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PO AUDROS TYLA ŠIAURĖS 
AFRIKOJE Grįžęs Eisenhoweris pareiškė

Maroko. — Iš Prancūzų val
domo Maroko pranešama, kad 
po audringų savaitės įvykių, 
kurie sujaudino 6 milijonus a- 
rabų, kurie kaštavo apie 300 
gyvybių, padėtis vėl aprimo.

Tarp prancūzų svetimšalių 
legiono kareivių, kurie patru
liuoja su durtuvais ant šautu
vų, ir paruoštais kulkosvai
džiais, margom skarom apsi
siautusios arabų moterys ir 
barzdoti vyrai skubiai žings
niuoja savo keliu nesidairyda
mi. Europiečių kvartale gyveni
mas vėl atgyja. Ir arklių lenk
tynės veikia ir futbolų žaidžia. 
Tik vakarais Casablanka išmi
rus. Vienį kitais nepasitiki ir 
nepasitikės.

Tuniso klausimas baigtas ir 
Jungtinėse Tautose. Arabų val
stybių siūlymas, kad Jungtinės 
Tautos įsikištų ir priimtų rezo
liuciją, kuria Prancūzija būtų 
įpareigota tartis su Tuniso ara
bais, pagerbiant jų nepriklau
somybę, buvo atmestas. Jung. 
Tautos nusprendė nesikišti, kai 
Prancūzija užprotestavo prieš 
kišimąsi į jos vidaus reikalus.

Šiaurės Afrikoje yra svar
bios trys sritys: vidury Alžiras, 
j vakarus nuo jo Marokas, į ry
tus Tunisas. Alžiras priklauso 
prie Prancūzijos metropolijos.

Adenaueriui siūlys 
nepasitikėjimą 

Boflst — Vokietijos social
demokratų pirmininkas Ollen- 
haueris spaudai pareiškė, kad 
jo partija nepripažins Vokieti
jos sutarčių su vakariniais są
jungininkais, jeigu per ateinan
čiu metų rinkimus paims val
džią. O kanc. Adenaueriui už 
teisines kombinacijas, kad pa
tvirtintų sutartis dar prieš atei
nančių metų rinkimus, jis siūlys 
parlamente pareikšti nepasiti
kėjimą. Socialdemokratai esą 
už Vokietijos prisidėjimą prie 
Vakarų gynimo, bet tik kaip 
lygūs su lygiais. O to nesą da
bartinėje sutartyje.

Per pusmetį 18.000
Washigtoiuw. — Vyriausias 

gynėjas J. McGranery, parei
gas perėmęs tik nuo gegužės 
mėn. puolėsi valyti teisingumo 
departamentą nuo korupcijos ir 
kyšininkavimo. Jis pasirinko 
naują personalą, daugiausia 
jaunus tarnautojus, kurie su 
politika neturėjo nieko bendra, 
ir per pusmetį su jais peržiūrė
jo ir teismui perdavė 18.000 
bylų. Daugiausiai tai bylos už 
valstybei pridarytus milijoni
nius nuostolius. Tamsusis gai
valas jo išsigando. Nuo sausio 
20 d. pareigas jis perduoda Ei- 
senhowerio paskirtam Browne- 
lliui.

McGranery buvo du kartu 
apdovanotas popiežiaus ordi
nais.

KORĖJOJ KOVOS 
APSILPO

Korėja. — Po trijų dienų la
bai žiaurių kautynių sekmadie
nį kiniečiai tik silpnom jėgom 
puolė Little Noris Hill vakari
niame ruože. Per anas tris die
nas jie buvo netekę apie 2000 
vyrų.

Sekmadienį amerikiečių 
skraidančios tvirtovės bombar
davo komunistų susisiekimo 
mazgus prie Mandžurijos sie
nos. Pasipriešinimo nebuvo. 

Tunisas ir Marokas Prancūzijos 
protektorate. Visas tas plotas 
tęsiasi nuo Atlanto iki Libijos 
dykumos. Ekonominiai šie 
kraštai svarbūs kaip žaliavų ir 
darbo jėgos šaltiniai. Strategiš
kai — čia yra vyriausioji NA
TO oro jėgų buveinė pietų Eu
ropai ginti.

Baltiesiems rūpesčius čia 
kelia tas pats kylantis tautinis 
susipratimas kaip ir Azijoje.

Jau šiomis dienomis Sirijos 
vadovaują žmonės metė šūkį 
jungtis visiems arabams savo 
teisių ginti. ir kad jis vengia aiškiau pasi

Reikalaudami pakelti atlyginimu, sustreikavo Japonijos geležin
keliečiai. Virtoje matome juos sugulusius prie susisiekimo ministerijos 
durt>. Apačoije — demonstrantai važiuoja dviračiais. Ju balionai ir 
plakatai turi atkreipti visuomenės dėmes j j ju protestą dčl traukiniu 
sustojimo.

Uždraudė atvažiuoti 
bolševiką šnipui

Washingtonas. — JAV vy
riausybė apkaltino Sovietų pi
lietį Nikolaj Skvorcovą, Jung
tinių Tautų tarnautoją, šnipinė
jant ir uždraudė jam atvykti į 
Ameriką (jis dabar Išvykęs į 
Rusiją).

Skvorcovas yra karininkas 
politiniams reikalams suagumo 
reikalų skyriuje Jungt. Tauto
se ir gauna atlyginimo po 8.(MK) 
dol. Amerikos saugumo tarnau
tojai jau seniai jį sekė. Matyt, 
pajutęs įtarimą, .jau liepos mėn. 
išvyko į Rusiją ir lig šiol ne
grįžo.

Skvorcovas jau antras So
vietų pilietis, Jungt. Tautų tar
nautojas, prieš kurį JAV ėmė
si priemonių kaip prieš šnipą. 
Pirmasis buvo G. Gubičevas, 
kuris buvo suimtas 1949 m. 
sykiu su Amerikos piliete Ju- 
dith Coplon, kuri tarnavo tei
singumo departamente. Coplon 
Už valstybės dokumentų išda
vinėjimą Gubičevui buvo nutei
sta 1 5metų, p Gubičevas buvo 
1950 m. deportuotas Lenkijos 

laivu.

New Yorkas. — Nusileidęs 
aerodrome, Eisenhoweris ko
respondentams trumpai pareiš
kė, kad jo 16 dienų trukusi ke
lionė leidžia jam tikėti, jog bus 
surastas patenkinamas Korėjos 
karo sprendimas. Bet tai dar 
tik pradžia pastangų karui 
baigti. Nėra jokio patentinio 
sprendimo, kuris karą užbaigtų 
greitai ir su pergale. "Turime 
reikalą su priešu, kurio žodžiai 
neveikia, tik darbai.”

Dulles pareiškė, kad tai pir
mas Eisenhowerio pareiškimas

ACHESONAS J PARYŽIŲ

Wash:ngtonas— Valst. sekr. 
Achesonas išskrido į Paryžių, 
kur gruodžio 15 d. prasideda 
NATO konferencija. Arheso- 
nas pareiškė, kad .šita konfe
rencija apžvelgs, kiek per pe
reitus metus Europa apgink
luota ir kas padarytina ateinan
tiems metams. 

Prie San Franchco mi H»waHan Ranrhrr laivu mnMOfb ir pamkando narveli laivat Femrtrram. Iš
gelbėti paskendusio laivo jūrininkai atgabenami j San Franci*™ uart*.

sakyti, kol jis nėra oficialiai 
perėmęs pareigų. Tačiau savo 
kelionėje esą Eisenhoweris įsi
tikinęs, kad Pietų Korėjos ka
riuomenės apmokymą reikia 
paskubinti ir sustiprinti; kad 
reikia skubiai pagerinti karo 
reikmenų tiekimą: kad Korėjos 
karą reikia laikyti savo galvoje 
kaip pačią skaudžiausią dalį 
kovoje prieš komunizmą.

Eisenhowerte labai gyrė pie
tiečių korėjiečių narsumą ir vi
sų sąjunginių kariuomenių kar- 
Ižygiškumą. Suminėjo šių ten 
dalyvaujančių kraštų kariuo
menes : Amerikos. Anglijos, 
Australijos, Belgijos Graikijos, 
Olandijos, Naujosios Zelandi
jos. Filipinų, Tailando ir Tur
kijos.

LAUKIA EBĘNHOWERIO 
SUSITIKIMO SIJ Mac-

ARTHIRI

New Y’orkas. — Po visų pa
sitarimų tolimuosiuose Rytuo- 
sesu savo vyriausybės nariais 
ir kariuomenės atstovais Eisen- 
howeris sekmadienį grįžo. New 
Yorke jis pasimatys su Mac- 
Arthuru, kuris išdėstys savo 
planą Korėjos karui baigti■
Trumanas spaudos atstovams

Prancūzija šiaušiasi prieš Vokietiją
Paryžių*. — Prancūzijos se

natas 292 bAkJS’prieš 12 nu
tarė reikalauti iš vyriausybės, 
kad imtųsi priemonių prieš na
cizmo atgijimą Vokietijoje. Y- 
pačiai tokių priemonių reikala
vo senatoriai artimi de Gaulle.

Vyriausybės vardu už. r. 
min. pavaduotojas Schumanas

Vokietija siūlo nuo* 
laidas arabams

Bonna. — Arabams pradėjus 
boikotuoti Vokietijos prekes ir 
nutraukinėti prekybos sutartis 
su vokiečių firmomis, Vokieti
jos vyriausybė pranešė arabų 
valstybėms, kad ji norinti su 
jomis derėtis. Vokietija pa rem
sianti arabų kraštų ūkinį at
statymą kuo palankiausiomis 
sąlygomis.

Arabai boikotuoja Vokietijos 
prekes dėl to, kad Vokietija 
sutiko mokėti Izraeliui 775 
mil. dol. reparacijų. Arabai 
kaltina, kad Vokietija nusikal
sianti neutralumui, remdama 
jų priešą, su kuriuo arabai te
bėra karo padėty. Sutartį su 
Izraeliu Vokietijos parlamentas 
dar nepatvirtino. Tai bus .jau 
ateinančiais metais. 

pareiškė netikįs, kad MacAr- 
thuras turėtų tinkamą planą, o 
visa Eisenhowerio kelionė į 
Korėją buvusi tik propagandi
nis triukas. Iš Eisenhowerio 
štabo pranešta, kad į tokius 
Trumano išsišokimus Eisenho 
weris pasiryžęs nereaguoti. 
Trumanas taip pat pareiškė, 
kad jis MacArthuro nekvies. 
Jei MacArthuras turi gerą pla
ną, tai jo pareiga perduoit jį 
atitinkamoms karinėms įstai
goms. Kongrese ryšium su tuo 
kilo reikalavimų, kad MacAr
thuras'būtų kongreso pakvies
tas savo planą išdėstyti.

PREKYBA ŽMONĖMIS

Berlynas. — Iš bolševikinio 
Berlyno perbėgo į vakarų Ber
lyną ir sąjungininkų karinėms 
jėgoms prisistatė sovietų karei
vis Aleksandras Kulikovas, 
prašydamas azilio. Iš kitos pu
sės Sovietai tris kartus jau rei
kalavo pabėgėlį grąžinti. Pas
kutiniu kartu siūlė ii: jį atiduo
ti tris amerikiečių kareivius, 
kuriuos bolševikai laiko pasi
grobę. Amerikiečiai pareiškė, 
kad jie suteiktos azilio teisės 
nelaužys.

paaiškino, kad Prancūzijos vy- 
riaušybė tam Viską'.padariusi. 
Ji kalbinusi Amerikos ir Ang
lijos vyriausybes pareikšti pro
testą prieš buv. vokiečių gen. 
Ramckes kalbą, kurioje tas iš
plūdo vakarinius sąjungininkus. 
Bet ir Anglija ir Amerika nu
moję į tai ranka. Protestą į- 
teikusi viena Prancūzija.

Buvo piktinamasi, kad pra
monininkas Kropas paleistas ir 

Jam nuostolių sumokėta du ar 
trys .šimtai milijonų dol. Pran
cūzija ir Anglija buvusi prieš 
tai. Bet visa padariusi Ameri
ka.

Prieš reikalavimą vyriausy
bei imtis priemonių balsavo tik 
komunistai, nes ką tokia vy
riausybė .padarysianti, kuri e- 
santi Amerikos įtakoje.

KIEK KONGRESE YRA 
ŽYDŲ

New Yorkas. — “Aufbau” 
praneša, kad lapkričio 4 dienos 
rinkimuose į kongresą pateko 
12 žydų; bet į 48 valandas po 
rinkimų vienas atstovas mirė, 
tad dabar skaičius liko tas pats 
kaip ir ankstesniame kongrese.

Tik vienas žydų atstovas yra 
respublikonas — Jaccb K. Ja- 
vits. Visi-kiti demokratei.

Prez. Trumanas spaudos konferencijoj pareiškė, jo* Fisenboiverio 
kelinė Korejon buvusi tik demagoginis triukas ir kad MacArtbura- 
jokio tikro plano Korėjos karui baigti neturįs. Dėl to kilo nrnuun, 
triukšmas ir net paoipiktinimo halsų.

BOLŠEVIKAI VĖL BLOKUOSIĄ 
BERLYNU

Berlynas. — Anglijos ir A- 
merikos kariniai atstovai Ber
lyne mano, kad Sovietai vėl 
rengiasi blokuoti Brelyną. Pa
rengimai ir suvaržymai jau da
bar vis labiau pastebimi.

Iš pasienio sovietai pašalino 
ar suėmė nepatikimus gyvento 
jus. Rytų Berlyno mašinos, 
vykdamos į vakarų Berlyną, 
turi gauti specialius leidimus.

Koki y atstovy nėra 
“taikos kongrese”
Viena. — Austrijos sostinė

je gruodžio 12 d. atidarytas 
bolševikų sušauktas "taikos 
kongresas.” Atidarė Prancūzi
jos komunistas atomo fizikas 
Juliot-Curie. Iš naujų veidų, 
kurie čia pasirodė, pažymėtinas 
Prancūzijos egzistencialistų va
das Jean Paul Sartre. Jis dar 
ir dabar giedojo kitų jau seniai 
Užmirštą giesmę, kad komuniz
mas gali sugyventi su kapitaliz
mu, kad Vokietija gresia pa
saulio taikai ir reikia atmesti 
jos sutartis su Vakarais. O vi
sos kitos kalbos — tai ta pati 
sena nudilinta plokštelė.

Jdomu, kad bolševikų okupa
cinė valdžia padarė žygių, kad 
nebūtų sužinota pavardžių, kas 
kongrese dalyvauja. Ji uždrau
dė Iš viešbučių nešti į policiją 
svečių registracijos korteles. 
Suimta 30 katalikų vyrų, kurie 
platino lapelius. Lapeliuose bu
vo tokių įrašų: "Kongrese
trūksta šių atstovų: mūsų be
laisvių, kurie vis dar laikomi a- 
napus geležines uždangos Si
biro koncentracijos stovyklo
se; trūksta atstovų uranijaus 
kasyklose kankinamų; trūksta 
dviejų kardinolų; 130 vyskupų 
ir 10.000 katalikų kunigų.”

Austrijos vyriausybė įspėjo 
gyventojus, kad tai komunistų 
kongresas ir gyventojai į jį turi 
nesikišti.

HaMiingtonas. — Gruodžio 
15 d. visi kongreso nariai 531 
susirenka prezidento “rinkti.” 
Tai tik formalinė ceremonija.

Požeminiais traukiniais važiuo
jantiems įvesta speciali kontro
le. Pasieny sustiprintos sovietų 
sargybos. Komunistinė spauda 
po mėnesių tylos atnaujino 
kampaniją, kad iš Berlyno pa
sitrauktų okupacinės kariuo
menės.

Sąjungininkus pasiekė ži
nios, kad blokada būsianti į- 
vykdyta, kai tik Bonna patvir
tins sutartis su Vakarais.

Triukšmingai pagar^ėje* Izraelio 
kapitonas Artam firartz.

KAD TEV> Į MINISTERIIS 
PAKVIESTI

Izraelis. — Gruodžio 10 d. 
JAV pakrančių sargyba gavo 
pranešimą iš Izraelio konsulo, 
kad Izraelio laivo kapitonas 
Graetz išplaukė į jūrą laivu su 
39 įgulos nariais ir telegrafavo 
Izraelio min. pirmininkui: jei
gu jo tėvo nepakvies į minis- 
terius, tai jis laivą nuskandin
siąs. Iš Izraelio buvo atsakyta, 
kad kapitonas nušalinamas ir 
pareigas perduotų pirmajam 
karininkui. Po kurio laiko Iz
raelis gavo iš to karininko pra
nešimą: grasindamas ginkiv. 
l-apitonas atsisiko pareigas 
perduoti. Pora dienų į>o to jo
kių žinių apie iaiva nebegirdė
ti.

Dabar atsirado laivas ir jo 
kapitonas. Patikrinus jo svei
katą, pasirodė, kad jis psichiš
kai nesveikas. (Tatai buvo aiš
ku ir be tikrinimo!)
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saujas lietuviukas židinys
Urugvajus. Montevideo. prie

miestyje Cerro. kur daugelis 
lietuvių gyvena. iškilmingai 
lapkričio 15 d. pašventintas 
sklypas ir tautiniais motyvais 
išpuoštas kryžius. Per Kalėdas 
čia bus padėtas lietuvių bažny
čiai kertinis akmuo. Tėvams 
jėzuitams vadovaujant, prade
dama kurti lietuviškos kultū
ros centras: prie bažnyčios bus 
mokykla, salė, gal būt. spau
stuvė.

Šventinimo apeigas atlikęs. 
Montevideo arkiv. A. M. Bar 
bieris pažymėjo, kai Lietuvoje 
daugelis lietuvių neteko tėvy
nės. jie galės čia laisvai susi
daryti bent religinės paguodo*

Australijoj?

Melburne kiekvieną sekma
dienį lietuvių parapijos salėje 
veikia lietuviški kursai suaugu
siems ir trys lietuviškos sekma
dienio mokyklos.

— Karaliaus Mindaugo In
stitutas baigė dvejus darbo me
tus. Paskutinės paskaitos buvo 
Br. Zumerio "Didieji pasaulio 
istorijos įvykiai” ir S. Balčiūno 
“Tremtinvs visuomenės dar
be”.

— Kun. P. Vaserio rūpesčiu, 
suorganizuoti ateitininkai, ku
rie jau surengė Kristaus Kara
liaus minėjimą ir keletą kitų 
viešų pasirodymų. Kat. Moterų 
Draugija rūpinasi šalpos reika
lais.

— Danutės Nasvytytės šokė
jų grupė pradeda koncertinę 
kelionę Viktorijoje. Grupę kvie
čia koncertuoti ir australai.

Sidnėjuj? lietuvis A. Saluga 
nusipirko stambų ūkį. Tai pir
mas toks ūkininkas lietuvis 
Australijoje.

Australijoje nedarbas tebesi
tęsia. Keli šimtai imigrantų 
buvo sukėlę Sidnėjuje riaušes. 
Imigracijos departamentas pra
nešė. kad jas buvo suorganiza
vę komunistai.

ttagaa Wagaa gimnaziją bai- 
Pc pirmuoju lietuvis Česiovas 
Žilinskas. Jo tėvas kilęs iš Me
dininkų ir yra savanoris kūlė
jas.

Adėlildėj? gruodžio 29-31 
šaukiamas Australijos lietuvių 
bendruomenės tarybos posėdis. 

jfet ŠteSftAitAt KULTŪROS ŽURNALO 

A i D V
NE$I PILNAI, INFORMUOTAS APIE TAI, 

RAS DEdAŠI Rt LTCROS PASAULYJE.

KULTŪROS ŽURNALO 
A i n u

NEGALI PAKEISTI JOKS 
KITAS LAIKRAŠTIS.

