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Amerikos, Rusijos, Kinijos in
teresą susidūrė Azijos mažoje 
valstybėje Laos.

Laos ploto — kaip Idaho, 
daugiausia džiunglės su 1.7 mil. 
žmonių, tarp kurių'keturi penk- s 
tadaliai yra beraščiai. Kraštas 
tik 1949 gavo nepriklausomy
bę iš Prancūzijos. Bet jau nuo 
tada ji nori prisijungti Kini
ja,' veikdama per komunistų 
vadą Pathet Lao.

LAOS SOSTINĖJE VIENTIANE.

Ar Laos ir Kongo bus organizuojamas vidaus karas, 
kaip buvo daroma Korėjoje, Vietname, Ispaidjoj?

Šiemet rugpiūčio mėn. kova 
dėl Įtakos Lao sustiprėjo. Per
versmas prieš vakarietinę vy
riausybę perdavė valdžią Sou- 
vanna Phouma vadovaujamiem 
“neutralistam”. Jiem tuojau ko
munistai pasiūlė paramą, jeibus 
priimti Į valdžią. To nepakentė

Amerikos pirmas 
toks pralaimėjimas

JT sesijos pabaiga Sovietai 
džiaugiasi. Nors jų siūlymai ne
buvo priimti, bet jie dėl to ne
sijaudina. Jie prie to pripratę 
ir tikisi, kad šiandien jie buvo 
atmesti, bet ateis laikas, kada 
jie bus priimti. Jie labiau džiau
giasi. kad buvo atmestas Ameri
kos siūlymas, kuris turėjo su
stiprinti Hammarskjoldo įgalioji 
mus veikti Konge. Iki dviejų 
trečdalių trūko vieno balso. Tai 
pirmas atsitikimas.kad svaibiais 
tarptautinio pobūdžio klausi
mais Amerikos siūlymas būtų 
atmestas.

kariuomenė, ir jos dalis, vado
vaujama 53 metų princo Boun 
Oum. sukilo. Prieš porą savai
čių “neutralistas” Phouma pa
bėgo, ir liko kovoti dvi ka
riuomenės, kurioje vieni ant 
rankovių turėjo raudonus raikš
čius, kiti baltus. Pagal reikalą 
kareiviai tuos raikščius ir pa
sikeisdavo.' '

Ji paprašė Ameriką 
ūkinę ir karinę pa

Pereitos savaitės pabaigoje 
baltieji išstūmė iš sugriautos 
sostinės raudonuosius ir paskel
bė savo vyriausybę, palankią jų galybių.

^Vakaram, 
atnaujinti 
galbą. kuri buvo duodama anks
čiau. Ame? ika pažadėjo. Tuo pa
čiu metu savaitės pabaigoje So
vietai desantais siuntė pagalbą 
raudoniesiem. Maskva ir Wa- 
shingtonas dalinosi notom, kal
tindami vienas kitą kišimusi Į 
vidaus reikalus ir kt. Gruodžio 
21 kom. Kinija paskelbė taip 
pat. kad viską padarys “Ame
rikos imperializmui Laos sustab 
dyti".

Dabar ir tenka stebėti, ar 
susidūrimas šiame Azijos kam
pelyje virs lokaliniu karu kaip 
Korėjoje kaip Indokinijoje, kur 
karo pagalba eis iš trijų didžių-

DIS — UNITED NATIONS ATSTOVAI: Chanas Nkrumah ka.to> 
ChrufčJovo reikalavimą gcn. sek r. Hamarskjoldui: “Pasitrauk”, Har.i- 
marskjoldas atsako: “Lengviau pasitraukti, negu nesitraukti — nesitrauk
siu”.

DIS-UNITED NATIONS
Vakarai salo, kad su J. Tautom yra Migai, 
bet kaltininkg tebeieško kitur, ne pas save

Blogo derliaus kaltininkai
Sovietuose viešai kaltinamas 

žemės ūkio ministeris Vladimir 
Mickevič dėl menko šiemet der
liaus. Jis buvo mažesnis nei 
prieš metus, šiemet 102-4 mil. 
tonų, pernai 110 milijonų.

Gruodžio 1 pašalintas iš pa
reigą—A. Petuchov. Briansko 
partijos sekretorius, taip pat 
už nenusisekusį derlių. Spauda 
grasino, kad bus atleista ir dau
giau.

— Prez. Eisenhcwer:s uždrau 
dė 1951 pirmus tris mėnesius 
visiškai cukraus importą iš Ku
bos.

— Radijo ir televizijos kom
panijos NBC ir CBS pasiūlė 
Kongresui nutarti, kad rinki
minė propaganda 1964 būtų su
trumpinta iki 6 savaičių.

— De Gaulle turėję.- būti pa
grobtas gruodžio 9, kai jis vy
ko į Alžirą. Tačiau policija ži
nojo ir sąmokslininkus anksčiau 
pagrobė,

— Informacijos agentūros di
rektorium numatomas M. Etti- 
ridge, laikraščio Courrier Jour
nal leidėjas. Agentūros žinioje 
yra ir Amerikos Balsas.

— Vakarę žvalgyba patyrė, 
kad Sovietų raketos smaigalys 
su gyvuliais buvęs nuleistas Ką
rą Kurna dykumoje. 1500’ mylių 
nuo Maskvos.

— JT sekretorius mėgina pri
kalbinti Suomiją, kad pasiųstų 
porą batalijonų kareivių į Kon
gą vietoj pasitraukiančių Jugo
slavijos, J. A. Respublikos. Ma
roko ir kt.

— Švedija rengiasi daryli sa
vo atominę bombą. Tai bus 
penktoji atominė galybė. Izrae
lis paneigė žinią, kad kitais me
tais išmėgins jau ir Izraelis.

— Aviacija pasigamino foto 
aparatą, kuris gali iš 300 mylių 
aukščio fotografuoti vienos kv. 
pėd. ploto daiktą. Aparatas bus 
įtaisytas į satelitą.

— Harvardas jausis valdąs 
Ameriką, nes jame mokslus bai
gęs ne tik Kennedy, bet ir jo 
pasirinktieji iš 10 keturi vy
riausybės nariai.

r— Demokratę liberalai jau
čiasi esą nuraminti, kai jų du 
Šalininkai paskirti sekretoriais 
(Goldberg ir Freeman).

Tebetiria didžiųjų nelaimių priežastis
Kas kaltas dėl lėktuvu 
susidūrimo?
£jo stiprūs ginčai ir nesuta

rimas tarp oro kontrolės direk
toriaus ir lėktuvo kompanijos, 
kas kaltas. Jų nesutarimui nau
jos šviesos davė paskelbtas ra
dijo pasikalbėjimas aerodromo 
kontrolės stoties su lėktuvais. 
Iš to pasikalbėjimo matyti, kad 
lėktuvas iš Chicagos buvo din
gęs iš aerodromo kontrolės ir

Be pageltos 37 jūrej
Amerikos tanklaivis “Pine 

Ridge" gruodžio 22 prie Cape 
Hatteras. N. C., audros buvo 
perlaužtas. Dalis žmonių nusken 
do; didžioji dalis, 37. laikėsi 
vienoje laivo pusėje, kuri dar 
buvo viršum vandens. Tačiau 
jų nebuvo galima gelbėti, kol 
buvo 30 pėdų bangos ir kol 
stiprūs vėjai ir nuotolis nelei
do priskusti helikopteriui.

nebuvo jam duodamos nusilei
dimo instrukcijos.

Kas kaltas dėl lėktuvnešio 
katastrofos, kurioje žuvo 49, 
tebetiria komisija. Tačiau mies
to ugniagesybos inspektorius 
pateikė davinius, kurie rodo ne
atsargumą ir nerūpestingumą 
— vietoj metalinių dalių buvo 
vartojamos medinės dalys prie 
statybos; nebuvo aiiarmo siste
mos darbininkam laiku infor
muoti apie pavojų; nebuvo pa
teisinamas benzino laikymas.kol 
ėjo statybos darbai.

Spauda ateina su reformų patarimais Kennedy — 
atsisakyti nuo dogmų, ar komunistų infiltracijos?

W. Lippmann (NYHT), palan
kiai atsiliepdamas apie naujus 
užsienių politikos vairuotojus, 
maro, kad vyriausybė negalės 
prestižo pakelti, jei Kongreso 
ir tautos opinijoje “vakarykš
čios dogmos ir doktrinos pasi 
liks sustingusios ir nepajudi
namos”. Tai tik užuomina, kad 
su nauja vyriausybe keistųsi 
ir politika ir keistųsi ta link
me, kuriai atstovauja W. Lipp
mann. o per paskutinius me
tus iš visų žinomų publicistų 
Lippmanno linija gal buvo pa 
lankiausia Maskvai.

tada pasirodytų, kad Alger His- 
so byla nublanktų prieš nau
jas. Skatina autorius naują se
kretorių apvalyti departamentą.

George Sokblsky Journal A- 
merican pasisako priešinga 
kryptimi. Jis sako, kad valsty
bės departamentas reikalingas 
reorganizacijos. Kubos likimas 
ee. aiškus įrodymas, kaip ko
munistai pašeimininkavo šiame 
skyriuje. Jie turėtų būti išvary
ti, nes negalima tarnauti Jung
tinėm Valstybėm ir Kremliui 
kartu. Kongreso tardymai tu
rėtų būti paskelbti viešai. Ir

ROBERT KENNEDY susilaukė dau
giausia kritikos iš visų Kennedy 
skyrimu i vyriausybę.

Jungtinės Tautos 15 sesiją 
pertraukė gruodžio 21. Pertrau-~ 
kė iki kovo. Paskutinės sesijos 
nutarimai dar: atmetė planą 
grąžinti Lumumbą Į valdžią; at
metė planą įgalioti Hammars- 
kjoldą vykdyti taiką Konge; at
metė rezoliuciją dėl referendu
mo Alžire: paragino JT narius 

. sumokėti nario mokesčius ir pa- 
skyiė Hammarskjoldo veiklai 3 
mėnesiam 24 mil.

Kas per tą vienuolika savai
čių organizacijos daugiau buvo 
nuveikta?

Organizacijos, kurios silpnai 
laikosi ant kojų, mėgsta save 
guosti organizacijos augimu ir 
veiklos gausumu.JT galėtų guos 
tis. kad šios sesijos eigoje iš 
88 narių išaugo iki 99. Galė
tų guostis, kad niekad nebuvo 
sutraukę tiek valstybių galvų^. 
kaip šioje sesijoje. Tačiau nė 
viena sesija taip nepademonstra 
vo JT išsigimimo ir iš jos ne
pasityčiojo taip kaip ši penkio
liktoji.

N. Y. World Teiegram sako, 
kad ši sesija nueis i istoriją 
kaip '‘neryžtingumo" sesija. Pa
saulio parlamentas — tęsia 
laikraštis — neišsprendė nė vie
nos didesnės problemos. Dau
giau buvo problemų, kurias se
sija stūmė į šoną, nes nepajė
gė jų spręsti... tš ? milijonų žo
džių ir.' tonų - popiei io. pasak 
laikraščio, sesija

— nepajėgė spręsti Italijos
— Austrijos ginčo; —r nepajė
gė spręsti Maroko pretenzijų i 
Mauritanija; — nepajėgė priim
ti Mauritanijos i Jungt. Tautas;
— susodinti Chruščiovo ir Ei- 
senhovverio tartis; — nepajėgė 
atmesti nei patvirtinti akcijos 
Konge; — nepajėgė priimti re
zoliucijos dėl ^Ižiro.

Bet sesija įstengė
— patvirtinti Mobutu Kongo 

teisėtu delegacijos lyderiu; — 
priimti Azijos - Afrikos deklia- 
raciją dėl kolonializmo; — ap
gailestauti Įvykius Pietų Afri
koje: — paraginti Portugaliją, 
kad teiktų informacijas apie sa
vo kolonijas. Nelaimėjo Chruš
čiovas; nelaimėjo Vakarai; ne
laimėjo nei taika ar teisingumas 
ar atsilikusios tautos .

KIEK AMERIKA IŠLEIDŽIA 
EUROPAI GINTI

Per dešimti metą. 1949 — 
1959. Amerikos išlaidų apsau
gos reikalam keturi penktada
liai ėjo Nato organizacijai. Per 
tą laiką Nato organizacijos na
riai išleido viso 555.4 milijar
dus. Toje sumoje buvo Ameri
kos 420.6 milijardai, arba 
proc.
POVANDENINĖS JĖGOS

Amerika yra pralenkusi 
rietus povandeniniais atomi- 
niaįs laivais, ginkluotais Pola- 
ris raketa. Sovietai mėgina at
sigriebti ir šioje srityje, ■šeši 
sovietiniai povandeniniai laivai 
jau esą ginkluoti raketom.^ Ki
ti šeši statomi ar jau pastaty
ti.

Amerika turi atominių povan
deninių laivų viso 17; jų trys ne(jy ^uos įsakymą Eisenhowe- 
jau ginkluoti Polaris raketom.
Viso povandeninių laivų Ame
rika turi 173, Sovietai 450— 
500. r

— Discoverer XIX laimingai 
paleistas gruodžio 21. Aukštyje 
130-400 mylių jo aparatai ste
bės žemės išleidžiamos šilumos 
spinduliavimą.
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ALŽIRAS kelyje i neprikla-.iscmybę.

Ar Konge atsir 

IŠMĖGINTAS PLAr ‘.S 
SKIRTAS IR KONGU!

“liaudies respublika’?

rašo

Anapus uždangos informuoja apie Konncdy vyiiaasybi
Anapus uždangos kitokia aišku, yra Kennedy kolega iš 

tvarka, kitokios turi būti ir ži
nios apie tuos pačius daiktus. 
Taigi ir apie Kennedy vyriau
sybę.

Šiapus uždangos pvz. buvo 
skelbiama, kad Kennedy numa
to žaisti golfą tik savaitgaliais. 
Tai menka žinia anapus uždan
gos klausytojui, ir Bratislavijos 
radijas gruodžio 5 savo klausy- 
tojafn žinią pagerino: esą Įsi
kėlęs į Baltuosius Rūmus, Ken-

universiteto laikų ...
Rinkimų agitacijoje. Kenne

dy sakėsi, kad jis eis Roose- 
velto keliais. Anapus uždangos 
tokios žinios skelbimas nesa
kys, kad Kennedy bus baisus 
sovietinio galvojimo žmogui.tad 
ir šią žinią pataisė: Albanijos 
radijas iš Tirano kalbėjo: Visų 
pirma, Kennedy nėra atstovas 
tos partijos, kuri valdė Jungti
nes Valstybes ketveris metus.

