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Nntarta, kad atomai

TYLIĄJA NAKTĮ

Reikalaus keisti imigracijos įstatymą

buvo
Ar Kinija šnekėsis dėl Amerikos lakūnų

■«Į»WW .Ii-

Prieš trejus metus Portuga
lijoje, Lisabonoje, Nato vals-

Jie išsiderėjo kom- 
išvadą, kad dėl jų 
būtų tariamasi su

vos konferenciją Europos sau
gumo klausimų svarstyt, bet jo
je nedalyvavo, taip pat pasiųs
tos notos. Tose notose įspėja
ma, kad remdamos Paryžiaus 
sutarti, jos palaiko “pavojingą 
Vokietijos remilitarizaciją.”

ftayitaįe posėdžiavo perei
tą penktadienį ir Šeštadienį Na- 
to (North Atlantic Treaty Or- 
ganization) taryba. Joje daly
vauja 14 valstybių užsienių rei
kalų meisteriai ir kiti atsto
vai. Dabartiniuose posėdžiuose 
visi sutarė tris dalykus:

• Pripažino, kad Sovietų Są
jungos agresinė politika nepasi
keitė ir jos grėsmė Europai ne-

Ameridešių Mna per 
Kalėdas grįžo * bažnyčios 
blogai ausfte&m. Tėvas ta
vo mpateaMMss* kad pa
moksiu tara perflgas; mo-

iraėjo vakta kaimyną. 
Papratęs prie amerikonHko 
stalo pertekSans, fehnfarin- 
kės vata* savo kitam faai-

gyventojas pradžios žmona jau nekėlė iš 
lovos. Tą nelaimės dieną ją bu
vo ištikę tokie skausmai, kad 
ji krik kartus prade vyrą, kad 
ją pribaigtų. Jis mėgino dar ją 
raminti. Pagaliau j jos nuola
tinius maldavimus pribė gti jos

Amerikiečių karinė vadovy
bė Vokietijoje įsakė, kad visi 
kariai kurie atsiduria Vokieti
joje, turi laikytis “lieknų lini
jų”. Jeigu yra per stori, turi 
griditis dietos.

tai svarstymą mėgina truk
dyti ilgom kalbom. Prie jų 
prisidėjo ir du kr. demokratai. 
Vienas siūlė atidėti svarstymą 
trim mėnęsiam. .Už tai jis iš
mestas iš partijos; antra už pa
našų reikalą susilaukė bylos už 
nedrausmingumą.

Trans Canada Airiiars kelei
vinį lėktuvas gruodžio 17 nu
krito Beampton, Ont., bet visi

šventojo pažymėjimą. Jis pasi
sakė už panašų įstatymą kaip 
1948, kuriame užteko tikybinių 
organizacijų garantijos ir prie pripažinimu^. Tsi sup 
kurio buvo padirbėjęs pats kaip įspėjimas Maskvai.

• Pripažino, kad Vakarų ka
rinės jėgos per 1954 mstus ne
padidėjo, tik sustiprėjo jų ko
vingumas. 1955 metam numa
tė tepadidinti oro jėgas 8%,' 
laivyno 2% ir daugiau treni
ruoti turimąsias jėgas. Pripa
žino reikalą turėti 12 vokie- 
fių divizijų.
• Nutarė vartoti atominius 

ginklus Europai ginti nuo už
pulta.'jEgserilms sąjunginin
kai neatsisakė niro tesės, kad 
su jais būtų, tariamasi, kada

ŽINIŲ NEPATVIRTINA
*. Austrijos katafikt? spaudos 
agentūra paleido žinią, kad 
Vengrijos kardinolas Mind- 
szenty esąs paleistas iš kalėji
mo. Jį bolševikai suėmė ir 1949 
nuteisė iki gyvos balvos. šios 
žinios iki šiol nepatvirtino jo
kie kiti šaltiniai. Agentūra rė
mėsi pareiškimu vieno vakarie
čio, grįžusio iš Vengrijos. Jis 
ten girdėjęs kalbant apie palei
dimą.

nuo atominio ginklo ir neužrūs-Spaakas spaudai pareiškė, 
tintų Maskvos. Bet kada Ame-. . tad tokfe kompromisas prak
tika spaudė ir nebuvo galima 
atsisakyti nuo atomtaų ginklų, 
tai piestu stojo už tai, tad tie 
ginklai būtų vartojami ąs ta
rinės vadovybės Muofifira, o 
tik Nato valstybių ndaisterių 
sutikSmu. 
promisinę 
vartojmo 
jais.

Belgijos

viais
Idlevvild, atsitrenkė į krantinę, 
užsidegė .ir įvirto į Jamaicos 
įlanką. Helikopteriais pasisekė 
išgelbėti 5 keleivius, kurie iš 
lėktuvo buvo ištrenkti į van
denį. Gelbėti buvo sunku, nes 
buvo 2 valanda nakties ir vi
sas lėktuvas buvo liepsnose. 
Priežastis dar neišaiškinta, nes 
lietus nebuvo jokia kliūtis nu
sileisti. Lėktuvas kelissyk 
mėgino nusileisti ir penktu 
kartu mėgindamas trenkė į 
krantinę.

Apsaugos departamentas 
pranešė apie naują atsarginės 
kariuomenės paruošimo planą. 
Pagal jį numatoma kasmet pri
imti savanorių po 100,000. 
Savanoriai turi būti nevyresni 
kaip 19 metų. Jie bus apmokb- 
mi pusę metų Atsargos laikas 
truks devynerius ir pusę me
tų. Vasarom turės dalyvauti 
jiem rengiamose stovyklose ir 
jų metu pratimuose. Kas bart 
kurią vasarą praleis, bus šau
kiamas įprastine tvarka dve
jiem metam nuolatinės tarny
bos.

Šitokiu būdu norima paruoš- 
ti ^mD. atsarginės kariuome
nės, o aktyvią kariuomenę su
mažinti iš dabartinių 2,700,000. 
iki 468,000. Planas dar turės

Mital ą ėmėsi grasinti Euro
pos valstybėm, jei jos patvir
tins Paryžiaus sutartį. Gruo
džio 16 įspėjo Prancūzijos vy
riausybę, kad Maskva nutrauks 
tarpusavio pagalbos , sutartį 
kurią su Maskva pasirašė de 
GauDe vyriausybė 1944, jei tik 
Prancūzija patvirtins Pary
žiaus susitarimus.’ Kitą dieną 
panašiai grasino Anglijai nu
traukti tokią pat sutartį, kuri 
tarp Anglijos ir Rusijos pasi
rašyta 1942. Eilei valstybių, 
kurios bbuvo kviestos į Mask-

Lancaster, Pa., 
Charles Wittl;nger, 73'metų, 
paskambino policijai ir dreban- 
flu balsu pasakė, kad jis už
mušė savo žmoną. Atvykusi 
policija rado senutę lovoje ne- 
gyvąųH*askeltu smilkiniu, o se
nį policijos akyse ištiko 'širdies kančiai jis apsisprendė ją riu- 
■mūgta. Jį nugabeno į ligoninę, žudyti ir pats nusLŠudyti. 
ir tik atsigaivelėjęs jis .palipa- Raktuku jis sudavė senutei į 

Jie turbtū teliks šakojo. r mnflktoj — ir to užteko. Bet

Nenuraminamos taikos vŪ- |įg 
tys — kalbėjo prezidentas -/S 
šiemet skaidriau švieč.a n3^ 
kitais metais. Ir toliau nemi- > 
nedarnas varda s, bet kaip ko- 
mentatoriai aiškina, lyg,veidą g 
kreipdamas į “neutraliuosius”,': 
pavergėjus ir paveragtuesius, 
prezidentas kiekvieniem tarė.^-f 
savo žodį:

...Laikai yra tokie Irr'tlšjd į 
ir skirtumas tarp pasaulio sis- £ 
temų toks didelis, kad neutrc- 
lamo argumentai Be!ji be 
kio pagrindo... Buvo supranta
ma, kad žodžiai prieš neutrali >ų. 
mą buvo taikomi didžiausiai 
jėgai, kuri nori dėtis neutral.— .1 
Indijai.

... Su tais, kurie yra prieš 
mus ir mūsų baidosi ar nepa
žįsta mūsų siekimų, mes pasi
rinkome . kantrybės L'cUą, tad 
jie suprastų musų taikingas 
siekimus. Jie žino, taip ir mes> 
tad pasauly yra pakankamai' 
maisto ir drabužio visiem... Bet 
mietas neturi galvoti, tad mes. 
taikos norime bet taria tai* 
na... Amerika stoja už taftą^- 
kuri remiasi žmogaus

tybių užsienių reikalų ministe- 
riai buvo sutarę taip pat tris 
dalykus: iki 1955 pradžios sa
vo kariuomenę iš 20 divizijų 
pakelti iki 96 ir apie tiek pat 
atsarg:nių; suorganizuoti Nato 
karinėje vadovybėje Europos 
kariuomenę; sukurti 12 vokie
čių divizijų.

Tačiau Nato nariai taip ne
nuoširdžiai bendradarbiavo ir 
tuos nutarimus taip delsė vyk
dyti, kad Europos kariuomenė 
visai atkrito Prancūzuos dėka; 
vokiečių divizijos dar pakibu
sios ore, o vietoj 93 diviz jų tė
ra tik 48 ir apie tiek pat rezer
vų. Tuo tarpu Rusija su euro
piniais satelitais, neskaitant 
Kinijos, turi 235-245 divizijas 
ir gali dar pašaukti kitas 150 
divizijų, arba^viso 8 mil. vyrų.

Negalėdami susilyginti su So
vietais d vizijų skaičium, Va
karai visas viltis sudeda į ato
minius ginklus. Dėl jų ir ėjo 
svarbiausias ginčas dabar Pa
ryžiuje. Skyrėsi Amerikos ir 
jos sąjungininkų nuomonės. Są
jungininkai taip bijo atomo ir 
karo, kad mieliau atsisakytų

Ig MOKYKLOS IŠMET* 
RYKŠTĘ IR ANTAUSIUS

Vokietijos vyriausias teismas 
išaiškino, kad įstatymas nelei
džia mokytojui vartoti mokyk
loje fizinių bausmių. Už rykštės 
vartojimą ar antausius moky
tojas gali būti baudžiamas. 
Tarp argumentu teismas iškė
lė ir tai, kad fiztnBT'tauafl^ 
yra antipedagoginė priemonė, 
gitas teismo išaiškinimas išmes 
ii Vokietijon mokyklos rytate*

Butautai giedojo; o sūnui mynd taip tvertam: 
varginai atrodė aflpnemri už “Jeigu ariate būtų buvus
tuos, kur girdėjo etaema- tokia tilta. taip vynas; jri- 
seopo Almoje. Tfc Jaaalauifa gg vynas Mtų buvęs senas 
duktė ritas nuramino: .... T , t, r t_ ,

Kongresmaaas Emanuel Cel- 
ler, dem., grįžęs iš kelionės po 
Europą ir Afriką, ketvirtadienį 
neangliškos spaudos atsto
vam pareiškė,? kad ateinančia
me JCongrese ^įis -bųgJįjjgraci- jGeJJer. 

jos komisijos pirmininkas ir 
rūpinsis pataisyti 1953 imigra
cijos (Refugee Relief Act), ku
ris iš tikrųjų apstatytas tokia 
biurokratija, kad retas kas juo 
gali pasinaudoti. Kas įstatymo 
biurokratiją nugali, — kalbėjo 
Celler, — tas turi turėti jau

Jis taip pat pasisakė už re
formą nuolatinio imigracijos j- 
statymo, kuris imigracijos 
kvotas numatė atskiriem kraš
tam. Vieni tų kvotų nėra iš
naudoję, kitiem labai jos ma
žos.

būti patvirtintas Kongreso, ku
ris pasvers, ar šitas dolerių su
taupomas nesumažins Ameri
kos karintapajėgumo.

Amerika neužmirš savo parei
gos pavergtųjų atžvilgiu ir juos 
nori padrąsinti — taip buvo 
suprasti šie prezidento, žo
džiai. Tai paguoda pavergtie
siem ir sykiu nerimas, kad tik 
jie nebūtų užtrinti kitų žodžių 
užgesus Kalėdų egultei.

tiškai neturi jokios reikšmės. 
GSrdi, atominiai ginklai bus pa
vartoti tada, kai užpuolikas 
pradės kasą. Ką reikš tada 
vieno Nato nario veto, jei A- 
merika. užpuolikui atsakys ato
mu. O jei užpuolikas pavartos 
atomines bombas, ar praktiš
kai dar bus įmanoma vienai 
valstybei susižinoti su kita.

Nukritus lėktuvui tik penki išsigelbėjo
Italų lėktuvas su 32 kelei- 16 keleivių ir 7 įgulos žmonės 

šeštadienį, leisdamasis buvo išgelbėti, nors daugiau 
ar mažiau sužeisti. Lakūnui 
Rawsaw buvo perskeltas gal
vos kiaušas, sužeista krūtinė ir 
koja, bet atsigavęs, jis apsi
žiūrėjo, kad du kiti lakūnai ne
gali išeiti iš piloto kabinos. 
Pro liepsnas sužeistasis lakū
nas įsiveržė į kabiną ir ištrau
kė abudu ten buvusius drau
gus.

— Karffinrias SpeUmaaus ir 
šias Kaėdas išvyko įTol. Ry
tus paš karius.

KALĖDOS BOLŠEVIKIŠKAI

Sovietinėje spaudoje bu- dfiaa. Keletas piemenų, ta
vo nntakųsta, tad talėdk ris atvyta iš Rnrijva, tata 
taą papročių jfe negąl iš- M H Mitai taraną. Kai 
naiktatf. Tad bent stengiasi dMa tbvna, tarti bnvn ta* ’ 
jum snboHrvfMnti. "Catta- dartb, paktamt flinata, 
Be Digest” pasakoja, kad taip >e Mfaio tvartai fb- 
vienoje Vengruos mokykloje menya ntaMt M t—i *> -.■

■ - • -į. koma, kad Irmgard, kaip ir vi-
■ ' t pinkam Tie jam "davė relka-. si sovietų šnipai, labai pigiai
Irmgard tingus dokumentus, kad įteiktų buvo apmokama. Ji tegavusi 

Irmgard Ir kai Irmgard juos viso tik apie 375 dol. Pulkinin- 
paėmė, ji buvo suimta. kas peršauktas į Ameriką.