DABAR GERIAUSIAS LAIKAS UŽSISAKYTI 

A I D u s
Adresas:

Prenumeratos kaina: 681) Bushvvick Avč.
Amerikoje 5 dol. Brooklyn 21, N. Y.

”!):u biįlinko” Administraci joje 
fjaliina liauti siu kriviu:

» < • < <-

J. Prunskis, PRIE VILTIES KRYŽIAUS. 144 p. — $1.50
Neto Vian. ŠV .ANTANAS PADUVIETIS.

vertė A. Vaičiulaitis. 145 p. $1.00
Prel. P. M. Juras. PRANAŠYSTE APIE

PASAULIO PABAIGĄ. 110 p. $1-00
V. Augustinas. TĖVYNE LIETUVA, — Lietuvos

vaizdų albumas. $5.00
V. Biržiška. VYSK. MOT. VALANČIAUS

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. 100 p. 1.00
Axei Muthe. SAN MICHELE KNYGA. I dalis. 325 p.2.50 

” ” ” II dalis. 30$ p. $">.59
S. Kolupaila. NEMUNAS. 237 p. $2.50
I. Simonaitytė. AUKŠTUMU ŠIMONIU LIKIMAS

G. Da Fonseca. MARIJA KALBA PASAULIUI. 264 p. 2.00 
LIETUVIU ARCHYVAS. Bo ševizmo Metai. 150 p. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdicnė.TAUPIOJI VIRĖJA. 150 p. 2.00
A. Tyruolis. KELIONE. 126 p. ?1.2o
J. Gailius. S’SITIKIMAS. 17,5 p.
A. Gervydas. UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ.-211 f>. •' S225

D ' RRININK \S

ir savo papročių židinį. Paža
dėjo visokią paramą.

Bendruomenės vardu ispaniš
kai pakalbėjo kun. St. Griga
liūnas. primindamas lietuviškų 
kryžių simboliką.

Prieš tai buvo Tėvų Bružiko 
ir Giedrio misijos. Jas baigiant 
buvo atlydėta iš Montevideo į 
Cerros priemiestį šv. Marijos 
iš Fatimos statula. Ilga auto
mobilių vilkstinė buvo nu
smaigstyta lietuviškomis ir u- 
rugvajictiškomis vėliavėlėmis.

bėLgHA
Limburge lietuviai turi lietu

viukų leidinių biblioteką.
— Liuveno katalikų universi

tete šiemet studijuoja keturi 
lietuviai: inž. P Povilaitis — 
bankų ir draudimo mokslus, a- 
merikietis J. Navickas ir kun. 
J. Lukošiūnas - filosofiją ir J. 
Dėdinas — meio’Ogiją bei žur
nalistiką.

ANGliJA

R raito tarybos pirUfdi-.
D. Britanijos Lietuvių Bend

ruomenės krašto tapybos posė
dis šaukiamas gruodžio 14 d. 
Londone lietuvių namuose. 
Jame bus išklausyta bendruo
menė- vykdomų organų prane
šimų ir rer.kama nauja valdy
ba bei revizijos komisija, taip 
pat nustatytos ateities veikimo 
gairės.

Tautiniu šokių grupė
Londono lietuvių tautini” šo

kių grupė šoko lapkričio 23 ir 
24 d. Karališkuose Alberto Rū
muose Jungtinių Tautų stu
dentų draugiojs suruoštame šo
kių festivalyje. Programoje da
lyvavo 24 sk.rtir.gos tautos.

ITALIJA
•

Sujudo dėl ltendruomeaės
Kilus nesusipratimams tarp

Romos lietuvių bendruomenės 
narių, kurie reikalavo susirin
kimo ir veiklos, ir tos bendruo
menės pirmininko St. Lozorai
čio. jn.. min. St. Lozoraitis pra- 

x nešė apie tai į Pfullingeną. pra
šydamas partijas, kad jos 
atstatytų Romoje padėtį, nes 
kitaip būsią daromos toli einan
čios išvados, suprantama, dėl 
susitarimo Reutiingene.

DARBININK AS

Ix>ndona užgulė vėl nepramatomas rūkas. Ji*, sumišę* *u suodžių 
Julkėmi*. ne tik trukdo *UMMekinM. bet ir kenkia sveikatai. Anie HM) 
sumenu jau mirę nuo kvėpavimo organų *<i*irgimo. Net i paroda atga- 
:*-nto* avys reikėjo apvilkti kailiniai*. kad nuo to rūko neperšaltų ir 
levuMrgtų.

KIEK DŽIAUGSMO KOLEKTYVINIU
UKIU

"Tiesa” praneša, kad “Kreic- 
nių.” “Dotinėnų”, “Cerniakov- 
skio” kolūkiuose, Švenčionėlių 
rajone ,susekta, jog kolchozi- 
n inkams buvo išdalinti per dide
li sodybiniai sklypai. Tokių nu- 
sl-kundimu yr£.ir įš.kitijt kol
chozų. BėJševikih? spauda puo
la už tai, aiškindama, kad “di
delis sodybinis sklypas atitrau
kia kolūkiečius nuo darbo že
mės ūkio artelėse, ir jie visą sa
vo dėmesį skiria a meniniam 
ūkiui”. -

Taigi, džiaugsmas, kad kolū
kiečiai patenkinti kolektyviniu 
ūkininkavimu, yra tik burbulas.

— “Kretonių” kolūkyje ark
liai ir žemės ūkio inventorius 
tebėra pas atskirus kolūkiečius. 
Nors kolūkyje “visuomeniniai 
gyvuliai neaprūpinti pašarais, 
tačiau nemaža pašarų jau išda
linta kolūkiečiams”.

— Ždanovo kolūkyje, tame 
pačiame Švenčionėlių rajone, 
per metus buvo išbrokuotos 36 
kiaulės. Jas išpardavė atski
riems kolūkininkems. Pats ko
lūkio pirmininkas nusipirko 
pusvelčiui net 5 kiaules.

— Pirmūno kolūkyje. Pane-

KIER UŽDIRBA KOL- 
KOC HOZ1NINKAS

“Tiesa” praneša, kad Skuo
do rajone “Pabaltijo" kolūkio 
nariai už kiekvieną darbadienį 
šias metais gaus po 4 kilogra
mus grūdų, “neskaitant pinigu 
ir kitų žemės ū*io produktų." 
Biržų rajone "Tarybinio arto
jo" kolchozo vien 1 nlūkiotūs 
Vorienčs šeinvi praeiti iais mo
tais gavo daugiau kaip .3O.CW 
rubliu pajamų.

Tai jau labai geras : ž I n-bi;. 
Bet jeigu skaitysim, kad toje 
šeimoje yra penki nariai, kiek
vienam išeina mėnesiui po 50) 
rublių. Tai nereiškia, kad jis 
tuos penkis šimtus gavo pini 
gaiš. Dalis jų buvo natūra ati
duota. Toliau reikia priskaityti. 
l"id jis t.' savo turima karve, 
vištą, už pasodintas sodyboje 
bulves taip pat turėjo sumokėti 
mokesčius ir atiduoti pyliavas. 
Tad kiek liko iš 500. n» aišku. O 
pagaliau už penkis šimtus rub
lių žmogus gali nusipirkti porą 
centnerių ingių, arba pora pa
dorių batų, arba du tris mėne
sius turi padirbėti. kad už tų 
mėnesių uždaibj nusipirktu 
drabužių eilutę. 

vč-žie rajone, karvės buvo išda
lintos šerti ir auginti atski
riems kolūkiečiapis pagal atski
ras sutartis.

Matyt, norint kolūkio gamy
bą pagerinti, kitos išeities ne
buvo baip išimti tuos gyvulius 
iš “oefdro”' naudojimo ir vėl 
perduoti atskiriems auginto
jams.

KIEK PRIAUGINA

“Tiesa” praneša, kad Skuodo 
rajone “Pabaltijo artojo" kolū
kyje žieminių rugių derlius 
penkmečio plane numatyta pa
kelį! iki 20 cnt. iš ha. vasari
nių javų iki 18 cent.

1939 m. derliaus vidurkis ta
me rajone buvo rugių 26 cnt., 
avižų taip pa; 23 cnt.

— Joniškio rajone "Staiino” 
kolūkyje rugių ir kviečių der
lius siekia iš ha po 25 cnt.

1939 m. tame Šiaulių ap. vi
durkis rugių buvo 30.1. kviečių 
31 cent.

— Pasvalio rajone “Kieme- 
nų” kolūkio brigadininkas nu
rodomas pavyzdžiu, nes jis pri
augino žieminių rugių po 19 
cnt., iš ha. kviečių 20 cnt.

Jonio KensaHn. kuri* Nairobi. Ke
nijoj, teigiamas kaip teroristinės 
Dan-Mau ortranizaeijo* \a<la*. Jį 
sinti is Londono iškviestas \i> :t;.-, 
žymiausiu Anslijos advokatu.

Pakartotinis Lit.
Spaudoje pasirodė ištisa eilė 

straipsnių Lietuvių E tc klope- 
dijos leidinio rteikaiu. Tofts

i- c* a . m. pi.iiHs 
į šį didį suaiany ..-ą ir per 
trumpą lai ą nei.:£_a u.žsira- 
šiatiųją skaičius su.ei-ė Re
dakcijai ir Loi-lėjUi di-tlio pa- 
di ą in.m ., nes su-iOi iru šiuo 
teisiniu ne tik Amerikos, bet 
ii- viso pa.aulio plačiąją lietu
vių visuomenę.

Tuose straipsniuose bei 
laiškuose Rtdakcva. ii Leidė
jui iškelti:ji sumanymai ir pa
tarimai buvo priimti dėmesin 
ir visapusiškai apsvarstyti.

šiam didžiuliam Lietuvių 
Enciklopedijos leidinio darbui 
visuomet bus reikalingi bičiu
liai, kurie savo bendradarbia
vimu padės pastatyti šj kul
tūros paminklą.

Vienas Įsidėmėtinų Lietuvių 
Er.cikl pedijos Leidėjui pa
tiektų reikalavimų — tai duo
ti garantiją, kad Lietuvių En
ciklopedijos leidimas bus tik
rai ištesėtas.

Normaliomis gyvenimo1 są
lygomis patikimiausia Lietu
vių Enciklopedij'os išleidimo 
garantija — tai pakankamo 
Enciklopedijos prenumerato-

— Kaišadorių rajone “Stali
no keliu” kolūkio gamyba—ru
gių 17 cnt. .durpėmis patręšto
se dirvose avižų derlius pakilo 
daugiau kaip 5 cnt., taigi vidur
kis 17.5. ’

1939 m. Trakų ap. vidurkis 
—rugiai 21. kviečiai 19.6, avi
žos 18.6.

Panašūs derliaus pranešimai 
ib iš kitų kolūkių. Jie nepasie
kia laisvos Lietuvos derliaus, 
ne' trūksta trąšos, trūksta 

d:ū-ho fėgoK. N frtriibbiausia. 
ti ūkšta darbo meilės, kuri gali
atsirasti tik privačiame ūkyje.

1953 m. Fordas žymintis
Ford Motor Cųmpany 50-ties 
metų sukaktį, išstatytas 6400 
Fordo parduotuvių visame 
krašte gruodžio 12 d. Išleisti 
nauji modeliai, nepakeliant kai
nų.

Masyvus naujas priekio pa
puošimas su centriniu “spin- 
ner” ir žema “kelią glamonė-. 
janti" išvaizda yra moderniojo 
Fordo patobulinimai. Taip pat 
ir žymus sankabų patobulini
mas. dėl ko važiavimas vadina
mas nuostabiu, yra vienas iš 
daugelio mechaniškų patobuli
nimų.

L. D. Crusoe. Ford Motor 
Company viceprezidentas ir 
Ford Division generalinis rei
kalų vedėjas, sako: “1953 m. 
Fordas yra vertingas pasekėjas 
visų tų milijonų autovežimių, 
kuriuos ši kompanija pagamino 
nuo 1903 m., kai ji buvo velio
nius Henry Fordo įkurta.

"Didelis Fordo pasisekimas 
per paskutiniuosius metus pri
klauso tik nuo vieno dalyko, 
kad mūsų gaminys žmonėms 
labai patinka. 1953 m. modelis 
turi visus įprastinio modelio 
bruožus plius naują grožį, pato
gumą. išpildymą ir kokybę".

■ i-

rių skaičiaus išsilaikymas per 
vi ą ,e;gii.io laižą.

O jei kas sielojasi ir net at
kalbinėja, jog neveria inves
tuoti kapitalo j Lietuvių En
ciklopedijos leidimą vien dėl 
to. kad jos leidnna> guli būti 
dėi kurių no.s negadnių nu
matyti priežasčių suKliudycas, 
tai tiks sielojimasis neturi 
rimto pagrindo. Ką mes inves
tuosime i dvasinį lobyną, pa
liks amžiams. Kas dus kultū
ros srityje nuveikta, tu-ės sa
vo įeikšmę ateičiai, o neda
rant nieko — liks tik tuštuma 
ir v.ltui sugaištas laikas.

Todėl ir Lietuvių Enciklo- 
pedijos Redakcija ir Leidėjas 
laiko, kad lietuvių investuotas 
kapitalas Į savąją Enciklope
diją ar panašų kultūrinį dar
bą, yra investuojamas į pa
stoviausią ir nekmtamiausią 
vertybę, apsaugotą ateičiai 
nuo visokiausių sukrėtimų ir 
netikėtinumų.

Antras spaudoje pareikštas 
pageidavimas leisti tik litua
nistinę, o ne bendrąją Lietu
vių Enciklopediją, yra nepri
imtinas dėl jos išleidimo bran
gumo.

Todėl Lietuvių Enciklopedi
jos Redakcija ir Leidėjas, ap
svarstę vi6ų pareikštas min
tis ir spaudoje iškeltus suma
nymus bei Liet. Enciklopedi
jos leidimo galimumus, turi 
garbės dar kartą pareikšti vi
so pasaulio lietuvių visuome
nei. kad. susirinkus pakanka
mam prenumeratorių skai
čiui, yra nutarta teisti bendro
jo pobūdžio Lietuvių Enciklo
pediją nedaugiau 20 tomų ap
imties. po 600-640 puslapių 
kiekviename tome. Tokia enci
klopedija bus išleista neilgiau 
kaip per 6 metus. Bendrojo 
pobūdžio enciklopedinės ži
nios joje bus patiekiamos su
glaustai, o lituanistiniai daly- 

■kai bus aprašomi galimai pil
niau ir išsamiau. Todėl ji pii-

NAU JAS 1953 M. FORDAS

Atžymint 1953 m. Fordą, 
kaip 50-ties metų sukaktuvinį 
automobilį, ant vairo kolonos 
yra uždėtas medalis, kuris yra 
suderintas su nauju pusiau ap
skritu signalo žiedu. Viršuje, 
emblemos vidury yra žodžiai: 
“50th Anniversary — 1903- 
1953.”

L AV. Smead, general sales 
manager of Ford Division. sa
ko. kad Fordo “naujas nuosta
bus važiavimas pirmą karią su
teikia aukštame laipsnyje ly
gaus važiavimo ypatybes, ku
rias turi daug sunkesni ir bran
gesni automobiliai.

Jis yra lygesnis, švelnesnis 
ir suteikia automobiliui galimy
bę tvirtai kelyje laikytis tiek 
mažam, tiek 'dideliam greity, 
tiek lygiam, tiek šiurkščiam ke
ly. Tai važiavimas, kurį reikia 
patirti, kad pilnai įvertintume."

Fordas ir 1953 m. pirmauja 
didžiausia pajėgumo kombina
cijų pasiūla, apsaugos priemo
nių ir spalvų pasirinkimu, sa
ko Mr. Smead. Tik Fordas savo 
aukšta klase gali pasiūlyti abu 
V-8 ir 6 rilinderiu motorus su 
trim transmisijom— paprastą.- 
ja. overdrive ir Fordomatic.

Žinomas, kaip didžiausias

1952 m. gruodžio 16 d. nr. 9“ 

nai patenkins lituanistų rei
kalavimus.

Lietuvių Enciklopedijos Re
dakcija ir Leidėjas iš anksto 
prašo visų tų, kurie savo 
samprotavimus, sumanymus 
ar nuotaikas viešai reikš 
spaudoje, kad tai darytų, rem
damiesi čia pareikštais fak
tais. Operavitr.as nerealiais 
faktais ir darymas netikrų 
prielaidų klaidina visuomenę 
ir duoda jai sugestijų daryti 
nep j lankias išvadas Liet. En- 
ciKlopedijts išleidimui.

Encikk pedijos leidimo dar
bui pagreitinti ir redakcijos 
pajėgoms sustiprinti, Vyr. Re
daktoriui pasiūlius, Leidėjas 
dar pakvietė į Redakcijos Ko
lektyvą dr. Juozą Girnių, ku
ris maloniai sutiko redakcijo
je dirbti.

Be to, džiugu pranešti vi
suomenei, kad Lietuvių Enci
klopedijos leidimo darbe Lei
dėjui talkininkaus ir Ameri
kos Lietuvių Bendruomenė, 
šiuo reikalu yra susitarta su 
Ameiikos Lietuvių Bendruo
menės Laik. Organizaciniu 
Komitetu. O Amerikos Lietu
vių Tarybos suvažiavime New 
Yorke 1952 m. buvo priimta 
rezoliucija, išreiškianti prita
rimą L. Enciklopedijos išlei
dimui. Be to, ir Liet. Rašytojų 
Draugijos 1952 m. suvažiavi
me Čikagoje buvo nutarta 
remti bendrosios Liet. Enci
klopedijos leidimą.

Paskutiniojo Enciklopedijos 
tomo pabaigoje bus skiriama 
apie 100 puslapių visų jos 
prenumeratorių trumpoms 
biografijoms, nes jie yra tik
rieji šio didžiojo mūsų tautos 
kultūros paminklo statytojai.

Lietuvių Enciklopedijos var
du:

Prof. Y'aclovas Biržiška
Vyr. Redaktorius

■ I \ l ..

Juozas Kapočius
Leidėjas.

pasaulyje V-8 motorų gamin
tojas, Fordas klasifikuoja savo 
Strato-Star V-8 motorą kaip 
vienintelį didelio pajėgumo mo
torą V-8 motorų klasėje. Jo 
116 arklio jėgų yra aukščiau
sias pajėgumas šios rūšies mo
toruose. Taip pat 1953 m. For
das turi Mileage Maker Six — 
moderniausio modelio 6 visoje 
branžoje — su laisvai besisu
kančiais viršutiniais vožtuvas. 
Šis 6 cilinderių. didelės kompre
suos. mažos trinties motoras y- 
ra 101 arklio .jėgos, įvestas 
1952 m. Fordo. Jis susilaukė 
didelio Fordo savininkų pagyri
mo dėl savo nepaprasto taupu
mo ir galingo veikimo. Abu 
motorai yra pritaikinti papras
tam gazolinui.

Skaidrus apsaugos stiklas y- 
ra vienodas tiek dideliam, iš 
vieno gabalo priešakiniam lan
ge, tiek lenktam automobilio 
piečio užpakaliniam lange, tiek 
dideliuose 1953 m. Fordo šoni
niuose languose. Už atskirą kai
ną galima įsigyti optinę dalį, 
vadinamą Ford I—Ręst, žaliai 
dažytą apsaugos stiklą. Sis 
stiklas efektyviai pašalina sau
lės spindulių ir kitų šviesų mir
gėjimą.
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
Straipsniai sausom! ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai aeMtįnai išreižkia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turini 
Ir kalbą redakcija neatsako.

