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TARIASI DĖL PASIKEITIMO 
BELAISVIAIS

e 4

Dėl nusiginklavimo nuomonės
Tokio. — Paliaubų derybo

se esą kiek padidėjusios viltys, 
kad keturiolikos dienų laiko
tarpy pavyks susitarti, J)et di
delės pažangos nepadaryta, 
šiuo metu diskutuojama pa
liaubų vykdymo priežiūros ir 
belaisviais pasikeitimo klausi
mai.

Komunistų atstovai pasiūlė, 
kad būtų paleisti visi dabar e- 
santieji nelaisvėje vienoj ar ki
toj pusėj. Tuo tarpu Jungt. 
Tautų delegacija siūlo pasi
keisti vyrą už vyrą, o likusie
ji būtų paleisti pasiekus galu
tinio susitarimo. Bet komunis
tai vengia nurodyti, kiek jie 
belaisvių turi, ir duoti jų sąra
šus, kas kelia įtarimą, kad jie 
nori tam tikrą dalį sulaikyti. 
Sąjungininkų turimais duome
nimis, komunistų rankose gali 
būti apie 98.500 belaisvių, iš 
kurių 70-85,000 pietų korejie-

VOKIEČIAI TEBEGRĮŽTA IŠ 
LIETUVOS

Vokiečiai pabėgėliai ir toliau 
grįžta iš Lietuvos ir Rytų Vo
kietijos, jei ten buvo neteisėtai 
sulaikyti. Rytprūsių vokiečių 
spauda skelbia jų net pavardes 
ir. apie kuriuos žmones bei jų 
likimą grįžusieji gali papasa-
koti. Jie dar smulkiau pavaiz-
duoja dabartinį gyvenimą Lie
tuvoje. Skelbiama, jog per vo
kiečių Raud. Kryžių Vakaruo
se gyveną vokiečiai ar repat
riantai gali iš rytinės zonos ir 
iš viso iš rytų parsigabenti ten 
esančius savo artimus gimines, 
jei jiems Vakaruose įsikurti 
bus gautas leidimas, jei ten 
yra jų artimi 'giminės ir jiems 
užtikrinamas darbas bei pra
gyvenimas. Tarpininkauja 
Raud. Kryžius.

VOKIEČIŲ DALINIAI PRIEŠ 
1954 M. NENUMATOMI

B on n a. — Sąjungininkų 
sluogsniuose nurodoma, kad 
jei ir viskas sklandžiai vyktų, 
praeis ne mažiau, kaip dveji 
metai, kol galės būti sudaryti 
kovoti pajėgūs vokiečių dali
niai. Be to, yra ir didelių kliū
čių. Vokiečių dalinių sudary
mas daug priklauso, ar pavyks 
sudaryti vieningą Europos ar
miją, kaip yra pasiūlę prancū
zai. Dabar esami planai numa
to, kad būtų kuriama ne at
skira vokiečių armija, bet jų 
daliniai įeitų į bendrą Europos 
armiją kaip jos dalis. Bet ang
lams atsisakant toje armijoje 
dalyvauti, labai galimas daly
kas, kad ir prancūzų parlamen
tas to projekto nepriims. Tuo
met dar reikės ieškoti kito vi
siems priimtino sprendimo, 
kaip vokiečiai gali būti į Euro
pos gynybą įjungti. Pačių vo
kiečių tarpe taip pat yra labai 
stiprių balsų prieš ginklavimą
si. Bet jei ir šios kliūtys būtų 
nugalėtos, dar lieka daug sudė
tingų klausimų išspręsti. Rei
kės dar nustatyti rekrutavimo 
metodus ir sudaryti mobilizaci
nes įstaigas. O ir sumobilizuo
tų vyrų apmokymas bus ne
lengvas, nes net ir seni kariai 
turės būt apmokami naudoti 
jiems naujus amerikietiškus 
ginklus. Taip pat trūksta būsi
mai kariuomenei kadro, nes, 
nors generolų ir yra pertek
lius, didžioji dalis jaunesniųjų 
karininkų ir puskarininkių yra 
žuvę.

*

čių ir apie 12,000 amerikiečių. 
Jungt .Tautų pajėgos turi nuo 
120,000 ligi 175,000 belaisvių.

Derybose dėl paliaubų wk- 
dymo priežiūros sąiungininkų 
atstovai sutiko su komunistų 
siūlymu, kad inspekcijos ko
misija būtų sudaryta iš neut
ralių kraštų atstovu, ir pasi
traukti iš Šiaurės Korėjos sa
lų bei atšaukti savo laivyną iš 
Š. Korėjos teritorinių vandenų. 
Bet iš savo pusės reikalauja, 
kad paliaubų vykdymo priežiū
ros komisija būtų sąjungininkų 
ir komunistų bendros paliaubų 
komisijos žinioj ir galėtų lais
vai inspektuoti visos Korėjos 
svarbiuosius susisiekimo ke
lius, kad nebūtų stiprinamos 
nė vienos pusės karinės pajė
gos ir nebūtų vykdoma kari-$ 
nių įrengimų, įskaitant ir ae- 
droromų statyba.

Fronte, išskiriant mažus 
žvalgybinių dalinių susidūri
mus, yra ramu. Tik sąjungi
ninkų oro pajėgos platesniu 
mastu naikina priešo užnugary 
karinius taikinius.

Pietų Korėjos dvi divizijos 
vykdo krašto valymą nuo ko
munistų partizanų. Šių veiks
mų metu 1,300 partizanu už
mušta ir 1750 paimta į nelais
vę.

NORIMA JKURTI NAUJA TREMTINIŲ 
GLOBOS ORGANIZACIJA

Iš Ženevos gauta žinių, kad 
galvojama sukurti naują tarp
vyriausybinę organizaciją, ku
ri _ rūpintųsi tremtinių emigra
cija ir toliau, o kai kuriems iš 
jų teiktų net medžiaginę glo
bą. Briuselio konferencijoj pri
tarta amerikiečių paruoštam 
emigracijos planui. Amerikie
čiai nenori naujos tarptautinės 
emigr. organizacijos dėl to, 
kad tarp jos tarnautojų būda
vo nemaža komunistuojančio 
elemento, o ateity — to tikisi 
išvengti. Tačiau dalis IRO per
sonalo gali būti nerimta ir į 
naują organizaciją. Į ^Briuselio 
konferenciją iš Ženevos buvo 
nuvykę 20 žymių IRO parei
gūnų su dir. Kingsley prieša
ky.

šiuo metu Vokietijoje eina 
paskutiniai emigrantų tikrini
mai. Dirbama apkrautu apara
tu, tačiau spec. tbc komisija 
atmeta daug net neiškvietusi 
emigrantų ir jų sveikatos nau
jai nepatikrinusi, o apie viską 
spręsdama iš senų duomenų. Ir 
mūsų tautiečių, ypač dirban
čių, kai IRO baigs savo veik
lą. padėtis dar daugiau pasun
kės. Dabar daug įstengiančių

Ir Tito kolchozuose baisi 
biurokratija

Belgradas. — JAV senato
riai aplankė netoli Jugoslavijos 
sostinės esantį 2,000 akru kol
chozą. kuriame dirba 360 šei
mų. Po savo vizito tame kol
choze. nesileisdamas į bendrą 
kolektyvinio žemės dirbimo 
vertinimą, šen. Eilender tik 
pastebėjo, kad tokiam ūky bai
siai daug reikia visokios bu
halterijos. Šen. Young papildo
mai pažymėjo, kad jo paties 
1,300 akrų ūky N. Dakotoje su 
visais darbais susidoroja aš- 
tuoni asmens, kai tuo tarpu 
2000 akrų kolchoze dirba dau
giau kaip pusketvirto šimto 
šeimų.

Paryžius. — Jungt. Tautų 
politiniam komitetui keturios 
didžiosios valstybės pranešė, 
kad jos yra susitarusios dėl 
nusiginklavimo komisijos su
darymo, bet dėl ginklavimosi 
kontrolės jų nuomonės labai 
žymiai išsiskiria.

Sutartoji komisija savo dar
bą pradėtų ateinančiais me
tais ir jos uždavinys būtų ap
svarstyti Vakarų ir Sovietų 
ginklavimosi kontrolės pasiūly
mus. Ją sudarytų visi Saugumo 
Tarybos nariai ir Kanada.

Pranešėjas anglų atstovas S. 
Lloyd iš naujo atmetė Sovietų 
pasiūlymą, kad tuojau pat tu
ri būti uždrausti atominiai

Amnestavo 4" karo nusikal
tėlius

LANDSBERGAS. — Kalė
dų proga amerikiečių okupaci
nė vyriausybė amnestavo čia 
esančiam karo kalėjime laiky
tus 45 karo nusikaltėlius. Vi
si amnestuotleii buvo nuteis
ti už mažesnius nusikaltimus 
ir savo bausmę būtų baigę at
einančių metų sausio mėnesį.

dirbti stoja į darbo kuopas. Pa
liktieji Vokietijoje visokie už- 
kliuvėliai ypač nepatenkinti, 
kad 3 mil. dolerių, skirti nega
linčių emigruoti fondui, pasku
tinės IRO sesijos metu buvo 
pervesti kitiems reikalams, y- 
pač emigracijai.

BUDAPEŠTAS JAV REIKA
LAVIMUS ATMETA

Budapeštas. — Komunistinė 
Vengrijos vyriausybė atmetė 
JAV reikalavimą, kad būtų pa
leisti Sovietų lakūnų priversti 
Vengrijos teritorijoj nusileisti 
JAV lakūnai ir grąžintas lėk
tuvas. Vengrai tvirtina, jog vi
si navigacijos instrumentai bu
vę tvarkoj, todėl lakūnai nega
lėję paklysti, o įskridę į Veng
rijos teritoriją tik norėdami 
nuleisti šnipus. Kokių tolimes
nių žygių JAV vyriausybė ma
no imtis, kol kas nėra paskelb
ta.

Armijos specialistai sėkmingai i*bandė naujas ne perilampamaa 
mas. kurios skiriamos Korėjoj esantiems kariams.

ir iillmoa oepraleidflančiM anifor-
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tebesiskiria
ginklai,o ginklavimosi kontro
lės klausimu susitarti vėliau. 
Tue atveju, pastebėjo Lloyd, 
Vakarai atsisakytų svarbiausio 
savo ginklo, o Sovietai liktų 
pilnai apsiginklavę. Dėl to Va
karai nemano tol atsisakyti a- 
tominių ginklų, kol Sovietai 
nepriims sutarto nusiginklavi
mo ir tarptautinės kontrolės.

Sovietų užs. reik. min. Vr

DIDELES RIAUŠES IRANO 
PARLAMENTE

Teheranas. — Lauke Mossa
deh šalininkams reikalaujant 
jo priešams mirties, Irano par
lamento rūmuose įvyko mušty
nės tarp vyriausybės šalininkų 
ir opozicijos. Mossadeh politi
kos priešai, keldami triukšmą, 
reikalavo, kad dabartinė vy
riausybė atsistatydintų, nes ji 
įvedusi krašte teroristinį val
dymą, baigia visiškai sugriauti 
krašto ūkį bei tvarką ir su
daro pavojų, kad kraštas gali 
patekti į komunistų rankas.

Besiveržiančiai į parlamentą 
miniai sulaikyti buvo pašaukta 
kariuomenė, kuri tik šautuvų 
buožėmis g' a Įėjo atremti 
triukšmadarius. Mossadeh bu
vo pradėjęs kalbą, bet ji bu
vo nutraukta triukšmaujančios

Kinu komunistai išreikalavo
4-5 milijonus dolerių

Washingtonas. —Iždo atsto
vų nuomone, Kinijos komunis
tai grasinimais, kad kitaip nu
kentės jų giminės, iš JAV gy
venančių kiniečių yra išreika
lavę apie 4-5 milijonus dole
rių. Atskirais atvejais reika
laujamos sumos siekia nuo
S500 ligi S10.000. Manoma, 
kad bus imtasi priemonių šito
kiam nelegaliam pinigų siunti
mui sulaikyti. Tam reikalui nu

matoma pritaikyti įstatymą, 
kuris draudžia prekybą su 
priešo kraštu.

Esamomis žiniomis, ir su
mokėjus reikalaujamas sumas 
ne visos komunistų aukos nuo 
mirties buvo išgelbėtos. Su
augusiems asmenims mirties 
bausmės vis tiek buvo įvykdy
tos. įmokos išgelbėję tik vai
kus, kuriuos komunistai dar 
tikisi ilgainiui sukomunistint. 

šinskis pareiškė, kad Sovietai 
nusiginklavimo komisijoj daly
vausią, bet pakartotinai reika
lavo tuojau pat uždrausti ato
minius ginklus, nelaukiant 
tarptautinės ginklavimosi kon
trolės įvedimo. Ši Višinskio 
kalba sumažino viltis, kad iš 
tikro pavyktų dėl nusiginkla
vimo susitarti.

opozicijos ir posėdis atidėtas. 
Kalbėdamas Mossadeh pareiš
kė, kad iraniečiai turi susi
veržti diržus ir kentėti. Jei da
bar iš naftos jie ir negali turė
ti naudos, tai ja galėsiančios 
pasinaudoti būsimos kartos.

VOKIETIJOS KOMUNISTAI 
JUNGT. TAUTŲ PASIŪLY

MĄ ATMETA
Paryžius. — Jungt. Tautų 

politiniam komitete Vokietijos 
sovietinės zonos atstovas pa
reiškė, kad jo atstovaujama 
komunistinė Rytų Vokietijos 
vyriausybė atmeta Vakarų 
valstybių pasiūlymą, kad būtų 
sudaryta Jungt. Tautų komisi
ja, kuri ištirtų , ar esamomis 
sąlygomis yra įmanomi visoje 
Vokietijoje pravesti laisvi rin
kimai. Vietoj to jis reikalavo 
sušaukti Berlyne visos Vokieti
jos atstovų konferenciją, kuri 
apsvarstytų Vokietijos sujun
gimo klausimą, ir kad okupa
ciniai kraštai sudarytų su visa 
Vokietija taikos sutartį bei 
atitrauktų iš jos savo okupa
cines pajėgas. Jungt. Tautų 
komisijos siuntimas būtų įsiki
šimas į vokiečių vidaus reika
lus, tvirtina komunistų atsto
vai.

Anglijos karalius vėl pradėjo 
eiti pareigas

Londonas. — Anglijos kara
lius Jurgis VI, kuris po savo o- 
peracijos rugsėjo mėn. ligi šiol 
nėjo pareigų, vėl jas perėmė iš 
tas pareigas jo ligos metu ė- 
jusios karūnos tarybos. Ta ta
ryba buvo sudaryta iš kara
lienės, princesių Elzbietos ir 
Margaritos, karaliaus brolio 
Gloucesterio hercogo ir jo se
sers.

10 CENTŲ

Stockholme karalius Gustavas Adolfas įteikė < alifornijos universi
teto profesoriui Dr. McMillan 1951 m. chemijos Nobelio premija.

KARD. SPELLMAN PRIĖMĖ VENE
CUELOS LIETUVIŲ DELEGACIJĄ

Caracas. — Gruodžio 6, 7 ir
8 dienomis Venecueloje lan
kėsi Nevv Yorko arkivyskupas 
kardinolas Francis J. Spell- 
man. Venecuelos valdžia, baž
nytinė hierarchija ir visuome
nė priėmė didįjį svečią su visu 
tik valstybių galvoms teikia
mu iškilmingumu. Iš Kolumbi
jos sostinės. Bogotos iki Ve
necuelos sostinės Caracas jis 
buvo parvežtas speciale 
nusiųsta Venecuelos preziden
to orlaivių eskadrile; atvykus, 
paskelbtas vyriausybės garbės 
svečiu, apdovanotas išlaisvinto
jo Simono Bolivaro aukščiau
sio ordeno medaliu ir pagerb
tas visų aukščiausiųjų valdžios 
pareigūnų.

Gruodžio mėn. 7 dienos 10 
vai. ryto kardinolas Spellma- 
nas priėmė Venecuelos lietuvių 
Centro Valdybos lietuvių dele
gaciją. Venec. Liet, kapelionas, 
kun. A. Sabaliauskas delegaci
jos vardu perskaitė trupmą ad
resą, kuriame buvo pasveikin
tas kardinolas ir prašomas už
tarti mūsų žiauriausios barba- 
rijos vergiją kenčiančią ir žu

ŽINIOS
• Gen. J. A. Van Fleet paskelbė, kad JAV karinės pajėgos 

Korėjoj pasiliks tol, kol Pietų Korėjos armija bus tiek sustiprin
ta, jog bus pajėgi savo kraštą ginti. Šiuo metu plačiu mastu vyk
doma tos armijos organizacija ir vadovaujančio kadro paruoši
mas.

• Irane nacionalistai vykdo eilę demonstracijų prieš anglus ir 
Sovietus.

• Egipto užs. reik. min. Faray paskelbė, kad JAV pasiunti
niui įspėjus dėl neigiamų tokio žygio pasekmių, Egiptas diploma
tinių santykių su Anglija nutraukimą tuo tarpu atidėjo.

• Prez. Trumanas konferavo su teisingumo sekretorium 
MsGrath ir FBI viršininku Iloover. Manoma, kad bus imtasi griež
tų priemonų ryšium su didėjančiu skandalu dėl neteisėtumų mo
kesčių srity.

• Vakarų sąjungininkai nutarė vokiečių pokarines jiems sko
las sumažinti iš 3,800 milijonų dolerių ligi 1,600 mlijonų.

• New Yorko arkivyskupas kard. F. Spellman paskelbė, kad 
greitu laiku išvyks į Korėją, kur Kalėdų metu fronto kariams 
atlaikys pamaldas.

• Laukiama, kad Kalėdų metu popiežius Pijus XH paskelbs, 
jog ateinančių metų pradžioj bus paskirti nauji kardinolai, šiuo 
metu kardinolų kolegija nuo 70 yra sumažėjusi ligi 49.

• Prancūzų karinė vadovybė Indokinijoje paskelbė, kad 
prancūzų pajėgos sėkmingai atrėmė komunistų pradėtus puoli
mus ir padarė jiems stambių nuostolių.

ten • progose prisir-inti mūsų

domą tautą Meniškai paga
mintas petgamine dailininko 
Jezerskc adresas ir įdėtas į 
puošnius odinius viršelius buvo 
įteiktas kardinolui. Savo atsa
kymo žodyje kardinolas Speil- 
man pasigėrėjo Venecuelos lie
tuvių sveikinimu, pareiškė, jog 
visur lietuvių veiklą seka su y- 
patinga simpatija ir grįžęs į 
Nevv Yorką, pažadėjo visose 

tau
tos bylą. Savo kalboje pasakė, 
jog pavergtosios Lietuvos 
kalusimu yra plačiai kalbėjęs 
dviem U.S.A. prezidentams ir 
dabartin. metu, kun. J. Končiui 
artimai bendradarbiaujant, tęs 
toliau pradėtąjį darbą iki 
Lietuva bus laisva.

Rytų Vokietija stiprina 
pasienio policiją

Berlynas. — Sovietinė Vo
kietijos zona pradėjo žymiai 
stiprinti pasienio s”*gybas, 
stengdamosi sutrukd. ti vis 
gausėjančius perbėgimus į Va
karus. Iš Čekoslovakijos ir Ry
tų Vokietijos į savaitę pabėga 
nuo 300 ligi 500 asmenų.
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SOVIETU IŠSIPŪTIMO ŠALTINIAI
DR. K. SRUOGA-VERŽDCAS

• Amerika
• Kalėjimas
• Vokietija ir satelitai
Cicero, Iilinoia. — Daug 

kam sunku suprasti, iš kur at
sirado ta Sovietų milžiniška 
karo pramonė ir apsiginklavi
mas. Ir tas viskas tuojau po di
delio karo. Sovietų agentai 
tvirtini, kad tai Stalino išmin
ties ir bolševikiškos sistemos 
vaisiau Kai kas net yra lin
kęs tam tikėti. Tai yra, žino
ma, didžiausia klaida, savęs ir 
kitų apgaudinėjimas. Va tik
rieji faktai.

Pradžią padarė Amerika. 
Sovietai kariavo prieš Hitlerį. 
Todėl Amerika davė Sovietams 
tarp 1941 ir 1946 metų 11 bi
lijonų pašalpos. Be tos Ameri
kos paramos vokiečiai buvo 
nugrūdę bolševikus net iki

monei svarbiausia problema y- 
ra darbo jėga. Darbo jėgai ap
mokėti reikia ne tik daug pini
gų, bet sudaro daug visokių 
rūpesčių ir keblumų. Tos prob
lemos Sovietai neturi. Jie nuo
lat turi įkalinę apie 1015 mili
jonų žmonių, vadinamų politi
nių nusikaltėlių, šita jėga So
vietams beveik nieko nekainuo
ja. Net jų maitinimu ar užlai
kymu nedaug reikia rūpintis. 
Dirba tol, kol čia pat darbo 
vietoje krinta negyvas. Niekur 
pasaulyje jau nebėra vergų . 
darbo sistemos. Sovietai ją į- 
vedė ir nuolat papildo naujais 
vergais. Taigi Sovietų ūkio sis
tema paremta darbo vergija. 
Užtat jie ir gali pūstis apie sa
vo nepaprastus laimėjimus.

Pagaliau Sovietai po karo 
užgrobė 7 milijonus 500 tūks- 

Voįee.* Tik Amerika vėl So- ‘ ketvirtainių mylių sveti-
vietus pastatė ant kojų. Bet 
tai dar ne viskas. Tarp 1945 ir 
1947 metų Sovietai vėl gauna 
iš Amerikos apie du bilijonus 
dolerių pašalpos. Tai pašalpa 
Sovietų atsikūrimo reikalams. 
Bet ir čia dar ne galas.

