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lis galima būtų susprogai 
Sausio mėn. Įvedami fi 
kontroles būdai įžengiant 
j Kremlių. Kontrolei pensu 
jami radaras , yTwfinamftw j 
gėrio įrankis radioektyv 
medžiagai tikrinti ir kt V

PENKTADIENI PAS 
NINKONEBA

— Vokietijoj, Z. Saksonijoje, 
socialistam ir liberalam gavus 
persvarų vietos seimely jų iš
loštas Įstatymas prieš konfesi
nes mokyklas duoda smūgį a- 
pie 2000 mokyklų, kurios pri
klauso katalikam ir protestan
tam.

— Maskvos radijas praneši, 
kad dvi kazokės susilaukė po 
145 metus.

— Japonijoje yra 88300,- 
000 gyventojų. Per metus pri
augo pusantro mil.

spėjo, lead balsavimas prieš 
nesulaikys nuo Vokietijos ap
ginklavimo, o tik gresia kata
strofa, kad Prancūzija nustos 
vaidinusi bet kokią politinę ro
lę Europos politikoje. Ir prie
šingai .dalyvaudama Vokietijos 
apginklavime, Prancūzija dar 
galės jos apginklavimą kontro
liuoti. Už siūlymą pasisakė 289, 
prieš- 251.

dor Susnečovo nurodyt 
tvarkomi Kremliuje 
signalai Esą paruošta 
kad tam tikras Kretai

Baus iškeltos f miestą. Wl 
reiSKU IfBHringUIuĘ, KUFzS | 
gauna ITitienlrrroą ne 
astrologų Ir kitokių “preg

Marijos metus baigtamt, Va
tikanas gruodžio 7 išleido tris 
pašto ženklus su Vilniaus Auš
ros Vartų Dievo Motina. “Ame
rican Journal”, tą žinią ir pa
veikslą duodamas, pastebi,.

Po kitų balsavimų Mt 
France nori prieiti prie tt 
parlamentas panaikintų 
penktadienio pasisakymą 
Vokietijos apginklavimą.

Vilniaus Aušros Vartų Dievo Motina 
, Vatikano pašto ženkluose f

— Ixmg Beaeh, OsL, per 
Kūčias vietoje šeimoje per 
garidai giedojo "Tyliųjų naktį” 
ir dar grojo vargondĮĮa’n. Kai
mynai pariskimdė peticijai, kad 
jiem trukdo ramybę. Atvykęs 
policininkas giesmes kr vargo
nus nutlįjlė. .Bet tada ėmė po- 
Hrtfai ątaMtte kiti kaimynai.

Tai naujas smūgis Amerikos 
politikai Europoje ir triumfas 
Maskvai. Prez. Eisenhoweris 
pareiškė, kad šį Prancūzijos 
parlamento balsavimą laiko ne
paprastai svarbiu dalyku. Ang
lijos užsienių reikalų ministeri
ja atvirai pasakė, kad Pran
cūzijos pasisakymas prieš ne-

per vieni yra tię^kurie per Kū- leisti ir dėl kažko jie negrįžo, 
Čias miega ir nenori klausytis į Ameriką, o pasiprašė azylto 
kalėdinių giesmių. Vengrijoje. Brojls prieš mėne-

_ p»» p-iti w__ ■- „ypt sį iš Lenkijos buvo parvežtas
į Šveicariją.

Federalmiai apeliaciniai rū
mai atmetė komunistų partn 
sklindą prieš įstatymą, pagal 
kurį kom. partija turi regis
truotis teisingumo departa
mente. Ji turi pristatyti savo 
narių sąrašą ir savo iždo kny
gas, kad būtų matyti, iš kur ji 
gauna pajamas. Jei partijos 
centras to nepadaro, tai klek-

Žariontis U Ižetuvos, pernai 
Kaune kunigų seminarijoje bu
vo 75 klierikai. šiemet jų skai
čiussumažėjo, nes 23 buvo pa
imti į kariuomenę.

Vyskupas K. Paltarokas, 
kuris dabar valdo ir Vilniaus 
vyskupiją, šiemet vizitavo ir 
teikė -sutvirtinimo sakramentą 
Utenoj, Druskininkuose, Lent
vary.

Vilniaus arkivyskupijos ku
rija yra pačiame Vilniuje Liu
do Giros gatvėje.

Maskvos Izvestijos Kūčių 
dieną pranešė, kad karo teis
mas pasmerkė suššbdyti V. 
S. Abakumovą ir tris jo drau
gus; kiti du buvo pasmerkti 
kalėti. Nutęstieji buvo kalti
nami priklausę “nusikaltėliš
kai stibversyvinei grupei, suda
rytai pagal Berijos nurody
mus.”

Berijos dėka Abakumovas 
saugumo ministeris 1946-1952. 
Tačiau jis buvo kurį laiką ir 
Malenkovo sekretorius. Lietu
viam jis taip pat pažįstamas— 
jis paruošė instrukcijas depor
tacijom iš Lietuvos 1948.

laukti rezultatai buvo ir dau
geliui pačių atstovų. Kaikurie 
aiškinosi balsavę prieš Vokie
tijos ginklavimą, nes manę, 
kad bus užtenkamai balsų siū
lymui priirtft. Deja, taip galvo
jančių buvo daugiau, negu 
reikia.

Jungtinių Tautų visuotinio su
sirinkimo dabartinės sesijos 
neatidėliotinam dėmesiui į šią 
pasaulio talkos grėsmę^ (sovie
tinę okupacinę Baltijos kraš
tuos. Red.) atkreipti;

“(2) kad Jungtinių Valsty
bių delegacija Jungtinėse Tau
tose imtųsi iniciatyvos šiai pa
saulio taikos grėsmei pašalinti, 
reikalaudama Sovietų Sąjungos 
karinio, politinio bei adminis
tracinio personalo atitraukimo 
iš Estijos, Latvijos bei Lietu
vos teritorijų.”

— Italijos parlamentas Pa
ryžiaus sutartį jau patvirtina. 
Sausio mėn. pradžios 
ma, kad patvirtins ir senatte*;

Pijus XII viso pasaulio kata
likus atleido nuo pasninko 
penktadienį. Naujųjų Metų iš
vakarėse.

dingęs anapus uždangos. Pirs 
maste buvo dingęs' iš Drezdend 
— Rafaelio Sikstinos MadonĄ, 
Dėl to Vatikanas norėjo tin
gumų paveikslų
amžinti pašto ženklais; Š&3L 

kad yilnhTę d^haryrajBnstinė. -metąis pašto ženkluose busto 
atspausdinta ir Drezdeno Ifor 
dona. \

Pašto 
šė lenkų dailininkė 
Dabrcroska, kuri gyveną Rok 
moję it kuri buvo pernai.*^* 
ruožus t?ip pat piešinį Marijos 
Goretti dvienj ženklam.*

Aušros vartų ženklai yra tre- 
jopi‘ — 20, 35 ir 60 
šas tėra “Matęr MisericonH&ė*

nebalsavo ir nebuvo visai po
sėdyje.

Balsavimo rezultatai buvo 
a.' pirm. Mendes- 
jtiem, kurie spėjo, 
France lengvai su-

Pijus XII laimino
Popiežius Pijus XH Kalėdą 

pirmą dieną iš savo rūmų, sto
vėdamas prie lango, suteikė su
sirinkusiai miniai apaštaJškąjį 
palaiminimą. Per garsiakalbius 
jo balsas skambėjo tvirtai. Į 
minios sveikinimus, atsakinėjo 
mojuodamas abiem rankom. 
Išbuvo prie lango pusketvirtos 
minutės. Prie jo budėjo jo gy
dytojas Papildomai praneša
ma, kad Pijui XII gydytojas 
leido 10 minučių sode . pasi
vaikščioti.

France, ir 
kad Mendę 
rinks reikalingą daugumą. Ne- f sutaikys nuo Vokietijos apgin

klavimo; tik reiškia, kad tai 
gali būti padaryta be Prancū
zijos. Tačiau ir vėliau Prancū
zija galės prisidėti ,ir jai galėto 
būįį palikta tuščia kėdė.

Mendes - France viltys atsi
griebti buvo sudėtos į pirma
dienio svarstymą, kur jis bal
savimą susieja su pasitikėjimu 
vyriausybei.

Pavergtąją Jmigtinm Tautą 
seimas priėmė rezoliuciją dėl 
atstovo Kersteno. komisijos 
darbų kurie yra paskelbti trim- 
tomais. Seimas išreiškė pasi
tenkinimą komisijos žinovų at
liktu darbu, pritarė komisijos 
išvadom ir rekomendacijom dėl 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. O 
tos rekomendacijos buvo to
kios:

“(1) kad valstybės sekreto
rius imtųsi reikalingų žingsnių

MAŽI NUOTYKIAI PER 
KALĖDAS

Berlyne per šias 
nuteistiesiem nadų vadam šyp
telėjo laimė — juos kaip tik 
šį mėnesį saugoja amerikie
čiai. Tad gavo kalakutą.

Ar komunistai bus priversti registruotis? 
vienas partijos narys mdhnšūT 
aliai turi registruotis. Byla 
na jau nuo 1951 metų čia pra- 
laimėję komunistai dar gali 
skųstis vyriausiajam teismui. 
Pažymėtina, kad apeliadnU&r 
se rūmuose komunistų skunda* - 
buvo atmestas 2 balsais jpričš

Vliko posėdyje po^ 
• • • • racija ir opozjcija 

<1*> Vliko posėdyje gruodžio 15- 
17 buvo pakeistas Vilko sta
tutas: Vliko bei VT pirminm- 
kus nutarta rinkti paprasta 
balsų daigumą vietoj lig šiol 
dviejų trečdalių balsų — Sta- 

• tūtą prireikė kei^i dėl to, kad 
Vliko Opozicija” dviejų trečda
lių batyj neturi, o Vliko ‘opo
zicija”, kuri ią^lO Vliko balsų 
turi 4, (tautininkai, laisvės ko
votojai, ūkininkų partija ir 
socialdemokratai) grasino dau
giau nebalsuoti už dabartinius 
Vliko ir VT pirmininkus, jei 
‘oporicijoe” rakalavimai ne- ° 
bus patenkinti. Statutą pakei
tus, dabar “opozicijos” balsai 
jau nebereikalingi ir jos grasi
nimai nebepavojingi.

Išrinkta ir nauja L. Rau
donojo Kryžiaus valdyba: kun 
Dr -L. Gronis — pirmininkas, 
nariai: V. Gailius, Jurkaitis, J 
Vendais ir P. Venclauskienė 
Ug Sol pirmininkas buvo J 
Norkaitis.

Speciali komisija, pirminin
kaujama E. Simonaičio, prane
šė apie savo surinktą medžia
gą dėl Vliko nario T. šidiškio 
vetitsmų. K. Zaikauskui pasiū
lius buvo priimta 5 balsais re
zonuoja — “laikyti T. gidiškį 
nustojusiu kvalifikacijų pasi
likti Vliko nariu, šį nutarimą 
pranešti gnęių centrams.” Mat 
pagal statutą VlSto narius ski
ria ir atšaukia pačios grupės 
Vitai apie |ai pranešdamos, o 
Vitos, jų negali nei' nepriimt 
nei pašafinti. Toks nutarimas 
yra ptnaoaš Vfiko istorijoje.

Staigmena buvo tautininkų 
pirmininko raštas tautininkų 
atstovui T. šidiškhn. Jame esą 
pranešta, kad tautininkai , nu
tarę nesiskubinti su pasitrau
kimu iš Vliko, o jeigu trauk
sis, tai nemažiau kaip trys gru
pės. To nelaukiant jau prieš 
Kalėdas jie apjungsią visas 
tautininkų grupes į “pofitmio 

. bendradarbiavimo židinį.” Ja
me būsią tautininkai, laisvės 
kovotojai, Rezistencine Santar- 
v ė ir gal dar L. Atgimimo 
Sąjūdis. Turėsią ir savo fondą.

MALENKOVO “DRAUGAS” 
ABAKUMOVAS: SUŠAUDY
TAS • JOk TAI REIŠKIA 
KARIUOMENES STIPRĖJI
MU?

per 1954 Kremliaus agentai kad jta Mffatieriai ten šaką ko- 
uoltai rinkę žinias 5 Praneš- sėjo, turėjo kušflo ir slogas 
zijoc, ThiHjM, Sveteartjca, Vo> aatiBnaa. TagĮnritartaž tat va*-

na, Vatikane yra ”p». y• J...
J«. LenM»a egtiBni. eyrtau- «U Ir MtoMy ateit e» Ir raigMm JWUąi

Visi užsieniečiai, esantieji 
Jungtinėse Valstybėse, nuo 
1955 sausio 1 fld sauato 31 
turi užsiregistruoti. Regi stra- 
djos kortelę, vadinamą Ad- 
dress Report. Card, Form 
1-53, galima gauti kiekvieno
je pašto įstaigoje. Už nepU- 
namefius turi tai atlikti tė
vai ar teisintai globėjai.

Laitai neužregistravę sa
vo adreso gal būti depor^ 
tuojand Jungtinių Vatety-

PARLAMENTAS JAU 
NUSILENKIA

Pirmadienį parlamentas bal
savo siūlymą — priimti Vo
kietiją į Nato (šiaurės Atlanto 
organizadją, kuri yra sukurta 
Europai ginti). Prieš balsavimą 
min. pirm. Mendes-Franc? į-

tarybinės Lietuvos, kuri turi 
2,100,000 gyventojų. Paveiks
las esąs kilęs-iŠ 16 amžiaus, ir 
jaū keturi šimtai metų lietu
viai ir lenkai meldžiasi prie pa
veikslo, kuris yra įtaisytas pi
lies sienos vartuose.

Laikraštis pastebi, kad sovie
tam užėmus Vitalių, paveikslas 
dingo. Tai jau antras Dievo 
Motinos paveikias tokiu būdu

Buvo 0 metų gruodžio 31, rėti su PampūŲaK 
skaitant mūsų kalendorium. CteudŲa, paskui šaš 
Vadinatais pačiais metate, SUflBtitt tiršto HiOdM 
kada Kristus gimė. Romėnai pietietitaate prtetitoii 
ėjo aukoti Svttanea figūrSes i atotota taiPJU 
Trajano šventyklą. Tarp jų bu- deni, fr ^taaojnlt Įt 
vo ir Gajus IPampOius, romėnų ši amą vHpačM. 1 
14 legiono vadas, parvykęs j gėr& jaši ptftoę 0 
Romą^ atostogų Jo tegkmas pajuto ylhįsėjhną 
buvo likęs prie Urnas, gar- vito
manų Kraštuose. Jis žinojo, grųflua gerą auotaEo

.Spauda aiškfaa,
kad Abakumovo ir jo draugų 

sušaudymas reiškia varžybas 
dėl valdžios tarp dviejų pusių 
— tarp civilinės grupės, kuri 
remiasi saugumo policija, ir 
tarp karinės grupės, kurią re
mia taip pat Molotovas ir da
bartinis gan. sekretorius Chru- 
šSovas. Abakumovo FkvMavi- 
ma sreiškfa Malenkovu: smūgį, 
karinės valdžios stiprėjimą.