KONKURENTAI
POLITINIAME pritilime, ligi paaiškės Eisenhowerio, kaip atsis

kyrėlio, apgalvoti planai, dėmesį patraukia nesisekančios politinės 
“meilės” eiga... Karikatūristas vaizduoja Marianne (Prancūziją) 
šokančią su Harry (Amerika) ir padaužta akim pro jo petį mirk
sinčią Juozapui (iš Maskvos); apygirčiame šokančių ir besistum
dančių triukšme girdėti Mariannės žodžiai Harriui: tu, necivilizuo
tas storžievi, susiprask, kad man dar reikia pinigų, o į vokietaitę 
tai nesidairyk...

Šitą Amerikos ir Prancūzijos “meilę” stebėdamas, AP kores
pondentas su pasipiktinimu pereitą savaitę šūktelėjo: “Už 26 
miliardus Amerika nusipirko Prancūzijos neapykantą!”. Santy
kiai tarp Prancūzijos ir Amerikos esą taip įtempti, jog bijoma, 
kad kongresas nebenorės skirti Prancūzijai daugiau pinigų. Prieš 
Ameriką esą nusistatę ne tik komunistai. Amerikiečius labiausiai 
erzina, kad Prancūzijos aukštieji pareigūnai ieško minioje popu
liarumo pasisakymais prieš Ameriką. “Pavyzdžiui, min. pirmi
ninkas Antoine Pinay, kuriam visada gresia nuvirsti nuo svyruo
jančio sosto, ieškojo tarp prancūzų pritarimo tuo, kad pasiskelbė 
sviedęs Amerikos notą jos pasiuntiniui atgal į akis, nes jam nepa
tiko notos tonas... Tai buvo garbinga diena pour la belle France.”

“Kitas, kuris išdidžią Prancūziją gynė nuo amerikonų, buvo 
prezidentas Vincentas Auriol. Jis pakvietė užsieniečius svečius 
į atidarymą užtvankos (kuri iš dalies buvo pastatyta amerikiečių 
pinigais) ir pasinaudojo proga atsiskaityti su amerikonais... Ne
dėkingumas — pasaulio dalia”.

“Apskritai prancūzai nekenčia amerikonų buvimo Prancūzi
joje.” Tik vis daugiau ir daugiau pinigų reikalaują, o politikoje 
vis priešingi amerikiečių siekimam. “Pasaulis nedėkingas”, kar
toja koresponentas.

Dėmesio tikrai verta: Juozapas iš Maskvos siunčia daug daug 
pažadų. Apie juos skelbti Prancūzijoj jis išmeta 55 miliardus 
frankų per metus (apie 140 mil. dol.). Harry nieko nežada, tik 
kalba apie save ir savo konkurentą, išleisdamas tom kalbom skelb
ti tik 6 milionus dol. Bet jis įspraudė Mariannei į delną jau 26 
miliardus dovanų... Atrodo, kad pažadai Mariannę labiau veikia 
nei dovanos...

.. .Tuo pačiu metu Jungtinėse Tautose daugio akys sužiuro, 
kai Višinskis, lyg pavyduliaudamas, indą Menoną piktai išvadino 
“Vakarų įrankiu”. Pradėjo tada stebėti, kad Menonas Nehru var
du imasi didelio žaidimo — nori virsti Juozapo konkurentu į ry
tų gražuolę Kiniją. Nehru esą paaiškėję, kad Maskva siekia Azi 
joje neramumų, kovodama su Vakarais. Žino, kad Indija ir kita 
“laisvoji Azija” bus sumalta ir teks Stalinui, jei nepasiseks su
sijungti “Azijai Azijatam”. Indija ir Kinija turėtų būti Azijos 
ašis. Spėjama, kad Indija numato imtis iniciatyvos ir virsti čia 
Juozapo žūtbūtiniu konkurentu.

Šituo žaidimu labiau susidomėję ir daugiau vilčių turi britai, 
kad Kinija eis su Indija. Amerikiečiai žiūri skeptiškai. Jų skepti
cizmui yra pagrindo. Kur bolševikas įsmeigė durtuvą, iš ten jis 
ir jo įtaka iškrapštoma tik durtuvu.

I

Dr. Petersui, buvusiam laik
raštininkui, atėjo šauni min
tis — parašyti tokį žmonijos 
istorijos vadovėlį, kuris tiktų 
tiek vakarų, tiek rytų Vokie
tijai. Toks veikalas pasitar
nautų perskirtos Vokietijos 
vienybei palaikyti... Kaip tai 
jam vyko, informuoja vokie
čių žurnalas “Der Spiegei” nr. 
47.

Peterso idėja buvo perduo
ta vakarų Vokietijos valstybių 
švietimo ministeriams. Jiems 
patiko. Atsiklausė, ką galvotų 
istorijos profesoriai. Tokios 
įžymybės kaip Heidelbergo so
ciologas Weberis, Freiburgo 
istorikas Ritteris, Miuncheno 
istorikas Schnabelis — ir į tą 
kompaniją prisidėjo dar rašy
tojas Thomas Mannas — jie 
visi pasisakė, kad tokis veika
las “pasitarnautų taikos tarp 
tautų reikalui”.

Su idėja ir taikos argumen
tais nuskubėta į Amerikos 
aukštojo komisaro įstaigą pas 
kultūros patarėjus. Tie pasi 
sakė: OKEY ir pažadėjo pini
gų

Petersui knyga buvo užsa
kyta. Avansai sumokėti. Kai 
ji buvo parašyta, atrodė pui
kiai — su vokišku planingu
mu, suskirstymais, lentelėmis. 
Vienas vardas ko vertas — 
“Sinchronotipinė pasaulio is
torija”.

Hannovery prof. Heckelis, 
švietimo ministerijos vienas iš 
direktorių, įspėjo autorių ir

toks 
ma- 
ten- 

anti- 
toks

amerikiečiams ne

ministerį, kad katalikai esą 
“išuostę” veikalo tendenciją. 
Pats Voigtas, ministeris, ėmė
si skaityti. Perskaitęs pasakė, 
kad veikalas jau nesąs 
raudonas, kaip kai kas 
nąs, kad komunistinės 
dencijos nesą; o kai dėl 
amerikoniškumo. tai 
švirkštas 
pro šalį.

Ministeris Dr. Šteinas 
(CDU) paskaitęs ėmė rauky
tis; jam kilo įtarimų. Tada 
paėmė peržiūrėti dar karinės 
valdžios Hessene švietimo ir 
auklėjimo skyrius, kuris 1949 
m. birželio 15 d. Išgyrė veika
lą ir išdavė pažymėjimą raš
tu: “knyga yra nepaprastai 
vertinga ir įsakmiai rekomen
duotina mokykloms. Keisti 
nieko nereikia, prieštaravimų 
jokių”. Atsargiam Šteinui dar 
to nepakako. Jis sukvietė būrį 
istorikų, ir jo kaktoj raukš
lės išsilygino, kai tie vienu 
balsu knygą išgyrė ir pripaži
no, kad vyriausybė turi viską 
padaryti tai knygai išleisti.

Susirinko švietimo ministe
riai, vartė, žiūrėjo, gyrė. Pe- 
tersas savo istoriją buvo pa
vadinęs “apolitine ir-nemark- 
sistine”. Ministeriai matė, kad 
ji yra “antidinastinio, antika- 
pitalistinio ir antiklerikalinio 
pobūdžio”. Betgi jie, ministe
riai, yra dauguma socialdemo
kratai ir galvoja taip pat Tai 
kas, kad katalikams nepa

tiks ... Knygos leidimą sula-

rė paremti ir čia pat užsakė 
— žemosios Saksonijos švieti
mo ministeris 5000 egz. už 
60.000 DM. Bremenas už 12. 
000, Hamburgas už 14.000, 
Berlynas 12.000, Hessenas 30. 
000. Daugiausia prisidėjo 
Amerikos komisaro įstaiga — 
švietimo skyriaus šefas padė
jo ant stalo 55.000 DM, parū
pino popierių ir dar užsakė 
14.000 egz., skirdamas avan- ; 
so 147.000 DM.

Amerikiečių laikraščiui “Die 
Neue Zeitung” tęsiant pagy
rimus, veikalas buvo išspaus
dintas. Išspausdintos knygos 
nepaslėpsi. Ji atsidūrė kritikos 
ugnyje. Ministeriai, profeso- • 
riai, kurie buvo išgyrę, dabar ' 
nustebo ir išraudo, kaip jie 
buvo nepastebėję to, ką da
bar spaudoje iškėlė recenzen
tai katalikai. O jie. nagrinė
dami sakinukas po sakinuko, 
parodė, ką veikalas iškelia ir 
ką nutyli, kaip įvykius nušvie
čia. Jie atkreipė dėmesį, nuo 
ko pradeda žmonijos istoriją 
autorius, — ogi nuo to, 1000 
metų prieš Kristų, kaip Žydų 
karaliaus Dovydo kariuomenė 
sumušė filistinus, ir baigia 
1952 m., kaip tarp Volgos ir 
Dono išvestas Lenino kanalas, 
kuris sujungė penkias jūras. 
Nurodė, kaip kalbėdamas apie 
Kristų, autorius Judą išveda 
revoliucionierium. o Kristų 
atžagareiviu, sakydamas: “Ju
das veltui mėgino patraukti 
Kristų, kad imtųsi revoliuci-

Kr. F. B.och H Stanford, f'alif., universiteto Stockholme sveikina Švedijos karalius Gustavą'. Vi. 
jteikęs jam Nobelio premijos diplomą ir čeki. Kairėje Dr. F.. M. Purcell, K Harvardo universiteto, fizikos 
laureatas, nusilenkia savęs savo Nobelio pažymėjimą ir aukso medali.

IŠGANYTOJAS
“Šiandien jums gimė Dovydo mieste Išganytojas, ku

rks yra Kristus, Viešpats". Trumpais žodžiais šv. Lukas iš
sakė praeitųjų amžių laukimą ir busimųjų džiaugsmą, bet 
negalėjo išreikšti jokiais žodžiais sielos nusiteikimo.

Nuo tos valandos, kai Išganytojas susijungė su žmo
gaus prigimtimi, atsivėrė dangus ir Dievas parodė savo 
veidą žemei, kad jos gyventojai aptektų šviesa ir nevaikš
čiotų tamsybėse. Kak**dos nėra tik Jėzaus užgimimas žmo
gumi. nenustojant būti amžinuoju Dievu, bet taip pat ir 
žmogaus atgimimas dieviškosios malonės naujam gyveni
mui. Ir dėl to mūsų džiaugsmas yra didis, virtęs meiles 
pareiga.

Po tiek amžių, net tie, kurie nesupranta įsikūnijimo 
ir Atpirkimo paslapčių, kurie neigia Jėzaus Kristaus die
viškumą, negali atsilaikyti krikščioniškojo džiaugsmo pa
gundai. kuri sunkiasi sielon ramumu ir viltimi. Kristaus gi
mimas ne istorijai priklauso, bet gyvenimui. Tai aušra be 
sutemų, tai vidurdienio saulė, kuri glamonėja ne tik jų my
linčius kūrinius, bet ir bežiedę pievos žjolytę. kaip bejaus
mių kalnų plikas viršūnes.

— Dieviškasis Kūdikėli, Tu. gimdamas Betlie uje, 
visam {>asauliui atnešei prarastą Dievą, Tu žmoguje žmo
gų atradai. Tu sutraukei vergų pančius ir parvedei mus į 
savo ir mūsų Tėvo namus. Tu a;xk>vanojai viltimi ir iš
aukštinai suteikdamas laisvę. Tu nenorėjai mus patrauk 
ti savo galybe, bet pavargei Betliejaus meile, kurios atstū
mimas galėtų reikšti vargą ir net mirtį.

— Viešpatie, Tavo suteikta laisvė didi dovana, bet 
šiurpas ima, kad mes žmonės nemokame ja naudotis. Prie 
Tavo prakartėlės skuba vargšai piemenėliai, keliauja Iš
minčiai, bet budi ir Erodas. Grumiasi meilė ir kerštas. Ne
kaltos aukos krisdamos laimi, o jų nugalėtojai dingsta lai
ko miglose.

—Dangaus Kūdiki, kuris buvai pirmųjų kankinių stip
rybė, Ištiesk pergalės palmes kovojantiems ir duok atleidi
mo malonę klystantiems.

— Gimk visų žmonių širdyse!

nių žygių”. Joną Žiaurųjį 
vaizduoja kultūros platintoju 
Rusijoje, nes jis “įvedė Rusi
joje spausdinimo meną”; 
Manko Kapakas, aukštos kul
tūros inkų karalius “sukūrė 
savo valstybę komunistiniais 
pagrindais”. Kalbėdamas apie 
Ispanijos pilietinį karą, ko
munistus rodo demokratijos 
gynėjais. O Stalinas tai “iš 
Gori Sovietų valstybės vyras, 
kuris sukūrė pirmą 
tinę konstituciją”
pripažintas vadas pagrindė 
pasaulinio komunizmo reikalą 
Markso - Engelso - Lenino pa
grindais 
lio apie 
iš bado 
žodelio
lagerius...

Kai išėjo aikštėn, kad vei
kalas siūtas nepykantos kata
likybei ir palankumo Rusijai, 
socalizmui ir komunizmui 
siūlais, kilo skandalas. Puolė
si į autorių teiraudamiesi, ko
kią socializmo formą jis išpa
žįsta. O jis atšovė: “Aš ma
nau, kad yra tik vienas socia
lizmas”. Pridėkim dar: tas so-

socialis- 
ir “kaip

dabarčiai”. Nė žode- 
pilietinius sukilimus 
prieš bolševizmą, nė 
apie koncentracijos

cializmas, kurio pirmą kons
tituciją Stalinas sudarė.

Vėl ministeriai nejaukiais 
veidais tarėsi. Ir pripažino, 
kad vadovėlis mokykloms ne
tinka. Labiausiai angažavęsis 
Žemutinės Saksonijos minis
teris ėmė šauktis teismo. Bet 
prokuroras atsisakė kelti bylą 
vien dėl turinio. O ministeris 
pasigenda įdėtų 55.000 DM. 
Kiti stengiasi tylėti ir tą pu
mą tokį skandalą tyloje pa
slėpti. Nekaip jaučiasi ir ame
rikonai pareigūnai, kurie ko- 
vojoja prieš bolševizmą, pini
gais ir autoritetu remdami... 
komunizmą.

Nepripažino tinkamu vado
vėliu nė bolševikinė Vokietija. 
Bolševikams vadovėlis dar 
perdaug kapitalistinis ir reak
cionieriškas, nes jie kompro
misų nepripažįsta, čia sugriu
vo profesorių ir ministerių 
svajonė — parašyti toki vei
kalą, kuris būtų ir bolševikui 
ir nebolševikui tinkamas. Lig 
šiol jie nebuvo žinoję, kad ne
galima permesti šiaudinio 
liepto tarp vandens ir ugnies.
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(Pabaiga)
Gal būt. Keistoji, nesupran

tamoji Roza. Moteris be sielos. 
Ir be širdies. Lėlė!

Jackas pradėjo grumtynes su 
savim. Jis jautė Rozos artumą 
ir negalėjo atsipalaiduoti iš jos 
burtų. Jis pradėjo kaltinti save, 
sakydamas, kad jis elgėsi 
šiurkščiai, nepateisinamai, kad 
jis neturėjo teisės atskirti savo 
žmoną nuo pažįstamų, draugų. 
Jis buvo kaltas. Roza dar vis 
tylėjo, ir jis, viską išaiškinęs, 
atsiprašė. Jackas kalbėjo taip 
nuoširdžiai ir taip karštai, kad 
Roza klausė. Jis vėl buvo su
galvojęs kažką naujo, jis vėl 
norėjo atnešti jai dar daugiau 
garbės.

Kitame grožio konkurse jie 
vėl turėjo daug pasisekimo, 
nors ir šiek tiek mažiau, kaip 
pirmajame. Roza buvo daug 
draugiškesnė, net maloni, bet 
Jackas kažkaip netikėjo, kad 
ji nuoširdi. Jų namuose nebebu
vo tų linksmųjų kavučių ir ba
lių. Kai Jackas grįždavo namo 
iš darbo, jis rasdavo namus 
mirtinoj tyloj. Roza dažnai 
kažkur išeidavo. Jis laukdavo 
jos iki vėlybos nakties, ir kai 

ji grįždavo, ji pasisveikindavo 
su juo labai paprastai, tartum 
tai nebuvo nieko ypatingo. Vie
ną vakarą ji grįžo daug vėliau, 
kaip paprastai. Jackas susirūpi- 
męs laukė. Jis nusprendė nebe
tylėti, ir atvirai su ja pasikal
bėti.

Kai tą naktį Roza parėjo, 
Jackas atsistojęs paklausė:

— Roza, ką tai reiškia?
Roza ramiai ir abejingai pa

kėlė savo mėlynas akis į jį.
— Tai reiškia, kad atėjau pa

siimti savo daiktų, — atsakė 
ji, eidama į savo kambarį.

— Bet kodėl?
— Todėl. Aš išvažiuoju. Tie

sa, norėjau tau pasakyti, kad 
jau užvedžiau skyrybų bylą

— Roza!
— Kitos išeities nėra.
— Roza! — Jackas stovėjo 

pritrenktas, matydamas, kaip 
skubiai ji krauna savo drabu
žius į lagaminą.

— Su Lloydu
— Gal būt. Ar tau svarbu?
— Roza, kodėl, kodėl? Aš 

tave taip mylėjau. Kaip tu ga
li taip elgtis — kaip tu gali taip 
vaidinti. Juk čia ne scena, ne 
teatras. Kokią teisę turi?

— Teisę? Aš turiu teisę siek
ti laimės!

— Teisę siekti laimės, —kaip 
aidaę pakartojo jis.

Jo akys aptemo, ir Jackas 
atsisėdo, tartum norėdamas 
paskęsti užsimiršime. Kai jis 
atvėrė savo akis, kambaryje 
nieko nebuvo, tik išmėtyti 
drabužiai ir spindinti didelių, 
prabangiškai išpuoštų, bet 
tuščių kambarių šviesa.

Jackas išėjo gatvėn, palikęs 
duris atdaras tartum tie na
mai būtų ne jo. Visą naktį ir 
kelias kitas dienas jis vaikš
čiojo po miestą, ilgai kalbėda
mas su savim ir žmonėms, ku
riuos sutiko. Jis juokėsi, verkė 
ir vėl pratrūkdavo nesuvaldo
mu juoku. Praeiviai sustodavo 
ir pilni užuojautos, bet kartu 
ir baimės, duodavo jam platų 
kelią.

Ilgas savaites, mėnesius jis 
bastėsi, praradęs laiką ir pa
saulį. Tik vėliau, griežtoj dak
taro priežiūroj, jis grįžo į tik
rovę. Tačiau jis buvo abejin
gas ir tikrovei — atrodė, kad 
jis stovi ant tikrovės slenksčio 
ir neina toliau. Jis pradėjo 
dirbti, savo uždavinius atlik
damas sąžiningai, meistriškai. 
Bet kai su naktim aprimdavo 
didysis miestas ir tik bokštų 
atšvaitos, kaip pavojaus sig
nalai, šviesdavo aukštai rau

dona ugnim, Jackas grįždavo 
į savo pasaulį.

Ir štai jis stovėjo prieš sa
vo draugų būrį, pasakodamas 
savo išgyvenimus, savo skaus
mus. Figūros vėl atgijo ir priė
jo dar arčiau prie Jacko.

— Ar tai viskas, Jackai? 
Tai banalios žmogiškos dra
mos galas?

Jis stūmė jas rankomis ša
lip nuo savęs, užsidengė, try
nė akis, bet figūros dar gar
siau kvatojosi*

— Nebijok mūsų! Tu mūsų 
bijai.

— Bijok žmonių, — kalbėjo 
raudonai apsirengusi dama.— 
žmonės tavo skausmą atnešė, 
žmonės, ne mes, manekenai.

— Ar yra skirtumas tarp 
žmonių ir mūsų? — teiravosi 
kita. — Jackai, yra? Pasakyk. 
Juk tu dažnai apie tai esi gal
vojęs, rengdamas mus tu net 
šnabždėdavai apie tai.

