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— Maskva siekia įsistiprinti 
Yemen, duodama sukilėlių vai* 
džiai technikinės paramos.

— Chruščiovas norįs atsilan
kyti Anglijoje kitais metais ry
šium su festivaliu. Norįs atsi
gabenti ir rusų chorą.

Spaudoje jai labiausiai atstova
vo W. Uppmann, kuris atvirai 
siūlė Turkijos, Italijos bazes 
perleisti už Kubos bazes.

VENlAMIN E. QYM*ITS, bosas 
ekonominės tarybos* kurią dabar 
Chruščiovas {steigt ūkui tvarkyti. 
Vienintelis dabar valdžioje žydas, 
kada išmestas Kaganovičius.

—■ Kongo vyriausybė, kaip 
spauda praneša, pradėjo “eks
portą” — eksportuoti Alžiro 
specialistus Angolos sukilėliam 
treniruoti.

— Sovietų žemės ūkio gamy
ba 1962 20 mil. tonų mažes
nė, nei buvo suplanuota.

SANTYKIU 
RINĖM LA 
liberalizmo

Nuo anksčiau skelbtos decen
tralizacijos vėl sukama atgal į 
griežtą kontrolę, kuri eitų iš 
centro.

gruodžio 10, 10 vai. žmogaus Stevenson, Cbester Bowies. 
teisių dienai pagerbti. Kalbės 
Roger Baldwin, tarptautinės 
žmogaus teisėm ginti lygos pir
mininkas.

džios be jokių sąlygų remia A- 
merikos žygius dėl Kubos. Pa
čioje Prancūzijoje, tvirtina ko
respondentas, iš tikrųjų pasiti

kėjimas Kennedy vyriausybe 
pakilo, kai jis ėmėsi griežtos 
politikos. Iš kitos pusės prezi
dentas Kennedy darąs pastan
gų, kad būtų ištesėtas dar pfez. 
Eisenhowerio pažadas Prancū
zijai parduoti vieną atominį po
vandeninį laivą.

Tai pirmi geri ženklai. Bet 
skirtumų dar daug lieka — ir 
dėl Nato ir dėl atominės jėgos.

jis suėmė politinius priešus, su
naikino sąmokslą jį nužudyti. 
Tačiau katastrofiška yra utinė 
padėtis. Iš 10 mil gyventojų 4.

— Sovietai paskelbė, kad 
Kamčatkoje organizuos elekt
ros jėgaines, varomas ugniakal- 
nio karščiu.

sistemos trūkumų nukreipti su
stiprino kaltinimus dėl išeik
vojimo, vogimo; sustiprino by
las dėl spekuliacijų, paskelbė dino nauji drausmės raikala- 
projektus sustiprinti biurokra
tijai, kuri skyrium kontroliuotų

SANTYKIUOSE SU PILIE
ČIŲ ŪKINIAIS REIKALAVI

MAIS:
Vietoj privatinės iniciatyvos 
sustiprinta kontrolė
Gyventojų ūkinių reikalavi

mų valdžia negali patenkinti / pramonės gamybą ir žemės ūkį. 
dėl žemės ūkio gamybos trūku
mų. Jiem pridengti ir akim nuo

— Prez. Kennedy kreipėsi į 
Egipto Nasserį, kad atitrauktų 
savo kariuomenę iš Yemen. Ta
da galėsiąs būti svarstomas re
voliucinės valdžios pripažini
mas. Dėl tokio pareiškimo pro
testavo Saudi Arabija ir Jorda
nas.

Korespondentai iš Maskvos 
akciją prieš meno abstraktumą, 
prieš literatūros liberalumą pa
lygino su panašiais varžy
mais 1954. Tada, po Stalino 
mirties, rašytojai įsivaizdavo 
gavę daugiau laisvės, kuri grei
tai buvo sutramdyta. Panašiai 
dąbar po Kubos įvykių kūry
binė laisvė sutramdyta iš nau-

vimat. ?
Partija gruodžio 3 įsakė su

drausti dailininkus, rašytojus, 
muzikus, kurie "išdavė" socia
listinį meną Vakarų modernių
jų krypčių įtakoje. Pravdos ve
damasis ragino kovoti “be kom
promisų” prieš nukrypimus 
nuo sovietinės linijos, pagal 
kurią menas turi būti partijos 
siekimų propaganda.

