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Mes turime pasitikėjimą gerosios valios žmonėmis
Popiežius Jonas XXIII savo 

kalboje, kurią pasakė kardino
lų kolegijai, atėjus jo pasvei
kinti Kristaus Gimimo šventės 
išvakarėse, priminė šv. Jono 
evangelijos žodžius: “Mes ma- 
tėm jo garbę, garbę vienatinio

Tėvo gimusio Sūnaus, pilno 
malonės ir tiesos” (Jon. 1,14). 
Ragino laikytis tos Kristaus tie
sos privačiame ir viešame gy
venime, nes dabar labiausiai 
jai prieštaraujama.

Neminėdamas vardu komu
nizmo, davė suprasti, kad Die
vo tiesai didžiausi prieštaravi
mą sudaro materialistinis ir 
ateistinis gyvenimo supratimas, 
kuris yra apėmęs nemažą dali 
pa«mlio. . Griaunama viešoji 
tvarka ir šeimų pagrindai, su
daroma grėsmė neatsilaikyti tie
soje ir doroje atskiriem asme
nim; ypač nukenčia silpnieji ir

Naujas lietuvis prelatas 
Bostono vyskupijoje

PREL. PR. JUŠKAITIS

Gruodžio 22 šv. Tėvas pa
kėlė prelatu kun: Pranciškų 
Jųškaitį. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos kleboną, Cambridge. 
Mass. Kun. Pr. Juškaitis yra 
gimęs Lietuvoje, 1883 lapkričio 
15, ten ėjęs pradinį ir vidu
rinį mokslą. Atvykęs 
riką pas savo gimines 
ton, Mass.), pradžioje 
dirbo fabrike. Vėliau 

į Ame- 
(Brock- 
sunki.> 
mokėsi 

Valparaiso universitete, kurį
baigęs dvigubu bakalauro laips 
niu — tiksliųjų mokslų ir me 
no, įstojo į Brightono kunigi 
seminariją. Kunigu įšventintai 
1917 spalio 19. Trumpam laiku 
buvo paskirtas į So. Bostoną 
Nuo 1917 metų pabaigos gyve 
na ir dirba Cambridge, Mass 
Jo pastangomis buvo atnaujin 
ta bažnyčia. įsteigta įvairių or 
ganizacijų, atkviestos Nukry 
žinotojo Jėzaus seserys mokyto 
jos ir įkurta pradinė mokyki; 
(1926).'

Šiemet kun. Pr; Juškaitis 
klebonaudamas jau 44 metus 
atšventė ir parapijos įkūrimi 
auksinį jubilėjų, kuris praėjo 
pakilia nuotaika. Bostono kar
dinolas Richard J. Cushingas 
gėrėjosi iškilmėm bažnyčioje. 
Kardinolo pristatymu šv. Tėvas 
įvertino klebono kun. Pr. Juš- 
kaičio aukas ir didelius darbus 
ir jam suteikė Right Reverend 
titulą. Parapiečiai džiaugiasi ir 
sveikina savo kleboną ir di
džiuojasi galėdami turėti prela
tą savo klebonu. Įvilktuvių 
kilmės dar nėra paskelbtos.

(S.

iš-

J.)

27— Prancūzija gruodžio 
Saharoje susprogdino savo tre
čią atominę bombą mažojo pa
vidalo.

Šv. Tėvo kalėdinė kalba Miestui ir Pasauliui

nekaltieji. Kreipėsi į politikus, 
intelektualus, auklėtojus, visuo^ 
menės veikėjus ir tėvus—visus 
geros valios žmones, kad būtų 
veikliai, pasipriešinta netiesai 
ir r ’ ’ ‘

LAIMINA Miestą ir Pasauli.

TOKSAI ŠVENTINIS PASVEIKINIMAS REIŠKIA?
Tvlor •uvo a ■i

N. Y. Times gruodžio 28 pa
skelbė. kad prezidentas Eisen- 
hov.eris ir išrinktasis preziden
tas Kenr.edy specialius-švenčių 
sveikinimus gruodžio 27 pasiun
tė per Laisvosios Europos radi
ją komunistų pavergtiem rytų 
Europos kraštam.

Kennedy pasveikinimas yra 
bendro pobūdžio: pabrėžia tarp 
Amerikos ir rytų Europos ar
timus ryšius, kurie siekia Ame
rikos revoliucijos laikus, ir lin
ki tų tautų giliausio troškimo 
išsipildę rr.o.

Eisen.'.o.vei is savo sveikini-

supranta ir remia Čekoslovaki
jos, Vengrijos, Lenkijos, Bul
garijos ir Rumunijos tautų aspi
racijas i taiką su laisve ir tei
singumu”.

Prez. Eisenhovverio sveikini
mas nustebino: minėdamas ki
tus pavergtus kraštus, jis nu
tylėjo Lietuvos. Latvijos. Esti
jos kraštus.

Ką tai reiškia? Ar tai nauja

JOHN ENDERS. Harvardo universiteto pagarsėjęs vi.-ų tyrinėtojas.

Metų žmonės iš viršūnių ir padugnių
Associated Press nariai, ku

rie dirba spaudoje, televizijo
je ar radijo pranešimuose, iš
rinko 1960 kabiausiai dėmesį 
patraukusius žmones. Amerikos 
gyvenime tokis žmogus išrink
tas Kennedy. tarptautiniame — 
Chruščiovas, religiniame — po
piežius Jonas XXIII. bizny ir 
pramonėje George Romney, A- 
merican Motors prezidertas, 
darbo srityje — Jame Hoffa, 
moksle —Wehrner von Braun,

“Dievo dovanų negalima nau
doti piktam*’. Tokiomis dovano
mis yra šviesa, garsas, spalva, 
žodis, gamtos jėgos, palenktos 
žmogui tarnauti jo išradimų ir

senojo prezidento politika? Tos 
minties nemėginom net prileis
ti Rita čia turėjo to- 
ki kalėdinį nemalonumą šutai 
s .: L-davai, Latvijai ir Estijai. 
Pradėjus teirautis, aiškėjo, kad 
sveikinimo iniciatyva išėjusi iŠ 
Laisvosios Europos radijo va
dovybės. Kadangi tas radijas 
duoda transliacijas tik į tas 5 
tautas, tai pasveikinimas ir bu
vęs neprašytas tik tom 5 su- 
minėtom tautom.

Jeigu Laisvosios Europos ra
dijo atstovai tiki tuo, ką jie 
sako, tai tokis jų aiškinimas tik 
rodo menką jų politinų išmin
tį. Noras demonstruoti vie
nom pavergtom tautom sveiki
nimus. o kitas apeiti tylom yra 
pavergtųjų solidarumo ardymas 
taigi ir pasitarnavimas laisvės 
priešui.. Tai nėra pasitarnavi
mas laisvės idėjai, o greičiau 
tik pasitarnavimas idėjai “edi- 
noj. nedieiimoj”, kurią caras 
valdė. Deja. Laisvosios Europos 
radijas visą laiką vykdo tokią 

pramogų — Clark Gable. spor
te — Floyd Patterson, boksi
ninkas.

Times žurnalas išrinko 15 
mokslo garsenybių “Men of the 
Year” (1961). Visi iš JAV. Visi 

. yra daug nusipelnę mokslo pa
žangai ir žmonijos gerovei. Kai 
kurie iš jų yra Nobelio laurea
tai. Atvaizde matomas John En- 
ders, virų tyrinėtojas, yra daug 
nusipelnęs kovai su Įvairiom 
ligom.

teatrai ir spauda prieštarauja 
tiesai, kada prieštarauja mo
ralei. “Gerbkite, kas yra tie
sa. Ji kviečia būti šviesiu pa
vyzdžiu visose gyvenimo srity- 

vie- 

demonstracinę politiką Baltijos 
valstybių atžvilgiu. Dar labiau 
stebina, kad Baltieji Rūmai taip 
neapdairiai pasidavė Laisvosios 
Europos provokacijai.

Ugnies skalpas 
šoko į dangy 
Bayonne, N. J. Gmcdžio 29 

prieš vidurnaktį kilo milžiniškas 
gaisras, ėmus sproginėti gazoli
no tankam, kurių vienoje visto- — Ben Gurian, Izraelio pre- krinta į akis, 
je buvo 300. Ugnis šovė į pa
dangę ir nušvietė visą apylin
kę. New Yorke buvo šviesu, 
kaip-nuo atominės bombos. Au
kų ir rimtų sužeidimų ligi šiol 
nepranešta. Apie 200 žmonių 
iš apylinkės evakuota. Sprogimo 
priežastys dar tiriamos. Tai tre-

AKYS NUKREIPTOS Į KINIJĄ 
Ar tai nėra kam. Kinijos pripažinimas?

Amerikos spaudoje šiuo me
tu daugiausia rašoma apie Ken
nedy vyriausybės planus Ame
rikos įstaigom centralizuoti ir 
suračionalinti. Kitas aktualus 
klausimas — projektai Jungti
nėm Tautom reformuo.i. Ir tre
čias daugiausia dėmesio keliąs 
— Kinijos pažanga, apie kurią 
daugiausia prikalbėjo Amerikos 
draugijos mokslo pažangai ska
tinti konferencija New Yorke. 
kurioje dalyvauja apie 7.000 
mokslininkų. Konferencijoje iš
kelta. kad Kinijoje per 10 me
tų padaryta didelė pažanga pa
ruošiant specialistų kadrus, su
rasta geologiniuose tyrinėjimuo
se mineralu tiek gausiai, kad 
Kinija būsianti viso pasaulio 
žaliavų didžiausias šaltinis. Ba

KURIS pirmaus 1961 metasi?, 

šam. profesiniam, socialiniam”.
Nors popiežius kalbėjo apie 

dabarties laikų niūrumą, dide
li nusisukimą nuo tiesos ir do
ros. bet pabrėžė, kad yra buvę 
praeityje dar sunkesnių dienų, 
o tačiau Kristaus tiesa nugalė
jo. Ragino būti "absoliučiai tik
riem. kad dvasinė pergalė bus 
su Jėzumi Kristumi”.

STREIKAS BELGIJOJE
Belgijoje antra savaitė su

trikdė visą gyvenimą socialis
tų suo’.ganizuotas streikas. Ne
veikia geležinkeliai, autobusai, 
elektros, dujų tiekimas. Vy
riausybė paršaukė kariuomenę 
net iš Vokietijos tvarkai palai
kyti ir darbininkam pakeisti. 
Priežastis — vyriausybės pa
ruošta ūkinė programa, kuri 
nori sutaupyti 320 mil. dol., iš 
dalies pakeliant mokesčius, iš 
dalies susiaurinant socialinius 
pagerinimus, pvz. pensijų am
žių nukeliant iki 65 metų. So
cialistai įžiūrėjo čia progą iš
eiti su šūkiais: “Salin Eyskens 
vyriausybė". Tą vyriausybę su
daro krikščionių socialų ir li
beralų koalicija, socialistai yra 
opozicijoje. Vyriausybė buvo 
priversta siaurinti išlaidas, ne
tekus pajamų iš Kongo.

Socialistų streikas pereina į 
riaušes. Streikininkai' griebiasi 
prievartos prieš dirbančius. Gat
vėse apmėtė akmenimis krautu
ves ir automobilius. Buvo susi
dūrimų su policija. Pažymėtina, 
kad pasigirsta komunistiniai šū
kiai ir komunistinis “Internacio
nalas”. Vyriausybė tebesilaiko 
kietai prieš sccialistų sukeltas 
riaušes.

zidentas, pareiškė, kad kiekvie
nas žydas, kuris negrįžta savo 
tėvynėn, ižduoda savo tautą ir 
Dievą.

čioji New Yorko apylinkės ne
laimė po lėktuvų katastrofos ir 
lėktuvnešio gaisro.

vo taip pat pranešta, kad Ki
nija jau turi savo atominės 
reaktorius. Netrukus ji turė
sianti ir atomines bombas.

KINIJOJE jaunamo karin.j apmokymą:. Atvangos metu viena® sau
go Šautuvus. Tautai 600 milijonų pakaktų ir Šautuvų kitus {veikti, 
bet turės ir atominę jtgą.

LAIMINGŲ NAUJ 
DARBININKO ręc^ccijai ir 

administracijai malonu pasvei
kinti ir palinkėti laimingų švie
sių naujųjų metų visiem mūsų 
skaitytojam, rėmėjam; ir ben- - 
dradarbiam, kurie taip nuošir
džiai ir gausiai savo aukom, 
raštais, paskatinimais ir pata
rimais palaikė mū$u ryžtą dirb
ti nelengvą 'lietuviškos infor
macijos darbą. Turime vilti, 
kad ir naujais metais susilauk
sime tokics pat paramos lietu
viškam spaudos darbui toliau 
palaikyti. Nepaisant visų sun
kumų, DARBININKO leidėjai. 
Tėvai Pranciškonai, daro visa, 
kad galima būtų išlaikyti savą
ją lietuvišką katalikišką spau
dą, neapsunkinant skaitytojų 
didesnėm išlaidom. Kiekvienas 
naujas skaitytojas 195T metais 
mums bus didelė parama. Vi
siem linkime sėkmės ir laimės 
naujus metus pasitinkant!

KENNEDY PRO ROOSEVELTĄ
- i

Me’rs teigiant, Souetai suskato kalbėti apie santykiu 
su teSa pagerėjimą, Kennedy prezidentaujant. Tu 
santykių idealu laiko Roosevelto laikus. — Kcdėl čia 

Rjoseveltas reikalingas?

Diplomatai Washingtone nu
stebinti dvilype Maskvos veik
la paskutinėm dienom. Wa- 
shingtone Menšikovas atsidė
jęs vaišina Amerikos politikus, 
ypačiai Kennedy artimus, ir į- 
kalbinėja. kad tikriausias kelias 
visiem klausimam spręsti esąs 
Chruščiovo susitikimas su Ken
nedy. Maskvoje gruodžio 23 už
sienių reikalų min. Gromyko inkorporacijos Baltijos
pasiskelbė esąs įgaliotas reikš
ti įsitikinimą, kad santykiai
tarp Sovietų ir Amerikos pa
gerėsią prezidentaujant Kenne
dy. '

J. Reston (N.Y.T.j sako, kad 
Maskva daug vilčių dedanti į 
A. Stevensoną ir rodanti juo 
susižavėjimą. Tačiau dar labiau

kad Gromyko, 
kaip ir Chruščiovas. į talką 
šaukiasi prezidento Roosevelto 
vardą ir jo laikus rodo pavyz
džiu dabartiniam prezidentui.