— Buvo skirtumas, — pa
reiškė šviesiai mėlyna sukne
le pasipuošusi ponia.—Bet šis 
skirtumas jau baigia išnykti. 
Daugiau ir daugiau žmonių 
įstoja į mūsų eiles. Kas, kad 
jų kūnai šilti, kas kad jie gali 
judėti! Mašinos, kurias jie 
valdo, taip pat juda, turi ši
lumos. Ne vien mašinos — 
štai ta svaiginančių gėrimų 
vitrina dekoruota šokinėjan

čiais geltonais arbūzėliais. Jie 
taip pat juda.

— Teisybė. Sugebėjimas ju
dėti dar ne viskas. Dar reikia 
sielos, — kalbėjo rimta ponia, 
kuri savo ranka glostė dirbti
nes gėles. — Ir kas yra siela? 
Tai yra vidinė šilima, ne kū
ninė, tai yra žmogiškųjų jaus
mų šilima — užuojauta ki
tiems, meilė, žmonės ta šili
ma apdovanoti. Bet ir vidinė 
šilima gali palengva atšalti. 
Jackai, ar ne tiesa? Juk tu 
tai pats pergyvenai. Tik kai 
kur dar kibirkštėlės išlikę, pa
vyzdžiui Annoj ... Žmogaus 
siela miršta... Ji stingsta. 
Tik pažvelk pro langą. Tūks
tančiai vaikšto gatvėmis, bet 
kai kuris iš jų parkrinta, jo 
niekas nepastebi, niekas juo 
nesirūpina. Ir mes tai mato
me kasdien. Kaip atšalę žmo
nių širdys! Kiek žiaurumo jo
se! Žmogaus siela miršta, 
šaltumas! šaltumas! štai kuo 
jie į mus panašūs: savo šaltu
mu. Ir jie už mus daug blo
gesni, nes mes niekam neken- 
kiam, o jie vienas kitą žudo, 
skriaudžia. Jie lenktyniauja, 
siekdami garbės ir malonumo, 
lyg garbė būtų pasiekiama 
tada, kai tavo artimas kenčia.

— Pavyzdžiui, kad ir Roza. 
Jackai, nesijaudink, nesikan- 
kink. Pasakyk, ar yra skirtu

mas tarp jos ir manęs? Tu ją 
puošdavai, rengdavai, kaip ir 
mane, besielę lėlę.

— Tu jai pasakei savo 
skausmą, bet ar gailėjosi ji ta
vęs? Ar ji jautė? Ne, nes ji 
neturi sielos, nes ji tik lėlytė, 
kuri ieško tik malonumo. Ar 
ne tiesa, Jackai?

— Ak, — sudrebėjo Jackas, 
— kodėl negalite pasigailėti 
manęs?

— Ne, turi pažiūrėti tiesai 
į akis, turi galutinai išspręsti 
šią problemą: ar yra skirtu
mas tarp mūsų ir žmonių? Ar 
yra skirtumas tarp mūsų ir tų 
nudažytų lengvabūdžių lėlių? 
Tarp štai tų elegantiškai ap
rengtų manekenų ir linksmų
jų ponų, kurie lankydavosi ta
vo namuose? Ar jie turėjo sie
lą? Ar jie jautė, kas yra tei
singumas ir moralumas? Ar 
jie pagalvojo kada apie kitus 
žmones?

— Pasigailėkit manęs, — 
maldavo Jackas, — eikite ša
lin!! Kodėl jūs mane apsto
jot, kodėl mane kankinat

— Todėl, kad turi bent vie
ną kartą pažiūrėti teisybei į 
akis. Vėliau jau nebebus taip 
skaudu, tu jausiesi daug ge
riau. Tu būsi laisvas. Grįžki
me prie Rozos. Na, pasakyk, 
ar ji ne lėlė? Lloydas prie jos 
prisitaikė, išniekino ir pametė.

Ji krito dar žemiau, į pačias 
gilumas. Tu dar ir dabar ken
ti dėl to, o ji tavęs net nesi
gailėjo. Pasakyk, ar esi turė
jęs bent vieną minutę laimės 
su ja?

— Esu turėjęs, esu! Savo 
triumfo dieną ji mane nuošir
džiai pabučiavo.

Garsus juokas užslopino jo 
žodžius.

— Tu kvaileli! Net ir tas 
pabučiavimas buvo apgaulin
gas. Tu pats buvai nuoširdus 
ir manei, kad ir ji nuoširdi. 
Jei nori, mes tave šimtą kar
tų lygiai taip pat pabučiuosi
me!

Ir figūros ėjo artyn jo, sa
vo medines rankas ištiesę jį 
glamonėti, savo šaltas, dažy
tas lūpas tiesdamos prie jo.

Jackas gynėsi, stūmė jas į 
šalį, grūmėsi su joms, kol pa
saulis ir gyvenimas išnyko iš 
jo sąmonės.

Ryte, kai darbininkai pakė
lė vitrinos uždangą, jie rado 
Jacką be sąmonės gulintį vi
duryje netvarkingai išmėtytų, 
parverstų manekenų. Netoli jo 
gulėjo vienas visiškai sudau
žytas. Visa vitrina buvo pilna 
nejaukios tuštumos.

Nenorėdami, kad susirinktų 
žmonės, jie greitai užtraukė 
uždangą.
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PITTSBURGH, PA
Vyžių Radijo valanda

Pittsburghiečiai lietuviai turi 
malonumą kas sekmadienis 
klausytis gražios programos, 
kurią duoda Vyčių vadovauja
ma Lietuvių Katalikų Radijo 
valanda nuo 1:30 iki 2 vai. po 
pietų banga 1550 iš \VLOA ra
dijo stoties.

Klausytojai džiaugiasi ir 
gražių kamplementų pasiunčia 
valandos tvarkytojams.

ši Radijo valanda yra lie
tuvių katalikų programa. Ji 
yra dalis katalikų akcijos; ji 
įeina į tiesioginį katalikų vei
kimą. Jei šios Radijo Valandos 
nebebūtų, atsirastų didelė tuš
tuma Pittsburgho lietuvių ka
talikų gyvenime...

Kadangi ši programa yra ka
talikų, tai ir jos išlaikymu turi 
rūpintis pirmiausia katalikai. 
Nepakanka ,kad jie sekmadie
niais 1:30 vai. atsisuka savo 
namų radijus ir — gražiai bei 
atidžiai klausosi! Tai gerai, 
bet to neužtenka: reikia palai
kymo! Lietuvių Katalikų Radi
jo Valanda Pittsburghe negali 
iš nieko išsilaikyti. Kas sekma
dienis kaštuoja 30 dolerių (rei
kia Radijo stočiai sumokėti).

Pittdjurgho lietuviai katali
kai turėtų jausti pareigą savo 
pinigais šią valandą palaikyti. 
Jei visi po truputį prisidėtų, ši 
Lietuvių Katalikų Radijo 
landa Pittsburghe galėtų 
čiai žydėte žydėti.

Čia paduodame adresą 
ir kitokiems raštams 

Lithuanian Catholic

Količienė, J. Virbickas, V. 
Vaina ir J. Taoras.

Reikia pasidžiaugti, kad po
sėdis teužtruko 1 valandą ir 
praėjo labai sklandžiai ir dar
bingai.

Remia B ALF ą
Marijona Astrauskienė iš 

Espleno Pittsburgho Balfo Sky
riui paaukojo $5.00. Ji yra ne
pasiturinti senutė, o remia ki
tus. Kur gi tie, kurie yra tur
tingi?!...
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CHRISTMAS GREETINGS v

VICTOR SHOE COMPANY
Homestead’s Largest Shoe Store 
HOME OF RED CROSS SHOES

316 East 8th Avenue
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UTHUANIANS. Patronize these Merchaats 
and advertisers!

Gruodžio 7 d. 2 ir 4 vai. po 
pietų Carnegie Music Hall bu
vo tradicinis Pittsburgho tau
tų pasirodymas su savo daino
mis. Klausytojų buvo susirinkę 
daug. Programa — įvairi ir į- 
domi. Joje dalyvavo ir šv. 
Pranciškaus Akademijos mer
gaičių chorelis su 2 lietuviško
mis kalėdinės giesmelėmis, se
sers M. Franceskos vadovauja
momis. Pagiedojo gražiai.

Programoje dar dalyvavo su 
dainomis — giesmėmis (savo 
tautinėmis kalbomis) škotai, 
velšai, slovakai, prancūzai, ki
nai. norvegai, vengrai, lenkai, 
italai, slovėnai, graikai, ameri
kiečiai (angliškai), negrai 
(negriškai viena Afrikos negrų 
kalba), bulgarai, serbai, ukrai
niečiai. vokiečiai, airiai (airių 
kalba) ir rusai.

Buvusieji galėjo pasidžiaug
ti įvairių tautų dainomis-gies- 
mėmis.

RĖDSHAV MEN’S WEAR

CHRISTMAS GREETINGS

I POST SHOfcS

Va
šia-

505 E. 8TH AVENUE 
HOMESTEAD, PA.
Phone: HO. 1-0930

Homestead, Pa. i!

A MERRY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR!
To alleur CosVumers and Friends

DIAMONDSW ATCHES • ELECTRICAL APPLIANCES

SEASON’S GREETINGS

TOOHEY MOTOR CO
Ford Sales & Service

412 E. 8TH AVENUE HO—2-0600

SEASON’S GREETINGS

The B. F. GOODR1UI1 COMPANY
Retai I Division

208 E. 8th Avė. Homestead, Pa.

SEASON’S GREETINGS

HO. 1-9172
DEBOIT TRANSFER

— AND —

DEBOIT TRANSITSEASON’S GREETINGS

☆

HOMESTEAD, PA.
HO. 1-1435

128 E. 8th Avenue 
Homestead, Pa.

HEADQUARTERS IN HOMESTEAD
For Tires, Tubes & Batteries

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų linkiu 
mano seniems ir naujiems draugams ir pažįstamiems

KROM’S CAFE
ALBERT KROM, prop.

Choice Wines, Beers A Liųuors

SICK ROOM SUPPLIES

JE 815 Am StreetM Phone: HO. 1-3442

A Merry Christmsa and a Happy New Year!

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
linkime lietuviams kostumieriams

West Homestead Baking Company
Cakes—Pieš—AU Assortments of Cookies

Wedding & Birthday Cakes a Specndty
BAKERS OF QUALTTY WHTFE & BREAD 

Delivered daily from oven to home
Plant and Store Store
467 W. 8th Avenue 382 E. 8th Aven

HO. 1-1296 HO. 1 0575

A. E. KATILIUS
JEHELRY
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Homestead, Pa.

SEASON’S GREETINGS

SOLOMON’S
Homestead’s and Braddock’s 

BEST MEN’S STORUS

858 Braddock Avė. 
Braddock, Pa.

8th Avė. cor. McClure St. 
Homestead, Pa.

FOOBVEAR FOR THE ENTIRE FAMILY
Curtishoes for men—Red gocse shoes for children— 

Grace Walker shoes for vvomen.
VVe give and redeem Red Goose premium coins

322 East 8th Avė., Homestead, Pa.

A Merry Christmas and a Happy New Year!

CAMPBELL’S
The Store With the White and Black Front

Fish—Poultry—Eggs—Cut Up Chicken

609 AMITY STREET
Homestead, Pa.

A MERRY CHRISTMAS 
and

A HAPPY NEW YEAR!

rwy q First Federal
Savings & Loan

Ass’n
of Homestead

Homestead, Pa.

SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

JOETS TAVERN
JOSEPH *V. STARKA, Prop.

FINELIOUORS — HOT LUNCHES
610 Ann Street Phone.- HO. 1-9491 1Homestead, Pa. K
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Sklandus ALTO posėdis

Gruodžio 10 d. Piliečių Klubo 
patalpose įvyko Pittsburgho 
ALTo skyriaus valdybos posė
dis, kuriam pirmininkavo sky
riaus pirm. Adolfas Paleckis ir 
sekretoriavo Stasys Bakanas.

Programoje buvo 2 svar
biausi klausimai: 1) lietuvių 
suvažiavimas ir 2) Lietuvos 
Nepriklausomybės Šventės mi
nėjimas.

Nutarta lietuviškų organiza
cijų atstovų suvažiavimą šauk
ti 1953 m. sausio 25 d. 3 v. po 
pietų Piliečių Klubo patalpose.

Vasario 16 minėjimą ruošti 
nutarta 1953 m. vasario 15 d. 
(sekmadienį) 3 vai. p.p. Pilie
čių Klubo salėje.

Su paskaita bus kviečiamas 
L. šimutis, vyriausias “Drau
go” redaktorius.

Taip pat bus kviečiami meni
nei programai atlikti vargoni
ninkas K. Bazys ir šv. Pranciš
kaus Akademijos mokinės.

Šiame ALTo posėdyje dar 
dalyvavo: K. A. Sušinskas, V.

MORRIS GRINBERG’S
Women's and Children’s Wear

Since 1895
Homestead, Pa. | ^įKg 

M S?

COMMUNITY PHARMACY
PRESCRIPTIONS

t

A Merry Christmsa and a Happy New Year!

UNITED GANDY CHOPPERS 
Delicious Home Made Candies and our own made 

Quolity Ice Cream.
230 E. 8th Avenue 730 Braddock Avė.

HO. 1-2344 • BR 1-5866
Homested, Pa. Braddock, Pa.

Also available at Radio Ccnter Sweet Shoppe

— Jurgio Jankaus apysaka 
“Paminklas” vokiečių kąlba 
buvo išspausdinta Tuebinge- 
ne leidžiamam žurnale Story 
(Die modeme kurzgeschich- 
te). Sis žurnalas Vokietijoj tu
ri labai didelį tiražą
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A Merry Chirstmas and a Happy New Year to Our 
Lithuanian Customers and Friends

Johnson’s Odorless Cleaners
T. N. BARTEL, Mgr.

Two stores:
305 W. 8th Avenue West Homestead, Pa.
llth and Amity St’reets Homestead, Pa.

Phone: HO. 1-0128

f Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų!

| MILIUS FURNITURE
ą Your Home Should Come First
t 320 East 8tli Avė. HO. 1-2228—1-2229 Homestead, Pa. i

A MERRY CHRISTMAS AND

A HAPPY NEVV YEAR!

| SEASON’S GREETINGSf WOLK’S
< FOR FINE FURNITURE
Č 224 East Sth Avenue
j Homestead, Pa.

i
i

Lnited Steeluorks of America, C.I.O. 
District 15 — Local Union No. 1397

502 EAST E1GHTH AVENUE 
MUNHALL, PA.

Phone. HOmested 2-2522—2-2523
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MATTHEV VITARTAS |

Darbininkas

JAUNI MUZIKOS MĖGĖJAI
PHILADELPHIA, PA.
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I Help Vantcd Alale TpIebIht; DEARBORN 241819 
TO PLACE HELP H ANTED ADS. 

Ask For Ad Taker %

G
Tt*

BRADDOCK, PA.

Just across the Rankin Memorial Bridge

*

iit
“SERVLNG HOMEMAKERS FOR 3 GENERATIONS” jį

J. ABRAMAVTČIUS—SAVININKAS
Laikome alų, degtinę, vyną ir užkandžius 

Atvažiavę į Braddock’ą, Pa., 
užeikite pas mus.

SIXTH STREET BRADDOCK, PA.

OHRINGER
HOME FURNITURE CO.

5A

Ž 
į

i?
i).

»!
p____

Sveikiname su Kalėdų Šventėmis 
ir linkime laimingų Naujų Metų— _ _ —mūsų draugams ir pažįstamiems

LABUSKES & SONS
CREDIT J EWEI jEK

Turime didelį pasirinkimą įvairių daiktų.
Diamonds, Watches, Repairing

7527 Hashington Avė., BR. 1-4674 Suissvalc, Pa.

SEASON’S GREETINGS!

G. H. SNYDER
LAIKRODININKAS

Didelis pasirinkimas
BLL0WA, HAMILTON ir ELGIN LAIKRODŽIU

Pasirink deimantinį žiedą pas Snyder

Galima sutarti dėl 
lengvų išmokėjimų

1926 CARSON STREET

Per 50 metų geriausios 
vertės prekės

S. S., PITSBLRGH, PA. 
Telefonas HE. 1-1593

Linkime linksmų šventų Kalėdų 
ir laimingų Naujų Metų!

i! 
i! 
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Lapkr. 29 d. buvo jaunųjų 
lietuvių dainininkų ir pianistų 
diena. Jie turėjo savo koncer
tėlį p. Farnese Studijoj, kur 
mokytojauja p. Juzė Augaitytė. 
Pirmoji ir pati jauniausia dai
nininkė buvo Ona Matijošaity- 
tė. Jos tik pirmas viešesnis pa
sirodymas. Jenė Truskey, tėvo 
lietuvio ir motinos airės dukre
lė, skambino pianinu. Julija 
Eitminavičiūtė, tautiškais dra
bužiais pasipuošusi, sudainavo 
Oi rūta ir nuotaikingą etiudą iš 
Chopino. Ji jau prityrusi cho
ristė, daug dainavusi visuose 
lietuviškuose parengimuose, 
bet pirmą sykį išėjo su solo. 
Tikrai meniškai dainavo savo 

Linkėtina ir toliau 
žengti dainos mene. Audronė 
Gaigalaitė, vos 15 metų daini
ninkė, bet jau suspėjusi įsigyti 
patyrimo, labai muzikaliai ir 
jautriai sudainavo Lakštingalė
lę ir vieną anglišką. Pianistės 
buvo Olesė Motekūnaitė, kuri

I

Tikrai nr
daineles.
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V. J. Kraus. Jeuelfr
Čia galima gauti gražių kalėdinių dovanų: aukštos rūšies 

laikrodžių, deimantinių žiedų bei kitokių papuošalų.
1816 CARSON STREET,

Tel. EV. 1-4850 SJ3. PITTSBl RGH, PA.

v^.'.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!

Capito! Cleaning & Dyeing
Žemiausios kainos visuomet—24 valandų patarnavimas

Cor. Xth Avė. and McChire Street Munhall, Pa.

Eglutė
Lietuviai mokytojai ir šie

met rengia Eglutę vaikučiams. 
Programa ir dovanėlės sudaro
mos mokytojų ir tėvų. Eglutė 
bus tuoj po Kalėdų, šv. Kaži 
miero parapijos mokyklos sa
lėj. Norintieji iš toliau daly
vauti, turėtų tuoj pranešti šeš
tadienio mokyklos mokytojams 
ir sekti pranešimus spaudoj.

Prof. V. Krėvės paskaita
Lietuvių mokytojų sumany

mu surengta vieša paskaita 
prof. V. Krėvės. Tai yra metinė 
mokytojų lietuviška paskaita 
plačiajai visuomenei. Tikima, 
kad visi įpras į tokias paskaitas 
ir uoliai* dalyvaus. Po paskai
tos p.p. Balčiai suruošė jaukų 
pobūvį prof. V. Krėvei ir savo 
draugams bei pažįstamiems.

