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Mao Tsetungas 
nušalinamas? Iš Berlyno nesitrauks ir jo Maskvai neatiduos

Gruodžio 14 radijas buvo 
prašnekęs apie Kinijos diktato
riaus Mao Tsetungo pašalini
mą. Esą jis buvo laikomas su
sikompromitavęs savo politika 
dėl Quemoy ir dėl priverčiamo’ tarė atsakymą į Chruščiovo rei- 
darbo nepasisekimo. Žinia apie I ’ ., ' .
nušalinimą buvo duodama iš na- -riuomenės pasitrauktų iš Ber- 
cionalinės Kinijos šaltinių ir 
anglų spaudos. Tačiau vėliau 
žinia nebuvo kartojama.--------

Vakarai nepripažins ryty Vokietijos ne Soviety Sąjungos agentais
Amerikos, Anglijos, Prancū

zijos užsienių reikalų ministe- 
riai gruodžio 14 Paryžiuje su

kalavimą, kad vakariečių ka

lyno;
— Vakaru vyriausybės yra 

pasiryžusius palaikyti savo po
zicijas ir teises Berlyne ir lais
vą prie Berlyno priėjimą.

- Jei Sovietai Berlyną perduos 
rytu Vokietijai, Vakarei su ry
tu Vokietijos preigūnais nesi-

kalbės nė kaip su Sovietų a- 
gentais.

Prieš išvykdamas iš Pary
žiaus, valst. sekr. Dulles pareiš
kė vakarų Berlyno burmistrui 
Brandtui:

— Neturite pagrindo bai
mintis.

Paryžiaus konferencijos nu
tarimą Vokietijoje laiko nauju 
kanc. Adenauerio laimėjimu, 
nes Paryžiaus konferencija vi
siškai parėmė jo nusistatymą. 
Socialdemokratai priešingai — 
pareiškė savo susijaudinimą,

Maskva grasina karu ir satelitam įsakė 
taip pat karu grasinti

Maskva dėl Berlyno grasina 
karu. Gruodžio 11 Tass paskel
bė Sovietų min. pirm. Chruščio
vo pareiškimus: — jei vakarai 
norės tankais' pralaužti Eelyno 
blokada, tai jėgos pavartoji
mas reikš karą. Sovietai 
pat turi tankų.

taip

tevvohlį šaukti: “Taikai ir sau
gumui užtikrinti Lenkija remia 
sovietinį siūlymą Tas, kuris 
atmeta Sovietų siūlymą, nori 
pasaulinio kero. Tai yra žiauri 
teisybė“. Gomulka pridėjo dar 
daug piktų žodžių prieš Ame
riką ir vakarų Vokietiją.

GROTEWOHL AIŠKINO, 
MASKVA NORI

Rytų Vokietijos min! pirm. 
raudonosios k.nuos oiK- . Grotewohl, nuvykęs į Varšuvą, 
tatorius Mao Tsetungas, šąli- * gTUOd. 11 skelbė kad Sov. per- 
namas iš valdžios? duos Berlyną rytų Vokietijai,

norėdami priversti Vakarus ry
tų Vokietiją pripažinti.

KORIDORIŲ ATMETĖ'
Vakarų Berlyno burmistras 

Brandt buvo iškėlęs mintį, kad 
tarp Berlyno ir vakarų Vokieti
jos būtų padarytas 110 mylių 
"koridorius. Rytiį VukieLijos val- 
džia tą mintį atmetė.

GOMULKA CHRUŠČIOVO 
ĮRANKIS

Chruščiovas, kad padarytų į- 
takos Paryžiaus konferencijai, 
buvo įkinkęs ir Lenkijos Go- 
mulką bei rytų Vokietijos Gro-

RAUDONOSIOS KINIJOS Dik-

VILNIUJE MIRĖ 
SOFIJA ČIURLIONIENĖ

Vilniuje gruodžio 1 mirė ra
šytoja Sofija Kymantaitė — 
Čiurlionienė, dailininko K. čiur- 
lionio žmona-.______

Sofija buvo gimusi 1885 Jo
niškyje, mokėsi Šiauliuose ir 
Krokuvoje. Dirbo Vilties redak
cijoje Vilniuje 1907-8, buvo mo
kytoja Saulės kursuose Kaune, 
paskui karo metu Voroneže. 
Nuo 1925 buvo lietuvių kalbos 
lektorė Kauno universitete.

Lietuvių literatūroje vietą 
nusipelnė savo kritikos leidiniu 
Lietuvoje 1910, o jos dailiosios 
kūrybos populiariausias buvo 
“Kuprotas oželis’ ir kt. Ne
populiarus jos 
papuliarus jos
“Aušros sūnūs” (1926).

vaidinimas 
vaidinimas

BEŽDŽIONĖ RAKETOJE

Armija gruodžio 13 paleido 
raketą su smaigaliu, kuris tu
rėjo grįžti į žemę. Smaigalyje 
buvo Įtupdyta beždžionėlė. Ra
keta pakilo į aukštį 600 mylių, 
tačiau “nesugrįžo”—spėja, kad 
smaigalys bus nukritęs į jūrą.

— Prezidentas Eisenhoweris 
sutiko, kad valdžios įstaigų tar
nautojai gruodžio 26, Kalėdų 
antrą dieną, nedirbtų. Paštas 
betgi pasiskelbė, kad tą dieną 
dirbs.

— Vokietijos apsaugos min. 
Strauss aliarmavo, kad Baltijos 
jūroje yra labai stiprus Sovietų 
karo laivynas. Vakarų laivynas 
yra palyginti su juo labai ma
žas ir vargai vargiai galėtų su
laikyti jo prasiveržimą į Atlan
tą.

— Brooklyno gyventojas Sa- 
muel Rosenzweig, buvęs Hitle
rio koncentracijos stovykloje, 
gruodžio 11 atsidūrė pas tei- 

. sėją Leibowitz. Pasirodė, kad 
' Rosenzvveig paėmė pinigus iš 72 

žydų, kurie buvo gayę,kompen-
• sacijas iš Vokietijos už sėdėji
mą kacete, žadėdamas inves
tuoti į importo bendrovę. Pini
gų surinko 1,200,000, o jokios 
bendrovės neįsteigė.

KO

JUNGT. TAUTOS TIK TIEK!

Juntinėse Tautose gruodžio 
13 iš naujo buvo pasmerkta 
Sovietų Sąjunga už 1956 me
tų žudynes Vengrijoje. Rezoliu
cija buvo priimta 54 balsais, 
prieš IĮ), susilaikė- 13. Sovietai 
ir Vengrijos komunistinė vy
riausybė rezoliuciją ignoravo. 
Nieko daugiau Jungtinės Tautos 
nepajėgė — net išvaryti kom. 
Vengrijos atstovų.

— Sunkvežimiu unija, kuriai 
vadovauja nesuvaldomas suk
čius Hoffa, pasiskelbė gruodžio 
11, kad artimiausių laiku no
rės Įtraukti Į savo tarpa ir po- 
luicijos tarnautojus, ugnžagesius.

TAI RYTUI VOKIETIJOS "ARGUMENTAI”, kuriais grasina pa
šalinti vakariečius iš Berlyno.

Prancūzijos komunistai neteko pinigo
Prancūzijos komunistų parti- —New Yorkas nuo pereitos 

ja iš 10 savo leidžiamų dien- savaitės' trečiadienio yra be 
raščių uždarė jau 3. Iš parti- dienraščių. Devyni laikraščiai 
jos apmokamų pareigūnų taip neišeina dėl pristatinėtojų strei- 
pat daugeli atleido. Tai parla
mento rinkimų vaisiai. Komunis
tai parlamento nariai savo gau
namą iš valstybės algą (960 dol. 
mėnesiui, turi atiduoti partijai. 
Už tai partija jiem išmoka kva
lifikuoto darbininko atlygini
mą (apie 120 dol. mėnesiui). 
Lig šiol komunistai parlamente 
turėjo 150 atstovų, dabar tik 
10. Tad partijos pajamos suma
žėjo apie vienu mil. dol.

ko.

— Allentown, Pa., viešbu
tyje gruodžio 14 sprogo viešbu
tyje dujų vamzdžiai. Sugriuvo 
viešbutis, 6 užmušti, 15 sužeis
tų*

— New Yorke uždarytos jau 
. 26 mokyklos dėl nesaugumo 

gaisrų atžviegiu. Tai vis atgar
siai Chicagos mokyklos didžio 
gaisro.

R

JUNGT. TAUTŲ ŽODŽIAI BE DARBŲ
VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS DEŠIMT- 

MĖTIS SOVIETŲ PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SEIME

Prieš dešimt metę, 1948 gruo
džio 10, Jungtinių Tautę pilna
tis Paryžiuje 48 (iš 56) balsais 
priėmė Visuotinę Žmogaus Tei
sių Deklaraciją. Jos tikslas — 
sukonkretinti JT Chartos 55jį 

'nuostatą, kuris JT įpareigoja 
ugdyti visuotinę pagarbą žmo
gaus teisėms bei pagrindinėms 
laisvėms ir skatinti jų vykdy
mą. JT socialinė ir ekonominė 
taryba ir jos specialios komisi
jos visuotines žmogaus teises 
redagavo apie dvejus metus. Ir 
vis dėlto 1948 JT Pilnačiai pa
teiktoji tų teisių redakcija ne 
iš visu. 53 JT narių pritarimo 
sulaukė. Aštuonios valstybės su
silaikė. Tarp jų — Sov. Sąjun
ga su Gudija bei Ukraina, so
vietinė Lenkija, susovietinta 
Čekoslovakija ir tada dar pa
gal, Kremliaus dūdelę šokusi Ti
to Jugoslavija.

Bet kadangi JT pasitenkino 
tik deklaracijos paskelbimu.

nieko nepadarė gražiem dekla
racijos žodžiam praktiškai tai
kinti kaip tik ten, 
teisės brutaliausiai sutryptos. 
— Sovietų pavergtuose kraš
tuose, — tai to “pasaulio lais
vės, teisingumos ir taikos pa
grindo” dešimtmečio sukaktis 
PJT Seimui buvo gera proga pa
baksnoti laisvojo pasaulio sąži
nę. sustatant priešpriešais dek
laracijos kilnius žodžius ir kai 
kurių JT narių brutalų tų žo
džių laužymą.

PJT socialinės komisijos .pra
nešimas apie žmogaus teisių pa
dėtį pavergtuose kraštuose, tos 
padėties paralelė su deklaraci
jos reikalavimais ir gausūs pa
vyzdžiai iš Sovietų pavergtųjų 
kraštų išleista atskira brošiūra 

(“Deniai of Human Rights i-i 
Eastėrn, Europe”) ir paskleista 
tarp JT delegatų ir viso angliš
kai kalbančiojo pasaulio. Komi
sijos pranešimą PJT seimo po
sėdžiuose žodžiu papildė eilė 
PJT delegatų. Lietuvos delega
cijos vardu pasisakė dr. Br. Ne- 
mickaš.

Visuotinės Žmogaus Teisių 
_ Deklaracijos dešimtmetį mi

nint, PJT Seimo posėdžius ap-~ - 
lankė ir tarė padrąsinimo žodį 
eilė svečių: JAV senatoriai B. 
Hickenlooper ir K.B. Keating, « 

\ kongresmanai H.S. Reuss. A.
M . Bentley. J.V. Lindsay. 
“Look” redaktorius W .Attvvood 
Tarptautinės Žmogaus Teisių 
Lygos pirmininkas R. N. Baid- 
win, IRC pirmininkas 'A. B. Du
ke. Raštu ir telegramom savo 
pareiškimus PJT seimui ta pro
ga atsiuntė buv. JAV preziden
tas H. Hoover, viceprezidentas 
R.M. NixoiC New Yorko bur
mistras R. "Wagner, JAV dele
gatė Juntinėse Tautose ir JT 
Žmogaus Teisių Komisijoje O. 
B .Lord, JAV delegatas JT kon- 
gresmanas G.M. Harrison. val- 

_  stybės D-to Europos skyriaus 
viršininkas F.D. Hohler, buv. 
valst. sekretoriaus pavaduoto
jas A.A. Berle. Europos seimo 
pirmininkas. F. Dehousse. New 

Chicagoje gruodžio 6 ir 7 šiol, bet po 10, ir kad vykdo- jungu; mūsų moralinė pareiga Jersey ir Maine gubernatoriai, s. 
buvo Amerikos-Lietuvių Tai y-—masis-komitetas-būtu_ne_ iš 4 v— dėti visas pestangas. kad Kongreso daugumos ir mažu- 
bos posėdis. Iš 34 narių buvo bet iš 8 asmenų. Labiausiai re- toji valanda ateitų “galiniai gi ei 
atvykę 19 ir 14 atsiuntė savo formom buvo priešingi sanda- 
pavaduotojus.

Iš vykdomojo komiteto pra
nešimų paaiškėjo, kad per me
tus. nuo 1957 lapkričio 1 iki 
1958 lapkričio 1. Altas turėjo 
pajamų 40.044.15. Per tą pat 
laiką išlaidų Vilkui remti, Lai- 
co biurui bei jo veiklai New 
Yorke ir pačios tarybos veik
lai buvo 37.469.73. Su pereitų 
metų likučiu ižde pinigų yra 
12,921.73.

Daugiausia buvo svarstoma 
ir ginčijamasi dėl Alto orga
nizacinių pakeitimų. Statuto kei
timo projektą referavo dr. V. 
Simaitis. Buvo siūloma praplė
sti Altą narių skaičių iš 34 iki 
46, konkrečiai — buvo siūlo
ma. kad keturios Alto srovės 
atstovų skirtų ne po 7 kaip iki

kad Vakarų ministeriai nesuti
ko laikyti Chruščiovo siūlymo 
net baze tartis.

MASKVOS NAUJAS PLANAS

Maskva per satelitus neofi
cialiai paleido naują savo pla
ną dėl Berlyno:

—- Berlynas padaromas lais
vu miestu, ir rytų Vokietija 
savo sostinę nukelia į Leipzi- 
gą'ar kitą kurį miestą.

— Laisvasis rytų ir vakarų 
Berlynas pavedamas Jungtinių 
Tautų priežiūrai. Jungtinėm 
Tautom prieiti prie Berlyno 
garantuojami sausumos ir oro 
koridoriai.

— Vakarų Vokietija pasitrau
kia iš Nato, rytų Vokietija iš 
Varšuvos pakto ir jos sudaro 
konfederaciją. Pasilieka .abie
jų vyriausybės, bet sudaromas 
bendras parlamentas. ti

AMERIKOS NAUJI KARDINOLAI IŠVYKO į ROMĄ. Iš kairės; kard. Geatano Cicėnam sveikina 
Romoje atvykusi savo brolį dabar'taip pat jau kardinolą apaštališkąjį delegatą Amleto Cicognani, 
toliau kardinjolas Philadelphijos arkivyskupas John O’ Hara, kardinolas Bostono arkivyskupas 
Richarc(.£us>ąng. Jie priims raudonas .skrybėlės iiš popiežiaus Jono XXIII rankų gruodžio 18.

chicagoje buvo alto suvažiavimas

riečiai ir socialistų atstovai. 
Pirmasis siūlymas pat pirmą 
dieną buvo atmestas slaptu 
balsavimu. Tada buvo - sudary
ta komisija, kuri tuoj kom
promisą” pristatė: Alto narių 
skaičius paliktas tas pats, vyk
domasis komitetas paliktas tas 
pats, o tik sudaryta centro val
dyba, į kurią Įeina vykdomojo 
komiteto nariai ir dar po vie
ną keturių srovių atstovą.