N. Y. Times tą gyrimą Roo- 
ševeltui ir niekinimą Trumanui 
bei Eisenhovveriui pajuto kaip 
Sovietų norą sudaryti “mitą” 
apie Rooseveltą. Pagal tą mitą 
Amerikos prezidentas Roosevel
tas turi atrodyti labai palankus 
Maskvos politikai. Nėra malonu, 
kad priešininkas taip ima gir
ti. Ir New Yorko laikraštis ve
damajam ėmė griauti mitą apie 
Rooseveltą. "Rooseveltas Sovie
tų imperializmo draugas buvo 
nedaugiau kaip jo du jpėdi-

J. EDCAR HOuViiH

Komunistai j jaunimą
FBI direktorius J. E. Hoo- 

vens paskelbė, kad Amerikos 
komunistų naujausias planas— 
brautis į jaunimą. Tam tiks
lui gruodžio 31 Chicagoje jie 
rengia konferenciją naujai jau
nimo sąjungai sukurti. Bus lei
džiamas ir laikraštis “New Ho- 
rizonts for Youth”.

į-'S.b'

I

niai". (Trumanas ir Eisenhovve- 
ris), — rašė laikraštis. Primi
nė. kad 1939 Roosevelto vals
tybės sekretorius CordelI Hull - 
atsisakė pripažinti rezultatus 
sovietų ir nacių bendro karo 
prieš Lenkiją. Roosevėltas kitą 
mėnesį apkaltino Sovietus agre
siją Jirieš Suomiją. Jis nepri
pažino, — sako laikraštis, ' —

mažų
valstybių: Estijos, Lietuvos ir 
Latvijos, kurias užgrobė Sovie
tų armija.

Tokius faktus primindamas, 
laikraštis nori išlaikyti didžio
jo prezidento paveikslą šva
rų nuo palankumo Sovietų im
perializmui. Tai nelengvas už
davinys. Tie trys pasipriešini
mo faktai nuskęsta paskesnėje 
Roosevelto politikoje, kada jis 
užleido Stalinui pusę Europos, 
Azijos gabalus ir leido jam 
virsti antrojo pasaulinio karo 
vieninteliu laimėtoju. Roosevel
to nuopelnu Sovietų imperia
lizmui niekas negali paneigti. 
Tik Roosevelto paskutinės poli
tikos dalyviai liudija griežtai 
dvi tos apgailėtinos politikos 
priežastis: prezidentas buvo jau 
ligonis; jis buvo apsėstas Bal
tuosiuose Rūmuose ir konferen
cijose su Stalinu išdavikų ar 
ignorantų.

Tai tragiškas prezidento pa
veikslas. Tokio Maskva norėtų 
sulaukti ir prezidento Kenne
dy. Tačiau ji žino, kad istori
ja nesikartos: Kennedy nega
lės būti tokis dosnus, kaip bu
vo Rooseveltas. Tad jei su Ken
nedy nesusikalbės, Maskva tu
rės kortą bent propagandai: 
mes siekėm gerų santykių, bet 
ne mes kalti, kad Kennedy ne
buvo vertas didžiojo Roosevel
to ...

O kad dabartiniu metu taip 
Maskva peršasi su pasitarimais 
Kennedy, J. Reston nurodo la
biausiai vieną priežastį: Chruš
čiovas nori demonstruoti savo 
Kinijos draugam, kad koegzis
tencija su Amerika sekasi lai
mėti tai, kam Kinijos draugai 
reikalauja ginklo.

Latks prarandamas?
Šen. M. Mansfield mano, kad 

tas nedidelis kraštas būsiąs dar 
viena Sovietų ir kom. Kinijos 
auka. Kinija jau pareiškė, kad 
įvykiai Laose gresia jos saugu
mui. Tai atviro įsikišimo pra
džia. Reikalą gadina Anglijos ir 
Prancūzijos nesutarimas su JA 
V. kuri tam kraštui sukišo 300 
mil. Anglija ir Prancūzija prita
ria "neutraliųjų” ir komunistų 
įsileidimui į vyriausybę.literatūroje — Allen Drury. ■



tuvoje netetdžiamk švęsti, bet 
jos iš žmonių širdžių neišplė- 
šiamos. šiemet jas palengvino 
švęsti sekmadienis, nors ir sek
madieniais verčiama dirbti.

Pasiekę laiškai dar prieš 
šventes rodė, kad žmonės savo 
namuose, nedideliame šeimos 
ratelyje, ruošiasi švęsti Kūčias 
ir Kalėdas. Kaimuose, kolcho
zuose, jautėsi visiškai šventiš
ka nuotaika. Jokia propaganda 
nieko negalėjo padaryti.

Miestuose bandyta šventes 
užspausti visokiais “komunis
tiniais parengimais ir susirin
kimais”. Daug kas turėjo dirb
ti “septynerių metų planui vyk
dyti”. Viename laiške rašo: 
“Turime daug .darbo visokio ... 

Dabar pas mus daug geriau, 
kaip seniau. Džiaugiamės, kad 
ir pas jus bus geriau, kaip iš
sirinkote naują prezidentą. Jus 
sveikina Eliutė”. (Eliutė rude
ni buvo išvežta i plėšinius “sa-

. į ■
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A Merry Christmas
May You Have a Wonderful

Holiday Season

Slnoere Best Wi*hes

To Ali
CHICAGO MOUNTING

GEAR AND MACHINE CO.

4820 W. 16th SL

CICERO. ILL.

Bl 2-2524

A Wonderful Christmas to Ali

and Our Wish for Peace and

Happiness Throughout the

New Year

I

I
OGDEN COIL AND

TRANSFORMER

3323 W. Cermak Rd.

vanoriškam darbui”. Red.). SVEIKINIMAS iš Linkuvos. ŠVENČIŲ sveikinimas iš Punsko. Phone 762-3050

CAMPBELL PRODUCTS COM.

505 West Main St.

BENSENVIULE, ILL

POrter 6-0900

Our Best Wishes

Of the Holy Season

CARROLLTON

ANO FINISHING CO.

1419 Harrison SL

TAylor 9-5830 CHICAGO. iii.

*** ę We Offer Our Sincere Greetings 

S at Christmas

PARMER RLEVATOR CO K

A. W. Pohiman, Mgr.

Grain, Feed, Seed, Coal 

Custom Cleaning, Mixing, Grindinę, 

CARROLLTOWN. ILL.

Phone Wlndsor 2-5111

Happy Holidays

Good Wishes

LEE TOOL CO.

1640 W. Wrightwood Avė.

Lincoln 9-7934 CHICAGO, III.

Holiday Greetings to all

ALL - STATE 
LŪMBER CO.

2939 S. Cicero Avė.
CHICAGO, ILL.

Phone: Bl 2-1033

Season’s Greetings

MICHAEL BARBIARZ

Yra gauta redakcijoje ir po
ra šventinių religinių atvirukų. 
Siuntėjai nerašo, kokiu būdu 
jos gautos. Abi, atrodo, gamin
tos fotografijos būdu nedideliu 
skaičium. Spalvos — tik juoda 
ir balta, žodžiai — rršyti ran
ka, kaip ir Sibiro maldaknygės. 
Viena pasiekė iš šiaurinės Lie
tuvos, antra — iš Suvalkų tri
kampio.

J. RAJECKO, LIETUVOS ATSTOVO, SVEIKINIMAS CHICAGO. ILL. CLASSIC BOWLING LANES

- — Vyriausias teismas panai
kino Arkansas išleistą įstatymą, 
kuris reikalavo iš viešųjų mo
kyklų mokytojų surašyti anke
toje, kokiose organizacijose kas 
yra dalyvavęs ir dalyvauja.

Praeitieji metai pasižymėjo 
lietuvių veiksnių, organizacijų, 
laikraštininkų ir atskirų asme
nų ypatingu veiklumu. Jis at
sispindėjo kalbose Vasario 16 
proga Kongrese bei Amerikos 
lietuvių minėjimuose. Jis at
spindėjo pabrėžime Lietuvos 
skriaudos okupacijos sukakties 
proga, jubilėjiniais suvažiavi
mais Žalgirio mūšio minėjimais 
bei paminklo žuvusiems už Lie
tuvos laisvę atidengimo ir ki
tomis progomis. Lietuvių veik
los pasėkoje atsakingų institu
cijų ir asmenų padaryta reikš-

mingų pareiškimų ir pasakyta 
reikšmingų kalbų Jungtinių 
Tautų posėdžiuose bei kitur. 
Veikla pasireiškė įvairiose vie
tose ir 
veiklos 
dvasioje 
Lietuvos
ir demaskavome neo-kolonializ- 
mo Tėvų žemėje siautimą.

įvairiais būdais. Tos 
pasėkoje mes patys 
stiprėjome, palaikėme 
prisikėlimo viltį gyvą

Šia proga reiškiu gilią pa
dėką visiems Amerikos lietu
viams už talkininkavimą Lietu
vos darbe vienu ar kitu būdu.

Esu patyręs daug moralinės

ROCHESTER, N. Y.

paramos metų bėgyje, o ypač 
švenčių metu. Nebegalėdamas 
asmeniškai visiems atsakyti ir 
visiems mane sveikinusiems pa
dėkoti, bent šiuo giliai nuošir
džiai už tai dėkoju.

May the Blessings of the » 

Christmas Season Fili Your Life 

With Happinness and Thankfulness '

PILGRIM LAUNORY, INC.

Matyas Bros., Proprietors 

1414 New York, AURORA

Phone TW 2-3314

Open Daily 9:30 to 1 A. M.

H

General Contractors 
601 N. Russell St. 

MT. PROSPECT, ILL.

Phone CL 5-4034

Joyous Holiday Wishes

ANESCO CO. .

Tel.: APplegate 7,0349 Sav. V. ZELENIS

BANGĄ TELEVISION
34-23 FULTON STREET*** BROOKLYN 8, IM. Y.

NAUDOKITĖS PROGA!
• Fedders (geriausios rūšies) oro vėsintuvai, žemiau sezono Kainos
• 40% 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 pirkimu
Televizijos, HI-FI bet vokiškų aparatų taisymas atliekamas RCA 

kvalifikuoto techniko

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

Būdama trečioje turistų gru
pėje, kuri grižo iš Lietuvos 
rugsėjo mėn., prašiaū>man leist

Savo keliu švenčių proga nuo 
širdžiai sveikinu visus gerašir
džius Amerikos lietuvius. Nau
jųjų Metų proga linkiu, kad 
jie būtų Lietuvos geradariams 
laimingesni, pavergtam lietuviui 
lengvesni bei viltingesni ir pri
artintų Lietuvos tikrosios lais
vės ir nepriklausomybės ryto
jų. Visiems linkiu ryžto ir atei
nančiais metais Lietuvą kelti ir 
pavergto lietuvio dalią lengvin
ti.

Rajeckas

Lietuvos atstovas 
aplankyti keturias <tas. Lei- Washingfe?l)60. gruodžio 19 
do nuvykti tik į vieną.

E Vilniaus mane nuvežė pas 
sesutę į tėviškę. Už vežimą Su
mokėjau 280 rublių.

Love and Joy to All on This

Happy Holiday

JĮVALLACE

Furniture and Upholstery

1922 S. Cicero, CICERO, ILL.

OLympic 2-0947

Holiday Cheer to all

from ... KAMPP

5707 W. Lake St

Chicago’s Home of Guaranteed

Laundering. — 48 Hour Service

1701-19 N. Milvvaukee

CHICAGO, ILL.

BR 8-9000

Season’s Greetings To Ali and our

Best Wishes for a Peaceful 1961

MILLER AND MAJOR

730 Ęast 63rd St.

CHICAGO. ILL.

Phone DO 3-5757

, Modern Chapels

Ample Parking Space

Our Prayers for Your

Christmas Happiness

KAREN'S SVVEDISH

TEA ROOM

Smorgasbord Daily

Cocktails a. Dinners. 7 days a week

Rte. 66 a. Lawndale on Rte. 71

H lckory 7-4848 McCOOK, ILL.

Phone AU 7-0905

CHICAGO, ILL.

Our Prayers for your Peace k 
. and Happiness at Christmas >

AL’S STANDARD
SERVICE STATION

Expert Motor a. Brake Service J
6042 West 63rd SL

PO 7-935(2 CHICAGO, ILL.

May this Christmas bring

many spiritual joys to you

and your families

S & G MEAT MARKEI FURNITURE CO.
LA PORTE TRANSIT CO.

buvusi
J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ 

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 

349 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. — Tel. Stagę 2-4329

112 N. Hale, WHEATON, ILL. -

Phone MO 8-1300

Good Cheer and Happiness

Direct Motor Service to

Chicago from La Porte

LA PORTE. IND.

1860 ŠVENČIAME ŠIMTMETINĮ JUBILĖJŲ 1960

PASKUTINIU NUTARIMU 
DIVIDENDAI IŠMOKAMI

»3%
| JĮ PEB. METUS

Dividendai apskaičiuojami metų ketvirčiais dviems metams ar 
(3’2% normalaus ir *4% specialaus priedo)daugiau

31/2% NORMALUS DIVIDENDAS
PER METUS METŲ KETVIRČIAIS

NUO PADĖJ MO DIENOS 
apskaičiuojama M2TŲ KETVIRČIAIS

Užeikite, rašykite ar telefonuokite bet kuriam mūsų banko skyriui

THE

KINGS COUNTY
SAVTNGS BANK
A MUTUAL BANK 

'...kur jūsų pinigai tarnauja tik junta!'
BROOKLYN. New York

Kastom Parkwav 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

Brodway Office:
135 BROADWAY itBedford Avė 

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

Pirmadieniais —
nuo 9 v. rvto iki 7 v. vakaro 

STagg 2M75

Member FederaI Deposit Insurance Corporation

VERONIKA ZLOTKIENĖ
HOME PUBLISHING CO. Phone: 3628211

Season’s Greetings

To All Our Friends

ISLAND HOMES, INC.

13240 Avenue F

CHICAGO, ILL.

Phone: ESsex 5-2373

May your Happiness

be complete

BROVVN ROOFING CO.

740 West 138th SL

PU 5-1826 RTVERDALE, ILL.

uMm

Lowe and good Fellowship 
to Our Polish Friends

ALECKSON AGENCY

6044 N. California

"Peace on Earth

GoodwiII to Ali Men'

FAUCHER BROS.

CARTAGE

223 W. Ontario St.

SUperior 7-8105

CHICAGO, ILL.

CHICAGO, ILL.

Phone RO 1-1000

«IWW

May Your Happiness 
Be Complete

BRIGHTON BUILDING 
ANO MAINTENANCE CO.

3533 Archer Avė.

VI 7-0498
CHICAGO. ILL.

