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PLIENO PRAMONES STREIKAS
ATIDĖTAS Nelaisvėje mirė 571 amerikietis

Galutinai klausimas bus

Ptttsburghas. — Plieno pra
monės darbininkų unija nutarė 
numatytą po Naujų Metų pra
dėti streiką kol kas atšaukti. 
Bet streiko galimybė nėra pa
šalinta, nes susitarti su įmonių 
atstovais dėl 650,000 unijos 
narių atlyginimo padidinimo ir 
kitų unijos statomų sąlygų ligi 
šiol nepavyko. Galutinai klausi
mas bus išspręstas sausio 3 d. 
šaukiamoj nepaprastoj unijos 
konferencijoj.

Unija reikalauja padidinti 
atlyginimus 18M> cento valan
dai, garantuoti tam tikras me
tines pajamas, didesnių premi
jų darbui paskatinti ir eiles ki
tų pagerinimų. Pramonės at
stovai kol kas jokių atlyginimo

PREZ. TRUMANAS TURI 
VILTIES

Washingtonas. — Kalėdų 
proga pasakytoje j tautą kal
boje prez. Trumanas pareiškė, 
jog didėja viltis, kad visų lais
vųjų žmonių pasiaukojimas, ap
siginklavimas ir bendra kova 
padės pasiekti pastovios taikos. 
Dar neatėjęs laikas mesti j ša
lį ginklus, nes didelis pavojus 
tebegrosią. Bet yra įvykęs di
delis posūkis ir susidaro nau
ja dvasia, nes pasaulis atbudo 
ir suprato padėtį. Laisvosios 
tautos yra pasiryžusios ne tik 
gintis ir karą laimėti, jeigu jis 
kiltų, bet ir kovoti, kad būtų 
ilgainiui pasiekta tikra ir pa
stovi taika.

Kartu prezidentas prisiminė 
Korėjoj kovojančius karius ir 
iškėlė jų kovos reikšmę, pa
brėždamas, kad JAV kariai to
limoj Korėjoj kovoja ir žūsta 
už laisvę, teisingumą bei teisę, 
kad agresija pasauly pagaliau 
būtų sulaikyta ir tautų santy
kiuose įsivyrautų ne jėgos, bet 
teisės santykiai.

Baigdamas savo kalbą, pre
zidentas prašė Dievo pagalbos 
sekti Jo įsakymus, vargšams 
priartinti Evangeliją, išlaisvin
ti belaisvius, pavergtiesiems 
grąžinti laisvę ir visieriis bro
liškoj meilėj gyventi.

EUROPOS ARMIJA BUSIAN
TI SUDARYTA

Paryžius. — Atsakingi pran
cūzų pareigūnai yra įsitikinę, 
jog greitu laiku dėl vieningos 
Europos armijos sudarymo bus 
pasiekta kompromisinio susita
rimo. Susirinkusi Prancūzijos, 
Italijos, Vakarų Vokietijos, 
Belgijos, Olandijos ir Liuksem
burgo užsienio reikalų ministe
rių konferencija išspręsianti vi
sus dar likusius ligi šiol neiš
spręstus politinius bei finansi
nius klausimus, ir tuomet bū
siąs atviras kelias pačios armi
jos organizavimui.

UŽ PABĖGIMĄ 3 METAI 
KALĖJIMO

New Yorkaa — JAV komu
nistų vadą Gus Hali, kuris už 
ruošimąsi smurtu nuversti 
JAV vyriausybę kartu su ki
tais 11 buvo nuteistas 5 metus 
kalėti, teismas nubaudė dar 3 
metais kalėjimo. Gus Hali nuo 
bausmės buvo pabėgęs į Mek
siką, bet Meksikos vyriausybė 
jį suėmė ir perdavė JAV tei
singumo organams.

išspręstas konferencijoj

pakėlimų nepasiūlę, nurodyda
mi, jog, atlyginimus keliant, 
turi būti pakeltos ir gaminių 
kainos. O tai tik sudarytų di
desnį infliacijos pavojų ir iš to 
darbininkams nebūtų jokios 
naudos.

Prez. Trumanas paprašė uni
ją dėti visas pastangas, kad 
streiko būtų išvengta ir nuro
dė, jog reikale imsis visų įsta
tyminių priemonių, kad plieno 
pramonės darbas nebūtų su
trukdytas. Vyriausybės tarpi
ninkui nepavykus rasti ginčo 
šalims priimtiną sprendimą, 
klausimas yra atiduotas atlygi
nimų stabilizacijos komisijai, 
kuri turi suformuluoti atitin
kamus pasiūlymus.

Senatorius J. Duff (resp.-Pa.) pradėjo akcija Ken. Eisenhowerj pa
statyti respublikonų kandidatu j prezidentus. Pats Eisenhoweris kol 
kas nepareiškė, ar sutiktų kandidatuoti.

KONGRESO PAKOMISE 
TIRS KASYKLŲ 

KATASTROFĄ

Washingtonas. — Senatorius 
Humphrey pareiškė, jog kong
reso pakomisė imsis ištirti 
West Frankfort, HL, įvykusią 
kasyklų katastrofą, kurios me
tu žuvo 119 kasyklų darbinin
kų. Senatorius pareiškė viltį, 
kad bus išleisti atitinkami įsta
tymai, kurie padidintų saugu
mą tiek kasyklose, tiek ir viso
je pramonėje.

Įvykusios nelaimės priežas
tys nėra dar pilnai paaiškėju- 
sios ir manoma, kad jų tyri
mas turės užtrukti ilgesnį lai
ką.

Baisi nelaimė visam kasyklų 
rajope Kalėdas pavertė liūde
sio ir gedulo diena, nes vietoj 
švenčių visi buvo susirūpinę sa
vo artimųjų arba draugų lai
dotuvėmis.

ŠAUKIAMA EUROPOS SĄ
JŪDŽIO KONFERENCIJA

Sausio 21-24 d. Londone šau
kiama Europos Sąjūdžio kon
ferencija. Lietuvių tautinės ta
rybos vardu dalyvaus trys at
stovai. Oficialiais Lietuvos at
stovais siunčiami min. Balutis, 
Dr. St. Bačkis ir prof. J. Bra
zaitis. Stebėtojais numatyti 
prof. J. Baltrušaitis, docx M. 
Brakas, pasiuntinybės patarė
jas Baltokas, D. Brit. PLB 
pirm. M. Bajorinas ir buv. 
pirm. Varkala, jaunimo atsto
vas S. Prapuolenytė.

Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose per paskutiniuosius 
posėdžius nepasiekta jokios pa
žangos.

Dėl paliaubų sąlygų ir jų 
vykdymo priežiūros ligi šiol 
susitarti nepavyko, nes komu
nistai nesutinka paliaubų prie
žiūros komisijai leisti laisvai jų 
teritorijoj judėti ir pilnai tik
rinti, ar sutartos sąlygos yra 
vykdomos. Taip pat jie nenori 
atsisakyti ir aerodromų paliau
bų metu statybos.

Belaisvių klausimu taip pat 
pažangos nepasiekta. Yra aiš
ku, kad komunistai įteikė ne
pilnus belaisvių sąrašus. Jungt. 
Tautų atstovai dėl to reikalau
ja, kad būtų suteiktos žinios 
dar apie 50,000 į komunistų 
nelaisvę patekusių Jungt.

Praėjusį savaitgalį žuvo 
rekordinis skaičius

Paskutinį savaitgalį per ke
turias dienas JAV žuvo nelai
mėse rekordinis skaičius žmo
nių — 789. Ligi šiol rekordinis 
skaičius buvo žuvęs 1936 m., 
kada per keturias savaitgalio 
dienas žuvo 761 asmuo.

Praėjusį savaitgalį susisieki
mo nelaimėse žuvo 535 as
mens, gaisrų metu 111, o 143 
asmens žuvo kitu nelaimių at
veju.

Vo Kaias.roivs liest r raiiKiort, 1|>.. Kiu.iU'rM* • *-
landų išgelbėta* C. Randcn rabenamas i ligonine. K et—t luta pareika
lavo 119 ryvybių.

Tautų karių. Bet komunistai 
skelbia, kad nelaisvėn pateku
sius Pietų Korėjos karius vie
nus jie tariamai paleidę, o kiti 
esą patys įstoję į jų kariuome
nę. Jungt. Tautų karinė vado
vybė turi žinių, kad tie P. Ko
rėjos kariai buvo prievarta į 
komunistų kariuomenę paimtu 
ir reikalauja jiems belaisvių 
statuso. Apie dar esančius jų 
rankose, bet į įteiktuosius są
rašus neįtrauktus kitus Jungt. 
Tautų karius komunistai be
veik jokių žinių neduoda, nors 
iš dalies ir prisipažino, kad to
kių belaisvių dar yra.

Kovos fronte
Paskutiniųjų dienų blogas ty

ras kliudė net ir oro pajėgų 
veiksmus. Bet orui kiek gerė
jant jų veikla vėl stiprėja. įvy
kusių kovų metu sunaikinta 
keletas priešo lėktuvų.

Sausumoj tik viduriniam 
fronte įvyko kad ir smarkių, 
bet nedidelio masto kovų. Vi
same kitame 145 mylių ilgio 
fronte buvo palyginti ramu ir 
įvyko tik žvalgybinių dalinių 
susidūrimų. Jungt. Tautų kari
nės vadovybės žiniomis, bai
giantis 30 d, terminui, ligi 
kurio nesusitarus dėl paliaubų, 
nustos galioti sutarta demarka
cijos linija, komunistai ofensy- 
vai pasiruošimų nevykdo. O 
Jungt. Tautų pajėgos yra da
bartinėmis pozicijomis paten
kintos. Tad galimas dalykas,

JAV NUTARĖ BAUDAS 
SUMOKĖTI

v»ashingtonas. — Valstybes 
Departamentas paskelbė, jog 
JAV vyriausybė nutarė sumo
kėti $120,000 komunistinės 
Vengrijos teismo paskirtą ke
turiems JAV lakūnams baudą 
su sąlyga, kad jie tuojau pat 
būtų paleisti. Lapkričio 19 d. 
pakeliui į Jugoslaviją negink
luotas JAV transportinis lėk
tuvas paklydo ir Vengrijos te
ritorijoj Sovietų lakūnų buvo 
priverstas nusileisti. Vengrijos 
komunistai apkaltino lakūnus, 
kad jie tariamai turėję tikslo 
paremti Vengrijoj šnipus, ir 
nubaudė po tris mėn. kalėti ar
ba sumokėti po $30,000. Nors 

kad, ir nepasiekus susitarimo, 
dabartinė tyla fronte truks dar 
ilgesnį laiką, jei ir nebūtų su
sitarta terminą dėl sutar
tos demarkacijos linijos pail
ginti.
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Tokio. — Korėjos paliaubų 
derybose komunistai prisipaži
no, kad į jų rankas, be tų, ku
rie buvo įteiktuose belaisvių 
sąrašuose, buvo patekę dar 
1058 amerikiečiai. Iš jų 571 e- 
są mirę. Kas atsitiko su kitais, 
komunistai nenurodė. Jungt. 
Tautų karinė vadovybė šią 
žinią pavadino gėdingu prisipa
žinimu, nes anksčiau komunis
tai tvirtino, kad sąrašuose esą 
visi į jų nelaisvę patekę ame
rikiečiai.

Komunistai prisipažino tuo
met, kai Jungt. Tarifų karinė 
vadovybė pareikalavo žinių a- 
pie nemažą skaičių belaisvių, 
ape kuriuos buvo paskelbęs 
anksčiau pačių komunistų ra
dijas arba buvo gautos žinios 
iš kitų šaltinių.

JAV NUOSTOLIAI 
KORĖJOJ

Washingtonas. — Paskutinė
mis žiniomis, JAV nuostoliai 
Korėjoje siekia 103,418 vyrų. 
Iš jų 15,804 žuvę, 74,813 su
žeistų ir 12.801 dingę be ži
nios.

pasipiktinusio j JAV visuome
nėj daug kas yra nuomonės, 
kad tokia bauda nemokėtina 
ir reikia imtis kitų priemonių, 
kad komunistai neteisėtai su
laikytus lakūnus paleistų, bet 
vyriausybė ryžosi nustatytą 
sumą sumokėti, kad tik būtų 
JAV piliečiai išlaisvinti iš ko
munistinių barbarų rankų.
NUSIGINKLAVIMO NEPA

KANKA, SAKO POPIEŽIUS
Vatikanas. — Kalėdų proga 

popiežius Pijus XH. atsakyda
mas į kardinolų kolegijos svei
kinimą, pasakė kalbą, kurioje 
nušvietė šios dienos sąlygas pa
sauly ir kelią į tikrą taiką. Pa
žymėjęs dabar pasauly vyrau
jančią žiaurią ginklų grėsmę, 
popiežius kartu pažymėjo, kad 
vienas nusiginklavimas dar 
negarantuoja patvarios taikos. 
Kartu su nusiginklavimu 'turi 
dar eiti atsisakymas neapy
kantos, godumo ir neriboto 
troškimo vyrauti pasauly.

Kartu popiežius priminė, jog 
pasauly yra plačios sritys, ku
rios tikintieji yra persekiojami 
ir trukdoma savo tikėjimą iš
pažinti bei pagal jo dėsnius gy
venti. Tokiose persekiojimo ir 
priespaudos sąlygose, pastebė
jo popiežius, negali susikurti 
tikra ir patvari taika.
JAV GAMYBA 1951 M. PA- 
SIEKE NAUJO REKORDO

Washmgtonas.— Darbo sek
retorius Tobin paskelbė, jog 
šiais metais JAV žemės ūkio ir 
pramonės gamyba pasiekė 
naujo gamybos rekordo ir ti
kimasi, kad ateinančiais me
tas krašto gamyba dar padi
dės.

Kalėdų metu kardinolas E. Spellrnan lankėsi Korėjoje ir a.uukė 
fronto kariams pamaldas. Čia matome kardinolų sutinkamų vyriausio 
Jungt. Tautų pajėgų vado gen. M. B. Kidguay Tokio aerodrome.

IŠLEIS LIETUVOS SIENŲ 
ŽEMĖLAPĮ

Gruodžio 20 d. įvykęs pasita
rimas tarp Patariamosios Lie
tuvių Grupės tam tikros komi
sijos ir prof. Pakšto Lietuvos 
žemėlapio leidimo reikalu, iš
siaiškinęs kai kuriuos planuo
jamojo žemėlapio klausimus, 
nusistatė pritarti Lietuvos že
mėlapio išleidimui. Žemėlapis 
turi būti 5 spalvų, neskaitant 
sienų spalvos. Žemėlapio mas
telis 1:500.000. Lietuvos vals
tybės sienos išvedamos pagal 
1921 m. Lietuvos sutartį su 
Latvija, pagal 1920 m. taikos 
sutartį su Sovietų Sąjunga, pa
gal 1928 m. sienų sutartį su 
Vokietija. Nesant Lietuvos su
tartimi su Lenkija nustatytos 
Lietuvos - Lenkijos sienos, že
mėlapyje Lietuvos - Lenkijos 
siena išvedama Cursono linija,
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• Buvęs Minnesotos gubernatorius ir dabartinis Pennsylva- 

nijos universiteto prezidentas H. Stassen paskelbė jog jis pasiry
žęs dėti pastangų, kad būtų pastatytas ateinantiems prezidento 
rinkimams respublikonų kandidatu.