Vykdomojo komiteto sudė
tis paliko ta pati. Prie jų į val
dybą pririnti dar A. Rudis, J. 
Talalas, T. Blinstrubas, ketvir
tą dar paskiau pristatys sanda- 
riečiai.
Suvažiavimas pasveikino prez. 

Eisenhovverį ir valstybės sekre
torių Dulles.

ALTO SUVAŽIAVIMO REZOLIUCIJA
Savo metiniame suvažiavime 

Chicagoje. Sherman viešbuty, 
1958 m. gruodžio 6 ir 7 dieno
mis, Amerikos Lietuvių Tary
ba nuodugniai išdiskutavo pa
teiktus sumanymus, liečiančius 
Alto organizaciją, nusistatymą’ 
pagrindiniais klausimais bei to
limesnės veiklos planus ir vien
balsiai nutarė:

1. Pabrėžti, kad Amerikos Li 
tuvių Taryba, kaip buvo, taip 
ir pasilieka, organizacija, suda
ryta iš pagrindinių ideologinių 
grupių ir abiejų susivienijimų 
atstovu, pagrįsta laisvo susita
rimo, bendradarbiavimo ir ly
gybės principais, statanti vy
riausiuoju savo uždaviniu ginti 
teisėtus lietuvių tautos rekalus 
ir siekti nepriklausomos, lais
vos ir demokratinės Lietuvos 
Respublikos atstatymo;

2. Pareikšti, kad įeinančios 
į Altą grupės yra pasižadėjusios

Lietuvos laisvinimo srityje veik' 
ti sutartinai, vengiant viso to, 
kas skiria, o ieškant visada to. 
kas jungia;

3. Pakartoti Amerikos lietu
vių. pasiryžimą tęsti kovą už 
Lietuvos laisvę, budėti jos rei
kalų sargyboje, griežtai atme
tant vylingus Lietuvos oku
pantų tiesioginiu ar neteisiogi- 
niu būdu peršamus “kultūrinio 
bendradarbiavimo” pasiūlymus 
ir kelti viešumon sovietų . im
perializmo piktadarybes bei 
klastas, tuo būdu padedant A- 
merikos žmonėms, vyriausybei 
ir kongresui apginti šia šalį ir 
laisvojo pasaulio tautas nuo 
gresiančio pavojaus;

4. Raginti visus patriotingus 
geros valios lietuvius nenusto
ti vilties, kad Laisvės idėja. 
Teisingumo ir žmoniškumo i- 
dealai paims viršų — ir mūsų 
tėvų kraštas nusikratys tironų

i

čiau;
5. Amerikos Lietuvių Tary; 

bos suvažiavimas konstatuoja, 
kad visos nepolitinio pobūdžio 
lietuviškos organizacijos, ku 
rios neįeina tiesioginiai į Ame 
rikos Lietuvių Tarybos sąstatą, 
kaip jaunimo, profesinės, Balfo 
Lietuvių Bendruomenės ir ki
tos. atlieka kultūrinėje, lietu
vybės išlaikymo ir šalpos 
tyse pozityvų darbą ir tuo 
du aktyviai talkina laisvės 
voje;

6. Amerikos Lietuvių Tary
bos suvažiavimas, didžiai ver 
tindamas nesilpnėjantį įnašą 
Laisvės kovoje, siųsdamas sa 
vo geriausius sveikinimus, nuo
širdžiai už darbą dėkoja: Lie 
tuvos Diplomatinei Tarnybai. 
Lietuvos Laisvinimo Veiksniams 
visų organizacijų valdyboms ir 
nariams, lietuviškų laikraščių, 
žurnalų bei knygų leidėjams ir 
redaktoriams, radijo valandė 
lems, lietuviškų mokyklų vedė 
jams ir mokytojams ir visai 
aktyviajai lietuviškai visuome 
nei.

ALT Metinis Suvažiavimas 
Chicago, 1958 XII 6-7

su 
bū 
ko ■

Pastaba: Si rezoliucija buvo 
priimta vienbalsiai, išskyrus 
5jį jos punktą*, kuris priimtas 
ne vienbalsiai. ,

mos—lyderiai.
Douglas.

Ryšium su Visuotinos Žmo
gaus Teisių Deklaracijos de
šimtmečiu priimtoji PJT Sei
mo rezoliucija reikalauja, kad 
laisvojo pasaulio valstybės susi
rūpintų žmogaus teisių padėti
mi Sovietų pavergtuose kraštuo
se. kad skubintų Jungtinėse 
Tautose priimti žmogaus Teisių 
Konvenciją ir kad taik? atrem
tų į žmogaus teisių, vykdymą.

Rašytojų padėtį pavergtuose 
kraštuose nušvietė dr. Slavik, 
A. Pomian. ir Vengrijos sukili
mo dalyvis rašytojas P. Jonas. 
Apie dabartinę politinę padėtį 
okupuotoje Lietuvoje naujau
sios medžiagos pateikė V. Ras
tenis.

O Lietuvos delegacijos pir
mininkas V. Sidzikauskas pa
teikė PJT Seimui Memorandu
mo projektą NATO nariam

Paryžiuje) dėl pastarosios 
vietų dlplorhatinės ofenzyvos, 
sukėlusios įtampą Berlyne.
Memorandumas reikalauja Va
karus imtis diplomatinės ofen
zyvos ir Sovietų iškeltą 
no klausimą išplėsti visoms 
centro ir rytu Europos proble
mom, reikalaujant Sovietus at- 
sirtraukti iš pavergtųjų kraštų, 
nes tik laisva Europa gali ga
rantuoti pasaulruo patvarią tai
ką bei saugumą.

Prieš pradedant PJT Seimo 
posėdžius, prie PJT patalpų 
priešais Jungtinių Tautų rūmus 
buvo iškeltos pavergtųjų kraš
tų vėliavos ir didžiulis 
tas su rašytojo Pasternako pa-

NIXONAS Į MAS.CVĄ' NENORI

Respublikonų viršūnėse kilo 
sumanymas prikalbinti vicepre
zidentą Nbconą. kad Jis vyktų veikslu Jr įrašu: 
į Maskvą tartis su Chruščiovu. 
Esą tai sustiprintų jo prestižą. 
Bet Nixonas nenori.* Jis buvo 
anksčiau planavęs vykti į Ber
lyną pasikalbėti su komunistų 
vadais. Bet ir to jį įspėjęs valst. 
sekr. Dulles.

— 1948 Visuotinė Žmogaus 
Teisių Deklaracija paskelbė min 
ties, kalbos ir spaudos laisvę

—1958 Nobelio premijos 
laureatas Boris Pastemak iš
prievartautas. pavergtosios tau
tos — nutildytas. (Kor.).
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i kraštuose, satelituose. Davę pif- 
1 mųjų keliautojų įspūdžių san- 
1 trauką, sustojam ir prie šio tre- 
i čio, kuris savo pastebėjimus pa- 
1 pasakojo Look žurnalai.

J KO KELIAUTOJAS NORĖJO 
| Mes norėjom pamatyti, kaip 
| malonu yra gyventi pasaulyje, 
i kurį mums žada Chruščiovas, 
V tvirtindamas, kad visi kraštai 
I neišvengiamai bus komunisti- 
I nėję sistemoje.

5
 Neieškojau statistikos davi

nių — pasakoja keliautojas, — 
pasikalbėjimų ir oficialių šalti* 

; nių. Norėjau pažinti gyvenimą 
! iš tūkstančių žmonių ir viso gy- 
: venimo, kurį pamatysim aplink 

savo-automobilį.
Lankėm Vengriją, Rumuniją, 

Bulgariją, Čekoslovakiją, Lenki
ją ir rytų Vokietiją. Kiekvie
nam kraštui skyrėm po šešias 
dienas. Maždaug po tris mies
tam ir po tiek pat kaimanf. 
Vengrijoje, Rumunijoje, mus 
lydėjo pareigūnai, bet mūsų lais 
vės nevaržė; Bulgarijoje, Lenki
joje. Čekoslovakijoje buvom 
vieni

ne tik dėl to, kad ant savo 
stalo pastatydavau Amebos 
vėliavėlę, bet kad mes garsiai 
kalbėjomės -ir juokėmės. Užsie
nietį pažinsi iš to, kad apie jį 
daugiau triukšmo. Bet po šešių 
savaičių, — sakos Attwood, — 
ir mes pripratom tylėti —nie
kad nežinai, kas tavęs klauso.

AR KELEIVIUI SAUGU?
Attwood aiškina, kad Ameri

kos turistui rtbra ko bijoti, kol 
jis nefotografuoja kareivių, til
tų, namų ir panašių dalykų.

Reikia skaitytis su tuo, kad 
viešbučiuose yra mikrofonai. 
Esą Bulgarijoje valdžios parei
gūnai prikalbino jį pasikalbėti 
su spaudos atstovais. Vakare jis 
savo kambaryje aptarė, ką jis 
pasakys apie komunizmą. Kitą 
rytą sutartu laiku nė vienas 
korespondentas nepasirodėt 
“Jie tikriausiai labai užimti’, 
pasiaiškino pareigūnas, kuris 
buvo organizavęs pasikalbėji
mą.

KAIP ŽMONĖS ŽIŪRI į 
AMERIKIEČIUS IR Į RUSUS?

Žmonės visur rodė didelio su
sidomėjimo. Paklausti kelio, ne

pažadėjo j
tik rodė, bet sėdo į automobilį; 
ir vedė, kur reikia. Mums nie-j 
kad nereikėjo saugoti savo; 
daiktų. ;

"Jūs esat amerikiečiai —ta

— kalbėję jiem žmonės.! 
“Niekas iš mūsų nieko blogo! 
jums nepadarys”. Kada žmonės ’ 
įsitikino, kad tai ne komunis- į 
tai turistai, viena bulgarė mer- ' 
gina išreiškė bendrą nuotaiką ; 
žodžiais: “Mums Amerika tai ' 
yra vaivorykštės galas”.

Lenkijoje teko taisyti mašiną. į 
Lenkai meisteriai kalbėjo: “Po l 
pietų bus viskas gatava”. Ve- l 
dejas pasvyravęs pridėjo: ; p

"Jūsų laimė, kad jūs nesate i 
rusai —tuo atveju mašinos ; 
taisymas sutruktų tris dienas". į

Rumunijoje vieno fotografo ; 
žmona šaukė savo šunį “Leika’ į 
Keliautojas paklausė, ar tai pa- F' 
gal rusų sputniko šunelį “Lai- ’

F ką”? Su pasipiktinimu atsakė:6 
“Visai ne. Ne Laika, o Leika 
— foto kamera”. (B.d.)

BEST WISHES FOR CHRISTMAS

and

THE NEW YEAR

JONĖS 8C VINING, INC.

J. V. LAŠT MANUFACTURERS

BROCKTON, MASS.

MONTELLO FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association of Brockton 

820 N. MAIN ST., BROCKTON 38, MASS.
I JNniper 6-5244

BROCKTON CUT SOLE CO
BROCKTON, MASS.

^MSSS ■ -.SSR iCf ' . - «

I

b
General Utilities Company, Ine.

COMPLETEUNE G. E. PP.ODUCTS
JOHN A. STANIOS, Manager Jei.: JU 6-7275’
39 BELMONT STREET BROCKTON, MASS.'

KOKIS BUVO PIRMASIS 
{SPŪDIS

Jums nereikia, sako, eiti toli 
kad pamatytumėt, jog jums ža
damas gyvenimas yra kalėjimas 
pilna prasme. Per trisdešimt 
mylių nuo Vienos mes pasiekė
me Vengrijos sieną. Radome 
spygliutas vielas, užminuotus 
laukus, išarta žemės juostą, 
kulkosvydžius ir sargybų Ųokš 
tus, kurie nenutrūkstamai tę

3 sias nuo Juodųjų marių iki Bal

FRIEND’

WM. H. BASSET CO

BROCKTON, MASS.

Montello Baking Company
MIKE W ALLENT, Prop.

23 BĖLLEVUE AVENUE BROCKTON, MASS.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

VAN Dilį MOTORS, Ine
Oldsmobilc* Sales A Service

BROCKTON, MASS.

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

ants

238 Ew*ex Si ljawrence, Mass.

tijos. Staiga mes atsidūrėme vi 
, duje—kaip kalėjimo sargų sve 

čiai.
Savaitėm praėjus kitame pa 

, vergtame krašte vyriausybės 
: pareigūnų eilė paklausė, koki 

mano įspūdžiai. Aš jiem sa
kiau, kad padėtis atrodo geres
nė, nei amerikietis gali many
ti: žmonės apsitaisę padoriai, 
maisto yra, vaikai žaidžia par
kuose. Ir vis dėlto —pridė
jau — jų kraštai tebėra kalė
jimai.

“Kodėl tamsta taip manai ir 
kas tamstai taip sakė?” paklau
sė vienas iš komunistų. Atsa
kiau, kad niekas man to ne
sakė. Aš pats pažinau, kad tai 
kalėjimas, kada aš pamačiau 
sieną ....Ir aš papasakojau, ką 
buvau matęs. Mūsų kalba nu
trūko.

Kai mane išleido pro duris, 
vienas iš ten buvusių priiinko 

i prie manęs ir prašnabždėjo: 
"Tamstą teisybę sakei, teisy-

WILLIAM ATTVVOOD su žmona Simą Bulgarijoje.

1$ LIETUVOS

GOOD-WILL PHARMACY
A MIŠKINIS, Reg. Pharm., B. S., M. S.

116 AMES ST. BROCKTON, MASS.
Tel. JU 3-8940 . į

INSURANCE OF ALL KINDS

WALTER J. BURKE

Šnipai Kražiy bažnyčioje

INSURANCE AGENCY, Ine.

106 Main Street,

~ Brockton, Mass.

AL & V1CS GULF STATION
Lubrication — Washing — Tires — Tu bes — Batteries 

736 NO. MAIN STREET

F i i i .«
L.--------—
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BROCKTON, MASS.į

Nate Siskind ... SHOES

‘F

Autorius susilaiko minėjęs 
vietą ir žmogų, nes. Sako, tik
riausiai jam pakenkčiau.
KUO GYVENIMAS SKIRIASI 

NUO VAKARŲ
Lyg atsakinėdamas į vakarie

čio klausimus, autorius aprašo, 
kas iš viršaus labiausiai krinta 
vakariečiui į akis.