Su sesute nuvykau j Trus- | 
kavos miestą, kuriame bėra tik i 
kelios, šeimos ir vienas namas, 
kuriame, kaip aš prisimenu, gy- ' 
veno špitolninkai. Dabar yra ' 
paštas ir kitame gale — baž
nyčia. Užėjau pas kleboną, už- j 
prašiau mišias už tėvelius. Kle
bonas mane priėmė mandagiai, 
nusivedęs parodė bažnyčią, ku
ri man atrodė labai prasta. Kle
bono paklausiau, kaip einasi. 
Jis atsakė, kad su gerais žmo
nėmis galima gyventi. Jis ma
nęs prašė, gal iš Amerikos ga
lima atsiųsti kilimą prie alto
riaus. Būtų labai didelė dova
na. .' • ■

Nuėjau į kapines, aplankiau 
tėvelių kapus. Kapai labai ap- ' 
leisti, mūro tvora subyrėjusi, i 
žolėmis apaugusi. Sako, kad i 
niekas netaisys.

Jerry Buhler
Printers of Lake County —

Globė Ledgei

5809 Calumet, HAMMOND. IND.

Phone WE 2-2410

Best Wishes for a Happy

Yuletide to our Friends

ARCUS MFG. CO.

1134 N. Kilbourn

CHICAGO. ILL.

BE 5-2240

MARK CONBOY

Bowling La nes

4837 W. Madison

CHICAGO. ILL.

CO 1-9461

Kur buvo Brunopo dvaras, 
dabar yęa^mokykla ir Ramyga
los kombinatas. Viskas valdžios.

Važiavau per Ramygalą, kuri 
tebeturi dar senovišką akmenų 
grindinį.

Veronika Zlotkienė

Good Health and

Many Blessings to All

DEL - CAMPO

PIZZERIA

3028 W. Cermak Rd.

Phone: 522-2000

May Peace and Contentment

Be Yours at Yuletide

COLONIAL
KOLONITE CO.

2232 W. Armitage Avė.

C A 7-0300, Chicago, III.

a*P*awĮ!«sBtuKut*«|*MĮtaĮ^^

Ring out a Song of God

Cheer and Happiness

CAMPUS PHARMACY

LUCKY HORSESHOE

821 Noyes, EVANSTON

Phone U Niversity 4-3630

RESTAURANT

5259 W. 95th St.

OAKLA GA 5-9^8

’Where Friends meet"

Our Sincere Good Wi*hes

For a Merry and Blessed

Holiday Season

GENERAL FINANCE

LOAN CO.

phone Friendly Bob Adams

ANdover 3-2030

Joyous Holiday to All

BILTMORE

TIRE CO., INC.

2311 W. Oivision St.

CHICAGO, ILL.
Phone:'EVerglade 4-5111

CITY HALL

PERFECTION BOK CO.

615 N. Parkside Avė. 
Tel.: ES 8-0345 

CHICAGO. ILL.

PHARMACY

Prescription Center

Medical Arta Bldg.

14 Fox St., AURORA. ILL.

Phone TW 2-9712

BLUE FIRE OIL CO.

Furnace No. 2 and Range Oil 
Residential - Commercial

Institutional
Ūse our budget ptan 

3758 S. Shields Avė.

DR 3-3583 CHICAGO. ILL.

May Peace Abide With You 
Through All the Year*

BUCHHOLZ MOVERS
1657 N. Larabec' f

Ml 2-6145
CHICAGO. ILL.

Greetings from

DIVJSlON CHEVROLET

Reliabe — Courteous — Honest 
1801 W. Chicago Avė.

CHICAGO. ILL

CHesapeake 3-1300

Merry Holidays
To. All Our Friends

CICERO PACKING CO.

3S33 Cermak Rd.
CICERO. ILL.

OLympic 2-5238



Brooldyn, N. V.

FRANCISCAN <ATHERS 
AMERIKĄ, LOS 
rruviŲ ŽINIAS

THE WO8KE« <TW* 
Eina nuo 1915 mel 
ORGANĄ

f

Sovietinis kolonializmas ir nacionalinis judėjimas
. meryje (gruodžio 23) įžanginiu 
buvo primintas raudonųjų im- 'i 
perialistų pasitarimas Maskvoje 
lapkričio mėn. Pasitarime daly
vavo Sovietų Rusijos, jos sate
litinių kolonijų ir komunisti
nės Kinijos atstovai Viso 81.

Po pasitarimo išleistas sieks
ninis "Komunistę ir darbininkę 
partiįę atstovę pareiškimas". _

Tokiu vardu išleistas dėl to, 
kad yra įžūlus, akiplėšiškas, 
puoląs ir užgaunąs laisvojo pa
saulio valstybes. Sovietų Rusi
ja ir komunistinė Kinija, kaip 
valstybės, būtų susilaukusios 
protestų. Prisidengta “komunis
tų ir darbininkų partijų” var
du. Visi tačiau žino, kad be 
Maskvos pritarimo ir nutarimo 
jokie vieši pareiškimai nedaro
mi.
Pareiškime aptariama dabarti

nė tarptautinė padėtis ir daro
mos išvados ateičiai: kapitaliz
mas griūnąs, socializmas augąs 
— jo pergalė neišvengiama. 
Kartojama sena dialektinio ma
terializmo giesmelė: istorija ve
danti į materializmo ir komu
nizmo laimėjimą.

Nėra prasmės to ilgo raizgi
nio nagrinėti. Tokių komunisti
nių raštų yra tvanas. Tenka su
stoti tiktai prie tų dalykų, ku
riuos sveikas protas vienodai 
supranta, bet pikta valia savaip 
iškreipia. Ji kaltina kitus tuo. 
kuo yra pati kalta. Norime at
kreipti dėmesį, kas tame pa
reiškime kalbama anie kolonia
lizmą ir nacionalinį judėjimą.

.KAS YRA KOLONIJOS
Kolonijos gali būti ir yra dve

jopos. Viena reiškia grupę 
žmonių įsikūrusiu kitame kraš
te. Nuo to krašto žmonių juos 
skiria kalba, tautybė, religija, 
rasė, kultūra. Ta prasme vadi
name ir “lietuvių kolonijas A- 
merikoje” — didesnį ar mažes
nį vienoje vietoje gyvenančių 
lietuvių skaičių.

Senovės romėnai tokius nau
jakurius kitame krašte ir vadi
no “ko’onijomis” (colonia). Bet 

__ _ Romos imperija.' turėdama jė- 
las “Lituanus” iau eile metu ateitį. Tegu šviesus tikėjimas ^a’ tų kolonijų padaryda\o 
las Lituanus jau eilę metų * ®’_____________ J savo valdas — palenkdavo sa-
atiieka dideli darba. supazin- geresne Lietuvon ateitim lengvi- „aižiai visa ta krauta t; 
zlinziomoo <nt m na kasdienos tautinį ir Tjptu- v0 va-tiziai visą ta kraštą. ■ išdindamas svetimuosius su pa- _ “/IT- čia yra kilusi antroji kolonijos

prasmė: tai svetimas kraštas, 
pagrobtas stipresnės valdžios 
(metropolijos) ir jos išnaudoja
mas.

Nuo XV amžiaus daugiausia 
tokių kolonijų turėjo europie
čiai kituose žemynuose: Afri-

Užsieny)*

SUBSCRIPTION RATU 
Dom**tie yaariy —

Brooldyn, N. V. ------------------
HaM y**r —,----------------—
Forolgn
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Vliko žodis jaunimui
Jaunimą brandina laikas. Jis 

turi jaunimui daug daugiau 
reikšmės, negu suaugusiam. Lai 
kas suaugusiųjų jau nebeliečia, 
o jaunimą dažnai padaro visiš
kai kitokį: atsiskiria nuo senes
nės kartos savo pažiūrom ir 
nuotaikom. Jaunimas, kaip sa
koma, bręsta “savo laikam” — 
savo ateičiai.

Mūsų jaunimas, augęs bėgi- 
. mo ir tremties sąlygom, bren

dęs naujoje aplinkoje, yra vei
kiamas įtakos, kuri tolina jį 
nuo tėvų gimtojo krašto, savo 
tautos ir kalbos. Laikas ir ap
linkybės daro savo, nors ir 
kaip joms spirtumeis. Tuo tar
pu visų mūsų pagrindinis už
davinys likti ištikimiem savo 
tautai ir veikliem jos vadavimo 
darbe. Turime nugalėti užsidel- 
susį laiką ir turime įveikti vi
sas kliūtis, bet savo pasiekti.

Šiam uždaviniui priminti, Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas, posėdžiavęs Nevv 
Yorke, kreipėsi ir į lietuvišką
jį jaunina tokiu žodžiu:

šviesiečiai, o taip pat atskiri 
studentai, santykiaudami su 
svetimaisiais, turi nuolatinių 
progų priminti lietuvių tautai 
padarytą skriaudą ir surasti vis 
naujų draugų Lietuvai.

Šioje idėjų lūžio ir naujos 
technikos gadynėje jaunimas 
įgyja didžiulę reikšmę. Pasau
lio ir kartu tautų ateitis pa
reis nuo to, kaip jaunimas su
pras savo uždavinius ir tikslus, 
šioji problema lygiai gula ant 
lietuvių jaunimo Lietuvoje pe
čių. Lietuvoje jaunimo lūpos 
yra sukaustytos svetimo paver
gimo, priespaudos ir persekio
jimo. Todėl laisvojo pasaulio 
lietuvių jaunimo pareiga įgau
na dar reikšmingesnės svarbos. 
Iš jo pavergtasis kraštas lau
kia pagalbos žygių.

Siekdamas jaunimo aktyvumą 
padidinti, Vlikas kreipiasi ne 
tik į politines grupes ir laisvi
nimo darbą dirbančias organi
zacijas, bet lygiai į visas kul
tūrines, šalpos, religines, pro
fesines ir kitokias organizaci
jas ir jų vadovus ir kviečia 
juos rūpintis, kad lietuviškas 
jaunimas būtų įtraukiamas į 
aktyvią veiklą ir tautinį darbą. 
Nedarykime kliūčių jaunimui 
tapti visuomeniniais vadais. Pa
sitikėkime savo jaunimu ir drą
siai paveskime jam visuomeni-

tikslas būtų pasiektas. Džiugu, nes Lietuvos laisvinimo ir ki- 
kad jaunesniosios kartos lietu- tokias atsakingas pareigas. . 
viškas jaunimas yra atlikęs jau 
nemažai garbingų žygių tėvy- Tikėdamas šviesia Lietuvos 
nės labui. ateitimi, Vlikas pareiškia savo

Kovoje už tautos laisvę ir 
Lietuvos nepriklausomybę kiek 
vieno asmens ir kiekvienos be
sikeičiančios kartos įnašas yra 
reikšmingas, reikalingas ir svar
bus. Jis pratęsia tą kovą, kad

Lietuvių Studentų Sąjungos pasitikėjimą lietuvišku jaunimu 
anglų kalba leidžiamas žuma- *r i viltis ir Lietuvos

vergtosios Lietuvos problemo- vos lavinimo darbą. Tebūna 
mis. šia proga ypatingai pami- taĮP Pat lietuviškų ga
nėtinas* specialus numeris, skir- jėgų \r kartu vieninga jungtimi 
tas Lietuvos laisvės kovų dvi- tautinių tikslų besiekiant, 
dešimtmečiui ’ paminėti. lš rezoliucijų, priimtę Vliko 

Ateitininkai, skautai, santa- sesijos lapkričio 12-13 New
Yorke

PAULIUS JURKUS

Maskvos pareiškimas, kuris atsigręžia prieš Sovietu Rusiją
________ _______ :_______ :_______________ ■■_______________ S__ __________________ ' A"__  ■ ___ ___ »________ • .

koje, Azijoje, Australijoje. Is- Gruziją ... Dabar Sovietų Ru- 
panai buvo kolonizavę Pietų ’ sija yra užgrobusi dar daugiau 
Ameriką, anglai — Šiaurės A-: kraštų. Ji yra patįf didžiausia 
meriką. Vėliau čia atsirado ne- , kolonialinė svalstyl 
priklausomos valstybės. Dabar 
jos steigiami Azijoje ir Afriko
je, kur iš savo valdžios dau
giausia kolonijų paleido Angli
ja.

Caristinė Rusija, atsilikusi nuo 
kitų kraštų, neįsijungė į naujų 
žemių atradimą ir užvaldymą. 
Maskvos politinei jėgai stiprė
jant, ji kolonizavo kraštus prie 
savo sienų— Sibirą, Kaukazą, 
Pabaltę. Rusija užgrobė ir kolo
nizavo senas ir nepriklausomas 
valstybes — Lietuvą, Lenkiją,

tūlyje.
KOLONIALIZMAS* DABAR _
Maskvos pareiškime kalbama 

tiktai apie tcfkį kolonializmą, 
kurio likučiai dar yra likę iš 
senų kolonijų Azijoje ir Afri
koje. Apie sovietinį kolonializ
mą — nė žodžio, nors rusai 
kurdinami užimtuose kraštuose 
nors tie kraštai yra Sovietų Ru
sijos užgrobti ir, išnaudojami. 
Dėl to tie pareiškimo sakiniai, 
kurie smerkia kitų kolonializ
mą, atsigręžia į padus rusus, 
štai keli pavyzdžiai:

"Visoms tautoms, kurios dar 
supančiotos kolonializmo pan
čiais, turi būti visokeriopai pa
dedama iškovoti nacionalinę ne
priklausomybę ... Kolonistinės 
valstybės nedovanoja laisvės 
koloniįę tautoms ir savanoriš
kai nepalieka įę išnaudojamų 
šalių" ... —

Jei pasakyta “visoms tau
toms”, tai ir toms, kurias da
bar slegia sovietinis kolonializ
mas ir kuris savanoriškai neno
ri paleisti išnaudojamųjų. Tai 
parodė, pavyzdžiui, Vengrijos 
sukilimas, užgniaužtas rusų tan
kų. Tai. parodė taip pat Chruš
čiovo skubėjimas Lenkijon, kai

H

Lietuvos jaunimas po sovietinio kolonializmo vėliavom. Nuotrauka iš sovietinio albumo “Lietuva, šalis gra
žioji”. Būdingas ir sovietinis parašas: “Lietuvaičių kolonos”...

ir ten buvo beprasidedąs na
cionalinis judėjimas. Bet tai ne
padėsi ilgam kolonializmui išlai
kyti, kai jisai nyksta visam, pa
saulyje. Komunistinis pareiški
mas pranašauja pats apie save:

"Visiškas kolonializmo žlugi
mas neišvengiamas ... Kolonia- 
linė sistema iširs galutinai". ;.

Toji sistema, kuria ligi šiol 
Sovietų Rusija tvirčiausiai tebe
silaiko. Ją sūgriaus tautų lais
vės siekimas.