• Sovietų žinių agentūra paskelbė, kad įvykdyta mirties baus
mė trims šnipams, kurie tariamai buvę iš amerikiečių lėktuvų 
spalio mėn. nuleisti Rumunijoj.

• JAV pranešus, kad jos pasirvžusios sumokėti Vengrijoj su
laikytiems lakūnams paskirtą $120.000 bauda. Vengrijos pasiun
tinybė Vašingtone paskelbė, kad lakūnai būsią tuojau paleisti, 
bet iš tikro komunistinės Vengrijos vvriausybės atstovai Buda
pešte atsakymą tuo reikalu atidėto ir lakūnu kol kas nepaleidžia.

• Paryžių to prasidėjusiose derybose dėl Europos armitos suda
rymo susitikta su kliūtimis, kurios trukdo greitą klausimo spren
dimą. nes Belgija, Olandija ir Liuksemburgas nesutinka tuojau 
atsisakyti dalies savo suverenumo tarptautinio organo naudai ir 
prisidėti prie bendro gynybos biudžeto, kuris būtų planuojamas ir 
vykdomas taip pat tarptautinio organo.

• Senator. O’Conor paskelbė, jog prez. Trumanas pasiūlė pa
garsėjusiam kova su nusikaltimais senat. E. Kefauver būti ko
misijos pirmininku, kuri turėtų ištirti iškeltus valdinės? įstaigose 
neteisėtumus.

• Prez. Trumanas paskelbė, kad nauju JAV atstovu Maskvo
je paskyrė G. F. Kennan. Sovietų vyriausybė su šiuo paskyrimu 
sutikusi, nors Sovietų spauda paskutinėmis dienomis Kennan la
bai puola kaip priešsovietinės akcijos organizatorių.

• Vakarų sąjungininkų atstovai iškėlė, jog kai kurie Vakarų
Vokietijos fabrikai per tarpininkus vis dar tebepardavinėja ko
munistiniams kraštams karines medžiagas. Vakarų Vokietijos 
vyriausybė žada imtis dar griežtesnių priemonių šiai nelegaliai 
prekybai sulaikyti. ,

kurią 1945 m. Lenkijos vyriau
sybė yra pripažinus kaip Len
kijos-Lietuvos sieną. Žemėlanio 
kertėse bus įdėti: a) priešisto
rinės Lietuvos, b) vytautinės 
Lietuvos, ir c) cituacinis Lietu
vos žemėlapiai. Žemėlapio tira
žas nustatyta — 5.000. Išleidi
mo lėšomis rūpinasi Pat. Lie
tuvių Grupė ir prof. Pakštas.

Be Lietuvos valstybės terito
rijos žemėlapis apims ir Lietu
vai reikalingas pataisas ry
tuose ir pietuose, o taip pat ir 
Potsdamo konferencijos nuta
rimu Sovietų Sąjungai admini
struoti pavestą Mažąją Lietu
vą.

Prof. Pakštas taip pat pa
ruoš planą Lietuvos Istorinės 
Geografijos, kurios išleidimas 
rastas taip pat reikalingas.
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Visi JTO sesijos darbų ste
bėtojai konstatuoja, kad joje 
tiek apie Lietuvą, tiek ir kitus 
bolševiku užimtus kraštus visai 
nekalbama, nepaisant paverg
tųjų tautų Washingtone pada
rytų žygių deportacijų klausi
mu. Negana to: laisvojo pasau
lio tautų ir jų atstovų akims 
nukreipti nuo pavergtųjų tautų 
padėties, Maskvos agentai ir jų 
suklaidinti Vakarų piliečiai y- 
ra užtvindę JTO įstaigas ir at
skirų tautų delegacijas laiškais 
už taiką”.

Taikos trokšta visa žmonija 
ir pavergtieji. Tačiau tikra tai
ką tegalima laisvėje. Atgavus 
laisvę pavergtiesiems, ateis ir

pastovi taika.
Prieš tuos, kurie taikos var

du nori pridengti vergiją ir 
klaidinti taikos ištroškusį pa
saulį, turime prabilti mes, lais
vėje esantieji, kad tuos, kurie 
negali kalbėti.

Kviečiame PLB atskirų 
kraštų ir visų kitų organizaci
jų vadovybes bei atskirus 
žmones kreiptis JTO delegaci
jas. Parodyti, kad visas sovie
tinis režimas yra ištisas ir nuo
latinis nusikaltimas prieš JTO 
Sandorą, prieš žmogaus Teisių 
Dekleraciją ir prieš Genocido 
Konvenciją, vykdomas JTO 
nario — SSSR. Atkreipti Va
karų dėmesį į vieną ar kelis

ESSEX SAVINGS BANK

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

Linksmų KalėdtĮ ir

Laimingų Naujų Metų!

THE FIRST NATIONAL BANK
OF ATHOL

Member of Federal Deposit Insurance Corp.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS- BALIUS

Maloniai kviečiame iš anksto rezervuoti vietą ar staliukus 
adr. A. DAUNYS, 16 W. 64th St., Nevv York, N. Y. arba 
tel. SU 7-6809.

Bilietų kaina $3,— moksleiviams — $2,—.

konkrečius to režimo darbus 
pavergtoje Lietuvoje, kurie ra
šantiems geriau žinomi asme
niškai ir pergyventi — į klas
tingą 1940 m. birželio 15 d. o- 
kupaciją, į “liaudies
rinkimų klastojimą, į 1940 m. 
suėmimus ir 1941 m. masines 
deportacijas (34.260 asmenų), 
į sovietines masines žudynes 
(Rainiai, Praveniškės, Červenė 
ir kit.), į antros okupacijos ka
linimo, masinių deportacijų 
(550.000), priverstinės kolek
tyvizacijos, visų laisvių min
džiojimo faktus.

Raštas turi būti protestas 
prieš tą vergijos padėtį ir pra
šymas

1. prabilti pagaliau apie bol
ševikų pavergtuosius kraštus 
JTO forume,

2. ištirti padėtį vietoje,
3. imtis priemonių pavergtų 

tautų žudymui sustabdyti ir 
grąžinti toms tautoms laisvę ir 
taiką

Per JTO kreipiamės į laisvo
jo demokratinio pasaulio sąži
nę, kad jis pakeltų balsą prieš 
tautų naikinimą, nes tylėjimas 
dėl ištisų tautų žudymo artina 
jam tą patį likimą.

Rašyti trumpai ir aiškiai 
prancūzų, anglų, ispanų arba 
gyvenamo krašto kalba. Pasi
rašyti vardais ir pavardėmis, 
organizacijų vardu, nurodyti 
adresus. Raštus siųsti skyrium 
duodamais adresais. Nuorašus 
siųsti vietos lietuvių bendruo
menės vadovybėms, kurios 
prašomos apie tai painformuoti 
VLIKą.

Reikalas svarbus ir skubus: 
jis turi būti įvykdytas iki 1952 
m. sausio 15 d.

Tuo pačiu metu mes kreipia
mės į kitų pavergtų ir laisvų 
tautų autoritetingą^,,įstaigas, 
kviesdami jas solidariai savo 
priemonėmis pravesti šią de
mokratinio pasaulio kovos ak
ciją už Tiesą ir Taiką Laisvė-

šių ir Genocii 
mininkė, Palais Chaillot, Pa
ris (16), France;

4. Ponia Franklin D. Roose- 
velt, JAV Delegatė, Hotel As- 
toria, 131, Avenue dės Champs 
Elysee, Paris (8), France;

5. J. E. P. - Ambasadorius 
Warren R. Austin, JAV Dele
gacijos Pirmininkas, — tas 
pats ądresas, kaip Ponios Roo- 
seveltienės;

6. J. E. Ponas Ambasadorius 
E. A. Gross, JAV delegatas — 
tas pats adresas, kaip Ponios 
Rooseveltienės;

7. J. E. Ponui Ambasadoriui, 
S. A. R. Sarder Mohammed 
Naim, Afganistano Delegacijos 
Pirmininkui, c/o Ambassade, 
32, av. Raphael, Paris (16), 
France;

8. J. E. Ponui Ambas. Dr. 
Hipolito Jesus Paz, Argentinos 
Deleg. Pirmininkui, c/o Amba
ssade, 33, rue Galillee, Paris 
(8), France;

9. J. E. Ponui Min. R. G. 
Casey, Australijos Delegacijos 
Pirmininkui, Hotel Continen- 
tal, 3, ruo Castiglione, Paris 
(ler), France,

10. J. E. Ponui Arm. F. Van 
Langenhove, Belgijos Delegaci
jos Pirmininkui Hotel Astorg, 
11, rue Astorg, Paris (8), 
France,

11. J. E. Ponui Ambasad. A. 
Costa du Rels, Bolivijos Deleg. 
Pirmininkui, c/o Ambassade, 
27 bis, Av. Kleber, Paris (16), 
France,

12. J. E. Ponui Min. M. de 
Pimentel Brandao, Brazilijos 
Deleg. Pirmininkui, Hotel Lin- 
coln, 24, rue Bayard, Paris (8),
France,

(nukelta į 7 psl.)

M. Krupavičius,
VLIKo ir Vykdomosios 

Tarybos, Pirm-kas, 
Lietuvyb. Išlaikymo Tarny

bos Valdytojas
Prof. J. Brazaitis,
Užsienio Tarnybos 

Valdytojas
Paryžius,
1951 m. gruodžio 18 d.

ADRESAI, KURIAIS PRAŠO
MA RAŠYTI:

LINKSMŲ KALĖDŲ

g LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

MANCHESTER, N. H.

Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Naujų Metų

ERHEST J. CRAMER
GENERAL CONTRACTOR

Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metų

./ I
> _

J M--------— J
irolm nOWafur InC. =

SEEDS - TOOLS - i
F ERTU jiZER ;

Delta Woodworkin - Power Tools
L0WE BROTHERS PAINTS

BUILDER’S SUPPLIES 
AGRICULTURAL HARDWARE

Fenn, First, Federal Sts. 
PITTSFIELD, MASS.

Linksmu Kliedu ir 
Laimingu Nauju Metu’

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

LAWRENCE CO-OPERATIVE 
BANK

21 Lavvrence Street
Lavvrence, Mass.

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų!

PLOTKIN Fl’RNITlRE CO
ATHOL’S LARGEST HOME FURNISHERS

ATHOL, MASS.
41 Exchan<ie

1. J. E. P. Luis Padilla Ner
vo, Pirmininkas ONU (ar 
UNO) Pilnaties, Palais Chail- 
lot, Paris (16), France;

2. J; E. P. Trygve Lie, ONU 
ar UNO Generalinis Sekreto
rius, Palais Chaillot, Paris 
(16), France;

3. J. E. Poniai Ana Figue- 
roa (čilietė), IH-sios Komisijos 
(kur svarstomi Žmogaus Tei-

ŠUKĖTOM, IMC.
Muite trlck

Sales and Service
Distributors of 

SUNOCO GAS and OID 
Johns Manville Brake Lining, 

Air Power Brake 
Specialists Vacuum

Telephone 2-8355
278 TTLER STREET 
PITTSFIELD, MASS.

Linksmų
Kalėdų ir

Laimingų Naujų Metų!

WOULD YOU ŪKE t
«

Noweday$, electric plant eonsfruction comes higher fhan ever. 
Everybody knows how building cost» have gone up.

Buf modern, mass-production plants are the big guns in the baffle 
to hold down electric rdtes. And you can judge how the battle is going 
from the fact that electricity is štili New England’s biggest bargain.

5mall investors finance electric plants — and as more building is 
nr.eded in fhe future fhey will be ready to help again—providing always 
that the electric companies are permitted to earn fair returns and pay 
fair dividends.

electric lighf and
OF NtW EHGLAND

ower Companies
t t-



3DARBININKASGruodžio 28, 1951

DARBININKAS Apie piniginius reikalus
THE VORKER

Publisbed Semi-Weekly except holiday we°KS, vv hen issued vveekly 
-------- BY--------

FRANCISCAN FATHFRS
Keentered as second class matter at Brooklyn, N. Y. May 25, 1951, under the 

Act of March 3, 1879, originally entered as second class matter at 
Boston, Mass., September 12, 1915. x

SUBSCRIPTION RATES
$5.00
$5.50 
$3.00 
$5.50*

Domestic yeariy ... ......
Brooklyn, N. Y. ____
Half yęar ........ -_____
Foreign .........................
680 Bushvvick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams
Brooklyn, N. Y. ..
Pusei metų .... .....
Užsienyje ..............

Redakcija—GLenmore 5-7281 
Administracija GL. 5-7068

$5.00
$5.50
$3.00
$5.50

PALIEKA MUS NEŽINIOJE
Nežinojimas savo likimo yra žmogaus dalia šioje žemėje. 

Veltui jis spėliotų, kas jo laukia ateinančiais metais: laiko mįslė 
yra neįspėjama. Tik retais atvejais žmogus gali nujausti, kad jo 
dienos baigiasi ir kitais metais jo jau nebus gyvųjų tarpe. Šiaip 
jau nė vienas žmogus, kad ir labai stiprus būtų, negali tvirtinti, 
kad jis praleis ir šiuos ir dar kitus metus. Tas netikrumas dar pa
didėja, kai užeina netikros taikos valandos. Kiekviena iš jų gali 
būti pabaiga vos besilaikančios taikos ir pradžia visuotinio karo. 
Tokioje nežinioje palieka mus nueinantieji metai ir pasitinka nau
ji. Ką jie subrandins mums iš praaėjusiu įvykių, niekas tikrai nu
spėti negali.

Vieną tikrai žinoma, kad nueinantieji metai mus palieka di
delėje įtampoje. Nėra jokios vilties, kad ji atsileistų ir baigtųsi. 
Praėjusiais metais dar buvo stengiamasi to išvengti. Užtrukęs 
Korėjos karas buvo iš abiejų pusių taip vedamas, kad platesnio 
žemės ploto neapimtų. Tik tuo galima paaiškinti delsios paliaubų 
derybos Korėjoje. Karo istorijoj tokio atvejo dar nebūta. Nebuvo 
šalinami iš pareigų ir tokie karo vadai kaip MacArthur, kuris ir 
savo energija ir nusimanvmu t’-ko tam karui vesti ir jį laimėti. Ta
čiau pasirinkta geriau taikintis tame tolimame pusiausalyje, negu 
susipešti visame žemės rutulyje. Tuo būdu praėjusieii metai dar 
išvesti tarp visuotinio karo ir labai netikros taikos. Jos nesusvili
no nei užsidegęs Persijos žibalas, nei pakurti komunistų mažieji 
karai Indokinijoje, Tibete, Malajų salyne, nei sukeltos egiptie
čių riaušės Sueze ir Sudane, nei Sovietų grasinimai, kad jie ne
ištvers, jei bus su Japonija pasirašyta taika ar ginkluodama V. 
Europa. Vis dėl to jie ištvėrė ir dar tebelaukia. Bet ko laukia?

