, bet tie gandai paneigti.

kas Emil Zatopek dalyvavo 
Brazilijoje bėgtynėse, surengi 
tose San Silvestre. 7300 m. dis
tanciją jis nubėgo per 20:30,4 
min. ir laimėjo pirmąją vietą. 
Pakviestas atvykti j JAV ir 
dalyvauti lengvosios atletikos 
varžybose, garsusis sportnkn-

Anglas Jim Peters laimėjo 
13,5 mylių bėgimo vartytas 
tarp Morpeth ir Newcastte. Jis 
nubėgo per 1:063 vai. Tai tre
ti metai iŠ eilės, kai Peterį Įsi

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS) 

Gmbortas - Balsamnotoju 
MODERNIŠKA KOPLYČIA 

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y-

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest Parkway Stalioa)

WoodhavenrN.Y. Į
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai viso* 
miesto dalyse; veikia ventiliad-

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstą, pūdės, odos, kraujo, vidurių ir kitą ligą gydytojas
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86th STREET NEW YORK CETY

Virt LexiBgton Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva pi įvažiuoti
M visur. Atsidri laukimo kambariai vyrams <r moterims.

PADSKA

1953 m. rugsėjo 21 cL, Pa- 
terseme, N. J., eidama per 
gatvę buvanf mztomoinbo už
gauta ir turėjau pasirgti net 
porą mėnesių. Ponios Marija 
Šaulienė ir Genovaitė Slepako- 
vienė mąne^figoje nuoširdžiai 
slaugė bei prižiūrėjo, o p. M. 
Šaulienė dar ir rūpinosi visais

Zararfka mane parėmė nema
ža pinigine auka. Negalėdama 
kaip kitaip jiems atsilyginti už 
taip didelę mane nelaimėje ar
timo pagelbą, aš jiems tariu 
viešą, nuoširdų ačiū.

Wanted 
Immediately 

100 
Piflefilters 

75
Pipe Welders ,

Good Woridng Conditions 
Excellent Pay 

Long Terins Contracts

EXCELLENT 
HOUSING FACELmES

Apply to: 
Shipbuflding Trades Office 

NEW YORK STATE 
EMPLČYMENT SERVICE 

165 JORALEMON ST. 
BROOKLYN, NEW YORK

TeL EV. 8-9794

M. and L AUTO COLLISIOM W,ORKS
LIETUVIU SPECIALISTU 

COLLISION IR AUTO TAISYMO D-Vfi

SAVINOS ACCOUNTS GORIMA T.T .V

2 ¥ž %
On Regular Savtngs Accvunte 
ręst starui the fint of the mo 
on sums frnsn 325. tb, SIOJJOO.

TeL APplegate 7-0349

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS 
B A N G A

346 RIDGEWOOD A VE. BROOKLYN, N. Y.

Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai 

(record changers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmond HilL Ozone Park, Forest HilI, Jamaica.

ir kiti Maisto produktai šiose knotuvėsę:
185-24 Horace Harding BM 
Fresh Meadows, Flushing 
219-17 Jamaica Avenue 

Queens Village, N. Y.
176 Rockaway Avenue 

Valley Stream, N. Y.
4380 White Plains Road 

Bronx, N.

69-38 Myrtle Avė. 
Glendale, N. Y.

136-59 Roosevelt Avenue

68-38 Fores^ Avenue

60-04 Woodside Avaiue 
Woodside, N. Y..

19 West Post Road 
White Plains, N. Y, 

MAIN STORE 
6262-16 MYBTLE AVĖ. GLEBfDALE 27, N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine.



‘Amerikos Balso” lietuviško-

Cambridge, Mass.
Choristams ir kolektoriams 

tradicinės N- Metų vaišės buvo 
surengtos sausio 3 parapijos

susirinkimas įvyks sausio 
mėn. 10 d. 12:15 vaL bažnyti
nėj salėj. Nariai ir norintieji j- 
rirašyti Sąjungon prašomi atsi
lankyti. Bus visiem gera proga 
užsimokėti už Darbininką.

Sugrįžo iš Hgoafeta
M. šakalięnė ir V. Visminas. 