TAUTINIS JUDĖJIMAS
Pareiškimas jį vadina nacio

naliniu, kad skirtų nuo tokio 
tautinio judėjimo, kuris siekia 
išsilaisvinimo iš rusų vergijos. 
Lietuviai sako: kaip pavadinsi, 
nepagadinsi. Tautinis ar nacio
nalinis judėjimas yra tas pats. 
Skirtumo čia nedaro vartojimas 
tarptautinio žodžio, kuris kito
se kalbose yra įaugęs ir reiškia 
tą patį, ką ir lietuviškasis — 
tautinis judėjimas, susijęs su 
tauta. Lietuviai tarptautinį ter
miną “nacionalinis” pavartoja 
kartais tam, jog pabrėžtų kad 
tauta yra išaugusi į “naciją” 
— sąmoningą; susipratusią tau
tą, siekiančią savo nepriklau
somos valstybės. Ji negali bū- 
ti vergė kitos tautos. Ir Mask
vos pareiškimas pasako tą pa
tį, atsisukdamas piieš Sovietų 
Rusiją:

"Gausėja ir stiprėja vidaus 
jėgos, kurios pašauktos apginti 
taiką ir nacionalinę nepriklau
somybę ... Didelį vaidmenį ga
li turėti visos nacionalinės — . 
patriotinės jėgos, visi nacijos 
elementai, kurie pasirengę ko
voti už nacionalinę nepriklau
somybę prieš imperializmą". _

Tų tautinių — nacionalinių 
jėgų pakilimo Sovietų Rusija 
labiausiai ir bijo. Pavyzdžiui, 
stengiasi iškreipti ir juodinti 
Lietuvos praeitį, nepriklauso
mybės laikus, veikėjus, laisvąją 
lietuviškąją kūrybą, partizanus 
ir k. Bet tai yra tuščios pa
stangos. Anot paties pareiški
mo, ateina epocha su

"nauju didžiuliu nacionalinio 
išsivadavimo kovos pakilimu".

Bepročiy amžiuje
Ecuadore gruodžio 12 minia 

demonstravo su šūkiais: “Rusi
ja—taip! Jungtinės Valstybės— 
ne? Tegyvuoja Kuba!”. Minia ap 
vertė Amerikos konsulo auto
mobilį, išdaužė konsulato lan
gus.

Minią sukurstė tam pamiši
mui Ecuadoro prezidentas Jose 
Maria Velasco Ibarra, kuris vie
šoje kalboje pasmerkė J. Vals
tybes už tai, kad jos remian
čios ne Ecuadorą bet Peru jų 
ginče dėl sienų. Prezidentas gy
rė Sovietus, šaukdamas “mūsų 
brangus draugas Nikita”, “tai 
didelis vyras, kurio talentu aš 
žaviuosi”.

Kaip buvo su tom sienom? 
Ibarra buvo išrinktas preziden
tu šiemet Inauguracijos kalbo
je jis paskelbė atimsiąs iš Pe
ru džiungles, kurias jis gavo 
1942 sutartimi. Ibarra skelbė, 
kad ta sutartis negalioja, nes 
ji išgauta spaudimu. Tada Peru 
šaukėsi į sutartį garantavusias 
keturias valstybes: J. Valstybes, 
Čilę, Braziliją ir Argentiną. Jos 
atmetė Ibarra pretenzijas. Iš 
čia ir Ibarros rūstybė.

Tačiau Ibarra greitai apsižiū
rėjo, kad po jo kvailų žodžių 
gali būti rimtų pasekmių. Tos 
pat savaitės gale atsakomybę 
suvertė vidaus reikalų ministe- 
riui, apkaltino, kad jis Castro 
Šalininkas ir jį išmetė iš val
džios, kad pats vėl būtų geras 
Amerikai.

nukilo pas Stefaniją ir rado 
duris užrakintas. Piktas grįžo 
namo, pasiėmė dviratį ir išva
žiavo ieškoti Kosto ir savo mo
kinės. Jau ties Lauryno smuk
le išgirdo muziką. Siuvyklos

Tu gitarą užkabini!. Matai, 
koks mūsų miestelis! Mesk tą 
savo kvailą šokių muziką, kur
kiną gerą orkestrą.

— Bičiuli, pirma reikia ves
ti, tada gal jau bus ir kamba
rinė muzika — atsikvėpė links- langai praviri — ten girdis 
mas Kostas.

— Kad visur harmonijos 
trūksta. Pavyzdžiui Stefanija! 
Turi gitarą ir kažkokį berną.

Vargonininkas atėjo išsikvepi 
nęs, išsipustęs, pasikišęs gai
dų pluoštelį. Išgirdo valsą plyš- 
te plyštantį visom stygom. Ne- 
sibeldęs pasirodė slenkstyje.

— Sėsk, dieze, sėsk greičiau, 
kol ateis antifonų laikas! — 
sušuko Kostas ir vėl trenkė gi
tara. — Dabar polkutė!

— Panele Stefanija, ką jūs!
— susinervino vargonininkas.
— Prie,muzikos reikia prieiti Kodėl ji neteka? Na, mes, su-

vargonininkas, neleidžia net ap
kabinti. O kas ji? Siuvėja! At
sisveikino oriai lyg klebonijo
je po iškilmingų pietų.

Nelaukė, kol šis pasirodys 
take, — pirmas nukūrė dvira
čiu. Atsiradęs savo klėty, švil
pavo, niūniavo. Naktis kvepia, 
čirškia žiogai Tai bent naktis. 
Pilna žvaigždžių, lyg pažertų 
šešioliktinių gaidų. Jis skaito 
jas, švilpauja naują meliodiją.

Ankstų rytą Kostas išsku- pamažu. Reikia pirma išmokti pranti, mes tai mes, bet bernas 
bėjo į apskrities miestą. Seniu- gaidas. galėtų ir su siuvėja. Ji man
nijos reikalų juk ir ten visa- — Mes iš klausos rėžiame! nusiskundė, kad jos rūtas kaž-
da pilna. Užsuko pas amatų Paskui susirandame ir gaidas, kas ištrypė. Vadinas, saugoja
mokyklos mokytoją, kuris dir- — kikeno Kostas ir vis smar- mane, kad ją mokau. Kad bu
ba gitaras ir neblogai skambi- ^au, linksmiau trenkė gitarą, tų viskas gerai suharmonizuo- 
na. Ten paliko riebų pinigą ir Staiga jis sustojo ir pakabi- ta, gal būtų nebloga ir ši liau-

3 nebuvo, kad jie bus dingę mies-
STEFANUOS trobelėj tą pa- telio orkestrui.

čią dieną priešpiet sustojo siu- Vakare Kostas sukosi po na- 
vamoji ir prakalbo gitara. Kos- mus, patampė armoniką ir sku
tas .kikeno tenoriuku, čia brūkš- biais “seniūnijos” reikalais iš-
telėjo per stygas, čia, lanksty- važiavo. Sustojo ties uždengtu
damas pirštus, perbėgo per jos langu, kuriame sklido šviesa,
pečius, lyg grodamas savo kon- Apžiūrėjo patvorius ir krūmus,
stantinka. Kalbėjo ir apie mu- Vargonininko dviračio nebuvo,
ziką, bet ne taip kaip vargoni- bet viduje girdėjosi jo iškal-
ninkas. Be jokio, iškilmingumo, bingas balsas. Kostas stebėjo dviratį kiek įmanydamas. Ne
paprastai dėjo, ką išmanė ir pro užuolaidų plyšį, kaip vyks- sustojo nei savo klėtyje, tik — kreipėsi į vargonininką,
palydėjo juoku. ta pamoka. Tas diezas graibė- pas Lauryną švaistėsi juoku ir

— Prie šokių stok! Pamaty- si apie gitarą, nusimanė, kur gaivinosi alum.
si, išeisi į žmones! — pasakė spausti, kaip stygas padrebinti.
atsisveikindamas.

_ . , , . ko išmoko.Toks pat linksmas, lyg skam-

smuikas, kontrabasas, konstan- 
tinka, būgnas ir — gitara.

{žengė į vidų. Jie grojo su
sėdę, linksėdami galvom, vienas 
kitą pamokydami. Kai sustojo, 
vargonininkas tarė:

— Panele Stefanija, su tokia 
muzika!

— Kokios rankos taip ir 
trankos! — atšovė Antanas ir 
pradėjo kitą šokį.

Vargonininkas neišėjo. Ir kur
no gitarą ant sienos.

— Dabar tark žodelį ir pats,
dies dainelė. . jis dings, šie — vistiek muzi-

— Talentas, bičiuli! O reikia 
jį ugdyti.

—‘ Aš vienas nenoriu. Padėk 
visuose savo registruose, aukš- man! t

— Ir kas tau? — paklausė tuose ir žemuose tonuose. Kos- Kostas ilgai tą nakt| mąstė:
Kostas gerai įsižiūrėjo ir daug Laurynas. . . tas tai matė ir todėl šaipėsi, kodėl jis nesusipyko su var-

— Orkestras tuoj prabils. Bet Ferdinandas suprato reika- gonininkM. Keistas tipas! Ir ko

išsivežė tiek žinių, kad varė
kai. Sekmadienį buvo šokiai. 
Koks buvo nustebimas, kad or
kestre gitara grojo moteris, o 
prie pianino sėdėjo Ferdinan
das. Kostas triumfavo. Dar nie
kada nebuvo jo orkestras taip 
skambėjęs. Ir Stefanija dar nie- 

lą: jei pyptels ne į gaidą, rei- jis nori. Nejaugi visur tik mu- kada nebuvo taip susijaudinu- 
'' * " ziką mato. Ir mergaitėse. Kvai- si

— Kad jau po mišparų! Be- tas! Bet jei jis nebūtų pirmas Tylus jos gyvenimas, išpin- 
stalą, laukė mokytojo, įžengė lieka tik arbatą gerti! — nu- nuėjęs, ar Kostas būtų nusku- tas liūdnom dainom, dabar vi- 
Kostas. Si nustebusi sumišo, baigė jis. bėjęs pas Stefaniją? įr kunkuliavo. Trobelėj pa-
bet jis nelaukė — siūbuoda- Kai sėdėjo visi trys prie Tą savaitę abu keletą kartų daugėjo žmonių ir su siuvimais 
mas juoku, apsuko ją ir misi- stalo, jokio pavojaus nebuvo aplankė Stefaniją* drauge. Kos- ir su juoku. Čia sėdėjo ir Kos- 
kabino gitarą. — jokia negera ranka nepalie- tas gi juokėsi ir grįždamas vis

— Užteks.tų čigoniškų dai
nų! Va, valsas taip skambina
mas! Su nykščiu spausk čia, 
kiti pirštai čia gula ir pirmyn. 

Jis mokėjo ne tik parodyti, 
bet ir per stygas braukti.

Jis buvo sumišęs, paslydęs

Stefanija! Apsirengusi šven- Pamatysi, kas nutiks, 
tiškai. Ant stalo gėlytė. Kvie- Vakare, kai Stefanija, nu- kės visam išeiti, 
čia arbatos. Ir tas išdrįsta at- braukusi siuvinius ir patiesus 
sisėsti greta, kelia balsą ir ran
ką uždeda ant jos peties!

— Pone vargonininke! — 
pašoka ji.

Kostas tirpo iš džiaugsmo, 
nepastebėjo, kaip mindo rūtas, 

Sustojo pas brolius ir, traš- vešlias gražias rūtas. Ir jo 
kėdamas juoku, 'padėjo triūsti džiaugsmas dar labiau padidė- 
prie klijuojamo smuiko ir kon- jo kad vargonininkas ūmai at- 
trabaso. Abi ligoniai jau at- sistojo paraudęs. Pažįsta jį — 
gavo savo formas, ir pavojaus jau detonavo. Įsižeidė. Jis —

banti polkutė, pagyręs kamba
rių švarumą, pasidžiaugęs dar
želiu, jis nušvilpė keliu. O jau 
šypsojosi, o švilpavo daineles. 
Buvo neilgai ir taip sėkmingai. 
Stefanija!? Ir ko jos anksčiau 
nematė! Verta ją aplankyti. 
Bus muzikantė! Bus! sustodavo pas brolius muzikan

tus. Ten jau smuikas su kon- 
trabasu buvo suklijuoti ir nu
blizginti.

— Maniau, kad už savo anuo- Šeštadienio vakare Ferdinan-
nikos dumplių daugiau negali, das, nesulaukęs Kosto, vienas

tė Stefanijos kėdės. Ir anksčiau 
išėjo abu j gatvę.

— Bet ir tu, Kostai, talen
tas! — pratarė Ferdinandas.

tas ir Ferdinandas. Užeidavo ir 
laiškanešys iš pašto, bet nieka
da nebuvo nei Vinco nei An
tano. Iš šokių vakarų lydėjo 
Kostas ir Ferdinandas, bet nie
kada broliai siuvėjai.

(Bus daugiau)

— Amerikos atstovu į Pa
ryžių, kaip praneša iš Pary
žiaus Sulzberger, būsiąs Boh- 
lenas, o atstovu prie Nato — 
Achesonas. Abudu ten labai 
vertinami ir pageidaujami.

DiUonas nuėjo į iždo sekre
torius prieš Eisenhowerio ir 
Nixono valią.
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ncijoje ne- 
;ų nuolaidų 
.Gojo lėktu-
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labiausiai 
Nuo šiol

Vokietijos n.' 
Chruščiovas : 
balandžio 3 r 
riki i susiimk 
priemonių dė 
jino derybų

K O V A S
Įtampa dėl Berlyno 

Chruščiovas tebeskelui: 
rų Berlynas turi būti 
miestas. Su ta idėja ir

15. Lietuvos 
žymas.
' 19. Vakarus 

vyskupų vardu 
skelbtas Mask 
laiškas Vokieti 
ir kitu kraštų 
Chruščiovo nu 
taika.

savo tekių Į Berlyną ir vėl 
ihingioue balandžio 11 Ame-

uzijoje. Ame- 
; io kietesnių 
lyno, atsinau- 
nusiginklavi-

sui apie lake 
vaduos bomb 
metu Cnruščiovas pranešė apie 
tarppianetines raketas ir rake
tų mėginimus Pacifike; apie So
vietų planą kelionei į Marsą. 
Sovietam grasinant suvaržyti 
susisiekimą su vakaru Berlvnu,

neminėjęs de 
o jo planui dėl 
aujii o kalbas 
uos paMrašymą 
a. I tai Herteris

lyną. Anglijos veikiama ir 
Chruščiovo grasinama, Amerika 
nutarimo nevykdė.

