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Naujųjų Metų malda pavergtiesiem

KARD. FRANCIS SPELLMAN grįžta iš Korėjos ir Japonijos, kur 
lankėsi per Kalėdas.

pasiektas mūsų taika su teisin
gumu ir gailestingumu, kurios 
karštai trokšta visur geros va
lios žmonės".

mes juos su užjauti
mu ir Jų kentėjimais
teesie modernusis pasaulis pa
gydytas. Jų nuopelnais teesie
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KJLribO SALOJE, suėnMis komunistu vadu*, ju žmonos ir vaikai 
demonstruoja miesto gatvėse.

Amerikos katalikų vyskupai 
kreipėsi į visus Amerikos ti
kinčiuosius, kad

sausio 1 dieną melstųsi už 
persekiojamus dėl Kristaus 
anapus geležinės uždangos.

"Mes, jų tikėjimo broliai, — 
sako vyskupų atsišaukimas — 
niekad negalime jų užmiršti ar 
negirdėti. Tikrai jaudinami jų 
likimo ir jų drąsos, dažnai did
vyriškos, akivaizdoje brutalios 
ir triuškinančios priespaudos 
visi geros valios žmonės tęs sa
vo protestus prieš tą didelę 
neteisybę ir rūpinsis prieš Die
vą ir prieš žmones, kad ji grei
čiau pasibaigtų.

"Mes, vyskupai, kunigai ir 
tikintieji visoje tautoje, Nau- 
iviv Mėty dieną jungiamės 
maldose ir užtarime su visais 
mūsų kankinamais broliais;

Aliarmas dėl komunizmo Vokietijoj
Vokietijos vidaus reikalų mi

nisteris aliarmavo, kad komu
nistų įtaka auga tarp pramonės

Švenčiu politiniai įvykiai smulkūs
Politiniai įvykiai per Kalėdas 

smulkūs ir negausūs.
• Raudonoji Kinija gruodžio 

28 paleido 500 patrankos šūvių 
Į nacionalinės Kinijos laikomą 
Quemoy salą.

• Valstybės departamentas, 
pūolamas Indijos, teisinosi, kad 
Amerika nesideda nė į vieną 
pusę Indijos ginče su Portuga
lija dėl Goa.
• Tarp diplomatų pasklidu

sius gandus^ kad popiežius Pi-

Vakaram dėl atominės energi
jos, Vatikano laikraštis “Osser- 
vatore Romano” paneigė.
• Pransūz>joje “poujadistari"

smurtu trukdo kitų partijų mi
tingus tiek, kad kai kurios par
tijos visai atsisakė nuo mitin
gų. Rinkimai sausio 2.

• Prancūzijos MRP vadai 
siūlo, kad po rinkimų būtų su
daryta koalicija pagal sutartą 
konkrečiu aktualiausių Prancū
zijai gelbėti darbų programa.

• Britai pardavė Egiptui 190 
tankų, likusiu Belgijoje nuo 
antrojo pas. karo.

• Egipte' lankosi Jugoslavi
jos Titas ir nori sumegsti drau-

- giškuma su min. pirm. Nasse- 
riu. Vis plečiama komunistų 
įtaka. č

• Prezidentas Eisenhoweris
išvyko atostogų į Floridą.
• Pasitraukė prezidento pa

tarėjas Rockefelleris, kuris bu
vo šalininkas išplėsti ūkinę pa
galbą kitiem kraštam. Jo poli
tika nerado vyriausybėje para
mos . t -

• Rinkiminė propaganda 
Amerikoje “aptilusi. Tik gub.

/ Harrimanas išėjo su pasiūlymu
>' mažinti mokesčius. Respubli

konų daugumas įsitikinę, kad^-visi patarnautojai atsisako jam 
Eisenhoweris duosis renkamas pietų duoti. Nuėjo į kaimyni- 

♦į prezidentus 1956. nius viešbučius, vieną antra, ir
• Amerikos istorikų sąjun- ten jam nedavė pietų. Tada 

gos metinis suvažiavimas gruo
džio 28 įspėjo saugotis Sovie-

’ tų “taikingos koegzistencijos”.
• Izraelis pasiūlėJEgiptui de-

9 rybas nesusipratimam baigti.
Izraelis reikalauja, kad Egiptas 
praleistų Suezo kanalu Izraelio 
laivus. Jų neleidžia Egiptas

. nuo 1948.
• Grąžintas ii Rusijos ispa

nas, buvęs “mėlynosios divizi-
, jos" karys, paliudijo, kad na-

cių partijos sekretorius Bor- 
mannas buvo užmuštas tanke, 
mėgindamas pabėgti iš Berly-

• Sovietų Sąjungos vyriau
sia taryba (parlamentas) gruo
džio 28 patvirtino biudžetą 23 
milijardus rublių. Kalbose bu
vo labai garbinama Jugoslavija 
ir Tito, kurie 1948 buvo iškeik
ti ir išmesti iš kominterno.

• Indijos min. pirmininkas 
Neimi dabar aiškinasi, kad So
vietų Bulganinas ir Chruščio
vas pridarė nemalonumų kal
bom prieš vakarų valstybes (o 
pats Nehru tą karališką priėmi
mą jiem surengė).

• Parbėgąs John, buvęs Vo
kietijos saugumo šefas, esąs 
jau suimtas. Tardymas paro
dys, ar jam bus keliama byla.

• Portugalija kreipėsi Į tarp
tautinį teismą Haagoje su 
skundu prieš Indiją, kuri 1954 
užėmė dvi Portugalijos kolo
nijas.

KIPRE SKANDALAI AUGA
Kipro saloje buvo nušautas 

graikas teroristas prieš britus. 
Per jo laidotuves susirinko mi
nios. Jas sklaidė policija aša
rinėm dujom. Arkivyskupas 
Marios, kuris vadovauja sąjū
džiui už Kipro prisijungimą 
prie Graikijos, pareiškė britam 
griežtą protestą už laidotuvių 
eisenos išniekinimą. ,

• Alžire per Kalėdas 
atentatų žuvo 26 žmonės.

nuo

atmetė tvirtinimą, kad užtenka 
tik pagerinti socialines darbi
ninkų gyvenimo sąlygas, pakel
ti gyvenimo lygį, ir jau komu
nistinės veiklos nuodai bus pa- 
1 šalinti. Jis pabrėžė, kad prieš 
komunistus reikia ideologinės 
kovos. Jis nurodė, kad komu
nistų lizdai kaip tik stiprūs tuo
se fabrikuose, kur darbininkai 
yra geriausiai atlyginami.

• Vokietijos kanc. Adenaue- 
ris įspėjo, kad reikia laukti ko
munistų plakimosi prie nacio
nalistų ir nacionalistinių šūkių. 
Pramonės srityje esą 1700 ko
munistinių celių, apie 250 or
ganizacijų slepia savyje komu
nistus.

ūkio mašinų, įrankių, trąšų, 
drabužių ir kt. reikmenų; taip 
pat neis į kinus. Pusės milijo
no ūkininkų streikas nori pa
remti jų -reikalavimą pakelti 
pieno kainą 3 pfenigiais iki 42 
(10 centų) už litrą, sumažinti 
mokesčius, ūkininkai - priekaiš
tauja, kad vyriausybė daugiau 
remianti pramonės darbininkus 
negu žemės ūkį.

SVEIKINIMAI TIEM, KUR ŠVĘSTI NEGALI

PUSĖ MILIJONO ŪKININKŲ 
STREIKUOJA

Vokietijoje žemutinėje Sak
sonijoje ūkininkų sąjunga pa
skelbė streiką — per visą mė
nesį ūkininkai nepirks žemės

Kalėdas laisvasis pasaulis at
šventė kaip visada. Amerikoje 
buvo jausti didesnė kalėdinė 
prekyba, gyvesnis judėjimas, 
daugiau žuvusių nei pernai. Gal 
dėl to, kad trys dienos binjo 
švenčių. Labiausiai neramios 
Kalėdos buvo potvynio ištiktoje 
Californijoje ir kaimyniniuose 
kraštuose.
„ KALĖDOS, KUC KRISTUS 

GIMĖ
Maldininkai keliavo į Jeru

zalę ir Betlejų kaip ir kasmet. 
Tik šiemet ten buvo neramiau.

Iš POTVYNIO CALIFORNIJOJE. Vanduo apsėmė namus, kur rengėsi Švęsti Kalėdų šventes.

PETICIJA J DIEVĄ IR PETICIJA į PREZIDENTĄ

Dar nebuvo išsisklaidžiusi ka
ringa nuotaika po neramumų 
tarp Izraelio ir Jordanijos, kur 
buvo nužudyta keliasdešimt 
arabų. Apie 1000 maldininkų 
iš Jeruzalės, Izraelio dalies, 
atvyko prie sienos Į Jordaniją, 
kurios valdžioje yra Kristaus 
gimimo vieta Betliejus. Prie 
sienos buvo angliškas užrašas: 
Merry Christmas; tankai ir 
spygliuotų vielų užtvaros.skyrė 
Jordanijos ir Izraelio pasienio 
sargybinius, kurie tikrino mal
dininkų dokumentus. Nepra- 

. leistiem buvo surengtos pamal
dos Izraelio pusėje esančiame

Ponui minis teriui 
pietų neduosim

Prancūzijoje išplito “pouja* 
dinis” sąjūdis, kuris reikalau
ja nemokti valstybei mokes
čių, kol gyventojų reikalavimai 
nebus patenkinti. Kiek jis vir
to užkrečiamu ir anarchistiniu 
reiškiniu, rodo maža istorija su 
vidaus reikalų ministeriu... 
Kai ministeris atvyko į provin
cijos miestelį rinkiminės pra
kalbos sakyti, susirinkusi pub
lika laikėsi nerimtai. Bet tik po 
mitingo ministeris pajuto są
jūdžio galybę. Už sžlės laukė 
3000 minia ir kaukė ministe- 
riui. Policija vos padarė kelią 
ministeriui iki automobilio. Jis 
grįžo į viešbutį, kuriame buvo 
apsistojęs, bet paaiškėjo, kad

Ir vėl potvyniai
Kalėdos buvo liūdnos Ameri

kos vakaruose, šilto oro srovės 
nuo Havajų, pasiekusios Ame
rikos krantus, atnešė lietaus ir 
sutirpdė sniegus; nuo to patvi
no upės, užtvindė tūkstančius 
hektarų žemės Oregone, šiauri
nėj bei vidurinėj Californijoje, 
vakarinėje Nevadoje. Dešimtys 
tūkstančių gyventojų turėjo 
bėjgti iš namų, žuvo apie 60 
žmonių. Toji katastrofa prasi
dėjo ketvirtadienį prieš Kalė
das, ir tik dabar pabėgėliai pra
deda grįžti.

Nazarete.
Žurnalistai gavo matyti jau

dinančių vaizdų, kaip dukterys, 
kurios gyvena Izraelio Nazare
te, susitiko su motina, atvyku
sia iš Syrijos valdomo Damas
ko. Jos lig šiol negalėjo susi
tikti nes priešingumai tarp 
Izraelio ir Arabų perskyrė šei
mos narius.

Bet kiek tokių perskirtų šei
mų yrą Europos rytuose, kurie 
yra Sovietų valdžioje ...

į JUOS KALBA 
EiSENHOWERIS

Radijas perdavė pavergtie
siem rytuose prezidento Eisen- 
howerio žodžius. Jis kalbėjo, 
kad amerikiečiai tiki sykiu su 
rytų Europos kraštais,

"jog galų gale teisė nugalės 
ir šie kraštai sugrįš į laisvojo 
pasaulio tautų šeimą. Šią Kalė
dų dieną norėčiau jum pasaky
ti, kad amerikiečiai žino apie 
tuos mėginimus, kuriuos jūs 
kenčiate; jie pritaria jūsų jaus
mui ir norui, kad būtų atstaty
ta jūsų asmeninė ir politinė 
laisvė".

TAIP PAT IR DULLES
kalbėjo pavergtiesiem:
"Šias Kalėdų šventes milijo

nai amerikiečių nukreipia savo 
mintis i jus. Mes sykiu su ju
mis tvirtai pasitikime Dievu.

• Lenkijos kom. vyriausybė 
paskelbė nuteisusi mirti du 
anglų šnipus. Pavardžių nepa
skelbė.

ryšimu į ateitį ir pasitikimo, 
kad laisvė ir teisingumas galų 
gale laimės". i

rfflhisteris išvyko į kitą mies
telį, kur jis nebuvo pažįsta
mas, ir gavo pavalgyti.

nr. dėl

ŠEŠIOS VALANDOS PER ' 
ATLANTĄ

Anglijos sprausminis lėktu
vas “CoflTet m” gruod. 28 per
skrido Atlantą iš Toronto į Lon
doną per 6 vai. 18 minučių. 
Tai kelio galas 3350 myliu. Per 
valandą vidutiniškai skrido po 
548 mylias. Protarpiais po 640. 
Lėktuvas buvo skirtas tik ban
dymam. Dabar bus statomas 
tos rūšies keleivinis lėktuvas.

• Graikijoj* suimta sovietų 
šnipų organizacija. -Surasti gin
klai, pinigai, radijo siųstuvas, 
spaustuvė. Radijo vedėjas buvo 
apmokytas Sovietuose.

Naujiem Metam paskelbtos 
dvi peticijos, du prašymai.

Vieną paskelbė Amerikos ka
talikų vyskupai — maldą už - 
pavergtuosius. Tai gražus, la
bai gražus Amerikos katalikų 
solidarumo su pasaulio paverg
taisiais ženklas. Tai peticija į 
Dievą, ir žmones, geros valios, 
demokratinės dvasios.

Kitą peticiją paskelbė Mrs. 
Rooseveltienė su '45 savo drau
gais. Peticiją į Amerikos pre
zidentą. Joje prašo paleisti 
Amerikos komunistų vadus, 
kurie yra nuteisti už pasikėsi
nimą jėga nuversti Amerikos 
valstybės tvarką ...

Vyskūpai prašo už milijonus 
laikomų kalėjimuose, koncent
racijos stovyklose, persekioja
mų kitais būdais. Rooseveltie
nė su draugais prašo už 16 ko-, 
munistų vadų Amerikos kalėji
muose.

Kas tie užtarėjai?
Katalikų laikraštis “The Tab

let”, pranešdamas apie Roose-

Amerikos katalikų balsas dėl taria komunizmo socialinės san 
komunizmo užtarėjų ir komu
nizmo įtakos Amerikoje.

veltienės peticiją, sako, kad 
pasirašiusieji po šia peticija 
retas kuris yra kada nors vie
šai pasisakę prieš komunistų 
žiaurumus. Bet pasirašiusieji— 
sako “The Tablet” —

nepasiuntė amnestijos pra
šymo raudonosios Kinijos dik
tatoriam dėl likimo tų, kurie 
yra kankinami komunistų katė
jimuose, tarp jų ir amerikie
čių.