Dabar abu ligoniai gydosi na
mie.

džius pasakė parapijos kleb. 
tam. Pr. Ju&aitis, Bostono 
liet parapijos kleb. kun. Pr. 
Vlrmauskis, misįnionierius 
tam. Gidžiūnas ir parapijos' vi
karas kun. Al. Klimas. Visi 
prie puošnaus ir skaniais val
giais apdengto stalo puiikausiai 
parivaišino, padainavo lietu
viškų dainų, pasikalbėjo eina-

Karšt Patr.
ir atėjusių siuntinių bei laiškų

ŽINIOS.

gilEMO

k:

SSTRAS

5 d. Fordhamo universitete už 
disertaciją, kuri nagrinėja A- 
merfkos ir Lietuvos santykius, 
gavo daktaro laipsni.

F U N E R A L HOME 
197 Wetater Avenae

LRKSA 135 kp. narių meti
nis susirinkimas įvyks sausio 
10, sekmadienį, po 11 vaL mi-

paskelbė, kad jo zonoje gy
vena 3 milijonai ir 339.000 

. žmonių, kurie praeitų švenčių 
metu išpirko už 27 ntiBjoeus

atvykę iš Amsterdamo, lan
kėsi Darbininko redakcijoje.

. Elena Meškauskienė
mirė ir sausio 2 buvo palai

dota iš N. Prasidėjimo liet, 
bažnyčios.

lyvauti, nes visas pelnas ski
riamas Vokietijoje parinku
siems ligoniams ir seneliams 
šelpti. BOetus prašome iš ank
sto įsigyti.

rys su baldais dirbančiai mo
teriai; gali naudotis virtuve. 
Kreiptis: Middle Village, 66-11 
Gray St. TeL DA 6-3162.

IŠNUOMOJAMI du kamba
riai 'su baldais dviem nevedu- 
siems, Kreiptis: 412 So. 4th St, 

Pr. M. Brooklyn, N.Y. Vktor II floor.

=;s DARBININKO VAKARĄ

ruošia Ateit Fed. Vyr. V-ba

r

reiškimo par. salėje, Brookly- 
*». Waterburio Liet Scenos 

Mėgėjų Teatras vaidins 3-jų 
Veiksmų linksmą komediją 
"Teta iš Amerikos”. Po vaidi- 

_ rimo šokiai Jaunimas ir seni-
* mas turės progos gerai pari-
* juokti ir kultūringai praleisti 
5 laiką bei smagiai pasišokti- 
' Pradžia 5 vaL pų>. Viri kvie-
* čiami dalyvauti.

Kritiros Tarybon
New Yorke Lietuvių Rašyto

jų Draugija savo atstovais pa- 
' skyrė Alfonsą šešplaukį ir Ne

lę Mazalaitę.

A. Smetonos minėjfaas
Sausio 9 d. -sukanka dešimt 

metų kaip mirė pirmasis ir 
paskutinysis nepriklausomos 
Lietuvos prezidentas Antanas 
Smetona. Tos sukakties proga 
minėjimui ruošti New Yorko 

\ lietuvių organizacijos sudarė 
komitetą .kuriam vadovauja J. 
Girdais.

Minėjimas įvyksta sausio 
10 <L, sekmadienį. Gedulingos 
pamaldos 9 vaL Angelų Kara- 

• lienės bažnyčioje, 4 v. p.p. 
Grand Paradise salėje, 318 
Ųrand St, iškilmingas aktas. 
Pakaitą skaito žurnalistas A. 
Merkelis. Meninėje dalyje da
lyvauja op»os solistė V. Jo
nušaitė, pianistas A Mrozins- 
fcas ir dramos aktorė T. Dau- 
baraitė - SkobeDdenė. Įėjimas 
neęiokamas.

Skautai vySai
sausio 24 d. Apreiškimo par. 

salėje rengia vakarą su links
ma programa su šokiais, už
kandžiais ir įvairiais gėrimais. 
Salė gražiai išpuošta. Kitos or
ganizacijos prašomos tuo laiku 
parengimų nerengti.

bilijonas, 468 mili jonai vienetų. 
Pašto vadovybė išretiūcia padė
ką valdininkams, 'kurie sava
noriškai sutiko dirbti antva- 
landžius, kad kalėdinis paštas 

nauji nariai ir narių mokės- - laiku pasiektų adresatus. 
čiaL

pranciškonų provinciolas, 
šventes praleidęs Brooklyno 
pranciškonų vienuolyne, išvyko 
į Kennebunk Port, Me.