11. Adenaueris, atmesdamas 
užkulisinius planus dėl Berly
no. pasisakė už status quo. An
glai tuo nepatenkinti; jie tikė
josi derybų dėl naujos kompro
misinės padėties, suvaržančios 
bėgimą Į Berlyną ir radijo pro
pagandą.

12. Atnaujintos derybos dėl 
atominių bandymų sustabdymo.

14. Maskva demonstravo de
centralizaciją: paskelbė panaiki
nanti MVD ir jos pareigas per
duodanti respublikom 'KGB pa
siliko).

mus valoyti potvarma. ■.
4: Lietuvoje Sr.ieK. omke 

hė apie Sovietų atleidi;...tų k :• 
riu įkurdinimą Lieru/m,c u.d. 
nant tokiu būdu rusų skaičių

13. Prancūzijos pi. ma ato.m 
nė bomba.

22 iki kovo S Erne '.ovre.'c 
kelionė po lotynų Amen i.ą.

Kiti Įvykiai:
5. Amerikoje pasirašyta plie

no sutartis, baigusi 116 dienų 
stieiką.

6. National .Airlines lėktuvas 
Bolivijoje žuvo su 34.

14. Lietuvoje Niunka skundė
si, kad Bažnyčia Lietuvoje tu
ri didelės Įtakos.

3 C'-2 lėktuvas nu- 
Sv^rdlovsko.
’vūmai priėmė re-

Iniciatyva ir ofenzyva, kaip 
ir anksčiau, buvo Maskvos ran
kose. Amerika tebuvo gynimo
si pozicijoje. Anglija ieškojo 
kompromiso. Stiprėjo pasiprie
šinimas Prancūzijos ir Vokieti
jos. Vis stipriau veržėsi i ak
tyvius dalyvius naujos Afrikos 
— .Xzi:os valstvbės, kurios žiū-

nauji kardino- 
aiši.is 85.
prancūzu laivas

<? (vas. 3'. .Apeidam 
vyriausybę, Cluusč 

ino tartis su Vckie 
udemokratais dėl ra 
, no padėties. Ame: ik 
Prancūzija. liauja v;
V.’ashingtone dėl be 

jos Berlyno ir numgi 
klausimu, labiausia d

Metai pradėti kalbom apie 
viršūnių būsimą konferenciją ir 
didėsianti susiartinimą, vykdant 
’Camp David’ dvasią. Artimiau
sia kliūtis kelyje į susiartinimą 
buvo Berlynas ir Vokietija. Pa
raleliai ėjo kitos kalbos iš abie
jų pusių — apie raketinius nau
jus laimėjimus.

Tos dvi paralelės kilo iki 
Paryžiaus viršūnių konferenci
jos. kurioje lauktas suar.ėji
mas virto dramatiniu išsiskyri
mu ir paaštrėjusiu šaltuoju ka
ru. Berlynas virto antraeiliu 
klausimu, ir kova 
tiiausiai dėl nau.
Kongo. Aižiro, K;
Amerikos. Kovos dramatiniai 
susikirtimai buvo manifestuoja
mi Jungtinėse Tautose.



PASAULIO ĮVYKIAI 1960 METAIS
(Atkelta iš 4 psl.) 

zoliucįją ui ryty ir vidurio Eu- 
ropos' nepriklausomybių atsta
tymą.

11. Izraelis pagrobė Argen
tinoje Eichmaną.

21 - 22. Čilėje žemės drebė
jime žuvo 5,000.

26. Saugumo Taryboj atmes
tas Sovietų skundas prieš Ame
riką dėl U-2.

27. Turkijoje perversmas , 
prieš Menderes.

30. Kongo nepriklausoma vals
tybė.

BIRŽELIS
Chruščiovas prieš Eisenhowe- 

rį; atšaukė ne tik jo kelionę 
i Maskvą, bet sukurstė ir Ja
ponijos socialistus, kad Eisen- 
hosveriui kvietimas, būtų atšauk
tas. Sovietai nutraukė nusigin
klavimo derybas — birželio 27. 
kad propagandą dėl nusigin
klavimo perkeltų i J. Tautas 
Sovietuose prasidėjo ko\a prieš 
“kairiuosius doktrinierius”. Ji 
labiausiai sustiprėjo lapkričio 
85 valstybių komunistinių ly
derių suvažiavime, kur Cnruš- 
čiovas laimėjo pritarimą “tai
kingos koegzistencijos” politi
kai.

BALSO dešimtasis seimas posėdžiavo Chicagoje. Atvaizde: seimo 
pirm. Si. Lūšys ir Saito reikalu vedė.as kun. L. Jankus..

Lietuvos pavergimo minėjimas Chicagoje.

Pietų

aiškaus prieš Kuba.
Mirė kard. John O'Hara. 
Jordanijoje užmuštas min

bet to nepalaikė nė “neu-

žodžiais J.
1 — spalio 

Afri- 
Kon-

Atcitinink , kongrese Chicagoje.

Kiti įvykiai:
15. Japonija atšaukė Eisen- 

hcv.eriui kvietimą. 16-26 jis lan
kėsi Filipinuose, Formozoje. Ko 
rejoje.

25. Prancūzijos pastangos su
sitarti su Alžiio sukilėliais be 
vaisių.

27. Sovietai nutraukė nusi
ginklavimo derybas, kurios ėjo 
nuo sausio 7.

30. Baigėsi Pabėgėlių metai.

I E P A
Maskvcs infiltracija Konge. 

Maskvos propaganda prieš Ame
rika Jungtinėse Tautose.

Atskiri įvykiai:
1. Sovietai nušovė Amerikos 

bomboneši tarptautiniuose van
denyse prie Sviatoj ?<os; du la

kūnus laiko kalėjime; Amerikos 
siūlymą pavesti tarptautiniam 
teismui ištirti — atmetė.

6. Pirmus Kongo riaušes 
prieš baltuosius.

17-27. Pavergtu Tautu savaitė.
31 - rugp. 7. Eucharistinis 

kongresas Miunchene.

RUGPJŪTIS
Dėmesio centre įvykiai Kon

ge. Maskvos parkis Lumumoa 
reikalavo, kad JT kariuomenė

Žalgirio minėjimas Chicagoje.

padėtų jam nuveikti Katangą. 
Saugumo Taryba pripažino, kad 
Katanga yra Kongo dalis bet 
atsisakė kištis i vidaus reika- 

lūs. Lumumbą paskelbė nepa
sitikėjimą gen. sekretoriumi ir 
grasino imsiąs pagalbą iš atski
rų JT narių.

Kiti įvykiai:
17-19 Powers byla Maskvoje.
20. Senegalija ir Mali atsi

skyrė.
20-8. Amerikos valstybių or

ganizacijos konferencija prieš 
Domininkonų respubliką., bet 
nieko

29. 
pirm. 
RUGSĖJIS

Generalinė Chruščiovo ataka 
kumščiom batais. 
Tautose rugsėjo 19 
13. norint laimėti naujas 
kos - Azijos valstybes ir 
ge Įtvirtinti Lumumbą.

Įvykių eiga:
5. Kongo prez. Kasavubu at

leido Lumumbą.

6. Maskvoje pasirodė Ameri
kos išdavikai W. H. Martin ir 
B. F. Mitchell.

13. Rytų Vokietija paskelbė 
nepripaiinsianti vakarų Vokie
tijos pasu. 21. diplomatai p ie 
Bonncs turi gauti rytų Vokieti
jos leidimą Įvažiuoti Į sovieti
ne zoną.

13. Konge valdžią perėmė 
kariuomenės vadas Mcbutu. iš
vijo Sovietų ir Čekoslovakijos 
atstovus ir t rūgs. 19) pareika
lavo. kad JT atšauktų Ghanos 
ir Guirejos kariuomenes.

19. Atvyko Chruščiovas i X. 
Ycrką.

26. Į Chruščiovo prokliarr.2- 
ciją prieš ko’onializmą Diefen- 
bakeris priminė sovietines ko
lonijas Lietuvoje, Latvijoje, Es
tijoje.

SPALIS
Chruščiovo cirkas tęsiamas 

J. Tautose. Chruščiovui nepa
sisekė atnaujinti pasikalbėji
mus su Eisenhovveriu. nors In
dija ir kt. "neutralieji" mėgi
no tarpininkauti. Tada Chruš
čiovas išplėtojo akciją už JT 
reforma — vietoj gen. sekr. 
sudaryti "rytų”, “vakarų” ir 
“neutraliųjų” vykdomąjį komi

Pranciškonų gimnazija Kennebunkpoi

mesys nukreiptas tik į Afri’s

dėl

Ivykių eiga:
1. Canlcrbury arkiv. 

Fisher pas popiežių Jom
F.

rema-
laso į)a;ci.-i: Immmrn 
žil ti jam vaulzia o A 
ginkluoti, atitraukti 
mene iš Kongo. Jų r 
nepatenkinus. ■ k.'i k 
tralieji” paskelbė 
savo kariuomenes.

9. Aiži: e riaušės 
Gauile planą dtoii . 
tonomiją ir padaryti 
žiriška”.

14. JT atmetė Su 
na dėi ko’oniaiizmo 
Azijos Afrikos planą

14. Perversmas Etiopijoje nu

Alžira "al-

tetą.
tralieji".

Kiti įvykiai:
17. Vokietijos kariuomenė iš

vyko i bazes Prancūzijoje.
19. Amerika nutraukė ekspor-

malšintas. auku 2.000

19. Mauritanijos nepriklauso
mybė paskelbta, bet Sovietai 
vetavo jos priėmimą į JT.

LAPKRITIS
Kova dėl Įtakos Konge, per

versmų mėginimai lotynu Ame
rikoje. Jungtinių Valstybių rin
kimai. aliarmas dėl dolerio.

Įvykių eiga: L
8. Amerikos rinkimai atvedė 

i prezidentus J. F. Kennedy.
16. Eiser.ho'.veris įsakė grą

žinti Amerikos tarnautoju šei-

16. Brooklyne lėktuvų susidū
rimas. žuvo 135.

19. Brooklyne h 
Ccnstellation gaisras 
47. sužeista 150.

19. Pivtu Vokietija j.,:no 
susi

siekimą su Berlynu, ję 
pasirašyta tarp vakarų

20. J1 atmetė reoliuciją dėi 
referendumo Alžire. .Atmetė rei

io gebėjimo s
21 Mabu t u k.

mas iš užsienių doier iui tau-
pyti. 21-6 Andersono r<?? c-tcrm n-
gos g ory bos V okiojjo- e. P-.an-
cūzi joje. Anglijoje dėl .'.mci i-
kos kariuomenės išiaiky m i d o

r*.w

nės su JT kerim 
jo Wclbecka.

:i °!o-

23. Anglijos min. David Crms- 
by Gra kaltino Sovla^us dėl 
kolor.ia'izn'o Lietuvoje, Latvi-

GRUODIS
Kovoje dėl kolonializmo de



i
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Frifutls and Cnstomers

. MAHER OIL CO.

333 Baldwin Road

Hempstead.' L. I.
iIV 1-7000

F riends and Customers

ROCKY POINT
R. H. WOLTER CO.. INC. DISCOUNT TIRES

Rte. 25A & Madison Street
J ,

Friends and Customers

BEN’S

TOP LINE TIRES COPIAGUE
836 Merrick Rd.

(Just East of. Safevrayj
MYrtlę 1-8000

120 W. Sunrise Highway 
Lindenhurst, L. I.

Season’s Greetings 
to all our

Season s Greetings 

to all our

Rocky Point, L. I.
SH 4-3100

Season’s Greetings 
to all our

61 Rockaway Avenue 
Valley Strėam, L L 

VA 5-3321

:Hicksville. L. I.
OV 1-1160

Season’s Greetings
to all our

Friends and Customers

TU 4-0505 i i

6 N. Jerusalem Avenue

, - - ■

Season’s Greetings 

to all oht

Friends and Customers

VALLEY STREAM |

EMPLOYMENT AGENCY |

SEASON’S GREETINGS

V/INDSOR Rj®L>QIL 

CO.. INC-
80 Windsor Avenue

U i

* IPar/n & Sincere^Holiday. Greetings^ 
| BURNS TRUCK SALES. INC.]:
3 <Formerly Eddie’s First Aid Ga-j i 
į rage. Ine.) Factory authorized Iri-; ; 
? ternational Motor Trucks .- School“ 
1 Buses. Sales, Service, Parts: Prompt- i 
į Parts Delivery.

Minęola, L. I.
PI 6-5990

i minėjimas r
1 Gruodžio 11 ateitininkai mi- 
| nėjo prieš 3 mėn. mirusi prof. 
1 K. Pakštą, buvusi ilgus metus 
| laisvoje Lietuvoje Ateitininku 
I Federacijos vadą. Gedulingas 
| pamaldas šv. Kazimiero bažny- 
1 čiojė laikė kun. A. Valiuška.

| dėjo įžangos žodžiu sendraugių 
SEASON’S GREETINGS 1 pirm. I. Medžiukas, kuris nu-1 pasakojo ko mes netekome 

| prof. K. Pakšto asmenyje. Pa- 
j grindinis kalbėtojas buvo prof. 
• dr. P. V. Raulinaitis, kuriam2 teko kadaise su prof. Pakštu3 studijuoti Friburgo universite-3 te Šveicarijoje.. Buvo išklausy-4 ta gauta iš Pasaulio Lietuvių

OSWEGO OIL SERVICE

CORP.
75 White Hali Street

Lynbrook. L.. L
LY 3-3900

SEASON’S GREETINGS j 
. ORMAC UTILITIES |

CORP. I

WORCESTER, MASS.

P.O. Box 75

Huntington, L. I.

HA 7-2083

SEASON’S GREETINGS

LAUREL HAVEN

238 Fire Island Avenue
Babylon; L. I.

MO 1-7097

i
i

SEASON’S GREETINGS

JOSEPH S. SOLMO

Warm <t- Sincere Holiday Greetings,

SOUTH SHORE FOREIGN =
SALES & SERVICE ■

li'arm <€- Sincere Holiday Greetings

Magdalena Metrikienė, Auš
ros Vartų par. socialinio klubo 
pirmininkė, sunkiai susirgo. Pa
guldyta šv. Vincento ligoninėje, 
kur jai padaryta sunki opera
cija. Klubo narės ir draugės 
labai nuoširdžiai užjaučia ir 
linki kuo greičiau pasveikti.

E.K.