Mįslė labai paprasta ir visiem gerai žinoma: neturi dar t jok 
jėgos, kad galėtų griebti už gerklės ir pasmaugti. Kur t’k galėto 
tai padaryti, nelaukė ir padarė, nepriėjo prie Graikijos ir apšuto 
Korėjoje. Tada sustojo Indokinijoje ir nebekišo dar savo bolševi
kinio bato Persioje. Tačiau kurstantį liežuvį — pasalų ginklą— 
ir juodą savo ranką kaišioja visur, kur tik prieina. Gal tai padės 
kitus išvarginti, supiudvti ir pargrauti’ Kremlius to tikisi kiek
vienais metais.

Šis žvėris kasmet darosi vis neramesnis. Kada jis puls, nie
kas nežino, bet gerai žinoma, kad nepasiruošiusių jis jau neras. 
Praėjusieji metai ir buvo vieni iš tų. kurie stipriai suglaudė ir 
apginklavo bolševikų puolamuosius. Maskvos grasinimai atsiliepė 
ir Anglijos rinkimams, kurie į valdžią grąžino praėjusio karo lai
mėtojus. Ateinantieji metai parodys jų politikos kryptį. Nėra jo
kios abejonės, kad priešbolševikinis frontas bus dar labiau su
glaustas. Kiekvieni metai jį daro dar tvirtesnį. įtampa vis didėja, 
ir su ja mes pereiname į Naujuosius Metus. .

. Su apgailestavimu skaitome 
spaudoje, kad Amerikos Lie-

• tuvių Tarybai nepasisekė su
rinkti nė pusės 
sumos Tautos 
lams. Tenka statyti klausimą, 
kodėl taip atsitinka. Ar mūsų 
žmonės pasidarė perdaug ne- 
duosnūs, ar gal Taryba nesu
rado visų kelių prie žmonių 
prieiti. Tiesos, be abejo, bus- 
ir vienu ir kitu atveju. Kadan
gi aukų rinkimas įvairiems rei
kalams šiame krašte yra pa
stovi kasdienybė, žmonės pri
pranta ir daugeliu atvejų lieka 
gerokai kurti ir svarbesniems 
reikalams, ypač jeigu į tuos 
reikalus nerandama būdų stip
riau atkreipti dėmesį. Praktiš
kai tuo tarpu juk atsitinka 
taip, kad mūsų bendriesiems 
tautos reikalams daugiausia 
surenkama Vasario 16 d. mi
nėjimų proga. Ir pats ALT 
centras, ir jo skyriai dažniau
siai pasitenkina tomis sumo
mis ir neieško naujų kelių pri
eiti prie žmonių. Tuo atžvilgiu 
dažnai įvairios siauresnio po
būdžio organizacijos yra žy
miai išradingesnės, 
ir todėl surenka žy
miai didesnes sumas. Tat yra 
aišku, kad reikia tobulinti lėšų 
rinkimo būdą. Pirmiausia rei
kia atsisakyti įprasto šablono, 
kad auką turi duoti tik tie tau
tiečiai, kurie nuolat ateina į 
viešuosius susirinkimus. Turi
me rasti būdų pasiekti žymiai 
platesnes mases. Tai viena. 
Antra — turime pratinti prie 
minties, kad tautos reikalams 
reikia mokėti pastovų mokestį 
ir tik šalia to duoti tam tikras 
aukas. Bažnytinių organizacijų 
praktika šiam reikalui mums 
gali būti labai pamokanti.

Juk parapijiečiai ir pastovius 
mokesčius moka, ir įvairiomis 
progomis aukoja. Kitaip nebū
tų galima išsiversti. Tat ir mū
sų Tautos Fondui didinti turi
me rasti naujų būdų. Organi
zuojama Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė turėtų tapti di
delė šio reikalo talkininkė. 
Kiekvienas lietuvis turi tapti 
aktyviu bendruomenės nariu ir 
tuo pačiu apsidėti pastoviu 
mokesčiu tautos reika
lams. Organizatoriams iš pat 
pradžios reikėtų parūpinti ati
tinkamas knygeles, kuriose bū
tų įrašomi kiekvieno nario įna
šai. Tai turėtų būti kas nors 
panašaus, kaip Lietuvoje turė
jome Vilniaus pasus ir pan. 
Vieną sykį metuose reikėtų

numatvtosios 
Fondo reika-

parengi- 
jų pelną skirti Tautos 

Praktikoje tai dar 
nepradėta vykdyti. O 
Fondas skursta. Jam

rasti būdų suorganizuoti visuo
tinę rinkliavą ir stengtis pa
siekti kiekvieną lietuvį, jei ne 
kur kitur, tai jo gyvenamame 
name, ir gauti iš jo auką, ži
noma, tai darbas, reikalaująs 
didelės organizacijos, tačiau 
būtų labai reikšmingas visais 
atžvilgiais. ALT ir jos skyriai 
galėtų nesitenkinti vien papra
stu aukų rinkimu. Jau buvo 
ne kartą siūlyta, kad būtų ran
dama progos rengti 
mus ir 
Fondui, 
kaip ir 
Tautos
dažnai trūksta pinigų net eili
niams reikalams. Iš tikrųjų gi 
į Tautos Fondą turėtume rasti 
būdų sukrauti didesnes sumas, 
kad negrįžtume tuščiomis į 
Lietuvą, kai išmuš valanda.

Neseniai teko skaityti viena
me mūsų laikrašty straipsnį, 
kuriame siūloma vien tremti
niams steigti atsargos kapitalo 
fondą. Girdi, senieji emigrantai 
pristatė įvairių pastatų, pristei
gė mokyklų bei laikraščių, ir 
mums to nereikia daryli. Tat 
kraukime kokį milijoną į ban
ką ir laikykime. Kol Tautos 
Fondas yra tuščias, kol tenka 
skaičiuoti centus, vykdant eili
nius kovos už laisvę uždavinius, 
kalba apie atsargos kapitalo 
krovimą iš viso, švelniai ta
riant, nereali.

Betgi norisi iš esmės pasisa
kyti prieš kalbas apie atskirus 
fondus. Kiekviena karta atlie
ka savo tautai tokius uždavi
nius, kokie jai tuo melu stato
mi. Ir senieji emigrantai tikrai 
atliko daug darbų savo kraštui, 
savo tautai. Negalime sakyti, 
kad naujieji prievartos e mig
rantai savo uždavinių neatlik
tų. Kur reikia, ten yra įsteigia
mos ir parapijos, ir pastatomi 
namai bei bažnyčios, steigia
mi laikraščiai, perkamos spau
stuvės, ir pan. Pažiūrėkime tik 
į Kanados, Australijos ir kitus 
kraštus, kur naujieji emigran
tai sudaro žymų procentą. Gi 
ir pačiame Jungt. Amerikos 
Valstybių lietuvių gyvenime jų 
įnašas nėra mažas. Tačiau pa
vojinga yra kalbėti apie anks
tesniųjų ir naujesniųjų emig
rantų atskirus fondus. Kai vi
sais būdais siekiame suglaudin
ti senuosius emigrantus su nau
jaisiais. kai rūpinamės pri
traukti aktyviau prie kovos už 
tautos gyvybę emigracijoje iš
augusią lietuvių kartą, meski
me mintis apie kokius atski-

rus uždavinius. Visi esame 
vieno kraujo žmonės ir visi tu
rime atlikti savo uždavinius, 
atsižvelgdami į to meto reika
lavimus.
Atskirai norisi liesti tokį reiš

kinį. Esama mūsų tautiečių, 
gerokai prasigyvenusių ir ne
mažo amželio pasiekusių. Teko 
lankyti vieną septyniasdešim
ties metų mūsų tautietį, jaut
riai tebegyvenantį mūsų visuo
meniniais reikalais. Jis nurodė 
tokį pavyzdį. Neseniai mirė jo 
draugas lietuvis, neturėjęs įpė
dinių, ir paliko be testamento 
banke keliasdešimt tūkstančių 
dolerių. Tas tautietis buvo su
sipratęs lietuvis, tačiau nespė
jo pasirūpinti savo turto liki
mu. Turtą paveldėjo jo broliai, 
abu komunistai, ir ko gero 
rems iš tų pinigų “Laisvę” ir 
panašius komunistinės

gandos įrankius. Atitinkami 
organai galėtų budėti, kad to
kie reiškiniai nebūtų dažni, kad 
mūsų tautiečių pinigai nenuei
tų priešų tarnybai, o būtų pa
naudoti kovai už savo tautos 
gyvybę. Tai taip pat būtų vie
nas iš mūsų Tautos Fondo rė
mėjų uždavinių.

Mūsų plunksnos žmonės 
dažnai mėgsta, kaip sakoma, 
patraukti per dantį tuos nau
jakurius, kurie stengiasi įsigy
ti kokią nuosavybę. Girdi, na
mukas, automobilis ir panašūs 
dalykai, nustelbia kultūrinius 
reikalus. Nuolatinis tokių
lykų prikaišiojimas gali pasida
ryti kenksmingu. Juk niekas 
nereikalauja iš žmogaus, kad 
jis visas savo sutaupąs skirtų 
bendriesiems reikalams. Svar
bu, kad jis skiria reikiamą pro
centą. Tiesioginė kiekvieno 
asmens pareiga yra pasirūpinti 
savo šeima, jos dabartimi ir 
ateitimi. Specifinės šio krašto

da-

propa-

aplinkybės ypatingai iškelia 
reikalą rūpintis įsigyti nuosa
vybe', ir visus prasigyvenančius 
bei taupančius savo tautiečius 
mes galime tik sveikinti. Daž
niausiai kaip tik tie, kurie tau
po, ir nuosavybes įsigyja, ir 
visuomeninių pareigų neaplei
džia. O kam vėjais eina —daž
nai viskas pavėjui ir nueina. 
Kalbėdami ta tema, nenorime 
užstoti tų, kurie iš tikrųjų pasi
neria vien į savo asmeninį 
kiautą ir atitolsta nuo bend
ruomenės bei jos reikalų. Ta
riau tokių dar, turime pasi
džiaugti, ne taip jau daug turi
me. Tat kovokime ne su žmo
nių taupumu ir jų rūpesčiu sa
vo ateitimi, bet su jų apsileidi
mu bendruomenės prievolėse.

Ieškokime kelių sustiprinti 
savo piniginį pajėgumą. Labai 
rūpinkimės, kad mūsų tautie
čių prakaitu įgytas turtas ne
nueitų veltui, o tarnautų savų 
žmonių ir savos tautos intere
sams. K. Mockus

PAVERGTOJE LIETUVOJE
atsklei- 
gyveni- 

komu-

Kai lietuvių spauda 
džia šiurpią sovietinio 
mo tikrovę Lietuvoje, 
nistai aiškina, kad tai esą “bur
žujų prasimanymai” ir “propa
ganda”. Kad skaitytojai susi
darytų tikslesnį vaizdą, šį kar
tą duodame visą eilę ištraukų 
iš pačios kom. spaudos, būtent 
— pirmoj eilėj iš okupantų or
gano “Sov. Litvos”, skirtos ko
munistų vadams mūsų paverg
toje tėvynėje diriguoti, kom. 
partijos organo “Tiesos” ir kt. 
Tačiau ir joje — sovietinis gy
venimas dabartinėje Lietuvoje 
atrodo lyg zosčenkiški humoro 
vaizdai. Gi reikia neužmiršti, 
jog “Sov. Litva” yra pati pati
kimiausia iš patikimiausių. 
Negeresnių tikrovės skeveldrų 
prasiskverbia taip pat pro rū
pestingai atkošiamą “Tiesos”, 
“Jaunimo gretų” ir kt. komu
nistinių laikraščių medžiagą.

jui susitelkti. Panašiai yra ir su 
kt. skaityklomis. "Mokytojo 
name” buvo projektuota paves
ti kelis kambarius savišvietai. 
Bet tai baigėsi tik kalbomis.”

Kaip prie Mikalojaus II.
Tame pačiame numeryje įdė

tame Vilniaus technikumo 
skelbime nurodyta, kokie do
kumentai jau kuris laikas rei
kalaujami iš stojančių į kursą. 
Septintas iš eilės dokumentas 
pavadintas “pasiteiravimu iš 
gyv. vietos.” Caro laikais tas 
dokumentas buvo vadinamas 
“blagonadežnast”, ir jį reikė
davo gauti iš žandarų, o dabar 
— žandarus pakeitė kom. par
tija. Laukų technikų agronomų 
grupė jau sudaryta net su dės
tomąja rusų kalba.

“Nuo to laiko prasidėjo gyven
tojų terorizavimas, o vėliau 
grasinimus pakeitė veiksmai. 
Kačer daiktus pernešė į kaimy
ninį namą pas Vilniaus un-to 
darbininką Mažeiką. Kiek vė
liau atvyko rajono kom. sekrt. 
Naumovas su šeima ir užėmė 
“laisvą” kambarį- Jis nesido
mėjo, kokiu būdu jam buvo su
rasta patalpa, ir, susibūręs su 
neteisėtais veiksmais, neturėjo 
drąsos jiems pasipriešinti. Pa
sipiktinę gyventojai kreipėsi į 
rajono prokurorą Noskovą. 
Tas pareiškė tik užuojautą, bet 
iškelti aikštėn neteisėtus rajo
no vadovų žygius neturėjo drą
sos...”

“Raudonoji žvaigždė” šoka.

Tuo reikalu “SL” skelbia: 
Klubas “Raudonoji žvaigždė” 
purvinas ir nejaukus. Klubo 
biblioteka sugrūsta mažame 
kambarėlyje. Niekas ja nesido
mi ir nesirūpina. Klubo darbi
ninkų visos pastangos nukreip
tos organizuoti šokius už atly
ginimą. Resp. Tarybos Prof. 
Sąjungos klube yra biblioteka, 
bet ji ir skaitykla įrengta pe
reinamajame kambary. Amži 
nas triukšmas trukdo skaityto-

Vykdo darbo žmonėms 
“teisybę”

“SL” aprašo tokį atsitikimą: 
Vilniuj, Vivulskio g. Nr. 34, iš 
seno gyveno trys 3 soviet. tar
nautojų šeimos. Bet partijos 
rajono vadovams prireikė bu
to. Tad jis paprasčiausiai ir 
buvo “surastas”: butų skyriaus 
virš. Mazinas su sekr. Petruse- 
vu (abu rusai) atvyko į Vi
vulskio Nr. 34 ir įsakė gyven
tojams ,kad jie tučtuojau išsi
kraustytų, nes minimoji vila 
reikalinga partijos rajono sek
retoriui Naumovui. Jei neis ge
ruoju — išvarys su milicija.