Kun. St Yla
iš Putnamo lankėsi New 

Yorke ir rinkosi medžiagos 
naujam savo veikalui

ęaiL V. K. Jonyno
tapytas paveikslas, tekęs lor 

terijos būdu numeriui “B-12” 
(raudonos spalvos), ligi šiol 
savininko hera atsiimtas, nes 
jis, matyti, jau buvo išėjęs iš 
"Šviesos” surengto N. Metų 
sutikimo. Kas tą laimingąjį 
bilietą turi, prašomas kreiptis į 
A. Gudaitį (312 Park PI., 
Brooklyn, N. Y.)

• D. Petrikas ir Br. Aušrotas
nuo sausio 1 d. iš "Kario” re

dakcijos yra išstoję. Dabar: 
vyr.red.ir leidėju yra S. Urbo- 
pas, o padėjėjais — St But
kus ir Z. Raulinaitis.

Jungtinėms New Yorko lie
tuvių moterų jėgomis dalyvau
jant rudens 30-joje sukaktu
vinėje tarptautinėje moterų 
meno ir pramonės parodoje pa
sirodyta visais atžvilgiais tin
kamai ir darniai. Pabaltijo Mo
terų Tarybos Lietuvių Atstovy
bės New Yorko skyrius ir Mo
terų Vienybė, kuriodvi . buvo 
oficialios tos parodos lietuviš
kosios dalies organizatorės, tuo 
faktu labai džiaugiasi ir jaučia 
pareigą padėkoti visiems lietu
viams, kurie toje parodoje at
silankė ir pirito iš lietuvių bi
lietus. Taip pat dėkoja vi
siems, kurie vienokiu ar kito
kiu būdu prisidėjo prie parodos 
rengimo, jos sutvarkymo ir 
prie programos.

Pasėdavo kunigai
' Sausio 5 d. šv. Petro parap. 

klebonijoje įvyko N. Anglijos 
Kunigų Vienybės susirinkimas. 
Susirinkimas buvo labai gau
sus ir jame dalyvavo iš visų 
lietuviškų parapijų kunigai. 
Susirinkime taip pat dalyvavo 
TT. Pranciškonų ir TT. Marijo
nų vienuolynų atstovai.

Šv. Petro parapijos biuletenis 
žada pasikeisti.

Praėjusios savaitės parapijos 
biuletenyje paduota 1953 metų 
biuletenio apyskaita. Iš apy
skaitos matyti, kad biuletenis 
parapijai kainavo 186.17 dol. 
Toliau biuletenyje nurodoma, 
kad nuo sekančio numerio jis 
bus pagerintas ir jame bus į- 

tikėjimo
tiesų aiškinimas.

VISI KVIEČIAMI LINK 
VAIDINIMĄ

WATERBURIO LIETUVIŲ SCENOS MĖGĖJŲ 
TEATRAS

Sausio 10 Apreiškimo parap. sale je
VAIDINS

“TETA K AMERIKOS”
trijų veiksmą komedija, sufietaviut* J. Audronio.

Režisuoja J. Brazauskas, dekoracijos K. Jatužio.
Pastatymo globėjai—Waterbūrio ateitininkai » 

RUOŠIA AT-KŲ FEDERACIJOS VYR. VALDYBA
Po vaidinimo šokiai. Gros geras orkestras, veiks bufetas. 
Įejfanas tik 1,50 doL Moksleiviams 1 doL Pradžia 5 v. p.p.

Balfo vajus ir banketas
Bostono Balfo piniginis ir 

rūbų vajus tesis ligi sausio 17. 
Aukų lapai išdalinti visoms or
ganizacijoms ir pavieniams as
menims. Pageidautina, kad 
kiekvienas lietuvis ar šeima au- 
'kotų nemažiau kaip 10 doL Tai 
nėra perdaug kaip dietinė 
duoklė Balfui, ir. kiekvienas 
turėtų pasistengti šią pareigą 
atlikti. Aukos priimamos dar 
fa? šiose vietose: šv. Petro par. 
raštinėje, Ivaškų, Vakauzų, 
Strazdo krautuvėse, Keleivio 
redakcijoje, Tuinylos Real Es- 
tate įstaigoje. Kas dar nesate 
davę, pasfetenkite kuo grei
čiausia atlikti pareigą.