Tokiam įsakymui progą da
vė Maskvoje surengta abstrak
tinio meno paroda, kurią ap

lankęs Chruščiovas įvertino, 
kaip “asilo uodegos” tapybą.

Tai staigmena tiem, kurie 
buvo susidarę įspūdį, kad So
vietuose atsirado daugiau kū
rybinės laisvės. Tokį įspūdį 
buvo padaręs faktas, kad spor
to aikštėje, Maskvoje, 14,000 
žmonių klausėsi Boriso Shits- 
kio deklamuojant eilėraščius, 
smerkiančius “Dievą, kuris va
dinosi Stalinas”, kuris “buvo 
gudresnis ir piktesnis nei tas, 
kuris buvo vadinamas Jehova”. 
Chruščiovas leido spausdinti ir 
Solčenicino pasakojimus apie 
gyvenimą Sibiro koncentraci
jos lageriuose (jis pats buvo 
praleidęs juose 10 metų)... 
Bet visa ta laisvė kalbėti prieš 
Staliną buvo naudinga Chruš
čiovui kovoje prieš jo vidaus 
priešus ir prieš religiją. Kas 
turėjo iliuzijas, kad tai yra kū
rybos laisvė, tiem dabar iliuzi
jos susprogo. Laisvės tiek, kiek 
ji tarnauja Chruščiovo intere
sui.

Amerikos gydytojų sąjunga 
paskelbė, kad gauta 2000 laiš
kų, daugiausia iš gydytojų, ku
rie protestuoja prieš gen. Wal- 
kerio kalinimą, remiantis dr. 
Charles Smitho sprendimu, pa
ciento netikrinus ir net nema
čius.

Sovietų Sąjunga ir vėl stebi 
ma, spėliojant, kokių žygių ji 
imsis po Kubos įvykių, pa
kenkusių jos prestižui. Išvadas 
galima daryti iš keleto naujų 
įvykių.

SANTYKIUOSE SU KINAIS:
Mus* albanus, kad skaudėtų 

.„.kinam
Maskvos ir Petingo santy

kiam būdingi Frolovo Kozlovo, 
Sovietų partijos sekretoriaus, 
pareiškimai gruodžio 3 Italijos 
komunistų partijos suvažiavi
me. Jis gyrė Chruščiovo siūlo
mą koegzistenciją. Aiškino, kad 
komunizmui plisti padės jo 
pranašumas. Smerkė pažiūrą, 
kad “karas su Vakarais neiš
vengiamas”. Smerkė Indijos- 
Kinijos karą, kuris esąs abiem 
pusėm žalingas ...

Taip plakdamas Kozlovas ne
minėjo Kinijos vardo, o vis Al
banijos vadus, kurie remia Ki
nijos komunistų pažiūras. Ta
čiau suvažiavusieji jautė, kad 
tai taikoma Kinijai, ir plojo. 
Tylom sėdėjo tik 3 Kinijos ko
munistų atstovai.

Kinijos komunistai savo ruoš
tu smerkė Mskvos politiką, ta
čiau taip pat plakė na Chruš
čiovą ar Maskvą, bet... Ju
goslavijos Titą, kaip “proleta
riato išdaviką”, kaip “imperia
lizmo pakaliką’’, kuris iškilmin-

Del nusiginklavimo ir Kubos kontroles — jokiy; nuolaidu 
Sustiprinta agresija prieš Kinijos komunistus. Vidįije sustip
rinta biurokratija ūkio kontrolei. Nauji apinasriai kūrėjams

į Kozlovo ir Italijos komunistų 
puolimus prieš kom. Kinijos li
niją. Ir kinų komunistas puolė 
ne Maskvą, bet išdaviką Titą, 
kuris buvo iškilmingai sutiktas

spaudą.

IŠVADOS:
Kai kurie laikraščiai jau spė

lioja, kad Stevensono likimas 
būsiąs kaip Bowles. Spėjimas 
pergreitas. Tačiau aišku, kad 
apie vyriausybę susitelkusių 
žmonių eilėse išryškėjo dvejo
pos nuomonės — nuolaidų 
Maskvai ir griežtumo.