Iš Bendruomenės darbu
Amerikos Lietuvių Eenuruo- 

menės Philadelphijos apylinkė 
gražiai veikia. Valdyba jau 
pradėjo savo pareigas visu na
šumu. Sekretoriatas įsigijo ra
šomąją mašinėlę, atspausdinti 
laiškų ir vokų užrašai, tvarko
mas archyvas, surašyta keli 
tūkstančiai adresų, padarytas 
veiklos pianas. Paskutiniame 
valdybos posėdyje įsteigtas 
Lietuvių Ramovės Fondas, ku
rio globėju sutiko būti J. Jan
kus. ALBPS finansininkas. To 
Fondo sumanytojas ir uolus rė
mėjas bei pirmas aukotojas 
buvo vic. pirm. Balys Raugas. 
Sumanymas tikrai sveikintinas.

labdara ir Ralfas
Labdara asmeniškai ir per 

Balfą nepamirštama philadel- 
phijiečių. Švenčių proga šimtai 
siuntinių plaukia į užjūrį. Vie
toj renkami drabužiai ir kitos 
dovanos, kurios siunčiamos 
Balfui. Per Balfą bus sušelpti 
tie .kurie labiausiai reikalingi. 
Balfo valdybos labai sėkmingas 
susirinkimas buvo gruodžio 3 
d. pas pp. Bachus. Kalėdų šven
čių proga išsiųsta auka $150.- 
00 vaikučiams, numatyta lab
daros reikalams didelis paren
gimas, svarstyta seimo reikalai. 
Nutarta siųsti savo delegatą į 
Balfo seimą, sausio 9-10 dieno
mis, Bostone.

Kan. J. Končius čia.
Balfo pirmininkas svarbiais 

reikalais lankėsi Philadelphijoj. 
Jis papasakojo liūdną lietuvių 
ir kitų tremtinių likimą Euro
poj. Philadelphijiečiai gyvai 
pritarė .jo sumanymui dirbti 
mūsų kenčiančiųjų brolių ir se
sučių gelbėjimui, ypač ligonių 
ir vaikučių.

ką tik pradeda, bet jau sugebė
jo gražiai paskambinti. Gerai 
išsilavinusi Rita Žukauskaitė, 
paskambino Rytą ir Son Pochi 
Fiori. Ji jau seniau yra sėk
mingai skambinusi įvairiomis 
progomis. Tai gera proga jau
niesiems lavintis ir viešai pasi
rodyti.

Pagalba studentams
Nuo spalio mėn. Pihladelphi- 

jos Tarptautinis Institutas gavo 
pašalpos remti studentams, ku
rie nori baigti savo studijas, 
bet negali dėl finansinių sunku
mų. Mr. Wesley Wagner yra 
Fondo globėjas.

Aiiierlkos laisvių 
minėjimas

Šiemet sukanka 161 metai, 
kaip buvo priimta pirmųjų pa
taisų Amerikos Konstitucijai— 
taip vad. Bill of Rights. Jų mi
nėjimas bus gruodžio 15 d. 
Miesto galva paskelbs atsišau
kimą tai iškilmingai paminėti.

Bronius Tvarsūnas,
Liet. Neprikl. Karo Invalidų 

Sajunogs pirmininkas, šiomis 
dienomis Philadelphijoje, Pa., 
per prof. J. Puziną užsiprenu
meravo Lietuvių Enciklopediją, 
čia susidomėjimas Lietuvių 
Enciklopedija yra didelis.

Mirė
A. a. Julius Gurevičius, 1792 

E. Moyamensing avė., atsiskyrė 
su šiuo pasauliu gruodžio 1 d. 
Jis neilgai sirgo Buvo šv. Vardo 
Draugiojs narys, geras šv. Ka 
zimiero parap. parapijietis. 
Palaidotas šv. Kryžiaus kapinė
se gruodžio 6 d. Pranas Storū- 
nas mirė gruodžio 1 d. ir palai
dotas gruodžio 5 d. Ilsėkitės 
ramybėje.
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Ar jūs ieškote nuolatinio darbo? 
Mes turime vietų šiose srityse:
_• ASSEMBLERS
• PRESS OPERATORS
• SPOT KALDERS

Geros darbo sąlygos, pilna dar
bininkams prit*dų programa į- 
skaitant užmokamą ligoninę, ap- 
draudą ir pensiją. Proga sąžinin
gai darbininkei. Tremtinės kvie
čiamos, turi rašyti ir kalbėti 
benk kiek angliškai. Ateikite.

Adveriising Metai 
Displav Corp.

4620 W. 19th* Cicerą. 1IL
MR. STICKLING

Ar jūs ieškote nuolatinio dario. 
švarios dirbtuvės—darbininkų į- 
vertinimo? Mums reikalinga:

• SH**AR OPERATORS
• PRESS OPERATORS
• SPOT KELDĖRS
• FOLDERS

Kompanija užmoka ligoninę, ap- 
draudą. pensijos planas. Tremti
niai kviečiami. Turi kalbėti ir 
suprasti angliškai. Ateikite:

Advertising Metai 
Display Corp, 

MR. STICKL1NG 
46211 U. I9th Cicero. III.
Šaukite: BIshop 2-124°

Al KS< IAI SI ATLYGINLMAI 
PRADEDANTIEMS

• MACHINE OPERATORS
• RADIAL DRII.L PRESS
• MILLING MACHINE
• TURRET LATHE —

PLANE RGPERATORS
• ASSEMBLERS

Nakties pamainoje dirbantiems 
10' < premija.

Mielile Printing 
Press & M f g. ( <>.

14th St. and S. Damen

i

Iš Kultūros Fondo susirinkimo

' '

Lietuvių Kultūros Fondo 
skyriaus informacinis susirin
kimas įvyko gruodžio 7 d. lie
tuvių salėj. Valdybos pirm. A. 
Augustinavičienė kalbėjo apie 
skyriaus veiklą apskritai, iždi
ninkas A. Laikūnas supažin
dino su iždo padėtimi (Fondo 
kasoj šiuo metu 
su viršum, kiti 
pas narius kaip 
nario mokestis),
pranešė apie KF rengiamą 
Naujųjų Metų sutikimą, Ig. 
Malinauskas — apie Clevelan
de surengtą lietuvių dailinin
kų meno parodą ir kt# Nariai 
gyvai svarstė keliamuosius 
klausimus. Valdybos veiklai 
pritarta ir pažadėta ją ir to,- 
liaa remti. Susirinkimui pir
mininkavo Jankus, sekretoria
vo Kavaliauskas.

CLEVELAND, OHIO

yra 600 dol.
600 yra dar 
nesumokėtas

J. Daugėla

Dr. S. T. Tamošaitis Lietu
vių Kultūrcs Fondo susirinki
me dramos veikalo konkurso 
fondui paaukojo 100 dolerių. 
Daktaiui ir jo žmonai buvo 
sukeltos ovacijos. Jis yra jau 
senas Amerikos gyventojas, ir 
jo pavyzdys turėtų šį tą pasa
kyti tiems mūsų profesiona
lams. kurie ne tik nedalyvau
ja aktyviau lietuviškoj veikloj, 
bet ir savo pinigines laiko kie
tai lietuviškam reikalui už
gniaužę.

Adv. J. Smetona Balfo 55 
skyriui perdavė S47.43 pelno, 
gauto iš V. Jcnuškaitės kon
cerno, kuris buvo surengtas 
spalio 26 d.

Balfo visų trijų skyrių pini
ginė rinkliava, vadovaujama

I

Help Wanted—Malė and Female

BEFORE YOU DECIDE
Select Your Opportunities in Your Ovvn Neighborhood 

Avoid Cold Weather Transporiation Diffieulties
OI \<; WOMFX
LIGHT PLANT VVORK

No experience necessary. Pleasant surrounding and people. 
Sočiai and athletie activities. You'll enjoy vvorking here. 

Company cafeteria. Insurance. Many other benefits.
MR. DREVVS

I)e Luke Check Printers Ine.
3456 N. KEDZIE

HERE’S A TIP FROM 
OLD ST. NIEK HIMSELF 
AND HIS FAVORITE HELPER

OLD ST. N1CHOLAS CONFERRING WITH HIS 
HELPER MR. EUGENE KLYCZEK IN HIS 

OFF1CE AT 1542 HALSTED STREET IN 
CHICAGO HEIGHTS, ILIJNOLS

SEASONS GREETINGS

GORDON & JACOBSON
CHRYSI.ER and PLYMOI TH
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530-44 Eighth Avenue Phone: HU>. 1-3600

S" Ml NHALL, PA.
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A Merry Christmas and a Happy Nevv Year 
“Flowers For Ali Occask as”

Masley’s Flower Shop
• WEDDING and FUNERAL

A R R A N G E M E N T S
f

Corsages and Plants
Phone HO. 1-9919 Store Cor. 8th & Dixon

All Hours Mnnhall, Pa.
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Š. Laniausko, vykdoma visu 
atsidėjimu. Ji randa gyvo at
garsio. Truks visą gruodžio 
mėnesj. Rinkėjai žada aplan
kyti visus lietuvius ir iš kiek
vieno paimti jo skiriamą var
go broliui bei seseriai dalį.

Naujojoj parapijoj gruodžio 
7 d. per pamaldas giedojo J. 
Kazėno vadovaujamas vyrų 
Ąžuolų oktetas. Paliko didelį 
įspūdį. Kaikurių išsitarimu, 
tai buvusi netikėta parapijos 
šventė.

Jonas Zorcka ir Šarūnas Peč- 
kus gruodžio 3 d. išvyko į JAV’ 
armiją karinės prievolės atlik
ti. Draugai jiems surengė iš
leistuves. Savo nariui Peckui 
Išleistuvės gruodžio 28 d. su
rengė ir Čiurlionio ansamblis.

A. R. V.
Vyčių “Apkalbos ir meilė”
Lietuvos Vyčių 25 kp. lapkr. 

23 d. lietuvių salėj pastatė Jo
no Tarvydo 2 veiksmų kaimo 
vaizdelį “Apkalbas ir meilę”. 
Vaidino: J. Sadauskas, M. Gal
dikienė, K. Paškonis, J. Rakau
skas, M. Trainauskaitė, V. Žit- 
kutė, P. Vidugirienė, A. Nei
manienė. Dainuojantį ir šokan 
tį kaimo jaunimą sudarė dau
giausia lituanistinės vysk. Va- 
lančaius mokyklos mokiniai. 
Režisavo S. Telksnis, jam padė
jo J. Sadauskas, muzikinę dalį 
tvarkė Pr. Pesys.

Šitas parengimas buvo visų 
(senųjų ir naujųjų) lietuvių 
bendro darbo gražus vaisius. 
Didžiai malonu, kad vyčiai mo
ka rasti bendrą kalbą ir į lie
tuvišką darbą traukia jungti 
nes jėgas. Šiuo keliu turėtų eiti 
ir plačioji visuomenė, bent jau 
katalikai. Deja, iki pageidauja
mo susipratimo čia mums dar 
gana toli. Ir į šį vakarą neatsi
lankė tiek, kiek turėtų norma
liai ateti. Tai apgailėtinas 
reiškinys, dėl kurio mums rei
kėtų rimčiau susimąstyti.

Vaidinimas, kad ir nebuvo 
aukšto lygio, sugebėjo sudaryti 
jaukią nuotaiką. Po vaidinimo 
buvo šokiai su bufetu ir kt. 
linksmybės. St. P.

That jolly old Fellou, so wise in the vvays of Christmas 

spending and Budget Keeping. joins vvith his favorite 

helper, Mr. Eugene Klyczek, presi<i«-nt of Citizen's Fe- 

deral Savings and Ix>an Association in Chicago Heights, 

III., in suggesting that everyone join their fast-growing 

Christmas Savings Club as ųuickly as possible.

Here’s the way it vvorks, vvhen you become a member 

of the club you put a small šunį each week from your 

weekly eatnings into a specia! account sėt up for you. 

The amount is so small you'll barely feel the difference. 

Būt when Christmas tolis around again in '53 you will 

be given a wonderful Nest-egg to spend as you please 

to assure you the most money-carefree Holiday you 

ever had.

So Santa’s personai advice to all is to visit Mr. Kly

czek in Chicago Heights. Or, if it's more convehient you 

can write to him and hi will send you all the particulars 

for joining the Christmas Savings Club. The sooner you 

join Ihe larger your Spending Nest-Egg will be.

GITIZEiNS FEDERAL SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION 

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL
EARN AND SAVE

All Accounts Insurrd Federally up to $10,000

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNERS GROVE

VVE ARE INVIT7NG YOU TO VISIT 
OUR NEVV HOME

GENERAL BANKING 
Hours: 9 A. M to 3 P. M. 
CloHrd All Day W«inrMlay

HOME LOANS. At TOMOBI1,E. 
KKAL ESTATE A F. II. A.

We are members of F. D. I. C.
EDVVARD A. VOLBERDING. R C. BRCMIMUS. fcx<rutive

Vice Pres., R. P. MAKEI.A, Cashier.

5110 MAIN DOM'NERS GROVE 198

ST. ANTHONY SAVINGS * M»AN ASS N 
III“ So. I9th < otirt. Cicero .10. III.

JOSEPH F. GRIBAUSKAS. Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai ir saugiai 
nuo 1922 metų.
D y k a i dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Turtas $5/100,000.00

KAS SKAITO RAŠO

“DARBININKU
UŽSIRAŠO :
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ROCHESTER, N.Y.
— Lietuvių Enciklopediją 

Rochestery pirmieji užsisakė: 
Juozas Batisa, Andrius Nau
jokas, dr. VI. Lelevičius, Alf. 
Dziakonas, Marija Polinaus-

LIETUVIŲ 
TARPE

• Kun. P. Virmauskis, Bos
tono šv. Petro liet, parapijos 
klebonas, paskirtas Liet. Dar
bininkų S-gos Centro Dvasios 
Vadu.

• Kan. V. Zakarauskas, gyv. 
Chieagoje, 6812 Washtenaw 
Avė., paskirtas ALRK Vargo- 
ninkų S-gos Cent. dvasios vadu.

• Naujas Kunigų Vienybė^ 
skyrius. Albany vyskupijos lie
tuviai kunigai susirinkę pas 
kun. J. šupšinską Albany įstei
gė Liet. Kunigų Vienybės sky
rių. Skyriui priklauso 14 liet, 
kunigų. J skyriaus valdybą iš
rinkti kun. Alf. Orvidas—pir
mininku, kun. Matas Čyvas — 
sekret. ir kun. Kęst. Balčys — 
Odininku.

• Kanados Kun. Vienybės 
provincijos suvažiavime lapkri
čio 4 d. buvo padaryta reikš
mingų nutarimų. { naują val
dybą išrinkti: pirm. kun. dr. J. 
Gutauskas, sekr. kun. P. Ažu
balis ir ižd. P. Baniūnas OFM.
• New Yorko - New Jersey 

Kunigų Vienybės provincijos 
susirinkime gruodžio 2 d., Mas- 
pethe išrinkta nauja valdyba: 
pirm. kun. M. Kemėžis, sekret. 
kun. A. Račkauskas, ižd. kun. 
dr. M. Ražaitis.
• Lietuvių Enciklopediją šv. 

Kazimiero Liet. Kolegijos bib
liotekai Romoje užsakė Kunigų 
Vienybės Centro valdyba iš 
Centro lėšų.

Paterson, N. J.
Nauja lietuviška prekybos 

įmonė
Pereitą vasarą iš Brooklyno 

čia atsikėlusi tremtinė Marija 
Šaulienė įsikūrė 61 Lafayette 
St. maisto gaminių parduotuvę, 
kuriai parinko gražų “Nerin
gos” vardą. Naujoji lietuviška 
prekybos įmonė čia jau garsėja 
lietuviškais sūriais, namie ga
mintomis dešromis ir skilan
džiai. Pati M. Šaulienė yra gar
si audėja ir lietuviškų tautodai
lės dirbinių mėgėja. Tad ir jos 
prekybos įmonėj dar galima 
gauti lietuviškų tautinių juos
tų. odos dirbinių, kalėdinių at- 
virukų/ir k.

M. Šiaulienei čia įsikurti pa
dėjo vietiniai lietuviai, o ypač 
daug padeda žinomi tremtinių 
globėjai J. Žilius ir F. Saranka.

Detroit, Mich.
— Šv. Antano parapijos baž

nytinis choras, vadovaujamas 
vargoninko Juozapo Blažio re
petuoja lietuviškas kalėdines 
giesmes. Kad kalėdinė nuotai
ka būtų papuošta linksmomis
giesmėmis choristai prašomi 
uoliau lankyti repeticijas.

— XII. 27, šeštadienį Lietu
vos Vyčių 102-oji kuopa rengia 
šokių vakarą St. Clement salė
je 25th St. ir Michigan Avė. 
Gražiausiai šokančios poros bus 
premijuotos.

Tą pačią dieną buv. Lietuvių 
salėj šeštadienio mokykla ren
gia Eglutę.

— 1953. I. 18. Detroito atei
tininkai rengia koncertą. Pro
gramą išpildys iš Clevelando 
atvykęs “Ąžuolų’' oktetas.

Balfo skyriau* metinė 
apyvarta

76 Balfo skyrius per praė
jusius metus viso turė jo $4800.- 
95 pajamų: aukų 8828 76. iš 
parengimų $567.71. iš viešos 
rinkliavos $3.199.48 ir nario 
mokesčio $205. Išleido $218.08 
įvairiems reikalams vietoje ir 
$4.488.23 pasiuntė Balfo cent
rui. Kasoj dar turi $94.64. Šiais 
metais j centrą iau persiųsta 
1790 svarų drabužių ir dar 350 
įtvarų yra sandėly.

kaitė, Pr. Puidokas, Birutė 
Apanavičienė, Stasys Poškus. 
Antanas Ragelis. Ant. Saba
liauskas, Krakauskas Bro
nius, dail. Alf. Dargis, Br. Vel- 
mmskas, Jonas Adomaitis ir 
Sadauskaitė Valerija.

Liet. Enciklopedijos prenu
merata priimama kas sekma
dienį apie 12 vai. žemutinėje 
parapijos salėje. Ten pat gali
ma gauti ir naujausias liet, 
knygas.

— Kleb. Jonas Bakšys apie 
medų. Pr. sekmadienį ateiti
ninkų susirinkime labai turi
ningą paskaitą apie medų 
skaitė kun. kleb. Jonas Bak
šys. Jo paskaitos kai kurias 
vietas papildė agr. Jonas Pu- 
pininkas ir dr. J. Stankaitis.

— Aušros sūnūs Rocheste
ry. Rochesterio ateitininkų 
pastangomis Rochestery pra
dedamos repeticijos Čiurlio
nienės 4 veiksmų dramos Auš
ros sūnūs. Režisuoja Andr. 
Cieminis.

— Liet, legionierių Gudyno 
postas gruodžio 21 dieną vi
siems lietuvių parapijos vai
kams ruošia eglutę, kurios 
metu vaikai bus pavaišinti ir 
apdovanoti dovanomis. Šiuo 
metu Gudyno postui vadovau
ja Petras Dirsė, jr. Prie eglu
tės paruošimo daug prisideda 
ir P. Pikūnienė.

— Pr. sekmadienį Amerikos 
lietuviai berniukai skautai 
Rochestery šv. Jurgio parapi
jos bažnyčioje turėjo bendrą 
komuniją ir po to bendrus 
pusryčius. Amerikos lietuvių 
berniukų skautams Rocheste
ry vadovauja skautirt. Al. Če
pas, J. Slicks, Paul. Sherkus, 
Al. Stugis ir J. Želnis.

— Gruodžio 6 d. per lietu
vių radio valandėlę buvo pa
minėtas vysk. Baranauskas. 
Minėjimą pravedė Vyt. Žmui- 
dzinas, R. Viliūnaitė ir J. Gu- 
daitė. Buvo paskaityta ištrau
ka iš šilelio.

— Balfo skyrius šiais metais 
grynais pinigais BALF Cent
rui pasiuntė 645 dol. ir Vai. 
Vitkus 5 dol.

— Vai. Vitkus po sunkių 
operacijų, gerokai pagerėjus 
sveikatai, gydosi savo bute.

— L. K. Birutės draugovės 
skautės Vokietijoj esantiems 
lietuvių vaikučiams viso su
rinko grynais pinigais 131 dol. 
ir šv. Jurgio liet, parapijos 
pradžios mokyklos seselės per 
vaikučius — mokinius surin
ko 14 dol. Visi šie pinigai bu
vo perduoti BALF skyriaus 
valdybai, kad persiųstų BALF 
Centrui.