Ciniškiausia esą, kad ateisti
niam konspiratoriam prieš 
Ameriką prašo amnestijos Ka
lėdų Lproga. proga šventės, 
prieš kurią komunistai kovoja.

Komunistų užtarėjai verbuo
jami Amerikoje iš panašių vi
suomenės sluoksnių kaip ir Eu
ropoje.

Pasirašiusieji peticija esą 
daugelis dvasininkai, rašytojai, 
profesoriai. Jie pasisako nepri-

tvarkos pagrindam. Vadinas, 
dedas neturi nieko bendra su 

- komunistais. Tačiau esą būdin
ga, kad jų peticijos tekstas pir
miausia pakliuvo komunistų 
laikraščiui “Daily AVorker’’. 
Taigi su užtarimu komunistam 
einama kilniais tikslais, bet ry
šiai su komunistais vis dėlto pa
laikomi glaudesni nei su kita 
spauda...

NYKT laikraštis mini vieno 
Floridos laikraščio atsiliepimą 

\ apie pagrindinę tos peticijos 
iniciatorę: “Mrs. Franklin D. 
Roosevelt yra geros valios mo
teris. tik ji retai kada pasėdi 
pakankamai ilgai, kad galėtų 
pergalvoti kai ką iš tu dalykų, 
kuriuos ji sako ar daro-.

Keno balsas išklausomas?
Katalikų Amerikoje esą 30 

milijonų su viršum Tai didelė 
demokratinė ir moralinė jėga. 
Tačiau "Tablet”, kalbėdamas 
apie paskutinius įvykius Jungt.

Tautose, primena, kad tą pa-. 
šaulio organizaciją kuriant 
laikraštis buvo įspėjęs, jog ji 
statoma ant smėlio pagrindų. 
Tačiau tada,kaip ir šiandien į 
tuos kritiškus balsus neatsi
žvelgiama. nes

"Amerikos katalikų balsas 
aukitosiose vietose tebėra silp
nas ir negirdimas."

Komunistų Amerikoje esą 
oficialiai, kaip informuoja ki
tas “The Tablet” bendradarbis 
Budenz, esą 25.000. Tai anti
demokratinė pogrindžio jėga. 
Metų pabaigoje— sako Budenz 
— Amerikos komunistų partija 
turėjusi slaptą ^suvažiavimą. 
Jame pritarta, kad tie komunis
tu vadai, kurie lig šiol slapstė
si nuo teisingumo rankos, išei
tų viešumon, nes dabar esą 
atėję ženklai kitokių laikų. Esą

''daugiau pasitikėjimo stio- 
rėjančiom demokratinėm jė
gom Amerikoje",

kaip taj pranešė “Daily Wor- 
ker”. Tas komunistinis pasaky
mas reiškia, jog atmosfera ko
munistam esanti palankesnė

viau reikštis...
“The Tablet” įspėja:
šitie įvykiai rodo augančią 

konspiraciją pačioje /Ameri
koje... '

Prieš dvejus metus kardino- 
. las Spellmanas įspėjo., kad 

Jungtinėm Valstybėm nėra už
tikrintas nemirtingumas ir kad 
jam užtikrinti reikalingas pilie
čių budrumas ir išmintis. Jo 
žodžiai esą dvigubai svarbesni 
dabar...

* Dvi peticijos rodo pasiskar
denus Amerikoje dvejopas jė
gas.

Bus įdomu stebėti ateinan- 
čiaisjinetais, ar rinkimų pro
pagandoje bus, stengiamasi ko
munizmo klausimą laikyti gy
va bent dalimi to, kas buvo 
1952 rinkimuose, ar bus sten
giamasi budrumą ties juo nu-

išgirsti katalikų balsą ir atsi
liepti j jį rodant solidarumą su 
pavergtaisiais bent dalimi to, 
kas buvo 1952 rinkimuose, Nr

'■-■i
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mals vergėjais atsiliepė dide
liu nerimu lietuvių širdyse, nes 
toks sugyvenimas ilgintų Lie
tuvos ir Lietuvių Tautus vergi
jos dienas, pratęstų kančias^ 
alintų dvasines ir fizines jėgas.

Iš kitai pusės visu aštrumu bei seniūnijų it tie* nepilni

I

visiems
Metų pabaigoje pasaulio jam patinka. Bet jis negirdi ar 

ŠmbkM bt politikai sušneko apie 
Pįjaus XH kalėdinę kalbą. Ji 
rado palankumo Vakaruose. Jos 
dal& su pasitenkinimu karto
jo komunistinė spauda. Paten- 
kifiti rodės ir “neutralieji” — 
' Iš kur toks susidomėjimas?

Pirmiausia dėl to, kad Pijus 
XII kalbėjo apie rūpesčius, su 
kuriais vargsta Rytų ir Vakarų 
poetikai, nerasdami -išeities.

ctidma prarają tarp Rytų ir Va
karų. Joje buvo įspėjimas, kad 
žmogaus didingo proto surasta 
atominė energija jau išsijungia 
g žmogaus kontrolės ir grasina 
jį patį sunaikinti.

Jo žodžiais valstybės vyrai 
buvo patenkinti ir dėl to, kad 
kiekvienai juose girdėjo prita
rimą savo planui. Vakarų spau-

spauda šūkavo: mes laimėjom, 
nes ir popiežius) pritaria mūsų 
reikalavimui Uždrausti atomi
nių ginklų vartojimą/ ‘Neutra-

tymui — atsisakyti nuo atomi
nių eksperimentų.

Ar Pijaus XH žodžiai bus pri
imami kaip keliarodis pavojui 
žvengti?

Vargiai, nes kiekvienas juos 
priima ne kaip įspėjimą, bet 
kaip padrąsinimą savo reikala- 
vimuL Kiekvienas juose tegir
di tik dalį Pijaus XII pareikš
tų minčių

nenori girdėti Pijaus XII įspė
jimų visumos... Komunistai 
nenorėjo girdėti popiežiaus su
jaudinto įspėjimo prieš komu
nistų socialinę santvarką, kad 
ji yra priešinga Kristaus moks
lui Vakarai negirdėjo įspėjimo 
saugumo reikalui pasitikėti ne 
tiek materialinių turtų gausu
mu, o daugiau atsiremti mora
line jėga ir ją stiprinti. Nei 
vieni nei kiti negirdėjo Pijaus 
XII žodžių, kad reikia grąžinti 
žmonėm laisvę.'..

Tai panašu į elgesį Antikris
to, kuris pripažįsta ir Kristų ir 
prisiima jo mokslo dalis, bet 
tik dalis — ne visą Kristų ir vi
są jo mokslą. Prisiima tas da
lis, kurios neuždeda jokių pa
reigų ... O Kristus turi būti ar
ba visas priimtas, arba visas 
atmestas. Ir Pijaus XII įspėji
mai būtų vaistas nuo dabarti
nio negalavhpo tautom, jei jos 
priimtų jo įspėjimų ir siūlymų 
visumą, ne dalį.

Ar veltui Pijaus XII kalba?
Ne. švyturys tamsoje nėra 

veltui: Kristaus šviesūs žodžiai 
buvo skirti ne tik valdantie- 
siem. Jie švietė labiausiai tiem, 
kuriem teko pati didžioji gyve
nimo našta. Ir Kristaus vieti
ninko žodžiai yra visiem. Tai
gi ir “mažiausiom iš mažiau
sių”. Kai pastarieji juos prisi
ims ir pagal juos veiks, tai juos
bus priversti prisiimti ir vai- Senovės menininkai pavaiz- 
dantieji. šviesa pro mažiausią difūdavo metus, nupiešdami di- 
narvelį pasieks viršūnes . dėlės duris, kuriose pastatyda-

lyje atsidūrusių lietuvių galvo- rinkimuose — juk tai tik lašas 
nūs pakibusią nųtautimo gresT'^šio krašto lietuvių jūroje, Tai 
mę. Juo Skaudžiau, Haii\£ftos dar labai toli iki tos^organiza- 
grėsmės pavojus nuolat didėja 
dėl vis ryškiau įsigalinčio, mū
sų abejingumo tautiniams rei
kalams, dėl mūsų pasyvumo 
veiklai ir darbui, dėl mūsų už
sidarymo asmeninių savo rei
kalų bei patogumų rate.

Visa tai kėlė didelio susirū
pinimo.

Iš kitos pusės galėjome 
džiaugtis'tuo, kas žadino ir stip
rino lietuvių dvasią.-Šiuo žadi
nimo keliu garbingai ėjo mūsų 
vargo mokyklos, lietuviška 
knyga ir laikraštis, ansambliai 
ir chorai, mūsų teatrai ir kiti 
lietuvių kultūros ugdytojai bei 
skleidėjai Malonu mums paste
bėti, kad savo jau juntamą dalį 
lietuvių kultūros darbui atida
vė ir Lietuvių Bendruomenė, 
nuolat stiprėjanti ir vis dau-

dęs už savąją ^Bendramnen^ir^ trs visų <&ffiųjų tratuanf nau
jos idealus hį siekimus. Tos1** sų darbų; Skiriant iš šios su

mos 39% centrui, Bendruome
nės Valdyba gautų 15,000 doL,. 
skiriant 20% Kultimos Fondui 
— jam kasmet atitektų 10,000 
doL ir t t Lietuvių Bendruo
menės veikla iš karto įgytų ir 
reikiamą svorį, ir^norimą apim
tį! Užtat reikia, kad Bendruo
menės apylinkės "ir seniūnijos 
nusėtų visą Ameriką ir kad 
joms priklausytų visi gyvieji 
lietuviai!

Bendruomenės Valdyba, svei
kindama visus Bendruomenės 
veikėjus ir visus geros valios 
JAV lietuvius; Naujųjų Metų 
proga ir linkėdama kiekvie
nam asmeninės laimės bei sėk
mės, kartu visus kviečia stab
telėti ir ties čia keliamais Ben-

tos lietuvių jėgos, Itokia turi 
tapti Bendruomenė .

O šios jėg<£ reikia Kultūros 
Fondo, tautinio švietimo, kultū
rinės informacijos, lietuviškos 
knygos ir laikraščio atramai —

Bendruomenės uždaviniams, 
kuriuos ji planuoja . ir imasi 
vykdyti; šios jėgos taip pat rei
kia atramai ir tokių užsimoji
mų, kokie bus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenių seimas, Dai
nų šventė, Kultūros Kongresas 
ir kt. šios jėgos pagaliau reikia 
ir sėkmingai 
kovai.

Štai kodėl

Lietuvos laisvės

svarbu į 
Lietuvių Bendruomene susi
telkti ko didžiausiam lietuvių 
skaičiui. Pasiekime ateinan
čiais metais bent 50 tūkstan-

Pirmieji metai— Viešpaties 
užgmfmas Betfejtije; 33 — 
Kristaus kančia, anrtis ir prisi
kėlimas; 35 Sauliaus atsiver
timas (Šv. Povilą)

Jeruzalėje; 64 —Šv- Petro, pir
mojo popiežiaus įnirtis, 70— 
Jeruzalės sunaibnimas; 160— 
Šv. Jono, paskuaio apaštalo, 
mirtis; 313 
kuriuo Konstamįnas Didysis 
suteikė laisvę krikščionims; 
383 — Šv. Rašto vertimas į 
lotynų kalbą (šv. -Jeronimas); 
476
mas; 496 -— 
krikščionybę; 
teisės 
596 -
(Šv. Augustinas), 719 
kietija priima krikštą (Šv. Bo
nifacas); 1054 —Rytu Bažny-

Romos imperijos žlugi- 
Praneūzija priima 

532 -— civilinės 
kodekso paskelbimas;
Anglija priima krikštą 

Vo-

Čios atskilimas; 1096—1271— 
Kryžiaus karai; 1156 — Karme
litų Ordino įsteigimas; 1205 — 
Domininkonų Ordino įsteigi
mas, 1209 — Pranciškonų Or
dino įsteigimas; 1251 — Lietu
vos karaliaus Mindaugo krikš- 

didžioji Vakarų
skizma; 1386 Lietuvos krikš
tas; 1492 — Amerikos atradi
mas.

1517

1378

Reformacija, Vakarų 
Bažnyčios skilimas; 1534 — Jė
zuitų Ordino įsisteigimas; 1571 
—■ Lepanto mūšas su turkais; 
1789 — Prancūzijos revoliud- 

Nekalto Prasidėji-ja; 1854 
mo dogmos paskelbimas ir Ma
rijos apsireiškimas Liurde; 
1870. 
gurno 
1914

paskelbimas;
Didysis ka- 

Bažnytinės teisės

- Popiežiaus neklaidin- 
dogmos 
pirmasis 

ras; 1917 
kodekso išleidimas, komunizmo
pradžia Rusijoj, Marijos apsi
reiškimas Fatimoje; 1931 —j 
civilinis Ispanijos karas ir Kąy 
talikų Bažnyčios persekiojimas; 
1933

Ir vėl vieneri metai prabėgo, 
365 dienos amžinai dingo, jų 
nebegyvensime. Daugelis vakar 
suvesdami sąskaitas sakė: 
džiaukimės, nes šiais 1955 m. 
pasidėjome gana daug pinigų 
banke, nusipirkome namus, te
leviziją, automobilį ir įsitaisė
me daug kitų patogumų. Bet 
dvasiniame ir kultūriniame gy
venime. ar padaryta bent kiek 
pažangos? ,

žengdami į Naujuosius Me
tus, susimąstykime. Romėnų 
poetas Virgilijus rašė: laikas 
bėga neatitaisomai. Kaip strė
lė, paleista iš lanko, negrįžta 
atgal, kaip .upės vanduo teka 
amžinai pirmyn, taip metai rie
da paslaptingon amžinybėn. 
Daug žmonių tikėjosi sulaukti 
1956 metų, bet nesulaukė. Ar 
mes sulauksime 1957?

vo gigantą, pagonišką dievybę, 
turinčią du veidu ir keturias 
akis. Tuo norėdami pasakyti, 
kad 
tus,

tant

Šventieji metai, 1936 
persekiojimas Vokietijoj 

prie Hitlerio, 1939—1945 — 
antrasis Didysis karas; 1946 — 
kruvinas persekiojimas už ge
ležinės uždangos ir kardinolo 
Stepinac areštas; 1949 — kar
dinolo Mindzsenty areštas ir 
ekskomunikos paskelbimas ko
munistams; 1950pradedant Naujuosius Me- 

reikia pažvelgti į praeitus 
sekančius metus: pasirįž- 
gerai pradėti ateitį.
praeitų metų liko tik pe

lenai. Ugnis jau užgesusi. Kur 
ne kur išmėtyti nuodėguliai; 
tuščiai, kartais ir negarbingai, 
jei nępažeminančiai praleistų 
dienų tikučiai.