Jos teisinas bus uždaras. Irmgard teisiama šį antradie- 
Kaltinainajam dokumente sa- nį.

Jmigtbdn Tratos prieš dvi 
savaites nutarė, kad generali
nis sekretorius Dag Ham- 
marskjold kreiptųsi į komun s- 
tinę Kiniją dėl kalinamų Ame
rikos lakūnų. Kinijos min. 
pirm. Chou Enlai atsakė, kąd 
Hammarskjold gali atvykti į 
Kiniją kalbėtis, nes Kinijos 
vyriausybė sutinka tartis, kaip 
atleisti įtemptą politinę padė
tį. Tačau raudonasis ministeris 
pažymėjo, kad amerikiečių la
kūnai esą nubausti kaip šnipai 
ir, jei JT nori spausti. Kiniją 
tuo reikalu,rtai ji kišasi į Kini
jos vidaus pakalus.

Manoma, kad Hammarsk-

PUUS xn SODUOSE
Paežius Pijus Xn, nors yra 

silpnas, bet gydytojų leidimu, 
galėjo 25 minutes pervažiuoti 
automobiliu per Vatikano so
dus. Oras galįs jo jėgas stiprin
ti —manb gydytojai.

NEJAUSMINGUS 
ČIUMPA

Itafijos parlamente 
karštai svarstoma Paryžiaus 
sutar&r-E&srtunstai ir sodalis-

Žodžiai prie įį 
kalėdines eglaitės

Prezklentas Eisenhowr.r^ 
Washingtone, uždegdamas Ką- l 
ledų eglutę, kuri degs tris sa4f’ 
vaites, kalbėjo ap e talkos

SVEIKĄ ŽMOGŲ PAVERT* 
BEPROČIU 1B UŽDARE 
Kalėdas vienas žmogus galis 

švęsti sū mintimi, kad teisybės 
nėra pasauly, bet kai kada j 
vis dėlto sugrįžta. Taip per
gyventi tenka iš nelaisv « grį
žusiam ligoniui šoferii i ir jo 
žmonai, pabėgėliam iš Sudetų 
krašto. 7

Jiem buvo duotas 
kambariukas. Savininką; turė
jo nutaatinius ji^ priekaištus. 
Jam labiausiai atsikirsdavo šo
ferio žmona, o pats šoferis sir
go ir gulėjo lovoje. Vieną dteną 
namo savininkas pasirodė su 
penkiais policininkais, tie už
dėjo pančius šoferio žmonai 
ant rankų, prievarta paguldė 
ant neštuvų, pririšo ir UpAe- 
no ją į beprotnamį- Tik po dve
jų metų skandalas pnntiilrrjr 
seimeliui. Tada suimtąją pąta

NAUJOS ŠNIPES BYLA PRASIDEDA ŠIANDIEN
-Berlyne amerikiečių įstaigos Jis pranešė istoriją savo virsi- 

pranešė apie naują šnipę, kuri 
dirbo bolševikam — ] 
Margarethe Schmidt, 25 me
tų, elegantiška, inteligentinga 
gražuolė, dažnai buvo matoma 
kavinėse ir visų akis patrauk
davo į save. Ji prisitaisė prie ' 
vieno amerikiečio pulkininko, 
tapo jo meiluže ir per pusantrų 
metų trauke iš jo slaptas ži
nias a^ę ameriraęaų saugumo 
sistemą Berlyne. Pulkininko jai 
neužteko. Mėgino užmesti tink
lą ir vienam vokiečiu’, kuris 
dŠrbo amerikiečių saugumo į- 
staigoje. Pamažu priėjo prie to, 
kad su tuo vokiečiu jau kal
bėjosi ir apie būs mas vedy
bas. Tik vienas dalykas jai dar 
kliudęs ištekėti — tai tas ben
dradarbiavimas su bolševikais. 
Irmgard atvirai pasakė, kad 
paskutinį patarnavimą dar ji 
turi atlikti bolševikam ir pas
kui būsianti laisva. Jai turi pa
dėti jos “būsimais” ir parū
pinti jai tokius ir tokius ame
rikiečių dokumentus. Vokietis 
padar: kitaip nei pulkininkas.

jold išvyks dar šios savaitės 
pabaigoje.

RAUDONIEJI SMARKAUJA
Kinijos radijas visu žiauru

mu puolė Amerikos senatorių 
Wiley, kuris pareiškė, kad JT 
turi griebtis kitų priemonių, jei 
Hammarskjold neparves Ame-' 
rikos lakūnų. Kinijos radijas 
atkirto, kad “šitas senatorius 
turi būti beprotis, jei jis įsi
vaizduoja, kad kinų tautą ga- 
liga įgąsdinti karu.”

Manoma, kad raudonoji Ki
nija taip smarkauja ir triukš
mauja dėl to, kad ji nori pri
versti JT*su ja tartis bent*už 
JT sienų, jei jos nepriima į



BROADWAY LIQUOR MARTJĖGA BE

SOUTH BOSTON, MASS.

Ne ŠHnptamis

Phone

871 W. BROADWAY

TO WISH YOU AND YOURS

Royal.
A TRULY MERKY CHRISTMAS

V MICKTO* WOR

tį, bet visą ateitininkų sąjūdi, 
kaltindami prasimanytais nu-

466 WEST BROADWAY 
South Boston, Mass.

LINKSMIAUSIŲ KALĖDŲ IR
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

kai arba nepajėgia svetimos 
minties suprasti taip, kaip ji 
. , arba tyčiom ją iš
kraipo,' suklastoja. Pirmuoju 
atveju tai rodo daugiau drąsu
mo negu išmanymo. Antruoju 
atveju daugiau negeros valios, 
nesąžiningumo negu toleranci
jos, humaniškumo, tiesos mei
lės, teisingumo, kilnių idealų, 
apie kuriuos tame pat straips
ny rašoma. Klastojimas prie 
kilnių idealų nepriklauso

DIDELIS VALGIU IR GĖRIMŲ 

PASIRINKIMAS

Didelis pasirinkimas įvairių
VYNŲ, ALĖS, ALŲ IR VALGOMŲ PRODUKTŲ

DUGEY’S PACKAGE STORE
S ARTHTTK STREET BROCKTON. MASS.

TH. Brockton 649.

VIENA Iš MODERNIŠKIAU
SIŲ, PUIKIAUSIAI ĮRENGTŲ 

BEAUTY SALON.

258-269 W BROADWAY SO . BOSTON, MASS.
Tel . SO 8-9307

Ttolraminmių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų!
VIENATINE IJETUVISKA

MOTERIŠKŲ KAILINIŲ 
FIRMA NAUJOJ „ ANGLIJOJ

WARRIS’ FURRIERS
735 NO. MAIN STREET 

(Netoli AmesSt), MonteBo, Maas. Tet Broekton 8-1246 
A. Vasaris, sav.—B. Bartkevičius, padėjėjais.

Compiiments of

TAYLOR’S MA!
“Wbere Grandam Shof

454 W. Broadway So. Boston 27, Mass.
. Tel SO 844)00

Darbininko redakcijai ’ pri
siųsta visai teisinga pastaba 
apie jėgą be išminties. Ola 
mes ją ir dedame.

Naujienų 288 nr. prie dr. 
J. šliupo fotografijos pridėtas 
ir straipsnelis, pasirašytas 
“Daktaro šliuptamio”. Jame 
autorius sako, kad dr. J. šliu
pas “jokio Dievo ar dievybės 
nepripažino ir pomirtiniu gy
venimu netikėjo.” Dr. J. šliu
po tikėjimas buvo toks, kad" 
“gamtcpe yra jėga, kuri daro 
j i akos į gamtos reiškinius ir 
žmogaus gyvenimą.”

Taigi , dr. J. šliupas nepajė
gė pasistatyti sau klausimo: iš 
kur toji jėga gamtoje atsira
do? kokia yra tęs jėgos prie
žastis?

gamtoje mes matome nuos
tabią tvarką, o kur yra tokia 
išmintinga tvarka, ten turi bū
ti ir didelė išmintis. Pati jė
ga išminties neturi. Mes žino
me, kas įvyktų, jei gatvėje pa
leistume automobilį (jėgą) “be 
vairuotojo... Jėga be išminties 
gali tik griauti, o ne kurti. Dr 
J. šliupas tą tiesą paneigė

DABARTIES POLITINIAM
EMIGRANTUI įj

Audringųjų metų siaubinguos 
j verpetuos,

Tarp sielvartu, skurdo, kančių,
Nerankiok paguodų bergždžioj 

viltyj, ganduos,
Veidmainių galiūnų suktuos

apie 
su visada pritaiky- 
i.Aiadimais.

I Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų! 

į ANTHONY J. KUPSTIS
S Ėst. 1918 .'
k Real Estate - Insurance - Mortgages
g f Auctioneer
| Tel. Office SO 8-5078 Res. SO 8-1091
| 559 East Broadway . South Boston 27, Maas.

Alt) HAH ASS3CIATI 
4* r*MW*V • IMMTM «, BASIACiiltTTS

į GERIAUSIOS
' rašomosios mašinėlės yra 

į.; Plačiausia ii- genuu»u» r. m.
' Pasauly! Dienos pnKlukci^a 
3UUO mašinėlių

L• tais naujausiais
M. Raidynas patogiausiai išdėstytas. 
:* not 8S lenktais. ir t mira rašyti viso- 
u „ mh kalbomis Iš kart.
į; - Geriausia dovana artimiesiems, 

ja rašys visą gyvenimą. Vien lie- 
tvvHkai - anglišku raidynu virš 300

< kelioninių mašinėlių išsiuntinėta užsi- 
i'.r- mkantlcnm*.
? .Pranešė savo adresą. dykai gausite 

smulkiausias informacijas ir prnspek-

Tai visa tau gero neduos. 
Atmink—tai tušti plepalai, 
Kiek kartų nuo jąjų pirštus 

nusvilai.' _ , į 
Visur vadovaukis protu raliu, 
Mums Dievo duotuoiu 

stipriausiu ginklu.
Ir kančios , ir vargas tau bus 

kiek lengvesnis,
Ir kelias tėvynėn atrodys 

ryškesnis.
B. Pašemeniškis.

Bay View Motor Service
Parduodame naujus Studebaker karus, taisome senus.
Parduodame Jenney gasoliną, aliejų ir kitokias 

reikmenis. Čia rasite gerą patarnavimą.
543 E. Broaduay, So. Boston 27, Mass. Tel So. 8-1058
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» DR. J. L.PASAKARNIS 
OPTIMETRISTAS

447 W. Broadtvay So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-2805

Ideologiškai stiprėdami, 
mes pasiekiame kelių uždą vi- v sižengimais... 
nių: tobuliname ir grūdinamo - Tok s spaudos “žygdarbis” 
savo charakterį, įsijungiame į terodo, kad anie, narsūs kriti- 
ideologinę kovą už Lietuvos 
laisvę, ruošiamės religiniam 
Lietuvos atgimimui. Tuo būdu parašyta, 
egzistencinėje lietuvių tautos 
kovoje dalyvauja -kiekvienas 
ateitininkas, net ir visai jaunų 
įimtų, kai jis auga ir bręsta 
•katalikiškoje pasaulėžiūroje.”

Nei čia kitų dergimo, nei 
čia tvirtinimo, kad kiti negali 
dalyvauti tautos kovoje; nei 
čia tvirtinimo, kad jei esi atei
tininkas, tai jau to ir užten-

300-308 W. Broadway 
Tel* So. 8-9706 So. Boston, Mass.

■ KIEKVIENA MOTERIS
A GALI BŪT GRAŽESNE, ■

..  Bf jei nors retkarčiais
\ M lankys grožio saloną.

Office TeL SO 8-6948 Res. TeL 7-1233-W

A. J. N AMALS Y 
REAL ESTATE and INSURANCE

APPRAISER . . ’
Bes. 37 ORIOLE STREET 409 ĮVEST BR0ADWAY

. W. RozbUry, Mass. South Boston 27, Mass.
Dr. J. Šliupas, kaip kovoto- 9 _____________ _

jas uz lietuvybę, nusipelno 
lietuvių pagarbos, bet, kaip be- WWWW1 M1 W’ BROADWAY 
dievybės skelbėjas, pats savi ir £ . - .
kitus apgaudinėjo. Ir reikia jo 
gailėtis. j®-

- »: SOuth Boston 8-1070 
....................
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feikreščm
yra pastangos vienąs kitą mis, tarsi Dievo žiburiais, kad Suziedel.o mirti jilfiMMĮMare 

į';.'>«prasti, vadinas, kur rodoma msiaų imtųsi sklaidyti tėvyr^- sufaUtfikavp, paskui jau
F .įtonra valia, ten ir santykiai su- Je pritvenktas tamsumas. Bet' sufalsifikuotą, savo paties iš-

švelneam šeimoje. orga- Dievo švyturiu gak būti tik tas tilm^
. iRtačijoje, visuomeidniuose ir ateitininkas, kuris be prieka š- 

^^ 'įbhtiniuose darbuose. Geros .tų savo idedogijoje yra stip-
dar daugiau reikia spau- 'rus.

^'■■c'dos darbininkam, nes jie turi 
/ - prisiimti atsakomybę ir už di-

Kį: ,-deho žmonių būrio teisingą ir 
SR sąžiningą informavimą. O to 
I'-' kios geros valios spragų nere- 
EpF.'fa spaudoje.
K Teko skaityti viename savai- 

timame laikraštyje (“Laisvo
ji $ Lietuva” Nr. 45-46) gražius 
g??'7 pamokymus: Teškant vieny- 

bes reikėtų visų pirmiausia 
i pasikliauti žmoniškumo pajau-

Į ia, tolerancija ir kūrybinio 
W. darbo harmonija”. Jie gražūs 
||£ - '1^ lyg . būtų tikrai kalėdiniai...