MALENKOVAS UCSDIANE 
PRANAŠAUTOJŲ?

pie Malenkovą jie nieko jam 
linksmo nepaško. Jie skelbia, 
kad per 1955 metus Malenkovo 
valdžia sumažėsianti. Jam pa- 
tipriešinimas augąs iš jauno
sios, kartos, kurios Malenkovas 
užtenkamai neįvertinęs.

Diplomatai iš Maskvos kal
ba, kad Malenkovas ėmęsis 
atsargumo priemonių Inž. Fe-

Kas gali suvaldyti 
mažas grupes?

Bavarijoje, Vokietijoje, jaū 
galutinai sudaryta vietos vy
riausybė, vadovaujant socialis
tam. Kad išstumta buvo CSU 
(krikšfionių socialų unija), 
daliausia kaltos mažosios 
gnąjės, kurių trys prisidėjo 
prie socialdemokratų ir sudarė 
koaliciją. Ir Wiurttemberge 
mažosios partijos mėgina lai
mėti lemiančios įtakos. Visos 
Vokietijos finansų ministeris 
Scheffęris Miunchene dėl to 
pareiškė, kad į mažųjų tokias 
pretenzijas gafi būti atsakyta 
tuo, kad parlamentas atsisakys 
nuo proporcinės rinkinių siste
mos. O tada bus pereita pr e 
dviejų partijų sistemos, ir vi
sos mažosios grupės bus nus
maugtos.
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MR. R. A. STELLA — SENDS 
SEASONS GREETINGS

2433 Ocean Parkway 
CO 6-6168 BroaMy*, Jfc Y.
V. : .«a.-r -i.irt .. k-** :./.s V,-. -'<r* A,*

na. ietis ir reikalingi] jam sena
te dviejų trečdalių balsų Pary
žiaus sutaršai tvirtinti; arba 
kita išeitis — eiti i kompromi
sus su mažesnėm partijom, 
pačiai sudaryti su jom vyriau
sybę, gauti Adenaueriui re ka- 
tingiis bakus, bet tada atsisa
kyti nuo konfesinių mokyklų 
ir t.t. Klausimas da? nebaig-

SEASONS GREETINGS 
W O O D 

NURSING HOME 
298 Clinton Avė.

3-3647 BTdyn, N. Y.

SEASONS GREETINGS
OLE A N 

NURSING HOME
Rockvffle Center,

L. L, N. Y.

SEASONS GREETINGS 
STILLVVELL 

NURSING HOME 
1935 Bedford Avenue 

7-3409

leisdavo jiem pasivaikščioti. jC‘ 
Kaliniai galėjo skaityti, bet ig 
gaudavo t’k tekias knygas, ku- jC;

neprieštaravo bolševiki- jC; 
nėm pažiūrom. T. Andriuška 
gaudavo iš savo pusbrcfl.o ir jC; 
siuntinukų. Galėjo ir. rašyti. jCj 
Neturėdamas rašomoje poke
rio; vartojo rūkomąjį- Klek 
sąlygos leido, atlikdavo religi
nes pareigas, skaitė ir kompo
navo.

Mirė 1951 persišaldęs ir iš
tiktas smūgio be jokios medi
cininės pagalbos.

lĖEllNCS

SEASONS GREETINGS
GtENWOOD NURSING HOME 

3015 Avė. M Brooklyn, N. Y.
Excellent care — Chronic - Aged -

Convalescent
Day and Night. R. M. Noti-Sectirian

ES 7-0322

Ar bus jis šia'p ar ta:p baig
tas, vistiek pavojus konfesinėm 
mokyklom kyla
ne tik Bavarikriė,bet ir plačiau

V ' Vokietijoje.
Žemutinėje Saksonijoje šiais

V itaujųjų Metu .proga nuoširdžiai. 
VjaFveii.ina tavn draugus ir klientus1

kad laimės
Tokį spėjimą ypač tvirtino 
krikščioniškų partijų suskili
mas. Bavarų Partitjos suli bera
vėję vadai, norėdami būtinai pa
tekti į parlamentą, kad tokiu 
būdu užsitikrintų ‘sau šiltas 
vietas pasisakė prieš CSU (Ba
varijos krikščionių demokratų 
sąjungą, pataikaudami bavarų 
separatistiniam jausmam, ne
mokėti mokesčių vyti ausy bei ir 
neremti pabėgėlių iš rytų zo
nos. Bet drauge pasisakė už 
konfesines mokyklas, tuo valio
dami daug kr. dem. palankių 
balsuotojų. Krikščioniškom 
grupėm sus;skaldžius į du blo
ku, SPD galėjo likti didžiausia 
partija, gauti teisę -sudaryti 
naują vyriausybę ir lengviau 
pasiekti savo p;ktus ‘keblus 
prieš krikščioniškas — konfe
sines mokyklas, arba antruo
siuose rūmuose pravesti savo 
daugumą.

Bet rinkimai parodė ką kita. 
CSU laimėjo toli prašokusi ir

NaujujU Metų proga nuoširdžiai 
sveikina savo draugus ir klientus 

lietuvius
QL1CK,S 8AU8AGE SHOF 

5205 W. Bebnont KI 5-9284

' lietuvius . J
DR. E. L. EWALD j 

3001 N. Southport WE 5-7800^

DILIg tENGINEERING COMPANY 
Office: MI 2-2976 Residence: OR 2-1107

Heating and Air Conditioning Contractors
O1L BURNERS - MOTOR STOKERS - GAS HEAT

ĮįyMik rijos politiką.Taip,pavyz- 
rTSiui, antrieji rūmai (bundes- 

rat) sudaromas iš kraštų par- 
' ttteentų atstovų, šie rūmai 
tvirtina Vokietijos parlamento 

^Ikindestago) priimtus įstaty
mas. Kokių partijų dauguma 

tsudaro kraštų parlamentus, to- 
kius atstovus siunčia ir į ant- 

r rupsius rūmus. Jeigu šiuose 
- rūmuose būtų opozicijos, ku- 

šiuo laiku sudaro socialde
mokratai, dauguma, tai parla
mento veikla būtų be galo su
vartyta. Juo labiau, kad šiuo 

jSfiku socialdemokratai (SPD) 
JPfteSinasi beveik kiekvienam 

į pozicijos nutarimui, ypač savos 
.kariuomenės atkutimo ir Vaka- 

’ rų vienybės klausimais. Todėl 
“ŠSe rinkimai, kaip ir praeitais 
metais parlamento, jaudino ne 
lik minėtų kraštų gyventojus, 
bet ir visos V- Vokietijos. 
Vietom neapsiėjo ir be skan- 

; dalų.
Štai vienas pavyzdys. Rin- 

Atiminėje propagandoje dalyva
vo ir vyriausybės ypatingas pa
reigūnas Theodoras Blankas, 

'kurio ‘Žinioj šiuo la ku yra bū
simos vokiečių kariuomenės 
organizavimo ir aprūpinimo

• planai. Jam atvykus mitinguoti 
į Augsburgą, vietos apylinkės 
SPD jaunimo gaujos, visą lai
ką kėlė triukšmą, leisdamos 
piktas bei užgaulias replikas ir 
neduodamos T. Blankui kalbėti. 
Policijos buvo nedaug, todėl

• tvarkos . daryti nesiryžo. T. 
Blankas pamatęs, kad nuotai
kos neapr'.msta, ats'sakė kal
bėti ir ėjo iš mitingo salės. Vi
duryje salės minėtos gaujos jį 

K apsupo ir pradėjo mušti. Su- 
Į* kruvintas ir suspardytas, -poE- 
r. djos padedamas, šiaip taip per 

atsarginį išėjimą buvo nuga- 
.bentas į policijos mašiną ir tik 
tokiu būdu pabėgo.

Bavarijos rinkiminėje 
pagandoje .tarp kitų,

' .. pagrindinę reikšmę vaidino 
mokyklų klausimas.

_ SPD ir liberalai (FDP) į 
rinkimus išėjo su šūkiu “Pa- 

_ naikinti konfesines mokyklas!” 
Prieš rinkimus viena speciali 

įstaiga (kaip Amerikoj Galo
po) per anketas bandė dėl mi
nėtų mokyklų ištirti gyventojų

> nuotaikas. Apklausinėjus 2000 
asrtienų “paaiškėjo”, kad 65%

; > gyventojų konfesinų mckyklų 
—■ krikščioniško jaunimo auk- 

.«■ Įėjimo nenori.
Tai buvo lyg pavojaus signa- 

... kiš ttem, kurie savo vaikus no- 
išauginti tikinčiais žmonėm. 

"Tuo susirūpino ir dVas’škija. 
‘•'Tbdėl savaitę prieš rinkimus 
-bažnyčiose btivb skaitomas vys-

WARM IfOLKDAY GREETINGS 1 
- From The

PEOPUrS SAVINOS BANK 
OF YQNKERS, N. Y.

12 South Broadwąy (Getty Sųuare) 
and Crosš County Center 

Yonkers 3-8700

SEASONS GREETINGS 
FLATBUSH CONVALESCENT 

NURSING HOME 
1474 Ocean Parkuay 

ES 5-5837 Brooklyn, N. Y.

W AKM IHJLIDAY GttEETKiGS 
To oar Frienda and PMtvm .

From Tbe 
C L U fe 8-8

6104 \Voodside Avė. Woodstoe. L.I.
HA 9-9681 N. Y.
Thomas D. Angelo —• Aody Ctaneazi

SEASONS GREETINGS 
CRESTWOOD 

CONVALESCENT HOME 
MO 7-9647

N^pjų Metų. šventėse sveikiname ir 1‘nkime 
visiems mūsų draugams džiaugsmo ir laimės!

01 lietų kainos:
Si.25,1^0,2.00

May Joy light your path and lead you 
on the way to true Happiness. 
GRANT CITY AUTO SERVICE 

2100 Hytaa Bhrd.
Grant City Staten Island

DO 0-1038

EltOs Informacijos gavo ž:- 
nių apie lietuvio jėzuito Tėvo 
B. Andriuškos mirtį Urale. Jų 
pateikė protest. dvasininkas rios 
P. J. Jansen. kuris savo v’zita- 
cinėje kelionėje po Suomiją pa
tyrė apie suomį Haraldą Hj ri
tą, sėdėjusį Sovietų kalėjime 
sykiu su Tėvu Andfiuška. Pa
starasis jį atyertė ir į katali
kybę.

Kalėjime ten Andriuška bu
vo nuo 1949. Jis, anas suomis 
ir dar du katiniai buvo laikomi 
vienoje celėje. Tik 20 minučių

From
THfe FRANK lit'fePHY

FAMILY

jC; Vieta, kur ” dirba. Jerry Tamkevičius iš Shenandoeh, Pa.
•®į . žinoma geriausiu patarnavimu.

’• Naujųjų Metu proga nuoširdžiai, 
C sveikina savo draugus ir klientus J 
|» lietuvius J

PAWLAK
! HARDWARE & PAINTS ■
3* Featuring DnPont Painia
® 3011 W. Cermak Rd. BI 7-5888

TO paskelbtas ir kardinolo (skMaustelitiose
Wendelic panašus laiškas ti- 1950 m- rinkimų dtiomenys):

CSU 83 (M),SPD61(6^, &
Nuotaikos buvo laba: nejau- Paniia 28 r39h liberalų 

idiM: LKjau vok'ečių tremtinių 19
kios. Prieš rinkimus atrodė. . *

socialdemokratai. 1
CSU laimėjimas i Bavarijoje 

pašalino pavojų krikščioniškam 
jaunimo auklėjimui ir drauge 
parodė, kad tauta patvirtina 
dabartinę V. Vokietijos vy
riausybės politiką.

Tačiau CSU nelaimėjo rin
kimuose absoliutinės daugu
mos, ir dėl to .
mekykię klausimas atsidūrė 

dMeliame pavojuje.
Mažesniosios partijos susita

rė sudaryti koaliciją ir paimti 
Bavarijos vyriausybę j savo 
rankas. Jas visas sujungė vie
nas ir tas pats interesas —ko- 
”a prieš katalik’škas, protes
tantiškas mokyklas; jų vietoj 
turi būti valstybinės. įTai jų 
bendras reikalavimas.

CSU ir kanc. Adenaueriui 
tieka pasirinkti: arba netekti 
Bavarijoj valdžios, netekti tuo 
pačiu konfesinių mokyklų, a 
taip pat netekti savo atstovų, 
kuriuos Bavarijos valdžia siun- 
č’a į senatą; tada neteks Ade-

STJrtTfcfeE HOLrtlAY GREETINGS 
Tb Afi Otit Frtends and Pstrons

,,. , frrom The 
EASTfeftN PARfeWAY ARENA

1435 Easterh Pkwdy . Bklyn, N; Y. 
PR 2-4200

WALTER and IZABEL DILIS 
EAST ORANGE, N. ».

Thę Ch ristinas Star shines over 
head ‘to help us light up our wish for 
a Merry Yuietide —■

Chas. R. Virginia, proprietor 
VIRGINIA FUNERAL HOME

188 Camrt St. Stapleton, S. L 
GI 7-5590

metais socialdemokratų ir libe- 
:alų seimelis jau sttddyė jbth 
smūgį. Whirttemberge išgelbė
jo jas tik pereitų dietų parla
mento rinkithat, kti/.e privertė 
jiarikeisti valdžią > -.V urttettl- 
berge.

Popiežius Pijus Xl£ parašė 
laišką Vokietijos vyskupam, 
sis i rūpinęs šiuo “tėvų teisių 
paneigimu” kai kuriose Vokie
tijos vlėtosef ir ragindamas 
vyskupus sustiprinti pastangas 
kovoje už “katalikų tėvų pri
gimtąją teisę auklėti savo vai
kus savame tikėjime.”

Mečys Musteikis

£ IK&&

371 UNION AVENUE BROOKLYN, N. Y,
TėL EV. 4-9460

HOLIDAY GREETINGS
To our Friends and Clients 

May the Xinas Holidays be “storred” 
with the best ever for you and yours 
and may every “movė” you make in 
1955 lead to good health. good cheer 
and, a good 4ne0$t>re of we«lth. .
TfMUNS MbVING R STO0AGE 

934 AlIertdB Are. Bronx
Tt 2-9385 — OL 5-4207

233 St. & Horace Harding BKd. 
Bayside, L. L, N. Y.

BA 9-6450

SEASONS GREETINGS 
LAFAYETTE GARDENS 

NUR^NG HOME 
447 Clinton Avė. 

8-4055 BOdyn, N.

T« AM Ottr feHeė

TRtANGtfe ftofrfcRAU Restaurant, 
Jamaiea 4 Myrtje Avės, at 118 St.

Rl&mond Hill. L. I. N. Y. 
Caterera to Weddings & Ali Sočiai 
Functidns. VI 9-1400

U Naujųjų Metu proga nuoširdžia!*! 
Į - sveikina savo draugus ir klientus^ 
J* lietuvius i

We wish to extend our best wishes 
for a Merry Christmas and a Happy 
Ncw . Yeor..

