
Keturių konierencra 
Kada šnekesį* dei ai

Kai įstrigo derybos Ke
rėjos. dėl Austrijos. dėl paro
pos kariuomenės. dėl Triesto. 
1953 pasirūpino perduoti savo 
įpėdiniui dvejas naujas dery
bas.

Vienos — dėl atome. Gruo
džio 21 Maskva atsakė, kad 
priima prez. Eisenhowerio 
gruodžio 8 dienos siūlymą de
rėtis dėl atominės energijos 
kontrolės ir panaudojimo tal- 
kos remmams. IMassva pas.sa
kė už atominių bombų sunai
kinimą. Kas derybose dėl ato
mo dalyvaus ir kada bus tos 
derybos, dar nesutarta. Spėja
ma. dalyvaus tie. kurie turi 
atomines bombas — Amerika. 
Rusija. Anglija. Kanada.

Nežinomasis
Prancūzijos naujasis prezi

dentas Rene Coty pareigas per
ims sausio l“.

Coty yra “1 metų. senato
rius. parlamente jau 30 metų. 
T j g Isrerzkrimss : o~c-zide^;vs 
visuornerei bvvo maža: žir.s- 
mas. Ir dabar net nežinia. ar

prezidento soste

• Korėjoje iš 21.354.yC gy
ventojų katalikų yra l-“.3 . 
Jų ska.čioS soa.ma. auga..

• Anglijoje dabar yra 2 -
918.T9C katalikų. gyvenarmų 
parapijose. O apskritai kariu
kų Anglijoje yra tarp 4-5 mir- 
jorių. arba gyvmrijų -m.:mm.. 
dalis. Per 1953 '1.53.:
konveriitai. Kur:g; - yp'T

• Vokietijoj#* ži“m~".s 5 
sovietinių arentu -mum"-.

Mibkvi karianp -r kirza:
Maskvos ia’kmė'

dž.ausine ..'«bu--
bara už Tdrzano' rodymą S<- t va?- 
vietų gyventojams no? s - --
gal veikia., gyvul.us Esą mo -n. m.
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A. J. NAMAKSY

TAYLOR’S MARKET
*Where Grarutna Shopped'
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SCHWABEN HUL, Knickerbocker Avė., Brooklyn

SAUSIO- 
JANUARY

409 West Braoiway
South Boston 27, Mass.

Gnfodžio mėn. 25 dieną, šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
krikštytas Juozo Raščiausko ir 
Irenos Ragauskaitės - Raš- 
čiauskienės sūnus Vito ir Juo
zapo vardais.

Lietuvių 
gruodžio 27 vyčiai suruošė ka
lėdinį vakarą. Programoje da
lyvavo Kalėdų Senelis ir dūli
no dovanėles, o vėliau sekė šo
kiai. Atsilankė daug vyčių ir 
jų prieteiių.

Parapijos vaikučiams 
kalėdinis parengimas įvyko

BARASEVICIUS ir SŪNUS 
F U N E R A L HOME 

254 W. Broadway 
South Boston, Mass. 

JOSEPH BARACEVIČIIS
Laidotuvių Direktorių/’ 

Tel. SOuth Boston 8-2590

Gruodžio meni 18 dieną Bo
stono lietuviai skautai užbaigė 
Vadovų kursus. Užbaigimo pro
ga buvo suruošta arbatėle Tau
tininkų namuose, East St. Kur
sų užbaigimo arbatėlėje daly
vavo lektoriai ir kursantai. 
Kurrų organizatorius ir vedėjas 
Algis Banevičius gražiais žo
džiais padėkojo lektoriams už 
paskaitas, o kursantams už 
stropų lankymąsi kursuose. 
Penkiems skautams, geriausiai 
išlaikiusiems egzaminus, buvo 
įteiktos ddVanos. Dovanas ga
vo: D. Adomkaitytė, Tautvy
das šlažas, Rimvydas Tamo
šiūnas, Romas Venckus ir Re
gina Galdikaitė.

Mišių patarnautojų balius
Gruodžio 23 d. šv. Petro pa

rapijos Mišių patarnautojams 
buvo surengtas kalėdinis ba
lius. 2 vai. p.p. jie susirinko į 
salę po bažnyčia ir čia kun. 
Antanas Kneižys parodė įdo
mų filmą .“Phan tom of the O- 
pera”. Pertraukos metu jis iš
dalino visiems kalėdines dova
nas, o kad maloniau būtų žm-

JUOKINGOS PAMAIVOS 
iš lietuvių kūrimosi

Res. 37 Oriole Street
W. Roxbury, Mass.

Svarbus pranešimas
Šv. Petro ir Povilo d-jos 

metinis susirinkimas šaukia
mas 1954 m. sausio 3 d. 1 vai. 
p.p., 492 E. 7th St, So. Bosto
ne, Mass. Susirinkime bus 
svarstomi svarbūs reikalai ir 
renkama 1954 m. valdyba.

J. N. Jeskevičius, rait

460 WEST BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

• • J^NNA jAjniŠ;' &y.C<’4’ ‘ 

The Choice of Smart Women

CASPER’S BEAŲTY SALON *

ledų ir po buteliuką toniko.
Serga seselė Perpetua

Jėzaus Nukryžiuotojo ■ vie
nuolyno seselė, kuri mokyto
javo Cambridge lietuvių para
pijos mokykloje, jau visas mė- 
nesis kaip guli ligoninėje. Ji 
gulėjo Cambridge miesto ligo-

Z4U£TSKAb
FUNERAL . HOMF 

564 EAST BROADWAY 
x South Boston, Mass.

D. A. Zaletskns. F. E. Zaletskaa 
Oratoriai ir Balsamuetujai 

Pat&rnavimait diena ir naktį 
Koplyčia Šermenims dykai.

NOTARY PUBLIC 
fel. 8^815

SOuth Boston S- 2609

Hrs: 8:30—4:30; Wed. 8:30—11:30 AJ4.
Thurs. 8:30—0:00 P.M., ..

§ Free Deliyery Phone SOuth Boston 8-1070VOKIŠKAS RAMO 
APARATAS 8 LEMPŲ 

su visomis bangomis kaštuoja 
tik $10©,—

ATSTOVAS STASYS GRABLIALSKAS 
^Thomas Paris So. Boston 27, Mass.

Cleveiando Astovas:
A JOHNSON. 7Rlfi Decker Ave^ Clevetand, Ohto

nanėje, o gruodžio 24 d. ji per
kelta į šv. Elzbietos ligonių^ 
Brighton, Mass. Josios sveika^ 
ta gan silpnoka. Praėjusio 
sekmadienio pamaldose South 
Bostono šv. Petro bažnyčioje 
visi parapiečiai buvo prašyti už 
ją pasimelsti.

Christian A. Herter,
Mass. valstybės gubernato

rius, iškilmingu raštu paskelbė 
sausio mėnesį kaip 1954 
March ©f Dimes aukų rinkimui 
kovai su vaikų paralyžium. 
Atsišaukime kreipiamas į vi
sus žmones prašant gausiai 
aukoti, a

Bostono studentės
skautės sausio 29-31 Putnu

me pas N. Prasidėjimo seseles 
organizuoja skautėms žiemos 
stovyklą. Tuo norima mergai
tes supažindinti su Lietuvos 
gyvenimu. ' Kviečiamos daly
vauti skautės ir kitos mergai
tės nūo 17 m. amžiaus. .

Ralfo Banketas
Bostono BaJfo skyrius sau

sio 17d. Lietuvių Pil. Khibo 
salėje ruošia 
jaus užba^

ADWAY SOUTH BOSTON,. M^S.
. ^TeL SO 8-9570, •,. ■

=£!= DARBININKO VAKARĄ

Mišių Auka”, gis vadovėlis y-* 
ra plačiai naudojamus visose 
katalikiškose mokyklose. *Var 
dovėlio išleidimą finansavo 
James ir Sofija Strigūnai. Pa
rapijos klebonas kun. Pr. Vir- 
mauskis viešai bažnyčioje pa
dėkojo ponams Strigimams 
už šią didelę auką parapinei 
mokyklai ir vieną Įmygą jiems 
įteikė Kalėdų pirmąją dieną.

Susituokė
Gruodžio mėn. 25 dieną šv. 

Petro parapijos bažnyčioje mo
terystės sakramentą priėmė 
John Hoban su Marijona Jan- 
kūnavičiūte. Alni jaunavedžiai 
.tarnauja Amerikos laivyne.

Pakrikštyti
Gruodžio mėn. 25 dieną šv. 

Petro parapijos bažnyčioje pa
krikštyta Aldonos Marijos var
dais Albino Liaubos ir Marijos 
Janinos Martinaitytės - Liau- 

tbtenės duktė. Krikšto tėvais
Antanas Ažetis ir 

Eugenija Aželienė, iš New Yor-

REAL ESTATE and INSURANCE 
APPRAISER

*■ Laidotuvių direktorius ir 
v balsamuoto?as
' NOTARYPŲBUC
s PriMMkąrinęNr tfia** ir naktį 
Nauja moderniška koplyčia šėr 
naenims dykai. Aptarnauja Cam 
bridže ir Bostono kolonijas že 
miausiomts kainomis^Kainos to: 

pačios ir į kitus miestus.
Reika’e iauldU: Tel.TR 8-6431

bą, taip pat kalbės organizaci
jų atstovai. Po to meninė dalis - 
ir šokiai.

Visus" kviečiame gausiai da
lyvauti. Bilietus prašome įsi
gyti:. Mukaus gėlių krautuvė-* 
je arba Ivaškų baldų krautų** 
vėje.. Ypatingą dėmesį atkrei
piame į buvusius tremtinius, 
kadangi visas benketo pelnas 
skiriamas jų buvusiems drau
gams, • dar vis vargstantiems 
Vokietijos stovyklose ir ligoni
nėse. . B- M.



BROCKTON EDISON COMPANY |Nekaltumo ženklas ir bolševizmo dėmė
Dar vieneri metai nueina praeitin. Kai- kam jie buvo pasku-

Daugumas jų buvo kilę iš var
gingų sąlygų. Jie tik šypsojos,

mosios balsas neišjudino Jacko.
Kai vakare guliau, jaučiausi

M

(bus daugiau)

giau-padrąsinimo ir paramos kaip Nekaltai Pradėtoje?

kad M paliktų ramybėje vos tik atėjusius gyventi, reikia dau-

Marijos Šventuosius metus, ps išreiškė viltį, kad “visas pasaulis

“Sakėte, kad Mary jums la-

Padaviau jam Mary laišką. 
Buvo tai nuoširdus laiškutis. 
Prašė bičiuliškai, kad grįžtų. '

mano byloje buvo dar pora jo 
draugų laiškų, kurių jam nebu-

ir to pikto galą. Bolševizmo grėsmė netuojau ir nevisų buvo su
prasta, tad daug kam ilgai nebuvo aiškūs ir Marijos įspėjimai. 
Jos duoti ženklai imta labiau įžiūrėti tik tada, kai pradėta laukti 
bbtševiano galo dėl nežmoniško to pikto spaudimo. Ir kai šian
dien retina stoti į aštrias grumtis su bolševikiniu slibinu, kuris

Didelis pasirinkimas įvairių 
VYNŲ, ALĖS, ALŲ IR VALGOMŲ 

PRODUKTŲ.

6

z ž

ginčytis 
kas namo-Jau antri

4

mas išsisprendė. Vos tik atėjusiem. taip pat dar nerūpi, kas jų 
laukia: jie tik pirmus žingsnius da stato, žmonija taip keliau
ja iš metų į metus, vienus palikdama, kitus pasitikdama, kol 
kartą ir jos visos likimas bus galutinai išspręstas.

Tan tikslan artėdama ji kasmet praeina pro virtinę įvykių. 
Vieni jų prabėga mažai pastebimi, kiti iššoksta ir subanguoja 
visą pasaulį. Svarbesnieji iš jų, pažymėti 1953 data, aprašomi 
dvejuose šio numerio puslapiuose. Galima nesunkiai išskirti, kas 
dar prasitęsia į ateinančius metus.

Du pasekantieji dalykai ypač krinta į akį: tai stipri bolše
vizmo dėmė ir įspaustas Marijos ženklas, popiežiui paskelbus 
šventuosius metus. Tie du dalykai nėra be ryšio. Marijos ženk
las pro besikeičiančių metų slenkstį greta bolševizmo praeina 
jau 36-tąjį kartą. Ar esame į tai atkreipę dėmesį?

Bolševizmu! Rusijoje dar bekylant, 1917 metais, apsireiš-

atuktefiu į kluono peludę. Pa>

Čta man akys atsivėrė. Aš 
supratau, kur esu ir kad vel- 

spjoviau K pakluonėm parėjau 
namon. <

— depety, — įsiterpė šelmi-' 
nkas, — gerai, kad velnio

de, kur netoli Šukių durpynai.

— Kiek mes ten nugėrem! 
Ged išėjo po trikvortę ant žmo
gaus. Ką tai reiškia vyrui? Ne, 
ne, kur Čia. Tikras velnias ve
džiojo!

Užkurio kluono stovėjo ir dū
mė man akis.

kalta, © velnias vedžiojo, 

stikliuką. Nusišluostęs ūsus 
pridėjo:

,— Aš iš savo gyvenimo ga- 

velnius, bet manim nepatikė

tikimą su kriaučhnn Mačiuliu.

jo kriaučiaus ir muzflcanto
Mariuto? Tai ir jo nutikimais

kių.

naktį. Tad turėdami laisvo lai* manorpah

si Y ’jį?; •?

atsitikimu, kuri «a pakąrto- dėjo virpėti

Amerika yra neribotų galimy
bių šalis. Jie buvo matę mūsų 
didmiesčių puikias vitrinas ir 
jose Sukrautus turtus, bet ye 
nebuvo ragavę, kas jų viduje 
yra. Ne >ems tai buvo. Dau
gelis jų neturėjo šeimų arba 
turėjo jas per dideles.

Bet Jack nebuvo toks. Visą 
naktį praleidau prie jo bylos. 
Iš popierių mačiau jį kilus iš 
mažo miestelio Vermonte. Jo 
tėvai ūkininkai; jis jauniausias 
iš trijų brolių. Policijos prane
šimai leidžia paprastai ir avi
nėlį įtarti, bet apie jį mažiau
sių užuominų. Jis namie turė
jo, kaimyno dukterį Mary nusi
žiūrėjęs ir rengėsi ją vesti. 
Mary jo laukė. Tiesiog nesu
prantama, kodėl turėjau dar 
plauti jam smegenis.

K kariuomenės popierių pa
tyriau, kad jis buvo visada 
klusnus, drausmingas ir drąsus. 
Sugalvojus ekspediciją į priešo 
užnugarį, jis pasisūlė savanoriu 
drauge su kitais trisdešimčia- 
■keturiasdešimčia vyrų dviem 
trim valtim, šioje ekspedicijo
je jis pateko į nelaisvę. Tai ir 
viskas. Man taip ir neaišku bu
vo, kas nulaiko jį nuo namų, 
kai pradėjau jį kalbinti.

Kalbinamas Jack atsakinėjo 
ramiai, be jokios arogancijos, 
kaip daugelis kitų, jau iš anksto 
pripumpuoti propagandos. Bet 
praėjo ištisos valandos, jis ne
sutiko grįžti. Viena man kri
to — jis vengė man pažvelgti

CPL. WHJJAM MILANO iš ptriladelphijos, buvęs Korėjoje 
nelaisvėje, liudija Senato komisijoje apie komunistų žiauru
mą ir rodo sužalotą ranką.

KRIKŠTYNOSE
a. Grigaitis

nuotykių pasakojimai ir paga
liau šyvio šokinimas.

Taip kriaučius Mačiulis geroj 
nuotaikoj pakluonėmis grįžta 
namon, štai jau netoli ir Grigo 
pirtis. Kriaučius žiūri — lyg 
pro imties langelį šviesa. Mano 
sau, gal kas linus džiovina. Tai 
buvo rudens, metas. Prieina ar-

jus mano užeisiąs vidun, au- 

laiškai, jei mamos balsas "ir 
Mary kvietimas nieko negelbė
jo. Tačiau negalėjau miegoti. 
Man kalbėjo, tur būt, medžio
tojo instinktas, kuris neleidžia 
nurimti, kol nesumedžioji. Ry
tą paprašiau, kad man leistų 
dar kartą su Jackų pasikalbė
ti, Pusę dienos tarėsi, iki paga
liau sutiko leisti man dar dvi 
valandas praleisti su Jadku.

Trečią valandą po pietų mu
du vėl pradėjom. Paskaičiau 
jam laišką draugo, su kuriuo 
jis buvo drauge nelaisvėje. 
Tai buvo mums adresuotas laiš-

visai kortų -nepažįsta. Kriau
čius nutarė su velniais nepra
sidėti ir pro balą patraukė į 
vieškelį narto.

sė toliau.

vestuvių nuvargęs. Vėlai naktį

truputį pailsėti ir užaugo. Pa
budęs — guli be viršu- 
ttoių kelnių. Salia dėžutė su 
smuiku. Dairos, o gi netoli prie

“Tai netiesa, netiesa”, ėmė' 
jis šaukti. “Tai jūs suklasto- 
jot.. tai melas.”

“Bet, Jack, — tariau jamą -.< . ■
— kam gi mums korporak)
Brown laišką falsifikuoti?’’ 91 * ' ' A •

“Jis fąlsifikuotas, falsifi- Sj 

kuotas, — kartojo Jack, —Dži- ** 
maą^yra žuvęs, aš tai žinau, S 
Džirnas negyvas.” * 9|

“Nesąmonė, — tariau atsis- g 
todamas ir prieinamas prie S 
Jacko. — Džimas yra - namie 5įt 
Hagerstown, Maryland. Jis ra- » 
šo, kacTjis grižo sveikas iš jū- « 
sų ekspedicijos.” Aš perbėgau ąg 
akimis laišką. “Mėnuo vėliau » 
jis buvo sužeistas. Jis buvo nu-' įg£ 
gabentas į Tokio. Jau metai, 
kaip jis namie. Jam einasi ge
rai.”

Mykoiines aš kriaučių vėl pa- ’ Mykdinių jis grįžo su gizeliu 

ženklinsiu jaučio odoje.
Velniai sukirto iš rusiškos

manote?

lyg tikrai taip butų buvę, — 
įsikišo šeimininkė.

— O ką jūs manote, —man 

jei aš kiek padailinu, tai nuo

Per Mykolines kriaučius, po 
mišg»prų užsirūkęs pypkaitę, 
pro Šventorių leidosi namų 
nnk.

Brolyti, negaliu, iki Jo

Saus:
— Aš, Jonas, reiškia ištęsė

jau pažaidą fld Joninių... Nusi
spjaut!

Ir, žinote, Šlekys’ įkalbėjo,

Linksmu Kalėdų ir % 

Laimingų Naujų Metų

DUGEY’S PACKAGE STORE
ARTHITR STREET BBOCKTON, MASS.

TeL Brockton 649.

JOE’S BAKERY
WHOLESALE t RETAIL

TeieohoBe Conn.

< Laimingų Naujų Metų 
į DIL J. C SEYMOUR

c 534 E. BROADWAY, 

:< SO. BOSTON 27, MASS.

savęs — ne: suprato negerai 

savas, mašinoj nuolat siūlas 
trūksta, prosas tai per karštas, — tarė Žeimys. *

— tarė mano tėvas 
žiūrėk, kriaučius

kys tai ne velnias?
— Šlekys tai Šlekys, 

krikštyta dūšia, — aiškino 
mys.

jam ant krūtinės (jau tuomet 
kriaučius buvo kiek dusUtin- krikštytą, bet kartais ir. 

velnias įlenda, — pridėjo 
ras.

čiusTeikatogas nekaštavolų, _ Tfe 
Šepetys.

—- Bet Šlekys buvo beMano mama, žinote, buvo

žmonėms. Tikriausiai g buvo 
nugirdusi apie šlekio vaišes su tikrųjų,' o gal tikras

___tik mainai ir kriaučių!, šb ir 
pasipasakojo atvirai, kaip jį 
sugundė sulaužyt .blaivybės į-

Ttem tiemr—‘
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VASARIS 2 Eisenhowe- 
ris savo kalboje atsisakė nuo 
slaptų sutarčių.

5 — Dulles paskelbė 75 die
nų terminą Europos vienybei 
įvykdyti.

12 — Sovietai nutraukė dip
lomatinius santykius su Izrael

24 — Prasidėjo JT sesija, 
kurioje Lodge 10 punktų kal
boje kaltino Sovietus dėl Ko
rėjos ir Indokinijos karo rėmi
mo.





mai visiems.

OUR HOLIDAY

BANK

We are gntefvl for the cnrtom et 
extending Chrtrtmaa Į^wflhgr^W 
gives us aa oppdrtanity to tefl yca

Tegul 1954 atneša Jums naujos 
vilties ir geros laimės.

fite proga malonu paminėti, 
'kad skyriaus vaidyba gaima 
BisOikCiiopą paramą iš prel. X 
Amboto, jo padėjėjų kunigų ir 
daifee&o be pažiūrų skirtumo 
lietuvių hartfonfiečių. Pasi-

TO. YOU AND YOURS.
May Your Days be Filled 

with Good Cheer and
Felknvship throughout ’54

LB* su lietuvių klubu rengia 
šaunų Naujųjų Metų sutiki
mą. Programoj bus įdomūs lin
kėjimai vieni kitiems galės 
pasakyti visus savo Jurdies svei
kinimus. Be to, visi galės šok
ti, nes gros smarkus Trio or-

Aiškėja, kad iš Korėjos de
rybų nieko neišeina, kad Pran
cūzija ir toliau nori atidėlioti 
Europai vienyti sutarčių tvftti- 
nimą. Per metus Amerika tei
keis lūkuriavimo taktikos. A- 
merikai stoja klausimas, ar ir 
toliau lūkuriuoti, ar šaltojo ka
ro tempą stiprinti ir žygiuoti 
pirmyn. Dulles pasirinko ant
rą kelią ir paspaudė Prancūzi
ją. Bet tai jau ne pirmas pa
spaudimas. Kai DūHes vasario 
mėn. Skyrė terminą Europai 
vienytis ir H to nepadarė jokią 
išvadų, Europa tikisi, kad ir 
dabar grasinimas nebu^ įvyk
dytas. ■ ■

Su neišspręstais Jdaurinuds 
ir dar su papildomų te'rimu, 
ar Amerika pasiryš ŽygteM 
pirmyn ar stumdysis p^MMdš 
rinkoje toriui — pereinamą j
Nąuftv Mitute

rengtiLietuvos Nepriklauso
mybes šventės minėjimą. Nu
matyta kviesti čiurfionio an
samblį iš Cleveiando ir lietu
viams dirbantį kongresmaną 
Ch. Kersteną.

SEASON’S GREETINGS 
John S. Clark—County Assessor 

Fraiik L. McPartlin — 
Ward Committeeman 

Daniel J. Roman—AJdennan 
SOtk Ward Eeguter 

Demoeratic Orgaaizaiion 
215 S. Cicero Avė.

gražiu Žpdzi114 nnujsni LB pir
mininkui, neš jie turėtų būti la
bai gražūs ir didingi. Mes tiki
me, kad ir visuomenė supran
ta jo didelį pasiaukojimą lietu
vių visuomenei. Juk jis visur 
pirmas
movėnų veikloj, radijo progra
moj, šeštadienio mokyklos dar
be ir kitur. Sveikiname naujo
se pareigose, bet nė todėl, kad 
tik sveikinti, bet kad sutartinai 
pagelbėtumėm ir toliau lietu
viškai bendruomenei kilti ir 
dirbti savo didelius darbus, ku
riem ji skirta. ,

LB- darbų planas suaustas 
labai didelis ir gražus. Dabar 
tik tenka laukti iš visuomenės 
tiems darbams paramos. Vie- 

-zjascbdžiaushi Uždavinių —su-

To Ali Our Friends 
HOLIDAY GREETINGS 

From 
WESTERN POULTRY 

£ EGG 00.
941 N. Western Avė.

Lfaįl kas nedaug įsijungianau- 
jri atvykusiųjų lietuvių.

? Kitas susirinkimas bus 1954 
<m. sausio 8 d. 7 v.v. par. mo
kyklos patalpose.

Įmingu bei sėkmingų 
, NAUJŲ METŲ 

mūsų geriesiem lietuviam 
draugam

Wonderland 
Ballroom

2940 M3waukee Avė. 
AL 2-9799

wfth our amrmert wtahes
■ r fior yotu* .

ČhriMmtt and Nėvr Year’s

TO ALL OUR FRIENDS 
May the coming year 

bring
Peace and Prosperity 

to all.

May Ytenr Hanse 
vflbmte 

fffthlMgjhterajBd nenfanest
• - •------ < -1

g Alto ir Balto skyrius
rf- V. Europoje lietuvių tremtinių 
< • naudai vykdo drabužių k ava- 
į'; lyses rinkliavą — vajų.
į * surinkta ir per Balto centrą 
r; pasiųsta 2182 svarai. Be to, 
v? švenčių proga, pasinaudojant 

teikiama ^lengvata, esantiems 
V? ligoninėse ir sanatorijose pa

siųsta 100 Care siuntinių' po 
U sv. maisto. <-

Aito ir Balto skyriaus susi- 
rtakžmai įvyksta kiekvieno 
mėn. antrą penktadienį 7 vai. 

parap. mokyklos patalpose. 
.'■£ Skyriaus valdyba kviečia at- 

< stovus? skyriaus narius ir vi- 
; K * sus geraširdžius hartfordie- 
; čius ir apylinkės lietuvius kuo 
i "“į garsiausiai į susirinkimą atsi- 

lankyti, prisidėti darbu ir au-
I ■ Iromis prie vykdomų drabužių 

^ ir avalynės vajaus ir . tuo pa- 
^'jengrinti V. Europoje likusių

BOOfAN DAIRY 
140 W. ONTABIO SUperior 7-6800

CHICAGD, ILL.

Visiems draugams ir kaimynams 

džiaugsmą paskelbtam. Puikia da&- 
tą Jvrbs krautuvė pilna dH ateinan
čią Naują Metą.

xapl S. Cahfomia Avė.
CRavvford 7-1920

1953 METAI
(Atkelta iš 5 pšl) 

Anglija sutarė grąžinti Italijai 
Triesto A zoną.

13 — Urugvajaus parla
mentas paskatino vyriausybę 
remti Lietuvos laisvės kovą.

15 — Pradėjo negrįžtančių 
belaisvių “smegenų plovimą.”

21 — Kard. Spellmanas kal
bėjo per Amerikos Balsą apie 
tautų išlaisvinimą.

Aprimo ginčai dėl Korėjos 
tarp Anglijos ir Amerikos. Pa
čioje Amerikoje buvo ryškina
mas nusistatymas dėl nepuoli
mo sutarties su Maskva 
(Knowlando pareiškimai).

LAPKRITIS. 3
skundas JT dėl masinių žudy
mų Korėjoje.

7 — Politinių kalinių diena 
ir piketavimas prieš Sovietus.

8 — Portugalijoje parlamen
to linkimai; opozicija negavo 
nė vieno atstovo.