Alžire represijos ir ūkio krizė
Alžiro min. pirm. Ben Bella 5 neturi iš ko gyventi. Smul- 

gruodžio 4 pranešė, kad politi- kių pramonininkų ir verslinin- 
nę ir karinę valdžią jis laiko kų apie 70 procentų išbėgo į 
tvirtai savo rankose. Jis uždarė Prancūziją, o su jais išbėgo ir 
komunistų partiją, siekdamas, uždarbiai. Prancūzija tebe
kąri būtų viena, tik jo partija, duoda lig šiol Alžirui pagalbą

— kasdien po 2 mil. doL
Sovietai pareiškė nusivyli

mą dėl kom. partijos uždarymo 
Alžire.

Miuncheno miesto taryba bininkam vakarų Vokietijoje 
susitikti, padraugauti ir pasi
rodyti su įvairių tautų menine 
programa. Jos pirmąją dalį 
sudarė arijos ir uvertiūros iš tojo pasitarimo pakliuvo 
operų. Antrojoje dalyje buvo 
įvairių tautų tautiniai šokiai ir 
liaudies dainos.

' Programoje su lietuvių tauti
niais šokiais dalyvavo ir Miun
cheno lietuvių tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Alinos 
Grinienės.

— Baltieji Rūmai paneigė 
gandus apie galimą A. Steven
sono pasitraukimą iš pareigų 
J. Tautose. Prezidentas užtikri
nęs Stevensoną, kad turįs pilną 
jo pasitikėjimą. H. Tribūne ta 
proga palygina, kad panašus 
paneigiamas savo laiku buvo pa
skelbtas ir dėl Chester Bowles. 
Skaitytojai — sako laikraštis 
ficialius paneigimus gali pri
imti su nepasitikėjimu ir lauk
ti pačių įvykių.

— Kom. Kinija paskolą jau 
pasiūlė ir’Laosui, ne tik Syri-

AOLAI STEVENSONAS, Hpopu- 
UarejfB kaip -naujo Miuncheno” 
šalininkas.

kartu su Europos unijos Miun
chene komitetu, kuriame lietu
viam atstovauja J. Kairys, lap
kričio 24 Miuncheno mieste 
suruošė susiartinimo vakarą į- 
vairių tautų darbininkam va
karų Vokietijoje, vadinamiem 
“Gastarbeiter”. Vakare dalyva
vo per 3,000 žmonių. Daugiau
sia buvo italų darbininkų, to
liau ispanų, graikų, turkų, per
sų ir kt. Be to, dalyvavo lietu
viai, latviai, estai, ukrainiečiai, 
vengrai ir apie 300 vokiečių 
kviestnių svečų.

šio parengimo tikslas — su- Pavergtų Europos Tautų Nuolaidų pozicijoje aiškiai 
teikti galimybę kitataučiam dar- Seimas susirinks pirmadienį, stovėjo Mrs. Roosevelt, AdUd

- Indijos mln. pirm, Nahrv Griežtumo pozicija dabar yra 
vėl pareiškė savo viltis, kad sutapus su McNamaros vanta. 
Maskva duos bent kelis Migus ii psskdjo ikro terpe pepm 
dar šių metų pabaigoje, o pas* HotomE no fflc vteumiisviiK 
Iriau statys Indijai Migų fab> bot k vyriausybėj*. Ją labtan- 
riką. šiai sustiprino Kubos įvykiai

gai dabar priimamas Maskvoje.
Tačiau Kinijos komunistai 

negali atvirai šiauštis prieš 
Maskvą, nes savo tankam, ku
riuos jau patys gaminasi,* naf
tą tebegauna iš Sovietų.........
Taigi tame naminiame ginče C.L. Sulzberger (NYT) rašo, jog Prancūzija nuo pat pra- 
Maskva yra sustiprinusi savo kad Baltuosiuose Rūmuose su 
toną ir sau palankių asmenų dideliu pasitenkinimu buvo su
sodinimą satelitų vadovybėse. tiktas Prancūzijos pareiškimas,

SALINGERIS:
Baltųjų Rūmų spaudos šefas, 

prezidento pritarimu, pareiškė 
galįs tvirtinti, jog ambas. Ste- 
vensonas aiškiai parėmė prezi
dento sprendimą imtis karanti
no ir puikiai išdėjo j. Valsty
bių nusistatymą J. Tautose.