1948 m. Amerika pradėjo 
pilti dolerius į Europą. Tai 
Marshallio planas. Sovietai tie
sioginiai tų dolerių negavo. Bet 
netiesioginiai gavo labai daug. 
Mat Amerikos paramą gavu
sios Europos valstybės pradė
jo prekiauti su Sovietais. 
Per tas valstybes plaukė į So
vietus Amerikos medžiagos, 
mašinos įrankiai. Svarbiausia, 
karo pramonei reikalingi 
lykai. Sovietai atsilygino kai
liais, kaviaru, medžiu, 
dais. O svarbiausia — propa
ganda prieš Ameriką.

Negalima užmiršti dar vieno 
fakto. Sovietai giriasi visokiais 
savo nepaprastai išradimais ir 
organizaciniais sugalvojimais, 
kurie esą nebk>gesm už Ame
rikos. K kur gi tai ten dabar 
atsirado? Va, iš kur. Praėjusio 
karo metu Sovietai buvo at
siuntę Amerikon savo komisi
ją tariamai įvairiems pirki
mams čia daryti. Komisija ta 
buvo “nedidelė”. Tik tūkstan
tis penki šimtai žmonių. Ir tai 
ne bet kokių. Geriausių specia
listų šnipinėjimo srityse. Tai 
komisijai buvo rodoma viskas 
pramonės ir kitose srityse. Ga
lėjo žiūrėti, studijuoti, kopi
juoti, fotografuoti. Paaiškini
mai čia nebereikalingi.

Toliau. Kiekvieno krašto pra

da-

grū-

mų žemių ir paėmė savo val
džion apie 500 milijonų žmo
nių. Visi jie priversti dirbti 
Sovietų naudai. Jų turtai ir ge
rybės be paliavos gabenamos 
į Sovietus. Svarbiausia, žino
ma, čionai yra Vokietijos da
lys, atitekusios Sovietų val
džion. Visi gi žino garsią vo
kiečių pramonę, išmokslintus 
vokiečių darbininkus ir kito
kius specialistus. O vokiečių 
naujausi išradimai. Tas viskas 
pateko Sovietams. Todėl jie ir 
pasidarė dabar didžiausi pa
saulio “išradėjai” ir “organiza
toriai.”

Turėdami šituos faktus prieš 
akis, lengvai galime suprasti, 
iš kur Sovietų pasipūtimas at
sirado, kuo jis remiasi ir kaip 
laisvasis pasaulis į tai turėtų 
žiūrėti. Ne vien žiūrėti, bet ir 
reaguoti.

V

Lapkričio 12 d. Waterbury minint pirmojo pasaulinio karo paliaubų sukakti, iškilmių parade dalyvavo ir šv. 
Juozapo lietuviu parapijinės mokyklos mokiniai, kuriuos čia matome šalia ju mokyklos. Užpakalyje šv. Juozapo 
bažny čios bokštas.

ROCHESTER,

Lituanistiko6 kursų atidarymas

N.Y.

SPAUDOS KONFERENCIJA VAŠINGTONE
Gruodžio 6 d. Washingtone 

CEEC padarė priėmimą di
džiosios JAV spaudos ir kitų 
reikšmingų veiksnių (ALF ir 
kt.) atstovams. CEEC (Cent* 
raly and Eastem Europeen 
Conference) yra įsteigta 1951 
m. kovo 21 d. Jos tikslas—ko
va su komunizmu ir su sovie
tiniu imperializmu, bendradar
biaujant su visais tų pat tikslų 
siekiančiais veiksniais, ypatin-

TREMTINIŲ SPAUDOS KON
FERENCIJA SU DIDŽIĄJA 

JAV SPAUDA

gai

CAMBRIDGE, MASS
4® vai. aflaMai užsibaigė 

gruodžio 9 d., 7:30 vai. vak. iš
kilmingais mišparais. Noveną 
į Nekaltą Prasidėjimą ir pa
maldas pravedė Tėvas A. Meš- 
lys & J.

Batfo veikla, išsiskirsčius 60- 
to skyriaus valdybos nariams, 
visai sustojo. Būtų laikas sky
rių perorganizuoti ir pagyvin
ti. Žinome, kad dar apie 15 
tūkstančių mūsų tautiečių rei
kalingi paramos. Pavieniui juos 
paremti yra neįmainoma, bet 
organizuotai galima daug pa
siekti. Stiprus skyrius daug

L .

dienomis aukavo 
P. Paliulis, M. 

iš Hudsono ir 
kuris jau labai

TRADICINIS ŠVIESOS SAMBŪRIO

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS- BALIUS

rengiamas erdvioje ir puošnioje salėje

GOLDEN BALLROOM — M.ANHATTAN, N. Y.
53 W. 66th St.

MENINĖJE PROGRAMOJE dalyvauja žymūs lietuvių 
menininkai: šokėjai: E. ČIURLYTE ir A. LIEPINAS, ope
ros solistas S. LIEPAS, pianistas A. MROZINSKAS, dra
mos aktorius A ŠKĖMA

PIRMOS KLASES ORKESTRAS 
JAUKI, PUOŠNI APLINKUMA 
NUOTAIKINGOS ĮVAIRENYBES

pradžia — Naujųjų Metų Išvakarės — 9:30 v.

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

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

J

2066 Anthony nve-, New York 37, N. Y.
TRANSPORTATION BURBAU

JEI NORITE VAŽIUOTI
į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą. į stotį ir t.t. — 
visur mūsų automobiliai pi
giai ir greit perveš Jus kar
tu su bagažu ir daiktais.

Užsisakykite telefonu CYpress 9-7879 
tarp 6-10 vai. ryto ir 6-10 vai. vakaro

gali nuveikti šalpos darbe, o 
dabar kaip tik laikas tą darbą 
pradėti.

Drabužių lietuviams tremti
niams šiomis 
P. Luzackas, 
Kazlauskas 
Freimantas.
daug drabužių yra aukavęs 
tremtiniams. (Freimantas yra 
senas Amerikos lietuvis). Vi
siems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū. Taipgi būtų ne- 
prošalį. kad kas turi laisvo lai
ko, padėtų A. Daukantui rū
bus supokuoti.

Cambridge Vyčių 18 kp., va
dovaujant P. Žukui, labai gra
žiai veikia. Katalikų klubo pa
talpose įrengė puikią patalpą, 
kur ilgus vakarus praleidžia 
gražiai žaisdami. Verta visiems 
jaunuoliams prisidėti prie šios 
pavyzdingos Vyčių kuopos.

Kertavime vakares ruošia 
klubas kas šeštadienį 7:30 v. 
vak. Klubas kviečia visus, jau
nus ir senus, dalyvauti šiuose 
parengimuose. Už mažą įžan
gą yra progos laimėti puikų 
prizą.

Mūsų figonys. Po sunkios o- 
peracijos sveiksta namuose 
Žukienė. gyv. Hurley st E 
Cambridge. Taipgi po operaci
jos sveiksta namuose Narkevi- 
čienė. Ligoninėje yra Gedžie- 
nė. Taipgi sunkiai serga A 
Daukantienė, gydosi namuose. 
Lengvai operacijai išeina į li
goninę A. Daukanto sūnus Fre
das. Visiems ligoniams linki
me geros sveikatas.

G. UA ūkio
ministerijos narys, tarnybos 
reikalais iš Washington, D. C. 
perkeltas į Jacksonville, Fla.

Sekmadienį, gruodžio 16 d., 6 
vai. vakare katalikų klubo pa
talpose įvyksta parengimas 
paremti radijo valandai, kurią 
vc-da A Kneižys. Parengime 
dalyvauja O. Ivaškienės šoki
kų grupė, Norvroodo daininin
kai ir vietinės meno pajėgos. 
Kviečiami visi dalyvauti. įžan
gos nebus. A D.

su NCFE (National Com- 
mittee for a Free Europe). 
CEEC sudaro Baltijos valsty
bių diplomatiniai atstovai Wa- 
shingtone Ir Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Vengri
jos, Jugoslavijos tautinių ko
mitetų atstovai. CEEC veiklo
je aktyviai dalyvauja ir Balti
jos kraštų patariamųjų grupių 
pirmininkai,

CEEC yra paruošusi ir įtei
kusi 55 UNO nariams memo
randumą dėl Sovietų Sąjungos 
vykdomo genocido. Memoran
dume prašoma:

1. laikyti deportacijų klausi
mą įpareigojančiu visus UNO 
narius,

2. paveikti Sovietų Sąjungą, 
kad ji sustabdytų tos rūšies ak
ciją,

3. pasmerkti deportacijas 
kaip prieštaraujančias UNO 
Chartai ir Visuotinei žmogaus 
Teisių Deklaracijai.

Memorandumo prieduose iš
samiai pavaizduotas sovietinis 
genocidas Lietuvoj, Estijoj, 
Latvijoj, Čekoslovakijoj, Len
kijoj, Rumunijoj ir Vengrijoj.

Memorandumui įteikti UNO 
generaliniam sekretoriui Tryg- 
ve Lie ir kitai su uo susijusiai 
akcijai UNO sesijos metu Pa
ryžiuje sudarytas specialus ko
mitetas. Jame Lietuvai atsto
vauja Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje dr. S. Bačkis.

Dean Achesonui memoran
dumą įteikė min. P. Žadeikis.

Memorandumas su visais 
priedais išleistas atskira kny
ga, kuriais įvadą parašė Lais
vosios Europos Komiteto di
rektorių tarybos pirmininkas, 
buv. Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas ir JAV ambasa
dorius Japonijoj, Joseph C. 
Grew, kuris be kitko rašo:

Tegul visi, kurie turės pro
gą matyti šią knygą, skaito ją 
su dėmesiu. Ji nėra košmariška 
utopijos fikcija.'Blaiviais fak
tais ir skaičiais joje aprašomi 
baisūs dalykai, kurie diena iš 
dienos ištinka milijonus tokių 
pat žmoniškų būtybių, kaip ir 
mes patys. Ji pasako, kas gali 
ištikti kitus, gal būt mus visus, 
jei mes nesusiprasime ir ne
veiksime, kol dar laikas.”

Lietuviškąjį memorandumo 
priedą paruošė ir anglų bei 
prancūzų kalbomis mimiogra- 
favo 700 egz. Pat Liet Gru
pė.

Memorandumo išspausdini
mo ir jo UNO generaliniam 
sekretoriui įteikimo proga ir

buvo padarytas priėmimas 
Washingtone. Priėmimas praė
jo gyvoje ir labai simpatingo
je nuotaikoje. Sovietų paverg
tųjų valstybių atstovų žygis be 
abejojimo ras atgarsio šio 
krašto ir tarptautinėje spaudo
je ir parems padarytus 
darysimus žygius.

Prieš pat priėmimą 
CEEC bendrųjų reikalų 
sijos posėdis, kuriame 
svarstomas siūlymas antigeno- 
cidinę veiklą grįsti Genocido 
Konvencija. Iš esmės tuo klau
simu bus nusistatyta kitame 
CEEC posėdyje gruodžio 
Washingtone. Komisijos 
dyje Lietuvai atstovavo 
P. Žadeikis. ir Liet. Pat. 
peš- pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Spaudos priėmime dalyva
vo tik V. Sidzikauskas, kuris 
paryškino kai kuriuos momen
tus, susijusius su sovietiniu ge
nocidu okupuotoje Lietuvoje. 
Ypač tą aplinkybę, kad, kaip 
matyt iš sovietinių dokumentų, 
masinės deportacijos iš Lietu
vos jau buvo suplanuotos 1939 
m. spalio mėn., t. y. tuo laiku, 
kai Pabaltijos valstybės dar 
buvo nepriklausomos, bet tuoj 
po slapto susitarimo tarp Mo
lotovo ir Ribentropo. LPG

Gruodžio m. 9 d. 7 vai. vaka
re parapijos salėje įvyko litua
nistinių kursų atidarymas. A- 
tidarė A. L. Bendruomenės 
Rochesterio skyriaus pirm. A. 
Beresnevičius. ’ Bendruomenės 
chorui pagiedojus Lietuvos 
himną ir giesmę — Lietuviais 
esame mes gimę, Aleksas Be
resnevičius trumpai prisiminęs 
^Lietuvos okupantų siekimus 
'užgniaužti gimtąją kalbą ir 
spaudą, pasidžiaugęs tokiu 
gausiu pritarimu šiems kur
sams, garbės prezidiuman pa
kvietė: seniausį Rochesterio
lietuvį ir parapijos kūrėją Juo
zą RICKJ, parapijos kleb. J. 
Bakšį, duosnų lietuviškų reika
lų rėmėją F. Šlapelį, Lietuvos 
laisvės kovų dalyvį pulk. Pr. 
Saladžių ir lektorius, kurie 
skaitys lituanistiniais klausi
mais paskaitas.

Rašyt. Jhrgis Jankus savo į- 
domioj, gyvais pavyzdžiais pa
remtoj kalboj palietė 19 amž. 
laikotarpį, jo kovas prieš iš
naudojimą ir žmogaus nuas
meninimą, kiek plačiauu sus
tojo prie 20 amž., kada visos 
anos kovos baigėsi pačiu di
džiausiu neteisybės laimėjimu 
—bolševizmu Rusijoje.

Organizuojami lituanistiniai 
kursai būsią Lietuvos istorinio, 
kultūrinio ir ekonominio

; nimo pažinimas.
* Reikia pastebėti, jog 

kursais susidomėjimas 
gyvas ir lietuviškas jaunimas 
lankąs Rochesterio aukštesnią

kur-.

kartą
7—8

sias mokyklas noriai susirašė 
klausytojais. Atsirado keletas 
ir čia jau gimusių lietuvių jau
nuolių. Laukiami šiuose 
suose ir suaugusieji.

Paskaitos vyks vieną 
savaitėje, penktadieniais
vai. parapijos salėje. Artimia"- 
sios paskaitos: gruodžio 14 d. 
istor.A. Jančio, gruodžio 21 d. 
ekonom. J. Valiukėno ir gruo
džio 28 d. dain. ir lituan. V7!. 
Sabaliauskienės.

Kursų atidarymas praėjo į- 
spūdingai, gausiai dalyvaujant 
Rochesterio lietuviams.

Rocli.

Smunka raudonųjų vailoką
HGbNG - KONGAS. — Pre

kybininkų sluogsniaose pa
reiškiama, kad paskutiniųjų 
savaičių būvy labai smarkiai 
pradėjo smukti komunistinės 
Kinijos valiuta. Oficialus kur
sas yra 20,000 yuanų už vieną 
JAV dolerį, bet juodojoj rin
koj jau mokama už dolerį ilgi 
240,000 yuanų.

gyve-

šiais 
labai

Fifipinuose komunistiniai žudi
kai vėl pradėjo pulti 

MANILA. — Paskutinm lai
ku Filipinuose komunistiniai 
partizanai vėl pagyvino savo 
veiklą. Į šiaurę nuo Manilos 
jie užpuolė dvi vietoves, kur 
nužudė aštuonis asmenis, api
plėšė vietos gyventojus ir pa
degė namus.

i

ir dar

įvyko 
komi- 
buvo

18 d. 
posė- 
min.
Gru-

1

AITVARŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADEE SALESE
320 Grand Street Brooklyn, N. Y.

RUOŠIA LINKSMĄ

NAUJŲJŲ METŲ
SUTIKIMĄ
SU KONCERTINE PROGRAMA IR ŠOKIAIS

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

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

šokiams groja 
puikus JUOZO TAMO orkestrasPradžia 9:30P. M.

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

JO MĖGIAMI CIGARAI

KEKKCP J/ERniĮ
KALĖDINĖSE DOVANŲ DĖŽUTĖSE
Dovanokite jam cigarus, kuriuos vy
rai labiausiai įvertina. Tai yra tą 
rūšį, kurią jis mėgsta rūkyti!

Labai didelis pasirinkimas 
Havana FilJer

7-20-4 ir Dexter cigarų yra pagamin
tų Kalėdinėse dėžutėse 
po 25 ir 50. Klauski jų visur, kur tik 
cigarai yra parduodami.

DVIDEŠIMT PENKIOS IR 
PENKIASDIlsIMT DOVANŲ 

VIENOJE!

GARSŪS SAVO KOKYBE NUO . 1S74
R. G. SULLIVAN INC. MANCHESTER, N. H.

1
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TRUKS AR LAIKYS
Sena lietuvių patarlė sako, kad ten greičiau trūksta, kur 

trumpa. Kasdieniškame gyvenime gal ir dažnai taip pasitaiko, jei 
žmonės tokią patarlę sudėjo. Žiūrėk, pristinga kam vieno daikto, 
tai im trūkti ir kito, lyg tyčia. Nelaimė taip pat retai kada viena 
atjoja: ant kelių turi pasisodinus dar ir kitą.

Bet jeigu josi ant politikos arklio, tai ta sena žmonių išmin
tis pasirodys ne tokia jau šviesi. Čia pastebėsi, kad suskurdęs 
kraštas, kuriam visko yra maža, nemažas nelaimes kartais leng
viau atlaiko, negu visko pertekusi šalis. Sakysime, Amerikoje 
žmonės dar ir dabar dažnai prisimena sunkius krizės laikus, it 
kokią pabaisą. Tuo metu net visai jauni vyrai, ir gerai nuaugę, 
slampinėjo dyki apie namus, nes mašinos fabrikų nesisuko. O 
kai mašinos nesisuka, sukasi tada žmonėms galvos nuo rūpesčių 
ir alkio. Ar tai gyvenimas? Rodos, nieko iš gėrybių nestigo, o 
vLsko trūko. Vadinasi, nelaikė nei ilgas virvės galas.

Už šito virvagalio nusigriebė Maskvos politikai, pakviesti 
slaptai pasitarti gana svarbiu klausimu: kaip išvengti karo, kuris 
taip pat nėra gyvenimas. Mašinos, tiesa, sukasi, bet tokiu pavo
jingu ratu, kad jis gali sutraiškyti daugiau žmonių, negu bet kuri 
ūkinė krizis. Kas reikėtų daryti, kad mašinos kitaip suktųsi: žmo
nėms didintų gėrybes, o ne jas mažintų. Patranka juk duonos 
nepatepsi — ne sviestas. O kai žmonėms jo pristigs, gali tekti ir 
šaudyti. Ar negeriau būtų mesti ginklus gaminus?

Maskvos atsakymas buvo duotas Višinskio lūpomis: pirma 
jūs liaukitės gaminę ginklus, o paskui jau matysime — truks ar 
laikys. Bet jei ir nesiliausite, Sovietų Sąjungos virvagalis laikys, 
nes jis labai trumpas. O iš patyrimo žinoma, kad trumpą galą yra 
sunkiau nutraukti negu ilgą. Sovietiniame gi krašte visko yra 
trumpa: ir laisvės, ir duonos, ir net siūlo galo. Ūkinės krizės ten 
būti negali, nes viskas yra žemiau krizės. Jos sukrečia tiktai per
tekusius kraštus, o tokia yra Amerika.

Višinskis korespondentams ir pasidžiaugė, kad JAV ilgai 
nelaikys. Kai bus pakankamai ginklų, tai pritruks duonos arba 
televizijos aparafų. Amerikoje žmonės nėra įpratę žiūrėti į pli
kas sienas, kaip kaliniai kalėjimuose. Sovietų Sąjungoje visi gi 
yra pratinami prie to iš anksto, nes ten didelės žmonių masės 
pervedamos per kalėjimus ir koncentracijos stovyklas. Vadinasi, 
ten vergai laikys, o Amerikoje laisvieji galvą nutruks.

Pagaliau, dosnumas taip pat nėra geras ženklas. Amerika 
visiems lengvai ir savanoriškai žarsto, o Sovietų Sąjunga prie
varta iš visų ima. Kas nieko jau nebetenka, priverstas maldauti 
ir paklusti: jis būna laibai patenkintas, jei paguodžiamas paža
du. kad “atsiims” su kaupu. Kas gi lengvai apdovanojamas, — 
taip Amerika daro, — nusuka nugarą ir dar pagraso. Tokie ne
laimėje nelaikys.

Iš to viso Maskva išveda, kad baugintis jai Amerikos ginklo 
nėra ko, nes ten žmonės ilgai nelaikys. Jie sugniuš krizėje, ku
rios ji išsižiojusi laukia, kad dar pamaišytų raudonu pagaikščiu, 
kaip dabar mala liežuviu. Tiesūs ir paprasti žmonės juo pasako 
dar vieną priežodį, kuris Maskvai labai tinka: užguitu kuinu toli 
nenujosi.

Nors su laikarščiu “Auszra”, 
pasirodžiusia Tilžėje 1883 m., 
prasidėjo nauja mūsų tautos 
atgimimo laikraščių era, ta
čiau pirmutinis jos grūdas jau 
buvo pasėtas Pričkaus Kelkio 
Karaliaučiuje bei Klaipėdoje 
prieš 50 metų. Taigi nuo 1832 
m. ėjo Nusidavimai, Laiškai, 
Keleiviai, Ceitungai. Garsai, 
Tėvynės Sargai; plaukė Nemu
no Garsai; buvo šaltiniai, Ža
rijos, šviesos Spinduliai, Vil
tis, Lietuvių Tauta. Dabartis, 
Pavasaris, Rytas, Darbininkas, 
šviesi Ateitis. Tiesa, nuo XVI 
amž. turėjome Catechismusą, 
Šv. Raštą, Postiles ir kitų raš
tu. tačiau žmonės visada no
rėjo gauti žinių, informacijų, 
kas vyksta pasaulyje ir kaip 
sprendžiamos gyvenimo prob
lemos. Dienos klausimai rei
kalauja rimtesnių, tikresnių 
išvadų. Tam reikalui buvo 
spausdinami savaitraščiai.

Nors egiptiečių lentelės yra 
laikomos laikraščių pradinin
kėmis, bet tik Jonui Gutenber- 
gui 1450 m. išradus pagerinta 
spausdinimo būdą, tepasipylė 
Ceitungai, Mugių Žinios ir il
gainiui visa eilė laikraščių. 
Kaip negalima užtvenkti upės 
bėgimo, taip šiandien niekas 
nebegali sulaikyti laikraščių 
srovės.

Ernesto Heilo žodžiais ta
riant: “Dabar visi skaito ir 
skaito ir todėl, kad neatsiliktų 
nuo daiktu, įvykių ir bendros 
tėkmės. Iš to seka milžiniška 
laikraščių reikšmė. Jis (laik
raštis) visus apeina. Turi ko
jas. Turi sparnus. Jis eina ieš
koti žmonių j jų namus, ten 
juos moko gero ir blogo; bet 
vis dėlto moko. Jis yra intir 
mus namų draugas. Jis yra 
praktiškas ir kasdieninis pata
rėjas.” Gi Taine yra pasakęs: 
kad “pasaulį valdo trys pajė
gos: politinė, finansinė ir žur
nalistinė. Paskutinioji bene bus 
galingiausia: ir politika, ir fi
nansai, ir daug kas priklauso 
nuo spaudos.”

Spaudos galybę gerai supra
to mūsų tautos sargai, gvnė- 
jai, bei švietėjai. K a - 
d a , anot tautinio at
gimimo dainiaus žodžių, Lietu- 
voie mokslo šventovėse murk
sojo naktis ir ‘nei žodžio nei 
rašto neleido erelis suspaudęs 
sparnais”, mes jau turėjo
me Valančius, Basanavičius, 
Maironius, Jakštus, Vileišius 
Jegomostus, kurių dėka atgi
musioj Lietuvoj jaunimas ga
lėjo lietuviškai dainuoti: “Nau
ji laikai mums spindi, žiba, 
laisva, galinga Lietuva! Už bo
čių žemę ir tikybą, štai plevė
suoja vėliava.”

Jei Neprk. Lietuva per porą 
dešimčių metų padarė šimta
metę pažangą, tai tik dėl to, 
kad lietuviai suprato spaudos 
galybę. Juk kaimiečiai net pir-

Į šviesiąją ateitį
KALBA, PASAKYTA PRANCIŠKONŲ VIENUOLYNO IR SPAUSTUVES 

PAŠVENTINIMO IŠKILMĖSE

kių sienas išsiklijuodavo laik
raščiais.

Lietuva neilgai tesidžiaugė 
Nepriklausomybe. Po dvide
šimt dviejų laisvės metų vėl 
liko pavergta ir prikryžiuota. 
Antrojo pasaulinio karo aud
ros ir pragarinis komunizmo 
siaubas daug Lietuvos sūnų bei 
dukterų išblaškė po visą pa
saulį. Pulkai tremtinių atsidū
rė Vokietijoje. Ir čia benamiai 
lietuviai, sugrūsti į stovyklas 
ir skaudžiai pergyvendami tė
vynės tragediją, nustebino pa
saulį savo patriotizmu ir 
spauda. Iš nieko sudarė sąly
gas išleisti visą eilę laikraščių 
ir įvairių knygų. Tikrai “Lie
tuvą Dievas apveizdi ir gina, 
amžiais suvargusios jos neap
leis; ateičiai dvasios galiūnus 
gamina, vesdamas juos stebuk
lingais keliais”.

Sakoma, kad emigracija 
į J A. V prasidėjo maždaug 
prieš šimtą metų. Atvykę A- 
merikon lietuviai būrėsi į 
draugijas, organizavo parapi
jas, steigė vienuolynus, parapi
jines mokyklas, leido laikraš
čius, kad tik išliktų lietuviais 
katalikais ir geriau galėtų gin
ti savo teises. Lietuviškos pa
rapijos ir laikraščiai suvaidino 
milžinišką vaidmenį religinia
me, tautiniame ir kultūriniame 
gyvenime.

Bet užsidarius emigracijai 
ir nebesrūvenant iš pražydu
sios Lietuvos stiprinančioms 
pajėgoms, ilgainiui Amerikos 
lietuvių gyvenimas pradėjo 
rambėti ir svirti į apatiją. 
Daug dirbdama ir aukodamos 
senoji karta pavargo, o jauno
ji karta amerikoniškame sū
kuryje nutolo nuo lietuvvbės. 
Tas susilpnino katalikiškąją 
akciją ir lietuviškąją spaudą. 
Ir tuo skaudž uoju laikotarpiu 
iš Vokietijos lietuviai tremt- 
niai perkelami į Ameriką.

Naujai atvykusieji lietuviai 
rado apie 120 lietuviškų para
pijų, apie 60 parapijinių mo
kyklų, penkis vienuolynus, eilę 
organizacijų, draugijų, laikraš
čių ir daug nudirbtų darbų. Bet 
taipgi rado senimą pavargusį, 
o jaunimą mažai kalbantį lie
tuviškai. Susitikus trejopai nu
siteikusiems lietuviams, buvo 
reikalinga (ir dabar yra) ko
ordinacija ir žodžiuose ir dar
buose.

Šios dienos iškilmės yra 
džiuginančios. Jos rodo, kad 
vieni kibus surpantame, atjau
čiame ir bendradarbiaujame. 
Atrodo, kad rimtai pradedama 
kreipti dėmesį į kardinolo La- 
obre pareiškimą, jog “laikai

PREL. P. M. JI RAS

vien statymo bažnyčių ir puo
šimo altorių jau praėjo. Dabar 
vienas tik dalykas svarbiausias 
— pripildyti šalį gerais laikraš
čiais.”

Amerikos lietuvių laikraš
čiai susilaukė naujų bendra
darbių, bet jų tiražas ir finan
sinis stovis vis dar pasiliko 
silpnas. Ir čia stebuklingoji 
Dievo ranka atvedė vienuolius 
pranciškonus.

Vienuolynai • visais amžiais 
turėjo ir turi didžiausios reikš
mės mūsų kultūrai. Vienuoly
nai visada buvo mokslo cent
rai, žemės dirbimo pavyzdžiai, 
meno ir amatų prieglaudos. 
Knygų ir rankraščių perraši
nėjimu jie išgelbėjo nuo žlugi
mo daug raštų ir išsaugojo 
juos naujoms kartoms.

Šeštame amžiuje ostgotų 
karaliaus Teodoriko minlste- 
ris Magnus Aurelijus tapo be
nediktinų vienuoliu, pasta
tė vienuolną. įkūrė 
prie jo mokyklą ir įvedė į vie
nuolynus knygų ir rankraščių 
perrašinėjimą, kad išlaikytų 
nuo žuvimo Romos kultūra.

Aurelijus norėjo, kad be
nediktinų vienuolynas būtų 
centru mokslo ir apšvietos. “Iš 
visų darbų, atliekamų fizinė
mis jėgomis, man yra malo
niausias perrašinėtojo,” rašė 
Aurelijus, “jeigu tik jie nuko

Dr. Jonas Basanavičius

pijuoja teisingai”.
Tėvas J. Vaškys irgi 

nori, kad jo įkur
tieji vienuolynai liktų šviesos 
centrais. Iš visų juose atlieka
mų darbų jam yra maloniau
sias katalikiškos spaudos 
triūsas. Jis nesitenkino leidi
mu vien tik mėnesinio laikraš
čio “Varpelis” ir kultūros mė
nesinio žurnalo “Aidai.” Jis 
dėjo visas pastangas, kad pe
riodinė spauda pasiektų dides
nes mases darbininkų. Važinė
jo, ieškojo priemonių įkurti 
kur nors lietuvių spaudos cent
rą ir leisti jei ne dienraštį, tai 
nors savaitinį laikraštį.

Dievas laimino jo pastangas, 
atvesdamas į Brooklyną. Tris 
skurstančius laikraščius: “Lie
tuvių Žinias”, “Ameriką” ir

AUŠRA PO NAKTIES
Prieš 100 metų, 1851. X. 23. 

Ožkabalių kaime, Bartininkų 
valse., Vilkaviškio apskr. gi
mė Jonas Basanavičius, mūsų 
tautos patriarchas, “Aušros” 
leidėjas, tautos žadintojas ir 
nepriklausomybės kūrėjas.

Tuo metu mūsų tautą spau
dė sunki okupacija. Nemokyta 
ir suvargusi ji skendo naktyje. 
Ir kas galėjo tikėtis, kad ši 
mirčiai paskirta tauta kelsis ir 
gyvens, kad leis savo knygas, 
kurs savitą meną iv mokslą.

“Darbininką” sujungė į vieną 
“Darbininką”; įsigijo moder
niškas mašinas; sutelkė ge
riausias literatūrines pajėgas 
ir po vienuolyno stogu perra
šinėja knygas bei rankraščius 
ne rankomis, bet moderniš- 
klausiomis priemonėmis. At
spausdinęs tūkstančius egzem- 
plorių knygų ir laikraščių, pa- 
skleidžia į visuomenę.

Aš matau, kad gerbiamieji 
klebonai, kunigai ir visi tikin
tieji nuoširdžiai remia Tėvų 
Pranciškonų pastangas — ka
talikiška spauda laimėti dau
giau lietuvių Kristui ir Lietu
vai.

Ateistinis komunizmas įvai
riausiomis priemonėmis kėsi
nasi pavergti darbininkiją. Tė
vų • Pranciškonų vienuolynas 
bus katalikų darbininkų tvirto
vė. Kultūringasis “Darbinin
kas” supažindins skaitytojus 
su priešų pozicijomis bei pa
vergimo priemonėmis, nušvies 
gyvenimo kelią ir ves į švie
siąją ateitį.

Panaikinus baudž avą, kai
mo sūnūs pateko į mokyklą, 
išsilavino ir pažino savo tau
tos praeitį ir daromas skriau
das. Ir jie atėjo į darbą.

Jo pastan
gomis ir rūpesčiu 1883 m. Ra
gainėje pasirodė “Aušra”, ku
ri skelbia mūsų tautinio atgi
mimo pradžią. Pats dr. Jonas 
Basanavičius parašė įžangą, 
kurioje sako, kain po nakties 
ateina aušra, taip ir mūsų 
tauta po sunk os priesnaudos 
turi pabusti. Jis nukreipė visų 
akis į praeitį, kad iš jos gai- 
vintųsi ir stiprėtų. Ir susispie
tė aplink “Aušrą” v si šviesuo
liai, pilni noro dirbti. Žodis lyg 
sėkla krito į tautą, dygo ir ne
šė vaisių.

Metai po metų budo mūsų 
tautinė sąmonė, po nakties at
ėjo diena, atėjo kartos idealis
tų, pasišventėlių, ir niekas ne
besulaikė upės bėgimo.

Visas dr. Jono Basanavičiaus 
gyvenimas yra ištisa eilė dar
bų. skirtų mūsų tautai J s tv- 
rinėjo tautos praeitį, kūrė jos 
teorijas, rinko tautosaka Vil
niuje 1907 m. įkūrė Mokslo 
Draugiją, pirmuoju pasirašė 
Nepriklausomybės Aktą.

Jis ilgus metus buvo tremti
nys, gyveno toli nuo Lietuvos, 
bet savo tėvynės nepamiršo. 
Priešingai, jai rinko visa, kas 
geriausia, ir nešė į namus. Kai 
lenkai užėmė Vilnių, jis ‘pasili
ko ten, prie Mokslo Draugijos, 
prie istorinių paminklų iki 
1927. II. 16, iki savo mirties, 
kad tuo liudytų, jog mūsų tau
ta sena, senos ir jos teisės į 
laisvę.

A N A T O L E FRANCE
Karalienės Elžbietos vieš

patavimo laikais Londone gy
veno garsus mokslininkas Bo- 
gas, pasirašinėjęs Bogus. Jis 
pagarsėjo savo “žmonijos 
klaidos” veikalu. Tačiau jo tu
rinio niekas neskaitė.

Dvidešimt penkerius metus 
jis rašė savo garsųjį veikalą ir 
nieko nespausdino; bet rank
raštis, sudarydamas dešimtį 
storų tomų, buvo matomai ir 
tvarkingai išstatytas lange. 
Pirmiausia Bogus aprašė žmo
gaus gimimo klaidą — visų ki
tų klaidų priežastį. Po jo ėjo 
mažų vaikų, jaunų mergaičių, 
paaugusių jaunuolių, subren
dusių žmonių ir senių klaidos. 
Po šitų jis aprašinėjo įvairaus 
užsimėmimo žmonių klaidas: 
valstybės veikėjų, pirklių, ka
reivių ,virėjų, laikraštininkų ir 
kitų specialistų. Paskutinėse, 
dar nebaigtose knygose Bogus 
nagrinėjo respublikos visuo
menės klaidas, kylančias dėl 
asmeninių ir profesinių klaidų. 
Viso šio gražaus veikalo min
tys buvo taip darniai ir vyku
siai sujungtos, kad nebūtų bu
vę galima pašalinti nė vieno la-

JESYTĖ
po be didelės visam veikalui 
skriaudos. Įvairūs vaizdai augo 
vieni iš kitų — ir visi kalbėte 
kalbėjo, kad gyvenimo esmėje 
glūdi piktybė, kad žemėje yra 
lygiai tiek pat ydų, kiek gyvy
bių.

Bogus nevedė ir nepadarė 
vedybų klaidos. Jis gyveno vie
nas su kambarine Kata nuo
savame namely. Tikrasis kam
barinės vardas buvo Katarina, 
bet Bogus ją vadindavo Klio- 
zentina, nes ji buvo kilusi iš 
Southamtono.

Mokslininko sesuo neturėjo 
tokios skaidrios sielos, kaip jos 
brolis, ir per visą gyvenimą 
brido iš klaidos į klaidą. Ji pa
milo senmiesčio gelumbių pirk
lį, ištekėjo už jo ir susilaukė 
dukters Jesytės.

Paskutinė jos klaida buvo 
ankstyva mirtis. Ji mirė de
šimtais metais po vestuvių, o 
jos mirtis buvo vyro mirties 
priežastimi, nes pastarasis ne
galėjo pergyventi skausmo. 
Bogui pagailo našlaitės ir jis 
ją priglaudė. Antrą vertus, 
mokslininkas iš jos tikėjosi su
silaukti gero vaikiškų klaidų 

pavyzdžio.
Našlaitė turėjo vos šešetą 

metų. Aštuonias dienas ji ver
kė, nerimavo ir nieko nekalbė
jo mokslininko namuose. De
vintos dienos rytą ji tarė Bo
gui:

— Šiąnakt aš mačiau savo 
mamą. Visa ji buvo baltutėlė. 
Už suknelės atlapo ji turėjo 
daug gėlių. Tas gėles ji pasklei
dė ir apibėrė jomis visą mano 
lovą. Tačiau rytą aš jų nera
dau. Atiduok, man, dėde, ma
mos gėles.

Bogus tuojau įrašė į “Žmoni
jos klaidas” naują klaidą. Ta
čiau prieraše pažymėjo, kad ši 
klaida yra niekuo nekalta ir 
net kai kuriais atžvilgiais 
grakšti.

Po kiek laiko Jesytė vėl ta
rė Bogui:

— Dėde Bogau. tu esi senas 
ir biaurus, bet aš tave myliu 
ir tu mane turi mylėti.

Bogus jau vėl buvo besi
rengiąs rašyti, bet, ilgiau pa
galvojęs, suprato, kad jis iš tik
rųjų jau pasenęs ir atsiminė, 
kad niekuomet nebuvo gra
žus. J klaidų knygą mergaitės 
žodžių nerašė ir pasitenkino 
klausimu .

— Kodėl tave reikia mylė
ti, Jesyte?

— Už tai, kad esu maža.
— Ar tikrai reikia mažus 

vaikus mylėti? — susimąstė 
Bogus. Taip, vaikus reikia my- 
lyti, nes jie maži ir mūsų mei
lės ypač reikalingi. Dėl to vi
sos motinos, kurios augina vai
kus, yra nekaltos, ir bendra 
motinų klaida nustoja savo 
vertės, šį straipsnį reikia at
šaukti.

Savo vardinių rytą moksli
ninkas Bogus, įžengdamas į 
darbo kambarį, kuriame buvo 
sukrautos jo knygos ir rašomo
ji medžiaga, pajuto skanų gė
lių kvapą ir išvydo ant lango 
stovintį gvaizdikų vazoną.

Ten žydėjo trys gražūs pum- 
puriniai gvaizdikai, ir maloni 
šviesa žaidė jų žieduose. Visas 
mokslininko kambarys tarsi 
šypsojosi. Visa juokėsi: ir se
nas fotelis, ir juodas stalas, ir 
senos , rudos veršio odos ir 
pergamento nugaromis kny
gos. Bogus. sudžiūvęs kaip ir 
jo knygos, ėmė juoktis, o Je
sytė jį meiliai apkabino ir ta
rė:

— Žiūrėk, dėde Bogau, čia 
yra dangus, — ir ji parodė pro 
margus lango stiklus žėrinčią 
dangaus mėlynę.

— Čia žemai guli žieduos pa

skendusi žemė, — ir ji parodė 
žydinčių gvaizdikų vazoną. — 
Ir ten apačioj tų juodų, didelių 
knygų stūkso pragaras...

Tos didelės, juodos knygos 
buvo garsus dešimties metų 
lange išstatytas “Žmonijos 
klaidos” veikalą, šita Jesytės 
klaida mokslininkui priminė 
pamirštą veikalą, kuriuo jis 
jau kiek laiko nesirūpino ir ra
miai sau vaikščiojo su seserė
čia miesto gatvėmis ir parkuo
se. Mergaitė atskleidė Bogui 
naują mokslinių daiktų pasau
lį ir parodė, kaip jis toli buvo 
nuo gyvenimo. Mokslininkas 
vėl pradėjo vartyti savo rank
raštį, bet niekaip negalėjo pa
žinti pirmykščio darbo, nes 
jame nebuvo nei gėlių, nei Je
sytės.

Bet filosofija sukruto, ir 
mokslininkas vėl įsitikino, kad 
Jesytė nieko neverta ir nie
kam nenaudinga. Tarp kitko, 
jos išlaikymas mažino veikalui 
tausojamus medžiaginius ištek
lius.

Vieną dieną mokslininkas, 
taip galvodamas. įžengė į savo 
darbo kambarį ir pamatė prieš 
langą prie gėlių vazono Jesy- 
tę, beveriančią į adatą siūlą. Jis 
paklausė, ką ji rengiasi siūti.

Jesytė atsake:
— Ar dar tu nežinai, dėde, 

kad kregždės išlėkė?
Bogus apie tai nieko nežino

jo, nes apie tokius dalykus ne
buvo kalbama mokslininkų 
raštuose.

— Tą naujieną man vakar 
Kata pasakė.

— Kata? — sušuko moksli
ninkas. Ji, matyt, kalba apie 
garbingąją Klozentiną.

— Kata man vakar štai ką 
papasakojo: “šiemet kregždės 
išlėkė anksčiau, negu kitais 
metais, o tai yra artimos ir 
šaltos žiemos ženklas.” Pas
kui aš išvydau balta skarele 
pasipuošusią mamą. Jos plau
kai švietė skaidria balta švie
sa, bet gėlių šį kartą ji nebe
turėjo. Ji man tarė: “Jesyte, 
išimk iš drabužinės dėdės Bo- 
gaus šiltąjį apsiaustą, ir jeigu 
jis suplyšęs, sutaisyk jį.” Iš 
ryto, kai tik nubudau, tuojau 
atsikėlus ištraukiau iš rūbinės 
jūsų šiltąjį apsiaustą ir, ka
dangi jis keliose vietose sky
lėtas, rengiuos jį susiūti.

Žiema buvo tokia. kokią 
kregždės pranašavo. Bogus į- 
lindo į šiltą apsiaustą ir, pasi
dėjęs kojas prie krosnies, tai
sė “Žmonijos klaidų” skyre

lius. Bet kiekvieną kartą, kai 
tik jam pavykdavo suderinti 
naujus praktiškojo gyvenimo 
patyrimus su piktybės mokslu, 
pasipainiodavo Jesytė su ąso
čiu alaus ar savo linksmų aku
čių šypsena ir vėl nunešdavo 
visas mokslininko mintis.

Atėjus pavasariui, dėdė su 
seserėčia vaikščiojo po laukus. 
Jesytė rinko gėles ir skirstė rū
šimis pagal ypatumus, o dėdė 
jai sakė jų vardus. Mergaitė 
pasivaikščiojimo metu rodė 
žavią sielą ir tikslią, sąmonin
gą dvasią. Vieną vakarą ji iš
sklaidė ant stalo dieną surink
tas gėles ir tarė savo dėdei:

— Dėde, Bogau, dabar jau 
žinau visų augmenų vardus, 
kuriuos tu man sakei. Štai ši
tos gėlės gydo, o anos guodžia. 
Aš norėčiau jas apsaugoti, kad 
niekados jų nenamirščiau ir 
kad galėčiau kitus pamokyti. 
Man reikėtų storos knygos jas 
visas sudžiovintas sudėti.

— Štai, imk šitą! — tarė Bo
gus ir parodė jai pirmą “Žmo
nijos klaidų” tomą.

Kai kiekviename knygos la
pe buvo prisegta gėlė, mergaitė 
gavo kitą knygą. Per tris va
saras “žmonijos klaidų” še
devras pasikeitė į herbariumą.

Vertė V. M.
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Pittsburgho žinios
700 doL tremtiniams

Praeitą šeštadienį įvyko se
niai lauktas Pittsburgho Balfo 
skyriaus bankietas, kuriame 
dalyvavo per 200 žmonių. Gar
bės svečių tarpe buvo J. E. 
vysk. V. Brizgys, bankieto gar
bės rėmėjas šv. Kazimiero pa
rapijos kleb. kun. Magnus J. 
Kazėnas, Balfo centro vice- 
pirm. P. Pivaronas, Carnegie 
Tech. universiteto prof. Dr. A. 
Tarulis, kun. J. Skripkus, kun. 
A. Sušinskas ir kt. Bankietas 
vyko gražiai šv. Kazimiero 
mokyklos seselių mokytojų ir 
A. Krapavičiaus papuoštoje sa
lėje. Jį atidarė ir trumpą į- 
žangos žodį tarė skyriaus 
pirm. J. Taoras. Bankietui la
bai sėkmingai vadovavo buvusi 
centro vicepirminink ė ir ilga
metė Pittsburgho skyriaus vi- 
cepirm. V. Količienė.

Atitinkamas kalbas ta pro
ga pasakė P. Pivaronas, kun. 
A. Sušinskas ir J. E. vysk. V. 
Brizgys. Pastarasis ilgesnėje 
kalboje išryškino, iškėlė di
džiuosius Balfo atliktus dar
bus ir ragino ir toliau bendro
mis jėgomis dirbti Balfui. Sa
vo žodyje tremtiniams Eksce
lencija iškėlė bendro darbo 
svarbą. Išreiškęs viltį šviesia 
lietuvių tautos ateitimi Eksce
lencija baigė savo kalbą, dėko
damas lietuviams už jų pastan
gas remiant skurstančius savo 
brolius tremtyje. Jo kalba bu-

vo palydėta ovacijomis, o 
lasis ganytojas pagerbtas 
stojimu. Čia pat dalyvavusieji 
suaukojo 351 dol.

Meninę dalį bankiete išpildė 
Pittsburgho lietuvių “Mairo- 
rio” vardo mišrus ir vyrų cho
rai, vad. muz. Z. Nomeikos; so
listė Juliana Andriulionytė, 
padainavo nuotakingų lietuviš
kų dainų Ir šv. Pranciškaus a- 
kademijos mergaičių tautinių 
šokių grupė pašoko tautinius 
šokius.

Bankietas praėjo laaai gra
žioje nuotaikoje ir davė Balfo 
skyriui apie 700 dol. gryno pel
no.

mie- 
atsi-

Vienybės susirinkimai turi bū
ti netik susiėjimai, bet ir kon
kretus darbas kunigiško pa
šaukimo linkme.

Kunigų susirinkimas
Lapkričio 29 d. įvyko Kuni

gų Vienybės Pittsburgho aps
krities susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir J. E. Vysk. V. 
Brizgys. Susirinkimas, nors ir 
nebuvo per gausiausias, pra
ėjo labai darnioj nuotaikoj. 
Vysk. V. Brizgys, keliais atve
jais kalbėjęs iškėlė daug svei
kų ir naudingų sumanymų. Be 
kitų klausimų buvo paliesta ir 
naujai atvykusių kunigų neno
ras rašytis į Lietuvių Kunigų 
Vienybę. Konstatuota, kad to
kio reiškinio priežastis turbūt 
yra pačioj Kunigų Vienybėj, 
bent kai kuriose apskrityse, 
kur per susirinkimus netenka 
išgirsti nieko naujo ir realaus. 
Buvo pabrėžta, kad Kunigų

Christmas Greetings

POST SHOES
FOOTVVEAR FOR THE ENTIRE FAMILY

Curtis Shoes for Men—Red goose Shoes for Children

322 East 8th Avenue Homestead, Pa.

rija tkJ tiua W rįggssAMrEMaMMl

Mėgsta vargonininką
Dangun Žengimo lietuvių pa

rapijos naujasis vargonininkas 
solistas V. Puškorius yra pa
rapijiečių labai mėgiamas ir 
mylimas. Ypač jis visus džiugi
na savo gražiu ir galingu bal
su. Naujasis vargonininkas 
jau baigia organizuoti parapi
jos moterų chorą. Teko patir
ti, kad V. Puškorius yra pa
kviestas koncertuoti per Lietu
vių Katalikų radijo programą, 
vieną sekmadienį po Naujų 
Metų.

Stiprėja choras
Ir šv. Kaizmiero parapijos 

naujasis vargonininkas muz. 
Z. Nomeika visomis jėgomis 
rūpinasi sudaryti stiprų lietu
vių “Maironio” vardo choro 
vienetą. Choras iš tikrųjų spar
čiai žengia pirmyn. Pirmą kar
tą visuomenei jis pasirodė per 
BALFo bankietą. Lietuvių Ka
talikų radijo programa žada 
chorą netrukus kviesti koncer
tuoti jų programoje. Tik deja, 
yra nemaža balsingų ir chorui 
tinkamų žmonių, kurie vis dar 
negali suprasti choro reikš
mės visuomeniniame gyveni
me.

Mirė Antanas VasiHaaskas
Gruodžio 2 d. savo namuose 

Carey Way, South Side mirė 
Antanas Vasiliauskas, Home* 
steado lietuvių šv. Petro ir 
Povilo parapijos klebono kun. 
E. Vasiliausko brolis. Palaido
tas gruodžio 6 d. šv. Kazimie
ro kapinėse. Laidojo velionio 
brolis kun. E. Vasiliauskas.

H. Spingys rašo atsiminimus 
Prieš metus iš tremties at

vykęs klaipėdietis H. Spingys 
(kartu su šeima) šiuo metu, 
bando savo įspūdžius iš kon
centracijos stovyklų surašyti į 
knygą. H. Spingys, kuris visą 
laiką aktyviai kovojo už lietu
vybę, koncentracijos stovyklo
se iškentėjo 6 metus.

Vysk. V. Brizgys per radiją
Savo svečiavimosi metu 

Pittsburghe J. E vysk. V. 
Brizgys įrašė į juostelę ketu
rias kalbas nūdienos klausi
mais, kurios netolimoj ateityj 
bus transliuojamos per Lietu
vių Katalikų Radijo progra
mą. Klausytojai raginami ne
praleisti nė vienos programos.

X
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A MERKY CHRISTMAS and A HAPPY NEW YEAR!

A. E KATILIUS
J E W E L R Y

DIAMONDS-VVATCHES • ELECTRICAL APPLIANCES

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

to all our Costumers and Friends

SEASON’S GREETINGS

COMMUNITY PHARMACY
Prescriptions — Siek Room Supplies

I
------------ ----- ------ |

SVEIKI, SULAUĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ!

JOE’S TAVERN
JOSEPH V. STARKA, Prop.

FINE LIQUORS — HOT LUNCHES
610 Aan Street • Phone: HO. 1-9491 • Homestead,

CHRISTMAS GREETINGS
VICTOR SHOE COMPANY

Homestead’s Largest Shoe Store 
HOME OF RED CROSS SHOES

316 East 8th Avenue Homestead, Pa. |

J E W E L R Y

IKI, SI LAlKę ŠVENTŲ KALĖDŲ! K
Geriausi Hamilton, Longines ir kitų fabrikų laikro- 
džiai. įvairūs deimantu žiedai ir kiti papuošalai — ge- & 
riausios Kalėdų dovanos, kurias Jūs pigiai ir lengvom 
išsimokė jimo sąlygom perkate pas

V. J. KRAUS |

Meškinų

šeima

skaito
5

Mr
ką tik

atspaus

dintą

MEŠKIUKĄ RUDNOSIUKĄ
Kas šitoje knygoje rašoma, gali sužinoti 

kiekvienas, tik reikia Kalėdų Seneliui įduoti savo 
adresą’su 2 dol.

Jau šią savaitę paštu išsiųsta pirmieji kny- 
^Kalėdų Senelis juos laiku 

pristatys visiems vaikučiams.
Užsakymus siųsti: J. Kapočius, 680 Bush- 

wick Avė., Brooklyn 21, N. Y.

PADĖKA
Pittsburgho BALFo sky

riaus valdyba nuoširdžiai dė
koja • visiems pittsburghie- 
čiams, prisidėjusiems prie ves
to rūbų vajaus. Pirmiausiai 
nuoširdus ačiū rūbų aukoto
jams, kurie taip gausiai auko
jo. Didelė padėka tenka lietu
vių parapijų kunigams, kurie 
skelbė ir sudarė sąlygas rū
bams rinkti: daugiausiai prisi
dėjusiam šv. Kazimiero para
pijos kleb. kun. Magnui J. Ka
zėnui, jo pavaduotojams — 
kun. J. Girdžiui ir kun. A Su- 
šinskui; klebonams — kun. P. 
Lunksniui, kun. E. Vasiliaus
kui, kun. J. Misiui, Tėvui A. 
Žiubriui, kuris rūbus net pats 
atvežė į centrinį surinkimo 
punktą. Nuoširdus ačiū Lietu
vių Katalikų, Jaunųjų Lietu
vių ir Povilo Dargio radijo 
programų vedėjams, K. Puzin- 
kevičiui, Rūtai ir Vandai Ru- 
zinkevičaitėms, Marytei Tom- 
kevičiūtei, V. Paulavičiui, H. 
Piktumai, A. Pranevičiui, A. 
Naujalytei, B. Jucevičiūtei, O. 
Navickaitei, p. Beellui, P. Be* 
lickui, Vyt. Žukauskui, Anta
nui Paleckiui, Br. Zokui, Pr. 
Baltakiui, St. Šimoniui, J. Ske- 
mundriui, šv. Kazimiero mo
kyklos paskutiniosios klasės 
seselei mokytojai ir visiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prie 
vajaus pasisekimo prisidėju
siems. Ypatinga padėka taip

ing Company už surinktų rū
bų dovanai nuvežimą j New 
Yorką. Valdyba

Since 1899

1926 CAKSON STREET

Per 50 metų geriausios 
vertės prekės

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

SEASON’S GREETINGS

OHRINGER
HOME FURNITURE CO

BRADDOCK, PA.

Just aeross the nevv Rankin Memorial Bridge

“SERVING HOMEMAKERS FOR 3 GENERATIONS

Linksmų Kalėdų Švenčių ir Laimingų Naujų Metų!

!Uį IULKi3 FURNITURE
YOUR HOME SHOULD COME FIRST

330 East 8th Avė. • HO. 1-2228—1-2229 • Homestead, Pa.

Seasons Greetings

HALF EROS

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 1
Capitol Cleaning & Dyeing

Žemiausios kainos mieste—24-ių valandų patarnavimas S
Cor. 8th Avenue and McClure Street Munhaū, Pa. ž

G. E SNYDER
LAIKRODININKAS

Didelis pasirinkimas
BUL0WA, HAMILTON ir ELGLN LAIKRODŽIŲ

r

Pasirink deimantinį žiedą pas Snyder
Galima sutarti dėl 

lengvų išmokėjimų

. jbh jei jaa uaa uat uaa a

Season’s Greetings j
MARGOLIS DISTRIBUTING CO. |

ALL BRANDS OF BEER AND SOFT DRINKS
548 Ammon St. • Homestead, Pa. • Phone: HO. 1-1785 I

‘ ąijr »'ai riąerMarįgJigi t>.a

A Merry Christmas and A Happy New Year!

First Fcderal Savings & Loan Ass n
ROF HOMESTEAD

. lįH’i’it** H V-
Homestead, Pa.
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Kolumbija
Mus aplankė retas svečias, 

net iš tolimos Kolumbijos, at
nešdamas pasveikinimus. Tai 
buvo kun. M. Tamošiūnas, spa
lio 27 d. lėktuvu atskridęs į 
Ameriką ir jau apsukęs nema
ža savo pažįstamų bei drau
gų.

Pamatę jį, tuoj apibėrėm į- 
vairiausiais klausimais. Juk į- 
domu sutikti iš anų plokštakal- 
nių nusileidusį žmogų ir pakal
bėti apie mūsų tautiečius, pa
tirti krašto nuotaikas ir jas 
perduoti mūsų skaitytojams.

— Kada tamstos atvykote į 
Kolumbiją?

— Atvykau 1935 m. Buvau 
beveik vienas lietuvis visame 
krašte. Lietuvai skirtoji imig
racinė kvota buvo tik 4 asmens 
metams. Ją daugiausia išnau
dojo žydeliai, kurie čia ir kū
rėsi ir gerai vertėsi. Gyvesnė 
lietuvių imigracija prasidėjo

A. DŽICGĖNAS

Kun. A. Tamošiūnas

tik 1948 m., kai mums pasise
kė sudaryti tremtiniams ga
rantijas ir juos iš Vokietijos 
pasikviesti. Kolumbijon atva
žiavo tie, kurie negalėjo kitur 
išvažiuoti. Kolumbijos vyriau
sybė nedarė jokių ypatingų 
kliūčių. Todėl pas mus nere
tas atsitikimas, kad tėvai gy
vena Kolumbijoje, o vaikai kur 
nors Amerikoje. Dabar visame 
krašte turime apie 600 lietuvių.

— Kaip verčiasi mūsą žmo
nės? Ar suranda darbo savo 
profesijose?

Visi pakenčiamai verčiasi. 
Apie 80% dirba savo specialy
bėje. Žinoma, geriausia prak
tiškų specialybių žmonėm: jie 
greičiausia užsikabino ir pra
dėjo gana gerai verstis. Tačiau 
ir menininkai ir profesoriai 
pritapo prie gyvenimo. Smui
kininkas Iz. Vasyliūnas pro
fesoriauja viename universite
te ir dažnai koncertuoja; dail. 
Penčyla dirba viename laikraš
tyje, piešdamas karikatūras; 
Laugminas profesoriauja. Jau

yra ir lietuviškų biznierių. Vie
ni kibosi į žemės ūkį ir iš jo 
šį bei tą padarė, pradėjo pre
kiauti kava, pamidorais ir kito
mis ūkiškomis gėrybėmis. Jau 
turime ir lietuviškų krautuvių, 
technikos dirbtuvių, mados sa
lonų. Blogiau tiems, kurie y- 
ra vyresnio amžiaus ir kurių 
vaikai gyvena kitur, Davz. A- 
merikoje. Ligos atveju nebėra 
kam dirbti ir jų pragyvenimu 
pasirūpinti.

— Kaip aprūpinami mūsų 
tautiečių dvasiniai reikalai?

— Kadaise atvažiavęs į Ko
lumbiją buvau tik vienas lie
tuvis kunigas, dabar esame ke
turi salezeičiai ir dar 6 kiti ku
nigai. Visi daugiausia dirba is
paniškose parapijose, kartu pa
deda ir vietos lietuviams. Kur 
tik yra didesnis lietuvių būre
lis, ten organizuojamos lietu
viškos pamaldos.

— Ar besikuriančiai Kolum
bijos Lietuvių Bendruomenei 
sekasi organizuoti lietuviškas 
mokyklas?

— Geresnei organizacijai 
mus trukdo didelis žmonių iš
simėtymas po visą kraštą. Bet, 
kur daugiau gyvena (tai yra 
Medelline ir Bagotoje), sten
giamasi suorganizuoti lietuviš
ką mokyklą, nes to nedraudžia 
ir patys Kolumbijos įstatymai. 
Šiuo metu turime šeštadieninę 
mokyklą Medelline. Ji veikia 
prisiglaudusi prie Krikščioniš
kojo Mokslo Brolijos namų. 
Gavome visas priemones. Mo
kinių turime 40. Mėginsime, 
kiek galime, sutelkti daugiau 
vaikų į lietuviškąją mokyklą.

— O kaip lietuviai sugyvena 
su kitais tremtiniais ir su ko- 
lumbiečiais?

— Kitų tautų tremtinių be
veik nėra, — atsakė kun. M. 
Tamošiūnas, — nes įvažiuo
jant reikia garantijų. Nebuvo 
kam jų parūpinti. Yra keli lat
viai, čekai, lenkai ir rumunai. 
Daugiausia atvyko lietuvių. Jie 
turi gerą vardą. Visur mums 
padeda, ir reikalui esant, gina 
Lietuvos reikalus per spaudą. 
Jei mums minėjimams reikia 
salės, ar radijo valandėlės, ją 
gauname nemokamai. Ir darbe 
jie nedaro jokių skirtumų. 
Priešingai, stengiasi mums pa
dėti.

— O kokie jūsų ryšiai su ki
tų kraštų lietuviais?

— Kaip ir visa Kolumbija, 
kuri glaudžiasi prie Amerikos, 
daugiausia su ja prekiauja, ten 
siunčia vaikus mokytis, taip ir 
mes lietuviai artimiausius ry

šius palaikome tik su Amerikos 
lietuviais. Iš Amerikos gauna
me daugiausia lietuviškos spau
dos ir knygų.

— Kaip vertina Kolumbija 
dabartinę padėtį?

— Tiek konservatoriai, ku
rių rankose valdžia, tiek libe
ralai, visi pasisako už demok
ratiją. Kolumbija jau pasiuntė 
į Korėją du batalijonus karių, 
kurie kariauja po Jungtinių 
Tautų vėliava. Komunizmas 
daros nepopuliarus. Visi ri
kiuojasi su vakariečių demok
ratija. Kolumbija visada drą
siai gynė visų tautų laisvę, tad 
mūsų krašto reikalus visada 
parems, — baigė kun. Tamo
šiūnas ir išskubėjo į “Ameri
kos balsą“, palikdamas mums 
ką tik atvežtą naują “Kolumbi
jos lietuvio” — 4 nr.

Simpatingas spaudos žodis
Gražios išorės šis laikraštis, 

gražiai sutvarkytas, kun. M. 
Tamošiūno redaguojamas. 
Pats darbas rodo, kiek reikia 
pastangų, kad šis nedidelis lie
tuviškas židinys šviestų vi
siems Kolumbijos lietuviams.

Numeris įvairus savo gausia 
medžiaga. Reikia prisiminti at
skirai vieną kolumbietę, kuri 
maždaug per metus laiko išmo
ko taip gražiai lietuviškai ir 
laikraštin parašė sveikinimus 
lietuviams. Štai tos nuostabios 
moters pilni meilės žodžiai:

“Nesudarys reikšmės nei lai
kas nei nuotolis, man užteks 
žinoti, kad tie, kuriems esu 
reikalinga, yra lietuviai.”

PASIKALBĖJIMAS SU 
KUN. A. TAMOŠICNU

Palmės, smiltys ir marios

BALTIMORĖS ŽINIOS

SKA1TYK1TE IR PRENUMERUOKITE 
labiausiai pasaulyje lietuvių skaitomą 

SAVAITRAŠTI

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS”
“T. ž.” rasite pasaulinių įvykių apžvalgas, komentatorių 
straipsnius, ir daugybę įvairiausių žinių iš viso pasaulio. 
‘Tėviškės Žiburių” pagrindinis rūpestis — lietuviškieji rei
kalai ir viso pasaulio lietuvių gyvenimas, iš kurio žinių tei
kia gausūs korespondentai viso pasaulio kraštuose.
“T. Ž.” visiems metiniams prenumeratoriams duoda pilną 
įvairiausių informacijų kišeninį kalendorių.
“T. Ž.” redaguoja redakcinis kolektyvas. Redaktorius prof. 
dr. A. ŠAPOKA.

“T. ž.” prenumeratos kaina:
JAV ir Kanadoje: $4,—. Kitur: $4.50,—

Pusmečiui visur: $2.50,—.
“T. Ž.” siunčiami 1 mėn. veltui susipažinimui

Mūsų mieliems prenumeratoriams JAV pranešame, kad 
JAV paštas jau priima pašto perlaidas Kanadon. Taip pat 
galite siųsti prenumeratos mokestį paprastais banko čekiais 
arba grynais. Adresas:

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAT
941 Dundas St. W., Toronto, Ont~, Canada

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA.'
■i • • ’ i ii

VENTOS (J. Rimeikio, Vokietijoje) leidiniai : — naujau*
I šia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika

laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 30” Water St., Brooklyn 1,

Truputls Kotam bijos istorijos
Prisimena visokios įdomios 

istorijos apie aną kalnuotą že
mę, apie paslaptingus urvus, 
kuriuose suslėptas auksas, a- 
pie nuolatinius keliautojus ir 
neramų kalniečių kraują. 1502 
metais ketvirtoje savo kelionė
je Kolumbas surado šios že
mės pakraščius. Šio vyro pri
siminimui ir pavadintas šis 
kraštas “Colombia”. Ji buvo 
kolonizuota kitų ispanų jūri
ninkų. 1550 m. Karolis V pada
lino kraštą į provincijas ir pa
vedė valdyti Santa Fe karališ
kajam teismui. Po dviejų šim-

C kis kalnų papėdėje

V

tų metų — 1748, — buvo pa
skirtas vice-karalius.

Tačiau Kolumbijos laisvės 
dienos buvo nepertoliausia. 
1813 metais liepos 16 d. Bogo
toje paskelbė visišką nepri
klausomybę. Tuo metu Ko
lumbijai priklauso ir Ekvado
ras ir Venecuela. 1830 m. jos 
atsiskyrė nuo Kolumbijos ir 
sudarė savarankiškas valsty
bes. 1885 m. po visų valdymo 
formų buvo pavadinta “Re- 
publica de Colombia”. 1903 m. 
nuo Kolumbijos atsiskyrė Pa
nama.

Kolumbija didelių galimybių 
šalis. Jos klimatas leidžia aug
ti ne tik tropikų, bet ir kitų 
sričių augalams. Jos žemės tur
tai dideli. Auksas, platina, 
smaragdai, geležies rūda, naf
ta. Turtai ir suvedė čia pir
muosius ispanus. Šiek tiek pra
turtėję, pradėjo statyti visai 
europietiškus miestus ir kurti 
universitetus. Tačiau Kolumbi
ja ilgą laiką buvo atsilikus, ne
išnaudojo visų savo žerpės tur
tų. Tik po pirmojo karo ją 
smarkiai pakėlė vokiečių inži
nieriai, kurie padėy statyti ke
lius, įrengti fabrik >. Patobulė
jus oro susisiekimui, tuo pačiu 
ir Kolumbijos kalnai pasidarė 
lengvai prieinami. Ir dabar gy
viausias judėjimas yra su A- 
merika.

Pagalba raupsuotiems
Gruodžio 2 - 9 dienomis šv. 

Alfonso bažnyčioje per visas 
pamaldas lietuviams ir kitatau
čiams buvo vedama akcija Ka
lėdų švenčių proga padėti pa
saulio raupsuotiems, globoja
miems ir slaugomiems vienuo
lių bei misijonierių. Tuo reika
lu labai jautrius pamokslus sa
kė kun. d-ras Mendelis ir visi 
parapijos kunigai. Su raupsuo- 
tojų šiurpulinga būkle ir jų glo
bėjų vargais maldininkai buvo 
vaizdžiai supažindinti tikromis 
nuotraukomis, iškabintomis 
bažnyčios prieangyje. Tikintie 
ji raupsuotiems buvo gana 
duosnūs. Atsirado keletas ir to
kių asmenų, kurie paaukojo 
savo mėnesinį atlyginimą, kaip 
pav. klebonas, arba nepagailė
jo kelių šimtinių.

Šv. Alfonso bažnyčia jau 
daugel metų raupsuotiems 
duosniai padeda, o Dievas jai 
atlygina lankytojų gausumu ir 
jų nepailstančiu bei nepavargs
tančiu duosnumu.

Žmonės meldžiasi
Gruodžio 8 d. šv. Alfonso 

bažnyčioje labai iškilmingai 
buvo švęsta Nekalto Prasidėji
mo šventė. Visi bažnyčios alto
riai buvo papuošti gyvomis gė
lėmis. Pamaldos laikytos kas 
valandą nuo 7 iki 12:10 vai. 
dieną. Žmonių buvo labai daug, 
ypač per 12:10 v. pamaldas, 
kasdien laikomas žuvusių ir 
gyvų amerikiečių karių inten
cija.

9 vai. buvo mišios, užprašy
tos šv. 
daliečių 
vedėjos, 
motinos
ja. Tai buvo jos gimimo die
na. Ta pačia proga sodalicijos 
d-ja priėmė į narius šias mo
kyklos mergaites lietuvaites:

1. Drazdytę Eugeniją. 2. Ge- 
laželaitę Barborą, 3. Grigaity- 
tę Karoliną, 4. Kudirkaitę Ra
mutę, 5. Nastopkaitę Gražiną, 
6. Pakalniškytę Juditąv7. Pas- 
tarnokaitę Daratą, 8. Pazne- 
kaitę Joaną, 9.
Nijolę, 10. Špuraitę, 
11. Svotelytę, Audronę, 
Veliuonaitę Danutę.

įsirašymo iškilmingas 
monialas buvo atliktas
nyčioje klebono kun. dr. Men- 
delio. Po pamaldų jaunosios 
sodalietės su savo vyresnėmis 
draugėmis, seserimis - mokyto
jomis ir svečiai turėjo dar pus
ryčius.

Geros intencijos priesaika
Sekmadienį, gruodžio 9 d., 

šv. Alfonso parapijos šv. Jė
zaus Vardo vyrų d-jos buvo 
bendra komunija. Pamaldose 
dalyvavo ir komuniją priėmė 
daugiau vyrų, negu bet kada. 
Nemaža yra įstojusių ir naujų 
narių, ypač iš priaugančio 
jaunimo. Šių pamaldų proga 
d-jos nariai davė viešą pasiža
dėjimą nelankyti nepadorių 
pramogų, turinčių tikslą pa
piktinti arba vedančių tiesiog 
prie nuodėmės. D-jos dvasios 
vadas yra kun. d-ras Mendelis. 
Jis deda visas pastangas, kad 
d-ja augtų skaičiumi narių ir 
stiprėtų savo uždaviniuose.

Teigiamai įvertintas darbas
Sekmadienį, gruodžio 9 d., 

7:30 vai. vakaro, mokyklos sa
lėje buvo šv. Alfonso parapiji
nės mokyklos tradicinis prieš
kalėdinis vakaras. Buvo suvai
dinta d-ro J. Griniaus vieno 
veiksmo scenos vaizdelis 
“Šventojo Vakaro Sapnas” ir 
išpildyta kitų scenos dalykų, 
kaip plastiškų bei ritmiškų 
grupinių judesių, šokių, lietu
viškų tautinių šokių imitacija

ir pabaigai inscenizuota “Bet
liejaus kūtelė.” Visai vakaro 
programai parengti, matyti, 
seserų - mokytojų įdėta labai 
daug nematomo darbo, nes 
visa atlikta taip,kaip turimo
mis sąlygomis su pradžios mo
kyklos amžiaus “veikėjais” į- 
manoma atlikti. Daug darbo j- 
dėta į scenos sutvarkymą ir 
mokinių vaidybinę aprangą, 
kuri buvo ir savotiškai puošni 
ir įvairi. Turėjo progos sceno
je pasireikšti visi mokyklos 
ir vaikų darželio auklėtiniai. 
Tas tėvams suteikė daug 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, o 
vaikams — tiesiog didvyrišku
mo ir “aktoriaus ambicijos”. 
Iš programos vyksmo gauta į- 
spūdžio, kad parapijinės mo
kyklos lietuviškasis pajėgumas 
labai sustiprintas naujųjų 
tremtinių vaikų, kurių mokyk
la turi žymų procentą ir kurie 
atlaiko pirmąją ugnį ten. kur 
reikalingas lietuviškojo žodžio 
menas.

Pertraukų metu publikai už
imti buvo kalbų, kurias pasa
kė kun. svečias Znotinas, visi 
šv. Alfonso parapijos kunigai, 
keli klebono parinkti pasaulie
čiai ir pats mokyklos vyriau
sias laikytojas ir tvarkytojas, 
kun. 
tojai 
jinės 
mą

dr. Mendelis. Visi kalbė- 
teigiamai vertino parapi- 
mokyklos darbą, dirba- 

seserų kazimieriečių, o
šiaip publika tam pritarė, gau
siai atsilankydama.

PAS DR.
Išgirdęs, kad dr. J. P. Bag- 

danavičius atidarė savo kabi
netą, sumaniau jį aplankyti ir 
patirti, kaip jam sekasi nau
jam krašte.

Suradau žemėlapyje jo gat
vę. Ir visai netoli. Tik sėsk į 
Myrtle liniją ir pavažiuok iki 
Vanderblit stoties. O ten jau 
netoliese rasi gražią Clinton 
Avė. Ji plati, su puošniais na
mais, primenančiais Europos 
didmiesčių ramius kvartalus. 
Vos spėjau apsidairyti, kaip 
lange pamačiau šviesą. Vadi
nasi, ten budi gydytojas. Taip 
tikrai, — tai dr. J. P. Bagda- 
navičiaus kabinetas.

Laukiamajame sutikau patį 
šeimininką — simpatingą ir 
didžiai malonų. Jus sutiko man 
parodyti, kaip kuriasi. O kai 
ėmė apie tai kalbėti, prisimi
nė kaiką ir iš savo praeities.

Pirmame aukšte įrengtas 
laukiamasis ir kabinetas pri
mena gražų ir skoningą butą. 
Laukiamasis panašus į ištaigių 
vilų vestibiulius. Jauki šviesa 
sklinda gražiais baldais. Sėdė
damas vartai žurnalus ir ne
pastebi, kaip sulauki savo ei
lės.

Daktaras randa šiltų žodžių 
kiekvienam. Tuoj užsimezgė 
kalba, tik ne apie ligas, ne a- 
pie pacientus. Dr. J. P. Bag- 
danavičius yra vienas iš tų gy
dytojų, kurie neužsidarė siau
roje savo specialybėje. Jis dar 
daug keliavo ir daug skaitė,

J. P. BAGDANAVICIŲ
P. JURKUS

Alfonso mokyklos so- 
savo mokyklos garbės 
seserų kazimieriečių 
Immaculatos, intenci-

Svarbas susirinkimas
Sekmadienį, gruodžio 16 d., 

5 vai. po pietų, Lietuvių salė
je, Lietuvių Tremtinių D-ja 
šaukia visuotiną metinį susirin
kimą. Programoje numatyta 
pereitų darbo metų veikimo a- 
pyskaitos ir valdomųjų organų 
rinkimai. D-jos nariai prašomi 
susirinkime dalyvauti ir pa
reikšti savo valią d-jos nau
jiems užsimojimams bei dar
bui.

Penkiūnaitę 
Danutę, 

ir 12.

cere-
baž-

/
PADĖKIME SAVO

DRAUGAMS

Brockton, Mass.

į Švediją. Tų pačių metų gruo
džio mėn. jis jau dirbo univer
sitetinėje Karalinska Sjukhu- 
set klinikoje pas prof. Hells- 
troem — chirurgą ir pas do
centą T. Gordh — anestesiolo- 
gijos specialistą. Po poros me
tų jis įstojo į Johnsono laivų 
liniją kaip laivyno gydytojas ir 
apkeliavo beveik visą pasaulį: 
Braziliją, Argentiną, Urugva
jų, Čilę, Peru, Colombiją, Ve- 
necuelą, Panamą, Vakarų Indi
ją.

1947 m. atvažiavo į Ameri
ką ir dirbo St. Francis Hospi- 
tal Jersey City, N. J. intemu. 
Nuo 1948 m. West Hudson 
Hospital Keamy, N. J. šių me
tų vasario mėn. išlaikė nusta
tytus valstybinius egzaminus 
ir gavo teisę verstis gydytojo 
praktika.

Draugų remiamas, jis nusi
pirko iš vokiečio gydytojo šį 
kabinetą, šeima — žmona ir 
sūnelis— šiuo metu gyvena dar 
Elizabethe, N. J.

Besikalbėdami apžiūrėjome 
visą kabinetą. Daug dalykų 
ten radau. Yra ir rentgenas 
(X-ray), ir kvarco lempos, ir 
visokių kitų įrengimų, taip 
reikalingų moderniajai medici
nai.

Atsisveikindamas palinkė
jau kuo geriausios sėkmės gy-

gerai yra susipažinęs su litera
tūra, ypač su drama ir menu. 
Ypatingo dėmesio jis skiria lie
tuviškai grafikai. Paklausiau, 
kas jį patraukė prie dramos ir 
prie lietuviškos grafikos, kuri 
praktiškųjų mokslų specialis
tams dažnai atrodo tolima.

— Vilnius, — atsakė dakta
ras. — Vilnius juk visą laiką 
buvo meno miestas. Ten man 
teko pažinti ir susidraugauti 
su Vilniaus Dramos teatro 
žmonėmis ir lietuviais dailinin
kais, per juos pažinti ir pa
mėgti lietuviškąjį meną.

Dr. J. P. Bagdanavičius yra 
Kauno Vytauto Didžiojo Uni
versiteto auklėtinis. Dar stu
dentu būdamas, laimėjo “Fra- 
temitas Lituanica” — gydyto
jų korporacijos konkursą, pa
rašęs darbą apie džiovą Lietu
voje. Baigęs universitetą 
(1938), pusę metų dirbo pas 
prof. Avižonį, garsų akių gy
dytoją, akių klinikoje. 1940 
m. persikėlė į Vilnių ir šv. Jo
kūbo ligoninėje dirbo chirur
giniame skyriuje. Vėliau buvo 
išrinktas chirurginės klinikos 
asistentu. Klinikai tada vado
vavo prof. St. Stonkus ir prof. 
St. Kudirka.

1944 fn., kai bolševikai pūo- „_____ „_____________ „
Lietuvą, d». J. P- Bagdana-. dytojo praktikoje ir taip pat 

'TŠcnn pasisekė laiveliu per- gyvai, kaip ligi šiol, reikštis 
plaukti Baltijos jūrą ir patekti mūsų kultūriniame gyvenime.

/
Džiugas Petkelis iš Brockton, 
Mass., rašo: “Artinantis Kalė
dų šventėms mes vaikučiai iš- 
elidžiame daug pinigų pirkda
mi dovanėles savo artimie
siems, kurios kasdieniniame 
gyvenime nėra naudingos ir 
dažnai po kelių dienų išmeta
mos į krepšį. Ar negeriau bū
tų tuos pinigus paskirti trem
tyje esantiems pusbadžiams 
vaikučiams, jiems pasiųsti 
siuntinėlių ar pinigų. Ypač 
mes tremtiniai tai turėtume į* 
vertinti prisimindami anuos 
laikus kada laukdami švenčių 
dažnai mintimis skrisdavome į 
vakarus ir iš ten laukdavom 
siuntinėlio. Dabar, kai jau e- 
same sotūs ir laimingi, dėkoda
mi Visagaliui už globą ir svei
katą, turėtume prisiminti savo 
vargstančius broliukus ir sesu
tes ir atsisakydami net nuo 
gražiai papuoštos eglutės.

Neseniai mačiau “Darbinin
ke” fotografiją Dambrauskų 
šeimos iš O!denburgo-Wehnen 
stovyklos. Tėvas TBC serga, O 
motina jau trys metai guli lo
voje, serga nervų liga. Dukre
lė 11 metų, berniukas 7. Abu 

1 serga TBC. Aš su jais kartu 
gyvenau. Tikrai verti yra pa
ramos. Būtų didelis Kūdikėliui 
Jėzui džiaugsmas, jei mes 
šieųįs nelaimingiems vaiku
čiams pasiųstume kalėdinių 
dovanų.

TĖVYNĖ LIETUVA
Kaina 5 dol. /

Pinigus siųsti su užsakymais: z

P. ALIŠAUSKAS
107—17 118 St. Richmond Hill. N. Y.

GRAŽIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
V. AUGUSTINO VAIZDU KNYGA
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
PHILADELPHIA, PA.

CLEVELAND, OHIO

• “Kalėdos be namų”, ra
dijo vaizdelis, bus perduotas 
per Rochesterio radijo WRNY 
stotį gruodžio 22 d. 10,30 vai. 
Vaikučiams skirtą vaizdelį pa
rašė J. Jankus, režisuoja A. 
Geminis.

• Brocktone yra vedamas 
rūbų rinkimo vajus nuo gruo
džio 10 iki 15 d. Rūbus renka 
Liet. Tarybos komisija. Rūbai 
priimami pas A. Strumskj, 109 
Ames st., Montello, nuo 8val. 
ryto iki 8 vai. vakaro. Jei kas 
rūbų negali pristatyti į nuro
dytą vietą, prašom pranešti te
lefonu Nr. 228 W. Kiek ank
sčiau rūbų jau nemažai 
rinko šv. Roko parapija.

• Diepholzo gimnazijai “San
daros” 1-mas apskritis, Bosto
ne, pasiuntė 150 dol. Centro 
valdybos pirm. P. Pivariūnas ir 
P. Vaičiūnas paaukojo po 50

■ dol.
• Liet. Bendruomenės Val

dyba Rochestery ruošia Naujų 
Metų sutikimą parapijos salė
je. Pasilinksminimo metu bus 
turtinga Naujų Metų loterija.

• Lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimas šau
kiamas Brocktone, šv. Roko 
parapijos svetainėje, gruodžio 
15 d. 7 vai. vak. aptarti svar
biems lituanistikos reikalams.

• Lietuvai remti Dr-ja, Wor- 
cestery, Mass., Diepholzo gim
nazijai paaukojo $50,00, ki
toms liet, mokykloms tremtyje 
$50,000, Karo invalidams 
$25,00, Tautosakos rinkėjui 
J. Būgai $25,00. Draugijos su
sirinkime dalyviai J. Būgai su
aukojo $34.50.

• Gen. Nagius - Nagevičius 
šiuo metu serga ir gydosi ligo
ninėje. Visas aukas Lietuvos in
validams šelpti prašo
tiesiog Invalidų S-gai: Mr. 
Tvarkūnas, 454 N. Marshall St., 
Philadelphia, Pa.

su-

$v. Kazimiero bažnyčiai at
statyti dirba visi. Parama ir 
aukos plaukia iš visos Ameri
kos. Tai tikras lietuviškas 
draugiškumas ir užuojauta pa
degėliams. T. J. Kidykas, S. J., 
apžiūrėjo nudegusią bažnyčią 
ir gražiai parašė Drauge “Va
žiuojam padegėliais.” Dabar 
daug kas aukoja savo dalį nau
jai bažnyčiai. Tėvai Pranciško
nai per savo provincijolą T. J. 
Vaškį O.F.M. paaukojo $50.00. 
Ir jie patys, būdami naujaku
riai, nepamiršta padegėlių. Net 
seserys vienuolės, Sisters of 
St. Martin Tour užjautė ir pa
aukojo $10.00. Kur tik dirba 
lietuviai ar lietuvės, ten ir au
kos gaunamos naujai bažny
čiai. Philco Televizijos darbi
ninkai paaukojo 125.00, C. C. 
Clothing Co. darbininkai — 
43.50. Kun. T. Connell atsiun
tė savo auką $250.00. Tai ma
tydami šv. Kazimiero parapi
jiečiai turi vilties greitu laiku 
išvysti naują bažnyčią, štai 
pirmieji, kurie aukojo visą sa
vo dalį po $200,00: E. Arlaus
kas su motina, J .ir E. Stanis- 
lovaičiai, J. ir L. Bekeriai, Ch. 
ir Pr. Armstrong, ilgametis 
parapijos rėmėjas J. Valonis. 
Po jų seka visa eilė, kuriuos 
mėginsime sužymėt kituose 
“Darbininko” numeriuose. Jei 
visi suaukos savo dalį, tai baž
nyčia bus pastatyta be skolų, 
ko ir siekiama.
Paskirtas arkivyskupas. Lap

kričio 29 d. Philadelphijos ar
kivyskupija susilaukė naujo 
Ganytojo. Popiežius paskyrė 
vyskupą Joną F. O’Hara, C. S. 
C., šv. Kryžiaus Kongregacijos 
narį. Jis buvo vyskupu Buffalo 
vyskupijoj, 
kūpąs užims 
9 d.

Kalėdinės

Naujasis arkivys* 
savo vietą sausio

pamaldos bus šv. 
siųsti Alfonso bažnyčioj, 4 Reed St.

Bernelių mišios bus 6:30, ki
tos mišios 8 vai. ir suma 11:30. 
Kalėdiniai sveikinimai ir lin-

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
WESX — 1230 KILOCYCLES, SALĖM, MASS.

kėlimai bus greit išsiųsti. Ti
kima, kad ir visi parapijiečiai 
šiemet savo aukomis gausiai 
sveikins naujos bažnyčios fon
dą.

Išvažiuoja vysk. Hugh L. 
Lamb. Jis buvo ilgus metus 
Philadelphijos vyskupo pagel- 
bininkū. Dabar valdė vyskupi
ją ordinorui mirus. Ateinan
čiais metais jis išsikelia į savo 
vyskupiją Greenberg, Pa.

Automobilis laimėtojui. Šv. 
Kazimiero parapijos naudai 
leilžiamas laimėti naujas auto
mobilis. Manoma, kad tas su
kels nemažą pinigų sumą nau
jai bažnyčiai. Laimėjimo bilie
tus galima gauti klebonijoj ir 
pas platintojus. Laimingo bi
lieto pardavėjas taip pat lai
mės brangią dovaną.

50-50 laimėjimai, šv. Kazi
miero parapijos Veteranai 
pradėjo laimėjimo būdą— 50- 
50 klubą. Pirmas traukimas į- 
vyks gruodžio 31 d. O pas
kiau kiekvieną paskutinę mė
nesio dieną, parapijos salėje, 
331 Earp St. Laimėjimo bilie
tus prašoma paimti iš platinto
jų ir klebonijos. Raginama, 
kad kiekvienas parapijietis ta 
intencija pirktų į mėnesį bent 
vieną bilietą.

Pagerbė menininkę. Čia gy 
vena ir dirba jauna menininkė 
Adelė Smailytė. Ji savo kuklu
mu ir nuoširdumu yra patrau
kus daugelio philadelphijiečių 
širdis. Ji buvo pagerbta jos 
darbo metinių sukaktuvių pro
ga, gruodžio 8 d., 815 Locust 
St. Čia jos artimieji ir pažįsta
mi aplankė, pasigėrėjo jos kū
riniais, pasveikino ir palinkėjo 
sėkmingo darbo.

Mirė Liudvika Barauskienė.
Mirė po ilgos ir sunkios ligos 
gruodžio 8 d. Ji iškilmingai pa
laidota gruodžio 12 d. šv. Kry
žiaus kapinėse. Velionė buvo 
ilgametė parapijos narė ir vei
kėja. Ji dirbo visose katalikiš
kose draugijose, tai ir jos lai
dotuvėse dalyvavo daugybė 
žmonių, užprašyta daug šventų 
mišių. Paliko nuliūdusius sū
nus, dukteris ir anūkus.

Kiekvieną šeštadienį 11 valandą ryto transliuojamos liau- 
d:es dainos, muzikos kuriniai, pranešimai, sveikinimai ir kai
nos.

Jeigu norite ką nors paskelbti ar pasveikinti, tai siųskite 
savo pranešimus ir sveikinimus aaresu:

LITHUANIAN RADIO HOUR
366 West Broadwa.v Sout Boston 27, Mass.

Telefonai: SOuth Boston 8-6608 arba NOrwood 7-1449

Lietuvių Radijo Draugijos
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
tE8TADIENIAI8 t V AL. POPIET.

GYVUOJA PER 15 METŲ
WWRL 1600 kc

Mirė Stasys Kuvikas. Gruo
džio 1 d. po sunkios ligos mirė 
Stasys Kuvikas, 56 metų am
žiaus, gyv. 2566 E. Ontario St. 
Philadelphia, Pa. Palaidotas 
gruodžio 5d. iš šv. Jurgio baž
nyčios. Laidojo D. Earaminas. 
Velionis paliko žmoną, dukterį 
ir sūnų. Ilgą laiką velionis pri
klausė šv. Jurgio parapijai ir 
uoliai dalyvavo visame lietuviš
kame veikime.

Čia leidižamc lenkų laikraš
čio “Gvviazda”, gruodžio 6 d. 
laidoje paminėta Leonardo ši
mučio 40 metų visuomeninio 
veikimo sukaktis, o kitoje vie
toje laikraštis plačiai aprašo 
Lietuvos partizanų kovas su 
okupantais.

Oro bangonis transliuojami jvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės 

šokiai, ir t.t Vestuvės.
žinios, parengimai: koncertai, 
puotos, liūdni pranešimai'

495 GRAND STREET
Tel. EVergreen 4-9293

AD. JUZA VITAS 
Muzikos Dir.

BROOKLYN 11, N. Y.

V. i BAREVICII S
Pranešimų Dir.

J. P. GINKUS 
Direktorių*

K-
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JACK J. STEKAS, Dir.
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PADĖKA
Ambergo (Vokietijoje) sana

torijos lietuviai ligoniai Kalė
dų švenčių proga gavo iš Cle
velando lietuvių dovanų: 53 
dol. ir 6 siuntinius.

Dovanas atsiuntė: V. Šukie
nė — 3 siuntinius, E. Praplaus- 
kienė, V. Johanson ir B. Pep- 
per po vieną siuntinį. A. Mu- 
liolienė 10 dol., J. Dumbaras 
8 dol. Po 5 dol. — P. Muliolis, 
J. Obelis, I. J. Šamas, ir D. 
Jakubauskienė, J. Stuogienė 3 
dol. Po 2 dol. — T. Urbšaitis,
L. Miklušienė, Aliuškienė ir
M. švetkauskienė. Po 1 dol. A. 
Jokubauskienė, P. Suopis, L. 
Wichorek ir P. Ramanauskas.

Visi gavusieji reiškia nuošir
džią padėką geradariams. Taip 
pat širdingai dėkojame aukų 
rinkėjoms — A. Mulolienei ir 
J. Stuogienei. Mieliems auko
tojams teatlygina Dievas gau
sia savo palaima.

Gavusiųjų vardu
Feliksas Nedzinskas

Lituanistikos mokykla Ka
lėdų eglutę rengia gruodžio 30 
d. 4 vai. lietuvių salėje.

Lietuvių Teisininkų Draugi
ja surengė adv. J. Smetonos 
paskaitą apie Amerikos teisės 
mokslą.

George J. Matouitz, Cleve
lando policijos viršininkas, mi
rė lapkričio 29 d. šv. Jono li
goninėje, sulaukęs 69 metų am
žiaus. Clevelando policijoj tar
navo 47-uosius metus, jos vir
šininku išbuvo 21 metus. Mir
ties priežastis — vėžys. Paliko 
žmoną ir du sūnus, iš jų vieną 
gydytoją. Velionis savo valdi
nių buvo mylimas, ir jo vado
vaujamas policijos departamen
tas išaugo ir sutvirtėjo. Buvo 
katalikas, tad palaidotas šv. 
Kryžiaus kapuose iš Clevelando 
katedros, kur už jo vėlę buvo 
atlaikytos gedulingos mišios.

Vincentas Dailyda, rašęsis 
Dailaida, gyv. 667 E. 97 St., 
gruodžio 4 d. buvo palaidotas 
Kalvarijos kapuose. Paskuti
nius patarnavimus atliko D. 
Jakubauskienės laidotuvių na
mai. Pamaldos buvo atlaikytos 
šv. Jurgio bažnyčioj. Velionis 
paliko žmoną Jievą, dukterį 
pranciškietę seselę Mariją Ber
nardą ir kitus artimuosius.

Antanas Kimbrys, tremti
nys, nevedęs, gruodžio 5 d. 
naktį rastas negyvas savo bu
te. Spėjama, kad miręs nuo 
širdies priepuolio.

Skautai (Neringos skaučių 
tuntas ir skautų vietininkija) 
rengia Vasario 16 d. minėjimą 
lietuvių vaikams. Ypačiai lau
kiami senųjų lietuvių vaikai. 
Bus speciali vaikams pritaikin
ta programa ir konkursinis 
žaidimas, kuriam reikia pasi
ruošti iš Lietuvos geografijos 
bei istorijos ir lietuvių litera
tūros. l aimėtojams skirdamos 
trys premijos.

Neringos skaučių tuntas sa
vo sueigose įsivedė 20 minučių 
lietuvių kalbos mokymąsi. Jam 

• vadovauja A . Augustinavlčie- 
nė. _

------------------------- t-------■------------

Hartford, Conn.
Kolumbo vyčiai gruodžio 3 

d. suruošė lietuviška vakarėlį 
savo patalpose.

William Shagiui vadovau
jant surengta lietuviška vaka
rienė ir programa. Vyrų okte
tas, J. Petkaičiui diriguojant, 
sudainavo šešias lietuviškas 
dainas. Nors Kolumbo vyčiai 
nevisi yra lietuviai, bet visi į- 
domiai klausėsi lietuvišku dai
nų. Oktetą sudaro B. Aleksan
dravičius, J. Kodzinskas. A. 
Jucevičius, A. Dragunevičius, 
M. Palubinskas, F. Bočiūnas, 
V. Nenortas ir D. Dikinis. O. 
Saulaitienė, mokytoja iš Wa- 
terburio, Conn., kalbėjo te
ma: “Lietuva po komunizmo 
kūju.” Jos kalba buvo atspaus
dinta vietiniame laikraštyje 
anglų kalba.

Šią savaitę Averv Memorial 
teatre, Noel Coward’o vaidini
me “Present Laughter” Jane- 
tės rolę vaidina A. Janukevi- 
čienė. Neseniai atvykusi artis
tė žavi atsilankiusius savo ma
loniu balsu bei tarme ir savo 
grakštumu. P. Janukevičienė 
Lietuvoje yra vaidinusi Kauno 
teatre keturis metus.

Dr. J. Shoukimas, chirur
gas, šiomis dienomis atidarė 
kabinetą 44 Garden gatvėje. 
Jis yra gimęs Lawrence, Mass., 
mokinęsis Botvdoin ir medici
nos mokslą baigęs Harvard uni
versitete. Dr. J. Shoukimas y- 
ra vedęs ir turi du sūnų. Jis 
kalba gražiai lietuviškai. Lin
kini jam gero pasisekimo.

F. J. P.

EGLUTE, gruodžio, 10 nr. 
Numeryje randame gražios 
Kalėdų šventės medžiagos, ei
lių ir pasakų.

KLEBONIJOJE IKARAI Seiminin
kė* darbo. Esu patyrusi virėja ir 
apskritai puikiai pažįstu namų ruo- 
š-V Turiu geras rekomendacijas. Jei 
kuriam iš gerb. klebonų reikalinga 
šeimininkė, prašome kreiptis: Mrs. 
N-N. c/o Eglutės Administracija, 
Box 22. Brockton 68, Mass.
. i t (M)

Viktoras Birentas, atvykęs 
į .Ameriką sausio mėn., įstojo 
savanoriu į JAV karo aviaci
ją. Jo tėvas buvo Lietuvos ka
riuomenės karininkas.

Vytautas Kamentavičius, 
baigęs Eichstaetto lietuvių 
gimnaziją tremtyje ir su tėve
liais atvykęs į Ameriką, akty
viai veikęs skautuose, pašauk - 
tas į JAV armiją.

Gyd, V. Ramanauskas atida
rė savo kabinetą 571 E. 185 
St. ir priiminėja ligonius.

Gyd. E. Juodėnas susilaukė 
dukrelės. Motina ir nauja A- 
merikos pilietė jaučiasi gerai.

SLA 136 kuopa gruodžio 2 
d. susirinkime išsirinko 1952 
m. naują valdybą: Jonas Alek
na — pirm., VI. Braziulis — 
vice pirm., Ad. Kratovichienė 
— ižd., Kl._ Karosas — sekr., 
K. Gaižutis — fin. sekr., Br. 
Bartkūnas ir V. Stasiūnas — 
iždo globėjai.

Darbininko kalendorius 1952 
met., išsiuntinėtas laikraščio 
skaitytojams , yra išleistas tik
rai meniškai bei skoningai, ir 
skaitytojai juo patenkinti, ši 
dovana juo malonesnė, kad iš 
jos padvelkia lietuviška dva
sia. A. B.

Waterbury, Conn.
Tarnas Matas laimėjo 

rinkimus
Gruodžio 7 d. 8 vai. vak. 

įvyko L.S.P. Klubo susirinki
mas, kuriame išrinktas nau
jas pirmininkas Tarnas Matas. 
Klubą vietoje visi vadina 103 
vardu. Ligšiolinė jo vadovybė 
buvo paraudonavusi. Tarnas 
Matas yra žinomas vietos vei
kėjas, patrijotas. Jo uždavinys 
bus sugrąžinti klubui pridera
mą garbę ir įstatyti jį į kitų 
vietos lietuviškų organizacijų 
eilę, kovojančių dėl Lietuvos 
išlaisvinimo. Linkime geriau
sios kloties naujajam pirminin
kai.

Alto metinis susirinkimas 
įvyko gruodžio 7 d. Jam.e da
lyvavo gausiai atstovų. Susi
rinkimas be eilės bėgamųjų 
reikalų išrinko ir naują sky
riaus valdybą. Senoji valdyba 
savo pranešime pasidžiaugė 
atstovų uolumu, kurie taip są
žiningai dalyvavo mėnesiniuo
se posėdžiuose. Tremtinių at
stovas Jonas Valaitis neaplei
do nė vieno posėdžio. Tuo jis 
pralenkė net patį pirmininką 
Al. J. Aleksį, kuris atostogų 
metu viename posėdyje neda
lyvavo. Be to, buvo padaryti 
pranešimai iš Alto suvažiavimo 
Nevv Yorke ir apie JAV Liet. 
Bendruomenės šventę. Kalbėjo 
visų grupių atstovai.

Į naują valdybą pirm, jau 
septintąjį kartą pirmininku 
perrinktas Al. J. Aleksis. St. 
Sapranienė perrinkta iždinin
ke, vicepirm. — T. Matas, dr. 
M. Colney, E. Devenienė ir A. 
Petrauskas. Sekret. M. Indry- 
kytė, finansų sekr. P. Joku- 
bauskas, iždin. padėjėju. J. 
Trečiokas, iždo globėjai —Br. 
Dūda ir VI. Jackūnas. Kontro
lieriais — V. Urbonas, A. Dzi- 
midas ir A. Kušlys. Tvarkda
rys - maršalka išrinktas J. 
Jakštas.

Paterson, N. J.
— Jau rengiamasi bendrai 

minėti Vasario 16 d. šventę, 
šv. Kazimiero dr-ja ir Piliečių 
klubas jau išrinko savo atsto
vus į minėjimui rengti komite
tą. Pirmas posėdis numatomas 
gruodžio 23 d. parapijos salė
je-
•<«•••*«■•«*(«■•**•«*•*•••••••• infioiiaiitti t************************** •

DĖMESIO
Jeigu Jums reikalingi
BALDAT I
TELEVIZIJOS APARATAI 
DULKIU SIURBLIAI 
ŠALDYTUVAI
kiti namų apyvokos daiktai.... : 

Kreipkitės tuojau pas šių reikme- i 
nų prekybos atstovą:

VILIUS P1TKUNIGIS
7S W. 104 St.. N.Y.C. 

Riversite 9-9164
Jis atstovauja geriausias New i 

Yorko baldų gamvbos, šaudytuvų j 
(refrigirator), dulkių siurblių, te- i 
levizijos įmones

Pirkdami per ii gaunate didesne i 
nuo’akia negu kitur ir palankiau- Į 
sias išsimokėjimo sąlygas.
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Kačiukas susirūpinės, ar ateis Kalėdų senis. Šuo pasakoja, kad ji 
gatvėje jau matė.

LAWRENCE, MASS.
Gruodžio 7 d. Nekaltai Pra

dėtosios šv. M. Marijos šventės 
išvakarėse. Lavvrence, Mass. 
mirė Marijona Buividaitė. Ve
lionė išgyveno Lavvrence 45 
metus ir buvo žymi veikėja ir 
dosni spaudos ir lietuviškų į- 
staigų: parapijos, vienuolynų ir 
ligoninių rėmėja. Po ilgos ligos 
buvo pasveikusi, bet gruodžio 
7 d. vakare staiga mirė. Iškil
mingai palaidota gruodžio 11 d. 
Gedulingas šv. Mišias atlaikė 
prel. Pranciškus Juras, šv. 
Pranciškaus parapijos klebo
nas.

Minėjimas
Karaliaus Mindaugo ir Lie

tuvos krikšto 700 metų sukak
tį minėsime sekmadienį—gruo
džio 16 d. 8,30 vai. iškilmingos 
šv. mišios, 5 vai. vak. pamal
dos bažnyčioje ir 6 vai. vak. 
iškilmingas minėjimo aktas pa
rapijos svetainėje. Bus paskai
ta ir įdomi programa. Kviečia
me visus kuo skaitlingiausiai 
dalyvauti.

Rūbų rinkliava
Padėkos Dienos savaitėje 

JAV Vyskupų paskelbtoji var
totų rūbų ir avalynės rinklia
va gerai pasisekė. Mūsų para
pijoje surinkta 1,110 svarų rū
bų ir avalynės. Dar ir dabar 
rūbai tebeaukojami. Vėliau 
surinktieji rūbai (per Balfą) 
bus pasiųsti lietuviams liku
siems Vokietijoje.

BALF astovas
J. Valaitis gruodžio 9 d. lan

kėsi Lavvrence ir 3 vai. p. p. pa
rapijos svetainėje padarė pra
nešimą apie Vokietijoje lie
kančius lietuvius. Nors, blo
gam orui esant, ir nedaug te
buvo susirinkę klausytoju, bet 
jie nuoišrdžiai atjautė savo 
vargstančius brolius ir tuoj pat 
jiems suaukojo 71.46 dol. Pini
gai pasiųsti Balfo centrui. 
Laukiame ir kitų gerųjų Law- 
renco lietuvių prisidedant savo 
aukomis. Pranešimo metu 
stambiausiai aukojo Grendai— 
$11.00 ir Antanavičiai $10.00.

Po to J. Valaitis nuvyko į 
Lietuvių Piliečių Klubą, kur 
taip pat padarė pranešimą ne

priklausantiems prie katalikų 
parapijos lietuviams. Ten buvę 
daugiau kaip dvigubai klausy
tojų. Aukų tremtiniams šelpti 
surinkta 18 dol. su centais. Va
kare J. Valaitis darė praneši
mą Haverhill lietuviams.

Moterų choras
Tris mėnesius praktikavu

sios šv. Cecilijos choro mote
rys išmoko naujas Paul Tanner 
mišias “Missa Immaculata”. 
Gruodžio 9 d. pirmą kartą ti
kintieji sumos metu šias naujas 
pastangas galėjo įvertinti. Ne
didelis, bet gražiai susigiedojęs 
trijų balsų choras tikrai gra
žiai ir skoningai pasirodė. Lin
kėtina muz. Alg. Šimkui ir 
gerb. choristėms tų gražių pa
stangų neužleisti. Pasiryžimas 
ir darbas nugali visas kliūtis, 
todėl džiugu nugalėtojas svei
kinti!

Mūsų jaunosios parapijietės
Gruodžio 9 d. prieš 8 vai. mi

šias sodalietės pasiaukojo Ne
kalė. Marijos Širdžiai. Priimtos 
5 naujos sodalietės. Per mišias 
visos priėmė šv. komuniją. Po 
mišių buvo jaukūs pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo dvasios va
das kun. A.-Janiūnas ir vyres
nės sodalietės.

Metiniai susirinkimai
— Šv. Elžbietos pašalninė 

Draugija gerai gyvuoja. Turi 
134 nares. Ilgiau serga 6 na
rės. Pereitų metų būvyje mirė 
viena narė. Gruodžio 9 dienos 
susirinkime perrinkta valdyba: 
pirm. — V. Kaupinienė, vice
pirm. — L. Švenčionienė, fi
nansų rašt. -— M. Songailaitė, 
sekr. — M. Sedlevičienė, iždi
ninkė — A. Kvaraciejutė, iždo 
globėjos — V. Stauski ir O. 
Songailaitė, ligonių lankytojos 
—O. Kvaraciejutė ir M. Mar^ 
cinkevičienė.

— Maldos Apaštalavimo D- 
jos nariai susirinkę gruodžio 7 
d. vakare patvirtino tą pačią 
valdybą: pirm. — V. Kaupbiie- 
nę, sekret. — L. švenčionienę 
ir iždin. — S. Rimaitę. Visi 
nariai įsipareigojo lankyti ligo
nis ir jiems kuo galėdami pa
dėti. V. Cinkas

Ledą-Anglius-Coke-Aliejų-Oil Bumelius

Patenkino Brocktoniečiiis 
per 50 metų, teikdama anglius ir aliejų.

Parduodame

Tel. 189

BROCKTON ICE COAL CO
27 Lavvrence St., Brockton, Mass.SAVES}^

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

BROCKTON SERVICE
OIL BURNER and HEATTNG SERVICE

520 MAIN STREET BROCKTON, MASS.
Tel. 2608
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SPORTAS
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— dakbininkAS -i

tenisininkų žaidimo LAK 
ir jo turėtų būti laiko- 
ne LAK nariai gali žaisti 
tik gavę atitinkamą LAK 

arba būdami LAK nario
Taigi dar vienas klaidi-

Atsigavus “sporto skyriuj” "Vie- 
nybėje” (sveikintinas reiškinys!!, be 
nuoseklių ir objektyvių sporto įvy
kių aprašymų randame geroką por
ciją gana šališkų išvedžiojimų. Kad 
skaitytojai nebūtų klaidinami netik
sliais skelbimais ir savotiškais apra
šymais, šia proga narėčiau kaiku- 
ria* žinias atitaisyti:

1. “Sportas ir lietuviai” skyrelyje 
apie šachmatininkus (“Vienybė" nr. 
46) rašoma: "Šachmatininkai, psi- 
aiglaadė (mano pabraukta) prie 
Brooklyno LAK." Tai netiesa, šach
matininkai sudaro LAK šachmatų 
sekciją, renka savo sekcijos vadovy
bę, aprūpinami priemonėmis, patal
pomis ir kit. Jie nėra kažkokie LAK 
“įnamiai”.

2. Tame pačiame skyriuje ("V.” 
nr. 46) tilpo klaidinantis skelbimas; 
paskelbta N. Y. lietuvių šachmatų 
pirmenybės lapkričio 24 d. tuo tar
pu, kai tikra data turėjo būti lap
kričio 23 d., kas suklaidino nemažą 
skaičių notinčių dalyvauti pirmeny
bėse.

3. Paskutinėj “S. ir 1.” skyriaus 
daly (“V.” nr. 46) šio skyriaus au
torius praneša stalo teniso mėgė
jams, kad jie gali "savo sugebėji
mus bandyti kas vakaras LAK pa
talpose.” Labai abejoju, ar jis iš 
anksto apsirūpino kieno nors iš LAK 
atsakingų pareigūnų leidimu kviesti 
stalo teniso mėgėjus j LAK patal
pas "Darbininke" tilpo skelbimas 
dėl stalo 
patalpose 
masi, nes 
st. tenisą 
leidimą 
svečiais.
nantis skelbimas.

4. Ten pat apie stalo teniso vie
netą rašoma: "Prieš porą savaičių, 
po trumpo apšilimo prie LAK pa
talpose pastatyto stalo į sceną į- 
žengė ir stalo tenisininkai..." Atro
do, tų eilučių autorius giliau nepe- 
sūnformavo (o gal sąmoningai ne
norėjo apie tai žinoti?!, kad LAK 
vadovybė, įsteigdama stalo teniso 
sekei ją. kurios vadovu yra A. Dauk
ša, nupirko reikalingus įrankius ir 
leido tai sekcijai veikti, kaip LAK 
stalo teniso sekciją. Todėl kalbant 
apie stalo tenisininkus, nereikia pa
miršti, kad tai organizuotas viene
tas, bet ne kažkokie stalo tenisinin
kai prie “LAK patalpose pastatyto 
stalo-.”

5. “Sportas ir lietuviai” skyriuje
("Vien.” nr. 47) cituojama LAK- 
LSK Bostono krepšinių rungtynių 
reklaminių lapelių ištrauką ir ko
mentuojama labai šališkai. Reikia 
pripažinti, kad LAK krepšinio viene
to dabartinėje sudėtyje nėra “žvaig
ždžių” ir “žymių vardų”, tačiau tai 
dar nereiškia, kad kaip senesnieji 
vieneto “šulai” taip ir priaugančio
ji karta (4 žaidi k ai ne 2, kaip “S. 
ir 1.” skelbia) nesistengia parodyti 
savo geriausią sugebėjimą. Jeigu 
1950. I. 7 LAK krepšininkai, kurių 
vienu iš vadovų buvo (“S. ir I.”> au
torius ("Vienybė” nr. 3, 1950),
žaisdami prieš CYA, taip gerai žai
dė, anot K. čerkeliūno, kad galėjo 
"nustumti į šešėli kai kurias atmin
tinas dvikovas tarp Lietuvos ir 
Latvijos krepšininkų" (nesakoma, 
kad jie tada turėjo savo sudėty ke
letą vietinių amerikiečių studentų 
žaidikų!), kodėl 1951 m. LAK krep
šininkai negalėjo TIK “stengtis pa
rodyti savo geriausią sugebėjimą” ir 
stengtis parodyti, kad jie “yra verti 
buvusio Europos krepšinio meiste
rio įpėdiniai”?, žaisdami grynai sa
vo sudėty be "samdinių"?

6. “S. ir 1.” (“Vienybė” nr. 47) 
skyriaus autorius. aprašydamas 
LSK ir GAAC futbolo rungtynes, ra
do tik 2 įdomias akimirkas 90 mi- 
nučių trukusiose rungtynėse: pirma 
— kai "vienas civilis-foto mėgėjas” 
vos nesukliudęs Kalašinskui įmušti 
baudini, ir antra, kai Adomavičius 
parideno kamuolį vartininkui. Tik-

rai įdomios akimirkos (per visas 90 
min.)! O dar įdomesnė akimirka 
buvo “S. ir 1." skaitytojams skaityti 
rungtynių aprašymą: “Miela, kad 
mūsų puolikai negalėjo šaudyti ir 
eilę sultingų šūvių atakavo prieši
ninkų šventovę”. Taigi "negalėjo 
šaudyti, bet visdėlto “sultingai šau
dei”.

Aš manau, kad ir pats “S. ir L” 
autorius nelabai gali suprasti, ką jis 
ten parašė. Aleksandras Vakselis

Gruodžio 2 d. LSK lengvai išplė
šė pergale iš Connecticut valstijos 
futbolo meisterio Vasco de Gama 
pasekme 7:(M5:0).

LSK išbėgo j aikšte savo nuolati
nėj sudėty: Kligys SL, Mileris, Mo- 
dze liaus kas; Jėgeris, Saldaitis, Ste
ponavičius; Sabaliauskas, Kalašins- 
kas, Adomavičius, Jokūbaitis, Gra
žys.

Tai buvo iš eilės antrosios gra
žiausios šį sezoną rungtynės. Prie
šininkas visą rungtynių laiką stip
riai priešinosi lietuviams ir visi į- 
varčiai buvo tikrai sunkaus, bet ir 
gražaus bei tikslaus žaidimo dėka 
pelnyti. Tik 23 min. LSK (Adomavi
čiaus smūgi* galva) pasiekia pirmo
jo įvarčio. Antrąjį “gabalą” prieši
ninkas, Kalasinsko padedamas, pats 
sau jmuša. 36 min. Jokūbaitis toli
mu šūviu “įsodina" trečiąjį, o 39 
min. Gražys, iškeltą Jokūbaičio 
aukštą kamuolį, paverčia ketvirtuo
ju įvarčiu. 40 min. teisėjas neuž- 
skaito tikro įvarčio (Kalasinskas) 
bet už tai 44 min. Kalasinskas už
baigia kėlinio pasekme 5:0. 57 min. 
Adomavičius pataiso Kalasinsko šū
vį į virpstą (6:0) ir 85 min. Kala- 
sinkas gražų Gražio padavimą pa
verčia baigmės įvarčiu.

Visas LSK vienetas šias rungtynes 
sužaidė puikiai, nors dešiniajame 
sparne jautėsi šiokia tokia spraga. 
Kaikurių “specialistų" nuomone tą 
sekmadienį, pagal apskaičiavimą, 
turėjo turėti savo silpną dieną.

Šių rungtynių laimėjimas perkelia 
LSK į N. Y. valstijos pusfinalį.

A. v.

Futbolo rungtynes
įvyks šį sekmadieni, gruodžio 

d., 1:30 v. p.p. lietuvių Arctic Ovai 
aikštėje, 490 Johnson Avė., prieš 
Nevv Rochelle-Calabria komandą. 
Priežaismis 12:45 v. p.p. LSK
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ŠACHMATAI
Vedą K. Merkia

Kazys Škėmą Bostono meisteris, 
Nevv Yorko Marshall klubo žaibo 
turnyre gruodžio 4 d. laimėjo pir
mą vietą, surinkęs 71^-llZ, taško.

Bostono lietuviai, susitikę Metro
politan Chess League pirmenybėse 
su Harvardo Universitetu, kuris yra 
pastarųjų dviejų metų Bostono mei
steris, laimėjo rungtynes santykiu 
3-2. Taškus pelnė: K. Škėma 1, K. 
Merkis l/£, A. Keturakis !/>, J- 
Starinskas 1.

Toronto tarpklubinėse pirmeny
bėse Vyties šachmatininkai nugalė
jo ukrainiečius pasekme 31^-27/,. 
Taškus gavo: Vaitonis 1, Paškaus- 
kas i/£, Sepaitis 1, Fabricijus 1.

Povilas TantvaHa, Chicagos meis
teris, dalyvaus Ulinois Open pirme
nybėse, kurios įvyks gruodžio 28- 
30 1951, Decatur, HL

Chicagos lietuviai, po sužaistų 
rungtynių su Chicagos Universitetu 
3-3, pargindiniais varžovais Chica
gos lygos rungtynėse laiko Irving 
Park ir Lion (ukraineičių) klubą.

Juozas RepeRuą dukart laimė
jęs Nevv Yorko lietuvių šachmatų 
pirmenybes, nebedalyvauja dabar 
einančiose lietuvių pirmenybėse dėl 
tarnybinės kelionės į Europą.

Nevv Yorko LAK šachmatininkų 
vadovybę sudaro: Ed. Staknys — 
pirm., J. Vilpišauska3 — sekr., A. 
Šukys — ižd.

New Yorke ir apylinkėse

Res. 87 Oriole Street

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1357 Bushwick Avė., Brooklyn 7, N. Y.

♦

WEST RONBURY. M ASS.
TeL PA. 7-<H*3-M

A. J. NAMAKSY
Offlce Tel. SO 8-0948

Bostone ir apylinkėse

su-

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

Priėmimo valandos:

Kitur
I

TeL POPlar 4110

LIETUVIS ADVOKATAS

119-17 Hillside Avė.

♦

■>KALĖDINIAI ATVIRUKAI
EVergreen 8-9770

Lietuvis gydytojas ir chirurgas 
Naudoja vėliausi, Jt-Ray a, *

Kun. Dr. J.

Larry Evans, JAV meisteris, 
tarė sužaisti su buv. JAV meisteriu j 
Herman Steiner 16 partijų matčą 
dėl JAV meisterio vardo 1952 m. 
Numatyta pradėti balandžio mėn.

(KASPERAS)
Laidotuvių Direktorius fr

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Koplyčia šermenims dykai

TeL SO 8-1437
SOuth

iP. J. BAGDANAVIČIUS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

185 Cliuton Avenue

CASPER
FUNERAL

Y

HOME

KALĖDOMS 
PUIKIOS DOVANOS

I
VAIKAMS— Vienintelis lie

tuvių kalba, leidžiamas ilius
truotas žurnalas — EGLUTE. 
Kaina metams $3.00.

“DAKTARAS AISKAUDA I 
IR JO ŽVĖRYS”. Labai įdomi' 
apysaka su 63 iliustracijomis, j 
9 pusi. Kaina tik $1.00. Vaikai 
ją skaito su dideliu susidomė
jimu.

LIETUVIŠKOS PASAKOS. 
Sudarė Dr. Jonas Balys, 230 
pusi. Pasakos gražiai iliustruo
tos. Kaina $2.50.

MOTINOMS — ‘TAUPIOJI 
VIRĖJA”, kurią paruošė H. 
Mačiulytė - Daugirdienė. Ji 
patiekia 300 įvairių valgių ga
minimo receptų. Kaina $2.00.

TĖVAMS
Vaitkevičiaus labai įdomi dva
sinio turinio knyga — GYVOJI 
DVASIA, 464 pusi. Kaina1 
$5.00. Kalėdų proga—už $3.00. 
Užsakymus siųskite su pini
gais:

Mediciniškas gydymas ligoninėje, gimdy
mo, paliegos ir operacijos draudimas
Mažom išlaidom jte gafite apsidrausti pats ir visą savs seimą.
LAIKE MEDICINIŠKO GYDYMO LIGONINĖJE — Išmokama 

jums tiesiai į rankas iki $4380.00.
GIMDYMO ATVEJU — Išmokama jums tiesiai į rankas 

iki $120.00.

' PALIEGOS ATVEJU —Išmo
kama jums tiesiai į rankas 
iki $300.00 mėnesiui, prade
dant nuo pirmos jūsų palie- 
gos dienos ir tęsia mokėjimą 
iki jūsų pasveikimui... Net, 
kad ir visą gyvenimą!

NELAIMINGO ATSITIKIMO 
ATVEJU — Išmokama jums 

iki $300.00 mėn., pradedant 
puo pirmos, dienos po dakta
ro apžiūrėjimo.

Mutual Benefit Health & Acci* 
dent Assn., Dept. 59
(Harry Mednick) agentas 
33 West 42nd Street,
New York 18, N. Y.
Gavimui smulkesnių informa
cijų, užpildykit ir pasiuskit 
paštu žemiau esantį kuponą, 
ten nurodytu adresu.
Vardas ir pavardė

OPERACIJOS ATVEJU — Iš- 
mokama jM"*? tiesiau j r&n- 
kas iki $300.00 už jūsų ope
raciją.

Adresas
Miestas

Valstybė •••••••••••••e•••••••••••<•••••£

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

Mokslus baigęs Europoje
128 E. 86tk ST., NEW YORK CITY

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

DR. VACLOVAS PAPROCKAS

Kasdien 12:30—2 ir 6—8 p.p., išskyrus šventadienius.X

TeL STagg 24M3

Matthew P. Railas
(BieliaaBkas)

187 DORCHE8TE* STREET

Joseph W. Casper

TeL VIrginia 7-1499

/. B. Skatins 
(toUnskat} 

LatanluotM Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Lafdotoves

— $150
KOPLYČIĄ SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI 
84-07 Jamaica Avenue, 

Woodhaven, N. Y.

Albert Th. Dana
EGLUTĖ
P. O. Box 22, 

Brockton 68, Mass. 660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Richmond Hill 18, N. Y.
Tel. VIrginia 9-4882

Joseph W. Casper
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius fr 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį 

Koplyčia šermenims dykai 
TeL SO 8-1437

BOoth 1
W.AITKU«

FUNERAL HOME
1*7 VVEBSTER AVĖ. 

Cambridge, Masą

PRANAS WATTKU8
Laidotuvių Direktorių* Ir 

Bahamnotojaa 
(NOTARY PUBLIC) 

Patarnavimas dieną ir natoj. 
Nauja moderniška koplyčia *er- 
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačios ir i kitus 
miestus.

Dr. J. C. Seymour
LANDŽIUS

vėliausi, X-Ray aparatą^ 
Pritaiko akinius

834 E. BROADVVAY 
South Boston, Maaa.

Valandos: 2 iki 4 ir 7 iki 8.

Lithuanian 
Furniture Co 

M O V E B S — 
Insured and Bonded 

Local & Long Distance Moving

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

maisto arba jautiesi pra
rūgęs, apsunkintas. Paimk 
Alavijos grūdelių ne daugiau 
kaip žirnio didumo, sukram- 
tyk gerai ir nuryk, arba su- 
tarpyk Alaviją vandenyje 1? 
išgerk. Pramuš kad ir kie
čiausius vidurius. Alavijos 
svaras $2.50. Mažiau per
kant 6 uncijų už $1.00. Pri- 
aunčiam į jūsų namus.

“Gabijos” knygynas šiemet 
išleido lietuviškus, kelių spalvų 
labai gražius kalėdinių sveikini
mų atvirukus. Juos piešė daili
ninkai B. VilkutaStytė-Gedvilie- 
nė, I. Davydovaitė, V. Adamke- 
vičius ir P. Osmolskis. šių atvi
rukų komplektas (16 atvirukų 
su vokais) kainuoja 1 dolerį. 
Siųskite šiandien pat užsakymą, 
ir anksti prieš šventes būsite 
apsirūpinę gražiais sveikinimo 
atvirukais. Užsakymus siųskite: 

'Gabija, 340 Union Avė., Brook
lyn 11, N. Y. (61*65)

4

Parduodam Namus
Turime gerų namų pardavimui 
— Woodhaven, Richmond Hill 
ir kitose apylinkėse. Taipgi iš- 
nuomuojame kambarius ir pa
tarnaujame visokios apdraudos 
(insurance) reikaluose— grei
tai ir gerai.

J. P. MACHULIS
Real Estate 4 Insurance

PARDUODAMI NAMAI
PTGCS. GERI. GEROJE VIETOJE

RIDGEWOOD — 6 šeimoms mū
rinis namas, šviesūs kambariai; 
CYPRES HILL 3 šeimoms, tušti 
kambariai; WOODHAVEN 2 šei
moms medinis namas, abudu aukštai 
(florai) tušti pirkėjui: EAST NEW 
YORK — kampinis namas su saliū- 
nu, restoranu ir 2 šeimoms viršuje 
tušti kambariai. Gera proga, kas 
nori įsigyti namą ir biznį, nes par
duodamas ir biznis. Vieta gera, lie
tuvių aplinkoje.

J.VASTONAS
REALTY and INSURANCE

1008 Gatės Are., Brooklyn. N. Y.
TeL GLenmore 5-728S

Joseph Garszva
Graborias—balsamuotojas

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

Charles J. Roman
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DOIEKTORIUS 

UIS ML Venos SL 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo ištaiga 
Didelė, graži koplyčia, erdvi Mie 

Pakeleivingiems suteikiame 
nakvyne

Kreipkitės dieną ir naktį

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

PARDUODAMI NAMAI
MASPETH, L. I. Visi turi po tuš

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

JAMAICA NORTR. tarp 8 Avė. fr 
BMT Sub. visas tuščias dviem šei
mom mūrinis namas su balkonais 
(porčiais), 2 automobiliams garažas, 
apšildomas — $15500.

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

t

DON SULAPHS
600 Willoughby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8137

B. ZINIS
861 Union Avė., Brooklyn, N. Y.

REpubUc 9-1506
EVergreen 4-3487

5

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

LAIKRODININKĄ

A. Andriuškevičiy
485 Grand St.,, šafia J. Ginkaus, Brooklyn 11, N. Y.

PARAMOUNT BAR & GRILL
’ [ STANLEY MISIŪNAS IR SCNUS EDWARD MISIŪNAS 
;; SAVININKAI
;; Lietuviška Užeiga, kur visi myH užeiti.
!; Pavieniai ir su šeimonu ir svečiai būsite maloniai aptarnauti.

Importuoti konjakai - UMrsndMal - Televfarija - Muzika - Sportas

; ; 502 GRAND ST., kampu Union Avė. BROOKLYN, N. Y. i Į

LIETUVOS DUKTERŲ 
DRAUGIJA ŠVČ. MERGELĖS 

MARUOS GLOBOJE
Pirmininke—Ieva Markšienė, 625 

E. 8th St, So. B<»ston, Mass. Tel. 
SOuth Boston 8-1298.

Vice-Pirininiakč B. Gailiūnienė, 
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Protokolų sekretorė — Stefanija 
Overkienė, 555 E. 6th St., So. Bos
ton, Mass.

Finansų sekretorė — B. Cūnienė, 
409 Broadvvay, So. Boston, Mass. 
Tel. SO 8-0948.

Iždininkė — Ona Siaurienė, 51 
Tampa St., Mattapan, Mass.

Kasos globėja — Elzbieta Aukšti
kalnytė, 110 H St., So. Boston, Mass.

Tvarkdarė — M. Martejoškienė, 
866 E 5th St.. So. Boston, Mass.

Draugija savo susirinkimus turi 
kas antrą mėnesio antradienį, 7,30 
v.v. parapijos salėje, 492 E. 7th St, 
So. Boston, Mass.

Visais draugijos reikalais kreipki
tės pas protokolų sekretorę.

Jausitės daug jaunesni su 
geležies raudonu krauju
Jeigu jūs esate silpni ar nervingi, 

tai galbūt jūsų kraujui trūksta mi
neralų ar kitų reikalingų organiz
mui medžiagų, kurių turi

U TON A IHON TOMC
Tai yra skanus vaistas. Jis padėjo 
atgauti energiją ir žavumą dauge
liui moterų, vyrų ir vaikų. Padės ir 
jums. Kaina tik $1.50. Kreipkitės į

ALDONA SKINDER
P. O . Box 305, 
clinTon, INB.

DYKAI DYKAI

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite 
JUOZUI SINKEVIČIUI 

telefonu SO. 8-8343
Galite skambinti ir vėlai vakare. 
Lietuvis.

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

'Asmeniškas Patarnavimas"

331 SMITH ST.

PROVIDENCE, R. L
■■ : .1 f.

Tefephone.

OFISO: DENTER 1952
Namų: PI. 6136

•a

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IR TIRPIMO, NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatą ir ją bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardą, 
pavardę ir antrašą ir siųsk šį garsi
nimą dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaitę laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada grą
žink mums likusią ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes žinom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkęs 
Ar nuvargęs, dreba kinkos, 
Ar į kuprą susimetęs.

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

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

DEREN’S PROBCCT9
P. O. Bos 666

Nesvark L N. J.
(N). »
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.OalbininliafG •— tįuK&sis i
PRANCIŠKONŲ PADĖKA

Federacijai pri- 
draugijos privalo 
atstovus. Seime- 
aktualiąsias šio

alrkf seimelis

įvyksta gruodžio 16 d., 2 vai. 
p.p. šv. Jurgio parapijos salė
je, 207 York St., Brooklyn 1, 
N. Y. Visos 
klausančios 
atsiųsti savo 
lis svarstys 
meto problemas. Tarp jų pasi
ruošimą dalyvauti JAV Liet. 
Bendruomenėje, Katalikų Ak
cijos Fondui vajaus reikalą ir 
kt.

Po seimelio Mindaugo krikš
to sukaktis bus paminėta ati
tinkama paskaita. Katalikiš
koji visuomenė kviečiama kuo 
skaitlingiausiai dalyvauti.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčia baigiama atnaujinti. 
Išdažytos sienos, suvesta nauji 
elektros laidai, atnaujinti alto
riai. Didžiojo altoriaus žvaki
dės (6 didelės, 4 mažesnes ir 2 
žvakides prie langų), smilkytu
vą, altoriaus maldų lenteles 
paauksavo ir auksu įsivinėtą 
altoriaus uždangalų kraštą į- 
taisė E. Rutkauskienė, šv. O- 
nos altoriaus 6 žvakides, alto
riaus namelio dureles, kryžius 
atnaujino - paauksavo Milaše
vičių šeima, švč. Jėzaus širdies 
altoriaus 6 žvakides, altoriaus 
namelio dureles, 2 kryžius ir 
komunijai naudojamą pateną 
atnaujino - paauksavo K. Več- 
kienė. Visi parapijiečiai dide
lius bažnyčios ir klebonijos re
monto darbus nuoširdžiai pa
rėmė savo aukomis.

Kalėdų vakare, gruodžio 25 
d., Liet. Vyčiai Apreiškimo pa
rapijos salėje ruošia šokius. 
Atvyks turtingas Kalėdų sene
lis. šokiams gros. J. Thomas 
orkestras.

Mykolas I.iuberskls, Brook
lyno Operetės Choro dirigen
tas, Maironio vardo mokyklo
je pakviestas vesti mokinių 
chorą.

Juozas Ginkus savo radijo 
valandai šią savaitę gavo iš Vo
kietijos lietuviškų plokštelių. 
Dainos įdainuotos Lietuvos ope
ros solistų VI. Grigaitienės ir 
K. Petrausko. Be to, yra kelios 
dainos Šabaniausko ir kt.

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos susirinkimas įvyks 
gruodžio 14 d. penktadieni, 8 
vai. vak. Alliance Hali, -35 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Vi
si susipratę lietuviai kviečiami 
j jį atsilankyti ir įstoti nariais 
į šią draugiją.

Laikinoji Valdyba

Senieji Metai nueina Naujieji Metai ateina

ATEIKITE IR JŪS

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKTI
pas New Y orko Ateitininkus 

atnaujintoje ir gražiai papuoštoje 
Angelų Karalienės par. salėje

PROGRAMOJE:
šokiai, 

bendra vakarienė, 
atskiri staliukai, 

meninė programa
GROS J. THOMAS ORKESTRAS

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

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

arba
ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS RAŠTINĖJE, 

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

★

geradariams
pareikšti nuošir-

dėkojame kun. 
kuris leido savo

Sutartinai brooklyniečiams, 
maspethiečiams ir newyorkie- 
čiams dirbant, pranciškonų 
vienuolyno ir spaustuvės pa
šventinimas praėjo gražiai ir į- 
spūdingai. Norime dėl to savo 
globėjams, geradariams ir 
darbininkams 
ažią padėką.

Pirmiausia 
N. Pakalniui, 
bažnyčioje ir salėje suruošti šią 
šventę ir pats laikė šv. mišias 
ri taip sumaniai pravedė prog- 
įamą. Dėkojame prel. J. Bal
konui, kuris, iškviestas į Hart
fordo katedrą Mindaugo krik
što minėjime sakyti pamokslą, 
negalėjo iškilmėse dalyvauti, 
tačiau visokiais būdais prisidė
jo prie jų paruošimo. Dėkoja
me visiems šios apylinkės kle
bonams ir vikarams — kun. J. 
Aleksiūnui, kun. A. Petraus
kui, kun. J. Gurinskui, kun. J. 
Simonaičiui, prel. I. Kelmeliui, 
kun. M. Kemėžiui, kun. J. Kin
tai ir kitiems, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu mus parėmė šias 
iškilmes ruošiant.

Toliau dėkojame kalbėto
jams prel. P. Jurui, Lietuvos 
Konsului J. Budriui, kun. J. 
Kintai, ir Tėvui Provinciolui J. 
Vaškiui, O.F.M. Nuoširdus a- 
čiū taip pat Apreiškimo para
pijos chorui, solistams, akom- 
panistui Dr. J. Skaruliui ir 
ypatingai chorvedžiui muz. P. 
Sakui, kuris jau antrame mūsų 
vienoulvnų 
savo choru 
koncertavo.

Dėkojame 
K. Dumblienei, 
kienei, O. Sijevičienei, Ambra
zevičienei, Juškienei, P. Stra
vinskienei, P. Adomaitienei, U. 
Šarkauskienei, Zembliauskie- 
nei, Klimaitienei, Stellai Lica- 
tai už skaniai paruoštus val
gius ir patarnautojoms ateiti
ninkėms ir joms vadovavusiai 
A. Bendoriūtei.

Dėkojame ir vyrams K. Bal
trušaičiui. Skaruliui, Zaukui, 
židanavičiui. Paulauskui, Stro- 
liai, Sinkevičiui. Batiuškai, 
Nadzeikai ir Dabrovolskiui bei 
St. Sandanavičiui, kurie sun
kesniuose darbuose šeiminin
kėms pagelbėjo .

Dėkojame ir svečiams, kad 
mus pagerbė savo atsilankymu 
ir “Voice of America” perso
nalui, kuris mūsų programą o- 
ro bangomis paleido į kenčian
čią Lietuvą. Ačiū ir bilietų pla
tintojams, skelbimų rinkėjams 
ir jų davėjams. Ačiū visiems 
mūsų darbininkams dirbusiems 
vienuolyno remonte, ypač dai
lininkui C. Janušui, vadovavu
siam dažymo ir dekoravimo 
darbe.Dėkui ir mūsų redakto
riams ir spaustuvininkams vie-

pašventinime su 
giedojo mišias ir

O. Karušaitienei, 
O. Panetaus-

(Į 

nuolyno pašventinimo proga 
išleidusiems ekstra "Darbinin
ko” laidą.

Pakartotinai dėkojame kun.
M. Kazėnui, prel. J. Balkūnui, 
kun. M. P. Lekešiui, kun. P. 
Juškaičiui, kun. C. Murphy ir 
kitiems stambiomis aukomis 
parėmusiems mūsų darbus.

Taip pat dėkojame tiems, 
kurie aukojo bažnytiniams 
drabužiams ir kitiems daly
kams įsigyti, E. Mockaitei už 
šv. Antano stovylą ir arnotą; 
ponams Juškams už du arnotu; 
A. Skaches, kuri davė pinigų 
įrengti šoninį altorių; E. S. 
Schultz, už kieliką; pp. Ul- 
rich, kurie padovanojo daugv- 
Iję smulkių altoriaus ir zakris
tijos dalykėlių. Ponams N. N., 
už baltą kopą; V. Janušonienei, 
už baltą arnotą ir daugeliui ki
tų.

Baigdamas labai atsiprašau, 
jei ką nors būsiu praleidęs. 
Mano nuoširdi pranciškoniška 
padėka apima visus. Tad vi
siems dar kartą ačiū!

Viktoras Gidžiūnas, O. F. M. 
Vienuolyno viršininkas.

Vilius Pitkunigis, prieš porą 
mėnesių atvykęs iš Vokietijos, 
New Yorke atidarė prekybos 
atstovybę.

Algimantas Prekeris, brook- 
lyniečių tremtinių sūnus, pa
šauktas išėjo į JAV kariuom

Kėsinosi apiplėšti A. And
riuškevičiaus laikrodžių krau
tuvę. Sekmadienio naktį 1 vai. 
20 min. piktadariai mėgino iš
plauti A. Andriuškevičiaus 
laikrodžių krautuvės, 485 
Grand St., durų stikle skylę ir 
pro ją atsidaryti duris į krau
tuvę. Stiklą apipiovė ir pradė
jo laužti. Tuo momentu pajuto 
čia pat miegojęs savininkas ir 
vagis nuvijo.

Knygų katalogą, įtraukiant 
visame laisvajame pasaulyje 
išleidžiamas ir gaunamas lietu
viškas knygas, šiomis dienomis 
išleido “Gabija”. Katalogas ap
ima 12 psl.

Algirdas Brazis pereitą šeš
tadienį puikiai pasirodė Robert
Q. Lewis televizijos programo
je. Programa matėsi visoje A- 
merikoje. Solistas padainavo 
ariją iš operos “Traviata”. 
Publika labai šiltai priėmė jo 
dainavimą ir kėlė ovacijas.

Leidyklos “Patria" spaustu
vei skubiai reikalingas linotipi
ninkas. Kreiptis: 92 Franklin 
St., Stamford, Conn. Tel. 48- 
2460.

TAI ATSITIKS NAUJŲ 
METŲ NAKTĮ

“Aitvarų” kvarteto ruošia
mas N. Metų sutikimas-balius 
Grand Paradise salėse, 320 
Grand St., Brookiyne, kelia vi
sų susidomėjimą. “Aitvarai” 
praneša, kad jie išsijuosę ren
gia tikrai gražią programą. 
Humoristas Bražvilius kvarte
tui parašė naujų kupletų, muz. 
Alg. Kačanauskas aranžiravo 
pačius populiariausius lengvo
sios muzikos dalykus, o ir se
nesniųjų gražią atsargą “Ait
varai” jau turi susikrovę. Dra
mos aktorius K. Vasiliauskas 
ruošia kažką paslaptingo — 
staigmeną svečiams. Baleto šo
kėjai — Belgrado operos pri
ma balerina Nataša Boškuvič 
ir Kauno teatro baleto solistas 
St. Modzeliauskas — pašoks 
tikrai gražių šokių. O visus iki 
ankstaus ryto linksmins puiku
sis Joe Thomas - Tamašausko 
orkestras. Kvietimai iš anksto 
gaunami ir staliukai užsakomi 
pas kvarteto narius ir “Gabi
jos” knygyne, 340 Union Avė., 
Brooklyn 11, N. Y. Tel. EV. 
8-6163.

“Amerikos Balsas” pirma
dienį antroje programoje pami 
nėjo pranciškonų vienuolyno ir 
spaustuvės pašventinimo iškil
mes. Kartu plačiau nušvietė 
pranciškonų veiklą Lietuvoje ir 
Amerikoje.

Kalėdų eglutė, Maironio 
vardo mokyklos mokinių tėvų 
komiteto nutarimu, šiemet ren
giama visiems Didžiojo New 
Yorko lietuviams vaikams. 
Taip pat visiems bus skiriamos 
dovanos. Iškilmėse pakviesta 
dalyvauti tiek čia gimusiųjų, 
tiek naujai atvykusiųjų lietu
vių mokyklinio amžiaus vai
kai. /

Lituanistikos Instituto perei
tą sekmadienį pradėtas skaity
ti Lietuvos istorijos kursas. 
Pirmąją paskaitą apie senosios 
Lietuvos mokyklas ir švietimą 
skaitė S. Sužiedėlis. Ateinantį 
sekmadienį L. Dambriūnas 
pradeda skaityti lietuvių kal
bos kursą.

Dail. Jonas Subačius, pro- 
vlnciolo T. J. Vaškio prašomas, 
apsiėmė pagaminti lietuviška
me stiliuje monstranciją. Ji 
bus iš gryno sidabro ir bus lai
koma Tėvų Pranciškonų vie
nuolyne Kennebunk Port, Me. 
Dailininkas nori darbą už
baigti ligi ateinančių metų ge
gužės mėn.

Adolfas Dimavičius, Litua
nistikos Instituto pakviestas, 
Brookiyne organizuoja biblio
teką, kuri skiriama Lit. Insti- 
tu ir Maironio mokyklos mo
kiniams. Visuomenė kviečiama 
kviečiama aukoti arba skolinti 
lietuviškas knygas. Biblioteka 
bus Apreiškimo par. mokyklos 
patalpose.

Nelės Mazalaitės knyga “Mė
nuo, vadinamas medaus” šios 
savaitės pradžioje jau pasirodė 
spaudos rinkoje. Knygą išleido 
“Gabija.”

Algis Landsbergis pereitą 
sekmadienį išrinktas Lituanis
tikos Instituto studentų atsto
vybės pirmininku. Ž. Mickeliū- 
naitė yra valdybos sekretorė, o 
A. šalčius informacijos vedė
jas.

Dr. Eug. Noakas, neseniai iš 
Vokietijos atvykęs, dirbdamas 
fabrike susižalojo akį. Teis
mas priteisė jam kompensaci
ją, kurią jam mokės to fabri
ko kompanija.

Nevv Yorko Liet Tremtinių 
Dr-ja per šiuos metus Diephol- 
zo lietuvių Vasario 16 gimna
zijai pasiuntė apie 400 dol. 
Reikia tikėtis, kad ir ateinan
čiais metais atsiras geraširdžių 
lietuvių, kurie savo vardinių 
gimimo dienos bei kitomis pro
gomis parinks aukų lietuviškai 
gimnazijai tremtyje. Tam rei
kalui skirtas aukas prašom 
siųsti pirm. A. Novickui, 325 
E. 8th St., Brooklyn 18, N. Y. 
arba kun. V. Pikturnai. 213 
So. 4th St., Brooklyn 11, N. 
Y. Už gautus pinigus bus iš
duoti kvitai, o pinigai per 
Balfą persiųsti gimnazijai.

Gimnazijos vadovybė siūlo 
draugijoms, organizacijoms ir 
pavieniams asmenims pasiimti 
po vieną mokinį išlaikyti. Vie
no mokinio išlaikymas kainuo
tų 20 dol. mėnesiui. Gimnazijos 
vadovybė nurodys šelpiamojo 
mokinio vardą ir pavardę, o 
geradarių vardus įrašys į gim
nazijos fundatorių knygas.

GARBINKIME DIEVĄ 
LIETUVIŠKAI

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

INŽINIERIAUS SEIMAI (2 asme
nų) skubiai reikalingas 3-4 kamba
rių butas. Iki $60. Skambinti 6-8 
P. M. GLenmore 6-4843. (64)

Pasitarimas Bendruomenės 
reikalais bus sekmadienį, gruo
džio 16 d., 3 vai. p.p. L. Pilie
čių Dr-jos direktorių kamba
ry. Bus tariamasi Bendruo
menės skyriaus Bostone stei
gimo reikalu.

Kalėdų parengimai vaikmas. 
So. Bostono lietuvių parapijos 
valkams kalėdinį parengimą 
rengia parapijos seselės sek
madienį, gruodžio 23 d. 3 vai. 
p.p. parapijos salėje po baž
nyčia. Gruodžio 30 d. 4 vai. p. 
p. toje pačioje salėje Kalėdų 
eglutės programą rengia šeš
tadieninė lituanistikos mokyk
la.

Vienos meno paroda Muse- 
um of Fine Arts patalpose 
vyksta dideliu pasisekimu. 
Lankoma žmonių šiokiadie
niais, o sekmadieniais būna 
perpildyta. Nemaža ir lietuvių 
jau aplankė šią vertingą paro
dą, kuri bus Bostone ligi gruo
džio 30 d.

Ivas agentūros lietuviai biz
nieriai, 545 East Broadvvay, 
So. Boston, tautosakos rinkė
jui Juozui Būgai paaukojo $14: 
A. Juknevičius $10, P. Lember- 
tas $2, B. Mickevičius $2.

Gimė. Gruodžio 8 d. pakrik, 
štvtas Viliamas, sūnus Silvijos 
(Žiupsnytės) ir Roy Hembd.

Gruodžio 9 d. pakrikštytas 
Petras, sūnus Bernardo ir Bro- 
nislavos (Romanskytės) Mor- 
ris.

Buvo paklydęs lėktuvas.
Gruodžio 10 d. rytą vienas 

karinis lėktuvas, pakilęs Bos
tone, dėl įrengimų gedimo ir 
dėl rūko nebegalėjo laiku nu
sileisti Logan aerodrome ir 
todėl apie 2 valandas buvo ore 
sulaikyti keli tuo laiku turėję 
Bostone nusilesti keleiviniai ir 
kariniai lėktuvai. Tokiu būdu 
tie lėktuvai pavėlavo atvykti į 
savo paskyrimo vietas.

Laukiama “Aušros Sūnų”.
Ateinančių metų pradžioje 

Worcesterio vaidintojų trupė 
žada atvykti į Bostoną ir su
vaidinti vertingą patriotinį 
veikalą “Aušr s Sūnūs”. Bcs- 
toniškiai laukia šio vaidinimo.
Pagyvės kultūrinis gyvenimas

Šį rudenį bostoniškiai turė
jo mažiau kultūriniu parengi
mų, negu paprastai tuo laiku. 
Po N. Metų laukiama kult, 
veiklos pagyvėjimo.

NUO 6RU0DE0 15
Galima atnaujinti “D ARBIN1A KO” 
ir kitų laikraščių prenumeratas ir 
nusipirkti įvairių lietuviškų knygų 
pas

Aleksandrą Ivašką
lithuanian furniture co.

328 West Broadvvay 
South Boston, Mana.

“Darbininko” prenumerata metams
— $5.00: pusei metų — $3.00. 
LDS nariams metams — $4.00

VISI I DAINŲ ŠVENTĘ!
1952 m. sausio mėn. 20 dieną

NEWARKE, N. J. ŠV. TREJYBES PARAPIJOS SALĖJE, 207 ADAMS ST.

ĮVYKSTA didžiule

DAINŲ ŠVENTE
Šventės metu pagerbiamas DAINŲ ŠVENČIŲ Organizatorius, 60ties metų sukakties pro
ga PROF. JUOZAS ŽILEVIČIUS —

I

Šventėje dalyvauja: Bajonės, Elizabeth’o, Harrisono, Lindeno, Netvarko ir Patersono 
chorai. Paskaitą skaito buv. Kauno Valstybiėss Konservatorijos Direktorius Prof. Kazys- 
Viktoras Banais.

Po programos šokiai, grojant šauniam orkestrui. Bus turtingas bufetas.
įėjimas: $1. Pradžia punktualiai 5 vai. po pietų.

REMKIME LIETUVIŠKĄ DAINĄ.

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI.

ŠVENTtS RENGIMO KOMITETASI -

Mokyklų atostogos. South 
Bostono lietuvių parapijos mo
kykla paleis mokinius Kalėdų 
atostogų gruodžio 21 d. šešta
dieninė mokykla turės pamo
kas gruodžio 15 ir gruodžio 22

Skautų vietininkijos “Lapi
nu” būrelio iniciatyva lapkri
čio mėn. buvo renkamos pinigi
nės aukos praskaidrinti Kalė
dų ir Naujų Metų šventes e- 
santiems skautams Diepholze, 
Vokietijoje. Surinkta apie 80 
dol. Pinigai ir rūbų paketėlis 
išsiųsta. Aukotojams nuošir
dus ačiū.

Lietuvių Kultūros Rėmėjų 
Bostone metinis narių ir pri
jaučiančių susirinkimas bus 
gruodižo 15 d. (šeštad.) 7,30 
vai. vak. So. Bostone šv. Pet
ro parap. salėje (po bažnyčia). 
Valdyba duos apyskaitą ir bus 
renkama nauja.

Adv. J. Bagočius, miręs 
gruodžio 7 d., iš Zaletskio lai
dojimo namų buvo nulydėtas į 
krematoriumą ir ten gruodžio 
10 d. sudegintas.

Kalbėjo apie Kolumbiją
Gruodžio 9 d. iš Kolumbijos 

atvykęs salezietis, uolus katali
kybės ir lietuvybės darbuotojas 
kun. Tamošiūnas papasakojo 
susirinkusiems labai įdomiai a- 
pie Kolumbiją, jos gyvenimą, 
apie didelį žmonių religingu
mą ir apie ten įsikūrusius lietu
vius.

REMIA “DARBININKĄ”
“Darbininko” skaitytojai 

džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $6.00: Mrs. Kabušienė, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. E. Am
brazaitis, Brooklyn, N. Y.

Po $5.00: Mrs. J. Staskus, 
Brooklyn, N. Y.; Moekeliūnų 
šeima, Brooklyn, N. Y.; Peter 
McKosky, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. P. Plaktonienė, Brooklyn,
N. Y.; Leonas Povilauskas, 
Brooklyn, N. Y.; Mikas Kerbe
lis, Amsterdam, N. Y.; Ona 
Raubienė, Brooklyn, N. Y.; Al
fonsas Stankevičius, Bronx, 
N. Y.

.Po $4.50: Katerina Skuzins- 
kas, Mrs. Anna Buivydas —iš 
Brooklyn, N. Y.

Po $3.00: Rev. J. Čižauskas, 
Detroit, Mich.; N. N. Lietuvai
tė iš Newark, N. J.; Mrs. Pra
nė Povilaitienė, Waterbury, 
Conn.

Po $2.50: Balys Sližys, 
Ridgewood, N. Y.

Po, $2.00: Jonas Kondratavi
čius, Brooklyn, N. Y.; M. Pū
kelis, Cleveland, Ohio; J. Mas- 
lauskas, Brooklyn, N. Y.; Mrs.

"DARBININKO" SKAITYTOJAMS BOSTONE
Bostone ir apylinkėje gyvenantieji lietuviai “DARBININKĄ” gali gauti 

sekančiose vietose:
A. IVAŠKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadvvay
So. Boston 27, Mass.

COLONIAL 8PA
357 W. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Išnuomoja patalpas. Buvu
sias “Darbininko” patalpas da
bar galima išnuomoti. Teirau
tis 328 W. Broadway

Jonas ir Sofija Glineckai
Iškilmingai atšventė 30 metų 

vedybinio gyvenimo sukaktį. 
Lapkričio 25 d. Strand salėje, 
įvyko jų garbei bankietas. Pri
sirinko pilna salė rinktinės 
publikos. Atvykus solienizan- 
tams, juos pasitiko abi dukte
rys su žentais ir apdovanojo 
gėlėmis bei karūnomis, o Jo
nui dar pridėjo “maršalo” laz
dą. Cvečių tarpe matėsi kun. 
Albertas Abračinskas, adv. J. 
Grigalius, dr. Landžius, dr. Ka
počius ir visa eilė kitų profe
sionalų bei biznierių. Progra
mą labai vykusiai vedė Pr. 
Razvadauskas. Kalbėtojas Al
binas Neviera gražiai supažin
dino dalyvius su Glineckų bio
grafija. Buvo daug kalbų ir 
sveikinimų. Sveikino telegra
momis iš Čikagos, Kanados ir 
kitur. Gražiausi sveikinimą 
jiems prisiuntė jų jaunesnioji 
duktė Eugenija, kuri yra Sese
lių Nukryžiuotojo vienuolyne 
Brocktone.

Komisija laba dėkinga vi
siems padėjusiems šį bankietą 
surengti, o ypač šeiminin
kėms: Arlauskienei, Nevierie- 
nei, Razvadauskienei, Savickie
nei ir Venckienei taria nuošir
dų ašiū. Komisija

J. Witkoff, Cleveland, Ohio; 
Miss Z. šlyžytė, Waterbury, 
Conn.; G. Urbas, Scranton, 
Pa.; Mrs. Margaret Karpavich, 
Brooklyn, N. Y.; Mrs. Frances 
Kaupas, Brooklyn, N. Y.; St. 
Nutautas, Brooklyn, N. Y.; 
Mrs. U. Yanush, Brooklyn, N. 
Y.; J. Griškauskas, Great 
Neck, L. I.; Feliksas Devainis, 
Hudson, Mass.

Po $1.00: Petras Pupius, 
Brooklyn, N. Y.; EI. Burienė, 
Brooklyn, N. Y.; S. M. Antho- 
ny, Wilmington, Dėl.; Joseph 
žemaitis, Waterbury, Conn.;
M. Kavolinas, Norwood, Mass.; 
J. Umbrasas, Radne, Wisc.; 
T. Tamulevich, Brandford, 
Conn.; A. Zakarauskas, Scran
ton, Pa.; E. Ambrose, Brook
lyn, N. Y.; I. Bajalis, Waterbu- 
ry, Conn.; K. Gagas, Brooklyn,
N. Y.; C. Kolesk, Bronx, N. 
Y.; Mrs. M. Zinzalet, New Bri
tain, Conn.; K. Paliulis, Athol, 
Mass.; Mrs. A. Pavilonis, So. 
Boston, Mass.; J. Akulevičius, 
Nonvood, Mass.; Mr. J. Gru
šas, E Hartford, Conn.

Už malonią paramą “Darbi
ninkui” visiems rėmėjams ir 
bičiuliams nuoširdžiai dėkoja
me. Administracija

PAUL’S VABIETY STORE
3«3 E Street 
So. Boston, Mass,

MR. JAKŠTAS, MEAT MABKET 
West 4 and D Strseta
So. Boaton, Mass.