TO PCACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANU E 
Gali LO 3-7291

SEASON’S GREETINGS

RED HORSE RANCH

Day Nursery & Camp

archyvo įrekorduota paskutinio- į 
ji prof. K. Pakšto kalbą, kurią Į 
jis buvo-pasakęs praėjusią va- > 
sąrą ateitininkų kongrese Chi- t 
cagoje. Meninėje dalyje giedo- E 
jo solistas R. Dabšys. akompo- t 
nuojant komp. B. Budriūnui. Į 
Momento rimčiai pritaikintus ► 
poezijos kūrinius škaitė rašyt. ► 
Alė Rūta - Arbienė ir poetė ► 
dr. E. Tumienė. ►

Diskusinių paskaitą ciklas .
Studentai ateitininkai pradėjo 
diskusinių paskaitų ciklą. Pir
moji tokia paskaita buvo gruo
džio 17 lietuvių namuose įvy
kusiame draugovės susirinkime. 
Apie socializmą ir katalikų Baž- 

‘ nyčios pažiūras i jį kalbėjo sen
draugių pirm. I. Medžiukas. I 
diskusijas įsijungė: J. Raulinai- 
tis, D. Vebeliūnaitė, V. Mitku
tė ir k. Be to, buvo tartasi jau
nimo pasilinksminimo, prieš ve
lykinių rekolekcijų ir ateitinin
ku metinės šventės -reikalais.

MERCURY Parcel & Trading Co.
Elizabeth, N.943 Elizabeth Avenue

Skyrių veda JONYNĄ ŠIŠIENE

Phone: ELizabeth 4-7603
Siuntin ai j

J.

LIETUVĄ, UKRAINĄ, LATVIJĄ. ESTIJĄ ir kitus kraštus

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS

Didel s pasirinkimas vilnoniu atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam: vilnonės skaros', kilimai. lo#ų 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 
Sekmadieniais nuo 8:30 vai. iki 4 vai. popiet.

Pagryndinė kontora: 80 East 7th Street, New York 3, N. Y.
Krautuvė: 75 East 7th Street • Tel. OR 4-3930

Mūsų firmos geriausia rekomendacija — tai 
tūkstančiai pastovių klijentų visoje Amerikoje

VARTOTI RŪBAI
Richmond Hill

tSfel Woodhaven

siųsti j Europą, beveik kaip nau
ji, moterims, vyrams ir vaikams 
LABAI ŽEMOMIS KAINOMIS 
VYRIŠKAS KOSTIUMAS 

naujas, nuo $20 
Kostiumai $9 

ir aukščiau
Kelnės 100% vilnos $4 

Žieminiai palitai nuo $8 
MOTERIŠKOS SUKNELĖS $3 

MOTERIŠKAS KOSTIUMAS $4 
Vilna ir-šilkas

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

Kiekvienas daiktas beveik naujas 
Prašome įsitikinti pačiam 

be jokio įsipareigojimo

‘LANOLOIIO’ “TENANT“

NAMŲ PARDAVIMAS — BUTŲ NUOMA
Queens apylinkėje didžiausia patarnavimo įstaiga perkant 
namus ir nuomoja n t butus. Šeimos su vaikais taip pat 
maloniai aptarnaujamos.

Tik pas mus perkant
DONT BUY THE WR0NG

būsite patenkinti savo namais
WAY — BUY THE RITE WAY 
with —

t is t 
ė 
§ 
f 
i .« 
ė ..6 £ 
3
3 
t 
e

ADELE ZINKEVIČ1ENF. - DAGGRES
ATIDARA ŠEŠTADIENIAIS IR SEKMADIENIAIS

108-26 Myrtle Avė., Richmond Hill, N. Y. — HI 1-3500
95-31 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y HI 1-5900

Fuel Oil Sales - Service - Parts? 2487 Long Beach Road
BALDVVIN RENAULT

24 Hour Service Oceanside, L. L

RO 4-6059
AMITYVILLE

PETRO LISAUSKO
I CARNEY’S GLASS and MIRROR CO’ a* magėse* snaude

■r
SVEIKINA SAVO KLIJENTUS ŠVENČIŲ PROGA CH 9-1300

Where Thousands Save MiUions
CURVED VVINDSHIELD SPECIALISTS

61 Rosestone Avė.

THIS COUPON IS W0RTH $1.00

LU 8-3300LU 8-3300

1

U

1.
s 2.

3.

5

6. Ar ji yra oficialiai patvirtinta?
I. GAIPTMAN

į
GLOBĖ PARCEL SERVICE. Ine,

PLAINVIEW
60 Knickerboeker Rd. E.

WEII$ 5-6439

SALES

i 
i

t
i 
i

HUNTINGTON SOUTH
825 Walt VVhitman Rd.

174 Tilghman Street 
ALLENTOWN. PENNA.
HEnloek 5-2069

202 Second St-eet 
LAKEWOOO. N. 
FOzcroft 3-6621

48’/?E. 7th Street 
NEW YORK 3. N. Y. 
GRameriy 3-1785

91 Merrick Rd. 
AMityville 4-2140 - 4-4477

Authorized Mercedes-Benz Dealer j
Sales and Service I

SAYVILLE, L.l. N.Y. 
SA 4-4840

979 So. Broad St. 
TRENTON. N. J. 
EXport 4-8085

HAmilton 7-4511 
(Nassaui MYrtle 2-2970

To residents of Upper Manhattan and Bronx only 
ONE DOLLAR will be dedueted from your b»U upon presentation 
of this coupon to the Television Service man repairing your TV sėt.

ŠAME DAY SERVICE
Factorv Authorized Service fer all Standard makes of . . .

TELEVISION and RADIO

EXPERT TV SERVICE 
995 OGOEN AVENUE

Also:
Auth. Studebaker-Lark Dealer

NEWARK 2. N. J. 
263 Market St. 
MArket 3-1968

951 Mo’lina Street 
BALTIMORE 1. MO. 
MUlberry 5-5787

9 >«
i -----------------------
fl 4102 Archer Avė. 
'į CHICAGO 32. ILL.

FRontier 6-6399 
!i —------------------

[a

6446 Michigan Avė. 
OETROIT W. MICH. 
TAthmco 5-7560

H'or»< & Sincere Holiday Greetings

MAPLE RĘST HOME
(Ruth and George Schnaderbeck — 
Ovvner.s & Directorsl. — "HAPPY 
HAVEN FOR SUNSET YEARS.”
Where the aged. handicapped enjoyi 
24 hour care, comfort. pleasant at-' 
mosphere. Special diets. — Dining 
room. tray Service. — Reasonable.

390 W. 8ro^dway
S. BOSTON 27. MASS.
ANdrew 8-8764

683 Hudson Avė. 
ROCHE8TER 21. N. V. 
BAker 5-5923

1313 Addison Rd. Cor 
Superior Avė. < 71 St. 
CLEVELAND 3. OHIO 
L’Tah 1-0807

346 Third Avė. 
PITTSBURO 22. PA.
GRant 1-3712

716 Walnut St. 
PMILAOELPHIA «, PA 
VVAInut 5-3455

A & E MOTORS INC.

1-01 Boulevard

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

Authorized Renault — Caravelle —.
MAtPrfYl Durpei Peuseot Dealer. Sales and Service.iMeterea ueiivenes - vegreei A1 selection of ^ahty Used Cais.- 
Day System - Budget Paymentj
Plan - Oil Burner Service Con-Į baldvvin
tracts............. FReepOrt 9-2698? 139 Sunrise Hwy.
459 Babylon Tpke., Freeport f BAidwin 3-1300

460 ĮVEST BROADIVAY

SOUTH BOSTON

SAVINOS BANK
S. BOSTON, MASS.

BANK BY MAIL — POSTAGE PAID

Assets Over §61.000,000.00 L 
L

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR

CANADA DRY CORPORATION

59-02 Borden Avenue Maspeth 78. N. Y.

TW 4-8700

Warm & Sincere Holiday Greetings

ROCKET FUEL CORP.
Radio Dispatched. 24 Hour Service 

Socony Mobilneat 
Registered Dealer 

Printed Metered Deliveries
Oil Bumer Sales and Seivice j

nuo 10 vai. ryto iki 7 vai. popiet 
Nuo pirmnd iki .vjonad. imtinai 

— įsidėmėkite mcsu adresą —

SZABADI DE LUX 
USED CLOTHES

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

krautu ve
64-09 Clinton Avenue. Maspeth 75. N. Y. Tel. TW 4-8087 

Priimami užsakymai vestuvėms ir pobūviams 
Perkant didesniais kiekiais pristatoma j namus nemokamai

INSURANCE P.EPLACEMENTS ON AUTO SAFETY GLASS AND 
PLATE GLASS • WE HONOR DINER’S CLUB CREDIT CARDS 
• VISIT OUR MODERN SHOWROOM FOR DECORATIVE 
MIRRORS AND CLOCKS o SHOWER DOORS - GLASS TOPS 
- TAELE PADS • SPECIALISTS IN ALL TYPES OF GLAZING 

Aluminum Storm Wir.dows Repaired
1125 NORTH BR0ADWAY MASSAPEQUA, N. Y.

Satisfaction Guaranteed by Factory Trained Technicians 
Parts at Factory Authorized lįst priei s 
One card will b* honi.red per rali.

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18. N. Y.

V Tel. VIrginia 6-1800

H •!
Warm & Sincere Holiday Greetings' ‘{j

KLAUSKITE PATYS SAVĘS
Į žemiau patiektus klausimus jums atsakys firma, 

| kuriai rūpi geras patarnavimas prieš jums siunčiant 

I DOVANŲTAKETUS I I JS.S.R.
BAYVIEW RĘST HOME į

"In the Heart of Babylon" — Where 
Kindness & Consideration Prevail.- 
Home Cooking. Tray Service for.

': Thcse Who Need It. Non Seclarian.1 
fReligious Activities Er.couraged. —;

Call for Appointment.
BABYLON i

143 East h: -in Street
f.'.0..aw!' 1-3292 1i

SEASON’S GREETINGS TO ALL

IR’

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

Rockavvay Beach 93, N. Y.

Phone NE 4-5200

H'arm & Sincere Holiday Greetings

(Mcmbcr Electrolysis Society of 3'jį 
Amer.). Ha ir permanently removedl'ji 
from Face—arms—legs—body by Jįg 

electrolysis. Shoit Wave or Multipici ’r 
Method. • į.ii

AR JŪS NEPERMOK ATE 
už savo automobilio apdraudę? 

Virš 21,000,000 automobilių savininkų 
nieką daugiau, negu reikalinga.

Jei tik Jūsų vairavimo rekordas yra geras. 
Jūs esate kvalifikuotas:

Dideliam apdraudos sutaupymoi, geresnei savo apsaugai 
ir greitesniam patarnavimui, 

reikalaujant nuostoliij atlyginimo.

i
IFdrm <t- Sincere Holiday Greetings

CASSEL G.M.C. TRUCK

Authorized G M.C. De' Ie’’.* NEW dr 
USED SALES—SERVICE—PARTS 

24 Hotsrs
Custoraized Trucks - Du m p - Panel 
- Rack - Cabover.

PATCHOGUE
Sunrise Hwy. & North Ocean Avė 

GRover 5-3910

Ar yra tai įrodžiusi?
Ar ji rūpestingai supakuoja, išsiunčia ir paruošia visus 
reikiamus dokumentus? «

4; Ar ji naudoja geriausias įpakavimui dėžes ?
5. Ar ištikro ši firma dirba daugiau, kaip 25 metus?

u

B
3
l| ‘

Atsakymas bus TAIP į visus aukščiau patiektus | 
klausimus, jeigu jūs savo dovanų paketus siųsite per bet * 
kurį iš skyrių: | į

SIŲSKITE JŪSŲ PAKETUS TUOJAU MUMS 
MES JUOS IŠSIUSIME GREIČIAU

Kreipkitės:

ALBERT F. PETERS (Petrauskas)

84-17 JAMAICA AVĖ.
Tel. VI 3-1477

VVOODHAVEN 21, N. Y.

NAMŲ ADRESAS 
106-53 — 95th Street Ozone Park 17. N. Y.

WINTER GARDEN TAVERN, INC
VYTAUTAS BELECKAS

SAVININKAS
1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27. N. Y.
t Ridgevvocd >

Tel EVergreen 2-6140

vestuvėms, ir kito- 
'* k toms pramogoms. Be to, 

duodami polaidotuvinial 
pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieina
momis kainomis



Migi

*

rw« ■««.««
T

I6SIUNTI M(r ^1 KALINGA PAŠINO PINTI JAU DABAR!
j

K A Estijoje, UžkajjMt<je labiausiai
vertima gautam sitmtiBy ? ? ? .

Be abejo, ATRAIŽAS GEROS, IMPORTUOTOS VILNO
NES MEDŽIAGOS SUKNELEI, KOSTIUMUI, PALTUI.
IfTTR galima pirkti vilnones medžiagas dovanom pa- 
IVUlA. čiom žemiausiom kainom mieste?

TIK 3 KRAUTUVĖSE FIRMOS

S. BECKENSTEIN^Inc.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-1525 .

Cor. DELANCY, N.Y.C.
Parduodama: šilkas, nailonas, satinas, aksimas o!:wtas gobelenasj-^ 

Lt' drobė, medžiagos užuolaidom, anlauriani. uzvauMuam, ua.oam ir K.

KRAUTUVĖS ATVIROS KASDIEN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO 9 RYTU IKI 6:30 VAK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba INI) traukiniu' D-6 Avenue iki De la ne e y Street.
Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

lygtomis 2te-2te. Harvardas 
nunešė Cambridge 2, santykiu 
4-1, o Boylstonas įveikė Sylva-

4te-te, Harvard 3te-lte, Lith- 
uanian, Boylston ir Cambridge 
2 po 2-3. Iš partijų Lietuviai ir 
Boylstonas surinko po lite, o 
Cambridge — 11 tš. Sylvania 
užbaigė su 1-4 iš rungtynių ir 
754 iš partijų.

Iš meisterio Cambridge tik 
lietuvių komanda išplėšė pus- 
taškį už lygiomis sužaistas 
rungtynes, visos kitos koman
dos pralaimėjo meisteriui.

Džiugią prošvaistę lietuvių

žųjų grupėj Jtoas Dauginta 
(11 metų)."

da gruodžio 30 ir truks iki sau- 
<k J «v* ‘

JAV ptrme»j/bėse, kurtos 
vyksta Ne# Yorke, po penkių 
ratų, vyrai rikiavosi tokioj ei
lėj: Fischer 4-^ Bisguier 3-1,

Gruodžio 18 betonų salėje 
buvo suruoštas uaWų pobūvis 
ĮCaĮMf »Įnelb ~,Sitis metais bu
vo ypatingai dosnus — apdo
vanojo 18 vaikų. Vaikus links
mino mupka Mr. Ąbe Dumancs, 
Bea Hammond, FįrJ Jacobs - Ja- 
kubaitis. Po smagios polkutės 
užtraukė ir kalėdinių giesmių, 
kurios seniai salėje buvo begir
dėtos. Dar Stepas Blaizis sak-

ORD KOMPRESORIAI • DULKIŲ SIURBLIAI < 
ELEKTR. VĖSINTUVAI • ELEKTR. GRĄŽTAI

Mėsinių Ir šaitanų štadymo sistemos pilna* aptarnavimas 
Papildomas gaaaa — Sudedami nauji vamzdžiai

Atidarą nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 5 iki 8 v. v, 
‘ Šeštadieniais — visą dieną.

