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Sovietų Sąjunga laimėjo ir Saugumo Taryboje
Saugumo Taryboje Kanados PRIIMTAS MASKVOS PASIŪLY TAS "16 RAKETAS" • MASK- 

pasiūlyti 18 kandidatų į Jung- VA NEĮLEIDO JAPONIJOS, KAD UŽ JĄ IŠSIDERĖTŲ KINIJĄ 
tinęs Tautas gruodžio 13 visi |R KOMPROMITUOTŲ JAV
atkrito.' Veto pradėjo vartoti • 
Sovietų atstovas ir tą dieną 
pasiekė rekordą — vetavo 15 
kartų ir per savo buvimą Sau
gumo Taryboje prisivarė iki 
74 veto. Pirmą ir vienintelį 
karta tarė čia veto ir Kinijos 
atstovas, visus Sovietų užsimo
jimus paversdamas niekais.

Bet jau rytojaus dieną, gruo
džio 14, Sovietai persigalvojo 
ir pranešė, kad savo 12 veto 
atšaukia. Palaiko veto tik prieš 

■Japoniją. Jos priėmimas bus 
sykiu svarstomas su Mongoli-

jos. Tokiu būdu praėjo 16 nau-. 
jų narių, ir J. Tautose jau yra 
76 valstybės.

Eiga buw tokia:
PER 20 MINUČIŲ 15 VETO
Kinijos atstovas po labai 

rūpestingai paruoštos kalbos
pasiūlė priimti i JT pietų 

Korėją ir pistų Vietnamą.
Balsavimas: iš 11 balsų 9 už 

Korėją. Tada Sovietų Sobole- 
vas tarė: veto. Už Vietnamą, 

‘buvo reikalingi 7 balsai; Sovie
tai — veto. Albanija: už 7 bal-

JOHN PERNAI PABĖGO, ŠIEMET PARBĖGO
Antradienio vakarą paskli- 

r do sensacija, kad dr. Otto John, 
kuris pernai liepos 20-pabėgo 
į rytinę Vokietiją, pirmadienį 
vėl sugrįžęs į vakarų Berlyną. 
Jis prisistatė policijai ir buvo 
lėktuvu atgabentas į Frankfur- 

*tą-
John jau trečiu kartu “pabė

ga.” Jis buvo nacinės Vokieti? 
jos tarnyboje. Po 1944 liepos 
20 pasikėsinimo jo brolis buvo 
suimtas ir, nužudytas, tada 
Otto John pabėgo į Ispaniją. 
Iš ten Anglijos saugumas parsi-

biauti su vakarų Vokietija, ku
rioje vėl vadovaują naciai.

Kai kancL Adenaueris da
bar pranešė savo vyriausybės 
bendradarbiam apie sugrįžusį 
Johną, visi žinią sutiko juo-

kais. Jo parbėgimu nebuvo nu
stebinti anglai. Jie turėję ži
nių, kad rytų Vokietijoje jis 
nesijautęs patenkintas ir labai 
rūpestingai rengęs sau kelią 
atgal.

BUVO PAGROBTAS, IR DANŲ 
JOHNĄ IŠGELBĖJĘS

muitinę. Jo automobilis su Da
nijos vėliavėle buvo sustabdy
tas, bet žurnalistas jau buvo 
ten daug sykių važiavęs, tad 
milicija netikrino, kas dar su 
juo važiavo. Tas Jobno pasako-

lai įpiršo Johną f Vokietijos

met buvo po 2 mil. dol. saugu-

į komunistinę Vokietiją, skel
bėsi, kad negalįs bendradar-

VATIKANAS PANEIGĖ 
GANDUS

Vatikano laikraštis “Osser- 
vatore Romano” paskelbė, kad 
kalbos, jog katalikų bažnyčia 
ieškanti susipratimo su Lenki
ja ir kitais komunistų valdo
mais kraštais, yra be pagrindo. 
Katalikų bažnyčia esanti nesu-

PASAKOJA JOHN, KAIP JIS 
ŽURNALISTAS, KAIP JIS

John atsidūrė vakarų Berly- 
•ne gruodžio 12. Jis pasakojo, 

kad pereitais metais liepos jis 
lankęsis Berlyne pas dr. Wolf- 
gang Wohlgemuth, kuris jam 
buvo žadėjęs išrūpinti pensiją , 
jo brolio našlei Pas Wohlge- jifflas apie jo pagrobimą atrodo 
muthą John buvęs vaišinamas 
arbata. Paskui jis atsibudo tik 
po dviejų dienų ligoninėje ry
tiniame Berlyne ir pamatęs 
prie lovos moterį gydytoją ir 
eilę saugumo agentų. Jam ma
tyt, su arbata buvęs duotas 
Meksikos kokoso skystimas, 
kuris atima žmogui valią ir 
priverčia jį daryti viską, ką 
jam sako. Gydytoja davusi jam 
porą injekcijų. Atgaivintą jį 
pristatė sovietai į spaudos kon
ferenciją. Jis toje konferenci
joje vienam britų žurnalistui 
pašnabždėjęs, kad ten baisiai 
dvokia. Po konferencijos jis 
manęs, kad jį paleisią į vakari
nį Berlyną. Bet jį išvežė į Mas
kvą, paskui į Krymą. Ten labai 
daug ko jį klausinėję. Bet jis 
nieko ypatingo neišdavęs. Ly- , 
giai prieš 12 mėnesių jį parve-

ris pats nori kitus atversti, bet 
nebūti atverstas. Katalikam 
belieka tik tikėjimo tvirtybė ir, 
jei būtina, paskutinis herojinis 
liudijimas — martirologija...
Komumano puolimai prieš re- f Berlyną uikę Jis 
ligiją, stiprėdami nuo 1917, ir įuV0 nuolatos' sekamas, bet 
jų taktika įtampą atleisti tetų- „ galėjęs laisvai vaikščioti į ka
ri tikslą pasikasti po kataliky- universitetą, spaudos
be ir galimai ją ardyti.

gana sunkiai įtikinamas.

DR. OTTO JOHN, vaknry Vo- 
*•■ kietljos sautomo viršininkam 

«V9 meta pabėgę* pns komu
nistus, dnbtr nuo jq pabėgo.

sal Toliau lįĮongolija: už 7, Ki
nija atsakė 
rija, 
rinko 
balsų, Amerikai, Kinijai Pran
cūzijai susdąikant. Bet kai pri
ėjo nekom 
Jordanija

visur 
jo veto.

Tada atkrito visa 18 grupė.
SOVIETAI GRASINA

Sobolevasi kaltino Ameriką, 
kad ji rėmiĄi Kinijos “purviną 
darbą” ir grasino Kinijos at
stovui kad jo dienos Jungtinė
se Tautose Esančios suskaity
tos. »

Tas grasinimas 1 
Sovietai sustiprins 
per Azijos ir arabų 
išmesti nacionalinę 
Jungtinių Tautų.

POSĖDŽIO EIGA PARODĖ,
kad Saugumo Taryboje S<> 

vietai nori diktuoti, laužydami 
ir JT chartos reikalavimus ir 
Saugumo Tarybos statutą.

Jos diktatūrai pasipriešino 
energingai tik viena Kinija; 
kitos valstybės arba pasidavė 
Sovietu diktavimui arba susi
laikė. Joms pasisekė tik propa- 
gandiškai padaryti taip, kad 
pirmieji--vėtė .pavartotų Sovie- 4 
tai. Bet kad atgautų persvarą 
propagandoje, Sovietai jau ki
tą dieną atšaukė 12 veto ir 
ims propagandoje pūsti: štai 
kokie mes nuolaidūs.' O iš tik
rųjų jie yra laimėje. Jie su
kompromitavo JT; privertė jas

reiškia, kad 
; pastangas 

valstybes 
Kiniją iš

■ • Mendes-France pasistengė 
išmesti iš partijos dar 7 vado
vaujančius narius, tarp iu ir 
buvusi min. nirmininka Maye- 

♦rį, kurie neklausė jo politikos.
• Neaoolio burtininkas", 

Italijoje žinomas senis A. D’ 
Angelo, kūrė mėgsta prana
šauti apie busimuosius metus, 
skelbia, kad ateinančiais me
tais bus pasikeitimų Amerikos 
Baltuosiuose Rūmuose ir Mas
kvoje būsiąs perversmas ir par
tijos sekretorius grįšiąs prie 
Stalino politikos.

konferencijas. Jis jautęs, kad 
toliau negalėsiąs pakelti, ir 
jeigu nepasiseks pabėgti tai 
jis turėsiąs nusižudyti. '

Danų žurnalistas Hendrik 
Bonde - Hendriksen pasakojo, 
kaip jis suorganizavęs John nės atstovvbės nariu ištikimy-
pabėgimą. Su John rytiniame 
Berlyne susitikdavęs kavinėje 
ar spaudos klube. Pamatęs jo 
norą bėgti; išgavęs tada iš Vo
kietijos valdžios atitinkamų 
žmonių pažadą, kad John ne
bus -kalinamas, jeigu sugrįš.

___ ____ _____ ___ k____ Tada paskyręs Johnui susitiki- 
per tris valandas nukrito iš 32 mo vietą prie universiteto ir 

iš ten savo automobiliu ji pra
vežęs pro rytų Vokietijos

• Molotovas ieško būdų už- 
megsti ryšius su Ispanija. Pa
staroji, norėdama vaidinti sa
varankišką politiką, to nesi
baido.
• Austrijoje evangelikų ta

ryba atmetė prašymą moters, 
baigusios visus teologinius 
mokslus, paskirti ją į evangeli
kų kunigus.

• Kanadoje pusnys gruodžio 
13 sustabdė susisiekimą, už
darė mokyklas. Temperatūra

Kaip bolševikas sukosi apie jėzuitą
Sovietai kituose kraštuose 

turi savo diplomatų, kurie va
dinami diplomatu vardais, bet 
iš tikrųjų yra MVD saugumo 
agentai. Jie varo šnipinėjimo 
darba ir kantroliuoja sovieti-

bę... Tokis Žmogus buvo Lon
done V. A. Makliujevas. Jo ži
nioje ten buvo visas atstovvbės 
personalas, nors oficialiai jis 
buvo tik... portjė, durininkas.

Prieš 10 metu jį perkėlė i 
Roma tom pačiom pareigom. 
Bet čia jis buvo oficialiai so
vietinės spaudos atstovas, pas
kui attache. Prieš ji visi atsto
vybėje drebėjo. Bet šiemet ir 
jam atėjo negeras laikas. Mas-

f kvoje bylose iškniso, kad Mak-
• Norvegijoje, Švedijoje, liujevas esąs perdaug susibi- 

Danijoje pūgos ir sniego griū- Staliavęs su nubaustaisiais Be- 
tys. Europinėje Rusijoje taip 
pat daug prisnigę.

itą Maskvai ir dar prikalbinti, 
kad jis pasiskelbtų pereinąs 
prie komunizmo, kaip tai nu
tiko anksčiau su buvusiu jėzu
itu Togni. Bet Makliulevui ne
pavyko. Tėvas Floridi visus 
Makliujevo mėginimus spaudo
je paskelbė. Makliujevui beliko 
tik “savanoriškai” iš Romos 
grįžti į Maskva. Ir šiom dienom 
du tvirti bernai, jo buvę val
diniai iš abiejų pusių apstoję, 
išlydėjo MakliUjevą į Maskva, 
kur jis atsiims užmokesnį už 
apaštalavimo nuopelnus.

priimti tas komunistines vals
tybes, kurias dar taip neseniai 
Jungt. Tautos buvo pasmerku
sios.' Jie atidarė kelią į JT ir 
komunistinei Kinijai, kuri 
Jungt. Tautų yra taip pat pa
smerkta kaip agresorius.

Jau dabar pradeda kurstyti, 
kad nacionalinę Kiniją reikia 
išmesti iš Jungt. Tautų, nes ji 
savo veto sukliudžiusi naujų 
narių priėmimą, tik Sovietų 
nuolaidumas jas išgelbėjęs.

Jeigu Kinijai bus pritaikytas 
kerštas už jos vieną veto, gi
nant J. Tautų chartą, o garbi
nami Sovietai su jų 74 veto, tai 
Ims naujas Jungt. Tautų ban
kroto ženklas .

:f

FORDAS labdaros ir kultūros reikalams paskyrė pačia didfiansi* 
dovani*, istorijoje: puse bilijono dolerių. Matome Fordo fondo-kai /S 
kuriuos narius (iš k. ) d.): pirm. H. R. Gaither, D. C. Jesepbs - .5. 
(College Grants) ir Henry Ford H.

Amerikos pinigais, bet be Amerikos
iš pasitarimo išskirta. Jeigu 
Amerika ir būtų buvusi pa
kviesta — pareiškė Cabot Lod- 
ge jr. —, tai ji būtų nedalyva
vusi. Amerika nori dalyvauti 
posėdžiuose, kurie yra vieši ir 
daromi pagal numatytą tvarką. 
Bet ji nemėgsta “juodųjų ka
binetų” politikos.

Amerika sumoka du trečda
lius visų išlaidu, kuriom lai
kosi Jungtinės Tautos, o pačią 
Ameriką jau meta laukan...

Kokios suktybės įsigalėjo 
Jungtinėse Tautose, rodo nau
jas lig tol nebūtas įvykis... 
Gruodžio iž‘ Indijos, Kanados 
ir Ecuadoro atstovai sukvietė 
privatų pasitarimą 52 valsty
bių, kurios buvo balsavusios 
už 18 naujų narių priėmimą. 
Posėdyje iniciatoriai norėjo 
sustiprinti nusistatymą, kad 
dalyvaujančios valstybės ir 
pilnaties posėdy taip pat pa
balsuotų, kai ateis pasiūlymas 
iš Saugumo Tarybos.

Į pasitarimą nebuvo pakvies
ta Amerika ir kitos valstybės, 
kurios nuo balsavimo buvo, su
silaikiusios ar balsavusios prieš, kyklom ir ligoninėm — viso 
Prieš tokį elgesį pareiškė pro- pusę milijardo dol. Fundacijos

Ne įsteigtos nuo 1937, bet tokios 
sumos niekada nebuvo'skirtos:

• Fordo fundacijų- Įstaiga 
gruodžio 12 paskelbė naujas 
savo dovanas aukštosioms mo-

testą Amerikos atstovas.
tik dėl to, kad Amerika buvo

GRABORIUS IŠ KAUNO VYKSTA
Palikime Sovietų paskuti

nius laimėjimus Azijoje ir 
Jungtinėse Tautose. Žiūrėkime 
į Vokietiją, kuri yra pagrindi
nis Sovietų ofenzyvos taikinys 
Europoje.

Molotovas Ženevoje ir Ul- 
brichtas komunistinėje Vokie
tijoje atvirai pasakė, ko jie 
nori Vokietijoje — kad ir va
karų Vokietija prisiimtų “so
cialinius laimėjimus”, kuriuos 
jau turi rytų Vokietija. Tai rei
škia, kad Vokietija turi liktis 
padalyta ir iš rytų Vokietijos 
turi eiti Į vakarų Vokietiją bol- 
ševikinimo, sprogdinimo iš vi
daus žygiai. Tai nėra naujas iš
radimas. Tuo

kartojama Vokietijoje Korė
jos,' Vietnamo istorija.

Tam reikalui atvyksta i va
karų Vokietiją Sovietų atsto-

Vokietija yra ‘ištikima Va
karam, bet ar Vakarai Vokieti
jos neišduos?

vas Zorinas. Tai žmogus su di
dele patirtimi — Molotovo pa
vaduotojas. tas pats, kuris sa
vo darbą užsieniuose pradėjo 
nuo Lietuvos. Jis 1940 atvyko 
į Kauną drauge su Dekanozovu 
Lietuvos susprogdinti ir pri
jungti prie Sovietų Sšjungos. 
Paskui 1941 jis buvo paskir
tas Sovietų atstovu į Čekoslo
vakiją ir pasidarbavo 1948 Be- 
nešo valdžiai likviduoti ir Če
koslovakijai subolševikinti.