< vadovaujant Kairy Trumanui.. 
rio goldo aikštę išarti ir pada- ”
ryti keletą akrų derlingos že- Kam skirti Fcrdo pinigai

U. S. N. a. W. Report 
apie Chruščiovo planą sukurti 
Konge “liaudies respubliką”. 
Jos centras Stanleyville. kurį 
tebelaiko Lųmumbos šalininkai. 
E to centro turės eiti vidaus 
karas, kaip tai buvo daroma In
dokinijoje. Laos ir kt.
ATNAUJINO GRASINIMUS 
DŽL BERLYNO

Rytų Vokietija derybose su 
vakarų Vokietija dėl prekybos 
sutarties atnaujino gruodžio 19, 
20. 21 grasinimus nutraukti va
kariečiam susisiekimą su Berly
nu; Vakarų Vokietija reikalavo, 
kad sudarius-sutarti, rytų Vo- gizenga — i 
kietija atšauktų ankstesnius SU- taa, jo pavaduotoja Gizengė Chrut- 
varžymus susisiekti su Berlynu. f ** 
Jei tie suvaržymai nebus atšauk 
ti. tai vakarų Vokietija buvo pra 
nešus, kad nuo sausio pradžios 
sutarties ir neatnaujins. Rytų 
Vokietija dabar atsakė, kad su
varžymų neatšauks, o jei va
karų Vokietija naujos prekybos 
sutarties iki sausio nepasirašys, 
tai suvaržymus padidins ir va
kariečiam visai sustabdys susi
siekimą su Berlynu.

kol Lumuba yra sufm-

mes . . .
šiapus uždangos Kennedy sa

kėsi. kad apsaugos sekretorių 
pirmą kartą jis pamatęs tikprieš 
savaitę. Anapus uždangos to
kia žinia nepatikima, ir Prahos 
radijas ją pataisė: McNamafa,

Fordo Fondas gruodžio 21 
paskyrė 3.225.000 dol. ame: ikie 
Čių kultūrai plėsti tarp europie
čių. Didžiausia tų pinigų dalis 
skirta stipendijom, kąd euro
piečiai galėtų mokytis Ameri
koje.

Jei laikraštis kaltina sesiją 
neryžtingumu, tai vis dėlto la
biausiai neryžtingi buvo Vaka
rai. Jie nepajėgė parodyti ini- 

' ciatyvos net klausimui, kuris 
jiem buvo pats patogiausias ini
ciatyvai perimti — kolonializ
mui. Jie ir čia tenkinosi tik nu
stumdami Į šalį Maskvos rezo
liuciją, o savo rezoliucijos ne
pasiūlė. Nepajėgė apginti ^net 
pačios institucijos nuo išnieki
nimo, kurio sąmoningai siekė 
Chruščiovas, elgdamasis Jungti
nėse Tautose kaip girtas muži
kas Ukrainos turgavietėje. Tie
sa, sesijos pirmininkas nulaužė 
plaktuką. Bet ar buvo bent iš
keltas klausimas neįleisti pro 
duris kitu sykiu tokio asmens, 
kuris nemoka elgtis pagal insti
tucijos paskirtį?

Jei Chruščiovas norėjo supa
rodijuoti Jungtines Tautas, tai 
niekas kitas jam tiek nepatalki
no. kaip Vakaru neryžtingumas 
tos įstaigos ginti ir klausimų 
svarstyti su pozityviais siūly
mais. O jau sesijos metu New 
Yorko spauda aliarmavo, kad - 
ta įstaiga paversta žvėrynu ir 
cirku prie East River upės.

Kas toliau? D. Lawrence ve
damajame U. S. N. a. w. Re- 
port, vadindamas nebe “United 
Nations’. o ‘Dis-United Nations’.
sako:

"Juo greičiaulaisvojo pasau
lio žmonės supras, kad šitos

diovas norės padaryti Kongo Palec- Dis-United Nations ignoruoja 
savo chartą ir aukštuosius tiks-. 
lūs, kuriem yra sukurta orga
nizacija, juo greičiau bus su
stiprinta sąjunga prieš sovieti
nį imperializmą. Nes tik tada,

SPAUDA IEŠKO KALTININKŲ
N. Y. H. Tribure vedamaja

me: “Jungtinių Tautų neįsten- 
gimas susitarti dėl kokios po- Sovietę ir Azijos bloko tau* 
zityvios akcijos Belgų Kongo to$ g>u$ savo laisvę jr sukurs 
respublikoje yra tragiškas at
sisakymas nuo atsakomybės".

Konfliktas laikinai atidėtas
Berlyne gruod’io 21 susitarta 

laikinai pratęsti veikusia preky
bos sutarti tarp rytų Vokietijos 
ir vakarų Vokietijos. Tuo laiki
nai išvengta naujų rytų Vokieti
jos priemonių prieš susisieki
mą su Berlynu. Čia. atrodo, bus 
padariusi nuolaidas ^vakarų Vo
kietija

savo laisvas vyriausybes, galės 
būti tikra Jungtiniu Tautę or-

Priekaištai skiriami labiausiai .ganizacija". * 
tiem, kurie susilaikė nuo bal
savimo. O tokių buvo daugiau
sia tarp naujų Afrikos valsty
bių. (Kad Afrika tuo susilaiky
mu atsimokėjo-už Amerikos su
silaikymą. laikraštis neužsime- * 
na).

Pavergtą tautų žmonės ne
gali nepareikšti savo simpati
jos Kanados. Filipinų. Anglijos 
atstovam, kurie kaltino Sovie
tus dėl kolonializmo. Lygiai ne
galėjo nuslėpti susijaudinimo.

— Kuba rengė perversmą kai Amerikos prezidentas savo 
Peru Kubos atstovybė Peru fi- pagrindinėje kalboje Jungtinė- 
nansavo sąmokslininkus. Tai iŠ- se Tautose pavergtuosius nuty- 
aiškino policija, kai sąmoksli- įėjo ir davė toną nekelti balso 
ninkai buvo suimti. prieš sovietinį kolonializmą
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“Pasitarimas yra tos nuomonės”...
Nuomonių pasitaiko skirtin- Pareiškimas keleriopai ilges- 

gų. Vieni mano vienaip, kiti nis už Markso manifestą, su 
— kitaip. Kartais sakoma: kas 
žmogus — tai nuomonė. Bet 
skirtingos nuomonės susidaro 
tik 
Jei 
šas 
lis. 
na 
turi būti pakvaišęs, manyda
mas, jog tai išlaisvinimas. O 
yra ir kitokių nuomonių. Yra 
manančių, kad ne tie imperia
listai, kurie kitus kraštus ver
gia, bet tie. kurie neleidžia dau
giau grobti. Vienas pasitarimas 
buvo tokios nuomonės ...

tada kai dalykas neaiškus. 
Šviečia saulė, tai tik kvai- 
gali manyti, jog tai mėnu- 
Jei imperializmą visi vadi- 
kito krašto grobimu, tai

kuriuo jį norima gretinti. Mark
sas pradėjęs naują epochą, o 
pasitarimas pradedąs dar nau
jesnę — “socializmo ir komu
nizmo pergalės pasauliniu mas
tu epochą”. Bet toliau kalbama 
tik apie socializmą: “Socializ
mas tapo pasauline sistema ... 
Visiška socializmo pergalė ne
išvengiama”. Kur pradingo ko
munizmas?

Čia vėl dvi nuomonės. Vieni 
mano, kad komunizmas vykdo 
socializmą, kiti — kad jį žudo: 
Esama ir trečios nuomonės: so
cializmas pagimdė komunizmą, 
bet vaikas dabar joja ant tėv.o 
sprando. Norėtų apjoti visą pa
saulį ir jį “išlaisvinti” iš impe
rialistinių agresorių.

Pasitarimas įvyko Maskvoje, 
grižus Chruščiovui iš New Yor- 
ko. Iš Amerikos parsivežė ne 
tik nusimautą batą, bet dar 
krūvą “kapitalistinių” gėrybių. 
Nei Maskvos radijas nei jo gar
sintuvas Vilniuje neskelbė, kad 
būtų apdalinęs pasitarimo daly
vius. Čia yra pagrindas dviem 
nuomonėm: gal taip, gal ir ne?

Nėra tačiau dviejų nuomo
nių. kad pasitarimas truko il
gai ir surašė ilgą pareiškimą. 
Nuomonės skiriasi klausimu, 
kas tarėsi. Oficialiai pranešta, 
kad buvo suvažiavę komunistų 
ir darbininkų atstovai — viso 
81. Bet pranešime aptariami 
klausimai, kuriuos paprastai ta
ria valstybių atstovai. Ir nuo
monė darosi aiški, viena: ko- biausia Y™ laiku pažaboti ag- 
munistų partija ir valstybe su- resorių” — Sovietų Rusiją, kad 
tampa. Pačiu pareiškimu tai pa- neužgrobtų naujų kraštų, 
sakvta: “Kiekvien .i komunistų x... ■ Ausiziureta taip pat į savąją 

kapitalistinę santvarką: "“Siste
ma, pagrista vieno žmogaus iš- 

"naudojimu kito žmogaus, ir 
sistema, pagrįsta vieno žmo
gaus naikinimu kito žmogaus” 
— sovietiniam kolchoze, plėši
niuose, vergų darbo stovyklo
se Sibire. Gera nuomonė! Tei
singa!

Imperializmas pareiškime ap
tariamas, nusižiūrėjus į save. 
Čia negali būti dviejų nuomo
nių. Įspėjama: “Dabar tautos 
turi būti ypač budrios, kaip nie
kad ... Imperialistai siekia su
daryti naujus karo židinius į- 
vairiuose pasaulio kraštuose” 
— kaip Sovietų Rusija Kuboje, 
Alžire, Konge, Laose ... Rei
kia dabar “be paliovos demas
kuoti imperializmo politiką, aky 
lai stebėti karo kurstytojų in
trigas ir machinacijas ... Svar-

partijai, tapusiai \ .. .. 
valstybės partija, tenka 
nė atsakomybė tiek už sa\o ša
lies tiek už visos socialistinės 
stovyklos likimą”. Iš tos stovyk
los pasitarime dalyvavo Sovie
tų Rusija su savo satelitinėm 
kolonijom, raudonoji Kinija ir 
dar kai kas dėl “lygiateisišku
mo”. Taip ir parašyta, kad ti
kėtumėte, ko nėra.

Bažnyčios liturgijoje Kristaus 
Gimimo šventės baltoji džiaugs
minga spalva kitą dieną pasi
keičia į raudoną — kančios ir 
kraujo. Antrąją švenčių dieną 
prisimenamas šv. Steponas — 
pirmasis kankinys už Kristaus 
mokslą. Jau pirmosiom krikš
čionybės dienom pildėsi Kris
taus žodžiai: “Nemanykite, būk 
aš atėjęs ramybės atnešti že- 
mėn; ne ramybės atnešti aš 
atėjau, bet kalavijo“ (Mat, 10, 
34). Tie žodžiai mums nuskam
ba kietai, lyg kokiu prieštara
vimu taikiai Evangelijos drą
siai ir artimo meileL Jie nu
skamba revoliucijos iššūkiu. 
Kristaus revoliucijos. Kuo ji 
skiriasi nuč kitų sukilimų?

ŽMOGUS nuo pat pradžios 
yra sukilėlis. Sukilėlis yra prieš 
Dievą ir sukilėlis prieš savo 
brolį. Žmonijos istorijos kelias 
yra giliai revoliucijų įvažinė
tas. Nėra tokio laikotarpio, ku
riame nebūtų buvę mažesnių 
ar didesnių karų, perversmų 
ir sukilimų. Apverčiami sostai 
ir santvarkos, verčiamos val
džios ir konstitucijų ramsčiai, 
griaunamos valstybės ir jų sie
nos. Vardan naujos tvarkos, 
naujos valdžios ar naujos idė
jos, kurios pasensta greičiau, 
negu žmonių kartos. Ir vėl pa
grindas naujenybei — nauja 
revoliucija. Revoliucijų ir kon- 

KRISTAUS pamoktas nuo kalno. Ii filmo “Ben Hur”.

trarevoliucijų grandinė istori
joje nenutrūksta.. *

NAUJIEJI AMŽIAI, ypač pas
kutinieji du šimtmečiai, yra pa
tys revoliucingiausL Tikri sū
kuriai didžiųjų karų ir pervers
mų: naminių ir tarptautinių, 
politinių ir socialinių, išsilaisvi
nimo ir priespaudos.

Bet nedaug iš tų revoliuci
jų pasibaigė tuo, ko siekė — 
didesne laisve. ‘ Absoliutinės 
monarchijos apvirto po demo
kratijos smūgiais, bet ant de
mokratijos griuvėsių kuriuos 
suvertė nauji perversmai, iškilo 
diktatūros. Kilo protestai prieš 
įsivyravusį neteisingumą, o nu
sileido dar su didesniu netei
singumu.

Antai, didžioji rusų revoliu
cija, bolševikinė, garsiai sušu
ko apie laisvę ir lygybę. De
mokratiškumui pabrėžti imta va. 
dintis draugais. Bet šiandien 
niekur kitur nerasi tokios ne
laisvės, nelygybės ir priešišku
mo žmogui, kaip Sovietų Są
jungoje. Vadintis draugu jau 
daros pajuokos dalyku. Vis iš-

‘ ' l

Kas nesu manim, tas prieš mane

eina ne taip, kaip skelbiama.
* f

PERVERSMININKAI pirmiau
sia siekia atsiskaitymo ir kerš
to: dantis už dantį. Kas buvo 
laisvas, atsidūrė prievartoje, ir 
kas buvo iškilęs, lieka pažemin
tas ir persekiojamas. Susidaro 
nauji privilegijuoti sluoksniai 
— lobio ir jėgos. Vėl šaukia
masi laisvės, lygybės ir teisin
gumo. Užburtą ratą suka kai
taliojimas santvarkos, nekei
čiant žmogaus. Dugne lieka ais
tros ir geismai, kurie veržiasi 
paviršiun ir drasko revoliuci
jomis.

Atramą tegali duoti perkeis
tas žmogus. Kai pažiūros bus 
teisingos, o elgsena žmogiška, 
ir visuomeninė santvarka atsi
ras teisingesnė bei pastoves
nė. Krikščionybė dėl to ragina 
pirmiausia nugalėti piktą savy
je, kad išnyktų ir žmonių tar
pusavio santykiuose. Krikščiony 
bė ragina į esminę revoliuci
ją, kurią skelbė Kristus.