— Ona ir Petras Gudeliai 
šiuo metu švenčia 43 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktuves. 
Petras ir Ona Gudeliai Ame
rikoj gyvena jau netoli 50 me
tų ir abu yra susipratę lietu
viai.

Sb.—.

Indiana Harbor
Minėjo kariuomenės šventę
Lapkričio 23 d. vietos Lietu

vių Tremtinių Bendruomenės 
pastangomis čia buvo suruoštas 
Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimas, kuris pradėtas šv. 
Pranciškaus lietuvių parapijos 
bažnyčioje iškilmingomis pa
maldomis už Lietuvos žuvusius 
karius ir partizanus. Prieš pa
maldas kleb. kun. K. Bičkaus
kas pašventino Lietuvos tauti
nę vėliavą, kuri pastatyta tarp 
kitų esamų vėliavų. Trispalvė 
bažnyčion įnešta sutinkant 
kleb. kun. K. Bičkauskui, kuris 
mielai pritarė LTB vadovybės 
žingsniams, leisdamas tautinę 
vėliavą bažnyčioje pastatyti, 
kad ji kiekvienam primintų, jog 
ši bažnyčia yra lietuvių ir kad 
jų tėvynė yra bošelvikų pa
vergta. Primintina ,kad kleb. 
kun. K. Bičkauskas čia yra lie
tuvybės palaikytojas ne tik 
bažnyčioje, bet ir už jos sienų. 
Mokykloje lietuviškas pamokas 
įvedė vienas pirmųjų visoje Š. 
Amerikoje ,už ką jam lietuviai, 
o ypač naujakuriai yra labai 
dėkingi.

Vakare parap. salėje buvo 
minėjimas, kuriame dr. J. 
Paukštelis skaitė momentui 
pritaikintą paskaitą. Be to, su
sirinkimas pasveikino mūsų 
tautos veikėjus prof. M. Bir
žišką ir prof. V. Krėvę jų 70 
metų julbiėjaus proga.

Po susirinkimo Z. Moliejaus 
vadovaujamas scenos mėgėjų 
būrelis suvaidino Juozo Grušo 
4-rių veiksmų dramš “Tėvas”. 
Visi artistai - mėgėjai savo ro
les atliko gerai. Matyti, kad 
vaidintojai, o ypač režisierius 
Z. Moliejus buvo įdėję daug 
darbo ir pasišventimo.

Vaidinimui pasibaigus buvo 
šokiai ir bufetas. Į minėjimą ir 
vaidinimą susirinko apsčiai lie
tuviškos publikos.

BALFo koncertas ir 
rinkliava

Vietos BALF 95 skyriaus 
valdybos pastangomis buvo su
ruoštas koncertas. V isuomenei 
labai patiko mūsų solistų P. 
Bičkienės ir St. Baranausko 
dainavimas. Sofistams akompa
navo muz. Al. Kučiūnas. Be 
to. scenoje pasirodė ir vyrų 
kvartetas: Z. ir A. Moliejai, St. 
Norkus ir J. Rimkūnas, vado
vaujamas A. Rimkaus.

Koncerto metu aukų lapais 
surinkta api e 80 dolerių lietu
viams tremtyje šelpti.

Šio BALF skyriaus valdybos 
rūpesčiu surinkta rūbų 500 sva
rų, kurie jau pasiųsti centrui. 
Pažymėtina, kad šiais metais 
surinktieji rūbai yra geri ir 
mažai dėvėti.

Šv.Onos draugijos sukaktis

Lapkričio 16 d. šv. Onos pa
šaipūnė draugija Iškilmingai at
šventė savo 40 metų sukaktį. 
Minėjimas pradėtas iškilmingo
mis šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos bažnyčioje pamaldo
mis ir bendra šv. komunija. 
Baigtas vakare parapijos salė
je skania vakariene, kurioje 
buvo gausu įvairaus amžiaus 
svečių. Vakarienės metu kalbė
jo vietos klebonas kun. K. 
Bičkauskas, primindamas, kad 
ši draugija yra tiltas tarp se
nųjų lietuvių ateivių ir nauja
kurių, išreikšdamas viltį, kad 
visos naujakurės katalikės mo
terys ilgainiui prie šios organi
zacijos prisidės.

Po vakarienės buvo šokiai ir 
bufetas.

— Vietos šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Bičkauskas 1953 m. 
sausio 18 d. rengiasi švęsti sa
vo kunigystės 40 metų sukaktį.

— Chicagos Lietuvių Vaikų 
Teatras gruodžio 14 d. 3 vai. 
p. p. stato lietuvių parapijos sa
lėje 4-rių veiksmų pasaką: “Ka
ralaitė Teisutė.”

— Parapijos salė pasipuošė 
naujais pieštais paveikslais: 
Vytauto, vysk. Valančiaus ir 
dr. J. Basanavičiaus. Paveiks
lus nupiešė vietos lietuviai, me
no mėgėjai.

Lapkričio 22 d. mirė Elzbie
ta Mačiulaitienė, sulaukusi 75 
met .amžiaus. Amerikoje išgy
veno tik pusantrų metų. Sun
kiai sirgo apie 7 metus. Liko 
sūnus kunigas Juozapas Mačiu- 
laitis (Easton. Pa.) ir Pranas 
Mačiulaitis (Toronto, Ont.), 
duktė Marija ir žentas Petras 
Baltramonai, pas kuriuos ji gy
veno ir mirė. Palaidota lapkr. 
28 d. Laidotuvėse dalyvavo J. 
E. vysk. V. Brizgys ir 7 kuni
gai. Palaidota šv. Kazimiero 
kapuose, Čikagoje. Jos vyras ir 
vienas sūnus karo audros neži
nia kur nublokšti. J. Ervydis

ELIZABETH, N. J.
Iš Vyčių veiklos

Gruodžio 7 d. 3 vai. po pietų 
parapijos svetainėje įvyko 
New Jersey ir New Yorko aps
kričių Vyčių suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo 50 atstovų 
ir daug svečių. Atstovai buvo 
iš Great Neck, Paterson, Ba- 
yonne, Newark, Harrison, Nevv 
York, Brooklyn, Philadelphia 
ir Linden kuopų. Centro Val
dybą atstovavo pirmininkas 
L. Vasiliauskas, Ona Klem ir 
Ona Mitchelll Suvažiavimą 
atidarė Elizabetho 52 kuopos 
pirmininkas K. Ožkutis, kuris 
visų pirma pakvietė vietos 
kleboną kun. J. Simonaitį, se
ną garbės vytį, sukalbėti in- 
vokaciją. Po invokacijos jis 
tarė sveikinimo žodį ir perdavė 
suvažiavimui vadovauti aps
krities pirmininkui, Nevv Yor
ko kuopos aktyviam vyčiui 
Larry Janonis. Buvęs centro 
valdybos pirnfininkas, Juozas 
Bolevičius pranešė apie ren
giamą a. a. Mykolo Norkūno 
atminčiai »vyčių koncertą, ku
rio programą pildys Metropo
litan operos solistai Ona Kas- 
kas ir Algirdas Brazis. Kon
certas — 1953 m. sausio mėn.

Real Estate
3 Elm Speeials—L. I.

Atskiras 7 kąmbarių namas, šildo
mas alyva, sklypas 25x100. Šaldytuvas, 
skalbiama .mašina ir kiti reikmens. 
Ar įvairūs patogumai. Už 3 bluku Ind. 
subway.

Atskiras 6 kambarių bungalovv, 
baigtas rūsys. IS vonios, aliejum kū
renamas karšto vandens šildymas. 
Sklypas 50x100. Arti visi patogumai. 
$10,500.

2 šeimų, 6 kambarių, tuščias, ang
lim kūrenamas karšto oro šildymas. 
$10,990.

ELM REALTY
*6-15 B*way, Elmbunit, L. L 

Atdara sekmadieniais 
HI C-3853

1202 VYSE AVENUE. BRONX 
kampinis namas, 20 butų. 3 krutu vės.

Pajamos 15,438 dol.
Skambinti — TU 7-4448

CYPRESS HILL

’ 3 Family Brick, Steamheat 17 large 

rooms — 1 floor vacant.

APlegate 7-6115

Help vvanted Female

ATsiminimAI 
RADIO VALANDOS 

SESTadieniaIS 
1530.

Wevd 
IA(KJ slllKAS 
1264 WHITE ST. HILlsioe.n.j 

TU.
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---------------------------------------------------!
RELIGINES DOVANOS 

KALĖDOMS
P. J. KENEDY fi. SONS siūlo dovanas’ platus pasirinkimas 
vietinių ir importuotų devocionalijų:

Rožančiai
Medaljonai su grandinėlėmis 
Kryžiai su grandinėlėmis 
Rankomis pjaustytos statulos 
Kryžiai
Ligoniu lankymo komplektai

Ornamentiniai ženklai 
Paveikslai
Automedaliai
Namu palaiminimo paveikslai 

Švęsto vandens indai 
Apyrankės

18 d., 3 vai. p. p., Brooklyn 
Academy of music. Suvažiavi
mas nutarė ruošti Lietuvos 
Nepriklausomybės — vasario 
16 d. minėjimą. Minėjimo vie
tą, laiką bei programą suda
ryti pavesta lietuvybės reika
lų komisijai. Pirmininkas Ja
nonis dar pranešė, kad gruo
džio 12 d. Kearny įvyks susi
rinkimas, kuriame vyčiai L. 
Vasiliauskas, J. Bulevičius, 
Ona Klem ir J. Matačinskas, 
seniai svarstę ir pagaliau su
darę konkretų planą steigti 
naują apskrities senijorų gru
pę, pateiks susirinkimui. Ona 
Klem pranešė, kad sekantį 
šokių parengimą numatoma 
daryti vasario 14 d. Jackson 
auditorium, Harrisone. Great 
Neck, N. Y., kuopa, apskrities 
vardu kovo 1 d. rengia iškil
mingą šv. Kazimiero metinį 
minėjimą 10:30 vai. su pamal
domis, pritaikintu pamokslu, 
bendra komunija ir po to pus
ryčiais. Po pietų gi įvyks aps
krities suvažiavimo posėdis. 
Posėdis baigtas Vyčių himnu, 
o po to sekė nuotaikingos vai
šės, kurias paruošė O. Baro
nas, Marija Motiečius, Anta
nina Križonis ir Peggy Mer- 
ritt.

Viktoro TAMULEVIČIAUS, 
kilusio iš Šiaulių ap., Šaukėnų 
v., palikimo reikalu ieškomi: 

seserys: Zosė Bytautienė, 
Olesė Tamasienė, 

ir mirusios sesers Kazimie- 
ros Vasiliauskienės vaikai. 
Taip pat mirusio brolio Felik
so vaikai.

Ieškomieji, jei jie randasi 
tremtyje, prašomi atsiliepti 
Lietuvos Gen. Konsulatan 
Nevv Yorke.

REIKALINGA SIUVYKLAI DARBI- 
N1NKR. Patyrusi berniukams kelnes 
siūti. Pastovus darbas — geras atly
ginimas. Puikiausios darbo sąlygos. 
KreipUs: M.iN. SPORTWEAR, 280 
E. 138 St, Bronx, N. Y. arba skambin- 
ti: LU 5-5915

KEIKIA PRITYRUSIŲ SIUVĖJŲ
Singer ir Covering mašinomis. Pasto
vus darbas, geras atlyginimas, ato
stogos. Maloni aplinka. Kreiptis i Ar
te* Mills—902 Broadway, N.Y.C. (ne
toli 21th Str.).

SKALBYKLAI MARŠKINIŲ 
TVARKYTOJOS, patyrusios 
lankstyti ir atbaigti. $3 už įim
tą. Kreiptis EV 6-4919.

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
medvilninių (cotton) suknelių. 
Dirbama ištisus metus. Unijinė 
siuvykla. Gabalinis darbas (piece 
work). Suburbta Dress, 24 So. 
3rd Avė. MO 7-9835.

SIUVĖJOS prityrusios siūti 
sukneles ir mokančios dirbti 
specialiomis mašinomis. A. and 
J. Drrss Co. 64 Matai St.

DIRBTINIŲ GELIŲ kontrak- 
torės dirbėjos, mokančios “pres- 
sing ant slipping up” darbus. 
Jacob De Joag, 19 W. 36 St. 
N. Y. C.

MEŠKOM OPERATORES 
patyrusios dirbti prie vaikų megstukų. 
Pastovus geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis: Flushing 
Knitting Mills. 1630 Stephen 
(Ridgewood >. Brooklvn.

TeL HE 3-3548

St.

Plati kainų skalė, atitinkanti visų reikalavimus.

Parduotuvė atdara: šiokiadieniais, 9—6;šeštadieniais, 9—5 
Užsakymui skambinkite BA — 7-2900 ir būsite 

greitai aptarnauti.

P. J. KENEDY & SONS 
12 Barclay St, New York 8

Parduodami 
NAMAI 

P1GCS. GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEVVOOD—6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai: WOODHAVEN 2 
šeimoms medinis namas, abudu 
aukštai (florai) tušti pirkėjui; 
EAST NEWYORK — kampinis 
namas su saliūnu. restoranu ir 2 
šeimoms viršuje tušti kambariai. 
Gera proga, kas nori įsigyti na
rna ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VASTCNAS 
REALTY and INSURANCE 

108-97 Liberty Avė.
Richmond Hill 19, LI., N.Y. 

Tel VIrginia 8-2289

Licensed Niirses 
Home

18b Urenaed Nursing Home 
CALHOUN MRSING HOME

Announcing opening of nevv, modern 
nursing home; beautiful. homelike 
surroundings. Reasonable rates.

24-hour nursing service
725 St. Mark s Are. SL. 8-4Ž56

Help wanted—>Malė
MACHINE SHOP HELP 
Experience laneceftf ry 

Periodic Raises, Pleasant Atmosphere.
Apply in Person. Do not phone. 

MR. De MARIA 
General Die A ShOnpiag C®.

262 Mot t St.. N.Y.C.

SHEETROCK MEN

Experienced. Local & Out of town 
’ work. Top pay, steady year round.

Pilone HYaeintb 8-4546

American
Ship Btiilding

Company
NEEDS

SHIP FITTERS

RIVTTERS

Steady Employment 
High Starting Rates 

Vacations, Paid Holidays 
Excellent Working 

conditions

Apply:

191-301 GANSON ST.

BUFALO, N. Y.

Display

A-l TREES
CHOICE CANADIAN 

CHR1STMAS TREES
50 CARLOADS

Ta Be Sold WhoteMle Ta Denlen
5 CARLOADS OF

BALSAM BRANCHES 
Free DeMvery Anywtoere au L. I.

JOHN C. RU88ELL
SUNRISE HIGHWAY 

Just West of Peninsula Blvd.
LYNBROOK LYNBROOK 3-7796 

I personally guaranteed 
Every dealer a sųuare deal.

Y.

SCHOLES BAKING. Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

582 Grand St, Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skonį. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms. krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms. 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojame i krautuves ir

4
4
4

i
i
4

-a.

I «
1

T Y P I S T S 
KEY PUNCH OPERATORE 

Wanted Immediately for Insurance 
Operations. Pleasant working condi
tions. Full Sočiai Benefits. Salary 
commenserate w ith ability. Phone 
Reading 5-4321. Ext. 274

AMERICAN CASUALTY CO. 
•57 R’aaMngton St. 

READING, PA

FINGERWATER MAN1CURKST 
patogios valandos, 5 darbo dienos, 
su tinkamu asmeniu dėl atlyginimo 
nesiginčijama.

Mnrarta’s Beauty Salan* 

REIKALINGOS-MUVEJOŠ" 
geresnės rūšies drabužiams. Nuo

latinis darbas. geras atlyginimas. 
Kreiptis (vienas blokas i rytus nuo 

1 Boston Rd. and Tremont).
TRESTINA 

2555 Bronx St — Bx DA 8-5755 
I MOTINAI PAGELBININKE-

Lengvai namų ruošai, 5 dienos sa- ; 
vaitė.ie, nakvynė vietoje. Privalo šiek 
tiek mokėti angliškai. Mėnesiui $90.

’ Telef. Yonkers S-5281

REIKALINGOS SIUVĖJOS 
patyrusios Singer mašinomis uždėti 

apykakles polo markiniams. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis: 
PEETIE KIDDIE GARMENTN, 454 
E. 14Mh St, Bronį (Sfd floor).

NEBŪK ŽILAS

kaunu, šias gyduoles privalėtų turėti 
kiekvienas, kuriam žyla, slenka, arba 
pieiskanuoja plaukai. Jos atitaiso žilus 
plaukus kokie buvo, bet nėra dažai. 
Nėra nieko už jas geresnio iki šiol 
išrasta. Kreipkitės neatidėliodami il
giau. Kaina $2.00. Jeigu nebūsite pil
nai patenkintas, jums pinigai bus su
grąžinti.

Business opportun.
ONLY BAKERY IN TOWN’!! 
Modern, clean, fully eųuipped. Excel- 
lent for coupie; good income can be 
increased. Profitable, lot rent easy 
terms. Owner has other interests.

Sacrifice! Sacrifletag! Sncriftced: 
Owner HKMBVIUE 3-5521 

or veri te:
Box 021, Rm 1©, 11 W. 42nd St. N.Y.C.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam. (47)

FLORAL HERB CO.
Box 305, Dept. 9, Clinton, Ind.

InveatnoMte 1 MUTUAL PUNDS. Ir 
formacijų reikalu kreipkitės i atsto 
vą: ALFONSAS MAZETKA. c/o Ira 
Haupt A Co. 111 Broadway. room 515, 
New York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-600.

t
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BOSTON 0' «
Sumažėjo darbai

Siuvyklose, kurių Bostone 
labai daug, metų pabaigoje su
mažėjo darbai ir labai daug 
žmonių eina i Sočiai Security 
įstaigą.

čiurliono ansamblio reikalu
bostoniškiai susirašinėja su 

to ansamblio vadovybė ir svar
sto galimybes jam atvykti kon
certui į Bostoną.

Daug gaisrų So. Bostone
Praeitą savaitę So. Bostone 

gaisrininkai turėjo daug darbo, 
nes buvo net keli gaisrai, iš 
kurių daugiau žalos padaryta 
D St. ir uoste. Lietuvių tarpe 
nukentėjusių negirdėti.

Vaikas įkrito į kaminą
Third St. So. Bostone vienas 

vaikas praeitą savaitę žaidė 
Kalėdų senį ant namo stogo ir 
įkrito į kaminą. Iš kamino a- 
pačios jį labai išsigandusį, bet 
beveik nesužeistą ištraukė 
žmonės tik po to, kai kamino 
apačioje buyo išmušta skylė.

Kalėdiškai pasipuošė 
'didžiosios krautuvės

miesto vidury, Jordan Marsh, 
Filenes jau sėdi “Santa Claus” 
ir pilna ten įvairiausių žaislų 
vaikams ir kitų gėrybių.

Meliodijos radijo valandos
girdisi nauji pranešėjai —vy

ras ir moteris. Tą pačią biznie
rišką programą jie perduoda 
gana nuotaikingai ,bet lietuvių 
kalbos, ypač vyrui reiktų pasi
mokyti.

Dr. Julius Jakulis ,
studijuoja draudimą Bostono 

universitete.
Antanas Januška studijuoja 

buhalteriją Northeastem uni
versitete.

Kazio .Tamošaičio
gyv. 592 E SisthSt., žmonai 

darbe Cablė fabrike sunkiai su
sirgo ir turi ilgesnį laiką gydy
tis.

Liet. Inžinierių Draugijos 
valdybą

sudaro Inž. V. Izbickas — 
pirm., inl J. Gimbutas — ka
siu., inž. J. Vasiliauskas — se
kret.