Tas demokratijų graborius 
dabar atkeliamas i Vokietiją ir 
čia imsis visokių priemonių.

SUSITARĖ DĖL SAARO

Vokietijos užsienių reikalų 
min. Brentano ir Prancūzuos 
užs. reik. min. Pinay Paryžiu
je tarėsi dėl Saaro. Prancūzija 
sutiko grąžinti Saaro kraštą Vo
kietijai, bet 
kiu būdu, 
FTancūzijos 
Susitarimas 
Prancūzijos
greitai pasikeisti

ąii

S?
palaipsniui ir to- S
kad nenukentptų |
ūkiniai reikalai 
tik laikinis, - nes

ministeris gali :
. j
J

KRAUJAS TEBELIEJAMAS
. . c-. -

Syrijos atstovas kreipėsi į 
Saugumo Tarybą, kad ji bent 
formaliai pasmerktų Izraeltnž~~ 
paskutines šeštadienio vakaro 
žudynes. Esą Izraelio kariuo
menė užpuolusi Syriją ir nužu
džiusi 49 karius ir civilinius 
asmenis. Izraelis sakosi. kad 
jo karių žuvę tik 4 ir sužeistų 
buvę 12. '

Nora Vokietijai svetima yra 
remtis stiprybe, bet ji nesi
rengia nenugalimai Sovietų 
Sąjungai mokėti duoklę bailu
mu. neryžtingumu ir silpnu
mu ... Taip kalbėjo Brentano.

Anglosaksų stebėtojai traukė 
pečiais ir sakė, kad tai per

-3

politikai jau atprato šnekėtis.
Bet Vokietijos dabartinė vy- \ 
riausybė drąsiai ir ryžtingai 
vykdo šią politiką.

Vokietija tvirta ir ištiįttaa 
Vakaram. Bet ar bus ištikimi 
Vokietijai vakariniai sąjengi* 
ninkąi?

Vokietijos vyriausybė buvo 
sukvietusi savo atstovus užsie
niuose. Ten buvo svarstomas 
pirmas uždavinys — neprileisti 
prie rytinės Vokietijos, pana
šiai kaip šiaurinės Korėjos, pri
pažinimo. Ypačiai su didėliu 
susirūpinimu buvo sekama pa
dėtis Indijoje ir Egipte.

Paskutiniu laiku Vokietiją 
nemaloniai nustebino Anglijos 
žygis — Anglija sutiko, kad 
vandens kelius į Berlyną kon
troliuotų ne be Sovietai, bet 
rytų Vokietijos milicija. Tai 
jau dalinis de facto rytų Vokie
tijos pripažinimas. Sykiu

tai yra dalinis vakarų Vokia* į 
tijos išdavimas...

Prieš dešimtį metų Amerika 1
dovanojo vidurinę Vokietiją i
Sovietam, o Churchillis prieš , 
tai protestavo. Kai sausio mė- <
nesį atvyksta Edenas į Wa* V.
shingtoną. sekama, ar >1 no* į
norės sukeisti 
Angliju rolių

Vokietijos vyeiausybė sutin
ka sprogdinimo ir prijungimo 
specialistą susirūpinusi. Tačiau 
ji nelinkusi Sovietam pataikau
ti, kaip tas darosi mada ne tik 
Europoje, bet ir Amerikoje. 
Vokietijos užs. reikalų minis- 
teris Brentano nėra tokis nai
vus ir lengvatikis, kaip buvo 
Čekoslovakijos ministeris Ma- 
sarykas, sudorotas Zorino.

Brentano savo pirmutinėje 
kalboje Vokietijos parlamente 
tiesiai ir drąsiai pareiškė, kad 
veltui bus Sovietų pastangos 
pertraukti Vokietiją į sovieti
nį lagerį. Vokietija liks ištiki
ma Vakarų sąjungininkam.

Ponas Molotovas — aštriai 
kalbėjo ministeris, parlamento 
daugumai plojant, — negaus, 
pasirašyti daugiau nei šiandien 
su foderaline Vokietija nei ry
toj su sujungtąją Vokietija

partija 
Attlee 
Hugh 

Gaitakell, 49 metų. Jis esąs pa
lankus Amerikos politikai.

• Anglijos darbo 
vietoj pasitraukusio 
pirmininku išsirinko

• Alžiro vakaruoto prancū- 
' zų kariuomenė susirėmė su su

kilėliais gruodžio 13. IŠ abiejų 
pusių žuvo 17. Rytų Alžire žu
vo buo^ partizanų 19 prancūzų

laipsnių aukščiau nuliaus iki 5. 
laipsnių žemiau, o kai kur net 
iki 30.
• Indonezijos saloje Moro- 

tai pasidavė 9 japonų kariai su 
ginklais; jie nežinojo dar, kad 
antras pasaulinis karas jau yra 
pasibaigęs.

MILIJONO KAMITETAS 
PROTESTAVO

' Vieno milijono komitetas, 
vadovaujamas W. Austin. bu
vusio Amerikos atstovo Jungt. 
Tautose, pareiškė protestą 
prieš Mongolijos ir kitu komu
nistinių valstybių priėmimą i 
J. Tautas “paketo” būdu t.y. vi
sas 18 bendrai. “Mes tikime— 
kalbėjo kųnitetas—kad priėmi
mas flagrantiškai laužant JT 

sovietinių reikalų specialistu, diartą sunaikins pajėgumą J. 
dideliu antikomunistu. Makliu- Tautų, kaip įrankio pasaulio 
jevas mėgino laimėti šitą jezu- taikai išsaugoti'*.

rija ir Abakumovu. Prisidėjo 
dar vienas jo žingsnis pačioje 
Romoje, kur jis pasielgė kaip 
dramblys parcelano krautuvė
je .Romoje vra jėzuitas Flo
ridi. kuris laikomas dideliu

I



DABBlNfNIAS

toliau už partijų, programas.

BaHrn, šiam išskrenctourt dalyvauti posėdyje Paryžiuje.

SPAUDA

Kam Vasario 16 švente primena jomarką?

Seimo nutarimas autonomijos klausimu

$5.00
2.00
2.00

2.00
3.00
5.00
6.00

gias teises visiem jos gyvento- 
jamjĄ. Smėtoūa ir kun. Alek
sandravičius

įrodinėjo, kad autonomijos 
retkaiaututoe etnografinėse ri-

NEPAMIRŠKIME PRATĘS
TI DARBININKO PRENUME
RATOS 1956 METAM!

lTokios buvo “Darbininke 
paskelbtos “mintys pagalvoti” 
kariuomenės šventės 
Skaitytojas regi, kiek čia yra

nenori ar nesugeba, bet gali 
triukšmauti ir jaudintis. Tik 
matymas ten pasityčiojimo, 
kur jo nėra, ir jaudinimasis

(Nukelta j 4 psl.)

į (Tokį atsiliepimą perskaičius, 
pirmiausia kyla klausimas, kas 
yra tas J. žūklys? Ar tai tikroji 
■pavardė ar tik spaudos slapu
kas? Manytume, kad yra an- pagrindo išvadai apie
trasis, neš pavarde pasirašyda- P** *r‘ pasityčiojimą iš pir
mas būtų turėjęs bent kiek pa- savanorių” ... Savanoriai

torių, prisiplakusiu prie so-ūal- dinėjo, kad autonomiškoje ue-

džius sutaisė dovynb skanda
lus To Ha u 'seimo pirmasis sek
retorius Pranas KĮhnaitis apie 
gruodžio 4 posėdį liudija:

Darbininke (lapkričio 18) 
straipsniu “Ar ne perdaug tų 
minėjimų? Kelios mintys pa
galvoti” S. Suž. siūlė pasvarsty
ti, ar ne metas sumažinti vie- 
sųjų_ minėjimų skaičių. Kon
krečiai nurodė kariuomenei 
minėti skirtą dieną (lapkr. 23) 
ir tautos šventę (rūgs. 8) siūly
damas jas jungti su Vasario 16. 
;, Į tą kvietimą pagalvoti atsi
liepė Laisvoji Lietuva (lapkr. 
30) tokiais J. Žūklio žodžiais: 
“Savanoriai - kūrėjai, partiza
nai, Neprik. Lietuvos kariuo
menės kariai ir patrijotįnė lie-

į? ‘'i' •

BrMMrar. A*Urta

“Prašau manęs klaidingai ne
suprasti: neturiu’ nieko prieš 
kariuomenę, kuri kraštui ginti 
reikalinga. Lietuvos kariuome
nė turi ir didelių nuopelnų iš 
Nepriklausomybės kovų, yra 
atlikusi nemažai ir kultūrinio 
darbo, kai švietė ir lavino lie
tuviško kaimo žaliukus. . Bet 
šiandien jos nėra — telikę tik 
prisiminimai. Gali jie būti ir 
labai brangūs, bet vistiek ker
tasi su faktu, kad
ir jos šventė tegalima 
klausomoje valstybėje, 
svetur, kai

CATSN^G
vienas darbininkas pramlo 
le.ikiškai. Jis visai teisingai pa
sakė, kad kalba neturėtų skal
dyti Lietuvos gyventojų' Suva
žiavimas visai ramiai išklausė 
ir gausingais plojimais palydė
jo to darbininko kalbą, bei. kai. 
jo žodžius pasišovė išversti į 
lietuvių kalbą socialdemokra
tas Sirutavičius, vėl kilo didelis 
triukšmas. Socialdemokratai 
buvo jau perdaug suvažiavimui 
įgrisę.

Tvarkai suirus teko daryti 
pertrauka.

Posėdis atsinaujino 9 vai. va
karo. čia Kairys pranešė, kad 
tą dieną Vilniuje buvo suimtas 
vienas darbininkas, socialde
mokratų partijos naryš, ir kvie
tė suvažiavimą dėl to arešto

' Apie 7 vai. vakare Skanda
las dėl lenkų kalbos pasibaigė. 
Advokatas Sąmajauskas iš Kau
no pareikalavo svarstyti Lietu
vos autonomijos klausimą ir 
pasiūlė, kad būtų leidžiama 

■ kalbėti tik dviem
nuo kiekvienos partijos ir nuo *, dyje kalbėjo dar* keli oratoriai, 

fcjtojjjįs temomis.
Višinskis norėjo papasakoti 
apie neseniai buvusį Maskvoje 
Rusijos miestiečių ir žemiečių 
suvažiavimą, bet neatsirado no
rinčių klausytis. Išgirdęs kele- pakelti protestą. Dauguma bal
tą replikų, kad tas visai neįdo
mu, Višinskis baigė kalbą, 
kviesdamas suvažiavimą prie 

masis etapas prie nepriklauso-, vienybės ir įsiklausymo. M.
Sleževičius perskaitė

Odesos lietuvių ir latvių 
bendro mitingo nutarimus, ku
riuose abi tautos buvo ragina-

Smetonos ir kun. Alesandra- 
vičiaus mintis dar pakartojo 
kun. Bučys, ir, visi debatai dėl 
autonomijos reikalingumo tuo 
baigti -

oratoriam Tiesa, tame pačiame posė-

nepartinių, o kalbos kad ne
truktų daugiau kaip dešimtį 
minučių. Pasiūlymas buvo dau
gumos priimtas. ‘

Rimčiausią kalbą' dėl auto
nomijos pasakė Andrius Bulo
ta. Be kita ko jis priminė suva
žiavimui, kad,, žinoma, 

autonomija yra tik pereina-

mybės, -
bet įspėjo nutarimuose ne

priklausomybės neminėti, ka
dangi už tai grėstų didelės ________
bausmės visiem dalyviam, čia mos: eiti išvien ir abiem kraš- 
jis suminėjo net tuos baudžia
muosius straipsnius^ kurie ga
lėtų būti taikomi. Socialdemo-

tam reikalauti vienos autono- 
' mfjos su semiu Vilniuje.

Jesaitis perskaitė seimo da
lyvių suvalkiečių atskirą nuta
rimą, protestuojantį, prieš pasi
kėsinimus Suvalkų guberniją 
įterpti Į projektuojamą lenkų

kariuomenė 
nepri- 
o ne 

tos kariuomenės 
tuviškoji visuomenė yra didžiai ’r nėra Ji buvo atsteigta ir 
nustebinta ir jaučiasi giliai už- "

,gauta tikrai aštriu ir pacCtyčio*

nutarimą, ki/į politiškieji Lie- 
• tuvos siekimai tikrai buvo pla

čiai apimti ir racionaliai rida
mi. Pakalbėjo dar vienas žy
das gražia lietuvių kalba, ragin
damas visus Lietuvos vaikus 
prie vienybės ir sutartinio dar
bo bendros tėvynės labui. *

Dvyliktos valandos pradžio
je pasibaigė antrasis ir pats 
svarbiausias Didžiojo Seimo 
posėdis, apsvarstęs Lietuvos 
autonomijos klausimą.

Įsidėmėtina, kad šis kardi
naliausias darbotvarkės punk
tas, kaip matome, buvo greitai 
ir be jokių esminių ginčų iš
spręstas. • (b.d.)

• 2 Spacious Dining Rooms!
• Catering to 750
• Special VVedding Packages

Irom only 5.50 per person
• Special Rates for Commtmion 

Breakfast!

KNYGOS ŠVENTĖMS j

Darbininko administracijoje |
galima gauti šios knygos

RELIGIJA IR FILOSOFIJA
Saulės giesmė, A. Maceina, 454 p...... ...j............
Didysis inkvizitorius, A. Maceina, 222 p. .......
Marija kalba pasauliui, G. de Fonesca, 264 p. ....
Pranašystės apie pasaulio galą, Prel. P. Juras,

111 p.............. 1......... .......... ... ...... -.... ............
Mergaitės kelias. M. Pečkauskaitė, 99 p............
Džiaukis gyvenimu, O. Swet Marden, 72 p.........
Šventas Antanas Paduvietis, Nello Vian, 145 p.
Prie vilties kryžiaus, Dr. J. Prunskis, 139 p.........
Laisvė ir būtis, Dr. J. Girnius, 151 p..................
Milžinas, didvyris, šventasis, Dr. FT.

Gaidamavičius, 246 p. ............. -.................
Šventasis Kazimieras, Z. Ivinskis, 22 p.
Dievas ir žmogus, Prel. Bartkus ir J. Aleksa.......

įrišta......

su Kairio pasiūlymas buvo pri-~ i 
imtas. Paskui

prasidėjo kalbos dėl priemo- i 
nių, kuriomis galima iškovoti : 
autonomiją. J
Socialdemokratai siūlė gink- • 

luotos kovos taktiką. Kunigai i 
ragino siekti autonomijos ra- i 
miu kultūros darbu. Smetona i 
įrodinėjo, kad ginkluota kova ; 
ir ramus kultūros darbas yra i 
priimtini ir vartotini. Višinskis ; 
ragino svetur apsigyvenusius : 
inteligentus grįžti į Lietuvą, i 
Posėdžio pabaigoje Ė. Galva- i 
nauskas pasakė karštą kalbą, i

1.00 
0.75 
0.70 
1.00
1.50 
2.00

Studentu, riaušes
Kanadoje, Montrealio mieste, 

buvo pakeltas mokestis už va
žinėjimą autobusais. Studentai 
rado, kad tai muša per jų sky
lėtą kišenę, ir sukėlė tokias 
riaušes, kokių tas miestas savo 
istorijoje dar nebuvo matęs. 
Studentų būriai puolė autobu
sus ir tramvajus: 112 tramva
jų ir 62 autobusai buvo gero- / valdos) ir kadangi 
kaį sunaikinti, žmonių su- -»—
žeista. - Suimti triųkŠmaHa-
riai. Mieste autobusų susisieki
mas kuriam laikui sustabdytas. 
Apačioje dedame paveiksle 
matome, kaip stabdo studentai 
elektrinį tramvajų. Vienas sie
kia nutraukti elektros laidą.

