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IŠ 11,000 AMERIKIEČIŲ BELAISVIU 
GYVI ES4 TIK 4.000 Eisenhuweris įspėja Europos kraštus

Tokio. — Paliaubų derybose 
Korėjoj tebediskutuojamas be
laisviais pasikeitimo klausi
mas. Sąjungininkai padarė 
nuolaidų, atsisakydami reika- 
lavimo; kad prieš pasikeitimą 
komunistai įsileistų į belaisvių 
stovyklas inspekciją, ir sutik
dami diskutuoti visais belais
viais pasikeitimą, o ne vyrą už 
vyrą. Bet jie reikalauja, kad 
komunistai prieš tai įteiktų jų 
rankose esančių belaisvių sąra
šus. Tas reikalavimas remia
mas tuo, kad, be sąrašų įtei
kimo priėmus susitarimą, ko
munistai į pasikeitimo vietą 
gali atgabenti tik mažą dalį be
laisvių ir pareikšti, kad tai jau 
visi, panašiai kaip Sovietai el
giasi su vokiečių, austrų ir ki
tų tautų belaisviais. Kadangi 
komunistai, sąjungininkų dele
gacijai net vienuolika kartų pa
kartojus reikalavimą sąrašus 
įteikti, juos įteikti atsisako,

VENGRIJA V£L BANDO PA
NAIKINTI RACIONU VIMĄ

Bet kainos jau beveik dvigubai 
pakilo

Budapeštas. — Visai gyven
tojams nelauktai komunistinė 
Vengrijos vyriausybė paskelbė,- 
kad panaikinamas maisto ir ki
tų vartojimo reikmenų -racio- 
navlmas. Bet tuo pačiu kartu 
pakeliamos ir vartojimo gami
nių kainos. Atlyginimai būsią 
taip pat pakelti, bet žymiai mą-. 
žesniu procentu, kaip gaminių 
kainos.

Racionavimas Vengrijoj bu
vo įvestas karo metu ir tik 
1949 m. buvo panaikintas. Bet 
tuomet kainos tiek pakilo ir 
juodoji rinka išsiplėtė tokiu 
mastu, kad vyriausybė 1951 
m. pasijuto priversta vėl įves
ti racionavimą. šalia kiekvie
nam gyventojui skirto gaminių 
kiekio vyriausybės nustatyta 
kaina, galima buvo pirkti ir 
laisvoj rinkoj didesnius kiekius, 
bet pasakiškomis kainomis, ku
rios prieinamos buvo tik aukš
tiems vyriausybės pareigū
nams.

šiuo metu geriausiai atlygi
namas metalo darbininkas j 
mėnesį Vengrijoj gauna 1,100 
florinų, stenotinfstė nuo 388 
ligi 922, ligoninės gvdvtojas 
1598. sesuo 968, universiteto 
profesorius 2530, o kainos to
kios: sviesto svaras — 15 flo
rinų, duonos — 2.80, vyriški 
batai — 408. moteriški — 325, 
nylono kojinės — 174. Supran
tama, jog tokius atlyginimus 
tik gaudami, gyventojai tokio
mis kainomis labai nedaug ką 
tegali nusipirkti.

IRANE ĮTEMPIMAS VIS DIDĖJA
Nacionalistai ir komunistai demonstruoja. Vieni ir kiti 

reikalauja savo priešams mirties

Teheranas. — Irano sostinėj 
vienos po kitų vyksta naciona
listų ir komunistų demonstra
cijos. Nacionalistų demonstra
cijų metu, kuriose dalyvavo a- 
pie 30,000 žmonių, buvo pirm. 
Mossadeh politikos priešams 
reikalaujama mirties. Bet ry
tojaus dieną surengė demons
tracijas komunistai. į kurias 
sutelkė apie 10.000 asmenų, 
kurie ėjo gatvėmis reikalauda
mi mirties Mossadeh. 

klausimas yra sustojęs vietoje. 
Sąjungininkų atstovai pareis, 
kė, kad daugiau nuolaidų da
ryli jie nenumato.

Dėl paliaubų sąlygų komu
nistai pasiūlė, kad j mėnesį ne
būtų pakeista fronte daugiau 
kaip 5,000 vyrų, ir pareiškė 
sutinką su bendra kontrole. Bet 
sąjungininkai pasiūlymą atme
tė, kadangi nėra įtrauktas 
draudimas statyti aerodromus 
ir nenurodyti atvykimo uostai, 
kuriuose turėtų būti tikrina
mas karo dalinių ir medžiagų 
judėjimas.

Iš 11,000 amerikiečių belaisvių 
tik 4,000 esą gyvi

Žiniomis iš priešo šaltinių, iš 
11,000 amerikiečių, kurie buvo 
patekę į nelaisvę, gyvi esą tik 
4,000. Kiti mirę nuo žaizdų ar
ba blogų sąlygų belaisvių sto- 

MAJORAS G. A. DAVĖS, 
pasiekė rekordą per 16 dienų su
naikindamas 12 komunistų lėktu
vų. Keturis jų numušė jis viena 
diena.

vykiose. Kaip jau buvo praneš
ta, komunistai neleido Tarp
tautiniam Raud. Kryžiui teik
ti belaisviams paramos ir ne
įsileido jo atstovų į belaisvių 
stovyklas.

Kovos fronte
Sausumoj ir toliau tebe

vyksta tik reti mažo masto 
žvalgybinių dalinių susidūri
mai. Didesnę veiklą paskutinė
mis dienomis išvystė tik Jungt. 
Tautų oro pajėgos, kurios puo
lė priešo užnr ,arv karinius 
tikslus. Amerikiečių bombone
šiai ypač stipriai puolė įvairio- 
so vietose geležinkelių mazgus. 
Priešo oro pajėgos po eilės 
jiems nuostolingų susidūrimų 
paskutiniuoju metu žymiai su
mažino savo veiklą ir vengia 
susirėmimų.

Mossadeh politikos sukelti 
krašte ekonominiai sunkumai 
ir kraštutinių nacionalistų 
siautėjimas sudaro dirvą ko
munistinei propogandai ir vis 
didina kraštui iš jų pusės pavo
ju-

JAV pasiuntinys turėjo su 
Mossadeh trijų valandų pasi- 
kalbėj:mą. bet apie tų pasi
kalbėjimų turinį viešai nieko 
nepranešama. «

Paryžius — Čia posėdžiau
jančiam Atlanto pakto komite
tui, kuriame eilės Europos 
kraštų atstovai gana nepalan
kiai pasisakė dėl karinių išlai
dų didinimo, gen. Eisenhovveris 
pasakė įspėjamą kalbą, kurioj 
nurodė, jog pakankamos kari
nės jėgos sukūrimas reikalaus 
stambių išlaidų ir kad tos iš
laidos turi būti padarytos, jei 
norima pasiekti pakankamo 
saugumo. Eisenhowerlo pasiro- 
dvmas komitete pabrėžė, kokia 
rimta susidarytų padėtis, jei 
kai kurie sąjungos kraštai, 
vengdami, kad padidintos kari
nės išlaido gali sudaryti sunku-

PREZIDENTAS IMSIS PRIEMONIŲ

Wash;ngtonas. — Vykstant 
plačiu mastu iškilusių mokes
čių srity neteisėtumų tyrinėji
mams, laukiama, kad prez. 
Trumanas imsis griežtų prie
monių užkirsti kelią visiems 
korupciniams reiškiniams. Ma
noma, kad bus paskirta speciali 
komisija ir įgaliota imtis griež
ti į priemonių prieš visus, kurie 
tik prie tų neteisėtumų prisidė
jo arba leido jiems įsigalėti. Iš 
Nevv Yorko į Washingtoną iš
kviestas teisėjas Th. Murphy, 
kuris konferavo su prezidentu. 
Nors apie pasitarimų duomenis 
viešai nepranešama, bet mano
ma, jog Murphy gali būti pa-

EGPTAS ATŠAUKĖ Iš LON
DONO SAVO PASIUNTINĮ 

l
Kairas. — Egipto vyriausy

bė įsakė savo pasiuntiniui 
Londone grįžti į Egiptą. Tai 
esąs protestas prieš “anglų už
puolimus” kanalo zonoje. Taip 
pat ir Egipto techninis biuras 
iš Londono perkeliamas į Švei
cariją. Šio biuro uždavinys at
likti įvairius užpirkimus. Bet 
šis pasiuntinio atšaukimas dar 
nereiškia diplomatinių santy
kių tarp Egipto ir Anglijos nu
traukimo. Egipto atstovybei 
vadovaus reikalų vedėjas. Ang
lai kol kas savo pasiuntinį iš 
Kairo atšaukti nenumato. 

Po savo konferencijos su prez. Trumam, teisėjas Th. F. Murphy 
spaudos atstovams tepasakė, jog; kalbėta buvo apie krantui svarbius 
reikalus. Ar jam bus pavesta atlikti administracijos aparato nuo ko
rupcinio elemento valymą. Murphy atsisakė komentuoti.

rr.ų įvykdyti kitus jų planus, 
atsisakytų reikiamomis sumo
mis prie gynybos organizavimo 
prisidėti. Vyriausias sąjungi
ninkų liarinių pajėgų vadas 
nurodė, jog Atlanto armijos 
organizavimas turi būti pasku
bintas, jei norima sukurti So
vietus nuo agresingų veiksmų 
sulaikančią jėgą. Tik tokios 
padėties pasiekus, galima bū
sią ginklavimosi naštą suma
žinti.

Eisenhoweris nori, kad ligi 
1952 m. pabaigos būtų suda
ryta 40 kovai pasiruošusių di
vizijų, o ligi 1954 m. — 60 ar 
net daugiau. Taip pat gen. Ei- 

Paryžius. — Sovietinis blo
kas Jungt. Tautose atmetė Va
karų pasiūlytą nusiginklavimo 
planą, nors jame buvo padary
ta .tam tikrų pakeitimų, kad jis 
Sovietams daugiau būtų priim
tinas. Kalbėjęs komunistinės 
Lenkijos atstovas Jungt. Tau
tų politiniam komitetui pasiūlė 
priimti Sovietų nusiginklavimo 
planą, kuriame reikalaujama 
tuojau sunaikinti atominius 
ginklus ir juos uždrausti, o dėl 
kontrolės tartis vėliau. Taip 
pat jis siūlė, kad nusiginklavi
mo klausimas būtų ir toliau 
diskutuojamas slaptuose ketu
rių didžiųjų valstybių pasitari
muose.

JAV atstovas Jessup pareiš
kė, kad keturių didžiųjų vals
tybių pasitarimai gal galėtų 
būti ir tęsiami, bet Vakarų val
stybės linkusios, jog nusigink
lavimo derybos būtų vykdomos 

iškelti priekaištai jau reiškia, J311 numatytoj Jungt. Tautų 
kad paliestasis asmuo iš tikro 
yra nusikaltęs. Kas yra iš tik
ro kaltas, o kas tik nepagrįs
tai įtartas — parodys dalyko 
tyrinėjimas.

pravesti visą adminis- 
nuo neteisėtumais nu- 

elgmento valymo

kviestas 
tracijos 
sikaltusio 
akciją. Prezidentas šiuo reikalu 
žada šią savaitę padaryti viešą 
pareiškimą, kuriame greičiau
sia bus nurodyta ir kokių prie
monių vyriausybė mano imtis 
kovoje su neteisėtumais. Prez. 
Trumanas jau yra pažymėjęs, 
jog prieš nusikaltusius bus im
tasi priemonių, visai neatsi
žvelgiant, kas tų priemonių 
bus paliestas. Bet kartu pa
žymima, jog np visi įtarimai ar

v

KINIJOJ SIAUČIA TERORAS
Hong Kongas. — čia atvyko 

du katalikų misionieriai, kurie 
pareiškė, kad toliau misionie
riams komunistų valdomoj Ki
nijoj pasilikti nėra galimybių 
ir prasmės, nes joks misijų dar
bas nebeįmanomas. Prieš ištrė
mimą 13 metų Kinijoj misionie- 
riavęs Maryknol tėvas Th. Ste
phen buvo viešai teisiamas. 
Svarbiausia liudininke prieš jį 
buvo viena moteris, kuri dau- 

senhoueris stipriai stovi ir už 
Europos armijos planą, kuriuo 
numatoma iš Prancūzijos, Ita
lijos, Vakarų Vokietijos, Belgi
jos, Olandijos ir Liuksembur
go pajėgų sukurti vieningą 43 
divizijų Europos armiją.

SOVIETAI IR PAKEISTĄ 
VAKARŲ NUSIGINKLAVI

MO PLANĄ ATMETA

nusiginklavimo komisijoj.
Pakeistam Vakarų nusigink

lavimo plane pagrindiniais 
klausimais nepadaryta nuolai
dų.

giau kaip valandą pasakojo, 
kaip jai sunkiai tekę dirbti bab- 
tistų misijos skalbykloje, ir 
tuo pagrindu tėvas Stephen 
buvo rastas kaltu, nors su bab- 
tistų misijomis katalikų misio
nieriai neturi jokio ryšio. Pus- 
penktos valandos trukusios by
los metu misionierius turėjo 
surištomis rankomis prieš tei
sėją klūpėti ir gintis jam visai 
nebuvo leista. Bylos sekti buvo 
sutelkti kareiviai ir mokyklinio 
amžiaus vaikai, kurie šaukė, 
kad kaltinamasis būtų užmuš
tas.

Tėvas Tennien, Kinijoj išgy
venęs 23 metus, prieš ištrėmi
mą taip pat buvo kalinamas ir 
iš kalėjimo paleistas tik todėl, 
jog sirgo kruvinąja, ir komu
nistai buvo įsitikinę, kad jis vis 
tiek mirs.

Pro savo kalėjimo langą mi
sionieriai matė, kaip netoli
muose kapuose nuolat buvo at
varomi 10-15 asmenų suimtųjų 
būreliai ir sušaudomi. Tėvui 
Tennien vienas tarnautojas pa
pasakojo. kad. vykdant vadina
mą žemės reformą, Kvvangsi 
provincijoj buvo nubausta mir
ties bausme apie 190,000 as
menų.

PRIEMft SCHUMANO 
PLANĄ

Paryžius. — Prancūzu par
lamentas 377 balsais nrieš 235 
priėmė vadinama Scliumano 
planą, kuriuo numatoma atei
nantiems 50 metų sujungti 
bendros vadovvbės rankose 
Prancūziios, Vakari Vokieti
jos. Italijos, Belgijos, Olandi
jos, Liuksemburgo ir Saaro 
krašto anglies ir plieno pramo
nę.

10 CENTŲ

Prez. Trumanas, nutraukė* savo atostogas. sugrįžo į VVashinston:, 
ir pasiryžęs išvalyti administracija nuo nesąžiningi, pareigu:- ■.

ĮDOMIOS ŽINIOS Iš UŽ GELEŽINES 
UŽDANGOS

šeštadienį, gruodžio 15 d., 
pranciškonų vienuolyną Brook- 
lyne aplankė ką tik iš Romos 
atvažiavęs pranciškonas tėvas 
Domininkas Mandič, kroatas, 
buvęs vyriausias patarėjas 
pranciškonų kurijoje, pastatęs 
Romoje naujus kurijos namus 
ir didelę universiteto salę. Jis 
savo žinioje turėjo Lietuvos, 
Jugoslavijos, Rumunijos, Čeki
jos, Vengrijos. Lenkijos pran
ciškonų vienuolynus. Ir savo 
kelionėje po Ameriką lankys 
tų tautų pranciškonų namus. 
Jis papasakoio kaikurių įdo
mių žinių iš už geležinės sie
nos.

E Lietuvos negaunama jo
kių žinių anie ten likusius pran
ciškonus. Lenkijoje dar leidžia
ma vienuoliam gyventi vienuo
lynuose. Čekoslovakijoje visi 
vienuolynai uždaryti, vienuo
liai suvaryti į stovyklas, kur 
viršininkai atskirti nuo kitų 
vienuolių. Vengri jo ie tik didie
ji vienuolynai tegali turėti po 
du namus su 60 vienuoliu. Vi
si kiti vienuolynai ir studijų 

$ICWTOS ZIN105
• Informuoti pareigūnai pareiškia, jog prez. Trumanas ban

do rasti būdų kiek sumažinti anie 83 miliardų doleriu sumai nu
matomą ateinančių melu biudžetą. Politiniai patarčiai e~a nuo
monės, jog biudžetas turėtų būti gal net mažesnis kaip 80 miliar
dų.
• Staigiai prasidėję šalčiai iv vairiose JA V vietove e jau parei

kalavo nemaža žmo—’u aukų. T iri žinl r: s’'~ mu^ i'1’’ r.nrie’-ė ioą 
Meteorologijos stočių duomenimis šiuo tarnu didžiausio'i šalčių 
banga jau praeina.

• I Vakarų Vokietiją atvyko 28-sios pėstininku diviziios 
kutinieji 1.900 vyrų. Tuo būdu JAV pajėgos Vokietijoje šiuo me
tu pasiekė 10 divizijų.

• Suezo zonoj padidėjo egiptiečiu teroristu veikla. Vienos 
paros būvy įvyko prieš anglus devyni pasikėsinimai. Taip na* nu
leistas nuo bėgių vienas traukinys. Anglai dėl teroristų veiklos 
įteikė Egiptui protesto notą.

• Elizabeth. N. J., nukritus Miami Airlines, Ine. keleiviniam 
lėktuvui, žuvo visi jame buvę 56 asmens.

• Karinio pasiruošimo senato komitetas, vadovaujamas L. 
Johnson išleido pareiškimą, kuriame iškeliamas reikalas pasku
binti ir padidinti ginklavimosi pastangas.

• Vokietijos sovietinės zonos darbo ministerija panaikino sun
kiosios pramonės darbininkams sekmadienių šventimą ir įvedė 50 
valandų darbo savaitę.

• CIO derybos su U. S- Stecl dėl atlyginimų pakėlimo ati ” 
tos, kol Ph. Murray pasitars su unijos politiniu komitetu. U. S. 
Steel atstovai pareiškia, jog negali būti pasiūlytas .atlyrimm-’ pa
kėlimas, kol nėra gautas vyriausybės leidimas pakelti kainas.

namai konfiskuoti. Rumunijoje 
konfiskuoti visi vienuolynai. Iš 
Albanijos negaunama jokių ži
nių, atrodo visi vienuolynai 
konfiskuoti. Jugoslavijoje šiuo 
metu dar yra 300 pranciškonų 
kunigų kalėjimuose, jų tarpe ir 
vienas vyskupas. Kai kurie vie
nuoliai dar laisvi. Dabar, pasi
keitus politikai, jau leido ati
daryti mažąją seminariją. Di
džiausi tikinčiųjų persekioiimai 
yra Slovėnijoje, mažesni Kroa
tijoje.

Trumpam palankęs pačius 
pirmuosius lietuvius pranciško
nuos. T. D. Mandič išvažiavo į 
Čikagą pas savo tautiečius— 
kroatus.

Korė jo > naikintuvų 
padvigubino

Tokio.—Jungt. Tautų karinė 
vadov. paskelbė, jog, paskuti
niu metu komunistams padidi
nus savo oro pajėgas, sąjungi
ninkai padvigubino Koreioje 
sprausminių naikintuvų skai
čių, kad priešas neįgaufų oro 
persvaros.
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DOLERINE DIPLOMATIJA
DR. K. SRUOGA-VERŽIKAS

• Perka žemes ir teritorijas
• Ko pasiekė
• Ko nepasiekė

Cicero, Illinois. — Lietuvių 
ir kitų Sovietų pavergtų tautų 
vienintelė apčiuopiama viltis 
šiandien yra tik Amerika. Bet 
ar ta viltis yra pagrįsta? Ko iš 
tikrųjų siekia Amerika? Ko
kiomis priemonėmis? Tai svar
bus, bet ir sunkus klausimas. 
Nemėginsiu aš čia į jį atsaky
ti. Duosiu porą faktų, kurie gal 
bus naudingi vienokios ar kito
kios nuomonės suformavimui.

Amerikos prezidentas Wil- 
liam Howard Taft (prezidenta
vęs 1909-13) pirmutinis pavar
tojo posakį “Amerikos diplo
matija yra dolerinė.’’ Jis tatai 
pasakė ryšium su ano laiko A- 
merikos politika Kinijos at
žvilgiu. Tas vardas daugumai 
amerikiečių nepatiko. Nepri
gijo. Bent oficialiai, šiandien 
toks pavadinimas vėl plačiai 
girdimas. Rečiau pačioje Ame
rikoje, bet labai plačiai kituose 
drauginguose ir priešų kraštuo
se. Ką tai reiškia3 Pasišaipy
mą - užgavimą? Ar teisybę ir 
neblogą teisybę?