Tačiau tas pats laikraštis ir 
g?: tame pačiame straipsnyje, lyg 

perėmęs plunksną į kitą ran- 
ką, teškia Ateitininkų Federa- 

įC čijos vadui S. Sužiedėliui ir
|į visiem ateitininkam kaltini-
? mus už tai, kad.jie tvirtiną:

“Tik mes ir tik mes išrinktie- 
JU o kiti va tai mūsų prie- 

p-f šai! Kad būtų mūsų priešai, 
^toi reikia juos apšaukti ateis- 
r'’tais, bedieviais, gal net naciais

ir komunistais.” Ir iškilmingai 
J#. T laikraštis klausia: “Argi valia 

. savąjį garbinti, o prietelias
.niekinti ir net dergti?” Vadi- 
nas, jūs, ateitininkai, ir tams- 
ta, Sužiedėlį, kitus niekinate ir 

r net dergiate...
f. Kaltinimas drąsus. Kaltini-

, mas žmogaus, kuris save sla- 
| ' pyvardžiu dar pridengia, kad 
& to “prieteliaus” niekas nežino-

"tų. Kuo tas kaltinimas pa- 
&■ ;.remtas? O gi tuo. kad S. Su-

žiedelis tvirtinęs, jog “tik atei- 
tinanltija yra vienintelis žibin
tas ir kelias tautai išsilaLviii- 
ti ar lietuvybei išlaikyti” g .

TIK ateitininkija... žodelis 
. trumpas, bet labai reikšmin- 
„ gas. Teko tada pasitikrinti S.

. Sužiedėlio paskaitą Ateitininkų 
ąpngrese, paskelbtą Aidų Nr.

1 8. Pasirodė, kad Suiiedėlis nei
dergė kitus, nei apie kitus iš

.*/ viso kalbėjo. Jis kalbėjo atei- 
’ tininkam ir apie ateitininkus.

jfis nurodinėjo reikalą patiem 
ateitininkam budėti, kad jie 

j. būtų reikiamoj intelektualinėj
ir moralinėj aukštumoj. Jo 
žodžiai tokie:

.... .‘To bolševizmo griuvėsių 
g .kas -supažindins jaunąją karią
į? sų tauria katalikiškąja doktri-
į i>a, kas įkvėps pasitikėjimo k.l-

ti ir siekti amžinosios tiesos, 
į gėrio ir grožio —tų aukštų i- 

dealų, dabar uždang^tomų ko
munizmo stabų? Reikės žmo- 

. ; . nių, kurie tuos idealus būtų 
Į;.' išnešioję savo širdyje, Klai-

savo gyvenine, švytėtų Jais 
savo darbe ir pavyzdy. Lietu-

„Šių tautai tokių žmonių rei- 
' kės daugiau, negu jų Dievo

Apvaizda bus palikusi gimta- 
> ' ‘ jame krašte arba sugrąžinusi

'is kančių Sibire.
■į “Ateitininkams čia vėl ten- 

. ka pareiga būti tais žmonė-
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KETVIRTIS & CO.
Watches - Jewelry - Diamonds • 

Television - Electrical Appliances
379 West Broadway

Tel SOuth Boston 4649 South Boston, Mass.

f moterys išeina
| tikrai pasigražinusios

| Caroltne^Casper’s Beauty Salon
| JSav- Ona ir Steve JanuškeviSai j
? 788 E. BROADWAY SO. BOSTON 27, MASS. j
į Tel. SO 8-4646 — ir 8-4647. ■
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DARBININKAS

PRENUMERATOS KAINA

Aš esu už demokratiją.

Kas myli tėvą ar motiną la
biau nekaip mane, tas manęs 
nevertas. Mat. 10,37.

tai 
jos

mintimis tėvynėn, atsi- 
Bažnyčia man to ne-

Ten nuėjęs, tik susier-
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“Tėvynė man viskas”
ST.ASYS YLA

— šis tikėjimas. — kalbėjo 
■toliau žurnalistas, — turėjo 
savo etiką, savus papročius ir 
per juos lietuvio siela geriaū-
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— Bažnyčia man svetima, 
nors ir lietuviška, — kalbėjo 
vienas senyvas Amerikos lietu
vis patriotas. — Kas joje lie
tuviška? Tik evangelija, viena 
kita giesmė. Juk tai trupinėlis. 
Tą laiką aš geriau praleidžiu 
namie. Bent paskaitau lietu
višką knygą ar laikraštį, per
sikeliu 
gaunu, 
duoda, 
zinu.

“Kiekvieną rytą ištarkite žodžius; Aš esu už demokra
tiją” — patarė Nehru komunistams, Indijos'parlamento nariams, 
kurie rėksmingai šaukia, kad Indijoje nėra demokratijos ir jos 
pavyzdžiu nurodo bolševizmą. Patarimas yra vykęs ir tikrai in
diškas, nes indai yra tauta, kuri, sakytum;, daugiau mąsto negu 
juda. Indijoje yra ir vadinamieji jogai, savotiški jų asketai, ku
rie sugeba stipriai sutelkti savo mintį į vieną dalyką. Nehru ne
norėjo pasirodyti jogu, kai jis komunistams patarė kas rytas 
kartoti žodžius: “Aš esu už demokratiją”. Jis tenorėjo, kad 
kartodami jie gerai susimąstytų, kas yra demokratija, ir 
nepainiotų su bolševizmu.

da-Nehru atkreipė dėmesį tiktai į vieną bolševikų apverstą 
lyką — demokratiją. Tačiau viršum kojom jie yra apvertę ir 
kitus dalykus, kurie plaukia iš demokratijos: tai pagarba žmo
gaus asmeniui, tolerancija, laisvė, lygybė ir k. Savaip bolševikai 
supranta ir taiką, sugyvenimą, nusiginklavimą, genocidą... Čia 
komunistai taip pat turėtų kasdien kartoti: “Aš esu už žmogaus 
laisvę, aš esu už žmogaus gyvybės saugojimą.” Tai turėtų būti, 
anot Nehru, rytmetinė jų malda, kad galėtų suprasti, jog Mask
vos liežuvis visada atsistoja skersas, kai tuos dalykus taria.

Deja, “kuprotą tiktai mirtis ištiesia” — sako lietuvių pa
tarlė. Nereikia dėl to laukti, kad bolševikai patys imtų taisyti 
sukuprintą savo “demokratiją”, laisvę, teisingumą, taiką... Tie 
dalykai jiems visai ką kitą reiškia, negu iš tikrųjų yra. Nuosta
bu vien tai, jog dar atsiranda žmonių, kurie kuproto bolšev kų 
galvojimo ir elgimosi nemato ar nenori matyti. Dar liūdniau, 
kad ta atvirkščia bolševikų logika, kuri melą paverčia “tiesa” ir 
grobimą “taika”, veikia žmonių mintį ir šiapus geležinės uždan
gos. Mūsų laikai tuo ir .liks atžymėti istorijoje, kad žmonės bai
siai sumaišė tiesą su melu, gėri su’piku1 teisingumą su 
skriauda

Galima nurodyti visokiausių priežasčių, ‘•kodėl yra taip atsitikę, 
bet viena priežastis buvo ir visada liks pagrindinė; būtent, kai 
žmogus pameta ryšį su Dievu, jis pradeda pamažu pamesti ir 
nuovoką, kas tikrai yra gera ir kas pikta. Dar žingsnis — ir jis 
ima laikyti gera tai, kas jam tuo metu naudinga. Tiktai žmogiš
koji prigimtis, į kurią yra įskiepytas bent elementarus suprati
mas gero ir pikto, jį verčia pridengti savo piktus darbus. Del 
to žmogus dangstosi, ir kas negera vadina geru, sakysime, kru
vinąją diktatūrą — demokratija. Nerru yra teisingas, kai jis pa-

TAUTOS MEILĖ, VIRSTANTI 
KULTU

Plačiau išsikalbėjus, pasiro
do, kad tokiems žmonėms tėvy
nė yra svarbiau už viską. Jie 
gyvena tik tuo, kas lietuviška. 
Aišku, lietuviškumo jie nepasi
genda fabrike, gatvėje, kine ir 
dėl to nelaužo sau galvos. Jie 
dirba ir bendrauja su kitais 
darbininkais, eina paž urėti fil
mų, važinėja tramvajais ar 
autobusais, ii' tai jų neerzina.- 
Bet jie kitaip žiūri į bažnyčią. 
Iš jos jis laukia kažko, kas jų 
lietuviškumą pasot ntų pač.u 
tobuliausiu būdu. Ir kadangi to 
negauna, visai nuo jos nusi
gręžia.

Kitiems gana, kad bažnyčia 
sava, savomis rankomis staty
ta. Išsikėlę kitur, neradę ten 
savos bažnyčios, jau ir j e 
nebe na į kitą, nes ji nebesanti 
ta. Toks nusiteikimas supran
tamas paprastuose žmonėse; 
jiems lietuviškumas yra savu
mas. Kas kita prasilavinę ar 
visai išlavinti žmonės. Jų pat
riotizmas turėtų būti gilesnis.

Kas myli savo tautą bei tė
vynę . tas ją g.rbla. Bet kas 
kita yra tėvynę gerbti ir kas 
kita ją garbinti. Patriot.zmas 
kartais virsta tautos kultu, ir 
tai yra jau nauja religija. 
“Viskas tautai ir nieko šal a ar 
virš tautos!”

Toks tautinis tikėjimas susi
kerta su tikruoju tikėjimu. 
Kam gi reikalingas Dievas, jei 
tauta yra viskas.’ Kam Bažny- 
č a, jei valstybė įkūnija tautos 
idealą? Tokiam žmogui Baž
nyčia yra svct.mas kūnas tau
toj ir valstybėj. Patriotinis ti
kėjimas veda į religinį netikė- 
jimą.

Jei Bažnyčia nieko kita ne
darytų. t k skelbtų tautos di
dybę, grožį, garbintų tautos 
vadus, virstų l.etuviškųjų me
no vertybių muziejumi ar lie
tuviškų melodijų koncerto sa
le, — ji būtų ir sava. Ir mie
la, ir naudinga. Bet ji kalba 
apie kitą vadą — Kristų, ir ki
tokią didybę — malonės ir mei- 

zikos reikalavimus, kurie gali 
derintis su lietuviška s moty
vais ,bet nenustelbti ir dieviš
kojo kulto dvasios. Ji turi savo 
turinį, kuris savo ribose ir savo 
vietoje derinasi ir dar gali de
rintis su tautinėmis formomis, 
bet ji negali to turinio iškeisti 
tik į tautines formas.

Bažnyčia nepritaria patrioti
niam tikėjimui. Ji laiko tokį 
tikėjimą nesveik.’u, perdėtu, 
žmogaus dvasiai ir pačiai tau
tai pavojingu. Ji net kovoja su 
tokio ‘tikėjimo” apraiškomis.

Tada išeina kovon tautos 
garbintojai. Jis prikiša Bažny
čiai tarptautiškumą. Ji tar
naujanti ne savai tautai, bet 
visam pasauliui. Ji stabdanti ir 
paraližuojanti tautos vystymą
si.

Klek yra tokių patriotų, ku
rie tariasi giną tautą nuo tarp-, 
tautinių “užmačių”. Jiems atro
do, kad tautos nelaimės prasi
dėjo tada, kai tauta buvusi 
pakrikštyta. Krikščionybė su
naikinusi buvusią savitą tau
tos kultūrą. Ji įnešusi į tautą 
kažką svetimą, stabdžiusi jos 
pažangą. Kaip galima tikėti 
toką Bažnyčią, kuri savai tau
tai padariusi tiek skriaudos?

TAUTOS KULTAS GRĘŽIASI 
Į PAGONYBĘ

Vienas žurnalistas, kuriam 
tauta buvo viskas, kartą kal
bėjo apie kitus, o gal ir sa
ve: <

— Yra visiškai natūralu, 

kad dabartiniu laiku mūsų pat
riotai, tautininkai, puolasi į 
tam tikrą senojo tikėjimo ro
mantiką. Jei mes žiūrėsim į 
bendruosius tautinio sąjūdžio 
reikalus, tai turėsime pripa
žint, kad senasis mūsų tikėj - 
mas, gamtos jėgų garbini
mas, yra nepaprastai artimas 
lietuviškajai sielai. Dėl to da
bar, kai mes netekome savo 
valstybės ir nutolome nuo sa
vo žemės, yra natūralu, kad 
mūsų visa romantika ir visas 
ilgesys krypsta ne į tarptauti
nę Katalikų Bažnyčią, bet į 
tautinį lietuviškąjį mūsų tikė
jimą.

šiai galėjo Išsilieti. Užtat ir mū
sų rašytojai savo romanuose 
vaizduoja herojus, kur e ilgisi 
to tikėjimo ir nori lyg ir atsi
sakyti katalikybės.

— Katalikybė, — dėstė jis, 
— nieko ypatingo neatnešė 
Lietuvai, kaip tautai. Ji gal 
būt daug davė visai žmonijai, 
bet mūsų tautai ji atnešė t k 
tam tikrą tarptautinį atspalvį. 
Vis? krikščionybė' savo esme 
yra tik tarptautinė. Juk ir da
bar, imkim, ar daug ji duoda 
mūsų tautiniam judėjimui? Pa
rapijos neišlaiko lietuvybės, 
daug kur nzf. nutautina. Para
pijų mokyklose mūsų .vaikams 
neskiepijama tautos ir mūsų 
žemės meilė; kartais ta meilė 
žer linama.

— Užtat nereiktų stebėtis 
šiuo savotiškai romantiškų 
‘'Aušros” laikų pagonybės ža
vesiu. Priešingai, reiktų ieškoti 
priežasčių, dėl ko gi toks ža
vesys atsiranda, kur jo prie
žastys? Ar tai nerodo, kad 
mūsų patriotai pagonybėje ho- 
ri atrasti tam tikrą dvasinę at
ramą, — baigė žurnalistas.