Kitados tokiu pat būdu tik 
dėl kitų 
Kaune 
arklinį 
konkę).

.“Kadangi įjetuvos gyvento
jų reikalai pilnai gali būt už
ganėdinti tiktai prie tikrus mū
sų krašto autonomijos (savi- 

_i norima, i- 
dant ir. kitos^Jetuvoje gyve
nančios tautės galėtų pilna lais
ve. naudotis. Lietuvių Suvažia
vimas nusprendė:

“Reikalauti Lietuvai autono
mijos su Seimu Vilniuje, išrink
tu visuotinu, ("lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu, neskiriant 
lyties, tautos ir tikėjimo.

“Toji autonomiškoji Lietuva 
tvrtri būt sudėta iš dabartinės 
etnografiškosios Lietuvos, kai
po branduojio. ir tų pakraščių, 
kurie dėlei ekonomiškų, kultū
riškų, tautiškų arba kitų prie
žasčių traukia prie to branduo
lio ir kurių gyventojai pri
klausyti prie jo panorės.

“Kadangi susirinkę .Vilniuje

ant Lietuvių Suvažiavimo Su- i 
valkų gubernijos lietuviai vien- : 
balsiai pripažino reikalingu ; 
drauge su kitų gubernijų lietu- ; 
viais kovoti už autonomišką ■ 
Lietuvą, tai suvažiavimas nu- i 
tarė, kad Suvalkų gubernijos i 
lietuviai turi būt priskirti prie ■ 
autonomiškos Lietuvos..

su kaimyniško- ; 
šalimis turi būti : 
federacijos pama- ;

S MALDAKNYGES į
x Ramybės šaltinis. Prel. Pr. Juras. 544 p............... 3.00 3
/ Būk mums malonus, Kan. F. Bartkus, 413 p. —. 2.00 5
į Sveika Marija. Kun. St. Yla. 357 p..........................2.50 ?

Vardan Dievo (mažųjų maldos*. Kun. St. Yla.
5 133 p............. . 1,25 ir 1.50 (geresniais viršeliais)
j Jaunuolių maldos. P. Kirvelaitis,

savanoriams"

reikalu.

pašai-

DRAMA

VAIKU LITERATŪRA

rūpestingumu. ; S 
ovės darbuoto- 2 *

ĮVAIRIOS
Lietuvių kalbos vadovas. 606 p.

studentai 
atgyvenusį 
(rusiškąją

priežasčių, 
likvidavo, 
tramvajų

MUZIKA
Missa i n honorcm Imm. Cordis
Lietuviška muzika. Č. Sasnauskas. 133 p.

Kazimieras Sapiega. B. Sruoga. 250 p.
Gims tautos genijus. L. J. Voicekauskas.
Žiurkių kamera. J. Grinius. 120 p..........

ANGLIŠKOS.
Lithuania Tbrough The Ages. A. Šapoka 

(Gausiai iliustruota) ......
4 Martyred Bishops, T. Narbutas
Soviets Kili God in Lithuania. T. Narbutas

1.50
.prieš Lietuvos kariuomenės pa
minėjimą nukreiptu straips
niu, patalpintu “Darbininko” 
1955 m. lapkričio 18 d. nume
ryje./. Nejaugi jis (strp. au
torius S. Suž.. Red.) tiek pagar
bos teturi jo su pašaipa (pabr.

vėl numarinta, o minimas jos 
atkūrimas. Kartais kliusaisi pa
skaitininkų ir jauti, kaip jie 
yra ant slidaus kelio: čia pasa
koja apie senų Lietuvos laikų 
karžygius, čia prisimena Ne
priklausomybės karuose žuvu
sius, čia vėl save iškelia kaip 
“pirmuosius savanorius”. Mum 
atrodo, kad visa tai galėtų ir 
turėtu būti sujungta s,u Vasa
rio 16 diena”..

nų, iškraipymą S. Suž. minčių 
ir pasišovima atstovauti kitus. 
Kažin, ar tie kiti — patriotinė 
Metuvių visuomenė, savanoriai, 
kariai,. partizanai—nepasijunta 
labiau įžeisti. kai taip pasišau
nama jų vardu kalbėti nei ši 
uėi ta? Kad būtų aiškiau, kiek 

; X Žūklys turi pagrindo, pri
kišdamas S. Suž. ■pasityčiojimą 
ir pašaipą iš Lietuvos kariuo-

suminėti tiktai ryšium su kai 
kurių paskaitininkų dažnu pasi
gyrimu, kad jie yra “pirmieji 
savanoriai”. Tikrieji savanoriai 
nė Lietuvoje, nė už jos sienų 
nesigyrė ir nesigiria savo auka 
Tėvynei. Kai kiti aukštose vie
tose tvaskėjo, jie buvo užmirš
tami. Ar J. Žūklys mano, kad 
jiems pagerbti pakanka vadina
mųjų “pirmųjų savanoriu” 
kalbų kariuomenės šventėje?

“Patrijotinės visuomenės” 
paslaptingasis įgaliotinis paro
dė. kad “pagalvoti” apie tai jis

SAVLVGS ACCOUNTS CORDIALLY 
INVTTED

A 1 EAR

Compounde I Ovir’erly 
Latest Interesi Rate

“Santykiai 
mis Rusijos 
paremti ant 
bl-

Kokiu būdu iškovoti, 
autonomiją

“Kad įgyti autonomiją, pir
mučiausiai reikalinga yra galu
tinai sugriaut dabartinę pri
spaudimo tvarką. Tam tikslui 
reikia vienyti visas Lietuvos 
politiškųjų partijų ir pavienių 
ypatų pajėgas. Susivienijus 
namieje, pridera mums jungtis 
su visomis Rusijos tautomis, 
kurios padeda griauti tą tvar
ką, o kol kas reikia: nemokėti 
mokesčių, uždarinėti monopo
lius. neleisti vaikų į rusiškas 
pradedamąsias mokyklas, neiti 
Kauno. Vilniaus, Gardino gu
bernijose į valsčius, teismus ir 
kitas dabartinės valdžios įstai
gas, neleisti savo brolių į ka- Ž 
riuomenę, reikalui prisiėjus g 
streikuoti visiems darbo žino- S 
nėms miestuose ir sodžiuose.” S

LIETUVOS ISTORIJA IR GEOGRAFIJA
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustinas ......... 5.00
Lietuvos archyvas (bolševizmo metai), 436 p. 1.50 
Telšių kankiniai 100 p. ....................  0.25
Tolimieji kvadratai. J. Grišmantas. 200 p.......... 2.00
Vyskupo Valančiaus biografijos bruožai. 100 p. 1.00 
Legendariškieji O. F. M. kankiniai, 45 p.......... 0.50
Nepriklausomos Lietuvos pinigai,

J. Karys. 255 p. .....     5.00
Česlovas Sasnauskas. J. Žilevičius, 127 p.......... 2.00
Laisvę ginant I t.. Pulk. J. Petraitis ............... 2.00
Laisvę ginant II t.. Pulk. J. Petraitis ............... 3.00
Kaip jie mus sušaudė, Pulk. J. Petraitis ........... 1.80

BELETRISTIKA
Uždraustas stebuklas. St. Būdavas 
Audra žemaičiuose, Andriukaitis, 
Medinis arklys. E. Williams, 192 p. ............
Susitikimas. J. Gailius. 155 p.....................
Don Kamiliaus pasaulis. 324 p.............. .......
Eldorado, apysakaitės ir vaizdeliai. 150 p. . 
Anoj pusėj ežero. P. Andriušis. 101 p..........
Valentina. A. Vaičiulaitis. 142 p..................
Siela už sielą. D. Pilla. 304 p. ...................
Žirgeliai padebesiais. P. Tarulis. 99 p..........
Pabučiavimas. J. Grušas. 155 p. ............... .....
Varpai skamba. St. Būdavas, 180 p............
Algimantas. V. Pietaris. 267 p. ....................

2.60 
2.29 

.... 2.00 
... 1.50 
.... 3.00

1.80 
.... 1.50 
.... 2.00 
.... 2.00 
.... 1.50 
.... 1.50 
.... 1.50 
... 2.00

....3.50
0.10
0.10

s made on or before the l(Hh buitinėms <lay 
of Januai-y. April. .luly an<l Oętpbcr and the 3rd 

btisinCss <lav of, ai! other monthfl draw interest 
from the first cf stich mnnth Jf teft to the 

end of the ąuarterly dividend period.

THE ,

SAVI^GS PANA'
r® repTord avk

Tmir in Thig finnk Are Fully >fw»tirrc|

The Sistcrs Of The- Good Shepherd
170 Siuon Arenu*. Hartford Phorn JA 3-421S
<>ui Gift Shop »p****iallzėa In hand-|>ainted Chri.Mmas cnrds. pys and oi! 
Murk cam*. stolv* nnd burse*. In-pMvk vetdmem*. anl«»|*Jn<Un. fnhornnck 
vflls. nltffr line*. rUrptlcča, tailored alba wlth zlpper-ohirt-fronis.
and scarfs prieis. Beftutlfully dreesed Infant of Rrague .Matuey

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ ; S
Lietuvių Bendrovė Over- 2 « 

seas Cargo Co. siunčia į Lie- Z 5 
tuvą ir kitus Europos kraš- Z 5 
tus siuntinius su angliška 2 Ž 
medžiaga kostiumams, mai- Z f 
stu. avalyne, vaistais ir kit. Z J 
su pilna lOO^r garantija. Z 5 
Visi reikalingi mokesčiai Z | 
sumokami čia, Amerikoje. - s 
gavėjas nieko neprimoka. - į 
Siuntiniai siunčiami iš Ix>n- - i 
dono. Anglijos, tad laiduo- į 
jam labai greitą pristaty- - į 
mą. (Tik apie 4 sav.). ; S

Mūsų bendrovė atstovai!- -• į 
ja didelę anglų firmą I»n- - į 
done, tad visas siuntimo * į 
operacijos’ yra atliekamos • į 
su dideliu 1
Be to. bendrovės 5
jai jau 8 metai kaip siunčia x i 
j Europą siuntinius. * ®

Prašykite mūsų siunti 
nių sąrašu:
OVERSEAS CARGO CO.

4426 S. Rockvvell St .
CHICAGO 32. ILL

POEZIJA
Šventieji akmenys. F. Kirša. 112 p. i.
Sesuo buitis. J. Aistis. 45 p........................
Be tėvynės brangios. J. Aistis. 60 p.........
Kelionė. A. Tyruolis. 126 p.........
Vai lėkite dainos 1200 dainų tekstai i. 220 p.
Etapai (įrišta). J. Kėkštas. 141 p. .
Lukų liepsnos. A. Tyruolis. 44 p.......
Atviros Marios. L. Andriekus, 136 p.

Motulė paviliojo. L Pelėda 
Laivės pasaka. V. Pietaris 
Vaikų knygelė. Vysk, dalančius 
Daktaras Aiskauda ir jo žvėrys, 93 p 
Pasakos. Haufas. 93 p. 
Velykų pasakos. N Butkienė. 32 
Baltasis vilkas. K. Binkis. 36 p. ..

.. 150
.... 100
..... 0.50
... 1.25

1.00
3.00

0.60 
I.1C 
'.80 
1.00
1.25

100 į
2.00 į

2.50 į
80 p 150 S

1.50 fl

1.50 !
3.50

100

4.50



PENNSYLVANIA

“Serving Homemakers for 3 Generations

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

TOWERS DISTRIBUTING CO

937 Washington St. Braddock, Pa.

Phone: BR 1-0618

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ANTANAS KATILIUS

Vasario 16 HOMESTEAD, PA505 E. 8th Avė.

Homestead’s and Braddock’s BEST MEN’S STORES

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų MetųPAUL’S SUPER MARKET
PAUL YUTZ, SAVININKAS GOLDEN GATE INN

LIETUVIŠKA UŽEIGA

Julius Blaževičius, Savininkas

Beer, Wine, Liųuor and Lunches

Tai.: BR 1-9919

JOSEPH A. PROKOPOVITSH

SEASON’S GREETINGS

COMMUNITY PHARMACY
MUNHALL, PA.431 NINTH AVENUE SICK ROOM SUPPLIESPRESCRIPTIONS

815 Ann Street

TOOHEY MOTOR CO. SEASON’S GREETINGS

Phone, HO 2*0600

Your'Savings Pays 3% Dividend 
And Are Insured up to $10,000.00

TO ALL OUR IJTHUANIAN 
COSTUMERS AND FRIENDS

805 Ravine St Munhall, Pa.
860 E. 8th Avė., Munhall, Pa.
100 Whitaker St., Whitaker, Pa.

liaus knygoje skaitome: kada 
geis įsakymas atstatyti Jeru
zalės šventovę, žinokite, kad 
jau yisai arti Atpirkėjas. Tokį 

_ dekretą išleido Romos impera- 
toraisArtasersas. Dovydas pri 

$į minė, kad atvyks Arabijos ir
Taršo'karaliai pagarbinti Kūdi
kio, atnešdami brangių dova
nų, ir pagaliau visos tautos jį 
išpažins ir jo karalystei nebus

HO. 1-1278 
HO. 19362 
HO. 1-9163

kietis tarp stabmeldiškų tautų; 
Malachijas tirp darbininkų. Vi
sur buvo girdėti. šauksmas;'Me- 
Sijas, Mesijas! Meldimas Pa- 
žadėtojo viską dominavo.

Pranašai visai tiksliai aprašė

Atėję prieš Kalėdas su šiuo skelbimu, gaus dykai 
TV Plampą 3-jų doL vertės.

mu; Roma teisės supratimu, 
jėga ir didingumu. Vis dėlto 
mažai ką padėjo jom visos tos 
dovanos, Prigimtoji nuodėmė 
lenkė į piktą. Garsieji miestai, 
kaip Babilonija, Korintas, Šle
žas, Ninive* ir Roma skendo ne
dorybėje. Mokyklose, teatruo
se, net šventovėse būta ištvir-

GORDON & JACOBSON 
Chrysler and Plymouth

Neužteko pranašauti,/ reikė
jo visa tai paskleisti visame pa
saulyje. Ir štai Dievas pasinau
doja tautų vadais, kaip Farao
nu Egipte,: Nebrodu Asirijoj, 
Kiru Persijos imperijoj, kuri 
tada apėmė visą Aziją, pasiek
dama net vakarus, kaip Ispani
ją ir Prancūziją; Aleksandru 
Graikijos imperijoj, apiman
čioj beveik visas tautas. Ir galu 
gale ateina Romos imperija.

Tos keturios didžiosios im
perijos, pašauktos paruošti pa
sauli ateinančiam Išganytojui, 
buvo apdovanotos prigimtofins 
Dievo dovanomis. Egiptas gar
sėjo išmintimi; Graikija menu, 
poezija, filosofija ir iškalbingu-

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų 
Linkime lietuviams kostumeriams.

gė. Į puotas buvo atvedami 
vergai, kad svečiai nutrauktų 
jiems galvas, bandydami savo 
muskulus. Laisvos moterys, 
eidamos ,į cirką nešdavosi ada
tų, kuriąs smaigstydavo į ver
gių krūtines. Buvo statomi al
toriai paleistuvystei.

Vįsa tai yra užrašęs Tacitas, 
Livijus, Svetonijus, šv. Justi
nas ir šv.-Augustinas.