Amerika eina į platybę ir 
galybę. Amerikos galia ir įta
ka plinta po visą pasaulį. Ir 
tatai darosi, nepaisant visų A- 
merikos garsių izoliacionizmo, 
į kitų tautų reikalus nesikiši
mo ir panašių teorijų. Kokie 
gali būti to rezultatai? Juk 
Anglija taip pat be galo plė
tėsi. O dabar anglus iš visur 
varo lauk ir jų neapkenčia. Va
ro lauk anglus ir kviečia ame
rikiečius. Kodėl taip yra?

Nemaža dalis Amerikos že
mių ir įtakos išsiplėtimo yra 
pagrįsta doleriu — stačiai pir
kimu. Žymiausieji Amerikos 
teritorijos išplėtimai buvo 
Louisianos, Floridos ir Alaskos 
nupirkimas. Nupirkdama Loui- 
sianą, Amerika ne tik padvi
gubino (padvigubino!) savo a- 
nų laikų teritoriją, bet ir ati

darė n ebeužtvenkiamą kelią 
į derlingiausius ir auksą sle
piančias žemes Pacifiko link.

Toliau Amerika tvarkė fi
nansus ir kitas medžiagines ne
geroves kai kurių valstybių, e- 
sančių Karibų jūros ir Centri
nės Amerikos srityje. Amerika 
taip darė todėl, kad to reikala- 
vos jos gyvybiniai strateginiai 
sumetimai. Buvo visko. ' Ne 
viskas švelniai ėjo. Bet paga
liau tos valstybės liko nepri
klausomos ir Amerikai drau
gingos. Dabar Philipinai. Ame
rika nupirko Philipinus 1896 
metais iš Ispanijos. Gi 1946 m. 
davė Philipinams visišką ne
priklausomybę. Philipinai yra 
geriausias Amerikos draugas 
šiandien.

Pats didžiausias šių dienų 
Amerikos pirkimas (gera 
prasme) tai Marshallo planas 
Europai. Jis išgelbėjo Europą 
nuo bolševizmo iš vidaus. A- 
merika deda didžiausius pini
gus išgelbėti Europai nuo bol
ševizmo iš oro pusės. Tai yra 
apginti nuo Sovietų užpuolimo.

Taigi Amerik s dolerinė di
plomatija pasiekė vieną gerą 
dalyką. Amerikos globos nie
kas nebijo, nesikrato. Pagei
dauja, prašo. Bet vieno dalyko 
dar nepasiekė. Yra visai ne
ginčijamas faktas, kad Ameri
ka visada buvo už tautų lais
vę. Už tikrą demokratiją ir čia 
Amerikoje ir kituose kraštuo
se. Bet gi Sovietų vergijon pa
tekusios tautos turi abejonių. 
Kai Amerika, vienais ar kitais 
sumetimais, gal net prieš savo 
norą, remia Anglų ir Prancūzų 
kolonializmą — tai atsiranda 
dar papildomų abejonių. Tai gi 
šioje srityje Amerika dar ne 
viską pasiekė. Bet visi žinome 
tuos faktus, kurie rodo kad ir 
šitoje srityje Amerika jau su
ka į tikrą kelią. Tik dar daug 
dalykų tenka “suderinti” su ki
tais esamais ar būsimais savo 
karo sąjungininkais. Tas ne 
taip lengva. Reikia laiko.

DARBININKAS

K&rdinolas F. Spellnian įteikia šv. Tėvo palaiminimą ir atvaizdų 
Mrs. J. P. Kennedy ui jo labdaros darbus. Greta stovi jos duktė 
Patricija.

Spaudos puslapiuose HAVE

PIRMASIS SABOTAŽO VEIKSMAS
A SNIEČKUS PAŠTO TARNYBOJE

jis 1920 
į pašto 
galima

Kai 1940 m. komunistinė 
Sovietų Rusija užgrobė Lietu
vą ir vyriausiu Lietuvos likvi
datorium padarė A. Sniečkų, 
buvo apie jį daug rašoma ir de
dama jo biografija. Rašė ir 
“Draugas” apie jį kiek anks
čiau ir dabar No. 261, bet nie
kas nepaminėjo, kad 
m. buvo įsiskverbęs 
tarnybą, kur kartais 
“kai ką” nugirsti.

Teko jį tada sutikti Aly
taus pašte prižiūrėtojo (tele
fono - telegrafo aparatų ir li
nijų taisytojo) pareigose. Bet 
kaip jis tą darbą dirbo?

Kai anų metų rugpiūčio 23 
čL, sekmadienio vakare, pra
ūžė pro Alytaus miesto pa
kraštį stiprus vėsulas, išvers
damas apie 20 telefono stulpų 
ir nutraukdamas telefonų ryšį 
su Prienais ir Kaunu, jis ne
siėmė tos linijos taisyti, bet 
nuėjo pas kažkokį gydytoją, 
kuris parašė jam raštelį, kad 
sergąs ir vieną mėnesį negalė
siąs eiti tarnybos pareigų. Tik 
rugsėjo mėn. pradžioje buvo 
atsiųstas ir Suvalkų prižiūrėto
jas tai t linijai sutvarkyti.

Ar A. Sniečkus tikrai sirgo? 
Galima atsakyti, kad ne! Ko
dėl? Jis vaikščiojo, niekuo nesi
skundė ir platino nelegalų laik-

raštį, rodos “Darbininkų Bal
są.”

Gali jis, kaip jaunas 18 me
tų berniokas, mažai patyręs, 
nesugebėjo to darbo atlikti? 
Darbas buvo nesudėtingas ir 
jis galėjo tatai padaryti. Čia 
buvo jo pirmasis sabotažo ak
tas.

Kai lenkai sulaužė Suvalkų 
sutartį ir veržėsi į Lietuvą, o 
aš jam išreiškiau savo nugąs
tavimą, jis atkirto: “Kuo blo
giau, tuo man geriau.” Vadina
si, kai Lietuvos valstybei užėjo 
sunkios dienos, tatai komunis
tams buvo naudinga.

Nueidamas į jaunimo pobū
vius niūniuodavo marseljetę. 
Policija tik prašė nepilnamečio 
bernioko nedaryti jai nemalo
numo. Užtiktas beslankiojantis 
naktį, užsirekomenduodavo e- 
sąs “kontržvalgybos agen
tas” (turbūt raudonos).

Dar viena būdinga “proleta- 
riška” savybė. Gavęs iš moti
nos, iš kaimo, namie austus li
ninius marškinius, duodavo juos 
nudažyti juodai ar žaliai, kad 
nereikėtų dažnai skalbti.

Saugumo policija ir Alytaus 
pašto viršininkas žinojo jį e- 
sant nepatikimą paukštelį, bet 
nieko nedarė. Kas gi tada tikė
josi, kad jis bus lietuvių tautos 
skerdikas? J. Sk.

ŽINIOS Iš KANADOS

A RTEJA KALĖDOS, o jis yra toli nuo namų. Ten jis 
kovoja už jūsų saugumą ir jūsų šeimos ramybę. Ar 

nenorėtumėte kuo nors jam pdėti šiose šventėse?
Gal galėtumėte ir jūs pasižadti, čia pat ir dabar, ko

voti dėl apsaugos savo darbo, kaip manote1? Ar neatrodo 
jums tai reikalinga.’ Iš tikrųjų, reikalas labai visiems aiš
kus ir suprantamas — visi turime įsijungti į krašto gyny
bą. O jei tai atrodo jums persunkti — tai yra lengvas kelias 
tam: reguliariai pirkti U. S. Defense Bonds.

Pirkdami šios paskolos lakštus, jūs stiprinate JAV 
ūkinį gyvenimą ir visą kraštą. O tik stiprus kraštas gali 
turėti taiką. Jums kaip tik apsimoka lakštus pirkti dabar. 
Visų serijų lakštai, kuriuos perkate, automatiškai pratę
siami 20 metų. Tuo būdu iš $25 pasidaro $33.33. o iš 37,50 
— $66.66. Ir taip toliau. Dėl savo saugumo nedelskite su 
U. S. Defense Bonds pirkimu! Bankininkai tai rekomen
duoja kaip geriausią investaciją.

St. Catharines, Ontario
Niagaros Falls pusiasalio 

lietuvių darbai
Kanados Liet. Bendruome

nės apylinkės surengė pasilinks
minimą lapkričio 10 d. Su
laukta svečių iš JAV, Toronto, 
Hamiltono, Welland ir Niagara 
Falls, Pelno gauta $56,00 ku
ris skiriamas organizaciniams 
reikalams. Bendruomenė šio
mis dienomis surinko ir pasiun
tė BALFo centrui 160 svarų 
rūbų likusiems Vokietijoje 
tremtiniams. Taip pat surinkta 
aukų $74,00, kurie pasiųsti per 
Liet. Raudonąjį Kryžių lietu
viams tremtiniams Vokietijoje, 
ir $28,00 Diepholzo gimnazi
jai.

Lapkričio 25 d. paminėta 
Lietuvos kariuomenės šventė. 
Atlaikytos šv. mišios už žuvu
sius karius bei kovojančius 
partizanus. Pamokslą pasakė 
Tėvas Ambr. Prakapas, O.F.M. 
Po pietų įvyko minėjimas sa
lėje. Susirinko visi lietuviai iš 
St. Catharines ir apylinkės 
miestelių. Minėjimą atidarė 
Bendruomenės pirm. J. Nava- 
saitis, supažindindamas daly
vius su šventės programa ir 
jos reikšme. Žodį tarė vietos 
klebonas Tėvas Petras Baniū- 
nas, O.F.M., kviesdamas visus 
vieningai dirbti dėl Lietuvos. 
P. Setkus nupasakojo Lietuvos 
kovas dėl laisvės. Minėjimą pa
pildė ponios Pavildžienė ir 
Gverzdienė, padainuodamos 
dainų, o Daunoras, Dauginai- 
tė ir Grigaitytė padeklamavo 
eilių. Vyrų choras, vad. Vyš
niausko, taip pat sudaina
vo keletą dainų. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

Welland, Ont.
Priešadventiiris pasilinksmi

nimas įvyko kartu su Lietuvos 
kariuomenės minėjimu. Buvo 
labai gražiai suvaidinta veika
lėlis, pritaikintas seniesiems ir 
naujiesiems ateiviams lietu
viams. Pasilinksminmas pa
įvairintas deklamacijomis, vi
sus svečius labai gerai nuteikė.

Wellando lietuvių šeštadieni
nė mokykla veikia labai gerai. 
Vaikučiai, padedant tėvams ir 
mokytojams, gruodžio 30 d. 
ruošia Kalėdų eglutę su gražio
mis dovanomis. Į šventę kvie
čia ir apylinkės vaikučius, 
riuos Kalėdų senelis taip 
apdovanos.

Lietuvių Bendruomenės 
pylinkė ruošiasi palydtėti
nuosius ir sutikti Naujuosius 
Metus Leliūnų ūkyje, netoli 
Wellando. Kviečia visus plačios 
apylinkės lietuvius atsilankyti.
Moatreal, Qoe.

Vizitavę tretininkus. Tėvų 
pranciškonų viršininkas Kana
doje Tėvas Petras Baniūnas, 
O.F.M. lapkričio 17-18 d.d. vi
zitavo Montrealio tretininkų 
kongregacijos skyrių. Jau nuo 
seno čia veikia tretininkai. Jais 
rūpinasi vietos klebonas kun.

A. Bimba galvoja iki galo
Komunstinės “Laisvės” re

daktorius A. Bimba pasipikti
no, kad “Darbininkas” patarė 
katalikams ir lietuviams pat
riotams siuvėjams atkreipti 
dėmesį į tai, jog “Laisvė” re
mia tik jai patinkamus kandida
tus, o kitus puola. “Darbinin
kas” ir nurodė tuos, kuriuos ji 
murzina. Bimba tai laiko “reli
gijos maišymu į rinkimus”. Vi
si gerai žino, su kokia “religi
ja” jis maišo ne tiktai rinki
mus, bet ir visą savo proso
vietinę akciją. Jis galvoja nuo
sekliai ir iki galo, kuris veda 
į raudonąją tarbą. Kad šiuo 
metu negali į ją visų sukišti, kai 
ką laikinai tepa. Tas jam šiuo 
metu naudinga. Bet būtų labai 
blogai”, kaip jis pastebi, jei 
visi suprastų, kur jis suka, ir 
jam aiškiai pasakyti/, kad jo 
pagyrimai ar papeikimai lietu
viui patriotui nelimpa. Šito mes 
ir laukiame iš tų, kuriuos 
“Laisvė” užsistoja. Kol to ne
bus padaryta, nenustosime nu- 
rodinėję, kas “Laisvei” patinka 
ir kas ne. Reikės čia tikrai 
pagalvoti iki galo, kaip ir A. 
Bimba pataria.

“Talentingas” daktaras
“Laisvėje” buvo pagirtas Dr. 

J. J. Kaškiaučius, kad jis mo
ko kalinius įvairių kalbų. “Tai
gi, jo didelis talentas visur ran
da plyšių prasiveržti ir visuo
menei patarnauti.” Gal R. Mi
zara, kuris tuos žodžius rašė, 
nuodytų, pro kokį plyšį to dak
taro talentas prasiveržė už ka
lėjimo grotų ir dėl kokių patar
navimų visuomenei? Ar jis ka
linius irgi moko tos gydytojo 
“praktikos”, už kurią buvo 
pasodintas?

Mizernas paaiškinimas
“Laisvei” labai kandžios yra 

tos žinios, kurias iš Lietuvos 
atneša vokiečių belaisviai. Ką 
nors prasimanyti ar meluoti, 
kaip visada “Laisvė” sako, 
tiems vokiečiams nėra jokio 
intereso. Ką jie matė, tą ir sa
ko. Praėjusiame “Darbininke” 
buvo įdėtas vieno vokiečio be
laisvio pasakojimas, kad Lietu
voje žmonės maitinasi tik ko
pūstais ir bulvėmis, o gyvulius 
nuo padvėsimo gina plėšiamais 
stogų šiaudais. Niekada to Lie
tuvoje nebuvo. Žmonės turėjo 
ir mėsos, o gyvuliai — gero 
pašaro. Skurdą atnešė bolševi
kai su kolchozais. Bet “Lais
vei” nepatinka tokia.tiesa. Ir,

va, R. Mizara duoda labai jau 
mizerną paaaiškinimą. Girdi, 
“kalti patys kolūkiečiai” (net 
pabraukta). Jie ir tinginiai, ir 
žemės neįdirba, ir gyvuliais ne
sirūpina. Nuo kada lietuviai 
pasidarė tinginiais? Kam taip 
savo tautą šmeižti, o ruso če- 
batą laižyti? Pabandytų ten 
patys “Laisvės” redaktoriai 
paūkininkauti prie sovietinės 
santvarkos, tai prikeptų jiems 
liežuvis ir nekalbėtų, jog “Dar
bininkas” netikras žinias kepa. 
Geriau kepkite, draugai, Sta
linui ragaišį ir patylėkite, kur 
melas jau taip aiškus.

Bravo, už tiesą!
“Laisvė” vieną kartą susi

prato parašyti taip, kaip iš tik
rųjų yra. Ji, būtent, padavė ži
nią iš Berlyno, kad Rytinėje Vo
kietijoje, kurią bolševikai val
do, atimtos žemės “buvo pa
naudotos sukurti visiškai nau
jo tipo ūkiams — valstybi
niams liaudies dvarams.” Mes 
jau seniai rašėme, kad kolcho
zai yra valstybiniai dvarai, o 
kolchozininkai — baudžiaunin
kai. Dabar ir “Laisvė” tą pri
pažįsta.

Neturi kur dėti aidų
“Keleivis” jau nebespren- 

džia ’ daugiau klausimo, kada 
pagal Bibliją yra sutvertas pa
saulis. Kartą buvo prasitaręs, 
kad prieš 5000 su “biskučiu”, 
bet kai “Darbininkas” paprašė 
tą Biblijos vietą pacituoti, jos 
nebesuranda ir to klausimo jau 
nebekelia. Nei “Rašto žinovas” 
Maikis čia nieko padėti ne
gali. Neaptinka tos citatos ir 
gana. L.

ANWER.[

FORDO SAVININKAI 
MĖGSTA 

FORDO PRIEDUS
PRIMINIMAS
KALĖDŲ SENUKUI

IŠORINĮ VEIDRODI
NETVASKANTl - ATSPARŲ

VEIDRODI
DIDMĄSLAS ŠVIESAS
PURKŠTUVĄ LANGAMS 

VALYTI
SĖDYNIŲ APDANGALUS 

TUALETINIUS VEIDRODŽIUS
JUDOMĄJĮ PROŽEKTORIŲ
VAKULEITORIŲ
ŽIEBTUNĄ PAPIROSAMS
VAIRO PUOŠMENAS

Yra apie 190 
patrauklių dovaną, karias 
galite pasirinkti pas jūsų 

FORDO ATSTOVĄ

TAUTINE KNYGA—TAUTOS JĖGA!
VENTOS (J. Rimeikk), Vokietijoje) leidiniai : — naujau

sia lietuvių filosofijos, poezijos, beletristikos kūryba. Reika
laukite šiuo adresu: V. JONIKAS, 307 Wa*er SL, Brooklyn L

Skaitykite ir remkite lietuvišką 
knygą

Sąraše pažymėtos knygos labai atpigintos

ku-
pat

a-
se-

J. Bobinas. Pirmininkauja V. 
Rimgalaitė. Vizitatorius atlaikė 
šv. mišias už mirusius tretinin
kus Lietuvoje ir Kanadoje. 
Pusryčių metu vizitatorius kal
bėjo apie tretininkų uždavinius 
pasauliečių aptašalavime. Buvo 
išrinkta nauja valdyba.

Verdun Aušros Vartų para
pijoje įsikūrė naujas tretininkų 
kongregacijos skyrius. Klebo
nas kun. T. Kubilius tretinin
kams vadovauti paskyrė kun. 
A_ Vilkaitį. Tretininkių pirmi
ninkė yra O. Motuzienė, ji- 
perrinkta pirmininke ir atei
nantiems metams. Sėkmės nau
jam kongregacijos skyriui.

T. P.

Teheranas.— Ministeris pirm. “ 
Mossadeh paskelbė, jog Iranas I 
nustatė dešimties dienų termi- g 
ną, per kurį buvę Irano naftos I 
pirkėjai turi apsispręsti, ar jie . 
nori Irano nustatytomis sąly- ! 
gomis jo naftą pirkti, ar ne. ! 
Šis ultima urnas yra ir grasi- ■ 
nimas, jog kitu atveju Iranas • 
savo naftą parduos Sovietams. •
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LIETUVIŲ UŽEIGA
MAISTAS, GĖRIMAI, MALONUS PATARNAVIMAS

COOPER BAR & GRILL
101 COOPER ST., B’KLYN 7, N. Y.

TeL GL 2-8589
Savininkai: FRANK MILAS

JOHN L. RIMŠA
X

METRAŠTIS, išleistas Tėvų Pranciškonų šventųjų Metų proga. Ši įdo
mi 224 psl. knyga liečia pečius aktualiausius lietuvių tautos reli
ginius ir kultūrinius klausimus. Joje yra daug beletristikos ir 
poezijos. Kainavo $2.50, parduodama—$1.00.

KUR BAKŪŽE SAMANOTA, Ant. Vaičiulaitis. Be'etristikos kūrinys. 
288 psl. Išleidę Kultūros Institutas. Kaina $2.00.

POEZIJA. Jurgis Baltrušaitis. Išleido Kun. Pr. Juras. 270 psl. Kai
na $1.00.

VYTIS IR ERELIS, Jonas Kmitas. Apysaka. LDS leidinys. 576 psl. — 
$1.00.

VAI LEKITE DAINOS. Paruošė Kun. J. Dabrila. Išleido Kun. P. 
psl. Kaina—$1.00.

ŠV. ANTANAS PADUVIETIS. Nello Vian. Vertė Ant Vaičiulaitis. 140 
pusi. Kaina — $1.00.

ŠV. P. MARIJOS APSIREIŠKIMAI LIURDE. Vysk. P. Būčys. Gausiai 
paveiksluota, kietais viršeliai virš 500 psl. Kainavo $5.00, par
duodama — $1.00.