Sausio 17 vajaus užbaigimo 
proga. Liet PU. Klubo salėje

kuri pakviestas gubem. Her- 
ter. Pagrindinę kalbą pasakys 
Balfo pirm. kan. prof. Kon
čius. Taip pat bus menine da
lis, šokiai ir puikus bufetas.

Visus Bostono ir apylinkes

Pravedė spaudos dieną
Sausio mėn. 3 diena South 

Bostone lietuvių parapijoje bu
vo paskelbta katalikiškos 
spaudos platinimo diena. Para
pijos bažnyčioje visi pamokslai 
lietuvių ir anglų kalbomis bu
vo sakomi apie katalikiškos 
spaudos reikalingumą ir jos 
svarbą. Spaudos dienai pravesti 
parapijos klebonas pakvietė 
TT. Pranciškonus. Iš Kenne- 
bunk Port pranciškonų vienuo
lyno atvyko T. Dr. Klemensas 
ir T. Gediminas, kurie ir pra- • vedamas katalikų 
vedė šią dieną.

Po visų pamaldų salėje po 
bažnyčia įvyko viešas lietuvių 
susirinkimas spaudos reikalu. 
Paskaitą skaitę T. Dr. K. žala- 
lis. Žmonių buvo prisirinkusi 
beveik pilna parapijos salė ir 
daugelis iš jų pratęsė jau skai
tomų laikraščių prenumeratas 
arba užsisakė -naujus. .

Parapijos vaidimnaas
Jau baigiama pasiruošti šv. 

Petro lietuvių par. “Minstrel 
Show”, kuris įvyks sausio 
24 ir 25 d. South Boston High 
School salėje, Thomas Park.. 
Jaunimo entuziazmas labai di
delis, ką galima matyti iš Alice 
Plevokaitiės uohimo. Ji buvo 
išvykus į New Yorką pasisve
čiuoti. Matydama, kad nesu
spės traukiniu laiku sugrįžti 
į ‘Minstrel Show” repeticijas, 
sėdo į lėktuvą ir, laiku pasie
kus Bostoną, juokdamosi įėjo 
į salę, kur jos jau laukė susi- . 
rinkę dainininkai ir vaidintojai. 
Panelė Alice Plevokaitė veda 
muzikinę dalį.

Rengia Whist Party
South Bostono Moterų-Mer- 

ginų klubas sausio 9 dieną, 
,7:30 vai. vak. parapijos salėje 
rengia Whist Party.

Pakrikštyta
Sausio 1 d. šv. Petro parap. 

bažnyčioje pakrikštyta Povilo 
ir Stasės Janičauskų duktė 
Kristinos ir Rožės vardais. 
Sausio 3 d. pakrikštyta Laura 
Ona Williamo ir Pranės Šums
ku duktė. Tėvai gyvena 8 Co- 
vington St., So. Bostone.

Vedė
Sausio 2 dieną šv. Petro par. 

bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė Konstantas Ri- 
binskas su Ona Yuškauskiene.

Sausio 3 d. šv. Petro parap. 
bažnyčioje moterystės sakra
mentą priėmė William F. Shee- 
hy su Albina Bakšyte.

Mirė
Sausio mėn. 5 d. iš šv. Pet

ro parapijos bažnyčios palai
dotas Ignas Gustis 79 metų 
amžiaus. Velionis gyveno 224 
Athens St., So. Bostone. Di
deliame nuliūdime liko 2 duk
terys ir sūnus. Palaidotas 
Naujos Kalvarijos ka^nėse.

ni kitiems palinkėjo laimingiau
sių 1954 metų, šeimininkavo 
Margarita Grybaitė, jai pa
gelbėjo kolektorių šeimos. 
Taipgi vaišėse dalyvavo ir 
kleb. kun^Tr. Juškaičio brolis 
su žmona iš Brocįcton, Mass.

Sausio 1 d. NPJ’M parapi
jos bažnyčioje moterystės sak
ramentą priėmė John A. 
Clough su Marijona G. George.