Pats pasaulis suprato, kad iš 
tokio nuopuolio jau nebeįma
noma savomis jėgomis atsikel
ti. Visi jautė ir troško, kad kuo 
greičiau ateitų pažadėtasis 
tautų, Gelbėtojas. Jo laukė Pa
lestina, Tibetas, Kinija, Japoni
ja ir Romos imperija. Ir Indija 
laukė išminčiaus, laukė ir va
karų. Europa, žvelgdama į Ry
tus, nes iš ten turėjo ateiti Me
sijas.

Ir toje laikų pilnybėje pasi
girsta Jono Krikštytojo balsas: 

paruoškite keltą Viešpačiui.
Tas balsas • tebeskamba am

žiais, jis skamba ir mums, kad 
tinkamai pasiruoštume Kalė
doms. . B.M.

Linksmu Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų |

HILK’S FURNITURE
‘ • &Your Home Should Come First *

858 Braddock Ava.
Braddock, Pa.

8th Avė. cor. McCIure St. 
Homestead, Pa.

The B. F. Goodrich Gunpany 
RETAIL DIVISION

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

3 22 BAR
J. Abramavičius—Savininkas

Laikome alų. degtinę, vyną ir užkandžius 
Atvažiavę 4 Braddock'ą, Pa., užeikite pas mus 

322 SIXTH STREET £ BRADDOCK, PA.

Grįžtant betgi prie pačių jį: 
minėjimų skaičiaus ir priimant 
mintį, kad kariuomenei turi 
būti atskira diena, tautos šven- 
tei irgi atskira, nepriklauso- 
mybei vėl atskira, dar tektų 
pridėti, kad tą skaičių reiktų 
praplėsti ir toliau — atskira <£• 
diena sykį per metus, turėtų 
būti skirta knygnešiam, dar ki- 
ta diena mokytojam, dar tre- 
čia diena rašytojam ir tt

Tai būtų logiška. Bet mes 
nesam tokio skaldymo šalinin
kai. Jei norime kariuomenės 
dieną'pagerbti ne vieną lietu
vių visuomenės dalį, o pagerbti 
auką, asmens sudėtą tėvynės 
laimei, tai aukai įvertinti, pa
gerbti, paminėti ir yra Vasario 
16 diena. Ir kariai, ir partiza
nai ir knygnešiai, ir rašytojai 
patriotai, ir valstybininkai, ku
rie atnešė savo auką, ne vienas

(Formerly M. Vitartas) 
' Beer Distributor

VICTOR SHOE COMPANY į
Homestead’s Largest Shoe Store !:
HOME OF RED CROSS SHOES !

Homestead, Pa. !

Dabar Katilius gali įrengti baldus visam namui; 
svečių, miegamąjį, virtuvę, lovoms įrengimus ir 

kilimus, sutaupant jums daug pinigų.
Pamatykit Katilių paskiausia dėl šių piniginių 

sutaupymų

9 530 44 Eighth Avenue Phone: HO 1-3600
9 MUNHALL, PA. '4

į SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ |

| Capital Cleaning & Dyeing | 
I žemiausios, kainos mieste 5
| Darbas atliekamas tą pačią dieną |
? Cor. 8th & McCIure St. Munhall, Pa. f
F - ’S

SVEIK, SULAUK?ŠVIKWKALEDŲ!
■ s- ■ .S'

JOE’S TAVERN 
Joseph V. Straka. Prop.

atkelta iš 2 psl. į® SEASON’S GREETINGS

yra subjektyvus dalykas. Susi• ;« MORRIS GRINDBERG’S 
jaudinę jisai net supainioja sa- 
vanorius - kūrėjus karinome- I« W0MEN’S and CHILDREN’S WEAR
nę, dabartinius partizanus. įg Since 1895
Reikšdamas gi pagarbą kariuo- 309 East 8th Avenue 
menės dienai, nueina iki to, 
kad Vasario 16 diena jam pri
mena tik "buvusius miestelio 
jomarkus" (pabr. Red.), virtu
sius “pasipinigiavimo diena”. 
Kas dabar turėtų pagrįstai pasi
justi įžeistas dėl pasityčiojimo 
iš Vasario 16 šventės?

-Visas tas J. Žūklio atsiliepi
mas yra liūdnas reiškinys mū-....................................... . ....................._.............
sų spaudoje, kuri nepajėgia 
rimtai iškeltų dalykų pasvars
tyti, kaip būtų geriau, o tenki
nasi pašūkavimu apie savo pa
triotizmą.

Mr. Albert Savolskis, Assštant

AMBULANCE SERVICE

f Phones: HO 1-2228
f 320 East 8th Avė., Homestead, Pa.

;> VOLK’S
; į FOR FINE FURNITURE ■
i J 224 E. 8tti Avenue Homestead, Pa.

pačią brangiąją —gyvybę, sven W
katą Lietuvos laimei, visi jie 
turi jaustis — ir kiti juos to- .................................................................................
knis turi jausti — esą Vasario 
16 dienos esminiai dalyviai ir 
bendradarbiai. Išmesti juos iš 
čia į atskiras dienas būtų 
skriauda ir Vasario 16 dienos 
prasmės iškreipimas. 

Jei Vasario 16 dienos iškil
mių kalbėtojai vienu sykiu ras
tų reikalo išryškinti labiau 
vienus bendros kovos dalyvius, 
kitu kartu kitus, tai pačios kal
bos gautų daugiau spalvingu
mo. patrauklumo ir atitiktų 
labiau. pačią gyvenimo .eigą.

| A Merry Christmas and 

į a Happy New YearJ

Cakes, Pieš, Ali Assortments of Cookies, 
Wedding and Birthday Cakes a Špecialty

Bakers of Ouality White Bread 

Delivered daily from oven to home.
Plant and Store 
467 W. 8th Avenue, 

. HO 1-1296
W. Homestead, Pa.

REDSHAW MEN’S WEAR 
137 East 8th Avenue Homestead, Pa.

Store 
332 E. 8th Avė. 

HO l-0§75 
Homestead, Pa.

011 RINGE R
HOME FURNITURE CO.

Sveiki, sulaukę Šventę Kalėdų!

ALFRED M. LUTHERAN
Beer Distributor

1414 Mifflin Street Homestead, Pa.
Phone: HO 1-3133

• Vasario 16 gimnazija Vo- **• 
kietijoje išleidžia savo metraš
tį, kuris bus išsiuntinėtas vi
siems jį užsisakiusiems gimna
zijos rėmėjams. Vokietijos 
Fed. ministeris pabėgėlių rei
kalams prof. Oberlaenderis pa
skyrė gimnazijai 3.000 DM pa
šalpos mokslo priemonėms 
įsigyti.. Už tuos pinigus numa
toma nupirkti pianiną, vadovė
lių ir reikmenų chemijos labo
ratorijai.



BEB&ORO fcainytėlė Žemaitijoje. Dail. A. Galdikas.

RAUPSUOTIEM SURINKTA 50.880 DOLERIŲ
BALTIMORE, MARYLAND

Spalio mėn.
jau pradeda lapai kristi, jau 

ilgėja vakarai Namie susiren
ka visa šeima, prisknėnami se
ni laikai Pasikviečiau ir aš 
skulptorio A. Marčiulionio su
kurta “Kanklininką”; kad jis

{ėjimo mokestis 5 doleriai
Studentam ir moksleiviam 3 dol.
Pelnas skiriamas lietuvių kultūrinėm įstaigom 
paremti

Bilietus iš anksto galima užsakyti:
Ghiky krautuvėje, 495 Grand Street, tel. EV 4-9293
Laimos knygyne, 355 Unioą Avenue. tel. EV 8-6163
Pas A. VakseQ, 85-09 88th St.. Woodhaven, tel. VI 6-3246

Visi kviečiami NAUJUOSIUS METUS sutikti

New Yorko
Lietuvių Bendruomenės Baliuje
1955 m. gruodžio 31 <t 10 vai vak. . 260 Knickerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

laukiai išpuoštose *SAIEWA'S PARKVIEW salėse

Naujus Metus sutinkant sveikinimo žodį tars Lietuvos generalinis konsulas JONAS 
BUDRYS. -i

Prie skaniai paruoštų vaišių svečius linksmins aktualia humoristika aktorius VI
TALIS ŽUKAUSAS. ,
Lietuviškomis dainomis visus smagiai nuteiks SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS.

šokiams gros RIČARDO KONTRIMO* orkestras

Didžiausias ir pigiausias lietuvių savaitražtis Hetvijoje

Tevižkes Žiburiai

Balandyje
“jau oras atšilo, einam ? ši

lą” —, kaip toj dainoj, čia ir 
įsisegiau Pauliaus Augiaus 
medžio raižinį “Ganykla”. Pats 
būdamas žemaitis, jis ir iškėlė 
senos Žemaitijos kampelius,

£

3.
4 
U

New Haven, Conn.
Pavykęs vakaras

Naujai susiorganizavęs šv. 
Kazimiero parapijas choras, 
kuriame dalyvauja vjrš 40 na
rių, nustebino lietuviškąją ko
loniją pasirodymu lapkričio 26 
ir 27 dd. Gražiai programą pa
pildė broliai Latviai ir vyrų 
oktetas.

Publikos buvo daugiau, ne
gu laukta, ypač malonu buvo 
matyti jaunąją kartą. Gryno 
pelno gauta $2.502.55.

Sutvirtinimo Sakramentas
buvo suteiktas gruodžio 4. 

kurį priėmė 27 vaikučiai. J. E. 
vyskupas Hacket iš Hartford, 
Conn., buvo sutiktas giedant 
"Eėce Sacėrdos". kurį išpildė 
choras. (K.)

dienas, primindamas senuosius { 
pasakojimus ir legendas.

Lapkrityje,'
kai užsidegs Vėlinių žvaku- į 

tės, rasite Telesforo' Valiaus 
medžio raižinį “Laidotuvės’’. 
Jis paimtas iš “Tragedija pajū
ryje” ciklo. ’ •

Sulaukę sniego,
Kalėdines nuotaikas

' rasite č. Januso paveiksle, 
kur jis vaizduoja bažnytkaimį 
prie Telšių. Pamėgęs realią 
tikrovę, ir čia jis perduoda 
žiemos grožį ir didelę ramybę. 
, Aš didžiai tikiu, kad po ma- 
no paveikslais pakabintos die
nos bus įsiems geros ir lai-į 
mingos. Jei kam ir teks koks 
vargelis, bet ar jis ne lietuvis, 
neišbandytas audrų? Nejaugi 
jis nusimins ir nenugalės?

Pristatydamas visiems skai
tytojams, prašau tik vieno — 
leiskite būti su jumis per visus 
metus, žinau, per šventes 
daug kas duoda kalendorių 
kaip dovaną, bet kur kitą tokį 
rasite kaip Darbininko kalen
dorių. Jis lietuviškas ir bičiu
liškas.

. šventasis, Sudėjęs baltutes ran
kas, nublukęs karališką vaini- __ - ...
ką, žvelgia į Nukryžiuotąjį - Tn- paskambintų per visaš mėnesio 
liau matosi Vilniaus pilies lan- ‘ 
gas ir vitražas su Lietuvos vy
čiu. šį.paveikslą piešė dail A.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI“
ypatingą dėmesį kreipia i Lietuvos laisvės kovos, 
lietuvybės išlaikymo, lietuviškos kultūros reikalus 
ir į visą lietuvių gyvenimą.

‘'TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI“
turi korespondentų visuose pasaulio kraštuose.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI“
teikia skubių žinių apie okupuotos Lietuvos gyve 
nimą iš pačių pirmųjų Šaltinių.

“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS“
leidžia Kanados Lietuvių Katalikų Kultūros Drau-

x gija-
“TĖVIŠKĖS ŽIBURIUS“

redaguoja dr. A. Šapoka ir kun. dr. Pr. Gaida. i
■j

Prenumeratos kaina Kanadoje ir JAV vos $4 metams, 
kituose kraštuose — $4.50. pusei metų — $2.50. :

irius, tvirto ir rimto amžiaus, .----- - —- ■

i prancBkonų koply^ «ai di- 
bosas teikėsi apsiskardenti džiająme altoriuje rasitp patį 

žmonėms. Greit jis pradėjo 
leisti pasaulin ir mane. Nors 
metelių šiek tiek ir turiu, bet 
vistiek kiekvieną kartą esu 
naujas, pasipuošęs gražiai siū
tu drabužiu. Ir dabar išsipustęs

. skubu pas žmones,, ^nešdamas

. i ■ v ■ '

•. B. K. BALUTIS, 
nisterts Londone, atsiuntė.Dar- 
bininkūi ir jo skaityto jarnsKa-. ^l 
ledų švenčių ir Naujųjų Matg^d|3 
sveikinimus.

• Kanados ateitininkai To- į'l
ronte sausio 7—8 d-d. kviečia -M 
metinę konferenciją, šeštadiė-^ 
nis skiriamas darbo posėdžiam; 
paskaitas skaitys: T. V. Gi-1|| 
džiūnas, kun. St. Yla, S. Su- yfe 
žiedelis, bus aptarta veiklos 
programa, išklausyti kuopų 
pranešimai, priimtos rezoliucė - 
jos, išrinkta Centro Valdyba. 
Sekmadienį po mišių, bendros J 
komunijos — agapė, po piet— 3 
iškilmingas posėdis. Pabaigai .jį 
Toronto moksleiviai ateitimis 
kai suvaidins scenos vaizdelį; 
baigiama bendra arbatėle . ■

i • Lietuvių Fronto Bičiuliu ;,-'į2 
konferencija šaukiama 1956 m. - 
sausio 21—22 Waterbury. Joje |l| 
dalyvaus bičiuliai ir jų svečiai rl 
iš rytinių valstybių. '

• Lituanus, Liet. Studentų . 
Sąjungos biuletenio, leidžiamo t 
anglų kalba, jau pasirodė 5 
numeris. Jame rašo: Dr. A. Ša- 
poka, V. Kavolis. R. Šilbajoris, | 
P. J. Nasvytis. Dr. V. Manelis, 2 
sutelktos plačios mūsų visuo- 
meninio ir kultūrinio gyveni- 
mo apžvalgos. Biuletenį reda- - )^ 
guoja: L. Sabaliūnas, I. Čepe- 
naitė, T. Remeikis, D. Valam- 
čiūtė. V. Vygantas, spausdina | 
T. pranciškonų spaustuvė Broo- 
klyne. Numeris papuoštas ke- 
liom lietuviškom nuotraukom. 
Biuletenis skiriamas biMiote- < 
koms, universitetams, šiaip pri- ' | 
variems asmenims, besidomin- 
rims lietuviška veikla. Naujam § 
numeriui jau telkiama medžią- • ••£ 
ga- '
• Alfonas Grinkevičius medi

ciną studijuoja Hamburgo uni
versitete Vokietijoje.

9 Muzikas V. Kerbelis su 
šeima iš Argentinos persikėlė 
gyventi į Kanadą.

• J. V. Limbą Argentinoje 
dalyvavo meškeriojimo kon
kursuose. kur buvo sukviesti 
geriausi meškeriotojai, ir lai
mėjo pirmą vietą. Apie jį rašė 
plačiai Argentinos spauda.

• Lietuvių būrys susiorgani
zavo Moinho Velho rajone Bra
zilijoje. Jis pasiryžo mėnesi- 
niais mokesčiais išlaikyti var- 
go mokyklą, o su laiku įsigyti . 
ir nuosavas patalpas — salę.