A CAPPOLA 
Tevaeo Service Statien

167 Olympia Wvd. Staten Isinad 5.
GI 7-9757 N. Y.

ttOUDAY G0EETINGS
FfefeNCH C®EF, “The home of 

fedked Ci^ms. BUdson”, Luncheon - 
Dnher-A La Cartė. Party Room avail- 
abie. “Metnbėtš of Dtners’ Club”. Frec 
Parking. R. D. Ptscetta. Mgr
180 «•. fetatfŪft.... liinkers, N. Y.

Bus*vaidinama P. Va i č i ū ri

TUŠČIOS PASTANGOS *
4 veikstny komedija

SAUSIO- 
JANUARY

z

Šeštadienį, 
195 5

Režisuoja—-A. CUSTAITlElSfE _

Vaidina: dramos aktorius 
H. KAČINSKAS 

ir Bostono vaidintoje trupe / j
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Domestic yearly___________ 56.00 Amerikoje metams -------- — 56.00
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Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti 
straipsniai saugomi ir grąžinami tiktai autoriams prašant. Pavarde pasira
šyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę. Už skelbimų turi
nt ir kalbą redakcija neatsako.

Keliai į naujus metus
Besibaigiančių metų paskutinės dienos išryškina dvejopus 

kelius amerikiečio gyvenimui. Vienas ėmė vis garsiau skambėti 
vyriausybės žmonių lūpuose nuo pat rinkimų meto—didžiausio 
“prosperity” pažadai. Jų žodžius pagavo ir dar garsiau skelbia 
žurnalai, naujiems metams pranašaudami tą didžiausią gero
vę. 1955 būsią tokie geri, kaip retai kada. Anot U. S. News and 
W. Report, tai būsią geriausi metai istorijoje, nes būsiąs geriau
sias biznis. Dėl to sumažėsiąs pesimizmas, padidėsianti gera sa
vijauta ir optimizmas.

Prosperity geismas, asmeninio saugumo troškimas taip pa
statomas idealu piliečiui, kad visi tie žodžiai pakvimpa lyg nauju 
izoliacionizmu — apsiribojimu savo asmenine gerove.

Kitą kelią nurodė Amerikos katalikų vyskupai. Savo metinė
je konferencijoje lapkričio mėn. jie kreipė katalikų akis nuo sa
vojo “prosperity” aukščiau ir toliau — į priespaudą, persekioji
mus ,vergiją, kuri vyksta pasaulyje ir — nė kiek nemažėja. Iš 
vyskupų žodžio nematyti, kad pasaulis turėtų pagrindo džiūgau
ti praėjusių metų laimėjimais. Prieš metus — rašė vyskupai — 

- mūsų akys krypo į rytų Europos pavergtuosius, o šiemet prie jų 
prisidėjo dar nauji Vietnamo ir kaimynų milijonai. Prieš metus 
buvo kalbama ajįie geležinę uždangą, dabar apie geležinę ir bam
buko uždangą.

Savo laisvame ir mylimame krašte — rašė vyskupai — mes 
negalim nesišaukt! į visus, kurie myli teisingumą ir nekenčia 
nedorybės, kad jie jungtųsi su mumis maldoje ir proteste: mal
doje už persekiojamus; proteste prieš valdžios piktnaudojimą...

Antroji Kalėdų diena, pirmojo kankinio Stepono diena, ir 
buvo skirta visos Amerikos katąlikam jungtis su pavergtaisiais 
■bei ‘persekiojamais.

Tai dvasinio solidarumo kelias.

■ šis straipsnis imtas iš kny-
- gos “Nerami dabartis ir atei

ties perspektyvos”. Knyga bu
vo atspausdinta marijonų

' spaustuvėj Marijampolėje 1940 
m. Ją cenzūravo kun. J. Na
vickas, MIC, o imprimatur už
dėjo vysk. M. Reinys 1940 m. 
birželio 17, tačiau knyga iš 
spaustuvės nespėjo išeiti į žmo
nes: bolševikai spaustuvę už
ėmė, knygą konfiskavo ir su
naikino. Vienintelis jos egzem-' 
pliorius buvo spėta pasiųsti į 
JAV. Iš jo perspausdiname 
skyrelį “KataJ&ų nesutapimai 
ir vienybė” (68-70 pusL), kaip 
būdingą pasisakymą, kilusį iš 
anų laikų katalikų santykių. 
Manome, kad jis pravers ir da
barčiai, ypač žengiant j Nau
jus Metus ir, kaip įprasta, lin
kint visiems gero, taikos ir ra
mybės. Knygos autorius yra 
kum StasyvAfla. (Red.).

žengiant iš senųjų metų j naujuosius tie patys keliai stovi 
ir prieš lietuvio akis. Vienas — siekti tik savo “prosperity, izo
liuojantis nuo lietuviško gyvenimo ir lietuviškos bendruomenės. 
Jis gresia vis labiau. Ir antras kelias—pro visas pastangas ko
piant į gerovę, palaikyti savo širdyje gyvą ryšį sU kitais lietu
viais, su čia esančiais, tėvynėje palikusiais ir ištremtaisiais.

Izoliacijos kelias veda galų gale į nutrupėjėmą nuo tautos. 
Solidarumo kelias, tiesa, įpareigoja ir netylėti, ir neklesti nedo
rybės, ir savo santykius su kitais grįsti teisingumu, ir savo vei
kime nesiizoliuoti nuo kitų, bet jis veda galų gale j amerikiečių 
vadinamą “gerą savijautą.”

Katalikai mūsų tautoje su
daro daugumą. Jau vien dėlto 
jų vaidmuo negali būt nereikš
mingas Visame tautos gyveni
me. Be abejo, katalikų svoris 
krašte labai pareina nuo jų 
kūrybinio polėkio, vidujinio 
disciplinuotumo, lankstumo, 
sutarimo. Būdami tok:e, . 
katalikai ne tik sukuria kraš
tui daug kultūrinių vertybių, 
kilnina visuomeninius papro
čius, ugdo vidujinę tautos dis
cipliną, bet ir saugo tautą nuo 
įvairių neigiamybių bei pavo
jingų kraštutinumų.

Tuo atveju, kai kraštutinės 
tendencijos (pasineširpai) vis 
dėlto ima krašte reikštis, tai 
kataFkai sudaro geriausį pu
siausvyros veiksnį. Nežinia ko
kių liūdnų pasekmių turėtų į- 
vairių “izmų” pasišovimai, jei 
katalikai, e:dami vidurio ke
liu- ir derindami įvairias prie
šingybes (ne prieštaravimus), 
tų “izmų” neapramintų, o jų 
perdėjimų ir išsišokę mų nesu
silpnintų.

Visas šitas nepaprastas ka
talikų vaidmuo tautoje vis dėl
to pareina .kaip matom, nuo jų 
pačių vidujinio pajėgumo ir 
tarpusavio disdpFnuotumo, su
tarimo. vienybės. Deja, 
ir katalikų tarpe gali pasitaikyt 
ir pasitaiko nuomonių susikry
žiavimų ir talitiniii išsiskyri
mų.

Tai kyla, be abejo, iš to, kad

-ir jie ne visi ir ne visuomet su- 
sivalko pagrindiniuose bei es
miniuose pačios katalikybės 
dalykuose arba šiuos maišo su 
antriniais, atsitiktiniais. Ir 
taktikoj ne visiems kartais pa
vyksta išvengt vienpusiškumų, 
o veikloj — asmeniškumo. 
Kartais, žinoma, tie nuomonių 
susikryžiavimai įvyksta dėl 
to, kad vieni jų pasiduoda pa
viršutiniškumui, 
pagal iš anksto susidarytas 
nuomones, ar iš 
tas įtaigas, per
ša prie nereikšmingų praeities 
tradicijų, formų, priemonių, o 
kiti žiūri į dalykus giliau, gal- 
sVoja savarankiškiau, labiau 
skaitosi su laiko ir vietos rei
kalą varnais.

Štai kodėl ir katalikų tarpe 
gali įvykti ..
susiskaldymų į grupes bei 
kryptis, daugiau bei mažiau 
ryškias, ir užsimegzti tarp šių 

kova.
šita kova gali vykti 
reikštis švelniomis 
Tačiau gali būt ir 

kova iškyla į viešu-

vadovaujasi

šalies pakiš- 
daug prisiri-

kuose, kuriuose visi katalikai 
turi būt vieningi (in principiis 
unitas).

2. Principų taikymas rea
liam gyvenimui — laikui, vie
tai, žmogui, jo skirtingoms bū
senoms, visuomenei — 
turi būt lankstus, pritaikytas, 

psichologiškas.
Tačiau čia jau taktikos 

lykas, taigi, neprincipinis. 
to čia gali būt įvairumų 
dublis libertas). šituos įvairu
mus reikia pakęsti ir dėl jų be

da-
Dėl
(in

reikalo nesiginčyti, nesipešti. 
Sakome — be reikalo, nss kar
tais ir principų taikymas gali 
būt tikrai nevykęs, vienpusiš
kas, labai nepritaikytas ir viso 
to sutvarkyti negalima ki
taip, kaip tik kovos priemonė
mis.
3. įvairius nuomonių skirtu
mus dėl neesminių dalykų ar 
esminių dalykų konkretaus tai
kymo visų pirma

reiktų, išsiaiškinti privačiai.
Tuo atveju, kai ši? nuomonių

skirtumas išeina į viešumą ir 
kai dėl to tenka vesti viešą po
lemiką ar diskusijas, katalikai 
turėtų žiūrėti, kad neprasilenk- 

tų su meile,
nes jiems ji visur privaloma 

{in omnibus charitas).
4. Rimtus nesusipratimus ar 

bent nuomonių skirtumus tu
rėtų spręsti

atsakingi katalikų vadai.
Dėl to jiems tenka stovėti 

aukščiau galimų susigrupavi- 
mų ar krypčių. Iš jų lauktinas 
ne tiek oficialus sprendimas, 
kiek tėviškas kovojanč'ų pusių 
suvedimas į sąlytį ir jų prie
šingumų sutaikymas.

SPAUDOS LAISVĖS ATGAVIMO SUKAKTĮ BAIGIANT

Kartais 
tyliai ir 
formomis, 
taip, kad
mą, pereina į viešąsias formas 
ir įgauna daug’au bei mažiau 
aštrų pobūdį.

Tokios katalikų tarpusavio 
kovos kartais gali būt naud n- 
gos ir, būtent — tuo, kad gali 
padėt
išryškinti neryškius, miglotus 
ar iškelti naujai užmirštus, už
mestus dalykus arba atkreipti 
atsakingų žmonių dėmesį į tai, 

kas itin svarbu jiems 
įsidėmėti.

Tačiau tos kovos gali būti, i r 
bergdžios, jei jose liečiami ne
reikšmingi dalykai, ar net pa
vojingos, jei jose esama daly
kų nešmanymo, asmeniškumų, 
piktos’ valios.

Turint visa tai galvoje, svar
bu, kad katalikų tarpe būtų 
pašalintos visos priežastys, 
galinčios vesti juos į tarpusa
vio nesutarimus ir nereikalin
gas kovas. Dėl to reikia, kad

1. KataFkai, ypač atsakingi 
jų vadai,
gerai skirtų, kas yra esmiška 
pačioj katalikybės doktrinoj ir 
gyvenime, veikime ir jo meto

duose nuo to, kas nėra 
t * esmiška.
Toks dalykų skyrimas pade

da išvengti nuomonių įvairumo 
ir g’nčų principiniuose daly-

ALR Katalikų Federacijos 
sekretoriatas yra išsiuntinėjęs 
spaudai pranešimą, kuriame 
pateikia savo siūlymus, ką 
reikėtų daryti, baigus minėti 
spaudos laisvės atgavimo su
kaktį.

“Laikraščiuose skaitėme, kas 
kur ir kada minėjimus suren
gė. Pagerbtuvėse mažai beturė
jome anų skaudžių dienų gyvų 
liudininkų — knygnešių,” “pa
rodose mažiau bematėme tų 
laikraščių, atskirų leidinių, 
kurie slapta buvo Prūsijoje 
spausdinti”. Tačiau viena ir ki
ta, kur tai buvo, sudarė st-prų 
įspūdį.

Pranešime užsimenamas vie
nas lietuviškos parapijos kle
bonas, kuris pasigenda vysk! 
M. Valančiaus raštų, ypač Pa
langos Juzės pasakojimų, ku
riuos dar jo tėvai vakarais 
skaitydavo ir taip išmokė jį lie
tuviškai skaityti, kalbėti ir ra
šyti. ‘Norėčiau dar daug kar
tų skaityti” — pareškė, bet 
nesą kur gauti nusiprkti. ALR 
Katalikų Federacijos sekreto
riatas čia ir pastebi, kad “iš
leidom ne vieną romaną, nove
lių knygą” menkų, s lpnų auto
rių, o “Valančiaus raštams iš
leisti reikės laukti kitų 50 
metų.” Be to, “vysk. M. Va
lančius lieka gyvu, niekada ne
mirštamu simboliu kovos už 
laisvą — turiniu katal kiška, 
forma lietuviška — spaudą”, o 
taip pat jos platintojas, organi
zatorius, pasižymėjęs didel'ais 
sugebėjimais telkti spaudos pla
tintojų tinklą, apimantį visą 
kraštą. “Sekančiais metais sta
tykime jam paminklą, ne gra

šei- 
dirba 
nepa- 
ligos,

nite, ne akmenyje... o savuose jai, kurių adresus patiekiam: 
namuose, savo širdyje.” “Draugas”, “Kristaus Kara-

Dėl to ALRK Federacijos liaus Laivas”, — 2334 S. Oak- 
sekretoriatas ragina, kad atei
nančiais metais neliktų nei vie
nos lietuvių katalikų šeimos, 
kuri neprenumeruotų ir ne- 
skaiytų lietuviškų katalikiškų 
laikraščių. “Katalikiška 
ma, kurioje dažniausia 
vyras ir žmona, kurios 
lietė įvairios nelaimės,
negalėtų skųstis, kad jai sun
ku į metus kelis dolerius su
taupyti saviems laikračiams 
įsirašyti. Jei mūsų spaudos lei
dėjai būtų turtingesni, pajėgtų 
nusamdyti tiek spaudos platin
tojų, kad šie apeitų visus na
mus, su kiekvienu asmeniškai 
pasikalbėtų, iš kiekvieno pre
numeratos mokestį išrinktų, 
skaitytojų skaičius kelis kartus 
padidėtų. Deja, tokia prabanga 
(liuksusu) džiaugtis gali vien 
d:džioji spauda.” Mūsų gi spau
dai būtų “milžiniškas pasitar- 
navimas, “jei kiekvienas senas 
skaitytojas surastų naują 
skaitytoją”. Toks asmuo galėtų 
pagrįstai vadintis “spaudos a- 
paštalu, mažuoju Valančium.”