Jei taip ir su mumis buvo, 
tai dar kartą apgavome patys 
save. Dar vieni metai pragy
venti tuščiai. Liko nudžiuvusi 
šaka, neatnešusi vaisių. Pra
ėjo kažkas apverktino be vilties 
atitaisyti. Bet... Dievui ir vie
na diena atitaiso paklaidas. O 
Naujieji Metai jų duos 300 su 
viršum. Tai viltis. Ir su ta vil
timi pasitikime N. Metus!

mimo 
1952 
mas Kinijoj; 1953 — 
Wyszynski areštas:

šventieji 
Metai ir Marijos Dangun Paė- 

dogmos paselbimas;
prasidėjęs persekioji- 

kardinolo 
1954 —

Šventieji Marijos metai; 1955— 
koegzistencijos metai Popie
žius priminė, kad koegzistenci
ja didžiajai žmonijos šeimai 
galima tik Dievo duotoje tieso-

• Amerikoje per Kalėdas 
keliuose ir kitais būdais žuvo 
782. Tai daugiau nei pernai

• Vokietija pasirašė sutartį 
su Amerika, kuri pasižadėjo 
pristatyti Vokietijai ginklų už 
1 milijardą dol. Europos kitom 
valstybėm Amerika jau davė 
ginklų už 8 milijardus.
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niekuomet nebūtų galima iš
gerti. Tačiau jam nesinori į ją 
net pažiūrėti. Pats nesupranta, 
kodėl.

— Tu neini namo? — sako 
Dovydui ir nelaukia j tai jokio 
atsakymo. Juk reikia kalbėti. 
Ką nors, kai šala sėdi atėjęs 
žmogus. Gi jis tikriausia atėjo 
pasikalbėti, o ne sėdėti ir žiū
rėti kažkur į tolį, vienas į kitą,

— klausia Povilas ir atsa
lo nelaukia. Jis galvoja, 
sesasfe Dovydas pradės sa-

Tu klausi manęs? — žiū
ri lyg netikėdamas Dovydas.— 
Manęs niekas seniai to ne
klausė, tartum aš niekada ne
būčiau ėjęs namo, ar namus iš 
viso turėjęs. Visi priprato, kad 
sa^as nuo darbo valandas čia 
praleisčiau. Jie net negalvoja,

Povilas į jį, lyg gailėdamasis, 
kam paklausė aną klausimą. Ar 
gi žmogus norėtų prisiminti šį 
vakarą, kad jis yra vienišas pa
saulyje? Juk yra kažkas labai 
nemalonaus, ko šis senukas gal 
visai nenori prisiminti ir nebū
tų prisiminęs, jeigu ne /šis 
klausimas.
t-

v — Turiu kambarį, kuriame 
miegu, jeigu tai galima vadin
ti namais. Kambęrį, kuriame 
manęs niekas nelaukia, nežiū
rint kada grįžčiau. Niekas ne
bara, jeigu vėluojuos, tačiau 
kaip dažnai aš norėčiau to ba
rimo. 2mona jau prieš daugelį 
metų mirė. Ir mergaitė... Ar 
gi buvo- man daugiau reikalo 
gyventi? Bet reikia. Tur būt, 
kad reikia, jeigu?, gyvenu... 
Mano dienos po darbo slenka, 
▼a čia, tarp šių stalų, • 
jis ir valandėlei nutyla

— Bet ko tu neini? — klau
sia senukasPovilo.

,— Paklausk jų ten visų, to
liau sėdinčių, — atsako karčiai 
Povilas.

— Klausti bereikia, aš H-

Povilas žiūri atydžiai į jį. 
Senukas nutilęs kažką galvoja. 
Gal prisimena anas nelemtas 
dienas, kurios nutekėdamos 
nusinešė jo džiaugsmą ir pali
ko jį vieną.

— Povilai, būk protingas,— 
sako senukas ir keliasi — Ne-

— Žadi eiti namo? — sako 
jis. — Iš tiesų, jau metas.

— Nežinau... —murina tar
tum pats sau Povilas.

Jie abu žiūri pro langą į snie
gą, kiekvienas su savo minti
mis.

— Ir tada snigo 
labai tyliai Povilas, 
tokiomiš didelėmis sniegulė-

sako

atvarė, tačiau tikėk, kad čia 
būnant tau nei kiek nepaleng
vės Širdis, tik daug, gal visai 
ne jausdamas prarasi..., — ir 
jis eina prie kitų. Gal jam čia 
per liūdna. Gal nori pamiršti 
tai, ką Povilas priminė ir kas 
seniai, seniai dingo iš jo akira
čio. Povilas akimis aeka jį. Ten 
jis juokiasi su visais ir kalba 
garsiai lyg čia visai . nebūtų 
buvęs ir prisiminęs praėjusias 
dienas. Ir kaip jis taip gali? O 
gal Jis tik šiap juokais kokią 
istoriją papasakojo, — galvoja

dar daugiau žiūri į sniegą, žiū
ri visai pamiršęs, kad ten, ant 
stalo, tebestovi neišgerta stik
linė. — Ir Liucija buvo balta

ė sveikas ir sudie; iž
dinę alaus ir išėjo, 
dar kai kas turėjo

Jau vėlus vakaras. Jeigu ry
toj botų darbo diena, Povilas 
eitų namo, tačiau dabar neno
ri, nes tino, kad grįžęs dar neis 
miegoti, o kalbėti nenori.

gė. .Tik Kūčių vakaras jau buvo 
praėjęs ir atėjusi antroji Ka
lėdų diena. Ir jos vualis bal
tas, kaip sniegas... — jis kiek 
nutyla, tačiau matosi, kad ne
jaučia esamos aplinkos ir nieko 
negirdi. Dabar Povilas anose 
dienose. Tyli ir Dovydas. Jis 
žino, kad bes dar daugiau pa
sakyta, jis fino, kad po to ir 
dabartis bent kiek praskaidrės.

— Paskui d ienos bėgo vie
sulu, nenorėjo ilgai būti vieto
je, kai mes buvome laimingi. 
Atkeliavo Algutfe, Aldutė ir, 
pagaliau Jonukas. Taupėme pi-

ką mes per tiekiienų sutau
pėme ... Beskubėdama Liucija 
buvo kažką pamiršusi virtuvė
je... virti...» —jis atsiduso. 
Palenkė galvą lyį nenorėda
mas daugiau žiūrit! į sniegą.

— Ateinu čia, pasėdžiu, lyg 
pamirštu. Namuose vis jaučiu, 
ką turėjome ir to neturime. 
Nuo to laiko veii nekalbu su 
Liucija. —

— Vargšė Uncija, 
Dovydas.

Povilus atidžiai į j| pasižiūri. 
Kažką ilgiau pagalvoja ir vėl 
žiūri į krintantį sniegą lyg su 
juo drauge kristi; ir anos, se
niai praėjusios dienos.

— šios Kūčios yra man pir
mos čia, ne namie.. . Atrodo, 
visa atiduočiau, jeigu škas būtų

Kartais galvoju, tad bitų ge
ra vfca pamiršti Ir pradėti gy
venti šiomis dietmis, o, ne 
besivaidenančia praeitimi... 
Bet negaliu... —

Dovydas apsidairo, paima jo

ir žmonės eina į Bernelių mi
šias. Paraka ten ir Povilas.

* Bėjus, jis laukia prie baž-

ir senukas šypsosi Po
vilas žiūri į jį, galtik dabar 

žiūri J priešais jį sto- suprasdamas mo klausimo 
prasmę. Povilas ^mlvoja, kaip

gatvę. Lauke tebesninga. Visų 
languose spindi šviesos. Nie
kas šį vakarą dar nemiega) O 
būdavo anuomet ir jų namuo
se šriera ŠI vakaru, ir neidavo

savą pastogę, ypač, kad sava
me klane galėtų žaisti vaikai. 
Įsigijome tai, ko norėjome, tik 
neilgam. Ugi tų nelemtų atos-

romi, 
ris papildo statines, taSau 
Povilas lyg ir negirdi.

Ji nejaučia sniego , kritimo 
nei žalčio, bet greit negali ei
ti. Gal bijo, nes mano sapnuo
janti. fr nori, kad tas sapnas 
tęstųsi visą gyvenimą.

Naktis rami Šventa. Ausy-
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sako

lio, — ir senukas šypsosi. Po
vilas žiūri į J|, gal tik dabar

.— Paklausk jų ten visų, to
liau sėdinčių, — atsako karčiai 
Povilas.

Laikrašti tvarko RedukcinėKomisija. Vyr. red. S. Sužtedffls 
OStantaB ir karapeadeacŪB* redąkeita taiso ssvo naeiiira. Nenaudoti 
įaiiarisl Mtagoad ir gi <H—ml tiktai autoriams praSant- Pavafcde pasiragy- 
ftMipssfai ueMbtaai Hreffida redakcijos nuomone. Ui skelbimu turint Ir

Liucija, — sako

— še! — šaukia Dovydas ir 
meta prie jo kojų pinigų. — r 
Už jį ir mane... Už Šiandien > 
ir už ateinančias dienas! — ir ' 
eina link durų, kurios jau yra 
Povilo uždarytos. Su Dovydu =*
išeina darkell Lanke jis mato į; 
tik nueitas Povilo pėdas ir ten

Povilas į jį, lyg gailėdamasis, 
kam paklausė aną klausimą. Ar 
gi žmogus norėtų prisiminti šį 
vakarą, kad jis yra vienišas pa
saulyje? Juk yra kažkas labai 
nemalonaus, ko šis senukas gal 
visai nenori prisiminti ir nebū
tų prisiminęs, jeigu ne /šis 
klausimas.

Pirmieji metai — Viešpaties 
užgmimas Betliejuje; 33 — 
Kristaus kančia, mirtis ir prisi
kėlimas; 35 — Sauliaus atsiver
timas (Šv. Povilas) ;Z5P — pir
masis Bažnyčios susirinkimas 
Jeruzalėje; 64 — Šv. Petro, pir
mojo popiežiaus mirtis, 70— 
Jeruzalės sunaikinimas; 100— 
Šv. Jono, paskutinio apaštalo, 
mirtis; 313 — Milano ediktas, 
kuriuo Konstantinas Didysis 
suteikė laisvę krikščionims; 
383 — Šv. Rašto vertimas į 
lotynų kalbą (šv. Jeronimas); 
476 — Romos imperijos žlugi
mas; 496 — Prancūzija priima 
krikščionybę; 532 — civilinės 
teisės kodekso paskelbimas; 
596 — Anglija priima krikštą 
(Šv. Augustinas); 719 — Vo
kietija priima krikštą (Šv. Bo
nifacas); 1054 — Rytų Bažny-

FRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams —------- $6.06
Brookiyn, k. Y- ——— $650 
Pusei metu — ----------- $3.50
Užsienyje-------- --------------\ $6.50

Baaattrrl n MCMd etas maiter at Brooklyn, N. Y. May 25. 1951, under 
. the Act <rf March 3,1879, origtnally entered ^second dass naatter i 

at Boston, Mass, September 12, 1915. ' - -ė.

vo gigantą, pagonišką dievybę, 
turinčią du veidu ir keturias 
akis. Tuo norėdami pasakyti,- 
kad pradedant Naujuosius Me
tus, reikia pažvelgti į praeitus 
ir j sekančius metus: pasirįž- 
tant gerai pradėti ateitį.

E praeitų metų liko tik pe
lenai. Ugnis jau užgesusi Kur 
ne kur išmėtyti nuodėguliai; 

, tuščiai, kartais ir negarbingai, 
jei nepažeminančiai praleistų 
dienų likučiai.

Jei taip ir su mumis buvo, 
tai dar kartą apgavome patys 
save. Dar vieni metai pragy
venti tuščiai. Liko nudžiovusi 
šaka, neatnešusi vaisių. Pra
ėjo kažkas apverktino be vilties 
atitaisyti. Bet... Dievui ir vie
na diena atitaiso paklaidas. O 
Naujieji Metai jų duos 300 su 
viršum. Tai viltis. Ir su ta vil
timi pasitikime N. Metus!

— Ne ... ne —
Povilas žiūri atydžiai į jį. 

Senukas nutilęs kažką galvoja. 
Gal prisimena anas nelemtas 
dienas, kurios nutekėdamos 
nusinešė jo džiaugsmą ir pali
ko jį vieną.

— Povilai, būk protingas,— 
sako senukas ir keliasi — Na 
žipau, koks rūpestis tave į čia 
atvarė, tačiau tikėk, kad čia 
būnant tau nei kiek nepaleng
vės širdis, tik daug, gal visai 
nejausdamas prarasi..., — ir 
jis eina prie kitų. Gal jam čia 
per liūdna. Gal nori pamiršti 
tai ką Povilas priminė ir kas 
seniai, seniai dingo iš jo akira
čio. Povilas akimis seka jį. Ten 
jis juokiasi su visais ir kalba 
garsiai lyg čia visai. nebūtų 
buvęs ir prisiminęs praėjusias 
dienas. Ir kaip jis taip gali? O 
gal jis tik šiap juokais tokią 
istoriją papasakojo, — galvoja 
vienas sau Povilas.

Jau vėlus vakaras. Jeigu ry
toj būtų darbo diena, Povilas 
eitų namo, tačiau dabar neno
ri, nes žino, kad grįžęs dar neis 

Klausti nereikia, aš ži- miegoti, o kalbėti nenori.
— sako senukas. — Bet Prieina prie Jango ir žiūri į

* .šfngav Vakarų pasukimasjieš- menės statĘfc-Jungtinėse Ame- ianfių Betariu, kasmet suda 
v koti sugyvenimo su komunisti- » _r___j——

. niais vergėjais atsiliepė dide
liu nerimu lietuvių širdyse, nes 
toks sugyvenimas ilgintų Lie
tuvos ir Lietuvių Tautus vergi
jos dienas, pratęstų kančias, 
alintų dvasines ir fizines jėgas.

Iš kitos pusės visu aštrumu 
jautėme ties laisvajame pasau
lyje atsidūrusių lietuvių galvo
mis pakibusią nųtautimo grės
mę. Juo skaudžiau, Mad šitos 
grėsmės pavojus nuolat didėja 
dėl vis ryškiau įsigalinčio mū
sų abejingumo tautiniams rei
kalams, dėl mūsų pasyvumo 
veiklai ir darbui, dėl mūsų už
sidarymo asmeninių savo rei
kalų bei patogumų rate.

Visa tai kėlė didelio susirū
pinimo.