Lietuvaitė amerikietiškame 
vaidinime

Bostono FCA Ašsociatior 
lapkr. 12, 13 ir 14 dienomis 
pateikė Bostono rinktinei pub
likai didžiojoje John Hancock 
salėjo muzikinę komediją 
“BON VOYAGE”, naujai pa
rašytą. kuri yra kolektyvus 
kelių asmenų (kaip R. P. Mills, 
j. Smith, S., T. Dingman, J. 
Jonės ir kitų) kūrinys. Sceno
je pasirodė 91 asmuo, o režisū
ra su pagalbiniu person.tk’ 
(Production Staff) susidėjo iš 
55 asmenų. Veikalui pastatyti 
paaukota (kaip nurodyta pro
gramoje) per 5000 darbo va
landų. Et r tris vakarus vaidini
mo žiūrėjo daugiau negu 3000 
žiūrbVij

Ypatingai įdomu pažymėti, 
kad veikale buvo parodyta lie
tuvaitė, taut. kostiumu p^si- 
puošiusi. Ji buvo parodyta Ke
lionių Biure, greta prancūzės, 
italės ir havajietės ir raginantį 
turistus aplankyti Lietuva... 
Gaila, kad programoje nebuvo 
nurodyta, jog šiuo metu Lietu
vos aplankyti ne tik kad turis
tas, bet ir apskritai joks vaka 
rietis negali... Net ir laiškų 
siuntimas Lietuvon šiuo metu 
sudaro adresato gyvybei pavo
jų... Tačiau iš kitos pusės ma
lonu pastebėti Lietuvos popu
liarumą Amerikos, šį kartą — 
Bostono visuomenėje. Net pro
gramoje lietuvaitė pažymėta 
pirmoji, prieš prancūzę, italę, 
havajietę...

Lietuvaitės vaidmenį atliko 
tremtinė, išgyvenusi Bostone a- 
pie porą metų. Ivona Kazlaus
kaitė. Vaidinimui pasibaigus, 
jaunoji vaidintoja buvo liet, 
skautų ir kitų gausiai apdova
nota gėlėmis. A. N.

BALFo valdybos ir k< misiją 
posėdis

Kyko Liet. Pil. Dr-jcs patal
pose gruodžio 5 d.

Bostone kurį laika buvo at
vykęs ir sėkmingai dirljo Balfo 
atstovas J. Valaitis, bet paskui 
kažkodėl staiga prapuolė. Sei
mą rengiant tokio asmens bu
vimas būtų labai pageidauti
nas.

Mokyklų atostogos Bostone 
truks nuo gruodžio 22 d. ligi 

sausio 5 d.

Šeštadieninės mokyklos eg
lutės programa rengiama sau
sio 4 d. parapijos salėje po 
bažnyčia.

Kun. A. Kontautas paskirtas 
L. Vyčių Centro dvasios vadu.

A. Molis
bostoniškis lietuvis, paskirtas 

Bostono Electro-Steel Coating 
Co. superintendentu.

“Mardi Gras” balius 
numatomas 1953 m. vasario 

6 d. Hotel Statler.

Ant. Kneižys,
buv. ilgametis Darbininko re

daktorius, tebeveda šeštadie
niais savo radijo programą. Ki
tomis dienomis jis jau kuris lai
kas dirba fabrike. Jo sūnus 
kunigas tebedirba airių parapi
joje.

Kūčioms ploikos
gaunamos sekmadieniais po 

kiekvienų šv. Mišių ir mišparų 
salėje po bažnyčia. Taip pat jų 
galima gauti ir salėje E. 7th 
St.

Weeks ir Lodge
tai du žymieji bostoniškiai 

gen. Eisenhowerio šalininkai, 
paskirti į aukštas vietas — 
Weeks — komercijos sekreto
riumi, o Lordge — vyr. atstovu 
prie J. Tautų.

BALF seimo programa
1953 m. sausio 9 d. 9 vai. ry

to seimas pradedamas pamal
domis šv. Petro lietuvių para
pijos bažnyčioje, šv. Mišias lai
ko BALF pirm. kan. prof. J. 
Končius. Pamokslą sako prel. 
Pr. Juras.

Seimo posėdžiai pradedami 1 
vai. p.p. Stattler viešbutyje.

Sausio 10 d. 9 vai. šv. Mišios 
šv. Petro liet, parapijos baž
nyčioje. Mišias laiko J. E. vysk. 
V. Brizgys, pamokslą sako 
prel. J. Balkūnas.

Seimo posėdžiai pradedami 
10 Ovai. Statler viešbuty.

Seimas baigiamas dideliu 
bankietu Statler viešbuty. Ban- 
kiete dalyvaus Richard J. Cu- 
shing. Bostono Arkivyskupas, 
Vysk. V. Brizgys ir daug kitų 
garbingų svečių.

Visoje seimo programoje 
kviečiami dalyvauti bostoniš
kiai lietuviai labai aktyviai ir 
gausiai.

Parapijos mokyklos kalėdinis 
parengimas

įvyksta ateinantį sekmadie
nį, gruodžio 21 d., 3 vai. p.p. pa
rapijos salėje po bažnyčia.

Parapijos choro koncertas
dalyvaujant įžymiems sve

čiams solistams, numatytas su
rengti 1953 m. balandžio 19 d.

Parapijos jaunimas,
seselių vadovaujamas, balan

džio 26 d. ir gegužės 3 d. ren
gia gražią kultūrinę programą.

Šv. Kazimiero minėjimą 
rengia parapija kovo mėn. 1 d. 
salėje po bažnyčia.

Spaudos kioske prie bažnyčios 
po visų pamaldų

sekmadieniais galima pirkti 
lietuviškų knygų ir užsisakyti 
kata tok išbus, daitarąjeius.

Tame kioske neseniai gautas 
ką tik išėjęs Pasauk Liet. Žiny
nas ir Aušrelė I d.

Athol, Mass.
— Ida Vasiliauskaitė, lietu

vaitė dailininkė, šio rudens Ath- 
olo Dail. S-gos (Athol Artists’ 
Guild) 6-to jo j metinėje parodo
je išstatė du savo peizažus, ku
rie sukėlė lankytojų susidomė
jimą ir buvo parduoti. I. Vasi
liauskaitei šiais metais teko 
garbė būti minėtos Dailininkų 
S-gos pirmininke.

— Juozas Mickūnas, jr., 
tremtinys, šiomis dienomis bu
vo pašauktas JAV kariuome
nėn. Jis buvo aktyvus scenos 
mėgėjas — vaidintojas, dekla- 
muotojas, be jo neapsiėjo joks 
vietos liet, parengimas ar mi
nėjimas. Jau nuo anksčiau į 
kariuomenę pašauktas Julius 
Stembokas, jr., taip pat trem
tinys, kuris šiuo metu yra Ko
rėjos fronto pirmose linijose.

•
— Besibaigiantieji metai mū

sų kolonijai buvo ypatingai 
nuostolingi, nes mirtis pareika
lavo neįprastai gausių aukų. 
Be pirmųjų keturių, mirusių 
kiek anksčiau, visi žemiau pa
minėti yra mirę šių metų bėgy
je. Štai tas liūdnas sąrašas: 
Stasys Binkauskas, Kazimieras 
Klebauskas, Juozas Staraitis, 
Povilas Vaitkevičius: Stanislo
vas Bagdonas, Ignas Yukšta, 
Antanina Bendinskienė, Vin
centa Binkauskienė, Petras Ne- 
vadonskis, Jurgis Latvėnas, 
Antanas Čižikas, Uršulė Gabri- 
šiūnienė, Ona Lingienė, Jonas 
Muzikevičius, Antanas Janušo
nis, Juzefą Latvėnienė, Micha
lina Lapinskienė, Ona Baltra- 
šūnienė. Juozas Virakas, Anta
nas Losius, Lionginas Petronis. 
William Lefsyk, Andrius Szil- 
ko. Du paskutinieji buvo lenkų 
tautybės (A. Szilko kilimo iš 
Radomo), bet priklausė liet, 
parapijai ir, bendraudami su 
lietuviais, buvo pramokę ir lie
tuviškai susišnekėti. Dar reik
tų paminėti ir mirusius: Anta
ną Čeponį ir Konstanciją Pe- 
rekšlienę iš gretimo Orange, 
Mass.. kurie, kad ir priklausy
dami kitai parapijai, visad ben
dravo su mūsų parapijiečiais. 
Visi čia paminėti mirę lietuviai 
buvo gimę Lietuvoje ir atvykę 
čia prieš 40 ir daugiau metų. 
Jie buvo iš tųjų pirmųjų tarpo, 
kurie savo parama bei lėšomis 
buvo daugiausia prisidėję prie 
lietuviškos parapijos kūrimo ir 
savo bažnyčios statybos mūsų 
mieste ir iki gyvenimo pabai
gos buvo išlikę tauriais lietu
viais.

Beje, šią ja proga reiktų dar 
su malonumu pažymėti ir tai, 
kad mūsų miesto lietuvių dau
guma nėra pakeitę savo gražių 
lieutviškų pavardžių. A N.

NorUood, Mass.
Susipratę lietuviai profesio

nalai

Nedaug yra žmonių, kurie 
amžių nugyventų be gydytojo 
pagalbos.

Tokiu atveju kiekvienas nori 
susirasti gydytoją, kuris grei
čiausiai nustatytų ligos diagno- 
nę ir tinkamiausiai gydytų.

Nonvoodiečiai gali pasi
džiaugti, turėdami savo tarpe 
pasišventusį ir didelių gabumų 
savo profesiniam darbe Dr. Al
fredą W. Janavičių-Jansen. 
Nors palyginant dar jaunas 
daktaras, bet sparčiais žings
niais žengia pirmyn medicinos 
srityje. Vietos miesto ligoninė
je, kur dr. A. W. Jansen dar
buojasi, savo kolegų yra pripa
žintas kaip vienas iš geriausių 
moterų ir vaikų ligų specialis
tas. Pabrėžtina, kad dr. A. W. 
Jaasen stengiasi visomis išga
lėmis padėti nelaimėje savo 
tautiečiams, atsižvelgdamas ir 
į jų medžiaginę padėtį. Pažy
mėtina taip pat, kad dr. A. W. 
Jansen nevengia pasirodyti e- 
sąs lietuvis ir lietuvių kalbos, 
kurią net ir kitataučių tarpe su 
pasididžiavimu kalba. Kaipo

SPORTAS
SPORTAS PASAULYJE

— Pasaulinės moterų krepšinio 
pirmenybės pirmą kartą įvyks atei
nančiu metu kovo mėn. Santjago 
mieste. Čilėje. Manoma, kad JAV 
tose pirmenybėse atstovaus šių metų 
meisteris Hanes Hosiery iš VVinston- 
Salem, N. C.

— Syracuse universiteto komanda, 
žaidžianti amerikiečiu futbolą, šiais 
metais laimėjo Lambert Memorial 
trofeją, kuri kasmet skiriama riti
niu Amerikos valstybių geriausiai 
akademinei futbolo komandai.

— Toronto Argonauts laimėjo Ka
nados futbolo pirmenybes. Finale jie 
nugalėjo Edmonton Eskimus rezul
tatu 21:11. Rungtynes stebėjo 27.- 
359 žiūrovai.

DARBININKO RĖMĖJAI
Darbininkui paremti aukojo:

Po $5.00:
P. J. Montvila, Mrs. M. Po- 

džius, Brooklyn, N. Y., Mrs. E. 
Railo, Me., Mrs. J. Savickienė, 
Los Angeles, Calif.
Po $4.50:

Mr. J. Ramoška, Brooklyn,
N. Y.
Po $3.00:

Mr. J. Miklasevičius, Brook- 
lny, N. Y., Mr. M. A. Milukas, 
Richmond Hill, L. I., N. Y., 
Mr. K. Galčius, Maspeth, L. I., 
N. Y., Mr. J. Ziburis, Cleve- 
land, Ohio.
Po $2.00:

Mr. A. Jesinskas, Mr. W.Ge- 
ronaitis, Mr. J. Urbonas, 
Brooklyn, N. Y., Mrs. O. Ma- 
siulienė, Mrs. A. Matjulionis, 
Maspeth, L. I., N. Y., Mr. J. 
Venslauksas, New York, N. Y., 
J. Šiupienius, J. Smolskis, Wa- 
terbury, Conn., J. Kasinskas, 
Ansonia, Conn., J. Viliušis, 
Chicago, III., P. Mikšys, Cle- 
veland, Ohio.
Po $1.50:

Mrs. Br. Kavaliauskienė, 
Chicago, III/-.
Po $1.00:

Mrs. L. Dvilingas, A. Pet
raška, Mrs. Z. Gudaitiene, 
Brooklyn, N. Y., M. Budėnas, 
A. Ulozas, Mrs. M. Raubienė, 
Maspeth, L. I., N. Y., A. Stan
kevičius, Bronx, N. Y., K. Šau
lys, P. Gudelis, Rochester, N. 
Y., Z. Christ. Newarkv N. J., 
J. Starkus, A. Daunoras, Kear- 
ny, N. J., Mrs. A. Pečkus, Mrs.
H. Savickas. Elizabeth, N. J., 
Mrs. E. Selens, D. Ramonas, 
Mrs. V. Valančienė, Waterbu- 
ry, Conn., Mrs. E. Satkūnas, 
Watertown, Conn., T. Tamule
vičius, Branford, Conn., V.

susipratęs lietuvis katalikas,da
lyvauja vietiniuose lietuviškuo
se parengimuose, o aukomis 
prisideda prie parapijos išlai
kymo.

Antras norwoodietLs medici
nos srityje pasižymėjęs kaip 
inkstų - pūslės ligų specialistas, 
tai žinomo visuomenininko 
Jurgio Versecko sūnus dr. G. 
WarreiL Pastarasis gyvena ir 
darbuojasi Lvnn, Mass. .todėl 
nonvoodečiams sunkiau pasie
kiamas. Linkėtina jaunosios 
kartos daktarams ir toliau sėk
mingai žengti pirmyn medici
nos srityje, kartu nepamirštant 
savo tautos — tautiečių ir tė
vų kalbos!

. Į Balfo seimą
sausio 9-10 dienomis Bosto

ne nutarta siųsti du atstovus— 
Vincą Kudirką ir Kazį Šimėną.

P. J.

Lietuvos Vyčių Radijo Programa
TRANSLIUOJA Iš STIPRIOS RADIJO STOTIES

WL0A
1550 KYLOCYCLES

KIEKVIENĄ SEKMADIENI — nuo D30 Utį 2:00 vai. ;
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, ;l

; kreipkitės adresu:
KNtGHTS OF IJTHt AMA WLOA 3

| BRADDOCK, PA. S

3 Y

— Michigan Statė ir šiais metais 
laimėjo amerikiečiu futbolo pirme
nybes. Si komanda šiais metais lai
mėjo visus 10 susitikimu. Antroje 
vietoje liko Georgia Tech., gi trečia 
vieta atiteko žymiajai Notre Dame 
komandai.

— Sam Giammalva iš Houston- 
Texas jau antra kartą iš eilės lai
mėjo teniso jaunių pirmenybes Šiam 
jaunuoliui dabar sukako 18 metų ir 
greitu laiku reikia tikėtis jo pasi
rodymo tarp geriausių Amerikos te
nisininkų.

— Johnny Lattner šiais metais 
laimėjo Maxwell Memorial Footbal! 
atžymčjimą. Si jaunuoli, kuris žai
džia už Notre Dame universitetą, 
tenka laikyti vienu iš geriausiu šio 
sezono amerikiečių futbolo žaidėjų.

Pusvaskis, Ansonia, Conn., P. 
Belis, Terryville, Conn., A. Del
tuva, E. Hartford, Conn., K. 
Praleikas, Union City, Conn., 
A. Keulis, Fairfield, Conn., 
Mrs. A. Kašėta, New Britain, 
Conn., F. Ališauskas, J. Urbas, 
Scranton, Pa., Mr. Kazlauskas, 
Mrs. K. Stepsis, Phila., Pa., P. 
Didjurgis, Pgh., Pa., Mrs. De- 
reskavich, Du Bois, Pa., Mrs. 
D. Veršauskienė, Pittston, Pa.. 
Mrs. Z. Stanienė, Russelton, 
Pa., S. Jakutis, J. Uždavinis, 
Mrs. J. Pechulis, A. Girnius, 
So. Boston, Mass., Z. Petraus
kas, K. Barauskas, Dorchester, 
Mass., K. Leiga, Brockton, 
Mass., J. Narkevičius, Cam- 
bridge, Mass., Mrs. M. Sanga- 
vičius, Boston, Mass., F. Da
vainis, Hudson, Mass., M. Če- 
pulionis, Worcester, Mass., S. 
Mariošius, Springfield, Mass., 
S. Razulevičius, Norwood, 
Mass., K. Paliulis, Athol, 
Mass., V. Izbickas, Hyde Park, 
Mass., A . C h u n i s, Chest- 
nut Hill, Mass., J. M e - 
lys, J. Susmaras, S. Jure
vičius. J. Kasakaitis, Chicago,
III., Wm. Stangioms, Newton 
Falls, Ohio, A. Dzekevičius, 
Providence, R. I., B. šeškus, 
St. Pctersburgh, Fla., P. Kaus- 
tiklis. Detroit, Mich., A. Ci- 
žauskas, Sheboygan, Wisc., G. 
Rajeckas, Camp Polk, La., Z. 
Jakubonis, St. Catharines, 
Ont., Canada.
Po 50<:

.Žalys, Brooklyn, N. Y., M. 
Alukonis, Brockton, Mass.. A. 
Žuromskis, So. Boston, Mass.,
K. J. Miglinas. Thompsonville, 
Conn.

Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkojame.

T. T. PRACIŠKONAI

NAUJA GYDUOI.F.
Alexander’s Nauja
Maistinga Gyduole
yra mišinys riešu
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto

> J
\ ■ jama nuo visokių 

nerviškų ligų ii
nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maisįas ir stimuliuojan 
tis tonikas. Nežiūrint kokia Ii 
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00 
pusė svaro $4.00, ketvirti* ava 
ron00.

Pristančiam i namus. 
ALEKANDER’S CO.

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mamų

ŠACHMATAI 
ledi R. MERKIS

CHESS REVIĖW. lapkr nr.. skel
bia Racaičio laimėjimą prieš Kon- 
horst ir pralaimėjimą prieš Nordin 
(Postai 1952 Class Tourn. >. Taip pat 
paminėtas Senausko laimėsimas 
prieš Cohen <1952 Prize Tourn

LIET SACHM KLUBAS prat
inėjo tarpklubinė■«> Bostono pirme
nybėse Neuton YMCA 12 11 2

Lygiom sulošė tik P Kontautas su 
Coggeshall.

Sį šeštadieni, gruodžio 13 d . LAK 
susitinka su Bostono meisteriu Cam- 
brige YMCA.

MANHATTAN klubas pradėjo sa
vo p-bes pr. sekmadienį. 11 dalyviu. 
1 rate laimėjo H. Seidman. M. Boy- 
san. A. Kaminsky ir Kari Vine.

MRS. MARY BAIN .grįžusi iš Mo
terų pasaulio p-bių Maskvoje. pasa- 
koja apie puikų priėmimą Maskvoje. 
Kiekviena dalyvė iš svetur gavo jo 
asm. sekretore, gerai kalbančią ang
liškai, kuriso buvo vertėjos ir va
dovės.

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 UEBSTER AVĖ. 

Csmhridge, Mm*.
PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas dieną ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR 6-8434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 EAST BROADOTAY 
South Boston, Maaui.

D. A. Zaletskaa, F. E. Zaletakaa' 
Oraboriai Ir Bahamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai. 

NOTARY PUBLIC 
TOL SO S-M15 

SOuth Bautoa S-ŽM*

4

SAVE
Mes instaliuojame visokios rūšies 

žibaiinj (aliejumi) šildymą. Nereikia 
nešioti peleną semtuvo. Nemokamai 
apskaičiuojame, kek kainuos.