Pranešime daromas siūly
mas, kad kiekvienas senas 
skaitytojas nurodytų bent ad
resą to lietuvio, kuris savosios 
spaudos neskaito, ir jam laik
raštis kurį laiką būtų siuntinė
jamas nemokamai, kad susipa
žintų ir užsiprenumeruotų, jei 
jam patiktų ir jis sutiktų išsi
rašyti Nurodoma, jog “Drau
gas’’ tokia priemone naudojas, 
ir ji esanti sėkminga.

Taigi, nurodykime naujus 
skaitytojus” bent vienai katali
kiškojo laikraščio administraci-

ley Avė., Chicago, III., “Darbi
ninkas”, “Aidai”, “Ateitis“, 
“Švento Pranciškaus Varpe
lis”, — 680 Bushwick Avė., 
Brooklyn 21, N. Y., “Laiškai 
Lietuviams”, “žvagždė”, 5541 
S. Paulina, Chicago, III., “Eg
lutė”, — I. C. Convent, R. F. D.
2, Putnam, Conn., “Lietuvių 
Dienos”, — 9204 S.' Broadway 
Avė., Los Angeles 3, Cal.

Nesitenkinkime savos spau
dos platinimu tik vienu šiuo 
būdu, padėkime jai per baž
nyčias, organizacijas, susirinki
mus...

Mūsų spaudai ypatingai rei
kia ir jaunų skaitytojų, jiems 
priklauso ateitis. Į Federacijos 
centro valdybą kreipėsi stu
dentų atstovas P. Joga iš Cle- 
velando, prašydamas tarpinin
kauti, kad laikraščių adminis
tracijos nupigintų prenumera
tos mokestį studentams. Viešai 
kreipiuosi į jas, padėkim ' 
jiems.”

(Po ALRK Fed. sekretoriato 
pranešimu spaudai yra pasira
šęs kum. A. Juška).

• JUOZAPAS SKVIREC
KAS, Kauno Arkivyskupas ir 
Metropolitas, Kalėdų švenčių 
■proga savo ganytojiškame laiš
ke “mieliausiems broliams 
sesėms tėvynėje ir išsklaidy
tiems pasaulyje siunčia sveiki
nimą ir ganyto j :šką laimini
mą”, kuriame ragina pasit'kėti 
Dievu, nes “nors ir baisios jė
gos puola mus — Dievąs.su 
mumis.”

Nematoma kolekcija,
I

3
— Paveikslas, kurį mes vog

čiom pardavėm, buvo labai 
vertingas Rembrandto kūri
nys. Pirkėjas pasiūlė už jį daug 
■tūkstančių markių, ir mums 
atrodė, kad šių pinigų pakaks 
daugeliui metų. Tačiau jūs ži
note, kaip krito pinigų vertė. 
Mes padėjom gautą sumą į 
banką, bet per du mėnesius 
viskas ištirpo.

Buvome priverstos parduoti 
dar ir dar. Tik pirkėjas siųs
davo pinigus taip vėluodamas, 
kad jie pasiekdavo mus jau 
niekam neverti. Tada mes pra
dėjom pardavinėti aukcionuo
se, bet ir čia mus apgaudinėjo. 
Nors ir mokėjo milijonus, bet 
kol jie patekdavo į mūsų ran
kas, iš jų nieko nebelikdavo. 
Taip pamažu išnyko iš jo ko
lekcijos geriausieji dalykai — 
liko vos du, trys; tik ir to vos 
užtekdavo skurdžiai pragyven
ti. Tačiau tėvas nieko apie tai 
nežino.

Jei tėvas būtų parodęs jums 
savo aplankus — viskas būtų 
žuvę... Vietoj senųjų paveikslų, 
kuriuos jis žino mintinai, mes 
įdėjome menkas kopijas arba 
panašius tuščius lapus taip, 
kad čiupinėdamas, jis nieko ne

pastebi. Galėdamas paliesti 
ranka ir perskaičiuoti savo 
graviūras, jis išgyvena tokį pat 
džiaugsmą, kaip ir tais laikais, 
kada dar galėjo jomis gėrėtis. 
Mūsų mažame miestelyje tėvas 
neranda nė vieno žmogaus, ku
ris būtų vertas pamatyti šį jo 
turtą... Kiekvieną lapelį jis 
myli taip fanatiškai, kad jau 
vien tik mažiausias įtarimas 
dėl jų pardavimo jį galutinai 
palaužtų. Per visus tuos metus, 
nuo Dresdeno galerijos direk
toriaus mirties, 
mam ryžtasi 
brangumynus.
jus...

Ir senstanti 
sudėjo rankas, kaip maldai, o 
jos akyse sublizgėjo ašaros.

— Mes maldaujame jus, — 
tęsė ji, — nedarykit jo nelai
mingo... negriaukite jo pasku
tinės iliuzijos... nežudykite, 
mūs... padėkite mums išlaikyti 
jo įsitikinimą, kad visi pa
veikslai, kuriuos jis jums ro
dys, yra... Jis nepergyventų 
skausmo, jei įtartų, kad jų 
nėra. Gal būt mes buvome 
neteisios, bet mes negalėjome 
kitaip pasielgti: juk reikėjo 
kaip nors gyventi, žmogaus 
gyvenimas, gyvybė keturių 
v 

jis jums pir- 
parodyti savo 
Todėl prašau

mergina staiga

našlaičių, mano sesers vaikų, 
yra juk didesnės vertes, negu 
tos graviūros. Iki šios dienos 
tuo pardavimu mes juk neat- 
ėmėm jam džiaugsmo; jis lai
mingas, tris valandas kasdien 
vartydamas savo aplankus, 
kalbėdamas su kiekvienu la
pu, kaip su žmogum. Ir šian
dien... šiandien jam būtų, gal 
būt, laimingiausia diena: metų 
metais jis laukia progos paro
dyti savo pasididžiavimo ob
jektą geram žinovui. Prašau 
jus, maldauju, neatimkit jam 
šio džiaugsmo.

Mano atpasakojimas, be abe
jo, negali perduoti to jautrumo, 
to judrumo, kuris virpėjo jos 
žodžiuose. Nekartą teko man, 
kaip pirkliui, susidurti su žmo
nėmis, infliacijos žiauriai api
plėštais ir niekšiškai apgautais, 
kurie būdavo priversti dėl duo
nos kąsnio parduoti brangiau
sias šeimos vertybes,— bet šis 
atsitikimas kaž kodėl atrodė 
man kitoks, nepaprastas, ypa
tingai giliai mane paveikė. Su
prantama, kad šiai vargšei 
merginai aš pažadėjau tylėti 
ir padaryti visa, ką galėsiu.

Išėjome kartu.
Mes užlipome į antrą aukš

tą, bet dar nespėjome atidaryti 
durų, kai išgirdome džiaugs
mingą trūkčiojantį senelio bal
są : “Įeikite, įeikite!” Paaiškė
jusią aklo žmogaus klausa jis, 
matyti, išgirdo mūsų žingsnius, 
kai mes lipome laiptais.

— Edvardas negalėjo nė už
migti,. —taip nekantriai laukė, 
kada galės parodyti jums savo 

brangumynus, — prabilo šyp
sodamosi senutė. Žvilgsnis, ku
riuo ji pasikeitė su dukterim, 
visiškai ją nuramino.

Ant stalo-jau buvo sudėta 
krūva aplankų, ir senis, tik 
palietęs mano ranką, be jo
kios ceremonijos sugriebė ma
ne už rankovės ir pasodino į 
kėdę.

— Taip, o dabar pradėsim, 
— čia yra ko pažiūrėti, o ber
lyniečiai juk visuomet neturi 
laiko, štai pirmasis aplankas. 
Tai — maestro Diureris, ir, 
kaip jūs tuoj įsitikinsit, gana 
pilnas komplektas, — ir vis 
vienas egzempliorius vertinges
nis už kitą. Tačiau spręskite 
pats... štai — žiūrėkite! —Se
nelis atidengė pirmą puslapį.— 
Čia “Didysis arklys”.

Ir štai — pirštų galais, at
sargiai ir švelniai, lyg trapų 
daiktą, jis išėmė švarų, nuo il
go gulėjimo truputį pageltusį 
popieriaus lapą, aptaisytą kar
tonu. Pasigėrėdamas laikė jis 
prieš save bevertį lapą. Keletą 
minučių žiūrėjo jis, nieko, ne- 
matydarpas, lyg ekstazėje, į 
tuščią lapą, ir keistu būdu jo 
veide pasirodė susikaupimas ir 
įsitempimas, — išraiška žmo
gaus, atidžiai ką nors žiūrinė- 
jančio. Ir nejudriose, su negy
vais vyzdžiais akyse suspindė
jo veidrodinis aiškumas bei ty-’ 
rūmas, perregimas švitėjimas. 
Ar tai buvo popieriaus, ar vi
dinio išgyvenimo atspindis?..

— Ką pasakysite? — išdi
džiai pratarė senelis. — Matėte 

to, štai
Žiūrė-

lapą ir

kada nors ką geresnio? Kaip 
reljefingai, kaip ryškiai mato
ma kiekviena detalė! Aš lygi
nau šį egzemplorių su dresde- 
niškiu, bet anas menkas ir nu
blukęs prieš šį. Ir, be 
jo kilmės pažymėjimai, 
kitę!

Jis apvertė tuščią 
antroje pusėj nagu užbrėžė vie
tą tokiu tikrumu, kad aš neju
čiom pažvelgiau, ar nesimato 
kartais ten senelio minimi 
ženklai.

— Štai Naglerio kolekcijos 
antspaudas, o čia ženklas Ren- 
no ir Esdalio: šie garsūs ko
lekcininkai tikrai nenujautė, 
kad bent vienas jų rinkinių 
egzempliorius pateks kada nors 
į šitą mažą kambarėlį.

Šiurpas perbėgo mano nu- 
(; is girdint, kai šis, nieko ne
įtariantis senelis tokiu užside
gimu giria visiškai tuščią la
pą; klaiku buvo žiūrėti, kai jis 
milimetro tikslumu apvedžiojo 
nagu vis dar gyvus jo vaizduo
tėj kolekcininkų' ženklus. Susi
jaudinimas užgniaužė man 
kvapą; aš nežinojau, kas dary
tu Tuo metu aš pažvelgiau į 
abi moteris ir pamačiau mal
daujamai ištiestas virpančias 
senutės rankas. Aš įtempiau 
visas jėgas, pasiryžęs iki galo 
suvaidinti prisiimtą vaidmenį.

— Žavus! — tariau — pui
kus dalykas!

( Senelio veidas nušvito išdi
dumu.

— Tai dar niekai, — triiyn- 
f&vo jis, — jo nė negalima ly

nebus, jūs praturtėsite. Bet kol 
aš gyvas, nė vienas kūrinys 
neišeis iš mano namo, p:rmiau 
mane išneš, o tik paskui mano 
kolekciją.

Išgėręs kavą pradėjau atsi
sveikinti.

— Savo atsilankymu jūs su
teikėt man didelį, didelį 
džiaugsmą, — kalbėjo jis di
džiai susijaudinęs. — Aš jo 
niekad neužmiršiu. Tai nepa
prasta dovana man... Pagaliau, 
pagaliau aš galėjau žinovui pa
rodyti savo brangiuosius pa
veikslus. Ir jūs pamatysite, kAd 
ne veltui atėjote pas mane. Ąš 
prižadu, — ir žmona tebūta 
liudininkė, — įrašyti į testa
mentą, kad mano kolekcija bū
tų parduota jūsų senai 

ginti su “Melancholija” arba, 
štai su “Aistra”: tai retenybė, 
neturinti sau lygios, štai žiūrė
kite!

Jo pirštai švelniai perbėgo 
per įsivaizduojamąjį paveiks
lą.
- Koks šviežumas, koks sul

tingas, šiltas tonas! Nustebtų 
Berlyno pirkliai ir muziejų 
žiurkės!

Ištisas dvi valandas plaukė 
ši triukšminga, kupina karšto 
susižavėjimo kalba. Negaliu 
jums atvaizduoti, kokį siaubą, 
kokį klaikumą aš pajutau be
žiūrėdamas kartu su tuo sene
liu du šimtu tuščių lapų arba 
menkaverčių reprodukcijų; nie
ko neįtariančio aklojo atmin
tyje jie figūravo kaip tikri ori
ginalai, ir taip nuostabiai aiš-' gai įmonei. Jums teks 
Idai bei tiksliai, kad jis su 
mažiausiomis smulkmenomis 
nupasakodavo ir išgirdavo 
kiekvieną lapą. Nematoma ko
lekcija, seniai išblaškyta po pa
sauli, visu savo pilnumu atsi
stodavo prieš dvasinį šio aklo, 
taip jaudinančiai apgauto žmo
gaus žvilgsnį. Nelaimingasis 
matė taip nepaprastai aiškiai ir 
tikrai, kad tuo ir mane lyg už
hipnotizavo, ir aš beveik įti
kėjau, kad tos graviūros čia iš 
tikrųjų yra.

— Pagaliau aš sutikau tikrą 
žinovu! — džiūgavo senis, at- 
sigręždamaa J savuosius. —Da
bar jūs žinote, ko verti šitie, 
lapai. Visą laiką jūs mane ba*^ ..
M kad raitau pinigus. Bet ■"•<>“« laimingas, 
jūs dabar matysite. Kai manęs

būti savininku šito 
nežinomo lobio, 
man, kad sudarysite gerą 
katalogą; tai bus 
geresnio ir nereikia.

Iki gelmių sukrėstas 
viską pažadėjau. Išeinant 
buvo gėda. Atėjau 
išgauti kele"tą paveikslų; 
tai, ką aš išsinešau, buvo 
giau: aš pamačiau tyrą 
žavėjimą menu, ko nežino 
sų amžininkai.

Gatvėje 
kas atidarė langą. Tai 
senukas. Jis mojo man 

šaukė kaip jaunuolis

dau-
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POPIEŽIUS PIJUS XII jau ištisi fne- 
trU kaip nesveikuojaė Čia j-s laimina 
maldininkus praėjusiose vasaros’me-

Pačojf 
byla tarp 
mijos dėl

29 — Pijus 
šventuoju.

13 — Caracase 20 Amerikos 
valstybių pas'rašė sutartį, kad 
komunizmo grėsmė vienai pietų 
Amerikos valstybei bus laiko
ma grėsme ir kitom; išsikyre 
Meksika ir Argentina, prieš — 
Guatemala.

DIRŽELIS
Ženevos konferencija v's dar 

dėmesio centre.
1 — Paskelbta apie Oppen- 

heimerlo nušalinimą nuo ato
minių paslapčių.

12 — .Prancūzijos min. pirm. 
Laniel nuverstas, ir 17 — jo

privilegijų. Spaudoj pradėta 
rūpintis Ženevos konferencija, 
nors Dulles ir ramino, kad 
Berlyno konferencijoje viskas 
buvo tvarkoje.

1 — Atstovų Rūmuose por- 
tcrikiečlai šūviais sužeidė 5 at
stovus. — Bikini srity susprog
dinta antra vandenilio bomba, 
apdeginusi japonų žvejus.

