
klausia? laikraš-

uždrausti ko*

STALINO ŽAIDIMAI

Septyneri jnetai 
čą tarp Jugosla-

įo sąjungininkų nufcfetais ir 
rezistencijai skirtais pinigais. 
Partijos bosai prikando liežuvį, 
ir dabar spauda praneša, kad 
M susitart su "Hdsvfcu” vie-

lietuviškieji reikalai: Romanas 
sausio 5 d; jau pradedama* 
spausdinti “Drauge".

nas kito nepulti. Partija, ma
tyt, nenori, kad jos darbeliai 
iškatų. < ‘

Prancūzijai vienas pragiedrė
jimas, kad jos atstovas Tunise

žymėtina, 
buvo vįrfi 
kad pretr

istekiu-bū 
nesusiprati

Kai partija apšaukė ji pasi
savinus pinigus, jis pagrasino 
.paskelbsiąs per teismą didesnių

&KVOS KOMUNISTAI RYJA 
BERLYNO KOMUNISTUS

Bet trai 
padidėji 
da vėl prasideda normalus dar
bas, ir reikia kasdien keliauti 
apie 9 milijonams žmonių.*

Šiemet, antrais metais IŠ 
lės, “Draugo" $1,000 romta» 
premiją slaptu skyrimu Vėl 
gavo Jurgis Gliaudą už romano 

OjpręR^oobts.” Pa- 
dcad JurjA komisija 
naujos sudėties ir 
įą paskyrė visatai 

baisa#. 9k> romano tematika 
espnti skirtinga' nuo "Namai 
ant smėlio", Ut kuri J. Glau
da gavo “Draugo" premiją per-

■TiHpntOr Marty iškeikti. Ypa- 
^EctaF^mtrasis. - Abudu^pąsisa- 
ke, kad pask^esiąpartijosdis- 
ciplniai, betįcai partija reika
lą Vo atvykti j posėdį, jie dingo

Valstybe* Departataento setr. D. Achesonu atstovu rūmq M«*.a 
pakomisėj klausosi kaltinimu, kad Valstybės ir Teisingumo dep-.rt-> 
mentei ii apsttėfdimo pakentėkomunistus. tarp amerikiečiu tarnaut t- 
ju Jungt. Tautose. Achesonas pareHkė, jog “tie asmens neturėtu ten 
būti”, tačiau, jo nuomone, jie ten nepakenkę JAV saugumui, nes sjt 
saugumo re&alais jie savo darbe netprėje progos susidurti. ~

prie Pinay. nors tas iš karto 
pE$afcė, kad j tokią balą jis 

daugiau galvos nekiš. Laikraš
tis Paris Pre^e pranešė, kad

rink) Berlyno pagrobti tris ci
vilius; įsikišo vokiečių polici- 

1 ja, Bogevakai > K automatinių 
šautuvu nušrivėTKrtlojosbaęh- 
mistrą Herbert Bauere. Ta^ 
jau nebepirmiena. Kodėl bol
ševikams nešaudyti ir nerody
ti, ką jie gali, kai žino, kad už 
tai vakariniai są jungininkai te
pajėgs parašyti protestą ir su
rengti iškilmingas laidotuves.’

Pranešimu iš Berlyno, sovie
tai susirūpinę įvykiais Afrikętie 
1r skubiai ....... C- ■ .-<•.

Vmpija. - Iš Jungtinių 
Tautų sukurtos organizacijos 
auklėjimo, nagjkslinimo ir kultū
rinimo reikalams (UNESCO) 
pasitraukė jau ir šUbolševikin- 
ta Vengrija. Prieš mėnesi tai 
padari Lenkija. Pasitraukda
ma Vengri ja aĮtatino, kad ši or- 
garfcadja virttfei “Amerikos 
imiptfifflžrno įrankiu.” Iš su- 
botteridrifų kraštų UNESCO 
betiko tik Ceėhctalovafcija.

įteikė kongresui pranešimą 
apie komunistų bfovimąsiį po- 
litinj, kultūrinį ir .ūkinį gyve- 

vnimą.'Komisija siūlo kongresui 
^^-ipriimti naujus įstatymus. Vie- 

pritaikyti tas pačias 
priėmones taikos kaip ir karo 
metui. Kitas

£ įpunistų partiją; leisti kontro
liuoti telefoninius v pakalbę j i-

■ mus ir tokius pasikalbėjimus 
laikyti įrodomąja medžiaga.
Sujudimas prieš-komunistus

mnjiiftih 
rami

vaizboje. Bet iki tas įstatymas 
praeis, komunistai tikisi dar 
atsticrątysią Marty. Įdomi dar* 
viena keistenybė — komunistų 
partijos atstovams atlygini
mai išmokami ne tiesiog, o 
per— partijos kasą. Jau partija 
pinigus paskirsto, kaip jai pa
tinka. Tokiu būdu partija su
tana per ■ metas apie 50 mil. 
frankp. O su komunistu moky- 
ojų/Guingouinu, Prancūzijos 

raudonųjų partizanų vadu, pa
tekėju j-'partijos nemalonę, 

Kom. partija radare

jau iŠ anksto vyraujaųuštoiki 
mas nukHpė
Kongreso komisija kovai su

ima- mas

įduotų cSdes- 
vyriausybei;
įtartis su Vo-

Agitatoriai ir sabotažninkai 
ruošiami Prahos ‘mokykloje, 
kurioje mokslas trunka 10 
mėn. Iš Afrikos atgabentų ten 
mokosi 113 agentų, iš Azijos94 
ir iš Pietų Amerikos 72. .

Amerika Besisuks nmrtatarapos 
ir apsiribos tik Angtija. .

“Kodė^Churchillis taip sku
biai vyl
tfe. Ir atsako: jis pasakys bū- 
simajamz prezideųtui: Prancū-- 
riją nebaigfer'vyriaysybės kri
zių; ja negalima pasiremti sie
kiant Europos saugumo; jums 

pasitikėti.

Maskva.-*-^- Stalinę pareiški
mas The New York-Timešia^ 
raščiui nieko naujo nedavė. TiR 
naujos- medžiagos-’ bolševikjį 
propagandai. Prayda ir Izvesti- 
jos abudu laikraščiai rašo,

► suminėti Paul 
Merkei-, tOęs prieš karą Vo

kieti jos pplamejtto narys, Vo
kietijos kom. partijos politbiu- 
ro narys, antrojo karo^ metu 
pabėgęs į Meksiką- ir ten vado
vavęs raudoniesiems vokiečių 
emigrantams, turėjęs ryšius su 
Eisleriu Antruoju kaltinamas

ra atleisti 11 gali būti taikoma 
kiekvienam.’ Kai kurie patys 
norėtų jau išęįti iš tos tarriy* 
boš.'Bet jau nebepatogu, ries 
pasitraukimas sykiu gali būti į- 
tarimąs.

Valstybės departamentas ~
x kompromituojamas ■ <’’': 

tuo tarpu naujais pernai onu- 
mais-jo tarnąutojafc<dS^^ffeėk' 
Foy Kohler buvo Wiąikytas 
girtas su slaptais dokumentais 
apie Tuniso įvykįtiŠ. Už Ja i de
partamentas paskelbė jį su- 
spendavęs mėnesiui iš tarnybos 
be algds, kurios, jis gauna mė- 
nesįui ll30 dol. O prieš tris 
savaites, suspenduotam ir. at
šauktam diplomatui J. C. .Vįn- 
cent prezidentas Trumanas pa
skyrė komisiją, kuri ištirtų įta
rimas dėl jo ištikimybės vals
tybei.

paduos. vm»je, u* su uz- 
Sįuęrtai^i jam įdomu, 

itaip^atefiteps praąncūzai, ang
lai ir vokiečiai.

tiėk nuteikė visuomenę prieš 
Jungtines Tautas ir jos tarnau
tojus, kad patys tarnautojai ir 
nieko bendra neturį su komu- 
nizmu,. jaučiasi. nepatogiai, ži? 
nia ,kad iš valstybes departa? 
mento nurodytų komunistų norįs taikos* tik JAV esančios 

• -ur--nucrfatmioT įtemrtmo kadtinm-
kas, Korėjos kan^palaikytojps. 

Koliojimas Amerikai ir jos at
skiriems politikams nė kiek nė7 
sumažintas. ^

Vienas etrropinis laikraštis 
padėtį šitaip, vertina.* Esą senas 
gruzinas mėgsta pajuokauti, 
paleisdamas kokių, antį, o pas
kui žiūrėdama?’ kaip į ją atsi
lieps aplinkiniai, o. gal dar ir 
susikibs* Taip jisai, daro savo

nservatonai.
s eisis, tuo tarpu 
u pradžioje-buvo 
ržyti “Filibuste- 
y. teisę • kalbėti 

tįsimu, kol nori.

Taftas, ta. ritoą
J; W. Marttak jr. Kiti panerti 
taip, kad demokratų spauda ti^ 
kiną, jog atsaking 
darbai atitekę į Ts 
kų- rankas. Tačiau 
ta, kad

Washingtonas.
Carran pareiškė, kad iš valsty
bės departamento dokumentų 
Jnatyt, jog Jungtinėms Tau
toms tarnautojusamerikiečlūs 
parinkdavo valstybės departa

mento pareigūnas Hiss, kuris 
dbbar sėdi kalėjime už doku
mentų išdavimą svetimai vals
tybei. _ . ',

NACIŲ FIUMAI ARABAMS

Arabų kraštuose „ sovietai 
platina šiuo metu du garsiu^, 
nacių gamybos filmus, kuriuos 
ir daugeliui lietuvių yra tekę 
matyti. Tai anti-bHtkiis filmas 
“Otan Ęfcueger" ir anti^emiti-

Triestas, 
neišsprėštą 
vijos ir Italijos, kam Triestas 
turi „ priklausyti^ rėngiasi Jš; 
naujo judinti Amerika drauge 
su. Anglija. Rašoma draugiška 
nota Italijai Ėr Jugoslavijai, 
kad Triestas būtų padalintas.

Trečias KūrU ^ZbĄa A^4. y. uostas tektų Ita

lijai, zona B. t. y. miesto kal
nuotoji dalis su užnugarių, kur • ~ * ■', • t
daugiausia yra žemės ūkis. Ju- 
goslavijai. Tada Anglija ati
trauktų savo okupacinę kariuo
menę, Amerika-savoo 5000 ka- 

' rių sutiktų-palikti, gyventojai 
iš jų tik naudos turi, "

Anglija su Amerika nori su
taikinti Jugoslaviją ir Italiją, 
kad galima būtų sudaryt i..ben
drą. frontą prieš Sovietus. Da
bar Jugoslavija tariasi su Tur
kija ir Graikija, bet atsisako 

derėtis.dėl bendro fronto su I- 
^lija, kol Triesto reikalai ne-

V išspręsti.

uostų Darbininkų 
STREIKAS TĘSIASI- '

ir apėmė Yonkėrs, Hoboken, 
Boston, Baltimorės ir Phila- 
delphijos uostus. Streikuoja 
prekių iškrovimo darbininkai, 
reikalaudami pakelti atlygini
mą valandai 25 cn. Lig šiol jie 
gaudavo savaitei 75-88 dole
rius. Jie pabrėžia, kad per tre
jus metus ’ atlyginimas, jiems 
nebuvo keltas. . t \

HISS RINKO TARNAUTO- - 
JUS JT UTERATORINR SENSACIJA

CHICAGOJE . '

— Paryžiuje vienas inžinįe- 
irus sugalvojo aparatą, kurio 
mygtuką muziejaus lankytojas 
paspausrir paveikslas ar statula' 
papamk^ųišą savo istoriją bei 

įžymybes. "

j*“- dyti svarstvma tokiu būdu il- 
aaMS'zgomis kalbomis, šitos “lais- 

tovų vės*’, apribojimas sutiko pasi- 
nyp- priešinimo ir atidėtas naujam 
ban- posėdSui. Buvo ir kitas siūly

ti projefctirs pa- 
kad bįurokrati- 

* . .. . nė e tvarkoje nebūtų'nąarinuo-
litikoje abiejuose . -. .

- , Janu.
L Artimiausiu laiku laukiama 

P0" prezidento Trumano biudžeto 

projekto,-kuris būsiąs apie SO

■^vežų siūlymą 
A^fcgtija ir jos talkininkais ir 

raSiiti-jų jėgas. ,
Tuo tarpu Amerikos spauda 

praneša iš* busimosios vyriau
sybės šaltinių, kad Amerikos 
vienas iš pagrindinių siekimų 
Europoje bus apginkluoti Vo- 
ISetiją, nes be jos neįmanoma 
Europos apsauga. Spaudimo iš 
Amerikos puses tenka laukti, 
kad Prancūzija ir Volėetija pa
tvirtintų sutartis. Ta iniciatyva 
buvusi užželta dėl rinkimų.

Pačioje Prancūzijoje frankas 
krtota, ir

komunistai stiprinasi
- valydami partiją.
Visa eilė komunistų vadų at- valymą partijoje Maskvai išti- 

liko viešas atgailas. O buvę re- kimieji agentai tdri suėsti Vo- 
žistencijps vadai komunistai kietij oje augusius komunistus.

Vieni jų kaltinami kaip sioniz
mo -agentai. O sionizrųui Pales
tinoje —sakoma kom. partijos 
rezoliucijoje — vadovaująs a- 
merikiečių imperializmas. Tai
gi sionistai esą amerikiečių a- 
gentai. Kiti kaltinami kaip e- 
migrantai, kurie grjgę į Vokie- 

Kai jie paskelbi jo buvimo tįjąi^ėlkdip vakarų agentai.
Vietą, Marty |$^ėgo iš ten. Ko- 

mųmstų spauda jį apšaukė ne 
tatįtrockistu, išdaviku’, bet ir 
prancūzų policijos Agentu. Par
tija • tuą tarpu rūpinasi išjoti 
savo Išdavikus ir iš parlamen
to.’ Partija iš anksto, paimdavo 
iš komunistų parlamento narių 
pareiškunus, kad jie atsisako 
iš parlamento su parašu, tik be 
datos. Tokiu raštu partija no
ri dabar Marty išjoti iš parla
mento. Vienas iš rezistencinių 
grupių atstovų siūlė parlamen
tui priimti tvarką, kad parla-

NEW YORKO AUTOBUSŲ
STREIKAS NEBAIGTAS . .

Per šventes, kada ne tekis di- 
delis judėjimas, autobusų strei- 
i__ buvo jaučiamas. > „

dai pajus keleivių 
nuo sausio 5 d., ka- tataMria*' Hat? 4kMk»

aer atfveaM «w» m ^kMtadfeęf.
tar senti jMčiMt, puMseaMa-

.maa teaaMa sa** pypke h* aratal- 
aafca aa« stadeSo kanjaka.

ciafistaš)
seks, kalbama vėl apie grafiną kad pasieks pravesti ir kitas re

formas. Esą Tuniso nactonalis- 
’tai įsitikino, kad visi gandai, 
jeg amerikieaai parems arabus w Tafti^ rigpuMkonus 
jų kovoie jres prancuzus.buvę , & 
be pagrindo. Tais gandais buvo - "
patikėję ir patys prancųzai ir Ats. rūmuose respublikonai 
kurstę pr^ Ameriką. . turi 1Q daugumą, senate 1. Vy-

Berlyaas. -— Rytų Vokietijos tas Eisleris (žydas), buvęs kb- 
komunistų partija jau pradėjo minterno agentas Amerikoje, 

' bet iš čia pabėgęs 1949 m. į ry
tų Vokietiją dr padarytas
kom. propagandos-; viršininku. 
Dabar i§ to posto jau iškeltas 
ir. apkaltintas trockistu, ameri
konų . agentu.
Mueller, išsėdėjęs 11 metų hit
lerinėje kdn<^htracijos stovyk

loje, vakarų Vokietijos, paria- 
ntonto narys, komunistu parti
jos vicepirmininkas, * pirmasis 
po Max Reimano. 1950 m. jis 
buvo įsiviliotas į rytų Berlyną 
ir iš ten nebegrįžo, buvo su
imtas. Dabar jis. kaltmamas 
kaip anglų šnipas, palaikęs ry
šius su amerikonais finansinin
kais ir su Eislerio seserim 
Ruth Fish'er, kurk, buvusi ko
munistė, bet kovojusi prieš sa
vo brolį ir t.t.

Rytų Vokietijoje vyksta ant
ras veiksmas vakarinių komu
nistų dramos, kuri buvo pra- 
deta grahoje su Slartskio irrki- 
tų pakorimu. i

Bertysas. — Kūčių dieną so-

it į'w
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Vilniaus
- Nikola-

Liko 
kuri

pa^isuto juiujag žmogui pasė
ti paistantieji tikina, kad ten. 

•Skandinavijoje, jo atminimas 
buvo gyvas kaip žmogaus, ku
ris prieina su atvirumu, mokė
jimu ųkitą žmogiškai suprasti 
ir klausimą perkelti j lengvą, 
žaismingą formą, tirpdančią le

dus tarp dviejų partnerių.

Varšuva..- 
lenkų spauda 
buvę Amerikos agentai Muen- 
chene. prisistatę Lenkijos kom 
šulatui su gausia medžiaga a- 
piė » ^amerikiečių ' šnipinėjimo* 
metodus. O kitus du agentus a-- 
merikiečiaį lėktuvu iš Wiesba- 
deno nugabenę viršum Lenki
jos it* nuleidę. Bet lenkai, juos 
suėmę^merikiečių pareigūnai 
Wiesbadene pareiškė, kad visa 
tai pramanyta. . ’ .

Verpstai BakšyU - Kirvetes - Nepnklaosomoje Lietuvoje 
Ir VykdcnMjrioaTa- ir tremtyje velionė daug tfirtao 

1 \ ’’v'd . katalikių moterų organizacijo
se. Tremtyje, kur galėjo, at- 
gdvinb. Katalikių - Moterų 
Draugijos skyrius ir rūpinosi 
Betųvių moterų atetevavimu

Vlikas savo posėdžiuose, kaip 
patiriama pobt centruose gau
tosiomis' žiniomis, gruodžio 17 
ir 18 d. priėmė 1953 m. jnrmo- 
ją pusmečio' sąmatą. Ta proga 
buvo pakęsta ir pati veikla.Prenumeratom kaina metams JAV 5.00 dol., Brt ok 

lyne, N- Y. ir nžsimyje, 5,50. Rašykite: ',
“DARBINJNKAST, <W0 BUSHWICK AVĖ., 

BROOKLYN 21, N. Y.

*Tįsr svetimšaliai, kurie. š<n. 
sausio 1 d. gyveno JAV, įleisti 
laikinai ar nuolatiniam apsigy
venimu?,, sausio mėnesio būvy 
privalo- pranešti savo adresus 
Commissionėr of Immįgration 
and-Naturalizatiori. Už nepra- 
nešimą gaii būti nubausti, su- 
imti arba deportuoti.’

skubėjo, lyg jausdamas,, 
tų darbų dar daug turi.

Kai naujų metų srovės r 
mi pirmyn, metam šį pas! 
nį žvilgsnį į pasilikusį J 
Savickį, prisimenam, jo pj 
tinės knygos paskutinę eilutę 
“Rytoj prasideda nailjja darbo bu.

Iš Vliko pusės į organizacinį 
komitetą/kuris turės drauge su 
diplomatų atstovais (kurie tu
rės būti netrukus paskirti) pa
ruošai programą numatomai 
veiksnių konferencijai, dele
guoti Vliko h* VT pirmininkai. 
Vietoj M. Broko
Kryžiaus vyr. valdybą išrink 
tas J. Gtemža. »

Dėl mažltetuvių atstovo įsi
leidimo į VMką “Tremty” ra
šoma: “Kai kŪA& Vliko atsto
vai fnr'aZetuvių atstovo Vliko 
Vykd. Taryboje pasike; timo 
proga (vietoj M. Brako dabar 
yra įėję? M. Gclžinfc) * kė ė 
Mausimą- dėl reikalo į Viiką 
priimti pilnateisiu nariu ML 
Tarybos atstovą, tačiau gauta 
buvo patirti, jog maža lietuvių 
tuo tarpu šis klausimas nelai
komas aktualiu.”

Operos ir baleto teatras/ Vį^ 
niuje pastatė Borodino opedą- 
“Kunigaikštis Igoris’ 
rusų dramos teatras.
jeyo ir Rodzinskio pjesę“Auk
štoji bangh”-. Dvi '.'premjeras 
paruošė Katmo mūrikTnis te
atras :. Lavrenevo “Lūšis’ ’ ir 
Dolidzės operetę “Keto ir Ko
te.” Kauno jaunojo žiūrovo te
atras pastatė Simonovo “Vai
kinas iš mūsų miesto”, Panevė
žio dramos teatras, 
kio “Kaip grūdinasi plienas”. 
Šiaulių teatras pastatė korėjie
čio rašytojo Se Man Iro pjesę 
“Šviesk, švytury!”. Kaip ma
tome, visi veikalai ištiki jūsiš
ki ar šiaip svetimųjų.

KANADA
V. Verikaičio koncertas

Solistas Vacy& Vėrikaitis sa
vo sugebėjimais sėkmingai pra
dėjo reikštis Kanados visuo
menėje. Porą kartų dainavo 
per radiją Toronte, cT gruodžio 
13 d. per CHML radijo stotį 
Hamiltone.

Sausio K) d. Hamiltone jis

SPALIO. REVOLIUCIJA .
TEATRUOSE

Lietuvos teatrai, kaip kasf-

Pasaulio
• VkaR imas doteJna-kitose lietuviškose ko- 
tentjone, kur gyvena misųdraugai, ar gin>inės.%»eriajsnis 
fietūvi* koknd'n aprašymus rasite “Darbfn.ake” Tad visi 
kaitykiteir kaimynui patarkite skaityti dukart per savai- ......

Jis pernai* juos subūrė katalikų 
moksleivių kuopon, kuri savo 
susirinkimuose nagrinėja lietu- 

Jte su senele atvyko vių literatūrą, mokosi Lietuvos

nais į Rusi 
viškos gėr; 
baldų dirbi 
lino .konstitucijos garbei pa^ 
siuntė į “broliškąsias respubli
kas” didžiulę siuntą baldų. To
kių pavyzdžių daugybė. Kitur 
įmonių gaunamas pelnas V 
santaupos skiriajAos “didžiųjų 
komunizmo statybų /fondini.” Į 
tą fondą nukeliavo, pvz., -“In
karo” fabriko 1.499,000 rublių, 
“Pergalės” — 150.000 “virš
planinių pajamų” ir kit. ■

Rturio betėviai stato

Oįtosario lietuvių centro sta-.
.tybos projektas jau Užbaigtas. 
Jau baigiami daryti ir lietuviš
kai bažnyčiai planai. -Bažnyčia 
*bus vienu bokštu modernaus 
gotiko stiliaus, vienos navos ir 
be kolonų, tačiau pagal sienas, 
bus kolonų atramos.
‘ Šalia bažnyčips bus. namas, 
kurio pusė bus skirta parapijos 
reikalams ir parapijos salei. 
Statyba, prasidės dar sausio

. mėn. Bažnyčia- norima pava
idinti Lietuvos Globėjo Šv. Ka- 
.zinaiero vardu.. Tėvai .Mari jo
nai,, kurie vadovauja šiai sta-

- tybai, džiaugia U gavę iš Romos ir harmomzuotų lietuvių liau- 
šio šventojo tikrų relikvijų“ ; dies dainų koncertą, talkinin-

;. ^Įtošarijo liėtuviška kolonija -Iteiijant žymiai smuikininkei 
lEas kartą stiprėja, ir dabar, . - Dolores Mokree ir akomponuo- 
pastačius bažnyčią ir namus su jant mųz. St. Gailevičkri. Pel- 
sale, ji susilauks gražaus. Iį& *na> skiriamas Hamiltono lietu- 
tuvisko centro. ■ —ukf bažnyčios statymui.-

Atsidėkoja gėrybėmis ui , 
agitacinę literatūrą

Už agitącinę Mterątūrą nifti- 
(ciamds Hetu- 
Vz. Mažeikių 
>ketyvas Sta-

PO TITO EIS FRĄNKO?
Londone susirūpinta/kad' po 

Tito atsilankymo j Londoną 
naujoji Amerikoj vyriausybė 

1 patarsianti; Londonui pakviesti 
į šiaurės Atlanto paktą ir Is
paniją, kuri reikalinga kari
nėms bazėms. O anglams būsią 
nepatogu aiškintis, , kaip jie 
bendrauja su'aiskiū komunistu, 
o nerjori benifrauti su katali-

žtaė&po visą Argentiną. Buvo 
gimęs Lietuvoje 1926 nv Bag- 
dbnĖkių tart, Pakruojo vals. 
Tėvas * atsikėlė. į Argentiną 
1927. % 
1936 m.
prieš 6 tnetus. vių kultūros klausimais. Pra-
< Cirke, atliekant patį pavojsn- eitais meteis taną jaunimui jis 
giausį numerį, trūko (krites, ir buvo suorganizavęs vasaros 
jis krito ant gatvoš iš 5- metrų- stovyklą- It* Šate metais, sausio 
.ąukšfid. mėn., įvyksta panaši jaunimo

stovykla prie Atlanto. Stovyk
la tęsis d® savaites. '

Venenaci jus Atikas išleidžia 
poezijas knygą “-Cascata Cris- 
talina”. Iliustruoja dail. Vlada 
S iančikaitė-'Abraitienė.

“DARBININKO” ADAflNlSTRACLJaiE GALUI A 
GAUTI ŠIV KNYGŲ:

LIETUVIU KALBO<VADOVAS. 606 p.
A. Maceina, DIDYSIS INKVIZITORIUS, 222 p. 

' JOBO DftAMA, 240 p.
Dr. Pr^Gaidamavičius, IŠBLOKŠTASIS SMOGUS, 

280 p.
A. Baronas. ŽVAIGŽDES IR VEJAI, 240 p>
A. Vaičiulaitis, VALENTINA, 142 p.
P. Tarulfe, ŽIRGELIAI PADEBESIAIS. 118 pr 
J. Aistis. SESUO BUITIS. 45 p.

” BE TĖVYNĖS BRANGIOS. 60 p.
Vytė Nemunėlis. MEŠKIUKAS RUDNOSIUlCAS.
B. Srūoga, KAZIMIERAS SAPIEGA. 257 p.
F. Kirša, ŠVENTIEJI AKMENYS. 112 p. 
č. Sasnauskas. LIETUVIŠKA MUZIKA.
V. Kėrbells, LIETUVIIT T lAUDfFS DAINOS 

JAUNIEMS PIANISTAMS
E. Williams, MEDINIS ARKLYS

*D'AB,B ĮNINKA^*
680 BUSQW1CK AVK^ BfcOOKLYN 21, N. Y

. Per Viteiaua radiją j

r Gruodžio 2 d. 1930 vaL buvo 
, r ' valandėlė jaunimui. .Joje, buvo
• paminėta Stattho konstitucija 

tetvktinama, kad dabar Taryč
. ^iriusi pasakų kra-

- štti?“Kas^k^ -tą pasaką ?—
. . kalbėjo per radiją. — Tą pasa

ką sukūrė ir tarybiniam žmo-. 
gui užtikrino draugas. Stalino

- ; f . ^galvotoji konstitucija. Turi
ir kapitalistiniai kraštai kons
titucijas, pvz. JAV, tačiau tose 

♦konstitucijose patašyti tik.
gražūs žodžižtf, o gvveniršas ro
do visai ką kitą. Tik* tarybinė

* konstitucija pašalino emogauš 
išnaudojimą visiems laikams ir 
visus turtus ’ atidavė liaudies

-— nuosavybei. Tuo tarpu, kai
* New Yorko gatvėmis slankioja 

bedarbiai, SSSR Visi žmonės 
turi teisę į darbą”..
♦ Iš tų ‘turinčių” teisę į darbą’ 

karti* C,13 milionų yra uždarytų darbų 
(arba mirties) stovyklose, ku- 

yešae riomis susirūpino ir Jungtinių 
<^ti- Tautų speciali komisija, surin

kusi daugybę įrodymų, kaip iš 
tikro darbo žmonės yra.-Sovi%, 
tų Sąjungoje aprūpinami Bar

ti menininkų gyvenimo * 
Uetovoje

Prie stalininės konstitucijos 
normų pagal partijos direkty
vas turi prisitaikyti taip pat vi
si jnenminkai, rašytojai, mok
slininkai. Gruodžio 5 d., pvz., 
per Vilniaus radiją kompozito
rius St Vainiūnas, nepriklau
somybes laikais gavęs švietimo 
Ministerijos stipendiją ir lan
kas Rygos konservatorijoje 
prbf.* Vitolio fortepiono klasę, 
savo draugams ir klausytojams 
atpasakojo, kaip, esą buvę blo
ga menininkams, gyventi “bur
žujų” laikais ir kaip gera ešC 
dabar. - •/ '

Operos baletas intensyviai 
ruošiasi meno dekadai Maskvo
je. -Gruodžio 8^d. per. Vilniaus 
radiją kalbėjb Adorųąs Lietu
vininkas ir pasisakė, kad jis. 
dainuosiąs “Kunigaikštį Igorį” 
ir Račiūnd^naujcję operoje 
“Marija Mekiikaitė.”

Per radiją taip pat skelbia
ma, kad lietuviai pageidaują ne 
tik rusų, bet net ir kinų dai-

SENIEJI METAI," prteš nu- Grįžęs nebenorėjo būti “at- 
sileisdami, dar šyptelėjo liekamas”.Ačiū——Jbūsiu 

dviem, paguodžiamais ženx- įtrauktas į bendrą darbą. Dir- 
lais — Aiųerikos kataMkai pa- bu, ką galių., ateityje 
rodė solidarumą su pavergtųjų, .nenorėčiau likti vien/kai'o ko- 
kraštų tikinčiaisiais, skirdami ‘respondentu” ar stebėtoju; jei 
už juos specialią maldos* dio- tai būtų bendri politiniai sam- 
ną, gruodžio 28po grapdžio oi būriai Europoje ar ŪSĄ, labai 
busimosios vyriaus;»bės užsie-. 
nio politikos šefas DBnes pri
ėmė pavergtųjų "kraštų jauni
mo atstovus, atnešusius sveiki
nimus Eisenhovveriui, ir paraš
kė pavergtiesiems simpatijas.

Su tais šypsniais leisdamiesi 
T naujuosius metus, pastebime, 
kad tarp mūsų ‘ staiga dingo 
daug pažįstamų ir nepažįstamų 
veidų. Tani nepraleistų į nau 
juosius metus yra ir trečias ne 
laisvės metate.užgcsęs diplomą- 
tas

Atsiusta pamiffeti
11953 Pelėdos Kalendoritic; 
redegavo A. Vilaini? - šidlaus- 
kk išleido Nemuno knygynas 
Chicagoje. 128 psl.

VYTIS, lapkričio nr.

po Jurgio Baltrušaičio, 
po Jūfgio šaulio trečias Jurgis 
— Jurgis Savickis,' pagyvenęs 
i^pilnusį83mėtų^^MBįsW se- 
fri^Kžų mūsų rie-
j»as rš^mūsų originaliausių* ra-. 
šytojų.N *

Antrajam nasaūEniam karai 
atnešus viltis atgauti Lietuvai 
neprudĮųisomybę, Lietuvių Ko- 

> mite taspasiuntė 1916 iš Mask
vos Jur^ Savickį ir Igną šei
nių į Skandinaviją Lietuvos 
vardo garsinti. Nuo tada Sa
vickis Danijoj Norvegijoje į- 
vairiais titulais ir ktetovavo 
Lietuvai. Nepriklausomoje Lie
tuvoje byvp perkeltas į kitus 
šiaurinius kaimynus— Latviją, 
Suoijįiją. Nuo 1927 sugrąžina
mas į ministerijos centrą Kau
ne, kur buvo, dviejų departa
mentų dfireįdHarių 
ką pabuvo darni 
toriuin. Kai Vol<

SUGAVO AMi^IKOS
ŠNIPUS y

Taip skelbia 
Esą du lenkai,

Trauapą lai- 
raątrp dirėk- 
maras buvo' 

išjungtas iš vakižioS^r baigėsi 
mūsų nesidomėjimas Skandina
vija, 19Ž9* Savickis grąžinamas 
į šiaurę — į Stockholmą auk
ščiausiuoju ‘ mųsų diplomatijos 
titulu. Tas metas sustiprino 
kultūrinį bendravimą tarp Lie-** 
tuvos ir Švedijos. Prieš antrąjį 
karą buvo perkeltas atstovu į 
Tautų Sąjungą. Ūžėjus okupa
cijai, nebuvo kur' kitur- pri
jungtas ir iškrito iš aktyvios 
diplomatinės tarnybos, 
toje diplomatų grupėje, 
nebeteko savo postų.

Nublokštas j pfetų.Prancūzi- 
joj^užkampį savo stipintoje 
vilo’e “Arięgaio'e”, kurios, 
vardas gaivino ramius jo tė
viškės atsiminimus, vienumoje 
ir vienatvėje Savickis krovėsi 
metus ir ironišką kar
tėli. kad įvirto atliekamu di

plomatu, taūd ncreikaFngas.
G&lima suprasti jo dvasinį at
gijimą, kai anuo metu *VBke 
sumota nepostuose eępnčias dL 
pamatines jėgos aktyviau pa
telkti poltinfem darbui. • Pak
viestas vykti W.1 Daniją,

Ateity Inform. suor
ganizavusi radijo tarnybą, 
daugiau informuos svetimuo
sius apie Lietuvos bylą- Be El
tos, numatoma leisti biulete
nius vokiečių ka’ba- ir prąncū- 
zųUžį derifis su Lietuvos atsto
vybės PaiYžiujė leistu ir sus- 
tojuriū dS lėšą stokos), taip 
pat gal dar ir anglų. Bus sten- 
gfefrnasi taip pat gauti radijo 
valandėlės per Am. Balsą, 
Latev. Ęuropda ^radiją ir. Vo
kietijos vyriausybės organi
zuojamą radiofoną. skirtą 
kraštams už geL uždangos. Nu
matyta išleisti jau seniai pro
jektuota, bet vis ligi šiol ne- 
p&rirodžiusi brošiūra “Kas yra 
Vilkas", “Mažieji Katynai" ir 
kt, taip pat V. čižiūno paruoš
tas “šeimos vadovas”.

Knygų Lentyną -ir Pasaulio 
Lietuvių Archyvą ateity grei
čiausiai pasiįms išlaikyti ame- 
jjįdečių lietuvių įstaigos.

pretenduočiau į juos... diena.” Minimai rytojaus darbo
Bet tai buvo- paskutinė šio dienai belieka tik Savickio,v 

gaurės-diplomato, misiją, šiaū- ; mielo žnogaus, ‘ prisiminimas; 
rej savo diplomątinj darbą pra- tačiau su . mumis keliauja jo 
dėjusio- ir šiaurėj pabaigusio, knygos, .ir jos neatsisako pąsi- 
Irohiškai minėdamas vėl užsto- šnekėti; jei tik bus kalbina- 
jiisią tylą, puolėsi rašyti. Net. mos. -

Svetimos knygos į 
Vilniaus biblioteką

Į Lietuvą verste verčia bol
ševikinę propagandinę litera
tūrą, daugiausia svetimomis 
kalbomis. Spauda ir radijas 
skelbia, kad teri ręiškią didėlį 
kultūros laimėjimą. Pvz., skel
biama, kad Vilniaus centrines 
bibliotekos kolektorius šiemet Svetimšafiai privalo pranešti 
gavęs pusantro karto daugiau • ' - adresus —
įvairių knygų ir leidinių iš 
“broliškų respublikų” negu 
negu 1949 m. Leidiniai dau^- 
giausia rusų ir lenkų kalbomis.
Jų bendra vertė siekianti 5,7 
mil. rublių. Agitacinė literatū
ra £nygų vardų su 15,000 siun
tinių buvo išskirstyta Y^rašta 
bibliotekas; ,

L. Raud. ■ -

A



Švag-

dviejų 
Spėk,

vėl eina. Ponaitis vėl, į tolimą 
Grenlandiją žiūrėdamas, atsa
ko. Befcm£J$elių klebono ėji
mų, ponaitis pradeda susirūpin
ti. Cigaretė" kažkur dingsta, at
siranda kaktoje'raukšlės ir

dintosme
laisvės, 
mas į knygas mano 
atlaikyti u£ mano tėv

centrinėje miesto, gatvėje, ka
da paleidžia pietums: Pentago
nas pietauja savo valgyklose ir 
šukuojasi savo kirpyklose ir 
motefų sultonuose, valo rūįms 
savo valyklose, skalbiasi savo 
skaftjyklose, turi savo paštą ir 
visokį susisiekimo bendrovių 
kontorą^. Niekur neišeidamas, 
uždirbtą pinigą gali čia .pa^ ir.

gą kalbą konsulas P. Daužvar

bendradarbių klubas, * retinant 
L. Rašytojų dr-jai, Skautams, 
Ateitininkams ir kitoms orga
nizacijoms. * < ,\-

Instituto direktoriumi bu
vo paskirtas kun. Dr. V. Bag- 
danavičius, MK, o. koordinate-

okių komi- 
Niauja jau-

aparatu taĮ viso g rišą su
1 ) tisą te a, pačiame vidudie-

* tyfctaacltefl, suekambmama

. savo "bosą”, jei jis yra užsida- 
-ręs kitame gale. Bet <te/sną(t- 
sia tiesioginis tavo “bosas” sė
di šalimai tavęs.

Saugokitės, kad koridoriųję
< < # aesavafinėbj!
\ Skubėdamas iš vieno kamba- 

4 <atą, 'didžiaisiais korido-

New Yeriįp yra toks Etapine" 
Stafc^Bmkiįng. Jei 
verS^^pnoma,.kur nėya kitų 
namų)y4ai. jis' neužimtųvnei' 
trečiosios dalies Pęgtagono, 
kuris yra VVashįpgtone. Tas

Sekretoriui kun. Dr. J. Prun- 
skiui išvardinant baigusiųjų 
pavardes, kun. prof. T. Pur- 
cell išdąlino 33 kursantams (jų 
tarpe .buvo 8 moterys) Loyoios 
universiteto pažymėjimus. '%•••

PentRMH«#e.fęę*»*»-.< JAV karo Fru 
juTtjtfai# $t«bo ' irirttnmkBs,

• ? •©; R. BrMley.

kur tik yra kokia nors karinė 
JAV tezė. Pakalbėti jam su 
Korėja yra tiek pat paprasta, 
kaip ir su jos atstovybe Va
šingtone. Pentagonas tam turi

riumi — prof. J. A. Zvetina.
Daug triūso buvo padėta, y

Labai gilias ir artimas lie
tuvių širdžiai ; mintis pabėrė 
konsulas Dr. P. Daužvardis. 
Jis ‘pasidžiaugė Loyoios uni
versitetu už davimą savo var
do ir autoriteto 2. Institutui. 
Ir pabrėžė, kad baigusiems 
kursantams uždėta labai svar
bi pareiga. šiuo momentu, kai 
visame pasaulyje vyksta kieta, 
kova tarp gero ir pikto,, kai' 
net lietuvių tarpe yra begalės 
nereikalingų peštynių, blusino- 
jimų po praeities tamsiuosius 
užkampius, kurių iškėlimas 
nieko gero neduoda, 0 tik vie- 
nybf*ardo, neužtenka Žurnali
stams viską matyti ir giidėti.

— Jūs turite, be ausų ir a- 
l'ių, dar būtiir sakykla ir mo- 
kyklaK Bukite ne tik žurnalis
tai, bet k* evangelistai ir apaš
talai” — užbaigė savo turinini-

toje Potomac upės pusėje, ga
lima būtų sutupdyti į vieną. 
Pentagono kampą. O tokių 
šulių jis turi visus penkis. V? 
duje yra entoė didelei, aikštei.
Gali ten su melikopteriu deng- 
vai nusileisti ir kalbėti didžiu
lei miniai. Jei vi$i išeitų iš to 
namo, būtų 30.000 su viršum. 
Namui aptvarkyti jų reikia 
1000 ir 100 , + ,

Namas nekyla i dangų, nes 
turi tik penkis aukštus" ir du- 
rūsius. Jis guli ant žemės, tar- 

*tum vienas į kitą sukišti penki 
.lankai, bet kampuoti. Kiekvie
name kampe jie yra tarp savęs 
surišti koricfcriais. Visus ko- 

ridorius ištiesus sustoarytų

prieiną prie* durų, paskaito 
“Arbatinė” ir klebonui sako:

— ‘Arbatinė’ — korošoje 
ruskoje sįovo, niet? (Arbati- 
nėt-gapas rusiškas 
ne!). ' • '

Taip iškaterirsli
Atsitikdavo ir kr 

škų nuotykių. Kleb 
nas kunigas* švagždys tarp 
Brocktoho dzūkų. Tarp Ameri
kos lietuvių tada . siautė 
laisvamanių idėjos, o joms tin- 
karnos atsparos iš katalikų pu
sės dar nebuvo. Susirenka sy
kį parapijos komiteto nariai įr 
padaro^utarimą, kurį įrašo į

riešai nekalbama. Aš riją 
siu tiktai apie .dėžę, 
»sudėtos? / • *’■

susirenka kasdien daug žmd-' 
irių, kurte tiki, jog Dtevaą “lau
žo šaudykles ir trupina sky
dus” -net pačių galingųjų.

Kai Pentagono dar nebuvo
Prieš devynerius metus jo 

dar nebuvo. Jis užbaigtas sta
tyti 1943 metų vėlų rudenį, ka
ro metu. JAV karinės įstaigos 
Vašingtone tada buvo išsibars- 
fiurios 17 vietų. Pentagonas 
suvedė jas į vjpnus namus. Jie 

.buvo pastatyti per nepilnus 
dvejus metus. Tūkstančiai dar
bininkų dirbo dieną ir naktį, 
kol padirbo tą žemėje gulintį 
milžinišką pastatą. Pradžioje 
jis teturėjo 13,000 tarnautojų, 
o ,dabar prašoka 30.000. Uni
formų ir išmonių margumas di
džiausias! - - -

— Būtų matote,'jei priimtu
mėte kvietimą su manim šį va: 
karą vakarieniauti — kun? 
Švagždys pridūrė; _ " •
. Sutikau. P6 malonios Vaka
rienes malonioje vietoje vėl į 
kleboniją ir pasineriame į atsi
minimų bangas. . ,

Patirto, klebonas šachmatų 
mėgėjas/AšJ 
sykį vykąy laivu f Argentiną ir 
teko, taipsau, žaisti sū jauna 
mergaite, regis, Belgijos amba
sadoriaus dukrele, kuri, nors 
jauna, bėtr vikriai šachmatais* 
žaidė. Lošinją'stebėjo ponaitis, 
kuris kunigą pakvietė su juo 

, partiją siiažisti.
J — Kodėlnėf 

ždys sako.
Susėda. Klebonas pastumia 

figūrą. Ponaitis, cigaretę užsi- 
rykęs, išdidžiai, veik į lentą ne-

nereikia... Tuo tarpu mūsų va
dovo skyriuje, kuriam priklau
so riešai skelbtinų ir neskelb
tinų žinių ir vaizdų cenzūra, 
vaikščiojome visai laisvai. Ką žiūrėdamas, atsako. Klebonas 
esu matęs ir nugirdęs apie tą 
įstaigą, kurion: ateina naujas 
sekretorius ir kurios JAV prie
šai labiausia bijosi, čia ir para
šiau. L. Kn.

bs linkčji- 
kai :“Svei- 
tas gausiu

Lietuvį visur1 rasi.
Tame margumyne yra ir ne 

vienas lietuvis. Vienas iš jų, 
Julius Konstantinas, jūrų ka- 
pitonas, kilimo iš Brockton, 

^Mąss., mielai pavedžiojo po 
Pentagoną, kur svečiams du:

Susirišęs su visu , tą.’ Visi kiti viršininkai yra rys neuždarytos. Vaikščiojant 
/pasautiu - 4 . kariškiai,.© pats Apsaugow.se- atrodo visur jos atviros, nes

Pentagcpan ateina ir susėda faktorius — drilfe. Tokia čia visur plaukia žmonių minios, 
už stalų generolai įt admirolai, 
kurie valdo JA” armiją ore, 
•žemėje ir vandeny. Ji dabar y- 
ra isklidu^ po visą )iasaftilį.?Sai 
vdPaitagonas įą pągfe-

š atštSčs d^ to ko- Didesngš sus 
almistruktete- xnones>kaųja

te aisftren^i, —fia- ; džiami tik po aaohlJ Te» jų

ĮaggMĮristapyi prisireota.lM Į5o:žm ~PM*i-

mininkas paštoėbote insako:
— žinai, tėveli, gyvename 

progresd laikais. Todėl mes nu
tarėme, kad nępąžangu per pa
mokslus kalbėti: apie velnią ir 
pragarą. Nusprendėme: jei fik. 
klebonas paminėsi velnią ąr 
pragarą per pamokslą; taT iiu-’ 
bausime penkiais doleriais.

Bet katalikų susipratimas il
gainiui pakilo, ir tokie‘“nutari
mai” nebesikartojo.-
'■ — Ar žiliai, p. Vytaute, ką 
šitas paveikslas tsienoje reiš
kia? ... «

. — -Turiu prisipažinti, klebo
ne, kad nežinau, rodos tai kuri 
scena iš šventojo Rašto?

— Taip, tai vaizdas 
mokintinių iš Emaus. 
kas man jį davė?

— Neatspėsiū.
— Draugai kunigai 

mano kunigavimo jubilėjui pa
minėti. Juokdariai! Spėk, ką 
jie norėjo man pasakyti? ,.

— Suku gąlY^-bet'ji, kaip; 
ropė, nieko neišsuka, klebone?

— Jie norėjo man priminti, 
kad mes:,kunigai, kalp^to^y* 
tiniai iš Emaus? reiname su 
Kristumi, ir tai,’-visą gyvenimą, 
bet Jo nepažįstame •

Am^i^onąi išleido du tomu 
"bk^ S^^ ^^ero kardmolp 
Gibsono. Jei kas mums išleis
tų, vieną tomą kųn. J.'Svagž- 
džio atsiminimų.
mums būtų taip brangus kaip 
amerikonams katalikams anie
ji du tomai.
" Ilgiausių metų, garbingas 
kunige! j

k:>lcl'cfonieriv<s 
lito turi), savamokslis 
;ys>oiau.-.‘ir.ėja iš sldab- 
ieažto ir savo darbo c> 
'xwlntįneja Aurioliui te 

kt., bet vis tiek jis yra T\miso 
galva, te be jo parašo negali 
būtį priimti įstatymai ar dek-

jau iš paviršiaus jautėsi nebe 
ta paprastai draugiška, rimta 
ir darbinga nuotaika, bet lyg 
kas tai ne kasdieniško — iš
kilmingo.

Tarpe reguliariai, stropiai ir 
tvarkingai paskaitas lankančių' 
kursantų ir lektorių ' matėsi 
aukšti svečiai: Loyoios univer
siteto viceprezidentas kun. 
prof. T. Purcell, SSL, prof. J. 
A. Zvetina, konsulas Dr. P. 
Daužvardis, “Draugo” redak
torius L. Simutis ir kt .

Pagal amerikiečių paprotį, 
iškilmės prasidėjo akademine 
procesija. Kursantai, išsirikia
vę po du, buvo nuvesti prof. J. 
A. Zvetinos į salę iškilmingam 
aktui. Abu Loyoios universite
to profesoriai vilkėjo togas. In- 
vokaciją sukalbėjo kun. - P. P. 
Cinikas, MIC. Direktorius kun. 
Dr. V.Bgdanavičius, MIC, ang
lų kalba pažymėjo, kad 2. Ins
titutą. lankė 33 studentai ir 
dėsto 29 lektoriai. Ypatingai į- 
vertino ir dėkojo Loyoios uni
versitetui UŽ" leidimą vartoti 
gimtąją lietuvių kalbą paskai
tų metu.

Lietuvių kalba kun. V. Bag- 
danavičius pasidžiaugė, kad 
lietuviai domisi studijomis, .ir 
įvertino kursantų stropų pas
kaitų lankymą.

Kun. prof. T. Purceil, S. J., 
savo žodį skyrė daugiausia

Premijos te dbvapos
Tuojau po. to buvo įteiktos, 

premijos yž geriausių reposta- 
žų parašymą (konkurso daly- ' 
vavo 18 kursantų).: Premijas 
gavo: A. Karnavicius, O. Zail- 
skienė ir Z. Juškevičienė.

Stud. Ą. Kt telis pasakė kai- * 
bą angliškai teigusiųjų vardu.

Kun. prof. T. Purcell,'-prof. 
L A. Zvelinal įr kuh. V. Bag- 
danavičiui buvo įteiktos kuk- . 
lios dovanelės: knygos “Our 
Cęuhtry*su kursantų parašais 
ir lietuviškom juostom..

Iškilmės teigtos čia pat'~o=-į> 
rančioje bažnyčioje palaimink' 
mū. kurį atliko kun. V. Atko- 
čius.

Per kuklias, bet draugiškoje 
nuotaikoje praleistas vaišes 
girdėjosi daug įvairių sveiki
nimų ir linkėjimų naujiesiems 
žurnalistams, paraginimų ne
užmesti aktualių lietuviškų rei
kalų ir stengtis kuo daugiau 
rašyti. *

kasdien kunigas išeina atna
šauti Mišhf Autkos. JRKrenka 
iki 200 kariškių, moterų karinė
je uniformoje ir civilių. Šv. 
Komuniją kasdien priima iki

šo; ^upykstarir Vė-’
rtau’klebonas .pa^č, j'jkad jo 
būta kokio tai šachmatų meis-; 
tro iš Europos. .; ,

Pasakoja,; klyebonavęs prieš 
pinnąn pasaulinį karą, regis, 
Vabatoinkuose. Kovodomas už 
blaivybę, nutarė pastatyti lie
tuviams arbatinę, kad nereiktų 
vilktis į aludes sekmadieniais 
ar turgų dienomis. Rusas gu
bernatorius Vertovkinas, kuris 
netoliese tur.ejęs ar dvarą, ar 
jo giminaitė turėjo, prašymą 
arbatinę statyti patenkint, bet 
į§akė, kad nebūtų jokių lietu-

- L Tris mėnesius tęsėsi^ paskai
tas Žurnalistikos Institute. Der' 
kart savaitėje, pavargę potee-? 
nos darbų, vakarais susirink>- 
davo įvairių, profesijų žmonės 
Aušros Vartų parap. mokyklo
je pasisemti žurrialistikos sri
ties žinių?*Matėsi čia . visai jau
tei; dar gimnazijai^ąoluose sė^ 

-~dį, studentai, buvę mokytojai 
ir vyresnio avižiaus kitur pro- cen. - i * • * -fesijų atstovai,.

. Globojo žurnalistikos Insti
tutą Loyoios .universitetas.

' Pamatus padėjo ir visą organi
zacinį darbą pradėjo "Draugo;”

Brocktonas —* jei ne Amen* vBkų iškabų, nes lietuvių kal
kes ta! gera dzū- * ba tais atvejais buvo draudžią-
kųtiri^yatD visi dzūkai, vte<ma. ‘
save tarpe artinfesni giminės a Kfebceas pastatė gražią arba- 
aėgų devintas vanduo nuo’kV tinę. ?Bet kaip žmonis žinos, 
rietiaus. Tokiu būdu per mano kad čia arbatinė’-Rėkia Bka- 
žmoną dzūkę man, Pralaku- • bos. fr užkabino “Arbatinį.

žarnafistAos Isstitiito darbų širdaus kursantų supratimo 
ižbfaugmas. — Pažymėjau iš- parodyta direkt kun. V. Bag- 
lalinknas. — Pranfc įteikimas d^vi^aus, gražiai talkinin- 
reportazo katearso lataėto- kaujant įvairiems lektoriams.

Akadenriač procesija.

Grtiodžio 23 d. buvo lyg vai
nikuose apvainikuotas tas sėk
mingai vedamas darbas.

Sustengus vakare, .Kaip ir

Čia be*’fcuidgb neapsieiti? o las 
Č& kuitigas buvor-k^bonaskun.

’J. Švagždys.- ’ ^ ..
Jonas Bernatavičius ėjo at

siteisti su klebonu dėl dvasinių 
patarnavimų laidojant jo te\'e- 
lį, Mykolą, gerą, seną ir išti.’ti- 
mą “Darbininko” skaitytoją^ 
Su šiuo "žmonos giminaičiu 
^atsekiąu te'aš pat kleboną.

— Pažinojau jūsų tėvelį: 
kartu-dėl Lietuvos 

■ jis tarė, ųžrašyda- 
rašymą 
į šv. nu

baigusiems kursantams. Pa-* 
grindinę mintį jis vedė būsi
miems žurnalistams — skelbti 
tiesą, -nes kiekvienoje tiesoje 
yra Dievas. Kaip jis angliškai 
išsireiškė, patardamas skleisti 
“the word ©f GočKbi 
istruth.” Joūžbaįg 
mas, ištartas lietuvi 
kilta!” buvo palyde 
plojimu. * ■'

Būkite evangdi

Atkeltą iš 3 psl. . ’ .. 
medo, kuris buvo palankus 
Vokietijai, Tada Giraud ture? 
jo Laminei duoti 100.000 fran
kų, kad galėtų įsitaisyti bejui 
ręikalingus drabužius. Pd elfe? 
šimties mėtų ’ skaičįiojarha, 
l:id bėjus Siču Lamine turi a- 
apie 2 miliardu frankų asmeni
nio tunto ir jų daugumą* laiko 
Šveicarijos bankuose.

Važiuodamas kur ~avo ame- 
rikcniiku automobiliu, be v, 
buvo lydimas trijų palydovų 
motociklais. Kai- sužinojo, kad 
Prancūzijos atstovas Haute- 
clc^ue turi keturis palydovais, 
bėjus sava palydovų skaičių 
padvigubiįjp. •.

Nors bėjus yra keistas žmo
gus, lyg .paimtas* dar iš vidu
rinių amžių, astrologas, laikro- 

‘džių kolcl'cioniernis (2(XX) 
laikrcd 
gydyto 
ro iQte 
vanas

JAM PRANCCZUA JTEIKE 
; ' ULTIMATUMĄ-'

retai. Jis stovi prieky 40' kO- . 
misijos, - kuri paruošė . kraštui 
reformuoti planą, apie 30.000 
.tarnautojų (policininkų, pašti
ninkų), įjungiant iš vietinių 
gyventoji. Bėjus pla"ą.atmetė. • 
jam l^a^as buvo nr»* menkas: 
Jis reikalauja yisškos nepri
klausomybės Tunisui. Vyriau
sybė yra sudaryta "pusiau iš . 
prancū:ų, pusiau iš-arabu. Kai 
Pranrtzijos atstovas buvo pri
statytas bejui ©atvirti“ I • už
sienių reikalų mmistariu (Hau-- 
feclcųue), jis atmo'č, ne 5 vy
riausybė turinti būti vientish..

Kai tas atstovas pirmusyk 
padarė, bejui vizitą, ro iškil
mingą audiencijos salę ‘m'.'.i- 
nėjo be jaus vaikai su maudy
mosi ko~tiumais, o duktė pra- 
manc’ravo su bikini kostiumų^ 
dar ir šunį su savim tempda
ma. Prareūzi os atstovas nebe
nori daugiau rodytis pas bejų.

kiti krašte!, • kiti papročiai. 
B<wnorai'visur tie nr.4ys —no- 

•ras turėti sau visišką laisvę.
Vargai taip pat panašūs —ne- 
pajėgimas jos įsigyti ar įsigijus 
išlaikyti.