POST LEIDĖJAS:
Alsopas ir Bartlett buvo in

formuoti patikimų šaltinių iš 
aukštų vyriausybės sferų, kad 
ambasadorius Stevensonas pa
sisakė už nuolaidas Sovietam 
daug didesnes, nei bet kuris 
tautinės apsaugos tarybos vyk
domojo komiteto narys net ga
lėjo svarstyti.

Prezidentu pasiti
kėjimas stiprėja
— Gallupo institutas rado, 

kad prezidento Kennedy pres
tižas po įvykių Kuboje pakilo. 
Prieš Kubos įvykius jis buvo 
kritęs iki 61 proc., dabar jie 
patilo iki 74.

Kiek atsiėjo Amerikai Kubos 
...įvykiai

Kubos dabartinę istoriją A- 
merika apmokėjo 15 aviacijos 
vyrų gyvybių. Vienas lėktuvas 
buvo nušautas, 3 lėktuvai su
dužo, o lakūnai žuvo.

SIR PATRfCK DEAN, Anglijos 
atstovas J. Tautose, rado didelio 
atgarsio spaudoje, kai apkaltino 
Sovietus kolonializmu,' priminda
mas ir Estiją, Latviją, Lietuvą.

Jo žvaigždė neišvengiamai 
leisis, jei visuoi 
vyriausybėje sti| 
priešinimo linija. 0 dabar 
toki ženklai rodosi

Adai Steransono vardas iš
kilo iš naujo, tik ne pasftataė-J 
jime su Mikojanu, o pasikalbę-1 
jime su žinomais laikraštinin
kais Stowart Alsop ir Chariaa 1 
L BarHottSaturday 
Post žurnale. Pasikalb^jiman į- 
sijungė ir kiti, reikšdami to
kius tvirtinimus:

ALSOP IR BARTLETT:
Tautinės apsaugos tarybos 

vykdomajame komitete visi pri
tarė McNamaros laipsniškam 
spaudimui dėl Kubos. Tiktai Ad- 
lai Stevonsonas išsiskyrė savo 
nuomone iš vykdomojo kynito 
to sutarimo. Stevensonas norė 
jo derėtis dėl Turkijos, Italijos, 
Anglijos bazių mainais už Ku
bos bazes... Stevensonas su
tiko svarstyti Guantanamo ir 
europines bazes po to, kai bus 
neutralizuotos Kubos raketos. 
Nebuvo jokios abejonės, kad 
jis labiau pasisakė už politinę 
akciją negu už karinę ... Kai 
prezidentas pritarė McNamaros 
planui, Arthur Schlesinger bu
vo pavestas parašyti kalbą, ku
rią J. Tautose pasakė Steven
sonas. Derybom dėl Kubos ša
lia Stevensono buvo paskirtas 
J. McCloy, žinomas kietos poli
tikos šalininkas.

STEVENSONAS:
Gruodžio 3 pareiškė, kad 

anas laikraštininkų aprašymas 
netikslu* ir iškreipia. faktus. 
Jis niekad nesiūlęs derėtis dėl 
Amerikos barių mainais už Ku
bos raketų išgabenimą; jis. pri
tarė blokadai, kad daugiau so
vietinių ginklų nebūtų gabena
ma j Kubą.

a i ‘ -

Romoje Italijos komunistų Maskvoje; taip pat kritikavo 
partijos suvažiavime gruodžio pasitraukimą iš Kubos, gynė 
4 kom. Kinijos atstovas atsakė Albaniją nuo Maskvos puolimų.

Stebėtojai Tito kelionėje į 
Maskvą ir komunistų partijos 
suvažiavime Italijoje įžiūri su
stiprėjusius susikirtimus tarp 
Maskvos ir Peipingo.

Jungi. Tautos 
ir pinigai

J. Tautose Prancūzija pareiš
kė, kad J. Tautos nėra jokia 
“antvalstybė”, kuri galėtų už
dėti kitom valstybėm pareigas 
mokėti mokesčius. Prancūzija 
tokių mokesčių neprisiims Kon
go reikalui, čia Prancūzijos po
litika išsiskyrė nuo Amerikos 
r Anglijos ir sutapo su Sovie
tų. Brazilija sugalvojo “genia
lų” sprendimą: tegul mokes
čius moka Saugumo Tarybos 
nuolatiniai nariai... Ligi šiol 
Kubos ir Izraelio-Arabų kari
nėm misijom mokėjo apie 80 
proc. Amerika.

H. TRIBŪNE KORESPON- ■ 
DENTAS:
Stevensono pareiškimas ne- 

prieštarauja Alsopo ir Bartlet- . 
to tvirtinimui; jie sakė, kad 
Stevensono nuomonė skyrėsi, . ,jgg-
bet jie nesakė, kad jis atsisakė . rjjjg- 
paremti prezidento priimtą . ‘JSĮ
sprendimą. Washingtone —■ to- y įjiil
liau sako laikraštis — yra įspū- 
dis, kad prezidentas bei jo
šeima niekad nemėgo labai Ste- 
vensono nuo rinkimų laikų, bet 
norėjo su juo sugyventi ir pa- 
naudoti jo talentus. Storame <%■ 
nas norėjo būti valstybės sek
retorius, bet Kennedy pasiūlė 
jam atstovo J. Tautose postą ir 
nekantriai laukė jo apsispren
dimo ... Kiek pašalietis galėjo 
spręsti, Stevensonas niekad ne
turėjo didelės įtakos vyriausy
bės politikoje.

Visi laikraščiai pastebėjo, 
kad St. Alsop ir Bartlett yra 
prezidento Kennedy artimi 
draugai. ....

W. TELEGRAM:
Bartlett praleido savaitgalį 

su prezidentu po Kubos pirmo
sios krizės ir tuojau parašė 
straipsnį apie galimą valstybės įį
sekr. pav. Bowles pasitraukimą. _•<
Tai buvo pirma žinia apie Bow- 
les. Dabar, nors Baltieji Rū- ; 
mai paneigė galimą Stevenso
no pasitraukimą iš pareigų, te- 
beplinta įtarimas, kad jo die- 
nos sutrumpėjo ir kad prazk . 
dentas žinojęs, ar net skaitęs, 
straipsnį prfoš jo paskelbimą. 
Esą būdinga, kad teisingumo 
departamentas visai nesiima 
tirti, kokiu būdu žinia iŠ slap-

■
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tNSPLAY

SUPERIOR PIECE GOODS CORPPRIE GAUSTO ežero, Veisiejų apylinkėje, Lietuvoje.

SPAUDA

NAUJAUSIOS ŽINIOS
APIE DIVIDENDUS

WOODSIDE SMOKĘ SHOP, Pipes

nuo padėjimo dienos

Šviesos” kolchoze
GAVĖJAS NIEKO NEMOKA

nešviesu
NONA LIGĄ STUDIO

Norite geros—meniškos fotografijos

— Gubernatorių rinkimuo
se respublikonai laimėjo 8 ir 
pralaimėjo 6. Tokiu būdu dabar 
yra 32 gubernatoriai demokra
tai ir 18 respublikonų.

Cosmos Parcels Exprcss Corporation

čia Jūs rasite didelj pasirinkimą gražių namų, sklypų, apartamentų 
ir tai žemiausiomis kainomis, čia galite visokeriopai apsidrausti; 
čia užpildomi valstybinių mokesčių - taksų blankai.

ALBERT F. PETERS - Petrauskas

“Inteligentijos politinėje gal
vosenoje taipgi kursuoja nauji 
politiniai vėjai, iešką išeities iš 
susidariusios visuotinės Lietu-

200 Orchard Si. Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y.

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

118-125-130 ORCHARD STREET GR 5-4525

422 Menahan Street, Ridgevvood, Brooldyn, N. Y. 
TeL HYacint 7-4677

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
žilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir jsitikinsitel

yįftBpj vietoj, mikrofilmus pa
slėpė aname išgarintame ar
būze. Prie jo ir nuvedė atvyku
sį Naamą-ftivyTiausią komi
sijas tardytoją.