NAUJAS TESTAMENTAS. Vertė Arkivysk. Juozapas Skvireckas. Iš
leido Kun. Pr. Juras. Kaina—‘„2.00. Audeklo apdarais—$3.00,

ŠVENTŲJŲ GYVENIMAI. Išleido Kun. Pr. Juras. Kiekvienai metų 
dienai skiriamas vieno šventojo aprašymas. Knyga paveiksluota, 
įrišta kietais viršeliais. 936 psl. Kaina — $2.00.

KRISTAUS SEKIMAS, Tomas Kempietis. Iš prancūzų kalbos vertė O. 
Labanauskaitė. Išleido Kun. Pr. Juras, 424 psl. Kaina — $2.00.

ŠV. PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, T. Damazas Dave&u, O.F.M. Išleido 
TT. Pranciškonai. Verta įsigyti kiekvienam norinčiam susipa
žinti su šv. Pranciškaus gyvenimu ir darbais. 178 psl. Kaina — 
50c.

Norintieji šias knygas įsigyti, prašomi rašyti šiais adresais:

I

DARBININKAS
680 Bashwfck Avė., Brooklyn 21, N. Y.

DARBININKAS
366 W. Broadvvay So. Boston 27, Mass.

FRANCISCAN FATKERS Kennebunk Port, Maine

Į KVIEČIAME UŽSISAKYTI į
plačiausiai Amerikoje skaitomą laikraštį ?

“DARBININKĄ” ■:
! Išeina du kartus savaitėje !;
! “DARBININKAS” buria aplink save daug bendradarbių ir IJ 
Į yra geriausiai informuotas lietuvių laikraštis^ J;

Metams kaina .....................
Į Brooklyne ............................
Į Pusmečiui .............................
! Užsienyje ................................
; Susipažinimui siunčiam nemokamai.
[ Užsisakyti galima sekančiu adresu:
! “DARBININKAS"
! 680 Bushwick Avenue 366 W. Broadtvay
! Brooklyn 21, N. Y. So. Boston 27, Mass.
! GLenmore 5-7M8 SO 8-2M6

$5.00
5.50

$3.00
$5.50
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SUBSCRIPTION RATES
Domestic yeariy ___________  $5.00
Brooklyn, N. Y....................... $5.50
Half year ...............  $3.00
Foreign ------------   $5.50
680 Bushwick Avė.,
Brooklyn 21, N. Y. ,

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams ........ .......... $5.00
Brooklyn, N. Y........................... $5.50
Pusei metų ................. ............. $3 00
Užsienyje ..... —____________  $5.50
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Administracija GL. 5-7068

BALSAS TYRUOSE
Žmonės keliauja it pro kokias tyrumas, per tą pilką ir sruvų 

gyvenimą. Ateina j pasaulį dyki ir išeina nieko nepasiėmę — nei 
tos saujos smilčių, kuriomis apgarbstomi. Praeitos dienos nuaidi, 
kaip šuktelėjusio balsas dykumoje, kai pro ją praeina gyvai kle
gėdama žmonių ir kuprių vilkstinė. Nespėji akimis jos palydėti, 
kai viskas aplinkui nutilsta. Skrajos smiltys greit užneša kuprių 
gilias pėdas ir užlygina vilksnės išmintą taką — neliekti nei žy
mės nei aido, kad žmogaus ar gyvulio neseniai čia būta.

Žemėje taip amžiai jirasrūva, kaip gurus smėlis pro saujos 
pirštus. Bėglus laikas užmirštimi užklosto praėjusius žmones, ka
pinių smiltimi užneša tautas ir didžias valstybes sukioja po velė
na. Griuvėsiais suvirsta miestai ir kaimai net mūsų pačių akyse. 
Kur dabar taip neseniai sienos tirtėdavo nuo žmonių ūžavimo, 
šiandien daug kur palėdos ūkčioja naktimis, dienomis kyburioja 
šikšnosparniai, o “griūvančios sienos kasdieną nyksta apleistos 
vienos.” Kas nėra mokėsis ar girdėjęs šio lietuviško posmo apie 
nutilusias Trakų pilies sienas “ant vieškelio amžių plataus”?

Ant viešo žmonijos kelio ilgai netveria joks žmogaus rankų 
statydintas pastatas, net jo dvasios sukurtas paminklas. Pelė
siais ir kerpėmis apželia bronziniai ir granitiniai paminklai, blun
ka ir dūla meno paveikslai, gelsta ir tręšta pergamento ritiniai ir 
mokslo veikalai kandžių suėdami. Ko neįkremta laiko ėdra ar 
darganos nesugraužia, sunaikina revoliucijomis ir karais paties 
žmogaus įtūžimas.

Nieko amžino nesilaiko ant šios žemės dūlančio veido. Žmo
gus savo triūsu ją apvaldo, padaro vietos įsigyventi — ir čia pat 
jis savo šėlimu daro vietos dykumoms, kur buvo jo vešlūs sodai 
užveisti ir namai sustatyti. Tyrumos nuolat graužiasi po žmonijos 
kultūros pamatais, kad parodytų, kokia yra trapi šios žemės bū
tis, — kaip išbyrėjęs lango stiklas griuvėsiuos ar iš po kojų slys
tąs smėlis. Taip nedaug jo reikia akims užberti, o tiek daug jos 
nori, kol gyvos dar. žiūri. Jos norėtų šį gyvenimą paversti amži
numą .niekada nesibaigiančia.

Deja, viskas praeina, išskyrus tą aidą amžinumos, kuris 
perskrodžia visus amžius ir visas tyrumas — tasai šaukiančiojo 
balsas žmonių keliuose. Girdėjo jį žmogus iš liepsnojančio krū
mo tyrų brūzgynuose, griausmu kalbėjo tyrlaukių kalne, kai sa
vo įsakmus davė, šaukė nualusių dykumų pranašais. Anose die- 
nėse pasigirdęs jis buvo visoje Pajordanėje, kur didžiu balsu šau
kė išnašaus stomens žmogus: “Taisykite Viešpaties kelią: dary
kite Jo takus tiesius!”

Dabar tai primena kiekvieni metai prieš Kristaus gimimo 
šventę. Dabar tas balsas ataidi iš visų griuvėsių, kuriuos suvertė 
karo siautinys. Jei to bus maža — grius daugiau. Žemė klojasi 
dykumoms, kad žmogus jieškotų kelio į Viešpatį, ir kelio tiesaus. 
Čia nėra mums nieko amžino, kaip pro tyrumas einančiam kara
vanui.

Šiemet lapkričio pradžioje 
Sovietų Sąjunga taip pat- 
trukšmingai atšventė Spalio 
revoliucijos šventę. Buvo daug 
šūkauta ir demonstruota, bet 
vienas dalykas šiais metais 
nuty lėtas. Apie jį ir norime šio 
laikraščio skaitytojus painfor- 
ti. Po mėnesio laiko yra susi
rinkę kai kurių duomenų ir 
spėjimų, kodėl vyriausias So
vietų Sąjungos kotas — visų 
koncentracijos stovyklų valdy
tojas ir gyvosios vergų darbo 
jėgos organizatorius MAT) 
(vidaus reikalų ministerijos) ir 
slaptosios policijos šefas, Beri
ja. ne visą pasakė.

Jis revoliucijos metinėse pa
sakė pagrindinę kalbą. Berija 
išgarbino praeitąjį ūkio penk
metį, kuris apėmė 1945-50 me
tų laikotarpį. Buvo laukiama, 
kad jis išdėstys naująjį penk
metį. Berija dėstė tik 1951 m. 
liaudies ūkio planą. Apie nau
jąjį penkmetį nepasakė nė žo
džio. Šitas dalykas sukėlė sen
saciją. Klausimas, kodėl Beri
ja naują ūkio penkmetį nutylė
jo.

Truputis penkmečių istori
jos.

Pirmasis ūkio penkmetis gi
mė 1928 metais, kada tarp Sta
lino ir Trockio vyko žiauri ko
va. Planas sudavė milžinišką 
smūgį Sovietų ūkiui, nes pagal 
planą kasdieninių reikmenų 
sąskaiton turėjo būti pastatyta 
galinga sunkioji pramonė. Ū- 
kininkai, negalėdami nieko 
pirktis (kasdieniniai reikme
nys išsibaigė), sustabdė ūki
nių gaminių produkciją. Prieš 
šitą nasyvią ūkininkų rezisten
ciją Stalinas atsakė ūkiu suko
lektyvinimu. Dėl to krito že
mės ūkio gaminių produkcija 
ir prasidėjo baisus badas. Jis 
ypač buvo šiurpulingas pasku
tiniais trim pirmojo penkme
čio metais (1931-1933). Kol
chozai stigo mašinų, o ūkinin
kai, priešindamiesi apiplėši
mui, pradėjo skersti pyvulius. 
Kaip krito gyvulių ūkis, paro
do pati Sovietų Sąjungos sta
tistika: 1929 metais buvo: gal
vijų 68.1 mili jono, avių ir ož
kų— 147,2 mil. kiaulių — 20.9 
mil., o 1933 metais tebuvo gal
viju 38.6 mil. avių ir ožkų*.— 
50.1 mil .ir kiaulių — 11,6.

Sovietų žemės ūkis prieš 
praėjusį karą buvo šiek tiek 
atsigavęs. Tačiau dar 1950 me
tais, nors Sovietai daug gyvu
liu nrisinlėše iš pavergtų kraš
tu. tarp jų ir iš Baltijos valsty
bių, gyvulių ūkis dar nebuvo 
atsigavęs. 1950 metais Sovie
tų Sąjungoje kaip ji pati skel
bia, tebuvo galvijų 52 milijo
nai. avių ir ožkų — 84,7 mil. 
ir kiaulių — 13,4 mil.

Sovietų žemės ūkio sugriu-

Berijos nutylėjimas
vimas laukto sunkiosios pra
monės išsivystymo taip pat ne
davė. Rusų tauta, kaip bolše
vikai sakytų liaudis, visą penk
metį buvo maitinama milžiniš
ka propaganda, nurodant, kad 
tik penkmetis išgelbės iš chao
so. Ūkinio bankroto kaltinin
kais bolševikai laikė ūkininkų 
sabotažą, todėl pradėjo kovą 
prieš ūkininkus, praminę juos 
buožėmis ir kulokais.

Antrą ir trečią ūkio penk
metį Stalinas jau pravedė be 
pasipriešinimo, nes ūkininkų 
luomas jau buvo sunaikintas. 
1946 metais Stalinas iš karto 
paskelbė trijų penkmečių pla
ną, kol aukščiausias pramonės 
išsivystymas dar nėra pasiek
tas. Bet tuoj po tos proklama
cijos pasirodė ženklų, kad 
Kremliaus valdovo planuose 
atsirado pasikeitimų.

Penkmečiai susvyruoja

Pirmas pašliįimas pasirodė 
1948 metais, kai buvo pašalin
tas iš pareigų valstybinio pla
navimo komisijos pirmininkas 
Voznesenskis. Tais metais per 
Snalių revoliucijos metines bu
vo išrėkta per garsintuvus tik 
blanki ir nieko nepasakanti 
“ūkio pažangos” statistika. A- 
pie pokarinę pažangą ji nieko
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apčiuopiamo nedavė. Nebuvo 
galima nei palyginti, kas per 
trejus pokario metus pagerėjo 
ar prisidėjo.

Dabar naujų ūkio planų ir 
datų neskelbiama, o tik kalba
ma apie trūkumus plano vyk
dyme. Negi Maskva planingo 
ūkio principą jau atmeta?

Planavimas buvo Sovietų ū- 
kio sistemos ’ pagrindas ir, ma
noma, nuo jo taip lengvai ir be 
didesnių priežasčių nenusi- 
gręžtama. Todėl Berijos tylėji
mas yra lahai charakteringas. 
Galimas daiktas, kad Krem
lius jau pamatė visą ūkinio 
planavimo bergždumą. Sovietų 
ūkinė statistika yra klaidinga, 
nes ji kalba tik procentais. Va
karai, vystydami savo aukštą 
pramonę, žinoma, negali to
kiais “aukštais procentais” 
daryti pažangą, kaip Sovietų 
Sąjunga, kuri po pilietinio ka
ro pradėjo beveik iš nieke 
Pažanga, išreikšta tik procen
tais, dar neparodo, kiek žmo
nių gyvenimas pagerėjo. Pav., 
jei Sovietų pilietis, neturėjęs 
ožkos, ją įsigijo, tai galima 
skelbti, jog jis šiuo atveju pa
siekė 100 procentų “produkci

jos žemės ūkyje”. Tuo tarpu 
kitos šalies ūkininkas, turėjęs 
3 ožkas , bet dar 2 užsiauginęs, 
procentais skaičiuojant, bus 
“pakilęs” tik 40 procentų. Eet 
kurio iš jų gyvenimas lengves
nis? 1948 metais Sovietai jau 
skelbė tik tokius suktus davi
nius.

Ką Sovietai slepia?

Pirmiausia jie slepia savo 
krašto skurdą. Galimas daik
tas, kad dėl to jie ankstyvesnį 
ūkinį planavimą jau bus pakei
tę ir, kaip žinome, ktlria regio
nalinius ūkio planus (didžiuo
sius kolchozus). Tai naujas 
bandymas išsikapstyti iš bėdos, 
kuri slegia jau 35 metus.
Taip pat spėjama, kad Krem-
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Gruodžio 21 d. sueina 50 
metų, kaip prel. J. Ambotas 
buvo iššvęstas kunigu Hartfor
do katedroje.

Jis yra gimęs 1869 m. sau
sio 22 d. Vosiliškyje. Kėdainių 
apskrity. Pradžios mokslą ėjęs 
vietinėje mokykloje. Dvidešim
ties metų sulaukęs, 1890 m. 
išvyksta į Ameriką. Čia, kaip 
ir kitiems anais laikais, net ir 
mokslus einantiems, teko 
dirbti sunkų darbą. 1893 me
tais išvyko į Detroit, Mich., ir 
įstojo į seminariją. Po penke- 
rių metu vyskupas jauną klie
riką iškėlė į šv. Jono Seminari
ją, Boston, Mass. Teologijos 
studijas ten baigė 1901 m. Tų 
pat metų gruodžio 21 d. Hart- 
ford’o vyskupas, Mykolas 
Tiernev. įšventino į kunigus. 
Tais pačiais metais buvo paskir
tas rikaru šv. Marijos narapi- 
jo^e, Norvvich. Conn. Ten pat 
1904 m. ta^o šv. Juozapo para
nkos klebonu. Lietuvių skai
čiui augant. 19i2 m. buvo pa
skirtas Hartfordo šv. Trejvbės 
paraoivre klebonu. Po trijų 
metu .jaunas klebonas ėmėsi 
statyti nau.'a božnč’a Pradžio
je buvo pastatvtas tik aukštas 
pusrūsis su gražiu būsiančios 
bažnyčios fasadu. Tai atlikta 
1917 metais. Tais pačiais me
tais įgyta dar du namai, abu 
greta bažnyčios, klebonijai ir 
vargonininkui. 1923 m , apmo
kėjęs skolas ir turėdamas dar 
25 tūkstančius dolerių kasoje, 
klebonas J. Ambotas nupirko 
trijų aukštų mūrinį namą. Na
mas, turįs 18 kambarių, gerai 
tiko mokyklai. Dvylika kam- 

liui sukėlė nerimastį puikus 
Maršalo plano pasisekimas ir 
milžiniškas Amerikos ūkio iš
siplėtimas, todėl Stalinas ieško 
naujų kelių ir metodų, kaip 
galėtų atlaikyti Vakarų spau
dimą.

Yra taip pat nuomonė, kad 
Sovietų Sąjunga dėl karinių 
sumetimų neskelbia ūkinių 
duomenų, norėdama pramonę 
laikyti paslaptyje. Pav., kur 
nors koncentruoja atominių 
bombų gamybą, o tam tikslui 
reikalinga milžiniška energi
ja. kurios nuostolingų pasek
mių visam ūkiui Kremlius ne
gali viešai skelbti. Žinoma, ne
reikia manyti, kad atsisaky
mas bendro planavimo reikš
tų posūkį į laisvą ūkininkavi
mą, nes laisvas ūkininkavimas 
reikštų Sovietų diktatūros ga
lą. Viskas turi būti centra’i- 
zuota, kitaip diktatūrai būtų 
galas.

barių pirmuose dviejuose aukš
tuose paskirti mokinių reika
lams, o trečiame aukšte įreng
ta didelė salė su puošnia sce
na.

Klebonas J. Ambotas jau ta
da matė, kad kiekvienos para
pijos ir tautos ateitis yra arti
mai surišta su jaunimo išauk
lėjimu, kad jaunimas yra pa
rapijos ir tautos gyvybės šalti
nis. Jaunimą tinkamai išauk
lėti nebegalima be savo mo
kyklos, todėl ji ir įgyta. Moky
tojauti pakviesta seserys pran- 
ciškietės iš Pittsburgho. Pir
mos pamokos prasidėjo 1924 
m. Mokinių buvo 164. Sesučių 
mokytojų šešios. Per 26 mo
kyklos gyvavimo metus 5300 
auklėtinių yra lankę parapijos 
mokyklą. Prieš 12 metu pradė
tas devintas ir dešimtas kur
sas. Kitais metais tikima turėti 
pilną aukštesniąją mokyklą — 
high school.

1927 m. kovo mėnesyje už
baigta statyti bažnyčia. Nauia, 
raudonų plytų, graži ir įspū
dinga. Stilius romėniškas. Lan
gai spalvoti. Du aukšti bokš
tai puošia frontą. Viename yra 
didelis varpai. Pernai, parapi
jos auksinio jubiliejaus proga, 
atremontuotas bažnyčios vidus 
ir perdirbtas pusrūsis. Taipgi 
mokykloje įtaisyta naujausia 
gaisro apdrauda — sprinkler 
svstem — ir mokyklos vidus iš
dailintas. Tad dabar visos pa
rapijos patalpos yra kuo ge
riausioje padėtyje.

Dėl gerų darbų klebonas J. 
Ambotas 1939 m. balandžio 18

nukelta į 5 psl.

AMŽINOJI
FELIX TIMMERMANS TYLA

šios novelės autorius yra vienas iš žymiausių olandų 
rašytojų, ypač pagarsėjęs savo romanu “Ūkininko 
psalmė.” šis romanas retu nuoširdumu ir paprastumu 
vaizduoja Olandijos ūkininkų gyvenimą. Visoje savo 
kūryboje jis rodo didelę meilę paprastam žmogui, iš
keldamas jo dvasinį grožį. Autorius mirė tuoj po ant
rojo pasaulinio karo. Jo raštai yra verčiami į visas 
žymiąsias pasaulio kalbas.

IZIEKVIENĄ kartą, kai mu- 
zika lydėdavo į kapus tur

tingo miestelėno kūną, senutė 
Lienekė mesdavo batų raiščius, 
stiklinį popierių ir pieštukus, 
kuriuos nešiojo po kaimus iš 
kiemo į kiemą. Ji tada papur- 
tindavo savo seną sudulkėjusį 
apsiaustą, rūpestingai surišda
vo savo kepuraitės raiščius ir 
sekdavo žingsnis žingsnin mu
zikantus ligi kapų. Muzika gro
davo melancholinę melodiją 
tuo metu ,kai karstas pranyk
davo ant visados duobėje.

Lienekė tada būdavo laimin
ga, nes .jos vyras ir vaikai, ku
rie ilsisi netoli nuo ten, toj 
pačioj žemėj, girdėdavo muzi
ką.

Ji norėjo, kad kiekvienos 
laidotuvės būtų su muzika, 
linksminančia numirėlius, ku

rie ilsisi jau nuo taip seniai 
tyliojoj žemėj. Mažoji senutė, 
visa raukšlių išvagota, įsivaiz
davo, kad mirusieji, kurie ne
begirdi nei maldų, nei kalbų, 
kurie yra kurtūs ir perkūno 
trenksmui ir vėjo ūžimui ir 
triukšmui vežimų, važiuojančių 
plentu, — klausosi iš tamsybių 
gilumos muzikos garsų. Kai 
ateis Paskutinis Teismas, kapai 
atsivers tik į tebėnų trimitų 
balsą:

Lienekę krėtė šiurpas, mąs
tant apie tuos, kurie yra palai
doti pakaruoklių kapuose. Ap
supti keturių plytinių sienų, jie 
toli niūkso nuo švęstos že
mės: joks medis ten neaugo, 
ten nesimatė nė mažiausio 
kryželio, ir niekados ten joks 
paukštelis nečiulbėjo. Tai ten 
ilsėjosi pasmerktieji, tie, kurie 

buvo nusižudę, kuriuos palai
dojo kaip šunis, be mišių, be 
žvakių. Niekados ten neuž
klysdavo muzika palinksminti 
mirusiųjų. Ten viešpatavo gi
laus rūsio tyla, amžina ir pra
keikta. Lienekė kasdien mal
davo Švenčiausią Motiną, kad 
nei jai pačiai, nei jos sūnui Pie- 
tekei neateitų pagunda nusižu
dyti.

Nežiūrint to, ji dažnai troš
ko mirties, nes jos gyvenimas 
buvo sunkus ir kartus. Ji buvo 
sena ir gyveno su savo sūnumi 
iš pajamų, gaunamų prekiau
jant smulkiais daiktais, ku
riuos ji nešiojo ilgais keliais į 
tolimiausius kamus: ji brido 
per purvą ir lietų, kovodama 
su deginančiu karščiu ir šaltom 
vėtrom. Vakare, grįžusiai į sa
vo lūnšną, Pietekė pamesdavo 
keletą maisto kąsnių, bet daž
nai jis vogdavo jos parsineštus 
pinigus ir juos išleisdavo smuk
lėje.

Pietekė buvo ištvirkėlis. 
Nors jis buvo jau dvidešimt 
aštuonerių metų, tačiau nie
kuomet dar nėra davęs savo 
senutei motinai nei kiauro cen
to. Jis valkiojosi su tokiais tin
giniais kaip ir jis, kuriuos ras
davo ant saulės apšviesto til
to, bespjaudančius į upę, ir 
kurie praleisdavo naktis, bė
giodami paskui mergas

Kartais, šeštadieniais, jis pa
dėdavo kaimietėm pergabenti 
sviesto gabalus, kuriuos sveria 
savivaldybės namų rūsiuose, 
bet savo uždarbį išleisdavo ka
baretuose prie tilto.

Tai buvo žaliukas bernas, 
jaučio sprandu, grubios išvaiz
dos ir tingios dvasios. Jis kal
bėjo šiurkščiu balsu ir jo posa
kiai buvo apsčiai pariebinti 
keiksmais. Jo milžiniškos ran
kos vos tilpo į kišenes: tikroji 
jo prigimtis laisvai pasireikš
davo turgaus dienomis: tada 
jam viskas buvo priežastis peš
tynėm, ir iš po smarkių jo mil
žiniško kumščio smūgių krau
jas čiurkšliais bėgdavo. Kiek 
kartų senutė ėjo raudodama 
paskui policininkus, varančius 
jos sūnų į kalėjimą!

Jis visuomet buvo žiaurus 
Lienekei ir kai ką nors jai saky
davo, kiekvienas žodis jai skau
džiai vėrė širdį. Bet nežiūrint 
viso to, ji mylėjo savo sūnų, 
brangino jį kaip savo akies lė
lytę. Ji be paliovos khrtojo: 
“Jei taip atsitiko, tai kalti jo 
draugai. Po jo šiurkščia oda 
slepiasi širdis toki švelni, kaip 
meduolis.”

Ji meldėsi už jį prie Mažųjų 
kaimo koplytėlių Mergelių: ji 
būtų kentusi pikčiausius skaus
mus ir didžiausius nepriteklius, 

kad tik jos sūnus pasidarytų 
jai geras ir švelnus.

Ir štai dabar Pietekė pradė
jo kisti. Jis ėjo vis liūdnyn nuo 
to laiko, kai “Mažoji gelton
plaukė” — palaida mergaitė— 
liovėsi jį mylėti. Jis ją mušda
vo. paskui meilinosi, vogdavo 
jai persikų, pagaliau, grūmojo 
užmušti, arba pats nusiskan
dinti, bet veltui: mergina jo ne
beklausė ir kiekvieną dieną se
kiojo paskui naują meilužį. Pie
tekė mušėsi su savo konkuren
tais, bet tas nieko nepakeitė. 
“Mažoji geltonplaukė” darė 
savo, ir nebeprisileido dau
giau Pietekės, kuris raudojo 
iki širdies plyšimo.

Kai Lienekė pastebėjo jo 
skausmą ir suprato jį norint 
nusižudyti, ją pagriebė siau
bas. Stengdamosi jį nuraminti, 
ji paruošdavo jam saldaus gė
rimo ir iš kaimo parnešdavo o- 
buolių ir kriaušių. Bet Pietekė 
stumdavo šalin visus tuos ge
rus daiktus ir liūdnas lįsdavo 
kampan.

Tada įvyko vienas dalykas, 
apie kurį mažoji senutė nieka
dos nedrįsdavo pagalvoti. Vie
ną vakarą, grįžusi iš savo ilgos 
kelionės, rado Pietekę pasiko
rusį lovos kojūgaly su languo
ta skarele.

Ir dabar jis ilsisi prakeik
tuose kapuose... Tamsybėse 

amžinosios tylos.. Jai tai buvo 
nuolatinis skausmas, kuris ją 
slėgė dieną ir naktį. Pietekė, 
apsiaustas tamsybių, niekados 
neišgirs nė mažiausio garso! 
Mar.o Dieve, jei ji būtų kiek 
jaunesnė, ji turėtų jėgų jį iš
kasti ir nunešti į pašvęstą že
mę. kur ir jis galėtų girdėti 
gražią muziką, kuri lydi tur
tingųjų laidotuves!
Vieną dieną, įėjusi į laikrodinin

ko Sleeckxo krautuvę pasiūly
ti popieriaus, ji išgirdo tylią 
muziką, kuri švelniai skambė
jo jos ausyse, lyg zefyras, lyg 
vandens lašeliai, krisdami kris
talam Muzika ėjo iš mažos juo
dos skrynutės. Jai tada kilo 
viena mintis ,ir ji pasiteiravo 
stebuklingojo daiktelio kainos.

— Kiek kaštuoja skrynutė’
— Dvidešimt keturi fran

kai.
Nuo šios dienos ji beveik ne

valgė, sumažino perpus savo 
duonos davinį, kad sutaupytų 
tą truputį pinigų, kuriuos už
dirba. Vakarais nebedegino 
lempos, nebevalgė sekmadie
niais mėsos, užliedavo vande
niu anglies liekanas, kurias 
surinkdavo, kad jos taip greit 
nesudegtų, ir nebedėjo daugiau 
kavos cikorijom kuri buvo jos 
vienintelis gėrimas. Vaikščio
dama po kiemus, jis rinko ša
kalius, dėjo juos priejuostėn ir 

prašydavo kaimiečių kelių 
morkų ar ropių. Ji teturėjo 
vieną mintį: surinkti pakanka
mai pinigų nupirkti muzikos 
skrynutei. Kas vakaras ji su
grįždavo namo labiau sulinkusi 
ir senesnė.

Pagaliau ji turėjo dvidešimt 
keturius frankus ir nupirko 
juodąją skrynutę su muzikine 
ir angeliška siela! Laikrodinin
kas Sleeckxas jai parodė, kaip 
ji turi ją užsukti ir ką turi da
ryti, norėdama pakeisti meto 
diją.

Ir sekantį sekmadienį, prie
temoj, Lienekė nukūprino į ka
pus, paslėpusi po savo ilgu, 
apsiaustu skrynutę. Ten, ant 
Pietekės kapo, apžėlusio pikt
žolėm, ji paleido išskristi ste
buklingosios dėžutės sielai. 
Muzika švelniai lukšteno savo 
tyras gaidas. imituodama 
skambesį vandens, krintančio 
lašas po lašo į kristalinį indą. 
Muzikos skrynutė griežė ariją 
iš Mignon: “Ar žinai tu šalį 
tą...”, paskui dar Griego “Ryt
mety...”, ir pakartojo keturius 
kartus tas melodijas. Pagaliau 
Lienekė buvo laiminga, nes 
jos sūnus girdi muziką, kuri 
yra švelni jo širdžiai.

— Aš ateidinėsiu kiekvieną 
sekmadienį, — sako verksmu 
kūkčiodama vargšė senutė.

Išvertė J. M.
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Lietuvos kariuomenės šven
tė paminėta lapkričio 23 d. 
pamaldomis už Lietuvos ka- * 
rius, kurios atlaikytos šv. Ro
ko bažnyčioje. Šiais dviem ak
tais prisiminta visa kovojanti 
už savo laisvę Lietuva, tėvynė
je ir tremtyje žūstą lietuviai.

Minėjime kalbėjo tremtinių 
komiteto pirmininkas P. Višči
nis, “Darbininko” redaktorius 
S. Sužiedėlis ir Balfo atstovas 
J. Valaitis, o per pamaldas pa
mokslą pasakė kun. A. Klimas. 
Koncertinę minėjimo dalį atli
ko dainininkė V. Barmienė, 
kuriai akompanavo muzikas J. 
Gaubas.

Visa programa buvo įspūdin
ga ir turininga. Kalbėtojai iš
ryškino šventės esmę, lietuvio 
kario paskirtį už tautos laisvę 
ir ginti tą laisvę, bet ne grobti į 
ar plėšti ją iš kitų, kiekvieno 
mūsų pareigą visomis priemo
nėmis prisidėti prie vedamos 
lietuvių tautos kovos už Lietu
vos išlaisvinimą.

Ypač šiltai buvo sutikta dai
nininkė V. Barmienė, kuri čia 
dainavo pirmą kartą. Savo ge
rai parinktomis ir atliktomis 
patriotinėmis dainomis ji gra
žiai įsijungė į bendrą progra
mą ir užliejo dalyvių širdis 
naujais jausmais.

Balfo atstovas J. Valaitis į- 
tikinančiai kalbėjo apie reika
lą gelbėti savo aukomis lie
kančius Vokietijoje senelius, 
ligonis ir Lietuvos karo invali
dus. Jo vaizdai, nuoširdi ir 
taikli kalba neliko be atgar- § 
šio klausytojuose, kurių daugu
mą sudarė tremtiniai.

Minėjime surinkta lietuvių 
tremtinių Vokietijoje ir kituo
se kraštuose šalpos reikalams 
$210.75. Aukojo:

P. ir M. Viščiniai —$13;
D. ir B. Meižiai — $11;
J. Sisas ir VI. Jakimavičius 

po $10;
Vinc. Zinkevičius $8;
O. Keturakienė, A. Keršulis, 

ir E Mažeikai — po $6;
Po $5: T. ir F. Vasiliauskai, 

J. ir Z. Kucinai, J. Varoneckas, 
kun. S. Saulėnas, J. ir A Baš- 
kauskai, A. ir M. Sakadauskai, 
A. Jankūnas, P. Kurpis, Kl. ir 
A čirbulėnai, J. Dabrėga, E. 
Purpetrienė, M. ir St. Gofen- 
sai;

St. Eitavičius — $3.25;

Po $3: A. Bačiulis, Vinc. Vai
čiūnas;

Po $2: J. ir B. Špakevičiai, 
L. Rudokas, Vyt. Zinkevičius, 
B. Gedgaudas, VI. Endriūnas, 
A Barulis, J. Plaušinaitis, A. 
Gedutis, St. Grušas, J. Oren- 
tas, A. ir S. Mantautai, J. 
Venčkauskas, J. Jakavonytė, 
J. Monkus, F. Stundžia, St. 
Gedutis, M. Tubis, J. Laurinai
tis, V. Grybauskas, X. Y.;

Po $1: F. Voveris, A. Ra
manauskas, G. Šidlauskas, F. 
Šmitas, J. Ginčys, A. Merec- 
kis, J. Ludavičius, J. Baronas, 
A. Petkelis, A Sužiedelienė, L. 
Mereckytė, P. Braška, P. Stan
kevičius, A. Biekša, St. Gu
tauskas, Gutauskas,

A J e r m a 1 a v i č i u s, S. 
Vaitkienė, S. Samauskienė, V. 
Tamošaitis, E. Lileikaitė, B. 
Ribbe, VI. CijūnSis, J. Kilkus, 
A. Jurgutis, K. Keblinskienė, 
M. Boyden, S. Alinskienė, X. 
Y., Z. B., Y. X.

Surinkti pinigai pasiųsti 
Balfui, prašant panaudoti juos 
skirtam tikslui. Taip brangi 
lietuvių tautai šventė atžymėta 
ne vien kovos aukų prisiminimu, 
savo dvasios ir ryžto sustiprini
mu, kiekvieno lietuvio pareigų 
iškėlimu, bet taip pat konkrečiu 
prisidėjimu prie tremtinių šal
pos, kaip vieno aktualių šių 
dienų lietuvių uždavinių.

Minėjimą ruošė tremtinių 
komitetas, skirdamas jį tiesio
giniai tremtiniams. Bet dalyvių 
gausumas parodė, kad minėji
mas rado didesnį susidomėji
mą, negu buvo manyta. Jei 
minėjimas būtų buvęs plačiau 
skelbtas, jis būtų susilaukęs 
dar daugiau dalyvių. V-s

GiuuOZlv 15. itoi
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SPEARE DRY GOODS CO
THE X-MAS STORE

Gifts of Ali Members of the Family

138—144 MAIN ST.
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Trijų dienų pamaldas $
Šv. Jurgio lietuvių parapijos M 

bažnyčioje Nekalto Prasidėji- 
mo šventės proga pravedė kun. S 
A. Jurgelaitis, O. P. iš Provi- 3 
dence, R. L Pamokslus sakė 5 
lietuviškai ir angliškai, ragin- S 
damas, kad visi tikintieji sektų a 
Marijos nekaltumo pavyzdžiu, < 
o mergaitės ir moterys dėtųsi ® 
į sodaliečių draugiją, 
maldų įsirašė 
narės.

a NashuaTrust
COMPANY

HOMT INSU

Švenčiu
*.

t The Orange National Bank
Oransr^. Mastiachiiseite

Member of The F. D. I. C. Corp.

bažnyčias 
atlaidams įgyti 
Vadovavo šv.

Lankėme 
šventųjų metų 
gruodžio 9 d. 
Jurgio letuvių parap. kleb. kun.
F. E. Norbutas, vikarai kun. 
P. šakalys ir tėvas dominin
konas A. Jurgelaitis. Aplanky
ta 4 bažnyčios: šv. Petro, Ma
rijos, East Walpole ir šv. Kot
rynos. Buvo giedamos lietuviš
kos giesmės ir kalbamos mal
dos. Sugrįžus į šv. Jurgio baž
nyčią. tėvas A. Jurgelaitis pa
sakė pamokslą ir suteikė palai
minimą šv. Sakramentu, žmo
nių dalyvavo apie penki šimtai. 
Važiavo 100 automobilių. Kita
taučiai stebėjosi, kad lietuviai 
katalikai yra tokie uolūs savo 
tikėjimu.

Švento Vardo drangrįos 
narių pamaldos ir bendra ko
munija buvo taip pat sekma
dienį. Bendruose pusryčiuose 
dalyvavo kleb. kun. F. E. Nor
butas, kuo. P. Šakalys ir sve
čias kun. A. Jurgelaitis.

pabaiga 6 pusi.

VERY MERKY CHRISTMAS

820 NORTH MAIN ST. BROCKTON, MASS

Athol Savings Bank

ATHOL, MASS

ATHOL, MASS.
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Walter E. Johnson
President

Arvid E. Wetze
Treasurer

MANUFACTURERS OF
MEN’S GOODYEAR DRESS SHOES

SAVE

TO WISH YOU A

People's Savings Bank

“THE BANK ON THE HILL”

* T * -r-

The Officers, Directors and Employees of this Asso- 
ciation join in extending sincere and cordial holiday 
greetings.

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

Montello Federal Savings and 
Loan Assoeiation of Brockton

DUOK DOVANŲ KĄ NORS IŠ 
ELEKTRINIŲ DALYKŲ.

JIE PALIEKA DOVANA 
IŠTISIEMS METAMS

Brockton EDISON Company

Linksmų Kalėdų Švenčių!
•M ■■

Po pa- 
kelios naujos

Linksmy Kalėdy Švenčiy

ATHOL CREDIT UNION
SAVINGS & LOANS

534 MAIN STREET

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

BROCKTON SERVICE

BROCKTON SAVINGS BANK |K
i

1 NORTH MAIN STREET BROCKTON, MASS.

★

Brockton, Mass

& Linksmų Kalėdų Švenčių!
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Bridgewater Workers
Co-op. Assoc., Ine

Bridgeuater, Massj
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Su lietuviais 
susitikus

JONAS KLZMICKIS

Ne, tai ne paradoksas ir ne 
sensacija: gyvename ne savo 
krašte ir, kai susitinkame se
niai matytą ar ką tik pažintą 
lietuvį, mus apima malonus 
džiaugsmas.

Ir mūsų kalbos nevisuomet 
smulkios ir kasdienės būva. Ne 
vienas iškelia labai aktualių 
klausimų, į kuriuos kartais ir 
atsaką sunku rasti.

Anglijos lietuviai retėja, ke
liauja toliau tremties keliais, 
bet ir vietoje lieką ne tik dirba, 
valgo ir su kasdieniais vargais 
grumiasi, o ir plačiai rūpimais 
klausimais pasitaria.

Kaip jam atsakyti?

Mes dažnai padejuojame, kad 
tremties įsibėgėjime pradeda
ma vis mažiau lie
tuviškų knygų skaityti. Skun
džiasi leidėjai, pasiguodžia or
ganizacijos.

Tačiau, ką skaitys nuošaliai 
gyvenąs lietuvis, jei lietuviškos 
knygos neprisišaukia?

Nevienas prašė padėti atsi
gabenti Ramono “Dulkes” ar 
net “Taupiąją virėją”. Atsira
dus daugiau reikalų, dar vasa
rą rašiau kelioms leidykloms 
JAV. Palaukęs kelis mėensius, 
vėl rašiau...

Susitinku už kelių mėnesių 
mane užkalbinusį knygos mė
gėją, susitinku norinčią taupu
mo išmokti šeimininkę.

— Kaip su knygomis?—klau
sia.

Išskėčiu rankas ir neturiu ką 
atsakyti. Net nepatogu sakyti, 
kad rengiuosi rašyti tretįjį laiš
ką.

Yra kai kur užsilikę seno 
biurokratiškumo ar paprasto 
nerangumo. Ir ne tik skaityto
jų tarpe. Yra jo ir pas tuos, 
kurie kai kuriomis progomis 
barasi, kad žmonės knygų ne
skaito, bet patys jas 
spintose užrakinę.

įjoję
vaikų

spin-

d.

Gedimino or-

jaunas, prel. 
jaučiasi stip-

jaučia tai visi. Ki- 
visais dievais siekia 
nevešius svetimtau-

vedė 
su to-

laiko

Ką jiems patarti?

Prieš trejus metus juodu su
situokė — jaunas lietuvis ir

Angį
t X 4

jauna airė. Paskum kažkur a- 
bu dingo.

Susitinku juos prieš kelias 
dienas ,ir... negaliu atpažinti. 
Jis pavargęs, gal net persidir
bęs, — ji pasikeitusi, surealė- 
jusi. Šalia — dviejų metų sū
nelis. Kažką rezga angliškai, o 
nė mažiausio lietuviško 
dulėlio akyse.

Neseniai vėl vienas 
anglę protestantę, kitas 
kia pačia tik susiregistravo, o 
pora vedė itales. Tarpusavyje 
kalbasi arba angliškai, arba 
itališkai, o lietuvaitė su lenku 
(taip!) — vokiškai.

Kodėl lietuviai, susituokę su 
svetimtaučiais, dingsta iš lietu
vių bendruomenės? Kodėl jų 
nei susirinkime, nei lietuviško
se pamaldose nematyti? Kodėl 
jie pradeda vengti lietuviškos 
draugijos?

Mato ir 
tas įpykęs 
niekuomet 
tės. Praeina keli mėnesiai, žiū
rėk, jau ir jis svetimtautei išti
kimybę prisiekė.

Rūpi tokiems ką nors pasa
kyti. Tačiau jie stačiai atšau
na:

— Kągi darysime? Lietuvai
čių trūksta....

Tačiau nedidelėje svetimoje 
apylinkėje lietuvaičių užteko 
keliems ukrainiečiams, ang
lams ir net rusams...

štai tau, boba, ir ragaišis!
Kaip argumentuoti?

O, taip, yra laimingų lietu
viškų šeimų. Su simpatingais 
sūneliis, dukrelėmis. Žiūrime į 
juos visi ir džiaugiamės.

Bet neilgai. Lietuviukai tar
pusavyje nelietuviškai kalba... 
Tėvai pradeda jų ne tik nesu
prasti, bet ir nesuvaldyti...

O šalia yra lietuvių mokykla. 
Lietuvių vaikams. Moko joje 
pasiaukoję lietuviai mokytojai, 
kurie jau kelinti metai nė cen
to net kelionės išlaidoms ne
gauna. Moko, bet ne visus. Gal

nė pusė galinčių ateiti 
visai nepasirodo.

Kodėl?
Nesuprantu, neišaiškinu, nes 

tėvų argumentai negali įtikin
ti. Girdi, ką veiksi su lietuvių 
kalba? Ar toli su ja nueisi? 
Žinia, ne toliau, kaip į Lietu
vą, jei jos dar neišsižadėjome. 
Pagaliau, nėra kam jų į mo
kyklą palydėti...

Kaip tokiems argumentuoti? 
Kenčiančios Lietuvos tremti
niais, partizanais.’ Parklupu
sia Tėvyne? Nejautrumu? 
Šventa pareiga?..

Viena žinau: jeigu vaikai ne
gali lankytis savo mokykloje, 
jų tėvai prievarta juos depor
tuoja iš Lietuvos į vakarus. Ko 
tada jie nusipelno?

Baigiamos pastabos
Laikas bėga ir deda savo kie

tą atspaudą.
Klausia dar vienas kitas apie 

ateities politines perspektyvas, 
nusikelia mintimis į gimtąjį 
kraštą, o paskum vėl paskęsta 
savo asmens ateities perspek
tyvoje.

Nuošaliau gyvenantieji rei
kalauja dvasinio peno, svaraus 
autoritetingų žmonių žodžio, 
kurio jie pasiilgę, tačiau ne
kartą laikraščiai (be abejo, 
lietuviški) samčiais pila ne
santaikos buizos. Gal dėlto, kad 
nėr? kam lietuviškų barščių 
išvirti.

Reikia rūpintis Tėvynės rei
kalais, bet reikia atsiminti ir 
tuos, kurie turėtų kada nors į 
Tėvynę sugrįžti. Nepašykštėti 
jiems ne tik skambių žodžių, 
bet ir pavyzdžių.

Dirbtinis mūsų visuomenės 
suskaldymas svetimiems atro
do naivus, o mums 
turėtų būti skaudus.

Pilki lietuviai dar 
galvoja. Reikia jiems
giau sveikos lietuviškos injek
cijos. Bet ne sąmyšį keliančios 
buizos* ** ' 1' '

patiems

sveikai 
tik dau-

— b

BAŽNYČIA IR PASAULIS

• Prof. Sweet išleido knygą 
Amerikos religijų istorija”, 

kurioje duoda smulkią religijų 
statistiką JAV. Šio krašto gy
ventojai yra 50 religijų. Vie
nuolika iš jų turi daugiau kaip 
vieną milijoną tikinčiųjų. 25— 
nuo 100,000 iki vieno milijono. 
Kitos mažiau. Trys atskiros 
baptistų grupės turi 11 milijo
nų sekėjų. Metodistai 8,5 mili
jono. Protestantai yra susiskal
dę į daugybę grupelių, turi 46,- 
200,000 tikinčiųjų. Pravoslavų 
yra 300,000, žydų 4.641.000, 
katalikų 27,000,000.

kalbą, kurioje iškėlė 
moralės grynumą, ve- 
ir bendruomenės pa-

Prel. J. Ainboto 
a ii k s i n i s 
jubiliejus

pradžia 3 pusL
Hartfordo vyskupo McAulif- 

fe pakeltas į prelatas. 1935 m. 
Lietuvos Respublikos vyriau
sybė už nuopelnus lietuvių tau
tai apdovanojo jį 
dinų.

Nors jau nebe 
J. Ambotas dar
rus ir visada toks šviesus, kaip 
jaunystėje. Jo veide nuolat 
šviečia maloni šypsena. Vi
siems yra švelnus, mandagus 
ir patrauklus — savo eleganci
ja ir dvasios giedrumu nutei
kia labai rafninančiai kiekvie
ną, kam tenka su juo dirbti ar 
bendrauti. Tokie yra ir visi 
Prelato darbai — rimti ir švie
sūs, daug lėmę JAV lietuvių 
visuomeniniame gyvenime.

Gruodžio 30 d. prelatas Jo
nas J. Ambotas švęs savo 50 
m. kunigystės sukaktį. Jubilia
tas atnašaus iškilmingas šv. 
Mišias 11 vai., o 5 vai. vak. sa
lėje įvyks bankietas, ruošia
mas parapijiečių pagerbti Pre
latą. Per Mišias ir bankietą 
dainuos Anna Kaskas, Metro
politan operos solistė.

Jubiliatui Prel. Jonui Ambo- 
tui linkime Dievo palaimos ir 
ilgiausių metų. F. J. P.

Viriuje: šv. Trejybes lietuviu bažnyčia Hartforde, Conn. Apa
čioje: parapijos mokyklos rūmai.

Traukia širdis aplankyti
PASIKALBĖJIMAS SU PREL. J. AMBOTU

ORGANIZUOJASI LIETUVIŲ BENDRUOMENE
1949 m. birželio 14 d. Vlikas 

paskelbė Lietuvių Chartą. Jo
je sakoma, kad lietuvių tauta 
amžiais kovojo dėl teisės lais
vai ir nepriklausomai gyventi 
savo tėvų žemėse. Todėl ji vie
ninga valia ir toliau siekia iš- 
laikytis savo gyvybę bei kalbą, 
siekia kurti ir ugdyti savo tau
tines bei valstybines tradicijas. 
Ji, saugodama ir plėsdama sa
vo tautinę kultūrą, vykdo Vi
sagalio valią ir laisvo žmogaus 
pašaukimą.

Norėdami įgyvendinti šiuos 
lietuvių tautos amžinuosius 
siekimus, pasaulyje pasklidę 
lietuviai buriasi į Lietuvių 
Bendruomenę. Daug kur ji jau 
susiorganizavo, kitur organi
zuojasi. Ir Amerikoje srovė 
jau prasiveržė. Ji liejasi vis 
plačiau. Tad atėjo metas bend

CLEVELAND, OHIO

tautinio darbo imtis ir Cle-

atsilankė 18 organizacijų pir
mininkai ar jų įgalioti asme
nys. Pirmininkavo antrasis 
ALTo vicepirm. J. Daugėla, se
kretoriavo J. Mikolauskas.

dar 
be 

kiti

Meškinų

šeima

skaito

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
gos egzemplioriai, ir Kalėdų Senelis juos laiku 
pristatys visiems vaikučiams.

Užsakymus siųsti: J. Kapočius, 680 Bush- 
wrck Avė., Brooklyn 21, N. Y.

ro
velando lietuviams

Šiuo tikslu gruodžio 7 d. va
kare lietuvių salėje ALTo val
dybos iniciatyva buvo sušauk
tas organizacijų pirmininkų ar 
jų įgaliotinių susirinkimas. Po 
ALTo valdybos vicepirmininko 
Ig. Malinausko pranešimo išsi
plėtojo gyvos diskusijos, ku
riose dalyvavo Rastenis, Gai- 
džiūnas, Liudžius, Saukevičius, 
Kuzas, Gargasas ir kt Vie
niems atrodė, kad nueita ne 
tuo keliu, kad su bendruome
nės organizavimu reikia 
palaukti ir nieko nedaryti 
nurodymų “iš aukščiau”,
gi, priešingai, manė, kad ben
druomenės reikalas jau yra ga
lutinai pribrendęs ir nėra ko 
laukinėti nurodymų. Bendruo
menė, — sakė adv. J. Liu
džius, — yra didesnis dalykas 
nei kitos organizacijos, nes 
tauta atgaus laisvę ir jų užda
vinys pasibaigs, o bendruome
nė turės būti gyva tol, kol bus 
nors vienas sąmoningas lietu
vis.

Susirinkime buvo priimta 
tokia rezoliucija:

1. organizacijų pirmininkai 
ar jų įgalioti atstovai Lietuvių 
Bendruomenės steigimui Cleve
lande pritaria;

2. organizavimo darbą prašo 
vykdyti — ALTo valdybą — 
pačią ar per sudarytą komisi
ją:

3. pirmininkai prašomi pain
formuoti apie Lietuvių Bend
ruomenę savo organizacijų na
rius ir nuteikti juos bendruo
menės steigimo naudai:

4. kitą pirmininkų susirinki-

Lietuvių Bendruomenės stei
gimo klausimą svarstė ir Lie
tuvių Tremtinių Draugija 
gruodžio 9 d. susirinkime. Val
dybos vardu pranešimą pada
rė J. Daugėla. Bendruomenė, 
sakė jis, — turi surasti ir ap
jungti ir tokius lietuvius, kurie 
šiandien nežino, kad Ameriko
je yra lietuvių parapijos, eina 
laikraščiai ir t.t. Bendruomenė, 
— sakė dr. Ad. Darnusis, — 
turi pagaliau mus sujungti, nes 
jau pakankamai tremtiniai 
prisišaipė iš senųjų lietuvių o 
jie iš mūsų.

Buvo priimta tokia rezoliuci
ja:

Susirinkimas, išklausęs Lie
tuvių Tremtinių Draugijos val
dybos vardu padaryto J. Dau
gėlos pranešimo, pritaria orga
nizacijų pirmininkų susirinki
mo užimtai linijai Lietuvių 
Bendruomenės organizavimą 
Clevelande pavesti ALTo su
darytai komisijai ir prašo šitą 
organizavimą atlikti kaip gali
ma greičiau. A. B.

Vienas iš mūsų laikraščio 
skaitytojų aplankė jubiliatą 
prel. J. Ambotą, kuris teikėsi 
papasakoti šį tą iš savo praei
ties ir darbų. Paklaustas pir
miausia apie Lietuvą, nušvito 
ir pasakė:

— Pirmą kartą buvau Lie
tuvoje pačiomis Nepriklauso
mo gyvenimo pirmomis die
nomis. Traukė širdis aplankyti 
savo gimtąją šalį. Sunkus ir 
skurdus gyvenimas tuomet bu- 
met buvo Lietuvoje. Vėliau vi
suomet, kad tik per Atlantą, 
tai ir į Lietuvą. O progų buvo: 
tai Afrikoje Eucharistinis kon
gresas, tai Vengrijoje. 
Paskutinį kartą buvau Lietu- a‘ 
voje 1938 metais; skirtumas 
didelis tarp 1920 metų ir 
1938. Ir žmonės geriau gyveno 
ir Kaunas kitaip atrodė. Gai
la, į Kauną daug pinigų sudė
ta...

— Mano parapija nedidelė, 
tačiau anuomet didelis buvo už
sidegimas žmonių. 1918 me
tais įsikūrė Hartfordo Lietuvos 
Laisvės Sargai, šitoji organi-

zacija buvo sutverta grynais 
kareivių disciplinos pagrin
dais, nes dauguma narių ir bu
vo kareiviai, dalyvavę mūšiuose 
su vokiečiais Prancūzijoje. 
Daugelis organizacijos narių 
buvo pasiryžę su ginklu ranko
se važiuoti į Lietuvą ir ginti ją 
nuo priešų, kaikurie taip ir pa 
darė. 1920 metais įsikūrė Hart
fordo Lietuvos Laisvės Pasko
los Komitetas bonams pardavi
nėti. Daug pasidarbavo Hart
fordo Lietuvių piliečių politinis 
klubas. Visos ir kitos parapijos 
draugijos, kurios ir neturėjo 
tiesioginio tikslo Lietuvos rei
kalu, Lietuvos atstatymą rėmė 
darbu ir pinigais.

— Aš esu paprastas kunigas 
ir nerašytojas, sako jubiliatas 
mons. J . Ambotas. — Dirbau 
kunigišką darbą, pastačiau 
bažnyčią, sutvarkėm kitus pa
rapijos triobesius, didelę gra
žią mokyklą, susidarė ir kata
likiškas ir lietuviškas centras. 
Žinoma darbas atliktas su di
dele pagelba asistentų ir para
pijiečių. X

• Popiežius Pijus XII lap
kričio 28 d. specialioje audien
cijoje priėmė “Šeimos Fronto” 
ir gausių šeimų organizacijų 
kongreso dalyvius. Šv. Tėvas 
pasakė 
šeimos 
dusiųjų 
reigas.

• Vengrijos komunistinė vy
riausybė išleido potvarkį, ku
riuo visiems vienuoliams, prisi- 
glaudusiems parapijose, už
draudė dirbti pastoracinį dar
bą.

Pabėgę kunigai iš Ukrainos 
JAV spaudos atstovams pareiš
kė. kad paskutiniu laiku Uk
rainoje ir kituose satelitiniuose 
kraštuose jaunimas mokomas, 
kad Stalinas yra naujas Mesi
jas ir kad jaunimas jam turi 
skirti savo maldas.

• Liubline iškilmingai pra
dėti nauji mokslo metai kata
likų universitete, kuris yra 
vienintelis už geležinės už
dangos.

• Kalėdų šventė Vengrijoje 
uždrausta švęsti. Jos vietoje į- 
sakyta švęsti Stalino gimtuves 
gruodžio 21 d. Taip pat už
drausta naudoti ir puošti Kalė
dų eglutes. Panašias instrukci
jas išleido ir Rytų Vokietijos 
kom. vyriausybė.

• Aacheno vyskupo, Vokie
tijoje. įsakymu 16 ha bažnyti
nių žemių išdalinta bežemiams 
ir be pastogės žmonėms, kurie 
turėtų kur pasistatyti gyvena
mus namus. Ateityje bus išda
linta dar 136 ha žemės, kuri 
priklausė 59 parapijoms.

• Augsburgo vyskupija be
namiams žmonėms išdalino 
250 milijonų markių.

• Indų delegacijoj Jungtinių 
Tautų generalinėje sesijoje 
Paryžiuje tarp keturių atstovų 
yra ir jėzuitas Tėvas Jeroni
mas D’Sousa. Pirmą kartą kaip 
Indijos atstovas jis dalyvavo 
Nevv Yorke vykusioj Jungtinių 
Tautų sesijoj 1949 m. Indijoje 
katalikų yra tik vienas procen
tas.

• 1,500 kunigų Vengrijoje 
lapkričio mėnesį pašaukta karo 
tarnybon. Tuo būdu komunis
tai nori iš daugelio parapijų 
atimti kunigus.

• Lenkijoje komunistų vy
riausybė verčia kunigus pasi
rašyti manifestą, kuriuo pripa
žįstama vedama politika.

• Kard. Spellmanas, Nevv 
Yorko arkivyskupas, lapkričio 
mėn. pabaigoje ir gruodžio 
pradžioje lankėsi Pietų Ameri
kos valstybėse. Padarė vizitus 
valstybių vyriausybėms ir baž
nyčių hierarchams.

PRAŠO ATSIIMTI LIET. 
KALBOS VADOVU

PLB Vokietijos Krašto Val
dyba prašo paskelbti, kad visi 
užsiprenumeravę Liet. Kalbos 
Vadovą ir įmokėję dalį prenu
meratos, bet jo negavę, iki 
1952 metų sausio 1 d. praneštų 
savo adresą. Tokių prenumera
torių yra apie 600. Keis iki 
Naujų Metų nepraneš savo 

____ _ .... ......... .............. adreso, bųa išbrauktas iš prę- 
mą šiuo reikalu sušaukti kaip numeratorių sąrašo. Rašyti — 
galima greičiau............................... P. Zunde. Hannover-Kleefeld,

Susirinkimo iš 38 kviestų te- Hegelstr. 7. Germany.

CIGARAI

KALĖDINĖSE DOVANŲ

JO MĖGIAMI

Dovanokite jam cigarus, kuriuos vy
rai labiausiai įvertina. Tai yra tą 
rūšį, kurią jis mėgsta rūkyti!

Labai didelis pasirinkimas 
Havana Filler

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 
PENKIASDEŠIMT DOVANŲ 

VIENOJE!

GARSŪS SAVO KOKYBE NUO 1874
R. G. SULL1VAN INC. MANCHESTER. N. H.

I
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TARP AMERIKOS LIETUVIŲ
ta

CLEVELAND, OHIO

raštus 
ar

ir simboliš- 
stovėjo ne

priminė vi-

pasiųsta 253,-

lietuviai šiais
vargstantiems

DĖMESIO “DARBININKO” 
SKAITYTOJAMS

Kalėdų švenčių ir Naujų Me
tų savaitėse laikraštis išeis 
šiomis dienomis:

gruodžio 21 d., penktadienį, 
Kalėdinis dvigubas numeris,

gruodžio 28 d., paskutinis 
šiais metais ir

sausio 4 d., penktadienį pir
mas numeris naujų metų .

Korespondencijas ir
prašome siųsti bent pora 
trejetą dienų anksčiau.

“Darbininko” redakcija
• Lietuvių diena Mokslo ir 

Pramonės muziejuje, 'Chicago
je, gruodžio 8 d. buvo sutrau
kusi daugiausiai žmonių. Eglu
čių alėjoje lietuvių eglutė, 
nors gražiausiai 
kiaušiai papuošta, 
apšviesta. Tas
siems Lietuvą, kur dabar nėra 
Kalėdų.

• Jaunų Vyrų Draugija 
Bridgeporte surengė vaidinimą 
“Velnias ne boba.” Vaidinimo 
metu Balfo atstovas J. Valaitis 
prakalbėjo į susirinkusius au
kų reikalu tremtinaims. Čia 
pat buvo suaukota 24.25 dol. 
Viso iš Bridgeporto Balfo cen
trui šiais metais 
25 dol.

• Waterburio 
metais savo
broliams Vokietijoje sušelpti 
suaukojo 920,00 dol. Dabar jie 
pradėjo rudens vajų ir jau pir
mąją dieną atsiuntė Balfo cen
trui 220,00 dol.

• Edvardas Antanaitis, jū
rininkas gyv. 3281 Aramingo 
St., Philadelphia, Pa. sunkiai 
susirgo ir paguldytas Navai 
Hospital.

Metų ketvirtis. Šios savaitės 
trečiadienį, penktadienį ir šeš
tadienį yra metų ketvirtis. To
mis dienomis yra pasninkas ir 
susilaikymas nuo mėsiškų val
gių-

PITTSBURGH, PA-
buvo nuskridęs į New Yorką 
dalyvauti Tėvų Pranciškonų 
naujojo vienuolyno ir spaustu
vės pašventimo iškilmėse ir 
bankiete. Kunigas klebonas iš 
kelionės grįžo labai patenkin
tas.

Į Eucharistinį Kongresą, ku
ris įvyks ateinančią vasarą, 
rengiasi vykti keli Pittsbugho 
lietuviai jaunuoliai.

Plečia biznį. Povilas Dargis, 
Susivienijimo Liet. Amerikoje 
viceprezidentas, neseniai nusi
pirko ir atidarė miesto centre 
kitą restoraną. Povilas Dargis 
jau daug metų veda Lietuvių 
radijo programą.

Nauja vyčių valdyba. Pra
ėjusį ketvirtadienį L. Vyčių 
19-tos kuopos susirinkime bu
vo išrinkta nauja kuopos val
dyba ir padaryti keli svarbesni 
nutarimai.. Smulkiau apie tai 
bus pranešta vėliau.

J. Virpša 
Kunigų Vienybės 

provincijos susirinkimas įvyko 
lapkričio 29 d. Be narių, jame 
dar dalyvavo J. E. vysk. V. 
Brizgys ir T. Venckus S. J. 
Pirmininkavo kun. Misius. Pir
miausia kalbėta apie “Lietuvių 
Dieną”. Tai yra savo rūšies 
piknikas, kuris turėtų būti lie
tuviams būdingas, malonus ir 
svetimiems įspūdingas. Klausi
mas kilo, kiek kunigai prie jo 
gali prisidėti, kiek jie ten gali 
pritilpti ir kiek jie ten yra pa
geidaujami tų žmonių, kurie 
tuos piknikus ruošia. Atrodo, 
kad tos “Lietuvių Dienos” Pitts- 
burge, kaip ir daugel kitų vie
tų, nėra įgavę aiškios krypties 
ir deramo lygio, todėl pasiseki
mas yra labai ne vienodas. Bu
vo pasidalinta mintimis, bet 
nieko tikslaus nenutarta.

Toliau kalbėta apie tarptau
tinį Eucharistinį Kongresą, ku
ris įvyks ateinančią vasarą 
Barcelonoje, Ispanijoje. Ar ne
galima būtų suruošti atskirą 
lietuvišką vienetą, kuris daly
vautų ir reprezentuotų Lietu
vą?

Gražus pavyzdys. J. Gedi- 
minskas, prieš kelis metus at
vykęs į JAV, dirba vienoj sta
tybos firmoj Pittsburghe kaip 
vyr. prižiūrėtojas. Kartu šiais 
metais jis studijuoja Camegie 
Tech arcitektūrą, kurios pas
kaitas klauso vakarais. J. Ge- 
diminskas yra darbštus ir e- 
nergingas, siekia mokslo. Gra
žus pavyzdys kitiems lietu
viams.

Gražiai bizniauja. Pittsbur
ghe, 2120 Forbes St. lietuvis 
Kamarauskas laiko didelę 
laikrodžių prekybos ir taisymo 
įmonę, kuri paskutiniu laiku 
yra žymiai praplėsta. Savo 
krautuvę jis yra pavadinęs I- 
ron City Clock Hospital. Joje 
jis laiko įvairių rūšių geriau
sius laikrodžius, bet daugiau
siai firmos Elgines ir Bulovą. 
Pas jį nuo seniau dirba S. Ale- 
liūnas, geras specialistas laik
rodininkas, taurus lietuvis ir 
didelis naujai atvykusiųjų lie
tuvių globėjas.

Kalėdinis motinų pobūvis. 
Šv. Kazimiero mokyklos Moti
nų klubas gruodžio 10 d. mo
kyklos svetainėje turėjo savo 
kalėdinį pobūvį — Christmas 
Party. Pobūvis praėjo labai 
linksmoje nuotaikoje, moti
noms skaniai besivaišinant sa
vo pasigamintais valgiais. Mo
tinų klubo pirmininkė yra Kis- 
sel, airių kilmės.

Ruošiasi Kalėdoms. Muz. Z. 
Nomeikos vadovaujamas šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
choras uoliai ruošiasi Kalė
doms — repetuoja kalėdines 
giesmes bei mišias.

Dalins dovanas. Gruodžio 19 
d. 9 vai. vakare šv. Kazimiero 
lietuvių parapijos Sočiai Club 
kiekvienam susirinkime daly
vaujančiam savo klijentui Ka
lėdų proga dalins dovanas. Tai 
gražus klubo paprotys, atnau
jinamas kiekvienais metais.

Kun. M. J. Kazėnas New 
Yorke. Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos klebonas kun. Mag
nus J. Kazėnas gruodžio 9 d.

i
Lietuvos Vyčių Radi jo Programa

transliuoja iš stiprios radijo stoties

WLOA *

1550 KYLOCYCLES
KIEKVIENĄ SEKMADIENĮ nuo 1:30 iki 2:00 vai.

Jei norite Šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: 
KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA 

BRADDOCK, PA. t
'z4-W-W^-W^-W-W-M-+++++-(-++++++++++++++++++++++++++++-M-T

Lietuvių Radijo Draugijos 
PROGRAMOS

J. P. GINKUS, Direktorius
MMTADIEN1AIS 2 VAU POPIET. —s— WWRL 1600 kc

GYVUOJA PER 15 METU
Oro bangonta transliuojami įvairūs visuomenės pranešimai, 
naujienos, muzika (vietinės žinios, parengimai: koncertai, 

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

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

J. P, GINKUS AD. JEZAVITAS V. VBAREVTCnS
Direktorius Muzikos Dir. Pranešimu Dir.

1330 kil., 107.5 meg.

JAUK J. STUKAS, Dir.
1264 White St., Hillside, N.

Tel. WAverlv 6-3325

11-ti metai kai visi klauso—t

"Lietuvos Atsiminimų" į
RADIJO VALANDŲ į

js, 4:45 - 5:30 vai. p.p

Stotis WEVD (New York) —

J.

aį

z

> •

Prisiminta pagaliau ir sude
gusioji Philadelphijos bažnyčia. 
Nutarta dalyvių vardu pasiųs
ti užuojautą ir čia pat iš Ku
nigų parinkta aukų. Dar pa
siūlyta. jeigu klebonai ras gali
mybių, parinkti savo bažnyčio
se aukų, nes lietuviškos kolo
nijos nelaimėse turėtų vienos 
kitoms padėti.

Prisiminta, kad visur mini
mas Mindaugo krikštas, bet 
Pittsburgho nieko šiuo reikalu 
dar nedaryta. Nutarta ruošti 
minėjimą artimiausiu laiku.

Susirinkimas pasibaigė labai 
gražioje nuotaikoje. Klebonas 
Kazėnas, kurio patalpose įvyko 
susirinkimas, buvo vaišingas 
šeimininkas.

šv. Vincento Pauliečio pa
rapija švč. M. Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventės proga su
ruošė noveną. Noveną vedė T. 
Venckus S. J. Kad galima bū
tų patenkinti jaunąja ir seną
ją kartą bei airius, kurie pri
klauso prie parapijos, pirmoji 
pamokslo pusė buvo sakoma 
angliškai ir antroji lietuviškai. 
Parapijoje yra apie 200 šeimų. 
Tai yra viena iš seniausių pa
rapijų, susikūrusi maždaug 
prieš 50 metų. Žmonės palygin
ti gerai išlaikė ir katalikybę ir 
lietuvybę. Turi savo mokyklą, 
kurią lanko šiemet apie 140vai
kų. Mokyklą veda seserys pran- 
ciškietės. Parapiją adfninis- 
truoja kleb. kun. Lunskis, 
prieš 15 metų atvykęs iš Lie
tuvos. Jis sugebėjo per trumpą 
laiką išmokėti 53 tūkstančių 
skolą. Dabar jau taupo pinigus 
naujai bažnyčia statyti. Įdomu, 
kad tremtinių nedaug teatva
žiavo, ir tie, kurie buvo atva
žiavę. nepasiliko, bet panoro 
išvažiuoti į Čikagą ir kt. Ka
dangi tremtinių nebuvo, todėl 
ir nekilo klausimas ruošti ko
kias nors lietuviškas pamokas 
vaikams. * V.

MIR£ ANTANAS KIMBKYS
Mirtis jį užklupo netikėtai: 

gruodžio 5 d. vakare dar juo
kavo, minėjo apie savo vedy
bas, eidamas gulti pasirengė 
rytojaus darbui — nusiskuto 
ir t.t. o naktį jau rado jį ne
gyvą lovoje.

Antanas Kimbrys gimė 1910 
m. kovo 13 d. Meškalaukio k., 
Joniškėlio vaisė., Biržų apskr. 
ūkininko šeimoje. Čia užaugo 
trys broliai ir sesutė. Vieną 
brolį suėmė į Lietuvą atėję 
bolševikai, ir jis dingo be ži
nios. Bet į Vakarus tepabėgo 
tik vienas Antanas. Vokietijoj 
iš pradžių gyveno Berlyne, vė
liau kitose įvairiose vietose. 
Pergyvenęs bombardavimus, 
iškentęs nepriteklius, pakėlęs 
stovyklų vargus, 1949 m. va
sarą atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Clevelande.

Jis mokėsi Biržų gimnazijo
je. Buvo įstojęs į Telšių kuni
gų seminariją, bet kunigu tap
ti negalėjo dėl fizinių vienos 
rankos trūkumų. Tada Vytau
to Didžiojo universitete Kau
ne studijavo * ekonominius 
mokslus.

Pasižymėjo nepaprastai ra
miu, paprastu būdu. Buvo ge
raširdis ir kuklus. Galėjo ra
miai pakelti ir kiečiausius gy
venimo smūgius. Su žmonėmis 
mokėjo išlaikyti draugiškus 
šiltus santykius. Dėl to ir jo 
išsiskyrimą visi jį pažinojusie
ji sutiko su dideliu gailesčiu.

Velionis, priklausė ateitinn- 
kų organzacijai.

Buvo palaidotas iš šv. Jur
gio bažnyčios gruodžio 9 d. 
Kalvarijos kapuose. Paskuti
nius patarnavimus atliko D. 
Jakubauskienės laidotuvių na
mai. Laidotuvių rūpesčius pa
siėmė tolimas giminaitis Titas 
su šeima. Ateitininkai organi
zuotai atlankė velionį ir, kun. 
K. širvaičio vadovaujami, su
kalbėjo rožančiaus dalį ir su
giedojo “Viešpaties angelas.” 
Kapuose atsisveikinimo* žodį 
tremtinių ir ateitininkų vardu 
tarė S. LaniauskAs. St. B.

•

Norwoodį Mass.
pradžia 4 pusi.

Drabužių rinkliava lapkričio 
mėn. buvo arkivyskupijos pa
skelbta. Žmonės suaukojo daug 
gerų drabužių ir batų. Kleb. 
kun. F. E. Norbutas dalį jų pa
skyrė Balfui. Balfo 22 skyrius 
pasiuntė juos centrui į Brook
lyn, N. Y. _

Drabužius sutvarkė kun. 
P. Šakalys, K. Šimėnas, M. Ba- 
lutienė, E. Pakarklienė, S.Duo- 
bienė, P. Jaras, A. Akunevi- 
čienė, J. Duoba, A. Perekšlie- 
nė, V. Kamantauskas, D. Chu- 
batienė, B. Kriaučiūnas ir V. 
J. Kudirka.

Lietuviai skautai
gražiai veikia. Jų yra apie 50. 
Skautais daug rūpinasi kun. P. 
Šakalys, kuris yra ir jų dva
sios vadovas. Skautai ruošia 
Kalėdų eglutę, su programėle. 

. Skautininku yra Vėtąs Gru- 
dinskas.

Nuoširdžią padėką
Balfo 22 skyrius reiškia 

kleb. kun. F. E. Norbutui, kun- 
P. Šakaliui ir kitiems, kurie 
prisidėjo prie drabužių sutvar
kymo. Visiems už paaukotus 
drabužius taip pat tariame di
delį ačiū. Priklauso padėka A. 
Navickui, anglių ir aliejaus 
sandėlio savininkui, už nuve- 
žimą drabužių į stotį, o Jur
giui Versiackui už parūpinimą 
nuvežti drabužius veltui į Bal
fo centrą Brooklyn, N. Y.

Vyčių 27 kuopa gruodžio 23 
d. po pietų ruošia parapijos 
vaikučiams programėlę. Atva
žiuos Kalėdų senelis, atsiveš 
daug gražių dovanų. Visi para
pijos vaikučiai prašomi daly
vauti.

Kalėdų šventėse Piemenėlių 
Mišios bus laikomos 12 v. vi
durnaktį. o kitos — rytą 7, 8, 
9 ir 10:30 vai. Džiaukimės su
laukę Kristaus gimimo šventės 
ir linkėkime vieni kitiems 
linksmų šv. Kalėdų.

žvalgas

Sveikinimas solistui Algirdui 
Braziui. “Opera News” lapkri
čio 26 d. pranešė, kad Metro- 
politano operos New Yorke so
listas Algirdas Brazis, pasiūly
tas pasivadinti “Albcrt 
Brown”, atsisakė tai padaryti, 
nes jo vardas esąs kilęs iš san
skrito, o jis pats didžiuojąsis 
savo tėvų gimtuoju kraštu.

Ryšium su šia lietuvio sli
džiai džiugia žinia Lietuvių 
Tremtinių Draugijos susirinki
me buvo nutarta A. Brazį pa
sveikinti ir priimtas toks svei
kinimo tekstas:

Mielas Algirdai,
Lietuvių Tremtinių Draugi

jos susirinkimas, įvykęs 1951 
m. gruodžio 9 d., painformuo
tas, kad Tu, gundomas pakeis
ti, vis dėlto pasilikai lietuvišką 
vardą ir pavardę, didžiuojasi 
Tavo lietuvišku sąmoningumu 
ir tvirtumu. Esame tikri, kad 
Tu, ir lietuviškai vadindama- 
sis, lygiai taip pat gerai dai
nuosi, kaip kad būtum daina
vęs su primesta svetima pavar
de. Tad kilk vis aukštyn, puoš- 
kis naujais laimėjimais ir gar
sink lietuvio ir Lietuvos vardą.
Prie Baltijos jūros — tokiu 

vardu buvo pavadinta pirmoji 
transliacija, duota lietuvių vai
kams per gruodžio 7 d. radijo 
valandėlę.

Tai buvo žodžio, dainos ir 
muzikos montažas, sudarytas 
P. Maželio ir techniškai sutvar
kytas J. Nasvyčio. Jam buvo 
panaudoti ir Čiurlionio ansam
blio įdainavimai. Be paties Ma
želio, atskiras roles vaidino lie
tuviai mokiniai, Rūtos jaunimo 
teatro dalyviai A. Malcanaitė, 
J . Laikūnaitė, J. Vyšniauskas, 
V. Malcanas, A. Barzdukas. Mi
nią sudarė taip pat mokiniai.

šios transliacijos (jų bus ir 
daugiau) skiriamos mūsų vai
kų lietuviškai dvasiai gaivinti 
ir turtinti. Todėl jų įvedimu 
džiaugiamės ir radijo valandė
lės tvarkytojams už jas esame 
dėkingi. Pirmą transliaciją fi
nansiškai parėmė lietuvių tė
vų komitetas. Linkime į'šį dar
bą įtraukti visas geriausias 
Clevelando menines ir pedago
gines pajėgas.

Muz. Alf. Mikulskiui, Čiur
lionio ansamblio vadovui, pa
daryta apendicito operacija.

Tremtinių Draugijos susirin
kimo prezidiumą sudarė A. 
Gargasas, P. Kliorys ir A. Jo
naitis. Būdinga, kad valdybos 
pirmininko įprastine tvarka 
kviečiami jie atsisakė įeiti, nes 
nenorį būti “terliojami” spau
doje. Bet susirinkimas juos 
visus pasiūlė kandidatais ir iš
rinko. Taigi “laimėjimas” bu
vo tik toks, kad buvo visai be 
reikalo sugaišta daugiau laiko.

A. B.

Thompsonville, Ct.
Čia lietuvių tėra 30 šeimų. 

Ne visos ir pačiam miestely 
gyvena. Bet apylinkėje yra 
gana pasiturinčių tabako au
gintojų, o ūkiuose dirbančių ir 
vienas kitas naujakuris. DP, 
tačiau, Thompsonville, Conn., 
nėra, nors buvo kietas atvyku
sių.

BALF skyrius gana seniai 
veikia. Veikia drauge su šv. 
Jurgio Draugija ir SLA kuo
pa. Visi gyventojai yra visų or
ganizacijų nariai, visi pavyz
dingai sugyvena ir drauge vei
kia.

Didžiausia yra šv. Jurgio 
Draugija. Šiemet ji minėjo 42 
m. gyvavimo sukaktį. Sukak
čiai paminėt surengta didelė 
vakarienė, kurioje dalvavo a- 
pie 200 žmonių. Kadangi savo 
salės neturi, pramoga surengta 
Lenkų salėje.

Vakaro programai vadova
vo M. J. Miglinas. Kalbėjo: 
Westfieid, Mass. parapijos kle
bonas kun. V. Puidokas, Balfo 
sk. pirm. K. Šilianskas, J. Ma- 
koveckas: vakarienei sukvietęs 
net 70 žmonių, Al. Ališauskas 
iš Sommerville. Conn. ir Balfo 
atstovas Jonas Valaitis. Trem
tiniams Vokietijoje per Balfą 
suaukota $150.

PADĖKITE VAIKUČIUI AT
SISTOTI ANT KOJI

Muenchene, Vokietijoj, gyve
no tūkstančiai lietuvių. Visi 
išvyko' į Ameriką. Kanadą, 
Australiją. Funk pereinamoje 
stovy kloję beliko keliolika šei
mų: ligoniai, seneliai ar dėl ki
tų priežasčių sulaikyti. Visos 
nelaimingos, bet jų tarpe blo
giausiai likimo nuskriausta 
Karužų šeima. Jis — buvęs 
Lietuvoj vaistininku, tremty 
neteko sveikatos, buvo džiovi
ninkų sanatorijoj, nepasveiko. 
Į gerklę įsimetė liga. Ji —sun
kiai dirba IRO. Bet IRO užsi
daro, nuo naujų metų — be
darbė. Auga gražus sūnelis, a- 
pie 3 m. berniukas. V argas, 
pusbadis gyvenimas, be. saulės, 
ir vaisių, vaikučiui atsiliepė į 
sveikatą. Laukė tėveliai., kol 
vaikutis pradės vaikščiot... bet 
nepradėjo. Negali. Kai mama 
paima už kojytės, vaikutis ne 
savu balsu rėkia! Gydytojai 
atrado, kad vaikučio kojytės 
kauliukas paliestas džiovos. 
Badė adatomis, leido vaistų... 
Visos Karužų santaupos sunau
dotos. Vaikutis įdėtas į gipsą... 
ištisus mėnesius guli. Tėvai ne
žino ir kaip stengtis gelbėti. 
Bejėgiai. Gipse guli be vilties 
pasveikti, jei negaus tinkamų 
vaistų, tinkamos ligoninės, tin
kamo oro ir maisto! Viso to 
tėvai neturi ir negali ištesėti.

Štai, Kalėdos. Visi tėvai savo 
vaikučiams perka žaislų, Karu
žai savo sūneliui negali pagel
bėti net ant savo kojelių atsis
toti... Ar negalėtume, gerieji 
žmonės pasiųstų auką vais; 
tams Karužiukui. kad jis galė
tų atsistoti? Aukas malonėkite 
siųsti: United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine.. 165 
Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Hatford, Conn.
Connecticut lietuvių šventoji 

\ valanda
Gruodžio 9 d. Connecticut 

valstybės lietuviai katalikai 
turėjo šventą Valandą Hart
fordo katedroje, minėdami Lie
tuvos krikšto 700 metų sukak
tį. Nors oras buvo prastas, li
jo, bet didžioji katedra buvo 
pilna žmonių.

šeši lietuviškų parapijų baž
nytiniai chorai giedojo gies
mes, vad. A. Aleksiui iš Wa- 
terburio. Vargonais grojo ka
tedros varg. V. Scully. Visa 
programa buvo gražiai pra
vesta. Ypač chorai labai gra
žiai giedojo.

Palaiminimą šv. Sakramen
tu suteikė vietos vyskupo kanc
leris Msgr. John J. Hayes. Jam 
asistavo kun. J. Kazlauskas ir 
kun. J. Matutis. Apeigų vedėju 
buvo Msgr. J. Hackett. Pa
mokslus sakė Msgr. Hayes ir 
Msgr. J. Balkūnas lietuviškai 
ir angliškai. Pasiaukojimo N. 
Marijos Širdžiai aktą skaitė 
kun. A. čebatorius. Pats vys
kupas O’Brian dėl ligos iškil
mėse dalyvauti negalėjo.

Iškilmėse dalyvavo apie 30 
apylinkės lietuvių kunigų ir pa
rapijų klebonų. Tėvų Marijonų

Atvyko iš Aliaskos pažiūrėti, 
kaip Nrw Yorkas atrodo per Ka
lėdas.

atstovai iš Marianapolio, sese
lės pranciškietės, ir Hartfordo, 
Nevv Britain ir Nekalto prasi
dėjimo seserys iš Putnam.

Iškilmės praėjo labai gražiai, 
tai buvo lietuvių katalikų reli
ginė manifestacija.

Worcester, Mass.
Čia lankėsi tautosakos rinkė

jas J. Būga ir užrašė dainų, 
pasakų, patarlių ir kt tautosa
kos dalykų iš įvairių Lietuvos 
vietų kilusių ir čia gyvenančių 
lietuvių. Ona Bražinskienė, 71 
metų amžiaus, kilusi iš Samu- 
niškių km., Merkinės par., pa
dainavo 50 dainų. Juozas Pi
gaga, kilęs iš Žiūriu km., Per
lojos par., įgrojo smuiku 15 
šokių ir vestuvinių maršų. Al
fonsas Jazukevičius, iš Marcin
konių, padainavo 20 liaudies 
dainų. Ona Lapinskienė, iš 
Kaimelio bžntkm., Kidulių 
valse., padainavo 20 dainų, ir 
Juozas Kamandulis. iš Buka- 
čiškių km., Daugų vaisė., pa
dainavo 10 vertingų dainų. Jie 
visi moka dar ir daugiau liau
dies dainų. Ona Lapinskienė 
tautosakos rinkimo reikalamas 
paaukojo 5 dol.

Lawrence, Mass.
Grjodžio R d. savo bute mi

rė Marijona Buivydaitė, sulau
kusi 71 m. amžiaus. Daugiau 
kaip dvejus metus ji nesikėlė iš 
lovos. Pati labai taupiai gyven
dama velionė rėmė lietuviškus 
vienuolynus, ypač daug jos au
kų yra susilaukę Tėvai Pran
ciškonai Kretingoje ir Ameri
koje. Jaunesnė būdama daug 
dirbo kat. draugijose ir baž
nyčioje. Buvo Tretininkių, Gy
vojo Rožančiaus. Maldos Apaš
talavimo ilgametė pirmininkė. 
Parapijai kuriantis ir statant 
bažnyčią ji valė ir tvarkė baž
nyčią, puošė altorius. Buvo pa
šarvota Čiurlionio koplyčioje. 
Palaidota iš šv. Pranciškaus 
bažnyčios gruodžio 10 d. Mišių 
metu solo giedojo St. Raznaus- 
kaitė. Prie karsto nesimatė nė 
vienos gėlės, bet buvo labai 
daug lankytojų, kurie meldėsi, 
kalbėjo rožančių. Rožančius 
velionei buvo brangus, su ro
žančium rankose rasta suk
niubusi ant lovos.

j ' —
SKAITYKITE IR PRENUMERUOKITE 
labiausiai pasaulyje lietuvių skaitomą 

SAVAITRAŠTĮ

“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. 

Idr. A. ŠAPOKA.
“T. Ž.” prenumeratos kaina:

JAV ir Kanadoje: $4,—. t 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 ŽIBURIAr
941 Pundas St. W., Toronto, Ont., Canada



šio vajaus metu riuWj*w

M. Jankevičiūtė, A. Vainius 
ir šeima po $50; New Yorke 
Lietuvių Gydytojų Draugija— 
$40; J. Garszva — $35; E. Fa- 
solino, S. Jasaitis, E. ir K. Va
liūno! po $25: Ardinskas, Z. ir
D. — $20; V. Graužinis, M. Mi
luko šeima, M. Tolišius, G. ir 
K Trečiokai po $15; J. Matiu- 
kas — $13; V. Budininkas — 
$10.50; po $10: P. Aleksandra
vičius, K. Baučauskas, Prel. J. 
Balkūnas, A. Benikas, Bosoty- 
tf„ Julija Braslauskienė, vysk. 
V. Brizgys, K. čerkeliūnas,
E. ir L Dambriūnai, D. Al. ir 
J. Eivaz, M. ir G. Erčiai, B. ir 
B. Jacikevičiai, J .ir K. Jesai- 
čiai, J. Kisielius, J. Kliaukus, 
. Klimavičius, Kan. J. B. Kon
čius, S. Kontrimas, Kružinskai, 
Z. ir B. Kuliai, Lazauninkie- 
ne, E. iir P. Liaugaudas, V. 
Lukas, E .ir P. Minkūnai, P. 
Mitchell, O. Montvidienė, Pr. 
Naujokaitis, . M. Navickas, Pa
jaujienė, A. ir J. Pakalka, A. 
Patamsis, Paulonis, D. Peni- 
kas, S. Petrikaitė, H. Rabinavi- 
čius, J. ir V. Rajeckai, Z. ir F. 
Rajeckai, M. Riaubas, Šepu
čiai, G. ir A. Šetikai, J. Shapo- 
las, An. Šimkus, A. V. Stasiū
nas, Ks. Strumskis, E. ir Pr. 
Vainauskai, W. Wolf, Vyt. ir 
V. Zelenkevičiai. Po $8: H. ir 
A. Pocevich. Po $7: Am. Liet. 
Tautinės S-gos Pirmasis skyr., 
J. T. Jacyna. Po $6: Dymšai- 
tė, V. Gudelis, Masiulių šeima. 
Po $5: E Akuciavičienė, J. 
Alekna, P. Ališius, V. Alksni
nis, J. Alyta, V. Apanavičius, 
Armak & Briggs, Albertas Ar
minas, Atkočaitienė, J. Audė
nas, Bacevičius, B. ir A. Bag- 
džiunai. Balukas, A. Banning, 
P. Bartkus, Baužinskas, C. 
Biganski, L. Bileris, Bobelis, J. 
Boley, D. I. Bradley, kun. V. 
Budreckas,, S. Budreckas, A. 
Budrikas, K. Būdvytis, J. Bu- 
kys, A. Buškus, kun. J. Čeka- 
vičius, A. Ir'H. Cvirkaitčs, J. ir 
A. Dailidžiai, J. ir A. Daniu- 
nas, J. ir A. Daunorai, dr. J. 
Dičpinigaitis, VI. Dilis, G. Dir- 
zis, Judy & Ed. Dobrow, dr. A. 
Dumbrys, Dymša, J. Gabe, B. 
Gedeika, J. Ginkus, P. ir O. 
Gobužas, M. Graužinytė, A. 
Gražiunas, A. Grigaitis, P. Gru- 
muldis, J. E Herbert, P. Ivaš
kevičius, VI. Ivonis, Jakaitis, 
V. ir G. Jančauskai, P. Janevi- 
čienė, A. Jankauskas, M. Jan
kauskas. V. Jankauskas, Je- 
saitis, Juodlius ir Begaitis, A. 
Kačanauskienė, A. Kaunas, S. 
Kazakauskas, Prel. I. Kelme
lis, J. ir A. Kivitai, A. Klimas, 
J. Kondratavičius, J. Kondro- 
tas, A. Krinickas, A. ir T. Ku
beliai, V. Kulpavičius, Laitušis, 
J .ir E. Landsbergiai, A. Lau- 
galiai, P. S. Leveckiai, Lietuvos 
studentų ir alumnų narys, V. 
Lileika, T. Linertas, P. Litvi
nas, A. Maceika, Maceikonienė, 
M. ir S. Macežinskai, T. Maci
jauskais, S. Mackevičius, 
Malko, Matiekunas, 
Clotehs Sop, J. Mclešius,
Markevičius. L. Markevičius, 
R. Markevičius, Z. Merkevi-

eius, Dr. John S. Message, Mic
kevičius, A. ir E. Mitkus, A. 
Mockus, Dr. John S. Message, 
Mickevičius, A. ir E Mitkus, 
Mockus, A. Naujokaitienė, 
Br. Nenūckas, Nežinomas, K. 
Norvilą, A. Ošlapas, P. Pakal
niškytė, dr. Paprockas, P. Pet
raitis, Pilipauskai, J. Plečkaitis, 
Prekeris, Pulokas, kun. A. Rač
kauskas, G. Rajeckas, J. Ra
jeckas, A. Ramonas, J. Remė- 
za, A. Reventas, A. Rezgis, Ri
dikų šeima, Rimavyčius, P. Ro- 
zevičiai, Rugienė, J. Rygelis, 
A. Ryliškis, Sakalauskas, M. 
Šaltenienė, R. Salemonaitė, K. 
Senulis, W. Shallins, K. ir G. 
Siliūnai, A. Šimutis, Sinke
vičius, Skėrys, dr. A. Šliupaitė, 
L. špokas, E. Staknys, Starulis, 
J. Stasilionis, V. Stašinskai, A. 
Stiras, V. šumskis, šušys, V. 
Švipas, dr. Vincas Tercijonas, 
kun. P. Totoraitis, dr. A. Tri
makas, Tutinas, V. Urbonas, J. 
Vaičkus, A. & L. Vaishvila, V. 
Vaitekūnais, T. Vaitukaitis, K. 
Vasiliauskas ir šeima, Vaškū- 
nienė, V. Vaškūnas, R. Vencai- 
tė, dr. B. K. Vencius, Pr. ir P. 
Venclova, J. Veršelis, J. Vil- 
galys, A. Vitkauskas, E. Vols
kis, A. Vyšniauskienė, Dr. 
John Waluk, S. Yakas, Žilins
kas, Zirdzius, Žukas, Vytautas 
Žukas, V. Žukauskas.

Visi kiti aukotojai aukavo 
mažesnėmis sumomis.

Olga
Euardas, Maria 
Ignas, Kuniguda 

Erna,

Adele, 
Bri-

Ru-

Jo-

Dr.
Max
Am.

NAUJAI ATVYKO
Gruodžio 14 d. laivu “Gene

ral Blatchford” į New Yorko 
uostą atvyko:

Ambold, Maria
Belaisis, Kazys, Agne
Bruschilousky, Klawdy, An

na. Andreas
Dikmann,
Dresleris,

Dziuvenis,
Galeckas, Antanas, 

L. I .
Galisauskas, Zigmas
Genig, Kari, Emma, Harry
Jakštas, Kazimieras
Jungblut, Johann,

Witold, Gertrud, Erika, 
gitte

Hein, Wilhelm, Irene, 
dolf, Meta, Kari

Kesslau, Gerhard
Kolesinskaitė. Ona
Kopp, Alexander
Kozikis, Karolis, Ieva, 

nas, Francas J.
Krauza, Vilius, Elena, Jonas, 

Vilius, Irmgard U., Irena
Kvritschau, Kari, Auguste, 

Annitta, Algird
Kriaučeliunas, Alfonsas
Kurcevičius, Pranas
Link, Liselette
Loebardt, Hermann
Meier, Paul, Luise
Moors, Joan
Nejus, Marta, Zigfridas, 

Emstas, Albert E.
Podvoiskis, Valys 
Puodizonas, Liudvikas 
Scheffler, Hedwig, Ema
Schmidt, Anna, Johann, Ida, 

Emanuel
Schode, Johann
Skaliks, Ursula
Skorubskas, Juozas, Birutė 
Sovatė, Regina
Zarskus, Aiva, Laima

Mediciniškas gydymas ligoninėje, gimdy
mo, paliegos ir operacijos draudimas
Mažom išlaidom jis galite apsidrausti pats ir visą savo šeimą.
LAIKE MEDICINIŠKO GYDYMO LIGONINĖJE — Išmokama 

jums tiesiai j rankas iki $4380.00.
GIMDYMO ATVEJU — Išmokama jums tiesiai i 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 
nuo pirmos dienos po dakta
ro apžiūrėjimo.♦

OPERACIJOS ATVEJU — Iš
mokama jums tiesiai į ran
kas iki $300.00 už jūsų ope- 

; raciją.

NUO GRUODŽIO 15
Galima atnaujinti “DARBININKO" 
ir kitu laikraščiu prenumeratas ir 
nusipirkti Įvairių lietuviškų knygų

Aleksandr? Ivašką
LITHUANIAN FURNITURE 

32S VVest Broadvvay 
South Bostoa, Mass.

'Darbininko” prenumerata metams 
— $5.00; pusei metų — $3.00. 
LDS nariams metams — $4.00

Paremkime tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie skelbiasi 
“Darbininke!”

¥

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 ..................

Adresas
Miestas .........
, Valstybė . ••i

Bostone ir apylinkėse

Kasdien 2—4 ir S—9 p.p. 
Šeštadieniais 10—12 ryto ir susitarus.

185 CBnton Avenue 
Brooklyn 5, N. Y.

Tek MAIN 4-2323

P. J. BAGDANAVIČIUS, M. D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Res. 37 Oriole Street

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

Reni Estate A Insurance

MS W. BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS.

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

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

DON ŠILAITIS
600 WHloaghby Avė. 
Brooklyn 6, N. Y.

TeL EVergreen 7-8137

KALĖDOMS 
PUIKIOS DOVANOS

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

“DAKTARAS AISKAUDA 
IR JO ŽVĖRYS”. Labai įdomi 
apysaka su 63 iliustracijomis. 
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
VIRĖJA”, kurią paruošė 
Mačiulytė - Daugirdienė, 
patiekia 300 įvairių valgių ga
minimo receptų. Kaina $2.00.

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

EGLUTE
P. O. Bos 22, 

Brockton 68, Mass.

‘TAUPIOJI 
H. 
Ji

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

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

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

Inkstą, pūslės, odos, kraujo, vidurių ir kitų ligų gydytojas.
Apžiūrėjimas ir kraujo tyrimas 3 doL Priėmimo valandos 10-2 ir 4-9.

128 E. 86th ST.,
Mokslus baigęs Europoje

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

WEST ROXBURY. MASS.
TeL PA. 7-0402-M

ITeL EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis

TeL STagg 2-5043

Matthev P. Baltas
(Btettauskas)

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

KALĖDINIAI ATVIRUKAI
“Gabijos” knygynas šiemet 

išleido lietuviškus, kelių spalvų 
labai gražius kalėdinių sveikini
mų atvirukus. Juos piešė daili
ninkai B. Vilkutaitytė-Gedvilie- 
nė, I. Davydovaitė, V. Adamke- 
vičius ir P. Osmolskis. šių atvi 
rūkų 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. (62-65)

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 A Insurance

MM SMh SL, WeeAa*vn M. N. I.
Tel. VIrginia 7-1896

PARDUODAM NAMAI
PIGUS. GERI, GEROJE VIETOJE

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

hVASTONAS
REALTY and INSURANCE 

1008 Gatės Are- Brooklyn. N. Y. 
TeL GLenmore 5-<285

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
Graborius—balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

4—
MM*

■ >

į

■

Į

i

W AITKUS
FUNERAL HOME

1*7 VVEBSTER AVĖ.
Cambridge, Mass.

PRANAS WAITRUS
Laidotnvtu Direktorių te

Balsamuotojas 
(NOTARY PUBLIC)

Patarnavimai diena ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijai Sa
miausiomis kainomis.

Kainos tos pačloi ir t kltui 
miestui.

laukite: TeL TB 8-8484

t 

»i *m i i t♦♦**♦*>♦ ;

TeL EVergreen 4-9352
4-2442

ALLIANCE HALL
195 GRAND ST„ BROOKLYN, N. Y.

• »

;• CATERERS Conummion Breakfasto ;;
Parties-Weddings Banąueti

M E E T I N G HALL

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, AndriuškevičiŲ

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

♦ *♦*♦»♦*>*♦*♦♦♦*♦»*»♦»♦*<*»*♦**»♦**♦*♦****>********
; Telefonas: EVergreen 4-8934

PARAMOUNT BAR & GRILL i
' STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS EDVARD MIŠIUNAS ;; 
; SAVININKAI ;;
[ Lietuviška Užeiga, lrar visi myli užeiti. Į[
Į Pavieniai ir su šeimom, ir svečiai būsite maloniai aptarnauti. ;;

, Importuoti konjaita - UfiuMteai - TetevMJa - Muzika - Spartas4 ) ' f ' i
:! 502 GRAND ST., kampas Uniaa A v®. BROOKLYN, N. Y. i

ATLAIKOS (JUNK)
Jei turite atliekamo laužo (junk) 

ar kitokių atlaikų, praneškite
JUOZUI SINKEVIČIUI 

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

PAIEŠKOMI ASMENYS
Adomavičius, Jonas ir Vin

cas, iš Vievio vL, Trakų ap., 
Vievininkų k.

Andruškevičius, Kazimie
ras, iš Čižikų km., Ūdrijos vi., 
Alytaus ap., ar jo šeima.

Barisas, Petras, iš Valakėlių 
k., Biržų (buv. Pasvalio) ap.

BLsirskaitė, Ieva, iš Gripiš- 
kių km., Stakliškių v.

Bočiulis (Bačiulis), Jonas ir 
jo dvi seserys iš Sterkonių 
vienk., Kupreliškių par., Biržų 
ap.

Buknytės - Dargužienės, Ju
lijos, ir jos vyro Dargužo, Ado
mo, giminės prašomi atsiliepti.

Česnauskas, Antanas ir Ka
zimieras ir jų trečias brolis, ir 
jų keturios seserys, jų tarpe 
Bronislava ir Emilija iš Salan
tų v., Kretingos ap.

Drumstas, Zidaras, iš Mac- 
kūnų k., Rumšiškių v., Kauno 
ap.

GaideDenė - Gnliauskaitė,
Liucija, iš Užušlių k., Biržų ap.

Gerulienė - Valaitytė, Elz
bieta, Iš Babruliškio km., Kaz
lų Rūdos vi., Marijampolės ap.

Grobis, Petras, iš Pupnių 
km.. Skapiškio vi.

Janavičiūtė - Povylaitienė 
jos sūnus Povylaitis, 

dukterys Elziutė ir

iš Telšių valse., ir 
duktė, giminės Šar-

Rožė,
Petras, ir 
Onutė.

Jenčius, 
sūnus bei
kių (šarkys).

Kubiliutė, Ona, iš Molupio 
km., Sasnavos v., Marijampo
lės ap.

Laukys, Petras ir Pranas, 
Josvainių km., Platelių par.

Lukasevičins, Kazimieras
Miekys, Matas, kilęs iš Ro

kiškio ap., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.

Rabašauskas, Bronislovas, 
Siesikų m., Ukmergės ap.

Badeckls, Juozas, n u

iš

iš

O
Skriaudžių, Marijampolės ap. 

Rakštelis, Edmundas.
Taimytė (Taunys), Jovana, 

iš Žeimių km., Šiaulių ap.
Ieškomieji arba juos žinan

tieji maloniai prašomi atsiliep
ti į: Consulate General of Li* 
thnaria, 41 W. 82ud SL, New 
York 24, N. Y.

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

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

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.
J t-M-t

Kitur
1

a
TeL POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DUCEKTOBIUS 

UIS Mt Vernon SL 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo |>taig» 
Didelė, graži koplyčia, erdvi 

Pakeleivinglema suteikiama 
nakvyne

Kreipkitės dienų ir naktį
— - — ■

W. J. CHISHOLM
GRABORIUS

Telephone.
OFISO: DEXTER 1952 

Namu: PI. 6238

i

DYKAI DYKAI

«•

Išbandymas, kurie kenčiate minėtus 
skausmus. REUMATISKUS SKAUS
MUS, RANKU, KOJŲ SKAUDĖJI
MO IP. TIRPIMO. NEURALGIJA, 
NUOVARGI, DIEGLIUS. Jeigu tam
sta įvertini savo sveikatų ir ja bran
gini, tai tuojaus parašyk savo vardų, 
pavarde ir antrašų ir siųsk ši garsi
nimų dėl naujai pagerintos Deksnio 
Galingos Mosties. Aplaikysi be jokio 
mokesčio, pavartojęs savaite laiko, 
jeigu nesijaustum stipresnis ir svei
kesnis, ir negelbėtų jums, tada gra
žink mums likusių ir jums daugiau 
niekas nekainuos. Mes finom, kad 
tūkstančiams pagelbėjo, pagelbės ir 
tamstai. Užtikrinam pasekmes.

Kreivas, šleivas ar palinkės 
Ar nuvargę*, dreba kinkos, 
Ar i kuprų susimėtės.

Reumatizmų 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.

P. O. Box 668
Nevark L N. J.

(M).
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Juozas Laučka ir pik. K. 
Grinius, “Voice of America” 
lietuvių skyriaus nariai, po 
Naujų Metų ketina vykti į Eu
ropą tarnybos reikalais.

Stasys Modzeliauskas, šiuo 
metu savo srityje New Yorke 
dirbąs buv. Kauno teatro bale
to artistas, N. Metų sutikimo 
koncerte atliks keletą šokių 
vienas ir su balerina Nataša 
Boškuvič. N. Metų sutikimą 
ruošia Alg. Kačanausko vado
vaujamas vyrų kvartetas.

Vincas Bartuška su žmona 
Aldona ir dukromis Danguole 
ir Nijole ketvirtadienį prancū
zų laivių “Liberte” iš Anglijos 
atvyko į Nevv Yorką. Tai jau 
antra tremtinių šeima, pereitą 
savaitę atplaukusi iš Anglijos. 
Bartuškai atvyko kan. J. B. 
Končaius sudaryta darbo ir bu
to garantija.

Vincė Jonuškaitė, Algirdas 
Brazis ir Operetės Choras nu
matyta kviesti koncertuoti Va
sario Šešioliktosios minėjime. 
Šokiams gros Al. Jezavito or
kestras. Nevv Yorko Tarybos 
posėdyje, kai buvo aptariama 
minėjimo programa, kilo gyvų 
diskusijų dėl šokių. Vieni buvo 
už šokius, o kiti prieš. 13 
balsų pasisakė už šokius ir tik 
3 balsai prieš. Kažin, ar nerei
kėtų tuo klausimu dar padis
kutuoti visuomenei, nes dar 
laiko iki parengimo yra.

Kaz. Krušinskas, prieš porą 
metų atvykęs į Ameriką, už
perka namą Grand st., netoli 
Ginkaus krautuvės.

Lietuvos Generalinis Konsu
latas Nevv Yorke paieško gi
mines Miliausko, Vaclovo, gim. 
1897 Varėnoje, kurio žmona 
Julija, sūnus Danielius ir duk
tė Marytė gvveno Alytaus ap., 
Seirijų v., Metelių k.,o jis pats 
gyveno farmoje Kanadoje ir 
ten mirė.

Giminės prašomi skubiai at
siliepti.

Liet. Gen. Konsulatas
Nevv Yorke

Liet Vyčiai Kalėdų vakare, 
gruodžio 25 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje ruošia šokių va
karą. Jau daugel metų Brook
lyne L. Vyčiai šį paprotį palai
ko. Šimtai žmonių, ypač jauni
mo, tą vakarą suvažiuoja į Ap
reiškimo parapijos salę susitik
ti su draugais, pažįstamais ir 
smagiai praleidžia vakarą.

Šiemet svečius aplankys Ka
lėdų Senelis ir atneš gausių do
vanų. Gros linksmasis J. Tha- 
mo orkestras. Pradžia 8,30 v. 
vak. Įėjimo bilitas 1 dol. Nie
kas nesigalės atsilankęs, tu
rės gražios progos linksmai 
praleisti vakarą. Kviečia ir lau
kia visų Liet. Vyčiai.

Eismo nelaimėse vis dažniau 
nukenčia ir lietuviai, po to, kai 
įsigyja automobilių. Pereitą sa
vaitę Ant. Grigaliūnas vos iš
vengė sunkesnės nelaimės, kai 
į jo mašiną trenkė kita, va
žiuodama prieš taisykles. Ant. 
Grigaliūnas gavo kompansaci- 
»•

Antanas Valaitis, kaip rašo 
Long Island Press, pereitą sa
vaitę smarkiai sužalotas auto
mobilio nelaimėje, kai šalia jo 
sėdėjusi ir vairavusi moteris, 

'įvažiavo į stulpą. Šiuo metu jis 
guli ligoninėje ir kovoja su 
mirtimi. Moteriai nieko neatsi
tiko.

Maspeth, N. Y.
• Ateinantį sekmadienį, 

gruodžio 22 d. 5 vai. p.p. para
pijos salėje bus vaikučiams ka
lėdinis vaidinimas. įėjimo bilie
tas suaugusiems 50 centų, vai
kams 25 centai, visai mažiems 
— nemokamai.

• Ateinantį ketvirtadienį, 
gruodžio 20 d., 8 vai. vak. pa
rapijos salėje bus rodomas fil
mas iš skautų gyvenimo. Vai
kai norintieji būti skautais pra
šomi atsilankyti. Kviečiami ir 
tėvai.

Apreiškimo parapija atei
nantį sekmadienį, gruodžio 23 
d. 2 vai. p.p. organizuoja mal
dininkus lankyti bažnyčias šv. 
metų atlaidams gauti. Ekskur
sija bus autobusais,
dol. Registruotis prašoma kle
bonijoje.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo Vyrų draugija savo me
tiniame susirinkime gruodžio 
9 d. perrinko ateinantiems me
tams valdybą. Pirm.—K. Bal- 
trušis, vicepirm. — P. Litvi
nas, iždin. — A. Bačiuška, fi
nansų sekret. — V. Zaukus, 
sekret. — M. Mikolaitis.

54 liet, siuvėjų lokalo valdy- 
bon išrinkti — pirm. V. Zavec- 
kas, iždin. — V. Žukauskas, 
Joint Board atstovai J. Peter
sonas ir T. Jackus, Trade Board 
atst. — St. Gudas ir K. Tha- 
mas. Vykdomosios Tarybos 
nariai — K. Čerka ir J. šukai- 
tis. Balsavime dalyvavo 218 
lokalo narių.

Priešmetinis lokalo narių su
sirinkimas įvyks gruodžio 19 
d. Unijos patalpose 11-25 Arion 
Place, Brooklyn, N. Y. Susi
rinkimo pradžia 7,30 vai. vak. 
Visi nariai kviečiami dalyvau
ti.

Jurgis Jasaitis, gyv. Brook
lyn, N. Y., 82 metų, jau 50 
metų gyvena Amerikoje, šio
mis dienomis išvyko pas savo 
sūnų j Connecticut valstybę a- 
tostogų. Ten išbus visą mėnesį. 
Linkime gerai pasilsėti.

Parapijos choras miesto 
koncerte. Bostono miesto val
džias kviečiamas So. Bostono 
lietuvių parapijos choras daly
vavo kalėdiniame koncerte š. 
m. gruodžio 14 d. vak. Komp. 
J. Kačinskui diriguojant, cho
ras atliko keletą giesmių, ku
rios klausytojų buvo labai nuo
širdžiai sutiktos. Koncerte da
lyvavo ir keltas kitų chorų.

L. Piliečių Dr-jos valdybos 
rinkimai įvyks ketvirtadienį, 
gruodžio '*0 d. Tą dieną įvyk
sta ir narių susirinkimas.

Priima nario mokesčius. LR- 
KSA Bostono jaun. kuopos 
sekretorius St. Jakutis priima 
salėje po bažnyčia susivieniji
mo mokesčius kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį.

“Kalėdų Senis", bekeliaudamas pc Nevv York<. nutarė pasilsėti. 
Jis norėtų dabar šaukti, kaip ir “Voice of America”.

REMIA “DARBININKU
“Darbininko” skaitytojai 

džiaugiasi gavę 1952 metų ka
lendorių ir siunčia laikraščiui 
paremti:

Po $25: D. G. Prel. J. Ambo
tas, Hartford, Conn.

Po $20: O. Jankevičiūtė, 
New York, N. Y.

Po $5: J. Mitchell ir Mrs. P. 
Lelis, Brooklyn, N. Y.; A. Ta- 
mulevicz, Waltham, Mass.; 
Mrs. Elizabeth Railo, Millino- 
cket, Maine.

PJo $4: Mrs. Balcunas, So. 
Boston, Mass.

Po $2: Rev. A. Senkus, New 
York, N. Y.; B. Ramanauskas. 
Bronx, N. Y.; S. Cerebiejus, 
Maspeth, L. I.; J. Žakevičius, 
Vineland, N. J.; Mrs. Stanavi- 
czienė, ir A. J. Kasiulaitis, 
Pitssburgh, Pa.; M. Litvinienė, 
Ansonia, Conn.; T. J. Tirosus,
Roslindale, Mass.; N. N. Dor-

Kaina 1 chester, Mass.; J. Miller, Ches- 
ter, Pa.; A čižauskas, She- 
boygan, Wisc.; Z. Vaitkūnas,

Žmones ir Žvėrys Dievų Miške
KUN. STASIO YLOS KACETO PERGYVENIMAI 

Knyga 560 puslapių, paveiksluota, kaina $5.00.
Užsisakyti (iš anksto atsiunčiant pinigus) šiuo adresu: 

IMMACULATE CONCEPTION CONVENT 
R.F.D. 2, Putnam, Conn.

AITVARŲ KVARTETAS
Gruodžio-December 31 d.

GRAND PARADISE 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- 
dzeiiauskas, “Aitvarų” kvartetas, vad. muz. Algirdo 
Kačanausko.

AITVARAI JUMS ŽADA PUIKIĄ
NUOTAIKĄ IR LINKSMUMĄ

Šokiams groja
Pradžia 9:30P. M. puikus JUOZO T AMO orkestras

Canton, Mass.: Leo. W. Lyn- 
cheski, M. Waickelionis ir A. 
Cirkelis, Brooklyn, N. Y.; J. 
Saldis. Yonkers. N. Y.; M. Vaš
kevičius, Baltimore, Md.

Po $1.00: Simonaitis, J. Kau
pas, A. Grigaitis, Br. Bobelis, 
Mrs. A. Lamont, Ona Žilinskas, 
Ad. Bundonis, J. Židanavičius, 
Mr. Mrs. Th. Chase, M. Ramo
nas, Ig. Tubutis, V. Šumskis, 
E. Culada, Mrs. Leo Lynches- 
ki, E. Urbelis, J. Jasaitis, A. 
Mockevičienė, A. Butkus, EI. 
Vaitekūnas, C. Mikuckis, M. 
Klimas. Br. A. Sutkus — visi 
Brooklyn, N. Y.; Pr. Jarmale- 
vičius, Mrs. V. Barisas, Aleks. 
Minkaitis, U. Jurašienė, M. 
Gurskienė, J. P. Morkeliūnas, 
J. Lesčinskas, J. Kudarauskas, 
Mrs. A. Gintalas, Th. Yakavo- 
nis, A. Žuromskis. A. Bicknevi- 
čius, B. Valickaitė, A. Petrutie- 
nė, A. Zasurskis. P. Jarvis, M. 
Jurienė, S. White, K. Kontau- 
tienė — visi iš So. Boston, 
Mass.: F. Aksenavičius, J.
Sadauskas. K. Cerlauskienė, B. 
Šatunas, M. Brazauskienė, J.

ALRK Federacijos seimelis
Nevv Yorke ir Nevv Jersey 

apskr., įvyko gruodžio 16 d. šv. 
Jurgio par. salėje. Dalyvavo 
92 kat. organizacijų atstovai ir 
svečiai. Seimelį pradėjo pirm. 
S. A. Lukoševičius. Pirminin
kavo Vyt. Vaitiekūnas. Seimelį 
sveikino Pr. Vainauskas Lie
tuvių Patariamosios Grupės 
vardu, J. Laučka ateitininkų 
sendraugių, S- Sužiedėlis “Dar
bininko” redakcijos, ir T. V. 
Gidžiūnas, O.F.M. pranciškonų.

Paskaitą apie Katalikų Akci
ją skaitė Tėvas V. Gidžiūnas, 
O.F.M. Po paskaitos vyko 
gyvos diskusijos. Apie aktua
liuosius Kat. Akcijos reikalus 
kalbėjo A. Bendorius. Buvo 
svarstoma Kat. Akcijos Fon
do, katalikiškos spaudos plati
nimo ir aktyvus įsijungimas į 
JAV Liet. Bendruomenę rei
kalai. Keliais atvejais įdomiai 
kalbėjo prel. J. Balkūnas.

Po to Mindaugo ir Lietuvos 
krikšto 700 metų sukaktis pa
minėta atitinkama paskaita.

Seimelis užbaigtas šventa 
valanda bažnyčioje.

Rezoliucijas ir nutarimus 
paskelbsime sekančiame nu
meryje.

Didelis šokių vakaras
Ateitininkų Jaunimo kuopa 

ruošia gruodžio mėn. 30 d. 7 
vai. v. Apreiškimo parapijos di
džiojoj salėj didelį šokių vaka
rą. Gros Macelio orkestras ir 
veiks bufetas. Visi maloniai 
kviečiami dalyvauti. įėjimas — 
SI.00. Rengėjai

Savickas, Pr. Ambrazas, K. 
Tijūnėlis — Cleveland, Ohio; 
J. Mekys, J. Kejelis. Dr. P. Ju- 
caitis — Chicago, III.; Iz. Va
lančius, E. Chicago, III.; K. Ja
kutis, J. Karys, Miss P. Davi- 
donis, O. Einoris — Bridge
port, Conn.; J. Petkus, M. Alu- 
konis, J. Kibart, J. Lazdauskas, 
B. Balmantienė — Brockton, 
Mass.; M. Kabisaitis, I. Andri- 
liūnas, E. Tamašiūnienė, P. A- 
damavičius — Athol, Mass.; A. 
Votozas, Mrs. A. Matulionis, E. 
Revukas — Maspeth. L. I., J. 
Smolskis, M. Stankevičius, K. 
Pranulis — Waterbury, Conn. 
J. Kasinskas, Ansonia, Conn.; 
O. Skirkevicienė, Nashua, N. 
H.; Mrs M. Paushis, Lewiston, 
Maine; P. Kudirka, V. J. Ku
dirka, Norvvood, Mass.; Pralei- 
kas, Union City, Conn.; O. Ma- 
tonienė. M. Papečkienė, Pa- 
terson, N. J.; S. Mariošius, 
Springfeild. Mass.; Lutkevich, 
Jamaica Plain, Mass.; Miss 
O. Bogušiūtė, Z. Paulauskas, 
Pittsburgh, Pa.; Pr. Zaranka, 
Detroit, Mich.: A. Adomaitis, 
Portersville, Pa.; J. Saliamo
nas, E. Hartford, Conn.; H. 
Cebatorienė, B. Verigo, J. Pa
vilionis, Hartford, Conn.; B. 
Ajauskas, C. Batakis. Brigh- 
ton, Mass.; A. Gibas, Naving- 
ton, Conn.; P. Laukaitis, Tor- 
rington, Conn.; P. Zajauskas, 
Quincy, Mass.; Ona Beniušis, 
Nexv Britain, Conn.; B. Staras, 
Chester, Pa.; C. Matulis, Wor- 
cester, Mass.; A. Dailidaitė, 
Windsor, Conn.: A. Gaidis, 
Bedford, Mass.; J. S., Colum- 
bus, Ohio; J. Ambrazaitis, So- 
merville, Mass.; J. Kašėta, 
VVestfield, Mass.: Wm. Labutis, 
Yonkers, N. Y.; J. Grigas, 
Stoughton, Mass.: A. Uždą vi
nis, J. Grenda. Z. Rimaitė, 
Lawrence, Mass.: M. Dereska- 
vich. Du Bois. Pa.: A. Rakaus
kas, J. Vaičiūnas, Dorchester, 
Mass.

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

“Stebuklingieji varpai”. Lietu
vių parapijos mokyklos seselės 
gruodžio 2d. p. p. stato para
pijos salėje kalėdinę operetę 
“Stebuklingieji varpai.” įeinant 
suaugusieji aukoja 50 c., vai
kai — 35 c.

Kelia atlyginimus. Ryšium su 
pragyvenimo lygio kilimu di
desnės Bostono įmonės kelia 
savo darbininkams atlygini
mus. Šuo metu atlyginimus 
pakėlė abu cukraus fabrikai— 
Revere ir Domino.

Miestas atrodo šventiškai
Visi kalėdiniai papuošimai 

pakeitė miesto vaizdą. Kaip 
paprastai — labiausiai išsipuo
šusios didžiosios krautuvės 
Washington St.

Bostono Lietuvių Sporto 
Klubas rengia pirmą viešą 
Naujų Metų sutikimą, susipa
žinimui su sporto bičiuliais, rė
mėjais ir prijaučiančiais.

Kiekvienas atsilankęs, tiek 
jaunas, tiek senas linksmai 
praleis laiką. Numatyta plati 
programa: kupletai, monologai, 
dainos, puiki šokių muzika ir 
įvairūs žaidimai. Taip pat bus 
turtingas bufetas bei kavutė.

Laukiame visų atsilankant 
-gruodžio 31 d. 8 vai. vakare 
“Strand Hali” salėje, 376 W. 
Broadvvay, So. Boston. 
Thompsonville, Conn.

NAUJAI ATVYKUSIEJI
Gruodžio 12 d. laivu “Gene

ral Sturgis” į Nevv Yorko uos
tą atvyko:

Bakšys, Juozas
Borchard, Louise, Heinz, Ot- 

mar, Ingrid
Egorovv, Ippolit, Paraskevvia, 

Nikolaj, Annemarie
Jurkšaits, Jonas
Krischevvski, Meta, Natalie
Kuhlins, Erich, Anna Marie
Lapins, Arnolds, Palmina
Markauskas, Jonas
Meyhčefer, Emma
Moskuz. Vincent, Kaze. Lu- 

cie, Stassi, Wladi, Genutė
Murovvsky, Stanislaus, Em

ma. Edmund, Alfred, Irena, 
Helmut

Neumann, Gertrud
Perlebach, Ingeborg, Jo- 

hann, Anna
Perrey, Albert, Brigita
Reimer, Anna Auguste
Schcenberg, Johar.n, Appo- 

lon.ia, Johano, Julia, Andreas, 
Georg, Eleonora, Maria

Simons, Augusis
Luneckas, Mamertas, Dre- 

xel. Kari H.
Žemaitis, Vincentas

LDS CENTRO VALDYBA
Sąjungos dvasios vadas — Kun.

K. Vasys, 153 Sterling St., Worces- 
ter, Mass.

Pirmininkas — Prel. P. Juras, 94 
Bradford St., Lawrence, Mass. Tel. 
7356

Vicepirmininkai — Vincas J. Ku
dirka, 37 Franklin St., Norwood, 
Mass., ir

Pranas Razvadauskas, 5 G St., So. 
Boston, Mass.

Sekretorius — Ant. Kneižys, 50 
Cottage St., Norvvood, Mass.

Finansų sekretorius — Ant. Pel- 
džius, 32 Wilder St., Brockton, Mass. 
Tel. Brockton 8-0729W

Iždininkė — Bronė Ciunienė, 79 
Barry St., Dorchester, Mass. Tel. 
SO 8-0948

Revizijos komisija: — Kun. J. 
Bernatonis, Nell P. Meškūnas, B. 
Jakutis.

Visi laiškai LDS reikalais siunčia- 
yfhi sekr. A. KNEI2IO vardu, 366 
W. Broadvvay, So. Boston 27, Mass. 
Tel. SO 8-6608. Piniginės perlaidos— 
Money Orderiai ar čekiai išrašomi 
iždininkės B. Cunys vardu.

Leidyklos “Patria" spaustuvei 
skubiai reikalingai

LINOTIPININKAS
Kreiptis: 92'Franklin St, Stam- 

ford, Conn. TeL 48-2460.

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

GRAŽIAUSIA DOVANA KALĖDOMS
V. AUGUSTINO VAIZDU KNYGA

TĖVYNĖ LIETUVA
Kaina 5 dol.

Pinigus siusti su užsakymais:

P. ALIŠAUSKAS
ltf—17 US St. Richmond H i H. N. Y.

METINIAI ŠOKIAI
Kalėdų vakarą 

Apreiškimo par. salėje 
Brooklyne

Gros Joe Thamas orkestras 
Pradžia 8,30 vai. 
Bilietaas 1,00 dol.

Kviečia Lietuvos Vyčiai

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

sekančiose vietose:

A. TVASKA,
LITHUANIAN FURNITURE CO.

328 West Broadsvay
So. Boston 27, Mass.

COLONIAL SPA
357 VV. Broadway
So. Boston, Mass.

PAUL’S VARIETY STORE
303 E Street 
So. Boston, Mass.

MR. JAKŠTAS, MEAT MARKET 
West 4 and D Streets 
So. Boston, Mass.

JEI NORITE VAŽIUOTI

MIRUSIEJI
Silvestras Virbukas, gyv. 37 

Maujer St., Brooklyn, N. Y., 
mirė lapkričio 26 d., palaidotas 
lapkričio 29 d. iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios šv. Jono 
kapinėse. Laidojo W. Bieliaus
kas.

Marijona Budrienė, gyv. 7 
Allen St., Great Neck, L. I., N. j 
Y., mirė gruodžio 1 d., palaido- : 
ta gruodžio 3 d. iš Great Neck 
kat. bažnyčios Holy Rod kapi
nėse. Laidojo J. B. Shalins.

Baltramiejus Būgnelis, gyv. 
gyv. 267 Stagg St. Brooklyn, 
N. Y., mirė lapkričio 30 d., pa
laidotas gruodžio 5 d. iš Ange
lų Karalienės par. bažnyčios 
Kalvarijos kapinėse. Laidojo 
S. Aromiskis.

Jonas Višinskas, gyv. 19 
Clara St., Brooklyn, N. Y., mi
rė gruodžio 10 d., palaidotas 
gruodžio 13 d. iš šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Laidojo S. Aromiskis.

Jonas Klokis, gyv. 137 Rich
mond St., Brooklyn, N. Y., mi
rė gruodžio 12 d., palaidotas 
gruodžio 15 d. iš Apreiškimo 
parap. bažnyčios šv. Jono kapi
nėse. Laidojo S. Aromiskis.

Marijona Motuziene, gyv. 
21 Linden St., Brooklyn, N. Y. 
mirė gruodžio 8 d., palaidota 
gruodžio 12 d. iš Apreiškimo 
parap. bažn. šv. Jono kapinė
se. Laidojo S. Aromiskis.

į kitą miestą, į naują butą, 
į kurortą, į stotį ir Lt — 
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 vaL vakaro

20^6 Anthony avė.. New York 57, N. Y.
TRANSPORTATION BUREAU

TRADICINIS ŠVIESOS SAMBŪRIO

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMAS - BALIUS

rengiamas erdvioje ir puošnioje salėje

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

MENINEJE PROGRAMOJE dalyvauja žymūs lietuvių 
menininkai: šokėjai: E. CIURLYTft 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 Išvakares — 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,—.

f