Aišku, kaip kiekviena ro
mantika, taip ir ši, pagrįsta 
naivumu ir sentimentalumu. 
Juk ir pagonybė savo esmėje y- 
ra tarptaut nė. Visos pagony
bės garbina tas pačias gamtos 
jėgas, net tuos pačius jėgų ele
mentus. Visos pagoniškosios 
religijos atsiremia į prigimt.nę 
dorovę, vienur ją išlaikydamos 
gryną, kitur — jau pažeistą, 
st’priai sujauktą ar iškreiptą.

Tarptautinė pagonybė pasi
darė tautiška tik savo formo
mis ir pergyvenimu. Kiekviena 
religija atskiroje tautoje su 
la.ku prisiima tautinį atspalvį. 
Tokį atspalvį, ilgesnio la ko bė
gyje, yra gavusi ir mūsų krik
ščionybė. O ji atsiremia ir į 
prigimtinę dorovę, ją ypatingu 
jautrumu saugo ir gina. Ta.gi, 
ir pas mus ji negalėjo atsiremti 
Į ką kitą, kaip j tą pačią, mū
sų pagonybės gražiai išlaikytą, 

’■ prigimtinę lietuvių dorą.
Pagonybė yra nebegrąžina

ma savo turiniu, nes ji nebe- 
pasoti-no bajorų ir didikų anais 
Vytaute laikais. Jau tada jie 
pasijuto nebetekę dvasinės at
rašuos ir dėl to vieni žvalgėsi į 
rytų krikšč’onybę, kiti — į 
vakarų. Ar tą dvasinę atramą 
gali rasti šių dienų kultūringas 
patriotas? Jei jis jieško patrio- 
t.škumo, kuris savimi būtų 
relig škas, neras jo jokioj tau
tiškoj pagonybėj. Jei jo ro
mantika nėra perdėta, nesūre- 
liginta, jis tautiškumą ras 
mūsų krikščionybėje. Tautiš
kumas gali būti tik {glaudintas 
religijoje, bet ne iškeltas virš 
religijos arba pačioje religijoje

taria apie tai rimtai susimąstyti. lės; ji turi savo dailės ir mu- KANKLININKAS c- A. Marčiulionis (Nukelta į 4 psl.)
----------------------------------------------_---------------------------------------------------------------------- --------------------------------------

ST. ZWEIGAS |

Nematoma kolekcija |
T -M. ” I

2.
— Tai retas vizitas.—prašne- - 

ko jis juokdamasis, — tai — 
stebuklas! štai vienas ponų 
berlyniečių užklydo, pagaliau, į 
mūsų skylę... Kai tik antikva
rininkas sėda į traukinį, reikia 
būti budriam... Pas mus yra 
posakis: uždaryk vartus ir ki
šenę, kai pasirodo čigonai. 
Taip, galiu įsivaizduoti, kuriem 
galam jūs mane atradote... 
Sunkūs laikai užėjo mūsų 
vargšei, ištuštėjusiai Vokieti
jai. Nėra pirkėjų, ir garbingi 
ponai prisiminė savo senuosius 
klientus... ieško avelių... T.k aš 
bijau, kad iš manęs jūs nieko 
nepešit: mes seni, neturtingi 
kolekcininkai, esame laimingi.

aš nieko nesirengiu jam 
pasiūlyti ir kad tik prava
žiuodamas pro šalį nenorėjau 
praleisti progos pabuvot pas 
vieną stambiausių Vokietijos 
kolekcininkų, senąjį mūsų na
mų klientą.

Kai tik aš jį pavadinau stam
biausiu Vokietijos kolekcinin
ku. senuko veidas tuojau pasi- 
švistė. Jis pats vis dar stovė
jo nejudėdamas vidury kamba
rio, bet dabar visoj jo išsitem- 
pusioj figūroj sušvytėjo pasi
tenkinimas ir vidinis išdidu
mas. Jis pasisuko į tą.pusę, kur 
tikėjosi rasti žmoną, ir jo iš
vaizda, rodos, kalbėjo: “Gir
di?" Ir vėl jis kreipėsi į mane 
jau švelniu, džiugiu balsu, ku-

nei Alberto galerejoje, nei be
dieviškame Paryžiuje. Taip, 
jei renki per šešiasdešimt me
tų, tai surandi ir tokių dalykų, 
kurie .drąsiai galiu sakyt, ne
simėto gatvėse. Luiza, duok 
man šen spintos raktus!

Čia įvyko kažkas neįtikėti
no. Senutė, visą laiką stovėjusi 
šalia jo malonia, nuoširdžia 
šypsena sekusi mudviejų pasi
kalbėjimą. staiga maldaudama 
ištiesė į mane rankas ir ener- 
ginkai papurtė galvą. Paskui ji 
prisiartino prie vyro ir uždėjo 
jam ant peties ranką.

— Edvardai.----tarė ji. —tu
nė nepaklausei svečią, ar jis 
turi laiko žiūrinėti tavo kolek
cijas. Tuojau bus pietūs. O po 
pietų tu turi valandėlę pailsėti 
—taip liepė gydytojas. Ar ne
būtų geriau, jei tu svečiui pa
rodytum kolekciją po pietų, 
prie puodelio kavos? Tada ir 
Ona Marija bus namie, — ji 
viską geriau žino, negu-aš. ir 
padės tau. *

kau didele garbe ir malonumu 
susipažinti su tokia kolekcija 
ir jei tik jis leis, ateisiu tuo 
tikslu trečią valandą.

Nepatenkintas, kaip mažas 
vaikas, kuriam atėmė mėgsta
miausi žaislelį, senis nusisuko.

— Žinoma, —- sumurmėjo 
jis,—ponai berlyniečiai niekad 
neturi laiko. Tik šį kartą jums 
teks apsišarvuoti kantrybe: ne 
tris ir ne penkis kūrinius ren
giuosi jums parodyti, bet dvi
dešimt septynis aplankus, vi
sus beveik pilnus, kurių kiek
vienas yra vertas nusimanan
čio žvilgsnio. Gerai, tebūna 
trečią valandą. Tik būk tamsta 
punktualus, nes kitaip mes ne- 
suspėsim visko apžiūrėti, — ir 
jis ištiesė ranką prieš save.— 
Na ką gi, pažiūrėsim, nudžiug
site jūs ar nusiminsit? Juo la
biau jūs Husite, tuo labiau aš 
džiaugsiuos; toki jau mes, ko
lekcininkai: viską sau. nieko 
kitiems!

Jis dar kartą paspaude man 
ranką.

na Marija nueitų jūsų atsives
ti? Taip būtų geriau... dėl į- 
vairių priežasčių... Jūs, tur 
būt pietausite-viešbuty??

— Be abejo, labai džiau
giuos, man bus labai malonu, 
— atsakiau.

Ir tikrai, praslinkus valan
dai, kai aš, sėdėdamas mažu
čiame viešbučio valgomajame, 
baigiau pietauti, dairydamasi į 
visas puses įėjo nejauna, kuk
liai apsirengusi mergina. Aš 
pakilau jos pasitikti, pasisa
kiau, kas esąs, ir pareiškiau, 
kad esu pasiruošęs eiti su ja. 
Taip pat sumišusi, kaip anks
čiau motina, ji paprašė mane 
pirmiau dar leisti jai pasakyti 
keletą žodžių. Mačiau, kad jai 
buvo sunku. Ji paraudo, kaip 
vyšnia, ir varpančia ranka 
smaigė drabužio klostes. Pa
galiau, nuolat painiodamas! 
ir užsikirsdama, ji nedrąsiai 
pradėjo:

— Mano motina pasiuntė 
mane pas jus... ji man viską 
papasakojo... mes turime dide-

Ji sunkiai atsiduso ir, pa
žvelgusi į mane, pradėjo sku
biai kalbėti:

— Aš būsiu atvira... Tik pa
galvokit, kokius laikus mums 
teko pergyventi, ir viską su
prasite... Tėvas apako, vos pra
sidėjus karui. Jau anksčiau jis 
silpnai matė, o karo sukrėti
mai galutinai jam atėmė regė
jimą. Nepaisydamas, kad turi 
septyniasdešimt penkerius me
tus, jis dar norėjo žygiuoti su 
armija į Prancūziją ir, kai ar
mija stūmėsi lėčiau, negu 1870 
metais, jis labai jaudinosi ir 
nekantravo: tas ir paveikė pra
žūtingai jo akis... Jis šiaip jau 
labai judrus ir dar neseniai ga
lėjo ištisas valandas vaikšč o- 
ti, net medžioti... jis taip mėgs
ta medžioklę... Bet dabar, vie
nintelį džiaugsmą jam sutei
kia jo kolekcija: jis ją peržiū
rinėja kiekvieną dieną... Tiesą 
sakant, jis neperžlūrinėja. — 
pasitaisė Ona Marija, — nes 
jis juk nieko nemato., bet kek- 
vieną dieną po pietų jis išsiima

neturi supratimo nei apie da
bartines kainas, nei apie šiuos 
laikus... Jis nežino, kad mes 
netekom visko, kad jo mėnesi
nės pensijos vos dviem trim 
dienom pakanka.. Be to, sesers 
vyras žuvo karo metu, ir ji 
pasiliko su keturiais vaikais 
visai be lėšų. Bet tėvas ir apie 
tai nieko nežino... Mes sten
gėmės kiek galėdamos labiau 
taupyti, bet ir tas nieko nepa
dėjo. Tada mums teko kai ką 
parduoti, — žinoma, mes ne
lietė m jo mėgstamosios kolek
cijos... mes pardavinėjom bran
genybes. bet jų turėjom taip 
maža... Juk per šešiasdešimt 
metų tėvas kiekvieną atlieka
mą pfenigą eikvojo savo ko
lekcijai. Pagaliau atėjo • laikas, 
kada pas mus jau nieko nebe
liko... mes nežinojom, kas da
ryti... ir tada... tada mudvi su 
motina pasiryžom parduoti vie
ną graviūrą... Tėvas to niekad 
nebūtų leidęs.... Bet jis neži
no. kaip mums sunku, kad mes 
neturim iš ko gyventi, nežino

jei turime kasdien duonos kąs
nelį... Kur mums besuvaikyti 
jūsų nustatinėjamas beprotiš
kas kainas! Mes jau niekada 
negalėsime pirkti...

Aš jį pertraukiau, paaiškin
damas, kad jis neteisingai su
prato mano apsilankymą, kad

riame nebuvo nė šešėlio pir
mykščio karinio šiurkštumo:

— Be galo
veltui atėjote 
tokių dalykų, 
užtiksit net
Berlyne... keletą dalykėlių, už 
kuriuos geresnių jūs nerasite

lį prašymą... mes norim, kad 
jūs viską sužinotumėt pir
miau, negu ateisite pas tėvą. 
Jis nori parodyti jums savo 
kolekcija, o ji... kolekcija... ne 
visiškai pilna... ten trūksta 
kelių paveikslų... net gana dau
gelio...

vlsus aplankus ir perverčia 
vieną po kito, iš eilės... Jo nie
kas daugiau nedomina, ir kas
dieną aš turiu jam sakyti apie 
vykstančius viešuosius senovės 
kūrinių pardavimua; juo kai
nos labiau pakildavo, juo jis 
būdavo laimingesnis. Deja, jis

malonu... jūs ne
Jūs pamatysit 

kokių nekasdien 
jūsų puikiajame

(Bus daugiau)

Po šitų žodžių ji vėl pakar
tojo nieko neįtariančio senio 
užnugary tą patį maldaujantį 
judesį, kurį tik dabar supra
tau. Pasiteisindamas, kad esu 
susitaręs pietauti, aš atsisakiau 
tuojau apžiūrėti jo kolekciją, 
kartu pridurdamas, kad aš lai-

Senutė palydėjo mane iki du
rų. Aš pastebėjau, kad ji kaž
kodėl jaučiasi nesmagiai; jos 
veide atsispindėjo sumišimas ir 
neramumas. Išleisdama mano, 
ji-liūdnai prabilo: :

— Gal sutiktumėt. , gal su
tiktumėt... kad mano duktė O-

nė to, kad mes karą pralaimė
jom, kad teko atiduoti Elzasą 
ir Lotaringiją; mes neskaitom 

jam tokių naujienų, kad jam 
nereiktų dar daugiau jaudin
tis ir kentėti.



KAUNAS BAKING COMPANY

Sveikiname su šv. Kalėdomis ir Naujais Metais

visus mūsų draugus ir pažįstamus

Naujųjų Metų Sutikina P. Dzierski & F. Abramowicz Cafe

Vabalninku apylinkės lietu
viai Kūčių vakare
ant stalo statydavę kryželį,
kurį per naktį ten laikę, o 

rytą visi jį bučiavę, tuo pagerb
dami gimusį Kristų. Jie ir į 
durų slenktį pakaitinta geleži
mi įdegindavę kryželius.

Krekenavos apylinkėje Kū
čių stalą apdengus šienu, liku
sįjį šieną sudėdavę po stalu,

KūSas stengdavosi susirinkti 
visi šeimos neriai. šeimos daž
nai kviesdavosi į Kūčių vaka
rienę tuos asmenis, kurie netu
rėjo kas jiems paruošia Kūčių

A Merry Christmas and
and A Happy New Year to Ali Our Friends

KiASdų Žven&ą ir tabnfagų i 
, mūsų Kostumeriams ir Draugams

Kvietimai su užkandžiais ir gėrimais— 5 dol., o studentams bei moksleiviams ir 
kariama — 350 doL ,,

mas visus savo laukus, . juos 
žegnodavęs ir prašydavęs Die
vą, kad jo laukus nuo audrų 
saugotų ir derlių laimintų.

Beveik visoje Lietuvoje žmo
nės sakydavę, kad Kūčių nak
tį šutiniuose,

vandao vysca pavirsiąs,
arba saldus pasidarąs. Bet 

tai tranką tik vieną minutę, 
todėl retai kas galįs jo para
gauti. Vienas rokiškėnas esą 
Kūčių naktį norėjęs paragauti 
vynu pavirtusio vandens, pasi
statęs dubenį su vandeniu ir 
įmerkęs į jį burną ir laukęs, 
kada vanduo vynu pavirsiąs. 
Bet rytą radę jį nebegyvą.

Joniškėlio apylinkėje biti
ninkai turėję paprotį Kūčiose 
nešti neturtingiesiems dovanų 
medų, kad jų bitelėms ateinan
čią vasarą geriau sektųsi me
dų rinkti.

Ramygalos apylinkių biti
ninkai Kūčių dieną medų tarp 
savęs dalindavęs!, kad bitės 
jiems daugiau medaus prineš-

proga sveikins: .
PBEL. JONAS BALKONAS, A. L. Bendruomenės Loko pirmininkas.
JONAS BUDRYS, Lietuvos Generali nis Konsulas New Yorke.

<C’ Kalėdų Švenčių ir laamiagų Nauju Metų
<C; SnfeSme mūsų draugam, pažįstamiem bei ktijentam

BAYER’S MILK
Tik viena rūšis—Geriausia 

. 1729 MHdletown Boad
Phoae: FE 1-0999

Tel. EV. 8-9791

M. tat L AUTO COLIl$ION WORKS
- ' . ;• ' ! ..

Kūčių vakarienę pradėdavo 
valgyti apie 7 vai. vakaro. Vi
sa šeima susirinkdavo’ prie 
gražiai papuošto ir valgiais ap
dėto stalo. Pirmiausia prie sta
lo sėsdavo šeimos galva, tėvas 
ar motina, o paskui visa šeima. 
Šeimininkas tardavo kelis žo
džius ir pasakydavo, kokias 
maldas kalbės. Visa šeima su
stodavo© prie stalo ir pamal
džiai melsdavosi. Po maldos 
tėvas ąr motina imdavo ptot- 
kdę, atsilauždavo jos gabalėlį 
sau ir duodavo paeiliui visiems 
laužti, linkėdamas kiekvienam 
sveikatos, laimės ir gražios at- 
eities. Dažnai sakydavo:

— Dusk, Dieve, kad ir Kitais 
metalą viri drauge Kūčias

Senesnieji skaičiuodavo ke
tintas Kūčias jie valgo šiais 
metais. Ta proga prisimindavo 
ir mirusius, o ypač tuos, ku

rie šių Kūčių nebesulaukė.
Kūčių vakarą visų širdys

. suminkštėdavę:
nebebuvę pykčio, keršto, ne

apykantos. Žmonės daręsi gai
lestingesni ne tik žmonėms, bet 
gyvulėliams, paukšteliams ir 
net vabzdžiams. Gyvuliai Kū
mose buvę vaišinami geresniu 
pašaru, paukšteliams beriami 
grūdai, o bitelėms duodama 
plotkelė, saldinti kviečiai ir dar 
šio to. (Ukmergės apylinkė-

2214 Tribor Street ' FEderal 1-9249
PTTTSBUEGH 4^ PA.

| A Merry Christmas & Happy New Year!
LEA CHILDBEN’S SHOP 

Infant’s & Children’s—Ready to Wear 

į 592 Chartiere Ave^ McKees Ročka, P*. FE. 1-0335

VITO’S MARKET
MAISTO PRODUKTŲ KRAUTUVĖ

Gruodžio 31 dieną 
PARK VIEW SALESE 

(WBkmghby Ir Knlckerbocker Avė. sankryžoje)

Karių vakarą fetuviai laikė ant kurio naktį maži vaikai
rimties, susikaupimo švente. -l. - - miegodavę. Taip darydavę tam,
Tai dienai jie rengdavusi visu Kūčių vakarą šeimininkas kad kitais metais vaikai sveiki 
rimtumu rižpegtiagūanu. Į eidavęs į tvartą, apžiūrėdavus būtų.

yįgug gyvulius, juos peržeg- Daugailių apylinkėje, Zara- 
nodavęs, maistu apdalindavęs. , sų apakr., Kurių naktį krepšį 
Kai kada apeidavęs poteriauda- šieno dėdavo po stalu, tikėda

mi, Dievo Avinėlį ateisiantį 
naktį į jį miegoti.

Daugumoje Lietuvos vietų, 
Kūčių vakarienę pavalgę, 
traukdavo iš po staltiesės šieno 

žoleles.

Beveik visoję. Lietuvoje nuo 
Kūčių stalo nuimtu stenu ir 
tikusiu maištu apdalindavo gy
vulėlius ir paukšęius. Kūčių 
valgių neduodavę tik arkliams, 
nes jie nešildę gimusio Kris
taus. (Pabaisko apylinkėje). 
Vabalninkėnai Kūčių vakarą ir 
Kalėdų rytą geriau šerdavę 
gyvulius, nes tą naktį gyvulė
liai pavargdavę beklūpodami 
per visą naktį.

Daugumoje Lietuves vietų 
žmonės sakydavę, kad

Kūčių naktį gyvulėliai 
kalbasi,

tik jų kalbos žmonės negalį 
suprasti, . o jei kas jų kalbą 
suprastų — tuojau mirti tu
rėtų. Visi žinome, kad žvirble
lis tik šokinėdamas bėga pir
myn, o Kūčių vakarą ir jis 
galįs tris žingsnelius žengti, 
nes tuo pagerbiąs gimstanti 
Kristų. (Pasakojama Ramyga
los parapijoj).

304 Olivia Street, McKees Bačka, Pa.
Phone: Federal 1-4455

2128 Carson Street S.S., Pitteburgh, Pa.
Tel. HEmlock 1-9203

A. L. WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

Kas ištraukdavęs ilgiausią, 
tas ilgiau ir gyvensiąs. Mer
gaitės nėšdavusios j trobą glė
bius malkų ir skaitydavusios 
pagalius poromis: jei rasdavo 
po porą — ištekės, o jei ne — 
liks netekėjusi.

Be to, eidavusios į kiemą 
klausyti šunų lojimo. Iš kurios 
pusės išgirsdavusios šunį lo
jant, iš tos pusės piršliai atsi
rasią.

Kalėdų rytą visi keldavęsi 
anksti. Vieni eidavę naktį į 
Bernelių mišias, .kiti apžiurę- 

meles, valgydavę šaltus užkan
džius. Rokiškėnai valgydavę 
mėsą, kad jų gyvulėliai geriau 4^ , 
augtų ir gerdavę šermukšninę, 
kad jų sodai derėtų.

Kalėdose būdavę ir tam tik
rų vaidinimų. Berniukai, apsi
rengę* įvairiais drabužiais, pa
kiemiais eidavę. Rokiškėnai, 
atėjus Kalėdų dieną tokiems 
svečiams, jų neįsileisdavę, bet 
klausdavę jų vardų. Svečiai tu
rėdavę atsakyti giedodami ka
lėdinę giesmelę, o jei jie ne- 
susiprasdavę to padaryti, jų 
visai neįsileisdavę į namus.

Kvietimai (bilietai) užsakomi ligi gruodžio26 d.: BALFE: tel. EV. 7-1422, DARBININ
KO RED.: GL 5-7281, J. GINKAUS pard.: EV 4-9293, TCVYNfiS red.: LA 4-5529.

Pinigus siųsti: Mr. A. Vrine&s, 85-09 88th St, Woodhaven 21, N. Y. <Galima ir užsi
sakyti tel: VI6-3246).

Linksmų Kalėdų švenčių Linkime Visiems. Mūsų 

Kostumeriams ir Draugams

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų įį 

g KARL LAPZAR |
to MEATS and GROCERIES (H

LIBERTY HALI
MARIJONA ir PETRAS JURGAIČIAI 

Savininkai

DZŪKU, ŽEMAIČIU, k£pSU UŽEIGA
Petras Jurgaitis dar gyvas

ADOLPH PALECKIS 
, MAISTO KRAUTUVE 

491 Stadfom SL, Ptttob'ngh 4^ P*.

Sveikinam su Kalėdų ir Naujų Metų šventėmis 
mūsų draugus ir pažįstamus.

BLUE EAGLE INN
Mikn White, SovimakM ■

Užlaikom whiskey and beer, taipgi turim 
gero alaus, degtinės ir Snapso

2026 Fifth Ave^ Ptttrimrgh 19, Pū. M CO 1-8584

LinMsmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

ANTHONY URBON
LIGHT LUNCH and GRILL



R**

Extended To Ali
Our Wonderful Friends

N. J. B1QUE CO

612 N. Mieipgan

ŠVENTĖSE SVEIKINA

VISUS
VISUS’ GAUSIUS IR MIELUS draugus ir pirkėjus lietuvius

SAVO DRAUGUS

JOHN C MEISZNERWOLF and SON
BITLDERS

LA 3-6769

’TEVYNE MAN VISKAS

kaimynams

7200 N. Lincoln Avė.

IRON FDCEMAN
2424 69th Manufacturing Co.

Hans Jensen & Sons, Ine. 1101 W. ADAMS ST.
CHICAGO.

SH 3-6041

DŽIAUGSMO
f ori!

SA 2-1717LUCE-STE VENSON
Chicago

FLORAL SHOP 
8409 S. Kurty 

SA 1-2937

CONNELY 
NASH SALES, INC.

1644 Chicago PL 
Chicago Heights, m.

• Neuralgija
• Strėnų gėla
• Kajų akaudm nuovargis

PE0PLE*S FEDERAL 
’ SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION

Palaimintas Švenčių metas 
tepripildo 

vilties ir geros nuotaikos 
Jus ir Jūsų mylimuosius

ST. FRANCIS BORGIA 
CHURCH

. ŠVENČIŲ PROGA 
nuoširdžiai linkiu geriausios 

laimės Kalėdose ir per 
Naujus Metus!

Šventėse sveikina visus savo 
lietuvius draugus ir klientus 

BLLK PETROLEUM 
3532 Mihraukee 

PA 5-9194

W E H O P E 
Eyerything You Wish 

W511 be Granted 
this 

CHRISTMAS 
SEASON

Union National Bank
Indiana 1

niškas. Prigimtinis ir Dievo 
įsakymas liepia mylėti tėvą ir 
motiną. Bet “kas myli tėvą ir 
motiną (o tuo pačiu ir tėvy
nę) labiau nekaip mane, tas 
manęs nevertas.” (Mat, 10,37).

4903 W. FuOerton
* CHICAGO, ILL.

i ' Džiaugsmingu Kalėda $
■ LaimtagųNaujų Metų

STANLEY A. WALKOWIAK

Džiaugsmingų Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų linki visiems savo! 
draugams ir klientams lietuviams;
REGAL AUTO SERVICE į 

TOM OBROCHTA, PTop.
3312 W. FullertMt AL 2-9239’

f Kalėdų džiaugsmas tebūnie 3 
su Jumis! a

f ST. JOHN C ANTIES |
| CHURCH I
f REV. DŪDA. Pastor |
| 825 N. Carpenter St. MO 6-43813

Spaudos draudimas lietuvių 
tautą pavertė kovojančia tau-, 
ta prieš rusų ir jų valdymo ne
geroves, ir tai būdavo išreiš
kiama nelegalioje spaudoje. 
Kaip, pav. Kudirka savo ne
mirštančiose satyrose, ir visur, 
kur tik pritūpdavo, smarkiai 
grybsteldavo rusus ir jų valdi
ninkus! Pačioje gi Lietuvoje, 
spaudą leidus, rusai galėjo 
kontroliuoti kiekvieną žodį ir 
kiekvieną kritiką negailestin
gai braukti.

Tad knygnešių spaudos ir 
buvo vienas didelis pliusas, kad 
toji epocha subrandino lietuvių 
tautą antimaskohškoje dva
sioje.

Kokias išvadas šiandien ga
lime pritaikyti mūsų gyveni
mui iš knygnešių gadynės?— 
Ji parodo, kaip kova žmones 
užgrūdina, suteikia daugiau 
drąsos pasitikėti savomis jė
gomis. Ji parodo nepaprastą 
savo tėvynės ir lietuvių kalbos 
meilę, štai tik vienas pavyzdys 
iš daugelio.

Kai išėjo pirmasis “Aušros” 
numeris 1883-čiais, antrajame 
jau skaitome mažytėmis rai-

gilioj Rusijoj gyvenantis mofctH 
lingas lietuvis rašo” (jppevar-< 
dės, žinoma, nebuvo galima 
skelbti) — “Acziu, szymtasyk;- 
acziu už žodžius, paraszytus 
tokiu gražum liežuviu hetu- 
wiszku, koki skaityti ir sapnyj,: 
nesapnawau!_. Galiu mirti, pąrj 
matęs “Aušzrą” mūšų atgal? « 
vjrrimo, apie kuri asz per 25 
metus dūmojau.”

Ar tai nėra gyvas pavyzdys, 
kurį verta prisiminti skintuo
se mūsų tautinio bei valstybi
nio gyvenimo dienose! Ar tas 
didelis patriotas gyveno taip ' 
pat svetur, kada vis dar nak
tis buvo be aušros!

Šalia nemirštančiojo patrio
tizmo ir pasiaukojimo už bend
rus interesus, knygnešių epo
cha mums davė ir pavyzdžių, 
kaip kaime žmogus tada veržė
si į mokslą...

Ąr šiandien, visai lengvai 
prieinamo mokslo sąlygose, yra 
įsivaizduojama, kas buvo anie 
slapti “daraktoriai”, kurie mo
kė vaikus, vis besisaugojan- 
čius nuo žandarų akių! Ne
mirštamą ano meto vargo mo
kyklos pavyzdį mums paliko 
skulptorius P. Rimša.

Štai knygnešių dvasia! Pir
miausia kova prieš rusiškus 
“kirvukus”, platinant savąją 
spaudą, kurios platinimas buvo 
surištas su dideliais pavojais!

Kalėdų sveikinimai visiems mūsų 
draugams ir pirkėjams lietuviams 

sliis
NAMIE DARYTOS DEMOS 

“Pačios geriausios Chicagųjė" 
3118 W. 431x1'84. , ' LA 3-9531

373 W. BLACKH AWK x
x MOhawk 4-3900

KALĖDŲ PROGA 
nuoširdžiai sveikiname 

visus mūsų 
mielus draugus ir pirkėjus

T. N. DONNELLY 
LOAN CO.

EtrersMe, DL ‘

LINKSMŲ KALĖDŲ 
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

FABEY’S MARKET
. 5946 W. Armttage ’ 

BE 7-5976

WORKMEN 
SAVINGS and LOAN

musų 
geriems draugams 

ir pirkėjams

Sveikina Šventėse visus savo 
, draugus

Ogdeta Euameliiig & ■
Manufacturing Co., Ine.

FRANK SLATER 
1967 W. Ogden HA 1-8292

LENKIME viso geriausioj 
mūsų draugams ir verslo bi-j 
dūliams lietuviams.

Teatneša šios 
džiaugsmo šypseną 
mylimiesiems.

Telydi Jus laimė ps 
ateinančius metus!

TAIKOS, GĖRIO 
PILNATVĖS IR 
DRAUGIŠKUMO

LINKI 
KALĖDOSE

Visus sveikina Kalėdose

LACHAWICZ
FUNERAL HOME

visus savo gausius 
mielus draugus 

ir pirkėjus

Rev. J. G. Hemrick, Pastor
3529 N. Panama

TV 9-8364

PUBLIC SAVINGS 
and LOAN ASTN 

oi CHICAGO

4902 Indianapolis 

East Chicago, lod.

4013 W. Harrison 
KEdzie 3-7007 

C H I C A G O

Nuoširdūs Šventėse sveikinimai 
visiems mūsų draugams ir klientams

WALTER ORSZULA
5807—35th St., Cicero, Illinois

OLympic 2-4I7S

ŠVENČIŲ PROGA 
nuoširdžiai sveikina

Jau Maironis kSė savo poe
zijoj klausimą, ar tos ano me
to “kovos ir kančios, be ryto 
naktis”,■ anos ilgos knygnešių 
bandymų dienos, ar jos vėles
nėms kartoms bebus supranta
mos? įvertindamas to meto lie
tuvių tautos pastangas, kurios 
lietuvių tautoje liks nemiršta
mos tol, kol ji skaitys- lietuviš
kai ir lotyniškomis raidėmis 
spausdintas knygas, prof. St. 
Šalkauskis ir statė paminklą 
nežinomam knygnešiui.

Daug yra rašyta apie spau
dos grąžinimą, minimi pozity
vūs atskirų patrijotų žygiai, 
rašoma apie bylas, kurios pa
siekė caro senatą. Nėra abejo
nės, kad anų pasiryžėlių pas
tangos galėjo pagreitinti to 
nelaimingo įsakymo atšauki
mą. Tačiau spaudos laisvę nu
lėmė kitos priežastys, kurias 
jau iš dalies Petrapilyje kėlė 
galvojantis Vilniaus guberna
torius kun-tis Sviatopolkas - 
Mirskis ir Kauno gubernato
rius Veriovkinas. '

Visas tas priežastis atskleis
ti, reikštų papasakoti knygne
šių istoriją per 4 dešimtme
čius. O ji parodo, kad iškovoti 
aną reikšmingą spaudos atga
vimą, dar nereiškė kokio ru- 
rų laikraštininko, ar senato 
valdininko papirkimą Lietuvos 
labui, bet ji reiškė įvertinimą 
visos subrendusios kovai lietu
vių tautos. Patys aukštieji ru
sų valdininkai Lietuvoje kapi
tuliavo prieš knygnešį.

Tiesa, daug lietuviškų kny
gų patekdavo ne skaitytojui, 
bet j žandarmerijos ir į pasie
nio policijos rankas, ir ten 
virsdavo pelenais. Bet, kiek 
daug tų knygų pasklysdavo 
Lietuvoje! Sviatopolkas -Mirs
kis ir kreipėsi į vidaus ir švie- 

„jįunrmunsteriųs. Jis praregėjo, 
pačioje Lietuvoje susirinkęs iš 
policijos autentiškus duome
nis, jog jau

nebeužtvenksi upės bėgimo.
Iš kitos pusės jam buvo aiš

ku, kad toji spauda yra žymiai 
pavojingesnė negu ji būtų bu
vusi spausdinama pačioje Lie
tuvoje.

Nelegalioji spauda buvo 
aiškiai antirusiška.

MALONE & CLANCY
Funeral Home

IR LAIMINGŲ

NAUJU METŲ

LAIMINGU 
NAUJŲ METU 

linki savo draugams 
indėlininkams 
lietuviams

į > DŽIAUGSMINGŲ KALĖDŲ j 
! • IR LAIMINGŲ NAUJŲ MĘTŲ į

Kalėdose sveikina visus savo draugus 
ir pirkėjus lietuvius

KOUPAL MOTOR SALES

KALĖDŲ DŽIAUGSMO 
IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ 

linki
visiems savo draugams 

lietuviams ir verslo bičiuliams
MAR8HALL 

SAVINGS A LOAN ASSN'

Henry J. Moravec, Pres.
Ogden A Hartetn ST .8-6M

LAIMINGU 
NAUJU METŲ 

LINKI

'Šventėse vbos sveSdna 

KUROWSKI 
HOME MADE SAUSAGE

KALĖDŲ žvaigždės j
spindesys* j

tenušviečia Jūsų kelią ’j 
per ;

ateinančius . ; 
* Naujus Metus! ;

Kalėdų džiaugsmas tebūnie j [ 
su Jomis! j Į

ST. FERMNAND CHURCH* Į 
Rt. Rev. Msgr. M. A. Canning. . ’ 

Pastor i!

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAI 
visiems 

mieliems mūsų ~ 
draugamsDžiaugsmingu Švenčiu linki I

ST. FRANCIS DE SALES i 
CHURCH j

. Rev. A. L. Memmesheimer, | 
' * — Pastor i

10291 S. Exving Avė. RE 4-1383.

228 N. La Šalie Chicago;
CEntral 6-7565 ’

3100 W. Irving Psrk
IBving 8-5800 Chieng*

Pagydomi su

DEL - 3AY 
Easy Rub

Gydantis, įsisunkiąs, be riebalų 
tepalas. Pasirūpink ii U vaistų 
Šiandien! Siųsk $1.25 už 1 ^butelį.

Dei-Jay Ce^ 198 N. State 
Mt flour, CMoago, ML

Veikimas garantuotas arta grąšk

KALĖDINĖS 
laimes” 

linki 
savo draugams

G ER I A U SI
! LINKĖJIMAI
’ ■ IR
; SVEIKINIMAI
s VISIEMS
! MŪSŲ DRAUGAMS
i IR KAIMYNAMS

» LINKSMŲ KALĖDŲ . ' 1 
X IR LAIMINGU NAUJŲ METŲ | 
$ mūsų draugams ir pirkėjajns j 
> lietuviams . ;< įŲ
« SOUTWTOWN WHOLE SALE < > § 
f . GBOCEBY CO. Ja fe 

929 E. 103rd St WA 8-8H» , .

i Į Kalėdų proga sveikina visus savo* ;

(atkelta iš 3 psL) 
pastatytas ankščiau religijos 
elementų.

Pagonybės romantika yra 
dvasinės tuštumos šauksmas, 
kurį pergyvena tautinis neti
kėjimas. Deja, tas šauksmas 
negali būti patenkintas. Priešin
gai, jis veda tik į savęs ap- 
gaudinėijmą, į naują iliuzori
nę romantiką.

Tėvynės meilė turi savo gar
bingą vietą krikščionybėje. Ji 
yra moralinių dorybių eilėje. 
O tas dorybės susietos su r ..
augiai doryb, _ tikėti l«—SSTlf IN «
Dievą ir j| mylėti. » ’ su Jumis!

Šių dalykų atsiejimas gali f OLD ST. JOSEPH 
būti vadinamas romantišku, f CHURCH
bet jis nėra etiškas ir krikščio- i llp-P^Vn^E^'INN' ^eV-8697

* 1107 N. Orleans l>r.

Taika geros valios
' žmonėms žemėje

• Dievo sekimo šviesa 
tespindi 

mums šiose 
laimingose šventėse!

DEARBORN 241819 
TOPLACE 

HELPTVANTED ADS. 
ASK FOR AD TAKER

’ MES visi dedamės i!
f * • j Fi prie linkėjimų Jums > Į
’ . ir Jūsiškiams i Į

i; laimės
< • . . >1!; l ir viso gero j >
i l Kalėdose . j •
i!- - . ■ ■ l‘1 k
1 į SHELL <HL CO.

! J 624 S. Michigan Avė. į!

Ų C h i e a g o ų
i ’ • . -j
; į HArrison 7-3080 «



SAVO DRAUGUS

GERIAUSI LINKĖJIMAI

indėlininkams avondale savtcngs

NATIONAL BANK

HOME BAKERY

3424 W. 26th St.
BI 7-5857TELAIMINA

LAIMINGOSE

HOLY ROSARY CHURCH

D AIR Y COMPANYASHLAND DRUGS

Republic 7-9482 GABI, INO,

NEW YORK

gėlių pareikalavimu

laimingų
COTTAGE

1215 W. 31st.

8708 Coifay

Visus nuoširdžiai

NUOŠIRŽDIAI MOTOR SERVICE, INC

IN 3-4800Jums

LAIMES
NAUJŲ METŲ

CITIZENS NATIONAL

WAUKEGAN

Jums daug palaimos, 
džiaugsmo ir laimės!

Kalėdų šventėse sveikina savo 
draugus ir klientus lietuvius

Sveikina iventėse visus 
savo draugus ir klientus

visiems savo draugams 

ir. verslo bičiuliams

' fiVENTESE 
VISIEMS MOŠŲ 

DRAUGAMS 
LIETUVIAMS

HOME BAKELY 
12247 & lU'itea* 
Commodore 4-2722

ROSMD F AK? t 
5941. I3*th St. 

00 4-ĮM24

KALĖDOSE IR 
NAUJUOSE METUOSE

\Va-m and Sincere Holiday Greetingi 
To Ali Our Friends and Patrons

BUTTERFLAKE BAKE SHOP

NUOŠIRDŪS 
SVEIKINIMAI

KALĖDOSE IR
NAUJUOSE METUOSE

Naujų Metų linki
FATHER WINIARZ

Visiems linki džiaugsmingų 
Kalėdų ir laimingų 

• Naujų Metų

4915 S. Loomfe 
YA 7-3349

GERIAUSI LINKĖJIMAI 
ŠVENČIŲ PROGA!

Christmas Greeting< to our 
many Friends

1*44 CMeago Bd.
CMcago Heights, DL

SKYUNE
NASH SALES, INC.

Šventėse sveikina savo draugus 
ir pirkėjus lietuvius

Lietuviams mano draugams 
nuoširdūs 

Švenčių sveikinimai! 
MBS. MABY MAGALSKY 

933* 8. eriversity 
ES 5-3186

visiems mūsų draugams 
ir pirkėjams 

lietuviams

Didžiai džiaugsmingu Kalėdų švenčiu 
ir laimingu Nauju Metu linki savo 
gausiems draugam’ ir kartams.

P AID A BAKERY 
2599 S. VVhipple Street' 

Blshop 7-5*15

Vidurnakčio mišios KūčSose
351 E. 113 St. 

PU 5-0284 '

Kalėdų džiaugsmas tebūnie 
su Jumis!

BEV. J, CHV0JKA 
AinuiMftiin Chmre* BVM 

2434 8.CaHf eroto
H 14*44

SKAJA 
FUNERAL HOME

3656 W. BetaMvt A ve.
KE 9^0502

Warm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patron 

ACME

Warm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons

RUDOLPH BRANDT
Fine Cabtnets’h Interior Woodwork
427 E..7* St. NYC. BE 4-9543

Many Friends and 
Costumers

„ ir laimingų
NAUJŲ METŲ 

savo draugams ir pirkėjams 
lietuviams

Laimingų švenčių visiems ; 
nuoširdžiai linki

LLOYD J. HAKBIS PIE CO. ■
849 W. Ohio St. Chicago

TAylor 9-3999 
ttofrtoitoi WWa*tolto*to3toti<-ri*to

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
\ LINKI

mūsų lietuviams draugams.

International Harvester Co.
611 W. Roosevett Bd. MOnroe 6-4980

Kalėdų sveikinimai visiems mūsų 
v draugams lietuviams

JOHNJ. SCHMTTT 4 CO.
Mhū faka J- Selųnttt F**." 

2497 Irsto* Ptoeto 
• m mn

Tebūnie Kalėdų džiaugsmas 
su Jumis!

Bev. J. Chiminello, P.8-S.C., Pastor
CHURCH OF THE HOLY

GUARDIAN ANGEL
717 W. Arthington SE 8-1220

A. E. ANDERSON & SONS 
SHEET METAL

3278 N. Milwaukee KI 5-3842

m sm stostosm m m ■»&»**■!* ii*;
Telaimina Viešpats Jus ir Jūsų; 

šeima šiose džiaugsmingose 
šventėse ’

IMMACULATE HEABT OF ;
— MABY VTCABIATE 

4591 S. Ashland Avė. Chicago 
Blshop 7-2344

SEASONS GREETINGS 
Flirtu

PANAMA - BEAVEB, INC.

Nuoširdūs sveikinimai visiems

IHIVI V machine
. SPECIALIUS, INC.

THdffBf linkimų Kalėdų to; tohntagų 
Nauju Mietu su karš Mansiais ir 

geriausiais Hakėjtaaato 

JOSEPH WILLEMBBINK
1399 N. Halstead 
Detatoue 7-97*1

Nuoširdžiai linkime linksmų 
Kalėdų h- laimingu Nauju Mel 

visierps' mfc" (irr ^-ms ir 
lan'vt’air lt-- uviams

S O: B •’> LEY 
J •EVB.-.OL on.

1*53 Wmetto WT 9-341
NertMH*. m.

a karia 8 * m i i i o s 
Savaitėje mišios 630. 8.00, 

9:00, 10:00, 11.00, 1200.

Mes džiaugiamės papročiu sveikinti Kalėdų šven
tėse; tai duoda mums progos partikšti, kaip 
didžiai vertiname Jūsų paramą. —--------

Visiems mūsųrv draugams 
ir klientams 

linkime linksmų Kalėdų 
ir laimingu 
Naujų Metų

Warm and Sincere Holiday Greetings
To Ali Our Friends and Patrons

' FLATBL8H CHEVBOLET COBP.
2625 Bedford Avė. Brooklya, N. Y.

Sales - Service - Parts
BU 4-3299

lugsm* pirkėjams
.» 3»»- a sf—1-._-CuCiZMU iliiKSmiį

Naujų Mętųj JULH.'%>. S6BYDLEWSKI l

Į 5249 W. 39th St. OL 2-2111 
L ' Cicere, BL

214 Washingt<pn 
Waukegan9 III. 

MAJESTIC 3-1250

Warm A Stneere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends * Putrom 

POBT TOOL CO. INC.
CoaL Fuei OUs. Čeke, Burner Sales 

Service
PO 7-306*

Visiems mūsų draugams ir p 
pirkėjams lietuviams . ’ 

linkime f!
DŽIAUGSMINGU KALĖDŲ | J 

ir laimingu j»
NAUJŲ-METŲ ;Į

KALĖDOSE VISUS
- > SVEIKINA

AB - GEE MET AL 
SPECIALTIES

* S. Barine SE 8-1863

LINKSMŲ KALĖDŲ
IR NAUJŲ METŲ PROGA 
nuoširdžiai linkime, kad 
išsipildytu Jūsų viltys ir 

troškimai!

Linksmų Kalėdų ir, laimingų ; 
Naujų Metų visiems mūšų"' . , 

draugmns ir pirkėjams 
lietuviams j i

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENCIT į 
IR LAIMINGU NAUJU METŲ i 

linki visiems savo draugams ir j 
klientams lietuviams j 

JOHN ORUOS PLUMBINGj 
2137 W. Chicago Avė. BB 8-8*47*

Visiems linkime 
KALĖDŲ DŽIAUGSMO 

ir luini j fijpy 
NAUJŲ METŲ 

SUPEBĮOB BODY SHOP 
1*2* N. ICtoraufcee 

BB 8-«7*5

2*33 Touhy Avė. Anri»wdor 2-48*9 ( *
Call Your Panama-Beaver Man ; | 

"Ahvayar«^Ė9ve Wire”

i sĮĮmmmmmsB* stosm «■*■»!*■

Kalėdų šventėse sveikina savo 1
draugus ir klientus lietuvius 1

KED2OE
CLEANERS E'OYEBS į

2559 S. Kedzie <B1 7-1927 ;
MttoUto-lto Wį>9to*to*hnSrĮ*iir *to*to! t

Linksmų Kalėdų ir laimingu
Naujų Metų linki savo gausiems 

draugams ir kaimynams

C Tavera E Uųnm Store !
S 312* E. 92nd S*. BE 4 89291 !

2100 S. Laramie Bishop 2-1800 S 
įĮ * Cicero, Illinois 5



PUNERAL DIRECTOR

ST 2-5043

216-26

BRUNO MANĖT

43 S. 10TH STREET

CY 2-1820
Brooklyn, N. Y.EV. 4-9756

$1509 $250.09

RAMUNES

LAIKRODŽIŲ IR JUVEURŲ TAISYMAS

ATIDARYK SĄSKAITĄ, 
MOKĖSI KAS SAVAITĘ

DOVANOS
JARDAIS

DEVYNIŲ KAMBARIU NAMAS — 
stueco. 6 miegam., 2 vonios, purkštas, 
naujai (tašytas, aliejum šildomas, 2

ADVENTO SEKMADIENIAIS
RADIJO VAIDINIMAS

Sincere Holiday Greetings 
To AH Our Friends A Patrons

SAUS?! ’VAĖTMO Įmone ir pastatas 
Numbu Ceunty. Auganti vertybė 1953 
na. siekė $37069. Prašoma tik $18999.

Warm and Sincere Holiday GTTetirigi 
To Ali Our Friends and Patrons

RAŠMENŲ. taniu ir parengimams 
reikmenų parduotuvė siūloma. Gera 
vieta, arti maudynių, ypač tinka po
rai. NI 8-8791. UL 1-7857.

SPORTSMEN LOUNGE

lenas. Savaitinės pajamos siekdavo 
$1890. Su nuostoliais parduodama pi
giau kaip uš $5999. GR 2-6794.

BARAS, Grffl Ir Kabaretas Brome. 
Geras biznis, pigi nuoma, ilgam iš-' 
nuomota. Viskas prieinama kainai

Mūsų ramunių Se
dai yra Hungarijos, 
švieži ir medus 
kvepia; motery^

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

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

2923 Hempstead Turnpike 
Levittown, L. L, N. Y. 

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

SCHOLES BAKING, te
V. Lukas — VedSjas . ?

682 Granš SL, Br iridy, N, T.

Warm & Sincere Holiday Greetings 
To Al! Our Friends and Patrons

BOSE MARCHESE
7599 Ist Avė. ' Brooklyn, N. Y.
Custom Made Bridal and Wedding

Gowns. BE 8-9883

fmte*en — in stasdy red - wM
Mae VtaySte. -

$1.96 ar 8 far S2J9 
M. K A P L A N -

' Hune Your Order Tritay

Prie didelio laikrodžio 
itebos

Midnight Mass in the Church of 
OUR LADY OF-MCTORYv >

RESTORANAS — atidaras 5 dienas, 
savaitinės pajamos per $12809. Grynais 
{mokėti $6909, kiti išsimokėtinai. 
TeL TR 4-1945 tarp 7-9 P. M.

\Varm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons 
D1 BENEDETTO BROS., INC.

Dodge-Plymouth Passenger Cars 
and Dodgė Trucks 

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

N. ABARNO — Auto repairs, Broke 
Service, Ingnition — 520 TompHns 
Ave„ State* Iriand, N. Y.

II it štili has wheeis and a metor 
too, Abarne will fix it abnost Hke 
new. GI 7-9195

Best Bakery Products for Ali Occa- - 
sions — Stores everywhere— May.theįS 
Joys of Christmas be heaped onyou 
and yours and may the New Year 
be blessed with Good Health— a fofrfe 
measure ot Wealth and daily Pesce .

of Mlnd.

Sincere Holiday Greetings 
. To AH Our Friends A Patrons

' BARBAGALLO BROS. INC.
8806 76 Avė. Glendale, L. L
Building Construction and Alterations

BA 9-3327

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
FROM THE ?

Warm and Sincere HoBday Greetings 
To My Friends and Patrons

MBS. VIOLA BLACKSHEER
188 Summer Avė. Bldyn, N. Y.

Exquisit Bridal Gowns 
ST 9-5916

ras, dvigubi garašaL Arti Imt. mokyk
los ir bažnyčios. — $23560.

CRoton 1-4357

BUDRECKFS BAR £ GRHJL.
168 East Jersey St 

EL 3-9768 EBzabeth, N.

Deimantai, Laikrodžiai, Brangenybės, 
Dovanos, Televizijos ir Radijai. Da
lys visų žinomu rūšių. Perkant už 
$2.00 duodama • dovana.

Pinigais ar patogiu išsimokėjimu į- 
sigysite gražią atatinkamą dovaną

Btoch’s Jevelry Co., Ine. 
20-67 Moti Aieu, Far Rockaway. N. Y.

Jei gali užeik pas Bloch 
Bloch jus sutiks. .

SKAMBINK FA 7-6212

Warm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons -

LINCOLN P ARK
PA8TRY SHOP, INC.

634 McLeaa Ave^ Yonkers, N. Y.
YO 5-7468

11 akmenų 
LAIKRODŽIAI 

nuo $15.00

From the 
AGOGLIA BROS. General Contractors 
Roofing and Siding. SO 8-9844 
217 — 9th Street Brooklyn, N .Y.

FL0SAL PARK. Plytinis daug kamh 
narna: valgomasis, saulės porėtus, ži
dinys, knygom spintos, mod. virtuvė, 
halės, pcsvder kambM 3 mieg. kamb,, 
vonia, skalbykla, dirbtuvė, fta. žaidi
mo kamb., ven. užoulaidos. Ruscd 
kombinuoti sėtiniai ir nuo audrų lan
gai: 1 sujungtas ir 1 atskiras garažas 
užpakaly; užpakilinis kiemelis aptver
tas, sutx'aricytasT15Uiki aplinka, geras 
susisiekimas, mokyklos, bažnyčios, ap- 
sipiridmo centre. . JT’ “2: 
verda parduoti.

Susitarti TeL FL 4-8838.

f, 1 J IĮ". ■ -■

amo FLANT

Warm Jt Sineere Holiday Greetings 
To AH Our Friends A Patrons 

From the ■■ •
ASHBURTON BAKE SHOP

172 Ashburton Avė. Yonkers, N. Y. 
YO 9-8836

BABYLON—anglu stiliaus namas, 320 
E. Merrick Rd., jjt kąĮBb., 4 vonios, 3 
auto garažas, 1302Sof'nešeniai pada
rytas priestatas i Great South Bay, 
tinka bizniui, ypf£, įaidojiipo ištaigai 
arba restoranui? (Tuoj pat galima už
imti. Arti kat. mokyklos ir bažnyčios.

Susitarti MOtewk 9-9463.

WHEN YOU THKNK 
OF A BATTDtY 

Thiak of a PRERKRLJTE

.Ermą kartą gaunamas. Nustebsi, 
kai deimantas atrodo vos iškastas? 
Atsiųsk 1 doleri, o mes skubiai jums 
pasiusime nedrožth deimantą.
IDEAL FOR CHEISTMAS GIFTS 

RjSAL Compaay — 316 Fttth Avė.
New York 1, N. Y^-Room 566

Warm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali Our Friends and Patrons: 
FLEETWOOD GRAMATARAN 5 

TAM SERVICE
Fleetwood Station Monnt Vernon, N.Y. 

MO 8-8344
AR JŪS ATRODOT 
KAIP REIKIANT?

Mokyklos, Kolegijos, Bažnyčios, Drau
gijos,' kaip su jūsų uniformomTr ap
ranga? The OLYMPIC CONDITIONr 
ERS išvalys, sutvarkys ir pataisys jū
sų komandų uniformas ir aprangą. 
Mes turime daug klientų, kurie pa
tenkinti mūsų prityrusių darbu. Ar 
jūs neprisidėsit? Pašauk —

DOMINIC STMOLA, Rep. 
KI 8-4842 arba rašyk OLYMPIC 
CONDHTONERS. 2865 Webb Avenne, 

New York 68, N. Y.

A Joyoss Christmas and 
A Presperons and HeaMhy New Year 

To AB Onr Friends A Patrons 
From

JOHN IMPC3tATO’S
Terrace Club Restanrant 

Post Boad Scarsdale, N. Y. 
. SC 8-9868

.drangamš ir bičiuliams.
FISH-N-INlf SEAFtHU) 

RE8TAURANT
2454 Creston Are.

Truputi j pietus nuo Fordham Road, 
Broaš, N. Y.

Užeikite ir pamėginkite mūsų žse- 
jų patiekalus prieinama kaina. Atida
ryta kasdien 11 A-M. ligi 10 PK Re
zervacijai skambinti:

FO 4-8247.

Peaee Mind with Good Health this 
Xmaa and Every Day during tbe New 
Year — To AH —

JOSEPH V. MeGRATH

Geras pelnas. GONZALES, 773 
Westchester Avė.. Brome. N. Y.

' CY 2-1927

SINCERE HOLIDAY GREETINGS 
To Ali Our Friends and Patrons 
"-TIME. K. FRANCIS

711 Manhattan Avė. Brooklyn,.N. Y. 
Complete Bridal Outfits 

Established 1918
EV 9-4552

DOVANŲ PLANO 
PATARNAVIMAS

1 svaras vacunm mažų maišytų 
riešutą de hix $138 

Skambink
SCOTT NEWELL CO. 

DA 9-0422
Atsiųsk mums savo dovanų sąrašą, 
Mes prisiusime dovanų atviruką.

KLAUSNER’S JEVELERS
JM. 1908. “Mūsų 46-ji metai”

428 KNICKERBOCKER AVĖ., kampaui HarnMB SL, 
Kita krautuvė: RWgrwnoil Jtweteia» te.

, JUVELIRAI
ILGA LAIKA BRANGINAMOS

Sincere Holiday * Greetings
- To Ali Our Friends & Patrons 

From tbe
. CTITKON PHpTO STL piO 
1741 Madiaon Avė. N Y City

Complete Bridal Outfits—Rentals
EN 9-7272

& Sineere Holiday Greetings 
Ali Onr Friends A Patrons 

From
Your Ford Dealer 
MATTHEWSON

Hempstead Avė.' Holtis, N. Y.
HO 5-6480

and Queens VHlage, N. Y. HO 4-6497 
Ford Station Wagon 

Immediate Detivery

HAVE A 
HAFPY NEW YEAR!!! 

PARTY 
With Our Special Assortment of 

: Paper Hats A 72 Metai Noisema- 
kers A Paper Horns A Xmas 
A New Year Sign $7-95 A “P
BmteDB aumv ca

« Wert Mnd 8L, New Yeck M, N.T. 
ntatateir MM5

Sales A Remšl ot Party Goods 
Distribvtors of Sflver, Glass and

(The War Memorial Church of Wall Street)
CHRISTMAS CAROLS and SPECIAL MUSICAL 

PROGRAM Starts at 11:45 (P. M. .
Other Masses 6n Christmas Day: at 7.15-8-10 

and 12:15.