37-63 82nd St. Cor. Rooeevelt Avė.
Oucesa. IU..N.T. — DE 5-3261 

OE 5-32*1

TH£

KINUS 
COUNTY 
8AV|NGW|IAMK

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS

Žmogaus pirštų nuospaudas. Į- 
rodyaaad tams nepaneigiami. Ir 
visi I* P*
pajjnoj kad ffissas kaltas krei
va priesaika dėl dviejų dalykų: 
viena,

ji* mekveb tvirtindamas, kad 
1948 vasario ir kovo man. ne
ėmęs slapty dokutnsnty iš val
stybės dapartamanfo ir neda
vęs jy Whittakor Chambers; 
antra, jis melavo, tvirtindamas, 
kad jie nepažinojęs Chambors.

Hissas gavo penkerius me
tus kalėjimo. Bet Nixonas, kaip 
vyriausias Hisso bylos kaltinin
kas, gavo visam savo gyveni
mui komunistų ir Hisso drau
gų neapykantą ir kerštą.

Ženklai jaunimo raidoje .
“■... jaunimo religingumo 

sumažėjimas. Daugiausia tai at- 
pratimas dėl per ilgo mokslo 
metuose jaunimo atitrūkimo 
nuo religinės praktikos ir dali
nai dėl bendros gyvenime

V ioiahnin- 
F,'''-pašiofe vyriau- 
pęlvojo. Jau gruo* 
Mvnsijos nariai pa

tyrė, kad tefsingumo departa
mento parotyūnai ima spausti

ts komisijoje bu- 
išvada aiški: tei- 
irtomentas turi

T U X E D O B A L LR O O M 
Offers the Finest

CaU F r e d — RE 4-7335 
210 E. 86th Street &. 3rd Avenue 

New York City

fll mh 
parsigabeno namo, tai bijoda- __

M >ms MlĘpti i^ we dns arenta Nėr Yorke šį vakarą, 
ir mP4-'WM,ėttwne mm*-

tyri Csmmoijnro viešbutyje de
vintą.” Nelaukęs . atsakymo, 
Nironaą padėjo ĮEto
nas jau pavedė Strųdmgui su
kviesti korespondentas, kad 
jiem pareikštų dramatišką nau
jieną. Penkios minutės prieš 
spaudos konferenciją, telefo
ne vėl paskambino. Paskambi
no iš Eastman Kodak bendro
vės. Striplingo, kuris buvo pa
kviestas prie telefono, veidas 
keitėsi Jis kartojo klausimus: 

"Tai jūs manote, suklydote?
Jus dirbote tuos filmus 1938, 
bet sųstabdėto gamybą kam 
metu?"

Komisija apjklausinėjo to
liau Chambersą 10 vai. vakaro 
ir baigė pusiaunaktį. Iškilo vi
sa istorija, kaip Hissas ir kitį 
vyriausybės pareigūnai, su ku
riais jis aktyviai bendradarbia
vo, veikė šnipinėjimo tinkle.

Hissas — kaip aiškino Cham
bers — pasiimdavo iš įstaigos 
dokumentus namo savo portfe
ly, juos perduodavo Chambers, 
kurs juos nufotografuodavo ir 
tą pat vakarą grąžindavo His- 
sui, o tas rytą juos padėdavo į 
savo vietas.

Kitus dokumentus Mrs. Hiss 
nurašinėdavo mašinėle Wood- 
stock namie. Nuorašus Cham- 
bersas gabeno į New Yorką ir 
perduodavo pulkininkui Byko
vui sovietų žvalgybos agentui, 
o tas jau perduodavo į Maskvą.

Rodos, 
vo aišku

EVERBEST PORK STORE
Westchester Square, Bronx. N.Y.