Raudonųjų vadų 
rūpesčiai

“SL” rašo, kad Dūkšto mies
te. kaip rajono centre, pritrū
kus patalpų, rajono kom. sky
riaus vedėjas Akilonovas susi
rūpino pirmoj eilėj įtaikyti 
vvkd. komiteto pirmininko 
Petrovo automobiliui garažą. 
“Nors žmonėms trūksta butų, 
bet šie rajono vadai nepasidro- 
vėjo paimti miesto centre ge
riausius namus ir pritaikyti 
juos garažui. Šiam pritaikymui 
darbo organizatoriai išleido 
daugiau pinigų, negu būtų kaš
tavęs garažo pastatymas”. 
Tam jie ir vadai. Automobiliai 
su garažais, pasirodo, malonūs 
net ir raudoniesiems fiure
riams.

Stebuklingas daktaras
DR. A. GRIGAITIS

Žiema. Sekmadienio popie
tis. Aš, brolis ir du kaimynai 
sėdam už stalo palošti iš deg
tukų. Tai mėgiamas Suvalki
jos kaimiečio žaidimas šventa
dienį, ypač žiemos metu. Kor- 
tavimo metu . pasidalinama 
naujienomis, pakalbama apie 
politiką, pasitariama ūkio rei- 
'kalais, pajuokaujama.

Kitam stalo gale vaikai su 
sudriskusiomis, nublukusiomis, 
bet “poniškomis”, t. y. su ka
ralių, karalienių vaizdais, plie
kia iš durniaus ar veža smalą, 
žinoma, žiemos metu ką gi be
darys vaikai, šiltu metu gali 
lauke skiniuku pažaisti, arta 
pamėginti laimės iš sagų. Bet 
čia azartinis lošimas: pralo- 
šiai — norisi atsilošti. Kur gi 
gausi sagų? Bėgi klėtin. Juk 
čia visa rūbinė. Kartais išsi- 
karščiavęs palieki keno nors 
kelnes be sagų, tikėdamasis 
atsilošti ir vėl prisiūti. Bet 
dažniausiai neatsiloši. Kas iš
tinka tokį azartininką, geriau 
nepasakosiu. Jūs patys žinote.

Laimė prisėda prie manęs ir 
man šį sekmadienį sekėsi. Šalę 
manęs gulėjo graži išloštų deg
tukų krūvelė. Man užėjo noras 
aplošti senius kaimynus. Juk 
jie save skaitė prityrusiais lo
šėjais ir pralošti, nore ir mo
kytam jaunuoliui, jie skaitė 

gėda. Kartais jie tiek įsigilin
davo į lošimą, jog pamiršdavo 
net pypkę, kybančią dantyse.

— Kur mano pypkė, kur 
mano pypkė? — klausia vienas 
iš kaimynų, norėdamas už
traukti dūmą.

— Motie, tavo pypkė danty
se, — grąžina Motiejų į protą 
antras kaimynas.

Belošiant pasigirdo kieme 
šuns lojimas, ir kieman įva
žiavo pora arklių pakinkytos 
rogės. Atvažiavęs sustojo prie 
gluosnio, arkliams pametė do
bilų ir nužingsniavo į trobą.

Brolis, pažiūrėjęs pro langą 
į atvažiavusį, tarė:

— Ne, aš šito žmogaus ne
pažįstu. Čia, turbūt, Albinai, 
pas tave ligonis bus atvažia
vęs.

Ilgai laukti nereikėjo. Sve
tys, įėjus trobon, pagarbino ir 
metęs žvilgsnį į lošiančius, pa
aiškino, jog atvažiavęs gydyto
ją vežtis prie ligonio.

Paprašytas svetys atsisėdo 
ant suolo prie mūsų:

— O kas serga? — paklau
sė brolis.

— Žmona jau antra savaitė 
nekelia iš lovos, kosti, o vakar 
labai nusilpo, vežėm ir kuni
gu

— Tai kodėl nesikreipiat pas 
gydytoją į K—ją, — paklau

siau aš. — Nuo jūs iki K. tik 
keli kilometrai, o čia pora de
šimčių.

— Matote, vežėm felčerį, bet 
negelbėjo. Kaimynas pataręs 
kreiptis į K. pas gydytoją. Bet 
kad ten panelė.

— Panelė, tai panelė, bet ji 
gydytoja, — pastebėjau aš.

Toliau nesinorėjo ginčytis su 
žmogumi, kurs įsitikinęs, kad 
moteris gydytoja negali atsto
ti vyro.

Nelabai norėjosi važiuoti pas 
ligonį. Vakaras bus įdomus: 

kaimynai pasilieka vakaroti. 
Dar kiek pakortavę, pradės 
riesti visokias istorijas, nuoty
kius. Atsargiai bus užkliudyti 
raudondančiai su žaliadančiais. 
Sakau “atsargiai”, nes, žinote, 
su jais reikia švelniai: kaimy
nams varsnelės nakties tam
soj iki namų, o mūsiškiams vy
rams reikia sviman eiti gultų. 
O kai koks raudondantįs at
vers savo liepsnojančia ugnimi 
koserę? Kas tuomet bus? šven
tadienio vakarojimas dažniau
siai baigiamas sugiedant iš Va
lančiaus kantiškų giesmę. Pa
reiga virš malonumo. Ruošiuo
si kelionėn. Po valandžiukės 
pasilsėjus arkliams, pasileidom 
kelionėn. Oras minkštas, bet 
ne palaidinys. Rogekelis geras. 
Arkliai greitai neša mus pas 
ligonę. Vežėjas, ūkininkas, 
gan šnekus žmogus, tad pora 
dešimčių kilometrų kelionė ne
nusibodo ir vakarop jau bu
vom jo sodyboj.

Ūkis keturiasdešimt margų, 
sodyba apsodyta gluosniais, 
šalę gyvenamojo namo gra
žiai aptvertas vaisių sodnelis, 
ten pat tvenkinys Triobos nu
statytos keturkampiu.

Kieme mus sutiko ūkio sar
gas, šuo, pririštas prie tvarto 
sąsparos. Pažinęs šeimininką, 
šuo nustojo loti ir su grandine 
bėginėdamas laukė progos pa
sveikinti šeimininką, kurs pra
dėjo kinkyti iš rogių arklius.

Iš trobos išėjo moteris ir 
nusivedė mane prie ligonės.

Priemenėj susitikom su par
šu, kurs užėjo čion tikėdama
sis ką valgomojo rasiąs. Bet 
pastebėjęs mus einant vidun, 
su triukšmu šoko laukan.

Vienoje trobos pusėje prie 
sienos gulėjo ligonė. Ligonė 
buvo išblyškus, akys primerk
tos, ją vargino sausokas ko
sulys. Priešais, kitoj trobos 
pusėje, ant stalo buvo padėtas 
karstas, šalę jo užgesinta 
grabnyčia. Už stalo, ant kurio 
stovėjo karstas, sėdėjo keletas 
moterėlių, kurios neseniai išlei
dusios parvežti pas ligonę ku
nigą. Jos tylėjo. Jų akyse buvo 
parašyta: esą gerai, kad atva
žiavai, bet ligonės siela jau 
skiriasi su šiuo pasauliu. Atro
dė, jog ligonė iš aplinkos ir 
kaimynių elgesio suprato savo 
padėtį ir, prieš užmerkdama 
akis, ji panoro pamatyti kars
tą, į kurį jai reiks atsigulti. 
Jau praeitą naktį kaimynėlių 

sprendimu buvo padarytas 
karstas.

Priėjus arčiau lovos, ligonė 
atmerkė akis ir į mane pažiū
rėjo be džiaugsmo, be nusimi
nimo. Jos akyse mirties bai
mės nesimatė. Ji, atlikus išpa
žintį, visiškai nusiramino ir 
laukė atsisveikinimo su šiuo pa
sauliu. Priešais ją ant kros
nies sėdėjo jos berniukas ir 
mergaitė. Jai gaila vaikučius 
palikti našlaičiais, bet ji žino, 
jog ir jiedu, atlikę žemės kelio
nę, ateis pas mamą ir ten am
žinai džiaugsis dangaus ramy
bėje.

Pradėjus tyrinėti ligonę, nuo 
krosnies nulipo jos šešetos me
tų mergytė, atėjo prie ligonės 
lovos, įrėmė akis į mane ir 
žiūri. Ji suprato, jog mama 
sunkiai serga, ji gali jos netekti. 
Atvežtas daktaras žino, ar jos 
mama gyvens, ar jos nebus. Aš 
ją paglosčiau, suraminau, kad 
mamutė bus sveika. Mergaitė, 
nuleidus galvą, nušlepsėjo pas 
broliuką ant krosnies. Jiedu vi
są laiką sekė mano ir kitų kal
bas ir veiksmus, kol pagaliau 
nuvargę čia pat ant krosnies 
parvirtę užmigo. Tikriausiai 
sapne jiedu buvo laimingi. Jie
du sapnavo pavasario rytą, 
mamą besikrapštančių darže, 
šalę daržo žalią pievelę, su 
daugybe geltonų pienių, baltų 
plaštakėlę žaidžiančią pavasa
rio saulės spinduliuose.

Ligonė sirgo plaučių įdegi 
mu. Praeitą naktį buvo krizė, 

krizės metu ligonė buvo tiek 
nusilpus, jog visi manė nepa- 
sveikstant. Davus vaistų, ligo
nė atsigavo, širdis greitai re
agavo vaistams. Tai buvo ge
ras ženklas ir viltis, jog ligonę 
galima išgelbėti nuo mirties, 
bet ji reikalinga buvo poilsio. 
Kambarys, kuriame buvo ligo
nė, mažas, nuolatos žmonių 
lankomas, sugedus krosnis rū
ko ir dūmai erzino ligonės 
plaučius.

Kitam trobos gale buvo sek
lyčia, žiemos metu nekūrena
ma, paversta sandėliu: čia ir 
rūbai buvo sukabinti, čia ir 
maisto atsargos sudėtos.

Paprašytos moterėlės, kai
mynės, sėdėjusios prie ligonės, 
padėti sutvarkyti seklyčią, 
mielai sutiko. Lietuvė yra jau
tri artimo nelaimei: kenčia jos 
artimas, kenčia ji. Ašaroja jos 
artimas, verkia ir ji.

Greitai užvirė darbas. Viena 
iš jų tempė iš seklyčios nerei
kalingus daiktus, kita kūrė 
krosnį, trečia valė dulkes, vo
ratinklius, plovė grindis, ket
virta šildė vandenį prausti li
gonę.

Po poros valandų kambarys 
ligonei buvo parengtas: išvaly
tas, išvėdintas, prišildytas. 
Man prižiūrint, ligonę išprau- 
sėm, paguldėm sušildyton lo
von, davėm išgerti ramunėlių 
arbatos su medum, apklojom ir 
ligonė užmigo grįžtančios 
sveikatos miegu.

Ligonei užmigus, aš ir šeimi

ninko kaimynas, kurs’ pavėžės 
mane namon, buvom sočiai ir 
šiltai pavaišinti, šeimininkas, 
ligonės giminietė, kaimynė, su
raminti, jog ligonė pasveiks, 
buvo linksmai nusiteikę.

Išvažiuodamas aplankiau li
gonę. , Ligonė ramiai alsavo, 
širdis plakė ritmiškai, kosulys 
buvo aprimęs. Prie lovos sėdė
jo kaimynė—slaugė ir skaitė 
maldaknygę. Mane išlydėjo kie
man kelionei šeimininkas su 
žibintu rankose, ligonės gimi
nietė, kaimynė-slaugė ir sody
bos sargas, kurio vardo neži
nau, bet tikriausia margis, nes 
buvo margas. Jisai uodega vy- 
buriuodamas šokinėjo tarp 
žmonių ir rodės norįs ką tai pa
sakyti, tik gaila šuniškai te
mokąs. Aš jį supratau. Jisai 
jieškojo pažinties s. manim. Iš 
mano elgesio su ’igone ir ro
domu man prielankumu šei
mininko bei kitų, jisai supra
to ,jog aš su jo gerąja šeimi- 

-ninke esu bičiulis. Jisai irgi 
norėjo parodyti man savo prie
lankumą. Aš priėjau prie Mar
gio, pakasiau jam už ausų, o jis 
striūkt man ant krūtinės, lyžt, 
lyžt man veidą. Suprask: ačiū 
tau žmogau, už tavo gerą šir
dį.

Sėdęs rogėsna ir pasakęs su
die, pasileidau kelionėn. Vežė
jas truktelėjo važias, švilptelė
jo ir mes pasinėrėm nakties 
tamsumon, o sarčiai vienas ki
tą ragindami sparčia ristele

nukelta į 4 psl.
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Nauji metai pasaulyje
KAIP IK KUR SUTINKAMI IR ŠVENČIAMI N. METAI

Senaisiais amžiais

N. Metai buvo švenčiami ir 
prieš krikščionybės laikus, tik 
kita data. Krikščionių Bažny
čia N. Metus pradėjo švęsti tik 
VI amžiuje. Pagrindu buvo pa
imta aštuntoji diena po Kalėdų, 
vadinama Octava Natalis Do
mini, kada Kristus buvo pa- 
krikštas. Pati Naujųjų Metų 
šventė turi senas tradicijas. Ji 
visų tautų savaip švęsta ir te- 
bešvenčiama.

Senojoj Romoje N. Metų 
šventės buvo jungiamos su 
saturnalijų šventėmis. Pirmieji 
krikščionys tam siausmui prie
šinosi ir tą dieną buvo paskyrę 
maldai ir atgailai. Ilgainiui 
Bažnyčia apvaldė palaidus sa
turnalijų papročius, bet pasili
ko daug linksmumų. Ši bažny
čios Naujųjų Metų šventė ke
liavo į kitas tautas, kur susi
maišė su vietiniais papročiais.

Kai kuriuose kraštuose dar 
ir dabar tebėra paprotys var
po dūžiais nakčia šaukti dvyli
ką pažįstamų ir nepažįstamų. 
XV-XVI šimtmečiuose būta pa
pročio per N. Metus siųsti me
talines lenteles su sveikinimų 
bei linkėjimų įrašais. Šis pap
rotys tebėra išlikęs iki mūsų 
deinų, tik sveikinama paprasto
mis ir specialiomis Naujųjų 
Metų vizitinėmis kortelėmis.