Famous Brands of 
Electric Room Heaters 
Washers 
Refrigerafota * >
Televiskm Sete 
Clocfc RacBos 
AT UMT LOW PRICES 

Conte and See t
See and.Learn 
Lėar» and Save

APPUANCE « T. V^ INC. 
813 Peanafl Are FA 7-5522

Mm Stotis WINS (1618 skaHj) 
BadUo Rodanėtom Valanda 839 PAL

Pasakojimas: Dloyd Nolan 
Dalyvauja: Patrida Collinge, Elaine 
Strik*, James Meighan, Jr.. Sanuny 
Kaye. Raynold Evans.

Rengia: lafaM sf PMg*9 flhrtat 
323 E. «Mt St.. Manhattan

duona. Mes kepame duenaa 
ragus te pyragatėtus pagM visti 
skoni. Tortai, ypatingai pyragto

Sineere Holiday Greetings 
To AH Onr Friends A Patrons

ABLENE’S BRIDAL SHOP 
127-21 Liberty Avė. ,

VI 8-3676 Richmond Hill, N. Y.

THIS XMAS GIVE MORE 
SAVE MORE

La Saiette Marijm mšrionieriai
“pasauliui turi skelbti žinią, kurią 

Dievo Motina La Saiette .apsireiški- 
muose paskelbė. Tačiau trūksta ku
nigų ir brolių: vesti rekolekcijoms, 
darbuotis užsienio ir vidaus misijose, 
vadovauti parapijom ir šventovėm. 
Jei tuo interesuojies, rašyk:

FATHEE JAMES HURLET, MLS. 
La Baime Seaataary 

Hartfeed, Ceu*.
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ŽINIOS

Edward Pavilonis ir seinia

Linksmiausių Šv. Kalėdų
jau

VICTOR BECKER

PRANE LAPIENE

PAUL J. KYRIUS

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ

Dovana parapijos orkestrai
Gruodžio 17 d. Lietuvių Pi

liečių klubas šv. Petro parapi
joje naujai įsikūrusiam orkes
trui (Band) instrumentams į- 
sigyti padovanojo 450 dol.

Mirė kun. StsaHovas Vembrė
Po sunkios ir ilgos ligos 

Woncsstery m’rė kun. Stanis
lovas Vembre. Velionis gruo
džio 18 (L aplaidotas iš šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čios, Worcester, Mass. Nuliūdi
me paliko brolį kun. Mykolą, 
kuris dabar vikarauja Nekalto 
Marijos Prasidėjimo parap joje, 
Stoughton, Mass. ir brolį Juo
zą, gyvenantį 373 K gatvėje, 
So. Boston.

rinkti: V. žemantauftas, J. 
Butkus, P. Kurmis, A. Rač
kauskas, .J, V.. Dailyda ir K 
Francesonas. Kun. Pikturna 
kalbėdamas palinkėjo dr-jai ir 
toliau sėkmingos veiklos.

karą antrąją Kalėdų dieną 
(gruodižo 26) .7 vai vak. tau
tininkų namuose . Su svajinga 
šokių muzika pasirodys stu
dentų orkestras, kurį sudaro 
V. Eikinas, A. Keblinskas, J. 
Špakevičius ir VI. Eikinas.

Linksmiausių Šv. Kalėdų ir 
Laimingiausių Naujų Metų!

Pabaltijo Moterų Taryba 
savo posėdyj paminėjo Pabai 

tijos Santarvės 20 metų sukak 
tį. Dalyvavo estės..latvės ii 
lietuvės. Taryba veikia 
metus.

Liet. Studentų S-gos
New Yorko skyrius savo na

riams reng'a žurnalistikos pas
kaitas. kurias skaitys LŽS 
New Yorko skyriaus nariai.

Stati, at-kų saririukimaš
įvyko gruodžio 18 d. pas 

Jūrą Bendoriūtę. Diskutuota 
prof. St Šalkauskio pažiūros 
į spaudos draudimą

Kai jūs būsite New Yorke, ar Brooklyne, visados 
pas mus būsite geriausiai priimti.

IŠNUOMOJAMAS KMb kam* 
būrys su baldais. Kreiptis: Mi
kulskienė, 201 Etna St, Brook- 
lyn, N. Y. TeL AP 7-7630.

459 Grand St, Brooklyn
„ Tel. EV. 4-8698

ma išpažir 
šv. Mišios 
nakčia, 7, 730. 8,9,10 ir 1130 
vai. ryto. Salėje prie E. 7-tos 
gatvės—12 yĄL nakčia, 8 ir 
930 vai rytoj gruodžb 26 d. 
mišios laikorhos įprasta/ tvar-
. .•-uOiV1: -

šv. Jurgio bažnyčioje Berne
lių mišios 12 Vidurnaktį Kalė
dų dieną įprasta sekmadien o 
-tvarka;

Aušras Vartų bažnyčioje 
Bernelių mišios 12 vidurnakti. 
Kalėdų rytą — 8. 9. 10. n ir 

112:15 vai.

31 First Ave^ New York 

GR. 7-9708

MODERN GLASS BAR 
JULIUS DAUGMAUM8

HAPPY DAYS 
Res tau raut & Bar 

JUOZAS LUGAUSKAS, Savininkas 
Linksmiausia Lietuvių Užeiga >

Baltas,
pirm. kan. J. Končiaus rū

pesčiu, iš valdžios (Foreign O- 
perations Administrat on) ga
vo 6,900 kalėdinių maisto siun
tinių pš jų 5,500 siunčiama ’ j 
Vokietiją, 1,000 į Prancūziją 
200 į Austriją, 200 i Italiją 
Apskaičiuota, kad kiekvienas 
lietuvis tremtyje gautų po vie
ną kalėdinį siuntinį.

ningame - (baugų bei tautiečių 
būry nukilsime į giedrios vil
ties N. Metus. O kad vaiskios 
nuotaikos pagauti galėtume su 
poetu sušukti: "Valandėle, su
stok, kokia tu graži!”

Orkestro koncertas
. šv. Petro parapijos orkestras 

gruodžio 16 d. surengė savo 
pirmąjį koncertą. Koncerto 
programoje aštuonis dalykus 
išpildė visas orkestras, o sep
tynis — solstai. Solo partijas 
grojo D. Kleponis — Saxo- 
phone, St. Bizlnskas — saxo- 
phone, J. Zakowsky — cor- 
net, P. Yelmokas — comet, 
J. Kascus — trombone, Caro! 
Ann Bishop — bells ir Sandra 
Sanda — elarinet Koncerto 
pasiklausyti buvo šusirinkę a- 
I»e 200 žmonių, kurie orkestrui 
palaikyti suaukojo 42 dol.

Mhz. Juozas Stralia
dalyvauja Quincy Civic Sym- 

pony orkestre. Groja viola. Ten 
pat dalyvauja ir abu jaunieji 
Stroliai: Vytautas groja fago
tu. o Herkulis — smuiku.

Linksmiausių Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
Visiems mūsų draugams ir lankytojams

jameda- pranešimus išmetiąia 
lyvauti, prašomi pranešti kun. padarė pirm. V. tamatašąs ;
J. Gurinskui, 32 Domime St, ir S. K Lukošius. Naujaia nę 
NevYork. N. Y. Tel AL yriais priimti 
5-2648. . berskis ir & Panatauskaa.

Famaldų tvarka Kalėdose
Šv. Petro parapijos bažny

čioje Kalėdoms yra nustatyta 
ši pamaldų tvarka: gruodžio 
mėn. 23 Į ^ 30 vaL vak. šv. 
Valanda ir klausoma išpažin
čių; gruodžio 24 d. Š30 vai. po 
pietų ir 7:3$!;yaĮ. vak. klauso- 

gruodžio 25 d. 
omas: 12 vai.

| ApreMtao bažnyčioje Ber- 
neSąmfios 12val vidurnaktį, 
Ktfėdų — 7, 730, 81 830, 9, 
9:30, 10, 1030, 11, 1130 ir 
1205; . / •

. Angelą Karatais bažnyčioj 
Bernelių mišios 12 naktį, Kalė
dų rytą—7, 8,9,10,11,12:15 

. vai. Kūčių dieną išpažintys 
'klausomos 4-6 vai -P-P- ir 7:15 
^.—■9 vai vak.;

Viešpaties Atsimainymo baž
nyčioje, Maspethe Bernelių mi
šios 12 vidurnaktį Kalėdų ry
tą — 8, 8:30, 9, 930, 10, 11. 
12:15 ir .Great Necke 12:50

išsiuntinėta praeitą -savaitę 
skaitytojams. Numeris gražiai 
iliustruotas, vienas puslapis 
skiriamas egzotiškom . Kalė
dom, kur sutelkta vaizdų iš 
Indijos, Japonijos, Kinijos ir 
kit. Be to, numeryje rašo: Al
fa Sušinskas, kun. J. Petrėnas. 
duodamas pasikalbėjimas su 
Stud. A-kų Sąjungos vaidybos 
pirmininku. skelbiama dalis 

kongreso rezolucljų, prisime
namas Dr. J. Sauerveinas; Jo
nas Kučiauskas rašo apie cha
rakterio ugdymą, sporto sky
riuje Vytautas Grybauskas ap
žvelgia krepšinį Europoje. Sa
vo kūrybos spausdina: Rūta 
Laukaitytė, Genutė Buračaitė. 
Daiva Nauragytė. skelbiama 
Azorinc novelė, versta P. Gati- 

ėio.

Linksmų Kalėdų Švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų

VISIEM MIELIEM SAVO
PAŽĮSTAMIEM LINKI

ĮVYKS

Kalėdų vakare—gruodžio 25 d. 
APRĖKSIMO PARAFUOS SALEJE 

No. 5th ir Havemeyer Gatvės, Brooklyne

GROS DU ORKESTRAI — Adomo Jezavito 
ir Ričardo Kontrimo.

Sektą pratita 83© vai. Įžanga.-$L25

VISUS KVIEČIAME Į ŠI LINKSMA VAKARĄ!

Visus parapijiečius, choristus, vargontninJ 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir 

. prietęlius -

Kalėdų tarpšventėje rengia 
studentai ateitininkai Daly
vauja Bostono, Hartfordo, New 
Yorko, Philadelphijos, Baltimo- 
rės ir kitų vietovių studentai. 
Studijos bus 29, 30 ir 31 d.d^ 
Angelų Karalienės par. salėje.,

Liet, žmsalistą Skga 
rūpinasi išleisti anglų kalba 

brošiūrą apie, lietuvių kovą už 
spaudos laisvę. Prie brošiūros 
bus atsišaukimas į pasaulio 
spaudos žmones, nes kur tik 
pasireiškia spaudos priespauda, 
pasaulio laisvoji spauda tuoj 
reaguoja. Atsišaukimas ir 
kvies atkreipti dėmesį, kad da
bartinėje pavergtoje Lietuvoje 
visai nėra' spaudos laisvės.

Ados Korsakaitės 
dailininkės, vienas spalvotas 

kūrinys įdėtas į Collier’s žur
nalo kalėdinį numerį,.kur ap
rašoma dabar New Yorke, The 
Contemporaries galerijoje vyk
stanti Les Angeles širdiečių 
kolegijos meno paroda, šią ko
legiją baigė Ada Korsakaitė.

Uet. Enciklopedija 
iš fotografo V. Augustino 

archyvų nusipirko 500 Lietu
vos vaizdiį, kurie bus panaudo
ti enciklopedijai. 1

Lietaviticajai mokyklai 
bei kultūros reikalams ir šal

pai yra skiriamas visas Bend
ruomenės ruošiamo Naujųjų 
Metų sutikimo pelnas. Bend
ruomenei talkininkauja didžio
sios organizacijos, rodydamos 
visiems vieningumo bei lietu
vybės išlaikymo pavyzdį.

Dr. Ibseaas P. Privys 
neseniai išlaikė New Yorko 

valstybinius gydytojų egzami- 
nus ir gavo teisę laisvai verstis 
medicinos praktika. Dr. Skei
vys yra baigęs medicinos moks
lus Vytauto Didžiojo Universi
tete 1941 metais. Vokiečių o- 
kupaci jos laiku jis turėjo me
dicinos kabinetą Mažeikių 
mieste, o Vokietijoje jis taip 
pat vertėsi gydytojo praktika 
Gossįar am liarz stovykloje 

Lietuviams dr. Skeivys yra ži
nomas ne tik kaip patyręs gy
dytojas, bet ir kaip visuomeni- 

universiteto ir trem- 
’ ties laikų.

LIETUVOS VYČIŲ METINIAI »: prakasta labu
sugrįš į Jūsų širdį Naujųjų 

Metų sutikime, kiną ruošia 
Liet Bendruomenė Park View 
salėse. Palikę už . sienų kasdie
nius rūpesčius, pelitines dofrt-

€dedos KąįMFncs
Gruodžio 22 d. vakare So. 

Bostone prie Savlngs Bank pa
stato laiptų įvairūs So. Bostone 
durnai giedos kalėdines ; gfes- 
me& Programa bus transliuo
jama per radiją ir tdėviriją. 
Šv. Petro parapijos dx>ras gie
dos 8 vai vak. Betliejaus pra- 
kartėlėj ir Beimeliai kelkit—J 
Švedo, Gul šiandieną ir links
ma giesmė J. Naujalio.

SKBMB ~TMsn| smug;

LB^JOR&BEER
Good Food Served any Styie

273 GRAND STREET 
BraoklpųN. Y.

Jonas Petrauskas,
Lietuvos vyčių . veikėjas, 

prieš mirdamas testamentu 
šv. Petro parapijos bažnyčiai 
paliko 1000 dol. Testamento 
vykdytoja Antanina Šidlauskie
nė palikimą įteikė parapijos 
klebonui kun. Pr. Virmauskiui 
pareikšdama pageidavimą, kad 
a.a. Jono Petrausko atminimtd 
bažnyčioje būtų įdėti garsia
kalbiai. ’

- y Dsdbnšis ■
vietoje kalėdinių sveikinimų 

draugams ir bičiuHams trem
ties mokykloms paaukojo 30