KRISTAUS.. atėjimas atnešė 
vienintelę tikrą revoliuciją — 

pastebi amerikietis konvertitas 
Tomas Mertonas, vienuolis tra- 
pistas. Jis nurodo, kad Žmonės 
tik perstatihėja tuos pačius da- tytasis tampa visai nauju žmo

gumi, nauju gyvenimo pradu, 
nauju gyvenimo keliu, nauju 

pradeda nuo žmogaus. Žmogaus gyvenimo tikslu” (Em. Fiedler). 
atpirkimu -buvo pradėta dieviš
koji revoliucija. Niekas negali 
nei jai prilygti nei jos atstoti.

lykus nekeisdami t esmės. Es- 
mę.tftgali teisti Dievas, ir Jis

Kristaus tikėjimas žmogų per 
skrodžia it kalavijas. Atidali
ja piktą nuo gero. Kada vieną 
priimi, kitą atmeti; ir kada vie
ną gini, su kitu kovoju Neu
tralios padėties nėra. Tarp dvie
jų dalykų, kurie vienas antram 
iš esmės prieštarauja, kaip tie
sa ir netiesa, gėris ir piktas, 
dorybė ir nuodėmė, negali bū
ti nei vidurio nei santaikos. 
Tarp jų padėtas kalavijas.

Kristus nesakė, kad tas.ka’a- 
vijas būtų paimtas artimui au
sį nukirsti. Tai daro žmonių re
voliucijos. Kristaus revoliucija 
artimą gina meilės įsakymu. Ka 
lavijas yra tam, kad būtų nu
kirstos nuodėmės šaknys, ir pir
miausia pas tą, kuris ima tie
sos kalaviją už rankenos. Ne

gali'tikėtis ramybės, nekovoda
mas su savim, ir negali jos ras
ti, nusileisdamas piktam.
’ <■'<'*

SVARBIAUSIAS dalykas Krįs-> 
taus religijoje yra tai, kad žmo-' 
gaus “santykis su Dievu iš pa
grindų pasikeičia ... Krikštas 
yra gimimas iš naujo ... Nau
jo gyvenimo pradžia. Pakrikš-

Tai yra atsigręžimas į Dievą 
(Revolyere — atsigręžti).

Bet kad ši revoliucija būtų 
vykdoma, “mes turime būtinai 
suprasti kad tarp mūsų ir kitų 
pažiūrų į gyvenimą yra skir
tumas, kad mes tūkstančiais at
vejų turime neigti, kur kiti tei
gia, kad mes laikome tamsa ir 
bedugne tai, ką Kristus laikė 
tamsa ir praraja, net jei visi 
kiti taijfadįhtų šviesa ir kili
mu” (Em. Fiedler). Ir tai yra 
tikroji revoliucija. S.

BRANGŪS BROLIAI 
IR SESĖS LIETUVIAI!

Malonu yra jus visur pasau
lyje prisiminti ir Šventąją Nak
tį maldoje pavesti Kristaus ir 
visos šventosios šeimos globai. 
, Kristus gimė atnešti žmoni
jai ramybę ir grąžinti žmonių 
tarpan pagarbą ir meilę, ku
rias nuodėmė ir blogi papro
čiai buvo sunaikinę. Derama pa
garba bei meilė žmogaus žmo
gui dar ir šiandien nėra pa
kankama, antikrikščioniška ir 
antihumaniška • dvasia dar ir 
šiandien yra labai galinga, jos 
auka yra mūsų tauta, brangių 
asmenų yra žymiai daugiau ver
gų stovyklose Rusijoje ir Sibi
re, negu daugeliui yra žinoma.

Kova ir veikla už savos tau
tos ir visų laisvę, už tarpusa
vio meilę ir pagarbą yra ne 
menkos vertės, o tąsa misijos, 
pradėtos Kristaus gimimu. Švęs
dami Kristaus gimimą atsinau
jinkime toje dvasioje.

Tesuteikia Viešpats palaimin
tus 1961 metus visai žmonijai, 
bet ypatingai to linkiu kiekvie
nam lietuviui, kenčiančiai mū
sų tautai ir tėvynei Lietuvai.

Su meile jums visiems Kris
tuje.

Vysk. V. Brizgys

— JT politinė komisija 47 
balsais prieš 20 pasisakė už re
ferendumą Alžire. Kad tas re
ferendumas būtų JT priežiūro
je, pasisakė tik 38 prieš 33. 
Sprendimą turės dar patvirtin
ti pilnatis. Bet ten reikia dvie
jų trečdalių balsų. •
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Ant dviračio sėdosi ir seniū

nas. Nuvažiavo tiesiai pas var
gonininką pasitarti. Jis daugiau išraudęs Kosto plinkantį pakau- 
žino apie tokius dalykus.

Vargonininkas kliunksėjo pia
ninu, kai Kostas šūktelėjo prie

muzikinių terminų: seniūnas pa
lygindavo Ferdinando nosį su 
smuiko raktu. Vargonininkas

šį išvadindavo būgno surūdi- 
-jusiom lėkštėm.

Po tokių audringų duetų jie 
lango: porai dienų persiskirdavo. Bet

— Ei, dieze! Aš su naujie- abu turėjo dviračius, kurie pa
nomis! tys sukdavo vienas pas antrą. Į

Lange pasirodė vargoninin- Ir vėl abu sutartinai skambėda-/ 
kas Ferdinandas ir jam atsakė vo iki naujo detonavimo. .

Dabar Kostas trinktelėjo gi
taros naujieną. Ferdinandas 
klausėsi, vaikštinėjo po kamba
rį ir prabilo. Kalbėti jis mokė
jo. Padrebindamas balsą, ran
kom pamosuodamas, lyg tuo 
metu būtų ne vargonininkas, o 
klebonas ir sakytų pamokslą.

Ir dabar išdrožė:
—Jei tokie dalykai deda

si, kad paprasta siuvėja perka 
gitarą, ne geresnę siuvamąją, 
tai, vadinas — mes kultūrėja- 
me. Manau, atėjo laikas suorga
nizuoti tokį orkestrą, kuris gro
tų kamerinę muziką, ne kokį jo smuklėje pas Lauryną, kur 
šlamštą! vėl grįžo prie istorijos pra-

Kostas, prikandęs lūpą, šyp- džios. Jėn paaiškėjo, kad gita- 
smaginę paleisdavo ir daugiau sojosi iš tos jo kalbos ir buvo ra gal koks mėnuo, kaip fyve-

tuo pačiu:
— Bemoli, užeik!
Kostas su vargoninku bi

čiuliavosi — abu, mat, muzikai, 
abu mokėjo gaidas skaityti. 
Ferdinandas kartais bedrebin- 
damas mišparus, nuslysdavo. 
nuo tono. Kostas sukikendavo 
tenoriuku, lyg plonasis vargo
nų vamzdelis, ir baksteldavo 
Ferdinandui į šoną.

Kartą iš rimtų “muzikų Kos
tas išgirdo tokį .išsireiškimą 
— detonuoji! Tuo žodžiu ir 
plakė vargonininką. Sis neap
sikęsdamas praminė Kostą be
moliu, o Kostas jį diezu. Įsi- 

pasirengęs pasakyti “Amen”, 
bet dabar pasipiktino.

— Dieze, detonuoji! Iš kur 
surasi tų palaimintų kultūrin
gų muzikantų tai kambarinei 
muzikai! (Taip jis suprato ka
merinę muziką). Reikia džiaug
tis kad polką ar valsą išrai- 
to. Dabar gitara pas netekėju- 

. šią moterį! Nežinia, kuo tas baig 
sis.

Vargonininkas raustelėjo ir 
norėjo pakelti balsą į aukštą
sias gaidas. Paskutinieji Kos
to žodžiai jį sulaikė ir įsiūba
vo naujam skambėjimui:

— Dar 'geriau, kad ji nete
kėjusi! Kur kas geriau ji rin
itą kambarinei muzikai, kaip 
' pats sakai! O jei Stefanija pa

slėptas talentas? Kiek tokių ta
lentų gyvena mūsų liaudyje. O 
žinai, Evangelijoje parašyta — 
nekaskite talentų į žemę, tokiu 
atveju ...

— Amen — pridėjo seniū
nas ir atsistojo.

Ir dabar vargonininkas ne- 
išklydo iš savo tono. Jis tęsė 
ugningai:

— Tokiu atveju, mes, muzi
kai, turime padėti talentam pra
siveržti, turime juos ugdyti.

— Važiuojam į vietą, ištyri- 
nėsim tuos užkastus talentus!

Dviračiai išsirito. Dar susto- 

na pas Stefaniją. Ji vakarais 
skambina, sėdėdama sodelyje.

Abu nuvažiavo pro kapines. 
Kryžkelėje sustojo. Priešais Ste
fanijos langas, lyg scena su 
baltom, pratrauktam užuolai
dom. Sėdi ir ji prie siuvamo
sios. Kai pakelia akis, abu dvi^ 
račiai nudulka pakalnėn. Ty
lūs abu. Mąsto, kad šiuo keliu 
daugybę kartų važiavo, bet lan
gų nematė. Stefanija visai 
daili, paraudusi

Saulei nusileidus, jie grįžo 
į miestelį ir ties Stefanijos so
deliu sustojo. Prie tvenkinio 
žilvyčio krūmuose paslėpė dvi
račius ir patys nuvirto žolėn. 
Laukė gitaros.

Greit Stefanija pasirodė tarp
duryje apsižvalgė ir nuėjo prie 
alyvų krūmo. Iš ten suskambo 
gitara.

Abu kilstelėjo, atsisėdo, at
suko vieną ausį, kad geriau gir
dėtų.

— Dar mokinė! — nuspren- 
dė vargonininkas.

— Kai kur detonuoja, — rim
tai pridėjo Kostas. — Bet nie
ko, gerai virpina.

Gitara raudojo graudžiai ir 
vienišai. Sodelis, žaliasis tven
kinys prisipildė jos muzikos ir 
atrodė, kad visa skamba drau
ge su ja.

Abu vyrai atsistojo ir nužen
gė minkšta žole, ūmai priešais 
sujudėjo ir pasigirdo tylus bal
sas:

— Velniai, ko lendat! — Tai 
buvo Vincas.

— ššš! Tyliau, broliukai do
biliukai, — tildė Antanas. — 
Jau mes baigiame nuo ašarų 
sušlapti!

Prigulė šalia ir Kostas su 
Ferdinandu. Taip visi mieste
lio muzikai, gulėdami minkšto
je žolėje, klausėsi paslaptingo 
gitaros koncerto.

— Gerai kabina! Mūsų šipu
liai! ir tavo dumplėm pritars, 
— kreipėsi Antanas į Kostą 
ir pirmas pakilo.

Į naktį nuvažiavo keturi dvi
račiai.

★
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MIESTELIO sekmadieniai tu
ri keistą zvimbimą — lyg kas 
trauktų ir trauktų per tą pačią 
smuiko stygą, nelankstydamas 
pirštų. Tada nežinai, kur dėtis. 
Taip noris eiti, judėti, susibėg- 
ti -į krūvą, padainuoti, pašokti.

Seniai jau po pamaldų. Kos
tas sutvarkė seniūnijos popie
rius ir paglostė konstantinką 
Pirštai tiesiog niežti. Groti gi 
negali — susirinks kaimynai ir 
klaus: kur kiti instrumentai, 
ko broliai negydo “Nojaus ar
kos”?

Kostas nusispiovė ir iššvil- 
pė dviračiu pas brolius. Griebs 
trumpai — tegu klijuoja. Įžen
gė kambarin maurodamas ir ūž
damas. Čia gi broliai ant sta
lų pasidėję šipulius.

Klijuoja!

— Tyliau ir Ramiau! — tram
dė Antanas, — gydom lozorius!

Gerdami alų, • svaidydami 
linksmus žodžius, jie triūsė. Ne- 
siguodė sekmadienio tuštumu.

— Kai būsime visi keturi 
ant kojų, kviesime gitarą. Ta
da — kvintetas! — aiškino Vin
cas.

— Vargonininkas, tas dietas, 
kalba apie kažkokią kambarinę 
muziką. Nori sutverti kitą or
kestrą.

— Oho! Oho! — nutęsė An
tanas. — Jis gali užtaisyti mu
ziką kitokią. Pamatysi, pradės 
gitarą mokyti ir numokys iki 
altoriaus.

Kostui dygtelėjo. Jis atsikė
lė ir išėjo. Nuvažiavo iki vargo
nininko. Nėra jo namuose. Ap
suko pro kapines, vėl grąžo pas 
brolius, sėdėjo iki vakaro tam
sos ir tada išėjo.

Šoninėm gatvelėm pasiekė 
kryžkelę ir pamatė Stefanijos 
langus. Dega šviesa, užuolai
da užleista. Atrėmęs dviratį į 
tvorą, prislinko prie darželio, 
kuris buvo tiesiai po langu. Vi
duje skambteli gitara Nutyla.

Priėjo visai prie lango. Tik 
stiklas ir marškonė drobė tarp 
jo ir kambario. Sušneko. Vy
riškis. Ferdinandas!

— Panele Stefanija*, tamsta 
puikiausias talentas, kaip gra
žiai skambinate. Tik kantrybės, 
kantrybės, pasimokysime.

Kostas,pasipiktino. Norėjo su 
šukti “Amen”, kad net langai 
išvirstų, prakalbėti su penkiais 
kryželiais aukščiausiom gaidom, 
kad savo nosies nepažintų.

Kiek aprimęs jis pastebėjo 
plyšį ir įsižiūrėjo. Dieve tu ma
no — Stefanija, daili, raustan
ti, tokia nekalta, vaikiška. O 
tas smuiko raktas riečiasi prie 
šono!

Grįžo į kelią, apėjo patvo
rius ir rado vargonininko dvi
ratį prie sodelio. Atsuko sraig
telį ir išleido orą iš padangų. 
Bent tiek tam diezui! Ne jis, bet 
aš suradau gitarą, o jis štai ką 
daro! Pažiūrėsime!

Rytojaus dieną jis prisista
tė pas vargonininką. Norėjo iš
siplūsti žemiausiom gaidom. 
Ferdinandas gi pradėjo:

— Bemoli, klausyk, buvau 
pas gitarą. Tikras talentas. 
Klausa geriausia/Visas pastabas 
priima taikliai. Tik nelaimė—tu 
ri berną! Aš dviratį taip gerai 
pastačiau, o radau orą išpūstą.

— Dieze, o kam tau lįsti ten, Jį 
kur bernas! Kam? Palik!