Naujos valdybos
Mergaičių sodaHcijos: Helen 

Zebera pirm., E3e<mora Tąso
ms — vicepirm., Patricija 
Stankūną^ — sekretorė. Vy
čių kuopos: Vinnie Savinsky— 
pirm., John Belskis — vice
pirm., Helen Kazlauski— sekr., 
Peter Puzin — ižd., John Sa- 
malis— mafshaD, Dorothy Žu
kas — fin. sekr. Moterų Soda- 
licijos: Magdalena Jankaus
kienė — pirm.; Emilija Bar- 
dauskienė — sekr. ir ižd.

Nauja klubo valdyba
Amer. Liet. Kubo valdybą 

1954 m. sudaro šie asmenys: 
pirm. Pr. Janiūnas, vicepirm. 
Br. Kontrimas, prot rašt J. 
Mockevičius, fin. rašt. V. Žu
kas, ižd. Pr. Valeika, tvark. A. 

Skyrius, direktoriai —K Sa- 
malis, A. Miškinis, Pr. Nova- 
šinskas, Alb. Malinauskaitė, 
D .Keršis, K. Pilkonis; knygų 
peržiūrėtojai — V. Žukas, G. 
Malinauskaitė ir A. Kneižys.

Naujte# Metai
buvo iškilmmgai sutikti klu

bo salėje. Uoliai pasidarbavo ir 
svečius priiminėjo A. Jurkus, 
A. Ambrozaitienė, B. Keršienė, 
P. Jurkienė, P. Miškinienė, P. 
Janiūnienė ir kt. Be to, L. šil
kinis ir kiti parėmė stambes
nėmis aukomis. ♦

Bažnyčios dekoravimui
aukojo J. Snapauskas $25, 

Šimkai $25, Girdvainiai ir Ka- 
lakauskai po $10. Bronius Mi- 
leikis — $10, Stanislovas Dau
jotas $10.

Balfo skyriaus nariai
ir kiti veikėjai uoliai pasi

darbavo rinkdami rūbus ir ava
linę. Surinkti drabužiai jau 
pasųsti centran. Norintieji dar 
ką nors aukoti, prašomi įteikti 
Antanui Daukantui, fin. sekre
toriui

FUNERAL HOME
254 W. Broadway 

South Boston, Mass. 
JOSEPH BARACEV1ČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
Tfel. SOuth Boston 8-2590

PRANAS W ATIKUS 
, Laidotuvių direktorius ir

* balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

PaiBrnavfanM djetm ir Rakti 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 

pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR S-6484

ZALETŠKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BBOADWAY
South Boston, Mass.

D. A. *Zaletskaa, F. E. ZaletakM 
Oratoriai ir Babamuotojni 

Patarnavimas diena ir naktį. 
Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
TeL SO S-4815

SOuth BMtoa S-2SM

RAMUNES
Mes gavome didelį 

siuntinį šviežių ra
munių žiedų iš Ven- 
grijos ir dabar yra 
visiems proga ramu
nių gauti pas mus. 
Vengrijos ramunės 

taip pat geros kaip ir Lietu
vos ir taip pat medum kvepia, 
turi malonų skonį, sveika ir 
gardu gerti: Ramunės geros 
dėl skilvio ir dėl inkstų (kid- 
neys). Jeigu esi nuvargęs, su-

Kada esi piktas, nusiminęs, ir
gi gerk ramunes. Prisiųsk 
mum $2.50, o mes prisiusime 
jum ramunių visą svarą. Į 
Kanadą — $2.75.

ALEKANDER’S CO.
414 B«OADWAY

Bus vaidinama pagal Molferą

SAUSIO- 
JANUARY Režisuoja — JURGIS BLEKAIHS

JUOKINGOS PAMAIVOS 17 Vaidina: T. Daubaraife, H. Kačinskas, 
K. Vasiliaaskas ir Dramos Studijos mo-

iš lietuvių kūrimosi Amerikoje
e

Sdotnadietą, 
195 4

kiniai.

SCHWABEN H ALL Knickerbocker Avė., Brooklyn
-f*———■*———ta—i m ■

<«- ŠOKIAMS THOMAS OĮ