Kadangi pirmoji Ka&dų die-
MERGINOS - MOTERYS

' ■ v- •

Nevi

Yorke’-i^vkt.
Švenčiųtnetu pasitaikė ir ge- 

ras ora& - ’ 4

Maironio .minėjimą X
” gruodžio 21 d. lietuvių salėj 

W. surengė Lietuvių Studentų Są* 
jungos skyrius (šiemet sukako 
90 metų nuo šio didžiojo lietų- 
vių-dainiaus gimimo ir 20 rųe- 
tų nuo jo mirties). Minėjimą a- 
tidarė stud. VI. Gylys. Štud. Ir.

, Žilinskaitė padeklamavo Sarrt- 
varp eilėraštį. Prie Maironio 

, grabo. Referatą apie Maironį 
t skaitė 
įto atski-

“A . .

lietuviėkų knjfeų (grabus įr vi- Ohio gubernatoriaus Frank 
J. Lauschė, dėkodamas už darbo sąlygos. Sveikatos ir nelaimingų atsitiki 

k dimas. -Apmokamos atostogos.
mąjį .raštą, pąsmį 

____________ vertinąs Lietuvių Ė 
iją ir.j^Jdįmai. Reikia ^Jės susirinkimo p
džiaugtis, kad Šos didelės pas
tangos duoda te-vaisių^nors jie. 
tik vidutiniai Pabaigoj visi vai
kai (jų dalyvavo apie 250) tė
vų komiteto buvo pavaišinti. 
Maloniu įvykiu reikia laikyti ir 
šv. Jurgio mokyklos seselių at
silankymą 
dr^dąrbiavimas ir geresnis?su- 
sipažinimas turėtų duoti ir di
desnių vaisių. -

buvo atlikta, prie eglutės —ją 
sudarai iralėdSnės giesmės, de-

ijf didžiai.

tagiamai "Vertįpantį Jungtinių 
Amerikos- Valstybių politinę

3300 W. FraakBn Bhr. 500 N. - 3300 Ws

» '-V
inisijon — kun. A Stanevičius,
A. Bubąlis ir J. Levickas. Sky- S? 
rius pereitais metais pajamC - V 
vi^turėoj U,809.63. feiao me<

- tu veda, pinigini vajų. .-ę 
■ ■; c,p»sire»g£>»» “*">“> . .* ?. .<« . k; ■.

Artėjant BaKo seimui, vei- ' - i > . . '
kėjąi ^varsto, kokius.. pasiūly- ---- --------- - ------ -—-----
mus reikėtų iškelti, kad ateity- HOLIDAY GREETINGS 
je Balfo veikla būtų dar sėk
mingesnė. Chicagai seime at- Eytended^To AU • *
stovaūti išrinktas pirm. kun. Many Won<terful Friencfe 
Dr, A. Juška: 'r \ andCustomers '

Skvrta veikla CASSIDY BROS.
COMPANY x

6447 N. Francteco A 
Sheldrake 3^6041

Metams baigiantis^ skyriai 
renka naujus vykdomuosius 
organus. Roselando 57 skyr.

Arjūs ieškote nuolatinio •<

UITTSBURGH. PA.'
• STOT VVALDEBS *

Geros darbo sąlyges,-pilna <
Pittsburghiečiai,

Tik vienas 
kai minėsime 
Tautos dieną 
priklausomybės

„ Ekonomistų susirinkimas šventę. Iki šiol taip jau pasitai- 
Liet. Bėndr. .apylinkės vai- kydavO, kad tik dalis Pittsbur'-

dyba saušfo 11 <£ll?3dvai. lie- ** gho Sėtuvių tą dieną atvykda- _____ ________ ____________
vo į iškilmes. Ne taip turi būtį įr nauja Taryba. Visos lietu
siais, metais! Visi Pittsburgho viskosios organizacijos yra ra- 
lietuviai, kurie tik tą-dieną bus ginamos į suvažiavimą atsiųsti 
sveiki, turi jausti tautinę pa- ^savn atstovus 
reigą Lietuvos Nepriklausomy-' r . . . ’ ... ... , ... .5... . / < £; ^Lietuvos Nepriklausomybesbes paskelbano mfnejime daly- ,̂ 
vauti. Tokios šventės yra aiš
kus parodymas, kiek ir kokie 
mes esame lietuivai. Ypač šiais 
laikais dalyvavimas Tautos 
šventėj yra didžiai prasmingas 
ir būtinas. .

Kpa, Pijaus Šarpnicko, -OEM,

tarpusavio ben-
mėnuo beliko, 
. savo didžiąją 
— Lietuvos Nė- 

paskelbimo

1953 m. saudo l8 d. (n<25 d., 
kaip buvo anksčiau nutarta) 3 
yąl. pp., Palečių Klubo patal
pose (JaneBt).’
A SuvažiąyhBas yra svarbus. 
Be kitų reflūlų, bus renkama

tuvių salėje šaukia pasitarimą 
ekonominiais, klausimais. Iz. 
Šamas padarys pranešimą apie 
prekybos, pramonės ir kt. ver- 
slų galimybes, komisija pain-

Viešpatie, Jaunos formuos apįe Lietuvių, Namų
_ * keliamą sumanymą, bus švara-

iliustravo stud. A. Barždųfeas, ekonominio susiorgani-
N. Vedegytė ir N. Balčiūnai-. «a^mas iria. Prašo

mi atsilankyti- ekonomistai įr 
visi ekonominiais klausimais 
besidomj lietuviai. įėjimas lai
svas. ■■■... . ’... . • V. !
. Atsakymai į sveikinimus ,

Dėkodami už nusiųstus s\ci-
■ kinimiis. Liet Bendruomen ės 
apylinkes vaJdybąLrašo:

{g. ministras P/ Žadeikis: 
sąvo- keliu linkiu Lietuvių Ben
druomenei visokeriopos sėk
mės. ‘ '

General, kc-nsulas J. Budrys: 
Jūsų prisiminimas mums, fau 
nuo pirmos okupacijos dienos- _______
stovintiems Lietuvos trispal* jGabrieiį - Baltrušaitį,' Paskalį 
vės sargyboje,., priduoda jėgų 
tolimesniam budėjimui ir ben
drai su Jumis kovai ikūgaluti-

-jo Pavasario, balsi 
studįPr. Joga (pe: 
ras vietas Maironio eilėraščiais 
Apsaugok,

- . dienos ir Jei .po amžių Isada pa-

driiudą ir pensiją. Proga sąžinin
gai darbininkei. Tremtinės kvie
čiamos, turi rašyti ir kalbėti 
benk* Riek angliškai. Ateikite.

Adyertisįng Mėtai 
LĮįspray Corp.

4620 W. 19th “Cicero, BL ' 
MR.STICKLING

- te).
Meninėj daly Sasnausko Už* 

migo žemė padainavo solistė 
A. Stempūiienė, Kačanauęko 
Ten kur Nemunas banguoja .r-- 
V. .Bakūnas. Pianinu palydėjo 
dr. Alg. Nasvytis. VL Gylys 
vė melodeklamaciją Aš norė
čiau prikelti. Pabaigoj dvi 
Naujalio dainas Miškas ūžia ir ' 
Graži tų mano brangi tėvynė 
padainavo Čiurlionio - ansamb
lio vyrų choras, vadovaujamas 
muz. Alf. Mikulskio.

■ Scena buvo papuošta dail. K. 
įr—Žilinsko darbS Maironio portre-

tu ir lietuviška trispalve.
Šiame, mūsų studijuojančio 

’ jaunimo, surengtame Lietuvos 
_ atgimimo dainiaus minėjime 

<•< ? ,dalyvauti buvo ne tik malonif, 
£||^bet ir džiugu: malonu, kad iš-

- si judino - ir mūsų studentai,-^mano nuoširdžiausius sveikini- 
džiugu, kad jie pajėgė sureng-. mus Clevelando apylinkes lie

tuviams Naujųjų Metų proga.

- Lietuvos Nepriklausomybės*. 
■ minėjimas įvyks vasario 15 d.

3 vai. p.p. Piliečių Klubo patal
pose. L. šimutis į minėjimą 
negalės atvykti skaityti pas
kaitos. Tad jo vieton bus kvie-1 
ęiamas- kitas paskaitininkas, 
kurio pavardė bus paskelbta 
vėliau. ■ .

Neseniai įšventintas į kuni
gus, Ketuvis pranciškonas Pi
jus ŠaTpnšckas gruodžio 28 d. - 
šv. Kazimiero bažnyčioj laikė 
savo-pirmąsias iškilmingas mi
šias,' kurių čia!laikyti jį pa
kvietė klebonas M. Kazėnas,

J šias primicijas'buvo atvy
kęs ir Tėv. Justinas , Vaškys, 
OFM, su savimi atsivejamas Skaitykite ir platinkite 
ir tris pranciškonų^ klierikus: “DARBININKĄ”

Teko patirti, kad pittsfcur- 
jhiečiai smalkiai prenumeruo- 
jasi “Darbininką”. Atsiranda ir 
visai naujų skaitytojų. . Tai 
gražus Reiškinys,' rodąs, kad' 
pittsburghiečiai yra susipratę 
žmonės. '

Help Wanted M&le

Ar jūs ieškote nuolatinio darbo, 
švarios dirbtuvės—darbininkų į- 
vertinimo? Mums reikalingą-^.

• SHEAR OPERATcŽs
£ ■#. rtrrn orrriHirr ~

• SPOT WELWK
: • FOLDERS
Kompanija užmoka ligoninę, ap- 
draudą, pensijos planas. Tremti
niai kviečiami. Turi lylbėti ir 
suprasti angliškai. AteiKįte:

Ądvertįsing Melai 
Display Corp.

MR. STICKtiNG 
4620 W. 19th Cicero, HL 
Šaukite: BIshop 2-1242

PATARIMAS SENOJO 
st: nick ir jo mėgia- 
MIAUSIO BENDRADARBIO

SENASIS ST. NICHOLAS TARIASI SU SAVO
BENDRADARBIU MR. EUGENE KLYCZEK 

ŠIO OFISE 1542 HALSTED STREET, 
CHICAGO HEIGHTS, ILLINOIS

ti tokį nuotaikjngą minėjimą.
Reilda ir daugiau jaunimo sa
varankiškų žingsnių kultūros 
darbo baruose! sų linkėjimas “sėkmingos bei

• vaisingo darbo Lietuvių Tautos
Mokyklų -Kalėdų eglutės ' ' ‘ 5

Šv. Jurgio parapijos rriokyk-
—la savo eglutės šventę turėjo

gruodžio 21 d. Kiekvienas sky-
- rius pasirodė su savo progra
ma (angliškai). .Lietuvišką! 
Tamulionytė ir Končius Kalė-
.dų švenčių proga pasveikino at

silankiusius svečius .ir VIII
" skyriaus mergaites pašoko Ke

purinę.. Visi A’aikučiai salėje
lietūviškai sugiedojo Tyliątją

^naktrir Gul šiandieną, čia gria-

laisvei, gerovei ir šviesiai atei
čiai” tinka ir man, ir Jums— 
visiems lietuviams, kurie trok
šta Lietuvai laisvės. Tą linkė- 

‘ jinią lydėdami, turime sukurti 
bendrą Jiętuvių talką bendra
jam ir vyriausiajam lietuvių 
tautos tikslui — Lietuvos lais
vei " ir šviesiai ateičiai. Visi ir 
visose srityse bendrai ir bend
ram tikslui dirbdami, daug ką 
padarysime ir savo tikslą 
sieksime^ Dirbkime! 5 *

Primicijarito mišių asistą su
darė: archidiakonu— kleb. M. 
Kazehas, diakonu — Tėv. Be* 
nediktas Bagdonas, OFM, sub- 
čfiąkęnu — Bonaventūra Ta? 
moliūnas, ceremonijarijumi—' 
Paskalis Sabas jr turiferariju- 
mi —-’Gabrielis Baltrušaitis. 
Pamokslą pasakė Tėv. J. Vaš- 
kys, QFM. Primicijinėse pa
maldose iš -dvasiškių dar daly
vavo Tėv. Bonayentūra Zajair*- 
kauskas, OFM,‘ ir kun. J. 
Skripkus.
■? Po pamaldų, primicijantui 
suteikus žmon^palaiminimą, 
kleboną joje<^v5 primicranto

' V Y R A I
REIKALINGI TUOJAU KAIP

DIESETTERS C
Puikios darbą.sąlygos. Nelaimingų atsitikimų ir sveikatos 

draudimas. Apmokamos atostogos.

WILSON - JONĖS CO.
3300 FRANKLTN BOULEVARD

500 North • <' ./300 West

pa-

LA mrlBąingn imnetofen* mvo priktarnymo1 leomunLcu ' r -tljnl 
BaUbuvo arritaotM i. M. GreaafcaiK— anfcačtaa bore* vy- 
įhi—ybfci taHky'baje nprctaMas, dirbęs Maryiaada antventtete prie

Prof.K Pakštas,
Shadyside ligoninėje po ope- 

yracijos išgulėjęs 10 dienų, grį-- 
zo namo ir jautėsi gana gerai. 
Tik staiga po kelių dienų vėl 
pasijuto blogai ir turėjo grįžti 
atgal į tą pačią ligoninę. Jam 
vėl padaryta operacija.

Pittsburghiečiai prof. K. 
Pakštą širdingai užjaučia jo 
ligoe ir linki jam galutinai pa
sveikti. *- -

Kalėdinis pobūvis »
Gruodžio 29 d. .Vyčių 19 kp. 

turėjo savo tradicinį ‘ kalėdinį 
pobūvį.

*
ALTo. Tarybos posėdis .

p. --įJ į y ,■ |į .ĮBinrr—Į.fJ—Įį,1. .., į „

AUKŠČIAUSI ATLYGINIMAI
pk/.dedXntiems .

• MACHINE OPERATORŠ ‘ '
O- fcADIAL DRILL PRESS • . ‘
• . MILLING MACHINE
• TURRET LATHE—PLANE OPERATORŠ

r • ASSEMBLERS

I
 Nakties pamainoje dirbantiems 10/ė premija.

Michlc Printing Press & Mfg. €0.
14th St and S. Damen

—

"Tas linksmas seniukas, taip išmintingai mo
kąs apsipirkti Kalėdoms, nepažeisdamas biudže
to, su safyo mėgiamiausiu bendradarbiu Mr. \ 
Eugen^žKlyczekf president of Crtizen’s Fėderal y- 
Savmgs and Loan Association in Chicago,-' * ' 
Heights, m., pataria kiekvienam galimai grei
čiau prisidėti prie jų greitai augančio Kalėdų

* Taupymo Banku
Jis štai kaip teikia. Kai Jūs tampat klubo na

riu, Jūs padedaNįejfvdeną savaitę iš savo savai
tinio uždarbio į specjilią Jums atidarytą sąs
kaitą. Suma yra tokia maža, kad Jūs vos paju
sit skirtumą. Bet- kai ateis Kalėdos 1953 m., 
Jums bus duotas labai žymus čekis išleisti, kaip < 
tik Jūs norėsite, kad būtų Jums užtikrintos la
biausiai laisvos nuo piniginių rūpesčių KaJedos,

- kokias tik Jūs, kada turėjote.
Tad Santa’s asmeninis patarimas visiems •— 

aplankykite Mr. Eugene Klyczek Chicago ’ 
Heights. O jeigu Jums |»togiau, parašykite .

• jam, ir jis atsiųs Jums visas smulkmenas apie ' * 
įstojimą į Kalėdų Taupymo Banką. Kuo grei
čiau įstosite, tuo didesni gausite išlaidoms čekį.

emZENS FEDERAL SAVINOS
AND LOAN ASSOCIATION

1542OALSTED ST. ’ CHICAGO HKIGHTS, ILL.
EAgN AND SAVE

AB ĄccouBts hsored FederaBy op to $10,006

9 ■

TOP WAGES TO TOP MEN

čių Klubo patalpose įvyko 
Pittsburgho Alto Tarybos po- l 
sėdis, kuriame dalyvavo S. Ea- ? 
kanas, J. Grebliūnas, A. Palec- t 
kis, Pivarcnas, kun. A. Susins- Z 
tas ir J. Virbickas. Pasėdyje “ 
svarstyta-T) draugijų atriovų Z 
suvažiavimas įr 2) Lietuvos Į 
Nepriklausomybės šventės mi-.'Į 
nėjiTTfea

Pittsburgho ir apylinkės liė-

♦ SPOT1VELDERS
• SHEAR OPERATORŠ

'i • TOOL A DIE MAKEKS
Pernrinent employment. Outstanding opportunity to work 
in new modem plant. Clean new eųuipment & modern 
lighting. Paid vacation. Paid holidays. Paid insurąnce and 

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

ČIUŽENS STATE BANK
OF DOWNERS GROVE'

WE ARE INVTHNG YDŲ TO VISIT 
' OUR NEW HOME \ * 
GENEBA1. ŠANKINO

Hour»: 9 A. M. to 34». M.
- 1 Claeed AR Dar

' HOME tiOANA AITOMOMLK, 
BEAL ESTATE * F. R. A

4620 W. lOth, Cicerą, HL

•■•••-•"♦.•m*.

We are members of F. D. I. C.
EDAVARD A. VOLBERDING. president. R. C. BROGMUS, ErecuUva 

Z Vlce Ptei, R. P. MAKELA. Oa^ier. ’

5110 MAIN DOWNERS GROVE 1M



vumo

likvidaciniamesusirinkime - pa- 
akirstė savo pinigus taip: $100 
Tautos. Fondui, $50 Baltui ir

šokti suktinį ir 
go”, nes šokiai 
siems.

toli. . - ■
, /-'‘—-J •■’' '

gčĮfofepMv- Dalia * ’ Vąsaroi 16-tos
L^Brfusi&s smuk «■» Deoort< 
SOto. akompanavo. .N teatras. Jo im 
feytė.Ttedtoin^ nbuojamas tai šv 
‘v&rfcė .rnokykloc ve fori paruoš muzik

W-

Žvelg

■K

noma Jokūbo Štoko vadavau-' Štokų pastangų ir Rūtos drau-

ir tėvai 'A
ir nuolat tobulėji* Naujos ir į-D. Natas

Ruošiamas šaunus koncertas Help wanted-įMale

DARBININKO RĖMĖJAI

Siete. Ji sąyo
Wa

Detroito ateitininkai

’vrik-priepąt du

ji namai

;, Maspeth; F.

prietiftrte parHgMn*. S valanda <je-

darko totore*. Kiiifftbfc .

Jo iniciatyva orga- 
tai šventei choras, 
muzikai A. Kveda-

4*5 GRAND ST.,
J. P. GINKUS 
Direktorius

tas ir^iniginis išteklius ir- tar
tasi dėl atstovo į seimą „ kuriuo

ityrusios
$S dar-

sterdam, Philadelphia-it''^^)J
' liauį;.X: S ", '' /ri ’

TG&^rS'BrbokĘfn Academy 
of Musie? Si puiki koncertinė 
salė yira. nepaprastai lengva

Bushwick Avė. Exteh$ienj kur 
tuoj pasukti-į kairę,-j Ląfayet-

rius taršoj sustrtakimą, kuria
me kun. Dr. J* parkus kaipo j 
pirinininkas paskaitė gautus j- d 
vairius, raštus, painformavo su- -d 
sirinkimą apie įcahaūnįnkp Dy. 1 
Končiaus kelionę* ir nuveiktus 1 
darbus Europoje, apie šaukia
mą 1.9—10 <Ld. Bostone sei-

jau antro Kalėdos, kai jie ne
turi progos pažaisti ratelių, su- 

suktiriį ir ar “noriu rtiie- 
tebūna suaugu-

JtiEGŽTL'Kę DIRBĖJOS 
megztukų gamyboje.- #Ut 
bas. geras atlyginimas; puikios darbo 
sąlygos- pertraukos poilsiui Patogus 
kelias.-TeL FA |-«04.

LLNCHEONETTE " PARDAVĖJA 
patyrusi, dienos ir nakties pamai- 

-iffoms. Nuolatinis darbas, geras atly
ginimas. puikios dar^o sąlygoj Kreip
tis:, ’ Longwood JSnncheonette, 843 
Longwobd Avė., Sronx. .

darbo vaisiais, nors , 
ir maža pastabėlė: rei- , . 

teisti vaikams pasireikšti

Mafetan vietoje. M*-«ni apMo. * 
Krelptfe: ES- 7-*$4l 

~ Valytoj* frT«aįįTstaW>ja 
vr - '

pažymai prie antine®*. Paatovm

ir Petronėlė Kudx- 
:tj. Sukaktuvininkai

1 proga iv. Kazimiero bažnyčioje buvo atlaikyto*

buv.-
Antano'' apylinkės lietuviams gerai ži-’ nė tik didelių ir gražių Jokūbo

O«- t ’ 1 H _ 1. $ • <*■ 1 «’.-'A.-'.. a- A  .1,- -

BROONLVN M.^i. Y.
J. VALAKAS 
PraneėUnu Dir.

ras, Chester: M. Litvinas, An|B 
sonia: B. Czepulis, Tbompson-

ASBESTOS MEN
, Steady Yeąr Round

7" '• Union Men Only
90 Horton Avė. Lyjibrook

LY 9—0616

Tariffvilie,~€onn.; J. Kničiū- 
nas, E Millinoęketž^fe., Mrs 
D. Nedziriskienė, ęievaland. O- 
hlo. ' =

SCHOI.FS BAKrvn r^.
V. Lukas—Vedėju* •

SSt Gnmd St, Breoklyn. N. Y., 
Tel. EVenrreen 4-8802 

Lietuviška duona — <eria»t*ia 
duona. Mea kepame duona*, py
ragus ir pyraffalčtus pagal vteu 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vest’rJėnU. lertMtynėnt| Jr^kf* 
tok loma Skttmttfanto 
TTT 1 - 1 VZRnRJKJIIAIr 
atai. Ilveiiojame | krautuve* ir

aplinkybių kvartetas savo veik
lą užbaigs. Norimą tik jdal- 
ntia&Yisą repertuarą | megnę- 
ttflonines-juostas ir, jei atsiras

• F “Rm^ nidno vaiuš 
. : • J k -gražųj valandėlės lietuviškąjį

New Yorko, New Jersey fc domios programos reikalauja - kultifirinį darbą.

tą, kurio programoje Glevpfan- 
do vyrų oktetas ĄžuoįaC va
dovaujamas Juliaus Kazino,

KEPYKLOS PARDAVĖJOS

patyrusios šiame darbe merginos, pri
imamos i mūšų 'Marble*- Hill ir
Foręjham Stores.'.

Kreiptis MO 8-460*

„v (t iki «fesario 8 d. narių .vęr .ries* paramos. Pereitais 
davimo yąjų. Visi, kurie ^o pagal pirvi. Jojįb Liudvinaičio . 
laiku įsirašys draugijon arba ■ duomenis draugija’ turėjo tik 
atnaujins narystę,* įmokėdami 220 narių. Iš negausių skelbt- 

cen_ *-du -dolerius nario. mokesčio, mų valandėlė nebūtų galėjusi _
• . gauna teisę vieną kartą per ra- 'išsilaikyti: Padėtį išgelbėjojr-r 

. * diją pasiskelbti- jpemokamat galus su galais suvesti padėjo
« V Skelbtini tbtfinys — sveikini- tik ruoštieji piknikai ir koncer- 
:—- maa. ar^Sąūo garsįnįmbk. , uarlre šV. Jurgio draugijos ša-

*1. j tat* Ir dabar vasario 8 ’(L’Ne-' Tenka tik -pasidžiaugti, kad
Rūtos radio valandėlė visą lai-

Help wanted Female
*BEIKALBIGOS SIUVĖJOS .

, .patyrusios "Singer mašinomis uždėti 
apykakles polo martiniams. Pastovus 
darbas, gerasJatlyginimas. Kreiptis: 
PĖETIE KIDIMĘ GĄRMENTS, 454 
E. 148th St., Bėopx (Srd fldbr).-

ville: B. Martūnas, Tėrryvill?,; 
N. Rybokas, Bridgdp«rt>l 
Mrs E Liubinienė, A.,Mencevi-

lėje ISO ’Ne.yF York Avė: bus 
ruošiamas koncertas ir baliiįs, 

jai labai maloniai laukiami at-

J būti^sutiko ir pasliadejck jeigu 
neatsiras kokių netikėtų- kliū
čių, pats kun. Dr. J. Starkus. 
P. Žilevičius, šio gyriaus sek
retorius, surinko nario mbkes- 
tį už 1963~rnėte’s, pranešė kiek* 
surinko ir paskaitė buvusio pa- 
skutinįo susirinkimo protokolą, - . -žinomi 
kurg/be jokių diskusijų ir pa-' 

L . keitimų bei papildymų buvo 
i\. priimtas. -Rugelis

APYKAKLIV UŽSIU^fJOS.
Vaiką pnU> marškiniams M*rrew, 

'mašinomis. Kreiptis-:

SPERBER and SPEKLING
~ Ž1 W. »♦ C. _. ’

Virė'oms, namą drąbinmkemA - ■ , 
dane vietų jęerose Šeimose. Aukšti at-. 
lyginamai. Reikalingos tuojau.- 
INTERNATIONAL EMPLOYMENT .

. AGENCY

Kew York City. Tel. LE 4-A877 
_ ‘ • . -X J --------- i—

Kotą dirbėjos (Frmgersj
patyrusios mašgyti rankomis. Pas

tovus, geras atlyginimas, -puikios dar
bo sąlygos. Kreiptis: ą

LINBRO MFG. CO^P?
$85 Gerard Avė*. Braut

‘ T SLAUGfcS

2. terbininkės, yisieHis darbams, 
rowf ^salonui. Nuolatines darbasb 
erasfatlyginimas. ;'".'

Kreiptis: FDl7AJtD 
OI. 5-8*18 • '

« Braus |

J )jį’OMEN. middle aged. to h«4p xvit^ 
< house and three children; ntce room. 
e ■ moderato salary. CaURdic family.
3 Oxxl posiiion for.umtman aeeking nlee
J home F.xtra hclp foy heavy clčanins. 
« KONRAD,
4 6H57 Cooper Aw„* Glendal* 27. L. I.
1 EV. 8-3348

ienė, Wood- .
Mrs M. Ci-

Vyčfę šokiai 
sutapo su eglute, bet 

ypač- AmOtiko-
jaunimą.

įnešė graižaus šokio var
žybos-bei lietuviški /rateliai, 
Įdumpako^is ir “noriu miego.”

Naujų Metų sutikiną 
ruošė Baltic Melodies Radio 

kjųbas ukrainiečių salėje, Mi- 
chigan Martin gatvių sankry
žoj.

Detroito lietuviai studentai 
turėjo atskirai Naujų Metų 
sutikimą.
Br. Budriūno vyrų kvartetas
. 1.^4. vyksta į Čikagą, kur iš

pildys koncertinę dalį Draugo 
bendradarbių vakare, gis kon
certas bus kvarteto “gulbės

‘TD^rtipinka” skfitytojai Nashua, N. H., Simonu 
mai atCVentė vedybinio gyvenimo 5* metų Alk

i "kaip snsipmte lietuviai ir kataliki&krfti' bei UetuvHMuju reikalų 
- uoHis rėmėjai. Su&kties prosą iv. Kazimiero bažnyčioje buvo, atlaikytos 

sukakti^ininkų intencija Sv. miMos, kurių metu visa Seipia priėmė iv. Ko-; 
munij*. Po pamaldt}-Howard Johson restorane įvyko 'gražios vai&»s, kur . 
sukaktuvininkai'susilaukė daug gražių Hnkėjimų. tNuotr. Fotomart)

Sekm., .šaušid 18 d., Nevv* gastroliuoja su-San Čarlo,Ope- 
Yorko irNew Jepšey apylinkės ra' per, didžiuosius- Amėrikps 
lietuviai turės, kuo pasididžiuo- mieštus. Dar-ptr trijų mefų:
ti ir pasigėrėti. Tą clierią, "3 vai. mokslo ir patyrimo jis įsijun- 
p.p., Brooklyn Academy of Mu-. gią į City Center Operą ir tik 

^Jc salėj du mūsų, žyniausi po .to gauna progos pasirašyti 
□ainirųpkai, Ona Kaskas ir Al- sutartį su Metropolitan Opera.- 
girdas- Brazis, abu .Metropoli- siais savo antraisiais metais 
tan Operos artistai, . dalyvaus Algirdas Bfažis vien per pir-

lando, Me-, vysk. D. Feenay^D. D^ <ketylrt*$ B kairės) SaKa jo naujai įšvęstieji Tėv. P. Sarpnickas {kairėj) ir |o e pačioje dainų programoje. mas dvi savaites dalyvavo de-
Tėv..Ę. Jurrutis (dešinėn, Liet tčv. j. bm? prev. Tėv. j. taškys ir kiti broiiar- Kaip vienas taip ir kitas yra Ja- vyniuėse spektakliuose. Be o-
pėąnciškonai hei rteėjaL . - , bai publikos -mėgiami.’.Jie iš- peros ir daugelio koncertų A.

K -naujo Net. ornneiBconu kunigu Šventinimo Rki’ mnj Kennebunk Porte — šventimus suteikęs J. E. Port'

Darbininkui paremti .ąjųkojo:
Po $11.00:

Mrs. M. Rusas, Port 
sfiington, N. Y.

Po $7.00:
A. Gųris, Woodhavęn, L. L, , . • . ... „ . ..N . kiene, W. 'Brazauskas, Mrs.

čius, Mrs M. Pauiukonis, \Vbr- 
cester; Mrs S. Vaitldteė;: A. 
Yakavonis, K. Leiga,~Mrš M.
Bartkienė, Mrs P. Skirmantie*- _jos chore. Savo balsą-ji pradė 
nė, BrOckton; Mrs D. Genevti- 
čienė, Boston; Mrs M. Naujo-

bet taip pat operos arijų ir kla- gas lietuvis ir mėgsta pagelbėti 
sinių Jūrinių. * Jie dainuos, ir, lietuviškoj veikloj.
solo ir duetų.Gf ,..^rTureS.^’du'.. tokius- šaunius

noję programo- 
ftenybė^r" dėlto 
Šiuo Kdnčertfi

jo lavinti Hartfordo muzikos Yorto ir New Jersey lietuvių, 
konservatorijoj. Kiek vėliau ji ■ bet jau dabar yra žinių, kad at-

N x . gavo progos nuvažiuoti Lietu- vaižiuos į šį koncertą,.iš Bosto-
_ M. Bėnsevich, -So. Boston; Mrs von,' kur debiuffivo operoje nė, Providence, Haritf<»d^A^r

• r Kaczėnas, W. Lynn; B. Ta-^ ‘‘Kaukių Balęįs> dū metus ji
Mrš. A. Montvilas, Woodha- ’tarinis, Lawrėnce; J. Saūlėnas, praleido balso^stįjftijose Milą- ’ 

ven, L. L, N. Y. . No. Abington; J. Kazilūnas, N. ne, Italijoj. Sugrįžus Ąfrierikon ‘
j Pez$2.00:- ■ - Andover; Mr Lutkevich, Ja- ji. toliau tęsia savo balso lavi- 
Miss .O. Jankevičiūte,- Nėw maica Plaių. .: -nimą ir, kur tikį dainuoja, vį-

W 1,1 Visiems aukotojams sur-patraukia. klausytojai žavi-
Mrs M. šleidenene, Brooklyn, Po kelių metų ji gauna pro- -

Weyniouth,- Mass.
' . Mirė K. Indriliūnas

Ano šimtmečio pabaigoje iš 
Vabalninko par. į Lawrencę, 
Mass. atvyko sesuo ir keturi® 

; broliai Indriliūnai. Stiprūs, di
delio ūgio, gražūs žmonės. 
Smarkiai dirbo, ilgai, sveikai 
gyveno. Ir štai vienas iš jų,
Kastantas, ’ vasarą ^atšventęs ■'» 
vedybinę aukso sukaktį, prieš 
pat Kalėdas pasimirė. . Wey- ’ 
moutho bažnyčioje atlaikytos , 

.. .. .reto iškilmingumo mišios* o - ’ , ,
tžių lietuvių palaidotas Laure-nce, kur jis York, N. Y.; Mrs S. Miltenis.

š* pasaulinių kompozitorių kū- praleido kone visą gyvenimą, _
• Anių. Liętuviškoj^alyje,. be organisuodamas .lietuvius į N. Y., J. Pliauskas, Bayside, L. '" gos išbandyti savo balsą fe-’ IRT—Atlantic Avė. ar'Nerias
Rugelio liaudies bus^ draugijas, ^ragindamas imtis L, N.Y., Wsgimidier.ė, Wood- . • T. T- PRACIŠKONAI ropolitan Operos konkurse. St stotis; BMT — Atlantic
dAmuojama dar detrortiečiams " biznio, rūpindamasis įsteigti haven, ETE., N: Y., Mrs M. Ci- - - E Ten ji atsilaiko net prieš 700 Avė., INDr-Lafayette Avė., o
negirdėta daina Tušti paliktie- atskirą lietuvių par^^. Ten žauskienė; Elizabeth, N. J., J. ilfahailOV. Cit V. Pa. balsų ir laimi konkursą, lai^ iš Long Islarid važiuoti GG'
ji namai — muz. štarkos, Bal- į kapus, kaip parapiją įteigė- Jusbai, Johnsdp .City, N. J.. A. - ’ - •' ' * mėdama tuo būdu, ir Metropoli- traukiniu iki Fulton St. Auto-

*4«i^gėlės ^^gedo,:-.Upeivių ją, palydėjo•‘.pa^.:I^m^pras\ žu&»ėka •̂ Cambridge, Mass., Bažnytinis koncertas . \ tan Operos kontraktą, šioje mobiliu važiuojant, geriausiai 
maršas— Paulausko. Ąfitfoje Pr. Juras,o late?fet)čreciai Tai- Mbs V, Burba, Edwardsville, Gruodžio 2a d. ' Mahanoyaus * garsioje operoje Ona Kaskart ' yra per Manhattan Briifee į

dotuvių dalyviams iškėlė pus- . Pa,, Mrs. E Dundulis, Pitt^- 
ryčius Piliečių- Klube, kurį ve- burgh, Pa?, J. Sakalauskas., N.-

dalyje bus išpildoma nemaža 
dainų iš Fausto,, Rigoletto, 
Laisvojo' šaulio. Demono ope
rų. Tikimasi, kad detroitiečiai * 
parodys nemąžesnį susidomėji-' 
mą Clevelando oktetu, kaip 
kad ctevelandiečiai Detroito 

TtviSrtetu kad parodė.. Koncer-

ryčius Piliečių. Klube, kurj ve
lionis ’jau 1906 metais. įsteigė. 
Kastantas Indriliūnas. paliko 
savo brolius. .. žmoną Mortą 
(Pašakarnytę), keturias ište- 
kejus^S” dukteris,- anūkus ir 
proanukus. .

liet šv. Juozapu bažnyčios chd- ra išpildžiusi 40 įvairių rolių.
...... ras surengė religinės muzikos Dabar kaip-vienamėgiamiau- 

Kensington, Pa., M. Puidokas, vaiar,dą; Amerikoje -)kontraįtų, ji te Ąve. Salė yra‘prie pat di-
.Programoj buvo<_LaudAtė'^ -koneertųfja po visą Aanejįką ir džiojo Williamsburgh Šavings 

Puėri Dominum, Capochio: 
kalėdinės liet, jr lotynų kalba 
giesmės: jų tarpe ir mūsų Čiur
lionio, Piemenys, piemenys. 
Solo partiją giedojo kompozito
riaus J.’ ^Stankūno dukre’ė — 
Irenė. Smuikininkė V. kapoK 
pritariant vargonams, meist
riškai pagro o Randelio Pirmą
Sonatą % kalėdinių giesmių Indianos Universitete, ir ji 
motyvais Štai.kūno suitą, Bet
liejaus naktis, -

Visi muzikos numeriai buvo 
su atsidėjimu paruošti ir gerai 
atlikti. Žmonės gėrėjosi para
pijos pažanga: ne vien meniš
ku išdažymu ir ki tais pa gėri
mais bažnyčioj, bet taip nat. 
giedojimo progresu, kur. kas 
kartą išgirsta tinkamos muzi
kos su skorpnga intcrpretaci- 
^a-

Programa buvo vadovauja- 
mama A Stankūno ir globojo 
vietos klebonas, kun. P. Cėsna.
na. Mahanoyietis,

Po $1.00:
V. Stasiūnas, A. Cergefes, 

C. Koshis, Mrs ,M. Žemaitienė, 
Mrs L. Ekiriėnė, Mrs E. Amt> 
rozaitis, Mrs* A. Kazlauskas, 
M. Razgaitis, Mrs M. Waicke- 
lionis, J. Židanavičius, Brook- 
lyn, N. Y : Mrs,F. Gobis, Al

. Kanadą. Ji taip pat yra ne kar
tą dainavusi su garsiausiais A- 
merikos orkestrais, kaip New 
York Philharmonic-Symphony, 
Clevelahd, Toronto ir Denyer 
■orkestrais ir dažnai ji * a*į^ 
nuoja metiniame^ Worcestėrib 

^festivalyje. Be šio plataus kon- 
certavimo duoda Mišo pamo-

Banko, dowritown Brooklyne, 
30 Lafayette Avę . -

Visos salėje vietos yra re- 
’zeryųotps. Bilietus iš anksto 
galima gauti Darbininke, Ga- 

? bijos knygyne/pas J. Ginkų, J. 
Stoką, A. Trečioką, J. Liūdvi- 
niatį ir koncerto dieną įeinant 

i sak; '• ’* ■ . >■

kus, HdlMs; G. Oželiu Port 
Jefferson; V. Bubnis. E. Setau- 
ket; J. Ad.
Navickas, Grėat Neck: C.~2ti- 
dzins, .Ęichmjjnd Hill; J. Mini- 
kowskyT^storia; P. Arlauskas, 
VVebstey: Saldis. Yonkers; .
J. ^jlis, Kearnyi* B. Budris, 
Freehold; Mrs V.*Kovell, Do- 
nellen; J. Sprainaitis, Peter- 
son; A. Staniel, Newark: S. 
Markevičh. Elizabeth: K Bak
šys, Fairview: A. Yuncža, 
Trėnton: E. Labutis. A. Szal- 
nowsky. Mrs D. Steponaitis, 
Mrs E'Januškienė,Waterbury:

* B. Verigo, A. Pateckis, Mrs 
H. Cebatierė, Hartford: Mrs B. 
Mičiūnas, New Britain: J. Msz- 
ganartis, New Haven; B. Šta-

labai didžiuojasi, kad pora jos 
* studentų —. abu lietuviai —y-

ra lain^ę4 dideles stipendTas 
dainavimo mOkghri tęsti. Kaip 
vienas kritikas apie ją pažymė
jo. Anba Kaskas yra auksinis 
balsas ir auksinė asmenybe.
; ALGIRDAS BRAZIS yra 
čikagietis. Tik antrą sezoną jis 
dainuoja Metropolitan Operoje, 
bet jau spėjo įsigyti muzikos 
žinovų gražių įvertinimų. Jo 
kelias į. šią garsiąją muzikos 

sorganizaciją nebuvo lengvas.
Po ilgų Chieag^ e studijų jis“ 

, pagaliau, prasimuša į Chic^gos 
Operą. Po trijų metų, jis jau

....______ ....
Lietuvių RncHn P^aupjiios Programos : 

J. P. aiNKITS. TMrHctnrhn 'v
Trea*AenMa«:*» v*l. ralu—WWRL IMM kr—MM w. Ą

, GYVUOJA PER 23 METUS
Oro bangomis tran^iojami įrairūs visuomenės pranešimai. »

naujienos, mužiką.
Te». EV. 4-*ZMT 
AD JEZAVTTAS 
Muzikos Dir.

Displąy
$7.50 »HN. frER PERSON • 
ON NEW YEAR’S EVE.

Suppęrš-Favors-Noisemakers- 
Dancing

Christmas and New Year’s Day 
Dinner — $3.0Q 

FAMOUS FOR FOOD 
F O F F E

Wedding Bahųuet Facilities
* 4th Ave. at Mtb St,

ŠH 5-9829 Bldyn.
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atsargos leitenanto * laipsnį.- kaip vie-

ai'padidėti. Tikima-

T

padėtis ‘

PRANAS.WATFKUS

NOTARY PUBLK

ato laipsniui įsigyti čia. reikia

daugaiu mes turėsime žmonių, 
kurie, laikui atėjus, savo įgy-

lotoais padangos gruinamos pri- 
Jrengįmai. priedai ir pag-aii- 

pakeifiavni M anksto ncprancAua-

bus" sausio 18 d. 3 vai. p.p. 
parapijos salėje 492 E. Seventh

FUNERAL :HOME

564 KAST BROADWAT

atvykęs iš tremties pasavo

, nūs ir gerai besimokantį, Bos
tono ir .apylinkių mobilizacines 
įstaigos, atrodo,/nedaro jokių 
kliūčių mokslą baigti., >

Tragiškai mirt Anicetas 
. Strockis

Prieš pat Kalėdas bostonas- 
kius sujaudino' skaudi žinia. 
Nežinomose, li gi Šiol neišaiš
kintose aplinkybėse buvo šun

akiai sužeistas Anicetas Stroc-

BaraeeYiežaą, ir. J8šan» 
FIJNERAJL* *' HOfflh—

Naujas ė’mnr • standartas
Jūs galit pasirinkti Ford Jlfr- 
arklio jėgų Strato-Star V-S... 
vieninteli V-8 Fordo gamy
boj. Arba Ford 101 arki, jė
gos 'Mlieage Maker Si"... 

«- moderniausia Six iš že ->u 
-Jptfnu automobiliu.

ris mėtas dirbęs cukraus fa- 
brike, prieš N. Metas 
gyventi į Detroit

kas ekonomijos. nestudijuoja, 
įvairius inžinerijos mokslus pa
sirinko 12,<1 komerciją — 8,

~/ 1 . ... i

WAITKUS-

A. I* ^Tautinės Sąjungos patal
pomis.
to dar Jžy r______ _ _____  . — . . ...... . _ . ,
si gražios -ir darnios veiklos! tių moterų. Taigi moterų žy-

- J. Ve. miai daugiau.

Busimieji karininkai _ daugiau pradės studija^. tuo* 
Visuose didesniuose Bostono

- universitetuose yrtųarinijos. a- 
vijacijos arba laivyno atsargos' tas žinifts panaudos* Lietuvai 
karininkų paruošimo skyriais— atstatyti

aTrbata nuo 
ŠALČIO 

•
Jeigu gauni šalti neor

U l po kitam, kenti n«m&- 
gurnus ,skausmui, ir 

JW/ nuostolius', paprastas 
šaltis yra bereikalinga 
bėda. ALEXAN.DKO 
ARBATA NUO ŠAL
ČIO yra mišinys, Šak

nų. seklu, žiedu, žievių ir žolių, Ir jei
gu tos arbatos kasdiena išsigertame,

» 
arba ta? šaltis' būtu lengvesnis -per-' 

. kęst. Ta -arbšfta yra $2.00 už pekelj Ir 
S prisiunčiant i namus. O jeigu nori už- 

simokėti .paštariui Č.O3D., tai ta pa-
| ti arbata $2.30. X, ...<

| ALEXANDER’S «0.
. 414 BROADWAY ^

South Bostou M&4

OTĄB.Y PUBLIC 
/Patarnavimą* Aena ir ndrtl 
Nauj*modemiška konįyčia fe- 
menims dykai. Aptarnauja Cun* 
bridge ir Bostono kolonijas ie- 
miausiomis kaftbmls. Kainoi 

toš pačios ir i kitus miestui .
Retale feauldte: TeL TB Htii

Kalvarijos kapuose gruodo 
Ž6 d. iš Sv. Petro bet. patapk 
jos* baOny&ps, ' dalyvaujant 
daugeliui, pažįstamų ir Mčhilhį. 
Šv. mišihs laikė Ir egzekvi>s

^9—stffians riafidsrtas
■ . T : Dar-niekad Jūsų automobiliui išleistas do--t U. K nedavė Juras tiek automobilio grožio. .

W K ■ W. ./B > Sis naujasis 1933. m. 'Fordas atrodo ilgesnis,
4—'žemesnis ir. masyvesnis. ,Savo išvaizda jis 

pralenkia bet kuri ir* bet- kurtos įkainos' atn 
tomobilj. Ir Jūs gaunat ienk^ųvieno gabalo 
priekini stiklą.

vėl tM
** * . * * e

' ■ •' *./ . -m—■

Bostono universitetus lanką 
guviai studentai jau prieš 
ietus susiorganizavo į Lidta- 

tuomet ka- yių Studentų Sąjungos sky
rių. Skyriaus narių skaičius

BOSTONO JAUNIMAS STUDIJUOJA

Ruoškimės BAJųjFo seimui

koplyčios statyba^.

savo posėdi gruodžio 27 d. Nu
tarta vasario . 16 nrinėjfrną su
rengti vasario 15 d. So. Boston4

riebus,kam Lietuvos ^tstatyti, kai ir porą kartų savaitėje ?acijų atstovai ir vi^ lietuvis- luti ir tt seimui ruošti k-jos 
jeigu ^si/ haigę girnnari,as, eis mokoma rikiuotės, v Studentai, • - . .
fahnkan veržtų 'sukinėti, ar kurie eina šį ROTC kursą, 
perspektyvos “lengviau gėrės- baigdami universitetą, gauna 
nę duoną pelnyti’ .
nas būsimas inžinierius prisipa- Nors ne piliečiams susidaro j-
žino. šiaip ar taip, Bostono vairių sunkumų, atsargos kari- 
jauilimas siekia aukštojo 'took- - ninkais ruošiasi būti devyni'tie
sio. Ne visas, aišku, bet 'per tuviai studentai. Karinę tąrny- 
daug gi norėti nėgaliTna^gia- bą vis tiek reikės atlikti, ir jei 
me krašte, kur . ąptbmobffis . jau vilktis uniformą, tai geriau 

’ * ’ ■ - • ' _ ’ . _kariRinko, o ne eilinio.
‘ . $iaų> Kririomenėn ĮA bosto-

Bostone- nįškių tarpo nepaėmė dar nei 
paskutiniais davĖ_ vjeiįp rimtai studijuojančio. Iš-

, daug labiau traukia negu., kny
ga, jau gerai, jei daugiau kaip 
pusė studijuoja. O i 
taip^yra r— ]
niais mieste ir apylinkėse esan
čius universitetus lanko 38 lie
tuviai ' -. v •.

Minėjimoreikalusanso 11

jų — delegatai ir organizacijų 
atstovai nesivėhidkite į seimo

* Seimo užbaigimo proga sau
sio 10 d. 6 vai. 30 min. Stat- 
ler. viešbutyje ruošiamas dide
lis banketas' kuriame dalyvaus 
Bostono arkivysk. Cushirig,

gai, gubern. Deyer, gubern. ■_ 
Kertei miesto burmistras Hy-

R- 
sios spaudos atstovai, seimo

Pažvelgus j pasirinktas mok- 
tvir- 

tinti, kad inžinierių Lietuvai 
_ jėgsim *lį

jiems mokėti didesnių algų ne
gu amerikon;

, žin kaip bus. Bet čia jau atei- i 
ties ekonomistų problema, tik riiažesnis negu studijuojančių, 

o' į susirinkimus atsilanko tik 
nedidelė dalis. Pereitų mokslo 
metų pabaigai atžymėti buvo 
surčngtar-S^nis Semestru,' o šis 
semestras taip pat pradėtas 
šauniu pokyliu. (Abiejuose ba
liuose dalyvavo visi nariai). Vir 
submęninėj veikloj studentai 
reiškiasi daugiausia per savas 
ideologine£*organižacijas —at
eitininkus ir skautus, todėl 
skj'riausrveikla ribojasi tikt / 
bendrų einamųjų reikalų aps- . 
varstymu? \ :-

Beveik visi lietuviai studeri- 
■ 3, Emanuė tai priklauso dalykiniams bū

reliams, ar šiaip kokių a-ųors 
^.specialių studiją rateliams šg?-1

• vuose -uniVįa^atetuose.. Keletas Į 
net yra tokių'-wž^iųvąldybose.

^ Pilnas stipendijas turi tik du Profesoriai ir kofego.T studentai 
ar trys. Keletas gauna dalines amerikiečiai apie lietuvius yra 
Stipendijas — atleidimą , nuo susidarę gerą nuomonę.
mokesčio už mokslą, tačiau Visi Bostone studijuoją už: 
daugumas mokosi savo lėsomsi šiemečiai yra kviečiami į Bos- 
arba tėvų padedami. Keturi tono: Tarptautinę 
^studentai mokosi vakarais, o. Draugiją, ši orgąi 

’ keletas pusę dienos mokosi, pu
sę dirba. Finansiniu atžvalgiu 
lengviausiai išsiversti North- 
easem universitete, čia metai

ziką— 2, psichologiją, politi- 
‘ nius mokslus, biologiją-; mepą, 
.sociologiją, teisę ir kalbas-Apo 

. vieną. Trį^s studentai ruošiasi 
meistro laipsniui, o keturi 
šiais metais gaus bakalaure- 
ato laipsnius. Daugiausiai )te- 
tuvių studijuoja^^Jortheastern 
Umversity — 13, Boston Ūni- 
versity — 7, Sacred Heairt —4, 
Boston College

3, Tufts—2.

talpoj tačiau būta gausiai atstovai. Dalyvaus ALT Cent- 
priplldytų ir lAetų pobūvių. So. ro žmones.
Bostono L. Pffiečžų Dr-ja ir Sausio 18 d. kviečiamas me\

lionis pato IhKhnčią žmopą/^į. 
Vladislavą (Paškevičiūtę) ir 
14 m. dukrelę Uoną. Rrikia ti
kėtis, l^d šį skaudi nelaimi bus

tininkų namuose buvo gana
' / pradėtos sausio S d. šešta- 
dienines mokyklos mokiniai 
renkasi į painokas ateinantį 
šeštadieni, sausio 10 d.

buvo nuvykęs tarpušventy j

T

padaro!

ir todėl Bes
ius nebuvo laikomas

ne.

Vėl Fordas

F.D.A.F.

Pamatyste- Patftrtektte vertę- Išbandykite važiavimą 1953 m. FORDO

I

/

: Įsteigtas “Ramoves*' 
skyrius-

Gruodžio mėnęsiO 21 d. į- 
vyko A L. Sąjungos “Ramo
vė” Bostono skyriaus steigia-, 
masis susirinkimas. Dalyvavo 
gausus būrys buvusių Nepri- 

Jdausomos Lietuvos karių 
Pagaliau, po ilgų metų pastan
gų, pavyko įsteigti skyrių ir 
išsirinkti valdybą. Iki -šiol įvy- 
kuriuose steigiamuose susirin
kimuose nedalyvavo reikiamas 
skaičius, asmenų, 
tono _ ... . - ______
įsisteigusiu. Ypatingai paleng

 

vėjo skriaus steigimo klausi

rias. Vokietijoje buvo fipąken* 
bergo didelės Sėtuvių stovyk-: 
los -anglų zonoje klebonu ir 
šv. Sosto įgaiiotSuo atstovas 
britų zonai/ J&vykęs prieš po-

- rą metų į ši kraštą, apsigyve
no Brooklyne, -Angelų Kara- - 
lienes parapijoje ir įsijungė į 
visuomeninę veiklą savo para
pijoje Jo* visoje šalyje. Yra Ku- 
nigų .Vienybes Centro sekreto- 
rišsj taip paj pastoviai talkinin
kauja Tėvams Pranciškonams 
jų spaudos -darbe. 

.
D&n^au netekėjūrių moterų, 

kaįp nevedusių vyrų
Pagal statistikos biuro 1950 | 

m. duomenis Bostone yra'325.- g 
772 nevedę arba našliai vyrai B

-•T Rėmėjų

Centro Valdyba, kurios pir
mininku yra prel; Pr. Juras, 
buvo susirinkusi posėdžio Bro- 
cktome. Iš Bostono dalyvavo, 
klebonas kun. Pr. Virmauskis 
ir kiti nariai.

Nutarta rėmėjų seimą su
kviesti, kovo 15' d. Worcester,

ninę vos trumpai, beatgavęs 
sąmonę mirė gruodžio 24.

A. a. Anicetas Strockis 4suvo 
atvykęs iš tremties prieš trejus 
su viršum metus ir gyveno su į;u tua <*HNAVV» iwuwf

Taip pat numatyta birželio šeimi Į7Q-H $t, So. Bostone, . ui gal nei nefinotume kas šaltis yra,

| Lietuvos Ayci^ Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WIX>A, 1569 kyloeycies

KIEKVIENA SEKMADIENI — Wūo 1:30 iki 2:00 vai. Jei norite 
šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu: y-

< KNKHBT8 W IA11WANIA WLOA

FUNERAČ
254 W. Broadtvay 

South Boston, Masę.
JOSEPH BARACEVKIljS

Laidoturių Direktorių
Tel. SOnth Bosten 8-2590*

Studentų 
lizacija tūri 

savo namus, rėn^a įvairias 
kultūrines programas, pobū-. 
yius, kurių metu yrą pt^ki 
proga susitikti įvairių tautų 

suskirstyti'į keturis periodus, • .studentus, išgirsti jų nuomonę. 
— du iš jų studentai mokosi, apie Ameriką, komunizmą ar 
kitus du'dirba. Nors bakalure- kitaš mus domįnančfcts klausi- 

i_i pačiu juos galima
.penkerių metų, tačiau per dar- painformuoti ir apie savo kraš

tą. Keletas -lietuvių studentų 
šiai draugijai jau priklauso.

tx> periodus, galima ne tik už-
• sidirbti pinigų* pragyvenimui,- _______
bet-kartu ir įsigyti nemažai ' Džiugu, ka'd pradedančiųjų 
praktikos, ypač inžinerijoj — studentų įkaičius gan didelis, 
.pats ~ universitetas suranda _ apie 90% šiais metais^bai- 
dąri>us ir paskirsto studen- —gurių gimnazijas pradėjo siu
tams pagal jų studijuojamas ^dijas. Jei ir ne visi iš jų baigs,' 
sritis. . . _ / jei ir ne visi baigę nueis mums

' < . , ■ norimais keliais, tačiati juo

»
7* fejttvair.

- Tai yra napjasis 

Amerikos kelių 
ttandartas.

Įu 41 “Wcrth More” 

ypatybe jis daugiau 

vertas, kai jį perkate..
jd&igiau vertiis, 

kai jį parduodate.* 

Kai kiti skuba 
vydamiesi, Fordas vėl • 

išsikišo toli į priekį, 

pateikdamas Jums 

vertingiausį 

automobilį

Naujas apinavydaliaimc 
• standartas x
Fordo girto pavidalo iškeltu 
viršum korpusas u'naujas 
Fordo nuostarth’s važiavi
mas, nj»saugr> automobilį n, o 
kelio sukn'rtim*. park’s išlai
kyti Jūsų Fordą naujesni ir 
geriau atrodanti dane metu.

Litmuinimi

' M O V E R S

SO A4B18
i- IKSURfcb <umi toOiM'CD
I-ocal and Diatano *«-»

80. BOSTON. MAS-

A. J. NAMĄKSY
Offk* Trt. 80 MMS •

REAL ESTATE & INSUMNCf
409 WJBROADWAY

So) Boston, Mass.

RFX »7 OKIOLfc SrtMrf 
West Roxbury, Man.

TeL PA f
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XKW YORK CITY

PARDUODAM

)\A* PAPROUKAS
LIRI RCAS

S656 35th Street- AVnodhaven 21. > Y

tTSortnot; k“jaū-:ai - Užkandžiai - T<->- IzJja - 'T’rzika -

5*2 GRANU ST.. kar'.pa5 Union A-.-. BROOKUYN. N Y

PARAMOUM BAR & GRILL
STANLEY MISIŪNAS IR SŪNUS ED5VARD MISIŪNĄ* *-* * '