Lietuvoje
Paskutiniais laikais Lietuvo

je buvo susidariusios nusisto
vėjusios tradicijos. Gruodžio 31 
d. vakare Kaimo Valstybinėje 
operoje iškilmingai skambėjo 
“Traviata”. Šita opera Kaune 
prasidėjo mūsų operos gyveni
mas. Šis spektaklis sutraukda
vo labai daug žmonių į teatrą. 
Opera buvo transliuojama ir 
per radiją. - * « 

Artėjant dvyliktai valandai, 
Kaune minios suplaukdavo į 
Karo muziejaus sodelį. Ten 
švietė tūkstančiai šviesų. Pasi
rodydavo karo invalidai savo 
eisenoje, grodami maršus. Vi
sos ceremonijos vyko prie Ne
žinomo Kareivio kapo. Iš ten 
buvo pasakomos atsisveikini
mo ir N. Metų sutikimo kalbos. 
Ir laikrodžio rodyklėm susiti
kus ties dvylika, suskambėda
vo visi varpai, sugausdavo mu
zika ir minios šaukdavo. Tada 
sugiedodavo himną, ir minios 
skirstydavosi į savo namus.

Tolimuose kaimuose ir mies
teliuose tą naktį degdavo ug-

■ ~r ... ■

STEBUKLINGAS 
DAKTARAS

(atkelta iš 3 psl.) 
pasileido pirmyn. Lėkite Lietu- 
tuvos sartukai, lėkite linksmai, 
— jūs esate poezija. Ateis jūsų 
pavaduotojai automobiliai, ma
šinos — ateis proza.

Deivonyse sugydo antrieji 
gaidžiai. Kur ne kur sodybose 
pasirodė žiburiai.

Bartuose saulė tekėjo ir baž
nyčios varpais ragino žmones 
maldai ir darbui. O štai ir tė
viškės sodyba ir laukiamas po
ilsis.

Praėjus savaitei ar daugiau, 
Juozulis, elgeta, pagarbinęs na
mus Kristaus vardu, sukalbė
jęs Tėve mūsų ir sako:

— Šeimininkėle, ligonė iš 
N., pas kurią buvo jūsų dakta
ras, jau verpia.

— Kas tau, Juozuli, sakė, 
kur tu taip greit sužinojęs?

— širdele, žmonės kalba, o 
žmonių kalba vėjo greitumu le
kia. Širdele, žinok, jog ligonė 
buvo marinama ir karstas bu
vęs užsakytas, o daktaras pa- 
gydęs. Stebuklingas daktaras. 
Visi sako — stebuklingas dak
taras.

Juozulis su šia žinia atsku
bėjo, nes žinojo, jog šeiminin-

UafcUrų ŠC8W « maiomą 
žmią apie daktarą brolį, gerai 
atlygins ir uždara tarbelė pa
sunkės.

nys ant kalnų, toli nušviesda
mos baltus sniego plotus. Vi
durnaktį prasidėdavo šaudy
mas. Visuose kalnuose ir mies
telių gatvėse pyškėjo šūviai, 
skelbdami, kad prasideda Nau
ji Metai.

Daugelyje bažnyčių buvo 
specialios pamaldos, Naujųjų 
Metų sutikimas. Ten be pa
mokslų, be sveikinimų dažnai 
buvo ir Mišios kaip Kalėdų 
naktį.

Įvairios draugijos ir jaunimo 
organizacijos sutikimą rengda
vo salėse, kur buvo šokama ir 
linksmai pramogaujama. Anks
tų N. Metų rytą miesto gat
vėse skardėdavo muzika. Or
kestras sustodavo ties valdi
ninkų langais ir grodavo, svei
kindamas juos su šventėmis.

Bulgarijoje

. N. Metų dieną moksleiviai, 
mokytojų vadovaujami, rengia 
linksmas eisenas miesto gatvė
mis ir specialius “Naujų Metų 
vizitus.”

Eisenos metu moksleiviai 
dainuoja linksmas dainas. Pa
prastai su jais žygiuoja koks 
nors orkestras, kuris sutraukia 
dar daugiau žmonių. Pas tur
tinguosius ir dosniuosius daro
mi '‘vizitai”. Eisenas priekyje 
einąs aukštesniiijų klasių ar 
studentų būrys užsuka į kurį 
nors namą ir siūlo įvairiausių 
“vaistų”: miltelių nuo nagų
skausmo, tepalo apsaugoti dan
tis nuo plaukų augimo, žvyro 
miltelių barstyti į akis, kai jas 
skauda ,ir t.t. Įėję į vidų “vizi- 
toriai” vieni “pardavinėja” pre
kes, kiti tuo tarpu bute verčia 
viską aukštyn kojomis: išvarto 
lovas, suslepia indus. Supran
tama, buto šeimininkas sten
giasi kuo greičiau “sveikinto
jus” apdovanoti ir išleisti.

Apdovanoti svečiai pasveiki
na šeimininką su N. Metais, 
palinki sėkmės ir įteikia vien
kartinį linksmo turinio leidinį. 
Gatvėje -eisenos 
nuoja ir griežia, 
vanų dalis eina 
siems mokiniams
skiriama N. Metų vakaro ei
senos moksleivių pobūviui. Do
vanas neša eisenos gale ant a- 
silo jojąs mažiausias mokiniu- 
kas. Šios moksleivių eisenos, 
kurios yra rengiamos ir kito
mis progomis, sutraukia daug 
žiūrovų ir visą miestą sukelia 
ant kojų.

Šveicarijoje N. Metų naktį 
kalnuose kūrena ugnį ir, dvy
liktai valandai pasibaigus, iš 
savo senų šautuvų paleidžia a- 
titinkamą šūvių skaičių. Be to, 
Šveicarijoje ir kaikuriuose ki
tuose kraštuose išleidžiama ati
tinkami vienkartiniai leidiniai.

Linksmu KnlMų ir 

Laiminai Xanjn Metu

FALLOH’S DIHER
On The Spieket Rrver

LAWRENCE, MASS.

Vokietijoje N. Metai sutin
kami triukšmingai. Paskutinė 
gruodžio diena vadinama Sil
vestro vakaru. Susirenka visi 
šeimos nariai, draugijos į sales 
ir pramogauja beveik per visą 
naktį.

Japonijoje
Nepaprastai įdomiai sutin

kami N. Metai Japonijoje. Tai 
jų didžiausia šventė, trunkanti 
net septynias dienas. Visi na
mai nepaprastai papuošiami, 
pagaminama visokiausių val
gių. Atskiros iškilmės daromos 
vaikams ir seneliams. Tačiau 
pastarieji visom jėgom stengia
si dalyvauti kartu su kitais.

N. Metų sutikimas turi dide
lio ryšio su imperatoriumi Tą 
naktį imperatorius praleidžia 
melsdamasis ir prašydamas 
dievų kiekvienam savo pavaldi
niui atskirai palaimos ir gero
vės. Todėl vienoje salėje impe
ratoriaus rūmuose guli kalnas 
kortelių, kurioje kiekvienoje į- 
rašyta vardas ir pavardė. Su
prantama, negalima per naktį 
perskaityti tuos milijonus kor
telių, tačiau žmonės tiki, kad 
imperatoriui viskas galima ir 
jis perskaitąs. Todėl visi žmo
nės per naktį budi ir laiko die
vų palaima nemiegoti, kada 
imperatorius skaito jo vardą ir 
pavardę ir už juos meldžiasi.

N. Metų naktį imperatorius 
laiko atitinkamas pamaldas. 
(Jis yra ne tik pasaulinis, bet 
ir dvasinis japonų valdovas, vy
riausias kunigas). Pamaldos 
laikomos tam tikroje sodo vie
toje, prie upelio kranto kal
nelyje. Vietos neužstoja joks 
medis ar krūmas ir laisvai pri
einamas keturiems vėjams, ku
rie išnešioja imperatoriaus 
maldos žodžius visai tautai 
Nakčia yra atitinkamos vai
šės, kurių metu jaunos mer
gaitės dievams šoka atitinka
mus šokius. Seniau šios mer
gaitės buvo nužudomos, da
bar, priešingai, joms leista lan
kytis imperatoriaus sode. Tai 
yra pats aukščiausias pagerbi
mo būdas Japonijoje.

Liaudis, budėdama per nak
tį, stengiasi būti savo darbo 
vietoje: ūkininkai laukuose, 
žvejai laivuose, pirkliai prie 
krautuvių durų, kad kiti metai 
būtų sekmingesni jų darbuose.

Pietų Japonijoje naktį įpras
ta nešioti žiburius po laukus.

Eskimai Naujuose Metuose 
surengia elnių lenktynes arba 
jų grumtynes. Jie užerzina el
nius ir leidžia badytis. Nepai
sant kuris laimi, abu elniai ten
ka švenčių kepsniui, kurį visa 
kiltis suvalgo.

Kaip švenčiami N. Metai A- 
merikoje, mes patys matome ir 
tose iškilmėse dalyvaujame.

A. D.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

DEPOSTT YOUR MONEY 
IN

Merrimack Co-Operativc Bank
3% Dividendą

2&4 ESSEX STREET LAtFRENCE
Mail Accounts Solicited

C

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

PARAMOUY? OIL CO,
357 Jackson SL Lawrence,

Tel LAW. 2-9594

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

M. J. BASSETT HARDVARE CO. 
Palota - Vanfah - WaH Paper 

Kitata*ware - Loctamith
LAtfBENCE, MASS

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

F. A. HISCOX & CO

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

THE SAVINGS BANKS 
of LAWftĖNOS

BKOABWAY SAVINOS BANK

COMMUNITY SAVINGS BANK
SAVINGS BANK

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

ARLINGTON
TRDST COMPANY
ESSEX AT LAWRENCE STREETS 

AND NINE BROADWAY

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

H. K. WEBSTER CO.
HA Y • GRAIN & FEEDS

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

THERRIEN OIL COMPANY
OIL BURNER SERVICE

207 Lowen St TeL 2-7400

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

BELLEVUE 
MONUMENTAL W0RKS 

Wm. E. REFERN, Prop.
High Grade Granite and Marble Memorials

64 MANCHESTER ST.
TeL 2-9390

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

SMITH MOTOR CO
CHEVROLET — BUICK

329 Jackson Street

i
1
i

4166 J
Laffrence, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

B. SUTHERLAND CO
Largest De partment Store 

in Lawrence

309 - 325 ESSEX STREET

LAWRENCE. MASS.

ME
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Gal atominiai sprogimai su
krėtė žemės rutulį ir suardė 
iš seno gamtoje nusistovėjusią 
tvarką? — nejučia pagalvoji 
žmogus, gyvendamas Čikagoje 
ir stebėdamas nuolatines šio 
rudens oro atmainas. Tuoj po 
Visų Šventų jau buvo gili žiema 
ir stiprūs šalčiai. Paskui snie
gą nuleido ir vėl sniegas, jau 
vandeniu virtęs, sušalo. Prasi
dėjo baisus automobilių slidi
nėjimas, katastrofos. Ne vie
nas ir iš lietuvių “pakrikštijo” 
savuosius automobilius. Nors, 
palyginus su New Yorku, šofe
riai čia laimingesni, šoferio eg
zaminus išlaikyti Illinois vals
tybėj visai nesunku. Dažniau
siai čia žmonės pirma išlaiko 
egzaminus, paskui tik mokosi 
važiuoti. Gi New Yorke, oi kiek 
tenka pavargti, kol egzaminus 
išlaikai! Lapkričio vidury pas 
mus vėl buvo malonus pavasa
ris ir, anot Duonelaičio, puto
damas sniegs visur į nieką pa
virto. Dabar gruodžio vidurys 
ir gamta po eilės šiltų dienų, 
šiandien vėl rūstoka.

Spauda mirga žiniomis, kad 
Kanadoje prasideda nedarbas, 
kad Detroite tūkstančiai žmo
nių paleisti iš darbo. Bet Čika
goje dūmų ir suodžių pritvin
kusiuose pramonės rajonuose 
ūžia fabrikai. Dirba visi, kas 
tik nori, jei tam fabrike nėra 
streiko. Apie juodesnę ateitį 
kalbų negirdėti.

Ir kaip nedirbti, jei prieš a- 
kis visa eilė gerų kultūrinių 
parengimų, naujų knygų ir pan. 
Ne vien namų ir automobilių 
pirkimui, bet ir lietuviškai kul
tūrai palaikyti ar jos pasisem
ti reikia pinigų. Prieš pradėda
mas sustoti ties vienu kitu pa
skutiniu kultūriniu parengi
mu, negaliu nepaminėti dviejų 
lietuviško žodžio meistrų —pa
skaitininkų: prof. S. Sužiedė
lio ir prof. Ramūno - Paplaus- 5 Linksmu Kalėdų ir 
ko, kurie paskutiniu laiku km- | Xaoją Metu!
kėši Chicagoje, savo origina
liomis, kultūringomis, nors in
telektualinėmis, bet paprastoj 
ir prieinamoj formoj perduoto
mis paskaitomis taip užbūrė 
auditorijas, kad daugelyje 
klausytojų dar ir dabar palik
tas įspūdis nėra išblėsęs. Pir
masis kalbėjo Ateitininkijos 
40-ties metų jubiliejaus proga 
Lietuvių Auditorijos salėje, 
antrasis — Karaliaus Mindau
go krikšto minėjime — Amal- 
gamated salėje.

Gruodžio 8-9 d.d. Čikagos 
Jaunimo Teatras statė Balės 
Voveraitės trijų veiksmų vei
kalą vaikams “Našlaitė”, ku
ris susilaukė didelio susidomė
jimo ir į abu spektaklius nega
lėjo visi norintieji svečiai tilp
ti. Sustojant prie paties veika
lo tenka pabrėžti, kad veikalas 
per daug buvo perkrautas 
daktika, ilgais monologais, 
trukdė vaikams atsekti 
grindinę veikalo mintį,
žvelgiant iš kitos pusės pats pa
statymas buvo geriau negu vy
kęs. Puiki ir pilnai išbaigta 
rež. J. Blekaičio režisūra, L 
Eidrigevičiūtės paruoštas ba
letas, dail. Alb. Bielskio deko
racijos ir ypač vykęs apšvieti
mas davė didelio efekto šiam 
vaizdeliui, kur sujungta realy
bė su pasaka. Pastatymu suža
vėtas universiteto Internatio- 
nal House rūmų, kur vyko 
spektakliai, direktorius, papra
šė teatro vadovybės vieną 
spektaklį pakartoti amerikiečių 
publikai. Žvelgiant į teatro 
programą, kur sužymėta visa 
eilė rėmėjų pavardžių, tenka 
pasidžiaugti, kad šis svarbus 
lietuvybės išlaikymo veiksnys 
iš lietuviškos visuomenės susi
laukia paramos.
Tą pačią dieną, kai vyko Jau

nimo Teatro premjera, Čikagos 
Mokslo ir Pramonės muziejuje, 
kur ruošiamos Kalėdų eglutės 
su įvairių tautybių pasirody
mais, lietuviai išpildė keturias 
programa^. Pirmąsias dvi iš
pildė šv. Kazimiero akaėterti- 
jos studentės, paskutines 
“Dainavos” ansamblis, parody
damas kalėdinių papročių

5
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M. H. Laipson Milk Co.
224 SHREHSBL'RY ST.