12 — Sovietų Migai Ve k et i- 
joje apšaudė du amer. lėktuvu;

RUGPJŪTIS
Amerikoje išryškėjo dvejo

pas nusistatymas dėl santy
kių su Sovietais: nutraukti dip
lomatinius santykius, ’ organi
zuoti JT be Sovietų, bombar
duoti Kiniją, jei ji puls nac. Ki
nijos salas; uždrausti kom. par
tiją. Tai rėmė kongresmanai, 
aukštieji kar ai iš Tol. Rytų. 
Tam buvo priešingi Baltieji 
Rūmai.

11 — Prezidente kalba prieš 
diplomatinių santykių nutrau
kimą. pasitrau kmą i'; JT, pre- 
ventyvinį karą.

12 — Senatas priėmė -ezo- 
l’uciją paskelbti kom. partiją 
nelegalia ir narius bausti.

13 — Kom. Kinja pradėjo 
grasinti “išlaisvinti” Formo-

KAIRfeJE: 1. Brooklyno ptiiMis. pamaryje užklupta* viesulo, kuris 

šiemet pridarė dane nuostoliu. 2. Vokietijos kancleri* dr. K. Ade
nauerio lankėsi pas JAV prez. 1). E»enhoweri. 3. Rep. A. Bentlcy su 

žmona: JAV kongrese jis buvo suž<‘i*tas teroristu portorikieėiu: I. 

Šen. McCarthy. kurio byla jmsibiaRČ “papeikimu”. ,>. Guatciualojc 

nuversta komunistinė vyriausybė, fi. Nautilus — pirmas povandeni

nis atomine jėga varomas laivas. VIDl RYJE: Yetrram) diena Brook- 
lyne prisiekė minia nauju JAV pilieėiu- DEAINfiJE: 1. Parytiuje 

prancūzai ir vokiečiai tarėsi dėl Saaro. 2. Gcn. Ch. Be Castris — 

Dicnbienphu didvyris. 3. Prancūzijos min. pirm. Mendcs-Franee ta
riasi su Dulles tVashinctone. t. Mirt* Italijos krikšč. demokr. lyde

ri* ir buvęs min. pirm. Dc Gaapcri. S. (hou En-Lat. raudonosios 

Kinijos min. pirm, tenevoje.

BALANDIS
Visu aštrumu iškilo Indbkini- 

jos reikalas, privedęs prie ka
pituliacijos..

6 — Senate pasisakyta prieš 
Indokinijos atidavimą komu
nistam.

16 — Nixonas už Amerikos 
kariuomenės siuntimą į Indoki
niją. jei. iš ten pasitrauktų 
prancūzai. 17 — Dulles prieš, 
nes pakaksią kitų priemonių.

26 — Ženevoje prasidėjo 
konferencija Korėjos sujungi
mo ir Indokinijos reikalais da
lyvaujant ir kom. Kinijai.

13 — Berlyne pagrobtas 
Truchnovičius. 27 — Paskelbta 
apie prisistačiusi amerikiečiam 
bolševikų teroristą Chochlovą 
su paslaptingais ginkla s.

GEGUŽĖ
Ženevoje reiškėsi Vakarų 

suskilimas ir kapituliacija prieš 
bolševikus.

7 — Krito Dienbknphu.
13 — Churchillis siūlė • kal

bi tis su Malenkovu. — Šen.' 
Jenner ir šen. McCarran siūlė 
nutraukti santyk:us su Sovie-

V AGARiS
• įsės; Berlyno koriierenci- 

. ir tuo tarpu tik
ir - Šen. Dougias įte’kė 

•zoiiuciją atšaukti Sovietų sa
telitiniu \Kn'iausybių pripaži
nimą

7 Prez. E’senhowerio kal
ta Kongresui apie politinę pro
gramą. kurioje nebeliko vietos 
išlaisvinimo” žodžiui.

12 — Dulles paskelbė: už
puoliką bausti vietose ir bū
tais. kuriuos pasirinks Ame
rika. 'Nebus jokio plano pa
sidalinti pasaulį su tais, kurie 
vergia laisvę.”

20 — Korėjoje baigtos vyk- 
•yt; paliaubos paleidžiant be- 
ūsyius: komunistai protestavo.

24 ’ — Sovietų agentas Rast- 
.orov Japonijoje pabėgo pas 
.merikiečius.

25 — Berlyne prasidėjo A- 
t--ikos Anglijos, Prancūzuos

: Sovietų konferencija Vokie
ti ■ sujungti ir Austrijos tai- 

-įtarčiai pasirašyti. Tesu- 
' naują konferenciją Žene- 

kom Kinijos atstovu.

KOVAS
Amerikoje išaugo 

šen. McCartry i” ar
kom Peressui duotų

SAUSIS
Pirmoj pusėj didelės pusnys, 

šalčiai, paskui potvyn'ai Euro
poje - Austrijoje, Vokietijoje, 
Šveicarijoje. Politinis veiklu
mas didelis. Azijoje ir Europo-

16 — Atstovų Rūmai pr ėmė 
rtzoliuciją dėl komunistų par
tijos prieš prezidento valią. Į- 
statymus prieš komunistus pre
zidentas pasirašė 24, bet taip 
sušvelnino, kad liko be dides
nės praktinės reikšmės.

(Nukelta į 5 psl.)

vietoj atsistojo Mendes-France.
18 — Suk limas Guatemaloj 

prieš komunistinę vyr ausybę.
29 — Churchillis ir Dulles 

Washingtone sutarė pripažinti 
Vokietijai p Iną nepr klauso- 
mybę, organizuoti putų Azijo
je kolektyvinio saugumo su
tartį, pasižadėjo nedalyvauti 
jokiame susitar me, kuris pra
ilgintų pavergtųjų pavergimą.

LIEPA
Tęsėsi Ženevos konferencija. 

Joje pasireiškusi kom. Kinija 
sukėlė rūpesč:o Amer koj, kas 
daryti, jei Kinijos n .-pasiseks 
sulaikyti nuo JT. Knovvlandas: 
jei Kinija bus pr’imta, Ameri
ka pas’traukia iš JT. Elsenho- 
wecis prieš pasitraukimą. Su- 
de/'nta mintis: kovoti prieš 
priėmimą.

20 — Vokietijos saugumo 
v:ršininkas John pabėgo pas 
bolševikus.

21 — Ženevoje pasirašytos 
Indokinijos paliaubos, komu
nistam atiduodant pusę Vietna
mo ir 12 mil. žmonių.

23 — Kom. Kinijos lėktuvai 
nušovė britų lėktuvą.

26 — Amerika pr?ėmė Geno
vaitę iš Di?nb enphu. — Ame
rikos lėktuvai prie Kinijos nu
šovė du Kinuos lėktuvus, juos 
puolusiu^, ir pasiuntė lėktuvne
šį, bet išsigandus br tam ir 
prancūzam, kad tai gresia tai
kai, atitraukė.

1954 metais religinis gyveni
mas praėjo Marijos ženkle. 
Politinis gyvenimas rodė ženk
lų baigti karštąjį karą, o nuo 
šaltojo pereiti prie "koegzisten
cijos”, • sugyvenimo, susitariant 
dėl Korėjos sujungimo, dėl Vo
kietijos. Austrijos taikos sutar
ties, Indokinijos karo baigimo 
Tačiau baigtas tik karštasis ka- 
j*as Indokinijoje: kiti klausimai 
nepajudėjo iš vietos

Šaltojo karo eigoje Vakarai 
kai kui sustiprino savo vienin
gumą susitarta dėl Triesto 
tarp Jugoslavijos :r Italijos, 
dėl Suezo kanalo tarp Anglijos 
ir Eg’pto. dėl naftos tarp Per
sijos. Graikijos ir Jugoslavijos 
dėl bendros veiklos prieš ko
munizmą p’etų Amerikoje, dėl 
bendro gynimosi p’.etų Azijoje. 
Europ saugumo bendruomenė 
sugriuv. net jos. veicje pagal 
'Paryžiaus susitarimą norima 
-.□ginkluoti Vokietiją.

Kad tarp vakarieč ų būtų 
skirtumo, Amerika vis 
n ’sideriha prie Eurc- 

jos. kalbėdama daugiau 
oegzistenciją, o v duje 

propagandą
ipie
utramdydam
•ries komunis

Sovietai laimėjo pusę Viet- 
amo ir nors raudonosios Ki

li jos' neįvedė į JT, bet priver- 
rė JT skaitytis su K nijos jėga 

<■; tartis už JT sienų.

ii 1i

i



SPAUDOS SUKAKTIES
METAILAISVES

VTLNIAI'S arkivyskupas M. Reiny 
nukankintas bolševikų kalėjime; i 
nia jrauta šiemet.

SPALIS
Susitarė Jugoslavija ir 
!ei Triesto.
Susitarė Anglija ir E- 

giptas dėl Sueso.
23 — Susitarta Paryžiuše 

dėl Vokietijos apginklavimo ir 
Saaro krašto.

28 — Potvynis Italijoje — 
žuvo 300.

Vasario 16 — gausūs kong- 
resmanų, senatorių, gubernato
rių simpatijų pareiškimai Lie
tuvai. Valst. sekr. pav. W. B. 
Smith pakartojo, kad Amerika 
nepripažįsta Lietuvos aneksi
jos ir tiki išlaisvinimu.

Balandžio 5 — Pranešta iš 
Vilniaus apie 200 jaunuolių, iš
vežimą iš Lietuvos j Sibirą, 
kad atkariautų 15 mil. ha iš 
pelkių ir miškų. Kersteno ko
misija paskelbė savo tyrinėji
mų apie Baltijos kraštus pirmą 
tomą. 6 — Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos Laisvės komitetai 
kreipėsi į Dulles, kad “Ad hoc” 
komiteto raportas apie vergų 
darbus būtų: patvirtintas.

29 — Senatas priėmė Doug- 
las rezoliuciją, pasmerkiančią 
Sovietų Sąjungą už tai, kad ji 
laužo žmogaus teises ir lais
ves; patvirtinančią Amerikos 
nusistatymą nepripažinti So
vietam Baltijos kraštų, pra
šančią prezidentą perkelti re
zoliuciją j JT.

Gegužės 4 atvyko į JAV Vli-6 — Sovietų Migai nušovė 
Amerikos lėktuvą šiaurės Ja
ponijoje; žuvo 1.

23 — Kom. Kinijoje nuteisti 
Amerikos lakūnai.

30 — Audros Anglijoj pas
kandino 5 laivus.

METŲ MIRUSIEJI
Sausio 12 prof. M. Nieder- 

mann Šveicarijoje; kovo 25 inž. 
A. Mačiūnas, N. Yorke; kovo 
28 pulk. J. Bobelis Chicagoje; 
gegužės 20 Ona Eretienė Švei
carijoje; birželio 7 N. Vorobjo
vas; liepos 7 V. Krėvė Mickevi
čius Philadelphijoje; liepos 25 
dali. J. Mackevičius Šveicarijo
je; rugsėjo 16 gen. V. Nagius 
Clevelande; gruodžio 20 Dr. A. 
Dumbrys, N. Yorke.

Iš pasaulio garsiųjų: rugp. 
19 Italijos de Gasperi; rugp. 30 
Milano kardinolas Schusteris; 
lapky. 28 Sovietų A. Višinskis.

SUVAŽIAVIMAI
Sausio 2-3 Stud. S-gos Nevv 

Yorke; balandžio 10 Bendruo
menės Nevv Yorke; gegužės 16 
Moterų Katalikių S-gos Nevv 
Ycrke; geg. 22 Krikšč. Demo
kratų jubiliejinė konferencija 
Nevv Yorke; rugp. 13-15 Mari
jos Metų kongresas Kenne- 
bunke; rugp. 25-9 Vyčių kong
resas i?ittsburghe; rugp. 25 
Kunigų Vienybės seimas Phi
ladelphijoje; rugsėjo 4-5 Atei
tininkų kongresas Chicagoje; 
spalio 8-10 ALRK Federacijos 
Clevelande; spalio 22-24 LDS 
seimas Bostone; lapkričio 26-7 
Balfo jubiliejinis kongresas 
Clevelande; lapkr. 26-8 Stud. 
S-gos Chicagoj; gruodžio 4 ir 
11 L. Fronto bičiulių VVindzore 
ir New Yorke.

14— Edeno iniciatyva Vokie
tijoje, Italijoje ir Prancūzijoje 
praplėsti Briusselio sutarčiai ir 
priimti į ją Vokietiją bei Ita
liją, kad būtų pakaitalas at
mestai Europos saugumo bend
ruomenei. Jos vaisius buvo 
Londono konferencija — 28 ir 
Paryžiaus konferencija spal o

Prancūzijai ir Anglijai dėl Pa
ryžiaus sutarties.

18 — Nato nusprendė Eu
ropai ginti vartoti atomus.

Į kitus metus perėina svar
biausi klausimai neišspręsti. 
Tik į juos pereina pasiryš mas 
ieškoti taikos ir sugyvenimo 
‘‘su didele kantrybe”, Eisenho- 
vverio žodžiu tariant.

'LAISVINIMO REIKALAI
Laisvinimo' reikalui metai 

nebuvo palankūs, nes Europos 
balsai stojo griežtai už esamos 
padėties pala.kymą. Bet palan
ki buvo Kongrese pagriežtėjusi 
nuotaika prieš Sovietus ir ko
munizmą.

Sausio 17-18 Altas Wa- 
shingtone Baltijos komisijoje 
prašė, kad komisijos veiklos 
išplėtimas į kitas tautas nenu
stelbtų ^Baltijos reikalų. 25 — 
Berlyno konferencijoje 10 pa
vergtų tautų telegrama prašė 
tris ministerius įtraukti pa
vergtų tautų išlaisvinimo klau
simą į darbų tvarką. Panašius 
raštus įteikė Vlikas ir Lietuvos 
atstovai Londorte bei Paryžiu-

GRUODIS
Akys buvo kreipiamos į 

susilpusį Pijų XII.
Vokietijoje. Italijoje. Pran

cūzijoje pradėta svarstyti Pa- 
ryž'aus sutarties tvirtinimas. 
Nors kalbama vakariečių apie 
ait'mus pasitarimus su Mask
va. bet santykiai šiurkštėjo:

2 — Amerikos ir nac. Kini
jos apsigyrimo sutartis.

5 — Amerikos skundas JT 
dėl lakūnų kalinimo Kin’jcje.

16-17 — Maskva grasino

(atkelta iš 4 psL)
19-20 — Briuselio, Belgijoje, 

konferencija, kurioje nesutar
ta dėl Europos saugumo bend
ruomenės. Ją galutinai palaido
jo Prancūzijos parlamentas 
rugp. 29.

24 — Brazilijos prez. Vargas 
nusišovė.

31 — Watkinso komisija pra
dėjo bylą prieš McCarthy. 
Šiaurės rytinę Ameriką nusiau
ta hurikanas — žuvo 50, nuos
tolių 500 mil;

RUGSĖJIS
Dėmesys Azijoje, kur viešai 

išeina karinga kom. Kinija.
3 — Kcm. K nija pradėjo ap

šaudyti Quemoy.salą.
4 — Sovietai nušovė Ameri

kos lėktuvą prie Sibiro.
8 — Maniloje Amerika pasi

rašė kolektyvinio saugumo 
paktą pietų Azijai ginti.