Iš kitos pusės galėjome 
džiaugtis tuo, kas žadino ir stip
rino lietuvių dvasią*.-Šiuo žadi
nimo keliu garbingai ėjo mūsų 
vargo mokyklos, lietuviška 
knyga ir laikraštis, ansambliai 
ir chorai, mūsų teatrai ir kiti 
lietuvių kultūros ugdytojai bei 
skleidėjai Malonu mums paste
bėti, kad savo jau juntamą dalį 
lietuvių kultūros darbui atida
vė ir Lietuvių Bendruomenė, 
nuolat stiprėjanti ir vis dau-

Metų - pabaigoje
V' spaudair politikai sušneko apie 

jĮĮĮĮgf-- Pijaus XII kalėdinę kalbą. Ji 
’ rado palankumo Vakaruose. Jos 
" dalė* su pasitenkinimu karto- 

OF-' jo komunistinė spauda. Paten- 
kurti rodės ir “neutralieji” — 

K kur toks susidomėjimas? 
Pirmiausia dėl to, kad Pijus 

Jg- < XH kalbėjo apie rūpesčius, su 
' kuriais vargsta Rytų ir Vakarų 

politikai, nerasdami išeities. 
O- ’ Kalbėjo apie klausimus, kurie 

; didina prarają tarp Rytų ir Va- 
karų. Joje buvo įspėjimas, kad 

M/ žmogaus didingo proto surasta
įgĮ atominė energija jau išsijungia

& žmogaus kontrolės ir grasina 
jį patį sunaikinti.

Jo žodžiais valstybės vyrai 
buvo patenkinti ir dėl to, kad 
kmlcvietias juose girdėjo prifa- 

jjžfe ~ ?rimą savo planui Vakarų spau- 
- da džiaugėsi radusi juose prita- 

■jį"' rimą planui kontroliuoti apsi- 
M fe-gtoklarimą iš oro. Komunistinė 

spauda šūkavo: mes laimėjom, 
nes ir popiežius pritaria mūsų 

- / reikalavimui uždrausti atomi-
t irių ginklų vartojimą.* ‘Neutra

li Heji” rado pritarimą savo siū-
' tymui — atsisakyti nuo atomi

nių eksperimentų.
Ar Pijaus XH žodžiai bus pri- 

imami kaip keliarodis pavojui 
. žvengti?

Vargiai, nes kiekvienas juos 
priima ne kaip įspėjimą, bet 

/.$ kaip padrąsinimą savo reikala- 
rimui Kiekvienas juose tegir- 

< di tik dalį Pijaus XII pareikš
tą minčių — tik tas, kurios

pasaulio jam patinka. Bet jis negirdi ar 
nenori girdėti Pijaus XII įspė
jimų visumos... Komunistai 
nenorėja girdėti popiežiaus su
jaudinto įspėjimo prieš komu
nistų socialinę santvarką, kad 
ji yra priešinga Kristaus moks
lui Vakarai negirdėjo įspėjimo 
saugumo reikalui pasitikėti ne 
tiek materialinių turtų gausu
mu,, o daugiau atsiremti mora
line jėga ir ją stiprinti. Nei 
vieni nei kiti negirdėjo Pijaus 
XII žodžių, kad reikia grąžinti 
žmonėm laisvę. ’..

Tai panašu į elgesį Antikris
to, kuris pripažįsta ir Kristų ir 
prisiima jo mokslo dalis, bet 
tik dalis — ne visą Kristų ir vi
są jo mokslą. Prisiima tas da
lis, kurios neuždeda jokių pa
reigų ... O Kristus turi būti ar
ba visas priimtas, arba visas 
atmestas. Ir Pijaus XII įspėji
mai būtų vaistas nuo dabarti
nio negalavimo tautom, jei jos 
priimtų jo įspėjimų ir siūlymų 
visumą, ne dalį.

Ar veltui Pijaus XII kalba?
Ne. švyturys tamsoje nėra 

veltui. Kristaus šviesūs žodžiai 
buvo skirti ne tik valdantie- 
siem. Jie švietė labiausiai tiem, 
kuriem teko pati didžioji gyve
nimo našta. Ir Kristaus vieti
ninko žodžiai yra visiem. Tai
gi ir “mažiausiem iš mažiau
sių”. Kai pastarieji juos prisi
ims ir pagal juos veiks, tai juos 
bus priversti prisiimti ir val
dantieji šviesa pro mažiausią 
narvelį pasieks viršūnes .

Ir vėl vieneri metai prabėgo, 
365 dienos amžinai dingo,- jų 
nebegyvensime. Daugelis vakar 
suvesdami sąskaitas sakė: 
džiaukimės, nes šiais 1955 m. 
pasidėjome gana daug pinigų 
banke, nusipirkome namus, te
leviziją, automobilį ir įsitaisė
me daug kitų patogumų. Bet 
dvasiniame ir kultūriniame gy
venime. ar padaryta bent kiek 
pažangos?

Žengdami į Naujuosius Me
tus, susimąstykime. Romėnų 
poetas Virgilijus rašė: laikas 
bėga neatitaisomai. Kaip strė
lė, paleista iš lanko, negrįžta 
atgal, kaip _upės vanduo teka 
amžinai pirmyn, taip metai rie
da paslaptingon amžinybėn. 
Daug žmonių tikėjosi sulaukti 
1956 metų, bet nesulaukė. Ar 
mes sulauksime 1957?

Senovės menininkai pavaiz
duodavo metus, nupiešdami di
deles duris, kuriose pastatyda-

< —- Turiu kambarį, kuriame 
miegu, jeigu tai galima vadin
ti namais. Kambarį, kuriame 
manęs niekas. nelaukia, nežiū
rint kada grįžčiau. Niekas ne
bara, jeigu vėluojuos, tačiau 
kaip dažnai aš norėčiau to ba
rimo. Žmona jau prieš daugelį 
metų mirė. Ir mergaitė... Ar 
gi būva man daugiau reikalo 
gyventi? Bet reikia. Tur būt, 
kad reikia, jeigu ,gyvenu... 
Mano dienos po darbo slenka, 
va čia, tarp šių stalų, — sako 
jis ir valandėlei nutyla .

— Bet ko tu neini? — klau-

niekuomet nebūtų galima iš
gerti. Tačiau jam nesinori į ją 
net pažiūrėti. Pats nesupranta, 
kodėl

— Tu neini namo? — sako 
Dovydui ir nelaukia į tai jokio 
atsakymo. Juk reikia kalbėti. 
Ką nors, kai šala sėdi atėjęs 
žmogus. Gi jis tikriausia atėjo 
pasikalbėti, o ne sėdėti ir žiū
rėti kažkur į tolį, vienas į kitą, 
ar į neišgertą stiklinę.

— Tu klausi manęs? — žiū
ri lyg netikėdamas Dovydas.— 
Manęs niekas seniai to na 
klausė, tartum aš niekada ne
būčiau ėjęs namo, ar namus iš 
viso turėjęs. Visi priprato, kad 
sayas nuo darbo valandas čia 
praleisčiau. Jie net negalvoja, 
kad aš norėčiau eiti namo. Pa 
vilai, koks mielas man šis tavo 
klausimas. AŠ vėl pasijuntu nau> 
vienas iŠ jūsų, vienas iš dauge-. .

ko neturi fa* jieško ramybės, ki- languose spindi šviesos. Nia 
ti nenori nieko. Nori tik būti ką* jį vakarą dar nemiega. O 
čia. Kiti mano pamiršę..., — būdavo anuomet ir jų namua

se šviesu šį vakarą, ir neidavo

čiau pusės jie parodė, koks dar 
palyginti mažas Itotųviųskai- 
čius tėra sąmoningai apsispren
dęs už savąją Bendruomenę ir 
jos idealus bei siekimus. Tos 
60 JAV veikiąnčjų apylinkių 
bei seniūnijų it tie* nq>ilni 
7000 balsuotojų Bendruomenės1 
rinkimuose— juk tai tik lašas 
šio krašto lietuvių jūroje. *^ai 
dar labai toli iki tos organiza- 
tos lietuvių jėgos, 'Kokia turi 
tapti Bendruomenė .

0 šios jėgę^ reikia Kultūros 
Fondo, tautinio švietimo, kultū
rinės informacijos, lietuviškos 
knygos ir laikraščio atramai — 
visiems tiems pagrindiniams 
Bendruomenės uždaviniams, 
kuriuos ji planuoja . ir imasi 
vykdyti Šios jėgos taip pat rei
kia atramai ir tokių užsimoji
mų, kokie bus Pasaulio Lietu
vių Bendruomenių seimas, Dai
nų šventė, Kultūros Kongresas 
ir kt. Šios jėgos pagaliau reikia 
ir sėkmingai 
kovai.

Štai kodėl

— Žadi eiti namo? — sako 
jis. — Iš tiesų, jau metas.

— Nežinau... —murina tar
tum pats sau Povilas.

Jie abu žiūri pro langą į snie
gą, kiekvienas su savo minti
mis.

— Ir tada snigo. 
labai tyliai Povilas, 
tokiomis didelėmis sniegulė
mis kaip šiandien... —Jis 
dar daugiau žiūri į sniegą, žiū
ri visai pamiršęs, kad ten, ant 
stalo, tebestovi' neišgerta stik
linė. — Ir Liucija buvo balta 
suknia pasipuošusi kaip snai
gė. .Tik Kūčių vakaras jau buvo 
praėjęs ir atėjusi antroji Ka
lėdų diena. Ir jos vualis bal
tas, kaip sniegas... — jis kiek 
nutyla, tačiau matosi, kad na 
jaučia esamos aplinkos ir nieko 
negirdi Dabar Povilas anose 
dienose. Tyli ir Dovydas. Jis 
žino, kad bus dar daugiau pa
sakyta, jis žino, kad po to ir 
dabartis bent kiek praskaidrės.

— Paskui dienos bėgo via 
šulu, nenorėjo ilgai būti vieto
je, kai mes buvome laimingi 
Atkeliavo Algutis, Aldutė ir. 
pagaliau Jonukas. Taupėme pi- na 

ne ta. Vieni iš jų daug gatvę. Lauke tebešninga. Visų nigus, nes taip norėjos turėti 
savą pastogę, ypač, kad sava
me kieme galėtų žaisti vaikai 
Įsigijome tai, ko norėjome, tik 
neilgam. Ligi tų nelemtų atos-

&os atąkilimas; 1096—1271— 
Kryžiaus karai; 1156 —Karma 
litų Ordino įsteigimas; 1205 — v 
.Domininkonų Ordino įsteigi- vįf 
mas, 1209 — Pranciškonų Qr- 
dino įsteigimas; 1251 — Lietu- ;<1 
vos karaliaus Mindaugo krikš- 
tas; 1378 — didžioji Vakarų 
skizma; 1386 Lietuvos krikš- 
tas; 1492 — Amerikos atradi- ■ ■mas.

1517 — Reformacija, Vakarų 
Bažnyčios skilimas; 1534 — Ja-Z’ 
zuitų Ordino įsisteigimas; 1571
— Lepanto mūšis su turkais;
1789 — Prancūzijos revoliuci- įį 
ja; 1854 — Nekalto Prasidėjo g 
mo dogmos paskelbimas ir Ma- 
rijos apsireiškimas Lmrde;
1870 — Popiežiaus neklaidin- ;• 
gumo dogmos paskelbimas; ■ į 
1914 — pirmasis Didysis ka
ras; 1917 — Bažnytinės teisės 
kodekso išleidimas, komunizmo - 
pradžia Rusijoj, Marijos apsi
reiškimas Fatimoje; 1931 c— 
civilinis Ispanijos karas ir Ka- 
talikų Bažnyčios peiSekiojimas;
1933 — šventieji metai, 1936
— persekiojimas Vokietijoj * 
prie Hitlerio, 1939—1945 — 
antrasis Didysis karas; 1946 -— 
kruvinas persekiojimas už ge
ležinės uždangos ir kardinolo 
Stepinac areštas; 1949 — kari- 
dinolo Mindzsenty areštas ir 
ekskomunikos paskelbimas ka 
munistams; 1950 — šventieji 
Metai ir Marijos Dangun Paė
mimo dogmos paselbimas; 
1952 — prasidėjęs persekioji
mas Kinijoj; 1953 — kardinolo 
Wyszynski areštas; 1954 — 
Šventieji Marijos metai; 1955— 
koegzistencijos metai Popto- 
žius priminė, kad koegzistenci
ja didžiajai žmonijos šeimai 
galima tik Dievo duotoje tiesa

svarbu į 
Lietuvių Bendruomene susi
telkti ko didžiausiam lietuvių 
skaičiui. Pasiekime ateinan
čiais metais bent 50 tūkstan-

g Po kelių minučių prie jo pri- 
|ęfeBa senasis Dovydas. Jis kaip 
|tfada — nei per daug links
mas, nei per daug nusiminęs.

< Atsisėda šalia ir žiūri į Povilą. 
w. jau toks jo užsiėmimas, 
■es, kai tik kurį pamato via 
aą, taoj prieina ir mėgina kal
bėti. Apie įvairius dalykus. 
Daug kas jo dėl to nemėgsta, 
kam neduoda ramybės.

' — Kur šiandien visi pradin- 
: gę? — klausia Povilas ir atsa
kymo nelaukia. Jis galvoja, 
ląd senasis Dovydas pradės sa
vo nesibaigiančią kalbą ir prie

į atsakymo neprieis.
< •

Valgo kūčias — atsako
trumpai Povilas krūptelia.

/ ^Plrma <hr buvo keli takiau 
ViĮtpUMkė sveikas ir sudie; iš- 

stiklinę alaus ir išėjo, 
ttftfien dar kai kas tarėjo 
dirbti, — priduria senukas.

Povilas žiūri į priešais jį sto- suprasdamas savo klausimo
vtaMą alaus stiklinę. Tarsi bū- prasmę. Povilas galvoja, kaip senukas karčiai nusišypso.
tų vftMi pamiršęs, žiūri į vidų, jis čia visą savo laisvalaikį gaU Ach, kažkada ir aš taip galva nei vienas ilgai ilgai miegoti, togų. Vos porai mėnesių. Atos- negali to daryti, . .

‘ >...• togų, kurių taip norėjo ir lau- šaukia, matydamas jo neklau- “Garbė Dievui aukštybėse, o
Prie jo vėl pristos senukas kė Liucija. Gi^ radome veik šaut šėmėje ramybė...” g
Mtekžnoįa rantai permeti. visa ugnies sunaiktata. Visa, z— NMfik! — atsisukęs dar (NntaR) ..-.2:^

meninį' fšdą BiOZS po 1 dol, jau 
susidarytų 50 tūkstančių do to
rių suma, kuri įgalintų mt^jm- 
tis visų didžiųjų tautinių mū
sų darbų. Skiriant iš šios su
mos 30% centrui Bendruome
nės Valdyba gautų 15,000 dol, 
skiriant 20% Kultūros Fondui 
— jam kasmet* atitektų 10,000 
dol ir t. t. Lietuvių Bendrua 
menės veikla iš karto įgytų ir 
reikiamą svorį, ir norimą apim
tį! Užtat reikto, kad Bendrua 
menės apylinkės ir seniūnijos 
nusėtų visą Ameriką ir kad 
joms priklausytų visi gyvieji 
lietuviai!

