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prisimenama ypatingesnieji pa- ~
skutiniųjų metų Įvykiai, su dė* skautams ir privatiems asme- 
kmgumu minima tai, kas buvo 
patirta gero' viltingai žvelgia
ma į ateitį ir prašoma Dieviš
kojo Kūdikio palaimos.

Mes, Vokietijoj gyvenantieji 
lietuviai kunigai, šių metų ka
lėdiniame susikaupime negali
me neprisiminti bent kai kurių 
savo nuoširdžiųjų geradarių.

Kai vasario mėnesį vienam iš 
mūsų — kun. V. šarkai — at
sekant savo pastoracines pa
reigas, atsitiko sunki nęlaimė 
ir buvo rimto pagrindo abejoti

šiandien kun. V- šarka vėl ku
pinas energijos ir pasišventimo 
darbuojasi Šiaurinėj Vokietijoj

venimo šaltinį sudaro B JAV- 
bių gaunamos Jk. Mišių stipen
dijos. Ir čia skaičiai tasiškal- 
tingiausias dėkotojas —24 ku-
nigams per metas surinkta | 
virš 8000 šv. Mišių stipendijų.

O ir nuolatinės aukos per-'| 
mėnesio katastrofoj sudaužy- Sielovadą Vasaros Vaikų Sto- i 
tojo seno automobilte, dabar

Dar daugiau, vienoj vasario

ir kitiems vargdieniams negali 
likti nesuminėtos. Taip pat ne
nuilstamos pastangos pagelbėti

Po raudonos žvaigždės ženklu
- Istorija nuostabiai kartojasi. 
Bet kai ji kartojasi mūsų pačių 
akivaizdoje, to lyg ir nemato
me. Dar senieji romėnai saky
davo: kas padėta po pačiom 
akim, gerai neįžiūrime. Reikia 
truputi atsitraukti, kad daiktą 
galėtum geriau matyti. Taip 
pat reikia truputį atsitraukti 
nuo gyvenamųjų laikų, kad pa
matytum ženklus, kurie žmo
nes Įspėja, bet kurių jie iš arti 
nemato. Taip jie nepamato ir 
istorijos pasikartojimo.

/ 
tų krauju jo rankos jau buvo 
suteptos, bet daug kas to ne
matė ar nenorėjo matyti Kai 
mūsų laikų Erodas pasiteira
vo, ką dar galėtų nužudyti, tau
tų išminčiai nepasuko kitu 
keliu, kaip tai padarė Trys Iš
minčiai, bet į savo 
sivadino dar naujus 
kininkus.

rūmus pa- 
Erodo tal-

Amerikoj ir Kanadoj gyvenan
tieji mūsų tautiečiai,, niekeno 
neraginami visu lietuvišku nuo
širdumu atėjo jam pagalbon. 
Įvairiose tų kraštų lietuvių baž
nyčiose buvo laikomos pamal
dos jo intencija, ir iš visų 
kraštų plaukte plaukė medžia
ginė parama, taip būtinai rei
kalinga jo gydymui Pa v., Ci
cero, Ui. buvo sudarytas komi
tetas, vadovaujamas prel. I. 
Albavičiaus, per kurį iš įvairių 
JAV-bių vietovių suplaukė 
kun. V. šarkai 1427 dol. Pana
šiai buvo daromos
daugelyje vietovių, organizuo
jant jas Vilniečių Sąjungai,

rinkliavos

ju — nupirktu iš aukų, atliku
sių nuo gydymo. Toks gyvas 
ir nuoširdus artimo meilės pa- ■ tiems, kurie dar gali išemi

gruoti. Visiems kilniadvasiams 
geradariams tebūna pareikšta 
nuoširdi padėka, palydėta mal
dos. 4

Dar norėtųsi ypatingai atžy- 
mėti tuos asmdnis ir organiza
cijas, kurie per šiuos metus 
per Sielovadą teikė paramą 
kultūrinių vertybių formoje. 
Pirmoj eilėj čia tenka padėka 
TT Jėzuitams ir Pranciškonam, 
kurie savo leidžiamą spaudą 
siuntinėjo ypatingai palankio
mis sąlygomis ir tuo būdu pa
darė ją prieinama net patiems 
neturtingiausiems lietuviams 
Vokietijoje. Tikimės, kad ir 
sakančiais metais susilauksime 
jų panašaus palankumo. Kartu 
drįstame kreiptis 4- kitus lietu
viškosios spaudos mylėtojus —

savaime

Arba ir vėL Maždaug tuo pa
čiu metu per spaudą ir priva
čiai buvo kreiptasi į katalikiš
ką lietuvių visuomenę, o ypač 
•į kunigus, prašant paramos 
Europos lietuvių kunigų suva
žiavimui — rekolekcijoms ir 
studijų dienoms. Susilaukta 
greitos ir veiksmingos pagal
bos. Vien J. E. vysk. V. Briz- 
gio pastangomis iš lietuvių ku
nigų buvo surinkta virš 200 
dol. Taip pat visa eilė pasau
liečių ir kunigų savo aukas at
siuntė betarpiškai Lietuviu Ka
talikų Sielovadai Vokietijoje. 
Taip viso susidarė 370 dol. To 
dėka suvažiavimas praėjo labai 
sėkmingai.

Balse Voidetijeje vedėjas J. lanąira Nuotrauka kan. 4. R. Kon&aus.

ir leidėjus
dami atkreipti dėmesio į Vokie
tijos lietuvių ypatingą medžia-

vo leidiniais. Vienas mūsų di
džiųjų siekimą būtų sudaryti 
skrajojančią biblioteką, kuria 
galėtų pasinaudoti ne tik di
desniais sambūriais gyvenan
tieji lietuviai, bet ir pavieniai 
išblaškytieji

Tokios pagrindinės mintys 
kaupiasi Vokietijos lietuvių 
kunigų sielose šiuometinių Ka-

ledų proga. Dviems žodžiais 
jas būtų galima taip išreikšti: 
padėka ir viltis.

Su tomis mintimis jungiasi 
nuoširdžiausi šventiniai sveiki
nimai ir linkėjimai. Dieviškasis 
Kūdikis teteikia gausių malo
nių visiems tautiečiams, telai
mina visų gerus pasiryžimus ir 
darbus, teteikia savo dieviškos 
globos Naujuosiuose 1956 Me
tuose.

TĖV. ALF. BERNATONIS,

’į

Šiomis dienomis nuostabiai 
pasikartojo Betliejaus istorija. 

. , Kristui atėjus į žemę, žmonėm 
buvo apskelbta taiką ir ramy
bė. Taikos Karaliaus sveikintų 
vyko Trys išminčiai, vedami

Kai užsuko į Erodo namus, .tai 
ir tas teiravosi, kur Taikos Ka-

jam dovanų. Tos dovanos buvo 
nekaltųjų kūdikių išžudymas.

Jungtinės Tautos 
rasti geresnio laiko priimti 
naujom komunistinėm valsty
bėm į savo tarpą, kaipkalėdini 
metą. Bet tai yra laiko ženklas, 
kad žmonės geriau tai supras
tų, kad aiškiau pamatytų, kaip 
Jungtinės Tautos pastatė save 
po raudonos žvaigždės ženklu. 
Jisai vis stipriau paženklina 
Jungtinių Tautų politiką, kuri 
nukreipiama nuo ramybės ir 
taikos kelio ir pasukama į pri
pažinimą smurto.

negalėjo

Aš esu labai sužavėtas jūsų atliktais gražiais darbais
Gruodžio 16, 1955 .

Didžiai Gerb. T. Viktorui
Gidžiūnui, O. F. M.
680 Bushwick Avė.
Brooklyn 21, N. Y.

kite kruvina raudonoji 
dė. Taikos ir ramybės 
buvo atsiliepta smurtu.

žvaigž- 
balsan

Šiemet prieš Kalėdas 
istorija pasikartojo Jungtinėse 
Tautose. Jos buvo baltoji žmo
nijos žvaigždė, kuri turėjo neš
ti tautom ramybę ir taiką po

pati

Įvairių tautų išminčiai, patys 
Skiliausi jų atstovai, Jungtinė
se Tautose keliavo dešimti me
tų taikos ir ramybės linkui.