TeL 3.8129

Vladas Būtėnas

Worcester, Mass.22 Elm Street

Dr. Edwin T. Okon

265 MAIN ST.

IŠLEISTAS LIETUVOS KA
TALIKŲ LAIŠKAS POPIE

ŽIUI

“Lietuvos operos pri- 
Anna 
kitais 
Lietu- 
didelį

DARBiNlNKAS

Worcester
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SONS

i f i iTeL 4-3232 *

MĮĮį RBfBB

VILLIAMS & BRIDGES
—COMPANY—

• Tel. 6-5195

848 VVashington Street 
NORVVOOD, MASS.

Tel. NOrwood 7-0982

Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu!

\
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LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ'!

Wm. D. Huntoon Co.
PLUMBING—HEATING 

Sheet Metai Work

H A M LI N S
Service Stafion
Phone No. 7-0274 

Corner Railroad Avė. & 
VVashington St.

NORVVOOD

E P. COTTER
RANGE and FUEL OILS

BENSON—WOOD
MOTOR TUNE UP

Brakes Relined - Wheels Aligned and Balaneed

760 Neponset Street / 
NoimooD, mass.

Tel. NOrwood 7-0928

u *»■>*»*<
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Laimingu Nauju Metu!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! 

FRED C BROWNE 
390 ST. Hwy. Nornood

No. 7-1975

Ford
SALES and SERVICE

RALPH A. BROVVNE, Mgr.

*, h.' 
montažą. Nors montažas, kaip 
susidarė įspūdis stebint jį, buvo 
šiam reikalui paskubomis pa
ruoštas, vienok ekspresingi 
tautiniai šokiai, kalėdinės gies
mės, dainos ir ypač tautinių 
drabužių spalvų žaismas masi
nėse scenose amerikoniškai 
publikai, kuri daugiausia ir bu
vo, gana patiko, ir scena buvo 
nuolatinėj foto aparatų ugny
je. Montažą paruošė G. Velič
ka, muzikinę dalį — S. Sodei
ka, tautinius šokius — L Eid- 
rigevičiūtė.

Kai skaitysit šias eilutes, jau 
bus praėjęs didysis “Margučio” 
ruoštas
siminimų” koncertas su 
Kaskas, I. Nauragiu ir 
solistais. Gruodžio 23 d. 
vos Rašyt. D-ja rengia
literatūros vakarą, sausio 6 d. 
“Draugo” romano premijos į- 
teikimo vakaras, sausio 26 d. 
brooklyniškio “Kario” koncer
tas, o vasario 3 d. “Draugo” 
metinis vakaras su B. Braz
džioniu, H. Kačinsku ir A. Gus
taičiu.

Knygų pasaulyje tik ką pa
sirodė rašyt. Al. Barono roma
nas “Debesys plaukia paže
miu.” Knygos leidėjas - mece
natas Anatolijus Kairys, spau
dos darbą atliko leidykla “Ter- 
ra”. Kaip ir kitų šios leidyklos 
leidinių, taip ir pastarojo roma
no spaudos darbas atliktas 
tikrai pasigėrėtinai ir kultūrin
gai. Knyga sukrauta “Drauge” 
ir kainuoja 2,5 doL

Su nekantrumu visi laukia 
Katalikų Spaudos Klubo išlei
džiamos A. Vaičiulaičio ir J. 
Aisčio paruoštos poezijos anto
logijos “Dainuojanti Lietuva.” 
Kaip skelbia “Draugas”, ši kny
ga turėtų pasirodyti 1952 m. 
pradžioje.

r——i

Visokių staigmenų esama 
Illinois valstybėje, kur yra ir 
lietuviškoji Čikaga. Štai mas
koliška “Vilnis” skelbia: “Vals
tybės Departamentas praneša 
apie naują įstatymą. Iki šiol, 
sako pranešimai, Illinois vals
tija buvusi vienintelė valstija, 
kuri pilnai užlaikė proto ligo
nius, nereikalaujant iš giminių 
jokio apmokėjimo. Nuo dabar 
tas būsiąs pakeistas. Bus patir
ta ar nėra artimų giminių, ku
rie gali finansuoti užlaikymą 
proto ligonio.”

Gi juokdarybos susivienijimo 
organas “Pelėda” Nr. 6 labai 
gražiai atsako: “Tikrai be rei
kalo “Vilnies” redaktoriai su- 
si-ūpino tuo įstatymu, nes jų 
artimi giminės yra toli —Mas
kvos Kremliuje ir jiems neteks 
finansuoti jų užlaikymo, kaipo 
proto ligonių Illinois beprot- 
butyje...”

Krikščioniškai Kultūrai Gin
ti Tarptautinio Komiteto Vo
kietijos sekcija jau atspausdino 
ir platina Lietuvos katalikų 
laišką Šv. Tėvui, atneštą į Va
karus Lietuvos rezistencijos 
atstovų. Pirmame puslapy įdė
tas Pabaltijos žemėlapis, su į- 
rašu “Čia kryžius kovoja prieš 
Sovietų žvaigždę.” Apačioj — 
“Pagalbos šauksmas iš Lietu
vos miškų.” Leidins gražiai i- 
liustruotas. Išleista — 10,000 
egz.

■et UTM*Į>i
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PuMe's Fish MatėtPuMe’s Fish Matėt
118 HATER STREET118 HATER STREET

TeL 5-7222TeL 5-7222

HORCESTER, MASS.H ORCESTER, MASS.
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47 DAY STREET 
NORVVOOD, MASS.
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Tel. 2-7698 H'oreester,

NASTIM6S

Slater B4dg„ Main 8t
TeL 5-7023 

HORCESTER, MASS.

Worce*ter

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų:

152 Green Street

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

WORCESTER FEDERAL
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATK)N

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

KLEPS AUTO ELECTRIC SERVICE
Bateries - Ignition - Carburation - Radio

770 PROVIDENCE HIGHVVAY NORVVOOD, MASS.
TeL No. 7-2279

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

C A L L A H A N’S
t *, NORVVOOD FURNTTURE CO.

VVashington Street Nerwood, Mass.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

PRAGER’S PACKAGE STORE
1032 VVASHINGTON STREET 

NORVVOOD, — — ] 
TeL NOr 7-1747

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

NORWOOD MALT CO.
Wholesalers and Importers 
ALĖS, VVINES and BEER

60 BROADWAY
; Tel Nor. 7-1474 — Nor. 7-7475 Nonrood, Mass.

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

NEPONSET VALLEY FARM
Producers and Distributors 

QUALITY D AIRY PRODUCTS
' . «. . >

Tek NOR. 7-9532-W
D AIRY NOR. 7-0785

387 Park Avenue
TeL 3-4488

DONOHUE MODERN LAUNDRY
AND DRY CLEANERS

TeL 2-7563 VVorcester

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

E. A. SULLIVAN CO
395 Main Street

Worcester, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

WEINTRAUB &
126 Water Street

TeL 6-7870

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

HEDLUND COAL CO.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

/ WORCESTER SHOE CO
69 Hammond St

LINKSMŲ KALĖDŲ IR V j \ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

OLSON 
MANUFACTURIN CO

Worcester, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR \ 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ’!

HEALY & SULLIVAN, INC.

Tel. 4-6857

60 MECHANIC ST. 
VVorcester, Mass.

42 GOLD STREET
VVorcester, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! !

74-86 Centrai Street
Woirester, Mass.



• Šv. Metams baigiantis vi
sose lietuviškose parapijose y- 
ra organizuojamos maldininkų 
procesijos aplankyti bažnyčias 
šv. metų atlaidams gauti.

TARP AMERIKOS LIETUVIU

• Faustina ManeHenė paruo
šė lietuviškų kūčių valgių re
ceptus, pagal kuriuos pagamin
ti valgiai buvo demonstruojami 
Beulah Kamey televizijos pro
gramoje Chicagoje.
• J. Daužvardienė toje pačioje 

programoje gruodžio 17 d. at
pasakojo kalėdinius lietuvių 
papročius.

• Detroito skautai surinko 
tremtiniams šelpti $170 už ku
riuos pasiuntė į Vokietiją 19 
Siuntinių.

• Muz. Steponas Sodeika įsi
rašė į ALRK vargoninkų s-gą. 
Jis ypatingą dėmesį kreipia į 
iš tremties atvykusį jaunimą ir 
ragina visur priklausyti parapi
jų chorams ir neleisti rūdyti 
Dievo duotai dovanai — savo 
balsui.

•• Kun. Alf. Grauslys Chica
goje pradėjo paskaitų ciklą in
teligentams, profesionalams 
V>ei studentams.

• Rūta Kilmonytė su kito
mis penkiomis įvairių tautų 
gražuolėmis dalyvavo rožių pa
rade Los Angeles, Calif. at
stovaudama lietuvaites.

• V. Birentas, Lietuvos ka
riuomenės pulkininko sūnus, 
savanoriu įstojo į JAV aviaci
ją-

Philadelphia. Pa.
Vaikučiams Kalėdos

Šv. Kazimiero parapijos mo
kyklos vaikučiai-sulaukė Kalė
dų Senelio — šv. Mykalojaus 
su dovanų maišu gruodžio 21 d. 
Senelis atėjo su varpeliu ir vi
si giedojo jam linksmas gies
mes. Po to jis išdalino dovanas. 
Taip pat Kalėdų Senelis aplan
kė ir šv. Andriejaus ir šv. Jur
gio lietuvių mokyklų vaikus.

Eglutė, šeštadienio Mokyk
los Eglutė rengiama Trijų Ka
ralių dieną, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Mokytojai Rau- 
gienė, Krakauskaitė ir P. Bal
čius rengia gražią programą.

Bendruomenė pradeda, veikti. 
Philadelphijos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkė pradeda 
judėti. Gruodžio 23 d. įvykęs 
LOK susirinkimas jau atliko 
labai daug svarbių darbų ir 
padėjo pamatus bendram dar
bui. Pirmiausia norima turėti T —---------------------- . —
lietuvišką radijo valandą. Per šių metų sutikimas būsiąs la
ją būtų galima sujungti ir iš
laikyti visus bendruomenėje.

Po operacijos. Al. Saukaitis, 
vienas senesnių veikėjų Phila- 
delphijoj, turėjęs sunkesnę o- 
peraciją šv. Agnės ligoninėje, 
jau sveiksta. Jurgis Podžiūnas, 
ilgai sirgęs Laivyno ligoninėj, 
dabar jau taiso sveikatą na
muose. Jo sūnus Benis užprašė 
šv. mišias už savo tėvelio svei
katą.

K. šilvinskas, 412 S. 54th St., 
šiemet įstojo į šv. Karolio kun. 
seminariją, Overbrook, Pa. Jis 
jau išlaikė egzaminus į 4 kur
są. Jaunas seminaristas, ką 
tik grįžo pirmųjų atostogų. Jis 
yra iš šv. Kazimiero parapijos.

Bąltimore, Md.
Brangios dovanos Kalėdų 

proga
Spaudos platinimo kioskas, 

veikiąs prie šv. Alfonso bažny
čios, Kalėdoms yra gavęs ver
tingų lietuviškų naujų knygų, 
kaip: Our Country Lithuania, 
V. Augustinas; Žmonės ir žvė
rys, kun. St. Yla; Pirmas rū
pestis, Jurgis Jankus; čirikšas 
siaubė, M. Vaitkus; Meškiukas 
Rudnosiukas, Vytė. Nemunėlis 
ir kitos. Tai tikrai graži Kalė
dų dovanc. lietuvių bendruo
menei, kurią pravartu įsigyti 
ne tik lietuviškosios knygos 
mėgėjui, bet ir kiekvienam tau
tiečiui, kaip dovaną sau, savo 
vaikams ir artimiesiems.

Sutiksim Naujų Metus 
bendruomeniškai

Lietuvių Tremtinių Draugi
jos Valdyba rengia Naujųjų 
Metų sutikimą šv. Alfonso par. 
salėje. Programos pradžia apie 
9 vai. vakar. Numatoma, kad

DARBININKAS Gruodžio 28, 19’1

Heating Systems — Automatic i
Oil Burners—Sanitary Plumbing Į 

— Water Supply Systems 1
194 MARBLE ST. | 5

Athcl, Mass. Tel. 1000 i
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bai šaunus, nes Valdyba jau 
kuris laikas labai atsidėjusiai 
rūpinasi ir programa ir vaišė
mis.

Be to, Naujus Metus sutikti 
kviečia ir lietuvių svetainės 
valdyba lietuvių salėje. Ta pro
ga būsiąs pagerintas bufetas, 
kur svečiai galės laisvai gauti 
visa, kas tik ko norės.

Lietuvių vaikams pramoga
Lietuviškoji šeštadienio Mo

kykla savo mokiniams ir jų 
broliukams ebi sesutėms, ku
rie dar mokyklos nelanko, ren
gia lietuviškos nuotaikos valan
dėlę — Eglutę. Programa į- 
vyks sausio 6 d., Trijų Karalių 
dieną, 5 vai. p.p. šv. Alfonso 
parap. salėje. Valandėlėn kvie
čiamos visos lietuvių šeimos, 
kurios turi ryšio su lietuviška 
šeštadienio mokykla arba bent 
jos darbu domisi.
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Gruodžio 14 d. mirė Ona Jn- 
zumienė, 81 metų. gyv. 76 Ba- 
rry St., Dorchester. Palaidota 
šv. Mykolo kapuose.

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS t

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangorri* transliuojami {vairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

tokiai, ir t.t Vestuvės,

495 GRAND STREET

žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai)

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

AD. JEZA VITAS
Mušiko* Dir.

k

V. IBAREVICIUS 
Franeiimu Dir. 1

S EKMADIENĮ, 1952 M. SAUSIO 6 D.
3 VALANDĄ PO PIETŲ

OPEROS ARTISTŲ

KONCERTAS
Anna Kaskas. kontraltas

'i

Joan Francis, Sopranas Algirdas Brazis, Baritonas

South Bostono Thomas Park
High School salėje I

BILIETŲ KAINOS $2.00, $1.50, $1.00

Cleveland, Ohio
r , į/rVilniečių Sąjungos skyrius 

gruodžio 15 d. lietuvių salėje 
surengė korta vimo vakara, 
kurio pelnas skiriamas knygai 
išleisti.

Tremtinys Vyt. Ramanaus
kas pašauktas į Jungtinių A- 
merikos Valstybių kariuome- 
menę.

Tautinės Sąjungos skyrius 
vietoj numatyto gruodžio 16 d. 
susirinkimo teturėjo tik pasi
tarimą.

J. Peterienė, kuriai buvo 
paskirta Tremtinių Draugijos 
30 dol. pašalpa ryšium su jos 
atleidimu iš darbo dėl antiko
munistinių lapelių platinimo, 
pusę tos pašalpos paskyrė lie
tuviams džiovininkams Vokieti
joje, kitą pusę — Diepholzo lie
tuvių gimnazijai.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius sausio 5 d. 
lietuvių salėje rengia vakarą. 
Bus suvaidinta A. Gustačio ko
medija “Šilkiniai pančiai.” Po 
vaidinimo šokiai ir bufetas.