HOME MADE SAU SAGE
Finest Porte, Veal and Beef 

Poultry Fresh Daily 
UN 3-9007

Apskaičiuojami metų 

KETVIRČIAIS

autonomistinėmis tendencijo- gavom pranešimą iš Eastman 
nepartiniai Kodak bendrovės, kad tokių 

žmonės rodo į latvius, kurie filmų negamino iki 1945. Ką 
jūs į tai pasakysite?" Kurį lai
ką — sako Nixonas — ma
niau, kad Chambers pakabino 
telefoną. Po ilgokos tylos, jis 
atsakė pilnu nusivylimo balsu:

187 ORCHARD ST„ N. Y. C. TeL GB 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės.
■ Speriafiai žemos kainos siunčiant audinius j užsienį.
R Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

Drauge per tris numerius, 
lapkričio 19. 20. 21, ėjo inž. J. 
Miklovo pranešimas, kurį jis 
paskaitė Vliko suvažiavime. Dė
mesio verti kai kurie jo. teigi- 

kurie rodo šviesuėihenės 
ir jaunimo dabartinę dvasią.

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

8. Beckentdno krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškal 
Važiuoti BMT išlipant E ase x Street, keltie elevatorium j viršų, 

arba IND traukiniu D-ę Avenue iki Delancey Street.
Atsineškite *1 skelbimą, kuris bus ypatingai {vertintas

Šviesuomenės kamienas:
“Didžiumoje tai yra inteli

gentija, išaugusi pokario me
tais. Ji yra tautiškai susiprato- čiau į laisvės pusę stovi tauti- stebintas klausimu, atsakė: . rn-- .. LxJi: 
si ir antirusiškai nusiteikusi. nio komunizmo šalto inkai su “Taip”. Nizonas: “Mes kaip tik -.

CH 9-6245 
. Ll 2-1767 
TL 6-2674 
EV 4-4952

Gift wrapped for Xmas and New 
Year Holidays *

LAMBEK'S LIOUOR STORE
Best <įuality domestic and imported 
Wines and Liųuors, Gift Baskets. 
Free delivery. — 161 A VVęstchester 
Avė., Bronx, N.Y., Soūnd View Sta.

Tel. Tl 2-ąioe

per antrą sovietinę okupaciją 
neparodė tokio atviro ryžtingu
mo bekompromisinei laisvei 
tuoj išsikovoti, bei sustiprin
dami latvių pozicijas vietoje, 
pasiekė didesnių kultūrinių la- 
mėjimų. Dar kita protaujančios 
inteligentijos žymi dalis yra už 
Lietuvos nepriklausomybės at
sekimą per liaudies demokra
tinę respubliką, kaip tarpinę 
padėtį į pilną nepriklausomy
bę. Lietuvą savotiškai jmp0* 
nuoja Lenkijos pavyzdys, kur 
kultūrinio judrumo ir laisvių 
nepalyginti daugiau. Kitos ga
limybės išsikovoti daugiau lais
vių ... yra revoliucinis pakili
mas ir susidūrimai vad. socia
listiniame lageryje, šitoms nuo
taikoms padeda 1956 m. revo
liucinio judėjimo atmintis, kai 
sovietai taip buvo pasimetę ir 
išsigandę. Jų nenustelbia ir aiš
ki laisvojo pasaulio galiūnų iš
davystė. Dar kita inteligentijos 
ir visos tautos žymiausia dalis 
visa ko išeitom laiko karą, ku- __
ris esąs neišvengiamas, bet dvasinės apatijos”.
taipgi ir protu nesuvokiamas.” (nukelta į 3 psl.)

AMATO G MANNA BAKERY
The Best in Ita lian Breads 

Freselle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. Ravioli fatti a casa 

Maccheroni - Cavatelli 
4559 White Plains Avenue 

(Bet. 239 & 240 Sts.), Bronx, N. Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

Many fine religious gifts for Xmas. 
Over 3000 varieties of religious ar- 
ticles. Communion Breakfast souve- 
nirs, Missals, Statuary, etc. Rosa- 
ries rechained, repaired, replated; 
Nativity sets, Stables. MULLER’S 
Religious Articles (Ėst. 1852), 27 
VVarren St. N.Y.C. 8, NY BA 7-8717

vos izoliacijos. Labiausiai pro
sovietinė inteligentijos dalis 
teisina Lietuvos okupaciją, eko
nominio naudingumo požiū
riu... Nuo jų netoli bet. ar-

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais. Kasdien švie
žios — namų gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N. Y. TRemont 8-8193

JAMAICA PAINT CONTRACTING 
A FLOOR SCRAPING CO.