Pirmiausia — tai mažas au- 
■' tomobilių judėjimas, visuotinis 

namų apšepimas, silpnas nak
tim miestų apšvietimas, paly
ginti su vakarų miestais.

I
 Antra — monotonija, vieno
dumas: viename Rumunijos 
mieste mėsinė vadinasi Alimen- 
taria Nr. 31. kitame miestelyje 
mėsinė vadinsis jau Alimcnta- 
ria Nr. 32 ir tt. Nėra jokios 
konkurencijos, tai nėra nė rek
lamos.

Tiktai ant tvorų, ant sienų, 
net ant bažnyčių sienų, pama
tysi partijos šūkius už "taika" 
ar "draugiškumą" su Sovietu 
Sąjunga.

Tiesa spalio 31 rašė: “1948 
metų balandis. Velykų naktis. 
Kražių bažnyčioje šventiški var- 
gonų garsai. Komjaunuolis Vy
tautas Purvinis ir Mečislovas 
Alijošius, gavę užduoti, taip pat 
čia, tikinčiųjų kamšatyje. Nie
kas nežino, niekas nemato, ką 
slepia tamsūs bažnyčios skliau
tai. Staiga šūvis. Susvyruoja 
komjaunublis Purvinis, svyruo
damas išbėga i kiemą ir kren
ta. Draugui į pagalbą atskuba 
Mečislovas”.
ir tas antrasis Mečislovas Alijo
šius buvo rastas ant Kražantės

Tiesa sumini, kad tiedu kom
jaunuoliai atėjo per Velykas į 
bažnyčią “gavę užduot}’. Tai 
reiškia, kad jie buvo atsiųsti 
šnipinėti. Bet buvo, kas šni
pus dešifruoja ir šnipinėjimui 
galą padaro. Tiesa sumini, kad

FAMOUS BRAND SHOES 
Wholesale and Retail

18 CENTRE STREET,
Telephone JU 6-2171

BROCKTON, MASS.
kranto nušautas. Sumini dar l
Saulių Janavičių ir Volosenko- •

Avon Greenhouses & Flower Shop.ivą.

Simno korespondentas pra
neša, kad ten Stasys Baravy
kas, komjaunuolis, buvo nušau
tas 1944 birželyje “likviduojant 
fašistinę gaują". Tais pat me
tais komjaunuolis Juozas Pavi
lionis, Krokialaukio apylinkės 
pirmininkas “žuvo kovoje su 
buržuaziniais nacionalistais”. 
Vadinas, jie priklausė prie “is
trebitelių”, kuriuos žmonės va
dino tiesiog “stribais”, rusų or
ganizuotų, kad pagelbėtų atim
ti iš žmonių pyliavas, suimti 
žmones deportacijom, kovoti su , 
partizanais. ’

; t
Vilniaus kraštotyros muzė-f 

juje buvo komjaunimo paroda.f 
čia laikraštis sumini tokias pa-f 
vardes komjaunuolių, kurių pa
rodoje išstatyti tik peršauti kom
jaunimo bilietai — V. Dalinsk- 
ko, J. Poškos, V. Maksvyčio.

Obelių korespondentas pra
nešė taip pat apie žuvusius is
trebitelius komjaunuolius — 
Joną Misiūną. Balį Aršvilą. Pet
rą Jakimovą. Izidorių Afanasje- 
vą. Vasilijų Trostačenkovą.

Incorporated
Potted Plants - Flovvers for Ali Occasions

151 E MAIN STREET AVON, MASS.’F
! Phone JUniper 6-2866

ATHERTON FURNITURE CO
44 CENTER ST-, BROCKTON
610 MAIN ST., CAMPELLO
146 SO. MAIN ST., RANDOLPH

MERRY CHRISTMAS

HAPPY NEW YEAR

1 
r 
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— New Yorke tikrinant mo
kyklų patalpas, ar jos saugios 
gaisrų atveju, jau uždaryta 16 
mokyklų.

— Komunistinė Kinija gruo
džio 9 paleido 3766 šūvius į 
Qncmoy. ’

vą. vašiųjų i rosiacenKuvą. >
— Syrijoje komunistai su- ,

stiprino reikalavimą, kad Nasse- Rokiškis pranešė žuvus kom- 
ris leistų atgaivinti komunistų jaunuolius Maineli. Dagį, Kal- 
partiją. veli, šarką, keturis Ramanaus-

..... kus.Ryty Vokietijoje, policija su
ėmė pilietį su smerkimais deg
tukais ir ji barė:

— Naudojies kapitalistų deg
tukais. Ką su jais darai?

— Gi su tais degtukais už-, 
į Trūksta gyvybės: restoranuo- degu rusiškus, nes protetariš- 
Į se mes būdavom visad kitokį ki neįsižiebia.

šiais metais tie komjaunuoliaiE 
žuvę už Maskvos interesus mi-« 
nimi. statomi jiem paminklai, 
atminimo lentos. Greičiausiai 
tokiu būdu norima užtrinti at
minimą laisvės kovotojų parti
zanų. kurių dvasia ir tradicijos
yra gyvos Lietuvoje.

KNAPP BROS.

Slioc Manu f actu rin;

Corporation

SALES DDTSION BROCKTON. MASS '

K;



DARBININKAS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ — MERRY CHRISTMAS 
“SAY IT WTTH FL0WERS”

Thornten’s Flower Shop
John J. Hayes, Proprietor

111 Dorchester Street, So. Boston 27, Mate.
Phone, AN 8-3198

HMM*

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

A & B Bakery
163 I Street, So. Boston, Mass.

DUONA, TORTAI, DONACAI IR 
KITOKIE KEPSNIAI

FREF, DELIVERY Phone: SOuth

Taylor’s Markei 
“Where Grandma Shopped’ 

371 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

t ‘ i

laitų karstų šimtine procesija
Gruodžio 1 Chkagoje įvyko 

baisi nelaimė, sukrėtusi visą
Ašaras spaudė laidotuvių 

mėntai, kai, paskui
Gruodžio 5 įvyko masinės karstelį, Illinois tautinės 

gaisro aukų laidotuvės.
Preiš laidotuves sunku buvo 

išrišti problemą, iš kurios baž
nyčios vaikus laidoti, kaip su
tvarkyti tokią milžinišką laido
tuvių eiseną, iš kur tiek laido-

Reportažas iš Chicagos

keliolikai minučių prieš pasi
baigiant pamokoms, kilo gais
ras Angelų Karalienės katalikų 
parapinėje mokykloje, Chicagos 
šiaurvakarinėje dalyje. Mokyk
loje tuo metu buvo 1200 vaikų 
Ugnis taip staigiai išsiplėtė, 
kad antrame mokyklos aukšte 

; buvę vaikai liko ugnies užblo
kuoti. Pastebėjus gaisrą, už tri
jų minučių atvyko pirmieji ug- 

; niagesiai, po pusantros valan
dos gaisras buvo galutinai lik- kur galėtų tilpti 28 karstai 

; viduotas. Bet kas iš to! 87 vai
kai ir 3 seselės — mokytojos 
sudegė ugnies siautime/ apie

Boston 8-1070 
t 
f 
L 
f 
j;

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

Columbia Statuary, Ine.

REUGIOUS , ARTICLES

274 W. Broadway

So. Bestos, Mass.

dijos kariai už parankių i 
alpstančius vaikų tėvus, 
graudžiai griaudė gedulingų mi
šių aidai ir kaip Chicagos arki
vyskupas smilkindamas ėjo nuo ! 
vieno karsto prie kito, kol apė- [ 

tuvių automobilių surinkti? . jo visus 28. Trys šimtai poli-< ; 
Bet, kaip per TV stotys stebė- cininkų sustabdė judėjimą gat- s 

vėse, kur skirtėsi' gedulinga į 
procesija į įvairias Chicagos ka- ■ 
talikų kapines. 18 vaikų, kurie Į 
drauge mokėsi ir žaidė toje pa-:; 
čioje mokykloje, palaidojo vie- p 
nose kapinėse, atskiroje vieto- į 
je ir jų kapai ilgai ilgai pri- Į 
mins baisią Chicagos Angelų ■ 
Karalienės katalikų parapinės ‘ 
mokyklos nelaimę. Trys sese- ■ 
lės mokytojos, kurios žuvo be- L 
gelbėdamos vaikus, buvo palai- 5 
dotas dieną prieš tai. ; ‘ 

Bebaigaint šį reportažą rašy- = 
ti vėl atėjo žinia, kad mirė 92 ‘ 
gaisro auką. Dešimt vaikų dar ' 
tebėra kritiškoje padėtyje, o pa- ?? 
laidotųjų kūnai ilsisi po sniegu = 
ir ledu, kuris šiomis dienomis ‘ 
sukaustė Chicagą. ; ‘
1958 XD 8. VI. Rmis •

- - ______ ji

jom, laidotuvės, nors buvo mil
žiniškos ir jaudinančios, bet su
tvarkytos gražiai ir tvarkingai. 
Nesant tokios didelės bažnyčios

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!
Speare Dry Goods Co.

THE N-MAS STORE
Gifts for Ali Members of the Family ■

133-144 Main Street 
Nashua, N. H.

(tiek jų laidojo iš karto, o ki
tus iš kitų bažnyčių) ir visi 
žuvusiųjų giminės, buvo pasi- 

; 100 vaikų tebėra ligoninėse, iš rinkta Chicago Armory salė, 
; jų šešiolika kovoja su mirtimi, kur telpa apie 7000žmonių. Ten 
; vakar vakare dar vienas jų įrengus altorių, iš įvairų mies- 
i mirė. Tokios baisios nelaimės 
i Chicagoje nėra buvę per šim- 
; tą metų po didžiojo gaisro.

Kas šiandien galėtų aprašyti 
! tęs baisias scenas, kurios* vyko 

ten mokyklai užsidegus?
Spauda , aukštai iškelia vieną 

dalyką —- nėfl^>rastą žmonių 
‘ herojizmą gelbėjant vaikus. 
; Vien tik mokyklos sargo pa

reigas ėjęs jaunas vaikinas per 
langus iškėlė ir žemyn nuleido 
30 vaikų. Kiti žmonės, atskubė
ję Į įvykio vietą, nežiopsojo, 
bet puolė gaudyti iš antro auk
što per langus šokančius vaikus, 
savais drabužiais dusino degan
čius jų plaukus, tiesė kopėčias 
vaikams. Berniukai buvo drąses
ni, kurie tik pajėgė, veržėsi 
prie langų ir šoko žemyn. Bet 
mergaičių didelė dalis sudegė 
vietoje. '

Bcisūs vaizdai buvo, kai 90 
lavonų eilėmis suguldė miesto 
lavoninėje, o keturiose ligonė
se patalpino dar apie šimtą ap
degusių vaikų.

Į desperaciją puolę tėvai ver
žėsi į lavoninę, lėkė į ligonines 
ieškoti svųjų vaikų. Daugelis la
vonų buvo taip apdegę, kad nie
kas jų nebegalėjo atpažinti. Des- 
peracija, aimanos, alpimai ir

I '

James B. Crowley Insurance Agency
EARLE J. McARDLE ,

A g e n t

to koplyčių buvo suvežta 28 
karstai į tą vietą susirinko 
7000 žmonių, pamaldas laikė 
Chicagos arkivykupas A. Me- 
yer,' dalyvaujant New Yorko 
kardinolui F. Spellman, vysku
pams, prelatams, kunigams, UI. 
gubernatoriui, Chicagos miesto 
burmistrui ir nuliūdusiems tė
vams bei giminėms.

BALTI karsteliai Chicagos Armory

P O EUROPOS KRAŠTUS
Boston, Mass.

| a^ lyd^ Mekvi^ų baisią S 1 TU ?
* • *- w blniicnnt nr !U1 <-imhntmnac

LINKSMŲ ŠVENČIŲ LINKI

CUDDYER’S PHARMACY
The Prescription Drug Store i

567 Broadway, So. Boston, Mass. Tel.: ANdrevv 8-4422
The Prescription Drug Store

SVEIKI SULAUKĘ ŠV. KALĖDŲ,

Į Ipiftį jtfįį

LAIMES NAUJUOSE METUOSE

Mr. & Mrs. Joęeph W. Casper
F tJ N Eit AL HOME

187 Dorchester Street 
So. Boston 27, Mass.

INSURANCE 0F ALL

15 High Street
Tel: 2-2241

KINDS

Nashua, N. H. ■ “i■Į?

SVEIKINA KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA

CHARLES F. KAZLAUSKAS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Nachua, N. H. 8 E. Pearl Street

Tel.TU 2-0731

LINKSMŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ

LAIMINGŲ

J

r į ii t 
t

Office Tel. AN 8-0948 Res. FA 3-5575

A. J. Namaksy
REAL ĖST ATE & INSURANCE

Bes. 87 Oriole Street 409 West Brondw»y 
So. Boston 27, Mass.

COMPLIMENTS OF

SOUTH BOSTON

SAVINOS BANK

460 WEST BROADHAY

Dvi valandos prabėgo tary- terų Klubo, Lietuvių Atstovy- : 
spalvotų Europos vaizdų ir be- bės organizuotame pobūvyje. j 
tum viena minutė, bežiūrint

sceną. Pats Chicagos arkivys
kupas, atskubėjęs Į ligonines, 
laimino mirštančius vaikus 
guodė j desperaciją puolusius 
tėvus. Į įvykio vietą tuoj at
skubėjo ir Chicagos miesto bur
mistras, o iš visos Chicagos su
šaukti ambulansai vežė ir ve
žė lavonus ir dar gyvus apde
gusius vaikus.

ši nelaimė Chicagą baisiai su
krėtė.