Mirė Jurgis Brazaitis, seno
sios emigracijos lietuvis, ir pa
laidotas gruodžio 18 d. iš šv. 
Jurgio bažnyčios Kalvarijos 
kapuose. A. B.

Linksmu Kalėdų ir 
, Ijumingu Nauju Metu!

DU6EYS 
Package Store

ALĖS - WINES - BEER
For all occasions

H3 i
6 ARTHUR STREET

| Tel. 649, Montello. Mass.^

&»jtete te te:te

B

NEW HAVEN, CONN.
Liet. Darb. Sąjungos 28 

kuopos metinis narių susirinki
mas šaukiamas sekmadienį, 
gruodžio 30 d. 11 vai. šv. Ka
zimiero parapijos svetainėje. 
Visi nariai prašomi dalyvauti 
ir atsivesti naujų narių. Bus 
renkamas ir nario mokestis.

Juozas Lukša,
• finansų raštin.

MANCHESTER, N. H.
Liet. Darb. Sąjungos 74 kuo

pos metinis narių susirinkimas 
šaukiamas antradienį, gruo
džio 31 d., 6 vai. vak. Lietuvių 
Klubo patalpose, 140 Centrai 
St. Visi nariai prašomi būtinai 
dalyvauti, visų prenumerata 
baigiasi už “Darbininką”, rei
kia būtinai atnaujinti, o taip 
pat yra ir kitokių svarbių or
ganizacinių reikalų.

A. Kikutis, kuopos pirm. 
J. A. Vaičiūnas—sekretor.

■Ž-ytTS'yte’g: J*į JW» y —

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

F. H. KINGSLEY
BUILDING MATERIALS

j
687 Davol Street Fall River, Sflass. J

Telephone 9-6461 *

Įj J* Jtt J* J* J>J» JąJAJit jįsbm ■nteĮĮfja imą
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i Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! j

F The Frank L. Allen Lumher Co. |
LUMBER and BULIDERS’ SUPPLIES

t Telephone 9-6443 Ž
į 285 Oliver Street Fall River, Mass. «

• 3
tei te? Ąiįn te te teteteste

I
| Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

i
t
*

* LINKSMU KALĖDŲ

LAIMINGU NAUJU METU!

į THE MARVELLUM

i
HOLYOKE,

MASS.

te:te:4Sff te«3Ste:Jte. «cĮ

Linksmu Kalėdų ir
* Laimingu Nauju Metu
f TOMMYTUCKER 
f BREAD

Sunshine Doughnuts 
| All Kinds of Pastries 
j VVHOLESALE and RETAIL 
Ž Wedding and Birthday Cakes 
g A Specialty

TAUNTON BAKING 
į COMPANY, INC. 

Telepkone 4-S941
216 SCHOOL STREET

TAVNTON, MASS.

LUNT
SILVERSMITHS

COOK BORDEN CO., INC
Ll'MBER

VVholesale and Retail

Greenfield, Mass

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!
į
ė

660 Davol Street Fall River, Mass.
Telephone 7-9361

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ!

Desings in 
STERLING

OF LASTING GOOD TASTE

t I
vj*teate?t>/»rįaaMeJĘnte-azi<fer

F STANLEY HOME PRODUCTS, INC. 
i Westfield and Easthampton, Mass.
į Manufacturers of

Household and Personai Brushes 
and Household Chemicals

Write for Particulars on Stanley Hostess Parties
— VALUABLE GIFTS DISTRIBUTED —

c c

N. METŲ RADIO PROGRAMA
Jokūbas J. Stukas, “Lietu

vos Atsiminimų” radijo valan
dėlės direktorius praneša savo 
klausytojams, kad šeštadienį, 
gruodžio 29 d., jo vadovaujama 
radijo programa užtruks visą 
valandą, t. y. nuo 4,30 iki 5,30 
vai. p.p. Programa transliuo
jama iš galingosios New Yor
ko radijo stoties WEVD, 1330 
kil. ilgomis bangomis, 107.5 
meg. FM bangomis. Be kita ko 
programoje dalyvaus linksmie
ji broliai Dominikas ir Motie
jus ir jų draugas Timotiejus 
(V. Žukauskas. A. Petrutis ir 
J. Thomas). Gros J. J. Thomo 
didžiulis orkestras.

J. J. Stukas maloniai sveiki
na savo klausytojus švenčių 
proga ir linki, kad Naujieji Me
tai atneštų mūsų tautai atgi
mimą, sutraukytų vergijos 
pančius likusiems broliams Tė
vynėje ir ištremtiems į Sibirą, 
ir leistų po pasaulį išblašky
tiems lietuviams grįžti į savo 
mielą Tėvynę Lietuvą.

Per J. J. Stuko radiją gruo
džio 22 d. buvo perduota graži 
kalėdinė programa. “Rūtos” 
choras, vad. A. Kačanausko 
pagiedojo lietuviškų giesmių. 
Programoje dalyvavo Belgra
do valst. op. solistė B. Kons- 
tantinova. “Kalėdų Maldą” at
kalbėjo Bavonnės klebonas 
kun. M. Kemėžis. Kalėdinių ei
lėraščių paskaitė dramos akto
rius Vitalis Žukauskas.

> 4

Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

Į
s 

***

WATSON-WILLIAMS
MANUFACTURING COMPANY

Manufacturers of
Shnttles - Wire Heddles - Hand Cards

LEICESTER, MASS.MILBURY

s

........................ _J

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!
| LOWELL PROVISION '
| WHOLESALE MEATS \ \
| 365 Moody St

t—--- ----
TeL 5603-5604 Lowell

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!
^6JĄ jąją ją ją akiją ją jr

t 
f

Ouality Ice Cream
35 Main Street

LEONARD’S
Eat at Leonard’s Restaurant 

LUNCHEONETTE - FOUNTAIN
Candy — Bakery Products 

Taunton, Mass. 
aĄaaĄar,'*jte‘ltrte te>te>te>te?»wr tetei

i

i
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LINKSMU’ ŠV. KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

East Bridgewater Savings Bank
Incorporated March 8, 1870

EAST BRIDGEWATER, MASSACHL’SETTS
Open 9 A. M. to 4 P. M. 

Wed. Evenings 6 P. M. to 7:30 P. M.

ją jĄUMį jąją ją JKįgrĄ jBįį ją jaą ją jĄ^ą J'^tfĄ-gĄ jĄ'JĄJą ją ją į.
|LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 

NAUJŲ METŲ!

I
f James Lehan, Ine.

i 
s

i

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

jįjąsabub.jąją ją

i

STOUGHTON. MASS.
Telephone 35 2

ROGK MANUFACTURING CO
Manufacturers of

.' < ) M'
Wooden Products, H’ooden Boxes and Shooks 

WEST STOUGHTON, MASS. 1

F
I
FL

Middleboro Co-operative Bank

MIDDLEBORO,
MASSACHL’SETTS ž 

J
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

OLD COLONY GAS 
COMPANY

Gas Is The Better Fuel

į
BRANTREE, MASS-

į 

į

■] 

į
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! LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
.
1 i

NAUJŲ METŲ!
‘ * i

Į AVON COAL & OIL CO.

1 AVON, MASS.
i
j

1 TeL Brockton 3990-477 2

• <

i
Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

PIERCE HARDWARE CO
Established Over 50 Years

GENERAL HARDWARE
i

15 Main Street
Telephone 57

7 Taunton, Mass.

i
i
i
i



Gruodžio 28,1951 7

SPORTAS
rungtynes (prieš Cambridge ir New- 
ton), oet toliau laimėjo iš eilės 4 
rungtynes ir savo padėtį gerokai pa 
taisė. Beliko vienerios rungtynės su 
Quincy klubu, kurios įvyks gruodžio 
30, 1951, 2 v. p.p. So. Bostono L 
PU. klube.

*

LSK žais prieš GAAC
Sekmadieni, gruodžio 30 d. 2,30 

vai. Arctic Ovai aikštėje (Johnson 
Avė.) LSK žaidžia pirmenybių 
rungtynes prieš GAAC.

Priešžaismis 12,30 vai. GAAC ir 
LSK antrosios komandos.

William J. Drake 
(DRAGŪNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85 - 03 U'AREHAM PU 

JAMAICA. N. T.
TeL JAmaica 3-7722

ADRESAI, KURIAIS PRAŠO
MA RAŠYTI

ŠACHMATAI
Ved* K. Merkį

Bostone baigiama* pirmas ratas
Metropolitan Chesa League rungty
nių, kuriose dalyvauja 8-A klasės 
komandos, jų tarpe ir lietuviai. (B 
klasėje varžosi 17 komandų). Lietu
viai pradėjo pirmenybes su bloga 
pradžią, pralaimėdami 2 pirmąsias

a-
Šiuo metu padėtis tokia (taškai

rodo rungtynių ir partijų santy-
kius):

Cambridge 5-1 18Į^-Iiy2
Newton 5-2 25-10
Harvard College 5-2 191/.-15V4
Lietuviai 4-2 161^-131/,
Quincy 4-2 131/,-111/2

Harvard University 2-5 i5i/>-19 y,
Lynn CC 1-5 11-19 "
Boston College 0-6 51^-24 1

------------------------------------------ ?

Stephen Bredes Jr<
ADVOKATAS

197 Havemeyer Street 
Brooklyn 11, N. T.
TeL EVergreen 7-9884

(atkelta iš 2 psl.)
13. J. E. Ponui Amb.

Mynt Thein, Birmanijos (Bur- 
mos) Deleg. Pirmininkui, Ho
tel Continent, 1, 3, rue Castig- 
lione, Paris (ler);

14. J. E. Ponui Min. S. Gar- 
son, M. P., Kanados delegacijos 
pirmininkui, Hotel Raphael, 17, 
av. Kleber, Paris (16), France,

15. J. E. Ponui Pirmininkui 
Jose Maža, Chili Deleg. Pirmi
ninkui, c/o Ambassade, 2, av. 
de la Motte - Picųuet, Paris 
(7), France,

16. J. E. Ponui Amb. Dr. 
Tingfu F. Tsiang, Kinijos De
leg. Pirm., c/c Ambassade, 11, 
av. Georgės V , Paris (8), 
France,

17. J. E. Ponui Min. Dr. G. 
Restrepo Jaramillo, Kolumbi
jos URM, c/o Ambassade, 22, 
rue de l’Elysee, Paris (8), 
France,

18. J. E. Costa Rica Delega
cijos Pirmininkui, c/o Lega
tion, 20, rue Saint George?, Pa
ris (9), France,

19. J. E. Ponui Ministeriui 
Dr. A. Sanchez Arango, Ku
bos Delegacijos Pirmininkui, 
Hotel Scribe, 1, rue Scribe, Pa
ris (9), France,

20. J. E. Ponui Ole Bjom 
Kraft, URM, Danijos Deleg. 
Pirmininkui, Hotel Califomia,
16, due de Berri, Paris (8), • 
France,

21. J. E. Ponui Dr. M. Hen- 
riquez Urena, Ambasadoriui, 
Dominican Respublikos (Rep. 
Dominicaine) Deleg. Pirminin
kui, c/o Ambassade, 34, rue 
Beaujon, 34, Paris (8), 
France,

22. J. E. Ponui Ambasad. Dr. 
A. Quevedo, Ecuador (Equa- 
teur) Deleg. Pirm, c/o Lega
tion, 34, av. de Messine, Pa
ris (8), France,

23. J. E. Ponui Min. Moha- 
med Salah-el-Din Pacha, Egip
to Deleg. Primininkui, Hotel 
Prince de Gailės, 33, av. Geor
gės V, Paris (8), France,

24. J. E. Ponui Min. C. Azu- 
car Chavez, EI Salvador (Le 
Salvador) Dėl. Pirmin., 12, rue 
Galilee, Paris (8), France,

25. J. E. Ponui Etiopijos De
legacijos Pirm., c/o Legation, 
18, av. Georgės Mandel, 18, 
Paris (16), France,

26. J. E. Ponui Pirmin. Ro- 
bert Schuman, Prancūzijos 
URM, 37, Quai D’Orsay, Pa
ris (7), France,

U

27. J. E. Ponui Ambasad. J. 
Politis, Graikijos Deleg. Pirmi
ninkui, Hotel Windsor, 14, rue 
Beaujon, Paris (8);

28. J. E. Ponui Min. S. Lloyd 
M.P., Didžiosios Britanijos De
leg. Pirmininkui, 20, av. Mon- 
taigne, Paris (8), France,

29. J. E. Ponui Dr. E. Mu-
noz Meani, Guatemalos Deleg. 
Pirm., c/o Legation, 73, rue 
de Courcelles, Paris (8), 
France, '

30. J. E. Ponui Amb. Gener. i
F. Lavaud, Haiti Deleg. Pirm., į 
c/o Ambassade, 10, rue Theo- < 
dūle Ribot, Paris (17), Į 
France, <

31. J. E. Ponui Amb. Dr. T. ; 
Carias Jr., Hondūras Deleg. ; 
Pirm., c/c Legation, Dabis, 
Boul. Delessert, Paris (16), 
France,

32. J. E. P. Min. Thor Thors, 
Islandijos (Iceland) Delegac. 
Pirm., c/c Legation, 126, Blv. 
Hausmann, Paris (8), France,

33. J. E. P. Amb. Sir Bene- 
gal N. Rau, C.I.E., Indijos De
leg. Pirm., , Hotel Palais d’Or- 
say, 9, Quai Anatole France, 
Paris (7),

34. J. E. P. Dr. A. Subardjo, 
Indonezijos URM, Deleg. Pir
mininkui, Hotel Georgės V, 29, 
av. George V, Paris (8), 
France,

35. J. E. Ponui Ambas. Nas- 
rollah Entezam, Irano Deleg. 
Pirm., c/o Ambassade, 5, rue 
Fortuny, Paris (17), France,

36. J. E. P. Pirm. Dr. Mo- 
hamed Fadhil Al-Jamali, Irako 
Deleg. Pirm., c/c Legation, 10, 
Palace dės Etats - Unis, Paris 
(16), France,

37. J. E. P. Izraelio Deleg. 
Pirm.:, 62, rue Spontini, Paris 
(16),

38. J. E. P. Libano (Leba- 
non) Delegacijos Pirm., c/o 
Legation, 42, rue Copemic, 42, 
Pariis (16).

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

DON Šl/LAITIS
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

Albert Th. Dana
LIETUVIS ADVOKATAS

119-17 Hillside Avė.
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DARBININKAS
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P. J. BAGDANAVICIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Bostone ir apylinkėse

I
i

CASPER
FUNERAL HOME

187 DORCHESTER STREET 
South Boston, Min 

Joseph W. Casper
< KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius ir
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir nakti 

Koplyčia šermenims dykai
TeL SO 8-1437 

SOuth Boston 8-3860

<

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

W. BROADUAY 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARASEVICIU8
Laidotuvių Direktoriui 

NOTARY PUBLIC 
Pu^irnav-.mas Meną ir naktį 

Koplyčia šermenims dyžai 
TeL SOuth Boeton

AVenue 3-2484

I

: Bichmond Hill 18, N. Y.
TeL VIrginia 9-4882

PARDUODAMI MAMAI
MASPETH, L. L Visi turi po tuš- 

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

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

Taipgi turime visokių namų, vi
sose miesto dalyse, senų ir naujų.