Dėl didesnių užsakymų skambinti STeHing 9-6534 (po 8 vai. vak. >

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

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
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 
pauuaauū klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

komandai sudaro jaunieji. Ge- 
Idiminas Šveikauskas iš trijų 

žaistų partijų sukorė 2 te taško 
ant pirmos lentos, o Algs Ma- 
kaitis (15 m.), iš 5 partijų pel- 
nijo 4 tš.’ Iš kariuomenės grįžo 
J. Vilkas, Jr. — bus gera pa
spirtis komandai. Antras ratas 
prasideda po Naujų Metų. Sau
sio 7 d. Harvardas atvyksta pas 
lietuvius į So. Bostoną.

dėtos. Dar Stepas 
sofonu pagrojo. Gaila kad kiti 
vaikai negalėjo programoje pa
sirodyti, o bttva pasirengę. Di
džiausias nuopelnas už pobūvį 
priklauso Baliziam. J. Balizis 
yra ir liet, namų pirmininkas. 
Tiek supirkti ir parengti dova
nėlių — tai tikrai didelis da- 

Open meisteris Byrne pralak-Vkas- Nudžiugę vaikai savo vei- 
mėjo keturias iš eilės partija1 do išraiška sakė jiem. dide.į

5 „ , ačiū.
Leningrado tarpt, turnyre: 1.

Taimanov 8 te tš., 2. vokietis 
Unzicher 8, 3. latvis Gipslis 
754, 4-5. Vladas Mikėnas (Vil
nius) ir Borisenko (Sverd- 
lovsk) po 6 tš. Be jų dar daly
vavo iš Rytų Vokietijos Ber- 
told ir Pitz, Doda (Lenkija) ir 
kt.

Ryga. SS-gos moterų p-bėse 
Lietuvos atstovė V. Kaušilaitė, 
nežiūrint blogos pradžios, po 
10 ratų stovėjo lentelės vidury 
su 4te tš.

’^eshevsky 254, Weinstem, 
Kaime po 2-2, Berliner 2-3, 
Saldy, Seidman, Begko po 
ir R. Byrne 0-4. Fischeris įvei
kė Weinstein, Lombardy ir 
Berliner, lygiom su Kaime ir 
Reshevsky. Š. metų Amerikos

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

M.
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y

Musų mielą draugą

<• SIUNTINIAMS Į LIETUVĄ!
i' 
t

STASĮ MATYCKĄ

su šeima, mylimai mamytei mirus, užjaučia ir kartu liūdi

Kas

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VESTU- - 
VES. S>AUEi> ?AKiufi,JAlAluS IK 
SUSLRLNKlAiAMS MtMuKAMAl.

VACYS STEPONIS 
Tel. MU 3-2928

Telefonas: STagg 2-5938

WHIT1LHORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven 21, N. Y. TeL VIrginia6-‘

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

PAILS RESTAūHANT

Tamsta rasi didelį pasirinkimą vilnonių medžiagų vyrų kostiumams 
ir švarkams, moterų eilutėms, suknelėms bei švarkams.

Maišytos ir rayoninės medžiagos parduodamos griežtai urmo 
(wholesale) kainomis.

K& K FABRICS

DONATAS GASIŪNAS
ALGIS GRIGAITIS
ROMAS KISIELIUS
GĖRIS PENIKAS RELIGIOUS GOODS

LIQUOKS — BEER — WINES
SKANŪS LIETUVIŠKI UŽKANDŽIAI 

šeštadieniais ir sekmadieniais 
griežia J. Mortotaičio lietuviškas orkestras 

Sav. P. VIŠNIAUSKAS
31 Spring SL, New Britam, Conn. Tel. BA 3-9771

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

................ ................ .

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS ir VIETINES

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

vilnonės skaros ir šalikai
Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis 

Specialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą
PAMĖGINKITE UŽEITI PAS MUS IR BŪSITE

PATENKINTI

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
200 ORCHARD STREET NEW YORK 2, N. Y.

TeL: AL 4-8319

Joseph Andrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE -Insurance

—HAVEN REALTY—
Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vai Sekmadieniais popiet 1-o vai.
87-09 Jamaksi Ave^ Woodhaven 21, N. Y. Tel. VI7-4477

DABAR JOS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje. )
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, < 
sutvarkome rezervacijas ir *kt. Smulkesniems informacijoms rašy- ; 
kite/skambinkite daugiausiai patyrusiam kelionių biurui į R. Europą , 
Mes padedame jums atsikviesti savo gimines iš Sovietų Sąjungos

COSMOS TRAVEL BUREAU Ine. i
45 W. 45 Str. New York 36, N. Y. • TeL Clrcle 5-7711

DOVANŲ SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
ir į kitus Sov. Sąjungos valdomus kraštus. Garantuotas pristatymas 
Muitai ir kiti mokesčiai apmokami čia. Gavėjas NIEKO NEMOKA.

Rašykite arba aplankykite jums artimiausius mūsų skyrius

COSMOS PARCELS Ezpress Corporation 
Licensed by Iniourist 

o NEW YORK 3, N. Y, 39 - 2nd Avenue 
o BROOKLYN 7, N. Y. 600 Sutter Avenue 
o LAKEWOOD, N. J. 126 - 4th Street — Tel.; FO 3-8569
• PATERSON 1, N. J. 99 Main Street — TeL: M U 4-4619
o NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street —• TeL: LO 2-1446
o PITT8BURG 3, Pa, 1015 EJCąrpon Street — Tel.: HU 1-2750
• VVORCESTER, Mase, 174 Millburv Street — Tel.: SW 8-2868 
o HAMTRAMCK, Mieli, 9350 Jos. Gampan — Tel.: TR 3-1666 
o CLEVELANO 13, Ohio, 2683 W. l4th Street — Tel.: TO 1-1068

• • CHICAGO 22, III, 2222 W. Chicago Avenue — Tel.: BR 8-6966 
o CHICAGO 29, IH, 2439 W. 69th Street — Tel.: WA 5-2737 
o SAN FRANCISCO, Cal, 2076 Sutter Street — Tel.: Fl 6-1571 
o NEWARK 3, N. J, 428 Springfield Ąvenue — Tel.: Bl 3-1797 
e PHILADELPHIA 23, Pa. 530 W. Girard Avė, — Tel. DA 4-4401
> įVATERBURY, Conn, 6 John Street — Tel.: PLaza 6-6766 
*o GRAND RAPIDS, Mich, 414 Scribner Avė, N.W. — GI.*-2836

[GL 8-2006

Tel.: AL 4-5456 
Tel.: Dl 5-8806

• PA88AIC, N. J, 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
• DETROIT, Midi, 6440 Mtehigan Avenue — Tel.: TA S 8090
• VfNELAND, N. J, West kandis Aveuue, Grsek Orthodon BMg.

Prof. Inž. JONĄ MATYCKA

Draw Near to Jesus
Reflections according to the Spirit of 
St^Francis de Sales — “This little work 

bring comfort and courage to many 
souls.”..................................  Price $2.00

' 4 Order f rom
M6IMASTERY OF THE VISITATIONS 
Ridg« Blvd..& 89th St, Brooklyn 9, N.Y.

jo žmonai JADVYGAI - ONAI miruv užjaučia ir kartu

liūdi.

ALIAS New?¥orko skyriaus

O’NEILL’S
One of Brooklyn's largest Religioua 

Article and Greeting Card shops 
Rosaries - Bridal books - Missals

Statųary . Medais - Pictures • 
Ask for Mr. “L’’

469 5th Avė. (bet. 10th & 11th Sts.) 
Srooklyn, N. Y. SO 8-7196

BEAUTY SALON

valdyba ir nariai

Mielam prof. JONUI MATYCKUI ir jo sūnui Stanislovui

su Šeima, mylimai žmonai JADVYGAI bei mamytei

mirus, didžio liūdeso prislėgtus, nuoširdžiai užjaučia

Inž. Česlovas Jalinskas

ir žmona Bronė

Mylimos žmonos JADVYGOS netekusį

Inž. JONĄ MATYCKĄ

giliai užjaučiame

Gerb. prof. JONUI MATYCKUI ir jo seimai gilaus

FOR YOUR BEAUTY S SAKE VISIT —

ALLURE BEAUTY SALON 
Expert Hair Cutting - Silver Blonding 

Streaking - Tipping - Frosting 
Come in for Free Gonsultation

ROSE RUSSELL — formerly of Robertą 
Ask for Miss "R” BE 7-7324

994 McLean Avenue, Yonkers

H. W. MALĖ & FEMALE

COUPLE AS CUSTODIANS FOR 
MAINTENANCE COMBINATION 
CHURCH AND SCHOOL.
OUR LApY OF MT. CARMEL, 
Elmsford. N. Y. — Apt. furnished. 
Call L Y 2-6789 . - . 3 to 5 P.M.

ELENA ČIURLIENĖ 
J*A: SIMUČIAI 
E. V. BARNETAI

Sol. LIONE JUODYT£-Mathews 
yra {dainavusi naują lietuviškų 
dainų plokštelę —

Long Play Hi-Fi Record*

liūdesio valandoje, mylimai žmonai JADVY GAI bei

mamytei mirus, nuoširdžiai užjaučia

Burę Geležinkeliečiai

ANTANUI ŽUKAUSKUI

Elizabeth, N. J. mirus, jo broliui BERNARDUI, našia ir

visiems artimiesiems, reiškiame gilią užuojautą.

MANO 
tlSTUVOS

PRISIMINIMAI"
(My Lithuanian Memories) 

Kaina $4.98
Antrąją mažą (angliškai) —

"Christmas Carols"
Shepherd Boy and Sleeping Child 

' Khj T13 98<
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams u trakius dideaniaia 
kiekiais — duodama nuolaida

Alex Mathevrs—256 Union Avė., 
Brooklyn 11. N Y.; Jack J.Stukas 
— 1264 White St., H1118.de, N.J.; 
Juozas Ginku* — 495 Grand St.. 
Brooklyn 11. N.Y.; Darbininkas 
—910 Wiiloughby Avė., Brook
lyn 21, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

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

Telefonas: VIrginia 3-3544

Wine & Liųuor Store
322 Union Avė. Brooklyn 11, N. Y.

TeL: EV 7-2089

Sav. M. ir J. JOKŪBAIČIAI 

Didelis pasirinkimas
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

ROMAS FUNERAL CHAPEL
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
CHARLES J. RAMANAUSKAS

1113 Mt. Vernon St. Philadelphia 23, Pa.
POplar 5-4110

KARLONAS
FUNERAL HOME

280 Chesfnut Street New
“ Tel. BA 9-1181

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

74 Provldcr.cc Street
WORCESTER, MASS

PL 4-6757 PL 4-1165

DIRSA FUNERAL HOME 
Joseph J. & Johanna H. Dirsa 

51 PROVTDENCE STREET

— naujose patalpose — 
skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą

Edward A. Žigas FUNERAL HOME
540 East Street, New Britain, Conn.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336 
Aptarnauja NEW BRITAIN, WATERBURY ir HARTFORD, Conn.

H1118.de


me-

NEW YORK

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Radijo programos
Graboriu^Balsamuotojas

MODERNIŠKA KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

BROOKLYN.

Tel. STagg 2-5043

Matthew P. Ballas

LINDEN, NEW JERSEY

WAGNER THEATER

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

'. {dainuota 11 rinktinių šokių muzikos plokštelė

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS Stephen Bredes, Jr<
7403 S. Westem Avė.

Lietuvių Atletų Klubas ir Lietuvių Sporto Klubas susijungimo proga rengia Naujųjų Chicago 36, Illinois
1961 Metų sutikimą, globojant JAV Lietuvių Bendruomenei

Tel APplegate 7-7083

Groja populiarus CLUB 10 orkestras

Norite geros—meniškos fotografių

Pakrikštyti šv. Petro bažnyčio 
je gruodžio 11: Lawrence Ya- 
blortsky ir Geraldinos Austin- 
Yablonsky sūnus Lawrence ir 
Jurgio vardais. Tėvai gyvena 
172 W. 4th St. William Zuze- 
vich ir Juozafinos Plekavich- 
Susevich sūnus Richardo ir Jo
no vardais. Tėvai gyvena 449 
E. 8th St.

RADIJO PROGRAMA
ved. S*ep. Minkus, Boston, 

Mass.
WLYN — 1360 kilocycles 

Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

dyba prašo dosniai aukoti vargs 
tantiem broliam bei seserim už
jūryje sušelpti. V. T.

Auksu. Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRANO STREET
Brooklyn 11, N.Y. EV 4-2318

Parduodami labai mažai var
toti baldai. Savininkas išvyksta. 
Lieka trys laisvi labai gražūs 
kambariai. Kreiptis vakarais 
100-17 93rd St., Richmond Kili 
18, N. Y., šeštadieniais ir sek
madieniais visą dieną.

Bilietus ir staliukus galima užsakyti tel. MI 7-0935 pas A. Bagdžiūną, 188 Logan St., 
Brooklyn, N. Y. arba Lithuanian Ath’etic Club Ine. % Nauji Metai, 1332 Halsey Street, 
Brooklyn 27, N. Y, Tel. EV 2-9790. • Įėjimas $6.00 • Pradžia 8 vai. vakare

LAISVĖS VARPAS 
ved. P. V‘ž£nis

WK0X — 119C kil. Farming- 
ham, Mass.
Sekmadieni nuo 8 iki 9 vai. 
ryte.

"' Bet piliečių klubas
ir Uetuvos Atsiminimų radijas 
bendromis jėgomis ruošia kon
certą ir šokius sausio 7 klubo 
salėje 69-61 Grand Avė. Pro
grama prasidės 7:30 vai vak. 
Programą atliks Rūtos radijo 
ansamblis ir solistai Gros Gene 
Mitchko orkestras. Įėjimas 1.50 
dol. Bilietai gaunami pas H. 
Venienę, C. Mitchell, J. La
zauską ir P. Lisauską.

PORTRETO, SEIMOS. VAIKŲ 
įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygotoj* padarys

VYT. M A ŽELI S

New Yorke kursai vyko Ap
reiškimo par. mokykloj? gruo
džio 27 — 29. Kursus glo
bojo Marijos Pečkauskaitės kuo
pos dvasios vadas kun. J. Pa-

VYČIŲ PROGRAMA
WLOA — 1550 kil. Braddock, 
Penna.
Sekmadien. nuo 1:30 iki 2 p.p.