— Talentas! Man rūpi augin
ti, tiesiog rauginti, kaip agur
kus, geriausius talentus! Aš jiu 
turiu planą. Mes vakarais pa
dirbėsime!

Kostas išėjo ir vienas sau 
tarė:

— Kai jis vakarais, tai aš 
rytais!

(Bus daugiau)
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Warm and Sincere Holiday 
' Greetings

GLAD NURSERIES, INC.
‘‘Everyting for the Garden". Land- 
scape desigpers. Tandscaping, nesr 
lawns, l&wn maintenąnce. Peren- 
nials and Annuals Fresh cut flower' 
all year ’round. Lawn seeds;* fer- 
tiiizers, insecticides. Scotts productsJ 
Peat moss, peat bumus. Michigan 
peat. Complete nursery stock and. 
garden supplies.

224 W. Merrick Rd. i
MERRICK, L. L, N. Y. ■

FR 8-8244

LINKSMŲ KALĖDŲ ir
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

HLinki didžiai gerb. klijentams ir mieliems prieteliams į

JONAS DAUGIRDAS
LIETUVIŲ BENDROVES ATSTOVAS

337 Union Avenue Brooklyn, N. Y.

655 — 5th Avenue
Warm and Sincere 
Holiday Greetings

JERRY MILLER I, D. SHOES

EV 7-4940

N. Y. City

‘THE DOORWAY

TO BEAUTY

ALL WAYS"

Holiday Greetings

RAYMOND ZIPLOVV, INC 
496 E. 161 St. 
New York City 

MO 5-1678 ‘ :

Holiday Greetings

DELTA ELECTRIC INC. * •
į 38 Winchester St.
i White Plains, N. Y.

WH 9-8921

I'
Holiday Greetings

AMERICAN GLOBY CAFE 

38-41 Queens Blvd.

į ST 6-9866

f 
f
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Warm and sincere 
Holiday Greetings

MARKET 64 LANE 
. 235 Robbins Lane 
SyosseL L. I„ N. Y.

WE 8-2733

561 Hempstead Avė.

VASARIO 16 GIMNAZIJOS MOKYTOJAI: iš kairu 
tis, direkt. kun. dr. L. Gronis, bendrabučio vedėja V 
nė, dr. G. Valančius: stovi kun. J. Dėdinas, Weiiand,

■ ię sėdi: K. Motgabis, Stp. Vykintas,“SYAntanai- 
:S, kape!. kun. dr. J. Navickas, H. Motgabie- 
vickas Towns, Fr. Skėrys ir inspekt. P. Gailius.

BALFO PARAMA VOKIETIJOS LIETUVIAMS
Noriu perduoti nuoširdžiau

sius sveikinimus Amerikos lie
tuviams iš pašalpą gaunančių 
lietuvių tremtinių Europoje; pa- 

iv 1-8099 | dėkoti už nenuilstamas jūsų pa-
g^gas ir nuolatinį rūpestį.

Contour Shoes molded to your feet.5 
Trained Technician in Attendance.j 
We Repair All Types of Mojded |

Shoes. Pediatric Casting Center. į

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

MERCURY Parcel & Trading €o.
943 Elizabeth Avenue Elizabeth, N. J.
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Warm and sincere
Holiday Greetings i
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į MA 3-6500 į
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PORTCHESTER Water Works Ine.

Corp.

Newark. M. J.

Warm and sincere 
Holiday Greetings

25 Willett Avė. 
Portchester. N.Y.

WA 9-3500

Warm and Sincere J , ... .~
Holiday Greetings f Nežiūrint eiles išemigravusių, 

freeport plumbing and | šelpiamųjų skaičius didėja, nes 
heating corp. 1 atsirado nemažas būrys tautie- 

50 N. Main St. 1 M. ...... T .
F*REEPORT L I ^\T Y 5 ISVykllSltl 1S LlčtllVOS VO*

— Automatic Heating — Air Con-I kiečių teisėmis. Dabar lietuvių 
ditioning — Sprinkier Systems —| Vakarų Europoje yra apie 10,
- ciothes Dryer - Kitchen Moder-f 000. Vieni jų dar tebegyvena
nization — New Bathroom - Re-f stovyklose, kiti vadinamuose 
piacements - f. h. a. Payments.| “Siedlunguose”, treti privačiai. 
LILCO Certified PIumber-Dealer.# 
National Association of Plumbingj 
Contractors. j

FR 8-7910 U

Warm and Sincere
Holiday Greetings

AMERICAN MOTEL

I f 
L I 
r

555 Sunrise Highway

*WEST BABYLON. L. I., N.

Ecautiful modern rcoms — privatej: 
baths — Free Radio and T.V. Ideal-J 
ly locateti near Beaches, Golf Cour-j 
sės. Theaters and- Fishing Party i ’■ 
Boats ji

!- h

MO 9-1206

i: 
į

.' EV 2-9432 .Ji

4
— May the Glory. of this Holyį 

Season be showered on you and 3 
’ i

1 14th St and 8th Avė. j 

j New York City ’
S WA 9-9421 į

i Holiday Greetings

Į CYPRESS CATERERS
887 Cypress Avė.

į Ridgewood, N. Y.
HY 7-5100

Holiday Greetings

VVEST STEEL PRODUCTS 
551 So. Columbus Avė. 

ML Vertion. N. Y.
MO 8-6699
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Holiday Greetings

MONTE’S RESTAURANT 
97 Mac Dougal SL 

New York City 
OR 4-9456

S85 Woodward Avė.
Brooklyn. N.Y.

those you love
PAPPA’S RESTAURANT 

14th SL and 8th Avė. 
New York City 

WA 9-9421

Happy Cbristmas
Happy New Year

Happy Days 
VTCTORIAN HOUSE 

67-10 Myrtle Avė.
Glendale. L. I., N. Y.

EV 6-9090

Warm and sincere 
Holiday Greetings
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Pašalpos, kurias nedirbantieji 
gauna pragyventi iš vokiečių, 
yra labai mažos, užtenka tiktai 
nuomai ir pagrinamiams mais
to produktams: duonai, bul
vėms. riebalams. Nors Vokieti
ja yra atsistačiusi, bet maistas 
brangus. Nedarbingieji (sene
liai ir ligoniai) ir neturintieji 
giminių Amerikoje, Kanadoje ar 
kitur, gyvena vargingai. Ren
giasi tais rūbais kuriuos suau
koja Amerikos lietuviai per Bal- 
fą, nešioja suaukotą avalynę ir 
ypačiai džiaugiasi maisto pro
duktais. Cukraus ir liepsiu do
vanos iš Balfo kaip ir kanadiš- 

£ kieji kiaulienos konservai bu- 
vo sutikti su dideliu džiaugs- 

F mu. Malonia staigmena buvo 
f didelė Bą^o ryžių siunta, gau-

moms padedama įsigyti gėrės- = 
nį butą, ar baldus, ar įrankius ' 
amatui. Ligoniai ir seneliai nu- ‘ 
matytomis įsikūrimo galimybė
mis pasinaudoti negali. Jie ir Į 
toliau lieka Balfo tiesioginiu rū- ‘ 
pėsčiu. : I

Iš anglų šalpos organizaci
jos “Adoption Committee” Bal
tas yra išrūpinęs 50,000 vokiš
kų markių nedarbingųjų šalpai, 
bet tiktai Bavarijoje gyvenan
tiem lietuviam.

Savųjų šelpimas mums vis ’■ 
dar iieka krįkščioniška ir tau-' = 
tinė pareiga. Mes, kurie į Ame- = 
riką atvykome po karo, dar ge- 
rai prisimename, kokiomis nuo- ' 
talkomis gyvenome stovyklose f 
ir kaip mūsų žvilgsnis buvo nu- = 

ta iš Amerikos valdžios įstai- kreiptas Į Jungtinėse Ameri- = 
gų-

Also in Jamaica and Woodhaven | Nors pasauliniai atbėgėiių 

j. d. Bromson — Optometrist ing globos metai oficialiai jau bai- 
Charge — Eyes Examined — £ gėsi, bet Balfas Europoje dar

Giasses Fitted — Contact Lenses | dabar sėkmingai vykdo atbėgę- 
lių metų programą.

warm and Sincere f Šiais metais pavyko sudaryti 
.Holiday Greetinga | šalpos reikalu sutarti su “Uhi- 

johnXthqn!S bhoMo studio t ted Statosi Escapee Program”, 
|.kuri netuyių pabėgėlių įkurdi- 

mmui Vakarų Vokietijoje pa
skyrė 100,000 vokiškų markių dieln nukreiptos į mus — į se-

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

QUEENS BIFOCAL CO.
70 Main Street

HEMPSTEAD, L. I., N. Y.

Established 1910. Pictures- Wher- | 
ever and Whenevež needed, ouri 
studio. your home or business. , 
Commercial — Graduation — Wed-commerciai — uraauauon — wea-j 

dings — Portraits — Family 1
Groups — Children, Identification] į
Photos and Photostats while you į; 

wait. Reasonable Prices
(East of 5th Avė.) MO 5-9750‘ ’
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Warm and Sincere Holiday 
Greetings

JOHN’S CARPET MART

Skyrių veda JONYNĄ SIŠIENE

Phone: ELizabeth 4-7608

Siuntiniai į —

. LIETUVA, UKRAINA, LATVIJA, ESTUA ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesaali ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir- nebrangus patarnavimas.

Kviečiame jus tapti mūsų klijentais

• Atidarą nuo 8:30 vai. ryto iki 8:00 vai. vakaro
i Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

' Pagrindinė kontora: 80 Eąst 7th Street, New York 3, N. Y.
į Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930
į Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai
, tūkstančiai pastovių kiijentų visoje Amerikoje

kos Valst., Ksaadoje ar kur : 
kitur užjūryje geriau įsikūru- = 
sius mūsų brolius. Amerikos : 
lietuviai ir jų suorganizuotos • 
šalpos organizacijos neapvylė. : 
Labai-daug Balfo pastangom bu ‘ 
vo aprengtų ir pavalgydintų, ;

SEASON'S GREETINGS

FIRST NATIONAL BANK

AND TRUST COMPANY
labai daug lietuvių per Balfą
pasiekė Amerika ir kitus už-f narorte, inaiana .
jūrio kraštus. Dejai ne visi >
• n sveiki, stiprūs ir laimingi" i ?

įtekti i Amerika. Jų akys šian- [ t* » * m i a =
...L .,2. t— į se- r Fackage Express and Iravel Agency, 
tuosius ir ypačiai į naujuosius \ 
ateivius; mes esame jų vienin- ■ . 
t? .ė pagalba, kurios ji gali ti- •

■ ‘ Y

vo sveiki, stiprūs ir laimingi;

į (24,000 dol.). Gaila, kad dalis 
tų pinigų turėjo būti numaty
ta grynai administracinėm išlai
dom, surištom su šio projekto ketis. 
vykdymu, ir ilgai trunkančiais y^į 
firmalumais. Tačiau prieš mano , , ,- - kad daug

ranką šaukiantis- paramos ar

ateivius; mes esame jų vienin-

.isndien suprantame,
ir visi skyriai

LaPorte, Indiana

sveikina savo Klientus ir Draugus su

i: Broadioom rūgs, linoleum, Vinylj 
=: tile, Kentile, Sandran — Shop atį

, home Service — Large sample dis-l; 
į piay brought to your home —j ■ 

Convenient time payments — Upl, 
J : to 3 years to pay. ’

97 West Main SL
' Bay Shore L.L, N. Y.
i MOhawk 6-7035

-i

60-86 Myrtle Avė.
Ridgewood. N. Y.

VA 1-1667

Holiday Greetings
PARKVVAY RECREATION, Ine.

1913 — 86 St. 
Brooklyn. N. Y.

ES 2-9392

Holiday Greetings į

RUDY S SERVICE STATION ’ 

417 Mamaromeck Avė.
White Plains, N. Y. WH 8-9098'

Holiday Greetings

BERKOWTTZ FORMAL WEAR 
305 E. Fordham Road

Bronx. N.Y. LU 4-4323 
. — J. Conte — Prop. —

Holiday Greetings

■ KAMP FIRE Equipment a. Service; 
h 420 Main St.

LA 5-0147

Holiday Greetings

STUDIO STEAKHOUSE

i 
į 
j

11 Balfo pasiūlytų projektų. 
Darbas turi baigtis su 1961 me
tų pradžia. Šie liečia gausias 
šeimas, bet tiktai tas šeimas, ku 
rios gali ar artimoje ateityje 
galės pačios užsidirbti pragy
venimą. Tiktai tokioms šei-

psęalbos, kaip atlikti mūsų pa- ' 
c į tarpe tai, ką kryaaus kely-

atliko Simonas Kyrenietis: 
eti nešti vargo ir skurdo, 
,3 ir amžiaus prislėgtiems’ 

: įams jų kančios kryžių.
Aid. Dambravienė

KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR NAUJĄIS METAIS

S E A S O N’S GREETINGS

STEUBEN PACKAGE STORE
177 Park Street New Britain, Conn.

Warm and Sincere

i Warm and Sincere Holidy 
Greetings

PUP CITY KENNELS
L 
s 

------ 7 - į 
PRICES — A.K.C. REGIS-'LOW

TERED — FULL HEALTH

GUARANTEE

Holiday Greetings

LINDENHURST BEVERAGE

218 West Hoffman Avė.

co.i
-h

t

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

AL ISLAND OIL CO„ Ine.

45 Intersection SL -

Yra labai didelis įvairių gėrimų pasirinkimas iš viso pasaulio šalių:

Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Graikijos ir kt.

JONAS POŠKUS, Sav. Tel.: B A 3-9397

Warm and sincere Holiday 
Greetings 

DYCKMAN LAUNDRY 
and Ory Cleaners 

Glen Cove, L. I.. N. Y. 
OR 6-3333

HUNTINGTON STATION,

873 E. Jericho Tpke.
HAmilton 1- 2350 : ‘

(1 3/4 miles East of Route 110: ; 
next to Gateway Restauant) , f

— Home delivery of all popular į;
■ brands. Bottled beer, soda, keg beer š
: and seltzer. We cater to parties.^ .
' weddings and sočiai funetions. Forrf
i fast efficient service call us first. J-

3 Bums Avė., Wantagh, L.I., N.Y.

55 Evergreen St.,

:ntral oil co.

May the Blessings

of this Holy Season

be shouered

on you

and those you love

GRIPSHOLM
900 — 7th Avė.
New York City 

CO 5-6839 i

« 324 East 57th Street

RESTAURANT

LINKSMŲKALEDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS ir VIETINES

TU 4-1107 į ucl Oi! — Metered Service —

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

Warm and Sincere . 
Holiday Greetings

Plonacr 6-0650 
SUnset 5-0151 
M0hawk 9-3333

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
\ Taip pat šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, 

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis

1
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D. E. BURNER AND FUEL Corp- ■ CENTRAL NASSAU FUEL,
į 

INC.’

82 Chestnut St. 464 Stewari-Ąve.
VVarm and Sincere Greetings 

to all our friends and patrons

Holiday Greetings 

STORM WINDOWS INC.
440 Wainut St. 
Yonkers. N. Y. 

YO 8-5577

N. Y. City

J PL 9-6260

Home-consumer fuel oil. We sėli 
and service all types ot heating 

units,. Installation. conversion. re- 
pairs. 24 hour service. Only su- 

perior paris used. Reasonably
priced: prompt service. One year :

guarantee. CalI us first!
RO 6-4553

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

LONG ISLAND 
FROZEN FOODS, INC.

Raute 112

PATCHOGUE. L. L. N. Y.

Specializing in foods for Home 
Freezers. -Our prices include 

packing. freezing and delivery free.
"Ali foods unconditionally 

guaranteed"

Fuel Oils - Service Ccntracts -
Oil Burner Service - Serving 

Central Nassau County — 24 Hour'

OV 1-1600

Warm and Sincere 

Holiday Greetings

MOST PAINT. A5 O

WALLPAPER CO.

14 Park Avė.

BAY SHORE. L. I.. N. Y.

The "Most” complete line of 
Wallpaper Coverings and Vinyls in 

Nassau and Suffolk — AR stan- ’
dard paints

MO 5-8030 MO 5-3737

ARMANO D'AMAiO

95 Long Beach Rd.

ISl^ST) PARK. L. L. N. Y.

— Established 14 Years

GE 2-5113

r rn
-r .
] SUPERIOR PIECE GOODS CORP.

Warm and Sincere Greetings

SOCONY — MOBIL HEAT

57 Pock Avė.

HEMPSTEAD. L I..

— Oil Burner Sale* —

Eudgct Plan Service Contract

IV 3-9000

PATENKINTI

200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.
TeL: AL 4-8319

«n«*

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

ui i
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VISIEMS SAVO KLIENTAMS .IR DRAUGAMS LINKI f

COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.

Cosmos Parcel* Express Corp
V .4 D O V Y B £



Sovietų turistai vykdo slaptus uždavinius

21 EMA. Ncotr.

ŠILUVOS MARIJOS VARPAI
Sioux City, la.

Gruodžio 11. sekmadienį, vie
tos vyskupas J. M. Muelier pa
šventino šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios naujus varpus . at
laikė iškilmingas mišias ir pa
sakė pamokslą. Nauji varpai de
dikuoti Šiluvos Marijos garbei. 
Parapijos choras, vedamas B. 
Virintos gražiai giedojo “Ecce 
Sacerdos” ir lietuviškas religi
nes giesmes. Bažnyčia buvo 
gražiai papuošta eglėmis ir 
Betlėjumi. -- ~

Naujus varpus už 2.400 dol. 
nupirko dešimts parapiečių. dau 
gumoje senesniųjų ateivių, baž
nyčios statytojų, buvusių pir
mųjų komitetų direktorių. Kun. 
S. Morkūnas aukojo 240 dol.

KALĖDŲ ^SVEIKINIMAI
VASARIO 16 GIMNAZIJOS RĖMĖJAMS

Vasario 16 gimnazija ir PLB gimnazija stovi naujų didelių 
Vokietijos krašto valdyba Ka- uždavinių išvakarėse. 1960 me- 
lėdų švenčių proga sveikina vi- tų eigoje pradėtasis patalpų pa
sus Vasario 16 gimnazijos rė- gerinimo vajus jau spėjo atneš
inėjus, kurie taip ištvermingai 
per eilę metų nešė ir tebeneša 
sunkią gimnazijos išlaikymo naš 
tą. Šis lietuviškojo jaunimo auk
lėjimo židinys jūsų geraširdiš
kumo dėka iki šiol tebėra gy
vas. Nuoširdžiai dėkodami vi
siems jo išlaikyto j aras, nema
žiau nuoširdžiai prašome ir atei
tyje jo neužmiršti. Vasario 16

R. Spalio apysaką “Alma
Mater išleido Dirvos laikraštis 
Clevelande, Rašytojas gyvena 
Anglijoje ir yra išleidęs jau ke
letą knygų.

J '

I

J '
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GENERAL PARCEL & TRAVEL C0„ Ine.
135 West 14tli Street, New Y ork 11, N. Y

SVEIKINA SAVO DRAUGUS IR KLIJENTUS KALĖDŲ ŠVENČIŲ

PROGA IR SIUNČIA GERIAUSIUS LINKĖJIMUS

l

V. Maželio.

prisiminti Lietuvoje mirusioms 
tėveliams, broliui ir sesutei, nu- 
kentėjusiems nuo komunizmo.

Nauji varpai automatiškai 
skambins Viešpaties Angelą ir 
mišioms. Specialus varpas skam 
bins už mirusius laidotuvių me
tu. Skambėjimas girdisi gana 
toli, nes šy. Kazimiero bažny
čia stovi ant kalno, gražioje 
vietoje.

Po pamaldų klebonijoje bu
vo pietūs vyskupui ir kunigam. 
Buvo daug kalbėta apie Sibiro 
tremtinius ir Lietuvos kančias. 
Kun. S. Morkūnas Įteikė vysku-., 'LOS ANGELES lietuviai respublikonai veikėjai su savo draugais, laimėjusiais rinkimus. Iš k. j d. Va-
pui ir kunigams po Sibiro trem- liukas, Br. Budriūnas, A. Skirius, Chest Wolfrum, Gordon L. McDongough, A. Dabšys, Glenard P. Lips-
tinių maldaknygę “Marija, gel- 
bėki mus”. Vietinis

ti viltingu rezultatų, tačiau rei
kalingoji suma dar toli gražu 
neatsiekta. Užtai tikriausia, ne
bus palaikyta už pikta, kad net 
kalėdiniai sveikinimai yra jun
giami su prašymu.

Linkime visiems kilnios dva
sios lietuviams daug tyro kalė
dinio džiaugsmo ir gausių Kū
dikėlio Jėzaus 9 malonių Nau
jiems 1961 Metams.

Prof. dr.. L. Gronis
Direktorius

Kun. Br. Liubinas 
Pirmininkas

V

Tek CH 3-2583
ir jo skyriai

NAUJUOSE METUOSE

Mes esatne dėkingi

už Jūsų prielankumą ir pasinaudojimą mūsą patarnavimu

Visom sovietinių turistų gru
pėm vadovauja slaptosios poli
cijos (MVD) agentai, o atskiri 
turistai gauna iš anksto nusta
tytus slaptus uždavinius, kurie 
turi būti įvykdyti kelionėje. 
Švedijon atvykstą “turistai” pri
valo stebėti tiek švedų gyveni
mą, tiek čia įsikūrusių estų, 
latvių ir lietuvių pabėgėlių veik 
lą. Tai pareiškė buv. Rygos te
levizijos režisierius Janis Ma
zutins, šiomis dienomis gavęs 
politinio pabėgėlio teises Šve
dijoje.

Jis pats atvyko kaip MVD 
agentas turistiniu laivu “Latvi
ja” spalio mėn. Dar Rygoje, 
bedirbdamas televizijos studijo
je, turėjo pranešinėti apie sa
vo bendradarbių politinį pati
kimumą, o ypač sekti vieną iš 
Olandijos sugrįžusį tautietį. To
je pačioje studijoje buvo šeši 
tokie agentai, kurie turėjo vie
nas kitą sekti. Nors tos parei
gos buvusios slaptos, tačiau vi
si bendradarbiai tai jautė.

Nesutikti būti agentu reikš
tų tuo pačiu tapti įtartinu, 
netekti darbo ir pranykti kur 
nors Sibiro stovyklose. Taip at
sitikę ir žinomam latvių filmų 
bei televizijos vaidintojui Aven- 
sui. kuris, atsėdėjęs metus Vor-

comb, J. Jodelė, V. Kazlauskas ir K. Liaudanskas. Nuotr. L. Kančiausko. -

Nemažas skaičius lietuvių kul- LOS ANGELES, CALIF. 
tūrininkų ir darbuotojų buvo :
susirinkęs gruodžio 17. šešta- wnominacinis komitetas, kuriam 
dieni, 6:30 Kalifornijos LB cen
tro patalpose, 4415 Santa Mo- 
nica Blvd., pasitarti lietuvių kul 
tūros vieneto įsteigimo klau
simu. Ta proga rašytojas Jur
gis Gliaudą skaitė paskaitą, pa- pirm. Ed. Bartkus, sekretorė 
liesdamas lietuvių kultūros dar
buotojų nutautėjimo ir nutoli
mo nuo savo tautos kamieno 
problemas. Susirinkimui pirmi
ninkavo dr. P. Raulinaitis. se
kretoriavo R. Bureikienė. Visa 
eilė dalyvių dalyvavo po pas
kaitos _ įvykusiose diskusijose.
Lietuvių Kultūros Klubo valdy- 
bon išrinkta: Jurgis Gliaudą, 
arch. Edmundas Arbas. inž. R. 
Boreika ir Barmienė.

Nauja Lietuvos vyčię valdyba
Lietuvos vyčių 133 kuopos

į

i 
į

PASAKOJA BUV. RYGOS TELEVIZIJOS REŽISIERIUS

Gruodžio 8 švedę didžioji spauda paskelbė pabėgusio MVD 
agento pareiškimus, kurie nušviečia naujausius sovietų slap
tosios policijos metodus, panaudojant susirašinėjimą su va
karais ir keliones į užsieni, čia pateikiamos žinios paimtos 
iš dienraščių Dagens Nyheter ir Svenska Dagbladet (Eli)

kutos koncentracijos stovyklo
je, sugrįžo MVD užverbuotas.

Į užsieni išleidžiami “turistai” 
tik kuo nors nusipelnę. Ypatin
gus uždavinius jie gauna pas
kutinę akimįc^ą. Mazulino visa 
grupė gavo smulkius nurody
mus, kaip laikytis Švedijoje: 
neparodyti niekur jokio susido
mėjimo nemėgsti draugiškų ry
šių su švedais, nepriimti kny
gų ar laikraščių, neiškeisti jo
kių atsivežtinių daiktų. Papil
domų nurodymų suteikusi so
vietinė ambasada Stockholme.

Mazulins dar Rygoje turėjo 
palaikyti ryšį laiškais su pabė
gėliais Švedijoje, ypač su vie
nu menininku, kuris, tikėda
mas gauti senų meno veikalų, 
jam siuntęs siuntinius. Visą su
sirašinėjimą smulkiai tikrinusi 
MVD. Tuojau Įtarė, kai vienam 
siuntinyje buvo rastas foto apa
ratas. Vienas agentų, P. Petro- 
vič, sudarė planą vykti Švedi- 
jon ir ten susekti tariamai vei

vadovavo kuopos narė Alice 
Dotts, parinko šios sudėties kuo 
pos valdybą 1961 metams: pir
mininkas Tom Yakutis, vice
pirm. Ann Laurinaitis, vice-

Carol Dombrosky kasininkė ir 
fin. sekr. Loretta Papsys. Ofi
cialiai valdyba bus išrinkta sau
sio 8 d. susirinkime, kuris į- 
vyks pas Helen ir Ed Bart
kus, 2954 Hyperion Avė., Los 
Angeles 27, Calif.

Alice Dotts — lietuvaitė
Neseniai keliuose lietuvių 

laikraščiuose įdėtoje žinutėje
is Los Angeles buvo pažymė- ^****»*e^** ************************************ g***1
♦ o Ata, kad Alice Dotts esanti ame
rikietė, pramokusi lietuviškai. 
Iš tikrųjų Alice Dotts yra lie
tuvaitė. kilimo iš New Yorko 
valstybės. Los Angeles mieste 
dirba vienoje filmų įstaigoje 
kaip tarnautoja ir darbininkų 
samdymo vadovė. Alice Dotts 
priklauso Lietuvos vyčių kuo-

■ pąi, šv.; Kazimiero parapijos 
; chorui ir aktyviai reiškiasi vie- 
i ; tos lietuvių respublikonų veik-
■ • loję. Be to. Alice Dotts lietu- 
• r viams yra pažįstama kaip pia- 
i i nistė ir akompaniatorė.
j r Grožio salonas Gaylord 

•h 
h

viešbutyje
Ona Laurinaitytė )Ann Lau

rinaitis), Lietuvos vyčių 133 . 
kuopos pirmininkė, turėjusi gro ' 
žio saloną <hair stylist) Bilt- ! 
more viešbutyje, nuo gruodžio , 
pradžios persikėlė' į Gaylord 
viešbučio grožio saloną. 3355 . 
Wilshire Blvd. Jos grožio salono , 
telefonai: DU 8-6011 ir DU 9- !
4162 . , • J

Akcininku susirinkimas ■
Kalifornijos LB centro di- j 

kiančių latvių šnipų organizaci
ją. Jis pats, pasivadinęs Pucho- 
vu, vadovavo turistinei grupei.

Mazulino uždavinys buvo tre
jopas. Jis turėjo pasimatyti su 
savo korespondentu ir jį išaiš
kinti. Be to, užmegsti santykius 
su vienu knygų leidėju ir jį 
prikalbinti leisti Stockholme 
laikraštį, kuris pamažu pradėtų 
palankiai rašyti apie Sovietus. 
Be to, jis turėjo ištirti, kur 
spausdinami latvių pabėgėlių 
leidiniai ir kaip būtų galima jų 
tolimesnį leidimą pristabdyti. 
Jis mėgino, tačiau nesėkmin
gai. atlikti du pirmuosius įsa
kymus. Korespondentas pasiro
dė visiškai nesiidomaująs ru
sų karo bazėmis, tik ikonomis. 
Leidėjas atmetė viliojanti pa
siūlymą rašyti straipsnius Ry
gos radijui. Tada (spalio 17) 
Mazulins nutraukė ryšius su 
savo grupe ir paprašė pabėgė
lio teisių. Sovietų ambasada jį 
keletą kartų mėgino perkalbę- 

rektorių taryba ir valdyba, po
sėdžiavusi gruodžio 16, nutarė 
sušaukti visų akcininkų susirin
kimą, kuris įvyks sausio 22, 
sekmadienį, 1 vai. popiet KL 
BC patalpose, 4415 Santa Mo- 
nica Blvd., kur bus aptariami 
ateities planai. Šiuo metu Ka
lifornijos LB centras turi virš 
200 akcininkų pirkusių nuo 1 
iki 20 akcijų. Vienos akcijos 
kaina 25 dol. Visi Los Ange
les apylinkės lietuviai kviečia
mi pirkti bent vieną akciją. Tuo 
reikalu reikia kreiptis į direk
torių tarybos pirm .J. Uždavi
nį (LU 9-1167), vicepirm. A. 
Skiriu (NO* 4-2919). cc. 

Kristaus Gimimo Šventėje
NUOŠIRDŽIUS LINKĖJIMUS -SIUNČIU

mano vadovaujamos radijo valandos klausytojam, 
rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam,

visiem linkėdamas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, 
o brangiai Tėvų žemei — Lietuvai prisikelti vėl 

laisvai ir nepriklausomai

JOKŪBAS J. STEKAS

*»**********aaMiMi»******ai*a*M*M*>aš»as»*»ailM**<fc*ai»*»*»aJ

Šokią muzikos mėgėjai! j 

Puiki dovana šventėm. Jau atspausdinta nauja, lietuviškai I 
įdainuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė —

ROž£S IR TYLŪS VAKARAI

■

1 .

I

. į n

Ja galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse j

-1Kaina $6.00. Išleido ABC Records,

ti grįžti, o pasitikusieji gimi
nės siuntė telegramas ir laiš
kus. Mazulins tada pasiuntė laiš 
ką Chruščiovui ir jam išdėstė 
savo pabėgimo motyvus;

Pabaltijo dabartinę padėti jis 
apibūdino taip. Po Stalino mir
ties nebesą masinių išvežimų, 
tačiau jaunimas “savanoriškai” 
gabenamas Į rytus kaip pigi 
darbo jėga. Mažesnis skaičius 
deportuotųjų sugrįžo, tačiau 
daugiausia paliegę. Į ištremtų
jų vietas Pabaltijo kraštuose 
atvežta daug emigrantų iš ry
tų. Jie esą nepatenkinti, tik to 
nenori parodyti estams, lat
viams ir lietuviams, žodžiu, re
presinės priemonės sušvelr.ėju- 
sios, bet policinis režimas te
bėra toks pat griežtas, ir iki 
smulkmenų organizuotas, kaip 
anksčiau.

Baltiniores žinios
Šv. Alfonso bažnyčios atnau

jinimo darbai baigti. Taip baž
nyčia šventėm bus puošni, gra
ži. Atnaujinti altoriai, visos sta
tulos. Darbai kaštavo per 15. 
000 dol. Parapiečiai raginami 
savo aukomis padėti likviduoti 
šią skolą.

Pūga, kuri užklupo Baltimorę 
gruodžio 11. sekmadienį, taip 
sutrikdė visą tvarką, kad mies
to judėjimas buvo beveik su
stojęs. Kai tik pasninga, mies
to valdyba neišmano, kaip su 
tokia problema susitvarkyti. 
Žmonės negali važiuoti į darbo
vietes, o vaikai Į mokyklas. 
Miesto centro krautuvės, įstai
gos ir bankai uždaryti, nes žmo
nės į miestą neįvažiuoja. Mies
to valdyba turėtų surasti ge
resnį ir greitesnį būdą sniegą 
nuvalyti nuo gatvių, kad išveng 
tų tokių sunkumų ateityje.

Sodalietės susirinko pirminin
kės Grace Palumbo namuose 
gruodžio 10 vakare ir savo dva
sios vadui kun. A. Dranginiu! 
suruošė staigmeną. įteikė jam 
gražią kalėdinę dovaną. Gruo
džio 18 jos su kalėdinėmis do
vanomis aplankė lietuvius se
nelius įvairiose ligoninėse ir 
senelių prieglaudose. Kartu su
dvasios vadu palinksmino se
nelius, sugiedodamos kelias ka
lėdines giesmes.

Kalėdų iškilmės šv. Alfonso 
bažnyčioje prasidės šeštadienio 
vakare, gruodžio 24. Kalėdinės 
giesmės bus 11:30, giedos didy
sis choras. Mišios 12 vai. vi
durnaktį. Kalėdų dieną mišios 
bus kas valandą 7, 8, 9, (vai
kučių), 10, 11. 12:10 ir 5:30 
popiet. Naujų Metų dieną mi
šių tvarka ta pati.

Lietuvię pastas Amerikos le- 
gijoriierių, su savo padėjėjom 
turėjo savo metinį-kalėdinį pa
rengimą gruodžio 18 Amerikos 
lietuvių atletų klube. Vaikams 
ypatingu būdu buvo išdalintos 
dovanos. Jonas Obelinis

P JURGAITIS
7403 S. Westem Are. 
Chfcago 36. Illinois

■■

— Darbininkas pa Kaladę H?■ 
eis ketvirtadienį, gruodžio29,^S 
o po Naujų Metų — trečiadie- 
nį, sausio 4.

— Madrido lietuviškoji radi- 
jo valandėlė pakeitė laiką 
bangas. Dabar transliuojama įO 
25 ir 45 metrų bangomis. Pro- 
grama perduodama du kartus & 
per parą. Pirmąjį kartą vidurio 
Europos laiku nuo 7:30 vai. vak. 
iki 7:45. Lietuvos laiku dviem 
valandom vėliau — 9:30 iki 
9:45 vai. vak. Ta pati progra- 
grama kartojama iš ryto vidų- - 
rio Europos laiku 6:30 vai. iki 
6:45 vai.; Lietuvos laiku — X 
8:30 iki 8:45.

— Vasario 16 gimnazija 
gruodžio 10 suruošė mokiniam 
ir svečiam Kalėdų eglutę. Pa
ruošimu rūpinosi ateitininkų va
dovas kun. dr. J. Navickas, 
skautų vadeiva T. Gailius ir 
evangelikų jaunimo ratelio va
dovas Fr. Skėrys. Atlikta nuo
taikinga kalėdinė programa, mo 
kiniam padalinta dovanų. Eg
lutės vakarą gražiai aprašė vo
kiečių laikraštis “Mannheimer 
Morgen”, kuris turi apie 300, 
000 skaitytojų. Prisiminė pa
vergtąją Lietuvą ir lietuvių tau
tą.

— Noemi Constancija Gudo- 
nytė atvyko į JAV iš Buenos 
Aires, Argentinos, pas savo dė
dę Juozą Vitkų.Hartford, Conn., 
nuolatiniam apsigyvenimui. Vit
kus N. C. Gudonytę įdukrino 
ir rūpinasi sudaryti dokumen
tus jos motinai atvykti į šį 
kraštą.

— Sao Paulo ateitininkai 
(BrazilijojeI gruodžio 18, sek
madienį, iškilmingai atšventė 
ateitininkų organizacijos 50 
metų veiklos jubilėjaus minė
jimą.

— Janina Pakštienė per 
Tėvą A. Bernatonį paaukojo 
Vasario 16 gimnazijai 10 dol. 
vieton kalėdinių sveikinimų.

— Katalikę Federacijos Day- 
ton. Ohio, skyrius Balfo kalė
dinei bendrai šalpai atsiuntė 
231 doL

— Frank J. Monchun} lieta
vis advokatas, kuris lig šiol 
Hartforde vesdavo Lietuvos 
konsulato bylas, paskirtas Hart
forde teisėju

— Tėvas dr. T. Žiūraitis O. 
P., ves Nekalto Prasidėjimo se
serims Putnam. Conn., metines 
rekolekcijas nuo gruodžio 28 
iki sausio 5.

— Am. Lietuviu Dailininkę 
Sąjungos valdybon Chicagoje 
išrinkti: VI. Vijeikis. A. Rukš
lelė ir J. Pilipauskas.

— Dr. Antanas Šidlauskas, 
medicinos mokslus baigęs Vo
kietijoje Toronte išlaikė egza
minus ir gavo teisę verstis gy
dytojo praktiką.

Radijo programos
BOSTONO LIETUVIŲ 

RADIJO VALANDA
ved. Jonas J. Romanas, sr.

WHIL — 1*30 kil. Medford,
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.*

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. V'IEnis

VVKOX — 119C kil Farming- 
ham, Mass.
Sekmadienį nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

#
RADIJO PROGRAMA

ved. Stop. Minkus, Boston, 
Mass.

WLYN — 1360 kilocycles
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

VYČIŲ PROGRAMA
VVLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 130 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūo*s Stukas 

\VEVD — 1330 kil.. New York,
N. Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

*

u



Warm and Sincere Holiday Greetings
. > ( ROOSEVELT FIELD ICE RINK

Roosevelt Field Shopping Center, GARDEN CITY". L. L. N. Y.
— Open 7 days a week — Mon. thru Fri. 3100 - 5:30 P. M. 

-11 P.M. SaL. Sun.. Holidays — 10-12:30: 3:00 - 5:30 P. M.8:30
8:30 - 11 P. M. Individual and group instructions. Skates — sold

— rented — repaired. Snack bar and ręst ruonis
PI 7-7440

Warm and Sincere Holiday Greetings J
VVELDING ENGINEER1NG CO. J

435 Old Country Road, VVESTBURY. L. I.. N. Y.
10pposite Roosevelt Raeeway> 5

A land of enehantnient. opposite Roosevelt Racevvay. 3 living pools sėt J 
in an exquisite garden door. The Welding Engineering Co. showroom J

E O 3-5900

VVami and Sincere Holiday Greetings 
CAPITOL VACUUM CLEANER CO.

Knovvn for quality Service over 30 years - Guaranteed - Sales- Repair 
- Parts on all makes - Hoover - Electrolux - Eureka - G. E.

Kiiby - Compact - Levvyt - Singer - Etc. Free Estimate Pronipt
Delivery

MO 5-0982

■■

The advertisers listed below send the followmg Christmas 
greeting to all of our readerš. We recommend them to you for 
dependable Service thru-out the year. Keep this page handy 
for future reference whenever you need any type of Service and 
to remember the business men vzho remembered YOU.

Installations 
Commercial 
Eottled Gas

f

f

i

. . . 1 a

May the Elessings of this Holy Season be shcwered on you and 
those you love 

DAN’S HAIR STYLISTS
115 Mineola Blvd., MINEOLA. L. I.. N. Y.

(Opposite Mineola Theater)
— Exelusive būt not expensive

PI .6-3425

VVarm and sincere Holiday Greetings 
to all our Friends and Patrons 

CARUS HAIR STYLISTS
2341 Jerusalcm Avė., VVANTAGH. L. I.. N. Y.

Opcn 6 days - Mondays thru Saturdays - Tinting specialists 
Permancnt and styling given by experts

SU 5-7390 <

Vvarm and sincere
Holiday Greetings

< DANIEL JONĖS. INC. 
314 Grand St.

New York City 
CA 6-3400

Holiday. Greetings
KEIL ROOFING CORP.

1010 Kelly St.

DA 9-0S20

VVarm and Sincere Holiday Greetings * g
LONG ISLAND BOTTLE6AS SUPPLY A. SERVICE CORP. g 

63 Duane St., FARMINGDALE. L. I.. N. Y. • 5
and Conversions on all Gas Appliances fer Dcmestic — w 

— Industrial Ūse —- Range - VVater and Space Heaters — g 
temporary heating — Salamandcr and Space Heater «

Rentals
C H 9-0276

VVarm and Sincere Holiday Greetings
1 RITE—WAY TRANSMISSIONS g
* 575 East Jericho Tpke. HUNTINGTON STAT1ON. L. I.. N. Y. . F
J Automatic Transmission Troubles! Let an Expert do it! We Speeializeį 
f exdusively in Automatic Transmissions Time Payments Arranged —® 

Free pick-up and delivery 1 day Service — 1 year guaratee Fiee§

VVarm and Sincere Holiday Grcfetings 4
AMALIA CARPET AND FLOOR COVERING CO. ’

1915 Deer Park Avė- DEER PARK. L. I.. N. Y. 1
3 roorns 100 percent wool $328.50 completely installed. Free - free 

free Hoover convertible upright cleaner i
Tremendous discounts on everything — Speeializing in Guliston - ]: 

Mohawk Magee - Firth Artinom and others
MO 7-3128

May the Elessings of this Holy Season be shou ered on you and 
those you love

SAL’S GENERAL CONSTRUCTION
281 Cameron Street, ELMONT. L. I.. N. Y.
Extensions - Patios - Brick Work - Stoops

\Valks Retaining Walls Drain Systems — Estimates Cheei-fully

Holiday Greetings
CIULLA MOTOR SERVICE 

20 Tarrytown Road 
VVhite Plains. N. Y. 

\VA 9-2992

Holiday Greetings
P R 5-4585

! viny! tile

j
VVarm and Sincere Holiday Greetings i.

CITY RUG SHOP *
7 Wall St- HUNTINGTON. L.I.. N. Y. j

Ercadloom carpet - rūgs - linoleu m- asphalt tile - ceramic tile - į >
? - vvindovv shades - venetian blinds. Our representative vvilli 

call vvith complete samplcs. prices . 1
HA 7-2375 i

A Merry Chiistmas and A Prosperous and Happy Neu- Year į 
to all •

EUDGET BEAUTY SALON -
322 Main St.. HUNTINGTON. L. I.. N. Y. '

Mr. Gordon. Owner - A high fashion beauty service at budget prices, 
Electrclysis expert (Member E. S. A.)

HA 7-4010

$

’jrsBjjr:

VVarm and Sincere Holiday Greetings • i
BAER’S RUG AND LINOLEUM CO. į

179 New Hyde Park Rd., FRANKLIN SQUARE. L. I.. N. Y. ; 
22 years’ expe:-ience - Dealer Broadloom - Carpeting - All Types Fioor, 
and tVall Covering - Armstrong - Sandran - Gold Seal - Ali Othe£< ; 
Leading Brands - VVall to \Vall Carpets expertly cleaned. your 

or our plant
Fl 7-2620

VVarm and Sincere Holiday Greetings ___
to all our Friends and Patrons

• BAR HARBOUR BEAUTY SALON
223 Merrick Road, MASSAPEQUA PARK. L. I.. N. Y.

(Bar Harbour Shopping Center)
‘ . ”A Bit of Fifth Avė. at your Doorstep" Mr. Albert — formerly of

Lord and Taylor. Fifth Avė. — Ultra soft permanents — Fine Stylin;
(Hair Coloring • '

Ll 1-5560

i

H and H BODY SHOP 
706 Saw Mill River Road 

Ardsley. N. Y.
OW 3-4016

L estimates
_____ ....

?----------------------------

f

i

i
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f Joyous Holiday Greetings, Š
f — MIDAS MUFFLER OF NASSAU g

t 490 Sunrise Highvvay, ROCKVILLE CENTER. L. I.. N. Y. tf
w Freė installaticn — Factory written guarantee for as long as you o\vn£ 
S the car 8
f 105 Jericho Tpke., MINEOLA. L. I.. N. Y. g
g OR 8-3490 PI 7-6010 fe

HA 1-2155

Warm and Sincere Holiday Greetings ®
CENTURY SERVICE CENTER x I

12S Henry St., HEMPSTEAD. L. I.. N. Y. f
Sinclair Products - Automatic Transmission — complete Repair Service® 
Tune Ups Clutches — Balancįng — Brakes — Alignment —A. P.fe 
Mufflers - Tires - Batteries - Accessories - Free Pick Up and Delivery £

Official N. Y. State Inspection g
IV 6-9314 £

and Sincere Holiday Greetings
JOHN A. DIBLASI

Oyster Bay Road. EAST NORVVICH. L. I.. N. Y.
— All Forms — Fire %Marine - Casualty

VVarm

General Insurance
and Eonds — Life. Accident and Health 

(Route 106> WA 2-0220

^1
i.VVarm and Sincere Holiday Greetings .

EASTERN INSULATION CO., INC.
432 Suffolk Avė., BRENTVVOOD. L. I.. N. Y. * ’

Insulation is our business - Pneumatic — guaranteed vvorkmanship and 
material - VVholesale — Retail •

BR 3-7422

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

1VASHINCTON BRIDGE GARAGE| 
510 West 181 St. 
New York City 

WA 3-9828

Holiday Greetings

fe 
t
t

GRAGNANO RESTAURANT g
912 - 944 Mc Donald Avė. «

Brooklyn. N. Y. - * B
GE 8-9170 f

VVarm and sincere 
Holiday Greetings 

EDWARD C. PAARFUS 
Shoe Store

7 North Broadu-ay 
Yonkers. N. Y. 

YO 5-2630

VVarm and Sincere Holiday Greetings
SUNRISE CABINET SACH AND SCREEN CO.. INC. i

? 18 Brtoklyn Ave-“MASSAPEQUA. L I.. N. Y. j
"Got those dingy kitehen blues ” — see us for Complete kitehen unitsj . 
Custom cabinets. Designed to fit your personality. Formica tops. knotty , 

pine, natūrai birch. For free estimates call 1
SU 5-2242 - ' '

VVarm and S inde re Holiday Greetings
RETH’S RONK0NKOMA WOODWORKING MILL

Carroll and Union Avė., RONKONKO.MA. L.I...N. Y.
builders of wood kitehen cabinets — V,’e specialize in earlyl 

American design and finish — Authentic Hardvare — Vanitories and i 
b:dl.-in Cabinets Sink and Bar tops — Built-in Rangės. Ovcns and 

Hoods — Financing arranges
RO 9-3480 *

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
ACME FLOOR AND W!NDOW SERVICE 

210 VVhittier Avė.. LEVITTOVVN. L.I.. N. Y.
Vcnctian Elinds Laimdered - Free pick up and delivery - Retaped. 

repaired. recorded. Blinds removed. retumed. rehung in 21 hours at

IVarni and Sincere Holiday Greetings
ONE-STOP HOME MODERNIZING CORP.
20 Roxbury Avė., PLAINVIEIV. L.I.. N.Y.

Finished Basements — Atties — Extensions — Aluminum Siding
Stoims and Screens — Patio awnings —See for yourself — job 

locaticns on reouest. 5 years to pay — no down payment
" WE .1-1870

extra charge 
PE 1-7185

Merry Christmas and 
a Happy Nevv Year

FRANK STAMATO SERVICE
284 Main St.

■ Lodi. N. J.
GR 3-7622

VVarm and Sincere Holiday Greetings ii
NASSAU WASHER PARTS ]

335 Front St- HEMPSTEAD. L.I.. N. Y. J
185 Main St- BAY SHORE. L. I. N. Y. <

A-.thorized distributor for vvashing maehines. supplies and parts for* 1 
leading makes — Membcrs of Appliance Parts Jobbers Assn. į

IV 9-2002 - 2007 MO 5-6445

Warm and Sincere Holiday Greetings ,
R. K. DAVIS MOVING AND STORAGE, INC.

187 Nevv York Avė., HUNTINGTON. L. L. N. Y.
Dominick Steffa. Pres. — Local — l

and Office Moving. Household — Office Records — Commercial — 
Storage. Agent: North American Van Lines

HA 1-0100

FINGTON. L. I.. N. Y.
Long Distance. Household. Plant!

- Merry Christmas
— Happy New Year

VVarm and Sincere Holiday Greetings į
4095 Briarvvood Avė- SEAFORD. L. I.. N. Y. ;

Installaticn service - See cclorcd slides - By appointment only - Homesj 
shovv.ou ns. restaurants. nite clubs - Flreproof and washable - Planterį 

t;e<s. plantcr boxes. u-aterfalls. foi’.ntains. indirect lighting effects į
SU 1-6275 Ml 7-1747 į

VVarm and Sincere Holiday Greetings
OPTICS BY EDVVARDS

1225 Sunrise Highvvay, WEST ISLIP. L. I.. N. Y.
Avoid costly trips to N. Y. City - Our sei-vices include — Glasses 

Fitted — Eyes E.lamined — Rx Filled — Contact Lenses — Sariie Dayl ■ 
service — Lab. on Prer.iises - Ernergency Repairs - Rx Sun Glasses

i Korvette Shopping Center >
M O 1-7227

Avvnings

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
CAPITOL ALUMINUM, INC.

6318 Jericho Tpke, COMMACK. L. I.. N. Y.
H -ūse of En’losures - Anodized and Mill Finish Aluminum Prime

- Cascment Storins - Comtrination Doors and Windows — 
RailHTg“'-— Siding — Jalousies — Bathtub enclosures 

Patio glass sliding doors
' FO 8-7733

May all the Elessings of this Holy Season be showered on you fe 
and those you love S

BETHPAGE TRANSMISSION CENTER |
Broadvvay and S. Oyster Bay Rd., EETHPAGE, L. 1.. N. Y. a 

Builders and Diagnosticians- all types of automatie‘transmissions. — We^. 
repair all types leaks banda — linkage adjustments. Unconditionaliyę 

guaranteed 6 months or 10.000 miles. Free pick up and delivery 
OV 1-5210 b

•VVarm and Sincere Holiday Greetings
FRANK CORDEIRA AND SONS į

> 1770 Glenmore Avė., EAST MEADOVV. L. L. N. Y. i
Established 1960 — Covering Nassau County - Cesspools - Pre-casts -, 
Septic.tanks - Ovverflovvs Dug Euilt - Installed - Purnped 
Private - Commercial - Cranes for hire. Day-Nite Service. Insurance] 

Coveragė. V/ork Guaranteed. Free Estimates.
IV 9-4040

t 313

Š

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
GROVER SLEEP PRODUCTS

E. Ma;n, formerly of 116 So. Ocean Avė., PATCHOGUE. L. I.. N 
Fcatuiing the finest in brand name Bedding — Complete seleetion 
of Hollyu’ood beds. .studio couches. etc. Also custom reupholstery

G R 5-5176

Warm and Sincere Holiday Greetings
2411 Hempstead Tpke, EAST MEADOW. L. I., N. Y.

DAVID’S FURNITURE CO- INC.
of _JLong Island's leading decoraters for mddel hoines in% One

į and Famous B and Carpets'
fe Lamps Sietp Products Draper

Nassau®
Fioor Cove r: n g Form’ea - 5

Home
PE

Sis p Covers;

t 
t

Co
1

ARTŪRO'S RĘSTA UR ANT

97 Lake St.
East VVhite Plains, N. Y.

WH 8-9836

Holiday Greetings
JOS. G. RADICS CO.

397 Haledon Avė.

Creatcrs of Fine Furs - Storage Repairing. RcmodeKng. Certified 
Ccld Fur Storage. Vauits — Fashioned by Peter Karotseris ■

HA 1-1709

VVarm and Sincere Holiday Greetings
HARRAN TRANSPORTATION CO., INC.

1417 Jerusalem Avė., EAST MEADOW. L. I . N. Y.
— Buses for Hire — Picnics — Outings Excursion Parties

IV 9-4200

May the Elessings of this Holy Season be showered on you and 
those you love

| CARLETON AMOCO SERVICE STAT1ON
į 165 Carleton Avė., EAST ISLIP, L. I., N. Y. ’
g Amocb Tires. Batteries. Accessories. Complete Foreign and Sport Ca:

Service ”Be in the knovv with Amoco. You have tried the ręst. nowĮ
ūse the best”.

J U 1-9708

V«'arm and Sincere Holiday Greetings 
VALLEY AUTO COLLISION SERVICE INC.

255 W. Merrick Road, VALLEY STREAM. L. I.. N. Y.
Complete auto body repairs. Insurance wcrk. Auto painting in factoryl 

finish baking. Towing day and nite. Expert rcorkmanship. All work i 
guaranteed i
VA 5-52J3 _ . j

' Haledon. N. J. ?
AR 8-3700 i

■■ ........................................rT'VVarm and Sincere Holiday Greetings
JYLES AUTOMATIC TRANSMISSION EXCHANGE

22" NaFsa’i Rd- ROOSEVELT. L. I.. N. Y.
na:: ■ a~ u:cd Exchange Automatic Transmissions — Fac-, 

į tory Guaia- .eed T bv’It Engincs — "Ali Makes - from Cadillac to* 
Willys" — Compl. e C te Day Service — Automatic Transmissions —]

Resealed - R^built - Repaired - Discount to the trade J

į
i Guaranteed

Holiday Greetings
GLEN FLOORS

VVarm snd Sincere Holiday Greetings x j
351 Clinton St- HEMPSTEAD. L I.. N. Y. į

Coin-ope: ated maehines for apartment houses. schools and industry.; 
Service and sales on all vvashers and dryers. Speeializing in Speed' 
Quc<n VVestinghcuse. Bendix. Maytag and Kitehen-aid dishvvashers. Es-į

tablishcd over 11 years.
PI 1-1656

May the Elessings of this Holy Season-be shcvVered on you and 
those you love

ARNE’S BEAUTY SALON
457 Lake Avė- ST. JAMES. L. I.. N. Y.

Hair Styling Specialists in Haircutting Permancnt VVaving
Dlcaching and Dyeir.g

J U 4-5888

Warm and Sincere Holiday Greetings
From the 

MERRILL LANES
Herrick* Rd. and Hillsidc Avė., NE1V HYDE PARK. L. I.. N. Y.

33 modein lanrs - A. M. F automatic pinapotters - open 24 hours - 
fZe*tau:ant - Cockta‘1 loungc - Free instjucticn - Wc welccnie Dcgin- 

ne;s - Advanced - Pros. complete pro shop. Ample parking

FR 8-9851

Wa- u and Sincere Holiday Greetings
ED S TH0PICAL ACOUARIUM AND TACKLE '

2 Scranton Avė- LYNEROOK. L. I.. N. Y. ' 'į
i One of Long Islande mest conaplcte Aquarium for tropical fish and; 

acee-.sorics. Tvvo locations. Closed Wed. Open Sun. 10 to 5.
9 Hempstead Tpke. FARMINGDALE. L. I.. N. Y.

68 Glen Street
Glen Cove, L. I.. N

OR 1-3737

Holiday Greetings
YOUNG'S PHOTO OFFSET

LO 1-7273 MY 4-0515

Service Ine.
189 Route 17 

Paramos, N. J.
CO 1-5150

VVarm and Sincere Holiday Greetings ,s" j
LONG ISLAND TRAVEL SERVICE

9 Bridge St., GLEN COVE. L. I.. N. Y.
the Traveler Since 1930" — Authorized. and Bonded Agentst/’Serving

' for Ali Airline and Stcamship Companies ’
> / Charge — Expert Advice ori Best Routes and Low Fares

OR 6-6000

Tickets Issued VVithout ’- -- į
’t i u

VVarm and Sincere Holiday Greetings 
To Ali our Friends and Patrons 

ANDREVV HAIR STYLIST

VVarm and Sincere Holiday Greetings ]
FRANK BRAGLIA’S LAS VEGAS SUPPER CLUB------- j

235 Robbins Lane, SYOSSET. L. I.. N. Y:
Famotis for sūlcin steaks - Filct Mignon — Distinctive Catering to alk 
sočiai funetiens. Accommodations Parties 6 to 600, including enter-į 
tainment — .Full Broadvvay Revue 5 nights week1y — Tuo Orchestras!

;• — Ample parking j
OV 1-1100 ’

Holiday Greetings

218 Pettit Avė- EELLMORE. L. I. N Y
Permanents Cold VVaves our Specialty. $7.50 up Expert Hair

1 Coloring and Creative Hair Styling Tipping Frosting Streaking 
Call for appointment

? ' CA 1-6931“

. . i..........................
VVarm and Sincere Holiday Greetings

AMBASSADOR LIQUORS FLORAL FASHION FURRIES. 14 Hempstead Avė- Lynbrook L.l- N.Y.
Į VVe specialize in all types of fur rcmodelng! Cert-.fied cold storage. 
f Expert fur ck aning. Large seleetion ready to vvcar f urs at lėw prices 
' ’ ' = ‘ ..............................

144 East 86 St. 
New York City
TR 6-3000

Free niek-up and delivery. Fur rcntals for spccial occasions LY 9-1727

COLUMSIA SAVINOS ANO LOAN ASSOCIATION

f-

VVarm and Sincere Holiday Greetings '■ ;
COUNTY WIDE GLASS CO.

3252 Railroad Avė., VVANTAGH. L. I.. N. Y.
Auto gla«s niirrors Teps - Mirrors Resilvėred - Thcrmopanes - 
Storm VVIndows - Tub Enclosures - Shower Doors - Storm Doors 
V.’.nlo'.vM - Jalousies - V nctian Shrfdes - Insurance Claims - Storm

Damage Repairs
lAt R. R. Station> SU 1-4545

VVarm and sincere 
Holiday Greetings

FRED-MAR HAIR STYLISTS
1011 Marė Avė 

Brnnx. N. Y.
OL 3-3860

Branch Office

a nt-

93:22 Jamaica Avė.. VVoodhavcn, L. I.. N. Y.
10-619 Continental Avė.. Forrst L. I..

Boxes available at both offices



w-
nu

2-2 lie-

jaunasis Jromandos dalyvis Al- 
(15 0-į, laįniėda-

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. OELANCY, N.Y.C.

Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksomas, pliušas, gobelenas,

įš ęųlęs- Šiuokart jįs> įveikė 
Kramėrį.

Bostono mokyklų baigminė-
. nirmūnu srunėi • atsidūrė

IŠSIUNTIMU REIKALINGA PA8I RŪPINTI JAU O A BARI ..

mošų atminės SSSR, Ukromoje, Gudijoje, Lietu- 
K A Lotvtjąje, Estijoje, Užkarpatije labiausiai 

vertina gautam snmtiag???
Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI. 
IC1PR P*rfcti vilnones medžiagas dovanom pa- 

įįont žemiausiom kainom mieste?
TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS >

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SESTAD1ENIUS, NUO 9 RYTO IKI 6:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Easex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

WEISS & KATZ, INC.
187 ORCHARD ST., N. Y . C. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt. 
Audiniai yra angliškos ir vietinės vilnos, šilko ir medvilnės

Specialiai žemos kainos tiems, 
kurie siunčia audinius į užsienį.

Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau
patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

l

SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 

ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.
Maišytos ir rayoninės medžiagas parduodamos griežtai urmb 

(wholesale) kainomis.

K & K FABRICS

4

| 1158 East Jersey Street, Ellzabeth, N. J.
! Telefonas: ELizabeth 4-1711
♦ ATDARAS KETVIRTADIENIAIS IKI 9 V AL. VAKARO
| Mūsų .kainos vyrų drabužiams prasideda nuo $9.50 už pilną eilutę

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

BROOKLYN 6, N. Y.

S & G MEAT MARKET <

Lietuviška ir europietiška duona• ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai

36-38-40 STAGG ST.

Telefonas: STagg 2-5938

?h And rasis - TRAVEL AGENCY - REAL ESTATE -Insurance

—HAVENREALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incorne Tax
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vai.
87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tek VI7-4477

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE 

Home-Made Bologna 
ANTANAS VAITKUS, vedėjas 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

346 Grand Street, Brooklyn 11, N.Y. — Tel Stagg 2-4329

se, pirmūnų grupėj * atsidūrė 
Algis Leonavičius su 2Vz taškų 
(iš 3). Algis Makaitis iš pirme
nybių iškrito. Jis nedalyvavo 
I rate. Mažųjų baigmėj Jonas 
Daugirdas (11 m.), pelnijo 1 
tašką, bet prarado 2. Užbaiga 
sausio 7 d. .

Massachusetts A ir B kl. at
viros p-bės bus gruodžio 30 - 
sausio 2 d.d. Cambridge ‘Y’.

“Chess Revievo” gruodžio nr. 
talpina Lietuvos meisterio Vla
do Mikėno (seniau, anuot red. 
Hurwitzo, pravardžiuoto Mi- 
key Mouse), deimantinę parti
ją iš 1941 metų, kurioje Mikė
nas; nuostabių aukų dėka, su
dorojo Gruzinske Lebedevą.

Latvių žurnalo “Šacha Pa- 
saule” redaktorius A. Liep- 
nieks (1226 S. 26th St., Lin
coln. Nebr.), siunčia sveikini
mus lietuvių šachmatininkams 
Kalėdų švenčių ir Naujųjų 
Metų proga. Laiške nusiskun
džia, kad vos tik pora lietuvių 
skaito Šacha Pasaule, nežiū
rint, kad jis asmeniškai nema
ža jų pažįsta: Zujų, Škėmą. 
Arlauską, Žalį, Žukaitį ir kt.

Žurnale talpinamos žinios iš 
lietuvių ir estų šachmatininkų 
veiklos. Kaina metams $6, jau
niesiems (iki 21 metų) $4.00. 
Žurnalas mėnesinis, 16 psl., ir 
viršelis. Vertas užsiprenume
ruoti.

Povilas Tautvaišas, draug su 
Edmar Medniu ir Janiu Tums 
komentuoja pasaulio meisterio 
M. Tai partijas, Latvių šach
matų s-gos išleidžiamoj kny
goj apie tą patį Tai. Knyga su
redaguota A. Liepnieko.

Partija, kurioj Ged. Švei
kauskas, praeitų metų Bostono 
meisteris, sudorojo naują Bos
tono meisterį Carl Freeman iš 
Oklahomos, dabar studijuo
jantį Bostone. Partija žaista 
tarpklubinėse Bostono rungty
nėse Lietuviai - Cambridge 2. 
Balti: C. Freeman, juodi —- G. 
Šveikauskas.

1. e4 c5 2. Že2 d6 3. f3 Žf6 4. 
c3 e5 5. d4 Žbd7 6. d5 g6 7. Re3 
Rg7 8. Žd2 0-0 9.a4Ve7 10. 
Žcl Žh5 11. g4 Žf4 12. R:Ž e:R 
13. h4 f 5 14. g5h6 15. g:h Rf6! 
16. Vc2 R:h4- 17. Kdl Že5 18. 
Žd3Rg3 19. Ž.ŽV:Ž 20. Rd3 
f :e4 21. R:e4 Rf5 22. c4 Bae8 
23. Ba3 Be7 24. Bd3 Bfe8 25. 
Kcl Vf6 26. Kbl B.R! 27. f:B 
B:e4! 28. Ka2 Bd4 29. h7-t- Kh8 
30. Vb3B:B 31. V:b7 Vf8 32.

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU
VES. SALĖS PARENGIMAMS IR 
SUSIRINKIMAMS NEMOKAMAI.

Tel. MU 3-2928
VACYS STEPONIS

Žb3 f3! 33. V:a7 Be3 34. a5 Be7 
35. Vb6 Rd3 36. Žd2 Rf4 37. 
Vb3 R:Ž 38. V:d3 Rra5 39. V:g6 
Bg7 40. Ve4 f2 41. Bfl Rel 42. 
Ve2Ba7+ 43. Kbl Vf5+ 44? 
Kcl Bal matas.

Sol LIONĖ JUODYTE-Mathews 
yra įdainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Piay Hi-Fi I

"MANO
LIETUVOS

PRISIMINIMAI”

Records

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98

Antrąją mažą (angliškai)----
"Christmas Carols"

Shepherd Boy and Sleeping Child 
Kaina 98č

Išleistos MiU Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida

Gaunama:
Alex Mathews—256 Union Avė., 
Brooklyn 11, N.Y.; Jack J.Stukas 
—1264 White St., Hillaide, N. J.; 
Juozas Ginkus — 495 Grand St., 
Brooklyn 11, N.Y.; Darbininkas 
—910 Willoughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

Pmnoji komanda paskutinių
jų pirmenybių rungtynių nebai
gė. Pradėjus snigti, teisėjas ne- < 

■ siiyžo pradėti antrojo kėlinio, 
nes nesimatė aikštės linijų, f ’ 
Prieš tai pirmame kėlinyje . 
prieš stiprius Pfaelzer SC mū
siškiai visai neblogai išrodė, 
baigdami kėlinį 1:1 ir turėjo 
progų pasiekti daugiau įvarčių. 
Du nauji žaidikai dar turės įro
dyti, kad jie yra komandai pa
stiprinimas. Rungtynių nutrau
kimu, tur būt, labiausia džiau
gėsi vidurio saugas Kulys, gi
męs ir augęs Urugvajuje, pir
mą kartą išvydęs sniegą.

Rezervinė pralaimėjo 0:4. Jau
niai draugiškame susitikime į- 
veikė DSC Brooklyn 5:1. Lai
mėjo ir mažučiai prieš čekosio- 
vakus 1:0, o jaunučiai 2:1.

Per Kalėdas rungtynių mū
siškiai neturės. Atrodo, nebus | 
ir Naujų Metų savaitgalyje^ |

Krepšininkai pralaimi I

Krepšininkai 1960 metus bai- I 
gė nesėkmingai, prapylė juodie- I 
šiem Tramps 28:64. Teko įsi- ! 
tikinti, kad atletai vien tik jau
nomis jėgomis, be senųjų, toli ' 
nevažiuos.

Ir krepšininkai šiais metais 
rungtynių daugiau nebeturi.

Visiems sportininkams ir skai
tytojams linksmų švenčių linki

Atletas

TeL: APplegate 7-0349 Sav. V. ZELENIS

BANGA T&LEVISION
34-23 FULTON STREET BROOKLYN 8, N. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono kainos
• 46% nuolaidos vokiškiems Blaupunkt radio bei stereo HI-FI

aparatams * '
• Dideli atpiginimai aukščiausiai įvertintoms Admiral ir Motorola

23 inčų televizijoms, bei stereo HI-FI ‘

Nemokamai dovanos su kiekvienu pirkiniu

422 Menahan Street, Ridgėwood, Brooklyn. N. Y*’ 
Tek HYacint 7-4677

- . -r-. ' . ...... .

Norite gerosmeniškos fotografijos
- PORTRETO. AEDIOŠ VAIKŲ 

įvairių prosų — vestuvių, krikštyn^ gimtadienių, pobūvių & 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti%eną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys

PYT. MAŽELIS

Televizijos, HI-FI bei vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 
kvalifikuoto techniko .

<s
Darbo valandos: kasdien iki 7 vai. vak.; penktad. iki 9 vai. vak.

WHITE HORSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. Tel. VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

VARTOTI RŪBAI
siųsti į Europą, beveik kaip nąu- 
ji, moterims, vyrams ir vaikams 
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

naujas, nuo $20 
Kostiumai $9 

ir augščiau
Kelnės 100% vilnos-. $4 

Žieminiai palitai nuo $8 
MOTERIŠKOS SUKNELĖS $3 

MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4
Vilna ir šilkas

Vilnonis švarkelis $1.50 
Mergaitėm nyloninės suknelės $1 
Nylon bliuskelėms ir vyriškiems 
baltiniams kainos — nuo 70<*-$l 

Kiekvienas daiktas beveik naujas 
Prašome įsitikinti pačiam 

be jokio įsipareigojimo

nuo 10 vai ryto iki 7 vai popiet 
Nuo pirmad. iki sekmad. imtinai

— ĮSIDĖMĖKITE MOSU ADRESĄ —

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES

1575 3rd AVENUE (88-89 Sts.) 
TeL: TR 6-7460

PAUL’S RESTAURANT
LIQUORS — BEER — WINES

SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 
šeštadieniais ir sekmadieniais 

griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 
Sav. P. VIŠNIAUSKAS

31 Spring St., New Britam, Conn. Tek BA 3-9771 .

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo- ; 
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.

Telefonas > 'VIrginia 3-3544

Lietuviškų produktų:
<

DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ ;

PETRO LISAUSKO
krautuve

64-09 Clinton Avenue, Maspeth 75, N. Y. TW 4-8087 
Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 

Perkant didesniais kiekiais pristatoma į namus nemokamai

110-04 Jamaica Avenue

1860

CH 9-1300

Eastem Parkway Office: 
539 EASTERN PARKWAY 

at Nostrand Avenue 
Pirmadieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet 

Pirmad. vakarais nuo 5 iki 8 v 
PResident 3*7000

CARNEY’S GLASS and MIRROR CO.

CURVED WINDSHIELD SPECIALISTS
INSURANCE REPLACEMENTS ON AUTO SAFETY GLASS AND 
PLATE GLASS • WE HONOR DINER’S CLUB CREDIT CARDS 
• VISIT OUR MODERN SHOWROOM FOR DECORATIVE 
MIRRORS AND CLOCKS • SHOWER DOORS - GLASS TOPS 

. - TABLE PADS • SPECIALISTS IN ALL TYPES OF GLAZING 
Aluminum Storm Windows Repaired

1125 NORTH BROADWAY MASSAPEQŲA, N. Y.

PADĖKA

Liet. Moterų Atstovybės N. 
Yorko klubas nuoširdžiai dėko
ja visiems prisidėjusiems auko
mis, darbu, bilietų platinimu, 
moraline parama Tarptautinės 
parodos metu.'

Ypatingą padėką reiškiame 
konsului A. Simučiui, Laisvės 
Komitetui, V. Sidzikauskui, A- 
merikos Lietuvių Tarybos New 
Yorko skyriui; Moterų Vieny
bei ir jos pirm. Elenai Kulber; 
Siuvėjų lokalui, Lituanus redak
cijai, P. Matulaitienei ir jos šo
kėjų grupei, vaikams, dalyva
vusiems parodoje ir E. Kregž- 
dienei, Jokūbui Stukui. I. Di
lienei, A. Kazickienei, P. Lapie
nei, B. Paprockienei, J. Simu
tienei O. ir J. Ginkams. P. 
Lesauskui, V. Stroliai, V. Kul- 
pavičiui, B. Oniūnui, p. Piliui, 
J. Sileikiui, J. ir O. Valaičiams; 
Chicagoje — PLB Chicagos 
apygardai, dail. A. Rūkštelei, 
dail. A. Vijeikiui. Draugo ad
ministracijai ir redakcijai; spau
dai, mus nuoširdžiai rėmusiai, 
visuomenei, atsilankiusiai pas 
mus; narėms, kruoščiai attiku
sioms savo pareigas.

Visiems linkime gražių Kalė
dų ir laimingų Naujų Metų;

NORI PIRKTI AR PARDUOTI 
NAMUS—TAIP PAT APDRAUDŲ

AMERICAN HOME REALTY
84-14 Jamaica Avė., Woodhaven21,
N. Y. — (Forest Parkway stotis)

Tel. Hlckory 1-5220

WILLIAM J. DRAKE
Licensed Real Estate Broker

Lietuviams Specialus Patarnavimas

<

< 1 
Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės <

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

Richmond Hill 18, N. Y. ;

Tel. VIrginia 6-1800

ŠVENČIAME ŠIMTMETINI JUBILĖJŲ

PASKUTINIU NUTARIMU 3%
DIVIDENDAI IŠMOKAMI * ----

PER METUS

1960

f

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
daugiau (3%% normalaus ir *4% specialaus priedo)

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS -----
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS 

NUO PADĖJIMO DIENOS 
apskaičiuojama METŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK
A MUTUAL BANK

kur Jūsų pinigai tarnauja tik Jums
BROOKLYN, New York

Brodwfcv Office: 
135 BROAOWAY at Bedford Avė. 

Antradieniais - Penktadieniais 
nuo 9 v. ryto iki 3 v. popiet

Pirmadieniais — 
nuo 9 v. ryto iki T v vakaro 

STagg 2-6676

1

Mernber Federal Deposit Insurance Corporation