B. ZINIS
*61 Union Ave^ Brooklyn, N. Y.

REpubUc 9-1506 
EVergreen 4-3487

♦

ZALFTSKAS
FUNERAL HOME

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

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

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

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwfck Avė, Brooklyn 7, N. Y.

Priėmimo valandos: i

PARDUODAMI NAMAI
PIGUS, 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.

J. V ASTON AS
REALTY and INSURANCE 

1008 Gatės Avė, Brooklyn, N. Y. 
TeL GUnmore 5-7285

Kasdien 12:30—2 ir S—8 PP-, išskyrus šventadienius.

J

f
TeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas) 

GnboriM—BahamootojM 

Moderniška Koplyčia
423 Metropolitan Avė., 

Brooklyn, N. Y.

TeL VIrginia 7-4499

J. B. S kalins
(Šulinskas)

Laimiootaa Gratertaa
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadiray

I

Pri-

EVergreen 8-9770

84-02 Jnmaica Avenue,
Woodhaven, N. Y.

«• e
3

Patenkino Brocktoniečius
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui
— Woodhaven, Ric’hmond Hill

l

ParduodameParduodame
Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil BurneriusLedą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Burnerius

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame. kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate A Insurance

8Mk at, Woodharen *L N. T.
TeL VIrginia 7-1896

BROCKTON ICE & COAL CO.
27 Laurence St., Brockton, Man.

Tel. 189

J
V' 
t
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GARBINKIME DIEVĄ 
LIETUVIŠKAI

Toli esančiam nuo Tėvynės 
jaunuoliui, prisiminti savo ken
čiančią Tėvynę maldose, ge
riausia KALĖDINĖ dovana — 
lietuviška maldaknygė, “JAU
NUOLIŲ MALDOS” kurią pa
ruošė Kun. P. K. Kirvelaitis, o 
išleido EDVARDAS VILUTIS, 
3736 Pulaski St., East Chicago, 
Ind. Kaina pagal įrišimą $1.00, 
$1.30 ir $1.50. Platintojams 
duodama nuolaida.

XflBXHXMIXHBXriBXamXtBXaalXtMXMIXfliXI

(Pabaiga kitame nr.)

Nauja 
(domu

KRYŽELIS
Vidury kryželio yra stebėtinai 

padidinantis magnituotas stiklas, 
per kuri aiškiai matysi ir skaity

si maldelę.
Su 12 blizgančių akmenėlių, 

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

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Box we 
New*rk, N. J.

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER si, B*KLYN 7, N. Y.

TeL GL. 3-8589
Savininkai: FRANK MILAS 

JOHN L. RIMŠA
v

IF

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

«4
*

*

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATING SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
TeL 2608

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

LAIKRODININKĄ

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

Lithuanian 
Furniture Co.

M O V E R S —

SO 8-4618
Insured and Bonded

Local & Long Distance Mo”ing

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

‘3 DYKAI DYKAI

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS 

UIS Mt Verno® St
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo įstaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi salė 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Kreipkitės dieną ir nak*'

K Kitur
;; Telefonas: EVergreen 4-8934 '•

PARAMOUNT BAR & GRILL
; STANLEY MIŠIUNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS

;; SAVININKAI
Lietuviška Užeiga, kur visi myli užeiti.

’; Pavieniai Ir sil šeimdm, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportas

-1 302 GltAND ST, kampu Union Avė. BROOKLYN, N. Y.

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 ši garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustam stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

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

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

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

DEKEN’S PRODUCTS
P. O. Bot 666

New*rk 1, N. J.
(M)
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DARBININKAS
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NAUJIENOS
Studentų Ateitininkų susirin

kimas įvyksta sausio 2 d. 7 v. 
vak. Angelų Karalienės parap. 
salėje — Ateitininkų Ramovė
je. Visi studentai (vietiniai ir 
atvykę atostogų) dalyvauja.

Laimėjimų vakaras
Angelų Karalienės parapijos 

Amžinojo Rožančiaus Dr-ja 
gruodžio 30 d., sekmadienį, pa
rapijos salėje rengia laimėjimų 
vakarą. Pradžia 6 v. vak. Pel
nas skiriama parapijos naudai. 
Visi parapijiečiai kviečiami da
lyvauti. Vadovauja draugijos 
pirmininkė Ona Sijevičienė.

Linksmą šokių vakarą ren
gia Moksleivių Ateitininkų 
kuopa gruodžio 30 d. 7 vai. 
vak. didžiojoj Apreiškimo para
pijos salėj. Gros Macelio or
kestras ir veiks bufetas. Visi 
maloniai kviečiami dalyvauti. 
Įėjimas $1.00.

Skautų Vyčių sueiga bus 
gruodžio 30 d., 1:30 v. p. p. Ap
reiškimo parap. salėje. Skau
tai vyčiai kviečiami dalyvauti.

šeštadieninės Maironio Mo
kyklos vaidintojų trupė paren
gė programą Kalėdų eglutei. 
Gruodžio 12 d. savo programos 
dalj transliavo per “Amerikos 
Balsą” į Lietuvą.

šeštadieninės mokyklos eg
lutė bus per Tris Karalius sau
sio 6 d., 4 vai.

Maspetho žinios
— Šį sekmadienį, parapijos 

klebonas duos parapijos finan
sinę atskaitą. Šiais metais fi
nansinė atskaita apima tik vie- 
nuoliką mėnesių (ligi gruodžio 
1 d ). Ateityje parapijų at
skaitos bus duodamos nuo 
gruodžio 1 d. ligi lapkričio 30 
d.

— Tretininkų susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 30 d. 4,30 
v. p.p. parapijos salėje.

— Kun. K .Girnius gruodžio 
28 d. laivu Santa Rita išplau
kia į Pietų Amerikos Peru 
valstybę, kur jis vėl misijonie- 
riaus. Jam išleistuvių vakarie
nė buvo gruodžio 26 d.

Vaikučių Kalėdų Eglutės 
vakarėlis gruodžio 23 d. buvo 
gražus. Mokyklos vaikai išpil
dė gražią programą. Visi gavo 
dovanų.

“Aitvaru” kvartetas, kuris dainuos gruodžio 31 d. Grand Paradise salėse 
(320 Grand St.. Brooklyne' N. Metu
Savukynas, V. Bražėnas. J. Sodaitis.

. muz. A. Kačanauskas.

sutikime - baliuje. K kairės: V. 
Iz. Ališauskas ir kvarteto vadovas

Aitvariškos gerybės N. Metų 
naktį

Visiems žinoma, kad aitva
rai nešioja gėrybes. Aitvarų 
kvartetas Naujųjų Metų sutiki
me, kuris įvyksta Grand Pa
radise salėse, 320 Grand St., 
Brooklyne, svečiams suteiks 
taip pat įvairių gėrybių:

N. Metų sutikimas-balius 
vyks šią vasarą perstatytose ir 
puikiai išdekorotuose salėse, 
kurios talpina 1,200 svečių;

bus duodama pirmaeilė kon
certinė programa, kurią išpil
dys Kauno teatro baleto solis
tas St. Modzeliauskas. Belgra
do operos primabalerina N. 
Boškuvič, Kauno dramos teat
ro aktorius K. Vasiliauskas ir 
Aitvarų kvartetas, vad. muz. 
Alg. Kačanausko.

Senieji Metai nueina
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WORKING FOR YOU?

Here are the latest dividends
at Campello Co-operative:

3!ž% on Šeriai Shares (on sale at $1.00 per share)
21-2% cm Paid-up Shares (on sale at $2.00 per share)

Campello Co-operative Bank

1090 MAIN STREET

lote-

RANGE OILS — FUEL OILS — OILS-ICE

and a truly

HAPPY NEW YEAR

akto- 
Vasi-

MANSULLA BROS.Linksmu Kalėdų ir 
Laimingu Nauju Metu!

221 OAK STREET 
BROCKTON, MASS.

2>A% on Savings Share Accounts (Save any amount 
at anytime)
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EDWARD G. WALSH
Dealer in Live Stock

Case Tractors and Farm 
Implements

SECURITY

DARBININKAS

gq JĮ f j j» JFę-ve-zH&ttSHr
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į RUOŠIA LINKSMĄ

Pradžia 9:30P. M.

A T H E R T O N 
FURNITURE CO.

LINKSMU KALĖDŲ 
LAIMINGŲ NAUJU METŲ!

LINKSMU KALĖDŲ 
LAIMINGU NAUJU. MFTŲ!

-’.YrtSrS^r
t

1159 MAIN STREET
Teis. 1363—1308 

BROCKTON, MASS.

195 MAIN ST., BROCKTON, MASS.
TeL — 1

NICK VARROS
Plumbing and Heating

LINKSMU KALĖDŲ IR » 
LAIMINGU NAUJU METŲ!

Prompt and Efficient Service 
PU'MBTNG * HRATING 

S U P P L T E S

761 North Main St.
Tel. Brockton 401

A. F. GERMAN CO 
Ine.

AUTO TIRES and SUPPLIES 
Wholesale and Retail

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

i 
t

41 CENTRE STREET 
BROCKTON, MASS.

Tel. — 393

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ
SU KONCERTINE PROGRAMA IR ŠOKIAIS

Koncerto programoje dalyvauja: Kauno dramos teatro ak
torius Kazys Vasiliauskas, Belgrado operos prima balerina 
Nataša Boškuvič, Kauno teatro baleto solistas Stasys Mo- 
dzefiauskas, “Aitvarų” kvartetas, vad. muz. Algirdo
Kačanausko.

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ 
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Šokiams groja 
puikus JUOZO TAMO orkestras

f

Linksmu Kalniu ir Laimingų Naujų Metų!

HOW HARD IS YOUR MONEY
ILV10S__ -hnFrf įt
Gruodžio 30 d. visi į Kalėdų M 

eglutės parengimą
Parapijos salėje po bažnyčia, 

W. Fifth St. So. Boston, gruo- M 
džio 30 d. 4 vai. p.p. įvyksta 
tradicinė šeštadieninės litua- $ 
nistikos mokyklos rengiama M 
Kalėdų eglutė. Jį

Jaukioje lietuviškoje nuotai- 
koje praleisime ten keletą va- M 
landų. Eikime seni ir jauni, 
naujai atvažiavę ir senieji lie- 
tuviai. Veskimės vaikus tą mo- M 
kyklą lankančius ir jos nelan- Ua 

kančius. Sustiprėsime dvasioje S? 
ir paremsime lietuvybės darbą. M 
Programoje lietuvių autorių s 
poezijos ir prozos kūriniai, mo
kinių atliekami ir lietuviškos 
liaudies dainos. Taip pat maty
sime mokinių atliekamą labai 
gražų baletą— šoks jaunos šo
kėjos, parengtos žinomos 
rėš T. Babuškinaitės - 
liauskienės.

Programos metu veiks 
rija ir bufetas.

Mokyklos pradeda darbą po
N. Metų

Visos mokyklos paleistos a- 
tostogų ligi NauJU Metų. Sau
sio 2 d. pradeda darbą parapi
jos mokykla, sausio 5 d. renka
si į pamokas lituanistikos mo
kyklos mokiniai.

Pr. Vainauskas Bostone
Žinomas L. Krikščionių De

mokratų darbuotojas ir Free 
Europe Komiteto narys Pr. 
Vainauskas su žmona buvo at
vykęs iš New Yorko į Bostoną 
ir buvo S. M. Lūšių svečias, 
praeitų Kalėdų metu.

DaiL V. Andriušis
ilgesnį laukia dirbo dekoruo

damas naują Taut. Sgos pirktą 
namą, kuriame įvyks N. Metų 
sutikimas.

šokiam gros žinomasis Joe 
Thomas - Tamašausko orkes
tras, pasižymėjęs gražiu, lietu
viams artimu šokių išpildymu.

Sutikimo - baliaus svečiai 
bus filmuojami lietuviškosios 
MSM filmų bendrovės ir foto
grafuojami; šie vaizdai bus j- 
traukti i baigiamą sukti 
Brooklyno lietuvių gyvenimo 
filmą;

Jūs galėsite tikrai šeimyniš- 1 
kai pabendrauti su savo arti
maisiais prie staliukų, kurių 
visiems šioje svetainėje pakaks.

Taigi, gruodžio 31 d. vakarą 
visi maloniai kviečiami j Grand 
Paradise svetainę, kuri yra 
pačiame Brooklyno lietuvių ko
lonijos centre. Pradžia 9:30 v. 
vak., įėjimas $2.50.

★ Naujieji Metai ateina

ATEIKITE IR JŪS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKTI
pas New Yorko Ateitininkus 

atnaujintoje ir gražiai papuoštoje 
Angelų Karalienės par. salėje

PROGRAMOJE:
šokiai, 

bendra vakarienė, 
atskiri staliukai,

meninė programa
GROS J. THOMAS ORKESTRAS

Visa tai Jums padės nuotaikingai palydėti 1951 
ir sutikti 1952 metus.

Staliukai iš anksto užsakomi
“DARBININKO REDAKCIJOJE”, 680 Bushvick Avė. 

arba
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS RAŠTINĖJE, 

So. 4th ir Roebling'St. kampas.
V isi malonumai tik 2,50 dol. Pradžia 10 vai.

a

“The Onlv Co-operative Bank in Brockton

Linksmų Kalėdų ir
ii > Laimingų Naujų Metų!
1

EDGAR’S DEPT 
STORE

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Metų!

603 MONTELLO STREET BROCKTON, MASS.

Naujų
Metų!

Brockton EDISON Company
FFFFFFF •F^^' FJF,JF

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!

BUDGE’S SEA FOODS
379 N. MAIN STREET 

TeL 4714 
BROCKTON 35, MASS-

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ
NAUJŲ METŲ!

Boston Lfght Ale and Beer 
B B STOCK ALE

America’s Oldest Brewery

BOSTON, MASSACHL’SETTS

f
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Linksmų Kalėdą ir Laimingų Naujų Metų!

Lavvson Coal & Grain Company

’ 64 AMES STREET
M BROCKTON, MASS.
, x Telephone: 6445

■

1

MERRY CHRISTMAS

AITVARŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE SALESE
Street Brooklyn, K. T.

to all our members and friends who, likę ourselves, 

believe, that appiness thrives on thrift.

Federal Savings
ANO LOAN ASSOCIATION Of BROCKTON