• Lietuviška radijo valanda
lė Madride, Ispanijoje, skirta 
Lietuvai, gerai veikia. E viso į 
bolševikų užgrobtus kraštus iš 
Madrido programa transliuoja
ma 16 kalbų. ’

• Danutė Lipčiūtė - Augiaod' 
parašė vaikams 2 veiksmų Į 
ninį vaizdelį “Pranukas*
me”. Vaizdelį pastatys Chica^ ' 
goję gruodžio 18 d. Moickieivių i 
Tautinis ansamblis. Refisuojt 
Ona Petkevičiūtė.’

geriausius linkėjimus Naujiem 
Metams. O jie bus tikrai geri 
ten, kur gražioje vietoje aš ka
bėsiu. Mano puslapiuose sužy-' 

__ mėtą daug skaidrių ir laimin
gų dienų. Niekam nesigailiu 
laimės, visiems šypsausi visais 
savo lapais!

Šiuo kartu savo drabužiui 
pasigti pasikviečiau lietuvių 
dailininkus. * •

Jie geriausia žino; kur rei
kia pakirpti, kur pridėti, ką iš- 
ryškinji. Tad ir mano siuvimas 
yra gražesnis nei kitais metais.

Pirmame — sausio — pusla
pyje .

rasite gražius rūmus, kur 
bokštai kyla aukščiau saulės. 
Tai naujieji metai Laiptais 
mes patys kopiame. Tie rūmai* 
bus tikrai dailūs, jei šio ka
lendoriaus dienas prirašysime džį duru 
gerų darbų. • J ‘

šis paveikslas vadinasi “Pa
saka”, jo autorius — K. Šimo
nis. Ieškodamas originalumo ir 
matydamas, kad didžiai^ verti
namas M. 'K. Čiurlionis, jis ir- 
nuslydo į pasakos pasaulį, kur 
realybė sumaišoma su fantazi- 
ja-

Žengdami į vasario mėnesi,
rasimu rimtą karį. Kalavijas 

rankoje, žvilgsnis įsmigęs į to
lį. Tai karalius Mindaugas. Jį 
padarė skulptorius Vytautas 
Kašuba anais metais, kai minė
jome Mindaugo krikšto 700 
m. sukaktį. Kai ši skulptūra 
buvo išstatyta vienoje parodo
je Washingtone, laikraštinin
kai sumaišė dailininko pavar
dę su pačiu karalium; jie skulp
tūrą pavadino “Kašuba, King 
of Lithuania”. Skulptūros ori-

■ gihalas yra dabar Bostone tau
tininkų namuose.

Kaip šis karalius buvo tvir
tas, taip tegu būna tvirtas ir 
atkaklus kiekvienas lietuvis; 
kaip jis jungė Lietuvą, taip ir 
lietuviai tesijungia Į vieną. To
kios tad mano mintys, minint 
Vasario 16 šventę, pasipuošus 
Mindaugo paveikslu.

Su kovo mėnesiu
pamatysite ŠV. Kazimierą. 

Tai mūsų tautos šventasis. Be 
to, apie šį šventąjį neseniai iš
leista Zenono Ivinskio knyga, 
kur sudėta daugybė gražių 
iliustracijų. Viena E jų ir puo
šia kovo mėnesį.

Jei kas būsite Brooklyne, kur 
gimsta Darbininkas ir užeisite

Šis paveikslas yra iš vieno di
delio “Žemaitijos” paveikslų 
ciklo.
.Gegužyje

rasite Pažaislio Dievo Motiną. 
Iki šiol ją matėme pieštą dro
bėje, o čia — skulptūra. Šią 
Madoną kartu su Aušros Vartų, 
Šiluvos, žemaičių Kalvarijos 
nukalė minėtas skulptorius Vy
tautas Kašuba akmenyje. Ori
ginalai yra įmūryti Chicagos 
Marąuette parko bažnyčios fa
sade, iš lauko pusės, viršum di-

Birželyįe
matome įdomų Žemaitijos 

kampelį — Beržorą. Jis yra pri- 
. siglaudęs prie Platelių ežero 
su labai sena bažnyčia ir kapi- 
naitėmis. Ten lankėsi dąil. A’. 
Galdikas, medžiodamas vaizdų, 
ir nupiešė. .Pamėgo šį motyvą 
ir kartojo bent keletą paveiks
lų.

Patys būdami emigrantai 
Amerikoje,

švęsdami Amerikos Laisvės 
Dieną, z

prisiminkime ir pirmuosius 
imigrantus, kurie čia keliavo į 
krašto gilumą ir kūrė Amerikos 
valstybę, čia lietuvis dailinin
kas Liudas Vilimas vaizduoja 
pirmuosius emigrantus, ke
liaujančius* Rochesterio apy
linkėje 1760 m. Paveikslo ori
ginalas yra viešoje Rochesterio 
firmoje nupieštas ant sienos.

Rugpjūtį
mane puošia šv. Rokas, se

nas Liet, religinio meno mu- 
zėjaus Kaune paveikslas. Tas 
muzėjus buvo gražus ir dide
lis, surinkęs brangių ekspona
tų. Ten kabėjo ir šis nežinomo 
dailininko paveikslas, patekęs 
muzėjun iš gilios provincijos.

Grįždamas į senus laikus, 
rugsėjo mėn.
įsidėjau Adomo Varno pa

veikslo dalį — Mindaugo vaini
kavimą. Pats paveikslas, šiuo 

* metu esąs Chicagoje, yra dide
lis, su daugel žmonių, čia ma
tome tik tą momentą, kaip vys
kupas jam deda karaliaus vai
niką.

Detroit, Mich.
. Susipažinimas su nauju 

klebonu/
Dievo Apvaizdos lietuvių pa

rapijos visos draugijos kartu 
ruošia susipažinimo vakarienę, 
kurioje detroitiškiai turės pro
gą susitikti naują parapijos 

^kleboną kun. Mykolą Kundro
tą. Vakarienė įvyks sekmadie
nį, gruodžio 18, 4 vai. p. p. po- 
bažhytinėje salėje, Schaefėr 
prie Grand River. Įėjimas tik
tai $1.50 asmeniui. Bilietai gau
nami iš anksto pas parapijos 
komiteto narius, arba parapi
jos visų draugijų valdybas. 
Detroito ię. apylinkių lietuviai 
kviečiami atsilankyti į šią va
karienę ir susipažinti su nauju 
klebonu. Kun. M. Kundrotas 
yra.čia gimęs lietuvis, prieš 14 
metų Įšventintas kunigu. Paro
dykime jam lietuvišką nuošir
dumą gausiu atsilankymu.

Vakaro Rengimo Komisija.

Jau daugiau kaip 15 metų 
- prel. L. Mendelis advento metu 

mūsų bažnyčioje daro rinklia
vą pasaulio raupsuotiems. Kas 
metai visa bažnyčios priemenė! 
būna apkabyta nuotraukomis 
raupsuotojų iš įvairių pasaulio 
kampų. Raupsuotųjų pasaulyje 
yra virš dviejų milijonų. Tik 
25,000 jų yra katalikų misijo- — Kun. Prof. Pijus Dambrauskas 
nierių globoje. Kas metai žmo
nės yra prašomi paimti vieną 
raupsuotąjį savo globon, paau- 
kojapt mėnesiui $3.00 maistui 
ir kitus $3.00 vaistams. Daug 
žmonių tai padaro. Prel. L. 
Mendelis kas metai paaukojo 
gruodžio mėn. algą — $125.00 
raupsuotojų fondui. Teko suži- 
noti, kad šiais metais fondas 
viršis visas kitas rinkliavas. 
Jau daugiau negu $4.000.00 
yra suaukota ir manoma, kad 
iki Kalėdų dar tūkstantis, o 
gal ir daugiau bus pridėta. Kun. 
dr. L. Mendelis sako, kad tai 
yra sveikatos apdrauda. Jis 
savo auka apdraudžia savo 
sveikatą su Kristumi — visų 
raupsuotojų prieteliu. Visi no- 
venos lankytojai žino apie šią 
rinkliavą ir dosniai aukoja.

Lietuvių Kultūros Klubas 
gruodžio 18, sekmadienį, 4 vai. 
p. p., Tarptautinio Instituto rū
muose (111 E Kirby, Detroit, 
Michj ruošia “Literatūrinį paš
nekesį”, kuriame dalyvaus Alė 
Rūta, Vytautas Alantas. Balys 
Gražulis, Marija Sims. Al. As-

tašaitis ir kt.
' Lietuvių visuomenė malo
niai kviečiama kuo gausingiau 
atsilankyti ir tuo paremti Lie
tuvių Kultūros Klubo užsimoji
mus.

Įėjimas visiems laisvas. Lite
ratūrinio pašnekesio diskusi
joms pasibaigus, visi svečiai 
bus pavaišinti tradicine kavute.

mg.

Grossi išrinktas atstovu į drau
gijų susirinkimus. Prel. L. Men- 
deiis Sveikino dvasios vadą kun. 
Juozą Antoszevvskį ir visus 
dr-jos narius už gražų pasiro
dymą bažnyčioje. Iš 200 narių, 
kurie priklauso prie dr-jos, 
apie du trečdaliai priima šv. 
Komuniją kas mėnesį. Sausio 
antrą mėn. sekmadienį buš iš
dalinti ištikimybės kryžiai ku
riuos gaus apie 100 vyrų.

Mokyklos sodaliečių šventė
Nekalto Prasidėjimo Marijos 

šventėje po vaikučių mišių bu
vo įrašytos 14 mergaičių į mo
kyklos sodaliciją. PreL L. Men
delis patsai priėmė naujas na
res ir dalyvavo mergaičių-pus
ryčiuose. šios mokinės buvo 
Įrašytos į Marijos dukreles: 
Jūratė Auštraitė. Danutė Be- 
pirštytė. Virginija Duncan. Ca- 
rolyn Fauver, Barbora Fauver. 
Carol Gertier, Beverly Gerst. 
Elena Kudirkaitė. Mary- Mc- 
Crosson, Patricia Praley. Rita 
Reeves. Julija Stalch. Rosema- 
ry Tuminello ir Pranė Wil- 
chinski. Prel. L. Mendelis reiš
kia ypatingą padėką sesutėms 
kazimierietėms. kurios rūpina
si mokyklos sodalįetėmis.
Mokyklos kalėdinis vaidinimas

Sekmadienį, gruodžio 18 d. 
mokyklos vaikučiai, vadovauja
mi seserų, turės prieškalėdinį 
parengimą, kurs visus atsilan- 
kusius priruoš Kalėdų iškil
mėms. Ne tik mokyklos vaiku
čiams. bet jų tėveliams ir vi
siems atsilankusiems bus įteik
tos dovanos Kūdikėlio Jėzaus 
vardu. Visas parengimas bus 
religingos nuotaikos, kad vi- 

- Juozas Antoszewski. dr-jos dva- siems gyvai primintų, kad Ka
sios vadas, su parapijos mote- ledų šventė yra Kristaus gimi
ni pagalba surengė pusryčius, mo diena. 
Buvo išrinkta nauja valdyba. 
Pirm. Robertas DiStefano. vi- 
cepirm. Antanas Miceika. sekr. 
Antanas Strazdauskas, ižd. Ed
vardas Budelis, tvarkdarys. Ka
zimieras Wilchinski. Povilas

Esu tikras, kad šv. Alfonso 
bažnyčia yra visame pasaulyje 
vienintele, kuri pašvenčia visą 
advento laiką šiam* misijų tiks
lui. Per pereitus 15 metų tam 
tikslui surinkta virš $50.000.

ligoninėje
Sekmadienį, gruodžio 4 'd., 

prel. L. L Mendelis per soda- 
liečių mišias pranešė liūdną 
žinią kad kūn. prof. P." Dam
brauskas nakties metu sunkiai 
apsirgo ir negali mišių laikyti. 
Prašė visų žmonių, ypač mo
kyklos vaikučių, atsiminti jį 
šv. mišiose ir kitose maldose. 
Se'kmadienį po pietų buvo nu
vežtas į ŠV. Agnietės ligoninę, 
kur paaiškėjo, kad kun. P. 
Dambrausko kraujo spaudimas 
buvo taip žemai nupuolęs, kad 
tai atsiliepė širdžiai, bet mirti
no pavojaus ligoniui dar nėra. 
Reikalingas poilsis. Kun. P.. 
Dambrauskas gali vaikščioti 
savo kambaryje. Yra vilties, 
kad apleis ligoninę po kokių 
10 dienų. Reiškiame gilią užuo
jautą ir Imkim veikiai pasveik
ti. Mokyklos vaikučiai užprašė 
šv. mišias už kun. P. Dambraus
ko sveikatą.

Švč. Vardo Jėzaus D-jos 
metinis susirinkimas

Parapijos pažiba yra mūsų 
vyrų dr-ja, kuri gyvuoja mūsų 
parapijoj jau 25 m. Per pasta-. 
ruosius kelerius metus jai va
dovavo Juozas Mitchell. Perei
tą sekmadienį, gruodžio 11 d. 
po bendros šv. Komunijos kun.



1X^7- Ponas Toks užsuko į Patrio- 
|į~ tų klubą, išsitraukė iš po skyer- 

zao misinginį vamzdelį su kaž- 
gs kokio išsižiojusio kaubojaus 

galva ir pakišo jį po pilstytojo 
g|Į nosim.

— Va, kad toks gudrus. — 
L tarė. — pamėgink atsukti!

■— Užrūdijęs? —pasiteiravo. 
: ' — Ne, — pridūrė ponas

Toks. — Ką .tik pirkau naują. 
Ar. nematai, kaip blizga. Ma
nau įsigyti namuką, tai rūsy 
ketinu Įtaisyti kultūriniams rei- 
kalams vietelę.

- Pilstytojas paėmė vamzdelį, 
£'? pasuko už ausų tą žmogystą ir 

tarė:
— Še, atsuktas! Man neaįš- 

į- ktt, kodėl sveikas neįstengi jo 
atsukti

Įįę. -— Bet nebėg alutis! — nu
sistebėjo ponas Toks.

— Aišku. Kaip bėgs, kad 
A neprijungtas prie statinės, — 

paaiškino prityręs pilstytojas.
— Tamsta esi tikras, kad 

prijungus bėgtų? — užsitikri- 
> no ponas Toks.
; f — Negali būt . nė kalbos! 

i Vamzdeliai juk tam padaryti.
-• _ Pilstytojas aiškino ir rodė 

savo vamzdelį, kuriuo alutis 
S: iš pilstytuvo čiurleno į klientų 

sodynes (palygink: pilti — puo
dynė, sodinti — sodynė).

— Ačiū už nuoširdumą, bet 
aš, prieš apsispręsdamas, .visa
da imamą daiktą išmėginu, 
kad vėliau nereiktų gailėtis, 

, kaip iš valdybos pasitraukus, 
šį kartą mėginimas nedavė ge
ra vaisių. Nors ir atsukai ma

ls nąjį, bet alučio nepasirodė, o 
tai jau reiškia, kad reikės ir 
statinės, nes vienu vamzdeliu 
svečių nepripfldysl _• '

— Taip, aišku, — mikčiojo

nieko padėti. Aš tik pasamdy-

— Kad ir pasamdytas, bet 
atsuki, kas bėga? Gal vandenį 
leidi? — šaukė ponas Toks.

— Alų, tikrą alutį su putele.
— Taip ir turi būti, — pa

irai gudrus, gali gražių kalbu 
sakvtl bet iš vamzdelio turi 
leisti tik alų. Idėjos jau pačios 

7 ateis.
Ponas“ Toks, vamzdeliu pasi

ramstydamas. išėjo ieškoti na
muko su rūsiu statinei, iš ku
rtos savo laiku tekės svečiams 
gelsvas alutis, kils kilnios idė
jos ir ateitis nušvis naujom 
varsom.

UŽSISAKYDAMAS DARBI
NINKĄ 1956 METAIS TURĖSI 
MALONUMO IR TOLIAU SEK- 

r Tl ĮDOMIAS IR PATRAUKLIAS 
PONO TOKIO IŠDAIGAS.

VYTELIAM S'lltANGE, 64 m., gafarininirg išnešamas iš degančio 
namo; žmona žuvo gaisre (Philadelphia, Pa.).

WORCESTER, MASS.
30 Minstrel Show Vaidinimuos ne šventę Marijos Nekalto Pra- 
programą parengė ir vadovavo 
vargonininkas 
Talkininkavo:

V. Burdulis. 
Br. Kvedaraitė, 
ir J. Paleckas. 

Numerių įvairių, kurių buvo 
20 išpildyta, be vyčių dar pa
gelbėjo K. Karo Veteranai su 
žmonoms ir kiti. Grojo Bob 
Zinkaus kapela. Dalyvių apie 
900. ,

Krepšinio sezonui katalikiš- 
kasisr’jaunimas vėl susiorgani
zavo Į-komandą. Komandos va
dovas — Jonas Puodžiūnas. 
Naujam sezonui komanda įsigi
jo uniformas — Aušros Vartų 
Globėjos spalvų.

Pavyko Moterų Sąjungai, . 
nors ir blogam ore, Military 
Whist.

Jaunimo. Kongreso St. Louis 
mieste Aušros Vartus atstova
vo Marija Sinkevičiūtė. Kelio
nei — $100 lėšas davė Moterų 
Socialinis Klubas.

Nauja Valdyba 116 vyčių 
kuopos: Br. Burdulis, Pr. Ciras, 
L. Totites, M. Lapinskas, O. 
Markvėnas ir R. R. Palušiai.

Sodalietės šventė savo meti-

Alto skyriaus valdybos gruo
džio 4 d. surengtame Steigia
mojo Seimo 35 metų sukak
ties minėjime apie jo darbus 
ir reikšmę išsamų pranešimą 
padarė J. Staniškis. Atsimini
mų papasakojo buvęs narys K. 
Žukas. Antrasis buv. narys V. 
Kasakaitis tarė sveikinamąjį 
žodį. Gaila, visuomenė plates
nio susidomėjimo šiuo gerai 
suorganizuotu minėjimu nepa
rodė.

Čiurlionio ansamblio jubilė- 
jinių metų baigimo pobūvy, su
rengtame gruodžio 3 d. Tigro 
kavinės patalpose, buvo prisi
minti mirę, žuvę ir ištremti 
ansamblio nariai, pagerbti nu- 
silpnesnieji gyvieji jo dalyviai,

maloniai kviečiami susirinkime visiems padėkota už darbą ir 
gausiai dalyvauti Iki pasima- pasiaukojimą. Ansamblio mece- 
tymo. patams ir rėmėjams buvo įteik-

2

HARTFORD, CONN.

Pranešimas LDS nariams
Gruodžio 18, sekmadienį, 

vai. po pietų įprastoje vietoje 
bus svarbus susirinkimas, val
dybos rinkimai ir kiti reikalai 
svarstomi. Taip pat bus gali
ma atnaujinti 1956 metam 
Darbininko prenumerata. Visi

Kalėdų metu prie išpuoštos 
eglutės mes dalijamės tns links
nis šventės džiaugsmais, dova
nomis it pasikeičiame nuošir
džiais sveikinimais. Visų pirma 
Kalėdų dovanomis norime ap
dovanoti vaikučius. Tačiau be

nyvo amžiaus žmones, kurie, 
tam tikra prasme, irgi yra kaip 
vaikai Sakoma, nors žmogus 
ir sensta, bet jo širdis arba

ni! Todėl ir jie, kaip ir vaikai,, 
laukia iš kitų paramos ir mei- 

• lės. Kalėdų dovanos turėtų pa- 
t siekti ir juos, senelius, ypač 

tuos, kurie neturi, kas galėtų
> juos guosti ;

Seneliais rūpintis verčią 
mus artimo> meilė. Jei mes 
juos apleistuine, kas kitas jais 
berūpintų? Nebent vargas, 
alkis ir mirtis! Daug senelių 
savo senatvėje yra apleisti ir 
nelaimingi dėl nelaimingai su
sidėjusių kurių nors gyvenimo 
aplinkybių. Geras krikščionis 

. nežiūri į žmogaus nelaimių 
priežastis, bet stengiasi savo 
artimui nešti pagelbą.

Senelius aprūpinti jų senat
vėje mus verčia pagarbos ir 
dėkingumo jausmas. Visa, ka 
mes gera esame paveldėję iš 
seniau, kaip pavyzdžiui savas 
parapijas,' bažnyčias, mokyk
las, draugijas, laikraščius ir 
knygas, yra tai senųjų turtas, 
sudėtas į mūsų rankas. Senie
siems garbė ir už tai, kad jie 
čia lietuviškai kalbėjo ir nelei- 

■ do, kad lietuvių kalba mirtų 
S ir būtų palaidota! Tad ir dėliai 

šių nuopelnų turėtume savo 
senelius atsiminti Kalėdų me-

sidėjimo dienoj. Iš Marijos 
dukterų 4 sodales prelatas K. 
Vasys įvilko 8 nares, šventės 
programoj buvo Įvairios apie 
Mariją įscenizuotos sodalių 
giesmės. Po programos užkan
džiai ir žaidimai

Skautę 40 grupės ekskursija tu.
•į Boston krepšinio rungtynes 
suruošė skautų tėvų komitetas.

Laukiamos Kalėdinės plotke- 
lės ir' vis mielai priimamos.

Kalėdų Eglutei programą 
ruošia lituanistinė mokykla, 
ypač mokytojai Sviklienė, L. 
Orentas ir Mokyklos Vedėjas
J. Baškys. J. kur sočiai ir gerai pavalgo. Ta-

Didelis senelių skaičius 
Scrantono, Pa. apylinkėje yra 
surinktas ir gražiai aprūpintas 
Šv. Marijos namuose. Elm- 
hurst, Pa. Jie čia gyvena kaip 
savo namuose, turi puikią kop
lyčia, kur kasdien laikomos šv. 

•Mišk®, turi patogią valgykla,

ti atitinkami pažymėjimai. Kal
bėjo ansamblio valdybos pirm. 
J. P. Nas vytis, minėjimo ren
gimo komiteto pirm. P. J. Ziū- 
rys, Bendruomenės Valdybos 
pirm. St. Barzdukas ir ansamb
lio meno vadovas muz. Alf. Mi
kulskis. Su neiįmu išgirsta ži
nia, kad Mikulskiui dėl sušlu
bavusios sveikatos gali tekti iš 
darbo pasitraukti. Bet ir vėl 
pasiguosta, kad padėtis gal nė
ra dar labai pavojinga (meno 
vadovas Mikulskis eina į ligo
ninę ištiriamas ir savo žodį dėl 
tolimesnio jo darbo tars gydy
tojas). šiaip pobūvy buvo jau
ku- ir malonu. Dalyvavo dau
giau kaip 120 asmenų.

— Kliedų eglutę vaikams
šiemet rengia gruodžio 26 d. 
lituanistinė vysk. Valančiaus 
mokykla ir sausio 7 d. Moterų 
36-kuopa.

— Radijo klubo susirinkimas 
įvyksta gruodžio 18 d. po pa

Chicago. III

TELEPHONE• 
DEARBORN 2 0X19 

TO PLACE 
HELP WANTED \DS

čiau didžiausia blogybė yra ta, 
kad ■senukai turi gyventi labai 
susikimšę, trūksta jiems erd
vės, trūksta kambarių. Dėliai 
šio trūkumo nukenčia ir tie 
seneliai kurie norėtų patekti 
Į šią globos įstaigą. Skaudan
čia širdimi seselės vienuolės 
turi neigiamai atsakyti aniems 
seneliams, kad "negali daugiau 
jų priimti tik todėl kad nėra 
reikiamo skaičiaus kambarių. 
Negana to, įsivaizduokime 15 
senelių, kurie šiaip taip kruta, 
kaip skruzdės rudenį, gyvena 
namo trečiame aukšte, _ Į kuri 
veda siauri, vingiuoti ir labai 
statūs laiptai Tais nelemtais 
laiptais prisieina kasdien bent 
po kelis sykius karstytis, ei
nant į koplyčią ar i valgyklą. 
Silpnesnės sveikatos senelianis 
tie laiptai yra tikras kryžius, 
didžiausia sunkenybė ir tikras 
sveikatai at net gyvybei pavo
jus. Sakoma, jei jaunas lengvai 
gali per stogą peršokti, tai se
nas ir žemėje bestovėdamas, 
jei griūtų, turėtų minkštą pa
galvę pasidėti. Todėl, atrodo, 
nėra reikalo plačiau aiškinti 
šių patalpų ir tų nepatogių 
laiptų nepatogumus.

Kad ši nelemta padėtis bū
tų pagerinta, Šv. Marijos namų 
vadovybė su jos direktorium 
kun. J. F. Baltusevičiu-Boll 
nutarė dabartines patalpas 
praplėsti pristatant 
kambarių. Kadangi seselės, 
Nukryžiuotojo Jėzaus vienuo
lės, neturi jokio turto, o gali 
tik dirbti ir aukotis, todėl nau
jų kambarių statybai nuošir
džiai prašo ir maldauja visų 
geradarių, visos visuomenės 
geros širdies ir aukų. Jei geros 
širdies aukotojai suaukotų il
gesniame ar trumpesniame lai-., 
kotarpyje apie §30,000. tada 
nesunku būtų mūsų senelių 
patalpas taip sutvarkyti, kad 
jiems nereiktų gyventi susi
kimšus, nereiktų laipioti tais 
pavojingais laiptais ir dar bū- ] 
tų galima priimti.į šią Įstaigą 1 
naujų senelių, kurie tikrai yra 1 
reikalingi pagelbos savo sėnat- i 
vėje. Pačią pirmą ir stambią 1 
auką 100 dol šiam labdaringam I 
tikslui paaukojo per kun. J. F. ! 
Baltusevičių Mrs. Stella. Wit- ! 
kowski iš Scotia, 
kilnios širdies

naujų

I Klausykite' t
^IJFTUTOSJTSIMINIAIU^ į

Š»itodit»iaii 4:30-5:30 roLp.p. 
Stoti; MVD 
_ , %I33O kil. 97.9MEG-(FM) 
Difktorim

1264 WHITE tfr. HILLSIDE, 
V/A^ly 6-3325

JUOZAS GRABĄU 
REAL ESTATE BROKER 

Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 
patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 

(mortgidžių) ir t.t. 
Sąžiningas ir greitas patarnavimas.

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN H, N. Y. 
TeL STagg 2-7524

Norite geros—meniškos fotografijos
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 

(vestuvių, krikštynų, gimtadienių, įvairių pobūvių ir pan.) 
NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?

' Jums geromis sąlygomis padarys

VYT. MAŽELIS
gyv. 422 Menahan Str., Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

Skambinti teL HYacint 7-4677

Hartford, Conn.

TALARSKI
FUNEEAL HOME

- ■ ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
380 Maple Avenue,

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose, 
prieinama kaina.

TeL CHapel 6-1377

Šiai < 
aukotojai šio « 

laikraščio skiltyje priklauso ; 
nuoširdi padėka ir linkėjimai ; 
Dievo palaimos! Yra jau gauta j 
truputis ir mažesnių aukų. Jas ; 
visas, kad ir pačias mažiausias ; 
St. Mary’s vilos vadovybė vi- ; 
sad paskelbs ir,nuoširdžiai pa- Į 
dėkos laikraščiuose, o svarbiau- ; 
šia visi geradariai nuolat bus ; 
prisimenami seselių vienuolių Į 
ir senukų kasdieninėse maldo* 
se. ?'

Kadangi Elmhurste, Pa., no- *

Visais draudimo reikalais kreiptis 
į draudimo atstovą

JUOZ4 ANDRIUŠĮ
LICENSED INSURANCE BROKER

Baigęs tam mokslus ir išlaikęs valstybinius egzaminus.
įvairiose draudimo Įstaigose apdraudžiama automobiliai, 

namai, baldai, bizniai ir asmeninis turtas nuo ugnies ar Įvairiu 
rūšių atsakomybės bei pavogimo. Save galite apsidrausti n.m 
nelaimingų atsitikimų bei ligos, kartu apmokant ir ligoninės 
išlaidas. -

Gyvybės apdraudimas — TRAVELERS INS. CO., Hartford, 
Connectfcut

Greitas ir sąžiningas patarnavimas.
Kreiptis: šiokiadieniais iki 8 vai. vak.. ^šeštadieniais iki 6 

vai. vak. '
Juozas Andriušis

238 Leonard Street Brooklyn 11. N. Y.
ĖVergreen 7-8247.

TeL APplegate 7-0349 j
TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMAS į

maldų lietuvių klubo patalpose, 
bus renkama nauja valdyba.

Bendruomenės valdybos ; 
pirm. St Barzdukas gruodžio .4 ; 
d. buvo nuvykęs į Columbus. ; 
Ohio, kur tarėsi Bendruomenės j 
reikalais su vietos lietuviais, i 
Kelionė pavyko: sutarta 
vieningai

340 BIDGEWOOD AVĖ. BROOKLYN, N. Y. I f
Garantuotai taisoma televizija, kambariniai bei auto radio, ? 

stiprintuvai (amplifiers), plokštelių automatai *

Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven,

dirbti i Darba* atliekama* prityrusio techniko, pripažinto

— Tautinės Sąjungos pirm.
" ” ) 18 d.dr. S. Biežis gruodžio 

Cleyelaride padarys pranešimą 
apie savo kelionę po Europa,



KOPPF1^

NEwtown 9-0520

MUENCHEN

Veda K. Merkis

RELIGIOUS VOCATIONS

$6.95 $9.95 $15.95

$25.00

$75.00

$49.50DISPLAY

$4.95 $ 4.00

$10.00

THI CURGY, RELIGIOUS

tv. PRANCIŠKAUS

KAPO

teateita*

22 karatus aukso. KrySus gaunamas 
prie rožančiaus. Galima nešioti ant

, Schools, Day Nurseries 
care of orphans and un-

Christmas and Confirmation 
Gifts That Come From the Heart 

Give the Lasting Gift, Give a 
Rosary. Choose from our large 
variety .35 to 15.ee

• 2 gėte koketei 1
• 25 vestuviniai pakvietimai
• 3 eilės vestuviniu pyragų
• e patiekalai vištienos piety,

svečiai

Winfield Coal Co., Ine.

Jei nori ką" paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
. GLenmore 5-7068

Imported Creche Sets 
From Westem Germany
$7.95 to $110

Pavyzdžiai 
reikalau-

Nine Inch Statuettes 
, Including Stabe 

21 Pieces 
$45.00

Sutuoktuvių sąmata $275 
ir daugiau

LONDON — NEW YORK

Free parking at .. .
SACRAMENTAL SHOP 

<Opp. Church of the Incarnation) 
Complete assortment of Religious 

Greeting Cards
1542 Peimingten Road, 

Trentoa. N. J.' EXport 2-7W2

“Every year we get a thrill out of setting up our Creche Sets dis- 
plays and in talking with people who buy them. I oftėn thing that 
there H no betber way to estabHsh the spirit of Christmas in a 
bousebeid than to have a Creehe where the family gathers.

Jo Manzo

MISSIONARY
0. Box 1858

3-04
3.20

Complete 
Italian Hand Carved 

Figūrines Madonnas 
Saints and Others

$35.00

HEBE AT LAŠT! Whot Colholics 
bore been wodmg loti Hera is ihe 
ideol woy for Ihe ColhoKc Fomily

iš anksto ga- 
telefonuojant 
1-3247 arba 

Bajoras.

BRGTHER OF CHARITY
For Information. Contract : v 

.THE VOCA’rtONAL DIRECTOR 
Boyhaven. West Nevvbury, Mass.

HOME AND FOREIGN MISSIONS 
Variety -of activities. Reųuest Free Literature: 
SISTERS of the IMMACULATE CONCEPTION, P. 
“DA” PATERSON, N. J.

PICTURE LIGSTS 
“Sacred Heart” 
“Lašt Supper” 

And Others
$14.95

MADONNA ŠHOP 
Religious Artides 

517 St. John’s Place, Riverhead, L. L
Behind the Auditorium of

St. John the Evangetist-Sebeol 
Phone Orders FiBed 

TeL PArk 7-36SS

Robuden 18 amp. 
Robuden 60 tabL 
Serpasil 120 tabL. 
Streptomycin 10 gram. 
Terramycin 16 caps. 
Vitaipin B-l 100 tabL 
Vitamin B-12 100 tabL
Vitamin C 100 tabL , 
Multivitamin 500 tabL

Jo Manzo, Ine.
WATERBURY

. More Than 5,000 Gifts Under $5 '
59 Cantar St. Phnna PL 4-4345

• OPEN FRIDAY EVENING •

Mes pristatome į j&su p&č v 
arba i jftsų restoranu ir tai ;»g. 

soras progoms. Vengriškos virtu’ 
specialistai

7.68
5.53 
4.42 
3.75
9.21
1.53
1.53

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67 
8.70 
3.75 
4.25 
3.18 
5.95 
4.80 
3.68 
4.35 

$4.00 
7.20 
8.40

TO PLACE, 
YOUR AD

CALL LO 3-7291 .
CANCEL OR CHANGE

NUB8ES GENERAL BŪTIES 
AU shifts, start $25S, 3—11 
P. M. A Night shifts S2W 
Begular inerements also' 

Certain Faculty Positions Open 
* Appiy to IHrector of Nuneš 

AU Souls Hospital 
MORRIS T0WN, N. J.

Guaranteed TV Service 
Work Done In Your Home 

"See lt Rxed" > 
$2.00 per call plūs paris 

J & J TV SERVICE 
FL 4-9237 Service Today

LOVE FINDS A WAY 
to serve Christ and save souls in 
Hosįh! 
and t 
derprivileged children. Young iadie^ 
are invjted to “find this way”.' 

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St. Francis 

Immaculate Conception Mother- 
house, Hasting on Hudson 6. N. Y.

SICK CALL 
CRCCIFTS 
Rosary, 
In Pearl and Silver $11.50

2B.75 - .
25.75
16l»5

PRICES FOR 3

11$ 45th St. Nte York Uty 
New Yerk New«st Eating Rendev . 
•e& Fcęei Ravės *from all N. Y 
City papera lAneh - IMterr - Sup- 

’per. JV 2-SM4. A* for “Lonaie”

Kartis Kaime, 15-metis lat
vis, laimėjo trijų valstybių pir
menybes, sukoręs 4^-.y2- Da
lyvavo po 2 lošėju nuo Ohio, 
Pennsylvanijos ir Virginijos 
valstybių. Kaime šiemet laimė
jo Philadelphijos miesto ir 
Pennsylvania valstybės p-bes.

New Yorke, gruodžio 17 d. 
prasideda L. J. Rosenwaldo 
taurei turnyras. Dalyvaus Re- 
shevskis, Evans, Bisguier, Ho- 
rowitz, Shipman ir Lombardy.

Hastingso kalėdiniam turny
re Anglijoje dalyvaus rusai 
Taimanov ir Korchnoj, jugo
slavas Ivkov, vokietis Darga ir

Seven Inch Statuettes 

Including Stable 

21 pieces

Siunčiant į Rusiją ir jos 
užimtas sritis, muitas apmoka
mas iš karto; todėl imama dvi
guba kaina.

GREETING cards - religious 
artides, A-1 location, very 

good proposition. 87-82 
Sutphin Blvd. Jamaica. - 

OL 8-3608

DOMINICAN SISTERS OF THE 
PERPETUAU ROSARY

Cloistered. Contemplative . Community 
corming a Gvard of Honor for Mary, by 
recitation of the Rosary every hour day 
and night. Sisters also chant the Divine 
Office. Are engaged in making Vestments 
and other works of art. Appiy to: Rev. 
MOTHER PRIORESS, 14th and West Sts., 
Union City, N. J.

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją, 
rodo kaip žemą kiiną 
jame:

A. C. T. H. 12 amp. 
Cedilanid 80 tabL- 
Cortisone 20 cc 
Cortisone 40 tabl. 
Hydergin 120 tabL 
Hydergin 12 amp. 
Hydrocortisone 25 tabL 
Irgapyrin 1x5 amp. 
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25* amp. 
Largactil 100 tabL 
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl. 
P. A. S. 1000 tabL 
Rimifon 1000 tabL ■

Prašoma rašyti angliškai 

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė.

New York 28, N. Y. 
(REgent 7-7008)

JO MANZO 
RELIGIOUS GIFT ARE NOW ON DISPLAY

Bostono tarpklubinėse rung
tynėse Lietuvių B .komanda 
laimėjo prieš Bostono B lygos 
meisterį — Harvardo klubą 
2Va:l ^4 su 1 nebaigta, kurioje 
mūsiškis Leopoldas Šveikaus
kas turi pėstininką viršaus. Už
tenka lygiųjų, kad rungtynės 
būtų laimėtos santykiu 3:2. 
Taikus pelnė Stasys Kazlaus
kas, ir Albertas Gedraitis. Pus- 
taškis atiteko Gediminui Švei
kauskui ir kitą gaus jo brolis 
Leopoldas. Vienintelį tašką 
Harvardui laimėjo W. M. P. 
Mitchejl iš Rimo Karoso, pir
moje lentoje.
, Lietuvių B komandos laimė
jimai prieš Air Force C. R. C. 
ir dabar prieš Bostono meisterį 
— Harvardo klubą, rodo, kad 
mūsų “atžalynas” yra rimtas 
vienatas Metropolitan lygos 
pirmenybėse. A

Lietuvių pirmoji antrukart 
pralaimėjo prieš Bostono meis
teri— Boylston CC tuo pat san
tykiu 2:3. Taškus laimėjo Ka
zys Merkis ir Andrius Ketura
kis. Pralaimėjo Aleksis Klinuš- 
kovas, naujasis Bostono mies
to meisteris, J. Starinskas ir 
pakaitas G. Šveikauskas.

KRYŽIUS 
turintis

PLAYLAND
ICE RINK 

RYE, N. Y.

IR PALAIMINTOS

GIMTOSIOS ŽEMES!

FRAMEp PICTURES—FINEST GALLERY IN CONN.
“The Flight To Egypt”

"St Francis,” "Lašt Supper”
•Nativity,” “Light of the World'

Many Others

$2.00

Ramunių arbatą vi-
A ( j sada yra gera gerti. 

Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.

Į\ y* Liepoe žiedų arba- 

wl ta geriama prakei* 

ta v i m u i sukelti, 
pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupelaiikis (kartusis) vartoja
mas' gydyti kepenims, škorbu- 
tui, gettiįgeL reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupala& 
Idų lapų pusė svaro — $1J5. 
Trefanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. lYe- 
janka — 75ė.

Visa kartu gali gauti už

COAL
STOVE 
NUT

ŠVENTU DULKIŲ
NUO

vadovybė kviečia visus atsilan
kyti Bus puiki, trumpa ir ne
varginanti programa, vaišės, 
Joe Thomas orkestras ir kitos 
įvairenybės. Pradžia 9:30 vai., 
kaina — 5 doL (užsisakant iš 
anksto), 5.50 dol. prie įėjimo 
ir, 3 dol. moksleiviams bei stu
dentams. Bilietus 
Įima užsisakyti 
VI 9-5097. VA 
EV 7-0463.

BINKAB

STANDARD • OTT
FIRST QUALITTY VFl_Li.

BC CK... 15.25
KIČE . . 14.75 s 
Koppers Cake 

TONS OR MORE

S A C U A D O K N
* 7»l ROSEWOOD 8T„ NEW YORK m, N. V.

natry M C ) pure Mhft? C ) heavenly biue < > jet black. I 
enckae ctah. check or meney order S.......... as payment In full. 
II Em not dengtiM, I n.aj retam H udthln 10 d«y« and reėeive •

AI.L YOCR SHOPPING AT ONE STOP! 
True Christmas Gifts

CRIB SETS .. .PORCELAIN MADONNAS . ..PLAQUES RELIGIOUS 
BOOKENDS ... PICTURES. BOOKS FOR ALL AGES AND

INTERESTS ... TEXTS EXQUISITE CARDS AT WIDE ' 
PRICE RANGE 

Orders Taken For
THE NATIONAL CATHOL1C ALMANAC TOR 1»5® 

READING AND REFERENCE BOOK FOR EVERYONE 
Indered, 7*4 pfk, $2.M; eloth. $2^#.

THE GUILD STUDIOS
14A West Street

ICE 
SKATINO

tai jo kanas ir siela bus apsaugota nuo-- daug nelaimių, apturės 
ypatinga malone įvairiuose sunkumuose Ir. jei pamaldžiai ir su. 
pagarba uždės ant žaizdos ar skauda člos vietos, dažnai pasveiks
tama. žemė yra palaiminta Asyžiaus Šventojo Ir gaunama pra- 
naiystė gražiai lėražyta Ir autentlikas ddkumentas. Jūs tikrai 
su džiaugsmu priimsite ta 
pralinksmins!

Puikiai žvilgantis, turjs 
su auksine grandine arba 
kaklo, ant rankos arba kaip laikrodžio grandinėlė. Garantuota 
pinigai atgal. Tik $3.75. Dovanai Jei dabar užsakysite! Tik ribotu 
laiku. Jei užirisakysite du ar daugiau, galėsite pasirinkti virėaus 
grandine arba rožanųių. visikai nemokamai!

12 Inch Statuettes 

Including Stable 

21 Pieces

LET rs 
Solve Your Christmas Problems 

‘ with DVFFY - OUINN RICCI, Ine.
GIFT CERT1FICATES *

Phone or write us and if you want certifica|es sent direct, send 
them with your message of greeting enclosed.
Gift certificates issued by Duffy-Quinn-Ric*-i, In<^, will also be hon- 
ored by our Associates Walter -R. Engei, Ine.

DUFFY - QUINN-RICCI, Ine, 
23 Esat 5tst St, New York tt, N. Y.
North of St Patrick’s Cathedral MUrray Hffl 8 W

neateina ęą vieną, bet visu bū- 
? riu snsiverčia. Pereitą sekma-

(fienį pirmoji L. S. K. futbolo 
vienuolikė žūtbūtinėj kovoj 
pralaimėjo šveicarams pasek
me 2:4. - Kaip paprastai, pir
mam ĮUisląiky mūsiškiai laikėsi 
tvirtai Sabaliauskas vienuolik
toj minutėj gražiu šūviu Ženk
lino l:0*_ bet 15-ką minučių vė
liau priešininkas išlygino. Mū
sų puolėjai, neišnaudoję kele- 

' tą “mirtinų” progų, turėjo
baigti puslaikį lygiomis..

Antram puslaiky žaidimas 
tesėsi sklandžiu tempu,, ir ne- - 

z trukus Sabaliauskas vėl kaė^ĖM^ 
pasekmę 2:1. šveicarams tačiau 
neužilgo pavyko išlyginti 2:2. 
Kurį laiką virė žūtbūtinė kova 
dėl kamuolio, bet prieš galą 
mūsiškiai “išsieikvojo”. Prie
šininkas, paskutinėse minutėse 
įkirtęs porą įvarčių išplėšė 
pergalę.

Lietuvių Sporto Klube žai
dė: SkripkowackL Mileris, Vait
kevičius, Jokūbaitis, Arens, 
Wėlls, (vėliau Ramanauskas), 
Rafart, Sabaliauskas, Roberts, 
Stepanavičius ir Remėza.

Lietuvių S. K. antroji koman
da sudorojo Swiss S. C. 5:0 
3:0). Jauniai pralaimėjo prieš 
B. W. Goetschee 0:1, o jaunu
čiai šeštadienį nusilenkė prieš 
S. C. New York 1:2., Jaunučiai 
baigė pirmą pirmenybių ratą 
ir padarys iki kovę mėn. per-

- trauką. Iš astuonių rungtynių 
■ mūsų pipirai laimėjo keturias, 

pralaimėjo dvejas ir vienas 
baigė lygiomis.

Ateinantį sekmadienį (gruo
džio 18) Metropolitan Avė., 
New Farmęrs Ovai (šalutinėj 
a&štėj) L. S. K. pirmoji vienuo-

- likė 2 vaL 15 min. turi pirme
nybių rungtynes su S? C7 'Miner
va. Ten pat 12:30 vai. p. p. 
žaidžia rezervinės komandos. 
Įsidėmėtina, kad abejos rung
tynės įvyks 15-ka minučių anks
čiau, negu paprastai L. S. K. 
suomenę gausiai atsilankyti.

Lietuvių Sporto Klubo vi
suotinis narių susirinkimas į- 
vyks ateinantį sekmadienį 
(gruodžio 18) 5:30 vai (po 
rungtynių) pas V. Belecką 
1883 Madison St. Winter Gard
elis svetainėj. Visi Sporto Klu
bo nariai prašomi atvykti.

Kaip žinoma, Grand Paradi- 
se salėje, 320 Grand St. Brook- 
lyne įvykstančiam Naujų Metų 
sutikime vieni iš rengėjų yra ir 
Lietuvių Sporto Klubas. Klubo

BARY 
105 Emž 28fh Stroet 

MU 3^214

DIANA COAL 8c OIL CO.
B KLYN.. TA. 7-7534 QUEEN5, OL. 7-50
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susirinki-

vadovauja 
Ji žada į-

BARASEVICIUS ir SŪNUS
F U NEBA L HO MI

- 254 W. Broadway 
South Boston, Maš£ .

JOSEPH BARACEVICIUS
Laidotuvių Direktorius
Tel. ANdrew 8-2590

Liet. ’Bendr. New Yorko 
Kultūros Taryba, talkininkau
jant vietos menininkams bei 
teatralams, sausio 21 d. 8 v. v. 
Carnegie Hali ruošia Lietuvos 
Valstybinio teatro 35 metų su
kakties minėjimą. Minėjime 
sutiko dalyvauti buvę Valsty-

- binto Teatro solistai, aktoriai 
ir baleto šokėjai Organizaci

jos prašomos tą dieną kitų pa
dengimų nerengti.

Liet. Žurnalistų S-gąs
- New Yorko skyriaus narių

y -džto 17 d. 7:30 v. v. Angelų 
‘ Kar. par. salėje. Susirinkime 

ų;- bus pagerbti skyriaus nariai ir 
: kiti New Yorko lietuviai rašy- 
1 tojai, pastaruoju laiku išleidę 

į*. savo raštus. Paskaitą skaitys L. 
įĮ j: «Ž. S-gos pirm. V. Rastenis.
St Skaučių “Neringos'7

viėtintokijos adjutante vyr. 
sk. Gražina Frankaitė ir “Duby
sos” draugovės draugininke 
vyr.« sk. Regina Frankaitė 
gruodžio 2 iš pareigų pasitrau- 

B
. • Naujų skautų registracija

vyksta kiekvieną šeštadienį 
tarp 1 ir. 2 skautų būkle, 195 
Grand St. Priimami nuo 7 am
žiaus.

h' Kalėdų vakaro šokiams
jau pasirengta. Joe Thomas 

baigia styguoti savo orkestrą. 
V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumas ir kit. knygos, kurias 

LV bus galima laimėti šokių metu, 
jau gautos. Brooklyno Lietu
vos vyčiai paskutiniame savo 
susirinkime aptarė galutinius 
pasirengimus .

Moksleivių ateitininkų

<urį ruošia Bendruo
menė, sveikinimo žodį sutiko 

• tarti Liet Gen. konsulas J. 
. Budrys. Gražią dainų progra- 
; mą atliks skautų vyčių okte- 

. tas, Vitalis Žukauskas duos 
naują humoristinę programą, 
šokiams gros Ričardo .Kontri
mo padidintas orkestras.