Chicagos arkivyskupo ir mies
to burmistro tuoj buvo paskelb
tas piniginis vajus pagelbėti nu
kertėjusiems. Per kelias dienas 
jau suplaukė 150,000 dol. aukų 
ir keikvieną dieną suma kyla. 
Kraujo aukavimas nukertėju
siems buvo tiesiog spontaniš
kas, ligoninės nebesuspėjo pri 
imti tiek kraujo, kiek jo siūlė 
savanoriai aukotojai. Į Chicagą
atvyko ir keli armijos daktarai ter, Mass.

klausant dr. M. Gimbutienės 
giliai išgyventų ir vaizdžiai nu
pasakotų kelionės po Europą 
jspdūžių. Tai Įvyko gruodžio 
7 d. So. Bostone, Tautinas Są
jungos namuose, Pabaltės Mo-

----- Dr.—M.—Gimbutienė—nukėlė ;— 
susirinkusiųjų žvilgsnius ir ■ . 
mintis į tuos kraštus, su ku- į 
riais surištos yra jų širdys. Už- į 
burti pasakojimų keliavome > 
drauge po Paryžiaus gatvei, ka- > 
tedras bei muziejus, matėme, ■ 
kaip ir šiandieną Prancūzijos ■ 
meninkai gatvių sankryžose ku-
ria amžinas vertybes. Keliavo- ; 
me po Šveicarijos kalnus ir ■ 

Gruodžio 9 ankstį rytą iške- paežeres, po Italijos didžiąsias ■ 
liavo į amžinybę a.a. Petronė- katedras, meno paminklus, bu-; < 

iz:____ ■ s._i.:

NAUJŲ METŲ

__________ —----------------------4- 
f 

FIRST NATIONAL STORES, INC. I

5 MIDDLEN AVĖ.
SOMERVILLE, MASS.f

Stoughtono žinios
BEST IN STYLES FOR MEN’

vojome Florencijos meniniu- « 
pasidžiaugėme > 

Venecijos gondolinkais, pasi- s 
grožėjome Madrido Prado mu-I 

----------------- i_.- 1, 
riniais, keliavome per žibančia Į

le Kimtis-Liepaitė. Ji buvo ki
lusi iš Darbėnių. Į Amer. atvy
ko 1908, stačiai į Stoughtoną. Venecijos gondolinkais, pasi-1 
Čia išgyveno 50 metų. 1910 1 
ištekėjo už Justino Kimtis. Už- ziejaus didžių menininkų kū- ; 
augino tris sūnus ir dvi dūk- r-4“*- ------ --- —x:-
teris, kurie labai liūdi Motinos, iš griuvėsių atšistačiusią Vokie- 
Sūnus Juozapas, Kazimieras ir tija, slankiojome po Danijos ; 
Edvardas, vedę, gyvena Stough- užburtas pilis skridome per ; 
tone. Dukterys ištekėję — Baltijos jūrąs ir taip troškome i 
Alice už Mr. White, ir Dorothy įžvelgti į savąsias tėviškes, iki > 
už W. Louis, gyvana Dorches- lėktuvas nusileido Stokholme. :

tone. Dukterys ištekėję —

-specialistai gydyti apdegu Sy Ka|>dM proga Gauting0 
snUr.. . - . . ,.. _. sanotorijoje esantiems lietu-

Ciucaga apie nieką kitą šiuo viams kojQ
metu nekalba, o tik apie baisų J

kų parnase,

Baltijos jūrąs ir taip troškome

čia slankiojome po tautinius =
švedų muziejus, nardėmės Nor- '( 
vegijos fijorduose, grožėjomės! 
Suomijos vaizdais. Labiausiai ‘ 

,.n. . . „ .. dcde’rj'; T. O’Co^7, Z. furoras įspūdžiai !
jį Chicagos gaisrą lietas jaunas Antulonfa Tomasnas, J. Fos- paveikslais iš mo-
aukas. —ter, L Vaitiekūnas, Ag. Miš

kinis, J. Gibbs, M. Crawly, Ona 
čehčienė; M. Vembrė — tris 
dolerius; kiti po mažiau. Viso 
surinkta 16 dol. ir pasiusta, kad 
šventėms gautų.

Mik.

Sibiro maldos...
(atkelta iš 3 psl.)

Komunijos maldelės, sąžinės 
sąskaita.

Maldaknygė buvo išsiųsta iš
Sibiro grįžusio Lenkijon prieš .... . . , . ..
5 mėnesius lietuvio, kuris B* A,nka !>«'•'*• Amm-iką 
fo Centro nikelę vedėjui kun. Pietų Afrikos Unija paskelbė, 
Longinui Jankui rašo (1958 lap- kad nuo 1961 atsisako nuo An- 
kričio 22):

“Atskiru siuntinėliu siunčiu
f oro paštu lageryje išleistą lie- 
; tuvaičių maldaknygę. Manau, 
i kad Tamstai ir bendrai visai iš- 
: eivijai bus įdomi, o tuo pačiu ir 
; vertinga kaip dokumentas".

Taip, tai sielos dokumentas, 
i stelos, kuri maldauja:

"Vteipetie sutrumpinki bsn- 
dymę dfones. Jei reikia aukę, 
imki jas H manęs, tik duoki

glijos pinigų ir matų sistemos 
ir įsiveda dešimtmainę sistemą.

S. SuL

JAU PASIRODC RINKOJE

naujos konstrukcijos ir naujos 
formos RAŠOMOSIOS MAŠl- 
NftLCS, kurios pilnai atstoja 
raAtinia tipo magina*, o yra. 
lengvos ir mažos.

Katalogu ir kt. reikalaukite 
(gausite veltui):

J. L. GIEDRAITIS. 
163? Broad Street 
Hartford, Conn., 

patarnaus spiningai.

f
BRIDGEWATER WORKERS |

COOPERATIVE ASSOG, Ine. |

Over Globė Shoe

BRIDGEWATER, MASSACHUSETTS

Telephones: OWen 7-6911, OWcn 7-6980

kslihės ekspedicijos pietvaka- ' 
rių Prancūzijoje, kur didžiosios ' 
priešistorinių mokslų jėgos ti- ! 
ria amžių suklotus įvairių kul
tūrų sluoksnius. Giliai pože
mių urvų sienose iki šių dienų 
išlikę spalvoti paveikslai pieš
ti prieš 20,000 metų. Tai dau
giausia gyvulių, karvių arklių 
ar bizonų vaizdai. Visa tai kė
lė žiūrovams daug klausimų, į 
kuriuos čia pat buvo atsaky
mai.

Prisisotinę gražiausių įspū
džių, susirinkimo dalyviai rin
kosi kavutės prie originaliai 
puošnių’stalų, kuriuos mažame
tės šeimininkės Jūra ir Giedrė 
Galinytės (klubo pirmininkės 
dukrelės) išdabino jų pačių iš 
tešlos keptais baravykais. Ten 
pat buvo paskleisti bilietai tau
tinėms lėlėms, kurių pelnas nu
matomas Gautingeno sanatori
jos ligoninis ir Miuncheno mo
terų klubui.

V. KultMktonė

E. A. DAVIS & CO
DEPARTMENT STORE
579-581 Washington St

Holmsu Block WELLESLEY, MASS.f 
f



SESUO GABRIELE, pranciškone, šv. Kazimiero mokyklos vedėja, moko lietuviškųjų įvardžių.

BOSTONE BUVO VINCO KUDIRKOS KNYGYNAS
žmonių. Tada tos parapijos iš 
eilės antrasis klebonas kun. To-

Daug kur dabar lietuviai mi
ni dr. Vinco Kudirkos sukaktu
ves nuo gimimo šiemet 100 me- mas Žilinskas turėjo plačią pa
tų (gimė 1858), o kitiemet nuo skaitą apie jubilijatą ir Ūetu- 
jo mirties 60 metų (mirė 1899). 
Ta proga prisimintinas, o dau
gelio nė nežinomas įvykis, at
sitikęs prieš 50 metų.

Dr. Vinco Kudirkos 50 me
tų amžiaus proga jo vardo kny
gynas surengė minėjimą So.

v Bostono bažnyčios salėje 1908 
gruodžio 27. Salė buvo pilna

vių spaudą nuo Aušros laikų li
gi Kudirkos dienų kartu su a- 
merikine lietuvių spauda. Me
ninę dalį atliko ilgametis var
goninkas muzikas ir didelis lie
tuvybės bei lietuviškos dainos 
mėgėjas Mamertas Karbauskas, 
vadovaudamas vaikų ir mišria
jam chorams. Ir dar kalbėjo 
dr. F. Matulaitis, T. Mėšlis ir 
Bendoraitis. '

Gruodžio 31 panašų minėji
mą rengė penkios nepriklauso
mos draugijos, kur kun. T. Ži
linskas irgi kalbėjo kaip lietu
vis kunigas lietuvių taikintojas, 

Bus 1959 mėtų vaidybos rinki nenuilstamas lietuvių veikėjas 
ir Lietuvos reikalų žinovas.

Vadinasis Bostonas jau prieš

HARTFORD, CONN.
LDS 6 kuopos susirinkimas 

šaukiamas gruodžio 21 d. 1 v. 
p.p. parapijos mokyklos salėje. 
Prašomi visi nariaj dalyvauti

mat A.J.P.

# \ _ 50 metų yra turėjęs savo lietu-
A t SIŲS ta paminėti višką biblioteką, vardu ‘Dr.

Vinco Kudirkos Knygynas”. Pa
rapinė salė nuo pat pradžios 
glaudė visus lietuvius. Lietuviai 
neišsakytai čia buvo gyvi. O 
pirmasis tautinis lietuvių laik-

W. Sommerset „Maugham. 
DAŽYTAS VUALIS. Romanas. 
Iš anglų k. vertė Step. Zobars- 
kas. Išleido Lietuvių Dienos
Los Angeles, 1953. Viršelį pie- raštis Aušra> dr Jono Basana. 
šė Pr. Lapė. 312 pusi, su au- ,,čįaus redaguojamas, pradėjo 
tanaus biografija. Atspausta eiti 1883 metais (prieš 75 mete- 
1000 egz. Kaina 3-dol. liust) ne Didžiojoje Lietuvoje,

Į PILNUTINĘ DEMOKRATI- nes Lietuvą pavergę rusai lie-.
JĄ. Svarstymai apie valstybės 
pagrindus. Išleista* Detroito L. 
Fronto Bičiulių sambūrio lėšom.
Žurnalo “J Laisvę” leidinys Nr. Mūsų 
2. Spausta pranciškonų spaus- paup|iS/

Padėka
mylimas brolis Jonai 

_ __r.._, gyvenęs Norwood 
tuvėje Brooklyn, N.Y., 1958 80 jjass., mirė lapkričio 24. Palai- 
pusl. Kaina 2 dol. dotas iš šv. Jurgio lietuvių pa-

Juozas Bachunas. KELIONĖ rapijos bažnyčios.
Į PACIFIKO KRAŠTUS. Gausiai Velionis buvo gimęs 1886, 
iliustruota kelionės vaizdais ir birželio 24, Kunigiškių k., Up- 
nuotraukomis su anų kraštų lie nikų par., Lietuvoje. Mažas bū- 
tuviais. Išleido Amerikos Lietu- damas tarnavo pas ūkininkus 
vių Tautinė Sąjunga. Spausdi- piemenuku. Vėliau pramoko 
no VI. Vijeikio spaustuvė Chi- siuvėjo amato. Tarnavo trejus 
cago, m.. 1958. 80 puslapių su metus (1907-1910) rusų kariuo- 
M. Biržiškos įžanga. Atspausta menėje Kaukaze, Tiflise. At

likęs karinį apmokymą, vėliau 
visą laiką dirbo siuvėju armi
jos siuvykloje.

DARBI NIM KAS

LIETUVIŲ KALBOS PAMOKOS
■ ‘ I

Šv. Kazimiero aukštesnėje mokkykloję

Kazimiero lietuviu parapijos

IŠ VISUR

vyzdys kitiem, ko galima pa
siekti, jei tik norima ir siekia
ma.

Šv. Kazimiero aukštesnioji 
mokykla Pittsburghe buvo į-

tuvišką spaudą ten buvo net 
40 metų uždraudę, bet Mažojo
je Lietuvoje, iš Nemuno kairio
joj pusėje stovinčio Ragainės 
miesto, kurį šių dienų rusai 
bolševikai, pavergę D. ir M. 
Lietuvą, iš lietuviško Ragainė 
vardo perkrikštijo savu vardu 
Neman, kaip kaimynus Tilžę— 
Sovetsk, Pilkalnį —Dobrovol- 
sk, Giliją — Matrosovo ir šim
tus kitų lietuviškų vietovių var
dų ten aklai surusindami.

(— n.)

Darbininke gruodžio 1 jau 
buvo rašyta, kad Pennsylvani- 
jos valstybės švietimo skyrius 
leido dėstyti lietuvių kalbą vi
sose mokyklose. Prašymą buvo 
padavusi aukštesnioji šv. Kazi
miero lietuvių parapijos moky
kla Pittsburghe. Toje mokyko- steigta kun. Magnus J. Kazė
je moko seserys pranciškietės, no iniciatyva 1937 m. Pirma- 
o jos kūrėju ir globėju yra kle- siais gyvavimo metais į 9 sky- 
bonas kun. Magnus Kazėnas.
Dabar gauta papildomai žinių, 

kad lietuvių kalbos pamokos 
aukštesnėje šv. Kazimiero mo
kykloje susilaukė didelio mo
kiniu dėmesio ir pasitenkini
mo. Lietuvių kalbos mokosi net 
ir nelietuvių tėvų vaikai. Lietu
vių kalbos visai nemokantiem ■ 
duodamos pridedamos pamo
kos. Mokyklai šiuo metus vado
vauja sesuo Gabrielė.

Šia proga taip prisimintina, 
kad šių metų rugpiūčio mėn. 
Philadelphijoje leidžiamas laik
raštis “The Inųuirer” labai stip
riai pabrėžė reikalą mokytis 
svetimųjų kalbų dar pradžios 
mokyklose (žiūr. Darbininko į- 
žąnginį rugpiūčio 8), nes to rei
kalaujanti JAV tarptautinė pa
dėtis. Esame ta proga pabrėžę: 
“Amerikai nebūtų aštrios sveti
mų kalbų mokymosi 'problemos, 
jeigu imigrantai laisvai kalbė
tų dviem kalbom — gimtąja 
ir angliškąja”.-Apsileidimas ir 
nutautimas Amerikai neša nuo
stoli. Prie to prisdideda ir tie 
lietuviai, kurie savo tėvų kal
bą apleidžia. Ir tą nuostolį di
dina parapinės mokyklos, ku
riose lietuviškai nemokoma.

Reikia didžiai pasidžiaugti šv.

rių užsirašė 30 mokinių, lai
tais metais atidarytas 10 sky
rius, bet jame teliko 8 moki
niai. Jie sudarė pirmąją laidą 
1938 metais. Taigi, šiemet šven
čia ir savo 20 metų sukaktį.

Mokinių skaičiui didėjant, pri
reikė visą mokyklos pastatą 

. pertvarkyti. Tretysis aukštas 
buvo moderniškai pertvarkytas 
ir paskirtas' aukštesniosios mo
kyklos reikalam.

Per 20 metų tą mokyklą bai
gusiųjų yra jau keli šimtai. Dau
guma išėjo taip pat aukštuosius 

J mokslus su geriausiais pažy 
miais. Jų tarpe yra kunigų, vie
nuolių, mokytojų, žymių pro
fesionalų.

JONAS PUIKONAS

Jonui Puikūnui 
65 meta i

— Walter Keres, iš Cliffside, 
N.J., redakcijai rašo: “Prašau 
leisti Darbininkui keliauti ir 
pas mene, nes aš iki šiol pa
skaitydavau savo draugą Dar
bininką ir tai man labai patiko 
jo žodžiai nes aš ir pats bu
vau darbininkas, o dabar jau 
65 metų, turiu pasilsėti, tai tu
riu laiko paskaityti, kolei dva
sia neš sveikatą kūnui.”

