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Į RIDGWAY ŠAUKSMU EUROPA 
NEATSIŠAUKIA Jugoslavija nutraukė santykius

kai jis reikalavo visų 
narių propagandinės, 
ir politines jėgas nu- 
prieš komunizmą savo

Paryžius. — Gruodžio 15 d. 
buvo atidaryta NATO konfe-- 
rencija, dalyvaujant 42 minis- 
teriams iš 14 valstybių. Buvo 
palankiai priimta de Gasperi 
kalba, 
NATO 
ūkines 
kreipti 
paties viduje; karinis NATO so
lidarumas esanti tik viena tos 
kovos dalis.

Kai gen. Ridgway kalbėjo, 
konferencija jau buvo uždara. 
Tačiau, NATO gen. sekreto
riaus pareiškimu, jo kalba tu
rėjusi būti griežta. Jis reikala
vęs tuojau pradėti statybos

LATTIMORE VĖL 
KALTINA

—Waahiagtoaas. — Valstybės 
prokuratūra apkaltino prof. 
Owen Lattimore, kad jis pava
sarį senato komisijai, atsakyda
mas dėl savo ryšių su komunis
tais, 6 kartus davęs neteisingą 
priesaiką. Kai senatoriai pašte 
bėjo jo prieštaravimus, jis at
sakė: tai visa buvo seniai, ir 
smulkmenos man Milo iš at
minties.

Lattimore buvo valstybės de
partamento pareigūnas tolimie
siems rytams. Dabar jis yra di 
rektorius “mokyklos tarptau
tiniams santykiams” prie Balti- 
more univeraateto.

Jei Latttauf* bua rastas kal
tas, tai jam gresia už kiekvieną 
iš tų priesaikų nuo vienerių 
iki danties metų.

KELIO I LONDONĄ NĖRA
Londoaas. — Vindzoro kuni

gaikštis, buvęs Anglijos kara
lius Eduardas VIII, pareiškė, 
kad jis karalienės Elzbietos ka
rūnacijos iškilmėse nedalyvaus.

1936 m. karalius atsisakė nuo 
sosto ir vedė du kartu persis
kyrusią Wallis Warfield Simp- 
son. Nuo tada jo dabartinė 
žmona į Londoną negalėjo nu
vykti, nes j karaliaus šeimą jos 
nepriima. Buvęs karalius nu
vyksta ir svečiuojasi, bet tuo 
metu jo žmona laukia Paryžiu
je. Nepasisekė ir dabar susitai
kinti, ir dėl to kunigaikštis 
nedalyvauja Elzbietos šventėje. 
Ne vienas iš amerikonų jaučiasi 
taip pat įžeistas, kad Amerikos 
pilietė taip nepriimama Londo
ne.

SUSITARĖ DĖL VADOVY
BES VIDURŽEMIO JUROJE

Paryžius.— NATO konfe
rencijoje susitarta dėl karinių 
pajėgų vadovybės Viduržemių 
jūroje. Britų, Italų, Prancūzų, 
Turkų pajėgoms vadovauti pa
skirtas britų admirolas Earle 
Mountbatten Amerikiečių pa
jėgoms adm. R. B. Carney. Pir
mojo uždavinys karo atveju— 
sudaryti laivams konvojus, sėti 
ir išgaudyti minas, kovoti su 
povandeniniais laivais. Antrojo 
—vykdyti ofenzyvą. Ginčas dėl 
vadovybės truko 20 mėn. 

TRUMANAS PRIEŠ IŠLAIDU 
MAŽINIMĄ

Washingtouas. — Prez. Tru
manas pareiškė gruodžio 16 d., 
kad mažinti ginklavimo išlaidas 
būtų klaidingas taupymas, nes 
priešas yra pajėgus ir kasmet 
vis didesnę savo pajamų dalį 
skiria ginklavimuisi.

Tarp naujojo kongreso na
rių kyla reikalavimas .mažinti 
piniginę paramą kitiems kraš
tams.

programą už 428 milijonus. Jis 
įspėjęs, kad Europa visai ne
paruošta Sovietų invazijai. Ta
čiau jo reikalavimas sustiprin
ti karines pajėgas neradęs lau
kiamo atgarsio tarp Europos 
ministerių. Galimas daiktas, 
kad šioje konferencijoje nebū
sią sudaryta jokios programos, 
kurios reikalavo Ridgway.

Prie Los Auseles sprogus acetilenui ir deguoniui pastatai virto 
griuvėsiais. Apaėioj—griuvėsiu vaizdas diena. .Milijoniniai nuostoliai, 
—a------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atšauktas nelojalus 
atstovas

Wash*gtonas. — Valstybės 
departamentas paskelbė, kad iš 
Maroko atšaukiamas amerikie
čių atstovas Jahn Carten Vin- 
cent, nes vyriausybės komisija 
nustatė, kad yra pagrindo abe 
joti dėl jo lojalumo valstybei. 
Jis kaltinamas palankumu 
munizmui.

ko-

80
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PASAULYJE YRA APIE 
MIL. TELEFONU

1952 m. sausio 1 dienai 
sam pasaulyje buvo 79.400.000
telefonų. Pusė tų visų telefonų 
tenka JAV, nors jos turi tik 
6% visų pasaulio žmonių. JAV 
vienas telefonas tenka maždaug 
3 asmenims, visame kitame pa
saulyje 68 asmenims. JAV 100 
gyventojų 29 tel., antroj eilėje 
eina Švedija su 25 tel.

New York City turi daugiau 
telefoinų nei bet kuris kitas pa
saulio miestas, daugiau negu 
visa Prancūzija ir negu visa 
Azija.

Washingtone 100 gyventojų 
tenka 64 tel., toliau eina At- 
lantic City 55 ir San Francis- 
co 54. Užsieniuose pirmoje ei
lėje stovi Stockholmas su 50 
tel. 100 gyventojų.

Telefonu kalbėjo daugiausia 
Kanada: vienam gyventojui

1951 m. teko 378 pasikalbėji
mai, toliau ėjo JAV ir Švedija.

— Amerikos lėktuvai jaučia 
didelę komunistinės aviacijos 
persvarą. Gruodžio 17 d. 10 
am. Sabres kovojo su 43 kom. 
MIGs; kitoj vietoj am. 2 Sabres 
kovojo prieš 24 kom. MTBs.

Belgradas. — Jugoslavijos 
diktatorius Tito gruodžio 17 d. 
paskelbė, kad Jugoslavija nu 
traukė diplomatinius santykius 
su Vatikanu. Priėžastis — ar
kivyskupo Stepinac paskyrimas 
kardinolu. Monsinjorui Silvio

KAS RESPUBLIKONAMS 
VADOVAUS

Washingtonas. — J respubli
konų frakcijos kongrese vadus 
yra du kandidatai: Taftas ir 
Bridges. Abudu sutinka, bet a- 
budu dėl to nekovosią. Eisen- 
howeris pareiškė į šį reikalą 
nesikišiąs.

— Gruodžio 18 d. Eisenho- 
weris turi pasikalbėjimą su res
publikonų vadais kongrese. Bus 
aptarti vyriausybės sudarymo 

užsienių politikos klausimai.ir

Prezidentas riektas Ehenbosreris ir jo bū*iin«j kabineto nariai, kairėje gub. O. M<Kay—vidau* reik, 
aekretortas ir dešinėje i. F. Dulle. per Havajus gr.to po pasitarimu Korėjoje į JAV. ei* ji* jau *u*itiko 
»u gen. MaeArthuru ir kalhėjod dėl jo plano Korėjos karui baigti.

su Vatikanu
Di Oddi, kuris ėjo Belgrade Va
tikano atstovo pareigas, įsaky
ta išvažiuoti.

Ta proga Tito pasakė kalbą, 
kurioje kartojo, kad Vatikanas 
kišąsis į Jugoslavijos vidaus rei
kalus, organizuojąs šnipinėjimą 
ir kartojo niekus, kuriuos pa
sakoja visi kiti komunistų kal
bėtojai.

Santykiai tarp Vatikano ir 
Jugoslavijos įsitempė labai 
prieš 6 metus, kai buvo suimtas 
ir nuteistas 16 metų kardinolas 
Stepinac. Pernai gruodžio mėn. 
arkivyskupas buvo paleistas ir 
apgyvendintas tėviškėje griež
toje policijos priežiūroje. Tuo 
tarpu Tito mėgino pasekti Sta
linu ir kunigus paimti savo ži
nion. Jis liepė suorganizuoti 
dvasininkus j Kirilo ir Metodi
jaus sąjungą, kuri būtų jo va
dovaujama. Vyskupai tą sąjun
gą paleido. Tito vėl įžiūrėjo, 
kad čia Vatikanas kišasi į jo 
reikalus, ftrieš tris mėnesius 
nuteisė 14 kunigų ir civilių. 
Lapkričio 1 d. paskelbė kalti
nimu Vatikanui. O kai Pijus 
XII paskyrė Stepinac kardino-

GROMYKO BOKFHOJA JT

Jungtu* Tsatcs. — Gruo
džio 17 d. jęĮHinlje komisijoje 
buvo svarstomas Brazilijos, 
Meksikos, Olandijos ir kt. siūly
mas reikalauti, kad pereito ka
ro sąjungininkai greičiau pada
rytų taikos sutartį su Austrija 
ir leistų kraštui normaliai tvar
kytis. Sovietų atstovas Gromy- 
ko protestavo prieš svarstymą, 
neštai esanti karo sąjunginin
kų, o ne Jungtinių Tautų kom
petencija. Jis pareiškė bet kokį 
šio klausimo svarstymą boiko
tuosiąs. Kai vis dėlto buvo nu
tarta svarstyti ir kai leista Aus
trijos už. r. min. Gruberiui kal
bėti, Gromyko išėjo iš salės.

Gruberis išdėstė, kaip Austri
jos gyventojai su entuziazmu 
sutiko išvaduotojus ir kaip jie 
dabar nusivylė ir nebetenka 
kantrybės.

Šis svarstymas turėjo mora
liai spausti Sovietų Sąjungą 
derėtis su Amerika, Anglija ir 
Prancūzija dėl taikos sutarties 
Austrijai. Jau 5 metai Sovietai 
ją delsią ir sabotuoja. 

lu Tito paskelbė tai įžeidimu 
Jugoslavijai.

Pats Stepinac buvo pareiš
kęs, kad jis nevykšiąs į Romą į 
kardinolu iškilmes, nes jis var
giai ar galėtų grįžti į Jugosla
viją.

Jugoslavija yra jau paskuti
nis komunistinis kraštas nut

raukęs santykius su Vatikanu. 
Iš 16 su puse milijonų gyvento
jų pusė yra ortodoksų tikėjimo, 
trečdalis katalikų.

SKIRIA 100 MIL. PERSU* 
BRITU GINČUI BAIGTI
W*shingtonas. — Amerikos 

vyriausybė pasiryžusi duoti 
Persijai 100 mil. paramos, jei 
ji suras būdą baigti ginčą su 
Britais dėl naftos. Prez. Tru
manas pavedęs Achesonui kal
bėtis tuo reikalu ir su Edenu.

Mossadeghas, lankvdamisis 
Amerikoje, norėjęs gatrti para
mos 120 mil. Negalėdama naf
tas eksportuoti, Persija turi 
nuostolių kas mėnuo po 5 mil.

Constantin Stavrapoulu*. kurį gen. 
sekertorius Trygve I4e paskyrė 
JTO teisiu skyriam direktoriutn 
vietoj nusižudžiusio Abreham II. 
feller.

— Religiniai Egipto maho
metonų vadai Al Azhar univer
sitete paskelbė atsišaukimą į 
visus mahometonus jungtis ko
vai prieš Prancūzijos priespau
dos politiką ir boikotuoti 
Prancūzija ūkiškai ir kultūriš
kai.

Darba partija* vada* Dr. Inaak Bcn-Zvl buvo Kriuki** nauju Izra
eli* prezidentu. Nuotraukoje matome naujojo prezidento parlamente 
primalki*.

VIDURŽEMIO JUROJ SUDUŽO 
AMERIKIEČIŲ LAIVAS

Italija. — Audros ir šalčiai 
užklupo Europą. Laivai turėjo 
slėptis uostuose. Amerikos lai
vas “Columbia” prie Anglijos 
krantų, netekęs sraigto, lai
mingai buvo nutemptas į Ang 
lijos uostą. Sunkiau buvo Ame

KORĖJOS AUKOS 2.129.310
Ligšioliniai Korėjos karo 

nuostoliai abiejose pusėse sie
kia 2J29310. Vakariečių nuo
stoliai 364,370, komunistų—1.- 
764.940. Čia neįskaityta civili
nių gyventojų, kurie karo metu 
žuvo.

Vakariečių daugiausia nuos
tolių turi pietų korėjiečiai — 
35.031 žuvęs, 1123.467 sužeis
ti ir 66.102 dingę, viso 224.- 
780.

Amerikiečių — 20.073 žuvę, 
94.588 sužeisti ir 12.997 dingę, 
viso 127.658. Anglų 505 žuvę, 
1771 sužeisti, 1107 dingę, viso 
3383. Turkų 518; 1650; 401; vi
so 2560. Toliau Australija viso 
1124, Belgija - Luksemburgas 
viso 212, Kanada viso 1253, 
Kolumbija viso 182, Miopija 
176, Prancūzija 852, Graikija 
4428, Olandija 595, N. Zelan
dija 85, Filipinai 387, P. Afri
ka 1. Siamas 645.

SUTARTYS BUSIĄ PATVIR
TINTOS

Bonna. — Ka ne. Adenaueris 
per radiją kalboje pranešė, kad 
sutartys su Vakarais būsian
čios patvirtintos artimiausiame 
parlamento posėdyje. Po kalė
dų parlamentas susirinks sau
sio 21 d.

KAS SUKALBĖTA — 
NESKELBTA

New Yorkas. — Gruodžio 17 
d. būs. valst. sekr. Dulles bute 
generolai Eisenhovverls ir Mac- 
Arthuras turėjo dviejų valandų 
pasikalbėjimą. Miniai korespon
dentų, susirinkusių prie durų, 
buvo pareikšta, kad generolai 
kalbėjosi ne tik apie Korėjos, 
bet viso pasaulio taikos reika
lus. MacArthuras pastebėjo, 
kad su Eisenhovveriu nebuvo 
matęsis 6 metus.

— Tokio suimtas 
japonas radio inžinierius, kuris 
prisipažino esąs bolševikų šni
pas. Pas jį rastas radio siųstu
vas, kuriuo jis žinias perduoda- 
vęs į Vladivostoką. Bet prieš 
perduodamas, jas pirmo paro- 
dydavęs amerikiečių kontržval
gybai 

rikos laivui “Grombct Reefer“, 
kuris vežė Amerikos kariams 
Italijoje kalakutus ir kitas do
vanas Kalėdoms, Italijos vande
nyse. Gruodžio 15 d. audra už
klupo jį prie Livorno ir trenkė 
į uolas Laivas perlūžo pusiau 
tik 200 jardų nuo kranto. Bet 
jo pasiekti dėl bangų ir vėjų 
nebuvo galima. I^aive buvo 37 
vyrai įgulos, visi civiliai. Italų 
ir amerikiečių jūrininkai skubi
no* gelbėti iš kranto. I perlū
žusį laivą jie iššovę virve. LM- 
ve ją sugavo. Bet tik kelis par
traukusi į krantą ji trūko. 
Trims pasisekė patiems iš 
plaukti. Ūžė usi naktis ir aud
ra, kokios nebuvo dvejus metus, 
trukdė gelbėjimo darbus. Sun
kiai sekėsi sumegzti vėl virvės 
ryšį su laivu. Padėtis atrodė 
beviltiška. Bangos laužė jų aky
se laivo dalis ir svaidė į uolas. 
Iš laivo vis silpniau buvo gir
dimas radio ryšys. Pagaliau su
mezgąs ryšį į»o vieną vyrą pa
sisekė partraukti 23. Iš jų ke
lis dar išgelbėjo italų mažutis 
laivelis. Tik rytą nusiblaivius 
dangui gelbėti baigė amerikie
čių helikopteriai (malūnspar
niai lėktuvai! pakilę nuo ame
rikiečių lėktuvnešio. Jie. nulei
dę virve sėdynę, ėmė po vieną 
vyrą ir nešė į krantą. Taip bu
vo išgelbėt? 13 jūrininkų. Pas
kutinis laivą pąliko kapitonas 
brooklynietis Saukant.

Bar.gų blokštas į uosto kran
tinę Anglijoj apgadintas ir 
“United Statės” laivas.

ACHESONAS PRARADO 
MAITINU PERSIJOJE

Teheranas. — Min. pirm. 
Mossadegho partijos gen. sek
retorius parlamente karštai 
puolė Amerikos valst. sekre
torių Achesoną Jį kaltino at- 
baidžius nuo Persijos naftos A- 
merikos pirklius. Tokiu I>ūdu 
esą Achesonas parėmė Anglijos 
politiką. Kalbėtojas pasakė 
nieko nesitlkįs Irano naudai ir 
iš Eisenhowerio vyriausybės, ir
Persija turi susirasti kelią iš

siversti be pajamų iš naftos. 
“Tegul eina po velnių nafta, jei
gu ji apriboja mūsų nepriklau
somybę.”

Visa ši neapykanta prieš a- 
merikiečius kilo Iš to, kad kai 
kurios amerikiečių firmos buvo 
sutarusios pirkti naftą. Bet 
Achesonas joms pasakė, kad 
turės pačios imtis rizikos, jeigu 
joms kliūtis darys britai, kurie 
save laiko naftos savininkais. 
Tada firmos atsisakė.
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DARBININKAS
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PASAULIO LIET. BENDRUOMENĖJ

Indokinijoj žuvo 6 lietuviai
“Argentinos Lietuvių Balsas” 

skelbia iš Indokinijos gautą 
laišką, kuriame rašoma, kad 
Indokinijoj žuvo 6 prancūzų 
svetimšalių legione tarnavę lie
tuviai: Jonas Mickevičius, Vla
das Levickas, Antanas Tom
kus, Jonas Nemeika, Andrius

Vasiliauskas ir Jonas Preisas.
Be to, 17 lietuvių yra patekusių 
komunistams į nelaisvę.

ARGENTINA

VOKIETIJA

Jau išleistas kalėdinis Mažo
sios Lietuvos lietuvių laikraščio 
“Keleivio” numeris, iš eilės 
3 (17). Jame įdėti Vydūno at
siminimai apie Sibire mirusį iš
tremtą Klaipėdos veikėją A. 
Bruką ir apsčiai kitos medžia
gos. Ateityje numatoma ‘Kelei
vį” leisti reguliariai. i

Byla lietuvio žudikui
Muenchene prisiekusių teis

me lapkričio 12 d. buvo pradė
ta byla prieš buvusį nacių par
tijos kreisleiterį Freisinge Han
są Rupperą Villechnerį, kuris- 
karo metu įsakė nužudyti du 
amerikiečių lakūnus. Du jo ben
drininkai, kurie tuose veiks
muose taip pat dalyvavo, yra 
jau anksčiau amerikiečių teis
me Dachau nuteisti mirti ir 
Landsberge sušaudyti. Gi Vil- 
lechneris, tų žudikų galva, il
gus metus po karo gyveno pasi
slėpęs svetima pavarde Olden- 
burgo srityje. Jis kaltinamas, 
be to, nužudęs vieną lietuvį 
darbininką.

Padovanojo žemės sklypą
Lietuvis K. Šlapelis padova

nojo Argentinos vyriausybei 1 
ha žemės, kuri skirta pradžios 
mokyklai padidinti. Dėl to pats 
Argentinos prezidentas Pero
nas per švietimo ministerj pa
reiškė jam padėką. Tą įvykį 
gražiai atžymėjo ir Argentinos 
spauda .

Al’STRALUA

Tautos Fondo atstovybe
Dabartinę Tautos Fondo at

stovybę Australijoje sudaro1 
pirmininkas — J. Kulakauskas, 
vicepirmininkai — R. Venclo
vas ir V. Kazokas, sekretorius 
— B. Barkauskas ir iždininkas 
M. Bogužas. Fondo atstovybė, 
gražiai bendradarbiaudama 
su krašto valdybos pirmininku 
J. Vaičaičiu, labai pagyvino 
Tautos Fondo veikimą, nepai
sant vargo, kuris palietė ti-em- 
tinių bendruomenę, prasidėjus 
nedarbui.

Ka-

Tal-

Ser-

DANMA

P*»»CT
Kopenha- 
muzėjaus

Prašo lietuviškų
Danijos sostinėje 

goję prie tautinio 
veikia numizmatikos skyrius.
Jo vadovybė kreipėsi į Danijos 
.lietuvius, prašydama, ar nega
lėtų gauti minimam skyriui iš 
nepriklausomybės laikų lietu
viškų pinigų. Ji norėtų turėti jų 
rinkinį. Danijos lietuviai krei
piasi į viso pasaulio lietuvius, 
prašydami tuo reikalu muzėjui 
padėti. Muzėjaus adresas: Den 
Kongelige Monet-og Medailles- 
maling Nationalmuseet, Koe- 
benhaven, Denmark.

IEŠKOMI

Adomaitis. Antanas ir 
jetonas.

Aksemaitis. Kostas.
Barzdaitis, Antanas, iš

kiškių k., Vilkaviškio ap.
Buzas, Kazimieras, iš 

genų dv., Kauno ap.
Dabšienė-Siurblaitė. Ona. iš

Skliaustų-Spelčių k., Luokės 
vai., Telšių ap.

Grišmanauskaitė. iš Plate
lių vai., Kretingos ap.

Kačinskas. Jonas, kilęs iš 
Smalčnų k., Anykščių vai.

Kubilius, Povilas, iš Pad
žiaus k., Subačiaus v, Pane- 
vėžio ap.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji maloniai prašomi 
atsiliepti į;

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

41 W. 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

4»

X*uJmm "DarMataka" plakatas iškabintas visnsr H« tuvHkv kolonijų viešose patalpose atkreipia visa dėmesj 
ir skatina visas uMsakyti ii laikraštį. Plakatu piešė dail. V. K. Jonynas.

ARGI NEPASIEKIA AUKOS TREMTINIŲ?

TAUTOS ATGIMIMO PRANAŠAS MAIRONIS SAUKĖ:
Kas praeitį mums grąžintų 
Ir jos garsą ir jos galią?
Kas tuos kaulus atgaivintų. 
Kur po žemėmis išbalę?

KULTŪROS ŽURNALAS

AI D A I
ATVERIA MUMS PRAEITIES GELMES, 
MOKSLIŠKOJE ŠVIESOJE PARODYDA

MAS DIDVYRIU DARBUS.

f žsipremrmeruokite 1953 m.

A I D U S

Kaina — 
metams 5 dol.

Adresas:
680 Bushnick Avė. 

Brooklyn 21, N. Y.

1952 m. gruodžio 19 d., nr. 91

LIETUVIAI “KVIECLAMI“
KIRSTIMIŠKŲ

"Dai Liniuko” Administracijoje 
galima gauti šiii knygų:

J. Prunskis. PRIE VILTIES KRYŽIAUS. 144 p. — 
Neio Vian. ŠV ANTANAS PADUVIETIS,

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

PASAULIO PABAIGĄ. 110 p. 
V. Augustinas, TĖVYNĖ LIETUVA, — Lietuvos

vaizdų albumas.
V. Biržiška. VYSK. MOT VALANČIAUS 

BIOGRAFIJOS BRUOŽAI. 100 p.
Axel Muthe, SAN MICHELE KNYGA. I dalis. 325 

” ” " II dalis. 308 o
S. Kolupaila, NEMUNAS. 237 p.
I. Simonaitytė, AUKgTUJU ŠIMONIU LIKIMAS

437 p. $3.50
G. Da Fonseca. MARIJA KALBA PASAULIUI. 264 p. 2.00 
LIETUVIU ARCHYVAS. Bo’ševizmo Metai. 150 n. $3.00
H. Mačiulytė-Daugirdienė.TAUPIOJI VIRĖJA, 150 p. 2.00 
A. Tyruolis, KELIONE. 126 p.
J. Gailius. SUSITIKIMAS. 155 p.
A. Gervvdas. UŽ SPYGLIUOTU VIELŲ. 211 p.

$1.30

$1.00

$1.00

$5.00

1.00
p.2.50 
$2.50 
$2.50

$1.20
$1.50
$2.25

DARBININKAS

Šiuo metu, prieš Kalėdas, 
BALF visoje Amerikoje renka 
aukas vargšams tremtiniams 
Europoje šelpti. Iš vielos pusės 
yra džiugu, kad šimtai žmonių 
renka nelaimingiems aukas, o 
dažniausiai dar ir patys stam
bias esumas aukoja.

Tačiau negalime nutylėti, 
kad j Šį pagalbos šauksmą, y- 
pač didesnėse lietuvių kolonijo
se. teatsiliepia vos 20' < lietu
vių. Kiti ne tik neaukoja. bet. 
norėdami pateisinti savo neau- 
kojimą, nesigėdija, visaip įtarti 
tų labdarių, kurie tą sunkų 
darbą dirba... Labai dažnai au
kų rinkėjai skundžiasi išgirstą 
pasiteisinimą:

“Neatikojti per BALF — aukos 
nepasiekia treintjaių.“

X

Išgirdę tokius priekaištus ir 
aukų rinkėjai kartais suabejo
ja savo darbo naudingumu ir 
klausią Balfą, ką jis daro su 
surinktomis aukomis...

Kur eina BALF surinktieji 
pinigaiImkime paskutinį 3 
mėnesių laikotarpį, šio rudens 
Kalėdinio atsišaukimo proga, 
nuo įugšėjo 1 iki gruodžio 3 d. 
BALF aukų gavo apie $16.000.- 
00. Už tas aukas BALF Centro 
valdyba štai ką padarė:

Pirko ir išsiuntė į Vokietiją 
23.100 svarų taukų ir 30,000 
svarų cukraus, už kuriuos su
mokėjo $6,074.40.

BALF valdylia pirko tik tuos 
produktus, kurie Vokietijoje 
du-triskart brangesni, negu 
Balfui jie atsiėjo Amerikoje 
perkant ir kurie badaujančiam 
žmogui pirmoj eilėj yra reika
lingi.

Balfo vadovybe gerai supran
ta, kad badaujantiems lietu
viams taip’ pat reikia miltų, 
pieno, mėsos ir kitokio maisto. 
Bet tie maisto produktai Vo

tį. BOLEY, 
BALFo vicepirmininkas

kieti joj pigesni ir todėl jiems 
vietoje nusipirkti — šalpa pa
siųsta pinigais. Ypač Kalėdų 
švenčių laiku svarbu, ne vien 
pagerinti tremtiniams maistą, 
bet suteikti, ypatingai vaiku
čiams, džiaugsmo, jiems šifruo
siant Kalėdų eglutes ir apdo
vanojant pyragais ir saldai
niais. šiems maisto produk
tams Vokietijoj parūpinti tame 
laikotarpy Balfas išsiuntė gry
nais pinigais j Vokietiją $5,- 
520.00, ir atskirai Diepholz 
Gimnazijai, Vokietijoje — $2.- 
697.01; Austrijos lietuviams 
šelpti $1,000; Prancūzijos lie
tuviams šelpti $400. Viso gry
nais pinigais Balf tam laikotar
py išsiuntė $9,617.01.

Per tą patį laikotarpi BALF 
gavo ir paruošė bei Ifeiuntė į 
Vokietiją 12.000 svarų rūbų 
bei avalynės, j Austriją 2,000 
sv. rūbų bei avalynės.

Jeigu j Balfo atsišaukimus 
būtų atsiliepę visi lietuviai, tos 
dovanos galėjo būti dešimterio
pai didesnės. Bet ir dabar, pa
lyginus, nedidelio pasišventusių 
asmenų skaičiaus dėka, kiek
vienas vargstantis lietuvis Vo
kietijoj — mažas Ir suaugęs — 
Mažosios Lietuvos ir Didžiosios 
Lietuvos sūnus ir dukra, pro
testantas. katalikas, ar kitos 
tikybos lietuvis, o jų yra per 
6,000 šalpos reikalingų, Kalė
dų švenčių laikotarpy gaus po 3 
svarus riebalų ir po 5 svarus 
cukraus.

Kiekvienas Vargo Mokyklos 
mokytojas ir mokinys: August- 
dorf, Dillingen, Gesthacht-Spa- 
kenberg. Memmingen. VVehnen. 
Hanau. Neustadt-Holstein, Mu- 

enchen, Sa 11 zgi 11 e n - Lebenstedt i r

kitose mokyklose gaus po $5.00 
pinigais (Diepholz gimnazijos 
mekiniams atskirai kiekvieną 
mėnesį vis pasiunčiami pinigai; 
jie gauna po $20.00.per mėne
sį).

Ten. kur yra bent keli lietu
viukai, pavesta suorganizuoti, 
Amerikos lietuvių vardu. Ka
lėdų eglutės su dovanelėmis. 
Daugiavaikės šeimos ir ligo
niai gaus po kelis dolerius pie
nui. mėsai, miltams ir kitiems 

maisto produktams įsigyti.

BALF supranta, kad tai ne
daug. Bet ir tai buvo įmanoma 
pasiekt vien dėka tų kelių šim
tų pasišventėlių lietuvių Ame
rikoje J
“Jau paaukojau” arba “Pats 

'renku, pats siunčiu.”

Balfo aukų rinkėjai dažnai 
išgirsta iš neaukojančiųjų tokį 
pasiaiškinimą. Deja, paskelbus 
visuomenei aukotojų sąrašus, 
pasigendama tūkstančių pavar
džių. kurie taip aiškinasi ir ku
rie. reikia pabrėžti, daug dau
giau uždirba už paaukojusius.

Dažnai matome aukotojų 
tarpe vargingai gyvenančių, bet 
nematome tų. kurie gerai už
dirba ir prabangiai gyvena. 
Prisimena pasakojimus apie 
valdžios mokesčių rinkėją (In- 
come Tax Collector), kuris ap
lankęs kleboną paprašė parodyt 
jo bažnyčią. Bažnytėlė kukli, 
apšepusi, ir klebonas nustebo, 
kodėl mokesčių rinkėjas susido
mėjo jo bažnytėle. Mokesčių 
rinkėjas paaiškino, kad jis ga
vęs iš klebono parapijonų paja
mų mokesčių lapus (Income 
Tax Returns). iš jų patyrė, kad 
kiekvienas paaukojęs po didelę 
sumą bąižnyčiai; norė jęs pasvei
kinti kleboną, kad jis turi labai 
dosnius parapijoms, kurie rū
pinasi jo bažnytėle. ją labai

Lapkričio mėn. “Tiesa” įsidė
jo skelbimą, kurį čia sutraukia
me: TSRS Darbo Rezervų Mi
nisterijos valdyba telkia iš kol
ūkių ir miesto gyventojų tarpo 
darbininkus Leningrado ir Ar
changelsko miško pramonės į- -» 
menėms. Išvykstantiems siūlo- ‘ 
mas nemokamas pravažiavi
mas, vienakartinė 150-500 rub
lių pašalpa ir 10 rublių dienpi
nigių. Darbo vietoje aprūpini
mas bendrabučiais ir patalyne, 
o turintieji šeimas gauna atski
rus kambarius. Gale nurodomi 
adresai Kaune ir Vilniuje, kur 
reikia kreiptis.

Šį pavasarį buvo žinia iš Ar
changelsko srities ir Komi “au
tonominės respublikos”, kad į 
ten jau pereitą žiemą iš Lietu
vos ir Gudijos buvo gabenami 
žmonės miškų kirsti. Jie irgi 
buvo apgyvendinami buvusiuo
se NKVD kalinių barakuose,

PREKES IŠ KLAIPĖDOS 
UOSTO

Kaip skelbia “Tiesa”, nuola
tos Lietuvos gaminiai išvežami 
į “broliškas” respublikas. Iš 
Jonavos baldų fabrikų nuolatos 
gabena geriausius baldus viso
kiems komisarams. Klaipėdoje 
veikia įrengimo gamykla. Jos 
pagaminti automobilių kranai 
daugiausia išvežami j Rusijos 
gilumą ir naudojami Sachalin- 
sko, Odesos, Murmansko ir 
daugelyje kitų uostų.

bet jie buvo laikomi “savano
riais”, nes jiems buvo įsakyta 
pasirašyti pareiškimus - prašy
mus iškelti juos iš ligšiolinės 
gyvenamos vietos į Archangel
sko ar Komi kraštus ir “leisti” 
jiems būti medžių kirtėjais.. 
Buvo nurodyta, kad ir tada jau 
buvo mokami dienpinigiai bei 
vienkartinės pašalpos, jei “pra
šymas” buvo “geruoju” pasira
šytas.

Iš KLAIPĖDOS I ATLANTĄ

Lapkričio 6 d. “Tiesa” pra
neša .kad Klaipėdos žvejai nuo 
birželio pabaigos žvejoja silkes 
Atlante. Žinoma, į tokią tolimą 
kelionę niekas vienų neišleido. 
Atitinkami laivai išplaukė gru
pėje, lydimi bazinio laivo. To- 
kaime būryje atsiskirti ir pa
bėgti jau daug sunkiau. Taip 
“Tiesa” praneša, lapkričio pra
džioje laivai pradėjo grįžti. 
Tarp &vejojančių laivų minimas 
kapitono Dauknio vadovauja
mas laivas, kuris sugavęs silkių 
iki 160'r numatyto plano.

Skaityklų tinklas
Bolševikai kreipia didelį dė

mesį į propagandinę spaudą. 
Jos leidžia labai daug. Kartu, 
kad spauda patektų į žmones, 
organizuoja skaityklas, kur ko
munistinės spaudos lūžte lūžta. 
Taip dabar visoje Lietuvoje vei
kia 3,144 klubai - skaityklos, 
kur galima pasiskaityti komu
nistinės spaudos.

myli ir kad ji turėtų būti ne
paprastai graži ir puošni. Tuo 
grožiu ir norėjęs pasigėrėti.. 
Deja, klebonas atsiduso, nes iš 
bažnytėlės kuklios išvaizdos 
atrodo, kad parapijonys bus 
aukoję tik... raportuose—

Tokios pat išvados prašosi, 
peržvelgus Balfo raportus ir 
kolonijų vajų skelbiamuosius 
davinius...

Dar dažniau aukų rinkėjai 
girdi pasiaiškinimus:
“Siunčia pakirtus hetamisi”...

Kai kurie giminėms bei arti
miesiems, tiesa, siunčia pakie- 
tus. Vienas kitas retkarčiais 
pasiunčia ir nepažįstamam. 
Bet jei tikėt visais tokiais aiš
kinimais, išeitų, kad visi trem
tiniai Vokietijoj, Ausrijoj ir ki
tur, užversti pakietais... Nerei
kėtų nei Balfo nei kitokios or
ganizuotos šalpos...

Neseniai grįžo iš Europos J. 
E. vyskupas V. Brizgys ir kan. 
Končius iš Vokietijos, Austri
jos, Italijos ir Prancūzijos. Ir 
iš jų raportų ir pastebėjimų, 
deja, atrodo visai kitaip!

šiandien Vokietijoj ir Austrijoj 
vargstančių ir badaujančių lie
tuvių rude daugiau, negu jų 

ten bet kada pirmaiu buvo!
Privačiai gaunamais pakie

tais nedaug kas bepasigyrė...
Kūčių vakarą ir Kalėdų šven

tėse prisiminkime mūsų urM- 
minguosius lietuvius Europoje.

Pro Geležinę Uždangą mus 
pasiekia žinia, kad Lietuvos 
gyventojai, nors gyvendami di
džiausiame skurde, dalinasi su 
vokiečiais belaisviais ir kitais 
vargšais tuo, ką dar patys tū

bus
tokios užkietėjusios, kad savo 
vargstantiems broliams trem
tyje leisime badaut.

Kiekvienas skirkime savo au
ką. O kai visų aukos bus gau
tos, tai Bendrasis Amerikos 
Lietuvių šaipos Fondas galės 
paskelbti, kad Kalėdų švenčių 
proga, ne $15,691.31, bet $75,- 
900.00 pasiuntė tremtiniams 
šalpos, kas reikštų, kad tremti
niai galėtų gauti 5 kartus dau
giau ,negn šalpos iki šiol yra 
išsiųsta.

tėjo. Nejau mūsų širdys

ELECTRIC COOKING IS FAST —SAFE- 
MODERN — CONVENIENT — ACCURATE— 

AUTOMATIC AND ECONOMICAL.

Order Your Electric Range Now 
from Your Appliance Dealer 
or District Representative

BROCKTON EDISON COMPANY
36 MAIN STREET
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FRANCISCAN FATHERS
Kunfrit m Meoad 4mb matter at Brooklyn, N. T. May 25. 1261. under ttw 

Act et Marei A MW. origtaally entered aa aecond tiaaa matter at 
Boatoa, Maae., September 12. IMS.

SUBSCRIPHON RAikS PRENUMERATOS KAINA

Apvaizdos parapijoje
Apvaizdos klebonas

DcmMtie yiMty ___________ 15.00 Amerikoje metama------------------25.00
Brooklyn. M. T. __________ |550 Brooklyn. N. T.-------------------- 2551
Hali y«ar , ■ ....... - 23-00 Puiri metų ________________  $3.00
Forrign __________________  2550 UMenyje------------------------------25.50

Straipenfae ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant Pavarde pasira- 
Rpt! straipsniai nebūtinai Ureižkia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turim 
Ir kalba redakcija neatsako.

JT NEBEPATENKINA
DEMOKRATINIAME krašte apie naują siūlymą reikia kal

bėti, kalbėti, kalbėti, iki visuomenė ima tikėti, kad ji pati taip gal
voja; tik tada galima jį vykdyti. Kas kita bolševikiniame ar tito- 
Istiniame krašte, kur valdžia įsakė, ir visi laikraščiai iš po nakties 
pakeis kryptį. Demokratiniame krašte idėja kartais metama ir. 
jeigu neranda pritarimo, vėl nutildoma, atšaukiama. Tačiau ir at
šaukta nelieka be įtakos. Su ja ne vienas ima susigyventi. Ir kai 
bus pakartotinai paleista į visuomenę, ji ras jau labiau paruoštą 
dirvą.

Tarp tokių į pasaulį paskutiniu laiku mestų idėjų dėmesio ver 
tos dvi. Viena iš jų jau skaudžiai svarstoma dienos opinijoje. Tai 
Jungtinių Tautų Organizacija.

JT septintoji sesija buvo sutikta be vilčių. O kai pradėjo dirb
ti, jos šalininkų veidus užgulė debesis. Kai nuskendo kalbose apie 
Korėją, “Daily News” taikliai suniekino šią taikai saugoti orga
nizaciją, suskaičiuodamas, kiek Korėjoj žuvo žmonių per tą laiką, 
kai jie liežuviais tuščius Korėjos šiaudus kūlė. Kai vėl svarstė, 
ar kištis į Tunisą ar ne, tuo metu, kai ten iš naujo kraujas pasipy
lė, (žinomasis “New York Herald Tribūne” pubTicistas W. Lipp- 
mann nebeiškentė. Jis pripažino, kad daugelis karštų JT šalininkų 
šiandien klausia: ar ši organizacija dar gali gyvuoti ir ar verta, 
kad ji toliau gyvuotų. Bloga, kad organizaciją, jau seniau suskilu
sią į sovietinį ir vakarų blokus, Tuniso klausimas suskaldė dar 
labiau — suskaldė vakarų bloką į šiaurės Atlanto pakto valstybes 
ir Azijos-Afrikos valstybių bloką, kuris siekia savarankiškos poli
tikos. Jeigu dalykai toliau eis — sako Lippmannas — ieškodamas 
išeities — tai sovietų viltys gali būti įvykdytos.

O kai sesijos metu Iškilo dar komunistinių agentų skandalas, 
kat. laikraštis “Tablet” pakartojo tėvo jėzuito Messineo žodžius: 
arba Jungtinės Tautos reformuosis, arba pasilikdamos tokios, kaip 
yra, iš paralyžiaus nueis į kapų ramybę.

Pagyvenusi tik 7 metus, organizacija nebepatenkina, nes ji 
nustojo buvus brankiu pasauliui taiką grąžinti ir virto laidotuvių 
bitmi, kuris taikos tame^ ar kitame žemės kampelyje mirimą už
registruoja ir atlieka kalbų ceremonijas. JT nariai nustojo siekę 
konfliktus likviduoti; tik stengiasi nustumti juos nuo organizacijos 
kelio, kad tik ji. vargšelė, nesugriūtų.

Šitokiose sąlygose “Tablet” aštriai pasisakė: amerikiečiams 
nesuprantama, kad jie turi lieti kraują po tokios organizacijos 
vėliava. Padėtis esant nepakenčiama.

Iš kitos pusės Dulles ramina1 organizaciją reikia išlaikyti; 
numarinti jos negalima. Ta prasme už ją pasisakė ir “krikščioniš
kųjų bažnyčių” suvažiavimas (kuriame kalbėjo Dulles). O ir Ei- 
senhoweris kalbėjo: “Niekas nepaneigs, kad JT savo tikslo —tai
kos — nepasiekė.. Bet tuo nesakoma, kad savo tikslo reikia atsi
sakyt... JT yra taikos įrankis. Mūsų tikslas — jį nuolat stiprinti 
ir padaryti veiksmingesnį.”

Noras išgelbėti organizaciją reiškia norą išgelbėti pačią sis
temą—kolektyvinį saugumą—taikai išlaikyti vietoj sovietų siūlo
mų vėl .senųjų tarpusavio pagalbos susitarimų. Tačiau reikia įžiū
rėti norą—organizaciją reformuoti. Tos prasmės gali turėti ir da
bar sukilusios dėl jos kalbos .

»

Šiomis dienomis kunigas Ig
nas Albavičius švenčia savo 
kunigavimo 40 metų sukaktį. 
Kun. I. Albavičius nėra eilinis 
asmuo Amerikos lietuvių • vi
suomenėje; todėl ir jo kunigys
tės jubilėjus yra proga ne tik 
pagerbti patį jubiliatą, bet pa
sigėrėti ir jo nuveiktais dar
bais lietuvių visuomenės bare.

Kun. I. Albavičius gimė dzū
kų krašte, Lazdijuose. Pradžios 
mokyklą baigė Krosnoje, o auk- 
štesn. mokslą ėjo Kaukaze, No- 
vo-Rosijsko mieste, kur tuo me
tu tarnavo jo dėdė vet. gyd. 
Maciunskas. Baigęs ten reali
nę mokyklą, 1907 m. įstojo į 
Seinų kunigų seminariją, kurią 
baigė 1912 m. ir buvo įšventin
tas į kunigus. įvertindama kun.
I. Albavičiaus gabumus, dvasi
nė vyriausybė pasiuntė jį į Ro
mą tęsti studijų. 1912-1914 m. 
jis studijavo filosofiją Grego- 
rianume ir gavo licenciato 
laipsnį. 1914 m. per atostogas 
jis lankėsi pas savo dėdę kun. 
P. Pašokonį Amerikoje, ir čia 
užklur'o jį karas. Karui užsi
tęsus, nebeteko jam grįsti į 
Gregorianumą doktorizuotis.

1914 m. kun. I. Albavičius at
vyko į Chicagą ir buvo paskir
tas vikaru šv. Jurgio parapi
jom Po 3 ir pusės metų buvo 
paskirtas Dievo Apvaizdos pa
rapijos klelionu ir šioje Chica
gos senamiesčio lietuvių parapi
joje jis išbuvo arti 23 metų. 
1927 m. jo pastangomis buvo 
pastatyta Dievo Apvaizdos pa
rapijos bažnyčia. 1940 m. kun. 
I. Albavičius buvo perkeltas į 
Cicero parapiją, kur ir dabar 
kleborauja. Čia jis praplėtė — 
gerokai padidino mokyklą, pa
statė puikų seserims mokv Jo
joms gyventi namą, praplėtė 
klebonija ir sėkmingai darbuo
jasi savo paraniįiečių tarce. Be 
to, jis yra Vilkaviškio vysku
pijos garbės kanauninkas.

ITž Eetuvšš’-'aii veikimą I.:e- 
tuvos vyriausybės apdovanotas 
Gedimino ordenu.

Domėdamasis nepriklauso
mos Lietuvos gyvenimu, ketu
ris katus lankėsi Lietuvoje.

Įsikūręs Chicagoje, kun. I. 
Albavičius visu savo dzūkišku 
nuoširdumu įsitraukė į lietuvių 
kataliku organizacijų veikimą. 
Su K. Pakštu. L. šimučiu ir 
kitais jaunaisiais lietuvių intt i- 
gentais organizavo piniginę pa
galbą atgimstančiai Lietuvai, 
buvo Tautos Fondo valdyboje 
ir per eilę metų vykdė aukų 
rinkimą Lietuvos reikalams.

P. MALDEIK1S

Atvykę iš Lietuvos įvairių ka
talikiškų organizacijų bei kata
likiškų įstaigų aukų rinkėjai ne 
tik gaudavo visokeriopą kun. I. 
Albavičiaus paramą ir pas jį 
prieglaudą, bet ir jį patį pa
prastai įregistruodavo kaip sa
vo garbės narį, paaukojusį 
stambias sumas. Stambias su
mas iš jo gavo studentų šelpi
mo draugija Motinėlė” ku
rios stipendijomis išėjo moks
lus Europoje visa eilė žinomų

Sukaktuvįninka-. kun. I. Albavičius

lietuvių katalikų veikė ų. čia 
gi Amerikojjg^įis nuolat turėjo 
savo pinigais leidžiamų į moks
lus studentų, kuriuos jis išlai
kydavo. šimtinėmis yra parė
męs Ateitininku Susišelpimo 
Fondą. Leono XIII-jo Fondą ir 
daugybę kitų, organizacijų, ku
rių jis yra garbės nary s. Vil
kaviškio kunigų seminarijos 
bažnyčioj įtaisė suolus, paauko
damas tam reikalui 1.500 dole
rių.

Būdamas kuklaus būdo, kun. 
I. Albavičius vengia rodytis 
viešumoje, nemėgsta rėkiamo.,. 
Kam pagelbėdamas ar pauko- 
damas, jis prašo apie tai ne
skelbti. Ir šiandieną čhieagie- 
čiai, klausydamiesi religinės 

tėvų jėzuitų vedamos valandė
lės, niekas nežino, kad

ji radio stočiai apmokėta kun. 
I. Albavičiaus šimtinėmis.

Šiuo metu jau gana sunku 
charakterizuoti visą kun. I. Al
bavičiaus organizacinį veikimą 
ar suminėti visas organizacijas, 
kuriose jis yra dirbęs ar jas 
parėmęs. Pasitenkinsime sumi
nėdami pačias svarbiąsias. Nuo 
LRK Federacijos įsikūrimo jis 
visą laiką yra jos centro valdy
boje, ėjęs pirmininko, iždinin
ko ir dabar einąs jos vicepir-

mininko pareigas; ilgą laiką bū
vą Lietuvos Vyčių valdybos 
dvasios vadu; daug metų buvo
L. K. Labdarių Sąjungos iždi
ninku, buvo šv. Kryžiaus ligo
ninės iniciatorium ir tos ligoni
nės tarybos nariu; ilga laiką 
buvo Moterų Sąjungos dvasios 
vadu; taip pat yra centrinio 
Alto nariu nuo jo įsikūrimo die
nos, visą laiką yra ALRK Su
sivienijimo nariu rėmėju; šiuo 
metu yra Ateitininkų Susišelpi
mo Fondo Chicagos skyriaus 
pirmininku, ir t.t.

Creta organizacinio veikimo 
kun. I. Albavičius
daug rūpesčio ir savo santaupų 

yra skyręs spaudai.
Savo metu yra yra parėmęs 

visą eilę laikraščių, kaip Darbi
ninką, Ameriką ir ypač Draugą. 
Prieš perimant Draugą tėvams 
marijonams, kun. I. Albavičius 
daug metų, būdamas to dienra
ščio direktoriato pirmininku, 
turėjo rūpintis jo išlaikymu. 
Dalinai tekdavo jam savo vardu 
užtraukti paskolas Draugui iš
laikyti ar net investuoti į jį vi
sas savo santaupas.

Rūpindamasis lietuvybės iš
laikymu, jis visokeriopai

remia lituanistinį švietimą.
Įsikūrus šeštadieninei Cice

ras mokyklai, jis per pusantrų 
metų apmokėjo jos mokytojus. 
Vėliau lituanistines jiamokas į- 
traukė į normalią parapinės 
mokyklos pamokų lentelę ir tų 
dalykų pažymius įvedė kaip 
privalomus į mokiniams duo
damus išeito mokslo pažymėji
mus.

Naujai atvykusiam į Ameri

PASAKA APIE -DARBO DIDVYRI
K.Rauklaukis, Švedija

Vokietis Willy Knoblauc-h 
ligi šių metų spalio mėn. buvo 
paprastas darbininkas azoto 
fabrike Piesteritz, rytų Vokie
tijoje. Jis uždirbo duoną savo 
žmonai ir dviem vaikam, poli
tika jis galvos visai nelaužė. 
Knoblauch nepriklausė jokiai 
partijai; rusai, kurie tam fab
rikui vadovauja, paliko jį ra
mybėje. Bet ot vieną dieną jis 
išgirdo, kad rytų Vokietijos vy
riausybė padarė jį “darbo did
vyriu”. Nuo čia ir prasideda 
pasaka apie Willy Knoblauch, 
neaukštą vos lm. ir 60 cm. lie
są 40 metų vokietį darbininką, 
pasaka, kurią jis, jau kaip po
litinis pabėgėlis vakariniame 
Berlyne, |>asekė švedų dienraš
čio Dagens Nyheter korespon- 
dentui.

1947 m. Knoblauch išėjo iš 
amerikiečių nelaisvės. Ėmė 
ieškoti darbo ir tokį susirado 
sovietų zonoje. Pristojo už 
mechaniką azoto fabrike Pies- 
teritze. Šis fabrikas yra sovie
tų bendrovė ir gamina azotą 
vien tik rusams. Kadangi 
Knoblauch buvo geras specia
listas, tai darbas tirpo jo ran
kose. Jis dirbo savo darbą, 
pradėjo įsitaisyti sau butelį, 
rūpinosi žmona ir vaikučiais. 
Nors jis politika ir neužsiėmė, 
bet vakarų Berlyno radijo jis 
nepraleisdavo progos klausy
tis.

Spalių pradžioje trenkė per
kūnas į Knoblauch tylų gyve
nimėlį. Jis gavo iškilmingą 
laišką iš metalo darbininkų są
jungos Berlyne. “Drauge”, bu

ką jau beveik neįmanoma įver
ti ti darbus bei pastangas tų 
mūsų tautiečių, kurie čia kūrė 
lietuviškas parapijas, pastatė 
bažnyčias, mokyklas, subūrė 
lietuvius į organizacijas, iš sa
vo uždarbio leido laikraščius, 
spausdino knygas ir savo san
taupas aukojo lietuviškajam 
re kalui. Jokie skaitmenys ar 
statistikos neparodys mums jų 
idealistinių pastangų, jų kovų 
bei pasiaukojimo. Tų dalykų 
skaitmenimis parodyti neįma
noma Todėl labai nedrąsu ban 
dyti trumpame straipsnyje api- 
būdinti veikimą vieno tų asme
nų. kurie stovėjo lietuviškojo 
gyvenimo Amerikoje priekyje 
ir teveik keturiasdešimt metų 
vadovavo pastangoms lietuvy
bei išlaikyti šiame krašte. Mes 
galime tik su didele pagarba 
gėrėtis tuo. ką jie išeivijoje yra 
atlikę ir dėkoti Apvaizdai, kad 
Ji leidžia tokių žmonių.

i
i

vo laiške parašyta, “vokiečių 
demokratinės respublikos mi- 
nisterių tarybos tu esi išrink
tas darbo didvyriu ir spalių 
13 d., aktyvistų dieną, tu turi 
atvykti į Valstybinę Operą, 
kur tau bus įteiktas diplomas 
ir atlyginimas už garbę”. Wil- 
ly Knoblauch skaitė laišką du. 
skaitė tris kartus. Šaltis nu
krėtė jį. Ant rytojaus išvyko 
jis į Berlyną ir nužygiavo tie
siai į FDGB (laisvąją vokie
čių, atseit komunistų, profe
sinę sąjungą). Jam pasisekė 
sutikti aukštesnius ponus ir 
jiems jis tarė:

— Klausykite, diedai, jūs tu
rite surasti kitą darbo didvyrį. 
Aš esu juk vedęs ir turiu žmo
na ir vaikais rūpintis. Aš ne
turiu nė mažiausio noro tame 
cirke dalyvauti.

Tie aukšti diedai atsakė, jog 
jie mėginsią surasti kitą kan
didatą, bet jeigu nepavyksią, 
jis būtinai turįs prisistatyti 
operoje spalių 13 d.

Willy Knoblach grįžo namo. 
Namuose jo jau laukė laiškas 
iš FDGB, kur aiškiai buvo pa
rašyta, kad lūš plyš jis turi 
spalių 13 atvykti į operą. Ką 
daryti? Knoblauch susiieškojo 
savo popierinį čemodaną, susi
krovė savo reikalingiausias 
smulkmenas ir spalių 11 d. iš
vyko traukiniu į Berlyną. Jis 
išlipo Ostbahnhof, persėdo į 
požeminį traukinį, pasuko va
karinio Berlyno link ir nieko 
nelaukęs prisistatė vakarinio 
Berlyno policijai.

(nukelta į 4 psl.)

ŽIRKLES
— Trrr, trrr! — Inkytis, at

silošdamas, ir tvirtai vadžias 
sutempdamas, sulaikė smarkų 
bėrį, kuris prunkšdamas skrie
jo pilna risčia.

— Labądien, Strautmali!
— Labądien, Inkyti! — atsa

kė praeivis. — Kur bevažiuoji? 
Ar tik ne į teismą?

— Tai jau gal į teismą.
— Ak tai taip, mat. Na — 

na, o ką gi Strazdinis?
— O ką gi jis? Aš jam jau 

sakiau. Jei nenusileis —
—Še tai tau. Geriau .būtų 

buvę, jei gražiuoju būtumėt 
susitaikę.

— Geriau buvę’ — Inkytis 
su panieka atmetė tokį pigų 
Strautmalio patarimą. — Kas 
gi sako, kad nebūtų buvę ge
riau?

— Argi jau taip ir nebega- 
lėjot?

Šį klausimą Inkytis sutiko 
tyliu juoku, lyg sakytų: “Ką 
čia su tavim kalbėti.”

Inkyčiui buvo apie trisdešimt 
metų. Tvirtas kūnas, apvilktas 
pilku dulkinta apsiaustu, užė
mė visą sėdynę, apklotą žaliai

ANNA BRIGADERE

raudona, dryža gūnia naujuo
se, išpjaustinėtuos ratuose. 
Nauja kepurė su matiku buvo 
užtraukta bemaž ligi pat rudų 
vanagiškų akių, saulė spirgino 
nedidelę, juodą barzdą ir ga
lingą nosį.

Arklys muistėsi, gainioda
mas muses. Inkytis jam užkirto 
botagu. Arklys šoko piesta, bet 
Inkytis jį vienu timptelėjimu 
atitempė atgal. Kietai laikyda
mas vadžias, jis šmaukštavo bo
tagu arkliui ties galva, bet ne- 
drožė. Pakako, kad parodė, kas 
ponas.

Strautmalis buvo jau persiri- 
tęs per pusę amžiaus — liesas 
toks ir susitraukęs. Jis stovėjo 
viena ranka atsirėmęs į Inky- 
čio sėdynę, ir kai arklys tampė 
ratus, tai ir jis svyravo, bet 
tas jo smalsumo nemažino. In- 
kyčio byla atrodė esant jo šir
dies reikalas.

— še tai tau. Ir vaLsčiaus 
teismo nepakaks, — sakė jis, 
nujausdamas, kad negera bus.

— Kas tą sako, kad valsčiaus 
teismo pakaks.

— Prasidėsi su advokatais —

— Tai kaip gi be jų?
— O jie tai kaip žirklės. 

Kirps nuo vieno, kirps nuo ki
to.

— Apkarpys, žinoma.
— Tfu, tu! Kad aš kiščiau 

savo gerą trečiam į nasrus! 
Žiū, kaip Spiekis su Zalyčiu. £- 
mė bylinėtis dėl tos niekų lin
markos. Pusė vieno dalyje, pu
sė kito. Nagi, ir pradėjo ieškoti 
teisybės. Ir va, dabar — dar nė 
trijų mėnesių nėra, o jau kiek
vienas bus po porą šimtų rub
lių į tą linmarką sumetę. Ir ar 
negalėjo gražiuoju. Taip pat ir 
čia dabar.

Inkytis nepajudėjo. Lš po pri
merktų blakstienų jo aštrusai 
•žvilgsnis nenukrypdamas žiū
rėjo į priekį, kaip prikaltas 
prie gražių trobų čia pat kelio 
alkūnėje, už mažiau nė pusės 
varsto. Didelis, žalias sodas, 
apaugęs trąšiais gluosniais, 
svieste švietė vešlioje pievoje 
priešjonių gražumu, o trobos, 
čerpių ir gontų stogais, kopė į 
kalvą vienas už kitos; visų pui
kiausias buvo gyvenamasai na
mas žaliomis langinėmis ir bal
tais langų rėmais. Birželio ryto 
saulė gulė ant raudonų čerpių 
ir ant vešliai žalios obelių lapi
jos.

Trobos kelio alkūnėje buvo 
Strazdinio. Inkyčio trobas bu

vo liž beržynėlio, lš kurio jis tik 
ką buvo išvažiavęs. Pasilenkęs 
į priekį, pro beržų kamienus 
galėjai matyti Inkyčio trobų 
kontūrus.

Strautmalis atkakliai žiūrėjo 
Inkyčiui į veidą. Jam taip no
rėtųsi aną įtikinti, įduoti savo 
proto.

— Pradėjai dėl to keliuko 
vaidytis. Kasi griovius, kalinė
ji kartis. O kaip jam į savo ga
linę pievą nuvažiuoti?

— Tegu važiuoja aplink.
— Meldžiamas! Važiuoti tris 

varstus, kada čia bemaž ran
ka gali pasiekti.

Bet ta ranka siekia per n - 
no teises.

— Kad gi tu dar nežinai, 
kokios čia tos tavo teisės.

— Užtat ir važiuota įsitikin
ti.

Strautmilis piktai numojo 
ranka.

—Ir ko jums dabar plėšytis. 
Ar jūsų tėvai negyveno, ar ne- 
Išsiteko?

— Tu su savo tėvų tėvais! 
Tėvų tėvai srėbė mediniais 
šaukštais iš molinio bliūdo — 
visi iš vieno bliūdo ir gal visi 
vienu šaukštu. Ir gyveno visi 
vienomis teisėmis.

— Ir gal gi nebuvo geriau — 
Strautmalis išsitiesė.—Kas nie
kur teisybės nerado, gyveno 

patys su savo teisybe. Ir ta 
teisybė visų geriausia yra — 
gyventi gražiuoju-

— Nagi, ir Strazdiniui nuė
jęs tą pat papasakok.

— Tu pirmutinis teisybės ieš
kotojas.

— Ir vienas turi, nagi, pir
mutinis ištiesti ranką, — tarė 
Inkytis, plačiai, piktai šypsoda
masis.

— Tu tas pirmutinis, — 
Strautmalis įkaito, — parodyk, 
kad tu tikrai esi toks, kokiu ta
ve žmonės laiko!

— O kuo jau mane žmonės 
laiko? — klausė Inkytis iro
niškai.

— Gi sako, kad išmintinges
nis visada nusileidžia, — išsi
sukinėjo Strautmalis.

— Sūdyk savo išmintį, sū
dyk, — Inkytis juokėsi. — O 
aš tau ką nauja pasakysiu: tas, 
kurs nusileidžia, tas visada yra 
glušas. — Na, sudiev! Leisk! 
Opa! Lik sveikas!

Inkytis užkirto arkliui, ir 
tas taip trūktelėta ratus iš vie
tos .kad Straumalis vos spėjo 
pasitraukti.

Jis paliko apdujęs ir išsižio
jęs sudiev sakyti ir tebežiūrėjo 
Inkyčiui įkandin. Atrodė, kad 
Inkytis negailestingai kirto ar
kliui botagu. Arklys kone šokte 
šoko. Inkytis jį sutempė, su

valdė .arklys stabtelėjo ir pri
sigūžė. Inkytis, sutempęs, lais
viau paleido vadžias, bėris 
smagia risčia pasileido pro 
Strazdinių kiemą, pro žemus, 
trąšius gluosnius. Inkytis, nesi- 
lenkdamas, atmušinėjo ranka 
gluosnių šakas, jų kai kurios 
traškėdamos nulūžo, o kur di
desnės ir tankesnės, labai su
lingavusios, paslėpė Inkytį su 
visu vežimu nuo Strautmalio, 
Strazdinių šunes sukibo loti, 
buvo girdėti, kaip didžiulis Pa- 
kanas, prie klėties pririštas, 
plėšio josi ir daužė grandinę, 
ambrijo pakaukdamas ir iš 
pykčio springdamas. Inkyčio 
bėris išlėkė šuoliais j kelią ana
pus trobų, irStrautmalis manė, 
kaip Inkyčio botagas vis dar 
grasinamai šmaukštavo arkliui 
pro galvą .

Tą viską Strautmalis matė, 
bet jis nematė, kaip Strazdinių 
troboje, Inkyčiui pravažiuo jant, 
pati Strazdinienė susiraukusi 
prilėkė prie lango, atitraukė 
rainas kartūnines užuolaidas, 

ousispiovė “ak, tu šėtone!" iš 
baimės, kad Inkytis jos nepa
stebėtų, vėl traukė atgal užuo
laidas su tokiu įniršimu, kad 
tos pasiliko rankoje su visais 
šniūrukais ir vinelėmis ir, tą 
viską priėmusi už asmeninį ap
kaltinimą, jog tai — ir tik jai 

vienai — Dievas uždėjęs tokį 
kryžių, įskriejo į kitą kambarį, 
kuris buvo pilnas ryto saulės ir 
sodo kvapų, — kur pats Straz
dinis gulėjo aukštielninkas.

Ir Strautmalis negirdėjo, 
kaip Strazdienė mylavo vyrą:

— Šit nagi, ana va, susiradęs 
šventą dieną šlaistytis. Tai 
liurbis! žiū, kur žmogus, ku
riam savo gera rūpi! Nuskubėjo 
įkaitęs, kaip siera, bjaurybė! 
Kol dar tu, ilgadieni, nusivilk- 
si, jis jau bus visus apėjęs, ap
šnekėjęs. Nuuu! Ar kelsis tu, 
miego lauže! Vis anas pirma 
tavęs, vis tave apibėga,— kaip 
paukštis — išpiaustinėti ratai, 
arklys, kad nė vandens lašas 
nesilaiko, o tu, tu —

Visai pamiršusi, ką rankoj 
belaikantį, Strazdinienė norėjo 
paslėpti veidą rainoj kartūno 
užuolaidoj; iš užuolaidos pakilo 
dulkių debesys į nosį, rr reikė
jo čiaudyti. Tas ją pribaigė. 
Pažiūrėjus* i vyrą, kuris vis dar 
taip pat ramiai tebegulėjo lo
voj, jinai kaip įgelta išskriejo 
oran ir taip trenkė duris, kad 
staktos kone išvirto.

Strazdinis sunkiai atsiduso, 
iškėlė kojas iš lovos, paskui pa
kilo pats taip, kad tarsi rink
tų visus kaulus į vietą, paskiau 
ėmė ruoštis važiuoti.

(Nukelta į 4 pat)
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DRAMOS STUDIJĄ PRAVĖRUS
• Kas toji studija?
• Kas jos steigėjai?
• Ko teta išmokys

Dramos studija jau garsina
ma per radiją ir per spaudą. Ji 
organizuojama Brooklyne, kur 
susibūrė pajėgūs lietuviškojo 
dramos teatro aktoriai. Anks
čiau jie tai vienur, tai kitur tu
rėjo savo privačias dramos stu
dijas, dabar sutelkė jėgas vie
nai. Ir ši dabar organizuojama 
dramos studija bus pats rim
čiausias bandymas Amerikoje 
išsiauginti teatro prieauglį, 
rimčiausias, nes jai vadovauja 
labai stiprios mūsų dramos pa
jėgos: Henrikas Kačinskas, An
tanas Škėma ir Jurgis Šlekai
tis.

Norėdami būsimus studijų 
lankytojus ir savo skaitytojus 
supažindinti su ta studija, į 
“Darbininko” redakciją pasi
kvietėme visus tris.

Jų priekyje stovi
Henrikas Kačinskas,»

Kas jo nežino, kas negirdėjo 
jo deklamacijų! J teatrą atėjo 
ir jis per tokią pat studiją. Jis 
yra Sutkaus, Dauguviečio, Ži
linsko, Čechovo mokinys. Pir
mą kartą scenoje pasirodė 1923 
m. lapkričio 9 d. V. Bičiūno 
"'Gedimino sapne.” Ir taip kas 
metai jis kopė, stropiai dirbda
mas, atsidėdamas savo menui. 
Jis iškilo į stipriausius mūsų 
dramos aktorius ir yra suvaidi
nęs visą eilę neužmirštamų 
vaidmenų. Jis vaidino Klaipė
dos, Kauno ir Vilniaus teatruo
se.

Šalia scenos jis ėjo į dra
mos studiją kaip mokytojas- 
pedagogas. Dėstė vaidybos me
ną Kauno ir Vii niaus universi
tetuose, Šaulių sąjungos stu
dijoje ir kas metai mokytojų 
vasaros kursuose.

Henriko Kačinsko stiprybė— 
žodis, jį ir dėstys dramos stu
dijoje.

Šalia jo rikiuojasi

Antanas Škėma,

stiprus dramos aktorius, dra
maturgas ir režisierius. Vaidy
bos meno jis mokėsi Sipavičiaus 
ir Kauno dramos studijose. 
Pradėjo vaidinti 1936 m. Kau
no teatre ir išaugo i stiprius ak
torius. Susikūrus Vilniaus teat
rui. persikėlė į jį ir reiškėsi 
kaip aktorius ir režisierius. 
Tremtyje dirbo Augsburgo gru-

pėje. šalia tiesioginio aktoriaus 
darbo jis parašė dvi dramas — 
“Julijaną” ir “Živilę”.

Jis studijoje dėstys impro
vizaciją.

Šiuos du papildo
Jurgai Šlekaitis —

teatro entuziastas ir talentin
gas režisierius. Iš tos trijulės 
jis jauniausias, baigęs Vilniaus 
universitete teatrologiją pas B. 
Sruogą, vaidybos meną studi
javęs pas A. Jakševičių. Dirbo

dramos aktoriai ir net kolekty
vai. čia reikia paminėti Žilins
ko dramos studiją ,iš kurios iš
augo Jaunasis Teatras, davęs 
pačius geriausius mūsų dramos 
aktorius.

Ir ši dramos studija mėgins 
išauginti vieningą kolektyvą, 
kuris sugebėtų savarankiškai 
reikštis. Ar jiems pasiseks? 
Patys studijos steigėjai turi 
daug energijos ir entuziazmo, 
— jie darys viską, perduos sa
vo žinias ir ilgų metų prakti
ką. Tačiau rezultatus nulems 
pati studija.

tuziastų, kurie tikrai pamiltų 
šią sritį. Ir juo daugiau bus, 
juo gyviau veiks studija. Joje 
laukiami ir vyresnio amžiaus 
žmones.

Bičiuliška ataioaleca

Vilniaus miesto ir “Vaidilos” 
teatre, Vokietijoj ir Amerikoje 
su “Atžalynu” ir “Aitvarais”. 
Iki šiol jis yra davęs 10 pasta
tymų.

Jis dėstys vaidybos sistemą.
i

Studijos Lietuvoje
Panašios dramos studijos 

veikė ir Lietuvoje. Iš jų išaugo

Jas Iriamyteįsi

Studijos vadovybė kviečia 
visus entuziastus, kurie domisi 
teatro menu. Ir sąlygų didelių 
nestato. Reikia turėti tik 18 
metų. Būtų gera, kad būtų bai
gę vidurinę mokyklą, bet ir tai 
nėra kliūtis, jei turės kitus da
vinius. Svarbiausia reikia en-

Normaliai visas studijos mok* 
slas turėtų pasibaigti per 4 se
mestrus, atseit per porą metų. 
Taip organizatoriai ir Išdėstys 
savo programą, šalia paskaitų 
visą laiką bus pratybos—etiu
dai. šie etiudai ir sujungia sa
votiškais bičiulystės ryšiais vi
są studiją, ko paprastai neturi 
kitos mokyklos, čia kartu jie 
vaidina, vienas kitam padeda, 
kartu nagrinėja ne tik dramos, 
bet ir kitus klausimus, surištus 
su menu, čia plečiasi bendras 
akiratis ir jsigijama meninis iš- 
silavinšnss. Kiekvienas studi
jos klausytojas pamėgsta tuos 
kambarius, kur jie susiburia, ir 
laukia, kada jis galėsi susrtikti 
ten su savo draugais.

Ne visi iš šios studijos nueis 
j teatrą, pasidarys profesiona
lais, ar grįžę i Lietuvą bus te
atro gaivintojai, tačiau visi iš 
studijos jtoneš teatro ir aps
kritai meno pamėgimą ir jo su* 
pratimą.

Ir jeigu iš šios studijos išeis

naujas teatras, bus labai gerai! 
kompaktinė grupė, jau bus 
Tikriausiai jie susilauks ir or
ganizuotos visuomenės para
mos, padės jiems savo lėšomis 
ir suteiks kitokią pagalbą.

Studijoje praleisti vakarai 
bus mokslas ir atvanga. Kai 
dienos praeina darbe prie stak
lių, tai kodėl vakarus neati
duoti jdomiam moksuai — dra
mos studijai, kur išvargti nerei
kės.

Studijos organizatoriai skel
bia gruodžio 21 d. priėmimą. 
Jis įvyks Angelų Karalienės pa
rapijos salėje (213 So. 4th St.) 
150 v. p.p. Norintieji stoti, tu
ri : 1. būti suėjęs 18 metų am
žiaus, 2. paruošti atmintinai ei
lėraštį ir pasakėčią, 3. priėmi
mo dieną studijos steigėjams i 
teikti raštišką “curricuhim vi- 
tae.

BROCKTON SAVINGS BANK
“THE BANK ON THE HILL”

1 NORTH MAIN SIR BROCKTON, MASS.

Pasaka apie
Atkelta iš 3 psl.

—Aš per gerai žinau, ką 
reiškia būti "darbo didvyriu”, 
— sako Knoblauch. — Aš bū
čiau turėjęs būti manekenas 
tam režimui, kurio neapkenčiu; 
aš būčiau turėjęs važinėti ap
link ir skaityti man kitų para
šytas paskaitas, nebūčiau nė 
valandėlę radęs ramybės. Vie
nintelis man teliko kelias — 
tai nušokti, kol dar nevėlu.

Spalių 13 d. stovėjo Willy 
Knoblauch eilėje prie pabėgė
lių įstaigos Kūno Fischer gat
vėje vakariniame Berlyne. Tą 
pačią valandą liaudies seimo 
pirmininkas Dieckmann Vals
tybinėje Operoje liaupsino 57 
išrinktuosius darbo didvy-

ŽIRKLES
Atkelta iš 3 p.

Troba buvo pilna ryto sau
lės ir sodo kvapų, o dviejose 
širdyse buvo įsidegęs rūgštus, 
sūrus pyktis — vienoje liepsno
damas ir spragsėdamas, kai 
ugnis šiaudų kūlyje. antroje 
pamažu urbdamasis ir gruzdė
damas, kaip dirvoninko malkos 
aplink seną, sukietėjusi kelmą. 
“Pasiduoti tai jau aš tau nepa
siduosiu, šunie tu vienas!” — 
niurnėjo Strazdinis, maudama
sis didelius aulinius batus, ku
riuos buvo pratęs ir vasarą ne
šioti, kai eidavo į žmones.

Strautmalis. beržynėlio kra
šte stovėdamas, negalėjo pasi
žiūrėti nei Strazdinių pirkios, 
nei jų širdžių vidun, negalėjo 
.jis nė savo krikštasūnio Inky
čio veido matyti, kada tas, šu
nims kaukiant ir draskantis, 
prapyškė pro Strazdinių sodą.

Jei jis būtų ten pažiūrėjęs, 
tai jo pilna rūpesčių, bet rami 
širdis būtų sudrebėjusi.

Už beržynėlio, kur stovėjo 
Strautmalis. buvo Inkyčio na
mai. gražios, didelės trobos, o 
namie ruošėsi jauna Inkyčio 
žmona, miestiškai apsidariusi. 
Ir kur tik ji ėjo, jai iš paskos 
lakstė keturių metų papurgal- 
vis, kuris daugiau paspėdavo 
klausti, negu motina atsakyti.

Ir jei jaunoji moteris būtų 
galėjusi pasižiūrėti į savo vyro 
veidą, kai jis movė pro Straz
dinių sodą, tai ir jos širdis bū
tų nušiurpusi. o jos mėlynos a- 
kys būtų plačiai atsivėrusios,

gal 
ste-

ta

lyg prieš ką nors, kas dar nie
kad neregėta.

Ir vaiko šviesi, papurusi gal
vikė. bėgdama nuo tėvo, būtų 
pasislėpusi motinos drabužio 
palose, ir plonas balselis, neiš
manydamas, sakytų: “mam, 
mam!”

Ir jei tą metą, kai Inkytis 
terškė pro Strazdinių sodą, bū
tų jam kas pakišęs veidrodį 
priešais, tai Inkytis būtų 
pats į save žiūrėjęs kaip į 
buklą.

Jam gal būtų svetima
• žybčiojanti jėga, kuri deginda

ma plūdo visu kūnu, plūdo ligi 
pirštų galų jo stipriomis ran
komis, kurios laikė vadžias: ligi 
tol nepatirta toji piktoji, karš
toji. naikinti norinčioj! jėga, 
kuri liepsnojo iš jo akių. įžiū
rint į Strazdinių sodą, žalius 
pasėlius ir gražią priešjonių 
pievą, ir kuri prabilo grasinan
čiais žodžiais: “Tegu jį — vel
nias — rauna!”

Strautmalis žingsniavo ra
miais, vienodais žingsniais ke
liuku per beržynėlį. Jo daug 
praleidęs ir prityręs protas bu
vo jau 
Pats su 
kartojo 
džius:

— Apkarpys, tu sakai? — 
Nu ja. Dėl to tai jau gali, vy
reli, būti ramus. Pateksit į na
gus advokatams, apkarpys. Ap
karpys ir vieną ir antrą, o ta
da nurimsit.

(Išvertė D. I'.)

atgavęs pusiausvyrą, 
savim svarstydamas, 
pusbalsiu Inkyčio žo-

“darbo didvyrį”
rius... “Darbo didvyris Willy 
Knoblauch savo puikiu asmeni
niu įnašu ir panaudojęs naujus 
darbo metodus 36.267page
rino elektrodų pakeitimo lai
ką”, bosino Dieckmannas. Pri
gužėjęs salionas atsistojęs fa
natiškai plojo. Bet kai Willy 
Knoblauch turėjo užlipti ir at
siimti liuksusinį diplomą, 10. 
000 ostmarkių čekį ir perlaidą 
20.000 ostmarkių bepalūkani- 
nei paskolai butui įsitaisyti (ši 
privilegija teikiama darbo did
vyriams), pasidarė labai ne
jauki pertrauka — darbo did
vyris Willy Knoblauch nepasi
rodė.

Ant rytojaus atsilankė pas 
Knoblauchienę azoto fabriko 
rusas generaldirektorius.

— Kur tavo vyras? — pak- Įk
lausė rusas grasinančiu balsu. 
Knoblauchienės tas visai neuž- jC; 
imponavo. <C;

— Jūs išsiuntėte jį juk į jC' 
Berlyną. Jeigu jo ten nėra, jC; 
tai jūs patys kur nors jį nudė- 
jote, patys turite žiūrėti, kad 
jis ir grįžtų.

— Ne, — atsakė rusas, — 
tu turi sugrąžinti vyrą, duosi- 
me automobili, vyk į Berlyną 
ir pargabenk jį.

Knoblauchienė atsisakė, jai 
atrodė, kad rusai patys turi su- 
siieškoti jos vyrą.

Praėjo pora dienų, pinigai 
Knoblauchienei pasibaigė. Ji 
nuėjo į vyro darbovietę prašyti 
paramos. Jos ji negavo nei iš 
uždirotos algos, nei avanso iš 
aktyvistų premijos. Ji pradėjo 
išpardavinėti savo turte’į. 
Liaudies policija tai pastebėjo 
ir tuoj prisistatė. Kodėl ji iš- 
siparduoda? Mano sprukti? 
Aha, jeigu taip, tai jai uždrau
dė išeiti iš namų ir persikelti 
kitur.

Tą |>atį vakarą susikrovė 
Knoblauchienė reikalinguosius 
drabužėlius į čemodaną ir su 
savo abiem vaikais sėdosi į 
traukinį. Kitą rytą ji jau buvo 
vakariniame Berlyne pas savo 
vyrą “darbo didvyrį” Wi!ly 
Knoblach, dabar jau pabėgėlį. 
Su savimi ji pasiėmė ir minis- 
terio pirmininko Otto Groten- 
wohl jo paties ranka rašytą 
laišką. Laiškas buvo adresuo
tas jos vyrui ir jame tarp ko 
kita buvo parašyta: Tepaseka 
Tamstos pavyzdžiu ir daugelis 
kitų”.

ENT1RELY AUTOMATK.

To Wish You A BROCKTON EDISON COMPANY
VEKY MERRY CHRISTMAS 36 MAIN ST. PHONE 37Q0

STACYADAMS

USA BONAI GERIAUSIA 
KALBDU DOVANA

Linksmu Kalėdų Švenčiu!

INSTALL 
AN 
ELBCTMC 
WATER 
HEATER

ELECTR1C WATER HEATING IS THE IDEAL 
SERVICE. TURN YOUR FACET AND THERE 

rriS! nofuss, nobother,

>: »:

For complete information see your Plumber, 
Eiectric Dealer, or District Representative.

a
The Officers, Directors and Employees of this Association 
jom in extending sincere and cordial holiday greetings.

We hope that the season will bring you an abundance 
of those spiritual blessings and deep and abiding satisfac- 
tion vvhich mark the real meaning of Christmas...

Montello Federal Savings and
Loan Association of Brockton

<7

Linksmų Kalėdų ir 
Laimingų Naujų Mėty!

:< :c :c

820 NORTH MAIN STREET 
BROCKTON, MASS.
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DARBININKAS 5

CLEVELAND, OHIO
E Lietuvių Beadniomenės

— Apylinkės valdyba nuošir
džiai sveikina Cleyeiando lietu
vius bei lietuves Kalėdų švenčių 
bei Naujųjų Metų proga ir lin
ki visiems asmeninio džiaugs
mo bei laimės, taip pat vilties 
greičiau sulaukti naujo Tėvy
nės Lietuvos prisikėlimo auš
ros.

— Valdyba rengia apylinkės 
veiklos planų, kuris bus pateik
tas svarstyti ir priimti apylin
kės susirinkimui, ši veikla tu
rėtų apimti šias pagrindines 
sritis: kultūrinę, ekonominę bei 
socialinę. Numatomi sušaukti 
ir atskirų šriftų darbuotojų pa
sitarimai.

Apylinkės kultūrinių bei pra
moginių parengimų parengti 
pavesta J. Baltrui, V. Braziuliui 
ir J. Nasvyčiui.

— Lietuvių Bendruomenei 
priklauso visi lietuviai, tad vie
nu iš pagrindinių apylinkės už
davinių yra sudaryti apylinkei 
priklausančių lietuvių sąrašų. 
Cleveiando lietuvių kartotekų 
sudaryti ir tvarkyti valdyba 
pavedė vicepirm. Pr. Karaliui.

—Valdybos pirm. St. Barz 
dūkas gruod. 13 d. kalbėjo per 
lietuvių radijo valandėlę pra
šydamas mokėti bendruomeninį 
tautinio solidarumo mokestį (1 
dol. už 1952 m.), kurį priima 
Dirvoj, Lietuvių Klube A. Ba
nys ir K. Gaižutis, Spaudos 
Kioske V. Rocevičius ir visi val
dybos nariai bei mokesčio rin
kėjai.

— Dienraščiui Plain Dealer 
lapkr. 16 d. nr. pranešus, kad 
vieno kino teatro vagystėj, be 
kitų, dalyvavo ir lietuvis DP, 
valdybos pavestas vicepirm. dr. 
S .T. Tamošaitis policijoj išty
rė, kad tarp trijų pagautų va
gilių lietuvio nebuvo. Tai buvo 
tik paties reporterio prasima
nymas. K. S. Karpiui pavesta 
dėl šios rūšies Buf i'jųa garbę 
žeminančio prasimanymo rea
guoti ir pačiame dienrašty.

— Valdybos nariui J. Nas
vyčiui pavesta lietuviams at 
stovauti Cleveiando Internacio
naliniam Institute.

Sumokėkime Bendruomenės 
mokestį

Lėšos yra vienas iš pagrin
dinių veiksnių organizacijos 
tikslams siekti. Lietuvių Bend
ruomenės tikslai labai platūs 
ir dideli: išlaikyti lietuvybę, 
išsaugoti tautines bei kultū-

Baltimore, Md.
Tremtiniai tariasi

Gruod. 7 d. Lietuv. salėj buvo 
Tremtinių Dr-jos susirinkimas. 
Susirinkusiųjų buvo palyginti 
nedaug 'tačiau darbo atlikta 
nemaža.

Draugijos pirm. A. Leonas 
savo pranešime apžvelgė visų 
Draugijos veikimą. Vicepirmi
ninkas C. Surdokas smulkiai 
išnagrinėjo mėginimus organi
zuoti Lietuvių Bendruomenės 
apylinkę Baltimores mieste. Jis 
pasiūlė ir projektą, kuriuo ke
liu eiti į tos apylinkės organi
zavimą. šiam projektui susirin
kimas vienu balsu pritarė. Tuo 
pačiu užsimojimu susirinkimas 
paliko tuos pačius atstovus— 
M. Brazauskų, A. Leoną ir C. 
Surdoką —atstovauti šiai Dr- 
jai Baltimorės Liet. Organizaci
jų Taryboje.

Iždininkas A. Radzius prane
šė apie Draugijos kasos stovį, 
ir Kontrolės Komisijos aktą 
perskaitė K. Dulvs. Ateinan
tiems metams išrinkta:
. I valdybų: A. Leonas. C. 
Surdokas, K. Dūlys, inž. Svote
lis ir M. Karaša:

I Kontrolės Komisiją: A. 
Radzius, E. Armanavičienė ir 
Bakanauskas;

I Tautinį Knygyną atstovais 
palikti buvusieji^ M. Šimkus, A. 
Rėdžius ir M. Brazauskas.

Susirinkimo pirmininku buvo 
A. Radžius, sekretorium — 
Aušrota. P. K.

rines vertybes, remti lietuvius 
nelaimės atvejais, remti Lie
tuvos laisvės kovą ir t.t. Lietu
vi jų Bendruomenė apima vi
sus lietuvius, tad ir lėšų jai 
daugiau reikia. Jei jų nebus 
— negalės būti ir tikslai nori
mu mastu siekiami.

Lietuvių Bendruomenės pa
grindines lėšas visų pirma su
daro visų lietuvių mokamas 
solidarumo mokestis. Cleve- 
lando apylinkės lietuviai spa
lio 26 d. susirinkime nutarė 
tokio mokesčio už 1952 metus 
imti po 1 dol. nuo kiekvieno 
dirbančio lietuvio ir lietuvės 
Jis nedidelis, kad būtų kiek
vienam pakeliamas. Dėl to 
prašome visus jį sumokėti.

x o g c ai rrmlf ac 1 i ik m¥ atrado 
doleris stiprins Lietuvių Ben
druomenę, didins jos svori ir 
leis įvykdyti jos siekimus. Tad 
attikime kiekvienas šią bend
ruomeninę pareigą.

Bendruomenės solidarumo 
mokestį pagal mūsų susitari
mą prašome mokėti “Dirvoj”, 
Lietuvių Klube A. Baniui ir 
K. Gaižučiu!, Spaudos Kioske 
V. Rocevičiui ir kiekvienam 
valdybos nariui. Gerai žinome, 
kad pinigų iš Jūsų daug kas 
prašo, bet Lietuvių Bendruo
menė yra visų mūsų organi
zacija, tad atiduokime kiek
vienas ir jai prilkausomą da
lį’

IJetuvNi Bendruomenės 
Cleveiando Apyt. VaMyba

Ateitininkų minėjimas
Ateitininkai gruodžio 14 d. 

lietuvių salėj paminėjo reorga
nizacinės Palangos konferenci
jos 25 metų sukaktį. Minėjimą 
atidarė Ateities klubo pirm. P. 
Gruodis. Pranešimą padarė tos 
konferencijos dalyvis St. Barz- 
dukas. Iškėlęs, kad ši konferen
cija buvo išsišakojusio ano me
to ateitininkų gyvenimo atspin
dys, suminėjęs1 ateitininkų va
dus (plačiau išryškino prof. St. 
Šalkauskio vaidmenį ir reikš
mę), apibūdinęs ateitininkų ju
dėjimo prasmę, pranešimų pa
iliustravęs savo atsiminimų 
nuotrupomis, pabaigoj pranešė
jas palietė, ko reikėtų pagei
dauti iš ateitininkų dabar. Juos 
turėtų išskirti ypačiai du 
bruožai: ateitininkas kaip žmo
gus "tegali t>ūti tik idealistas, 
ateitipinkas kaip organizacijos 
na rys turi duoti daugiau už ne
organizuotąjį lietuvį, — jis tu
ri susirasti idėjinio darbo ir 
jam atsidėti.

Meninę programos dalį davė 
ateitininkai moksleiviai: V. 
Graužinis pianinu paskambino 
Beethoveno sonatos dalį, R. 
Staniškytė padeklamavo Mai
ronio Kęstučio mirties prologą, 
Eg. Žilionis akordeonu pagrojo 
serenadų ir A. Orintaitė padek
lamavo K. Inčiiros Tėviškę.

A. Barzdukas paragino at
naujinti Ateities prenumeratų, 
o kurie žurnalo dar neskaito — 
ir naujai ūžsisakyti. Jis pabrė
žė, kad Ateitį skaityti yra atei
tininko pareiga.

Komitetas Diepholžo gim
nazijai Vokietijoje remti Ka
lėdų švenčių proga gimnazi
jai išsiuntė 100 dol. Tai graži 
ir įspūdinga dovana.

Lietuvių dailininkų meno 
paroda buvo uždaryta gruo
džio 7 d. vakare. Baigiamąjį 
žodį pasakė parodos komiteto 
pirm. Ig. Malinauskas. Paro
doj buvo parduota 19 paveiks
lų: Ig. Šlapelio 5 už 205 dol., 
J. Pautieniaus 5 už 300 dol., 
Ad. Varno 4 už 280 dol., K. 
Žilinsko 2 už 100 dol., V. K. 
Jonyno 2 už 70 dol. ir Ad. Gal
diko 1 už 175 dol.. iš viso už 
1,130 dol. Apskaičiuojama, 
kad parodą aplankė apie 1000 
asmenų (kartu su mokiniais). 
Būdinga, kad kaikurie lanky
tojai su paroda buvo taip su
sigyvenę, jeg ir po uždarymo 
negreit išsiskirstė, šiaip ar 
taip ši paroda buvo neeilinis 
Įvykis Cleveiando lietuvių kul
tūriniame gyvenime.

Praaas SaMMotts atšventė 
80 metų savo amžiaus sukaktį. 
Lietuvių radijo valandėlė gruo
džio 5 d. transliacijoj jai pami
nėti davė plokštelę “Kur giria 
žaliuoja’.

f Skanią Rimt jų valdybą 
buvo išrinkti: Bartkus (pirm.), 
Gaižutis, Mockus, Jokubaitienė. 
Bružas.

— Lietuvių Tautinės Marti
rologijos Skyrius, Amerikos 
Lietuvių Tarybos pritariamas, 
aktyviai platina propagandi
nius ženklelius “Stop Geno
cide”, kuriuos galima lipinti 
prie raštų, ant vokų ir siuntų. 
Šios visos akcijos kontrolės ko
misijų sudaro: Ig. Malinauskas, 
J. Ciuberkis ir P. Balčiūnas.

— K. Gaidžitmas, šv. Tomo 
mokyklos mokinys, 13 m: am
žiaus, sekdamas V. Damušio 
keliais, taip pat parašė rašinį 
“Kuo aš noriu būti’ ’ir už jį 
gavo dovanų bei buvo pakvies
tas į televizijos programų.

iš savo vakaro pelno paskyrė 
75 dol. Ateičiai, 25 dol. Tautos 
Fondui ir 25 dol. Diepholzo 
gimnazijai Vokietijoje. Šiuo 
jaunųjų gražiu pavyzdžiu galė
tų pasekti ir kiti.

— Moksleiviai atriteiiduM 
šv. Jurgio parapijos salėje ren
gia Naujųjų Metų sutikimų. J- 
ėjimas nemokamas. Visuomenė 
prašoma sekti kitus praneši
mus, kuriuose ras daugiau ži
nių.

— R. Bajoratis, atlikęs kari
nę prievolę JAV armijos Vokie
tijos daliniuose, sugrįžo pas sa
vuosius. A. R. V.

Cambridge, Mass.
— Kiekvieno mėnesio antrą 

sekmadienį šv. Vardo draugijos 
nariai bendrai dalyvauja šv. 
mišiose. Tai gražus pavyzdys ir 
kitiems lietuviams katalikams.

— Baigęs karinę tarnybą, 
laimingai iš Korėjos sugrįžo Jo
nas Civas. Jo sveiko sulaukę, 
džiaugiasi tėvai, giminės ir pa
žįstami.

— Observatory Hill Florist
A. Jakutis nusipirko savo biz
niui tinkamų veižimą, tad galės 
geriau patarnauti savo klien
tams.

”— Iš LDS Nauj. Anglijos 
apskr. suvažiavimo Nashua, 
N. H. delegatai sugrįžo laimin
gai ir patenkinti suvažiavimu. 
Dalyvavo A. Zaveckas, J. Ma
linauskas, P. Malinauskienė ir
B. Jakutis, kuriuos nuvežė J. 
Malinauskas.

— Liet. Katalikų Klubo sve
tainėje šeštadienių vakarais bū
na kortų lošimas, iš kurio gau
tas pelnas eina visuomeniniams 
lietuvių reikalams.Klubo pirmi
ninkas P. Janiūnas ir visa val
dyba organizacijos reikalus 
gražiai tvarko.

— Mūsų ilgametis korespon
dentas A. D. pavargęs ilsisi. 
Prašykime, kad jis vėl pradėtų 
rašinėti, korespondencijas, nes 
jau pasiilgome jų. Taip pat ka
talikiškos spaudos platintojas 
jų laukia.

— Lapkr. 27 d. mirė Teklė 
Jankauskienė. Palaidota iš N. 
Pr. P. švč. bažnyčios Woburno 
kapuose. Velionė buvo katali
kiškų organizacijų narė ir baž
nyčios bei tautos reikalų uoli 
rėmėja.

Lapkr. 21 d. mirė Justina 
Overkienė. Palaidota iš N. Pr. 
P. Švč. bažnyčios. Paliko vyrą 
Adomą, tris dukteris ir keturis 
anūkus.

Medford, Mass.
Sveikas grįžo iš Korėjos

Šiomis dienomis, baigęs kari
nę tarnybą, grįžo iš Korėjos 
pas savo tėvus Benediktą ir 
Marcelę Jakučius jų sūnus Jo
nas. Tuo džiaugiasi tėvai, bro
liai, seserys ir visi giminės bei 
pažįstami. Tėvai ta proga lai
mingai grįžusį sūnų apdovano
jo nauju 1952 m. Plvmouth au
tomobiliu. Medford iškis

PITTSBURGH, PA.
Prof. K. Pakštai padaryta 

operacija
Gruodžio 12 d. Shadyside li

goninėje prof. K. Pakštui pada
ryta operacija. Profesorius jau 
sveiksta ir jaučiasi geriau.

Iš metinio vyčių 
susirinkimo

Buvusysis vyčių 19 kuopos 
susirinkimas buvo ne eilinis, ir 
nariai jo lauke su dideliu įtem
pimu: jame buvo renkama nau
ja kuopos valdyba ateinantiems 
metams.

Prieš naujom valdybos rinki
mus kun. A. Sušinskas skaitė 
paskaitą apie religinį lietuvių 
gyvenimų laisvoje Lietuvoje.

Po paskaitos ėjo rinkimai. 
J naująją 19 kp. valdybų iš
rinkti: pirm. — Ruth Greblu- 
nas, vicepirm. — Julia Alesiiu 
nas. protokolų i-ašr. — Marcela

J. Bosas su dukterimis Elena ir 
Eleonora, R. Graul, B. Kark 
liūs, V. Količienė, A. K pa vi
rius, O. Keraitienė, S. ir M. 
Onaičiai, K. Marčiulaitienė, A. 
Paleckis, K. Puzinkevičius su 
dukterimis Vanda ir Birute, A. 
Pranevičius. J. Pužauskaitė, 
Samaitis, Skystimas, kun. A. 
Sušinskas, J. Tauras su sūneliu 
ir O. Žąsinienč.

Kadangi visi talkininkai la
bai uoliai ir su dideliu noru pa
kavo. tai viską atliko per vieną 
vakarą.

Jiems priklauso tikrai nuošir
dus padėkos žodis.

Drabužių ir avalynės pitts- 
burgiečiai supakavo 19 didelių 
dėžių. Iš viso apie 5,000 svarų. 
Daugumas daiktų geri ir vertin
gi-

Beadruoineaės veikimas

Neu Ha ven, Conn.
LDS kuopos metinis 

susirinkimas

Gruodžio 28 d. 11 vai. šv. 
Kazimiero parai). svetainėje 
šaukiamas LDS 28 kp. susirin
kimas. Visi nariai kviečiami da 
lyvauti. Taip pat kviečiami at
silankyti ir visi norintieji į 1-DS 
įstoti.

Waterbury, Gmn.
Nauja lietuvių Tarytas, 

valdyba
Nemuno salėje įvykusiame 

susirinkime išrinkta ateinan- 
tiems metams Lietuvių Tary
bos valdyba. Jau aštuntą kar
tą pirmininko pareigoms išt
rinktas A. J .Aleksis. Virė- 
pirmininkais išrinkti T. Matas, 
Dr. M. J. Colney, M. Devenie

nė ir V’. Šmulkštys, sekretore 
M. Andrikis, iždininke S. Sapra- 
nas ir jos padė/ju J. Trečio
kas, finansų sekret. P. Juku- 
bauskas, nariais — B. Dūda, V. 
Urbanas, A. Kušlis ir J. Jakš
tas.

Amsterdam, N Y.
Diepholzo niokidehiai 

globojami
St. Vaškelio, A. Miškinytės, 

A. Lukšio ir P. Lalo dėka pa
skutinių savaičių, bėgyje atsi
rado net 44 asmenys, kurie pa
siryžo globoti lietuviškos Diep
holzo gimnazijos mokinius. Di 
desnč dalis globėjų yra seniau 
atvy kę lietuviai, nes Amsterda
me tremtinių nedaug beliko. Jų 
teikiamos paramos susidaro 
daugiau, nei reikia dviem mok
sleiviam išlaikyti. Kęst. B.

Onaitis, finansų sekretore — 
Margaret Potts. “Vyties” ko
respondentė — Lorraine Pu
žas, korespondavimo sekretore
— Ann Kolicius, iždininku — 
Ed Marciulaitis. ritualo vadovu
— Steve Onaiiis, programos 
vadovu — Walter Chinik ir 
maršalka — Thomas Unitis.

Be kitų dalykų, nutarta gruo
džio 29 surengti Kalėdų pobū
vį-

Vieningai ir darbščiai'
Gruodžio 12 d. buvo rūšiuo

jama ir pakuojama Balfui su
rinkta avalynė ir drabužiai. Iš 
Espleno ir iš North Sidės į 
South Sidę juos nemokamai sa
vo sunkvežimiu atvežė Petras 
Belickas, Antano Paleckio pa
dedamas. Gi iš Bridgevillės juos 
atgabeno St. Bakanas.

Drabužius ir avalynę pakavo 
St. Arbačiauskas, P. Baltakis,

CHICAGOJE IR
Tvarkosi FLB Chicagos

Apygarda
Praeitų sekmadienį įvyko 

PLB Chicagos Apygardos Ko
miteto posėdis, kuriame buvo 
svarstyti įvairūs klausimai. Il
giau buvo apsistota prie švieti
mo, sporto ir meno ir kultūros 
reikalų. Numatoma šiems rei
kalams įkurti specialias komisi
jas, kurios koordinuotų tarpu- 
savę veiklų.

išlaikė gydytojo 
egzaminus

Dr. Kazimieras Vaičius sėk
mingai išlaikė Illinois Statė 
Board medicinos daktaro egza
minus ir gavo leidimą verstis 
gydytojo praktika.

Gruodžio 14 d. Piliečių klu
bo patalpose įvyko Pasauk Lie
tuvių Bendruomenės Pittsbur- 
gho apylinkės susirinkimas.

Susirinkime nutarta po Nau
jų Metų rūpintis suorganizuoti 
šeštadieninę lituanistikos mo
kyklų Esplene. Taip pat bus 
stengiamasi ruošti vaidinimus 
(patiems ar iš kitur pasikvie
čiant) ii- visais galimais būdais 
populiarinti Bendruomenės i- 
dėją.

Kun. A. Sušinskui atsisakius 
nuo skyr. pirmininko pareigų 
dėl kitokio gausaus darbo, pir
mininku išrinktas Aleksas Kra- 
pavičius.

Buvusioji valdyba papildyta 
dar J. Paškevičium, J. Chubin, 
J. Grėbiamu ir P. Baltakiu.

Susirinkimas, užtrukęs porą 
valandų, praėjo darbingoj nuo
taikoj.

)

APYLINKĖSE
Pagerbtas kun. Ig. Albavičius

Jo 40 metų kunigystės su
kakties proga praėjusį sekma- 
deinį parapijos salėje įvyko 
banketas, kuriame dalyvavo 
j>er 700 žmonių. Mokyklos vai
kai ir choras išpildė gražią pro
gramą. Pasakyta visa eilė svei
kinimo kalbų. Jubiliatas apdo
vanotas brangiomis dovanomis.

Atvyksta iš Romos

Kun. St. DamUrauskas, MIC, 
po trijų metų studijų Romoje, 
grįžta į Amcyiką, kurį laiką su
stojęs Brooklyne pas savo mo
tiną, atvyksta į Chicagą.

Telephoae: DEARBORN 24»t9 
TO PLACE HELP WANTED ADS. 

Ask For Ad Taker

Help Wanted~Male and Female

AUKŠČIAUSI ATLYGINIMAI 
PRADEDANTIEMS

• MACHINE OPERATORS
• RADIAL DRILL PRESS
• MILLING MACHINE2
• TURRCT LATHE—PLANE OPERATORS
• ASSEMBLERS

Nakties pamainoje dirbantiems 10> premija.

Michle Printing Press & Mfg. Ca
| 14th St. and S. Damen

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo? 
Mes turime vietų šiose srityse:

• ASSEMBLERS
• PRESS OPERATORS
• SPOT IVALDERS

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

Advcrtising Melai 
Display Corp.

4620 W. 19th Cicero, III.
MR. ST1CKI.ING

Ar jūs ieškote nuolatinio darlx>, 
švarios dirbtuvės—darbininkų į- 
vertinimo? Mumis reikalinga:

• SHEAR OPERATORS
• PRESS OPERATORS
• SPOT WELDERS
• FOLDERS

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

Advertising Melai 
Display €>>rp.

MR. STICKI.ING 
4620 W. 19th Cicero, III.
Šaukite: Blshop 2-121?

PATARIMAS SENOJO 
ST. MCk IR JO MĖGIA
MIAUSI!) BENDRADARBIO

SENASIS ST. N1CHOLAS TARIASI tHJ SAVO 
BENDRADARBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1M2 HALSTED STREET, 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms, nepažeisdamas biudže
to, su savo mėgiamiausiu bendradarbiu Mr 
Eugene Klyczek, presklent of Citizen’s Federal 
Savings and Loan Association in Chicago 
Heights, III., pataria kiekvienam galimai grei
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų 
Taupymo Banko.

Jis štai kaip veikia. Kai Jūs tampat klulx) na
riu, Jūs padedat kiekvienų savaitę iš savo savai 
tinio uždarbio į specialių Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumą. Bet kai ateis Kalėdos 1953 m., 
Jums bus duotas labai žymus čekis išleisti, kaip 
tik Jūs norėsite, kad būtų Jums užtikrintos la
biausiai laisvos nuo piniginių rūpesčių Kalėdos, 
kokias tik Jūs, kada turėjote.

Tad Santa’s asmeninis patarimas visiems — 
aplankykite Mr. Eugene Klyczek Chicago 
Heights. O jeigu Jums patogiau, parašykite 
jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimų j Kalėdų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį.

emZENS FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1542 HALSTED ST. CHICAGO HEIGHTS, ILL.
EARN AND SAVE

AN Acooaata Inaared Federally up to $10,(MM)

CITIZENS STATĖ BANK
OF DOWNERS GROVE

WE ARE INVITIN'G YOU TO VISIT 
Ol.’R NEW HOME

GF.AEKAI. BANKfNG 
Hours: 9 A M to 3 P. M. 
CI*mM AN Itay WetarsNB>

HOME IOANM, A< TOMOBflLE. 
REA4. ESTATE A F. H. A.

We are members of F. D. I. C.
EI)WARD A VOI.BERDING, president. R C. BROGMUS, Executivc 

Virė Pres., R. P MAKEI.A. Cashier.

5110 MAIN DOWNERS GROVE 19$

ST. ANTHONY SAVINOS A EOAN ASS’N 
1447 So. Iftth < oiirt. f irrro .70, f||.

JOSEPH F. GRTBAt SKAS, Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

Šioje Bendrovėje, kur 
jūsų kaimynai taupo 
pelningai * ir saugiai 
nuo 1922 metų. 
Dykai dovanėlės su 
naujom sąskaitom.

Turtas $5,500,000.00
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LOS ANGELES, CALIF.
— Jau išėjo iš spaudos Lietu

vių Dienų gruodžio mėn. nu
meris. šio numerio viršelį puo
šia Danos Nasvytytės išraiškos 
šokio šokėjos Australijoje; iš 
viso telpa per 40 puošnių, aktu
alių ir įdomių nuotraukų iš lie
tuvių gyvenimo pasaulyje. Ra
šo: Juozas Audėnas, Dr. V. 
Bieliauskas, Bem. Brazdžionis, 
Al. Baronas, kan. M. Vaitkus, 
muz. J. Bertulis ir kiti.

— Lietuvių Dienų leidykla 
jau leidžia antrąją dalį prof. M. 
Biržiškos ‘Lietuvių Tautos Ke- 
kio”. Knyga pasirodys spaudos 
rinkoje apie vasario mėn. vidu
ti.

— Lietuviškoje veikloje atsi
žymėjusių lietuvių biografinis 
vardynas “Žinomieji Lietuviai” 
jau baigiamas ruošti spaudai. 
Leidžia Lietuvių Dienų leidyk
la. Asmenys, kurie yra gavę an
ketas ir jų dar neužpildę, tu
rėtų paskubėti tai atlikti. To 
leidinio reikalu rašyti: “Žino
mieji Lietuviai”, 9204 S. Broad- 
way, Los Angeles 3, Cal.

— Neseniai įsisteigęs Kultū
rinis Sambūris savo paskutinia
jame susirinkime pasikeitė min
timis moderniojo meno klausi
mų. Diskusijomis įvedamąjį 
žod įtarė dail. P. Puzinas.

— Los Angeles, Calif., mie 
sto universitetuose siekia aukš
tojo mokslo nemažas skaičius 
lietuvių. Organizuojamas Stu
dentų Sąjungos skyrius. Visais 
reikalais kreiptis: D. Karaliūtė, 
816 N. Lafayette Park Place, 
Los Angeles 26, Calif.

Bayonne, N. J.

— J. Peters (Petraitis), vie
tos ALT-bos skyriaus pirminin
kas ir kitų organizacijų bei 
draugijų narys, gavo teisėjo 
vietą. Jis į Los Angeles atsikė
lęs prieš keletą metų iš Chica
gos.

— Kaip ir kitais metais, taip 
ir šiais Bernelių Mišios bus 
Kalėdų naktį 12 vai. Po jų seks 
dar 2 mišios. Kitos šv. Mišios 
tą dieną bus: 7, 7 30, 8, 9, 
10.30 ir 11:45 vai. ryte.

— Mūsų parapijos bažnyčio
je įvyks pamaldos į šv. Pran
cišką Cabrini ir Pragos Kūdi
kėlį Jėzų gruodžio 22,23 ir 24 d. 
Lietuviškai pamaldos bus kas
dien 7:45 vai. vakare, gi ang
liškai 9 vai .ryte ir 7 vai. va
kare.

Schenectady, N. Y.
Pavyko drabužių rinkliava
Drabužių rinkliava čia gra

žiai pasisekė, šv. Kryžiaus lie
tuvių parapijos parapijiečiai su
nešė apie 1,000 svarų gerų dra
bužių, kurius klebonas kun. A. 
Orvydas pasiuntė į centrą. K. 
Rauleckis ir Tamašauskas su
darė dar atskirai 120 svarų 
drabužių, kuriuos suaukojo 
Rauleckienė, Tamašauskas ir 
Margevičienė. K. Rauleckis su
mokėjo ir už jų persiuntimą.

Streikas
Jau ilgą laiką streikuoja 

tankus dirbančios A. L. Co. 
6,000 darbininkų ir 700 tarnau
tojų. Todėl nelabai bus links
mos Kalėdos. Streikas atsilie
pia ir parduotuvių kalėdiniam 
bizniui.

Spauda rašo, jog streikui pa
sibaigus, ne visi darbininkai ir 
gaus darbo, nes vyriausybė at
šaukusi $58,000,000 užsakymų.

GERA NAUJIENA APIE
ASTvtt

Ar astma gera naujiena ? Ne, bet 
pranešama. kad vaistai PENNYL tei
kia greitą, nuostabų palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
matiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dau
gelis vartotojų, kurie anksčiau nuo tų 
priepuolių nusilpdavo ir 
orą. dabar su džiaugsmu 
kad po keletas šių vaistų 
na tikrą palengvinimą

Jei ir jus vargina astma bei astma- 
tiškas kosulys ir krauio susitvenkimas. 
tuojau nusipirkite PENNYL. Galite 
gauti specialia kaina, jei atsiusite šią 
atkarpa i Oregon I>rug Products, 
Dept. 604. Peekskill, N. Y. Jums atsius 
dvi $3 vertės bonkas už $5 su $1 nuo
laida nuo reguliarios kainos.

Jūs neprivalote siųsti pinigus, su
mokėsite paštininkui, kai pristatys. 
Bet užsisakvkite tuojau, nes vaistų 
kiekis specialia kaina yra ribotas.

Vardas ir pavardė ...
Adresas ......................

Newark, N. J.
K švč. Trejybės parapijos
Mūsų parapijas bažnyčioje 

Mišios bus Kūčių naktį 12 vai.
Kalėdų šventėje mišios bus 

8. 9, 10, 11 ir 2 vai.

— Pasibaigus iškilmingai 9 
dienų Novenai per Šv. P. Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo šven
tę, nuoširdžiai reiškiame gilią 
padėką jos vedėjams marijo
nams Tėvui A. Mažuknai ir Tė
vui P. Remeikai.

Real Estate
t

CYPRESS HILL

3 Family Brick, Steamheat 17 large

rooms — 1 floor vacant.

Help wanted—-Malė

gundydavo 
pareiškia, 

dozių, gau
APIegate 7-6115

Išpažinčių bus klausoma Kū
čių dieną kaip kiekvieną šešta
dienį nuo 3—6 vai. ir 7:15 —9 
vai. ir prieš Piemenėlių Mišias.

— Drabužių vajaus metu li
kusiems Vokietijoje surinkta 
rūbų 700 svarų.

Drabužiai atiduoti Balfui.

— Pas malžučius vaikučius 
Kalėdų senelis atvyks į mūsų 
parapijos salę gruodžio 21 d. 3 
vai. po piet. Jo atvykimo proga 
vaikučiai išpildys religinę Ka
lėdų programėlę, kurios metu 
taip pat bus rodoma kalėdinė 
filmą. Kalėdų eglutę ruošia lie
tuvės seselės pranciškietės.

Vik.

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO

Puikus mišinys yra galimas dabar 
gauti, kuris pakeičia jūsų plaukus at
gal i natūralia tamsią spalvą, beveik 
kaip magiškai. Vartojant kasdien per 
trumpą laiką, palengva, ir stebuklin
gai pasikeičia žili j natūralią—atro
dančia spalvą. Sis nėra skubus dažas. 
Atsiminkite, kad tamsūs plaukai jau
nina išvaizdą.

Jei jūs norite išmėginti ši nepapras
ta mišinį be jokios rizikos tiktai pa
siųskite šią iškarpa i TRYSAN CO.. 
Dept. 615, Peekskill. N. Y. Jie atsiųs 
jums du $2.50 vertės buteliukus už 
$4.00 plūs 80 centų taksų mokesčh ’ 

Tai yra $1.20 nuolaida nuo reguliarės 
kainos. Jei. kaip jūs pavartosite pagal 
nurodymus, ir nebūsite patenkinti dėl 
kokios nors priežasties, jūsų pinigai 
bus pilnai gražinami.
Pavardė ..................r......... ......................J.

IŠNUMOJAMAS puikus saulėtas 
butas ir du atskiri kambariai su 
patogumais geroje vietoje, gra
žiame name, prie parko, arti 
susisiekimo linijos. Kreipti* nuo 
12-8 v. p. p. 22 Irving Avė, 
7-tas įėjimas.

Parduodami 
NAMAI 

PIGUS, GERI, GEROJ VIETOJ 
RIDGEWOOD—6 šeimoifts mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRESS HILL 3 šeimoms, tuš
ti kambariai; VVOODHAVEN 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
mą ir bizni, nes parduodamas ir 
biznis. Vieta gera, lietuvių ap
linkoje.

J. VA STENA S. 
REALTY and INSURANCE 

108-07 Liberty Avė. 
Richmond HiU 19,LL. N.Y.

Tel. VIrgiaia 8-2239

3 Elm Speciali—L. I.
Atskiras 7 kambarių namas, šildo

mas alyva, sklypas 25x100. šaldytuvas, 
skalbiama mašina ir kiti reikmens. 
Ar įvairūs patogumai. Vi 3 blokų Ind. 
subway.

Atskiras 6 kambarių bungalow, 
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
86-19 B*way, EtabMHt. L. L

Atdara sekmadieniais
HI 6-MM . .

ti

American
Ship Building 

Company
NEEDS

SHIP FTTTERS

RIVTTERS

Adresas .
Miestas . . Valstybė

įsigyk pats sau ne kitam
DOVANI' NUPIRK KNYGA

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

Pajamos 15,438 dol.
Skambinti — TU 7-44M

Steady Employment 
High Starting Rates 

Vacations, Paid Holidays 
Excellent Working 

conditions

Apply:

191-301 GANSON ST.
BUFALO, N. Y.

Gruodžio 21 d. 1 vaL p.p. įvyks svarbus priešmetinis 
HARTFORD, CONN.

L. D. S. 6-tos kuopos susirinkimas
saukiamas švč. Trejybės parapijos mokyklos patalpose.

Bus renkama ateinantiems metams valdyba. Taip pat 
didžiumai narių su šiuo mėnesiu baigiasi ir “Darbininko” 
prenumerata. Laikas ją atnaujinti ir apsirūpinti kalendo
rium. Taip pat galės norintieji užsisakyti ir knygų.

ALOIS B. SCHWARTZ, M. D.
(Buvęs Fuenfkirchen Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

A-l TREES
CHOICE CANADIAN 

CHRISTMAS TREES
50 CARLOADS

To Be SoH Wh«lroalr To Dealer*
5 CARLOADS OF

BALSAM BRANCHES 
Free Dettvery Aaywteere on L L

JOHN C. RU88ELL 
SUNRISE HIGHWAY

Just West of Peninsula Blvd. 
LYNBROOK LYNBROOK 3-7796 

I personally guaranteed 
Every dealer a sųuare deal.

Help wanted Female
REIKIA PRITYRUSIU SIUVĖJŲ

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

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

“SIELA UŽ SIELĄ” 
parašytą saleziečio D. Pilla ir sulietu
vintą misijonieriaus kun. A. Sabaliau
sko, kurią išleido liet. Saleziečių gim
nazija Italijoje.

Knyga turi 307 puslapius. 434 pa
veikslus ir įriMa i kietus viršelius.

Kaina tik FL—(USA).
Tai įdomi, intriguojanti istorinė a- 

pysaka. paimta iš realių gyvenimo 
įvykių.

Platintojai ir pavieniai ją gali gauti 
pirkti pas:

MR. E. DAMBRAUSKA.

4501 So. Talman Avė., Chicago 32.’ IR.
l’SA

Gimdymo pagalba .'r moterų ligos, 
gydymas hormonų liaukų išsiliejimų atveju.

Priima: 12—3 vai. pp.
7—9 vai. pp. ir susitarus

SIUVĖJOS prityrusios siūti sukneles

ir mokančios dirbti specialiomis ma-

St., Yonkers. N. Y.

A. a. ONOS SNEIDERIENES
mirties metinėj š.m. gruodžio mėn.

bus atlaikytos šv. Mišios:
GRUODŽIO 28 D. — 6.15 vai. šv. Juozapo koplyčioje, 

Metuchen, N. J.
8.00 vai. švč. Trejybės bažn. _Newark. N. J. 

10.30 vai. gied. Mišios švč. Trejybės bažn. 
Newark, N. J., ir

GRUODŽIO 29 D. — 6.15 vai. š-v. Juozapo koplyčioje. 
Metuchen. N. J.

8.00 vai. švč. Trejybės bažn. Newark, N. J.
Nuoširdžiai kviečiu visus velionės gimines, artimuosius, 

pažįstamus ir kiekvieną tikintįjį šv. Mišiose dalyvauti, kar
tu pasimelsti. Dėkoju iš anksto visiems.

PRANAS ŠNEIDERIS,
340 New York St., Neuark, N. J.

A B R A M S
228 Broadway, Brooklyn. N. Y., (kam
pas Roebling StS, pirmiau buvo 391 
Crand St., Brooklyn. N. Y., kuris jums 
maloniai patarnavo per 30 metų, 

skelbia*
PRIEMVENTINl IAPARDAVIMA 

pilnai aptarnaujant) vyras ir moteris. 
Geriausios vilnos paltai ir kostiumai, 
naujausio šilko suknelės ir kt. Dydis 
12—20; 36—50. Ateikite su šiuo skel
bimu ir gausite 10% nuolaidos. Mes 
kalbame lietuviškai. Tel. EV 3-6656

907 SENECA A VE., kampas Myrtle Are., Ridgewood,
Tel. HE 3-9994 BROOKLYN 27. N. Y.

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y. 

Skambinti tel. HYacint 7-4677

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

Investuokite i MUTUAL FINUS. Ir 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Ira 
Haupt & Co. 111 Broadway, room 515, 
New York 6, N. Y. Members New 
York Stock Exchange. Tel. WO 4-606.

★ 
★ 
★
★ 
★

ŠVENČIU STAIGMENA! 
šią savaitę išeina iš spaudus J. Grabau-Grabausko 

nauja knyga

“Kelias į pasisekimą”
TURINYS: kaip elgtis namie, gatvėje, kelionėje, viešbu
čiuose. viešose svetainėse (restoranuose , teatre, svečiuo
se. kavinėse, klubuose), iškilminguose pobūviuose, ves
tuvėse. krikštynose, laidotuvėse: kada ir kaip lankyti pb- 

i frįstamus. kaip susipažinti ir supažindinti, kada kokius dra
bužius dėvėti, kaip laiškus ir raštus rašyti ir daug kitų gra
žaus ir kultūringo elgesio nuostatų bei taisyklių. Kaina 82. 
Kreiptis kasdien ir sekmadieniais šiuo adresu: GRARAU- 
GRABAUSKAS, 229 Bedford Avė., Bnoklyn, N. Y.

(Vinco Daunoro lietuviškoji vaistinė)

DOVANOS VOKIETIJOJ LIKUSIEM

Į
Kiekvienas mes turime Vokietijoj ar kituose Euronns 

kritvc-4e likusių savo pažįstamų ir bičiulių, kurie yra išsi- 
lietuviškos spaudos, bet neturi iš ko jos užsisakyti. 

Graži bus jiems švenčių dovana "Darbininkas”, išeinąs du

AVĖ., BROOKLYN 21, N. Y

MERROW OPERATORES 
patyrusios dirbti prie vaikų megstukų. 
Pastovus geras atlyginimas. Puikios 
darbo sąlygos. Kreiptis: Flushmg 
Knitting Mills, 1630 Stephen St. 
(Ridgewood), Brooklyn.

TeL HE 3-5646

97.50 MIN. PEB PERSON 
ON NEW YEAR’S EVE.

Suppers - Favon - Nebemokei* -

Christmas A New Year’s Day 
Dinner — $3.00 

Famous For Food
F O F F E

Weddinc * Faeilitiei

T Y P I S T 8

KEY Pl'NCH OPERATORS

Wanted Immediateiy for Insurance 
Operations. Pleasant vorking condi
tions. Fui) Sočiai Benefits. 
commenserate w ith abiltty. 
Reading 5-4321, Ext. 274

] / Credited and
/2 /O Compounded 

A Year Quarterly

Salary
Phone

JOIN OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW
Latest 

Interest 
Rate

CO.

On Regular Savings Accounts

Interest starts the first of the month 
on sums from $25. to $10.000.

Deposits nade on or before January 10. April 
July 10. a.id October 5 will draw interest from the 
first of such montns if left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

5,

★ 
★
★
★
★

FINGERWAVER - MANICUKI8T 
patogios valandos, 5 darbo dienos, 
su tinkamu asmeniu dėl atlyginimo 
nesiginčijama. '

J. VALAKAS
Pranešimu Dir.

J. P. GINKUS
Direktorius

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius 
Trečiadieniais, 9.-30 vai. vak.—WWRL 1600 kc—5000 w

GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai 

šokiai ir t.t. Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai)

495 GRAND STREET BROOKLYN 11, N. Y
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JUZA VITAS
Muzikos Dir.

ATSiminiavAI
RADIO VAIANDOS 

SFSTamfniaIS 
1530

JACK-j-stūKYS
(>l M f * fOPlMS

I2G4 WHITE ST. 
H I LLSioe . N. j
’ Ti L .

VVĄVE RLY
6 3525

5.50 dol. Užsakymus
AS", 680 BUSHWICK

135 BROADWAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parkwav at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fullv Insured 
Up to $10.000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

Šias gyduoles privalėtų turėti 
kiekvienas, kuriam žyla, slenka, arba 
pleiskanuoja 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
gražinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus, kitaip vaistų nėsiunčiam. <47>

REIKALINGOS SIUVĖJOS
geresnės rūšies drabužiams. Nuo

latinis darbas, geras atlyginimas. 
Kreiptis (vienas blokas J rytus nuo 
Boston Rd. and Tremont).

TRESTINA
2696 Bronx St - Bx DA 8-9756

MOTINAI PAGELBININKE
Lengvai namų ruošai, 5 dienos sa

vaitėje. nakvynė vietoje. Privalo šiek 
tiek mokėti angliškai. Mėnesiui $90.

Telef. Yonkers 5-9281

FLORAL HERB CO.

Box 305, Dept. 9, Clinton, Ind.

REIKALINGOS SIUVĖJOS
patyrusios Singer mašinomis uždėti 

apykakles polo markiniams. Pastovus 
darban, geras atlyginimas. Kreiptis: 
PETITE KIDDIE GAKMENT8, 454 
E. 148th St., Brons (Srd floor).

FINGERWAVER8

HAIR SPECIALIST 
.Latest Styling 

9716 THBD AVENUE 
Tri. SU. 5-2190

2 darbininkės, visiems darbams, Bronx 
salonui. Nuolatinis darbas. Geras at
lyginimas. EDUARD.

OI- 5—

ALL M A K ES
• FOUNTAIN FENS • PENCILS
• DESKSETS • C1GARETTE LIGHTERS

Fountain Pen Hospi tai
165 FULTON STREET *

DEPT. D
Of! Broadnay, N«w York M, N. Y. Tetapk. WOrth 4-9M9—9M1
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NAUJAS “ATŽALYNAS” BOSTONE SPORTAS

Čiurlionio ansamblio 
reikalu 

pasitarimas įvyko gmodžio 
12 d. Dalyvavo ALT, BALF ir 
Bendruomenės valdybų nariai. 
Taip pat buvo atvykęs klebonas 
kun. Pr. Virmauskis. Klausi
mas plačiai ir nuoširdžiai išdis- 
kusuotas ir visų vieningai pasi
sakyta, kad reikia daryti žygių 
atkviesti ansamblį koncertui į 
Bostoną, tik daugelio dalyvių 
numatytos kliūtys įvykdyti tą 
koncertą vasario 14 d. Tat rei
kia manyti, kad Čiurlionio an
samblis bus kviečiamas kuriuo 
kitu laiku 1953 m., o vasario 
16 d. minėjimas bus rengiamas 
vasario 15 d. įprastiniu būdu.

Kun. A. Jurgelaitis
iš So. Bostono kilęs vienuolis 

dominikonas, dirba profeso
riaus darbą Providence College 
ir dažnai aplanko gimines So. 
Bostone. Tomis progomis jis 
gražiai talkininkauja parapijai 
— sako turiningus pamokslus 
gera lietuvių kalba ir padeda 
pastorizacijoj. T. A. Jurgelai
tis taip pat aktyviai dalyvauja 
lietuvių spaudoj originaliais 
straipsniais ir vertimais.

R. Petronienė,
dr. J. Petronio žmona, gyv. 

1 Webb Park So. Boston, susi
žeidė fabrike ranką ir buvo o- 
peruota Carney ligoninėje. Da
bar p. Petronienė sveiksta na
mie.

Prof. A. Salys *
• iš Philadelphijos, Pa., atvyks 
j Bostoną gruodžio 28-29 d.d. ir 
dalyvaus slavų kalbų draugijos 
suvažiavime.

Kun. Ant. Zaka raustas
iš Chicagos buvo atvykęs į 

Bostoną j M. Kiburienė’ laido
tuves.

Cathelic Directorv 
\ *

Bostono arkdiecezijos įstaigų 
ir darbuotojų sąrašas — dide
lė knyga — parduodama pas 
kolektorius ir spaudos kioske 
už $1.25.

Kun. V. Dabušis ir P. Jurkus,
“Darbininko” redakcijos ir 

administracijos atstovai, buvo 
Bostone gruodžio 13,14 d.d. Jie 
rūpinosi čia “Darbininko’ pla
tinimo reikalais ir aplankė ta 
proga “Atžalyno” spektaklį. »

Adv. K. Kalinausko

....... «...jo išrinkimo į SLA pirminin
kus proga įvyko L. Piliečių Dr- 
jos salėje gruodžio 14 d. vaka-

šv. Benedikto vienuoliai — 
ne katalikai

A -k. Cushing įs; ėja, kad prie 
Bostono veikią šv. Benedikto 
vardu pasivadinę ir katalikais 
besireklamuoja vienuoliai nėra 
katalikai ir jų nereikia remti.

Mirė įžymi veikėja
Gruodžio 8 d. atsiskyrė su 

šiuo pasauliu didelė veikėja 
Marijona M. Kiburienė, 70 m. 
amžiaus, gyvenusi 465 Colum- 
bia Rd., Dorchester. Ji atvyko 
į Ameriką prieš 51 metus iš 
Žiežmarių parapijos. Susituokė 
su a.a. Petro Kibgriu, siuvėju 
ir biznieriumi. Buvo aktyvi pa
rapijos choristė ir kitų draugi
jų d;.lyvė. Jo«į duktė Elena uo
liai darbavosi mūsų parapijoje, 
o paskui tapo vienuole sesele 
Salvatora Šv. Kazimiero kong
regacijoj. Dabar jau 6 metai 
kaip mirusi. Liko sūnus dakta
ras Albertas, duktė Domicėlė, 
duktė Marijona, brolis Kazimie- 
ras šiugžda ir sesuo Petronėlė 
Vasiliauskienė. Iškilmingas lai
dojimas įvyko gruodžio 12 d. 
Šeimos didis prietelius klebonas 
kun. Pranas V. Strakauskas 
giedojo šv. Mišias prie didžiojo 
altoriaus. Prie kitų altorių lai- 

». .kė Mišias iš Čikagos specialiai 
atvykęs kun. Zakarauskas ir 
kiti kunigai.

Bostono Rašytojų Klubas K. 
Binkio mirtie* sukakti atžymė
jo tikrai originaliai: gruodžio 
14 d. High Schooi salėje pasta
tė jo “Atžalyną”. Ir šis pastaty
mas yra visiškai naujas, nes jį 
suvaidino visa klubo šviesuo
menė : inžinieriai, daktarai, 
karininkai ir t.t. Vaidino net tė
vai ir jų vaikai. Tai ir buvo pa
grindinė meškere, kuri su
traukė publikos ne tik iš Bos
tono, bet ir iš aplinkinių mies
tų. Visiems buvo įdomu pažiū
rėti, kaip tie inteligentai vai
dins. Ir publika pilnai buvj pa- 
ter.kinta spektakliu.

Veikalą režisavo A. Gustai- * 
tienė. Jos uždavinys buvo tik
rai sunkus, nes kolektyve bu
vo per 30 žmonių. Tokią grupę 
sukviesti repeticijoms prie šių 
sąlygų yra didelis sunkumas, 
tačiau režisierės energija įvei
kė ir tas kliūtis ir davė gražų 
spektaklį.

Prie savo uždavinio ji priėjo 
savotiškai’ — iš gyvenimo 
charakterius perkeldama į sce
ną. Todėl charakterių išbaigi
mas, jų išlaikymas ir buvoo įdo
mus ir įtikinąs. Kiekvienas jų 
įsirėžė žiūrovo atmintin ir tu
rėjo kažko savito. Tuo režisie
rė ir pakėlė spektaklį aukščiau 
mėgėjų lygio.

Sunkiau buvo pasiekti veiks
mų ir viso veikalo vientisumo. 
Geriausiai pasisekė antrasis 
veiksmas — klasė. Sunkiau bu
vo susidoroti su 5 veiksmu. Ir 
K. Binkio jis silpnokai parašy-

%

tas, tad tiek režisieriui, tiek ar
tistams reikia prie jo nemaža 
padirbėti. Kiek blankokas bu
vo ir 3 veiksmas — mokytojų 
kambarys.

Neaptariant visų veikėjų, ga
lime pasidžiaugti, kad ir jauni
mas ir vyresnieji čia parodė 
gražių vaidybinių sugebėjimų. 
Tai turėtų paskatinti dar kar
tą “Atžalyną” parodyti žmo
nėms, nes darbo įdėta labai 
daug. Galėtų su juo aplankyti 
artimesniuosius miestus, —tik
rai žiūrovams suteiktų džiaug
smo.

Scenovaizdį tvarkė dail. V. 
Vizgirda. Po spektaklio buvo 
įteikta dovanų pačiai režisierei 
ir net kiekvienam artistui. Tai 
džiugino ne tik pačius vaidinto
jus, bet ir žiūrovus, kad Rašy
tojų Klubas taip gražiai sugy
vena, vienas kitą paremia, pa
gerbia ir supranta.

Vakare Tautininkų namuose 
įvyko gražios vaišės. A.

COLUMBl S, OHIO

D.

— Vokietijos ledo rutulio rinktinė 
viešėjo Šveicarijoje ir ten tarptauti
nėse rungtynėse turėjo šveicarams 
pasiduoti. Rungtynės baigėsi šveica
rų laimėjimu 2:1. Žiūrovų buvo apie 
8000.

— Anglijos įžymiųjų universitetų 
Cambridge ir Oxford atletinės var
žybos sekamos visų anglų. Žymiau
sios yra jų irklavimo rungtynės, ta
čiau ir kitose sporto šakose tarp sa
vęs besivaržydami abu universitetai 
atkreipia dėmesį į juos. Štai neseniai 
įvykusiose rugby rungtynėse, kurias 
laimėjo Cambridge rezultatu 6:5. 
žiūrovų tarpe buvo ir karalienės vy
ras. Rungtynes stebėjo 4500 žiūrovu.

— Amerikietis Mullcy laimėjo te
niso turnyrą. įvykusį Kolumbijoje, 
finale nugalėjęs meksikietį G. Pala
tos per 3 sėt us.

— Argentinos futbolo rinktinė bu
vo atvykusi į Ispanija ir ten susitiko 
su šeimininkais. Šios tarpvalstybinės 
rungtynės baigėsi argentiniečių lai
mėjimu 1:0.

— Victorijos (Australija* teniso 
pirmenybes jau pasibaigė. Visiškai 
netikėtai amerikietis Vic Sei.vas. 
kuris ten ruošiasi Davis taurės pir
menybėms, nugalėjo žymųjį australų 
Frank Sedgman per 4 setus. Moterų 
vieneto varžybas laimėjo Maureen

Connolly. finale nugalėjusi savo ko
lege Sampson per 2 setus.

— Stockholme įvykusiame tarp
tautiniam teniso turnyre pirmų vie
tų laimėjo Sven I>avidso:i. finale nu
galėjęs amerikieti Art Lai šen per 3 
setus.

— Barcelonoje įvykusiose tarptau
tinėse hokey rungtynėse šeiminin
kai ispanai nugalėjo atvykusių pran
cūzų rinktine 5:1. • P. V.

Boslouo LSK baigė Ijkkmii prieš 
Bostono meisteri

Tarpklubinėse Bostono pirmenybė
se Liet. Saehm. klubas sulošė lygiom 
su Cambridge YMCA 21-.—21... 
Cambridge YMCA yra praeitų Bos
tono p-bių nugalėtojas. Taškus jielnė 
Keturakis, Starinskas ir Kontautas-- 
lygiom.

ŠACHMATAI
Ved* K. MERKIS

Arlauskas eina pirmuoju Australijos 
koresp. pirmenybėse

Australijos koresp pirmenybės, 
kuriose dalyvauja 1.3 parinktų Aus
tralijos žaidėjų, artėja prie galo. Tų 
pirmenybių padėtis dabar tokia:

ar lošia1 
igė >

4 hicagos Perkūno šachmatininkai, 
kurie 1951-52 Chicago City League 
pirmenybėse iškovojo pirma vieta. 
1952-53 pirmenvbėse dalyvauja kito
je lygoje, būtent Chicago Greater 
League. Viso 6 klubai, rungiasi po 
2 kartus.

R. Arlausko i*askutine partija maž
daug lygioj padėt y Arlauskui užtektų 
lygiųjų, kad taptų Australijos pir
menybių nugalėtojas-

R. Arlauskas 9 2 <1 <i<
H. Klass 9 3 <visas bai;
J. Darragh Si 1 >
J. Szevvczyk 7(2>
L. Endzelins 7i2«l>
M. Salni 7< 1>
K. Ozols 6< l >

Tau! valia gin* illinois meisterio 
vardų. Gruodžio 26-26 d.d. Decatur. 
111. nyks 1952 m. llhnois open pir
menybės, kurtose Povilas Tautvaisa, 
kaip ĮHTnykštis tų pirmenybių nuga
lėtojas. gins Illinois meisterio vardų 
Be Tautvaišos rengiasi dalyvauti 
Kalvaitis, Karpuska ir kt.

n

Norvvood, Mass.
Iš Balfo veikloN

Gmodžio 6 d. įvyko visuotinis 
22 Balfo skyr. narių susirinki
mas.

Per susirinkimą buvo praneš
ta, kad rūbų vajaus metu su
rinkta 1158 svarai rūbų. Vie
tos kloty. F. Norbuto ir kun. P. 
šakalio paraginimų dėka dau
gumoje rūbai buvo surinkti la-

Balfui $139.00
Šio miesto ir apylinkės 

tuviai Balfui paaukojo $139. 
Po $10: Birute Saldukienė, 
kun. Voldemaras Cukuras, An
tanas Jasevičius, Aleksandras 
Petingas, Pranas Visockis, Al
fonsas Vedeikis, Povilas Da
gys, Jurgis Sakas, Clem Po
cius, kun. Vaclovas Suminąs. 
Po $5—Jonas Lenkus, Liucija 
Mockutė, Stasė Mockutė, Otto 
Tribul, Anna Gergaliūnas, Ve
ronika Mačienė, Petras Šlekys. 
Ona Keish $2.00 ir Juozas Pa- 
šešiūnas $1.00. Aukas BALF 
centrui persiuntė Dr. Ant. Ja
sevičius.

Nors lietuvių kolonija maža, 
bet BALF veikloj lietuviai pasi
žymi.

lie-
NAUJA GYDUOLE

Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešu 
tų, uogų, šaknų, ir 
lapų; ji yra varto 
jama nuo visokių 
nerviškų ligų ir 

galvos skaudėjimų

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”

nerviškų
nuo šalčių ir lytiško silpnumo, 
greito pavargimo, gera nuo in
kstų (kidneys) ir dėl visokių 
vidurių nesveikumų — ištver
mingas maistas ir stimuliuojan* 
tis tonikas. Nežiūrint kokia li
ga sirgtumėt, šitame mišiny y 
ra pastiprinimų. Vartojama ar 
batos formoje. Svaras $8.00, 
pusė svaro $4.00, ketvirtis sva
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus. 
ALEXANDEK*8 CO.

414 West Broadway, 
8outh Boston 27, Mm*.

WAITKU§
FUNERAL HOME

1»7 MEBNTFJI AVK
Cambridge, Mass.

PRANAS W AITRUS 
Laidotuvių Direktorius 

ir Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
Patarnavimas diena ir naktj

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

tos pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite: Tel. TR R-6134

S. Baraaevičius Ir Sūnus
FUNERAL HOME

254 W. Broadmay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČII S
Laidotuvių Direktorius

TeL SOuth Boston 8-2590

{ Lithuanian

I
 Furnitūra Co.

MOVERS-

SO 8-4618
INSURED and BONDED

č Locai and Long DUtance Moven

826-328 W. Broadway
Į' SO. BOSTON, MASS. •

K

*

ZALETSKAS
FUNERAL HOME |

564 EAST BROADWAY ♦
D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 

Grabarial ir Ralsamuotojal 
Patarnavimas dieną Ir naktį.
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBIJC 
TaL 80 S-M1S ' 
utb Beatos »-2M» *

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO MM*

REAI. ESTATE & INS1'RANGE
409 W. BROADWAY

So. Boston, Mass.

r'

.1
BFS. 37 ORIOLE STREET 

,\Vest Roxbury, Mass.
Tel. PA 7M»2-M

i
re. Pagerbimą rengė SLA N. 
Anglijos apskritis. Dalyvavo 
daug žmonių, pasakyta širdin
gų lietuviškų žodžių.

Adv. K. Kalinauskas yra So. 
Bostone augęs lietuvis advoka
tas, iš pat jaunų dienų pasireiš- 
kiąs aktyviai ne tik savo profe
sijoj, bet ir lietuviškoj veikloj. 
Visų gerbiamas ir vertinamas 
kaip nuoširdus Lietuvos patri- 
jotas, geras kalbėtojas abiem 
kalbom — lietuviškai ir ang
liškai — ir taktiškas lietuviškų 
organizacijų darbuotojas, šiuo 
metu adv. K. Kalinauskas yra 
ir Liet. Piliečių Dr-jos So. Bos 
tone pirmininkas.

Ieškomi Brink’* vagys
Jau prieš porą metų įvykusi 

Bostone didelė vagystė, kada iš 
Brink’s kompanijos buvo pa
vogta daugiau milijono dolerių, 
policijos tebeaiškinama ir sako
ma, kad jau surasti tos vagys
tės tikri pėdsakai.

A. A. 
MIRĖ

Margarita Baranauksienė mi
rė miesto ligoninėje gruodžio 9 
d. Buvo 63 metų gyveno 93 
Tain St., Dorchester. Paliko 
vyrą Kazimierą. Iškilmingai 
palaidota gruodžio 12 d. N. 
Kalvarijos kapuose.

Jonas Petrauskas,
6 2m., gyv. 543 E. Fourth St., 

mirė gruodžio 12 d. Sirgo 5 me
tus. Palaidotas iškilmingai 
gruodžio 16 d.

WEYMO< TH, MASS.
Džiaugiasi naujagime

Robertas ir Genovaitė (Ja
kutytė) Kirk (Kerdėjai) džiau
giasi lapkr. 8 d. gimusia dukre
le. Dabar jie augina jau dvi 
dukteris. Džiaugiasi taip pat 
kaimynai, kad lietuvių miestely 
daugėja, ir anūkėle uošviai Be
nediktas ir Marcelė Jakučiai iš 
Medford, Mass. Lietuvis

bai geros kokybės.
Dalis rūbų yra pasiunčiami 

vyskupijai, o kita dalis Bal
fui. Prie rūbų sutvarkymo ir 
supakavimo darbavosi kun. P. 
Šakalys, V. Kudirka, P. Kudir
ka, G. Pazniokas, M. Minkevi
čius, G. Jr. Pazniokas, S. 
Duobienė, K. Šimėnas ir Ka
mantauskai. Rūbų persiuntimu 
į Balfo centrą rūpinosi J. Ver
seckas.

Diepholzo gimnazijai 
paremti I. Vasiliauskienės pas
tangomis buvo surinkta $122, 
iš kurių 100 dol. jau pasiųsta 
gimnazijai, o likusius pasiųs 
dar daugiau surinkus. $25.00 
buvo gauti per Balfo pikniką, 
$20 aukojo J. Cofskis. po $10—
I. Vasiliauskienė, Pr. Rama
nauskas, J. Pečiulis, P. Jaras,
J. Zaranka, K. Šimėnas. $6 — 
J. Martyšius, po $5 — J. Vis
girdas ir A. Paškevičius, $1— 
E. Pakarklienč.

Muz. J. Gaidelio vadovaujamas vyrų choras dalyvaus BALFo įeimo proga rengiamo koncerto programoje Bos. 
tone sausio lo d.

įsisiūbavimas krypsta į FORDĄ!

Pamatyk ji— 
Patikrink jo verto— 
Išbandyk važia v ima...

S IJFTiiVIATV a ■' Mi v v » ■■■•'■ j [ s W
' 'N

t dB V * KE V • • *2. *y i

...vertingesni 1953 metų automobilį!

"band

"Pir-
V-8 ir

SU 41 “DAUGIAU VERTA” YPATYBE JIS YRA VERTINGES
NIS, KAI 41 NUSIPERKI...VERTINGESNIS KAI J| PARDUODI! 
Kai jį pamatysi... Patikrink jo ver
te... Pabandyk juo važiuoti... Su
prasi, kodėl taip daug žmonių mo-

*tasi ant 1953 m. Fordo 
wagon”.

Pasirink iš vadovaujančių 
myn” 1953 m. Fordo fabrikų
Six. Tai yra tačiau ir ekonomiškas 
"Pirmyn” su Fordo aulomatiniu 
pajėgumo pilotu, kontroliuojančiu 
kiekviena lašą gazolino. Fordo “kū
ne”, kurio talpa padidina viršus, 
jūs turėsite "gyvenamąjį” kamba
rį, kuris yra puikiausias ir pato
giausias iš visų žemakainių auto
mobilių. Taip pat turėsite Fordo 
nauja nuostabųjį važiavimą, kuris 
parodys jums, kaip automobilis turi 
važiuoti.
Fordomafic Drive, Overdrive. bal
tais šonais padangos, gaunami pri-
mokant ekstra. Papuošimai ir prie
dai gali būti pakeisti be pranešimo.

KEY-TURN 
STARTING

NEW FORD MIRACLE RtDE makes 
rouųhev* road. feel veivet įmooth. lt-, a 
brand new. completely balanced ride 
up Of many featurev likę: Ford’. m>r: 
responvive mnngs. new .ofter nhock at>- 
sorber action, wide front tread and many 
other..

CENTER-FILL KEY-RELEASE ONE PIECE CURV- 
FUELING DECK LID ED WtNOSHl£LD

POWER-PIVOT FOROOMATIC 
PEDALS DRIVE

’ t- • Ae.’ J

Išbandykite važiavimą 1953 m. FORDli
NAUJUOJU AMERIKOS KELIU STANDARTU

APLANKYKIT SAVO DRAUGIAM FORDO PREKYBIMNK), KUKIS LINKI JUMS LINKSMU KALĖDŲ



DARBININKAS8

DARBININKAS
MASPETHO ŽINIOS

NAUJIENOS.
Primicijų iškilmės

Gruodžio 28 d. 11 vai. T. Eu
genijus Jurgutis, pranciškonas, 
laiko pirmąsias iškilmingas šv. 
Mišias Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje, Brooklyn, N. Y. 
Šia proga ruošiama tos pačios 
parapijos salėje pagerbimo va
karienė 4 vai. p.p. Visi nuošir
džiai kviečiami dalyvauti primi
cijose ir vakarienėje, kad bent 
dalinai suteiktume naujam Tė
veliui tą džiaugsmą, kurį patir
tų, laikydamas primicijas gim
tinės bažnyčioje savųjų tarpe.
Vakarienės bilieto kaina 3.00. 

Bilietus galima įsigyti pas 
pranciškonus, pas Ginkų, Gabi
joj ir pas platintojus.

Naujus Metus
Nevv Yorko ateitininkai su

tiks savo ramovėje, Angelų Ka
ralienės parapijos salėje. Pro
grama prasidės 10 vai. Nuo ta- 
tada ir orkestras gros. Visi 
dalyviai gaus užkandžius, ka
vos ir vyno už 2 dol. 50 et. Stu
dentams ir moksleiviams bilie
tas tik 1 dol. 50 centų. Staliu
kai užsakomi iš anksto Apreiš
kimo ir Angelų Karalienės pa
rapijų raštinėse.

Gediminas Rajeckas,
“Darbininko” skaitytojas, 

šiuo metu esąs Dėdės Šamo 
kariuomenėje, užsiprenumera
vo Lietuvių Enciklopediją. Sa
vo laiške Leidyklai jis linki ge
riausios sėkmės.

Pakeičiamas radijo 
programos laikas

Brooklyno Lietuvių Radijo 
Draugijos radijo programa, ki
tų trumpai Juozo Ginkaus va
dinama, iš šeštadienio perke
liama j trečiadienį. Naujasis lai
kas yra 9 vai. 30 min. vakaro. 
Ji ir toliau bus transliuojama 
iš tos pat New Yorko radijo 
stoties — WWRL. Pirmoji nau
ju laiku programa perduota 

t gruodžio 17 d.
Ateinantį šeštadienį, gruo

džio 20 d., nuo 2 vai. iki 3 vai. 
popiet bus speciali kalėdinė ra
dijo programa. Kalbės prel. Jo
nas Balkūnas, bus radijo vaidi- 
nmas ir giedamos šventos gies
mės.

Per Kūčių dienos programą, 
gruodžio 24 d., trečiadienį, re
liginės nuotaikos kalbą pasakys 
kun. dr. Ražaitis.

Atitaisymas
Darbininko Ni. 90 įdėtoje 

Lietuvių Tėvų Komiteto padė
koje spausdinant per neapsi
žiūrėjimą buvo praleista p. K. 
Balėno pavardė. Jam komitetas 
taip pat* reiškia nuoširdžią pa
dėką už paramą. Red.

Liet tvos Vyčių šokiai
Apreiškimo parapijoj Kalėdų 

vakarą bus ypatingi keliais at
žvilgiais. Ne tik bus galima pa
šokti dviejose salėse prie dvie
jų orkestrų, bet vienas specia
lus šokis bus pavadintas Gėlitj 
Šokis. Jį šoks tik tie, kurie įsi- 
gys mažą gėlytę ir paaukos ma
žą auką Balfui. šokių pradžia 
lygiai 8:30 vai. Gros du žymūs 
orkestrai: Joe Thomas ir Al
girdo Kačanausko.

— Gruodžio 5 d. mirė Pran
ciška Navickienė ir palaidota 
gruod. 9 d. Gruodžio 14 d. mirė 
Teodoras Žukas ir palaidotas 
gruodžio 17 d.

— Vietinė Balfo kuopa siųs 
savo atstovą į seimą Bostone. 
Povilas Kubilius prašytas at
stovauti kuopą. Seime dalyvaus 
ir prel. J. Balkūnas, kuris pa
sakys pamokslą sausio 10 d.

— Maspeto parapija 1953 m. 
paminės savo 45 metų sukak
tį. Sukakčiai paminėti yra ren
giami didžiuliai šokiai Klaš- 
čiaus salėj saus. 24. Sukaktuvi
niais metais kun. P. Lekešis 
minės savo 35 metų kunigystę, 
o prel. J. Balkūnas 20 metų 
klebonavimo Maspethe. ir kun. 
Kartavičius 15 metų vikara
vimą Maspethe. žodžiu, tai su
kakčių sukaktis..

— Prel. J. Balkūnas iš ketu
rių pakvietimų pasakyti prakal
bas Vasario 16 d. proga, priė
mė tik New Haveno lietuvių 
kvietimą. Ten sakys kalbą vas. 
15 d. 3:30 vai. p.p. parapijos 
salėje.

“Amerikos Balsas”
Praeitą savaitę per “Ameri

kos Balsą” kalbėjo Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys J. Au
dėnas apie dr. K. Grinių. Sek
madienį buvo perduota Stasio 
Santvaro žodis į Lietuvoje liku
sius rašytojus.

ir J. McNi-
Taip pat susilaukėme 

sveikinimų

ELIZABETH, N. J.
Bažnytinė giesmių šventė
Vasario 1 d. 5 vai. p.p. lietu

vių parapijos bažnyčioje įvyk
sta bažnytinių giesmių šventė. 
Dalyvauja visi apylinkės cho
rai. Solistas — A’girdas Bra
zis.

Didžiojo New Yorko BALF 1952 m. Vajaus Komiteto pirmininkas, 
Metropolitan Operos solistas Algirdas Brazis įteikia BALF Pirmininkui 
kan. Dr. J -B. Končiui, BALF Vajaus proga Komiteto surinktųjų tremti
niams šelpti suku čeki. Tremtiniu vardu BALF pirmininkas dėkoja .

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

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

Telef. Murray Hill 8-8677
12 Shore tane, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad.. ketv. ir 
įeit, nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treč. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik i* ryto.

Kalėdų eglutė
Šeštadieninės Maironio Mo

kyklos kalėdinė eglutė bus 
1953 m. sausio 4 d. Apreiški
mo p-jos salėje. Programoje: 
Kalėdų Senelio dovanos, vaidi
nimas, choro dainos, tautiniai 
šokiai, deklamacijos, muzika ir 
tautiniai žaidimai. Pradžia 4 v. 
p.p. Visi, o ypač lietuviškas 
Nevv Yorko ir apylinkės jauni
mas, kviečiami dalyvauti.

Vedėjas ir Tėvų k-tas

TĖVŲ SUSIRINKIMAS
Šį sekmadienį, 12 vai. Ap

reiškimo parap. patalpose bus 
šeštadieninės Maironio Mokyk
los tėvų susirinkimas aptarti 
Kalėdų eglutės svarbius klausi
mus. Susirinkimas bus labai 
trumpas.

Prašomi tėvai būtinai daly
vauti. Tėvų K-tas

Balfo vajaus New Yorke 
apyskaita

Jau padaryta Nevv Yorko" 
Balfo vajaus apyskaita. Viso 
pajamų gauta 8,730.86 dol. Iš
laidų turėta 878.05 dol. Grynų 
pajamų turėta 7,852.81 dol. Pi- 
nigąj įteikti Balfo centrui.

Priėmimas į dramos 
studiją

įvyks sekmadienį 1,30 v. p.p. 
Angelų Karalienės parap. salė
je (213 So. 4th St.). Norintieji 
lankyti dramos studiją, turi: 
1. būti suėję 18 metų, 2. minti
nai paruošti eilėraštį ir pasa
kėčią ir 3. priėmimo metu įteik
ti raštu "Curriculum vitae.”

Švenčių “Karys”
Kalėdinis (9 nr.) Kario nu

meris jau pasirodė. Iliustruota
me priede įdėta n uotraukos iš 
Kariuomenės šventės minėjimo 
Brooklyne.

“Darbininko” vakaras
įvyks vasario 8 d. šv. Juoza

po parapijos salėje Willoughby 
ir Wilson Avė. kampas.

Steigiama Liet. Bendr. 
Ridgeuoodo apylinkė

Šešt., gruodžio 20 d., 7 vai. 
Winter Garden Tavernoje, 1883 
Mądison St., įvyks Liet. Bend
ruomenės Ridgevvoodo apylin
kės steigiamasis susirinkimas. 
Nuoširdžiai kviečiame visus 
Ridgewoodo lietuvius atsilan
kyti.

Organizacinis komitetas

PADĖKA
Mūsų vedybinio gyvenimo 50 

metų sukakties lapkričio 9 d. 
proga V. Jėzaus Atsimainymo 
bažnyčioje sūnus kun. Vincen
tas atlaikė šv. mišias, asistuo
jant sūnui kun. Robertui ir ku
nigams L. Storm 
chol.
daug nuošiidžių 
bei gausių dovanų.

Visiems mus šia proga prisi
minusiems nuoširdžiausiai dė
kojame. Pirmoj eilėj dėkojame 
prel. J .Balkūnui už brangią 
dovaną ir nuširdų žodį. Dėko
jame mūsų sūnums kunigams 
už šv. mišias ir palaiminimą 
bei kunigams L. Storm ir J. 
McNichol. Taip pat mūsų nuo
širdi padėka priklauso už svei
kinimus, dovanas ir patarnavi
mus seselėms Pranciškietėms, 
dukterei Antaninai ir žentui 
Klimams, dukrelei slaugei, sū
nui Vladui, marčiai ir anūkams, 
iš Amsterdamo. N. Y., atvyku
siam J. Perukui ir jo žmonai 
Veronikai, brolienei A. Galčiu- 
vienei, S. Cerebejui, jo sūnui su 
žmona ir dukterei su vyru bei 
V. Vyšniauskienei, šv. Rožan
čiaus. Altoriaus, Tretininkų ir 
Sąjungiečių draugijoms. Vi
siems nuoširdus ačiū ir kartu 
atsiprašome, jei ką būtume ne
prisiminę ir praleidę. Taip pat 
atsiprašome, kad silpna sveika
ta ir liga sutrukdė anksčiau vi
siems padėkoti.

Kasparas ir Antanina Galčiai
58-09 69 Place, 
Maspeth, N. Y.

Tel. OR 4-3033

Dr. Joseph Žahner
AKIU GYDYTOJAS

35 E. 7th SL, N. Y. City

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12

Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs ga^le mokėti ^rangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresnių 

laidotuvių.

$250 
ąžuolinis 
karstas

Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime didelį pasirinki
mą karstų.

Audeklu dengtas .... nuo $ 95 
Ąžuolinis ....................  nuo $250
Mahagoni med....... nuo $495
Metaliniai ................. nuo $385

Nemoka už koplyčia

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTI VR KOPLYČIA 

151 Metropolitan Avė.
Telefonas EVergreen 7-8479

••• == •••• • . • e •••

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui — Woodhaven, Richmond 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambarius 
ir patarnaujame visokios apdraudos (insurance) reikaluose 
— greitai ir gerai.

J. P. MĄCHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

MM Mth Street, Woedtevea 21, K T
Tel Virginia 71896

f

Dr. Vyt. Ant Dambrava
išrinktas Tarptautinės Lais

vųjų Žurnalistų Federacijos, 
Amerikos srities valdybos pir
mininku. Rinkimai įvyko pe
reitą penktadienį Freedom 
House patalpose Nevv Yorke, 
dalyvaujant vienuolikos tautų, 
šiuo metu esančių už geležinės 
uždangos, atstovams. Susirinki
mui pirmininkavo lenkas Ro- 
jak, sekretoriavo S. Narkeliū- 
naitė ir Federacijos sekr. R. 
Moisin.

Dr. V. Dambrava toje orga
nizacijoje praėjusius metus bu
vo gen. sekretoriumi.

Mkamoido lietuvės,
A. Bortkevičienės iniciatyva, 

Kalėdų švenčių proga surinko 
51 dol. ir pasiuntė lygiomis 
Diepholzo gimnazijai ir Gautin- 
go sanatorijos ligoniams.

Didžiojo New Yorko BALF Vajaus Koncerte Los* Bat taiion salėje programos pildytojai, žiūrint K publikos j m*c- 
na. Programa Hpilde tte dainininkai ėjo j publika ir gelbėjo rinkti aukas likusiems Europoj lietuviams tremtiniams 
gelbėti. Dosnioji publika čia pat salėje suaukojo gl.lCI.M. Bendrai vajuje surinkta M.730.86.

EVergreen 8-9770

4 231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y

>
t

Prane Lapienė
užsiprenumeravo du Lietuvių 

Enciklopedijos komplektus, ku
rių vieną skiria sau, o kitą Ne
priklausomos Lietuvos bibliote
kai.

TeL STagg 2-5<4S

Matthew P. Railas
(BIELIAUSKAS)

FUNERALHOME
M. P. Balins — Direktorius 

Alb. Baltrūnas—Balton
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY P U B L T C
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KNIGHTS OF LTTHUANIA—SUPREME COUNCIL 
Sveikiname ir kviečiame į

KALĖDŲ ŠOKIUS
GRUODŽIO 25

Apreiškimo parapijos saloj
BROOKLYN

2 — ORKESTRAI — 2
JOE THOMAS ir ALGIRDAS KACANAUSKAS

IŠKILMINGAS
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

BROOKLYNE
GRAND PARADISE SALEJE

320 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Rengia 

“ŠVIESOS” sambūrio Nevv Yorko sk. ir
”AITVARŲ” KVARTETAS

Pradžia 9:30 vai. — 1953 Naujųjų Metų išvakarėje.
Programoje: Operos solistė Vincė Jonuškaitė ir “Aitvarų” 
kvartetas. Konferuoja Alfonsas Petrutis. šokiams gros J. 
THOMAS orkestras. įžanga: $3,00 (A. L. Studentų S-gos 
nariams $1.50). Bilietus galima iš anksto gaati nas rengė
jus, “Gabijos” knygyne Brooklyne ir p. A. Trečioko Įstai
goje Nevrarke. Stalus užsisakyti Tel. GL 5-6262.

RENGĖJAI

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
- (Armakauskas)

Graborius - BalmmvotojM 
Moderniška Koplyčia 
423 Metropolintan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
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VVINTER GARDEN 
T A V E R N, Ine.

KABARETAS, BARAS, 
RESTORANAS. 
DIDELĖ SALE 

susirinkimams, vestuvėms ir kitokioms 
puotoms. Visi kviečiami atsilankyti.

1883 MADISON STREET, 
(Prie Forest Avė. stoties) 
BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgevvood)
TeL EV. 2-95M
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Dr. S. Chernoff
m — žnd Avė., N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamerey 7-7W7

Aitrūs ir choniiki susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda, hormo
nai. Kraujo ir Mapomo tyrimai

Sekmadieniui—nuo 11 vai. 
iki 1 vai. p.p.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:4*

William J. Drake
(DRAGŪNAS)

LIETUVIS ADVOKATAS
85-PS WARERAM FL. 

JAMAICA. N. Y.
Tel. Jamaica 6-7272■ r •