12 — Eisenhovvers vetavo 
štabo sugestijas Formozai bom
barduoti Kiniją jei ji puls sa-

KAIRČJE: 1. Marijos statula nešama PhCadclpMjo* miesto gatrf- 

mis j šv. Kazimiero lietuviu bažnyčia. 2. Ralfo 10 metu sukaktuvinio 

seimo metu bankete kalba Ohio šen. (i. Ben<ler. jo dešinėje sėdi Clc- 

velando vysk. Floyd I.. Be<in, kairėje — kan. J. Končius ir Z. Sme
tonienė. 3. Omahos miestui švenčiant 100 metu sukakti lietuvaitė* 

dainuoja "Pradės aušrelė aušti”. 4. Brocktone sese>n| vienuolyno so
dyboje. šia vasara jvyko vaiku šventė Marijos iru r be i. 3. Miręs rašy
tojas Vincas Krėvė. VIDl RYJE: Vilko pirmininkas M. Krupa\lčius 

su Alto nariais lankėsi Ims JAV vicrpriiklenta R. Nivon. DEAINMK: 

1. Šventuoju paskelbtas popiežius Pijus X. Ateitininku kongreso Chi
cagoje prevkliumas. S. Vyčiu seimo Plttslmrghe prrtMIumav S. A LR 

Kataliku Federacijos seimo Clevelande dalyviai po pamaklu.

ko pirm. prel. M. Krupavičius 
ir VT pirm. K. Žalkauskas. 7 
— pirmos spaudoje žinios, kad 
Vlikas paskyrė savo delegatą 
Bonnai; Lozoraitis įteikė Bon- 
nai protestus; Bonna atsakiusi, 
jog pripaž ns tą, kur s turės 
Vliko ir diplomatų pasitikėji
mą; 18-19 Nevv Ycrke lietuvių 
politinė konferencija, kurioje 
dalyvavo Alto, VI‘ko ir LLK 
atstovai ir Lietuvos diplomatų 
stebėtojas; 25 — M. Lietuvos 
Tarybos pirm. Simonaitis lan
kėsi Valstybės departamente; 
26 — pirmoji žin:a pasiekė 
JAV, kad Vilniaus arkivysk. 
M. Re’nys mirė Vladimiro ka
lėjime.

Birželio 9 Danijoje lietuvė 
pabėgo iš sovietų laivo; 17-18 
Alto ir Vliko pirmininkai lan
kėsi pas Valstybės departa
mento sekr. padėjėją Europos 
reikalam Merchant, pas Atsto
vų Rūmų pirmininką Martin ir 
pas viceprez. R. Nixon; 28 — 
Kersteno komisijoje MVD pulk. 
Burlickis liudijo, kad L:etuvo- 
js pasipriešinimas nepalaužtas.

Rugsėjo 20 Pavergtosios 
Jungtinės Tautos pradėjo posė
džius lygiagreta su Jungtinėm 
Tautom.

Lapkričio 16 pranešta apie 
du vyrus, atbėgusius iš Lietu
vos.

Gruodžio 15 Vlikas pakeitė 
savo statutą, kad Vliko ir VT 
pirmininkus galėtų rinkti pa
prasta- balsų dauguma.

LAPKRITIS
Dėmesys vis Tcl. Rytuose; 

Amerikoje prezidentas labiau 
ribojasi nuo radikalių respub
likonų ir atsiremia į demokra
tus.

2 — Kongreso rinkimai, ku
riuose demokratai gavo 2 mil. 
balsų daugiau už respubliko
nus.
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HAPPY NEW YEAR

LAIMINGŲ Naujųjų Metų

The friendly drug store

A. FRANK COUBEAU

GeiK-ral Cement Contractoj

ME 7-3787

CATHOUC TRAVEL LEAGUE

MEYEBCORD CO.

CO 5-7800

mieliems mūsų 
draugams

Warm and Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons

To one and all here and evetywhere 
the bells ring out this joyoos rtote— 

A MERKY CHRISTMAS, AND 
A JOYOUS NEW YEAR 

AUTOMATIC AUTO LAUNDRT

NEW CANAKY CAGE 
112-4* Bosaevett Avė. 

9-W Corsaa, I* L

NEPAPRASTAS giesmių? 
grožis, kuris kasmet peri 
Kalėdas pradžiugina mūsų 5 
širdis, telydi Jus per ištisus! 
Naujus Metus.

Nuoširdžiai sveikina 
NAUJŲ METŲ PROGA

draskaM ir švent&cą nuotai
ką nuodiji, L- priekaištavo po
nas Toks.
ženklą, jeitaip jį paduodi. Aš

HOME

Rosebonk, 8- L 
GI 7-6049

28*1 Pltata Aveu Bldyn, N. Y. 
133-2* C»m Bay Btvd. Osone Park, 

AP 7-334* L. L
VI 8-9258 '

T. N. DONNELLY 
LOANCO.

WARM HOLIDAY GREETINGS
To our Friends, To our New and 

Graduate Studentą; To our Business
- Associates

\ Myliu žmonelius. Tesulau
kia jie laimingų Naujų Metų 
ir teneskauda jiems galvos, 
grįžus iš Webster Hali Tik tas 
trantas tai apgadino man visą 
reikalą, kad bičiuliam nieko 
neparašyčiau. Teks bent švar
ką aukoti Ralfui. Žmogus juk 
ne grybas — negali apsikiau
linti.

May the Joys *f Xmas be showered
_ _oh F**r and yours 

Day and «n every day 
the New Year

and the f*ll*wing yeors —

US Heriot Sbpet
Y o n k e r s, H- Y-

YO 9-8670

Many Friends and 
Costumers

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrone

From The

The Seasons Greetlngs to our many 
, Friends and Patrons

Wann A Sineere HoBday Greetings 
To All Our Friends A Pstrsm

PORT FUEL CO. INC.
Co*L Fuel OUs. Coke, Burner Sales

Sudaro projektus ir pagamina 

mergaičių ir vaikų unifon^as 

mokykloms

Comer Of Springo Hamilton 
White Plains, New York 

Open Sundays » WH 9-4151

HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients 

From • . ■ 
THE WINE GLASS T 

23*7—31 Street, Astarte. L. L, N. Y. 
Delicious Dinners, Entertainment on 
Fri, Sat Nights. Hali availabie for 
Ali Occasions. AS 4-9791

SCHOLES BAKING INC. 
332 Graad St. Brooldyn, N. Y.

EV. 4-83*2

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
nuoširdžiai

1 linki

HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients 

FBESH MEADOWS INN, Dine in 
Cotonial Atmosphere. We also cater 
to Weddings, Banųuets, Ordlnations, 

Communion, Breakfasts.
19*th St. at Horace Hatdtag Blvd 

JAmaiea 3-829* FlMMng, N. Y.

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
aT E P HE N 

FUNEBAL HOME, INC.

WARM HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients
EMILE TRAVEL AGENCY

233 Riehmond Avė. Pert Riehmond 
STATEN 1SLAND, L. L

GI 2-4191’

GLLHLLY’S “Best Food Served 
Well”. Dine in Homelike atmosphere. 
Convenient to Theaters and Broad- 

east. Choice Winės>and Lkjuors. 
729 8th Avė. (Nr. 48th). JU 2-95*7. 
Daily and Sunday. Ėst 1893. Air- 
Cond. “One of the Most Rešpectable 
Restaurants in New York City.” 

O .O. McINTYRE

HOUDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients 

THE OPEN FIREPLACE "Catering 
Specialiste' Communion Breakfasts— 
Dinners —' Anniversaries —VVeddings. 
B ridės! Send for our Booklet.
23* Bteir Avenue TY 2-3752

TY 2-9717

linkime mūsų mieliems 
draugams ir klientams 

• lietuviams

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
• LINKI 

VISIEMS SAVO DRAUGAMS
' IR PIRKĖJAMS 

IR PIRKĖJAMS LIETUVIAMS

WARM ROOHAT GUBHNG8 
Ta MrRtaMl a*M Patrons 

Ptoas The 
FOMDHAM 

8KAHN6TPALACE 
1990t * JiMwn* Am N, T. City

WARM HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends *nd Clients 

W. H. SADLIER, INC. 
Catholic Text.Bo*ks for 

Elemėntary and High Schools
11 Park Place New York 7, N. Y. 

BA 7-2121

A 'Var. For a Good Steer. “Where 
Good Spirlts Abom»d". LUNCHEON 
DH4NER. Edwird Patrick O'Do- 
herty. 1130 East 44th St (at Lexing- 
ton Avė.)' Grand Central Area.

TeL MUrray HU1 2-9723 - »7«*

Warm and Sineere Holicbiy Greetings 
To AH Our Friends and Pktrar

A C 18
BBBB DSBĖSdOBS

’ WARM AND SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS

To our Friends and Patrons 
m T N AM 
FUEL SOMOC

Lament Street Flimfeid, N. Y.

Warm and' Sineere Holiday Greetlngs 
To AH Our FriendT and Patrons 

FLATBUSH CHEVIMHET CX»P.
2*25 Bedford Avė. Braakiyn, N. Y. 

Sales - Service - Parts 
BU 4-32*0 ,

(Past, Preaent. and Future) 
FROM THE

D B A K E S C H O O L 
148 B*y Streė. St George, S. L NX 

GIT-UI5

SKAIDRUS . f
ŠVENČIŲ DŽIAUGSMAS ?

K
tespindi 2-

Jik t t rt. se! i

Bill Lenz’S WEE TAPPEE INN. Ųn- 

exceBed Cuisine. Organ Music. Mine- 

o!a A Warner A^u Roslyn, L. L 

BO. 3-22** BOt. 3-*234

NUOŠIRDŽIAI SVEIKINA jį
NAUJŲ METŲ PROGA M

923 N. Wolcott Ciucag^
HUmboldt 6-2247 į

A V ’*.' 1 1 ’
' WARM HOUDAY GREETINGS

y . į Frtan The
SAŠT SENON-STOCK

- < HfGHSCHOOL ;

Įtins Valentine Avė. - Bronį, N- Y.

FOBMOST LIQUORS
1383 N. M&vsokee AB 6-1643

* Oobol; -r- išsižiojo vaisti
ninkas.

— Ooo! — pakartojo ponas 
Toks ir apsisukęs išėjo pro du-

‘ SEASONS GREETINGS

COBBIDAN 
NUBSING

139 St John* Avė.
L. Corridan—R. N.

Lawn Savings & Loan Association 
t Assets $46,000,000

WARM HOLIDAY GREETINGS 
Td our Friends and-Clients 

. From The
CHESTER CO.

Insurance For The Family
11 Manor Heuae AAnaėe Yonkers, N.Y.

Warm and Sineere Holiday Greetings 
To AH Our Friends and Patrons

BUDOIJPH BRANDT
Fine Cabtnets A Interior Woodwork
427 E. 7C St NYC. RE 44542

In lhte hoftdny aea»n may your Home 
ant your tovad hnhi* be Ideeaed wlth 
tave and. suod health and may our 
Oountry be gųided to maintatn Peece 
on Birth wtth Good WH1 to aH Man- 
ktad—

kino ponas Trim,,— reikalo 
beveik ta pati, nes su- 

-T rišta su šventėm. Skirtumas 
t& tas, kad norėdamas dūmą 

g Užplėšti, neturėčiau ką veikti 
- su pašto ženklu, o norėdamas 
\ bičiulį pasveikinti, negalėčiau 
♦ gi cigaretės lipdyti prie laiško.

Kaip tamstai atrodo?
, _ — Visai teisingai! — Kiek

vienas dalykas turi savo pas
kirtį. Tai ko tamsta norėtum?

— Man vistiek. Jei nei to nei 
kito neturi, neduok nieko.

— Kaip nieko? Pas mus vis- 
ko yra, bet tamsta nepasakai, 
ar nori rūkyti ar laišką pasiųs-

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Clients

SIKORA’S BAKE SHOP

WARM HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

From The 
MONTANO CABPET CO. 

1425-1427 Myrde Ave. Brooldyn. N.Y. 
Broadioom - Kentile - Rubber TUe- 

Viny! Tite.
GL 8-438* t GL 8-4881

SINCERE IKM1DAY CREETINGS 
To Our Frįends nąd Patrons 

/■-- CLANCY aM ^eCABTHY

OEABBOBN Ž4819 
TOFMCB 

HELP.WAfcTED AD8. 
ASE FOR AD TAKE*

SINCERE HOLIDAY GREĘTINGS 
To Our Friends and Patrons 

. Frt*h>The
YONKERS MOTOR CORP. 

Anthorized Chevrolet Dealer 
21* South BroMtsmv. Yonkers, N. Y. 

YO 3-7D00

ISęs pirma puošnia krautuve. 
g^M-.buro vaistinė.

MakMR^tė duoti cigarečių 
ar kokį pašto ženklą už 2 cen
tui — tarė ponas Toks.

— Ko tamsta gadi — dgare- 
člų ar pašto ženklų? — paklau- 
aė vaistininkas.

SEASONS GREETINGS

From
STATEN KSLAND NEWS CO. INC.

195 Brvadway
We*t Brlghtoa Statau Mand, N. Y.

GI 2-9*43

C L A B K 
LUMBEB & CO.

445 B*aewvad Tertaee, I indėn, N. J.
\Rah*rdy 7-1872

8CHOTAS BAKING. Ine.
V. Lukas — Vedėjas

582 Onai SU Brvokiyn, N. Y.
TeL EVergreen 4-8Š02

. LletuvUka dwm* — geriausia 
duona. Mes kepame duonas, py
ragus ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms, krikštynoms tr ki
tokioms iškilmingoms progoms 
Užsakymai tfpiMomi koeeria«i- 
dai. Išvežtajame i krautuvas ,tr 
orivsčius namu*.

SEASONS GREETINGS
From The

SEASIDB NUBSING HOME
Cedar Grave Ava. New Darp

STATEN ISLAND, N. Y.
DO1-5020

WARM HOLIDAY G&EETINC 
.To our Friends add Clients

From The

SINCEBB HOLH>AY 4HtEETiNGS 
To AB Oar Fršands aid Patrve* 

Frcm ' 
THE FANSHAW

Yonkers Flnest Restaurant and 
Cocktail Lounge

8*2 So. B^vay Yonfcen, N. Y. 
Mrs. T. Edwa*d Wands
T. Edward Wands Jr. YO. 9-9584

CAPPIELO CHEE8E CO.
658—Srd Avė. Brooklyn, N. Y.

SO 8-2347

WARM HOLIDAY GREETINGS

SAINT FRANCIS r 
PREPABATORY SCHOOL

183 Norta *įi| Street 
EV 3-5891 . Brssirtyn, N.

Warm HoBday Gėeettag* To All 
Frvm

JOHN DERUHA. M. D.
128 E*at M St. N. Y. City

AT 9-5959

• From The •

UTHUANIAN CTOZENS
CLUB f

CABYi TAXI SERVICE 
South Biiwfway. Yonker*, N. Y.

YO 3-<b529

DIAMOND GBUJL
U9 West 8rd 88. Mt. Varnon, N.Y.

► MO 7-9589

OLD ROMA BESTACBANT 
SPAGHETH HOU8E 

185-11 4*th Road Tlinhlng. LL

NEPAPRASTAS giesmių grožis,; 
kuris praskaidrina mūsų širdis 

per kiekvienas Kalėdas, tetifiūgi-’ 
na Jus ištisus Naujus Metus!

IMMLACUI <ATfc

į (Local 65) i i
f 9008 S. Conunercial Avė. i J 
i CHICAGO • j-

LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

INTEBNAT1ONAL 
LAIMES GABMENT

WABM HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients

N1CHOLAS WAGNER
Stained Glass Wtadow» — Mosatas 

228 West B*whv * N«w York City

LAIME ir džiaugsmas tebū-5 
na su Jumis per visus £ 

ateinančius metus! $

K>NA FBEF. SCHOOL
715 Norta AVA, Nėsr RaeMta, N. Y. 

NB 2-V714

< T — Aš noriu, kad tamsta ne-' 
pagalvotum, jog siųsdamas 

į v laišką negaliu ir rūkyti. Kas 
fe- ; .man užgins?

‘ — Žinia, niekas, — mikčiojo
fe' vaistininkas, — tamsta gali 

' 5 traukti dūmą, kiek tik palūpis 
išneša. .

— Ačiū už suraminimą, ir 
Y ^71Mrašau duoti ko prašau.

— Jei jau taip nori, ĮR-ašau 
'Al -dūmą, — ir vaistininkas pa- 

- kišo dėžutę cigarečių.
— Šitaip! — sumykė ponas 

Toks. — Vadinasi, tamsta lin- 
' ;7 kad aš rūkyčiau, o galvo- 

BpfflįJn. kad esi pasinešęs į žmoni- 
Pjos bendravimą, į koegastenci- 
i ' ‘Ją, j susirašinėjuną, bičiuliškų 

fe jausmų išraišką...
> —Aš nesu niekur pasinešęs, 

— teisinos sumišęs vaistinin- 
‘ kas. Esu bepartyvis, nepasau- 

Kžiūrinis, nesruvinis, nei ma- 
kartinis, nei nemakartinis, kaip 

*’ .fia pasakius
|.l , — Sakyk ką nori, — užriko

• Utenas Toks, — bet darbai kal
ti ba už save. Juk tamstai leidau 
• pasirinkti, tai kam man bruki 

rūkalų?
— Jei jau taip nusistatęs 

-/ dūmą, tai še ženklas, —ir
§ j , vaistininkas jj numetė, atsi- 
5^; i ėmęs, cigaretes.

— Visai be reikalo tamsta

IVarm and Sineere Holiday Greetings 
To All Oar Friends and Patrons

BUTTERFLAKE BAKE SHOP
888 E Gan fflB BA

OL 4-9*18 Braa, N. Y.

HOUDAY <a»HNGS 
*.aT* *H*a? 
CAntAM

ANmEW*S BADfO A TRUEVISION

44 Warborton Avė. Yonkers, N. Y.
YO 5-2895

Warm A Sineere TTiMsy Gresttags 
To AB Oar Friends A Fstras
ANTONIO BEAVTY SHUP8

8 East 1*SA, N.Y.C.
AL 5-7455

and 28 Livingston SU Bi statyti, N.Y.
TB 5-M51

T< APHiskteTOSe
rraJEVtZUOS ir RADIO TAISYMASR ANGA’

K* SONS, INC. 
Stata* btand, N. F. 

Excavadng Gontractar* 
<H 2-2514 — GI 7-«744



-te-

216-2*

To Ali Our Friends and Patrons

buss. oppobtunity

Road

PARDUODAMAS taras ir grill su 
nustebtais. Aukotos galimybė*. Priima
mas kiekvieno protingas pasiūlymas.

DOVANOS
JARDAIS

SAUSO VALYMO įmonė ir pastatu* 
Namau Ceanty. Auganti vertybė 1953 
m. siekė $37000. Pnioma tik $18000. 
Kreiptis betarpiai. FB 8-0080 diedam, 
IV 1-6237 vakarai*.

CO.
NYC.

RAŠMENŲ, žadu ir parengimam* 
reflanem parduotuvė siūlo m* Gera 
vieta, arti maudynių, ggač tinka pa
rai. NI 8-8701, UL 1-7857.

.Nuoširdūs sveikinimai mūsų 
draugams ir rėmėjams

Sineere Holiday Greetings 
To AH Our Friends A Patrons

SPORTSMEN LOUNGE

Lašiminute xmas 
SUPER SPECIAL 

$ųp. P.

NEILSEN SHOPPES 
CONFECTIONERS

WARM & SINCERE GREETINGS 
To our Friends and Patrons

SINCERE HOLIDAY GEEETINGS 
To our Friedds and Patrons

DEVYNIŲ KAMBARIŲ NAMAS — 
stueco. 6 miegam, 2 vonios, purkštas, 
naujai dažytas, aliejum tildomas, 2 
auto garažas. Arti kai. mokyklos ir 
bažnyčios. Penkios minutės ligi Park- 
way. $15704. ESsex 4-5623.

may the 
those you 
ansvvered

SAFETY CAB SERVICE
153 So. 8 Avė., Mount Vernon, N. Y.
24 Hour Service.- • - MO 7-9447

Dodge-Plyri 
and

BABYLON—anglų stiliaus namas, 320 
E. Merrick Rd, 1O kamb, 4 vonios, 3 
auto garažas, 130x250, neseniai pada
rytas priestatas j Great South Bay, 
tinka bizniui, ypač laidojimo ištaigai 
arba restoranui. Tuoj pat galima už
imti. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

Susitarti MOhawk 9-0463.

Provinetal Superior Rev, Motiter 
Jane Silvestris. The Sfcters and FacUl 
ty of the Academy of Saint Dorothy

__ „„_______ „ Christma* wfll be 
follovved by a New Year filted wkh

Famous Brands of
Electric Room Heaters 
Washers 
Refrigerator* 
Televftion Sėt* 
Clock Radio* 
AT LOW LOW PRJCES

Coma $Md see.
See and Leam i ,w

TIKS XMAS GIVE MORE 
SAVE MORE

WARM AND SINCERE 
HOLIDAY.GREETINGS 

To our Friends and Patrons

WARM HOLIDAY GREETINGS
From

SINCERE HOLIDAY GREETINGS ’ 
To our Friends and Patrons

PARA BRIDAL CENTER
151 E. Post Road : White Ptainš, N.Y.

WH 9-0228

Warm & Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends A Patrons 

MBS. HINTONS
73 We*t 55 St N. Y. City

Typical American Food
“Take a hint—Eat at Hintons”— 

JU 2-4615

CALL IX> 34291 
TO PLACE, 

CANCEL OB (MANGE 
* YOUR AD -J

WARM HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends. and Patrons 

SQUA»ETAXI
61 South Broadrisįg, Yonkers, N. Y. 
Serving the Pubžta 24 hours a Day 

YO 5-5522

Wam 4 Sineere Holiday Crrrttagi 
To AH Our Friends A Patrons

N. ABARNO — Auto repoirs. Broke 
Serviee, ingnttioa. — 526 Taupkta* 
Are., States Tutauri, N. Y.

If it štili ha* vrheels and a motor 
too, Abarao wiD flx it aimost tikę 
aew. OI 7-9195

WARM AND SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS 

To our Friends and Patrons 
FROM THE

JIMMY TEBB MUSIC STUDfO 
831 Castetton Avė, coė. Beito* Avė. 
Wo*t Brighton. Stuten Marai, N- V- 

GI 2-8879

SPRAY PLANT 
skubiai parduodam* su nuostoliais 

sau, pilnai įrengta.
Teirautis: OR 4-5955

Warm and Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons 
FLEETVFOOD GRAMATABAN 

TAXI SERVICE
Fleetvrood Station Mount Vernon, N.Y. 

’MO 8-3344

Eztends
Happy and 

_______ ______ _____ _ 
many Spiritu*] and Temperai 

Blearings.

Suasmenlndmo* Jūsų knMdtriS*- 
atnrutė* Jūsų pačių namuose? 
Padaromos raidė* auksinės atbaj 

sidabrinės ■ ■ ■> < 
' RITE-I N-RI8B' 1 

51 už setą J
6 rinktiniai setai $5. ,

SUBFRISE SPECIAI/HEB < 
219 — 5 Avė. N. Y. C. J

Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends A Patrons 

From the
- C1TRON PHOTO STUDIO

141 Madisen Ate. N Y City 
Complete Bridal Outfits—Rentals 

EN 9-7272

SINCERE . HOIĄDAY GREETINGS 
To Alį Our Friends and Patrons

RAIKO TAXI
39 E Proopetf Avė. Moūnt Vetnon Ji.T. 
Radio Dispatched Taxi. Service arčmnd 
the Clock MO 8-8888

Warai A SittBCFS H alkte y Greetings 
. Tti AR Ow Friemte A Patrons

- BAKESHOP
17$ AsbtairtM ^ve.^ Jfanker*, N. Y.

123-125 Grand St. Brooklyn, N, 
EV 8-2818

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Patrons 

FROM THE 
NEWPORT INN 

128-18 Newport Avė. , 
BE 5-9896 Befle ftarbor, L L

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Patrons 

FROM
JOCTS GANDY SHOP 

281 Broaduay Staten Island. N. T. 
GI 2-9633

Wann HoRday Greetings 
To Our Friends 

and Patrons

May the Joys of Xmas be Enjoyed by 
Ali Our Friends and Patrons and may 
the New Year -bring Them — Good 
Health, a Good Measure of VVealth 
and Constant Peace of Mind.

HELENAtS LUNCHEONETTE 
Forest Avenue

GI 2-9888 Staten Istaad

Jums geriausia proga saviems reika
lams ir kalėdinėm dovanom įsigyti 
urmo kaina geriausių vilnonių me
džiagų — importuoti audiniai švar
kams, malkiniams ar paltams. Kai
na nuo $£00 už jarda 58” pločio.

Skambink ar rašyk: .
BIDDLE WOOLEN CO^ INC. 

36 We*t 46 Street 
New Y«k 36, N. Y.

JU 2-MM

HOLIDAY GREETINGS 
To our Friends and Clients 

Eriiu The 
MOHAWK HOTEL

379 Washlngten Avė, Bklyn,. N. Y. 
Ouiet Hdme-Like atmosphere 

Excdlent Meals. MA 2-1983

BQWUNG ALfiJOS 
pardumbUM* arta itnuraiinjamai.

Geras pelnas. GONZALES, 773 
Mestebeder Ave^Bmra, N. Y.

CY 2-1927

Wwm and Sineere Holiday Greetings 
LOGPS—The finest Italtan cuistoe 

in tbe Bronx. Catering to parties, 
vveddings, & showers in our Green 
Room. Accomodations up to 200. Open 
7 days a week. Visit our new 91 foot 
Circular Bar.
1469 Westchester Avė, Bronx, N. Y.

Warm and Sineere Holiday Greetings.
To Ali Our ~ •

ion Works 
B klyn. N. Y

A J*y*us Christmas and 
A Prosperam and Healthy New Year 

Ta AB Our Friends A Patrons 
From -

, JOHN IMPERATO’S .
Terraee Club Restaoraat 

Poet Road Searsdale. N. Y. 
SC 3-9868

Warm A Stoeere HaKday Grrrtingi 
Ta AR Our Erteda A Pntra*

H. & CHARDAVOYNE
866 8tth St' Rraaklyn, N. Y.

8H 5-6468

HOLLOW TAXI SERVICE
364 Neppenhan Avė. Yonkers
2-way Radios ' * Yonkers 5-1771

Mr- Michael ■■ Wasiczko—Prop.

Warm and Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons 

CHINA SKY RESTAURANT 
444 Hempstead Turnp&e FL 4-4654 

Franklin Sųuare, L. I. 
Fine wines and liųuors 
Lunch, dinner served

When you’re in Levittoun. visit the 
CHINA SUN at 3112 Hemsptead 

Tumpike. LEvittown 9-3670

PLANNINąA W E D D I N Gf 
If you liease

Hiooe FA airi fehrti about
• Low Cost < FfrtittiaftLčr Service

• Appetindng Menu * dolce of Rooms
• FadBtW8 to AOtOmodktr ZO to 2000

IMSOCANTAB-
Pirmų kartų gaunamas. Nustebsi, 

kai deimantas atmdo vos iškastas? 
Atsiųsk 1 dolerį, o mes skubiai jums 
pasiųsime nedrodttų deimantų.
IDEAL FOR CHRBTMAS GIFTS
RJM- Cempaay —816 Fiflh Avė.
New York 1, N. T.—Room 566 HAVE A ./ • s 

HAPPY NEW YEAB!!! •
* PAKTY •

Witii Our Spėriai Assortment A 
T2 Paper Hats & 72 Metai Nofoetaa-.

kers A Paper Horos A Xmas 
A New Year Sign $7-95 A 
BIVERSIDE SUPPLY CO.

266 West 92nd St, New York 25, N.Y.

TRafalgar 3-4945 
Sales & Reniai of Party Goods 

Distributors of Silyer, Glass and 
Chinaware v <

ANN*S BRIBAL SALON 
6823—18 Avė. " .Brooklyn, N. Y. 

BE 6-6856

With Stores In:
PORTCHESTER — SCARSDALE — 
BRONXVILLE — OLD GREENW1CH 

LARCHMONT — GREENWICH

During this Holiday Season may you 
and yours enjoy Health, Good Cheer 
and Peate of Mind. and 
New Year brihg you and 
Ibve an abundance 
pravers.

M and Z Auto ėtoltis 
937 Grand Street. • 

tV 8-9794

Warm A Sineere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons 

BEAUTY BAR
438 White Ptains Rd. TU 3-0682 

Tuckahoe, N. if

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
FROM THE

A Sineere ‘ HoBday Greetings 
AH Our Friends A Patr*n» 

From
Yom Ford Dealer 

MATTHEWSON
Hempstead Avė. Hollis, N. Y. 

HO 3 S100
and Q»eehs Viltage, N. Y. HO 4-6467 

F#rt Station Wagon 
Immediate Delivery *

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
To Ali Our Friends and Patrons 

MME. K. FRANCIS 
711 Manhattan Avė. Brooklyn, N. Y. 

Complete Bridal Outfits 
Established 1918 

EV 9-4552

WARM AND, SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS

To Ali Our Friends and Members.
LHHUANIAN CITIZENS

CLUB
280 Union Avė. Brooklyn, N. Y.

JOYOUS HOUDAY GREETINGS 
To Ali Our Friends and Patrons 

From The
RELIABLE TAXI SERVICE

48 Lorraine Avė. Mt. Vernon. N.Y. 
24-hour Cab Service • MO 4-5678

Friends and Patrons 
ETTO BROS, INC. 
>uth _passenger Cars 
DodgeTrucks 

22-12—-122nd St, College Point, L L 
FL 9-7318

GI 2-1114 flfctin Manė i< N. T, 
Tap Duetas «M Bnllraom ^antinų 

Our Speetalties * ’

Dovano*, Televizijo* Ir RadŲM. 
lys visų žinomų rūšių. Perkknt W 
$2.00 duodama dovana. . .