— Kalėdinė susikaupimo va
landėlė Detroito, Mich., ateiti
ninkams ir skautams bus gruo
džio 20 d., 7 vai. vak.. Šv. An
tano parapijos bažnyčioje. Pa
mokslus sakys tėvas Tomas 
Kuraitis, OP.. SAS ir- skautu — 
dvasios vadas. Po konferenci
jų bus palaiminimas švč. Sak
ramentu, o po to bus klauso
ma išpažinčių. Kviečia visus šia 
proga pasinaudoti kun. Ign. 
Boreišis. šv. Antano parapijos 
klebonas.

Jonas Puikūnas yra gimęs 
birželio 25. Rogupių kaime, 
Griškabūdžio va!., šakių apskr. 
Tėvai turėjo dešimts margų 
žemės, Griškabūdžio bažnytkai
myje namus. Palaikydami ry
šius su paprūsėj gyvenusiais 
giminėm, gabeno ir platino lie
tuvišką spaudą. Jonas buvo vy
resnysis sūnus ir padėdavo tė
vui draudžiamą spaudą slapta 
gabenti ir platinti. Buvo vadi
nami Pupkis ir Pupkelis. Jo
nas, baigęs Griškabūdžio pra
džios mokyklą, dar kiek pri
vačiai pasimokęs, išlaikė egza
minus į Veiverių mokytojų se
minarija gaudamas stipendija. 
Seminariją baigė 1913 ir iki 
prasidedant pirmajam pasauli
niam karui mokytojavo pra
džios mokykloj Kybartouse. Ka
ro metu ilgesnį laiką gyveno 
Maskvoj, lankė šeniavskio uni
versitetą ir mokytojavo viena
me Maskvos priemiestyje lie
tuvių pabėgėlių mokykloj. 1916 
buvo paimtas į rusų kariuome
nę ir baigęs Kijevo karo mo
kyklą, išvyko į frontą. 1917 ru
sų revoliucijai prasidėjus ir pa
vergtom tautom laisvei sušvi
tus. įsijungė į lietuvių kąrių or
ganizacinį darbą. Dalyvavo lie- 
tuvių karių suvažiavimuose Ki- 
jeve, Berdičeve. Petrapilyje ir 
Lietuvių seime 1917 Petrapily
je. Gelbėjo lietuvių kuopai ir 
būriams išsiskirti iš lenkų di
vizijų Galicijoje ir buvo vienas 
iš pirmųjų karininkų sudarant 
pirmą Atskirą lietuvių batalijo- 
ną. Vėliau šiam lietuvių batali- 
jonui išsiformavus. Jonas su 
kitais užgrūdintais kariais grį
žo į Lietuvą ir kaip pirmūnas 
stojo į paskelbtos Nepriklauso
mos Lietuvos atkuriamą kariuo
menę. Lietuvos neprilausomy- 
bės karo veiksmam aprimus, 
J. Puikūnas stojo į Lietuvos 
universitetą Kaune ir 1927 
baigė teisių skyrių. Dar studen
taudamas, ėjo taikos teisėjo pa
reigas Kaune. Baigęs universi
tetą buvo teisėju Širvintuose; 
vėliau perėjo Į advokatūrą.

Antro pasaulinio karo mirties 
šmėklai gresiant persikėlė į Vo
kietiją. Pergyveno Berlyno ir 
Drezdeno bombardavimus. Ka
rui baigiantis, apsistojo Augus- 
burge besikuriančioj stovykloj. 
-Bendrame pabaltiečių stovyklos 
teisme J. Puikūnas kurį laiką 
ėjo teismo nario pareigas, at
stovaudamas lietuvių grupę.

ro 1 pravesti katalikiškos spau- J Puikūnas su žmona Sofija 
(Steikūnaite) ir keturiais vai
kais 1949 atvyko Į JAV apsisto
damas Chicagoje ir vėliau dėl 
sveikatos persikėlė Į Ix>s An
geles. Sveikatai kiek pagerėjus, 
vėl pradėjo talkininkauti lietu
viškoj veikloj ir spaudoj, šiuo 
metu jis yra LRKSA 42 kuo
pos pirmininkas. Dar Veiverių 
mokytojų • seminarijoje būda
mas. rašinėjo ir bendradarbia
vo “Ateityje”, “šaltinyje”, vė
liau “Mūsų žinyne’. “Karyje”.

— Knygę Lentyna — Lietu
vių Bibliografinės Tarybos Biu
letenis, redaguojamas A. Ru- 
žancovo (203 Madison St., Węst- 
ville, III.. USA), išleistas šiom 
dienom, apima 1956 balandžio- 
gruodžio mėn. laikotarpį. Tuo 
metu išleistas knygas, žurnalus 
ir parašytus straipsnius lietu
viškai ir apie Lietuvą Bibliogra
finės'Tarnybos gaunamos kny
gos ir laikraščiai perduodami 
Lietuvių Archyvui Chicagoje.

KUN. V.

YORKE RUOŠIAMASI KATALIKŲ SEIMELIUI
Kunigų Vienybės N.Y.-N.J. kun. A. Račkauskas prašė vi- Starkus, sekret. kun. dr.

provincijos sus klebonus, kad tą dieną baž- Bartuška ir iždininku kun.
susirinkimas įvyko gruodžio nyčiose būtų atlaikytos pamal- žemeikis.

11 tėvų pranciškonų vienuoly- dos ir pasakytas pritaikytas pa- Pabaigoje kan. J.B. Končius 
, x. , ne Brooklyne. Susirinkime da- mokslas šv. Kazimiero jubilie- siūlė nuo gruodžio 25 iki vasa-
i šį kraštą atvyko 1913. Čia lyvavo apie 20 kunigų. Svars- jinių metų užbaigai, 

taip pat vertėsi siuvėjo amatu — — - - ' -
Dirbo Vilimo šiaško (Hudson, 
Mass.) ir Jono Berželionio (Bos
ton, Mass.) siuvyklose. Vėliau 
visą laiką turėjo savo siuvyk
lą Norwoode. Čia velionis ne

Donald R. Richberg. LABOR tik sąžiningai savo amatu rūpi- 
UNION MONOPOLY. A Clearn nosi, bet jam rūpėjo ir visuo- 
and Present Danger. Išleido meniniai bei tautiniai lietuvių Hudson, Mass.. seserį Marijona.

2000 egz. Kaina 2 dol.

Petras Maldeikis. V. EURO
POS IR JAV AUKLĖJIMAS. Pe
dagoginių principų palyginimas, 
Sūduvos Knygų Klubo leidinys. 
Spaudos darbą atliko Pr. šu
las ir Vyt. šulaitis Chicago, m., 
1958. 224 pusi. Kaina nenuro
dyta.

V.
P.

tė Katalikų seimelio reikalus. Elizabetho lietuvių parap. kle dos platinimo vajų, kaip sėk- 
Seimelis numatomas kovo 8. bonas kun. M. Kemėžis pasiū- mingai yra daroma kitose lie- 
1959, Apreiškimo parapijos sa- Elizabethe suorganizuoti ši- tuvių kolonijose.
Įėję. ALRK Federacijos N.Y.-. luvos švč. M. Marijos apsi- 
N.J. apskrities dvasios vadas reiškimų jubiliejaus užbaigimo

“ ' iškilmes. Kunigai šiam pasiūly-
Velionis buvo nevedęs. Pali- muj vienbalsiai pritarė ir pa

ko nuliūdusį brolį Motiejų,

Po susirinkimo pranciškonų 
namų viršininkas tėvas L. An- 
driekus. OFM, pakvietė kuni
gus kavos, šia proga pasveiki-

liko naujai valdybai su kun. M. n0 kun H . Kemėžj 
švenčiantį 25. metų kunigystės 
sukaktį, ir padėkojo už visoke
riopą paramą pranciškonų vic-

„ „ , .. - . ... . .. . ---------- --------- ,------c ------z- Kemėžiu susitarti dėl datos ir
Henry Regnery Co.. New York, reikalai. Jis pnklause lietuvių brolius jurgj fr jUOZapa Lietu- šventės nobūdžio
1958. Antrasis leidimas. At- šv. Jurgio parapijai, šv. Var- vojc w svemes poouuzio.
spausta 25,000 egz. 178 pusi, do draugijai, LRK Susivieniji- Nuoširdžiai dėkojame visiems * nauja KV apskrities valdy
dama 1 dol. mui. šv. Jurgio draugijai. artimiesiems ir pieteliams už bą išr,nkt,: p,rm kun dr J nuolynui.

užprašytas velionies intenciją ---------
mišias, paaukotas gėles ir pa- 
reištą užuojautą laiškais ir da
lyvavimą pamaldose bei palydė
jimą į kapus. Ypatinga padėka 
priklauso pusbroliui Antanui 
atvykusiam net iš Toronto, Ka
nados.

Visiems tegu gerasis Dievas 
gausiai atlygina.

Mylimam broliui

A. A. VINCUI VITKUI
mirus, jo broliui prof Baliui Vitkui reiškia gilią užuojautą 
ir meldžiasi už velionies vėlę.

Brocktono Ateitininkai Sendraugiai Nuliūdę

Mielą konfratrą

Kun. JUOZĄ GRABĮ
jo Tėveliui Lietuvoje staiga mirus, nuoširdžiai užjaučia

ALRK KUNIGŲ VIENYBĖ 

ALBANY. N. Y.. SKYRIUS

“Trimite” ir kt. R.K.S. Ameri
koje konkursinių straipsnių tei
sėjų komisija 1956 Jonui Pui
kūnui pripažino vieną iš premi
jų už jo rašinį, pasirašytą sla- 
pyvarde “Velykų Margutis’.

J Puikūnas, būdamas moky
toju ir teisėju, užrašinėjo ir 
rinko lietuvių tautosaką. Dalį 
jos išsaugojęs ir kiek papildęs 
paruošė spaudai-virš puspenk-

— A. Pauliukonis^umalis- 
tas, gyvenęs ligi šiol Chicagoje. 
po Naujųjų Metų išvyksta į Los 
Angeles, kur dirbs “Lietuvių 
Dienų” laidykloje. Lietuvoje A. 
Pauliukonis dirbo “XX am
žiaus” dienraštyje, Vokietijoje 

—Vliko informacijos skyriu
je.

— Igno šeiniaus, senesnio
sios kartos lietuvių rašytojo, 
dabar gyvenančio Švedijoje, no
velių rinkinį leidžia “Lietuvių 
Dienų” leidykla Los Angeles, 
Calif.

— Valstiečių Liaudininkų Są
jungos tremtyje adresas dabar 
yra toks: Dr. Juozas Gudaus
kas. 8144 So. Green St., Chica
go 20. m.

— Sol. Pr. Bičkienės ir sol. 
Bafo-Baranausko pirmąjį ir 
vienintelį šios žiemos sezono 
koncertą Chicagoje. kuris įvyks 
1959 kovo 15 Marijos m-los sa
lėje, rengia ALRKF Jaunimo 
stovyklos globos komitetas Chi- 
cągoje. Komitetui vadovauja dr. 
P. Kisielius.

—Kazys Kireilis, matinin
kas šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos Chicagoje vikaro kun. 
Fabijono Kireilio brolis, lapkri
čio 12 tragiškai žuvo Biržuose, 
okupuotoje Lietuvoje. Didžiam 
nuliūdime Lietuvoj^ pasiliko 
velionio šeima, trys broliai (ku
rių vienas tik iš Sibiro grįžęs) ir 
sesuo, o Chicagoje brolis kuni
gas Fabijonas.

— Kun. J. Svirnelis, salezie
tis, lietuvis misijonierius Indi
joje. atvykę į Romą, siundą 
Darbininkui sveikinimų ir pra
neša. kad po Kalėdų ketina jau 
būti JAV.

— Dr. Jurgis ir Bronė Bal
čiūnai, gyv. Strazburg, Ohio. 
Ateitininkų šalpos Fondui at
siuntė aukų 25.00 dol. Fondo . 
valdyba nuoširdžiai dėkoja.

— Inžinierių ir architektų 
suvažiavime Baltimorėje lapkri
čio 27-30 išrinkta nauja ALIAS 
Valdyba: pirm. A. Novkkas, 
vicepirm. V. švipas ir C. Tama
šauskas. sekr. J. Valaitis, ižd. 
V. Birutis, nariai Gasiliūnas ir 
B. Galinis. Valdybos buitinė 
New Yorke.

— Vasilijono Butkaus, gyve
nusio Miunchene ĄVarner Ka- 
serne) ir iš ten išvykusio į A- 
menką (Philadelphia. Pa.), ieš
ko Mre. Žentą Stepanovas (Ra- 
dovanovich). 2240 University 
Avė. Bronz 53. N Y

PETRO KIAULENO

darbų Albumas
galima užsisakyti pas ponia V. 

Kiatilienčnę. 34-21 77 th St. Af*. 
500 Jackson Hcights 72. N. Y. i*- 
korpant ir pari'.inOiant su adresu 
Rėmiau užpiMyt^ už-^ikymo lapei}.

T'žmkynv? gavus p.ieA gruodtto 
20 d., ji bus galima įvykdyti prie* 
Kalėdas Kitu atveju, tik jx> *ven- 
«q. Albumą taip pnt garima }Mgyu| 
ir Nc.v Yorke "imrbininko” . Chi- 
engoje •Naujienų” ir Clrvelamk 
•‘įSirvas” »<1mimatmcij<we.

Pavarde
Adresas —.... <



Hollyvvood, Florida1720-24 Buchanan Street,

STEUBEN PACKAGE STORE BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLESOF EVERY DESCRIPTIONNEW BRITAIN, CON.177 PARK STREET,

SAV. B. KUČINSKAS

Tel.: BA 3-9397;Sav. JONAS POŠKUS

SVEIKINAME VISUS BIČIULIUS 
SULAUKUS '

MAURICE MAC CRACKIN, 
protestantų kunigas, pacifistas, 
išeina iš kalėjimo Cincinnati, 
Ohio. Jis du kartus buvo baus
tas už nemokėjimą mokesčių.

Yra labai didelis įvairių gėrimų pasirinkimas iš viso pa-; 
šaulio šalių, kaip yokietijęs, Prancūzijos, Italijos, Grai

kijos ir kt. •

Tai gražiausia ir patogiausia vieta atostogoms. Jūs čia 
randate nuolatinę vasarą su skaidriu Atlantu ir lieknomis 
palmėmis. Apartamentai yra pirmos rūšies su visais pato
gumais. Kviečiame visus lietuvius atsilankyti. Neabejo
jame, kad būsite patenkinti.