— Sustiprėjo Amerikos' kova 
prieš Sovietus per JT: skundas 
prieš Sov. Sąjungą dėl priver
čiamojo darbo stovyklų, skun
das dėl Korėjos žudynių, skun
das d«y Sovietų gandų, jog A- 
merika vartojusi bacilas. Vidu
je susikirtimas tarp demokra
tų ir respublikonų dėl White ir 
kitų sovietinių agentų.

GRUODIS. — 3 Kerstenas 
kvietė Višinskį pasiaiškinti. 5- 
8 Bermudos konferencija, kuri 
pasiūlė Maskvai nepuolimo su
tartį.

8 — Pijus XII paskelbė Ma
rijos, šventuosius metus.

— Eisenhowerio kalba apie 
atomo kontrolę ir vartojimą 
taikos reikalams.

12 — Derybos dėl politinės 
konferencijos Korėjoje nutrū-

SEAR S ROEBUCK & CO.
1334 Itest 79tti St. SAgtoaw 1-1700

■ CH1CAGO, ILL.

ŠVENČIŲ PROGA 
Sveikina

Dr. Agnės L. Kartvoski
2IM w. ssa st -

VI 7-3355

Duchess Bridal 
Shop

12759 Western Avė.
FU 8-2580 Blue Istend

PANxxMA-m*1CAVER, Ine. į 
2<S3 Tcuhy Avė. 

Ambaatador 2-4800 '
a Call your Panama-Beaver Man > 
B “Always a Live Wire". į

frieafly patoonage.

— National Security Savingi 
&Loan Associatkm

3235 W. 26th SL , BMop

f



Ir jusu patikimas
Fordų pardavėjas turi

VARTOTŲ AUTOMOBILIŲ IR SUNKVEŽIMIŲ

JOIN OUR NEW

dirbančiai moteriai, leidžiama 
rjaudotis virtuve, - prieinama 
kaina ir pirmenybė duodama 
lietuvei Mkkfle ViDage, tel 
DA 6-316# . c

Our Holiday wish is 
that this is the 

‘ Merriest Christmas 
You 

have.ever had.

Popierius iš stiklo
Amerikos mokslininkams pa

sisekė pagaminti popierių iš 
stiklo. Jis neturi jokių kitų 
priemaišų. Naujasis popierius 
labai gerai panaudojamas įvai
riems filtravimams ir izoliaci
jai. Jo gamybai naudojamos 
paprastos popieriaus gaminimo 
mašinos ir susukamas taip pat 
į didelius rutulius.

TeL EVergreen 6-5181

KARI EHMER - PORE STORES
Geros rūšies įvairios mes 

ir kiti matote pro<
69-38 Myrtte Avė.

Glendale, N. Y.
136-59 Roosevelt Avenue

Fiushing, N.Y.
68-38 Forest Avenue

Ridgewood, N. Y.
r60-04 Woodstde Avenue

Woodside, N. Y.

222 W. ADAMS
CHICAGO, ILL

Garantuotai taisoma televizija^ kambariniai bei auto radio, 
stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai

■ —-— (recortUcharigers).
Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven, 
Richmarib EfiU, Ozone JPark, Forest HU1, Jamaica.

JOSŲ VARTOTO AUTOMOBILIOGE
RIAUSIA VERT® YRA JC8U PATI

KIMO FORDŲ PABDĄ VĖJO 
ATRAMA

Stepheft BredesĮ 
adVoiaTAS

*JOHN DERUHA, M. D.-
pūsik., odos, kraujo, vidurių ir kitų Jifsą gydytojas 
na Tr kraujo tyrimas 3 <M. Priėmimo valandos 10-2 ir 4-0 

Mokslus baigęs Europoje
<K6th STREET NEW YORK CITY,
ilgton Avė. pčjdteminio traukinio stoties. Lengva privažiuoti 
itr. Atskiri laukimo kambariai vyrams ir* moterims.

PARDUODAM NAMUS
Turime gerų namų pardavimui—Woodhaven, Ricbmc 
Hill ir kitose apylinkėse. Taipgi išnuomojame kambar 
ir patarnaujame visokiosrapdraudos finsurance) reikalui

greitai ir gerai. ' w 1

J. P. MACHULIS 
REALESTATE& INSURANCE

8656 85th StajetA Woodhavea 21, N. Y.
TeL VIrginia 7-1896

kutiniu metu italų komanda 
šiek tiek sustiprėjo. Bd šiol jie 
vis dar negalėjo atsigauti nuo 
tragiškos lėktuvo katastrofos, 
par kurią žuvo dauguma Ita
lijos rinktinės žaidėjų.

Sh»riey Fry laimėjo Barran- 
ųuilla teniso turnyro moterų 
grupės varžybas, finale nuga
lėjusi Hart per 3 setus. Vyrų 
grupes laimėtoju tapo ameri
kietis Larsen.

Jau pagarsėjęs australas 
John lAndy šiomis dienomis 1 
mylios atstumą nubėgo per 
4:02 min. Tai trečia savo ge
rumu pasekme pasaulyje ir da
bar vėl pradėta bandyti, ar į- 
manoma nubėgti mylią per 4 
min. Pasaulinis, rekordas pri
klauso garsiajam švedui G. 
Haegg per 4:01, 4 min.

Argentinos vyriausybė nu
pirko Anglijoje arklį Aristo- 
phanes, už kuri sumokėjo 
$4,680. Tai didžiausia suma, 
kuri^ buvo išleista perkant dar 
treninge esanti arklį. Pi V.

North Avenue Federal Savings 
& Loan Association

560 W. North Ave._ MOhawk 4-4320

— Kuo norėtum.būti: milio- 
nierium ar džiovininku? — 
kalbėjosi "du.
' — Koks klausimas? Aišku 
milionierium!

— O aš bevelyčiau džiovi
ninku, nes pagal medicinos da
vinius džiovininkų temiršta tik 
40 procentų, o milionkriai Viri.

Td. Atsegate 74)349 .... " " ' ’

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS
’ B A N G A ,

346 REDGEtfOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y.

O’MALLEY & McKAY
• INCORPORATED •

Lnksmiausiy švenčių visiems

Iš pat širdies gęlmių linkime Jums 
viso geriausio per s^ėntes ir pasise
kimo ateinančiais Naujais Metais.

DIEVAS TELAIMINA* JUS!

OUR BEST WISHES FOR 
A HAPPY HOLIDAY 

AND
A PROSPEROUS 1954

SEARS ROEBUCK & CO 
452 STATE ST. 

HAMMDKD, IND.

daugelį savo lietuvių klientų.

SKAJA FUNERAL HOME 
3650 W. BE12UONT A VE.

Dorothy Skaja, laidotuvių direktorė 
Bemard Shap, Jr., baizamųotojas

lvėw Lenox Lumber & Hardware Co 
WOLF EOAD MOKENA, ILL.

' Mok eaa 3241

185-24 Horaee Harding J3h< 
Fresh Meadovs, Flusfanigf’ 
219-17 Jamaica Avenue .

Queens VUtege, N. Y. Įs 
176 Rockaway Avenue - Jį 

Valley Streatok'Jt Y.
<380 White Plalns Rotfd < 

Br<mx, N.Y. . ’ . r. ** 
19 West Post Road ’ * - -.J

WMte Plains, N. Y.
MAIN STORE į|g

6202-10 MYRTLE AVĖ. GLENDALE 27, N. W

, Įvairenybes 
IŠTIKIMAS ŠUO

'Vestfalijoje, Vokietijoje, vie
nas ūkininkas pardavė savo 
giminei aviganį trejų metų šu
nį. Naujasis savininkas išsive
žė šunį automobfiu už 140 ki
lometrų. Po trijų dienų buvęs 
savininkas išgirdo nakčia 
krapštantis į duris. Atidaręs 
pamate savo šunį sugrįžusį, bet 
kruvmais nagais, išvargusį 
tiek, kad nuo ^avo migio tris 
dienas nesijūdinp ir nieko ne
ėdė. Paskui vėi atsigavo ir jau 
liko pas senąjį šeimininką.

įsigyk NAUJO AUTOMOBILIO 
i( . važiavimo pasitikėjimą .
- VARTOTO AUTOMOBILIO kaina

SEASONS GREETINGS
Best Wishes for a very Mery Christmas 

jŠĖ and a prosperous and successfull
iC New Yęar.

» HOT POINT CO. »
M. , 5600 W. 1AYLOR ST.
3? CHICAGO, ILL S

ičš4^
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Brooklyn, N. Y.

SPORTO KLUBAS

NAUJŲJŲ

Naujoj

komisijos turės savo viešus po
sėdžius. Po to 11 vai bus iš
kilmingos pamaldos Apreiški
mo par. bažnyčioj, o 12:30 vai.

bei mėgiami. Jie yra pasirišę 
ir trečią kartą Brooklyną ap

taškyti. Stasio 10 <U 5 vai p.p.

Veteranams ir Ją štattMH
Sodai Security -administra

cija praneša, kad neseniai įvy
ko atitinkamo įstatymo pakei
timas, kuris pramato, kad tie, 
kurie 1953 gruodžio M d. tar-

gk) orkestras. Kas norėtų he- 
zarvuoti sau stalus, prašomas 
skambint GL 5-7%l.

IŠNUOMOJAMAS 3 kambarių 
ir maudynės butas su patalpa 
bizniui. Tinka grožio salonui, 
kirpyklai, foto salonui ir kt. 
504 Wflson Avė. (važiuoti BMT 
14 St Canarsie Line iki Halsey 
arba Wilson Avė. station). Ga
lima pažiūrėti kiekvieną dieną 
po 6 v.v. šeštadieniais ir sek
madieniais visą dieną. .

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. Y.

ir įvykusią Kat Dieną padarė 
K. J. Kntaistes, S. K. Lukas 
ir P.-J. Montvila, kuris dar 
nušvietė ir New Yorko Liet 
Itatytas vtašą bei paskelbė, 
kad Vasario 16-šfos minėjimas 
bus vasario 14 Webster Hali, 
N.Y. ' S. K. Lukas

tas pats teatras suvaidins ‘Te
ta & Amerikos” — trijų veiks
mų komediją ,sulietuvintą J.

Suvažiavimo proga sauso 2 
cLGrand Paradise salėje, 320 
Grand St, Brooklyn, 7:30 vai. 
V. ruošiamas viešas meno va
karas su šokiais, grojant A. 
Jazavito orkestrui. Visa lietu
vių visuomenė yra nuoširdžiai 
kvifeŠama atsilankyti j meno 
vakarų ir dalyvauti iškilminga
me uždarymo akte.

For Better F»6d £ Service
Irena * Jagvatei*

ST. 8*8283
K — Mi Avė. ta B’Uyn. N. T.

tautiete, dekoracijos K. Jatu- 
&X, Pastatymo globėjai —Wa- 
&taurio ateitininkai.

namų ir msurance pirkėjus bei 
pardavėjus,

taip pat visusAitus savo draugus, 
linkėdamas jlemš 

laimingai praleisti šventes ir 
d^ųg laimės ateityje.

Ketvirtą tartą New Tafta frferaa sambūris ruošia 
TRAMCO4

SUTIKIMI

Prieš metus Waterburio 
Lietuvių Scenos Mėgėjų Teat
ras du kartus sėkmingai pasi
rodė ,suvaidindamas “Mokyk
los draugus” ir “Svetimas 
.plunksnas”. Brooklyniečiams

Sįtaptaffia *^w>ūfrįi naktis”, 
dridamftctyv ir muzi- 

yfr. Jtalifo] semta apdovanos 
taikumus. Visi nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti ir paremti 
besimokančio jaunimo šventę.

tarnauti karinėje tarnyboje, 
gaus nuolatinius “sodai secu
rity” kreditus, kurie bus tokios 
pat rūšies kaip ir gaunami už 
darbą. Kreditai bus įskaitomi 
į ‘dd age” ir'Žuvusiųjų ''šei
moms mokamus pinigus..

VjsttiiĮįtal iihiili utą 
suvažiavimas

šaukiamas sausio 2-3 d. New 
Yorke. Suvažiavimas prasidės 
sausio 2 d. 9 vai ryte Angelų 
Karalienės par. salėje. Dieno
tvarkėje yra numatyti sąjun
gos skyrių bei centro valdybos

A M. GRUODŽIO SI D.
320 Grand St Brooklyn, N. Y.

Turtingos musų narių gražiai paruoštos vaišės.

J. IMAMO uiktaiaa. Puflti nuotaika.^ , 
Pradžia —- — — — &30 vai. .
Įžanga, vaišes įskaitant — —- >150
Liet Studentų S-gos nariams — $2.50

VBU8 MALONIAI KVIEČIA
“ftvicaM” tanbMa Ntar Y«cta Skyrius

Kad nepristigtų rietu stalus užtaikyti prašome iš anksto 
tel.: UL 9-4039. Eventualus pdnas — parama studentų, 
fondui.

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forett Parkway Station)

Woodhavm, N. Y.
Suteiktam garbinga* laidotuves.
Koplyčios ** nemokamai visos*, 
miesto dalyse; veikia .ventiliad-

ZUZANA GRIŠKKATTB
sužavėjusi publiką ir kriti

kus savo sėkmingu koncertu 
muzikos įžymybių namuose— 
Carnegie Hali New Yorke, 
gruodžio 31 d. praturtins Stu
dentų Ateitininkų Sąjungos 
rengiamą Naujųjų Metų Suti
kimą. Siame baliuje, kuris pra
sidės 9 v.v. puikioje Uotai Bos- 
sert Georgian Ttyraee salėje, 
prie Montague ir Hick gatvių 
kampo Brodklyne, N. Y., me
ninę programą išpildys solistė 
Zuzana Grišktaė, pianistė Ju
lija RajataktaS - ir
aktorius Vftafo Žakauskatk šo-

Įtafitaaų mėgėjams bus 
if ^tsigalvinimas pama
lamą komecžją. Po vai- 
šptai Gros geras or- 

, veiks bufetas. Visi

To AB Its Friends and 
Deposftors

BEST WISHES FCfe
A HAPPT NEW YEAR

Sveikinu Naftiję Metę proga 
visus savo kostiimerius.

Mattliew P. Baltas 
(BIELIAUSKAS) 

FVNEBAL HOME 
M. P. BAUA8 — IMnfctortaa 
AIABALTKCNAS-BALTON 

Be&aki VedSjM 
660 Grand Street ' 
Brooldya, N. Y. 

NOTARY PUBLIC

TeL EVergreen 7-4335
Stephen Aromiskis 

(ARMAKAUSKAS)
Chraberins - Bataunuotojas 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn; N. Y.

To AU Our Friends & Patrons 
Best wishes for a Happy, 

Healthy, Plentifui 
NEW YEAR

Charles Caalčzyaski CorroB 
Attomąyvat Law

31 St Marks PlŠce —N. Y. C.
‘ - OR 4-6559

JOSEPH VASTUNAS 
IMKI Uberty Avė. Rietoftota I
----- T«. VL S-»» i

SCHOLES BAKING, be.
V. Lukas — Vedėjas 

ta Graa4 ta Braeldya, N. T.
TeL EVergreen 4-8802

Lietuviška duona — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visu 
skoni. Tortai ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms ir ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai išpildomi kogeriau- 
siai. Išvežiojome { krautuves tr 
privačius namus

GREETINGS TO ALL 
From 

John Broschak A Zygmunt 
Bereaowsky 

of thė
BEBRY FŪNERAL HOME, Ine. 
525 E. 6th Street, N. T. C. 

AL 4-5746

The WHXIAMSBURGH 
SAVINOS BANK OF 

BROCMLYN, N. Y.
SVEIKINA NAUJŲT METU PROGA

* visus sportininkus, 
narius, rėmėjus, visus futbolo mėgėjus, 

bei tuos, kurie
neapleidžia sekmacienio rungtynių

KLUBO VALDYBA

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
G R A B O R I U S 

BALSAMUOTOJAS

M \ .

S 371 UNION AVENUE Braeklys, M. Y. S
TflL EV, 4-9466 S

tžMtff MMItf SU S MMfit MUK

ZUPP’S BAR & GRILL
“Kur geriausi draugai susitinka”

JOSEPH 2E3DAT, JIL, S&rininkas

A Happy, Frosperous, 
Pleri^td 

NEW YEAR

Stop - Wre, Ine 
125 A^fiuhd Avė.

Senuosius Metus Palydėti Naujuosius Sutikti
- Ateikite Į Studentę Ateiti pinkų Sąjungos rengiamą 

u Metų 
kiną

Gruodžio 31, ketvirtadieni, 9 vak. Georgian Terrace