Pinigai* ar patogiu Išsimokėjimu į- ' ? 
sigysi te gražių atatinkamų dovanų. .'mS

Bteeh’s Jendry (X, iML, 
26-07 Mott Avė, Far Bnefc*wny, N.Y ‘ /

• - i Jei gali užrik JM&Bloril
Bloch jus sutik*. . .'-ę, 

'SKAMBINK FA 7-6212 ' ||J

Užsisakyk 
DARBININKU 
1955 Metami

Best Bakery Products for Ali Occa- 
.sions — Stores everywhere— May the 
Joys of Christmas be heaped on you 
and yours and may the New Year 
be blessed uith Good Health— a fair 
measure of WealtK and dai.ly Pe^tee

355 South Oyster Bay Rd. 
Plainview, L I, N. Y. 

1192 Wantaugh Avė. 
Wantaugh. L I, N. Y.

2923 Hempstead Turnpike 
Levittovvn, L I, N. Y. 

430 Hillside Avė.
East Hillside, L I, N. Y.

F1SHER - INN - SEAFOOD 
RESTAURANT 

2454 Creston Avė.
Truputį į pietus nuo Fordham 

Bronx, N. Y. -
Užeikite ir pamėginkite mūsų žve 

jų patiekalus prieinama kaina. Atida 
ryta kasdien 11 AM. ligi 10 P.M. Re 
zcrvacijai skambinti:

FO 4-8247.

WARM ANP'SINCERE 
HOUDAYGREETINGS 

To Ali Our Friiebdo -and Patrons 
EROM ,

- BENNY’S LUNCHEONETTE 
2661 Viet-iry Biri

GI 7-9531 Staten Isianū, N. Y.

Warm and Sineere Holiday Greetingj 
To Ali Our Friends and Patrons 

LINCOLN PARK 
P AŠTRY SH^, INC.

634 MeLean Avė, Yaakers, N. Y» 
' YO 5-7463

BUDRECKFS BAR A GR1LL
163 East Jeirsey St. 

EL 3-8768 Etinbeth, N. J.

WARM'AND SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS 

To our Eriend* and Patrons
PARKWAY CASINO

112-08 Astoria Blvd. E. Elmhurst, LL

FLATBUSH
SOLIDUS 6 KAMB. MŪRINIS NAMAS $16390 '* 

Galima 30 m. paskola
1 šeimos — 6 kamb. — 3 miegam, — atskiras valgomasis — vari
niai vamzdžiai .— 154 vonios — garažas — gamtovaizdis —įrengtas 
rūsys — akmeninis potio — "Nevamar", techniškai įrengtą virtuvė
3 eilių sienų tinkas >1 gaisro zma — Viskam tinka. Apžiūrėkite' 
dar šiandien! F

LAMPEET BOMES
59 E. 52tad St (ar?ltattnd Rd.) GE 6-75&

UŽKANDINĖ — fabriko rajone — 5 
str^puse dienai! darbe — atdara nuo 
5 AM. iki $,KM.

FRJTIAS DINEB

WARM HOLIDAY GREETINGS 
To our FrtMKb and Patrons 

FROM THE 
E 1 L E Ė N W. A L L 

DANCING STUDfOS

□am Conti
nental coffee maker guarantees 
good results with each eup of 
coffee brewed right into the cup. 
Coffee that is personalty youra., 
strong or mild... ųuiekly, earily 
made. No loss of flavor or aroma. 
Just ūse a tablespoon of coffee, 
and bpiįing water and presto! A 
dę’lcious cup cf coffėe, just the 
Way you want it. No pot to w8sh! į. \ 
No waste ot coffee brewed in.fa- 
mily-sized pots. Ideal at aH thhea.

Send check nr money orte*- 
Sorry no C.O.D**.

Leūape Trading Company. Irią. 
233 Broedway, New York 7,1UY.

LAŠT CALL FOR CHRISTMAS SHOPPERS 
Cam«tBUl7»tara ext.eN.KyMwaat ttb for ChrMaMa ftota*.

Molded Plastik Four-Color
W0RLD MAP

i forotily « $15.61 I
Tliat's all it cost* you for thb naoided-ptetie three-

dhncrrianal repUca of tbe earttt’s surface ta foar ■ 
(l«cor*tor eden. An ezeittag, canunent-pravaktag aer ■ 
roflcent in arap-maktag. AD maurtatas, vųReys, te ■ 
rrsct ncale *t tbeir proper eleratten abave (tif fėjHll ■ 
helauri *ea ievel. r - . '

Shows btaMarie* and papulatian of 1M ėanntrie* ■ 
amt pofiticri entities; abo prtaetpal cžti**, seaparto, ■ 
.lirparts, nfl unter* mare ttau* LM6 featnres. ■ 

Mau ta seif-rnuaKd žl^sK'/r", raady for bauging—ta M 
the nffkė f# takų purpaan; te tbe Nvteg raant or fl 
<ta> far derantttve effeet; fa the ehfldrea's raam a* a W 
ėfaeriftaUI žtf; *r naar tfie TV *at te girt new mean-

HOLIDAY greetings 
To our Friends and Clients 

From The'
INWOOD FORD

216 St A Bitey, N. Y. C.
LO 9-1200

ARLINGTON MANOR 
■. Nursing Home



Td. EV. 4-9407

L Sutkus ir visa šeima

aaaaaa&assass&aaaasassaaaa.'?
Dr. Aleksandrui Dumbriui

Unk^miaurių ir laimingiausių Naujų Metų

JUOZAS GRABAU

SALfiSE

- Park View (Knickerbocker 
ir WiDoughby sankryžoje). Vi
sos vietos prie staliukų yra be
veik rezervuotos. Liknsier t»-

MokyHos vrikb&ų 
kalėdiniaipe parengime gruo

džio 19 labąTgražiai suvaidin-

ųmetu acto 
stSp. Vargink 
gyvauti at-

vaikučius 
niais, o S 
nieriai pa 
buvo suej

“Kalėdų giesmės” ^dekoraci
jas tvarko dailininkas Viktoras 
Vizgirda, o atitinkamus tam

Ta proga sveikina: > * . '
PREL. JONAS BALKONAS, A. L. Bendruomenės Loko pirmininkas. 
JONAS BUDRYS, Lietuvos GenerąBrts Konsulas New Yortfe.

ojo saldai- 
triaus legio
nas. Vaikfų 
eoo.

p. A. V akselį. Studentai, gavę 
papigintus bilietus, atsneša 
bet kokius pažymėjimus, jog 
jie iš tikro yra studentai.

tiK ItieK, Kkas ir Liudvisė 
■Jūarberiai ;< Amsterdamo, N. 
Y, ir Antanas: ir Petronėlė Ma- 
.ŠidBŠHkį iš New Havsn, Conn.

Ke:rny, N. J.
Dr. Jankauskas 1939 m. buvo 

nuvykęs į Lietuvą dalyvauti 
sporto olimpiadoje, kaip Vy
čių atstovas ir t i buvo apdo- 
vanclas pasižymėjimo ženk
lais. Su sportu ir dabar nesis
kiria. Priklauso Villaųpva Col- 
i-*ge futbolo komandai ir daly
vauja šiaip Keamy lietuviškoje 
veikioje.

Kearny - Harrison lietuviš
koji visuomenė linki sėkmės ir 
ištvermės naujai įsikūrusiam 
dr. C. Jankauskui (Young).

J. M.

J’ranciškaue Plekavičiaus 
KEPYKLA NAUJOJE VIETOJE

Ilgametis kepėjas duonos, pyragų ir visokių ragaišių 
perskėlė į nuosavą pastatą.

Moderniški pečiai ir eedvi, švari, dMHk vieta.
. MANDAGUS PATARNAVIMAS 

807 Cambridge Street Cambridge, Maas.

SEAL ESTAIS BROKER
Tarpininkavimas perkant k parduodant nekilnojamą turtą:
♦ patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų _ 

(mortgidžių) ir £t
Sąžiningas k greitas patarnavimas.

22*7 BEDFORD AVĖ. BEOOKLYN U, N. Y.
TeL STagg 2-7524

Firmą kartą Amerikos he- 
tuviai turi Birutės vardu sal
dainius, kum yra puikiausia 
dovana šventėms ir š^mos iš
kilmėms: vestuvėms, vari
nėms, krikštynoms ir sukaktu
vėms. Birutės saldainiai tinka 
dideliems ir mažiems. Jų gali
ma gauti J. Ginkaus saldainių 
parduotuvėje 495 Grand St, 
Brooklyne, N. Y., ir visose lie
tuviškose parduotuvėse. At
siųskite užsakymus, ir. mes 
jums tuojau išsiųsime šviežiai 
pagamintų Birutės salda:n:ų. 
Dėžės po 1 ir 2 svarus.

Kas norėtų Birutės saldai
nių gauti po kelias dėžutes, 
prašome kreiptis tiesiai į ga
mintoją Baltic Co. — 337 
Union Avė., Brooklyn U, N. 
Y. TeL — EVergreen 4-1232. 
Čia jūs būsite pavaišinti ir ga
lėsite nusipirkti urmo kainą 
šviežių Birutės saldainių.

Nei viena lietuviška šeima 
•tegu nelieka be Birutės saldai
nių šventėse. Birutės saldai
niai padės jums sudaryti lietu
višką jaukumą ir gerą šven
tišką nuotaiką. . (Sk.)

411 GRAND STRKET BROOKLYN. N. Y.
TeL EV. 4-7729

BROOKLYN, N. Y.

TeL EV. 4-9737

Boston High Schobl salėje sta
to išgarsėjusį angių rašytojo 
Charles Dfckenso veikalą “Ka
lėdų giesmė”, šiuo kultūriniu 
įvykiu bus tikrai gražiai už
baigtas Kalėdų švenčių laiko
tarpis.

“Kalėdų giesmę”, vaidinamą įjg 
ar skaitomą įvairiomis kalbo- gg 
mis, šiuo metu galime rasti daug džiaugsmo ir laimės visiems lietuviams 
viso pasaulio scenose, televizi- :< 
jos ir radijo programose. Lie- gg 
tuviškai ji Amerikoj vaidinama įgg 

pirmą kartą.

Šis lietuviškas Ch. Dickenso 
veikalo pastatymas kelia dide
lį susidomėjimą dar Ir tuo, 
kad jame svarbiausią vaidme
nį, šykštuolį Skrudžą, atlieka 
mūsų dramos aktorius Henri
kas Kačinskas, kuris, ilgesniam 
laikui atvykęs į Bostoną, dir
ba su Dramos sambūriu.

Vaidinime taip pat dalyvau
ja apie 30 sambūrio narių, ku
rių dauguma pasižymėjo jau 
ankstyvesniuose pastatymuo-

(Ydltrig baigas Kearny High 
Schoolir Villanova Colege (B.
S. Degree in Biology), antrojoj 
karo metu tarnavo JAV jūrtf 

-laivyne, kaip karininkas. Isė- 
<;irs dantų gydymo mokslus 
^50 m. (DJD.S. degree), per- 

į U.S. Dental Corps ir iš- 
iarnavo- ten 3 mstus ir 3 mė- 
,ne lūs. Dabar, paleistas į at- 
"satgą, versis privačia praktika

T. Babuškinaitė.

Taika pasidžiaugti, kad Bos
tono lietuvių teatrinė veikla 
profesionalų aktorių ir meno 
mylėtojų bendromis.pastango
mis kasmet pasireiškia vis di
desniais ir įdomesniais spek
takliais, sulaukiančiais gau
sios publikos palankumo. I 
“Kalėdų giesmės” vaidinimą 
jau dabar prašo rezervuoti vie- 
tas lankytojai net iš tolimes- j*"**1 w1 1 *JB“ “ **w11 A 1 1J
nių Bostono apylinkių. lrT — *

. ' Dr. Petras C. Jankauskas
r ’ ' (Young)

’ L atidarė dantų gydymo kabi- 
Tietą, 409 Kearny Avė., Kear- 

J. ny, N. J. (Tekt. KE 3-4114).
; Dr. Petras C. Jankauskas

NEW YORKO L
■ VISUS

Linksmiausių ir laimingų Naujų Metų 

linkime visiems mūsų prieteliams ir bičiuliams

JOIN OUR NEW 
£HRISTMAS CLUB NOW

Latest Quarteriy Interest - Dividend

2*4 EA8TEKN PARKWAY, 
SUBWAY STOTYS:’ IRT—Brooklyn Mttaeom arba Franklin Avė.

BMT—Botanlc Garden (Eastern Parkway).

Bostono tiėtvriąį skautai
renka lietuviškas knygas 

savo organizuojamai lietuviš
kai jaunamo skaityklai -tantinin- 
kų namuose. Skaitykla bus ati
daryta tuoj po Naujų Metų.

BemMtal skautai
gruodo 17 -d. buvo surengę 

Kalėdų eglutę. Kalėdinės gies
mes pravedė ir visus draugo
vės narius kalėdinėmis dova
nomis apdovanojo jų draugi
ninkas Vytautas Strolia. Reli
ginį pašnekėsi Kalėdų temo
mis pravedė Bostono skautų laBnti šokius ruošia baletininkė 
dvasios vadas kun. Jonas Kli
mas. . ■,

pat — suabri&nimo vakaras. Dekoradjoo *
30 d. — studijos, vakare Mas- Lapės. Kalėdų aeneik « 

jnire pethe fiteratūros vakaras, gio- noi arečlus. Kti&art a 
boja preL J. Balkūnas. 31 kyti viri lietuviai vaSou 

į studijos, 13:30 fškilmingas po-' 
Eri^.. sėdte, abrisų pabaiga. SAS val-

■ dyba ir regėjai nuoširdžiai
kviečia visus atetimnkus een-

Įrill draugius, , studentus ir vyres
niuosius moksleivius dalyvauti 
študijų (Senose.

Iriąją Metų

{THOMAS PARK)
angių rašytojo Charies Dickens veikalą

<ALfiUU GIESME
P&grindMF veikalo asmenį Skrudžą vaidina įžymiausias
Liet DraMos Teatro aktorius HENRIKAS KAČINSKAS
Vdkalą fasuoja buv. Liet Dramos aktorė ALEKSAN- ___ ___________ __ _____ __________
BRA CTįtjSlTOfft Dekoracijas darė dailininkas VK- ' X

TORAS WBtiliEI>A. šokius paruošė baleto artistė TAT- x ,

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos Centro Valdybos narei 

Albinai Dmnbrfenei ir jos mieloms dukroms.

- TnyHmam vyrui ir tėvui

DB. ALEKSANDRUI DUMBRIUI 

mirus, reiškia gilią ir nuoširdžią užuojautą.

Stephen Bredes Jr
* k at Af>
97 MLkhm Ave^



i.