Kalėdom ir Naujiem Metam 
VILNONES MEDŽIAGOS

gaunamo/: 3 krautuvėse didžiausios ir tos rūšies vienintelės firmos

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-13# OBCHABD ST« GB 5-4525

COR. DELANCEY, N. Y. C.
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai ir ukramiškai
KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN 1RSJEKMADIEN1AIS, IŠSKYRUS 

ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 VAKARO 
Pradžiuginkite savo gimines ir artimuosius

LIETUVOJE. LATVIJOJE, ESTIJOJE. GUDIJOJE, 
UKRAINOJE IR UŽKARPAČIO RUSIJOJE’

Pasiųsk jiem vilnones atlaikas suknelėm, eilutėm, apsiaustam 
Muitas už vilnones atlaikas yra mažesnis, negu už pasiūtas sukneles 

Vilnones medžiagas $5 ritinių ir atlaikas pačiom prieinami ausiom 
kainom visam mieste jums sūlo 3 stambios krautuvės 
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

Šventu Kalėdų

Naujų Metų

MR. & MRS. JOHN ANDRULIS
MICHIGAN FARM CHEESE DAIEY

Fountain, Mich.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ

NAUJŲ METŲ

Mamytes Sūris

f t f
-f t j:

( oo-vz vnunvn ai. NEW BRITAIN, CON.j,

" ' ■' - ' " r

Nuoširdžiausi sveikinimai ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ. 
MFTŲ prnga visiems LITHUANICOS rėmėjams = 

----------------------- h

REGAL GRILL & BAR

88-92 CHURCH ST.

Los Angeles, Calif.
Metinis vyčių susirinkimas
Lietuvos vyčių Los Angeles 

133 kuopa metinį susirinkimą 
turės gruodžio 21, sekmadienį, 
4 vai. po pietų pas Loretą Pap- 
šytę, 2525 Lyne Avenue. Bus 
renkama nauja valdyba, apta
riami ateities veiklos planai. 
Visi nariai ir prijaučiantieji 
kviečiami susirinkime dalyvau
ti. < ?

Naujas 'Lietuvių Dienų' ] j 
numeris * J '

Jau pasiekė prenumeratorius ! ! 
ir platintojus “Lietinių Dienų” 11 
žurnalo gruodžio mėnesio nu- i, 
meris. šis numeris įdomus ir I I 
nuotraukomis ir žodine dalimi. I ' 
“Lietuvių Dienų” žurnalas pri- I [ 
einamas ir tiems, kurie mažiau ! [ 
ar visai nemoka lietuviškai: žur- I i 
palas turi anglišką skyrių, pa- Ii 
rašai po nuotraukomis duoda- m 
mi abiems kalboms. '

Katalikai aptars savo reikalus |

LITHUAMCA JEWELRY
Luggage — Crystal and Gifts — Watches — Clocks — and 
Super Hi-Fi Blaupunkt Radio — Diamonds — Watches — 

Jewelry Repairing

i

SIUNTINIAMS J LIETUVĄ!

804 Bank St., Waterbury, Conn.K. Bagdonas.

Josepli And rasis Insurance
WOODHAVEN 21, N. Y.87-09 JAMAICA AVYL,

TEL. 11 7-4477

&

NH.

Adelė ir Jonas Davičikai
A!ex’s likerių parduotuves savininkai

šiokiadieniais — 9 vaL ryto ligi 9 vai. valu, 

sekmadieniais — 1 vaL p-p. Ugi 5 vai vak

! 158 East Jersey Street Elizabeth, N. J.
PRIE CITY SAVINOS &ANK TeL EL 4-1711

ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 VAL. VAKARO 
MGsu kainos vyrų drabužiams prasideda nuo 9-50 už pilną eilutę

21 CONGRESS AVĖ., VVATEKBURY, CONN.
TeL: PL 4-3727 •

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE 
PATENKINTI

Specialios nuolaidos kalėdinėms dovarioms.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 Orchard Street, New York 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ ir LAIMINGŲ NAUJŲJŲ 
METŲ linkime visiems savo klientams ir draugams ’

i

PERRI BROS.. INC.
BEUGIOrS ARTICUS 

Offce f- Shovvroom
SOUTH 124 — KOLTE 17 PARAMUS, N. J.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ'

Mūsų specialybe yra visi namų pataisy* 
mo darbai nuo rūsio iki stogo

Teiraukitės nemokamo darbą {vertinimo!
Dirba įrudę darbininkai

A'iim. apvadai Infliacija Stogo dengimas
Alum, durys Izoliacija Stogo langai
A!m. lanpmi Kitavhnaa Stucco darbai
Ai-tlansrės laiptai Šaligatviai
Apmušalai Langai Šaldymas
Atnaujinimai M ūrijimaa šildymas
Atxarrin:ai laiptai N-imo apmušimai Takai
Atspara vandeniui N itavimas Turėklai
Atspara rėjui Pagražinimai Tvoros
Cemento darbai Pakopos Vaizdiniai langai
Ce'otra Palėpės Vamzdžiai-
Dolymas Pamatai Valymas garu
Dekoravimas Pastogės Verandos
Elektros laidai l'erkeitimai virtuvės
Gaisro »p: aura Plytelių darbai Vonios
Gi a>n« Prakasimai V«»nec. užuolaidos
Grindys Prieangiai Žibalo krosnis
Jakmcn; ”mas Priestatai

Mlvgm • IJgi M mėurnių 
KrHpHtH | ANTAM4 EV«fgrm 847814 

-------- - ----- --- -----------------emoaocceoa

J. Stankus, Brooklyn, 
•N.Y.; E. Kasper, Woodhaven, 

N.Y.; O. Shark, Malverne, N.Y. 
P. Mažeivienė, Worcester, Maąs. 

Po $4- —CJ. Alrosus, Bos
ton, Mass.
Po $3.50 — T. Leveikiene, 

* Brooklyn, N.Y.
Po $3 — A. Mayauskas, So. 
Boston, Mass.
Po $2.50 — A. Goodall, San 
Francisco, Calif.
Po $2. — A. Daniūnas, H. Da- 
valis, Brooklyn, N.Y.; V. Žukas, 
Maspeth, N.Y.; A. Minikovsky,

Astoria, N.Y.; J. Bacėnas, Ar- 
lington, NJ.; K. Bakšys, Ridge- 
field, NJ.; M. Mazūras, Meth- 
uen, Mass.; V. Yomant, St Pe- 
tersburgh, Fla.; V. Marijošius, 
New Britain, Conn., kun. A. 
Paškevičius, Moodus, Conn.

Po _ E Mass. valst: V. 
Alukonis, P. Jarvis, So.. Bos
ton, J. Bagdon, SunderlandJ V. 
J. Kudirka, Norwood, V. Gobiu, 
No. Cbelmsford, E. Mavickienė 
Worcester, D. Kaczenas, W. 
Lynn.

(bus daugiau)

MEDŽIAGOS Į LIETUVĄ
Turime medžiagų vyrų ir moterų rūbams; vilnonės bei 

šilkinės medžiagos moterų suknelėms ir skaroms.
Visa, ką norite siųsti į Lietuvą gausite:

L ČIGMAN, INC.
161 Orchard Street New York 2, N. Y.

Telet GR 5-0160
Kalbame rusiškais lenkiškai, vokiškai ir lietuviškai.

Atdara šiokiadieniais, šeštad. bei sekmad r J

skyriaus valdyba turėjo visų ka-| rtideb ^Slrinkima Vltoonlų vyru ko^umarna
talikiskų organizacijų valdybų Į kvarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei. švarkams.
narių ir veikėjų pasitarimą 1 Maišyto. Ir raynninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
gruodžio 14 d., sekmadienį tuo- | iwbolesa>e) kainomis.
jau po sumos šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos salėje. Bus 
mėginama išjudinti katalikiš
kas organizacijas iš snaudulio. 
Dalis katalikiškųjų organizaci
jų veikia neblogai, bet kitos — 
visiškai užsnūdusios, mažai be
rodo gyvybės ženklo. ARK Fe
deracijos Los Angeles skyriaus 
valdybą sudaro: pirm. V. Kaz
lauskas, nariai — R. Medziu- 
kaitė, D. Polikaitienė, J. Kiš
kis ir L Valiukas.

K.K.F.
Lietuvių Fronto Bičiulių

Los Angeles skyrius ruošia 
diskusijas tema: “Lietuvis ame
rikiečių politikoje”, kurios įvyk 
gruodžio 21, sekmadienį. 12 
vaL (tuoj po sumos) šv. Kazi
miero lietuvių par. salėje. 
Trumpą įvadą padarys skyriaus 
pirm. J. Ąžuolaitis. Diskusijų 
moderatorių pakviestas J. Ko
jelis. Diskusijos bus akademi
nio pobūdžio. S’-'vri «s prama- 
tęs ateityje da i< i suruošti 

j diskusijas ak.uali is ’Jausimais.
Skyriaus pirmininku yra J. A- 

• žuolaitis, sekretoriumi J. Koje-
$| lis.

Z?

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą

i
| Jonui Puikumu. •.
į (Atkelta iš 5 psL>
i to tūkstančio (4620) patarlių, 

priežodžių, posakių rinkinį 
“Smulkioji tautosaka”, kurį 

|| 1958 sausio mėnesį išleido sa- 
$| vo lėšomis pasirašydamas Jo- 
H nu MongtrdM, Po vieną egzem
ai pliorių Šios knygos autorius vel- 
|| tui išsiuntinėjo kai kuriems uni- 
|| versitetasms, knygynams, spau- 
|| dos ir kitiems tautosaka besi- 
|| domintiems žmonėms. Ir dabar 
|| J. Puikunas tautosaką užrašinė- 
|| ji, renka spaudai ir kitiems lei-

BANGA TELEVISION
Sav. V. ZELENIS ,

M23 ĖUI.TON STREET TELEFONAS:
BROOKLYN 8. N. Y APplegato 7-0349

PARDUODAMA su NUOLAIDA:
■ TELEVIZIJOS APARATAI.
■ HI-FI FONOGRAFAI,
■ {GROJIMO APARATAI (Tapė Recorders),
■ VOKIŠKI BEI VIETINIAI RADIJAI.
■ ORO VĖSINTUVAI (air cond.i ir

LANGAM VENTILIATORIAI

Taisoma Televizija, Radijas, Hi-Fi

DARBO VALANDOS: Kasdien iki 7 vai. vak.
Pirmadieniais iki 6 vaL vak.

SAULĖTA. MALONU. PATOGU
Hollywoodo Apartamentuose

35 So. 8th Street 
Brooklyn II, N. Y.

EVergreen 7-2155
Resid. ILlinois 8-7118

EVergreen 8-9794

M. and Z. Collision Works
JULIUS MALDUTIS

Sulankstytų automobilių dalių ištiesinimas, pakeitimas 
naujomis, dažymas ir poliravimas

937 GRAND STREET

BROOKLYN 11, N. Y.

Perkant - parduodant namus, ar iš
nuomojant butus, įvairiausiais ap- 
draudos reikalais, federatiniij ir vals
tybiniu taksŲ (Income Tax) užpildy
ti. pirkimui piniginiy perlaidu (Mo- 
nev Orders). 

' '

Kreiptis —

AR JOS NEPERMOKATE
už savo automobilio apdraudę?

Virš 21.000.000 automobilių savininkų 
moka daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras.
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdmodos sutoupymui, geresnei savo 
apaugai ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostolių atlyginimo.

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS

APDRAUDOS SPECIALISTAS 
116-55 Quem Bhrd. Forvst HiHs 75, N. Y.

Tel. VI. 3-1477 
NAMŲ ADRESAS.

106-55 95th Street Ozone Purk 17, N. Y.



sportas
Sportini prn’ihmni

Lietuviškųjų sporto vienetų 
pirmenybės kasmet būdavo sėk
mingai pravedamos. Iki šiol dar 
neaišku, kur ir kada šiemet 
bus sporto pirmenybių žaidy
nės. Pirmiau buvo žinios, kad 
tai įvyks Hamiltone,' Kanadoj, 
dabar vėl kalbama apie Detroi
tą. Tas labai trukdo sporto vie
netams pirmenybėms ruoštis, 
nes juk iš anksto reikia supla
nuoti tam reikalui atostogas. 
Gaila, kad ilgokai užsitęsė vy
riausios Fasko vadovybės rinki
mai, o senoji develąndiškė ka
žin ar turės pakankamai valios 
griežtą ir tikslų sprendimą -pa
daryti.

EgEDBGRBD FQ0CM.CS 
Beouttfui lfai&tiares and Toys 

Esgoiait* Coln—AJKCl WA 6-8TQŪ

JAYWIM PETS 
Šertis; <11 Bteo^yn 

Parakeets, Cuariea, Panrots, Trop^ 
ical Binte, Dop, Konkeya. Guinea 
Pigs. Hamsteii Tropical Ftah.
51 E. 98th SL Brooklyn. PR 3-8678 
Take New Uto IRT to Sutter Avė

Ben-Stan Ine. FLATBUSH
Formeriy Jungto A^ųuarium Control 
Bred. Parakeets, 90 Tanks, Trop
ical Fish, Pet Suppiies.
665 FlatbushAve. BU 2-9182

Ryty apygardos pirmenybes 
(krepšinio, tinklinio, stalo teni
so ir šachmatų) buvo apsiė
męs pravesti Worchesterio 
“Vyties” klubas. Jo numatyta 
data sausio 10-11 newyorkie- 
čiams visiškai nepriimtina, nes 
tai egzaminų laikas studentams. 
Apygardos valdyba šį reikalą 
taip pat turėtų energingiau pa
tvarkyti. Čia reiktų turėti gal
voje ir tai, kad Brooklyno LAK 
krepšininkai yra patekę į baig
mę YMCA pirmenybėse, todėl 
jeigu lietuvių sporto rajoninės 
pirmenybių rungtynės sutaptų 
su YMCA pirmenybių baigme, 
būtų labai nemalonus reikalas.

Gruodžio 8 iš Paryžiaus į 
New Yorką atvyko mūsų spor
tininkas veteranas Jočys, Len
gvosios atletikos pirmenybėse 
1939-40 metais 110 metrų bė
gime su kliūtimis išlaikė Lietu
vos rekordą.

LSK pirmasis laimėjimas duo
da progos manyti, kad mūsų 
ekipa pradės naują sėkminges- 
ni laikotarpi. Praktika rodo, kad 
darbas su jauniais yra sėkmin

LARRTS PET SHOP 
In Bay Ridge since 1925. Birds, 
Dogs, Kittens, Parrakeet Grooming 
Veterinary Service, Tropical Fish 
DepL Comolete line of .Accessories. 
575 52 St, BrooRlyn. TR 1-0222

PETE DAWKINS, Armijos futbolo žaidėjas (halfback), pripa
žintas geriausiu 1958 m.

gas ir. vertas dar didesnio dė
mesio. Adomavičiaus pamokos 
šeštadienio vakarais taip pat 
turės nemaža reikšmės.

Priešpaskutinis Lietuvos val
stybinės rinktinės treneris aus
tras Hahn šiuo metu yra Švei
carijos valstybinis futbolo tre
neris. Anksčiau buvo Norvegi
jos ir Bayern Muchen trene
ris. Jo didžiausias rūpestis į- 
vesti šveicarų sporto klubus ir 
rinktinę į WM sistemą; mat, 
šveicarai iki šiol kietai laikėsi 
savo išradimo, vadinamos 
“Schvveizer Riegel” sistemos.