LIETUVOS ATSIMINIMAI 
ved. Jokūo« Štokas

WEVD — 1330 kfl., New York, 
N. Y.

šeštad. nuo 5 iki 6 p.p.

BOSTONO LIETUVIŲ 
RADIJO VALANDA

vęd. Jonas J. Romanas, sr.
WHIL — 1*30 kil. Medford, 
Mass.
Sekmadien. nuo 11 iki 12 vid.

ŠV. PETRO lietuviu pa ra pj ja sausio 8 d. 3:30 v- v. Jordah Hali, Bostone, rengia parapijos choro 50 m. 
veiklos jubilčjinj koncertą. Iš k. j d. choro dirigentas kotnp. Jeronimas Kačinskas, choro dvasios vadas 
kun. J. Žuromskis, choro pirm. Henrikas Čepas.

MANHATTANO LENOX HALL
252-4 East 2nd Street, New York City, N. Y.

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen A romiški: 
(ARMAKAUSKAS)

Vasario 18 minėjimas bus 
vasario 25. 3 vai. popiet Lais
vės Varpo salėje. Meninę pro
gramą atliks šeštadieninės mo
kyklos vaikų chorelis, tautinių 
šokių grupė ir dekiamuotojai. 
Dalyvaus ir pasakys kalbas mies 
to majoras bei kiti aukštieji pa
reigūnai. Bendruomenės apylin
kės valdyba toje pat salėje va
sario 4 d., 7 vai. vak. ruošia 
tradicinį Užgavėnių vakarą su 
linksma menine programa ir šo
kiais, valgiais ir gėrimais. Bi
lieto kaina 3.50 dol. Bilietus 
galima užsakyti ir telefonu WA 
5-2686 pas V. Tursą. Pelnas 
skiriamas kultūriniams reika-

gaHma gauti butui modernUUd 
baldai, įvairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway, 
So. Boston 27, Mass.
Off. Tel.: AN 8-4618 

Re*.: AN 8-5961
Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera
tą arba užsisakyti naujai.

MAS Centro Vaidyba šiais 
metais Kalėdų atostogų metu 
net keturiese vietose surengė 
ideologinius kursus — Bostone, 
New Yorke, Chicagoje ir To
ronte.

Dr. V. Vygantas, Pax Roma
ną pinrininkas, ketvirtadienį, 
gruodžio 29 išskrido į Kongo 
sostinę Leopo’dville. Ten nuo 
gruodžio 31 iki sausio 7 bus 
antrasis Pan African Pax Ro
maną seminaras. Pirmasis Pan 
African seminaras buvo prieš 
trejis metus Ghanoje. Pax Ro
maną šiuo metu labai daug dė
mesio skiria Afrikos ir lotynų 
Amerikos katalikiškojo jauni
mo krikščioniškajam ugdymui.

Stamfordo, Conn., lietuvių ne 
didelė kolonija Balfui švenčių 
metu atsiuntė 450 dol. Balfo 
skyriui ten vadovauja J. Valiu- 
šaitis, iždininku yra N. Cere-

-žį-y,; Parduodamas naujai •atremon 
tuotas 7 kambarių namas su 

• " visais patogumais prie labai ga- 
ro susisiekimo. Kreiptis laišku: 
Jonas Žulpa, 53 Clinton St.,

dentų. Vakarinėm programom 
referatus paruošė moksleiviai: 
prel. Adomo Jakšto - Dam
brausko minėjime — Vyt. Ra- 
dzivanas, Marijos Pečkauskai
tės — Irena Sandanavičiūtė.

Pirmąją kursų dieną pašne
kesius pravedė inž. Antanas Sa
balis tema “Kas yra ateitinin
kas”, kun. V. Dabušis — “Atei
tininkas savo aplinkoje”, stud. 
Dalia Minkūnaitė — “Kuopos 
valdybos narių pareigos”. Pir
mininkavo Vyt. Radzivanas, se- 
.kretoriavo Dalia Naujokaitytė. 
Vakare buvo susipažinimo šo
kiai.

Antrą dieną dr. A. Trima
kas, Vliko pirmininkas, kalbė
jo apie komunizmą: kas jis yra, 
kokiomis priemonėmis siekia 
savo tikslų ir kokie jų veiklos 
metodai. Algis Šaulys supažin
dino kursantus su kuopos val
dybos darbais ir posėdžiais, Vi
da Lušytė nurodė santykius 
tarp kuopos narių ir kuopos 
valdybos, dvasios vado bei glo
bėjo, o G. Naujokaitis disku
tavo kuopos korespondento pa
reigas ir supažindino su atei- 
tininkiška spauda praeity ir da
bar. Vakare paminėta New Yor
ko kuopos globėja Marija Peč- 
kauskaitė.

Paskutiniąją kursų dieną vi
si kursantai iš ryto 9:30 daly
vavo mišiose ir priėmė komu
niją. Dr. A. Trimakas dar kar
tą kalbėjo apie šio meto kovą 
tarp komunizmo ir laisvojo pa
saulio, ir nurodė atėitininkijos 
vaidmenį šioje kovoje. Kun. 
V. Pikturna. kalbėjo apie reli
gijos vaidmenį jaunuolio gyve
nime.

Užbaigiamajame kursų posė
dyje Ateitininkų Federacijos 
vadas S. Sužiedėlis pasveikino 
kursų dalyvius, pasidžiaugė jau
natvišku ryžtu atostogas panau
doti ateitininkiškų žinių pagili
nimui ir padėkojo visiems už 
pastangas kursus surengti ir 
juos pravesti.

ALB. BALTRŪNAS - BALTON
— Reikalų Vedėjas

Since 1889
OUR ONL/ STORE

We Deliver Anyivhere
We Telegraph Flowers

Anyvohere
Weddinqs & Funerals 

our spėcialty

Agota Blažonienė, buvusi 
Darbininko skaitytoja, mirė 
gruodžio 12 savo namuose, su
laukusi 73 metų amžiaus. Gy
veno 28 Van Nostrand Avė., 
Great Neck, L. L, N. Y. Po 
gedulingų mišių šv. Aloyzo baž
nyčioje palaidota Holy Rood 
kapinėse Westbury, L. L, Nu
liūdime paliko vyrą Joną Bla- 
žor4, seserį Mariją Gajauskie- 
nę, sūnų Joną su šeima, duk
teris Mariją Kyverienę ir Ele
ną Kenny, seserėną Petrą Po
vilaitį ir keturis anūkus. Velio
nė buvo giliai tikinti katalikė 
ir nuoširdi lietuviškų reikalų 
rėmėja, priklausė Sūnų ir Duk
terų ir šv. Pranciškaus draugi
joms ir Balfui. Kilusi iš Šakių 
apskr. Lekeaų par. Laidotuvė- lams. 
mis rūpinosi Juozo Garšvos lai- šeštadieninei lituanist. mo- 
dojimo įstaiga. Kaimynas kyklai vadovauja rūpestinga ir

Išnuomojamas gražus kam
barys vjenam asmeniui, apsta
tytas baldais, su teise naudotis 
virtuve, arti Botanikos sodo, 
geras susisiekimas. Kreiptis te
lefonu STerling 9-4563.

Briedinė filmą:
“Daa Hera von St. Paul”

tr našiausia Vokietijos savait. apžvalga

kalniškis ir tėvų komitetas. 
Šiais kursais turėjo pasinaudoti 
Baitimorės, Philadelphijos, Pa- 
tersono ir New Yorko mokslei
viai ateitininkai. Dalyvavo iš 
Baitimorės (4), Patersono (4) ir 
New Yorko (12).

Kursų programoje buvo pa
šnekesiai ideologiniais ir orga
nizaciniais klausimais. Pašnekė
siu vadovu buvo ir jaunų stu-

FUNERAL HOME
197 WEBSTER Avė.
PRANAS WAITRUS

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
ir BALSAMUOTOJAS

Cambridge, Mass.
N0TARY PUBLIC:

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia Šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale Jaukite: Tel. TR 6-6434

gabi pedagogė Marija Balčiū
nienė. Jai padeda Irena Stan
kūnaitė (muziką ir dainavimą) 
ir Danguolė Vaičiūnaitė (tau
tiniai šokiai). Kilnų kultūrinį 
darbą visos atlieka be atlygi
nimo, vaikams mokslas nemo
kamas. Taip pat nemokamai ap
rūpinama knygomis bei rašme
nimis. Tai buvo Įmanoma pa
daryti tik dėka sumanaus ir 
apsukrauš tėvų komiteto, kurį 
sudaro V. Adomavičius, S. Mei
lus ir J. Vakarietis. Mokyklą 
lanko 20 vaikų. Visus Lindeno 
ir apylinkės lietuvius tėvus, 
kurių vaikai dar iki šiol mo
kyklos nelankė, kviečia po Ka
lėdų pradėti leisti

Mokyklos tėvų komitetas sau
sio 8 Laisvės parko salėje ruo
šia mokyklinio amžiaus visiem 
lietuvių vaikam nemokamą Ka
lėdų eglutę, o jų tėvam ka
vutę.

Balfo skyrius nutarė praves
ti piniginį ir drabužių vajų. Val-

231 BEDFORD AVĖ. 
Brooklyn. N. Y.

labai gerom Utalrookčjlmo sąly
gom ir pristatymu | vietą U

ONOS IVAAKnCNBS

B ALDŲ KRAUTUVES

Parapijos mokykla tradicinį 
mokyklos kalėdinį parengimą 
surengė gruodžio 18. Progra
mą išpildė mokyklos mokiniai 
ir parapijos CYO orkestras. Pa
rapijos mokyklai palaikyti liko 
800 dol. pelno.

Mirusieji. Po gedulingų šv. 
Petro par. bažnyčioje pamaldų 
palaidoti Antanas Stankus (gr. 
24), 70 m. Nuliūdime paliko 
žmoną, dukterį ir du sūnus. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse.

Stasys Zikas - žižfiiauskas 
(gruodžio 23), 66 m.5 Velionis 
gyveno 929 E. 4th St£ Nuliūdi
me paliko žmoną ir (jiu sūnus. 
Palaidotas N. Kalvarijos kapi
nėse. -A __

Antanas Dėdinas Kūčių vaka
re staiga sunkiai susirgo. Pa
guldytas ilgesniam laikui Lu- 
theran ligoninėje E. New York 
Avė. ir Junius St kampas, 
Brooklyn, N. Y. kambarys 317.

Lietuviu R. Kataliku Susivie
nijimo Amerikoje 115 kuopa 
šv. Jurgio par. salėje rengia 
savo kuopos 50 metų veiklos 
paminėjimą 1961 balandžio 29. 
Programoje vakarienė, meninė 
dalis ir šokiai. Ta pačia proga 
bus prisiminta šios organizaci
jos 75 metų veiklos sukaktis ir 
pagerbti organizacijos kūrėjai 
ir darbuotojai. LRKSA buvo pa
ti gausiausia nariais lietuvių or
ganizacija šiame krašte.

Al. Spaičys

Komiteto pirmininkas

Elizabeth, NJ., sausio 8 
tos radijo ansamblis rengia 
tinį žiemos koncertą Laisvės sa
lėje, 269 Secord St. Programą 
atliks Rūtos ansamblis ir so
listai. Pradžia 7 vai. vak. Po 
programos bus šokiai grojant 
geram orkestrui.. Įėjimas 1.50 
dol. Bilietai gaunami pas B. Lu
koševičių, Kudulių maisto par
duotuvėje ir pas ansamblio na
rius.

Rcžė Butauskienė, ilgametė 
Darbininko skaitytoja, anksčiau 
gy venusi Cararsie, N. Y., prieš 
kurį laiką persikėlusi į Tor- 
rington, Conn., mirė gruodžio 
21, sulaukus 79 metų. Palaido
ta iš Angelų Karalienės pa
rapijos bažnyčios šv. Jono ka
pinėse. Paliko nuliūdusius 6 
sūnus ir dukrą su šeimomis. 
Laidotuvėmis rūpinosi Šalinskų 
laidotuvių biuras.

ROŽfiS IR TYLOS VAKARAI...
Ją galite įsigyti vietos lietuviškos spaudos parduotuvėse.
Kaina $6.00. Išleido ABC Records, P. JURGAITIS

Vaidina:
Elma Karlowa - Karin Dor - Bert
Fortell - H. Janke - Paul Wester- 
meier - Thco Lingen

NAUJOS PLOKŠTELĖS
Iš Pavergtos Tėvynės (Long 

Play Hi-Fi Lithuanian Records).
Albume telpa 24 lietuviškos 

dainos, ištraukos Iš lietuviškų 
operų šokiai ir ątradinė mu
zika. Jokūbas J. Stukas įrašė 
minėtą muziką į justeles praei
ta pavasarį besilankydamas pa
vergtoje Lietuvoje. Vienos 
plokštelės kaina 4 dol.. už abi 
8 doL Persiuntimas 1 dol. Už
sakymus siųsti 1264 White St., 
HiUside, N. J.

Taip pat gaunamos ir Darbi- 
ninke, 910 Willoughby ĄWL, 

ZJ Brooklyn 21, N. Y.

“FLOWERS 
FOR EVERY 
OCCASION”

270 BROADVVAY 
BROOKLYN 11, N. Y.

Phone: EVergreen 4-8859
728T-

Šokių muzikos mėgėjai!
Puiki dovana šventėm. Jau atspausdinta nauja, lietuviškai

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

N0TARY PUBLIC

V Naujy Mėty dieną šv. Petro 
bažnyčioje mišios bus taip pat 
5 ir 7:30 vaL vak.

8«žtadi«mnė mokykla savo 
mokiniams kalėdinę eglutę su
ruošė gruodžio 26 parapijos sa
lėje. Programą išpildė mokyk
los mokiniai, o tėvų komitetas, 
kuriam sėkmingai vadovauja 
M. Subatkevičius, vaikučius ap
dovanojo dovanomis.

Pranciška Zaletskienė, savo 
mirusio vyro Domininko atmi
nimui, šv. Petro bažnyčios pa
puošimui Kalėdose paaukojo vi
sas reikiamas gėles -bei eglai-

110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
. i Brooklyn-R idgewood; tel. VA 1-2613 
* 1

Kaa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p.
Seitadieniais iki filmos pabaigos 
Trečiadieniais — 12 vai. dien-s
Penktadienį, gruodžio 30 iki 
Trečiadienio, sausio 4, 1961

Lengva. Širdį, ausis ir akis 
pradžiuginanti spalvota filmą

"ALMENRAUSCH UNO
EDELWEISS”

VVOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija


