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JAV katalikai meldėsi už tikinčiuosius
anapus uždangos

M. KRUPAVIČIUS.
VLIKo Pirmininkas

šv. Tėvus žodis apie komuniz
mo aukas

Pijus XII kūčių dieną krei
pėsi į visą pasaulį per radiją. 
Savo kalboje pabrėžė, jog ne
turtas ir priespauda pasaulyje 
nemažėja, šių dienų ekonomi
nių ir socialinių problemų ne
galėjo laimingai išspręsti nei 
kapitalistinė sistema nei tech
nikinės priemonės gamtos jė
goms apvaldyti. Jų nepajėgu
mas rodo, jog negalima laukti 
išganymo vien Lš

technikos ir organizacijos. Pa
skatinęs žiūrėti Dievo nurody
mų, šv. Tėvas atkreipė dėmesį 
į komunistinės bedievybės per
sekiojamuosius. Jie yra — kal
bėjo popiežius — aukos nuola
tinio persekiojimo, tiesioginio 
ar netiesioginio, atviro ar kar
tais paslėpto.
Amerikos katalikų vyskupai 
paragino 
džio 28, 
ną.
paaukoti

tikinčiuosius gruo- 
nekaltų bernelių die-

CHURCHILLIS ATVYKSTA PAS 
EISENHOWERĮ

New Yorkas. — Sausio pra
džioje atvyksta tartis su Ei- 
senhoweriu Anglijos min. pirm. 
Churchillis. Numatoma aiškin
tis, ar europiniai sąjungninkai 
galės apsiginkluoti tokiu tem
pu, kaip jie nusprendė Pary
žiuje Nato konferencijoje, te- 
priimdami Ridgway planą tik 
per pus. Bus taip pat svarsto
ma, ar yra sovietų puofimo 
pavojus.
ANGLAI ŽIURI I EISENHO- 
WERJ SU PALENGVEJIMl

Londonas ELsenhovverio ke
lionę j Korėją priėmė paleng
vėjusia širdim. Jiems Eisen- 
hovveris pasirodė nesąs karo 
išplėtimo šalininkas. Ne toks, 
esą, kaip MacArthuras, kurio 
jie ir šiandien baidosi. Eisenho- 
werio nuomonių Išsiskyrimas 
su Taftų dėl Durkino paskyri
mo Londono priimtas su pasi
tenkinimu Eisenhowerio nau
dai.
LONDONAS NETIKI KARO 

GALIMYBE
Londono spauda praneša, 

kad Anglijos štabas pakeitė 
savo nuomonę dėl karo galimu
mo. Lig šiol štabas buvo įsiti
kinęs, kad didžiausias įsitem
pimas būsiąs 1954 m.. Buvo 
stengiamasi šitam laikui paši

ruošti. Dabar, kaip “Observer” 
rašo, štabo žmonės mano, kad 
Sovietai yra pasirengę tęsti 
šaltąjį karą neribotą laiką. E- 
są nepastebėta Vokietijoje, 
kad Sovietai telktų savo ka
riuomenę ar jos skaičių Vokie
tijoje didintų. Tebestovinčios 
22 divizijos kaip ir prieš trejus 
metus. Aviacijoje nepastebėta, 
kad senieji lėktuvų , juodeliai 
būtų pakeisti naujais. Šitie pa
stebėjimai paskatinę Angliją 
nesiskubinti su masine ginklų 
gamyba, o daugiau dėmesio 
kreipti į naujų ginklų modelių 
išradimą ir ūkinį sutvirtėjimą. 
Atsižvelgdami į tuos naujuo
sius ginklus, ypačiai į atominę 
bombą, anglai mano, kad ne
reikėsią Europos saugumui 
Ridgway reikalaujamų 9000 
lėktuvų ir 96 divizijų. Užteksią 
5000 lėktuvų ir 55 divizijų.

Ir tie dalykai turės būti tarp 
Churchillio ir Eisenhouerio 
aptarti.

gamybos

Taikai išgelbėti kai kurių ki
tų valstybių galvos skatino 
tautiečius ieškoti Dievo pagal
bos. Gruodžio 22 d. Eisenho- 
weris, palietęs kovą su bedie
višku komunizmu, kalbėjo: 
Man rodos, jei mes norime lai
mėti šitą kovą, tai turime grįž
ti į tikruosius visų daiktų pa
grindas. Ir vienas Lš jų yra tai, 
kad mes esame reikalinga tau
ta...

Tuo tarpu komunistinė Ju
goslavijos vyriausybė paskelbė 
šiemet, kad

Kalėdos yra
Ankstesniais 

siems leisdavo
Jugoslavijos

kinčiųjų persekiojimas 
audrą tarp tikinčiųjų laisvuo
se Vakaruose. Amerikos Kata 
likLškų Organizacijų Sąjunga 
pasiuntė Eisenhovveriui ir Dul
les protestus dėl tų persekioji
mų ir reikalavimus, kad 
Amerikos milijonai dolerių Jii- 

gislavijai hutų sustabdyti, 
kol nesiliaus ten komunistai

maldas už tikinčiuo
sius anapus geležinės 

uždangos.
Ten yra — skelbė Brooklyno 

vyskupas T. E. Molloy atsišau
kime —du kankiniai kardino
lai, 130 vyskupų, dešimtys 
tūkstančių kunigų ir milijonai 
tikinčiųjų vyrų ir moterų.

Katalikų laikraštis “Tablet” 
ta proga įsidėjo plačius aprašy
mus, kaip komunistai paverg
tuose kraštuose persekioja ka
talikus, kovoja su krikščioniš
ku auklėjimu ir skiepija bedie
vybę. Tarp kraštų, kurių vys
kupai ir kunigai kalėjimuose ar I varžę tikėjimo laisvės ir kol jie 
sunaikinti, suminėta ir Lietu- laužys JTO garantuotas as

mens teises.

darbo diena, 
metais tikintie- 
švęsti. 
sustiprintas ti

kėlis
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Pat riek Morton, M mėty, prekybininkas H Dubuyue. Ind.. 13 vai
ku tėvas, Romoje šventinamas į kunigus. Teologija ėmė stiulijuoti ir 
pasiryžo kunigu tapti mirus žmonai.

Į STALINO MEŠKERĘ 
NEBEKIMBA

Washingtona« — Į “New 
Ycrk Tiir,esp korespondento 
klausimus Stalino atsakymas, 
gautas per Sovietų atstovybę, 
buvo paskutinė pigi sensacija, 
apibėgusi pasaulio spaudą. Sta
linas atsakė, kad karas nesąs 
neišvengiamas, kad susitikimą 
su Eisenhovveriu jis teigiamai 
vertintų, kad baigti Korėjos 
karą Sovietai taip pat esą su
interesuoti.

Eisenhoweris su Dulles j tai 
atsiliepė, kad kelias pasitari
mams visada esąs atviras ir 
kad Stalinas gali konkrečiai 
ką siūlyti per normaliuosius 
kanalus — per savo delegaciją 
Jungtinėse Tautose.

Stalino atsakymas nesukėlė 
nei nustebimo nei susižavėji
mo vakaruose. Nei Londonas 
ne Paryžius, o juo labiau Wa- 
shingtonas neparodė pasitikėji
mo. žiūrima, kaip j eilinę pro
pagandinę priemonę, kuria bū
tų laimėta laiko.

AMERIKOS KARININKO NUOTYKIAI '

AMERIKIEČIAMS GEROS DIENOS 
VOKIETIJOJE BAIGIASI

Louhi RuHenz, ha»e» komuaUtan. 
liudijo knn<r«*M» ko
misijoje. kuri tyrinėja komunUty 
įsibrovimit i Maišas, atleidžiamas 
nuo mokesniu. Oahar jis yra pro
fesorius Fordham unvrrsitrte, N. 
V.

PRANCŪZIJA VIS DAR BE VALDŽIOS
Paryžius. — Tebesitęsia vy

riausybės krizė nuo gruodžio 
22 d., kada min. pirm. Pinay 
negavo parlamento pasitikėji
mo, norėdamas šeimų tėvams 
mokamus priedus perkelti ap
skritai į socialinio draudimo 
sąmatą. Nuo balsavimo susi
laikė MRP (katalikai), ir vy
riausybė, septynioliktoji po 
karo pabaigos, nuvirto, išsilai
kiusi devynis mėnesius.

Prezidenas dabar pavedė vy
riausybę sudaryti Bidault 
(MRP), kuris jau du kartu bu
vo min .pirmininkas. Tačiau a-

be.jojama, kad jam pasisektų. 
Nepriklausomieji socialistai pa
reiškė, kad jie nerems jokios 
vyriausybės, kurios priekyje 
bus MRP žmogus. - Radikalai 
taip pat nerems, kam jų žmo
gaus neparėmė. Artimesni Bi- 
dault būtų de gaullistai. Su 
jais susidėjęs galėtų sudaryti 
’davgumą. Bet de gauUistai ne
pasitiki dabartinių užs. reika
lų ministeriu Schumanu. Taigi 
vilčių maža.

AMERIKOS STABO BALSAS 
KITOKS NEI ANGLIJOS

AUTOBUSŲ STREIKAS 
NEW YORKE

New Yorkas. — Autobusų 
tarnautojų unija pareikalavo 
sutrumpinti šoferiams darbo 
valandas iš 48 ir 44 iki 40 va
landų savaitėje, atlyginimą pa
kelti 25 cn valandai (dabar 
gauna 1,66—1,74 valandai). 
Jei reikalavimai nebus paten
kinti .streikas turi prasidėti 
sausio 1 d. nuo pusiaunakčio. 
Taigi New Yorkas per naujus 
metus gali būti be autobusų. 
Astuonios bendrovės savo ži
nioje turi 1100 autobusų, juos 
aptarnauja 8.000 šoferių.

Washingtonas. — Aviacijos 
štabo šefas gen. Vandenberg 
gruodžio 29 pareiškė, kad So
vietų Sąjunga per paskutinius 
penkerius metus lėktuvų paga
mino penkis kartus daugiau 
kaip Amerika. Tuo metu, kai 
Amerika karo reikalams skyrė 
tik 15 procentų savo biudžeto. 
Sovietai tam reikalui turėjo 55 
procentus, ir šiandien pralenkė 
Amerikos lėktuvų gamybą. 
Prileisdamas, kad Sovietai ato
minę bombą turi, gen. daro iš
vadą, kad padėtis esanti labai 
kritiška.

Boana. — Amerikiečiai tar
nautojai Vokietijoje susirūpinę, 
nes vieni jų neteks privilegijų, 
kuriomis naudojosi lig šiol jie 
kaip nugalėtojai okupuotame 
krašte; kiti būsią iš viso atleis
ti.

Jau prieš parlamen.o rinki
mus valstybės departamentas 
buvo numatęs apie 1000 ame
rikiečių ir apie 5.000 vokiečių 
savo tarnautojų Vokietijoje at
leisti. Dabar numatoma, kad 
būsią galima samažirti tarnau
tojų skaičių beveik pusiau. Tik 
vyriaus, komisaro įstaiga Vo
kietijoje turi 1213 amerikiečių 
tarnautojų ir 6200 vokiečių. 
Algoms išeina amerikiečiams

lo su puse milijono, vokiečiams 
17 su puse milijono metams.
Atsistatydinus aukštajam ko

misarui, Vokietijos kancleris 
Adenaueris kreipėsi į Eisenho- 
werį prašydamas kuo skubiau
siai paskirti stiprų vyrą 
Husarus. Toks žmogus 
lingas ,kad sėkmingiau 
galima pravesti sutarčių
nimą ir einančias iš jų išvadas.

j ko- 
reika- 

būtų 
tvirt i-

Izraelis. — Izraelio užsienių 
r. min. įspėjo vakarų valstybes, 
kad jos, duodamos ginklus a- 
rabų valstybėms, net spraus- 
minius lėktuvus, sudaro pavo
jų taikai. Kurios valstybės tai 
daro — nesuminėjo.

Berlynas. — Kūčių išvakarė
se bolševikai netikėtai paleido 
Amerikos leitenantą Sincore, 
kurį jie buvo suėmę prieš mė
nesį ties sovietinio sektoriaus 
riba ir nusigabenę j Potsdamą. 
Sovietai nekreipė dėmesio j a- 
amerikiečių karinės vyriausy
bės protestus ir reikalavimus 
suimtąjį paleisti ir ramiausiai 
sau diena po dienos suimtąjį 
tardė. Karininkas Sincore pa
sakęs jiems savo vardą, pa
vardę ir laipsnį, visa kita, pa
reiškęs, esanti paslaptis. So
vietai grasinę jam nepaleisią, o 
jis vis tvirtinęs, kad amerikie
čiai jo neužimiršią ir išgelbė
sią. Vieną dieną nišų karinin
kais atvyko pas jį j kalėjimą 
su keturiais buteliais alaus.

Spellmana^ ir ijmrt Kalėdų proga aplankė JAV ka
rias. Čia ji matome prie pat fronto teikiantį autvirtinimo sakratn-n- 
ta kl&panėiMn gen. maj. Jame* Fry. JAV antrojo* divizijom vadui.
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SKUNDAI PRIEŠ VALSTY
BES IR TEISINGUMO 
DEPARTAMENTUS

Wa.«hingtowa«. — Prisieku
sieji komisijos nariai, kurk* 
tiria ištikimybę Amerikos pi
liečių tarnaujančių Jungtinės;- 
Tautose, paskelbė nusiskundi
mą, kad teisingumo ir valsty
bės departamentui jiems darą 
kliūčių gauti žinių apie jų ži
nioje esančius ar buvusius tar
nautojus. Jiems susidaręs įspū
dis, kad šitie departamentai 
dengia valstybei neištikimus 
žmones.

STIPENDIJAS GAVO 
KOMUNISTAI

Washingtonas, — Prof. Bu- 
denz. buvęs komunistas ir ko
munistinio “Daily Worker” re
daktorius, gruodžio 23 d. kon
greso komisijai suminėjo 30 
pavardžių asmenų, kurie yra 
komunistai ir kurie gavo sti
pendijas iš tokių labdaros or 
gazinacijų kaip RockefelJorio 
fondas, kurie nemoka valstybi
nių mokesčių.

Tris jis pats Išgėręs, o ketvirtą 
davęs kaliniui. Paskui pareiš
kęs. kad jie drauge važiuosią. 
Dar su dviem rusais sėdo į au
tomobilį ir iš Potsdamo ilgai 
važiavę mišku. Kai jau buvo 
sutemę, automobilis staiga su
stojo, ir liepė Sincore išlipti. 
Tik išlipo, automobilis dūmė 
pirmyn. Nustebęs Sincore dar 
nesusiprotėjo, ką tai reiškia, 
kai pamatė, kad automobiliis 
pasisuko ir visu smarkumu 
grįžo atgal. Tada jis šoko nuo 
kelio į mišką ir užsislėpė už 
medžio. Taip pro jį automobi
lis pramovė tris ar keturis kar
tus. Paskui jau negrįžo. Jis pa
sileidęs p»*r mišką. Radęs kelio 
rodyklę, kad iki Berlyno 18 kl. 
Patraukęs ta kryptimi, kol ko- 
jns tarnavo. Jau besiilsintį jį 
aptikusi viena senutė vokietė. 
Supratusi, ji apvedė per mišką 
aplinkui sovietų sargybą, ir ne
trukus Sincore atsidūrė ame
rikiečių srityje netoli Tempel- 
hefo. Dar tą pat vakarą jis bu
čiavo savo dalinyje.

Viskas baigėsi laimingai, at
galėjo baigtis nelaimingai, nes 
jis mano, kad jį norėjo paleisti 
ir kaip bėgantį pakeliui nušau
ti

AMERIKOJE DEPRESIJA 
GALIMA 1951

Washmgtonas. — Federali- 
niai prekybos rūmai įspėjo, 
kad pramonės gamyba gali su
stoti 1954 m., kada baigsis už
sakymai kariuomenei. Tačiau 
gamyba sumažėti galinti tik 
kokiais 5 procentais, palyginti 
su pokariu, kada pardė jus nusi
ginkluoti ir demobilizuotis ga
myba nukritusi 35 procentais.

Dėl Naujų Metų šventės 
“Darbininko” šks savaitės 
penktadienio numeris neišeis.
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PASAULIO LIET. BENDRUOMENĖJ

LIETUVIŠKOS SPALVOS PARYŽIUJE
PASAULIO MOTINU 

PARODA
Gruodžio 4, 6. 7 d. pra

bangiose Continental viešbučio 
salionuose įvyko Pasaulio Mo
tinų Sąjūdžio paroda ir parda
vimas. šiam sąjūdžiui priklau
so ir Lietuvių Motei-ų Komite
tas. Pelnas buvo skirtas labda
ros tikslams. Parodą globojo 
respublikos prezidentas V. Au- 
riol, užsienio reikalų ministe- 
ris R. Schuman ir daug kitų į- 
žymių asmenų. Parodoje daly
vavo ir Lietuva. Kiekviena tau
ta turėjo savo stalą su geriau
siais krašto išdirbiniais tauti
niais drabužiais, meno dalykė
liais. Iš visų įdomiausias ir 
skoningiausias buvo lietuviškas 
stalas, šonuose lxivo lietuviš
kos spalvos, už stalo mergai
tės tautiniuose drabužiuose 
siūlė ranka siuvinėtas nosinai
tes, lietuviškais raštais papuoš-

ARGENT1NA

Smuikininke Elena
Kupreviėiūtc

išskrido lėktuvu j Ispaniją 
ir Prancūziją. Pirmasis šioj ke
lionėje jos smuiko koncertas 
buvo Paryžiuje gruodžio 22 d. 
Champs Elisees teatre.—viena
me iš didžiausių Paryžiaus te
atrų po Operos. Paryžiuje jos 
bus 2 koncertai su simfoniniu 
orkestru, diriguojant A. Gold- 
schmitui.

Išvertė į ispanu kailių
Buvusio konsulo J. Skinkio 

komediją “Pavogtoji sužadėti
nė” Dainos ansamblio choristė 
E. Runimienė Išvertė į ispanų 
kalbą ir ją suvaidino Berrise 
Lietuvių Susivienijimas Argen
tinoje.

Australija

Ruošiama spaudos paroda
Australijos lietuvių atstovų 

suvažiavimo proga Adelaidėje 
ruošiama lietuviškos spaudos 
paroda. Paroda įvyks gruodžio 
29-30 d.d.

Kas įvažiuos?
Canberroje emigracijos de

partamentas skelbia, kad atei
nančiais metais Australija įsi
leis tik kvalifikuotus emigran
tus. Viengungių visai neįsileis.

Lietuviškos knygos
L. Ustijanauskas paskirtas 

Sidnėjaus mieste English and 
Foreign Bookshop firmos ve
dėju. Tai yra didžiausias sveti
mų kalbų knygynas mieste. Jis 
nori įvesti platų lietuviškų 
knygų skyrių. Tai bus pirmas 
tos rūš’es knygynas su lietu
viškomis knygomis Australijo
je.

tas pirštinaites, lėles. Parodo
je buvo išstatyta ir V. K. Jo
nyno iliustruotas “Lokys”, ku
ris pat raukė vyresniųjų dėme
sį.’ Daug kas šią knygą vartė 
ir grožėjosi. Kiekvienam buvo 
paaiškinta, kad šioje knygoje 
{ rancūzų rašytojas Prosper 
Merimee rašo apie Lietuvą, 
profesorius SchmitĮeinąs aiš
kina jo veiklą, o iliustravo lie
tuvis grafikas V. K. Jonynas.

Viduryje stalo buvo skulpto
riaus Mončiaus padarytos 
lėkštutės^ peleninės.

šiai fiarodai visus daiktus 
surinko Bačkienė, Turauskie- 
nė. Venckuvienė, Motore. Pag- 
nė ir kitos. Jų kiuopštus dar
bas dar labiau vertinamas, nes 
ne tik iš Pabaltijo, bet ir iš ki
tų sovietų okupuotų kraštų 
dalyvavo tik Lietuva.

J. A. Sintautaitė

OLANDIJA

Dublis s sidomėjiuias Pabalį i- 
j>> problemomis

Lapkričio mėn. 66 didžiuose 
O: aid i jos miestuose estų rašy
tojas Schapcris skaitė Pabalti
jo temomis paskaitas. Paskai
tos turėjo didelį pasisekimą, 
jomis vjiač gyvą susidomėjimą 
rodė katalikų visuomenė, fe- 
deralistinės sąjūdžio grupės ir 
akademikai. Prie tos akcijos 
taip pat aktyviai prisidėjo ir 
Olandijos socialdemokratų pir
mininkas. Schaperis pavasa
rį pakviestas į Haagą vėl skai
tyti paskaitų apie Baltijos tau
tas. Vienas iš didžiausių kat. 
laikraščių įdėjo specialų su 
Schaperiu pasikalbėjimą apie 
Lietuvą, kituose pasirodė apie 
fiaskaitas atsiliepimai ir jų ap
rašymai. Olandų kalba taip pat 
išleidžiama Schaperio 1952 m. 
vasario 12 d. Zuericho univer
sitete skaityta paskaita “Balti
jos valstybių kilimas ir žlugi
mas.”

Atsiusta paini nrti
Marius Katiliškis — UŽUO

VĖJA. Šiaurės Aukštaitijos 
kaimo buities apysakos. Virše
lis. titulinis puslapis ir 12 ilius
tracijų piešė Romas Viesulas, 
spaudė M. Morkūno spaustuvė, 
išleido Knygų leidykla Terra. 
748 W. 33rd St.. Chicago 1C. 
III. Tiražas — 1(XM> egz., 362 
psl., kaina 3.50 dol.

D. I’illa — SIELA UŽ ŠIE
L.ĮL, vertė kun. Antanas Saba
liauskas, S.D.R., išleido sale
ziečiai Italijoje, Castelnuovo 
don Bosco, 304 psl., kaina ne- 
[Kižymėta. Leidinys iliustruo
tas, atspaustas dviem spalvom.
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SEASON’S GREETINGS!

• • . - -■ i

Linksni y Kaledy

Laimi ilgy Naujy 
Mėty!
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BIRŽAI PO KARO
1944 m. vokiečių armijoms 

besitraukiant, Bifžų miestas 
ėjo iš rankų į rankas. Kaip 
praneša “Tiesa”, 75'< Biržų 
miesto buvo sugriauta. At
statymo darbas buvo neleng
vas. nes tuoj pat prasidėjo na
cionalizacija. Dabar “Tiesa” 
džiaugiasi, kad Biržuose išau
go aštuoni dviaukščiai namai, 
naujas kino teatras su 250 vie
tų. Atsiradusios ir naujos gat
vės; Dauguviečio, Pionierių ir 
kt. Per pokarinį laikotarpį ati
duota žmonėms naudotis tik 
3,420 kvadratinių metrų gyve
namojo ploto.

Tarybų valdžia
individualines statybas; 
žmonės pastatę dar 309 
su 16,705 kvadratinių 
gyvenamojo ploto.

Vidutiniškai vienam
liui tenka 54 kv. metrai gyve
namojo ploto. Sovietai yra nu
statę normą — vienam asme-

remianti ir 
esą, 

namus 
metrų

name-

Pasaulio Lietuviu Bendruomenėje
Visus mus domina kas dedasi kitose lietuviškose lo- 

lonijose. kur gyvena mūsą draugai, ar giminės. Geria įsius 
lietuvių ktdoniji apnšymns rasite "Darbiu* ike”. Ta i visi 
skaitykite ir kaimynui patarkite skaityti dukart jwr savai
te išeinanti “Darbininką".

Prrn-imerati»s kaina metams JAV 5.00 dol.. Br>k- 
lyne, N. V. ir užsienyje. 5,50. Rašykite:

“DARBININKAS", 6X41 BI SHHICK AVĖ.. 
BROOKLYN 21. N. V.

"DARBININKO” ADMINISTRACIJOJE GALIMA 
(JAUTI SIU KNYGŲ:

LIETUVIU KALBOS VAIX)VAS. 606 p. 
A. Maceina. DIDYSIS INKVIZITORIUS. 222 p

JOBO DRAMA. 240 p.
Dr. Pr. Gaidamavičius. IŠBLOKŠTASIS ŽMOGUS. 

280 p.
A. Baronas, ŽVAIGŽDĖS IR VĖJAI. 210 p.
A. Vaičiulaitis. VALENTINA, 142 p.
P. Tarulis. ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. 148 p. 
J. Aistis. SESUO BUITIS. 45 p.

” BE TĖVYNĖS BRANGIOS. 60 p. 
Vvtė Nemunėlis. MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS.
B. Sruoga. KAZIMIERAS SAPIEGA. 257 p. 
F. Kirša. ŠVENTIEJI AKMENYS. 112 p.
C. Sasnauskas. LIETUVIŠKA MUZIKA. - 
V. Kerbelis. LIETUVIU LIAUDIES DAINOS

JAUNIEMS PIANISTAMS
E. Williams. MEDINIS ARKLYS
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"DARBININKAS”
680 BUSHMICK AVĖ.. BROOKLYN 21, N. Y.

GIRIASI DERLIUMI
Spauda, dažnai puldinėdama 

kolchozus už menką jų o:-gani- 
zaciją ir ruimtą derlių, jei kur 
tik randa šiek tiek daugiau 
prikulta, tuoj Išpučia kaip di
delį socialistinį laimėiimą. štai 
Šiaulių rajono “Nau ojo Gyve
nimo” kolchozas džiaugiasi, 
(šis kolcho7-is yra sudarvtas iš 
buvusiu Lieporių. Dainų ir 
Verdulių kaimų):

“Šįmet mes išauginome vi
dutiniškai po 23 centnerius Jį 
žiemkenčių kultūrų ir po 18 M 
centnerių vasarinių kultūrų iš Jį 
kiekvieno hektaro. Atskiruose 
plotuose gauti dar gausesni 
derliai. Draugo P. Gabrilaičio
11 laukininkystės brigada nuo
12 ha nuėmė po 28 centnerius 
rugių.”

Šis derlius, kuriuo dič-šiuo- 
jasi “Tiesa”, dar nesiekia 1939 
m. visos Lietuvos vidurkio. Ta
da buvo žieminių rugių 25,4 
centn. iš ha, avižų 23 cent. iš 
ha. žieminių, kviečių 26,8 cent. 
i- ha.

Bet ir toks derlius komunis
tinėj santvarkoj tik pavieniai 
atsitikimai, tačiau visi kolcho
zai neišpildė savo plano. Tuo 
skundėsi net pats Žemės ūkio 
ministerio pavaduotojas Kol- 
covas, kad derlingumo planai 
neįvykdyti.

TIKIMAS BRAZELL & C0. Ine
WHOSELASE LIQUOR DEALERS

Tel. 166—Gardner, Mass.

1939 m. Biržuose buvo 8,200 
gyventojų. Jei 75$4- miesto su
griauta, tai be pastogės buvo 
likę apie 4-500 gyventojų.

MOKYTOJAI NETURI KUR 
GYVENTI

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU

II
| 534 Main Street Athol, Mass. |

Laimingy Naujy Melu

NASHUATHE FIRST NATIONAL BANK

niui 9 dvadratiniai metrai. 
Tai toks namelis tenka 6 žmo
nėms. Skaičiuojant pagal so
vietinį glaudumą, dabar Bir
žuose butais aprūpinta 2,200 
žmonių.

1951-52 mokslo metais į 
Druskininkų rajoną buvo at
siųsti 7 nauji mokytojai. Bet 

- atvykę neturėjo kur gyventi. 
Jie kreipėsi į rajono ir miesto 
vykdomuosius komitetus, ta
čiau teigiamo atsakymo nega
vo, nors, kaip pati ‘Tiesa” ra
šo, prie didesnių pastangų bu
vo galima mokytojų prašymus 
patenkinti. Miesto vykdomojo 
komiteto pirmininkas Krochi- 
nas patarė mokytojams, netu
rintiems butų, palikti Druski
ninkus ir išvažiuoti.

ATHOL CREDIT UNION
SAVINGS & LOANS

įį Linksmą Kalėdu irM
IŠ KUR LIETUVOJE TIEK « 

DAUG MOKYKLŲ? 3

Sovietai dažnai skelbia, kad S 
Lietuvoje yra tiek ir tiek mo- 3 
kvklų, tūkstančiai mokinių bei J 
studentų. Visi šie skaičiai iš- S 
pūsti ir neatitinka tikrovės. J » 
mokyklas jie priskaito ir įvai- j 
rius vakarinius kursus, kurie 2 
veikia kolchozuose ir fabrikuo
se. J juos turi lankytis visi, 
nes kitaip pateksi į nemalonę. 
Šie kursai ištisai via propa
gandiniai; dėstomas marksiz
mas - leninizmas, studijuojama 
Stalino biografiją.

“Tiesa” rašo, kad šias me
tais Vilniaus “partinio švieti
mo tinkle" mokysis 
tūkstančių žmonių, 
dviem tūkstančiais

• •

rajo- 
rate- 

ku

apie 17 
Tai esą 
žmonių 

daugaiu negu pernai. Viename
"Lelijos” siuvimo fabrike esą 
sudaryti 9 rateliai trumpai 
bolševikų partijos istorijai ir 
Stalino biografijai studijuoti. 
Be to, prie šio fabriko veikia 
ir politinė mokykla.

Kaune vien tik Stalino 
ne šiemet veikia per 200 
lių ir politinių mokyklų,
riose mokosi daugiau kaip 5,- 
X00 komunistų, komjaunuolių 
ir nepartinių. Lenino ir K. Po
žėlos rajonuose suorganizuota 
299 rateliai. Kaune į partinį 
švietimą įsijungė ir propa
gandistai. Ir visos šios mokyk
los ir rateliai vadinamos tikrų 
mokyklų vardais.
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UMBterad M aaeood dan matter at Brooklyn. N. Y. May 25, 1951. under the 
Art «t Hardi 3, 1879. originally entered as second claaa matter at 

Bo6ton. Mass , September 12, 1915.
SUBSCRIPTION RAltS * PRENUMERATOS KAINA

□csnaattc yeariy ----------------- 8500
Brooklyn. N T. __................... 85.50
Balt yaar ............  83.00
Poreign ------- --------------------- 85 50

Amerikoje metams _____ ....... 85-00
Brooklyn, N. Y. ___________ 85.50
Pusei metų __    83-00
Užsienyje ......................................85.50

Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir gražinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira- 
Iptt Straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomone. Už skelbimu turinj 
ir kalbą redakcija neatsako.

METŲ PALIKIMAS
PASKUTINIAME šių metų lape norėtum sužymėti metų vai

sius ir geruosius sukrauti j vieną aruodą, nelabuosius j kitą. Ta
čiau nedaug tų vaisių jau nukritusių. Didžioji dalis dar tebeauga, 
tebenoksta, ir juos reikia palikti ateina’ntiem metam.

Kitų metų apyvartai tenka nukelti šaltąjį ir kruviną j j karą. 
Derybos Korėjoj taikos nedavė, bet įtikino, jog metai davė komu
nistam sustiprėti.

Karas Indokinijoje taip pat nebaigiamas. Jis įtikino, kad tai 
tas pats karas kaip ir Korėjoje, tik skirtingi jo barai. Nelaimėjus 
vieno, nebus laimėtas nei antras.

Šaltąjį karą Europoje bei Afrikoje, kaip ir kruvinąjį Korė 
joje, 1952 metai pavertė poziciniu karu. Iš abiejų pusių apsikasa- 
ma ir stiprinami talkininkai. Jei Sovietai padarė kelis ėjimus są
jungininkams nuo Amerikos atskelti, tai Vakarų strateginis lai
mėjimas — Turkijos ir Graikijos įjungimas į Vakarų saugumo 
.juostą. Bet nelaimėta dar pačios svarbiosios jėgos Europai ginti— 
Vokietijos.

1952 metai nesustiprino pačios Europos tiek, kiek Ridgwav 
buvo suplanavęs. Anglija ir Prancūzija nusiramino mintimi, kad 
bolševikai nepuls, ir moję į ginklavimąsi, puolasi stiprinti ūkini 
gyvenimą. Nors į ūkinių laimėjimų aruodą gali būti įkrautas Eu
ropos 6 valstybių apsijungimas Schumano planu, bet tiek Angli
joje, tiek juo labiau Prancūzijoje ūkinių sunkumų slogutį tenka 
nukelti į ateinančių metų rūpesčius.

Gerai, kad politinį perskilimą į du didžiuosius blokus 1952 
metai tik išryškino. Tačiau blogiau, kad šie metai rodo įskilimą ir 
Vakarų bloke. Tautinio susipratimo ir solidarumo augimas arabų 
kraštuose noras išsivaduoti iš prancūzų bei anglų įtakų buvo ap
laistytas krauju. Dėdamiesi laisvieji arabų kraštai su Azijos vals
tybėm Jungtinių Tautų rėmuose virsta nauja jėga, šalia Rusijos 
ir Amerikos, kuri siekia savos politikos. Tai šių metų išryškintas 
naujas rūpestis ateičiai.

Nemažesnis už jį rūpestis pačia organizacija, kuri turi visus 
jungti, taikinti, ginčus išlyginti. Tam ji buvo sukurta. Bet keistu 
nutikimu jau nuo pat pirmų savo 'žygių ši taikos organizacija pa
sėjo karą tarp arabų ir žydų ir lig šiol karo padėties nepanaikino. 
Nevaisingi jos sprendimai Korėjos, Tuniso ir kitais klausimais 
1952 m. ją sukompromitavo kaip niekad. Nelengva bus jos vardą 
atitiesti.

Taigi sunkų palikimą šie metai perduoda naujiesiem. Tačiau 
Europai į aktyvą reikia įrašyti tai, kad sumažėjo komunizmo pa
vojus valstybes pargraužti iš vidaus. Aktyvas, kad Europoje mąž
ta pasitikėjimas Maskva. Aktyvas Amerikai—suprastas pagaliau 
komunizmo pavojus ir pradėtas nuo komunistų valytis. Tai ideo
loginis laimėjimas. Jis, žinoma, tik dalinis. Reikės laiko, iki su
bręs apsisprendimas baigti šią netikrumo padėtį bolševizmo grės
mėje. Tam dar neužteks ir naujųjų metų.

Bet esamoji padėtis būtų pagaliau pakeista — tą visos žmoni
jos karščiausią norą, juo labiau pavergtųjų — paveldi naujieji me
tai su kaupu. O Amerikoje jį paveldi ir iš to troškimo kilusi nau
joji vyriausybė.

Ar ji, tvarkydama 1952 palikimą, pateisins į ją dedamas vil
tis?

Lyg pakeleivis senelis, tiek 
laimės žadėjęs, dingo mums iš 
akių — taip ir senieji metai, 
tarsi gražius pažadus pamiršę, 
neatšaukiamon praeitin nulin
gavo... Sutikdami Naujuosius 
Metus vienas kitam laimės pa- 
linkėjom, nors žinojom, kad 
tikroji laimė čia pilnu glėbiu 
nesugaunama, ypač dar toli e- 
sant nuo tėvų namų.

Jei buvome nuoširdūs linkė
dami — nemelavome, nes žmo
gui daug nereikia, jis ir trupu
čiu gėrio sugeba džiaugtis, 
jausdamas pagarbą, dėmesį, 
paskatinimą. Žmogus jaučiasi 
ne vienas gyvenime. Vienu
mos jis nepakenčia■ čia jis nyk
sta ir pagaliau žūsta net su vi
sais turtais ir talentais. Žmo
gus ilgisi prasmingos aplinkos, 
tikro artimo su gaivinančiu žo
džiu ir gyvenimu.

Ne visada žmogus lieka sko
lingas už parodytą širdį, nes 
toji “skola” nuolat procentais 
augtų, didindama jame nedė
kingumą, asocialumą, grąži
nanti jį užmarštin, vicnumon— 
į gyvų'ų karstą.

Nuoširdūs linkėjimai skaid
rina artimą, ugdo socialumą, 
neša džiaugsmą. O džiaugs
mas. geros valios pasėtas ir su 
dėkingumu priimtas, visada yra 
socialinė gyvenimo jėga, arti
nanti prie tik ;lo. Žodis yra ga
lingas. kartais lemiantis: jis 
gali artimą pražudyti arba pri
kelti. Panašiai ir su linkėji
mais. Tegu linkėjimai ne visa
da išsipildo, tačiau nuoširdu
mo. jų galimumo socialinė-psi
chologinė reikšmė yra neabe
jotina. Tai plataus masto pa
guoda, rei’ alinga vargšams ir 
turtuoliams, ivvlusicms ir 
viltimi liers^oiartiems.

Veltui ap ik idęs žmogus tei
sinasi: — Kam gi tie linkėji
mai. laimės pažadai — nerei
kalingas vargas, vistiek jie re 
išsipildys...

Aišku, linkėti nesąmonių— 
ne tik nenuoširdu, bet ir nepro
tinga. išskiriant atveji, jei to
kiu linkėjimu padarytume ar
timui skanaus juoko... Juo’ as, 
iš širdies nnsikvato 'imas kar
tais yra vertesnis už dovaną, 
gerus llnkėj;mus. Sveikas hu 
moras —turtingos sielos po
žymis. T< \s humoras neretai 
užkabina nesąmones, kad są 
morėn grįžtą proto ir širdies 
gaivinanti harmonija ..

Tačiau linkėti vertingų ir 
galimų dalykų bus visada pra
sminga ne tik socialiniu-psi- 
chologiniu, bet dažnai ir mate-

Tomas žiūraitis, O. P.

rialiniu atžvilgiu. Tegu linkėji
mais dolerių kišeniun nepri- 
kimšim, bet artimo vidaus ne- 
apiplėšime, priešingai: gera 
nuotaika, saulėtas kelias veda 
į vispusišką pasisekimą. Toks 
žmogus daugiau turės bičiulių 
ir paslaugių užtarėjų, bė ku
rių gyvenimas — tai trapaus 
augalėlio likimas pakelėje be 
saugios vietelės, saulutės, be 
gaivinančios rytmečio rasos...

Toji linkėjimų ir dėkingumo 
“filosofija” mums nenaujiena. 
Bet dar mažesnės naujiena už
simiršimas. apsileidimas, tas
amžinas laiko neturėjimas, kol
pagaliau taip giliai paskęstame
nerūpestingumo 
artimo atžvilgiu, 
giame džiaugtis.

menkystė e 
kad nepajė- 
nei džiaugs

mo atskirti, jj priimti. Pamir

šę artimą — niekada savęs ne
suprasime. Gailėdami artimui 
laimės — nesulauksime ir sau 
jos.

Tie visi “užsimiršimai” be 
reikalo apsunkina gyvenimo 
ratus. Gilesnis linkėjimų su
pratimas ir dėkingas apdairu
mas žymiai palengvintų riedė
jimą žmogiškosios laimės link. 
Trumpalaikio žmogaus gyveni
mo ratai nėra tokie stiprūs, 
kad jie pajėgtą asocialią'būty
bę nuvežti bent iki arčiausios, 
kukliausios laimės vartų...

Nelauksime Naujųjų Metų, 
ką jie mums žada. Pasiteirau
kime, ką mes jiems pasiryžę 
duoti. Kas moka ryžtis, kitus 
suprasti, tas ir klupdamas eina 
tiesiu keliu į tikslą, kupinas 
šviesios vilties ir naujo gyveni
mo aušrinės žavesio' Neklaus
kime, liet pasiryžkime’

Piju* XII iš >-»udonojo *o*t<> konsistorijos salėje Vatikano rii- 
muoM* kalba j pasauli Kalėdų proga. Sv. Tėvas kalbėjo už taikų ir tei
singumų ir pagerbė tuos, kurie komunistų persekiojami lieka ištikimi 
Kristaus tikėjimui. Sv. Tėvas savo kalboje pažymėjo, kad soeiolinių 
problemų negalima išspręsti vienom technikinėm ir organizacinėjų 
priemonėm. Tam dar reikia laikytis ir Dievo įsakymo.

Sausis
Amerikos senatas patvirtino, 

kad Turkija ir Graikija būtų 
įtrauktos į NATO—30; prezi
dentas Trumanas priėmė Lat
vijos atstovą Feldmanį ir pa
reiškė viltį, kad Baltijos kraš
tai atgaus laisvę — 3C.

Vasaris
Anglijoje mirė karalius Jur

gis VI—6; Anglijos karaliene 
paskelbta Elzbieta —8. Italija 
pasirašė taikos sutartį su So
vietais—9. Trys lietuviai žvejai, 
kurie iš Lietuvos buvo atbėgę 
į Švediją 1951. 7. 17— atvyko 
į Ameriką — 13. ALTo atsto
vus priėmė prez. Trumanas — 
15. NATO prųiažino reikalą į- 
traukti į Europos gynimo tin
klą Vokietiją — 23. Amerika 
pasirašė su Japonija taikos su
tarties sąlygas, kuriomis Ame
rikos kariuomenė palieka Ja
ponijoje — 23.

Kovas
Mirė prel. K. Urbonąvičius- 

Kmitas — 1.
Prancūzijoje min. pirminin

ku paskirtas Antone Pinay 
vietoj pasitraukusio Edgar 
Kaure — 6. Amerika suvaržė 
Sovietų diplomatams judėji
mą Amerikoje — 10; paskyrė 
4.300.000 dol. remti moksli
ninkams ir kovotojams tautų 
iš anapus geležinės uždangos. 
Balfo pirmininkas Končius iš
vyko į Europą — 13.

Balandis
NATO Eisenhouerls atsisa

kė iš vado pareigų—11; į jas 
paskirtas Ridgway, o j Toli
muosius Rytus Clark—29. Ai
dų premija įteikta Aisčiui — 
29.

Gegužė
Lietuviškos radijo transliaci

jos pradėtos iš Romos—4; Lie
tuviškos Amerikos Balso tran
sliacijos pradėtos iš Vokietijos 
—15; okupuotoje Lietuvoje su 
stiprinta propaganda už “tau
tinės Bažnyčios” steigimą. A- 
merika, Anglija ir Prancūzi a 
pasirašė sutartis su Vokietija, 
grąžindamos Vokietijai suve
renumą ir įtraukdamos į Va
karų sąjungą — 26. NATO va
do pareigas iš Eisenhowerio 
pri ė mė R idgvvay—31.

Birželis
Amerikos kongresas patvir

tino kitiems kraštams remti 6 
su puse miliardo. 10 egz. ats
tovų pasirašė Williamsburge 
“Laisvės dekliaraciją” — 12. 
Švedijos lėktuvus nušovė bol
ševikai —13. Prezidento Tru- 
mano laiškas Baltijos tautoms 
ryšium su birželio 14; guber
natorius Dewey paskelbė New 
Yorko valstybėje birželio

14 Baltijos tautų diena. Sidzi
kausko ir kt. liudijmas ame pri
verčiamojo darbo stovyklas JT 
komisijai — 24.

Liepa
Amerikos respublikonų su

važiavimas Eisenhovverį išrin
ko kandidatu į prezidentus — 
11. Egipte gen. Naguib nuver
tė karalių ir pats perėmė val
džią — 23-26. Ieva Peromenė 
mirė—26. Churchillis paskelbė, 
jog Anglija sulėtinanti savo ap- - 
siginklavimą—30.

Rugpjūtis
Sudaryta nauja VLIKo Vyk

domoji Taryba—1,3; Lietuvių 
Frontas pasitraukė Iš Vliko— 
3. Europoje pradėjo veikt: 
Schumano planas, kuriuo 6 
valstybės derina anglies ir plie
no gamybą 10. Amerikos 
rinkiminėje kampanijoje Ei 
senhoweris pasisakė ič Sovietų 
pavergtų kraštų išlaisvinimą
— 25. Balfo pirmininkas Kon
čius liudijo senato komisijai a- 
pie tremtinių Vokietijoje padė
tį — 29.

Spalis
Anglija susprogdino pirma 

savo atominę bombą Australi
joje — 3. Sovietai pareikalavo, 
kad Amerikos atstovas Kenna- 
nas išvažiuotų — 4. Maskvoje 
komunistų partijos konferenci
joje. kurioje nustatytas planas 
izoliuoti JAV nuo Vakarų - 
13. JTO septintosios sesijos 
pradžia — 14. Iranas nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Anglija — 16.

lapkritis
Eisenhoįveris išrinktas JAV 

prezidentu — 4. Švedijoje No
belio premijos paskirtos ameri
kiečiams Edward . Milės, F. 
Bloch ir prancūzui F. Mauriac
— 6. Mirė Izraelio prezidentas 
Weizmann—9, CIO preziden
tas Murray—9; Jungtinių Tau
tų gen. sekretorius Trygve Lie 
atsistatydino — 11. JTO pa
reigūnas Feller nusižudė. A- 
merikos atominės energi jos ko
misija pranešė apie sėkmingus 
bandymus su vandenino tx>m- 
ba — 16. Mirė AFL preziden
tas W. Green—21. Saaro kraš
to rinkimai — 30. Min. Žadei- 
kis įteikė memorandumą JTO 
sesijas pirmininkui.

Gruodis
Eisenhoweris atvyko j Ko

rėją—2; Elsenhovverio konfe
rencija su MacArthuru — 17. 
Prancūzijoje atsistatydino Pi
nay vyriausybė — 22. Stalinas 
pareiškė sutikimą matytis su 
Eisenhoweriu — 24. Amerikos 
katalikų maldos už persokių a- 
muosius anapus geležinės už
dangos — 28.

RADIS

KALĖDINIAI 
SVEIKINIMAI j j x TAMS

Kokias dvi savaites prieš 
Kalėdas, kai grįžo Kukulis iš 
darbo, žmona ir užgriaudė:

— Tu negirdi, kaip iš mūsų 
žmonės šaiposi! Ir žinai, ko
dėl ? Mes pernai neparašėm ka
lėdinių sveikinimų, šiemet taip 
nebus! Kriaušaitienė užčiaups 
nasrus, kai išgirs, kiek mes pa- 
siuntėm sveikinimų. — čia 
Kukulienė ir trinktelėjo ant 
stalo glėbį vokų ir atvirukų.

— Ką tu, ar krosnį kūren
si? — mirksėjo vyras.

— Rašyk, tegu sniegte užs- 
ninga mūsų laiškais!

— Šitiek pasveikinimų! — 
purtė galvą Kukulis.

— Tai ne viskas, prisipirk- 
sim ir daugiau: tegu visi žino. 
Rašyk iš eilės, pirmą šapos 
darbininkams, paskui drau
gams, o kai įprasi, vis aukš
čiau: veikėjams, kunigams,
klubams, draugijoms ir taip 
aukštyn, aukštyn.

— Taip gali prikopti ir pre
zidentą, — nugąstavo Kuku
lis.

— Kas čia tokio, .jei Marčal 
tis galėjo jį pasikviesti į duk
ters vestuves, tai mes galime 
pasveikinti.

Pamatęs Kuku’is, kad žmo
nos nenuginčys, tai pavalgęs 
atsiraitė rankoves ir sėdosi 
prie stalo.

— Pasiskaityk laikraščius, 
pasirink gražių sakinių, kiek
vienam pagal luomą, padėtį 
pritaikyk, kad lipte priliptų. 
Tik Kriaušaitienei, tiems palai
diems nasrams, tai nerašyk. 
Tegu sudega iš pykčio, kad ji 
negaus’

Kukulis užsidėjo akinius ir 
skaitė laikraščius, permetė ka
lendorius, išsirašinėjo saki
nius. Kai buvo jau apsišarva
vęs, pasiėmė plunksną ir atsi
vertė užrašų knygelę Sustojo 
prie Petraičio. Vyrukas šau
nus. mėgsta kortomis palošti, 
ir Kukulis kaip prie staklių iš
tekino gražų sakinį. Pasišau
kė žmoną ir paskaitė:

— Va, Petraičiui sveikini

mas: tegu tavo gyvenimas čir
vų tūzais krinta.

Žmona net nušvito:
— Taip visiems rašyk, būti

nai taip!
Kukulis drąsesnis leidosi į 

savo žygį. Žiūrėjo į užrašų 
knygelę ir rašė. Svambalaitis, 
— aha, mėgsta Išgerti, tai pri
dėsiu apie stikliuką, kad jis 
niekada nelšdžiūtų, Va, Anta
naitis perka namelius, — tegu, 
sukdamas gūžtelę, neįpuola į 
skolas.

Pats pasidžiaugė šituo saki
niu ir prisiminė skolininkus. 
Pervėrė skyrelį po nykščiu, 
kur surašyti jo piniginiai rei
kalai. Va, Svirplys skolingas 5 
dolerius (nesumokėjo vienoje 
baliuškoje). Tam paskolino 
dirbtuvėje. Taip jo ištekinti sa
kiniai ir priminė — “Skola — 
ne rona”, reikia naujuose me
tuose išlyginti sąskaitas ir 
draugus prisiminti.

Staiga nustebo, ir jo esama 
skolingo. Ir čia Išlenkė sakinį, 
gražų, nuolankų, prižadėjo rei
kalus sutvarkyti.

Jis rašė atsidėjęs, gražiai 
raideles užriesdamas, o laikro
dis kaip pasiutęs skubėjo į 
nakties valandas. Būtų .jau pa
dėjęs plunksną, bet žmona už- 
ūžė, kad dar maža. Vėl jis ve
džiojo plunksną.

Kitą dieną Kukulienė fabri
ke čiauškėjo savo draugėms:

— Ak tie pasveikinimai, kas 
juos išgalvojo, mano vyras ra
šė iki dviejų.

Tačiau Kriaušaitienė nenusi
leido:

— Tik iki dviejų! Mudu su 
vyru rašėm iki trijų.

— Mes tik pradėjom,— at
kirto Kukulienė.

Po darbo ji šoko į krautuvę 
ir vėl prisipirko sveikinimo at
virukų. Parbėgus namo ir me
tė ant stalo:

— Rašyk, greičiau rašyk!— 
įspraudė jam kavos puodelį ir 
pristatė prie darbo.

Kukulis viena ranka sriūb
čiojo kavą, o kita rinko atvi
rukus, kas kam tinka. Nustū
męs puodelį, vėl kibo tekinti 
sakinius. Visuomenės veikėjui, 
daugelio organizacijų pirmi
ninkui jis išpūtė ilgus išvedžio
jimus, kaip visus žavi .jo pat
riotizmas, kad nesą tiek meda
lių dar nukalta, kiek jis jau 
užsitarnavęs, nes jis aukoja 
brangų laiką, nekrauna pinigų, 
judindavas visuomenę.

Kukulis įsismagino, ir .juo 
toliau, juo pasveikinimai išėjo 
ilgesni, gražesni. Peržengė per 
savo draugus, sustojo prie biz
nierių. Jveikė ir juos, linkėda
mas turto krautuvėse ir na
muose. Pritrūkęs adresų, per
vertė laikraščius ir rado: dak
tarus, real estatininkus, fotog 

rafus, geros mosties gaminto
jus.

Berašydamas vėl atsidūrė 
prie antros valandos. Pasi
džiaugė savo darbeliu ir nuta
rė slapta parašyti Kriaušaitie
nei. Ištekino ilgiausius saki
nius, jos akis palygino su 
žvaigždėm ir palinkėjo visus 
vesti laimingai per kitus me 
tus Tai kaip čia, — galvojo jis, 
— su kaimyne nepasisveikinsi.

Kukulienė visus fabrike nu
tildė: kiek daug jie parašė ir 
kaip parašė! Taip ir nutirps 
visi, paskaitę. Kukulis betekin- 
damas prie staklių, vos pirštų 
nepridėjo, nes visą laiką galvo
jo, ką dar pasveikinti, Iš kur 
ištraukti gražių žodžių.

Vakare jau neraginamas jis 
sėdosi ir toliau rašė. Pasveiki
no daktarus, kunigus, laikraš
tininkus, lietuviškos radijo pro
gramos vedėją.

Ketvirtą vakarą po sunkių 
darbų abu šokosi klijuoti 
ženklų; sukišti į vokus. Kuku
lienė dirbo suplukus, maišė, 
vertė bekalbėdama, besi
džiaugdama. Laiškais užvertė 
visus stalus, kėdes. Atėjo ir 
treti gaidžiai, kol subaigė. Suri
šo virve didelius glėbius.

— Tai tau ir Amerika, — 
kilnojo ryšulius Kukulis. — 
Tiek nepareidavo į mūsų mies
telio paštą per visą savaitę, 

kiek aš čia vienas sufabrika
vau.

— Matysi, tuoj visi mums 
atsakys, taip pasveikinimais 
nustatysime visus stalus, kros
nį, visiems rodysime, kiek tu
rime draugų...

Surištus laiškus tą pačią 
naktį Išgrūdo į paštą. Išsiuntę 
po dienos skliautė ausim ir lau
kė, kas bus. Bet niekur nieko, 
jokio atsakymo. Paštas kaltas, 
perkrautas. Jei kiekvienas to
kius maišus siunčia, tai pasiu
sti reikia laiškanešiams. Pra
ėjo vėl pora dienų, bet ir vėl 
niekur nieko, tik žmonės tokie 
suskersavę praeina pro juos.

Užsuks per šventes žodeliu 
pasveikinti, galvojo abu. Ir 
prisikepė, prisipirko gėrimų, 
kad nerastų tuščių. Bet per 
šventes niekas nė snapo neįki
šo. Kukulis nebeištvėrė, tuoj 
po Kalėdų užsuko į Piliečių 
klubą. Tikrai ką nors sužinos. 
Bet vis įžengė į Klubą, kaip 
į akis Kriaūsaitis:

— Ką, mano žmonai meili
nius?! Man parašei tik vieną 
sakinį, o jai — lapą, akys kaip 
žvaigždės! — griaudė jis, ieš
kodamas teisybės ir vožė Ku
kuliui ausin, — še tau kalėdi
niai pasveikinimai f

Nuo stalų pakilo ir kiti, pa
matę, kad čia sveikina Kuku
lį

— Šitas paršas! — šaukė jie 
ir grūdosi aplink.

Kukulis taip ir nėrė pro du
ris. Parbėgęs ir šaukia žmo
nai:

— Tavo kalėdiniai pasveiki
nimai jau nusuko man veidą.

Su tais žodžiais prasivėrė 
durys ir įgriuvo visas Piliečių 
klubas. Klubo pirmininkas pa 
nosin kyšt pasveikinimą:

— Tai ką, aš pačiam visuo
menės judintojas. Aš nieko ne
darau, nė vieno neišmečiau į 
gatvę. Patys žmonės Išgeria ir 
išsijudina. Patriotizmo man, 
tiesa, nestinga, bet medalių jo
kių nenoriu. Per daug jau ty- 
čiojies iš manęs. — ir braukė 
Kukuliui į veidą.

įkandin šokosi ir visuomenės 
veikėjas, daugelio orgapizacijų 
pirmininkas:

— Kas aš tau, aš ne smukli
ninkas, žmonių nemulkinu, — 
ir prikišo kumštį prie nosies.

— O man! — šaukė kitas.— 
irgi parašė, priminė skolą grą
žinti, bet kas skolingas?! Jis. 
paršas, man skolingas!

Būtų tuoj kilęs tikras Korė
jos karas, kad ne Svambalai
tis. Jis pamatė spintoje neiš
gertus butelius ir patrynė ran
kom.

— Kukuli, nors mane di
džiai įžeidei, pavadindamas

(Nuxelta į 4 psl.)



MOKSLAS, DORUMAS, TAUTOS REIKALAI
Studentų ateitininkų studijų dienos New Yorke, gruodžio 26—28 d.

Praėjusi penktadienį, Kalėdų 
antrąją dieną, Angelų Karalie
nės parap. salėje susirinko per 
40 studentų ateitininkų iš viso 
Amerikos rytinio pakftščio: 
Bostono, Brocktono, Worceste- 
rio, Philadelphijos, Baltimorės 
ir pačio New Yorko. Sukviesti 
jie čia buvo studijų dienoms, ir 
praleido tris gražias dienas, 
klausydamiesi paskaitų, disku
tuodami aktualias idėjines bei 
organizacines problemas. Šias 
studijų dienas New Yorke ir 
Čikagoj surengė Stud. At-kų 
Centro Valdyba, kuri šių me
tų stud. ateitininkų veiklą yra 
pažymėjusi šia centrine minti
mi:

“Studentų ateitininkų sąjunga, 
kaip katalikiška .tautinė, aka

deminė bendruomenė.”
Visos studijų dienų paskai

tos tad ir nagrinėjo temas, 
kuriuo nors atžvilgiu susiju
sias su studentais ateitininkais, 
kaip bendruomene.

Paskaitoms pakviesti buvo 
ateitininkai sendraugiai iš Bo
stono, Putnamo, New Yorko. 
Pirmąją dieną išklausyta Sta
sio Lūšio paskaitos, bendrai 
aptarusios stud. at-kų bendruo
menę ir jos specifines įžymės. 
Šeštadienį paskaitas skaitė 
prof. Juozas Brazaitis, gvilden
damas stud. at-kų santyki su 
tauta ir valstybe, ir dr. Anta
nas šerkšnas apie universiteti
nę bendruomenę, ypač išryš
kindamas auklėjimosi svarbą. 
Po paskaitų kildavo ilgos ir 
karštos diskusijos, kurioms jau 
iš anksto programoje buvo nu
matyta po dvi valandas po 
kiekvienos.

Sekmadienį prof. kun. Sta
sys Yla skaitė apie bažnytinę 
bendruomenę — mistinį Kris
taus Kūną. Diskusijose išryš
kinta stud. at-kų veiklos meto
dai šitos bendruomenės padali

VYČIAI RUOŠIASI SUKAKČIAI
Pagal Mykolo Norkūno laiš

ką ,rašytą 8 mėnesiai prieš jo 
mirtį, Lietuvos Vyčių organi
zacija buvo įsteigta 1913 m. 
balandžio 27. Lau rence, Mass., 
kur įvyko jos pirmas suvažia
vimas. Tie pirmieji organizato
riai, tur būt, nė nepagalvojo, 
kaip labai jie pasitarnauja lie
tuvių tautai, sukurdami tokią 
organizaciją. Meilė Lietuvai ir 
troškimas palaikyti lietuvybę 
Amerikos lietuvių tarpe buvo 
taip giliai įskiepyta į organiza
cijos kūną ir per visą šį laiką 
tas idealas buvo taip labai sau
gomas, kad net dabar, 40 metų 
vėliau, randame būrelius, dau
gumoje Amerikoje gimusių, 
rašančius tūkstančius laiškų 
viešoms įstaigoms ir valdžios 
pareigūnams tikslu apginti 
Lietuvos bylą visuose įmano
muose frontuose ir aktyviai 
kovoti prieš visas viešai pasi
rodančias melagingas ir netik
slias informacijas.

Žvelgdami į praeitį, pastebė
sime. kad ten kur buvo Vyčiai,

KALĖDINIAI SVEIKINIMAI
Atkelta iš 3 p. 

aptiekorium .bet prakimšk bu
telius, gal ir susitaikysim!

Kukulis šokosi prie spintos.
— Vyručiai, piliečiai, geriau

si žmonės, aš nieko, aš tik ge
ro norėjau, visiems gerai pa
rašiau. bet va, mano žmona, 
ji fabrike vis įprato šitaip imti 
ir šitaip dėti, — jis parodė ran
kom, — taip ir sumaišė atvi
rukus. Na, visuomenės veikė
jau, paskaityk šį sveikinimą, 
kuris pateko pas Klubo pirmi
ninką, — jis pakeitė sveikini
mą, — o tu, Svambalaiti, va 
šitą ,ar negražus...

— Ir visi jnvko skaityti. Pa
mažu šypsojosi ir braukė per 
veidus. Tuo tarpu Kukulis pri
pylė stiklus.

ny — parapijoje, ir taip pat 
santykiai su kitomis organiza
cijomis. Po pietų Leonardas 
Dambriunas kalbėjo ateitinin- 
kiškojo visuomeniškumo tema. 
Ši paskaita sukėlė bene pačias 
gyviausias diskusijas.

Paskaitos buvo tik dalis stu
dijų dienų programos. Bend
ruomenės idėja buvo ne vien 
diskutuojama, bet ir gyvenama 
nuoširdžiu bendravimu tarp 
studijų dienų dalyvių: kartu 
jie meldėsi, drauge linksmino
si, prie vieno valgių stalo Itip-

JAUNIMO LITERATŪROS VAKARAS
Iki šiol literatūros vakaruo

se pasirodydavo tik vyresnieji 
mūsų rašytojai. Jaunimas prie 
jų nepritapo. Pesimistai net 
nuogąstavo, kad nėra literatū
ros atžalyno. Bet, va, studen
tai ateitininkai suvažiavę stu
dijų dienom j Brooklyną, gruo
džio 27 d. Angelų Karalienės 
parapijos salėje surengė lite
ratūros ir muzikos vakar?, ku
riame dalyvavo vien jauni
mas.

Tarp žodinio meno gražiai 
buvo įpinta muzikinė dalis. So- 
listė Roma Vilčinskaitė. kuri pasiilgę. Gal aštriadančiui kri- 
Brooklyne ne kartą užsireko
mendavo gražiu ir stipriu bal-
su, akompanuojant Aldonai 
Kepalaitei, gražiai padainavo 
keletą dainų. Nijolė Bogutaitė, 
muzikos studentė iš Baltimo
rės, paskambino keletą dalykė
lių. Čia reikia prijungti ii me
lodeklamaciją, kurią išpildė 
Aušra Bendoriūtė ir Aldona 
Kepalaitė. (Padeklamavo Ny- 
liūno Fugą apie pavasario vai
kus).

Literatūros dalyje pasirodė: 
Aušra Bendoriūtė, Aldona 
Baužinskaitė, Genė Buracaitė 
ir Daiva Nauragytė su savo 

visuomet buvo bruzdėjimas. 
Žinoma, ne visur buvo jiems 
suteikta palankios aplinkybės, 
bet ten, kur jiems pasisekė įsi
kurt, ypač jei vietos klebonas 
kiek pagelbėdavo, ten nestigo 
nei lietuviškų vaidinimų nei ki
tokių parengimų. Ten ir para
pijų chorai buvo didesni ir ki
tos draugijos rodosi užsikrėtė 
Vyčių gyvumu.

Dar ir šiandien mūsų visuo
meninis judėjimas gana žymiai 
paremtas Lietuvos Vyčių jėgo
mis. Bereikia tik suminėti Le
onardą Simutį, Antaną Mažei
ką, Stasį Piežą, Joną Juozaitį, 
Praną Gudelį, Praną Razva- 
dauską. Štai tik maža dalelė 
mūsų vadų, kurie, eidami dau
gelį kitų svarbių pareigų, te
bėra daugelį metų aktyvūs ir 
garbingi Lietuvos Vyčių orga
nizacijos nariai. Gal neklysime, 
sakydami: Kur yra veikimas, 
ten rasime ir Vyčių; kur yra 
Vyčių, ten greit atsiranda ir 
veikimo.

New York’o apylinkėje pasi-

— Išgerkim, ką čia mes 
pyksimės, juk šventės.

— Jei taip, galime ir išger
ti. Dėl mūsų niekis, bet pats 
daktarą pavadinai mėsininku, 
kleboną buhalteriu, radijui pa
tarei pričiaupti burną.

Vyrai girkšnojo, o Kukulis 
sprūdo pro duris. Aplėkė visus, 
kuriems tik rašė pasveikini
mus, ir reikalus šiaip taip iš
lygino. Kai grįžo, vyrai jau 
buvo prie paskutinio stiklo.

— Tai va, esame draugai, 
Kukuli, rašyk ir kitą metą to
kius pat pasveikinimus, tik 
gėrimų daugiau nupirk, dabar 
lyg trūko.

Ir visi taikūs jr draugiški su 
dainos posmu išsiūbavo į Pi
liečių klubą.

rinosi. Studijų dienos buvo 
pradėtos susikaupimu ir malda 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
ir pabaigtos Apreiškimo, o šeš
tadienį ir sekmadienį visi buvo 
susirinkę bendroms šv. Mi
šioms ir Komunijai.

šeštadienį vakare dar įvyko 
viešas literatūros ir meno va
karas ,o sekmadienį iškilmin
gas susirinkimas, kuriame kal
bėjo ’ Ateitininkų Federacijos 
Vadas Simas Sužiedėlis, nu
šviesdamas stud. at-kų Uždavi
nius, ir 1 lnarių kandidatų da-

poezija, o prozos dalykėlius 
skaitė Kęstutis Keblinskas 
(Mergaitė iš Kalifornijos) ir 
Vilimanta Karečkaitė (frag
mentai iš mergaitės dienoraš
čio). Gražios savo forma ir tu
riningos humoreskos paskaitė 
Antanas Sužiedėlis.

įdomi ir turininga šio vaka
ro programa džiugino kiaušy-, 
tojus, kad,*anot K. Binkio, au
ga gražus atžalynas, auga nau
ji poetai, rašytojai ir muzikos 
menininkai. Jie atneša naują 
gaivų žodį, kurio taip visi buvo 

tikui, kuris mėgsta suskaityti 
kablelio klaidas, eilučių skie
menys, kai kas ir užkliuvo, bet 
vis tiek jie ateina: jų žodis ir 
pergyvenimas, ir forminis 
sprendimas kupinas jaunystės, 
drąsus ir mielas. Jų kūry bą 
nuoširdžiai priėmė jaunimas. 
Gaila, kad vyresniųjų maža te- 
atsilankė į šį literatūros va
karą ,o būtų radę daug džiaug
smo.

Vakarą su gražiu sąmojum 
pravedė stud. Kęstutis Kudž- 
ma.

Po programos buvo linksmi 
šokiai. A. D.

dairę, sutiksime ne vieną Vy
čiams brangų asmenį. Iš anks
tyvesnių organizacijos dienų: 
garbės narys kun. J. Simonai
tis, kun. N. Pakalnis, prel. Kel
melis, muzikas Ant. Visminas. 
Pastarasis ne vieną kuopą yra 
suorganizavęs. Kun. M. Kemė- 
žis pradėjo veikti su Vyčiais 
dar savo studentavimo laikais 
kaip sportininkas ir iki šiai 
dienai pasiliko aktyvus Vyčių 
narys. Iš jaunesniųjų kunigų 
jau daug yra pasidarbavę Vy
čiams kun. A. Kasparas, kun. 
V. Karalevičius ir kun. J. Pa
kalniškis. Jiems ir daugeliui 
kitų kasdien rūpi Vyčių ir aps- 
skritai lietuvybės reikalai. O 
tų reikalų nuolat daugėja. Są
lygos lietuvybei palaikyti ir 
Vyčių veiklą išplėsti kas met 
darosi sunkesnės.. Kokia bus 
ateitis Vyčių ir lietuvybės A- 
merikoje, priklausys nuo mūsų 
sąmoningumo. Bet faktas, kad 
per praėjusius 40 savo gyvavi
mo metų Lietuvos Vyčiai pa
darė nemenką įnašą lietuvybės 
palaikvmo srity.

Ne be reikalo tad New Yor
ko apylinkės lietuviai rengiasi 
drauge su Vyčiais paminėti šią 
gražią sukaktį sekmadienį 
sausio 18. Tą dieną, 3-čią vai. 
p.p., gražioj koncertinėj Brook
lyn Academy of Music salėje, 
du mūsų žymiausių artistų, Ci
ną Kaskas ir Algirdas Brazis, 
abu Metropolitan Operos dai
nininkai, akompanuojant muzi
kui Aleksui Mrozinskui, išpil
dys šaunią programą.

Šis jubilėjinis koncertas jau 
susilaukė paramos ir pritarimo 
iš visos eilės lietuvių veikėjų, 
pradedant prelatu J. Balkūnu 
ir įimant A. Vasiliauską, L. 
Vyčių pirmininką, J. Bulevi- 
čių, Norkūno Fondo prim., ir 
J. Matačinską. Kadangi visos 
vietos rezervuotos, bilietų jau 
dabar galima gauti pas J. Gin- 
kų. J. Stuką, A. Trečioką, J. 
Liudvinaitį, “Darbininko” 
spaustuvėj, “Gabijos” knygy
ne. ir pas L. Vyčių narius.

v# iškilmingąjį studento ateiti
ninko pasižadėjimą.

Šių studijų dienų programą 
parengė ir suvažiavusius globo
jo New Yorko stud. at-kų drau
govė, vadovaujama Irenos Mb 
kulskytės, Vytauto Vyganto ir 
Ričardo Kontrimo ir taikina- ' 
ma dvasios vadų kun. V. Pik
turnos Ir kun. J. Pakalniškio.

Dalyviai išsiskirstė sekma
dienį vakare, dar pasivaišinę 
lietuviškais valgiais “Palan
gos” restorane ir pažiūrėję Ka
lėdinės programos Radio City 
Music Hali.

Šios turiningos trys dienos 
dalyviams paliko tikrai neišdil
domą įspūdį ir gražią nuotai
ką. Buvo tai kartu ir gilios 
minties ir linksmo bendravimo 
dienos — paskaitos, maldos, 
dainos, meno vakaras, ir disku
sijos, kurias paskiau savaip iš
versdavo kasdien išleidžiamas 
jumoro laikraštis— visa tai at
sispindėjo jauna studentiška 
dvasia. Telieka pageidauti, kad 
ir kitomis atostogų progomis 
studentai suvažiuotų šitaip ver
tai kelias dienas praleisti.

A. S.

STUDENTAI TORONTE
Šiuo metu Toronte studijuo

ja arti 40 lietuvių studentų. 
Didžiausia jų dalis — 14 — 
studijuoja techniką, toliau eina 
huminitarai, kurių yra 6. Ar
chitektūros fakultete yra 4, 
dentiatrijos 3, farmacijos 2. 
Dailiesiems menams ruošiasi 4.

Liet, skautai Australijos jamboree
Šių metų gruodžio mėn. 29 

d. Australijoje prie Sydney 
miesto yra atidaroma 10 dienų 
Ramiojo Vandenyno skautų 
Jamboree. Šioje Jamboree, be 
keliolikos tūkstančių skautų iš 
Ramiojo Vandenyno ir Euro
pos kraštų, dalyvaus ir lietu
viai. Lietuvos Skautų Brolijos 
Vadija pavedė Sydney vieti- 
ninkijai reprezentuoti lietinius 
skautus šioje tarptautinėje jau
nimo stovykloje.

Sydney lietuvių skautų vieti- 
ninkija kruopščiai rengiasi sa
vo pareigą atlikti ir išgarsinti 
Lietuvos vardą pietiniam že
mės pusrutuly. Yra suorgani
zuotas reprezentacinis vienetas

HAPPY NEW YEAR!

HAPPY NEW YEAR!

E. L. DAUPHINAIS, INC

160 WORCESTER STREET

NO. GRAFTON, MASS.

A Co-operative Bank Home Loan
You Eliminate the Worry, Risk and Guess-work When You

Choose a Co-operative Bank Home Loan
It’s a far-sighted choice on your part, because you know 
exactly what part of your monthly payment is going for 
interest—what part is being applied agaist the principai. 
There are many of good features of Co-operative Bank 
Home Financing. We can’t tell you the whole story here. 
Būt we’ll be more than glad to give you ALL the facts, if 

you will call at this bank.

GRAFTON CO-OPERATIVE BANK
GRAFTON, MASS.

Grafton Savings Bank
GRAFTON

£

Ką jaunimas skaito
Lietuvoje moksleivis jaunuo

lis visur rado lietuvišką kny
gą. Buvo gimnazijos biblioteka, 
buvo biblioteka ir mieste. Ne 
tik privalomus kurso dalykus, 
bet ir šiaip naujai pasirodančias 
knygas jis skaitė lietuviškai, 
dalį jų kartais net pats įsigy
damas.

Dabartinis moklseivis jau 
nebeturi tų sąlygų. Mokykloje 
jis yra priverstas skaityti 
angliškai, nejučiomis įsitrau
kia į šią lektūrą ir ją pamėg
sta, lietuviška Įmygo nutolsta. 
Sunku ją gauti, nėra knygynų, 
o jei ir yra, tai jų knygos daž
niausiai senos, jau anksčiau 
perskaitytos. Man teko pasikal
bėti su kokia 20 moksleivių 
jaunuolių. Visi jie daugiausia 
skaito tik angliškas knygas, 
skolina jas iš viešųjų bibliote
kų ir iš privačių skaityklų, šių 
knygų vertė įvairi: klasikai, 
(kuriuos Lietuvoje jaunimas 
skaitė lietuviškai), naujoji lite
ratūra. Pažymėtina, kad jauni
mas seka amerikiečių literatū
rini gyvenimą, dauguma jų 
kiekvieną geresnę knygą pers
kaito.

Domėjimasis lietuviška kny
ga yra_, sumažėjęs: pirmas da
lykas —jų negauna, o nusipirk
ti neturi iš ko. Susipažįsta tik 
iš laikraščių, kad tokia knyga 
išėjus, kad spauda nupeikė ar 
pagyrė. Tačiau pagrindines 
knygas, kurios buvo sukėlu- 

iš 10 skautų, ruošiami projek
tai tradiciniams popuošimams, 
repetuojama programa lau
žams, paruošta su skaučių tal
ka, lietuvių tautodailės parodė
le. Pagamintas lietuviškas kry
žius, kuris stovyklavietėje by
los apie mūsų tautos kančią. 
Šis mūsų tautos reprezentavi- 
mas yra svarbus ne tik skau
tams, bet ir visiems išeivijoje 
gyvenantiems Betuvams. Daž
nai tenka skaityt spaudoj apie 
nesimpatišką australų nusista
tymą prieš naujuosius ateivius. 
Gražus skautų pasirodymas 
be abejo prablaivins negeras 
nuotaikas.

HOME LOANS
FOR BUYING,.

BUILDING
OR

REPAIRING A HOME

ALSO G. I. LOANS

MASS.

SEASON’S GREETINGS

DEBOLT TRANSIT
— AND —

HOMESTEAD, PA.
HO. 1-1435

sios daugiausia triuškmo arba 
geriausiai įvertintos, tas pei-s- 
kaitė beveik visi. Skaitomų 
knygų tarpe svarbią vietą už
ima mūsų senieji autoriai, iš jų 
pirmauja Pietario “Algiman
tas.” Kiekvienas ją buvo per
skaitęs, vienas net penkis kar
tus. Daugiausia juos patraukia 
intrygos veikalai, ir tuo pačiu 
Pulgio Andriušio kūryba pasi
daro beveik nebesuprantama. 
Viena jauna skaitytoja skundė
si: “Negaliu jo paskaityti, nesu
prantu, žodyno neturiu, niekas 
nepaaiškina man nesupranta
mų žodžių.”

Šie reikalai verčia vyresniuo
sius susirūpinti, kad lietuviškas 
spausdintas žodis ,dėl kurio da
bar tiek sielojamasi, pasiektų 
jaunimą. Lietuviškų knygų išei
na neperdaugiausia, argi nebū
tų galima sudaryti sąlygų, kad 
bent geriausius veikalus jauni
mas galėtų paskaityti. Konkre
čiai galėtų organizacijos iš sa
vo santaupų nusipirkti ir pas
kui iš eilės leisti per narius. 
Kuopelių susirinkimuose turėtų 
prisiminti ir knygos reikalus, 
supažindinti su naujai pasiro
džiusiomis knygomis, atkreipti 

SEASON’S GREETĘNGS & HAPPY NEW YEAR!

JOSEPH WENTZ, JR
FUNERAL DIRECTOR

HAPPY NEW YEAR!
WISE SHOE STORE
McKees Rocks’ Leading Shoe Store 

for Men, Women and Children
600 Chartiers Avė. FE. 1-9146

McKEES ROCKS, PA.

HAPPY NEW YEAR! į

LEA CHILDREN’S SHOP
Infant’s & Children’s — Ready to Wear '

502 CHART1ERS AVENUE
FE. 1-0335 McKees Rocks, Pa.

UNITED GANDY SHOPPE
Delicious Home Made Candies and Our Own Made 

Quality Ice Cream

280 E. 8f.h Aveniu* 730 Braddock Avė.
HO. 1-2344 BR 1-5866

Homestead, Pa. Braddock, Pa.
Also available at Radio City Center Svveet Shoppe

United Steelworkers of America,
C. I. O. District 15 —
Local Union No. 1397

502 EAST EIGHTH A VENĮ E Ml ’NHALL, PA.
Phone; HOmesfead 2-2522—2-2523

K
DEBOLT TRANSFER

dėmelį į kurią vertingą kny- 
«-

Tegu šios kelios pastebėlės 
atkreipia dėmesį ir jaunimo, 
kuris ilgis lietuviško žodžio, ir 
tų, kurie rūpinasi lietuviška 
knyga. A. B.

GARSIAUSIAS RAŠYTOJAS

Anais laikais, kai Norvegijos 
sostinė vadinosi Christiania,pas 
karalių buvo puota. Prie vyno 
įkaitusioje kompanijoje sėdėjo 
ir žinomasis to laiko rašytojas 
Bjoernsterne Bjoernson. Staiga 
viena įsilinksminusi dama krei
pias į rašytoją ir atvirai pasa
ko nenugirdusi jo pavardės, tai
gi su kuo ji turinti garbę kal
bėtis. Rašytojas, irgi įkaitęs 
nuo kompanijos ir kiek įžeistas, 
kad jo, tokio rašytojo, nepaži
no, papūtė krūtinę ir paaiškino ■ 
“Gerbiamoji, aš gi esu žino
miausias Norvegijos rašyto
jas.” — “Aeh, taip, žinoma, ži
noma — sumišo dama — atsi
prašau, ponas Ibsenai, (Ibsenas 
— kitas to laiko norvegų įžy
mus rašytojas), tūkstantį kar
tų atsiprašau, kaip aš galėjau 
Jūsų nepažinti.

Skaitykite ir platinkite kultū
ros žurnalą “Aidus”



9

* 19& m. truodno 31 d., nr. 93 t

PITTSBURGH, PA.
A. a. Juozas Girdis

Gruodžio 22 d. 11 vai. prieš 
piet po sunkios ir ilgos ligos 
mirė Juozas Girdis, 66 m., gy
venęs su savo šeima 2407 Sa- 
rah St., S. S.

Velionis gimė 
rėš kaime Kazlų 
pijoj. I Ameriką

Lietuvoj Jū- 
Rūdos para- 
atvyka 1913 

m. Bet 1921 m. grįžo į Lietu
vą ir joje gyveno iki 1924 me
tų, kada vėl grįžo į Ameriką. 
Pittsburghe Jonės ant Laugh- 
lin plieno fabrike išdirbo 20 
metų.

Velionis paliko žmoną, duk
terį ir 3 sūnus, iš kurių vienas, 
Juozas, yra kunigas.

A .a. Juozas Girdis buvo 
linksmo, draugiško būdo ir 
mėgdavo humorą.

Paskutinius sakramentus su
teikė kun. A. Sušinskas, velio- 
nies sūnui kun. Juozui asistuo
jant.

Iškilmingai palaidotas 
gruodžio 26 d. Šv. Kazimiero 
kapinėse, per gedulingas pa
maldas šv. Kazimiero bažny
čioj dalyvaujant daugeliu ku
nigų (sūnaus kunigo draugų) 
ir daugeliui parapijiečių.

Įsigykite reikšmingų 
ženklelių

Cleveiando Lietuvių Tauti
nės Martirologijos Skyrius iš
leido reikšmingus ženklelius, 
kuriuos galima lipinti ant laiš
kų vokų ir šiaip ant visokių 
siuntų. Ir pittsburghiečiai ra
ginami šių ženklelių įsigyti ir 
juos vartoti. Ženkleliai turi 
aiškų įrašą “Stop genocide” ir 
“Lithuania”. Ženklelių galima 
įsigyti šiuo adresu: Lithuanian 
National Martirology Section, 
P. O. Box 1202, Cleveland, 
Ohio.

Motinų Klubo pobūvis
Prieš Kalėdas šv. Kazimiero 

mokyklos motinų klubas turė
jo savo prieškalėdinį pobūvį su 
užkandžiais ir kavute. Motinos 
viena kitą apdovanojo iš anks
to jų pačių suneštomis dovano
mis. Dalyvavo per 20 motinų. 
Šis klubas yra veiklus ir daug 
padeda šv. Kazimiero mokyk
lai.

Liet, 
kurį 
mal-

Klasės
iš

ir

Žiedo diena
Prieš Kalėdas šv. Kazimiero 

mokyklos priešpaskutinė kla
sė turėjo vadinamąją žiedo 
dieną — “Junior Ring Day”— 
Class of 54”. Žiedą gavo 28 
mokiniai. Žiedo užmovimo ce
remonijas atliko kleb. M. Kazė
nas, o anglišką kalbą pasakė 
kun. V. Karaveckas.
auklėtoja sesuo Louise gavo 
klasės sudėtinę dovaną.

Garbės pažymėjimai
Kaip kitose vietose, taip

Pittsburghe Vasario 16 Gimna
zijos rėmėjai gavo garbės pa
žymėjimus, kuriuos atsiuntė 
jiems per talkos - paramos bū
relius Vasario 16 Gimnazijos 
vadovybė.

Socialinio klubo 
vakarienė

Šv. Kazimiero parapijoj vei
kia oficialiai vadinamas socia
linis klubas, kurio darbininkų 
štabą sudaro keliolika savano
rių žmonių. Taigi šie socialinio 
klubo darbininkai gruodžio 21 
d. 5 vai. p.p. turėjo savo meti
nę vakarienę, kurioje dalyvavo 
kleb. kun. M. Kazėnas, kun. V. 
Karaveckas, kun. J. Skripkus 
ir K. A. Sušinskas.

Pasakyta kalbų ir dalyviai 
apdovanoti pinignėmis dovanė
lėmis.

Kalbose pabrėžta, kad socia
linis klubas dirba didžiai nau
dingą darbą parapijai.

Jokūbas Gediminskas,
M

prieš kelis metus atvykęs į 
USA, dirba architektūrinėje 
statyboje. Kartu vakarais stu
dijuoja ir ruošiasi gauti inži
nieriaus architekto diplomą. 
Prieš kiek laiko jis iš Pitts- 

i 
jo

burgho persikėlė gyventi 
Greensburghą, kame yra 
nuolatinis darbas.

Palaidotas Hilliam Good
Gruodžio 20 d. šv. Kazimiero 

kapinėse palaidotas William 
Good, 39, Vinco Cižausko švo- 
geris. Mirė širdies liga. Paliko 
žmoną ir dukterį, kuri ruošiasi 
būti mokytoja.

Dalino dovanas
Prieškalėdiniame socialinio 

klubo šv. Kazimiero mokyklos 
patalpose dalyviams buvo da
lomos dovanos: užsimokėjęs į- 
ėjimo mokestį 1 dolerį dalyvis 
gavo tokį spalvotą puodą. Žmo
nių buvo tiek daug, kad beveik 
netilpo abejose salėse.

Cambridge, Mass.
U Liet. Kat Klubo 

susirinkimo
Gruodžio 21 d. įvyko 

Kat. Klubo susirinkimas, 
pirm. J. Janiūnas atidarė
da. Iš valdybos pranešimo pa
aiškėjo, kad 1952 m. klubas 
gražiai veikė. Tai nemažas 
nuopelnas darbščios valdybos. 
Susirinkimo metu priimta nau- J 
jų narių. Džiugu, kad į klubą 
stoja nemaža jaunimo. Nutar
ta pagarsinti klubą BALFo sei
mo programoje ir tam reikalui 
paskirta $25. B. Žilienė prane
šė iš šeštadieniais vykstančio 
kortų lošimo. Nutarta jį ir to
liau tęsti. Ateinantiems me
tams į valdybą išrinkti: pirm. 
W. Sabas, vicepirm. P. Radai- 
tis, rašt. J. Mackevičius, fin. 
rast. W. Žukas, ižd. L.’šakalys 
ir marš. A. Skyrius. Boarddi- 
rektoriai — J. Samalis. P. Jan
kauskas. A. Jakutis, P. Urba
navičius. J. Romanas ir J. Tu
rauskas.

Naujų Metų sutikimą klubas 
f-iinšia <rninrt->ir> 31 d Vici Irvio. 
čiami dalyvauti, 
misiją sudaro W. Sabas. 
Daukantas, Radaitytė, Povilai- ‘! 
tytė, E. Daukantienė L 
Tebcricnė.

Gruodžio 21 d. suruošė gra- 
žų pobūvį vaikams. Kalėdų se
neliu pabuvo ir vaikučiams do
vanas dalino K. Samalis. Ko
misijos pirm. J. Turauskas pa
darė pranešimą iš šio parengi- 
mo. kuriuo buvo patenkinti 
tiek vaikučiai, tiek mamytės.

Džiaugiasi naujagimėm
Juozas ir Ona (Zaveckiūtė) 

Rokotenz susilaukė lapkr. 22 d. 
ir Tarnas ir Elena (Zaveckiū
tė) Mahony gruodžio 7 d. Nau
jagimėm džiaugiasi ne tik tė
vai, bet ir seneliai Antanas ir 
Marcelė Zaveckai.

ruošia gruodžio 31 d. Visi kvie- i! 
Aiami daimmiiti. Rengimo ko- į!

A. į

ir P.
i!

RuoiiMi i Floridą
Kun. J. Skripkus su kun. V. 

Karavecku ruošiasi po Naujų 
Metų vykti į Floridą ilgesniam 
laikui.

Tėvas J. Vaikys
švenčių proga svečiavosi 

Pittsburghe pas kun. M. J. Ka
zėną. Ta proga jis dalyvavo ir 
kun. P. šarpnicko iškilmingose 
mišiose, gruodžio 28 d. laikyto
se šv. Kazimiero bažnyčioj.

Mirė M. Tamkevičienė
Gruodžio 1 d. po ilgos ligos 

mirė Mikalina Tamkevičienė. 
Laidotuvių apeigos vyko šv. 
Petro katedroje gruodžio 4 d. 
Palaidota šv. Marijos Magdale
nos kapinėse, Pittsburgh, Pa.

MM
Ataksandars Šulskis, vienas 

iš senųjų parapiečių. mirė 
gruodžio 1 4d. Homestead ligo
ninėje. Paliko nuliūdusią žmo
ną Antaniną, sūnus Praną. 
Alfonsą ir Juozą bei dukterį 
Heien.

Serga
Ona Kemutis (buvusio var

gonininko a. a. S. Kemučio 
žmonai buvo operuota M'rcy 
ligoninėje. Sveiksta savo na
muose. Taip pat sveiksta savo 
namuose po operacijos Z. Gu
dukas ir buvęs sunkiai susir
gęs V. Barauskas. Po sunkios 
operacijos ligoninėj gydosi P. 
Kašelionis (tėvai). --*•

Homestead, Pa.
Altoriaus draugijos 

susirinkimas
Gruodžio 10 d. įvyko Alto

riaus draugijos susirinkimas. 
Justina Butch, Izabelė Galinis 
ir Nellie Miller padarė prane
šimą, iš lapkričio 9 d. suruoš
tos sėkmingos kortų lošimo 
party. Draugija dėkoja visiems 
pobūvy dalyvavusiems aukoto
jams ir pasidarbavusiems. po- 
būvį rengiant, už pasišventi
mą.

Per Kalėdas buvo mišios už 
visas mirusias ir gyvas draugi
jos nares,
ruošiama Kalėdų party. 
pramogą suruošti sutiko 
Pakrosnis ir E. Graff.

Tėvą ir mokytojų 
susirinkimas 

Gruodžio 11 d. įvyko
ir mokytojų susirinkimas bei 
Kalėdų party. Atsilankęs Ka
lėdų senelis apdovanojo kleb. 
kun. E. Vasiliauską seseles ir 
nares. Pobūviui buvo labai gra
žiai paroošta salė ir stalai. Visi 
dalyviai smagiai praleido lai
ką.

o gruod'io 29 d.
Šią 
N.

Waterbury, Conn.
Nauja Lietuvių Klubo 

vadovybė
Metiniame Lietuvių Klubo 

susirinkime išrinkta nauja va
dovybė. Ją apie 20 metų turė
jo savo rankose komunistų su
klaidinti lietuviai. Kai užpernai 
jis rengė pikniką, jį patriotai 
piketavo. Pernai tik vieno bal
so persvara antruoju balsavi
mu pirmininku buvo »išrinktas 
patriotas lietuvis T. Matas. 
Pirmininku ateinantiems me
tams jis ir vėl perrinktas. Vi
cepirm. išrinktas Laskys, fin. 
rast. Svinkūnas, šiose paroigo- 
se buvęs ir komunistuojančių 
klube vyravimo laikais, ižd.— 
Trečiokas.

tėvą

Haverhill, Mass.
Mirė uolus lietuvis

Sulaukęs 74 m. amžiaus, mi
rė Julius Belskys. Velionis bu
vo kilęs nuo Merkinės, iš Mak- 
simonių kaimo. Have.hill Iš
gyveno 51 metus. Prikausė 
prie Lietuvių Okėsų Klubo, bu
vo ilgametis “Darbininko” 
skaitytojas ir šv. Jurgio parap. 
narys. Paliko nuliūdusius žmo
ną Joaną, sūnus Juozą ir Ed
uardą, dukterį Heien Hadima-i 
ir keturis anūkus. Po iškilmin
gų pamaldų šv. Jurgio bažny
čioje palaidotas šv. Patiicko 
kapinėse.

Bay<m ne, N. J
— Kalėdojimas mūsų para

pijoje prasidės penktadienį, 
sausio 2 d. Tikimasi greit už
baigti. nes parapijiečius lankys 
abu parapijos klebono pagalbi
ninkai.

— Gruodžio 27 d. mūsų baž
nytėlėje susituokė tremtinys 
Vytautas Kavolius su Ameri
koje gimusia lietuvaite, Ruth 
Šedvydis. Jaunikis neseniai 
grįžo iš Korėjos, atsitarnavęs 
Amerikos kariuomenėje para
šiutininkų dalinyje, 
šeimai linkime Dievo

Jaunai 
palaimos.

buvo pa-— Gruodžio 28 d. 
krikštytas Eduardo ir Lorraine 
Kalantų sūnus Teodoro ir Ke- 
rin vardais. Vik.

Tetaptame: DEARBORN 2 0819 
TO PLACE HELP WANTED ADS.

Ask For Ad Taker

Help Wanled—Malė and Female

Nakties pamainoje dirbantiems 10', premija.

Miehle Printing Press & Mfg. CoMay this Holiday Season 
bring you all the 

Happiness you desiref t
t

S PI E G E L 
CHICAGO F1 ’RNITI RE STORE 
P. O. Bot *710 Chicago MO j

Phone VIrginia 7-Kloo

je rūby vajus

AUKŠČIAUSI ATLYGINIMAI 
PRADEDANTIEMS

Lapkričio 15 d. Chicagos 
Baifo apskrities paskelbto.)! 
rūbų rinkliava pasibaigė, duo
dama šiuos rezultatus: Cicero 
14 sk. surinko 4914 sv.. Mai- 
ųuette Park 5 sk. — 4804 sv.. 
Brighton Park 6 sk — 4528 
sv., Bridgeport 3 sk. — 383C 
sv., Roseland 47 sk — 2011 
sv., 18 kolonijų 91 sk. — 1162 
ir Toun of Lake apylinkė — 
813 sv. Tuo būdu vajuje akty
viai dalyvavo 8 Balfo skyriai 
surinkdami 22063 sv. rūbų su 
įpakavimu (be įpakavimo apie 
20.000 sv.).

Vajui talkino ir leido pasi 
naudoti parapijos patalpomis 
mūsų gerb. klebonai kun. Ig. 
Albavičius, {>rel. A. Briška, 
kun. A. Martinius, kun. J. 
Pačkauskas. kun J. šiulinskas 
ir prel. W. Urba. Rūbų surin
kimo centrinis sandėlis, kun.

kleb. J. šaulinsko dėka, buvo 
gautas Visų Šventųjų parapijos 
svt tainėje. Prie pakrovimo 
daug dirbo Balfo bičiuliai K. 
Bružas. K. Čepaitis, J. Ludžen- 
tis, J. Levickas. J. Sakevičius, 
K. Šeškevičius. A. Steinys ir 
Vilka (visi iš Ruse lando).

Vajaus metu daug brangaus 
laiko paaukojo garsindami ra
dijo bangomis Margutis, So- 
phie Barčus, Saltimieras ir Bu- 
drik. Dienraščiai Draugas ir 
Naujienos gražiai talkininka
vo. skelbdami įvairius praneši
mus rinkliavos reikalu.

Visiems aukotojams, talki
ninkams. prisidėj usienis prie 
sėkmingo rūbų vajaus, mūsų 
brolių, patekusių į vargą Ir-i 
skurdą Europoje, vardu re' ;- 
kia nuoširdžiausią i>adėką.

Chi<*ag«is Balfo Apokr.
Valdyba

PATARIMAS SENOJO 
ST. NO IR JO MEČIA- 
MIAUSIO BENDRADARBIO

SENASIS ST. MCHOLAS TARIASI SU SAVO 
BENDRADABBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1542 HALSTED STREET. 
CHICAGO HEIGHTS, 1LIJNOIS

Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms, n<i>ažeisdainas biudže
to, su savo mėgiamiausiu bendradarbiu Mr. 
Eugene Klyczek, president of Citiz»*n’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 klul>o na
riu, Jūs padedat ki«‘kvieną savaitę iš savo savai 
tinio uždarbio į specialią Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumų. 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. 0 jeigu Jums patogiau, parašykite 
jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie 
įstojimą į Kalėdų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesnį gausite išlaidoms čekį.

CITIZENS EEDERAL SAVINGS

MACHINE OPERATORS
• RADIAL DRILL PRESS
• MILLING MACHINE
• TURRET LATHE—PLANE OPERATORS
• ASSEMBLERS

jGREETINGS?

- 3300 W.

tuojau reikalingos kaip Pu ne h Press Operators. Puikios 
darbo sąlygos. Sveikatos ir nelaimingų atsitikimų drau

dimas. Apmokamos atostogos.

LINKSMU ŠVENČIU 
visiems 

mūsų draugams ir 
klientams

WILSON - JONĖS
3300 W. Franklin Blv.

MERGINOS - MOTERYS

145

TOP wages to top men

Geriausi linkėjimai
Jums ir Jūsų mylimiesiems. I^ii 1953 
m. atneša Jums ramybe ir pasisekimą

?!

Merry Christmas & Happy New Year 
from

PAGOKI A FAPRESS 
SERVICE

E. 16th St. Chicago Heights. III. 
IN. 8-9691

Baily Truck Service To 
Chicago-Chicago Heights-Kankaker

NORTH AMEKKAN 
MISHROOM CO. 

Tinley Park. III. .
Tel. Kėlioj? 2-2214

?! 
?!
C- 
«!

May the New Year bring 
Happiness & Success 

ALGONQUIN 
Tool & Die Co. 

49OX W. Fl« urnoj 
EStebrook 8-7755

Vernon L. Niekeli
Chief Clerk, Office of Public Instruction

Ontennial Bniiding Room 1(M)
SPRINGFIELD, ILLINOISV 

it

?!
BEST WISHES

May your Holidays be 
Blėst with the spiri! 

of giving

STANDARD

z

L.

FEDERAL SAVINGS A LOAN ASS’N 
OF CHIC AGO

JUSTIN MACKIEWICH. President
4192 Archer Avmne Phone VIrginia 7-1141

$ ?!%
1 
?! ?! ?! ?!
I

AND LOAN ASSOCIATION
1542 H.ALSTFD ST. CHICAGO HEIGHTS, IIJ

EARN AND SAVE
All AccourG Insurrd Federally up to $10,000

• PRESS OPERATORS
• FOLDERS
• SPOT H EI.DERS
• SHEAR OPERATORS
• TOOL & DIE MAKEKS

Permanent employment. Outstanding opportunity to vvork 
in new modem plant. Clean new eųuipment & modern 
lighting. Paid vacation. Paid holidays. Paid insurance and 

hospitalization. Pain pension plan. Apply in person.
Ask for Mr. Stikcling

Advertisiii" Metai Display G>rp.
4620 W. Ifrth, Cicero, III.

CITIZENS STATĖ BANK
0F IM>WNERS GROVE

WE ARE INVITING YOU IO VISIT 
OUR NEW HOME

GENFRAL RANKING 
Hours: 9 A. M. to 3 P. M. 
CloM-ti All Day Wrdnc«lay

HOME LOANS. AITOMOMLE, 
REAL ESTATE A F. H. A.

Ar jūs ieškote nublatim'o darbo? 
Mes turime vie^i šiose srityse:

• ASSEMBLERS
• PRESS OPERATORS
• SPOT W ALDERS

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

Ad vert i si ng Metai 
Display Corp.

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

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo, 
švarios dirbtuvės—darbininkų į- 
vertinimo? Mums reikalinga:

• SHEAR OPERATORS
• PRESS OPERATORS
• SPOT WELDERS
• FOLDERS

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

Advrrtising Metai 
Display Corp.

MR. STICKLING 
4620 W. 19th Cicero, III. 
Šaukite: BIMiop 2-1242

members of F. D. I. C.
EUVVARLiA. VOI.BERDING, president, R C. BROGMUS, Executive 

Vice Pres., R. P. MAKELA. Cashier.
5110 MAIN DOMNERS GROVE 198

We are

ST. ANTHONY SAVINGS & LOAN ASS’N 
1447 So. 4S1h ('oart, Cicero 5#, III.

JOSEPH F GRIRAf’SKAS. Sekretorius

KVIEČIAME 
TAUPYTI 
PINIGUS

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

Turtas $5,500,000.06
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"ČIURLIONIS"
ALT • BALF, talkininkauja

mi visų kitų organizacijų, atei
nantį Lietuvos Nepriklausomy
bės paminėjimą ruošia viso 
Conn .mastu Hartforde, Conn., 
Bushnell Memorial Teatre, 
1953 m. vasario 15 d. 3 v. p.p. 
(sekmadienį).

J šį paminėjimą bus pakvie
sti žymiausieji Statė ir kongre
so atstovai su gubernatorium 
Lidge priešakyje. O šiam dide
liam sumanymui įvykdyti yra 
susibūrę žymiausieji veikėjai 
su prel. J. Ambotu, kaip Gar
bės Komiteto pirmininku ir se
natorium adv. Frank J. Mon- 
chun, kaip vykdomojo Komite
to pirmininku, priešaky (vi
sais ryšio reikalais rašytina. 
J. L. Giedraitis, 1632 Broad 
St., Hartford 6, Conn). Labai 
svarbu, kad į šį didelį minėji
mą suvažiuotų kuo daugiau
siai, kad pirmąkart Statė isto
rijoje paminėtume Lietuvos

HARTFORDE
nepriklausomybę gausiame lie
tuvių ir jų draugų sambūry ir 
kad nepraleistume progos pa- 
pamatyti ir paklausyti “Čiur
lionio” ansamblio išpildomų 
dainų, šokių, kanklių, skudu
čių, ir kt.

Visos Conn. kolonijos prašo
mos 1953 vas. 15 d. savo vieto
vėse nedaryti jokių parengi
mų, kad visi turėtų galimybės 
atvykt į Hartford.

Smulkesnes informacijas 
gauti ir taip pat iš anksto nu
sipirkti tikėtus galima visose 
klebonijose ir ALT-BALF val
dybose.

HASmA. N. H.
Vieša padėka

Suėjo mūsų vedybinio gyve
nimo 25 metai. Ta proga mūsų 
namuose įvyko malonus pobū
vis.

Esame labai dėkingi gerb. 
svečiams: kun. kleb. J. Buce- 
vičiui, kun. A. Vainauskui, 
pobūvio vedėjui kun. P. Vai
čiūnui, mūsų artiniems bičiu
liams : P. ir B. Stonciams, P. ir 
M. Savickams, A. ir J. Pusvaš- 
kiams, J .ir O. Skirkevičiams, 
iš Manchester, N. H., Vaičiū
nams ir J. Timmins iš Hart
ford, Conn.. mūsų giminėms: 
J. Manikams ir J. Stanu- 
liams, J. Vilkams iš Bronx. N. 
Y., J. Grimes iš Noruood,

Vi-

VISAIS 
REAL

atsi- 
lin- 
bus

Mass.. broliui ir jo šeimai. Dė
kojame už sveikinimus per ra
diją ir už nuoširdžius linkėji
mus.

Pi r miaukia užeik pa* Adomų'
Būsi

Dėkojame visiems ir visoms, 
kurie pagerbė mus savo 
lankymu, už tuos gražius 
kėjimus ir dovanas, kurios
mums prisiminimas ilgam.

Tegul gerasis Dievulis 
siems atlygina už padarytą 
mums malonumą. Ačiū J

greitai ir mandagiai 
aptarnautas.

SAVO DRAUDIMO IR 
ESTATE REIKALAIS

Adam Real t y Co.
11M EAST JERSEY ST.

EL1Z, N. J.

Adam Stankūne* EL. 4-157#

S Help wanted Female

ALRKF Naujosios Anglijos Apskr, 
nutarimai

Vincas ir Teklė Mitfhell

USA BONAI GERIAUSIA
KALĖDŲ DOVANA

Worcester, Mass.
šaukiamas LDS 7 kp.

susirinkimas
Sausoi 4 d. tuojau po mišpa

rų šv. Kazimiero parapijos sa
lėje įvyks LDS 7 kuopos meti
nis susirinkimas. Visi nariai ir 
narės kviečiami būtinai susi
rinkime dalyvauti ir užsimo
kėti savo metinę duoklę už 
Sąjungos organą “Darbinin
ką”. Kartu bus svarstoma, 
kaip Sąjungos organą daugiau 
išplatinti. “Darbininkas” da
bar yra labai įdomus ir turė
tų būti kiekvieno lietuvio na
muose. Malonu pastebėti, jog 
klebono kun. A. Petraičio rū
pesčiu “Darbininkas” pradėta 
platinti sekmadieniais prie 
bažnyčios. Visi gali jį gauti 
prie durų pas kolektorius. Tad 
ir visi LDS nariai turi rūpin
tis kie kgalima daugiau “Dar- 
ninką’ išplatinti. Dėlto visi uo
liai dalyvaukime sausio 4 d. 
kuopos susirinkime.

Komitetas

Los Angeles, Cal.
Susicementavo ALTas.

ALTo valdyba, kaip ir visų 
kitų organizacijų, būdavo ren
kama pačioje metų pabaigoje 
arba pradžioje. Tada tekdavo 
pasukubomis rengtis Nepri
klausomybės minėjimui. Šie
met specialiu vietos ALTo sta
tutu buvo numatyta valdybą 
rinkti metų viduryje, kada ji 
ir buvo išrinkta. Bet neperse- 
niausia išvykus valdybos sek
retoriui iš Los Angeles ir pas
kutiniu laiku atsisakius vice
pirmininkui ir pirmininkui, su
sidarė nedžiuginanti padė'.is. 
Kai kas pradėjo ne tik manyti, 
bet ir kalbėti, jog Altas jau 
sugriuvo. Tačiau gruodžio 7 d. 
likusioji valdybos dalis su kan
didatais ir revizijos komisija 
bendrame posėdyje apsvarsčiu
si padėtį, pasisakė prieš visiš
ką išsiskirstymą ir matydami 
vieni kituose gražių intencijų 
bendram darbui, sudarė tokio 
sąstato valdybą: I vicepirm. ir 
einantis pirmininko pareigas 
K. Lukšys. II vicepirm. — Br. 
Gediminas, sekr. — K. Ba
rauskas. ižd. — VI. Papūra, 
nariai — A. Deringienė ir J. 
Mitkus.

Naujoji valdyba su Vasario 
16 minėti pagalbinė komisija ir 
revizijos komisija gruodžio 13 
d. Hollvvvoode lietuvių val
gykloje bendram posėdy suda
rė Lieuvos Nepriklausomybės 
minėjimo programą, aptarė vi
sas detales ir sudarė atskirų 
darbų komisijas.

Oficialioje minėjimo prog
ramos dalyje, be pagrindinės 
paskaitos lietuvių kalba, bus 
taip pat išsamesnė kalba ir 
angliškai, kad svetimtaučiai o- 
rientuotųsi. Meninėje daly e. 
be paskiru menininkų, bus pa
kviesta parapijos ir St. Šim
kaus vardo chorai sudaryti 
jungtinį chorą, diriguojamą 
sol. VI. Baltrušaičio.

aktualiuo- 
priimti šie

pakartoti- 
Federacijos

Gruodžio 7 d. So. Bostone 
įvykusiame ALRKF Naujosios 
Anglijos apskr. suvažiavime, 
apsvarsčius visus 
sius reikalus, buvo 
nutarimai:

1. Suvažiavimas 
nai prašo visus
skyrius ir jų narius kuodau- 
giau dėmesio kreipti į jaunimą 
ir įtraukti jį katalikybės ir 
lietuvybės darban.

2. Suvažiavimas ragina rem
ti Lietuvos vyčių kuopas ir jų 
ateinančais metais rengiamą 
kongresą So. Bostone. Taipgi 
remti Katalikų Darbininkų 
Sąjungą.

3. Suvažiavimas su džiaugs
mu sutinka Bostono arkivys
kupijos organizuojamą Katali
kų Federaciją, tikėdamas, kad, 
į ją įsijungę, gausime paramos 
ir naujos energijos tolimesnei 
veiklai.

4. 1953 m. gegužės mėn. 13 
d. sueina dveji metai nuo visų 
lietuvių pasiaukojimo Nekal
čiausiai Mari.jos širdžiai. Ta 
proga kreipiamasi į visus lietu
vius katalikus aukoti maldas 
ir darbus už pasaulio taiką ir 
Lietuvos laisvę. Suvažiavimas 
ragina visus Federaijos narius 
ir katalikus lietuvius prisidėti, 
kad Gegulės 13-ji virstų visų 
lietuvių vilties ir Marijai pasi
aukojimo Diena.

5. Suvažiavimas. išklausęs 
išsamios paskaitos ir diskusijų

apie komunizmo grėsmę ir pa
vojų, primena visiems katali
kams nepamiršti, kad kova su 
komunizmu negali būti laimė
ta be katalikiško gyvenimo ir 
atgailos.

6. Federacijos suvažiavimas 
ragina kuo daugiau dėmesio 
kreiptis į vaikų laikraštį “Eg
lutę”, ją užsiprenumeruojant. 
Vaikai turi mokėti tėvų kalbą, 
o vienintelis vaikų laikraštėlis 
vos besilaiko.

8. Suvažiavimas, svarstyda
mas nuotolimo priežastis ir ieš
kodamas būdų jaunimui pa
traukti siūlo:

a) surengti Nauj. Angį, vai
kų dieną.

b) surengti jaunimo dieną.
c) jaunimui surasti vietos ir 

progos, kad jis galėtų pasi
linksminti ir praleisti laiką tė
vų ir vyresniųjų priežiūroj.

Chicago, III.
DISPLAY

SEASON’S GREETINGS 
To All Our Friends 

from
RAY HEAT & POUER CO-

Sezoniniai sveikinimai visiems mūsų 
draugams ir rėmėjams

HOYNE SAVINGS & LOAN
ASSC.

4*41 Milwauke«* Ava*.
Avenue 3-1231

EARL C. WEBER. Pres.

HERBERT A. SCHROEDER. Secr.

LAIMINGU NAUJU METU

MILK WAGON PRIVERS

UNION

J. GRABAU-GRABAUSKO 
NAUJA KNYGA

KELIAS Į PASISEKIMĄ 
Mandagumo bei gražaus 

elgesio vadovėlis
Kaina $2.00. Kreiptis: J. Grabau-

Grabauskas, 229 Bedford Avė..
Brooklyn 11. N. Y. (Daunoro vaisti

nė). Ten pat pildomi svetimšaliu re
gistracijos blankai ir t.t.

ATSIMINIMAI
RADIO VALANDOS 
■SEsm»ieniąįs 

530 3

\YEVDP 
JAckjstukaS 

(> I l> I K ff >P | I I s 

|Q64 WHITE ST. 
HILLSIDE N.J
1 T1 L • _

VVAVERLY

LOCAL 753

220 S. Ashland

THOMAS J. HAGGERTY—
iždo sekretorius

r

f.

IEŠKOMA MOTERIS, norinti, 
gyventi už miesto ir atlikti na
mų ruošos darbus. Amžius — 
apie 50 metų. Kreiptis j Admi
nistraciją.

o6 3525 ★ 
★ 
★

r

495 GRAND ST. 
J. P. GINKUS 
Direktorius

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS. VAIKŲ, JVAIRIŲ PROGŲ 

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

Jums geromis sąlygomis padarys

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

Skambinti tel. HYacint 7-4677

ALOIS B. SCHM ARTZ. M. D.
<Buve< Fuonfkircben Gimdymo Pagalbos Poliklinikos vedėjas)

Gimdymo pagalba ’r moterį) ligos, 
gydymai hormonų liaukų Hsiliejimn atveja.

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

907 SENECA AVĖ., kampai Myrtle Avė.. Ridgrw<M>d.
Tel. HE 3-9094 BROOKLYN 27, N. Y.

■

ŽIU PLAUKAI PRANYKSTA 
BE DAŽYMO

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

Jei jūs norite išmėginti ši nepapras
tą mišinį be jokios rizikos tiktai pa
siųskite šią iškarpą į TRYSAN CO., 
Dept. 615, Peekskill. N. Y. Jie atsiųs 
jums du $2.50 vertės buteliukus už 
$4.00 plūs 80 centų taksų mokėsią ’ 
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 grąžinami.
Pavardė ......................................................
Adresas .........................................-..........
Miestas Valstybė

SIUVĖJOS prityrusios siūti sukneles 

ir mokančios dirbti specialiomis ma

šinomis. A. aad J. Drea* C®. 64 Main 

St., Yonkers, N. Y.

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

TeL HE 3-3646

FINGERWAVF. R S
2 darbininkės, visiems darbams, 

Bronx salonui. Nuolatinis darbas. 
Geras atlyginilhas.

Kreiptis: EDUARD 
m. s-Mta

LL’NCHEONETTE PARDAVĖJA 
patyrusi, dieno* ir nakties pamai
noms. Nuolatinis darbas, geras atly
ginimas, puikios darbo sąlygos. Kreip
tis: Longwood Lancheonette, 843 
Longvvood Avė., Brome.

KEPYKLOS PARDAVĖJOS

patyrusios šiame darbe merginos, pri
imamos j mūsų Marble Hill ir 
Fordham Stores.

Kreiptis MO 6-4666

REIKALINGOS SIUVĖJOS

medvilninių <cotton> suknelių. Dir
bama ištisus metus. Unijinė siuvykla. 
Gabalinis darbas (piece work).

SUBURBAN DRESS.
24 So. 3rd Avė. MO 7-9835

REIKALINGOS SIUVĖJOS
patyrusios Singer mašinomis uždėti 

apykakles polo markiniams. Pastovus 
darbas, geras atlyginimas. Kreiptis: 
PEETIE KIDDIE GAKMENTS, 454 
E. 148th St., Broax <3rd Hoorl.

MEGZTUKU DIRBĖJOS patyrusios 
megztukų gamyboje. Nuolatinis dar
bas, geras atlyginimas, puikios darbo 
sąlygos—pertraukos poilsiui. Patogus 
kelias. TeL FA 4-9264.

Help wanted—Malė
R O O F E R S

ASBESTUS MEN 
Steady Year Round 

Union Men Only
90 Horton Avė. Lynbrook

LY 9—0616

GERA NAUJIENA APIE 
ASTMA

Ar astma gera naujiena? Ne, bet 
pranešama, kad vaistai PENNYL tei
kia greitą, nuostabu palengvinimą 
sergantiems atsma. Pranešimas sako, 
kad šie nuostabūs vaistai sulaiko ast- 
matiškus švokštimo, kosulio, dusulio, 
sunkaus kvėpavimo priepuolius. Dau- 

j gelis vartotojų, kurie anksčiau nuo tų 
I priepuolių nusilpdavo ir gandydavo

orą. dabar su džiaugsmu pareiškia, 
kad po keletas šių vaistų dozių, gau- 
r.- tikrą palengvinimą.

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

Jūs neprivalote siųsti pinigus, su- 
m< kėsite paštininkui, kai pristatys. 
Bet užsisakykite tuojau, nes vaistų 
kiekis specialia kaina yra ribotas.

Vardas ir pavardė
Adresas

Investuokite i MUTUAL FTTNDS. Ii 
formacijų reikalu kreipkitės j atsto 
va: ALFONSAS MAŽEIKA, c/o Irs 
Haupt & Co. 111 Broadway, room 515, 
New York 6. N. Y. Members Neu 
York Stock Exchange. Tel WO 4-600

Skaitykite ir platinkite 
“DARBININKĄ”

The Season’s Greetings To Our 
Many Friends and Patrons 

Berry Fnneral Home, Ine. 
ZYGMUN BEREZOWSKI. 

Funeral Dir.
525 E. 6th SL. N. Y. C.

AL 4-5746

r
f' f i!
i’

SEASONS GREETINGS. 
Catering for the Holidays 

and all times 
Call Us Now!l 

HLADUN CATERING 
166 Avė B.

AL 4-9755
*5

N. Y. C.

i! 
i! 
i!

»

$7JM) MIN. PER PERSON 
ON NEW YEAR’S EVE.

Suppers - Favors - Nofatemakers- 
Dancing

Christmas and New Year’s Day 
Dinner — $3.00

FAMOUS FOR FOOD
F O F F E

Wedding A Banųuet Facilities 
4th Avė. at 94th SL BTdyn. SH 5-9829

» 
»
I r »

SCHOLES BAKING, Ine. 
V. Lukas — Vedėjas

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

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

4 4
I1414 44
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To All Our Customers and Friends 

HAPPY HEALTHY NEVV YEAR

WAGNER’S GARAGE
Extends Heartiest Greetings 

for the Best "Nevv Years Ever” 
“Best Service at all times" 

656 Richmond Rd., 
. Staten Isiand

GI 7-6200

To Our Patrons and Friends 
Xmas A New Year Greetings

VIC BARANCO’S 
CENTRE DINER 
(Diner of Distinctionl

1637 Forest Avė., Egbert Sųuare, S. I.
Telephones:

GIb. 2-4283 or GIb. 2-9514

JOIN OUR NEW CHRISTMAS CLUB NOW

Lietuvi y Radio Draugijos Programos 
J. P. CINKUS, Direktorius

Trečiadieniais 9:30 vai. vak.—WWRL 1600 kc—50OO w.
GYVUOJA PER 23 METUS 

Oro bangomis transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika.
Tel. EV. 4-9293
AD JEZAVITAS
Muzikos Dir.

BROOKLYN II. N. Y.
J VALAKAS
Pranešimų Dir

Latest 
Interest 

Rate

j / 0/ Credited and
/2 /0 Compounded

A Year Quarterly
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. and October 5 will draw interest from the 
first of such montns if left to the end of the 

ųuarterly dividend period.

135 BROADVVAY at BEDFORD AVĖ.
539 Eastern Parkvvay at Nostrand Avenue 

Your Deposits in This Bank Are Fully Insured 
U p to $10.000.

Member Federal Deposit Insurance Corporation

On

5,

.. a ■■

Greetings of The Season
HARMONY PARK
PICNIC GROUNDS
909 Fingerboard Road 
Staten Isiand, N. Y.

Tel.: GI 7-9535
WEDDINGS and PARTIES

TO OUR PATRONS
SEASON’S GREETINGS

TAVERN ON THE GREEN 
2566 Hylan Boulevard 

Staten Isiand, N. Y.
Telephone: DOngan Hills 6-0909

XMAS A NEW YEAR’S 
GREETINGS TO OUR PATRONS 

PIAZZA RESTAURANT 
AND BAKERY 

2894 Richmond Temee. S. I.
Telephone: GI 2-9456

Best wishes for a Healthy, Happy. 
Prosperous Nevv Year to all

A. RUTKOWSKI, 
COAL A OIL

We can fili all your needs
714 A HumboMt St. B’klyn. N. Y.

EV. 7-7621

Best wishes for a Happy, 
Prosperous, Plentiful Nevv Year 

STOP-FIRE, INU.
125 Ashland Place, B’klyn. N. Y. 

TR 5-9611

SEASON’S GREETINGS

THE MILLIAMSBURGH

SAVINGS BANK

Brooklyn, N. Y. Ėst. 1851

MIUHAEL F. QUINN
Real Estate and Insurance

5707 5th Avė.
541 86th ST.

HY. 2-5186
Shore Road 5-7850

Merry Xmas and Happy New Year 
To Our Customers and Friends

MARTI N*S
E. Zielenieski, prop. 

FINE SHOES
661 Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8093

TO ALL OUR FRIENDS 
AND CUSTOMERS

STOP GENOCIDE
Atlik savo pareigą. įsigy k ir 
ant visų laiškų bei siuntų kli
juok “Stop Genocide” ženkle
lius. Tuo populiarinsi Lietuvos 
vardą ir jos kančias.

Surinktos lėšos bus panau
dojamos kovai prieš Lietuvoje 
vykdomą genocidą.
Ženklelių ir visos “Stop 

Genocide” akcijos reikalais 
rašyti:

Happy Nevv Year 
To All Our Friends

METROPOLITAN MINE A 
I.KH'OR CO.. INC.

Lic. No. L-508 
LONGO BROTHERS

474 Ninth Avenue 
New York 48, N. V.

Telephone: LOngacre 3-1135

We vvish a very
Helathy, Happy. Prospereous

NEW YEAR

I

MUITE EAGLE MARKET 
<28 .Mh Avė.

So. Brooklyn, N. V.
SO. 8-7347

Best wtfMF for a Healthy & Happy
New Year

««<

IJTHUANIAN NATIONAL 
MARTIROLOGY SECTION,

P. O. Box 1202 
Cleveland, Ohio

Merry Christmas and a Happy 
Nevv Year to all our friends

HOGE*S RAR * GRHJ.
Dancing every Saturday and 

Sunday
Large Hali for All Occasions

675 M'oodward Avr. cor. Gatės 
Avrnnr, Brooklyn 27. N. V.

EVergreen 2-9328

MATTTS DEUCATESSEN
Imene A Matthevv Jogusiak. ovvner

ST 8-5263
706 6th Avė. S. B’klyn. v Y.

Best vvishes 
for a Happy, Healthy, 

Plentiful Nevv Year -all year.
YVTLLIAM BUSS A SON, INC.

Fanerai Home 
WILIAM C. BUSS. Pres.

0708 Myrtle Ave^
Glendale, L.L, N.Y. HE 3-7077-8



BOSTONO žinios «
Parapijos mokyklos mokinių 

kaKdinč programa

buvo parapijos salėje po 
bažnyčia gruodžio 21 d. Salė 
buvo pilna suaugusių, jaunimo 
ir vaikų. Pačioje programoje 
dalyvavo labai daug mokinių. 
Visi buvo specialiai parengti ir 
dailiai aprengti. Seselės į tai 
įdėjo labai daug kruopštaus 
darbo. Pirmojoje dalyje 6 ir 7, 
skyrių mergaitės padainavo Oi 
greičiau, greičiau ir Varpai 
skamba. Antrojoje dalyje, pa
vadintoje Tylios nakties pas
laptis, pranešėjomis buvo V. 
Bali ir V. Vakauzaitė. Po tri
mitų dueto varpą šokį pašoko 
7 skyriaus mergaitės, o lietu
vaičių šokį — 6 skyriaus mer
gaitės. Lūpine armonikėle solo 
pagrojo Ant. Skudžinskas. Pas 
motulę augau solo padainavo 
G. Tamulytė. Gimnastikos nu
merį atliko 4 skyriaus berniu
kai gražuolių šokį šoko 4 sky
riaus mergaitės, akordeonu so
lo grojo Vaičaitis. Trečiojoje 
dalyje, pavadintoje Mažo me
delio dosnumas, medžius pa
vaizdavo 5 skyr. mergaitės, 
snieguoles — 1 skyr. mergai
tės, žvaigždes — 8 skyr. mer
gaitės, stirnas — 2 skyr. vai
kučiai. Girininku buvo Juozas 
Giedraitis. Paskutiniojoje da
lyje, pavadintoje Ženklas is 
dangaus, gyvajame paveiksle 
Marijos rolėje buvo R. Katau- 
skaitė, o šv. Juozapo — V. 
Mockus. Angelo pasveikinimą 
pasakė N. Razvadauskaitė, o 
kito angelo giesmę pagiedojo 
M. Mikšiūnaitė. Choristais bu
vo ir 7 skyr. berniukai.

Programos vidury klebonas

S. Barasevičius ir Sūnus 
FUNERAL HOME

254 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEV1ČIUS 
LaMotuviu Direktorių*

TeL SOuth Boston 8-2590

WAITKUS
FUNERAL HOME

197 VVEBSTER AVĖ. 
Cambridge, M*ss.

PRANAS W AITRUS
Laidotuvių Direktorių* 

ir BahamuotojM

NOTARY PUBLIC
Patarnavime* diena ir naktį

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Carr>7 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos 

tos pačios ir j kitus miestus.
Reikale saulute: Tel. TR «-9434

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

SM EAST BR0ADWAY
D. A. Zaletakas, F. E. ZaleMtfb

Patarnavimas diena ir naktj. 
’ Koplyčia šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC
TeL 80 3-4913

kun. Pr. Virmauskis ir kun. 
A. Abračinskas pasakė sveiki
nimo ir padėkos žodžius.

Visa programa praėjo jau
kioje šventiškoje nuotaikoje ir 
seselėms už tai priklauso nuo
širdi padėka. Viskas vyko vien 
lietuvių kalba.

Vienos berniukų choras 
rengia koncertą Bostone sau

sio 4 d. 8 vai. 30 min. Sym- 
phony Hali. J šio visam pasau
ly garsaus choro koncertą vyks 
parap. choro choristai. Jiems 
bilietus perka ir juos į koncer
tą lydi klebonas kun. Pr. Vir
mauskis.

Skautų kalėdinė programa 
įvyko salėje po liažnyčia 

gruodžio 20 d.

Rengia misijoniei iui 
išleistuves

Gruodžio 21 d. pobažnytinė- 
je salėje buvo susirinkę j pa
sitarimą pora dešimčių kun. 
Prano Jakimavičiaus pažįsta
mų ir nutarė grįžtančiam į mi
sijas išleistuves surengti sau
sio 3 d. 8 vai. vak. parapijos 
salėje, 492 E. Seventh St., So. 
Boston.

Išleistuvių programai pa
rengti sudaryta komisija iš šv. 
Vardo draugijos pirmininko 
Juozo Leščinsko, Sodalicijos 
pirmininkės J. Antanėlienės, 
Magdalenos Planskienės ir O. 
Pečiulienės.

Kun. Pr. Jakimavičius yra 
gimęs ir augęs So. Bostone. 
Penkeris metus dirbo misijose 
Jamaica saloje, West Indies. 
Rugsėjo mėn. parvažiavo į sa
vo tėviškę atostogų. Naujų 
Metų pradžioje jis vėl grįžta į 
Jamaica. Į išleistuves kviečiami 
visi lietuviai pagerbti savo tau
tietį, dirbantį kilnų misionie
riaus darbą.

Parapijos choras
kalėdinių pamaldų metu la

bai gražiai giedojo kalėdines 
giesmes.

Dr. K. Šidlauskas,
praeitą pavasarį įgijęs Har

vardo universitete teisių ma
gistro laipsnį, šiuo metu dirba 
vienoje revizorių firmoje Bos
tone.

A. šimavičius,
atsikėlęs iš Hartfordo, šiuo 

metu dirba namų pardavimo 
agentu pas J. Tuinilą.

šeštadieninės mokyklos 
Kalėdų eglutės 

programa vyksta ateinantį 
sekmadienį, sausio 4 d. 3 vai. 
p.p. parapijos salėje po bažny
čia. Bus gražus vaidinimas, ba
letas, taut. šokiai. Veiks bufe
tas. Paprastai šių parengimų 
metu susidaro ypač šilta lietu
viška nuotaika ir sutraukia 
daug lietuviškos visuomenės, 
giais metais ypač tikimasi 
daug svečių — vaikų tėvų ir 
šiaip mielų tautiečių. Nepralei
skite progos dalyvauti gražioje 
programoje ir paremti svarbų 
lietuvišką darbą!

Moterys šelpia ligonius
Lietuvės tremtinės, dirban

čios Hood Rubber Co. Water- 
town suaukojo liet, ligoniams 
Vokietijoje šelpti 30 dol. 50 
cnt. ir pinigus išsiuntė kun. 
Alf. Bernatoniui.

Išrinkta L Piliečių Dr-jos 
valdyba 1953 metams

So. Bostono L. Piliečių Dr- 
jos pirmininku išrinktas adv. 
K. Kalinauskas, vicepirminin
ku—A. Neviera, prot. sekret. 
— adv. A. Young, finansų 
sekr. — J. Kersanskas, iždi
ninkas — J. Baltrašūnas, mar

šalka —F. Grendelis. Direk
toriais išrinkti: adv. J. Griga
lius, dr. A. Kapochy, A. J. 
Namaksy, T. Grevis, M. Plu
ta, P. Razvadauskas, S. Griga- 
navičius.

Mokyklos paleistos atostogų
gruodžio 23 d. ir grįš į dar

bą sausio 5 d. šeštadieninė 
mokyklas pradės darbą sausio 
10 d.

Dr. V. Budrevičiūtė atidarė 
kabinetą

Dr. V. Budrevičiūtė (Bcd- 
dick) So. Bostone, 394 W. 
Broadv/ay, (tel. SO 8-1412) a- 
tidarė kabinetą ir priiminėja 
ligonius 2-4 vai. p.p. ir 7-8 vai. 
vak. Susitarus, vyksta ir pas li
gonius į namus (namų adr.; 17 
Waldeck St., Dorchestere. tel. 
TA 5-9336).

Dr. V. Budrevičiūtė yra pir
moji lietuvaitė čia atidariusi 
savo gydytojo kabinetą. Eilę 
metų ji dirbo valstybės depar
tamente, Statė House. Bostone.

“Darbininko” skaitytojai ir 
rėmėjai Dr. Budrevičiūtei lin
kime gero pasisekimo.

Padėka
Prof. sktn. Ig. Končiui ta

riame skautišką DĖKUI už 
tradicinę $5.00 auką vietoje 
Kalėdų ir Naujųjų Metų svei
kinimų.

Bostono Skautų Vietininkija 

Lietuvių skaičius Bostone 
paskelbtas Fed. Cenzo Biu

ro. Lietuviais laikomi tie, ku
rie pasisakė esą gimę Lietuvo
je. Tokių rasta 4.530. J šį 
skaičių įeina tik tie lietuviai, 
kurie registruoti Bostono mie
ste. Visų priemiesčių, kurie tu
ri savo savivaldybes, lietuviai į 
šį skaičių neįeina.

Visdėlto, būtų įdomu bent 
apytikriai nustatyti mūsų

miesto lietuvių skaičių, įskai
tant ir tuo6, kurie gi
mė ne Lietuvoje. Sakoma, kad 
esama apie 20.000. Gal bend
ruomenė kada galės įvykdyti 
lietuvių surašymą visame kraš
te ir tada bus galima turėti tik
resnį vaizdą.

Dr. M. Gimbutienė
paskelbė straipsnį amerikie

čių žurnale “American Antro- 
pologist” antrašte “On the O- 
rigin of North Indo-Euro- 
pians.”

T. Babuškinaitės jaunos baleti- 
ninkės ir O. Ivašldenės mažy

tės taut. šokių šokėjos-jal 
dalyvaus šeštadienį liet, mo

kyklos eglutės programoje 
sausio 4 d.

Bostono Rašytojų Klubo 
susirinkimas

įvyksta šeštadienį, sausio 3 
d., 7:30 vai. v. naujose patalpo
se — So. Bostone Tautininkų 
namuose. Literatūrinę progra
mos dalį atliks Jurgis Jankus, 
vienas stipriausių ir įdomiausių 
naujosios kartos beletristų, ku
rio romanas “Paklydę paukš
čiai” sukėlė kritikos audrą. 
Aktualia tema paskaitą apie 
senovės lietuvių tikėjimą ir 
dievus skaitys Dr. Marija Gim
butienė. Numatoma ir koncer
tinė dalis.

A. Skudžinskaitė ir R. 
Iadmonas

yra jaunesniųjų moksl. at- 
kų globėjai Bostone. Mergai-
tęs jau daro susirinkimus kas 
dvi savaites. Berniukai žada 
neatsilikti.

NAUJA GYDUOLE

SPORTAS
IŠKRYPIMAI SPORTE

P. Ganvytns
Kas seka visus sporto įvykius, 

paskutiniu metu galėjo pastebėti, 
kaip žinomas Tony de Spirito visais 
galimais būdais bandė pasiekti nau
ja pasaulio rekordą arkliu lenkty
nėse. Iki Šiol 3 geriausioms šios sri
ties atstovams yra pavykę vienų

IEŠKOMI

Mazat, ar Marzat, gimusi 
Rachner, ar Lackner. Johan- 
na, iš Lietuvos, “Gross-Schel- 
lerin”.

Menkaitis, Pijus, iš Užubalių 
k., Pajevonio v,, Vilkaviškio 
apskr.

Norkus, Stasys, iš Bačių k., 
Eržvilko v., Tauragės apskr.

Petruškevičius, Vincas ir jo 
du broliai, iš Ralių k., Kros
nos v., Seinų apskr.

Rachner, ar Lackner. ište
kėjusi MAZAT, ar MARZAT, 
Johanna. iš Lietuvos, “Gross- 
Schellerin”.

šimakaitis, Jurgis, iš Nau
miesčio, šakių apskr.

Siurblaitė-Dabšienė, Ona, iš
Skliaustų-Spelčių k., Luokės 
v., Telšių ap.

Skauradžius, Karolis ir jo 
brolis.

Stuoma, Petras, iš Stuburų 
km., Salamiesčio parap.

Užusenis, Kazys, iš Skvar
bų k., Subačiaus v., Panevė
žio apskr.

Ieškomieji arba apie juos >i- 
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consuiate General fo Lithua- 
nia, 41 West 82nd Stree, New 
York, 24, N. Y.

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

Lithuanian 
Furniture Co. 

MOVERS-
80 8-4618

INSURED and BONDED 
Local and Long Distance Moverr

a.

A. J. NAMAKSY
Office Tel. SO 3-9943

REAL ESTATE & INSURANCE
409 W. BR0ADWAY

So. Boston, Mass.

BES. 37 ORIOLE STREET 
West Roxbury, Mass.

Tel. PA 79492.M

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

nerviškų galvos skaudėjimų, 
nuo šalčių ir lytiško silpnump, 
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 •va
ro $2.00.

Prisiunčiam į namus.
ALEXANDER’S CO.

414 West Broadway, 
South Boston 27, Mass.

1 
metų būvyje laimėti 388 lenktynes. 
17 m. amžiaus De Spirito turėjo ga
limybių šį rekordų pralenkti, tačiau 
dėl jo paties kaltės to. tur būt. ne
pasieks. Jaunuoli paskutiniu metu 
tiek apsėdo ta mintis. kad nebe
klausė nei patarimų, nei j taisykles 
beatsižvelgė. Kai Rhode Isiand pasi
baigė sezonas, jis nuskubėjo j Ma- 
ryland, o ten keletą dienų pajojęs ir 
nieko nepešęs, traukė i Floridą, kur 
jam pavyko savo laimėjimų skaičių 
I>akelti iki 370. Tačiau ten jodamas 
taip smarkiai prasilenkė su taisyk
lėmis. kad buvo 10 dienų diskvalifi
kuotas. Januolis tada bandė skristi 
į Kubą, kur planavo lenktynes tęs
ti. Tačiau vietinės įstaigos atsižvel
gė į Floridos suspendavimą ir jam 
nesuteikė startavimo teisės. Tiesa, 
jam dar yra likę apie 10 jojimo die
nų. kai pasibaigs jo diskvalifikacija, 
tačiau abejojama ar jam pavyks pa
siekti 388 laimėjimų skaičių. Reikia 
pripažinti, kad jis profesionalas, ta
čiau negalima pagirti jo nepaprasto 
ir beatodairinio veržimosi. Kaip 
rašo žymus amerikietis sporto žino
vas Willie Ratner. Tony de Spirito 
tiek apako, garbės beieškodamas, 
kad su juo nebegalima susikalbėti. 
Tai gera pamoka, kad saikas sporte 
labai svarbus reiškinys, ir primena 
mums, kad sĮiortas yra tik priemo
nė, o ne tikslas.

Dar blogiau kai į sporto reiški
nius visu savo autoritetu kišasi val
stybė. Tai tikrai neigiamas reiški
nys ir jo galima tikėtis tik Sovietų 
Rusijoje. Štai, prieš kurį laiką Kom- 
somolskaja Pravda atspausdino 
straipsnį, kuriame labai aštriai pa
smerkiami rusai sportininkai, atsto
vavę SSSR olimpiniuose žaidimuose, 
ir ypač daug karčių žodžių paleista 
futbolo komandos adresu. Mat. ru
sai nepajėgė suprasti, kad jugosla
vai galėjo juos nugalėti. Kad ateity 
rusų futbolo lygis būtų aukštesnis.

minėtas laikraštis reikalauja, kad 
valstybė prižiūrėtų šiuos reikalus ir 
iškelia eilę taisyklių bei planų, ku
riuos reikią įvykdyti, žadama pra
vesti nutarimą, kad tarpvalstybinėse 
varžybose negalėtų dalyvauti senes
ni kaip 22 m. jaunuoliai, nes vyres
ni jau esą Į>er seni tam sportui rr 
negalėsią tinkamai atstovauti SSSR. 
Skundžiamasi, kad iš 400 žymiųjų 
rusų futbolo žaidėjų, 300 nebaigę 
gimnazijos ir tas faktas trukdo ge
resni jų treningą. Visi, kurie bent 
kiek prisidėjo prie rungtynių pra
laimėjimo. vadinami sabotažninkais. 
Siūlomas planas, pagal kuri būtų 
galima išugdyti nauja talentą ir jam 
duoti progos pasireikšti. Nėra abe
jonės. kad šis planas bus įvykdytas 
ir iš šių faktų ryškiai matome, kad 
sportas jau tapęs tikslu Kad tai 
blogybė, netenka nei aiškinti, tuo 
labiau, kad rusai save skelbia mė
gėjais.

ŠACHMATAI 
Ved* K. Merkis

Chicagos Perkūno šachmatininkai 
laimėjo prieš West Suburban Chess 
Club 3>o 21... Tai buvo pirmus
perkūniečių rungtynės tarpklubmėse 
Chicago Greater League 1952-53 
pirmenybėse. Shelton - Tautvaiša 
0 1. Pursell - Zujus O 1. Fallert-
Kalvaitis 1 O. Jaslyn - Jakštas u-l. 
Venessar - Šalkauskas lį lLie- 
berz - Karpuška 1 O. W. Suburban 
eilėse lošia estas, tremtinys, Venes
sar.
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Unksnių Kalėdų ir 
Ijūiiiingu Naujų Metų!

ATHERTON 
FURNITURE CO.

Ji

L
Tel.—393

BUIMiE’S SEA FOOI)
Who!ase and Retail 

FKH—L( )BSTERS—CI > A M S
4Kr «■ 4». ■» «■ «■ «■>■» J4RK«• -4BO

| Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Ū Transliuoja iš stiprios radijo stotie* WLOA, 1550 kylocycles Tel. 4714

379 N. Main Street 
Brockton 35, Mass.

KIEKVIENA SEKMADIENĮ — nuo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

MNIGHTS OF IJTHUANIA WLOA
BRAnnoCK. PA.

LIETUVIU RADIO VALANDOS PROGRAMA 
WENX—1230 kilocye.le*—Marblehead-Salem, Mass.

Kiekvieną šeštadieni nuo 11 iki 12 vai. vidudienio. Jeigu norite ką 
nors pasvekinti ar paskelbti, tai sųskite: IJTIIUANIAN RADIO 
HOI R, 50 Cottage St., Norvvood. Mass.

Skyrius: LITHl JANIAM FURNITURE CO., 329 W. Broadoay. 
So. Boston 27, Mass.

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

Krūvi* iki 800 svaru didesnis negu kitų dvito- 
nių sunkvežimių dėl to. kad Ford F-6 turi ma
žiau negyvo svorio. Vienintėlis pasirinkimas 
dvitonių sunkvežimių yra V-8 arba Six- Iki 
112 arklio jėgų!

Tik FORDO sunkveži
miai teikia galimybę su
taupyti iki 14% gazo!
Trys visiškai nauji mažos trinties Fordo 
sunkvežimių motorai yra ultra modernūs, 
trumpų smūgių tipo, kur velėnas mažiau 
kartų apsisuka per kelio mylią ir mažiau 
jogos susinaudoja trinčiai. Sutaupykit iš 
septynių galionų jk> 1 galioną! Dabar'penki 
didieji Fordo sunkvežimių motorai... siekia

Tik FORDO sunkveži-
miai teikia šitokį pigų 
važinėjimo įrodymą!
Pasižiūrėkite Economy RUn knygos, kur 

sunkvežimių savininkai pateikia 
duomenis apie gazo, aliejaus ir išlai
kymo išlaidas. Pamatykite, kaip ma
žai kainuoja vežti Fordo 
sunkvežimiu!

iki 155 arklio jėgų!

gavimas priklauso nuo tiekimo sąlygų.

Vienintelis pasirinkimas su nau- 
jausiuoju mažos trinties motoru* 
Pasirinkimas iš 101 arklio jėgos 
Cost Clipper Six arba garsaus V-8 
sunkvežimio, dabar 106 arki, jėgų!

Paveiksle nurodytų priedų bei papuošimų

jas
.i n4 **V° Tik FORDAS teikia ilgesnio 

sunkvežimių amžiaus įrodymą!
Panaudodami vėliausiais 8,0660,000 sunkvežimhi 
regi*tr*eij»* duomenim!*, gyvybė* draudimo eks
pertai Įrodo, kad Fordo sunkvežimiai ilgiau laiko.

APLANKYKITE SAVO DRAUGIŠKA FORDO PARDAVĖJA. Kt RIS LENKI JUMS 
LAIMINGU NAUJU METU:

Linksmų Kalėdų ir
Laimingų Naujų Metų! ■a • • »

CALLAHAN’S 
INoruood Furniture Companv

UASHINGTON STREET

iš
iš 
iš 
iš 
a

NORVVOOD, MASS. g

Linksmy Kalėdų ir
LaimingŲ Naujų Metų!

EDGAR’S DEPT. 
STORE

Tel. — 1

May Your
Christmas 

Be
Merry 

and Bright

195 MAIN STREET
Brockton, Mass.

BROCKTON EDISON COMPANY
w ♦
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DARBININKAS P. Dulkę amžinybėn palydint

NAUJIENOS
BROOKLYNO ARKIVYSKU
PAS DĖKOJA UŽ SVEIKI

NIMUS
J New Yorko Lietuvių Kata

likų Seimelio sveikinimą ir pa
dėką už parodytą lietuviams 
užuojautą bei suteiktą pagalbą 
Jo Ekscelencija Brooklyno 
Arkivyskupas atsiuntė ALR- 
KF New Yorko apskr. pirmi
ninkui laišką, kuriame rašo:

Leiskite man padėkoti Jums 
ir Didžiojo New Yorko Lietu
vių Romos Katalikų Federaci
jos Seimelio, įvykusio 1952 m. 
gruodžio 14 d., dalyviams už 
Jūsų gražius linkėjimus ir nuo
širdų geros valios pareiškimą.

Jums visiems aš noriu pa
reikšti. kad man bus visuomet 
didžiausias malonumas su taip 
gerais šios vyskupijos lietuvių 
dvasiškiais darbuotis, kad ne 
tik dvasinius,, bet ir visuomeni
nius mūsų gerų lietuvių reika
lus paremtume visur, kur tik 
bus galima ir trokštama.

Šia proga aš siunčiu labai 
nuoširdžius sveikinimus ir ge
riausius linkėjimus Didžiojo 
Netv Yorko Lietuvių Romos 
Katalikų Federacijos apskri
ties valdybai ir nariams, mels
damas Dievą jums visiems 
gausių dvasinių ir žemiškų pa
laimų Naujuose Metuose.

Ištikimas Jūsų,
Thomas E. Molloy,

Brooklyno Vyskupas

Šeštadieninės mokyklos 
eglutė

Šeštadieninės Maironio mo
kyklos Kalėdų eglutė įvyks 
Apreiškimo parap. salėje sau
sio 4 d. Numatyta įvairi meni
nė programa, tautiniai žaidi
mai ir Kalėdų senelio dovanos. 
Kviečiami visi, ypač Nevv Yor
ko lietuvių jaunimas 
šventėje dalyvauti.

šioje

Liet. Kat. Darbininku Klubo 
susirinkimas 

šaukiamas sausio 3 d. vai.
vakar. Angelų Karalienės pa
rap. salėje. Bus svarstomi 
klubo veiklos reikalai ir apta
riama šv. Kazimiero šventės 
minėjimas, kurį klubas rengia 
kovo 8 d. Visi nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti.

Valdyba

Primicijų iškilmės
Gruodžio 28 d. 11 vai. Ap

reiškimo parap. bažnyčioje sa
vo pirmąsias iškilmingas mi- į 
šias giedojo vienuolis pranciš- * 
konas Tėv. Eugenijus Jurgutis. ' 
Žmonių į pamaldas susirinko 
gausiai. Primicijų apeigos kėlė 
nuostabiai graudžią religinę 
nuotaiką. Iškilmei pritaikytą 
pamokslą pasakė pranciškonų 
provincijolas Tėv. Jurgis Gai- , 
liušis, iškeldamas kunigystės 
reikšmę pasauliui ir priminda
mas skaudžią mūsų tėvynės 
padėtį, kur žudomi dvasiškiai. 
Per primicijų mišias įspūdin
gai giedojo Apreiškimo parapi
jos choras. Pabaigoje naujasis 
kunigas visiems suteikė primi
cijų palaiminimą.

4 vai. Apreiškimo parapijos 
salėje įvyko Primicijantui pa
gerbti pobūvis su užkandžiais. 
Daug išreikšta sveikinimų ir 
linkėjimų naujajam Dievo tar
nui. už kuriuos jis visiems nuo
širdžiai padėko o. Pabaigoje 
sugiedota Ilgiausių metų.

Diskusijos Pabaltijos Sąjungos 
klausimu

Gruodžio 19 d. Lietuvos 
Laisvės Komiteto patalpose į- 
vyko Federalistų klubo posė
dis. kuriame Dr. V. Viliamas 
padarė pranešimą Pabaltijo 
valstybių atstatymo ir apjungi
mo klausimu. Prelegentas savo 
pranešime ypač atkreipė dė
mesį į Pabaltijo valstybių atsi
kūrimą po pirmojo pasaulinio 
karo, iškeldamas, jog Estija ir 
Latvija atsistatė gana palan
kiose sienose, tačiau Lietuva 
apjungė maždaug tik pusę savo 
etnografinių sričių. Dėl to da
bar turi būti ypač daug deda
ma pastangų, kad. atkuriant 
vėl Lietuvą, ji apjungtų gali
mai didesnius etnografinės 
Lietuvos plotus. Pereidamas 
prie Pabaltijos sąjungos, prele
gentas pažymėjo, kad ši sąjun
ga jokia prasme dar neišspręs 
šių kraštų visų politinių, eko- 
nominnių bei kultūrinių prob
lemų. Tačiau ji gali būti pir
miniu junginiu. Pabaltijo kraš
tam įeinant į visų Baltijos tau
tų, Rytų ar net ir visos Euro
pos federaciją ar kitus jungi
nius.

Po pranešimo buvo gana pla
čios diskusijos, kuriose dalyva
vo V. Sidzikauskas, K. Bielinis, 
J. Pažemeckas, J. Audėnas, 
V. Stašinskas, A. Simutis, Dr.
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Šv. Kai ėdy ir Nauj y jų Mėty
proga

reiškiu nuoširdžiausius sveikinimus ir 
linkėjimus savo giminėms, visiems BALF 

bendradarbiams ir prieteliams.
Ypatingai reiškiu linkėjimus Naujųjų Metų proga trem
tyje likusiems vargšams lietuviams, kurie dar neša sunkią 
tremties naštą, linkėdamas, kad ko greičiausia jų gyvenimo 
sąlygos ir aplinkybės pagerėtų ir kad jų skurdas pasibaigtų. 

Apgailestauju, kad dėl nesveikatos ir laiko stokos 
negalėjau pasiųsti asmeniškų sveikinimų.

Kun. Dr. J. B. Končius, 
BALF Pirmininkas

A. Trimakas, M. Tolišius, Ger- 
vickas, A. Musteikis ir kt.

Kitame tuo klausimu prane
šime, kurį sutiko padaryti V. 
Stašinskas, numatyta konkre
čiau pasvarstyti Pabaltijo ap- 
sijungimo formas.

Kalėdiniai sveikinimai 
Lietuvai

Švenčių proga “Amerikos 
Balsas” perdavė į Lietuvą spe
cialią programą. Be Kalėdinių 
giesmių, linkėjimus Lietuvai 
pareiškė vyskupas V. Brizgys 
iš Chicagos, Lietuvos ministe
ris Povilas Žadeikis iš Wa- 
shingtono, Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirm. L. šimutis ir ki
ti. Visa eilė jaunimo ir kitų 
organizacijų kreipėsi į tėvynę 
ir linkėjo • sulaukti laisvės ry
to. “Kalėdų vilties eglutėje 
Lietuvai” dalyvavo mūsų dra
mos aktoriai.

Lituanistiniai rūpesčiai
Apreiškimo par. mokyklos 

Tėvų Komitetas vakarams bei 
koncertams rengti yra sudaręs 
Komisiją, j kurią jenia dr. B. 
Paprockienė, V. Klinavičius ir 
J. Strazdas, šios komisijos su
rengtas vakaras lapkričio 29 d. 
labai pasisekė. Tėvų komitetas 
iš gautojo pelno sumokėjo už 
mokslą tų mokinių, kurie dėl 
neturto patys neišgali susimo
kėti.

Retas lietuvis Brooklyne ir 
plačioje apylinkėje nepažinojo 
Angelų Karalienės parapijos 
vargonininko a. a. Prano, Dul
kės, kurį taip netikėtai negai
lestinga mirtis išplėšė iš gyvų
jų tarpo. Visi liūdi, visi jo gai
lisi.

A. a. mm. P. Dulkė

Velionis gimė 1896 metais 
kovo mėn. 19 d., Lietuvoje. J 
JAV atvyko 1913 metais. Pra
džioje apsigyveno Waterbury, 
ten dirbo ir mokėsi vargoni
ninkauti. Po kurio laiko persi
kėlė į Pennsylvania, vargonir.- 
kavo Tamaųua, Pa., lietuviu 
parapijoj, ten ir vedė. 1924 m. 
1928 metais vasario 1 d. per
sikėlė į Brooklyną, čia išbuvo 
ištikimas savo pareigoms iki 
mirties.

Sukūręs lietuvišką šeimą už
augino tris sūnus k dukterį irMokinių padaugėjo

Apreiškimo parap. mokyklos 
lituanistikos grupėje po įvyku
sių prieš Kalėdas pirmojo pe
riodo egzaminų — mokinių pa
daugėjo. Įstojo tie, kurie nuo 
mokslo metų pradžios dėl įvai
rių rimtų priežasčių buvo ne
spėję persikelti.

Užbaigus pirmąjį mokslo 
pusmetį, Apreiškimo parap. 
mokyklos mokinių tėvai buvo 
nudžiuginti nepaprastai žymia 
lituanistikos dalykų pažanga, o 
ypač žemesnėse klasėse, dėl 
kurių lyg kai kas abejojo, kad 
nebūti) mažučiams per sunku. 
Pasirodo, kad lietuvių kalbos 
mokymas šalia kitų angliškųjų 
dalykų mažyčiams padėjo leng
viau susiorientuoti apskritai SKUBĖKITE 
skaitymo technikoje. Dėl auk- REZERVUOTI VIETAS
štesnių klasių numatomos pa
žangos nė vienas tėvas nebuvo 
suabejojęs ir dabar tai paaiš
kėjo tikrovėje.

Stephen Bredesjr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avė., 
Brooklyn 8, N. Y.
Tel. APplegate 7-7083

William J. Drake 
( D*AGCNAS) 

LIETUVIS ADVOKATAS 
85-M WAREHAM I’L. 

JAMAĮCA, N. Y.
Tel. Jamaiea 6-7272

KASKAS

juos gražiai lietuviškai išauk
lėjo. Rūpinosi, kad ir jo vaikai 
sukurtų lietuviškas šeimas.

Velionis buvo labai uolus sa
vo pareigose ir didelis muzikos 
mėgėjas. Yra sukomponavęs 
keletą lietuviškų dainelių. Be 
jo nepasiėjo nė viena dainų 
šventė, nei vienas didesnis pa
rengimas. Jis visur dalyvavo, 
visur prisidėjo. Per visus jo, 
kaip vargonininko darbo me
tus daugybė mūsų tautiečių jo 
palydėti laidotuvių giesmėmis 
į amžiną poilsio vietą. Tad 
nenuostabu, kad ir jį tikintieji 
nuoširdžiai prisiminė ir gausiai 
lankė jo kūną J. Garšvos kop
lyčioje bei palydėjo į kapus. 
Patenkino jo troškimą, kurį

jis nuolat kartodavo parapijie
čiams — kam, girdi, tos gėlės 
ant kapo, juk vis tiek tą pačią 
dieną jos bus išmestos j šiukš
lių vietą, verčiau užprašykite 
šv. mišias. Nepašykštėjo tikin
tieji jam šv. mišių, o jo karstą 
puošė labai kuklūs gėlių buke- 
tėliai.

Parapijos kunigai, visi tikin
tieji ir pažįstami reiškia gilią 
užuojautą velionies žmonai 
Marijai ,sūnums Bernardui, 
Povilui, Steponui ir dukrai Ci
nai Bagdanavičienei su vyru. 
Teilsis ramybėje.

Kun. P. Lekeiis,
V. J. Atsimainymo parap. 

vikaras, sužeistas automobilio 
nelaimėje. Gydosi ligoninėje.

Gruodžio mėn. “Ateitis**

Baigdama metus, “Ateitis” 
išėjo padidinta, net 32 pusi, 
gausiai iliustruota, šį numerį 
išleido prel. Ig. Kelmelis. Nu
meryje randame šiuos svarbes
nius straipsnius: kun. Jono 
Petrėno — Džiaugsmas iš Bet
liejaus, V. Vyganto — Ar pa

siduosime srovei, Enatos 
Skrupskelytės— Nekaltas Ma
rijos prasidėjimas, specialu®. 
puslapis garbės leidėjui prel. 
Ig. Kelmeliui, V. Kavaliausko
— Dievas tremties poezijoje; 
dailiosios literatūros skiltyse
— gražią Fl. M. Kingsley le
gendą— Žvaigždę, Daivos Nau- 
ragytės eilėraščius, Antano 
Jasmanto — Mišios Nazareto 
mergaitei (eil ).

=

Dr. S< Chernoff
22* — tad Avė.. N. Y. C.

(Cor. 14th St.)
Telef. GRamercy J-1U1

Aitrūs ir choniški susirgimai 
gydomi pennicilinu. oda. hormo
nai. Kraujo ir Uapumo tyrimai.

Ofiso valandos: kasdien 10-6:45
Sekmadieniais—nuo 11 vai. 

iki 1 ’-’l »»”

Tel. OR 4 -KM

Dr. Joseph Žabner
AKIU GYDYTOJAS

- «5 E. 7th St, N. Y. City

VALANDOS
Treč. ir šeštad. 10—12
Pirm., trečiad. ir penkt. 5.30-7.30

POLAKAS GARANTUOJA, kad 
jūs gulte mokėti brangiau, bet 
jūs negalite suruošti geresnių 

laidotuvių.

$250 
"ąžuolinis 

karstas
Kaina laidotuvių nėra problema, 
nes mes turime dideli pasirinki
mu karstų.

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

Nemoka už koplyčia

r' »
►
» »» »

» »»
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Ofiso tel. GLenmore 5-3094
Namu tel. GLenmort 3-4445

DR. VACLOVAS PAPROCKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė-, Brooklyn 7, N. Y.
Priėmimo valandos:

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., šeštad. 10 iki 3 p.p. 
išskyrus ketvirtadienius ir šventadienius.

4444444444441
1

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 Lane, Bay Shore, L. L

Telef. Bay Shore 3710

VALANDOS:
Susitarus: antrad. ketv. ir 
*ešt. nuo 5 iki 8 v.v.
Susitarus: pirm., treC. ir 
penkt. visą dieną ir šešt. 
tik ii ryto.

JOHN DERUHA, M. D.
Inkstu, pAalču, odos, kraujo, viduriu ir kitu ligų gydytojas.

> Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 dol. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9. 
, Mokslus baigęs Europoje

12* E Mtk STREET NEW YORK CITY
j Viri Lexington Avė. požeminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
i iš visur. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir moterims.

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. MACHULIS
REAL ESTATE A INSURANCE

8656 8fitb Street, Woodhaven 21, N. Y
TeL VIrginia 7-1896

ANTANAS POLAKAS 
LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA 

151 Metropolitan Are.
Telefonas EVergreen 7-8479

TeL STngg 2-5*4$

-BRAZISM. Samaitiene perėjo dirbti j 
Valstybės Departamentą 

Margarita Samaitiene, dau
giau kaip ketverius metus dir- 
busi NCWC ir ilgoką laiką 
tvarkiusi pagal DP bilių iš Eu
ropos atvykstančių lietuvių 
reikalus šioje organizacijoje, 
DP programai pasibaigus, šio
mis dienomis perėjo dirbti į 
Valstybės Departamento admi- 
nistraciojs skyrių New Yorke.

Mirė F. Stasilionis
Gruodžio 23 d. Kearny, N. 

J., mirė žinomo katalikų vei
kėjo J. Stasilionio brolis F. 
Stasilionis. Velionis buvo kilęs 
nuo Rokiškio ir apie 55 m. am
žiaus. Buvo nevedęs. Palaido
tas su bažnytinėmis apeigomis 
gruodžio 29 d. S. K. Lukas

KONCERTUI 
Sekm. Sausio 18, 

3-čią vai.

Brooklyn Academy 
of Music

Lafayette Avė., 
Downtown — Brooklyn

Visi subway privažiuoja 
arti salės
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Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDWARD MISIŪNAS 

Savininkai
LIETUVIŠKA UŽEIGA, KUR VISI MYLI UŽEITI 

Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti 
Importuoti konjal Hiai - Televizija - Muzika - Sportas

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

Matthew P. Ballas
(BIELIAUSKAS) 

FUNERAL HOME 
M. P. Ballaa — Direktori 

Alto. BnHiS— Užtinu
Reikalų Vedėju

860 Grand Street
BROOKLYN, N. Y. 

NOTARY PUBLIC
Bilietai ($1.80, $2.40, $3.60) 
gaunami Darbininke, Gabijoje, 
klebonijose; taip pat pas J. Gin- 
ku, J. Stvką, J. Liudvinriti. A. 
Trečioką ir pas Lietuves Vyčių 

narius.

NAUJUS METUS

Hevemeyer ir No. 5th St.

r

SU NEVV YORKO ATEITININKAIS
APREIŠKIMO PARAPIJOS ŠALME

SVEIKINU VISUS LIETUVIUS, 
SULAUKUSIUS 

NAUJŲJŲ METŲ 
IR LINKIU 

VLSOKIARIOPOS LAIMĖS

PAUL NYRIUS

IŠKILMINGAS 
NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS 

BROOKLYNE
GRAND PARADISE SALĖJE

320 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Rengia 

“ŠVIESOS” sambūrio New Yorko «k. ir
*’AITVARŲ” KVARTETAS

Pradžia 9:30 vai. — 1953 Naujųjų Metų isvakarėje.
Programoje: Operos solistė Vincė Jonuškaitė ir “Aitvarą" 
kvartetas. Konferuoja Alfonsas Petrutis. šokiams gros J. 
THOMAS orkestras. įžanga: $3,00 (A. L Studentą S-gos 
nariams $1.50). Bilietus galima iš anksto gauti pas rengė
jus, “Gabijos” knygyne Brooklyne ir p. A. Trečioko įstai
goje Newarke. Stalus užsisakyti Tel. GL 5-6262.

RENGĖJAI

Alg. Kačanausko orkestras. įdomi programa, 
atskiri staliukai, užkandžiai, vynas — visas 
malonumas — tik 2.50 dol. (įskaitant vyną 
ir užkandžius).

Studentams ir moksleiviams — 1.50 dol.
PRADŽIA: 9.30 VAL.

Rengėjai

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius * BabamuoiojM 
Moderniam Koplyčia 
423 MetropoUntan Avė. 

Brooklyn, N. Y.