Atletas

Geriausia Kalėdų Švenoų 
dovana 

yra knyga, aprašanti kunigo 
Antano Strazdo gyvenimą

PULKIM ANT KOĮŲ . . .
Kaina tik 2 doL 

Užsakymus su pinigais siųsti:

VA G A
1297 (Šates Avė.

Brooklyn 21, N. Y. 7

- ALLURE PET SHOP
1465 Flatbush Avė., Brooklyn, N.Y. 
Complete Pet Supplies, Tropical 
Fish, Parakeets, Canaries, Kare 
Birds, Large Selections.
Open Till 10 PJA. GEdney 4-0915

MYRTLE’S PET SHOP 
TROPICAL FISH—AQUARIUMS 
PARAKEETS, PETS, SUPPLIES 

738 Myrtle A.ve., Brooklyn 
MAin 5-8695

PARKWAY PET SHOP
Parakeets, Canaries, Tropical Fish 
Ali Pet Supplies, Live Fish Food 
Hobby Craft 5€0 Court Street 

Near SthSt, Brooklyn, N. Y. 
MAin 4-3760

Pri^nandaimionite kaino* 
mis su labai gerom jšsimo- 
kėjuno sąlygom jr prista- 
tymu į vietą patarnauja 
visiem lietuviam

BALDŲ 
KRAUTUVE 

kurioje galima gauti visam 
butui moderniškiausi bal
dai, Įvairiausios lempos, 
vaikam lovutes, virtuvės 
reikmenys ir k. Kreipkitės 
adresu:

ONA FVAŠKIEN® 
UTHUANIAN 

FURNEHJRE CO.
366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.

Off. Teiph. AN 8-4618 
Res. AN 8-5961

Krautuvėje taip pat gali
ma gauti DARBININKĄ, 
pratęsti prenumeratą arba 
užsisakyti naujai ir kreip
tis visais DARBININKO 
reikalais.

Priimami taip pat skel
bimai.

To place your advertise- 
ments and subscription for 
the DARBININKAS Semi- 
Weekly Nevvspaper con- 
tact lathuanian Furniture 
Co.

WINTERGARDEN

Baras, salė vestuvėms,

kiniams, etc.
1883 MADISON ST. BROOKLYN 27, N. Y.

TeL EV 2-9586 (Prie Forest Avė. stoties) Ridgevood

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS - BEER - WINES

• SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI
, Šeštadieniais, sekmadieniais

Griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. Višniauskas

31 Spring St, New Britam, Conn. 
_______ A______

Tel. BA 3-9771

R e publi e 
Wine & Liųuor Store

SZZ Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.
TeL EV 7-2089 

SAV. BL IR J. JOKŪBAIČIAI

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, deg
tinių, konjakų, midų šventėms bei 

kitoms progoms

CABINET MAKER WANTED

REAL ESTATE

ATPIGINTAS
Lietuvos vaizdų albumas

GREAT NECK, L.I..N. Y. Šv. Aloy
zo par. (lietuviškai išpaž.) parduo
damas didelis mūrinis Cape Cod sti
liaus namas su 4 miegam., 2 vo
niom, Floridos kamb., kilimai iki 
sienų, visi patogumai, arti parap. 
mokyk, ir susisiekimas. Galima tuo
jau gyventi. Kaina apie 20,000 doL 
Kreiptis j šeimininkų H U 2-8378.

Spintelių meistras (Cabinetma- 
ker), specialistas, fabrike geros 
sąlygos padidins visokias gali
mybes. Apmokamos šventės, 
atostogos, ligoninės išlaidos, 
kasdieniniai viršvalandžiai. Tei
rautis kasdien nuo 9 vai. ryto: 
178 Mott St. Privažiuojama Lex- 
ington Avė., požeminiu trau
kiniu, išlipti Spring St, stoty-

TROPICAL FISH SUPERMARKET 
AQUARIUM 33ECORATORS 

PETS& SUPPLIES 
DEvey 8-5069 

SERVE-YOURSELF AND SAVE 
2892 Nostrand Avė. DEwęy 8-5069

COUNTY PET SHOP
Tropical Fish, Aąuariums, Hamsters
White Mice, Baby Turtles, Canaries

Parakeets, Dog; & Cat Supplies 
Furnishing^ for A.11 Pets 

410 Jerusdehi Avė., Hicksville
WEUs 5-5010

geriausė kalėdinė dovana.
New Rochelie-Larchmont Woods. DISPLAY

GRABAU’t INC.
DOG & CAT FURNISHINGS 

PARAKEETS.- BIRD SUPPLIES 
FISHAND AQU ARTOMS

171 Sunrise Highway 
Rockrille Center, N. Y.

KOckGen 6-0417

W a i ik u s
FUNERAL HOME

197 VVebster Avenue
PRANAS W AITRUS

Laidotuvių Direktorius 
ir Balsamuotojas 
Cambridge, Mass.
NUTARY PUBLIC

Patarnavimas dieną Ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus. 
Reikale Saukite; TeL TR 6-6434

JUOZO IR IZ ABELĖS MISIŪNŲ
RAYS Lięi’OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir im
portuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir 
vyno.

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y .
Telefonas: VIrginia 3-3544

ATEITIS: 916
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N. Y. Kaina tik $5.00

api angos kamb.į—Ha—3 kamb., 1]4 
vonios, ' Hla — 1 kamb. ir vonia.

ti parap. mokyki., maži mokesčiai. 
Kaina $28,500. Teirautis TE 4-4762

FRANKLIN PET MARKET 
818A Franklin Ave^ Brooklyn,N.Y. 
(BeL Eastern E*kway ■& Union SL) 
Parakeets, Canaries, Tropical Fish

Reasonabie Prices. PR 3-0172

Nauja plokštele “Iš Rūtų šaleles”
ĮDAINAVO

ALICE STEPHENS ANSAMBLIS
Surinkęs 23 gražiausius balsus. Akompanuota orkestru ir vargo- 

nias. Plokštelė yra hi-fi ir ilgo grojimo. Tai graži dovana Kalė
doms saviems ir kitataučiams. Užsakymus siųskite su pinigais

Kaina $4.50. Pridėkite 50 centų išsiuntimui.
SVEIKA MAP.UA .......
ŠVENTOJE TYLOJE .. 
Į BETLIEJŲ BfiKIT ..
PIEMENfiLIAMS _____
SKUBINKIT PIEMENYS ........
BETLIEJAUS PRAKARTfiLftJ 
EISI KENTfiT .............................
KUR BAKUŽfi SAMANOTA ... 
KARVELELI .................................
DUL DUL DŪDELE. ................
NEMARGI SAKALĖLIAI .......
PAS MOČIUTĘ AUGAU.............
SAK£ MANE ŠIOKIA ......... .
MERGUŽĖLE LELUBLE ........
APYNfiLIS ....................................
SftJAU RŪTA ______________
IŠAUS PAVASARIS ..................

............... ...J. Gaubas
B. Markaitis, S. J. 

............ L. -ŠIMUTIS 

. B. Markaitis, S. J. 

......... M. Petrauskas
..... 1............ J. švedas 
.B. Markaitis, S. J. 
.......... C. Sasnauskas 
............. SL... Šimkus •

J. Tallat-Kelpša 
......P. Sarpalius 
J. Tallat-Kelpša 

.... A. Račiūnas 

..... V. Misevich 

.... J. Žilevičius 

.... B. Budriūnas

ALICE STEPHENS
Chicago Conservatory of Music 

64 E. Van Buren SL, Chicago 4, III.

BINGO

KINO
ŽAIDŽIAME
VĖL!

1
pagaminta jūsų žai

dimų padaryti patrauklesni ir sėkmingesnj. Jo naujenybes: AUTO- 
MATINftS KORTELES, ELEKTRINIS NUMERIŲ APŠVIETIMAS. 
NARVELIAI. NUMERIŲ IŠMETIMO APARATAS, visi įrengimai 
būtini žaisti Bingo trumpiausiu laiku, sunaudoti mažiausiai pinigų, 
o daugiausiai laimėti

žaidimų visoje Amerikoje. Viskas special

•'BINGO KING" yra pasaulyje tobuliausias:
• ŽAIDIMO PRAVEDIMU
• GUDRUMU
• IŠTVERMINGUMU

Informacijų kreiptis ar pademonstravimui skambinkit ar rašykit

Special Holiday offer to all the 
Readers of the Darbininkas in: 
Nassau Queens and Brooklyn

FREE!
150 Gallons of fuel oil

Delivered upon signing your 
1959 Guaranteed Service Con
tract with:

VALENTINE PETROLEUM 
SERVICE

“Merry Xmas” says Valentine 
Petroleum Service and gives 
yoū the present! Plan yęur fuel 
oi! contract now and Valentine 
will give you your Irt 150

GALLONS FREE!
Best of all you will have eco- 
nomical automatic oil delivery 
all next year. We guarantee 
your family will be wann and 
comfortable! See why so many 
homes depend on Valentino for 
oil supply and maintainance.

CALL NOW1
Hurry! This special Seasons 
Greeting offer good only untill 
December 31 st, 1958 for 
homes in:
Nassau Ouoons and Brooklyn 
Call now and get your first 
150 gallons Froo. Offer good 
only tfll Docomber 31«t, 1959 
for Homes and Apartments in: 
Nassau Ouoons and Brooklyn

VALENTINE PETROLEUM
SERVICE

In Nassau call ORMo 6-3030 
Sea Cliff Avė. Glen Cove, L. L 
In Queens and Brooklyn call 
OXM 7-6433

McCror/i Pet Stiop. Boro Hali Area 
Brooktyn’s Lstrgest Variety Pet 

Center. Parakeets, Canaries and 
Supplies, Tropical Fish, Aųuarium 

Accessories, Pedigreed Dogs 
492 Fulton Street (Cor. Bond) 

ULster 8-5112

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Baisamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 .Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. T.

ROMAN FUNERAL CHAPEL 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

CHARLES J. RAMANAUSKAS
1113 ML Vernon Street Philadelphia 23, Pa.

-------------------- -------POptar 5-4H0—---------------------------------

NATURE’S PET LAND

Gold Fish & Aquatic Plants 
Special Sale on Aquariums, Reflec- 

tors, Pumps

5

Parakeets, & Turtles
Puppies, Dogs Supplies 

OPEN 9 A.M. TO 6 P-M.
Diviaon SL .... NEwRoch 6-3260

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Baltas

(BIELIAUSKAS)
FUNERAL HOME

M. P. BALLAS—Direktorius 
ALB. BALTRONAS-BALTON 

Reikalų Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. T.

NOTARY PUBLIC

KARIŪNAS
FUNERAL HOME

280 Chesnut Street New Britam, Conn.

Tel. BA. 9-1181

Aejuarium 
303 Bedford Avė., Bellmore 

SUnset 5-7360 
PARAKEETS, CANARIES 

AH Kada of Aninud Life 
PUPPIES „ 
TURTLES 
REPTILES, ETC
A Complete I-Jne Of Pet Supplies 

TROPICAL FISH

PARROTS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva 
GRABORIUS 

BALSAMUOTOJAS
231 Bedford A ve.
Brooklyn, N. Y.

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.
PETKAS KARALIUS, savininkas 

Laidotuvių direktorius ir balzamuoto jas
74 Providence Street

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

DtSPLAY

Išmokoma taisyklingai skaityti- 
Tvarkingai įprasti studijuoti- 
Kalbėti visokiais atvejais, visais 
klausimais. Turi leidimą, paty
rusi mokytoja BA ir MA.

MIS. SYBIL SKLAR
246 Storek -Avenue

J. B. Shalins- 
Šalinskas 

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMA1CA AVĖ. 

(prie Forest Parkway Stattoa) 
Woodhaven, N. Y. 

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tet VIrginia 7-4499

DIRSA FUNERAL HOME į
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVIDENCE STREET 
WORCESTER 4, MASS.

PLeasant 4-3501 PLeasant 4-3865

GEORGE EISELE 
PHARMACISTS 

Hmm FRanklin 2-9935 
176 W«at Adenu Street

CHILDRSN BOARDED

MotimkM rūpinimasis vaikais. 
Geras maistas, žaidimai, paty
rimas. Tari rekomendacijas. 
Prieinamas užmokestis. Tele
fonui vakarais Hl 9-2075

William J. Drake-
Dragiinas

LIETUVIS ADVOKATAS

Tetefoms JAmaica 6-7272

Stephen Bredes Jr.
ADVOKATAS

17 Sberidnu Ava 
Bmk|yn 8, N. N.

TbL APptaurte 7-1088

NORKAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

PAUL P. NORKUS

Mandagus patarnavimas įnirusiems
1499 North 29th Street Philadelphia 21, Pa.

POplar 9-3231

TALARSKI
FUNERAL HOME 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

380 MARLE AVENUE, HARTFORD, CONH.
Malonui patarnauja lietuviams naujai jruoftoae patalpose 

prieinama kaina

TeL CHapel 6-1377

MAP.UA
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nės, talkininkaujant kultūri-

Bostono arkivyskupija švei 
tė' 150 m. savo gyvavimo jv 
bilėjų ir metų bėgyje įvairios 
parapijose ir. mokyklose buv 
daromi sukakties minėjimą 
Gruodžio 8 arkivyskupijos ki 
tedroje įvyko jubilėjaus užba

" DaHb. Klubas. Po pamaldų An- 
gėlų Karalienės parapijos sa- 

4^ - Įėję buvo pusryčiai. Klubo pir-

kojo visiems pamaldose dalyva
vusiems ir priminė, kad velio
nis buvo šio klubo narys, daug 
kartų , klubo susirinkimuose 
skaitė paskaitas ir kitais bū
dais rėmė klubo veiklą.
Ateitininky žiemos stovyklos
Studenty ateitininky žiemos 

J stovykla šiemet ruošiaiųa E. S.
Kriaunaičių vasarvietėje. Drusj 
konys, Andes, N. Y. Catskill 
Mountains. Stovykla prasidės 
gruodžio 28 ir tęsis iki sausio

Moksleiviy ateitininky Rytų 
Apygardos stovykla bus Penn- 
sylvanijos universiteto atostogų 
namuose Drexel Lodge, West 
chester, Pa. Stovykla pradeda
ma gruodžio 27 d., 12:00 valų 
ir tęsis iki sausio 2. Kaina as
meniui už visą laiką 15.00 doL 
Registruojantis įmokama 5.00 
doL Registruotis pas Rimą Ge- 
deiką, 265 Linden St., Brooklyn 
27 N. Y., iki gruodžio 24 Pavė
lavusiems teks mokėti 17.00 
dolerių.