Kristaus Gimimo šventėje 
niekas negalėjo pikčiau pasity
čioti iš tų, kurie už geležinės 
sienos išsiilgę laukia taikos ir 
ramybės. Viršum jų galvos su
stiprintas Erodo kruvinas kala
vijas. Bet jei nekaltai pralie
tas kraujas niekam be atlygio 
nepraeina, kuo save galės pa
teisinti mūsų laikų 
žvaigždė”? Sudėtos į 
vis labiau sudūžta*, 
kaip teisingumo ir 
principai aukojami
pridengti Žmonėm telieka nu-

Didžiai Gerb. brangus Tėve 
Viktorai,

Nuoširdžiu dėkingumu įver
tinu Lietuvių Tėvų Pranciško
nų darbą jų įsikurtame Šv. Ka
zimiero vienuolyne Brooklyne. 
Neperseniai turėjau garbės pa
laiminti pirmuosius Tėvų Pran
ciškonų žingsnius, skirtus čia 
gyvertantiem lietuviam, kada 
šventinau jų pastatytą spaus
tuvę. Kada laiminome pradeda
mąjį jų darbą, dėjome viltį ir 
meldėmės, kad mūšų palaimi
nimas būtų vaisingas ir Vieš- j 
paties pripažintas. Aš esu pa- l 
tenkintas ir jaučiuos laimingas,

“baltoji 
ją viltys 
kai regi,

moralės Dievo' Apvaizdos vedamas, 
niekšybei

■VYSK. R- KEABNEY.

pasinaudodamas man suteikta žįstu Jūsų atliktą darbą 
privilegija, leidau Jums ir Jū- pastaruosius metus. Jūsų 
sų geriesiems Tėvams įsikurti sūs leidiniai lietuvių ir anglų 
Brooklyne. , kalbomis yra tikrai gražūs ir

per 
gau

džiaugti tilpusiais juose giliais 
religijos, literatūros ir meno 
straipsniais. Aš esu labai suža
vėtas šiais gražiais darbais, ku
riuos Jūs ir Jūsų konfratrai 
atlieka. Taip lygiai aš žiūriu ir 
Į ateities darbus, kuriuos Jūs 
ir Jūsų konfratrai atliks Baž
nyčiai ir šiam kraštui ir Jūsų 
numylėtai lietuvių tautai Jūsų 
•įsiąteigimas Bushwick Avė.. 
Brooklyne, džiugina mus visus.

Sveikiname Jus ir Jūsų kon- 
fratus, linkėdami linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me- 

^tų, kad galėtumėte tęsti dide
lius ir gerus darbus.

Mes meldžiamės, kad atei
nantieji metai būtu ge-esni 
mūsų Bažnyčiai, mūsų kraštui 
ir mums brangiai lietuviu tau
tai, kuri patyrė tiek daug, var
go praeitame karo. Tikimės ir 
meldžiamės, kad visa tai pasi
baigtų visam laikui. X

Nuoširdžiai jūsų Kristuje
RAYMOND KEARNEY 

Lysinips Vyskupas
Brooklyne auxiliarus mų laiškus išsiuntinėti, rašo

ATVIRAS LAIŠKAS VISUOMENEI
Būdamas dabar Europoj, ap- laiškus laikraščiams į Ameriką 

lankiau visas gausingesnes lie
tuvių gyvenamas vietas Vokie
tijoj bei Austrijoj.

Visi Vokietijoj ir Austrijoj 
šalpos reikalingi yra žinomi 
Balto organizacijai. Maisto, 
drabužių ir pinigų išdalinimas 
yra puikiai vykdomas per Bal
to sutvarkytą tinklą. Ypatingai 
Vokietijoj šalpos veikla yra ge
rai išvystyta, nes čia visame 
krašte yra 122 vietovės, kurio
se veikia lietuvių šalpos ko
misijos. Komisijoms iš Muen-
cheno centro paskirstomos gė- čius finansinės pagalbos, žinau 
rybės, o jos išdalina reikalin- keletą asmenų, mėgstančių iš- 
giems šalpos žmonėms. Visi, gerti, kurie irgi rašo laiškus,

ir į kitus kraštus, kreipiasi į 
organizacijas ir pavienius as
menis, prašydami aukų. Kai 
kurios redakcijos, gavusios to
kius laiškus, persiunčia Balto 
organizacijai patikrinti, čia pa
minėsiu vieną tokį, tik ką gau
tą V. M. laišką iš Vokietijos. 
Jame V. M. prašo iš Amerikos 
pinigų, nes gyvena susidėjęs su 
vokiete, nori skirtis su savo 
teisėta žmona ir šiam reikalui 
jam yra reikalingi pinigai. To
dėl jis ir kreipiasi į amerikie-

rie siunčiami į Mueneheno Bal
to Centrą.

Šią tvarką įvedžiau 1952 me
tais ir ji nuolat labiau tobuli
nama bei išvystoma. Tikybiniu 
ar pasaulėžiūriniu atžvilgiu jo
kios diskriminacijos šalpos 
veikloj Baltas nedaro. Supran
tama, vienas kitas iš Balto šal
pos išskiriamas — ar tai dėl 
to, kad šalpą prageria, ar todėl, 
kad gali, bet vengia dirbti ir 
nori iš šalpos gyventi

Patirta, kad kai kurie gir
tuokliai nenorintieji dirbti ar 
savanaudžiai ir sugebą prašy-

Mano nuoširdus patarimas

tvarkyti organizuotai, tai yra, 
per Bendrąjį Amerikos Lietu-

drąjj Kanados Lietuvių Šalpos 
Fondą ir t. t. ir visas aukas 
siųsti per šias centrines labda
ros organizacijas.

Kurie gaunate esmeniškai 
laišku ar prašymų, irgi per
duokite juos centrinėms šalpos 
organizacijoms, o jos tinkamai 
ištirs ir dalykus teisingai su
tvarkys.

jaus žvaigždę ir prašyti dau
giau išminties tautų vadovam. vertingi. Mes galime pasitavo ir Erodas. Nekaltųjų tau-

lis tur būt norėjo, kad vaiku- Ji tokia maža ir skursni, tiek
BIRUTĖ EMPAKERYTĖ

Kalėdų senelis labai suvargęsRamiąją naktį

ko. Ten, kur jis bus, skambės didesnė būdama ir galėdama 
taurės, o grįžęs kitą rytą paša- gerai suprasti tėvelio reikalus.

imato nueitų pėdų. Tartam

Juk kartais istorija kartojasi.

toli nuo

£

voju.” — kartoja pats sau Povi
las. "Kas praėjo, negalima au

— Aš? — šis lyg iš miego 
pabunda. — Tu man sakei ką, * 
Jonai? — nustemba lyg negir
dėjęs kaimyno, šis nusijuokia 
ir nueina toliau, pas kitus.

Ji pabučiuoja jam į skruostą. 
Algutis nėra per daug paten
kintas, tačiau daugiau nieko 
nesako.

keliauti savais keliais į geres
nes dienas, kurios jau seniai

Ji paguldo vaikus. Dabar
savųjų ji neleidžia į lauką snie- 
gan. Kai kad lauke vaikai su

ramiau, kai visi drauge. Nėra 
tik vieno... Tačiau prie to jau 
daugiau ar mažiau priprato.

dienų praėjo. Jis vis ne namie, 
vis su reikalais išėjęs. Kai

kės. Juk jiems nereikia daug

tasis Algirdukas ir žiūri į ją 
savo nekaltom akelėm. Atsisu-

na. Vaikai tuomet jau miega, ir

kartoja Algutis ,ir

kabindamas. ba tik vienas vyras. Jis uždirba

žiūrėk, kiek daug vaikų yra už bet jis vakarus praleidžia smuk-

didesnių. Na, ir kai tu būsi vie

ti kitais metais, — garsiai gal
voja mergaite. — Juk aš esu

krmtąs

“Dievuliau, kokie mes buvo-

— Kas tau, Povilai? — klau
sia kaimynas ir pajudina už

vyresnis Algirdukas. Tai klau-

Bėtf į visus klausimus, kartais

das keistas, ir pats nenori kal
bėti.

Tai jos vyras. Tai Povilas, be 
kurio anomis dienomis ji ma
nė negalėsianti gyventi, vos 
vienai dienai jam kur išvažia
vus. Vos išėjus, namuose su ja 
palikdavo'toks nežmoniškas li

ge ir save Įtikinti.—Juk mums

ir - Mamyte, — sako vėl maža- ną į antrą, nusijuokia ir atėjęs

ateinantį Išganytoją, o gal apie

Bet kodėl Petruko tėvelis 
gesys. kurio manė niekuomet šiandien neturi dirbti? — kar

toja vėl vaikas.

Jis bene gudriausiai ir padaro.

radusi atsakymą.

TuT būt Dievulis taip no* gas baltuoja. Jau apdengtos



solisčių chorai Detroite

BRAZILIJA - SAO PAULO

nuo

ŽINIOS Iš PHILADĖ HUOS, PA
parapijos salėje. Pradžia

apie 
HO

Alfee Stephens Ansamblio 
koncertas, kurį rengė Draugas 
Detroite Holy Redeemer audi
torijoje gruodžio 10 d., jau pra
eityje, tačiau mielais koncerto 
įspūdžiais detroitiečiai dar te-

gruo- 
t ikrąi

konferencijoje Waterbury sau
sio 21 d. 2 vai. p. p. bus posė
džiai, kuriuose bus aptarta p®-

gjesmėsšaarse koncerte atro
dė vietoje. 500 klausytojų pa
rodė savo supratimą, ir niekas* 
nepašoko po giesmių ploti;

vicepinn. 
: — sekr.

Išrinkta nauja valdyba sekan
tiems metams: J. Steputionfe- 
nė — pirm., A. Dvareckienė—-

lankyti. Federacijai atstovauti 
išrinktos: M. Songailaftė, O. 
Songaiiaftė, A, Ogiom, O. Kva-

asmenys prašo- 
parengimus re- 
teirautis 

telefonu

d. 11 vai. pamaldos už žuvusius 
kovoje dėl laisvės; 3 vai. P-jp-5 
rezistencijos minėjimo vadan-

joje. nuo pat seniausiu laikų, 
kviečiami komisijai padėti.

Metas.

mine- 
niekas

1965 m. i«pkx. 26 d. Tuojau į- 
sjjungė įveikimą, Įsirašyda
mas* j Simono . Daukanto ir 
Švento Jurgio draugijas. Persi- 
kė^S Į Detantą, įstojo į Lietu
vai Vaduoti S-gą. Šioje organi
zacijoje uoliai pasireiškė, rink-

ka įsileistų tremtinius. ■
A. Kizis yra SLA ir Tėvynės 

Mylėtojų narys; didelis radio 
valandėlės Baltic Melodies rė
mėjas ir dabartinis rėmėjų iž
dininkas . Rėmėja.

Liet. kat. parapijos bažnyčia 
gražiai išdekoruota lietuviš

kais motyvais. Atnaujinti ir vi
si altoriai. Dedami gražūs, sko
ningi vitražai. Dekoravimo dar
bą atliko daiL Ant. Navickas.

Vilius Aleksandras Juška , 
gyvenantis Čikagoje, atvyko

i S. Paulo vesti Zitos Levickai-

mos dalyvius ant scenos lyg 
ant būgno, kartais net gi sce
nos nenušlavę, pianino nenu
dulkinę). Koncerto pradžia ne
daug tepavėlinta. Ačiū Dievui, 
kalbų buvo maža, nors visiems 
koncertų rengėjams reiktų 
pagalvoti, ar iš viso tos padė
kos kalbos reikalingos, nes iš 
tų kalbų dažnai išeina dar ki
tas “koncertas”. Galima gėles 
ar kitokias dovanas ir tyliai 

tai jau visi

Iš solisčių maloniai nuteikė 
Eleonora Zapolienė, kuriai tik 
sunku amerikietišką akcentą 
nugalėti Publika šiitai priėmė 
ir St. Klimaitės-Pautienienės 
dainavimą, apgadestaujant tik, 
kad jos forte nėra tiek mielas, 
kiek piano ar pianissimo. Ge
novaitė Peškienė tiek duetuo
se, tiek solo partijose buvo be 
priekaištų. Gražiai buvo apvai- 
dintas A. Lankunytės ir R. Lu- 
koševičiūtės duetas, tačiau ten
ka abejoti, ar balsų per daug 
skirtingi tembrai tinka duetui. 
Jau geriau yra susidainavusios 
E. Zapolienė ir G. Mačytė. Iš 
viso balsų solistiškumas jau
čiamas net ir ansamblio daino
se. Tą gal paryškina ir grupi
nis išsidėstymas ^scenoje. Toks 
ansamblio išmėtymas po sceną

sekan 
pirm..

mės -
naktį”
šventa tyla. Tik po trečios — 
Žemaičių Kalėdų giesmės, ku
rios žodžiai daugiau dainuški- 
niai, — delnai pradėjo šilti.

b Antanas Maceina Baltų to-< 
stituto leidžiamame metrašty-z 
je Commentationes * Baltieae, į 
atspausdino vokiškai platųi 
straipsni apie lietuvių liaudies/ 
dainas, nagrinėdamas jas kaap ’l 
lietuvių’ sielos išraiška. Straips
nį Baltų Institutas išleido .-š 
atskiru atspaudu, kuris turi 41 U

Įteikti, o už ką, 
žino.

Koncertas pradėtas ir už-

skyriaus gruodžio 
išrinktoji valdyba 
pasiskirstė taip:

- pirm., Anta- 
vicepirm., Al

girdas Januškevičius — sekr., 
Antanas Impulevičius— iždi
ninkas ir panelė K. Adams — 
narys.

— Kultūros Taryboje kilo 
sumanymas paruošti Philadel- 
phijos lietuvių istoriją 
rašti. Medžiagai rinkti ir tvar
kyti sudaryta komisija iš prof. 
Jono Puztoo, Balio Raugo ir 
Broniaus Dirmėno.: Asmenys, 
turį žinių ir medžiagos apie

Lietuvių bendruomenės
organizavimas eina sunkokai. 

Organizacinio komiteto pirmi
ninku yra prof. Ant. Stonis. 
Nors ir lėtai, bet eina prie tiks
lo. Komitetas sudarytas iš be
veik visų organizacijų atstovų, 
išimant Liet. S-gą Brazilijoj, ku-

Nors Brazilijoje yra karo rią globoja Lietuvos konsulas 
stovis, tačiau praktiškai jis pa- S. Kaulys, pirmininkauja Juo
delė tik spaudą, radiją. Taip zas Ciuvinskas .
pat uždrausti viešose vietose 
politiniai mitingai Visų kitų 
kultūrinio pobūdžio susirinki
mų bei parengimų. ‘brazilų ar 
svetimšalių, nepalietė. Galima 
šaukti susirinkimus be jokio 
policijai pranešimo, žinoma, 
atatinkamose valdžios įstaigose 
registruotų organizacijų.

lis Bet anam straipsny nė to 
nebuvo užsiminta. Priešingai, 
Lėtu vos kariuomenei pripažin
ti dideli nuopelnai. Mintis bu
vo tik ta, kad reikia mažinti 
tuščiažodžiaujančius minėji
mus ir jungtis apie Vasario 16. 
Tai dūrė tiem, kurie nenori ar 
nesugeba giliau pagalvoti, bet 
labai gerai geba įžiūrėti savo 
nuopelnų nuvertinimą. Protes
to autorius būtų geriau pada
ręs, jei savo raštą būtų bent 
dvejais metas paankstinęs ir 
atsiuntęs į Brooklyną, kur Lie
tuvos karidomenės šventę mi
nint vos neprieita prie mušty
nių. Negi tokiu būdu pager
biamos sudėtos tėvynės laisvei 
aukos? Pagaliau, kas nori, 
gaiš daryti, kaip jis nori. Yra 
laisvė. Kitaip buvo po 
džio 17 perversmo, to 
griaunamojo darbo.

Labai būdinga, kad į 
tą Darbininko straipsnį 
nei laišku nei laikraštyje neat
siliepė dėl siūlymo ir Tautos 
šveirtię jungti su Vasario 16. 
0 rodos tauta yra reikšminges
nė ir svarbesnė net už kiekvie-

—>-Prof. Pranas Skardžius, 
išgyvenęs sunkią šeimos nelai
mę, susisiekimo nelaimėje žu
vus jo žmonai, numato persi
kelti Piiiladelpbijon.

— Radio Balsas ruošia Nau
jųjų Metų sutikimą šv. Andrie
jaus parapijos salėje .

— Parengimų registraciją 
pavesta tvarkyti Lietuvių Ben
druomenės valdybos sekreto
riui Antanui Impulevičiui. Or
ganizacijos ir 
m i numatytus 
gistruoti arba 
užregistruotus 
7-2720.

— Balfo 
mėn. 18 d. 
pareigomis 
Adolfas Bačas

pakviesti: klebonas kmtdr. 
Boreišis, klebonas kum. M. Dau
mantas, klebonas kun. M. Kun-' 
dratas, adv. J. Kavaliauskas, 
adv. Alex Conrad, W. J. Adams 
ir S. Sližys. _ ; ‘ \

Vakarienė pradėta malda, 
karią atkalbėjo lamą. Dauman
tas. Kalbas pasakė valstybės 

/ atstovas J. Kavaliauskas, kun.
Daumantas, S. Balaker, W. 
Adams ir Helen Rauby. Visi 
kalbėto jai iškėlė Kirio asme
nybę ir jo nuveiktus darbus 
lietuvių tautai Sveikino rašy- 
to jas A. Valuckas, J. Sakalas, 
M. Šimonis, Overaitis, A. Kve- 
deras, J. Ambrose, F. Motuzas, 
V. Tamošiūnas, Dr. Birutė Ma
tukas, J. Briedis, M. Balčiūnas, 
P. M. Kučinskai ir kiti. V. Sala- 
džius, Baltic. Melodies progra
mos vedėjas,Sveikino oro ban
gomis, baigdamas “Savanorių 
maršu”.

Buvo įteikta ir dovanų. Ra- 
dijo valandėlės rėmėjų vardu 
Petravičienė Įteikė laikrodi, 
kita dųvana nuo J. Ambrose. 
Giminės
iš Toronto ir- M. Kizis su žmo
na iš Windsoro — Įteikė puokš- 

_ tęs gėlių.
Sugiedojus Ilgiausių metų, 

A. Kizis tarė padėkos žodį pa
reiškęs: “žmonės stato dide
lius paminklus' ant kapų, betgi 
numiręs žmogus to nežino. 
Man statote paminklą dar gy
vam esant, suteikdami didžiau
sią pagarbą. Dėkoju nuošir
džiai visiems ir kol Dievas dar 

. man leis, aš dirbsiu tautos Ja

ro Varoųparapije* 
't itas Montaealyje,
8 atgrojęs ntištos, šita

Tento pasigėrėti detroitiškės 
rengimo komisijos darbštumu 
ir sumanumu Koncertas buvo 
gerai išreklamuotas, didžioji 
bilietų dalis išplatinta, scena 
gėlėmis papuošta. (Kaip daž
nai mūsų koncertų ar minėji
mų rengėjai išleidžia progra-

pirm., Sofija
— vicepinn.,
— sekretorė,

iždinin-
— na-

turėjo prieškalėdinį pobūvį prie 
lietuviškos — i 
puoštos eglutės

— Kalėdų dieną moksleiviai 
ateitininkai ruošia vakarą su 
Šokiais jaunimui Šv. Andrie-

• Charles Lukša savo įstai
gą Lithuanian Realty Co. iš 
3502 W. Pico Blvd., Los Ange
les, CatiCssperkėlė į naujas pa
talpas šiuo adresu: 2648 Grif- 
fith Tark Blvd., Los Angeles 
39, Calif.. telefonas: NO 4-1733. 
Charles Luksis yra žinomas 
lietuvis biznierius, daug metų 
sąžiningai tarnauja saviesiems 
perkant gyvenamuosius namus 
ar investuojant pinigus, ieš
kant paskolų, darant draudi
mus turto nuo ugnies ir auto
mobilius nuo nelaimingų atsi
tikimų. Kad geriau aptarnau
tų savo interesantus, jis pasi
kvietė bendradarbiais Br. Bud
rumą ir dr. P. V. RautinaitĮ.

• Kun. Antanas Treški pri
imtas į Grand Rapids. Nch.. 
^vyskupiją ir paskirtas vikaru Į 
St. Joto) Vienney parapiją

— Naujai išrinktoji Lietu 
vių Bendruomenės valdyba pa
reigomis pasiskirstė 
čiai: Mykolas Bigenis 
kun. dr. Martusevičius ir Ka
zimieras Cikotas — ’ 
Antanas Impulevičius 
Vladas Bagdanavičius ir Jurgis 
Adamonis 
mas Ramanauskas 
narys.

— šv. Andriejaus parapijoje, 
klebono kun. J. čepukaičio rū
pesčiu įsteigtas Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos sky
rius. Valdybą sudaro: Vincen
tas Gruzdys — 
Romanauskienė - 
Onutė šeštokaitė 
Kazimieras Cikotas — 
kas ir Algis Gečauskas 
rys . -

— Ptof. J. Žilevičius, ateiti- 
ninkų Sendraugių pakviestas, 
skaitys paskaitą: Liaudies dai
na ir atgimstančio ji lietuviško
ji muzika. Paskaita bus ilius
truojama liaudies dainomis ir 
muzikos kūrinių ištraukomis. 
Paskaita vyks šv. Andriejaus 
parapijos salėje. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečiami visi.

• Laiškas redakcijai. SveftF S 
nu su šv. Kalėdomis ir Naujais: 
Ketais, linkiu daug latinto ūta 
sėkmės Tamstoms, Mieli Dajįg 
bmotojai! Mielam “Darbinin- j 
kui” linkiu daug metų gyvuoti i 
ir stiprėti, ginti ir toliau pa-f, 
vergtos Tėvy nės Lietuvos lais- ž 
vės bylą, ir toliau ugdyti mūsųį 
tautos kalbą, kovoti dėl jūs iš
laikymo mūsų jaunosioms kar- 
toms.

Nuoširdžiai dėkoju Tamstom < 
už mielą laikraštį, kuri shin- ; 
tinėjate man ištisus 1955 
tus kreditan. Nelikdamas sko- į 
lingas .siunčiu su Šuo lagkuT 
6 dol. prenumeratos mok. ut 
1955 metus. Prašau snnrtzuėti

parašytos, kąip VI. Jakūbėno— 
“Rugsėjis”, Br. Budriūno 
‘"Šauksmas” ar B. Markaičio, dgo grojimo plokštelė 
SJ, "Numirė karaliaus šuo”* mąs, talpinąs 15 dainų 
&nagu, kad. mūsų kouųaorito- Taigi dabar daug detroitiš- 
riai lietuvišką dainų repertua- kių Ansamblį girdi namie, ta
rą turtina. čiau tikšti ir .mielai lauks jo

Ansamblio vadovės Alice-v ir vėl kada nors atvykstant. 
Stephens mostai didingi ir tiks- P. Natas.

suabejoti, ar jie patys sugebė
jo būti objektyvūs, paremda
mi ^kaltinimus dėl “mirtinų 
nuodų” ir “griaunamojo dar
bo”. Ir be tos pastabos raštas 
nebūtų patekęs Į krepšį vien 
jau dėl pagarbos Lietuvos karo 
invalidui, nors straipsny tebu
vo siūlyta pagalvotų o jis vi
sus kviečia protestuoti. Tai, 
žinoma, jo reikalas, kaip jis ką 
supranta. _

Graudenimas apie savanorius 
kūrėjus ir partizanus yra den
gimasis kilų nuopelnais. Ne
priklausomos Lietuvos laiku 
kariuomenė stovi viduryje tarp 
savanorių ir partizanų. Pirmų
jų ir pastarųjų aukos nuopel
nais dengiant visumą,, lengva 
iškreipti tikrąją aukos vertę. 
Ir Lietuvos kariuomenės žmo
nės vargiai būtų dėkingi tam, 
kuris - reikalautų jiem išskirti
nos pietos tarp kitų valstybi
nės bendruomenės dalių. O 
atsižvelgiant į nelemtuosius 
1940 metus, vargiai jie sakytų.

'kad Lietuvos kariuomenė yra 
pateisinusi savo buvimą tom ną jos laisvei sudėtą auką. Ką 
sunkiom dienom daugiau vi re4kMų ir Nežinomojo Karei- 
kitas-^Ketuvių visuomenės da- vio kapas, jei aplink jį nebetik

tų tautos? To neužsiminė nė 
protesto autorius. Tai rodo, 
kad jprotęstaą yra daugiau as
meninio ir grupinio pobūdžio; 
jis taip pat rodo, kad savo tau
ta iš akių išleidžiama, kai pa
norima tik jos dalim rūpintis.

Autorius sakosi težinąs “du 
istorinius dokumentus, kuriais 
išreikšta tautos valia”. Yra dar 
trečias tautos valios dokumen
tas — tai Nepriklausomos Lie
tuvos demokratinė konstituci
ja. Demokratija yra Vasario 16 
akte pabrėžta, dėl demokrati
nės Lietuvos kovojo savanoriai 
kūrėjai, dėl jos kovoja dabar 
paveiktoji Lietuva ir jos parti
zanai. Turėjome savo metu ir 
Konstitucijos šventę, kaip ją 
turi kiti kraštai Kai kuriem 
kraštam tai pagrindinė šventė.. 
O vis dėlto toji šventė buvo pa
naikinta dar Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Kodėl niekas nekėlė 
protesto? Nebuvo galima. O 
dabar laisvame krašte, užuot 
pasinaudojus laisve ir pasvars
čius, kaip straipsny buvo siūlo
ma. puolamasi kotiotis, šūkau
ti. protestuoti. Lyg tiktai to 
būtum pasimokę iš praėjusių 
dienų.

Kam jau atrodo, kad minė
jimų nėra gausu ir Kariuome
nės šventę reikia išlaikyti var
dan savanorių kūrėjų aukos, 
tai ir vadinkime ją Savanorių 
Kūrėjų diena. Kaip ji dabar va
dinama ir minima, nekiekvie- 
nam krašte net gali būti sąly
gos ją minėti. Rodųp. aišku 
«odėl. Ir tai nėra dar joks štab- 

, uys nei neiuvismuni
.L—a 11.* —. Ii -■■i,*- -* 1 Kpuoseieii frei JitmivyiMp r wwi*

pinienė, V. Pauteuųkfcnė ir kt
— Ilgametė Šy. Pranciškaus 

parapijos geradarė Leonora

Palaidotas graodtio 12; 
realro universiteto kaųdųtog
• Aitai* Mas*. Petrai 

Koakevifienė, 85 metų, iį 
gruodžio 3 <L Palaidota M 
Pranciškaus lietuvių pan$ 
bažnyčios. Jos anūkė Jeaar| 
skaitė, 25 metų, grįždatoa 
senutės laidotuvių, patai 
medį ir užsimušė. .
• Jonui VildnuL gyv .35

se Tee, Wayville, South 
tralija, gyvenusiam Hanaul 
st o v y k loję, studįįsvsB
Frankfurte, gruodžio 14ML 
daryta sunki tulžies opera 
Pranas Grušas kviečia J4? 
džių pažįstamos ir buvtt 
kolegas Frankfurte padėti 
džiains bent maža auka. Al 
siųsti arba J. Vikfitiaus adr 
arba Pranui Grušui 720 Ir 
Avė., Syracuse 10, N. Y.

Kalėdinis vaidinimas 
sausio 8 d. ruošiamas

Paulo lietuviams .
Moksleiviai ateitininkai 

stovyklaus prie Atlanto 
sausio 22 d. ligi vasario 5 d. 
dviem pamainomis.

Tiriamos galimybės Įsigyti 
nuosavą rtovyklavimui vietą.

Būrys lietuviško jaunimo 
ateinančių metų pradžioje 

mėgins laikyti egzaminus į 
universitetą.
Seselių pranciškiečių gimnazijų 

šiais metais išleido pirmą 
abnurientų laidą, viso 31 moki
nys. Didesnę dali sudaro lietu
viukai ir lietuvaitės, Brazilija 
je gimusieji.

Savaitraštis “Misų Lietuva".
jau pradėjo devintuosius 

metus. R-

Felicijai Zarankienei, jos mylimam broliui 
Monrealio lietuviu parapijos vargoninkui, muzikui

ALEKSANDiAl PIEšINAI

šiam pobūviui suruošti dau- ■ ;
giausia darbo Įdėjo šeiminin- M . J
kės M. Rabasauskienė ir S. /
Semaškienė, joms padėjo Ba- . _ _
laker ir J. Balnionis. Harper - I -
Canton ir Antoinette Webber
papuošė stalus. "L. Vismantas 
paruošė programas Įvykusiam SANTA n.Ai s N«rtfc Pole,
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LOAN ASS’N.

NEW LENOX LUMBER

and Hardware Co.

To Ali

fiO
LOAN ASSTf.

1C1« W. «3rd St.
Health and Happiness

and

We bring a message of eheenla all <w friends 
aMi neighbBrs. Wonde|Kftil are tbe things in 
store foi you in tbe gtorions New Year ahead.

HoBday Greetings 
and best wishes toour 

manyfriends

>fay thjs Holy Hofiday and the 

Near Year to rome bring you 

Health and Success.

. «7-; v-

CL U B
st w. iHvnaoN st.

PANAMA-BKAVCK, INC.
Cartoon Papers - Inked B&bef«s 
DapSieath^ Sappiies Unimasters 
SecretJ»ial Snpp&es - Aerosol 
Prodnets - Typewriter CSeaner 

Room Deoderant - Statie 
Elecfericity Rmrisher - Hand 

Cleaner. CaH Yoor Local Paną- 
ma-Beaver Man 

“Ahrays a Lwe Wire”

= May the glory of this 
Joyous Season surround yoa.

and your loved ones

We wish yoą the best ot ~ 

everythtog for tbe Hobdays and 

thę New Tears ahead. /



SCHOOLS

BUS. OPPORTUNITY

DISPLAY

Tel. APplegate 7-0349

BROOKLYN, N. Y.

TALARSKI
Fl'NERAL HOME

•perfectt
TeL CHapel 6-1377

Transglobus

PLAYLAND

Lietuvišku Saldainių Centras

Christmas and Confirmatkm 
Gifts That Come From the Heart 

Give the Lasting Gift, Give a 
Rosary. Choose from our large 
variety .85 to 15.00

P. A. S. 1000 tabl. 
Rimifon JOM tabl.

NURSES GENERAL DUTIES 
Ali shifts, start $250, 3—11 
P. M. A Night shifts $260 
Regula? increments also 

Certain Faculty Positions Open 
Apply to Director of Nurses 

Ali Souls HospHal 
MORRIS TOWN, N. J.

ST. MARVS HOSPITAL, SCHOOL OF NfRSING. 1298 St. Mark’s Ave„ 
Brooklyn, N. V. PResident 4-8600; Conducted by Pranciscan Sisters of St 
Joseph; SfeBer M. Silverine.

nesvarbu, ar Eisenhoweris bus 
kandidatas; tada, kai bus pa
skelbtos platformos, esą bus 
matyti, kuri jų naudingesnė 
darbo žmogui. Tuo tarpu vice
prezidentas W. Reuther, agre
syvus, ambicingas, yra demo
kratų kairiojo sparno veikėjas.

58 St, near Madison- Avė. See it 
at 12:20, 2:20, 4:20, 6:20, 

8:20 and 10:20. _.

KITOKIA "STATYBA 
KAZACHSTANE

Holiday Gfoetings to all 
BALDWIN FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION 
2303 S. Grand Avė. 
Baldwin, L. I., N. Y.

Holiday Gracinga to all 
FLATBUSH FEDERAL 
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION 
at the Junction of Flatbush 

and Nostrand Avės.
Brooklyn, N. Y. 

Safetyof your savings 
insurad up to $10.000.

Zone—State

Circle in the Sųuare, 5 Sberid- 
an Sųuare (7 Avė. & W. 4 SL) 
Res. OR 5-9437. Closed Mon. 
Eves. Incl. Sun. 8:40. Mats. Sat 
and Sun. 2:40.

SAINT MABFS ACADEMY 
TJ’ZiNARnTOU'N — MABYLAND. Boarding School for Girto Elementary 
and High SehooL Department^. State Affiliation. Terma Moderate. Apply 

to the Direetress. .' . '

Šeštadieninė lietuvių vaikų 
mokykla gruodžio 26 d. 4 vai. 
Švento Andriejaus parapijos sa
lėje rengia nepaprastą pasi
linksminimą.

Hartford šeštadieninės mo
kyklos mokiniai suvaidins la
bai. įdomų veikaliuką. Veikalė
lyje nauji kostiumai, naujos de
koracijos.

Bus parengta Kalėdų eglutė, 
prie kurios iš Lietuvos miškų 
atvyks vaikų aplankyti jų gera
daris senelis. Kiekvienas vai
kas gaus iš senelio dovanėlių.

Po parengimėlio seks suau
gusiems šokiai, ‘žaidimai, pasi- 
vaišinimas turtingame bufete. ‘

Mokytojos bus savo darbu 
patenkintos, jei susilauks Į pa- 
rengimą, daug tėvų, vaikų, šau
naus jaunimėlio. Kvietėjas.

TOPLACR, ^ 
' - YOUR AD
CALL LO 3-7291

CANCEL OR CHANGE

Free parking at . . . 
SACBAMENTAL SHOP

227 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 11, N. Y. 
Tek STagg 2-7524

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

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

žmonių, daugiau pinigų, dides
nius streikus gali organizuoti 
ir tvirčiau tokiu būdu parauti 
savo reikalavimus.

Susijungusios AFL—CIO da
bar turi savo žinioje 15 mik 
narty.

Joms dar nepriklauso kitos 
smulkios unijos, kuriose yra 
vigo apie 1,8 mik darbininkų. 
Taigi viso organizuotos darbo 
jėgos yra 16,8 mik, arba 25% 
visos Amerikos darbo jėgos.

Bet unijos dar turi galimy
bių plėstis.

Dar yra 26,3 mik darbinin
ku unijom nepriklausančiu.

Tai daugiausia ofisų tarnau
tojai, smulkios prekybos, teks
tilės, cheminės pramonės dar
bininkai ir tarnautojai. Jei juos 
paims I# savo žinią AFL—CIO, 
tai turės 64% visos Amerikos 
darbo jėgos. Kiti 24,1 mik ar
ba 36% jau yra farmose, val
džios įstaigose, namų apyvoko
je ir kt. dirbančių, kurie sun
kiau prieinami unijom. *

Kiek unijos reiškia darbinin
ko gerovei? Reiškia daug, jei-

Pvz. plieno gamyboje nuo 
1946. iki 1955 atlyginimas paki- 
lo ^7%, automobilių gamybo
je 82%, 1 mėsos pramonėje 
124%, geležinkeliuose 46%, 
anglių pramonėje 57%, staty
boje 7%. Tuo tarpu menkiau 
susiorganizavus mokytojam pa
kilo 82%, federalinės valdžios 
įmonėse 64%, smulkios preky
bos — 38%, skalbyklų 34%.

Darbo unijos yra ir
politinė jėga. Priklauso dau

giausia nuo to, kas vadovauja.
Dabartinis prezidentas Geor

ge Meany laikomas konservaty
viu. Tačiau jis mano kad poli
tinės priemonės reikia vartoti 
kovoje dėl darbininko geres
nės ūkinės padėties. Jis pareiš
kė tam tikrą neutralumą prezi
dento rinkimų atžvilgiu: esą

MADONNA SHOP 
. Religious Articles 

51* St. John’s Place, Riverhead. L. L 
Behind the Auditoriam of 

St. John the Evangelist School 
Pilone Orders Filled 

Tel. PAric 7-3669

UŽSISAKYDAMAS DARBI
NINKĄ 1956 METAIS TUR6SI 
MALONUMO IR TOLIAU SEK
TI ĮDOMIAS IR PATRAUKLIAS 
PONO TOKIO IŠDAIGAS.

Jei nori ką paskelbti
DARBININKE, 

skambink telefonu: 
GLemnore 5-7668

$8.64 
3.04 
5.90 

10.67
8.70 
3.75 
4.25 
3.18
5.95
4.80
3.68
4.35 

3400
. 7.20

8.40

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

(record changers).
| Aptarnaujami rajonai: Brooklyn, Maspeth, Woodhaven.
| Richmond HilI, Ozone Park, Forest BSD, Jamaica.

Darbas atliekama* prityrusio techniko, pripažinto 
BOA Instituto, New York*.

Darto valaadeo: kaofiea nuo 0 v«L'ryte fld 8 vai. rak.
| >lr—ilnalafa ana 0 vaL ryta ld I nl vak.

Warm & Sincero Holiday 
Greeting to all our friends 

and pafrons.
HENRY GRIFFITHS 

CATERER
686 A. Washington Avė. 

Brooklyn 38, N; Y. 
ST 3-2377

LOVE FINOS A WAY
ta serve Christ and save souls in 
Hospitals. Schools, Day Nurseries 
and the care of orphans and un- 
derpriviieged children. Young iadies 
are invited to "find this way".

Write to: Vocation Directress 
Sisters of St Francis 

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

Geriausią Kel^p JyuhHg bintako ir valstybės l&hmu. O 
ir laimingų. Naujųjų Metų lin- augdama, ji gauna daugiau 
kiu Jums, p. Redaktoriau, vi
sam Jūsų štabui, maloniem šio 
skyriaus skattytojams ir viriem 
lietuviams šachmatų mėgėjam.

Jūsų
Kazys Merkis
431 E. Seventh St.

So. Boston ^7, Mass.

WIN YOUTH
FOR CHRIST...
IN THE CLASROOM

IN THE SHOP
ON THE PLAYGROUND

AS A
BROTHER OF CHARITY
For Information. Contract: 

THE VOCATIONAL DIRECTOR 
Boyhaven, West Newbury, Mass.

JUOZAS GRABAU 
BEAL ESTATE BBOKEB

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

Užsisakyk “Šv. Pranciškaus
VARPELI” 

Kennebunk Port, Maine

Boė ir jeigu dar- 2 
L « nė politika-

COAL
STOVE 
Nt'T 
PEA

Prašoma rašyti angliškai 

TRANSGLOBUS EXPORT 
1590 Second Avė. 

Nėw York 26, N. Y.
(REgent 7-7008)

KOPPERS 
COKE

Vaistų siuntinėlius pristato
me į visus Europos kraštus, iš
skyrus Rumuniją. Pavyzdžiai 
rodo kaip žemą kainą reikalau
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 labi. 
Largactil 10x2 cc 
P. A. S. 500 tabl.

“Tiesos” korespondentas J. 
Pažėra iš Kustanojaus srities, 
Ordžonikidzės rajono, Ostrovs- 
kio vardo sovchozo aprašo, 
kaip Dijokai, jaunavedžiai nuo 
Ignalinos, .“visiem laikam ir 
giliai įleido šaknis į derlingą 
Kazachstano žemę”, šioj žemė
je ant Tobolo krantų nėra nei 
medžio nei krūmo ir vandenį 
pristato cisternom, tačiau “nau
jakuriai patenkinti Jų mėnesi
nis uždarbis vidutiniškai sie
kia 3,000 rublių, dirbant vyrui 
naktį, o žmonai dieną vienu 
traktorium. Prasimaitina jie 
Kazachstane už 600—700 rub
lių. Už visus likusius perkasi 
apyvokos daiktus, statosi savo 
namą. Žiemai liet nusipirkę 
statinę raugintų kopūstų... 
“Taip didžiuojasi jų gyvenimo 
gerumu korespondentas. Ta
čiau toliau iš aprašymo aiškė
ja, kad Dijokai ruošiasi važiuo
ti Lietuvon atostogauti ir par
sivežti uošvę, karvę ir daržovių 
sėklų — tad je gyvensią kaip 
inkstai taukuose ...

UMariMd SaMafahd: DA1UV»4HK»NAM, GEDIMINO STVI> 
P Al IR BDR7TE — pacuntatl N. Y. LietavHItf SaMai-
ntoi: VMEUAL DriJEUf*. VYANTN1AI, JONIAKIO SLYVA ir kiti 
ya*amiatt St. Petraanka. CMeaga, IR.

| A Gift Every
American Will Cherish

135 W. 45th St New York City 

New York Newest Eating Beadev 

ous. Press Ravės from aB N. Y 

City papers. Lmch - Dinner - Sop-

per. JU 2-9644. Ask for “Looal^

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didauotis ir tuo pačiu iaBta 
tarnausi Dievui ir žmonijai fik 
toji yra katalikiška ligonmi, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

TELEVIZIJOS ir RADIO TAISYMASBANGA

GREETING cards - religious 
artides, A-l locafion, very 

good proposition. 87-82 
Sutphin Blvd. Jamaica. 

OL 8-3608

• ‘Tarybinio artojo" -kolcho
zas pradeda griauti viensė
džius (iš dalies apgriautus per 
karą prie Biržų) ir keliasi į 
naujai pastatytą “gyvenvietę”.

STANDARD OII
FIRST QIAIJTTY VFllu

20.74 MCK...13.2J
20.75 1UCE .-14.75
1695 Keppen Čeke

PRICES FOR 3 TONS OR MORE
ŪSE OUR EASY PAYMENT M*DGET PLAN 

NO 2 FUKI. O»L 13.7c GAL
FREE OIL BURNER SERVICE

7.68
5.53
4.42
3.75
9.21
1.53
1.53
3.04
3.20

ir jos

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

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

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
388 Maple Avenue, Hartford, Conn.

Maloniai patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

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

Greeting Cards
1542* Pemdngton Road. *

Ine Moįprafhy of one of Ae most forwaid toošdng tiunken 
aad piMBom of ihe gnot migratiou days. k is the accomt 
of Ae 1MB who MCoessfoBy w£ed Motber Cabrmi, Ae 
tart Urited States cftizen to becotne a saint, to go *Wert 
aad art Eaot? m tae kad wėbed. -

Be ioreaMr evente and deveiopmeots not even dreemed 
«f bytaė taneriCMB tbecnešves. He foretdd that “America 
Ir tau btad begueatbed to the worid by Our Lord Jesus 
Cbriet, tae ptouifeed bad of Ihe Catbobc CSrarch.”

Older yo«r copy dėecdy from St. Charles Semman-, 
900 M«g H, Statai fetod 4, New York. $3.00

J. A. WAGNER, Amerikos Le- 
gioao> konsaadferins, AIF-CYO 
uniju* suvafiavfane New Yruke 
pareiškė, kad nere&ia Indijai 
duoti paramos, nes ji sėdi ant 
dviejų kėdfio.

-GUINNESS gives a — (rWW 
performance as the astedė^ taO 
cated man of the diurdu.
is drama that wiU tesek aay 
audfence with a pouerful 
et/.. “Cardinal Griffin autlMŪė-' 
ed Guinness to quote hfan thna:^< 
“This is a fihn whieh every s 
vout Roman Catholic should,

< Bostoną tan^lubtaėse rung
tynėse Uetuvhi trečmjį. iannė- 
jo3:2iš Cambridge YMCA1 
Čia lemiamą tašką pęlnijo Al
gimantas Ivaška, kai jis prie 
padėties 2:2, sudorojo savo 
oponentą šaltu ir apdairiu lo
šimu. Taškus komandai laimė
jo jaunieji Saulius Vaičaitis, 
Gediminas Kuodis ir Alg. Ivaš
ka. Su minusu baigė dvi pirmo
sios lentos: D. Dikinis ir Tadas 
Naginionis. Lietuvių B koman
dai pripažintos lygios L. Švei
kausko nutrauktoj partijoj, to
dėl galutina pasekmė su Har
vardo klubu gavogi 3:2, mūsų NEW BRITAIN, CONN. 
naudai Gruodžio 18 d. “Boston 
S. Globė”, skelbiamas Metro
politan lygos rungtynių pasek
mes, pabrėžė, kad Kazio Mer
kio jaunieji iš Lietuvių klubo 
gerai varosi- nors dalyvauja- tik. 
pirmuosius metus šiose pirme
nybėse. “The fine job they did 
against Harvard Club, the de- 
fending champions, may well 
send the eup race into a seram- 
ble.”

A. Tarvydas buvo vienas iš 7 
laimėjusių Kanados meisterio 
Andersono ir jugoslavo Geor
ge Bemerio simultane, duota
me Toronto Universitete. Meis
teriai lošė prieš 100 dalyvių. 
Laimėjo 79, lygiom 14 ir 7 
pralaimėjo.

K. Jankauskas laimėjo prieš 
Vokietį Fisherį, Latvių koman
dos rungtynėse su Schachklub 
Kempten, Vokietijoje.

"Chess Review" gruodžio, nr. 
randame tokias lietuvių pasek
mes: “Postai Chess’ skyriuje: 
Škėma įveikė Northamą (52-

SKATING 
• 0IILT •

NEwtown 9-0520 

WinFwM Coal Co„ Ine. 

47-19 69th Straat

MBta Ramunię arbatą vi- 
Rį sada yra gera gerti.

Ramunių šviežių 
Vj. Jg/ žiedų pusė svaro 

kainuoja $1.25.
A Liepos žiedų arba- 
1^ ta geriama prakai- 

t a v i m u i sukelti, 
pūslės,* inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25. 
PupalaMkfo (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trojanka tinka pašalinti Įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka — 75£.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDE?S CO. 
414 Broataray 

South Boston 27 Maea,

DIANA COAL & OIL CO 
■' N) TA 7.7 5 3 Z1 Q :.; J ». S C ;



sutikime!

pasirodymas, bet visi nubrėžė

Barneliu

Kalėdiniai tokiai.

parapijos salėse.
“.Pradžia 8:30 v. v.

T Balto reikalų vedėjas, pirmi- 
ninkavo Kataliku Federacijos

į finelį, buvo klaidingai nurody-

:^yra New ybrko Apskrities Kat 
iždininkas . s J

Karalienės parapijos
šv. Vardo draugija ruošia iš-

matoma birželio 24 .
Bronius ir. Valerija Nemickai 

vietoj kalėdinių sveikinimų 
draugams paskyrė 15 dol. Vo
kietijoje pasitikusiems ir ser
gantiems politiniam kaliniam.

Dr. J. Kazickas
Į“; su žmona ir dukrele išskrido 

Jį atostogų į Meksiką. Grįžta sau
sio pradžioje

parodyti į Baltimorę,' į Elizabe- 
thą. Dabar, gruodžio. 18 d., su-

salėje Brooklyne.
Trupė gerai pažįstama, žino

mas ir jos meninis pajėgumas. 
Tačiau šį kartą visus maloniai 
nustebino savo padaryta pažan-

Atrodo, kad “Naujųjų žmo
nių” pastatymas bus labiausiai 
pasisekęs ‘Brooklyno Vaidinto
jų Trupei, kuri, kaip ir visi 
scenos mėgėjų teatrai, dirba 
sunkiose sąlygose ir -išsilaiko 
tik savo pasišventimu.

Prisimenant trūkumus, pasi-

bent keli scenovaizdžiai, pritai
kyti .tolimesnėm kelionėm, ge
rai parinkti kostiumai, sutvar
kytas apšvietimas. Tai sudarė 

' rėmus, kuriuose praėjo pats 
vaidinimas nuotaikingai ir 
sklandžiai. Labiausiai reikia 
pasidžiaugti — vaidintojų su
gebėjimu perduoti tekstą per 
rampą. Dažnai mėgėjų vaidini
muose net pirmose vietose ne
sigirdi. Šiuo atvejų net salės 
gale nedingo nei viena repli
ka.

Spektaklyje buvo -Įvesta nau
jų žmonių, kurie pirmą karta 
pasirodė Brooklyno Vaidintojų 
Trupėje. Tai Aldona Gadeiky- 
tė, Jadvyga Sirtautaitė. Jonas 
Gružauskas, Stasys 
Leonas Karmazinas.
Bukšaitis. čia reikia pagirti 
režisierių Vitali Žukauską, kad 
juos surado ir įtraukė Į scenos 
darbą. Jie parodė nemaža su
gebėjimų, kurdami visai Įtiki
nančius charakterius, šie nau
jieji scenos mėgėjai tikrai pri
sidėjo prie spektaklio pasise
kimo

Be jų dar vaidino Trupės . 
nuolatiniai dalyviai: Eduardas 
Juzumas, Juozas Lapurka, Vik
torija Dėdinienė, ’ Tadas Alins- 
kas. Liucija Kašiubaitė. Įvai-

Vaškys, 
Vitalis

I

S. C MINERVA - LIETUVIŲ
S. K. M (1:1J

Pereitą * sekmadienį mūsų 
vienuolikė nusilenkė Minervos 
klubui pasekme 2:3. Pirmam 
puslaiky L. S. K. vedė gražų 
žaidimą, bet Roberts Įvarčiu

traukos lietuviai Boulos smū
giu vedė 2:1. Netrukus Miner-. 
vos puolėjai, nuginklavę mūsų 

- vartininką, "išlygino 2:2. Kuri 
laiką mūsų žaidėjai veržliai 
puolė Minervos vartus: tačiau 
to vieno laimingo Įvarčio už
dirbti nepajėgė. Keletą minu
čių prieš pabaigą priešininkas 
ženklino galutinę pasekmę 3:2. 
Prie pralaimėjimo gerokai pri
sidėjo blogos kvalifikacijos tei
sėjas, sukėlęs abiejose pusėse 
audringų prieštaravimų. Lietu 
vių S. K. žaidė: Duffy, Mileris 
Vaitkevičius Jokūbaitis, Arens
Wells, Rafari Boulos, Roberts. 
Jėgeris ir Gražys (vėliau Saba

nio psichologinio pateisinimo.- 
Tai sunku pasiekti su mėgė
jais, bet dirbant daugiau re
petuojant analizuojant, vaidin
tojų įsigyvenimus pagilintų, la
biau susirištų atskiros scenos

Noris čia pasakyti porą žo
džių ir apie veikalą. Jis ste
rlingas, bet neturi didesnės in- 
trygos, daug nereikalingo ple
pėjimo, charakteriai blankūs. 
Pagaliau ir pati idėja — seno
sios aristokratijos žlugimas ir 
naujų žmonių kilimas — yra 
jau istorija, daugeliui nebeži
noma, ir be paaiškinimų nesu
prantama. Tokios lenkiškos 
replikos, kurios tiko anam 
metui, kada veikalas buvo pa
rašytas, dabar pasiliko be at- • 
garsio. Tai rodo, kad reikia 
būtinai ieškoti naujų veikalų.

Su šiuo spektakliu buvo pri
siminta Liet. Valstybinės Ope
ros ir Valstybinės Dramos 35 
metų sukaktis. Nors sukakti 
rengiasi minėti atskirai New 
Yorke gyveną teatralai, bet ir 
šiuo spektaklio pradžioje pri
jungtas prof. J. Brazaičio žo
dis visai nekliudė. Prof. J. 
Brazaitis prisiminė trumpai 
pirmą operos ir dramos pasta
tymą, peržvelgė didžiuosius te
atro darbuotojus. Jų prisimini
mas buvo pagerbtas atsistoji
mu. A.D.

praMaft aplankė ir apdalino dovanomis vetera
nus New Vnrflai Ktn®sbrjdce liconinėje. &

Lietuviu

a jauniai

Kalėdų

antroji komanda 
prieš Minervą L-2. 
išsinešė pergale

Brooklyn 3:0.
ir Naujų Metų sa- 

jokiu rungtynių 
Aukštosios lygos pir- 
tęsis toliau sausio 8

Bajoras.

Gruodžio mėn. Aidai
jau atspausdinti ir išsiunti

nėti. Numeris skirtas specia
liai Adomo Mickevičiaus 100 
metų mirties sukakčiai pami
nėti.

May.this Holy Season 
bring to you and yours

Good Health, Good 
Fortune and Daily Peace 

of Mind
A C M E

BEER DISTRIBUTORS

1405 Wetwter Avė.
New York City 

and

BEER DISTRIBUTORS 
3735 Whito Plaim Road

GEN. ED. LONARDI. nuvertęs

ko f New York*, H kur jis pa
trauks i Washinston* gydytis.

sos jaunatviška nuotaika.
Taigi kiekvienas, kuris nori 

prisidėti prie šios lietuviškos 
vieningumo demonstracijos, 
tepaskuba rezervuoti sau ir sa
vo artimiesiems vietas, kad ga
lėtų pasidžiaugti savųjų tarpe 
ir linksmai sutikti N. Metus. 
Saievas salėje jūsų lauks ne 
tik puiki programa ir geras 
orkestras, bet ir gražiai bei 
gardžiai parengti stalai. Kas 
atsimena pernai parengtus val
gius bei gėrimus, tą nuotaiką 
kuri viešpatavo abiejose salė
se, tas pripažins, kad verta to
kiame pobūvyje atsilankyti.

Bilietus N. Metų sutikimui 
galima gauti “Laimos” knygy
ne, J. Ginkaus krautuvėje ir 
pas A. Vakselį. Studen
tams papigintus bilietus gali
ma gauti pas A. Sabaliauską, 
Tel. MIchigan 2-0649.

Saiewa’s Parkview salė pa
siekiama važiuojantiems Ca- 
narsie linijos traukiniu iš Jef- 
ferson stoties, Myrtle Avė. 
traukiniu iš Central Avė. sto
ties ir Wilson Avė. autobusais 
išlipant prie Willoughby Avė. 
Salė yra 260 . Knickerbocker 
Avė., tarp Starr St., ir Wil- 
loughby Avė'.

Tad iki pasimatymo Lietu-

Jeigu prieš keletą metų Di
džiojo New Yorko lietuviai tu
rėjo didelį pasirinkimą, kur 
sutikti naujuosius metus, tai 
šiemet tas klausimas atpuolė: 
Lietuvių Bendruomenės apy
garda rengia tradicija virtusi 
bendrą Naujųjų Metų sutikimą. 
Šis pobūvis — pasilinksmini
mas — yra New Yorko lietu
vių vienybės demonstracija.

Apie vienybę visi mėgstame 
kalbėti: partijos, organizacijos, 
sąjūdžiai ir atskiri “vienybės 
šaukliai”. Pagaliau atėjo me
tas, kada lietuviškoji visuome
nė turės progą savąją vieny
bę pademonstruoti; pamatyti, 
kas sugeba pamiršti mus ski
riančius interesus ir, nežiū
rint įsitikinimų, pažiūrų bei 
pasaulėžiūros, ateina su lietu
viškąją visuomene pabendrauti 
ir paremti Lietuvių kultūrinių 
reikalų.

Vienybės idėja newyorkie- 
čius užkrėtė: net iš tolimų New 
Yorko apylinkių lietuviai ren-

- giasi atvykti į šį pobūvį. Kas 
prisimena pernykštį L. B. nau
jų metų sutikimą puikioje Saie
vas salėje, to šiemet laukia dar

' didesnė staigmena: salė yra iš 
naujo atremontuota, sienos pa
puoštos veidrodžiais. Programa 
bus linksma, bet ir skoninga: 
kam gi 'nepatinka aktorius Vi
talis Žukauskas ir jo sąmojin- Bendruomenės Naujų Metų 
gi pasirodymai? šokiams gros 
padidintas Ričardo Kontrimo 
orkestras, specialiai tam pasi
ruošęs, net gaidas parsisiųsdi
nęs iš Europos. '

Lietuvių Bendruomenės vie
nybės šūkis skambiu aidu atsi
liepė ir jaunime: ateitininkai 
ir skautai pasisakė remsią šį 
vieningą pobūvį, norėdami įro
dyti, kad vienyįjė jų žodynuose 
nėra tik skambus žodis .bet 
darbas ir pasiaukojimas. Jau
nimo tikimasi daug. Jis galės 
sudaryti savo stalus, kur skam
bės lietuviškos dainos ir šyp-

Apdovanos vaikus
Bostono arkivyskupas Ri- 

chard J. Cushing kviečia visus 
arkivyskupijos vaikučius gruo- 
džio .24 d. 1:30 vaL p. p^ susi
rinkti prie South Station gele
žinkelio .stoties ir ten gatvėje 
pagiedoti kalėdines giesmes. 
Arkivyskupas visus vaikus ap
dovanos kalėdinėmis dovano
mis.

Pamaldų tvarka Kalėdose
Šv. Petro parapijos bažny

čioje Kalėdose- pamaldos vyks 
šia tvarka: 11:30 vai. vak. para
pijos choras bažnyčioje giedos 
kalėdines giesmes. 12 vai. nak
čia Bernelių mišios ir pamoks
las. Kitos mišios Kalėdose bus 
laikomos 7, 8, 9, 10 ir 11:30 v. 
ryto. Salėje prie E. 7tos gat
vės: 12 vai. nakčia, 8 ir 9:30 v. 
ryto.

Pradėjo. atostogas
Šv. Petro parapinė mokykla 

gruodžio 23 d. pradėjo Kalė
dų atostogas. Atostogos baig
sis sausio 3 d.

Pasigrožėjo papuošimu
Šv. Petro parapinės mokyk

los 8 skyriaus mokiniai kartu 
su keletą seselių ir kun. Jonu 
Žuromskiu gruodžio 20 d. bu
vo nuvykę TT. Pranciškonų se- 
minarijon, North Andover, 
Mas?., pasigrožėti kalėdiniu se
minarijos išpuošimu ir prakar- 
tėle, kurios papuošimui dega 
2500 įvairių spalvų elektros 
lempučių.

So. Bostono vakarinės 
mokyklos

darbą pradeda sausio 3 
Pamokos vyks antradieniais 
ketvirtadieniais nuo 7 iki 10 
v. Aukšt. mokyklos (high 
school) skyriuje mokoma: bu
halterijos, komercinės aritmeti
kos, anglų, chemijos, stenogra
fijos ir kt. Pradžios mokyklos 
skyriuje mokoma: aritmetikos, 
anglų, istorijos, geografijos, 
skaitymo, rašymo. Pilietybės 
klasėse paruošiama pilietybei 
Siuvimo klasėje susipažins su 
pavasario ir Velykų madomis. 
Mielai laukiami nauji lankyto
jai ir tie, kurie dėl įvairių 
priežasčių pertraukė mokslą.

ligi šiol gyvenęs Worcestery- 
je, persikėlė | Bostoną, kur ga
vo darbą braižykloje. Naujas 
jo adresas: 851 E 5th St, So. 
Boston, Mass. Lietuvoje jis bu
vo miškininkas. Dabar bendra-'

dijoje, tvarko miškininkystės 
skyrių ir rašo straipsnius.

BARASEVIČIUS ir SŪNUS J 

FUNEEAL HOME 
254 Vy. Broadway 

South Boston, Mass. 
JOSEPH BARACEVIČIUS 

Laidotuvių Direktorius 
Tel. ANdrew 8-2590

VAITKUS 
F UNERA L HOM E 

197 Webster Avenue 
Cambridge, Mass.

PRANAS W ATIKUS 
Laidotuvių Direktorius ‘ 

ir Balsamuotojas 
NOTABY PUBLIC

Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos to 
pačios ir i kitus miestus.
Reikale šaukite: TeL TR «-«434

NEW Y0RKAS

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS

231 Bedford Avė.
Brooklyn, N. ¥

H ■ . . • '

Laimingų Kalėdų ir Naujų Metų linkime visiems

mūsų prieteliams lietuviams

ELENA POVILANSKIENE

ir dukrele EI vi ra

Tel EV. 4-9737

158 GRAND STREET

d. 
ir | Tel. STagg 2-5043

| MatthewP. Ballas
(BIELIAUSKAS)

S FUNEEALHOME

ALB. BALTRŪNAS-BALTON
Reikalu Vedėjas

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

’ ii

BROOKLYN, N. Y.

i

Tel. EVergreen 7-4335

S teplien Aromiski s 
(ARMAKAUSKAS)

Grabraius-Balsamuotojas z 4.U-
MODERNIŠKA KOPLYČIA

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

J. B. SHALINS-

.Visi kviečiami NAUJUOSIUS METUS sutikti

Didžiausiam
Lietuvių Bendruomenės Baliuje

io 31 d. II vaL vak. 263 Knickerbocker Avė., Brooklyn. N. Y.
Jaukiai išpuoštose SAIEWA'S PARKVIEW salėse

Naujus Metus sutinkant sveikinimo žodį tars Lietuvos generalinis konsulas JONAS
BUDRYS. t
Prie skaniai paruoštų vaišių svečius linksmins aktualia humoristika aktorius VI
TALIS ŽUKAUSAS.
Lietuviškomis dainomis visus smagiai nuteiks SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS.

Mdams gros RIČARDO KONTRIMO orkestras
Įėjimo mokestis 5 doleriai 
Studentam ir moksleiviam 3 dol.
Pelnas skiriamas lietuvių kultūrinėm Įstaigom

Bilietus iš anksto galima užsakyti:
Ginkų krautuvėje, 495 Grand Street, tel. EV 4-9293 
Laimos knygyne, 355 Union Avenue, tel. EV 8-6163
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Laidotuvių Direktorius 
84-02 JAMAICA AVĖ. 

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

Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai 
miesto dalyse; veikia

TeL VIrginin 7-4499

DIDYSIS, TRADICINIS

NAUJŲJŲ 1956 METŲ |
SUTIKIMAS

rengiamas ŠVIESOS Sambūrio,. Lietuvių Sporto Klubo ir studentų Santaros

gruodžio 31 9:30 vai. vak.
DIDŽIOJOJE GRAND PARADISE SALĖJE

320 Grand Street Brooklyn, N. Y
Programoje dalyvauja poetas — humoristas Antanas GUSTAITIS 

ir balerina S. VASILIAUSKAITĖ.

• Vaišės su šampanu • Staigmenos • Mėgiamas Joe Thomas orkestras.
• J. Nakutavnčiaus dainos.

Įžanga: $5.00 užsisakant bilietus iš anksto;
$5.50 prie įėjimo:
$3.00 moksleiviam ir kariam.

Pm A. VakseO, 85-09 88th St, Woodhaven, tel. VI 6-3216 "S S bilietus praSome užsisakyti šiais telefonais: i
4 M EV 1-0463 arba VA 1-3247, pas Ginkų, “Laimos knygyne ir pas

S3Ea*EE3ttEEEES£ElsSESES333SSSSSSB£3SEj0

Stalus ir paskirus bilietus prašome užsisakyti šiais telefonais: VI 9-5097, 
EV 7-0463 arba VA 1-3247, pas Ginkų, ''Laimos” knygyne ir pas platintojus.