Stalų parengimui 
dr. M. Kregždienė. 
vairių staigmenų.

Studentija, savo 
muose pareiškusi solidarumą . 
Liet. Bendruomenės tikslams, 
uoliai talkininkauja .pasirengi
mo darbuose’ Taip pat žada 
atvykti ir iš kitų vietovių ir da
lyvauti bendrame ir .vieninga
me Naujųjų Metų sutikime.

Saieva Parkview salės, 260— 
262 Knickerbocker Avė., yra 
gražiai atremontuotos, iškabin
ti veidrodžiai ir naujai išdeko- 
ruota, sutvarkyta vėdinimo si
stema.

Kaip ir praeitais metais, taip 
ir šiemet iš susidariusio pelno ? 
Liet. Bendruomenė parems lie
tuviškas mokyklas ir kitus kul
tūrinius reikalus. Tad kviečia
me visus į bendrą Naujųjų Me
tų sutikima- (Žiūrėk skelbi
mą 5 psL).

Katalikų Federacijos
New Yorko apskrities susi

rinkimas šaukiamas gruodžio 
18, sekmadienį, 3:30 v. p. p. 
Apreiškimo par. salėje. Pra
šom visų kuo gausiau dalyvauti.

Balfas
prailginęs vajų iki gruodžio 

15 d., laukia aukos iš tų, kurie 
jos dar nejteikė. Aukos bus 
panaudotos sušelpti tremtinius 
Kalėdų proga. Galima Įteikti 
aukas vajaus postuose arba . 
siųsti Balfo Centran, 105 Grand 
St, Brooklyn 11, N. Y.

Bendruomenės apygardos 
suvažiavimas .

įvyko gruodžio’4 tautininkų 
namuose. Dalyvavo keltos de
šimtys atstovų iš 4 apylinkių. 
Aktualiais klausimais paskaitą 
skaitė Saulaitis iš Woterburio. 
Išklausius apylinkių praneši
mų, į naują apygardos valdy
bą išrinkti: iš Bostono inž. V. 
Izbickas, A. Vasaitis, A. Vile- 
niškis, Brocktono — prof. B. 
Vitkus, Lawrence — J. Valiu- 
konis ir Worcesterio — V. Ma
čys.. Revizijos komisiją sudaro: 
inž. K. Kriščiukaitis,, A. Dilba 
ir Pr. Pauliukonis. Suvažiavi
mui pirmininkavo prof. B. Vit
kus ir Pr. Pauliukonis.

S

LIET. GEN. KONSULAS 
J. BUDRYS SVEČIAVOSI

NewYorkokonsularinis kor
pusas gruodžio 5 d. Waldorf 
Astoria' viešbutyje suruošė 
priešpiečius mfesto majoro R. 
F. Wagnerto garbei Be majo
ro priešpiečiuose- dalyvavo 7 
komisijonieriai.

Robert F. Wagner ypatingai 
rūpinasi, kad būtų nuoširdūs 
ir geri santykiai tarp miesto, 
administracijos ir generalinių 
konsulų. Ta proga konsularinis 
korpusas įteikė majofui ver
tingą dovaną;

Priešpiečiuose dalyvavo 53 
gen. konsulai, jų tarpe Jonas 
Budrys, Lietuvos gen. konsulas.

Tą patį vakarą New Yorko 
miestas Waldorf Astoria vieš
butyje suruošė vakarienę pa
gerbti Spyras .P. Skouras, XX 
Century Fox Co. prezidentą, 
ypatingai pasižymėjusį ilgame
te labdaringa veikla plačiu 
pasauliniu mastu. Apie jo nuo
pelnus kalbėjo miesto majoras 
R. F. Wagneris, įteikęs p. 
Skouras miesto medalį ir ad
resą, senatorius William F. 
Knowland ir B. O’Connor. Gau
ta iš viso pasaulio apie pora 
šimtų sveikinimų, 'jų tarpe 
Graikijos karaliaus, Britų, 
Prancūzijos ir daugelio kitų 
valstybių ministerių .pirminin
kų, Winston Churchill, ir kitų 
garsenybių. Prezidentas D. Ei- 
senhower atsiuntė vieną savo 
asistentą perduoti jo asmeniš
ką sveikinimą.

Tame vakare buvo surinkta 
apie 150.000 dol. polio aukoms. 
Buvo apie 1200 svečių,' mokė
jusių už vakarienę po 100 dol. 
Svečiais už garbės'stalo buvo 
Graikijos Ambasadorius ir 
New Yorko konsularinis kor
pusas, jų tarpe ir Lietuvos gen. 
konsulas Jonas Budrys.

Gruodžio 9 d. gen. konsulas 
Jonas Budrys dalyvavo iškil
minguose priešpiečiuose Wal- 
dorf Astoria viešbutyje Urug
vajaus valstybės prezidentui 
Don Luis BatHe-Berres pagerb
ti.

■ j

■ S’-

1 i

STREIKAS PRIEŠ STREIKĄ. New Yorke prieš streikuojančius 
moterų rūbų pramonės darbininkus išėjusi Judy Andrews savo 
dailiu rūbu ir plakatu skelbia: “Neteisybė. Nėra jokio streiko”.

Religinė konferencija 
studentam ateitininkam bus 

sekmadienį, gruodžio 18, Ap
reiškimo par. mokyklos patal
pose 10 vai. ryto. Konferenci
jos tema “Krikščioniškojo gy
venimo tobulybė” kalbės At- 
kų Federacijos dvasios vadas 
T. Dr. Viktoras Gidžiūnas, O. 
F. M. Kviečiami visi studentai, 
vyresnieji moksleiviai, sen
draugiai ir kiti.

Lietuviai televizijoje
Amerikos lietuviai veteranai 

Newarke ir Rūtos ansamblis 
yra pakviesti atlikti televizijo
je programą Kalėdų antrąją 
dieną, gruodžio 26, tarp 12:00 
ir 12:30 vai. > iš stoties WATV 
Channėl 13. Pakvietė New Jer- 
sey Veteranų Tarybos direkto
rius S. Bontempo. Programą 
ruošia “Lietuvos atminimų” 
radijo vedėjas J. Stukas su Rū
tos ansamblio vadovu miiz. A. 
Kačianausku, jiems padeda ve
teranai P. Guoba ir A. Jankaųs-

ROM
ŽINIOS

S
SO

bus 
savo 
mo-

Kalėdinės eglutės
CYO kalėdinė eglutė 

gruodžio 16 d. 7:30 v. v. 
kambaryje šv. Petro par. 
kykloje.

Skautų eglutė rengiama 
gruodžio 18 d. 4 vai. vak. tauti
ninkų namuose.

Apdovanos muzikantus
CYO orkestras gruodžio 22 d. 
vai. vak. savo kambaryje

Dr. St. Jasaitis >
ligi kovo 1 d. dirba veteranų 

ligoninėje Chelsea, Mass. Pas
kui vėl grįš Į Carney ligoninę.

Iš Fordo fundacijos, •
kuri labdaros ir kultūros rei

kalam paskyrė pusę bilijono 
dolerių, N. Anglija , gaus 51.- 
652.900 dol. E jų Mass. valsty
bei tenka 28.508.800 dol.

WAITKUS
FDNERALHOMEl

197 VVebster Avenue į 
' Cambridge, Mass. j 
PRANAS WAITKUS 1 
Laidotuvių Direktorius <

ir Balsamuotojas J
NOTARY PUBLIC J

Patarnavimas diena ir naktj 1 
Nauja moderniška koplyčia šer- ] 
meninis dykai. Aptarnauja Cam- « 
bridge ir Bostono kolonijas, te- ] 
miausiomis kainomis. Kainos tos i 
pačios ir i kitus miestus. ] 
Reikale šaukite: Tel. TR 6-5434 '

TeL EVergreen 7-4335

StephenAromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius-Balsamuotojas |
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 Metropolitan Avė. I
Br oklyn, N. Y. į

Importuoti, kristalai
Baltic Florists Gėlių ir Dova

nų krautuvė, 502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. gavo iš Vo
kietijos labai gražių ir nebran
giai parduodamų kristalų. Tai 
puikiausia dovana Kalėdoms! 
Krautuvėje galima gauti taip 
pat įvairiausių kalėdinių atvi
ručių, medžio drožinių, audi
nių, lietuviško gintaro karolių, 
apyrankių, auskarų, žiedų, lie
tuviškų plokštelių ir Rūtos bei 
Birutės saldainių. Krautuvė 
atidara kasdien iki 8 v. v. ir 
sekmadieniais ir šventėmis, iki 
3:30 v. p. p. Taipgi ir Kalėdų 
dieną bus atdara. (Skelb.)

| Tel. STagg 2-5043 |

I Matthew P. Ballasf
FUNERALHOME J 

M. P. BALLAS—Direktoriui J 
ALB. BALTRŪNAS-BALTON '

Reikalų Vedėjas
660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

į‘S>

“GUINNESS gives a magnificent 
performance as the astetic, dedi- 
cated man of the church... T^iis 
is drama that will reach any , 
audience with a powerful im- 

pact... “Cardinal Griffin authoriz- 
ed Guinness to quote him thus: 
“This is a film which every de- 
vout Roman Catholic should

IŠNUOMOJAMAS naujai atre
montuotas 5 kambarių butas 
805 Cleveland St, Brooklyn, 

. N. Y. Kreiptis ten pat.

“Summing up: Everyone, for 
that matter. should see it!" 

—NEWSWEEK 
Alee GUINNESS in 
“THE PRISONER” 

PLAZA Theatre
58 St.. near Madison Avė. See it 

at 12:20, 2:20. 4:20, 6:20. 
8:20 and 10:20.

Ploasant gardens convalescont 
bom*. Baypori, L. I. BA 8-1047 
Every kindness - 24 hour nurs
ing care. Convalescent, invalid, 
retired guests. Moderate.

MERGAITES

džto 17 d., šeštadienį, 1 v. p. p. 
Apreiškimo par. mokykloje.

, Skautų “Aušros" laivo 
sueiga įvyksta gruodžio 17 d. 
4 v. p. p. Jūrų skautininkas M. 
Brakas praves diskusijas. Na
riams dalyvavimas būtinas . 
Darbininko dramos konkurso 
jury komisija, kurią sudaro J. 
Aistis, T. L. Andriekus, dr. Pr. 
Bagdanavičius, H. Kačinskas, 
Pr. Naujbkaitis, gruodžio 13 
buvo susiiįnkusi pirmojo po
sėdžio. Komisijos pirmininku 
išrinktas Pr. Naujokaitis, se
kretoriumi J. Aistis. Aptarti 
ir kiti su konkursu susiję rei
kalai, pasidalyti skaitymui at
siųsti veikalai. Antrasis jury 
komisijos posėdis įvyks sausio 
pradžioje. NEW YORKE totevizijos 

varžybos* s*nutė E. Ri- 
chardson, 72 motų, iš Los

Prireikus fotografijos 
portreto, vaikų, šeimos, vestu
vių, Įvairių subuvimu bei ki
tom progom, kreipkitės į paty
rusį lietuvį fotografą. P. Gaubi,

Paulius Gaubys, 
foto srity dirbąs nuo 1926 m. 
(Lietuvoje, Berlyne ir Ameri-. 
koje) darbą jums padarys tik
rai greit, gerai ir pigiau nei 
kas kitas. Kvieskite h* į namus. 
Adresas: 85-27 88th St. Wood- 
haven 21, N. Y. (Važiuoti Ja
maika BMT linija išlipti Forest 
Parkway stoty į 85 gatvę. Tele
fonas: VI 6-2164. Darbo dieno
mis po 6 v. vakaro, nedarbo

CAMBRIDGE, MASS
Liet, vyčių 18 kuopa su šv. 

Vardo d-ja surengė “wrisit 
party”, pelną 174 dol. paskyrė 
parapijai.

P. Girdvainienė bažnyčiai 
paaukavo baldakimą. Su juo 
baigta 40 vai. atlaidai.

Balfo 60 skyrius surinko 
daug rūbų ir pasiuntė centrui. 
Pirm. B. Jakutis dėkoja kun. 
J. Petrauskui, kuris ypač daug 
pasidarbavo, ir visiems auko
tojams.

K. Gudienė išvyko į Hariso- 
ną pas gimines. Gudai minėjo 
savo vedybinio gyvenimo 42 
m. sukaktuves .

Karys A Jankauskas grįžo 
laimingai atsitarnavęs .

Parapijos vakarienė Įvyks 
vasario 12. Bilietai jau dabar 
platinami.

Korespondentas linki visiem 
lietuviams ligoniams greit pa
sveikti, idant Jeruzalės gies
mės visus pralinksmintų dva
siškai ir kūniškai. Karšt. Patr.

6 
rengia užkandžius tėvarti ir sve
čiam prie kalėdinės eglutės. 
Po to visi muzikantai sueis į 
parapijos salę, kur orkestro 
vadovybė Įteiks po švarkelį 
(jackėts) uniformos spalvos.

Studentų dailės paroda, 
lietuvių studentų santarinin- 

kų surengta Clevelande stu
dentų suvažiavimo proga, bus 
perkelta į Bostoną sausio mėn.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai, ši
toji yra katalikiška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

St. Francis Rospital and 
Sehool of Nursing 

25 East Hamūton Place 
Jersey City, New Jersey.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS

Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

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

TeL Vlręmia 7-1499

000 dol. Ji geriausiai atsakė diepom ir šeštadieniais visą 
j 6 klausimus apie dainas. dieną. (Skelb.) «

METINIS DARBININKO VAKARAS
■ įvyks

Sausio 29 dieną, sekmadienį, $v. Antano parapijos salėje, Greenpoiut, L L
Bus suvaidinta A. Karklinio 3 veiksmų komedija

RAUDONASIS VYNAS
Vaidins Bostono Lietuvių Dramos Sambūris. Režisuoja aktorė
A. Gustaitienė. Pagrindinę rolę vaidina aktorius H. Kačinskas

Šokiams gros Joe Thomas orkestras.
Pradžia 3:30 v. p. p.

Bus užkandžių ir gėrimų

Lietuvių Radijo Valandos Programa
WHIL — 1430 kilocycles — Medford, Mau.

Kiekvieni* sekmadieni nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranerti, tai asmeniškai jduokite ar siųskite 
vedėjui ANTANUI F. KNEIZIUI — Uthuanian Radi* Hour, 5* Cot-

Lietuvišku Saldainiu Centras
UetariUd Saktainiai: DARIUS-OIRtNAS, GEDIMINO STUL-

nhd: VMEMAI. DTnELfcS, VYŠNINIAI, JONIŠKIO SLYVA ir kiti 
pagaminti St. Petrausko, Oica*o, UI.

Dovanoms, Kalė** eglutei papaoMi, Nauju Metu sutikimai Ir

Saldainiu Kalima gaati: — BALTTC CO. 337 Unkm 
Are. BrvoMyn II, N. Y. EV 4-1333 ir I.AIMO8 karcyne pat. Tel.

O. Ivaškai, 328 W. Broadway, Ir Stasys Jakutis, 496 E. Broathvay. Šo. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVebster Avė.. Cam- 
brldge, Mass. Telefonai: NOrsreod 7*144*; SOuth Boston 8-4618 ar 
8-1*4*; Kirktam* 7-8533.

LAISVES VARPAS
NAUJOSIOS ANGLIJOS LIUTUVIV 
KULTORINfi RADIJO PROGRAMA 

WBMS, 1990 Idlocyclra Boston 15, Mas*.
Sekmadieniais 12:30 iki 1.-00 vai. pietų metu

VEDRJAS — P. VUCIN1S
SI Bunker Avė.

TeL Brockton 8-1159-R. . 
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