Studenty ateitininky
New Yorko draugovės susi

rinkimas šaukiamas penktadie- 
”nį, gruodžio 19, 8 vai. vak., pas 
Dalią Minkūnaitė, 85-68 98 St., 
Wbodhaven, N. Y. Paskaitą 
skaitys inž. Ant. Sabalis — ‘Lie
tuvis katalikas JAV universite 
te’. Susirinkime hns tiks’iai pra
nešta apie sYJerlų ateitininkų 
žiemos stovy k1?.

joms, bus Grand Paradise sa
lėse, 320 Grand St Bilietai vie
nam asmeniui 7 doL, studen
tams ir imifnrmiintiems ka
riams — 5 doL Iš anksto bifie-

Steponis, 288 Suydam St., Bro
oklyn 37, N.Y. tek EV 1-2378

parengė antrą lakią lietuvių

kai buvo išleidusi viena New 
Yorko knygų leidykla. Pirmoji 
laida, pasirodžiusi rudenį, jau 
išpirkta. Antrąją laidą St Zo- 
barskas papildę naujomis pasa
komis. Dail. Ada Korsakaitė, 
iliustravusi pirmąją laidą, pa
darė naujų piešinių, kai kur į- 
vędami ir spalvoti paveikslai.

V.K. Jonynas
padarė du vitražus pranciško

nų vienuolyno koplyčiai Brook- 
lyne.

•Spellman, o pamokslą pasakei
Worchester vyskupas Wright.j

Surinko duokles
Gruodžio 7 d. šv. Petro pa-|

rapijos bažnyčioje buvo daro-

Captain Harris Fish Markei
FISH — LOBSTER — SHELLFISH

Phone: 1-3762 JOSEPH S. GOULART, Prop.
SAWYER ROAD BUZZARDS BAY, MASS.

LEONARDO DA VINCi, naujasis italų laivas, 32,000 tonų^t- 
plauks j New Yorką 1960 metais, čia matoma modelį New Yor
ko Grand Centrai stotyje. Už laivą atrodo didesnė kino artistė 
Barette Brooks.

Gimė .
Aldonai ir Jonui Aisčiams 

lapkričio 15 sūnus, kuriam duo
tas vardas Margeris-Jonas. Jo
nas Aistis šiuo metu dirba Kon
greso bibliotekoje Washingto- 
ne. <

Amžinojo Rožančiaus Brolija
Angelų Karalienės parapijoj 

gruodžio 7 minėjo 20 metų gy
vavimo sukaktį. Uolios pirmi
ninkės O. Sijevičienės ir Bro
lijos vadovybės pastangomis su
organizuotas gražus minėjimas 
— vakarienė.

Dvidešimt metų diena iš die
nos, valanda valandon narės 
pasikeisdamos kalbėjo įvairio
mis intencijomis rožančių: už 
taiką, Ameriką, Lietuvos kan
kinius ir persekiojamuosius dėl 
lir? 2s. Meldėsi už savo mku- 
■-i'.’s narius, aukojo už juos bent 
dvejas šv. Mišias, dalyvavo lai
dotuvėse, rėmė savo parapiją. 

... .... Jubiliejaus proga klebonui kun.
sutinkame Arimgtomr ręsto- jteikė 500 dol auka

rane ir kabarete, 38a Arnngton,

Naujuosius Metus

Avė., kampas Fu’ion SL. ir Ha?e 
Avė., Brcoklya, N. Y. Už 5,59

Minėjime kalbėjo veiklesnės
ir vadc7V?:ė: M. M:___
M. Putini2?.ė, U. sark uis- tretus-
Lašaitė ir kitos. Švei-

Aimus galerijoje, 
kuri naujai atidaryta veikė 

jau tris mėnesius, dabar bus 
rengiamos grupinės parodos. 
Nuo gruodžio 14 portretistas 
Kay Costas išstatys savo paveik
slus ir taip pat galerijoje pieš 
portretus.

Washingtone
Kongreso bibliotekoje, šiuo 

metu vyksta religinės grafikos 
paroda, pritaikyta Kalėdų šven
tėms. Kūriniai atrinkti iš bib
liotekos turimų paveikslų fon- 
*dų. Parodoje yra išstatya V*K. 
Jonyno — Šv. Antanas ir Ados 
Kosakaitės — Mano karalystė 
ne šio pasaulio.

Vitalis Žukauskas,
aktorius, renka medžiagą lie

tuvių teatro istorijai nuo pat 
pirmųjų vaidinimų Lietuvos di
dikų dvaruose, Vilniaus jėzuitų 
akademojoje, iki šių dienų.

Vytautas Maželis, ;
fotografas, kuris dabar vie

ši Chicagoje, turi surengęs sa- 
vo foto parodą Jaunimo Cent- 
re. Be to, jis daro įvairius por

ŽINIOS jthhi

ina parapiečių metinių duoklių 
rinkliava. Rinkliavoje surinkta 
1,892 doL

Visi supras
Šv. Petro parapinės mokyk

los mokinių tėvų organizacijos| 
(PTA) rūpesčiu prie mokyklosf 
sienos pritaisytas užrašas: 
Peter’s SchooL f

Pamaldos tretininkams. |
Šv. Petro parapijos Tretinin-I 

kų Brolijos pamaldos įvyk^ 
gruodžio 21 d. 2:30 vai. po i 
piet parapijos bažnyčioje. i-

Mirusieji
Po gedulingų šv. Petro pa-' 

rapijos bažnyčioje pamaldų pa-. 
laidoti: J

Elzbieta Laurinaitienė (gruod.: į 
8) 76 m. Velionė gyveno 811 s 
Dorchester Avė. Dorchester. Nu Į 
liūdime paliko du sūnus. ; į

Alena Budra (gruodžio 11) ‘ 
68 m. Velionė gyveno 191 Sa- 
vin Hill Avė. Dorchester. Nu- ' 
liūdime pliko 3 seseris ir 2 ' 
brolius. J

Matilda Dovydaitienė (gruo-: į 
džio 11) 72 m. Velionė gyveno Į 
Dr. Pilkos vedamuose poilsio Į 
namuose. Nuliūdime paliko dūk; Į 
terį. : s?

Visi palaidoti N. Kalvarijos ■ 
kapinėse. i ■

Kriftštai
Šv. Petro parapijos bažnyčio- ; 

je pakrikštyta:
Lapkričio 22 — Stasio Am- 

butavičiaus ir Magdalenos Ru- 
domski — Ambutavičienės duk
tė Laimos ir Marijos vardais.: 
Tėvai gyvena 223A W. 5th 
st ' ' '■"

Muziky susitikimas
Pas muziką J. Kačinską 

gruodžio 10 buvo susitikęs bū
relis Bostono lietuvių kultūri
ninkų su amerikiečių muzikos 
atstovais. Linda Dulap, jauna, 
techniškai pajėgi, turinti stip
rų, bet nuosaikų toną pianis
tė paskambino Bacho Tocca- 
tą, in C Minor, Mozarto sona
tą in A Minor, Schumanno so
natą No 1 in F Minor Op. 11 
ir jauno amerikiečių kompozi
toriaus John Bavicchi, kuris čia 
pat dalyvavo, modernaus sti
liaus, labai efektingą fortepijon- 
no Toccatą, Op. 23. J. Bevicchi 
yra parodęs lietuvių muzikai 
gražaus palankumo, sudaryda
mas keletą kartų progą ame
rikiečių visuomenei atlikti J. 
Gaidelio ir J. Kačinsko kūri
nius. _ ______________________________________

Baltic P and B kepykloje, Lapkričio 23 — Eugenijaus 
penktadieniais ir šeštadieniais Zukofskas ir Kristinos Rore— 

gaunama lietuviškų riestainių, Zukofskas duktė Dianos ir Ma-

wn- ĮĮj-^ Trpnn wrawiawi VĮtuuniumiiūBi ĮHamiMiii

ESSO MILL SERVICE STATION
REPAIRING

Phone: 3539
ROTARY CIRCLE,

Open 7 A. M. to 1 A. M.
BUZZARDS BAY, MASS.

BOLLES PACKAGE STORE
MAIN STSEET 

BUZZARDS BAY, MASS.

Try Us For Prompt Dependable Service

TRENCH CLEANĖRS, Ine.
Cleaning - Pressing - Repairing - Laundering - 

Fur Storage

Cor. Cohasset Avė. and County St.
Phone: 3662 BUZZARDS BAY, MASS.

; Xfcfr< Srift %jn %iFi įtiff W> mg.

ROBERTI ELECTRIC CO, INC

271 MAIN STREET 
BUZZARDS BAY, MASS.

Tiny Jim’s Town Club, Ine.

BUZZARDS BAY, MASS.
'U .

TEN ACRE INC.
MEATS, FRU1TS AND VEGETABLES

dolerių bus valgio, gėrimo ir j

‘tinimo M!>as PMvairino solis- Katedy davaral ^siem$ 
tės, visi dalyviai Marijos gar- . Nauja pIoK(elė „B rttų 

lėlės”, įdainuota Alke Stephehs 
ansamblio, gaunama Darbinin
ko administracijoje, 910 Wil- vinėjama beveik visuose Bosto- vena 23 East St, Dorchester, 
loughby Avė. Brooklyn 21, N.Y. no maisto krautuvėse. Mass. i
Kaina 4.50 doL, su persiunti
mu — 5 dol. Plokštelėje Įdai
nuotų dainų "sąrašas yra pas
kelbtas Darbininke dedamam 
skelbime.

pyragų su obuoliais, einamo- rijos vardais. Tėvai gyvena .
Ttls.: Store 507 - 508 - 520

lefonu TA 7-9842. bei sugiedojo porą giesmių. Mi
nėjimui vadovavo O. Sijevi- 

bus J. Valaičių ir A. Vaši- čienė. Aiškiai matyti, kad tai 
liausko restorane, 385 Arling- gabi organizatorė ir vadovė.
ton Avė., Brooklyn, N. Y. Kū- Jubiliejaus dalyvius sveikino 
Sos bus bendros. Kas norėtų ir veikėjams dėkojo kun. kle- 

£ jose dalyvauti, užsirašo skam- bonas Aleksiūnas bei vikaras 
Modamas telefonu TAylor 7-98 kun. V. Pikturna, šia proga kle-

nais ir aguonomis. Prieš Kalė- 149 Fleherty Way, ir Mykol 
dų šventes o$ galima gauti Bicknevich ir Landos Sudarai;* 
žagarėlių bei šližikų. Baltic P tės — Bichnevich sūnus Vyte-* 
and B lietuviška duona parda- nio ir Jono vardais. Tėvai gy-

Farm 951 
FALMOUTH, MASS

WM. C. D AVIS COMPANY
FURNITURE —FLOOR COVERING — BEDDING

Harold P. Davis

bonas primipė reikalą rengtis 
deimantiniam (75) parapijos ju- 

* v**- biliejui. KunJankus iŠ Baltoatlikęs karo tarnybą Amen- J
Antanas (valka,

kos avijacijos daliniuose, grįžo 
pas savo tėvus į Elizabethą. Jis 

k yra inžinierius mechanikas.

prašė dalyvius melstis už per
sekiojamą Lietuvą.

Vaišės buvo kuklios, bet jau-

Liucija Tcmkutė,, kelis šimtus dalyvių ateities kil-
- , iŠ Great Necko, atostogom iš- niems tikslams labai gražiai nu- 

rirriHA i IH/urnla ir TCiihrtc eolą *ailr*

k.1.

Arlington sekcijoje, netoli 
Highland Park, išnuomojamas 
butas antrame aukšte, 5 erd
vūs kambariai su didele, pato
gia virtuve. Namas dviejų šei
mų. Kreiptis: A. Sirgedas, 79 
Barbey St, Brooklyn, N.Y. Tel. 
AP 7-2701

t BALTIC P & B KEPYKLOJE
► 815 Cambridge Street

► GALITE PIRKTI:
► Baronky

Pyragy su 
Obuoliais 
Cinamonais 
Aguonomis x

PriH Kalėdy

' Krusty
Šližiky

Mūsų lietuviška duona parduoda Super-Markets ir kitose 
krautuvėse.

333 MAIN STREET
Tel.: KImball 8-2143

FALMOUTH, MASS.

R. P. Chamberlai n. Ph.G. - W. W. Fenstermaker, Ph. G.

148 MAIN ST.
FALMOUTH 
TeL KI 8-1390

MAIN RD.
E. FALMOUTH 
Tel. KI 8-1342

rengiamas talkinant kultūrinėms organizacijoms,

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS
JUOZO IR ONOS GINKŲ 
SALDAINIŲ KRAUTUVE

(staiga 1921 metais

NORTH FALMOUTH HARDWARp
Sherwin Williams Paints 

Hardware — Garden Supplies
Glass Marine

GRAND PARADISE SALESE
BROOKLYN 11, N. Y.

Vaišės su Sami

KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ ŠVENTĖMS SIŪLO:
SALDAINIŲ aukščiausios rūšies, puošniose dėžutėse, ; 

graži dovana kiekvienam. Taip pat lietuviškų Rūtos saldai- > 
nių, šokoladinių Kalėdy sonoliy ir kitokių įvairių skanėsių. >

EGLUTEI meiliškų puošalų, įvežtų iš Europos, ir įvai- >
riaušių elektriniy lempučiy. Taip pat gausus pasirinkimas į į

$7.00 STUDENTAMS , .. $5.00
PRADŽIA 10 VALANDĄ VAK. PABAIGA 4 V AL. RYTO.

Dėl informacijų ir stalų užsakymo kreiptis:
V. STEPONIS, 288 Suydam St., Brooklyn 37, N. Y. Tel. EV 1-2378.

bilietai gaunami J. Ginkaus krautuvėje, J. Andriušio HAVEN REALTY įstaigoje, 
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y., tel. VI 7-4477 ir lietuvių Piliečių Klubo 
Spaudos Kioske.

Užsakymas galioja tik bilietus apmokėjus.

Įsa New Yorko ir- apylinkių lietuviškoji visuomenė maloniai kviečiama šiame ben
druomeniškame 1959 metų sutikime kuo gausiausiai dalyvauti

MM*

North Fal: 1044 W A. J. & B. C. O’CONNOR, Own. 
THOMPSON’S BLOCK, COVNTRY RD.

kitų įvairiausių' Žaislų.
GRAŽIŲ DĖŽUČIŲ, ranky darbo, grojančių ir su šokė

jom. Taip pat rašomųjų pluksnų Parker.
ATVIRUČIŲ su angliškais ir lietuviškais įrašais, pieši- ; 

niais, tautiniais ir religiniais motyvais, lietuviškais vaizdais, ; 
‘ mūsų žinomų poety eilėraščiais. Atviručių užsakymai priima- i 

mi peštu, iš anksto atsiunčiant pinigus. Atviručių kaina nuo < 
10 iki 20 et

KRAUTUVĖ ATIDARA KASDIEN

Visiem mūsų pirkėjam ir lankytojam linkini gražiausių 
Kalėdų šventų Ir laimingų Naujųjų Metų.

JUOZAS IR ONA GINKAI, 
SONUS IR MARTI

TAM MOTORS, INC
“THE THRIFT MAN BUYS AT TAM”

MARION ROAD, WAREHAM, MASS
Te’ephone WAREHAM 368 — 369

48

HILLTOP STORES
SALES - RADIO - TV - SERVICE

SANDWICH ROAD WAREHAM, MASS.
Tel. 1045M