Bendruomenės Valdyba,' svei
kindama visus Bendruomenės 
veikėjus ir visus geros valios 
JAV lietuvius. Naujųjų Metų 
proga ir linkėdama kiekvto- 
nam asmeninės laimės bei sėk
mės, kartu visus kviečia stab
telėti ir ties čia keliamais Ben-

SJBSC3MPTION RATK^ 

$6.00 
$6J0 
$3.50 
$&50

ką mes per tiek dienų šutau- garsiau ir griežtai pasako Da 
pėme... Beskubėdama Liucija vydas. L ’'
buvo kažką pamiršusi virtuvė- — Tu man darai nuostolį —? 
je... virti..., — jis atsiduso. 
Palenkė galvą lyg nenorėda
mas daugiau žiūrėti į sniegą.

— Ateinu čia, pasėdžiu, lyg 
pamiršta. Namuose ris jaučiu, 

Lygiai \ ką turėjome
Nuo to laiko
Liucija. —

— Vargšė 
Dovydas.

Povilas atidžiai į jį pasižiūri.
Kažką ilgiau pagalvoja ir vėl 
žiūri į krintantį sniegą, lyg su 
juo drauge kristų ir anos, sa 
niai praėjustos dienos. o sniegas krinta ant veido.

— šios Kūčios yra man pir- Taliai nuaidi varpas. Tai 
mos čia, ne namie... Atrodo, šaukimas pasveikinti gnriusį Iš
riša atiduočiau, jeigu Mos būtų ganytoją. Namų durys veriasi 
tokios, kaip visos praėjusios-,.. ir žmonės eina į Bernelių mi- 
Tačiau praeitis negrąžinama, šias. Pasuka ten ir Povilas.
Kartais galvoju, taki būtų ga * Bėjus, jis laukia prie baž- 
ra visa pamiršti ir pradėti gy- nySos Liucijos, nes matė ją 
verdi šiomis dienomis, o, ne buvusią Sutikęs paima ranką 
berivaidenanSa praeitimi... ir eida drauge. Ji krūptelia. 
Bet negaliu... — Paskui šypsosi

Dovydas apsidairo, paima jo Ji nejaučia sniego kritimo 
paltą ir pamažu prinešęs pra- nei šalčio, bet greit negali ei- 
deda vilkti. Povilas nesiprieši- ti. Gal bijo, nes mano sapnua 

jauti, fr nori, kad-tas sapnas 
Pas mane žmonės nėra va- tęstųsi visą gyvenimą.

romi — pribėgęs sako tas, ku- Naktis rami, šventa. Ausy- 
ris papildo stfltilnes, tačiau se tebeskamba Kalėdų giesmės. 
Povilas lyg ir negirdi Tačiau dabar rodos, kad tai ne

— Jeifta aš nevarau, ir ta bažnyčioje girdėtos giesmės, 
tiesiog bet angelų šimtų šimtai gieda:

• Amerikoje per Kalėdas 
keliuose ir kitais būdais žuvo 
782. Tai daugiau nei pernai

• Vokietija pasirašė sutartį 
su Amerika, kuri pasižadėjo 
pristatyti Vokietijai ginklų už 
1 milijardą dol. Europos kitom 
valstybėm Amerika jau davė 
ginklų už 8 milijardus.
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1955 METU APŽVALGA

KAIREJE iš viršaus: Valstybės 
sekretorius J .F. Dulles pakeliu.ie i 
Ženeva aplankė popiežių Pijų XII; 
Maroko sultonas Ben Youssef atga
vo valdžia ir jo priešai bučiuoja 
jam kojas; arabų pabėgėliai iš Ga
zos po Izraelio užnuolimo: Prezi
dentas Eisenhower:s po ligos vėl 
šypsosi.

VTRSI'.JF: amerikiečiu lakūnai 
grjžta iš Raudonosios Kinijos ne
laisvės; keturiu “viršūnių*’ konfe
rencija Ženevoje.

APAČIOJE vidnrvie: Nac. Kini
jos kariai cvakuojasi iš Tachen sa
los.

V akarų-Rytų santykiai davė 
svarbiausius Įvykius per išti
sus metus. Priešingumas tarp 
jų nesumažėjo. Bet Sovietai 
atėjo su šypsojimosi taktika, ro
dydami mažesni įsitempimą, 
negu jis buvo ištikrųjų. Kaip 
Įvykiai bangavo ir ką per me
tus viena ar antra pusė laimė
jo, rodo apžvalga atskirais mė
nesiais.

SAUSIS
Metai prasidėjo koegzistenci

jos šūkiu. Kur reikėjo šypsotis 
— ėjo Maskva; kur reikėjo 
spausti, buvo leidžiama kom. 
Kinija. Nors JT generalinis se
kretorius tarpininkavo dėl 
Amerikos lakūnų grąžinimo, 
bet Kinija išėjo su grasinimais 
prieš Formozą ir sausio 18 pa
darė pirmus invazijos žygius. 
Amerikos vyriausybė laikėsi 
kaip mįslė, ar ji gins nac. Ki
niją nuo agresijos ar ne. Tik 
Kongreso Kersteno komisija 
sausio 3 įspėjo pasaulį, kad 
“taikinga koegzistencija” te
santi skirta laikui laimėti.

Lietuvos gyvenime pradėta 
varyti propaganda už “sava
norišką” vykimą Į Sibiro plėši
nius. Tremties gyvenime tauti
ninkai, toldami nuo Vliko. i- 
s .eigė savo “Nepriklausomybės 
Fondą”.

VASARIS
Kinijos šantažas prieš For

mozą tęsiamas. Slaptos dery
bos dėl Formozos likimo Tuo 
arpu Amerikos pastangom va

sario 23 susirinko pietų Azijos 
valstybių konferencija ir Įstei
gė SEATO komunizmo tolimes
nei invazijai Azijos pietuose 
pasipriešinti. — Europoje kei
čiasi vadovaujantieji asmenys: 
Prancūzijoje vasario 5 nueina 
Mendes-France, ateina Faure; 
Sovietuose vasaiio 8 nueina 
Malenkovas ir ateina Bulgani- 
nas‘, Chruščiovas, Žukovas. Dar 
smūgis Sovietam: vas. 15 Ru
munijos pogrindžio vyrai Švei
carijoj užima Rumunijos at
stovybę; vas. 25 Vokietijos 
parlamentas patvirtina Pary
žiaus sutartį.

KOVAS
šantažas prieš Formozą tę

siamas. Aiškėja, kad Tachen 
salą Amerika ragina atiduoti; 
dėl kitų pakraščio salų Ameri
kos ėjimas toliau slepiamas.— 
Iškyla jau Izraelio-Arabų kon
fliktas, kai prie Gazos Izraelis 
nužudė 40 arabų. Saugumo Ta
ryba Izraeli pasmerkė. — Ko
vo 17 paskelbti slaptieji Jal
tos dokumentai; kovo 22 Kers- 
teno komisija siūlo Atstovų Rū
muose paskelbti Sovietus agre
sorium. Bet kovo 23 Eisenho- 
weris pasuka priešingai, pasi
sako už keturių “viršūnių” 
konferencija, ir tam Bulgani- 
nas pritaria ... Kovo 29 Azijo
je Vietname revoliucija prieš 
min. pirm. Diem, bet vyriausy
bė numalšina ir vėliau prive
da prie Bao Dai nušalinimo 
plesbicito keliu.

BALANDIS
Asmenų pasikeitimai: bal. 5 

pasitraukė Churchillis ir kitą 
dieną atėjo Edenas; bal. 29 
Naujas Italijos prezidentas 
Giovanni Gronchi... Azijoje Į 
SEATO sudarymą Kinijos ko
munistai atsako balandžio 11 
pradėtom kalbom" apie Formo- 
zos “išlaisvinimo” reikalavimą 
ir 18—29 Azijos — Afrikos 
valstybių konferencija su šū
kiu “prieš kolonializmą”.

Jung. Pav. Tautos posėdžia
vo ir skelbė laisvom tautom Į- 
spėjima dėl nuolaidų komunis
tam ryšium su būsima “viršū
nių” konferencija.

GEGUŽĖ
Pasiruošimas “viršūnių” kon

ferencijai ir Vienos taikos su
tarčiai: sėkmingai protestavo 
dėl Vienos sutarty numatyto 
tremtinių repatriavimo Jungt. 
Pas. Tautos ir bal. 2—6 tarpt, 
imigracijos reikalam konferen
cija. Sovietai sustiprino propa
ganda tarp tremtiniu už repa
triacija ... Gegužės 11 “raudo
nasis Nato’.’ kovai prieš Vokie
tijos įjungimą Į Nato. Ameri
kos lietuvių bendruomenės ta
ryba išrinkta gegužės 1.

BIRŽELIS
Tarptautinėj scenoj stipriau 

iškyla pavergtųjų reikalas ry
šium su JT dešimtmečiu: birž. 
17 Omahos lietuviai pagarsi 
piketavę Molotovą; birž. 20 
JPT aliarmavo pasaulį dėl te- 
betesiamo pavergimo; birž. 22 
Kubos atstovas JT pakėlė bai
sa “už pavergtuosius”; birž. 23 
Atstovų Rūmai priėmė rezoliu
ciją. kad Amerikos vyriausybe 

per JT padėtų pavergtiesiem 
siekti išsilaisvinimo ... Mask
va pradėjo naujus žygius: bir
želio 7 pakvietė Adenauerį, 
Londone su Japonais ėmė derė
tis dėl taikos sutarties.

Sovsetų agentai pagrobė birž. 
25—26 Vokietijos lietuvių 
bendruomenės kartoteką.

LIEPA
Kongrese liepos 11 triukš

mas dėl Burmos min. pirm, 
pareiškimo, kad Amerika nuta
rusi įsileisti į Jungt. Tautas 
kom. Kiniją. Liepos 18—24 
garsioji keturiu “viršūnių” 
konferencija, kuri pagimdė 
“Ženevos dvasią” ir numatė 
ateity užs. reik. min. konfe
renciją. Liepos 29 tą tuščią 
džiūgavimą nutraukė sensaci
ja, kad Amerika ir Sovietai 
rengia satelitus apie žemę. So
vietų ekskursijos po Ameri
ką... Liepos 17 prasidėjo tarp
tautinis eucharistinis kongre
sas Rio de Janeiro.

RUGPJŪTIS
Rugp. 1 Amerika pradėjo 

derybas su kom. Kinija Žene
voje dėl 40 belaisvių. Rugp. 19 
potvyniai rytinėj Amerikoje su 
pusantro milijardo nuostolių. 
Auga Vakaruose susirūpinimas 
dėl Izraelio santykiu su Ara
bais ir Maskvos pasiūlytų gink
lų Egiptui. Neramumai Maroke 
ir Prancūzų vyriausybės dery
bos su Maroko vadais .

RUGSĖJIS
Vyrauja Europos ir Af rikes 

reikalai: rūgs. 8—13 Adeneue- 
ris Maskvoje sutarė atnaujinti 

(Nukelta į 5 psl.)

ŽENEVOS DVASIA GIMĖ IR MIRĖ, 0
■ BESIŠYPSANČIŲ KOMUNISTŲ 

AGRESIJA VIS NESILIAUJA

DESINEJE iš viršaus i apačių: 
Vokietijos delegacija atvyko derybų 
j Maskva (dešinėj Vokietijos užsie
nio reikalų min. Brentano); Nikita 
Chruščiovas — kurstymo ir n’cnalų 
didvyris. Nac. Kinijos atstovas 
Tsiang —•’ vienintelis pasipriešinęs 
Maskvai; Sovietų Molotovas ir Aus
trijos min. pirm. Fig! po taikos su
tarties pasirašvmo: Belgijos valdžia 
paleido noliciiy prieš kata'ikii de
monstracijų dėl mokyklų laisvės.
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LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ

Visiems mano draugams

ir patronams YOU AND YOURS

ROY A. GUSTAFSON

4119 N. McVidcer

Klddare 5-5753

CHICAGO

PATRONS

iUSIŲ KALĖDŲ

Laiminguos

HERBERT C PASCHEN,
COOK COUNTRY

TREASURE,

Siunčia Kalėdinius

MAY THE JOYS OF NMAS 
be heaped on you and-yours 

and may tW NEW TEARS

afl foDuvring yean. 
COLONTAL FEDERAL

SA1TNGS £ LOAN ASS.
1558 ludmmri Rd.

gruodžio 29 ir sausio 9’ 
Melboumo, Australijo-

WAKM and SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS 

Ta afl our friends ahd uatrons, 
YONKER8 MOTORS CORP. 

'218 South Bioaduaj, 
Yenken, N. Y. 

Autorized ChevrolM Dealer

Brooklyn. N. Y.
H. & Chardavoyne 

Dairy Co, Ine.

HOUDAY GREETINGS 
11 ALL OITK FRIENDS AND 

PATRONS 
BKA17TY BAR .

AVhite Piains.
Ali iii Kestcheeter County.

' • šeštoji lietuviu ' sporto 
šventė Adelaidėje, Australijo
je, vyksta gruodžio 27—31 d.d?

SINCERE HOUDAY 
GREETTNGS 

to all onr friends and patrons 
BOBB*S SERVICE STATION 

. 5 Brighton Avė.
STATION ISLAND. N. Y. 

' GI 7-»839.

THOMAS F. COUJNS INC.
228 Weat 18 s».
New Yatfc Oty 

GLASS and MIRBORS
CH 2-81*1.

SEASONS GREETTNGS 
May the toys af Nmas be 

Showerrd on you and yours 
thh Raly Day and on every 

. day af the 
NEW YEAR

WARM k SINCERE HOUDAY 
5 GKEETINGS - 

to all our friends and patrons 
KIEFEB CATRBZNG SERVICE 

128-17 Liberty Avė. 
JtMuaond HH1, N. Y.

Cstering for all oeeasiom

WARM £ SINCERE HOUDAY 
GREETINGS - 

ta all our frlėgAr and patrons
JACK LOCONSOLO & Co.

2888 Coney Island Avė.
Boartdyn, N. Y.

Pafating Contraetoos Sperial- 
iring in Chareh Maiatenanoe 

And Deperation.
DE2-11U - 2-1112 - 221113.

TrlcICMUfv ,W. 
2018 Sė. Katele? St. 
RaMaBMdiib^mmnMlii

PANAMA-BEAVER, INC.
Carbon Papers - Inked Ribbons 
Duplicating Supplies Unimasters 
Seeęetarial Supplies - Aerosol 
Products - Typewriter Cleaner 

Room Deodėrant - Static 
Electricity Banjsber - Hand 

Cleaner. CalI Your Local Pana- 
ma-Beaver Man 

“Always a Live* Wire”

Naujų Metų sveikinimus 
lietuviams Chicagoje

Illinois valstybėje.
‘Ai patą ir visas mano 
personalas", sakė Mr.» 
Paschen, “sveikiname 
letavjų bendruomenę”.

Willow Farm 
Products

SINCERE HOUDAY 
GREETINGS 

TO ALL OCR FRIENDS

Tnekahoe, N. Y.

-*******8******^

HOUDAY GREETTNS 
to aR onr friends and n-trons 
THELMA’S BEAITY SALON

- 3972 Arnboy Road 
GREAT KILUS

Staten Island. N. Y. 
HO 8-1937.

Mrs. Thehna Post & Assoe.

Linksmiausių švenčių 
nuo

WARM and SINCERE 
HOUDAY CBEETDiGS *. 

to afl onr friends and patrons
NEW CANARY CAGE 
112—48 Roosevett Avė.
CORON A, L. L, N. Y. 

HA 9-792e.
Mr. WBHam Bederio £ Am.

Warm R Sincart HoMay 
Greating toeH our friends 

and patrone* 
HENRY GRIFRTHS

A PRO8PE8OCS NEW YEARS 
to an eor friends and pairom 

KART. EHMER
P O RK S TO BES 

8282—18 Myrtie Avė. 
GLENDALE, N. Y.

• Other Stores in: Flatbush, 
Ridgesvood, Woodside.

Queens Village, Valley 
Stream and the Bronx.

- VVARM and SINCUtE 
HOUDAY GREETTNGS 

To all onr friends and putrom, 
BALCH PRICE £ CO.

291 Livtacston St.
' New York čtty 

TR IM888.

1435 Easter Parlnvay 
BROOKLYN, N. Y. 
EOLUS SKATTNG 

į ■■ .’ PR 2-4298. ,
Mr. Tbotnas Eoposito £ Assoe.

' WAKM £ SINCERE HOUDAY 
> G BE E TI N G S 
į to aH onr friends and putrom

CHINA BOWL 
‘ 152 W. 44 St - New York City
i JT 2-3358.
į The best Chinese foed-uD ways 
į Mrs. Gertrude Chin

And Associates.

273 Vest U’ St. 
New York City.
"»■**** *■***"

• Teatro studija, suorgani
zuota L. B. Kultūros Tarybos,, 
nuo Naujų Metų pradės veikti.

išleido laišką visoms lie- 
skautėms, ragindama ■ 

Į^^^Rr 'tahiaii lavintis, ■■ primindama 
skautišką spaudą ir per 

šventes padaryti skautišką ge-i 
ra darbą savo artimui i 

< Konsului dr. J. J. Bielskiui! 
65 m. amžiaus sukakties! 

g^S;proga sausio 8 d. Honyvoodi, 
H? Rdbsevelt viešbutyje rengia-į 
^'■•'.inas pagerbimo banketas. Ren-į 
0-,fgbno iniciatyvos ėmėęi Altoj; 
^į|skyrius ir Liet. Bendruomenės] 
^ apylinkė?. jį
Bį;-’; ♦ Rūta Kihnonytė, pasivUdi-i 

. misi Lee, Kalėdų švenčių metu]; 
rag mio gruodžio 16 iki sausio 6 su] s 

’ -USO artistų grupe atlieka pro-; 
<*gralBą\.9fa®įHftos kareiviams: 

? į ' silose, Guamoje ir Ha-; 
|;7>. vajuose. . ' i

WARM £ SINCERE HOUDAY 
G R E E TING S 

to aH onr friends and patoons 
BEN^SERTTS BAEERY 

28 - 38 Steimray st. ' 
Astoria, L. L, N. Y.

Wedding eakes to order 
Mr. £ Mrs. Sidney Weingarten

Brtakfesto Sonday Dhmer. - 
$235 1 P. M- to 8 P. M.

Qwmds Mact Moden, Ban«net 
HaO “Jost Fine FoodT

For infonnation - JHf GEADY 
And Reservations 

JOHNNY HERDER
HA 9-8288 - 73-28 Grand Avė. 

. Frte\ parking.

715 North Avė. 
New Roehelle. N. Y. 

2-8714.
^o^nnoĮnorfcartajjiaĮBaĮĮAaRaĮKaĮtaĮnsWARM HOUDAY 

GREETINGS
to aU our friends and putrom 

z NEILSEN SHOPPES
Confectioners 

Stores In 
Portcbester, Scursdale, 

BronvviHe, Oid Greemrich, 
Larchmont, Greetnrieh

1258—3rd Avė. 
New York City 

RH 4-9573.
Mr. VVulter Sturk £ Am.

WARM and SINrERE
- HOUDAY GREETINGS 
to aD onr friends and putrom

CAPPIELO CHEESE «). 
858—3rd Avė. 

Brooklyn. N. Y. 
SO 8-2347. 

JA u»S 008*18 *85

MAY THIS HOUDAY
SEASON SH0WĖR

MAY THB MOLY SEASON 
RRING TO YOV AND YOtTtS 

GOOD HEALTH, 
GOOD FORTUNE AND 

DAILY FEACE OF MIND

Chicagoje. Norintieji ją lauky-; 
ti, registruojasi pas D. VeliČ-i 
ką, 7838 S. Green St., Chicago; 

m.
• Br. Burafiivs iš Detroito 

7 išvyko i Romą studijuoti medi- 
cinos, kur prieš atvykdamas ji 

£.1^ Ameriką studijavo ketvertą 
? Detroite ilgesni laika
V dhrbo Fordo ligoninėje tyrinėji-’ 

skyriuje.

HOUDAY GREETTNGS 
to an our friends and putrom 

JIMMY FEBU 
MJ' S I C S T r D t O 

831 Cantleton Avė. 
Weat Brighten Are. 
Staten Mnnd. N. Y. 

GI 2-8878.

; 1445 Northern Blvd. x
Manhasset, L. L, N. Y. 

MA 7-3828
Mr. James Mnrphy and Ass. 
“Serving Good Food-AU Ways" 

• *8*8*18 atoato *» snuatuM'

ROLL*S POSfr HO1TSE
- For Prirne Bert, (Tmrcoal 
Bndlrd Stears and Hamtmrger* 

Reyport, N. <1.
Rante 35. KEpert 7-1988.

WARM £ SINCERE HOUDAY * 
G R E ETI N G S . | 

to all our friends and putrom 1 
BENSON RADIO , i

749 Pattsade Avė. 5 3
Yonkers, N. Y. f YO 5-4478 I

Televisfon, Radio, Sales, - . 9
Service, Bepuirs. 3

8*Sr*888«3WB^^
HOUDAY CSEĖTENS |

to aH onr friends and putrom j 
and your forėvermore. 0

Flatbush Chevrolet Corp. a
2825 Be&ord Avė. |

Boorklyn, N. Y. i
Sales, Servtee, Parts. |

BU 4-3288 i
t . Mr. Francis Mc Vey & Assoe. į

I 1VARM and SINCERE j 
į HOUDAY GREETINGS 1
f to afl our friends and patrons į 
I CULLEN BROTHERS <
| 148—Ist Avė. 1
k New York City. j
| Jersey Pork £ Provisions. j 
| AL 4-9238. ]

| WARM £ SINCERE < 
Z G R E E T I N G S i 
j to all* our friends. _ >
J THE CGLY DUCKUNG = 
| ‘ RESTAUBANT
j 82 West Srd Street z :
S New York City <
J Mrs. Irmalin Lind =
į Mr. Sam Sorenson
« GR 5-8322.

na m-*A»T8 *9*888*8*8 *8 *8 *8 J'

W4pv* and 
„HOUDA” G ’^ TNOS 

To afl or • f * 'ir’ s * natmps, 
WASirV'~Y>* f ’TGHTS 

PEDER/’ SAV"* "1M x- LOAN 
AMOCKA1TON.

t 1399 St. Niekota* Avė. 
N*w York 'Uv 

Brau ’—* '• 
371 EaM 149 NL

on you and yours and may the 
New Year bring you Good 
Health, a fair measure of4 

wealth ond daHy peaee ef mind

HOUDAY GaumnNS

Statėm Hni, N. Y.

WAEM £ SINCERE HOUDAY 1 
GREETINGS 

to aR aus Rr*ieutota and patraks j 
- EMPIBE BOLLER DROME j

998 Enpire BĮvd. j
BROOELYN, n. y. ■: J 

. IN 2-1578. ■ 1
į Where “Good Skates“, 1

Get Together. /• 
Mr. S.{ Durante £ Associates. .

8 maMuB8smato'msto*88888a8iir' 
! WAffifi £ SENCERE HOUDAY i 
Ė G BE E TIN G S > 

te aH our friends and patrons

NURRING HOME 
1474 Oaraa Paritoay. 

BtooMva. N. Y.

i YO 3-7888.

WARM and SINCERE 
HOUDAY GREETTNGS 

To aH onr friends and natrom, 
THE OPEN FIREFLACE 

2$8 BMr Avė. , 
Brune, N. Y. 
jTY 2-3752.

STATEN ISLAND NEWS
CO. tw.

198 Bruadway.
We«t Brichton.

Staten toland, N. V.
Mr. B MeAIoen — GI 2-8913.

WARM £ SINCERE HOUDAY 
GRERFINGS 

to -friends and retrons 
May thb MembiKs of thh 

HoNday Seaaoat f bep Showrred
on you and your. Vorever mere

HOUDAY GREETTNGS 
To aH *enr friends and patrons.

SPORTSMEN LOUNGE ' 
838 Saw Mill Riw Road 

Yoakers, N. Y. 
Fanous for finest feod, 

Faeilates for priyate parties. 
Mr. Artinu Morgan £ Ass.

HOUDAY GREETTNGS 
To all our friends and putrom. 

LAURAINE MTRPHY 
RESTAURANTS 
132 MHRe Neek Road. 
Great Neek. L. L, N. Y. 

GR 2-4951.

HOLY SEASON 
From- the

WARM £ SINCERE HOLYDAY * 
G R E E T I N G S 1 

to the our friends and putrom į 
MR. F. HICKEY CO.. INC. 

1381 MetropeHtan Avė.
Brooklyn 8. N.Y. - EV G-7419 i 

Ready Mixed CoKvele j
Brandies in N. Y. C. j

Bronv. Queem.
į^»8 *8 *« *8 *8 *8*8 *8 *8 *8 *8 *8*i 

WARM & SINCERE ’ 
GREETINGS 
to all our friends and 

patrons
I BOSTON FISH MARKET 
į 1065 Castleton Avė. ;
j Staten Island, N. Y.

; *** SEASONS GREETINGS
= to all our friends and
> patrons

CARDINAL REACTY 
CO., INK.

'ūSl Nostrand Avė. 
Brooklyn, N. Y.

•mr*8*W*8*R«8W88*»*»s»8utovto»!r 

MERRY CHRISTMAS 
HAPPY NEW YEAR

Good Samarftane Hospital 
Suffern,^N. Y. 

«RVNIM»«l»toeuRU!ll^^
WARM aad SINCERE ] 
HOUDAY 

To aU our f 
May tMs

WARM and SINCESE 
HOUDAY GREETINGS

MOTHER CABRINI 
HIGH SCHOOL 

781 Ft WaaMngton Avė. 
New York 33 

- WA 3-3538.
For a life in the Service of

God srrite or phone. 
Motber Ursula.

’UaĮgahfa!*W8 *8 *8 *<** *8** *8*8^
WARM and SINCERE 

HOUDAY GREETTNGS - 
to all our,friends and patrons 

STARK’S VTENNESE 
RESTAUBANT

Turkabsr, N. Y.
WO 1-3398

WARM and SINCERE 
HOUDAY GREETTNGS 

To all our fihad, and pairom, 
May you aad yours Jbe 

Blessed with good health, 
good fortime aad daRy peaee

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

' MAY THE BLESSINGS OF 
XMAS BE SHOWERED ON 

YOU AND YOURS THIS 
HOLY SEASON

, And May The New Yeą^rs Brin? 
With it Daily Peaee of Mind. 

iMONTANO CARPET CO.
1425—1427 Myrtie Avė. 

Brooklyn, N^ Y.
Broadloom, Keiitile.. Rubber 

Tile. Vinyl Tile. 
GL 8-4838 — 8-4SSL 

] : If its “Floored” by Montano 
į; _ its a sure knockout.

WARM £ SINCERE , 
HOUDAY GREETINGS 

To afl our friends and1 putrom : 
Fleetwood Radio Service 

. ST West Broad St. 
Mt. Vemm. N. Y. 

MO 8-7829 
The Capaccio Brothers 

l*8*8«*tiK«8to«««*Mto8»*»^

SERVICE 
181 Myrtie Blvd. 
Larchmoat, N. Y. 

TE 4-5888. 
“ReRaMe Smviea, aB way«r

WARM aad SINCERE 
HOUDAY GREETTNGS

Mrs. Fara £ Associates. 
aa»wnsąa*8anf8*8*8*8*8***ae 

Holiday Gveetin08 to £11 
BALDWIN FEDERAL 

SAV1NGS AND LOAN

BLUE SWAN INN. 
281 Passaie Avė.

Boehefle Purk, N. J.
Bavarian - Brankaus - Luncl 

eons - Dinners - Banquets 
Parties. Diamond 2-9884.

WARM £ SINCSSE HOUDAY 
GREETINGS 

to afl our friends and patrons

Holiday Greetings to all ■ 
FLATBUSH FEDERAL ; 
SAVINGS AND LOAN 

ASSOCIATION
at the Junetfon of Flatbush ’ 

and Nostrand Avės.
Brooklyn, N.. Y. 

Safety.of your savinųs 
insured up to $10.000.

Į WARM and SINCERE 
HOLIDAY GREETINGS 

to afl our friends and patrons
i EDITARD RESTAURANT 
į Sunrise Highvray Valley Stream 
i Long Island, N. Y. ’
' "Food at its very best afl ways" 

Mr. George TVeggener
t Mr. Fn»nk OT>»nnor

Valley Stream 5-9871.
; 081*8******■***8*»■*•***8*8*r ■

Į SINCERE HOLIDAY
G R E T I N 6 S 

i to all our friends and
i patrons
i____ FEENEY S LIOUOR
Į STORE
t 217 Garfleld Place
Į ’ Brooklyn, N. Y.
I MA 2-7947

May God Bless 
You -and Your 
Household on 

This Wonderful 
Birthday of Our 
Saviour, JESUS 

ABC ELECTRICAL 
Contractinc Co. 
6 E. Wa|ton Št. 
SUperior 7-9272 

CHICAGO 
888B*!»»»m«W*!*«P

M*8i7ftrtftM»8*8*a*8*8*8*8*8*8V;
VVARM £ SINCERE HOUDAY į 

GBEETINGS į 
to aU onr friends and patrons , į 

į CABYL TAXI SERVICE
į 829 South Broadvvay

YONKiatS, N. Y. 
Mr. Herman MaioUni £ Assoe.

įsator*t*8*8*S*S*8w**S*8*8*nr
WARM £ SINCERE HOUDAY ' 

į GREETINGS
į to all our.friends and-patrons 
f May you and yours be vvedded 
f to good healt, good fortune, 
E and daily peaee of mind.
į FARA BRTOAL CENTEK
į ’ 151 East Post Road
[ White Plains. N. Y.
F WH 9-8228.

■ z. y?1

Sek r
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AUTHORIZED DEALER
*< • f’.'--’*-

ANDlonndts

i
135 W. 45ta St. New York City 

New York Newest Eattog Readev 

ous. Press Baves from all N. -T 

City papers. Luneh - Dinner - Sup-

KAPINIŲ
Nitas, Ulinots

ed
rasis afihnyrhfc
vout Rot an

M

kąi reikėjo išrinkti naują valdy
bą — kandidatų nebeatsirado: 
vieniems į valdyba 
džiauti sveikata, kiti >

nuvežta i ligoninę, nespėjus nė 
vyrui ^atvykti. Lietuvoje velio
nė buvo gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytoja ir viėedirekįo- 
rė. Veikė su skautais.' Nuo bol-

Geriauma laime tenusis. p3o7 
■ ■ ' .. . - t. "
šviesiai jums ir jūsiškiams-

per visas 1956 ui

nuo

Illinois

HOLY
KAPINIŲ* 

Calumat City, Illinois

13,

vo buvo

valdybos pina. j. Štempužis, 
ižd. A. Jonaitis ir kontrolės 
komisijos pirm. J. ’P. Nasvytis. 
Iš pranešimų buvo matyti, kad 
klubas turi 185 nario mokestį 
mokančius narius, taip pat klu
bui priklauso kaip nariai ir 3 
organizacijos. Pajamų per 1955 
metus klubas turėjo $5415.36, 
išlaidų $3904.18, ižde susirinki
mo dieną - $1511.18. Per 
šiuos metus taip pat buvo suor
ganizuoti 3 parengimai davę 
$1504.94 gryno pelno. Klubas

tat ševikų su šeima iš Lietuvos 
pabėgo 1944. Į Ameriką atvy- 
ko 1949. Dirbdama paprasčiau-

S šią fizinį darbą, savo vyrui pa- 
dėjo išeiti bibliotekininko mok- 
sius Westerri Reserve universi
tete Clevelande. Duktė Dalia 
prieš tris mėnesius ištekėjo už 
inžinieriaus Hahno. Palaidota 
gruodžio 16 iš Nepaliaujamos 
Dievo Motinos Pagalbos bažny
čios Kalvarijos kapuose. Ben- turi du nuolatinius skelbimų

Laiko knygoje, pirmasis 
1956 m. puslapis tebūnie 
parašytas kaip visų lai
mingiausias ir pasekmin- 
giausias.

Si PROGRESSIVE STEEL WORKERS
| UNION

10558 S. Torrence Avė. REgent 4-2138

RALTIMORES ŽINIOS
- Kalėdinis vaidinimas

Gruodžio 18 d. mokykloje į- 
vyko kalėdinė pi^grama, kurio
je dalyvavo visi vaikai nuo 
darželio iki aštunto skyriaus. 
Po įvairių pasirodymų prel 
L. J. Mendelis Kūdikėlio Jė
zaus vardu padalijo tinkamas 
dovanėles visiems susirinku
siems, neišskirdamas nei suau
gusių.

Šis vaikučių vaidinimas tu
rėjo lietuvišką katalikišką te
mą. Ypač gražų įspūdį paliko 
mokyklos choras ir atliktas 
choralas, kur daina, giesme, 
poezija visiems priminė Kalė
dų tikrą prasmę.

Programa prasidėjo gražia

imtieji darbai Ėr t. t. Padėtį 
gelbėjo senoji valdyba: ji suti
ko būti dar, vienerius metus. Ją 
sudaro: J. Štempužis — pirm. 
Alf. Mikulskis -— vicepirm., 
A. Jonaitis —- ižd., B. Auginąs 
ir J. Čiuberkis'— sekr .

Ig. Malėnas gruodžio 10 d. 
lietuvių salėj kalbėjo apie savo 
metodą mokyti lietuviškai skai
tyti. Paskaita buvo aktuali ne 
tik mokytojams, bet ir tėvams, < 
kurie su šiuo rūpesčiu susidu
ria.

Prel. M. Krupavičius, nauja
sis Tautos Fondo pirmininkas, 
gruodžio 17—19 lankėsi Cleve- 
lande. Be kitų pasimatymų, tu-

. sirodė su muzikos instrumen
tais, antrojo ir trečiojo sky
riaus mergaites pašoko “Klum
pakojį”. ,

Didesnę programos dalį su
darė “Kalėdą giesmės” vaidini- ' rėjo ilgesių pasikalbėjimą ir su 

-mas, kuriame dalyvavo moki
niai nuo ketvirto iki aštunto 
skyriaus, čia parodyta visa Ka
lėdų istorija niio Izajaus prana
šysčių iki Betliejaus .

Didelė padėka priklauso se
selėms kazimierietėms. Jos įdė
jo daug darljp,' parengdamos 
programą.

Kun. P. Dambrauskas,
sugrįžęs iš ligoninės, gydyto

jam patarianl vėl išvyko poil
sio, kad sunormalėtų širdies 
veikimas ir kraujo spaudimas. 
Visi linkine kuo greičiau pa
sveikti.

Bendruomenės Valdybos pirm. 
St. Barzduku dėl tautinio soli
darumo įnašų paskirstymo, 
Tautos Fondo pasų bei ženkle
lių platinimo ir PLB seimo šau
kimo.

Atsegsią paminėti
LITHUANIA THORUG THE

AGES bv dr. A. šaipoka 200
• r - -

Dieūus KauxM£uijoje.
arch. T. J. Vizgirdos Voltieti- 
joje leistos serijos “Lithuania 
—Country and Nation” I to
mas.

• Lietuviškos Knygos Klubas 
Chicagoje išleido šiemet miru
sio Igno šlapelio, buvusio Kau
no meno mokyklos direkto
riaus, veikalą, pavadintą “Juo
zas Pautienius”. čia apžvelgia
ma meno raida, forma, J. Pau- 
tieniaus kūryba. Tekstas iš-1 
verstas ir į anglų kalbą, įdėta į 
31 viena nespalvota iliustraci
ja, atspausdinta/gerame kreidi
niame popieriuje, įrišta į kie
tus viršelius.

• Liet. Informacijos Centras 
prašo atsiųsti iškarpas iš ang
liškų laikraščių, kur buvo pa
minėta Lietuva ar kitos Pabal
tijo tautos. Iškarpas ar prane
šimus siųsti — Liet. Informa
cijos Centras’ 233 Broadway, 
New York 7, N. Y.

DETROIT, MICH

that matter.

8:20 and 10:20.

NEwtown 9-0520 

Winftald Coal Co„ Ine.

<7-19 69th Street

NAUJASIS KLEBONAS
Dievo Apvaizdos parapijos 

buvusiam klebonui a. a. kun. 
Juozui Cižauskui mirus, nau
juoju klebonu buvo paskirtas 
kun. Mykolas J. Kundratas. 
Gimęs 1914 m. į kunigus įšven- 
tititasl941 m. ir nuo lapkričio, 
mėn. 4 d. pradėjo administruo
ti šią lietuvišką parapiją, prie 
kurios glaudžiasi dalis kitatau
čių katalikų.

riaus vardu sveikino dr. Vyt 
Majauskas, žinomų katalikiš
kų reikalų rėmėjų Kratavičių 
sūnus Robertas kun. M. Kund- 
ratui įteikė parapijos organiza
cijų skirtą dovaną. Kun. M. 
Kundratas, atsakydamas į pa
reikštus linkėjimus, dėkojo pa
rapijiečiams už parodytas sim-:< 
patijas, organizacijoms už įdė
tą triūsą ir pabrėžė, kad jis ži
no, kad šis pagerbimas suruoš
tas ne kaip asmeniui bet kaip 
kunigui tarnaujančiam Viešpa
čiui Prašė melstis už jį, kad 
jis išganytų savo sielą ir žadė
jo tarnauti savo parapijiečių 
sielų išganymui. Visas šias iš
kilmes stebėjo jo motina, sese
rys, broliai bei artimieji gimi
nės. Pasibaigus pietums, jau
nasis klebonas Įsimaišė į savo 
parapijiečių tarpą pasikalbėti 
su kiekvienu asmeniškai Aplei
džiant salę kiekvienas iš šir
dies linkėjo pasisekimo ganyto
jiškame darbe. St. G.

ir

LAIMINGIAUSIŲ
NAUJŲ METŲ

R a m u n e s

DISPLAY

VYT. M AŽELIS

Oficialiai
J. Stane-

dojus Amerikos ir Lietuvos 
himnus, susirinkusieji buvo pa
sveikinti choro gražia dainele, 
specialiai sukurta tam tikslui

P. A. S. 500 tabl. 
P. A S.1000 tabl

t

gyv. 422 Mmahan Stu Rldgeirood, Brook’ya, N. Y 
Skambinti tel. HYacint 7-4577

KALĖDŲ

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 Neu bury, Mass.

$8.64
3.04 
5.90

10.67
8.70 Multivitamin 500 tabl. 3.20
3-75 Shmčiaht į Rusiją , ir jos 
4.25 užimtas sritis, muitas apmoka- 
3-13 mas iš karto; todėl imama dvi- 
5 35 guba kaina.
4 80

FOX and FOX 
ARCHITECTS and ENGINEERS

Willm J. Drake-
Drajninas

LIETUVIS ADVOKATAS
Telefonas JAmaica G-7272

4.35 TRANSGLOĖUSEXPORT
14.00 | 1590 Second Avė.
7JW NewYork28,N.Y

Irgapyrin 1x5 amp. - 
Irgapyrin 100 tabl. 
Kombetin 25 amp. 
LargacUl 100 tabl

VISIEMS LENKIME

30 North La Salta Street . Chicago 2, III.

Svita 1301-4 Phone Stata 2-5592
John jay Fox, J r.John Jay Fox

WHIL — 1430 kitocycles — Medfortf, Mas*.
Kiekvieną sekmadienj nuo 11 iki 12 vai. vidurdienio. Jei norite ką 
nors pasveikinti ar pranešti, tai asmeniškai (duokite .ar siųskite 
vedėjai ANTANO F. KNEI4IO — Utauntan KaMn Hsur. 54 Cot- 
tace SU Nonrood, Mas*. Skyriai : Eithuanian Furnfture C». — A. ir 
O. Ivaškai, 328 W. Broadvay. ir Stašjfe Jakutis, 496 E. Broadway. So. 
Boston, Mass.; Antanas Daukantas Market, 187 VVėbster Avė., Ca/n- 
bridge, Mass. Telefonai: NOrvrooi 7-1449; SOutb Boston 8-4418 ar 
8-1844; Kirkianti 7-8538.

(į
&

REAL ESTATE BKOKEB
Tarpininkavimas perkant ir parduodant nekilnojamą turtą, 

patalpų bei butų nuomavimas; parūpinimas paskolų 
(mortgidžių) ir tX

Sąžiningas h* greitas patarnavimas.
227 BEDFORD AVĖ.

TeL STagg 2-7524
BROOKLYN 11, N. Y.

TALARSKI
FINERAL HOME

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
3S8 Maple Avenne, . Hartford. Conn.

patarnauja lietuviams naujai įruoštose patalpose.

mergaitės pasirodė kaip “Kalė
dų žvaigždės*, trečio skyriaus 
berniukai išpildė maršą. Vaikų 
darželis visų širdis ‘patraukė 
“Gyvų eglučių” aktu. Pirmo 
ir antro skyriaus berniukai pa-

Rinkliava raupuotiems
šį meta nepapraštai pasise

kė. Prel. Nendeliš praneša, kad 
jau surinkta per šešis tūkstan
čius dol. Dar yra daug pažadė
tų aukų.

Pasirink profesiją, kuria galėsi 
didžiuotis ir tuo pačiu laiku 
tarnausi Dievui ir žmonijai. Ši
toji yra katalik'ška ligoninė, 
pripažinta New Jersey slaugy
mo bordo.

Stephen Bredes JrJ
A DVOK AT A S V j

37 Sheridan Avė. j
Brooklyn 8, N. N. Į

Tel. APplegate 7-7083 ’

Ramunių arbatą vi
sada yra gera gerti. 
Ramunių šviežių 
žiedų pusė svaro 
kainuoja $1.25.
Liepos žiedų arba
ta geriama prakai- 
ta vi m u i sukelti,

pūslės, inkstų ir persišaldymo 
ligoms gydyti. Liepos žiedų 
pusė svaro — $1.25.
Pupa (aiškis (kartusis) vartoja
mas gydyti kepenims, škorbu- 
tui, geltligei, reumatizmui ir 
kirminams išvaryti. Pupalaiš- 
kių lapų pusė svaro — $1.25.
Trafanka tinka pašalinti įvai
riom vidurių piktybėm. Tre- 
janka —75ė.

Visa kartu gali gauti už pri
siųstus $4.00.

ALEXANDER*S CO. 
414- Broadway

South Boston 27 Mass.

Gruodžio 18 d. parapijos ko
mitetas ir parapijos ‘draugijos 
naujajam klebonui pagerbti su
ruošė susipažinimo vakarienę. 
Gausiai atsilankė kunigų ir vi- 

7 suomenės. Svečių tarpe buvo 
kun. J.' Stanevičius, kun. Br. 
Dagilis, kun. M. Daumantas, 
kun. Ch. Goevart, kun. A. Ka
ry, kun. D. Kuntz, kun. Ed. 
Montvila S. J., kun. Krikščiū- 
nevičius, kun. Simanavičius ir 
net iš tolimojo Brooklyno kun. 
J. Cekavičius. Tarpe svečių bu
vo ALRKat. F-jos V-bos Pirmi
ninkas dr. A. Darnusis, daug 
visuomenininkų ir parapijiečių, 
žmonėms prie stalų teko keis
tis net tris kartus, 
daliai vadovavo kun.
vičius. Visi vaišėse dalyvavę 
kunigai išreiškė savo linkėji
mus naujajam klebonui ypa
tingai jo artimieji draugai pri
mindami vieną kitą vaikystės 
dienų ar mokslo metų epizodą. 
ALR Kat Federacijos 4-to sky-

School of Nursing

Jersey City, New Jersey

'‘PERFECT!

Atkinson, N. Y. Tunas 
“Glowing!" Her. Tv. M.

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

SCHOLES BAKING, Ine.
V. laikas — vedėjas

582 GnmdSL Brooklyn. N. T.
Tel. EVer-grten 4-8802

Lietuviika duona — geriausia 
duona. Mes kepėme duonas, py
ragus Ir pyragaičius pagal visų 
skoni. Tortai, ypatingai pyragai 
vestuvėms krikštynoms ir kito
kioms iškilmingoms progoms. Už
sakymai Landomi kogeriausiai.

Hvafiojame f krautuve

LOVE FINDS A WAT

Hospitals, Schools, Day 
and the care of orphaan

Immaculate Conceptien

LONDON — NEW YORK — MUENCHEN

Norite geros—meniškos fotografijos

PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ, ĮVAIRIŲ PROGŲ 
(vestuvių, krikštynų, gimtadienių. įvairiu pobūvių ir pan.i 

NUOTRAUKŲ; norite atnaujinti seną fotografiją?
Jums geromis sąlygomis padarys

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..

Transglobos
7.68 
5.53 
4.42 
3.75
9.21 
L53 
1.53 
3.04

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

PLAYLAND

and Hlgh SchoeL

SCHOOLS

SAINT MAB1T8 ACADEMT

Department*. State AfTIUaUca Ternw Modente. Appty

ST. MARV8 RORPITAU SCHOOL, OF NIJMISA ftff S*. Marfc*» Al

Jei nori ką paskelbti

skamHnk telefonu:



BARASEV3ČIUS ir SENUS

a gruo-

NEW YORKAS

7
■t

*

tas daug ir gražaus, x rodo jau 
tas faktas, kad jame dalyvauja 
dvi žymiausios liet jaunimo

4 
4

Waterbųrio, Putnamo, Phila- 
delphijos, Baitimorės, Hartfor*

Woodhavea, N. Y.
Suteikiam garbingas laidot 
Koplyčios nemokau 
miesto dalyse; veikia

Nauja moderniška koplyčia fer
mentas dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas te
minusiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale bukite: TeL TR MU4

KAN. J. KONCVUS, Ba»o pirmininkas, prie* KalMu Šventes lanky damas 
tremtiniu stovyklas Vokietijoje, dalina lietuviams maišia.

Dr. D. Jąskaitis,
iš Tampa, Florida, atvyko su 

žmona Į Bostoną, čia gruodžio

į

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis 
(ARMAKAUSKAS)

• c va:

ŽINIOS

Lietuvos Vyčiy Radijo Programa
Transliuoja iš stiprios radijo stoties WLOA, 1550 kylocycles 

KIEKVIENA SEKMADIENI—NUO 1:30 IKI 2:00 VAI.
Jei norite šioje radijo programoje skelbtis, kreipkitės adresu:

KNIGHTS OF LITHUANIA WLOA
BRADDOCK, PA.

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 Metropolitan Avė.

Br oklyn, N. Y. yt

Petro bažnyčioje. Dabar ji

tautinio susipratimo išlaiky
me”. 7 v. bendra vakarienė, li
teratūros vakaras, šokiai. Gruo
džio 31 d- — išpažintis,' mišios, 
pusryčiai. 10 v. Pr. Naujokai
čio paskaita ‘Inteligentiškumo 

12 vaT. pietūs ir studijų dienų 
užbaiga. Vakare visi studijų 
dalyviai dalyvauja L. Bendruo
menės Naujųjų Metų sutikime. 
Sendraugiai ir moksleiviai kvie
čiami dalyvauti penktadienio 
vakare vakarienėje ir literatū
ros vakare.

Gyv. Rožančiaus draugijos

Liet, vyčių šokiai, 
surengti Kalėdų * pirmą die-

Šokiai vyko abiejose salėse, ku-

Sekmadienį, 1956 m. sausio menS dieną
474 Knicfeerbocker Avė., Brooklyn, N. Y.

BBOOKLYNO "OPERETES" CHORAS
, stato 2 veiksmų 3 paveikslų operetę — liaudies dainų, papročių ir sokiia montažą —

JONINIŲ BURTAI
Dalyvauja iaiminimkė Violeta

Pianistas Albas Mroz'nsluis
Pradžia 5 vai. p. p.

Po vaidinimo šokiai, grojant foe Thomas orkestrui

I Sehwaben HaD važiuoti iki Knickerbocker Avė. stoties Myrtle AmmeL-ine.

Trmtinių moterų kalėdinė šventė
Gtuolžio 15 d. Baltijos Lais- Tremtinių ’fcuropos Moterų Ta

vęs Narnose Europos Tremti
nių Motą Taryba (Council of 
Europea VVomen in Exile) su
rengė ja tradicija tapusį Ka
lėdų vairą- Buvo susirinkęs 
gražus trys, per šimtą įvairių 
tautų žmonių, trys ketvirtada
liai molių. Girdėjosi įvairių 
kalbų: iaaų, bulgarų, čekų, 
estų, latiiųr lietuvių, lenkų, 
rumunų vemgriį. Buvo ir ame
rikiečių svečią- Gausiai atsto
vautas Lisvęsios Europos Ko
mitetas: Kr-' Bernard Yarrow, 
Komiteto viceprezidentas, Mr. 
J. Hust:, Mr. John Leich, 
Mr. Emst Acker. Lietuvių vi
suomene atstovavo Generalinis 

mišriam chorui, ir Benedictus • Konsulas J. Budrys su ponia,
— moterų chorui Parašė Ju
lius Štarka. Abu kūriniai išleis
ti viename leidinyje. Kaina 
1,50 dol., gaunami Laimos kny
gyne, 335 Union Avė., Brook-

Krepšinio rungtynės
Gruodžio 30 d., penktadienį, 
v. v. įvyks draugiškos krep

šinio rungtynės tarp Liet. Atle
tų Klubo ir St John’s CoIIedge 
— Fraternite Club. Rungtynės 
įvyksta YMCA (Marcey Avė.,) 
patalpose. Lietuviai žiūrovai 
kviečiami palaikyti savuosius.

Pašvaistės leidykla
išleido naujus religinės mu-

Sntdmo daįrvnĮ laukia nors 

kurios retu. 'pasirodys New' 
Yorko fcfetdų- vyčių oktetas. 
Specialų programą ta proga 

savo -akt. Vitalis Žu
kauskas ?o programos svečius 
jauks įvairios nenumatytos 
staigmenas — Laimėjimai ir t.t 

Vietų šiam parengimui liko 
jau visa nedaug: kas norėtų 
rezervuc. sau iri artimiesiems 
vietas pašome paskubėti. Bi
lietų dai galima gauti: Ginkų 
krautuvėje, 495 Grand St., tel.

Svečiai tas vaišinami pui- “ 
kiai parengtais valgiais dviejo- ' 
se salėse, kurios naujai išpuoš
tos veidrodžiais ir automatiškai 
vėdinamos. Kiekvienoje salėje 
gros po orkestrą, kurie yra 
tam specialiai pasiruošę ir R. 
Kontrimo vadovaujami, gros 
europietiškus šokius. Orkestrų

V. Sidziauskas su ponia, kuri 
yra lietinių atstovybės Tarybo
je pirm'inlkė, ir kt.

Vakar atidarė rumune Teo
doru. Rakinsi kelis įveda
muosius žodžius, ji pristatė 

EV 4-9293; Laimos knygyne, 
355 Union Avė., tel EV 8-6163; 
pas A. Vakselį, 85—09 88th St., 
Woodhaven, tel. VI 6-3246.

Studentai papigintus bilie
tu? užsisako pas A. Sabaliaus
ke, tel. MIchigan 2-0649. A.

rytas pirmininkę, čekę--ponią 
Jan Papanek, kuri jautriais žo
džiais paminėjo Kalėdų nuotai
ką, už geležinės uždangos liku-" 
sius artimuosius, _ kurie galbūt 
negali švęsti Kalėdų, ir tokių 
tarptautinių subuvimų reikš
mę, skelbiant “taikos ir geros 
valios” dvasią. Po jos kalbėjo 
Lais. Europos komiteto vice
prezidentas Bernard Yarrow. 
Pasveikinęs susirinkusius ir 
pasidžiaugęs gražia iniciatyva 
jis pabrėžė, tarp kitko, kad ko
munistai visaip stengiasi įsi
skverbti j Amerikos moterų 
organizacijas ir, prisidengda
mi visokiais viliojančiais šū
kiais, pav., ‘kova už taiką” ir 
kt.', dirba ten subversyvų dar
bą. Daug naivių žmonių paten
ka ant jų meškerės. Egziliu 
moterų uždavinys būtų išeiti iš 
savo tarpo ir bendrauti su 
Amerikos moterų organizaci
jomis, kurioms labai naudinga 
būtų sužinoti apie egzilių mo
terų patyrimą.

Po to sekė trumpa meno 
dalis. Buvo paskambinta arfa 
visų dalyvaujančių tautų kalė
dinių giesmių. Vincė Jonuškai- 
tė padainavo lietuviškas kalė
dines giesmes: “Tyliąją Nak
tį” ir “Sveikas Jėzau Gimusis”.

Po meno dalies įvyko jaukios 
vaišės. Buvo galima paragauti 
įvairių tautiškų namie gamin
tų pyragaičių.

PATERSON, N. J.

Pabaltijo Moterų Tarybos 
klubas rengia N. Metų sutiki
mą gruodžio 31 d. 10 v. v. Duet 
Plaza salėje, 10 Laffayete St. 
Gros geras orkestras, puikūs 
valgiai. Pelnas skiriamas mo
terų tautodailės parodai.

<

Išrinkta L. Piliečių 
Draugijos valdyba

So. Bostono Liet. Piliečių 
Draugijos valdybos rinkimuose 
dalyvavo 585 nariai. Pirminin
ku išrinktas trečiam terminui 
adv. A. J. Young, gavęs 296 
balsus (A. Čaplikas gdvo 237 ir 
Dr. Landžius 40); vicepirminin
ku — A. Neviera; prot. rašt.— 
J. Lekys; fin. rašt. — J. Ker- 
šauskas; ižd. — J. Baltrušūnas, 
maršalka — F. Grendelis. Di
rektoriais išrinkta: adv. J. Gri
galius, A. J. Namaksy, Dr. A. L. 
Kapočius, J. Arlauskas, J. Kas
paras, S. Griganavičius ir S. Ja
kutis. Į kontrolės komisiją; J. 
Romanas, Dr. J. Antanėlis ir J. 
Gedmintas. •

NAUJOSIOS ANGLIJOS LIETUVIŲ
KULTŪRINE RADIJO PROGRAMA

WBMS, 1090 kflocycles Boston 15, Mass.
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 vai. pietų metu

VEDĖJAS — P. VIŠČINIS
31 Bunker Avė., Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R.

Klausykite
METUIVS ATSIMINIMU**

t *

'6S3CX»S«MK«SOCJ«3BHCatS6W 

bė dirba jo sūnus dr. Stasys Ja-V 
. saitis, specializuodamasis vi
daus ligose. *

Gražus bendradarbiavimas
Bostono vyčiai ir ateitininkai 

šiais metais pradėjo gražų ben
dradarbiavimą. Gruodžio 9 jie 
bendrai surengė šv. Valandą 
šv. Petro parapijos bažnyčioje, 
o dabar gruodžio 26 d. — bend
rus šokius Tautininkų namuo
se. Grojo mėgiamas “Trijų stu
dentų” orkestras.

Aukos parapijai
Šv. Petro parapijos palaiky

mui Lietuvos Dukterų draugi
ja paaukojo 50 dol., o parapijos 
Moterų-Merginų klubas — 70 
dol.

mą kartą pasirodė parapijos1 
bažnyčioje. Berniukai buvo ap* 
vilkti pritaikyta uniforma. |

* *

254 W. Broadway 
South Boston, Mass.

JOSEPH BARACEVIČIUS
* Laidotuvių Direktorius 

Tel. ANdrew 8-2590

Aveaae

Kalėdinis parengimas
Gruodžio 18 d. So Bostono 

aukštesnės mokyklos salėje į- 
vyko šv. Petro parapinės mo
kyklos mokinių surengtas Kalė
dinis parengimas. Vadovavo 
seselės mokytojos. Mokyklos 
salė, kuri talpina 800 žiūrovų, 
šį kartą su programos išpildy- 
tojais turėjo sutalpinti apie 
2000 žmonių, šis gausus lietu
vių atsilankymas parodė jų 
nuoširdų pritarimą seselių 
darbams su lietuviškuoju prie
augliu. Mokyklos atstovai para
pijos klebonui įteikė 1200 dol. 
Tai graži parama tolimesniam 
parapijos ir parapinių mokyk
lų palaikymui.

Įsteigė vaikų chorą
Seselė Imelda, kuri vadovau

ja šv. Petro parapijos mokyk
lai, iš mokyklą lankančių ir jau 
ją užbaigusių mergaičių yra su
dariusi gražų mergaičių chorą, 
kuris kiekvieną sekmadienį 
gieda per jaunimo mišias šv.

197 Webster
Cambridge, Mass. 
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Laidotuvių Direktorius ! ‘ 
84-02 JAMAICA AVĖ. '

Visi kviečiami NAUJUOSIUS ĮMETUS sutikti

Didžiausiam
^tuvių Bendruomenės Baliuje

DIDYSIS, TRADICINIS

NAUJŲJŲ 1956 METŲ
SUTIKINĄS

rengiamas ŠVIESOS Sambūrio, Lietuvių Sporto Klubo ir studentų Santaros

Jaukiai išpuoštose SAIEWA'S FAiBKVIEW salėse

dainomis visus smagiai nuteiks SKAUTŲ VYČIŲ OKTETAS.

totam gros RIČARDO K0M1M0 orkestras
{ėjimo mokestis 5 doleriai
Studentam ir moksleiviam 3 doL r
Pelnas skiriamas lietuvių kultūrinėm įstaigom

DIDŽIOJOJE GRAND PARADISE SALEJE
320 Grand Street Brooklyn. N. Y

Programoje dalyvauja poetas — humoristas Antanas GUSTAITIS 
ir balerina S. VASILIAUSKAITE. *

• Vaišės su šampanu • Staigmenos • Mėgiamas Joe 
. • J. Nakutavičiaus dainos.

orkestras.

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

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.
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