BROCKTON SERVICE
Oil Burner and Heating Service

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2G08

Patenkino B r <» c k t o n i r č i ii s
PER 50 METU, TEIKDAMA ANGLIUS IR ALIEJŲ.

Parduodame
LEDĄ ANGUUS-COKE-ALIEJŲ OIL BURNERS

BROCKTON ICU A COAL CO.
27 LAHRENCE ST., BR<X KTON, MASS.

Telefonas 189

Lietuvių Radio Korporacija
502 E. Broadway, So. Boston 27, Mass. Tel. SO. 8-0489 

Lietuvių Radio Korp. programą per stotį WBMS, 109) ki- 
locycles, 12:00 iki 12:30 vai. per pietus, ateinantį sekma
dienį, bus sekanti:

1— Ratilo Orkestras
2— Stasys IJcpas dainuos Strolim ir Zil»-\iėiąus dainas
3— Magdatės Pasaka

Biznio reikalais rašykit radio otiso adresu: 502 E. Brondvvąy. So. 
Boston 27, Mass. Ačiū. STEPONAS MlNKUS

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMA
WESX—1230 kilocyrlrą—Marblehrad-Salrm, Ma»x.

Kiekviena Šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vldurrlir-nlo įvyksta Lietuvių 
Radio Valandos programa. Lietuviškos liaudl'-s dainos, muzikos, daly
kėliai, kalbos, sveikinimai, pranešimai plaukia oro bangomis į visą 
klausytojų namus.

Jeigu norite ką nors pasveikinti ar paskelbti, tai siųskite savo j 
nošimus-gęštu arba aanv niškai priduokite progtamos vedėjui ANTA
NUI 9. skyriuose šiais adresais:

TAMIAN RADIO IfOt R
—Nomood, Mbm. 

AMAM H RNITl RE CO.
—:— So. Boston 27, Mass.

A. ir O IVAŠKAI
Telefonai: NOrwood 7-1449 ar SOuth Boston 8-4618

M C
Skyr

pra- |

MARSHALL CHESS CLUB pirmo, 
nybėse pirmauja Franklin Howard iš 
East Orange su 4ij»—11... bet Carl 
Pilnik turi 4-0 ir gali pralenkti Ho
vardą.

LATVIO E. ŽEMGALIO laimėtą 
partiją prieš Amerikos meisterių 
klases žaidėją O. t'lvestad, Seattle. 
Wash.. 'dėjo Chess Life, paskutiniam 
nr.

Moterų pasaulio kandidarių pir
menybes. Maskvoje, laimėjo Bykovą 
111., (iš 15». Hcemskerk 101š, Ig- 
natjevna 101... Bielova. Keller, Zvor- 
kina po 10, Trammer 9. Rubsova ir 
Silans po 8. I.angos ir amerikietė

Olandė Heemskerk laimėjo prieš 
Bykovą, Bielovą ir Ignatjevną, taigi 
prieš žymiausias Sovietų žaidėjas. 
Karff po 7.

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broaduay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVICIIS į 
Laidotuvių Direktorių*

TeL SOuth Boston 8-2590

Lithuanian 
Furnitiire Co. 

movebs— 
SO 8-4618

! INSURED and BONDED
i Local and Long Distance MovertJ

826-328 W. Braadway 5
; SO. BOSTON, MASS. v

AMAKSY: A. J. N
Offiee Tel. SO X 09IX i

' REAL ESTATE* INSURANCE

409 W. BROADWAY
So. Boston, Mass.

RES. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 70402-M

l...... ________ - J
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NAUJIENOS^
Iš Kataliką Seimelio

Gruodžio 41 d. Angelų Kara
lienės parap. salėje įvyko A. L. 
R. K. Federacijos Nevv Yorko 
ap. seimelis. Dalyvavo gausiai 
—67 atstovai ir būrys svečių. 
Atidarė S. Lukas. Pirminin
kauti buvo pakviesti Naujokai
tis ir Krušinskas. Sekretoriau
ti stud. Trimakas ir Kontri
mas. Seimely buov du praneši
mai: J. Brazaičio apie katalikų 
akcijos reikalus ir V. Vaitiekū
no apie lietuvių bendruomenę. 
Po gausių ir gyvų diskusijų, 
kuriose dalyvavo 
Galdikienė, Mačiulis, 
Krušinskas, Montvila, Paulaus
kienė, kun. Pikturna, Razgai- 
tis, Radzivanas ir kt., buvo 
priimtos rezoliucijos dėl katali
kų veiklos sustiprinimo, dėl 
lietuviškų mokyklų, bendruo
menės ir Vasario 16 dienos mi
nėjimo. Seimelis pasveikino 
Brooklyno arkivyskupą. Lietu
vių Kunigų Vienybę, Federaci
jos centrą, Angelų Karalienės 
klebons, kuris visą laiką uoliai 
dalyvavo seimelyje.

Paminėjo prof. Stasį 
Šalkauskį

Gruodžio 13 d. ateitininkų 
sendraugių susirinkime buvo 
paminėtas prof. St. Šalkauskio, 
ateitininkų antro vado, mirties 
metinė sukaktis. Apie jo asme
nį kalbėjo J. Brazaitis. Sekma
dienį Angelų Karalienės baž
nyčioje buvo atlaikytos pamal
dos. Tame susirinkime buvo 
pritarta valdybos nusistatymui 
surengti Naujų Metų bendrą 
sutikimą, kuriame galėtų atsi
lankyti ir kitų katalikiškų or
ganizacijų žmonės bei jiems ar
timi. Susirinkimui vadovavo J. 
Pažemeckas. Susirinkimas ne
buvo gausus.

Du orkestrai—dvi salės
Šių metų Kalėdų šokiai Ap

reiškimo parap .salėj bus tikrai 
ypatingi. Teisingiau sakant, tie 
šokiai bus Apreiškimo parap. 
salėse, nes bus šokama ir vir
šuj ir apačioj. Vienoj salėje 
gros garsusis Joe Thomas or
kestras. antroj populiarusis Al
girdo Kačanausko orkestras. 
Už vieną ir tą patį bilietą bus 
galima pasišokti vienoj ir kitoj 
salėj, pasirinkti vieną ar kitą 
muzikos ritmą, žodžiu, toji di
delė publika kur kasmet į šiuos 
šokius suplaukia, tikrai turės 
pilnai patenkinantį vakarą. Mu
zika pradės groti 8:30 valandą. 
Šokių data — ketvirtadienis, 
gruodžio 25.

Rengia Naują Metą 
sutikimą

Liet. Piliečių Klubas, 280 U- 
nion Avė., Brooklyn. N. Y., 
gruodžio 31 d. 8:30 vai. vak. 
ruošia savo patalpose Naujų 
Metų suti’.'imą. Jėjimo bilietus 
platina J. Zakarauskas ir kiti 
rengėjai.

Liet. Politinio Klubo 
susirinkimas .

įvyksta šį penkadienį, gruo
džio 19 d. 7 vai. v. Lietuvių Pa
tariamosios Grupės patalpose, 
16 6W. 58 gatvėje. Pranešimą 
apie Pabaltijo valstybių santy
kius padarys dr. VI. Viliamas. 
Klubas kviečia visus atsilanky
ti.

Ridgeucod apylinkės
Lietuvių Bendruomenės stei

giamasis susirinkimas įvyks, 
gruodžio 20 d. šeštadienį, 7 
vai. v. Vytauto Belecko resto
rano salėje, — 1883 Madison 
St., (prie Forest Avė. stoties).

Gavo praktikos teisę
Dr. Gediminas Balukas (Ba- 

lukevičius) išlaikė medicinos 
valstybinius egzaminus Illinois 
valstybėje ir gavo leidimą ver
stis praktika. Dr. Balukas stu
dijavo Innsbrucko un-te Aust
rijoje. Po to praktikavosi Frei- 
burge, Vokietijoje ir atliko in- 
tenship’ą Brooklyno Wykoff’o 
ligoninėje. Dabar su žmona 
dail. Vanda Kanyte, sūneliu ir 
dukrele gyvena ir dirba Jack- 
sonville. III.

Stud. Ateitininką studiją 
dienos

Atostogų metu jaunimas pa
prastai atitrūksta poilsiui nuo 
kolegijinės kasdienybės. Stu
dentų Ateitininkų S-gos centro 
valdyba, suprasdama ateitinin- 
kiškosios idėjos reikšmę bend
ruomeniniame gyvenime, atei
nančių Kalėdų atostogų metu 
ruošia studijų dienas New Yor
ke ir Chicagoje. Šių studijų 
tikslas — supažindinti lietuviš
kąjį jaunimą su ateitininkišką- 
ja mintimi, ją paanalizuoti.

Šios studijų dienos New Yor
ke įvyks gruod. 26-28 d.d. Pro
gramoje pramatyta įdomios pa
skaitos. nagrinėjančios organi
zuoto katalikų akademinio są
jūdžio bendruomeninę prasmę 
bei uždavinius. Pakviesti žy
mūs prelegentai: prof. St. Yla, 
Dr. A. šerkšnas, prof. J. Bra
zaitis. prof. S. Sužiedėlis, L. 
Dambriūnas ir kiti. Taip pat 
pramatytos plačios diskusijos 
bei pramogos. Studijų dienos 
New Yorke bus užbaigtos meno 
ir literatūros vakaru.

Studijųe dienos Chicagoj 
(gruodžio 28-31 d.d.) nagrinė
jimui pramato panašias aktua
lias temas. Chicagiečiai savo 
studijas užbaigs Naujų Metų 
sutikimo vakaru.

Studijų dienos Nevv Yorke 
sutrauks gausų būrį akademi
nio jaunimo iš rytinės JAV da
lies. Norintieji šiose studijose 
dalyvauti privalo registruotis 
pas coli. I. Mikulskytę, 363 
Berriman St., Brooklyn 8, N. 
Y„ ne vėliau kaip gruodžio 19 
d. Registracija atliekama laiš
ku ar atvirlaiškiu, pranešant 
pavardę ir adresą, kad rengėjai 
galėtų suinteresuotiems suteik
ti tolimesnių informacijų.

Rengėjai

L N. Y

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p.. Šeštad. 10 iki 3 p.p 
IMcyrus ketvirtadienius ir šventadienius

Arstikaitė iš Ka- 
Bronė Balsaitytė iš 
Gediminas Balukas 

Anicetas Balys iš

Buvę BALF stipendininkai su
aukojo Ralfui $200.

Balf vajaus proga, keletas 
buvusių BALF stipendininkų 
suakojo $200 ir pasiuntė Bal
tui, pagelbėti kitiems studen
tams Europoje šelpti. Aukoto
jai yra buvę Inssbruck, Austri
joj studentai ir studijų metu 
buvo Balfo šelpiami. Aukojo: 
Dr. Kostas Arcibuševas iš Flo- 
rikos $20, Dr. Balys Stašys 
iš Mass. ir Dr. Jurgis Budzeika
iš Mass. po $15.00.' Po $10.00
— Marija 
nados, Dr. 
Penn., Dr. 
iš Illinois,
Mich., Dr. Danutė Katelytė iš 
R. I., Dr. Konstancija Paproc- 
kaitė iš Nevv York, Nelė Ra
monaitė iš Kanados, Aloyzas 
Rudzitas iš New Jersey, Jonas 
Suveizdis iš Nevv Yorko, Dr. 
Julijus Šimaitis iš Nevv Yorko, 
Jonė Vaičiulaitienė iš Nevv 
Yorko, Valė Valaitienė iš Ka
nados, Dr. M. N. ir Dr. P. M., 
abu iš USA. Po $5.00 aukojo
— Dr. Br. Beinorius iš III., Dr. 
Alfonsas Šešplaukis.

Ši grupė savo aukojimu reiš
kia Baltui padėką už savo lai
ku gautą iš Amerikos lietuvių 
pagalbą. Jie taip pat nori pa
skatinti ir kviesti visus buvu
sius Balfo stipendininkus savo 
aukomis prisidėti šelpti kitus 
lietuvius tremtinius studentus 
Europoje. Tos stipendijas ir 
šalpa anais laikais buvo svar
bi šiems lietuviams studen
tams. dabar svarbi bus kitiems.

Padėka
Lietuvių Tėvų Komitetas lie

tuviškai mokyklai išlaikyti 
Brooklynė, suruošęs laprikrčio 
29 d. priešadventinį linksmava- 
karį Angelų Karalienės parap. 
salėse, taria nuoširdų lietuvišką 
ačiū už išpildymą labai gražios 
programos, prisidėjimą nuošir
džiu darbu ar moralinę para
mą kleb. kun. J. Aleksiūnui, 
kleb. kun. N. Pakalniui, prof. 
J. Brazaičiui, B. čepukui, dek- 
lamatorėms, J.
Gerdvilienei.
V. Jonuškaitei, 
Ad. Jezavitui, B. Kuliui, R. Ki
sieliui, V. Karmazinui, M. 
Liuberskui ir choristėms-ams, 
J. Matulaitienei ir šokėjoms, 
kun. V. Pikturnai, kun. J. Pa
kalniškiui, J. Rajauskaitei, 
min. V. Sidzikauskui, J. Stu- 
kui. S. Savukynienei, A. Samu- 
šiui, S. Zobarskui, E. Žukienei, 
viešnioms ir svečiams, Ameri

kos Lietuviui, Darbininkui, 
Dirvai, Draugui, Keleiviui, 
Naujienoms, Sandarai, Tėvy
nei ir Vienybei.

Lietuvių Tėvą Komitetas

Kūju kalam ne už dyką 
Turim darbą ir skatiką 
Kūju mušim bolševiką 
Jei skaitysim “Darbininką'

Rodė filmą
Apreiškimo parapijos salėje, 

Brcoklyne, sodaliečių rūpesčiu 
gruedžio 14 d. buvo rodomas 
filmas Joana Arkietė. Buvo du 
seansai—2:30 vaikams ir 8 vai. 
vak. — suaugusiems.

Metinės parapijos pajamos ir 
išlaidos

Gintui, M. 
M. Graužinytei,

V. Jocienei,

P. j. BAGDANAVIČILJS, M. D
amnoiąa b chbubgss

DR VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

A-

Automobilistu 

dėmesiui

Praėjusios savaitės V. J. At
simainymo parap. Maspeth, N. 
Y., biuleteny paskelbta 1952 
m. piniginė apyskaita. Nuo 
1951 m. gruodžio 1 d. ligi 1952 
m. lapkr. 30 d. parapija turėjo 
$55,103,59 pajamų ir $41,- 
133.30 išlaidų. Pridėjus likutį iš 
šių metų pajamų, dabar para
pija kasoje turi $103,926.78.

automobliais,

pakankamai

Džiugu stebėti, kad vis dau
giau ir daugiau lietuvių vari
nėja nuosavais 
tik gaila, kad ne visi mūsų 
automobilistai
nusimano apie paties automo
bilio veikimo principus, dalis, 
jų gedimus, taisymus ir prie
žiūrą. Dėl teorinių žinių sto
kos mes dažnai veltui eikvo
jame pinigus auto taisymo 
dirbtuvėse.

Norint apsaugoti automobi
listus nuo nereikalingų išlai
dų, yra numatyta suruošti 
trumpus automobilistų teori
nius kursus, kuriuose bus per
eita vairuotojui būtinos žino
ti teorinės žinios. Kursų pro
grama jau paruošta, o jų pra- 
vedimas pareis nuo suintere
suotų klausytojų skaičiaus. 
Kursų vieta ir laikas bus pra
neš.a užsiregistravusiems.

* Kviečiu suinteresuotus esa
mus ir būsimus automobilis
tus registruotis į šiuos kursus 
raštu. Rašyti:

Edward Juzumas.
278 Cooper St.,
Ridgewood 27, N. Y.

I

DR. VYTAUTAS AVIŽONIS, M. D.
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR

GERKLES LIGOS
. 30. E. 60th St New York City 

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Sbore Lane, Bay Sbore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
šežt. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą diena ir šešt. 
tik ii ryto.

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gaLie mokėti brangiau. bet 
jūs negalite sumokti geresniu 

laidotuvių.

3250 
ąžuolinis 
karstas 

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mą karstu.

Audeklu dengtas .... nuo $ 95 
Ąžuolinis .................... nuo $250
Mahagoni med.......... nuo $195
Metaliniai ................ nuo $385

Nemoka už koplyčią

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

EVergreen 8-9770

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

»

x
PARDUODAM NAMUS

Turime gerų namų pardavimui — VVoodhaven, Ric^mond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM 851b Street, tfoodbaven 21, N. Y
Tel. VIrginia 74896

Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjakai - Užkandžiai - Televizija - Muzika - Sportą*

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

TeL STairg 2-5043

Matthew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Balins — Direktorius 

Alto. Baltrūnas—Baltau 
Reikalo Vedėja*

660 Grand Street 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

Tel. EVergreen 6-5181
KARL EHMER — PORK STORES
Geros rūšies Įvairios mėsos, paukštiena, dešros, kumpiai

ir kiti maisto produktai Koše krautuvėse:
66-38 Myrtle Avenue 186-24 Hornee Hardtng Blvd

Olmdale, N. Y. Frerii Meadous, FlusMng
21S-17 Jamaica Aveaao

68-38 Forest Avenue Oueern VUlage, N. Y.
Ridgeurood, N. Y. 176 Eockauay Avenue

136-56 Roosevett Avenue
YaHey Stream, N. Y. 

4380 WWte Plutas RoadFlushfrig, N. Y. Bronz, N. Y.
66-64 WoodsMe Avenue 18 West Post Road

WoodsMe, N. Y. Wtate Paltas, N. Y.
MAIN STORE

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. Y.

WINTER GARDEN 
T A V E R N, Ine.

KABARETAS, BARAS. 
RESTORANAS, 
DIDELE SALĖ 

susirinkimams, vestuvėms ir kitokioms 
puotoms. Visi kviečiami atsilankyti.

1888 MADISON STREET, 
(Prie Forest Avė. stoties) 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgeuood >
Tel. EV. 3-0506

STOP GENOCIDE
Attik savo pareigą. Įsigyk ir 
ant visą laišką bei siuntą kli- * 
'uok “Stop Genocide” ženkle
lius. Tuo populiarinsi Lietuvos 
vardą ir jos kančias.

Surinktos lėšos bus panau
dojamos kovai prieš Lietuvoje 
vykdomą genocidą. 
Ženklelių ir visos “Stop 
Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

LITHUANIAN NATIONAL 
MARTIROLOGY SECT1ON,

« ŠVENČIŲ DOVANOS įi
įr. Pas visus savo bičiulius per šventes nei nueisi nei dovaną K 
*4 visiems nupirksi. Norėdamas juos prisiminti ir pagerbti

P. O. Box 1202 
Cleveland, Ohio

* A FUTVRF
INVcST IN U.S.

SAVINGS BONOS
N0W'

e

užsakyk “DARBININKĄ” 1958 metams. Prenumeratos tk 
kaina JAV metams 5,00 dol., Brooklyn?, N. Y. ir užsienyje 
5,50 doL, pusei metą 8,00 dol. Užsakymus siąskite — SM
“DARBININKAS”, 680 BI SHH1CK AVĖ., BROOKLYN A* 
21, N. Y f*

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius - Bateamuotojas 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

Dr. S. Chemoff |
333 — !nd Ave„ N. Y C.

<Cor 141h Si »
Telef. GRamercy 7-7«U

Aštrūs Ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu, oda, hormo
nai. Kraujo ir šlapumo tyrimą! , 

' U?> ■*
Ofiso valandos: kasdien 10-6:45

Sekmadąnia.i—nlo fl*vai > ' 
 iki 1 va), p.p. 

William J. Drake
(DRAGŪNAS>

LIETUVIS ADVOKATAS 
li-OS U AREHAM PL. 

JAMAICA, N. Y.
Tel. Jamaica 6-7272