Also Custom Built-ins. Ali Work 
Guaranteed — For fast efficient 
service call LU 8-8008. Special con- 
sideration to Religious Institutions.

S-T-R-E-T-OH YOUR DOLLARS 
State Farm Insurance 

EDLYNCH
State Farm Mutual Automobile

THE LOURDES SHOPPE — Many 
Fine Gifts for Christmas: Catholic 
hand made dressed Infants of Prague
- Nativity sets - Stables - Statuary - 
Chalices - Ciboria - Rosaries - Cards
- Pictures, etc. Come in now—shop 
eariy. Mail/Phone orders accepted. 
697 5th Av., BTtlyn, NY; H.Y 9-7306

lepolred, Mali orūers accepted. Fin
est imported ptpes and Tobaccos, 
also fine seleetiufl of demestic pipes 
A tobaccos all at reasonable prices. 
60-18 Rooeevelt .'.ve., Woodside 77, 
Tel. Hl 8-2823 Mali orders accepted

ile Furniture 
for the Holy-

swr bet ZhMi*
■ i .

IT- turėjo (rimtą argumentą: 
Chambers melavo, kada sakė 
nieko nežinąs apie šnipinėjimą. 
Iškėlus bylą Cbambersui, bus 
likviduotas pagrindinis liudi
ninkas prieš Hissą, ir pastara
sis išliks švarus.

Komisijoje tą patį vakarą 
Nixonas demaskavo nugirstus 
teisingumo departamento parei
gūnų planus. Tada leista buvo 
FBI veikti. Jie ėmė ieškoti tos 
mašinėlės, kuria Mrs. Hiss, 
Chambers liudijimu, perrašinė
jo dokumentus. Jos surasti ta
da negalėjo. Tačiau jie surado 
keletą senų laiškų, kuriuos 
Mrs. Prisdlla Hiss sakės rašiu
si Wobdstock mašinėle. Kritiš
ką dieną, gruodžio 15,

..FBI ekspertas tolino de
monstravo, kad tie seni laHkai

CONTEMPORARY CHRISTIAN 
ART CENTER

< Fomerty BEURON1 
Gift* of Dtottnctfon — reaaonably 
prtced. Franctocen MedalMons and

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų {staiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones j 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, 
skvarbome rezervacijas ir kL Smulkesniems Informacijoms rašy- 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

AL 4-54M 
CH 3-2583 
Bl 3-1797 

_ LO 2-1448
o PATER8ON 1, N. J. — M Main •troet--------------------  MU 4-4019
• PAMAIC, N. J. — 178 Marint Street---------------------- GR t-6387
• PHILADELPH1A 23, Pa. — 925 W. GkerS Avė.____PO 5-5992
• PITTSRURGH 3, Pa. — 1015 E. Cereon Street ____ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, — 2076 Sutter Street______Fl 6-1571
• WATERBURY, Comu — 6 John Street-------------------------------- PL 6-67S6
• WORCErrtR, Maec. — 174 MiUbury Street _ _____ SW 6-2SS8
e VfNELANfe KM. — W. UmUle Ava, Greek Orthoemc CtaS RWg.

Nebūdama kaip ir visa tauta 
dėl susidariusių sąlygų politiš
kai susiskaldžiusi kartu su iš
likusia senąja inteligentija ir 
visa tauta ji sudaro vieningą 
lietuvių antirusišką frontą...”

&ŲSKHE l LIETUVĄ IB SSSB

IR ŽltMOS SEZONO DOVANAS 
lirą įtrsltl ntodlinrns mltiri. knRHwmwf sulmdei! Pa- 

atodninlrito mrrtiiaana išąmatimii TUOJAU!

Briltltffflftl ne anUčiau. kain m 114__2 mčnrsnii

šviesos kolchoze kiauĮiniiikė 
Kulešienė savo nuosavam ūke
lyje laiko 4 kiaules, 3 peBhRtys 
ir per dešimt paršų. Tfci esanti 
ištisa ferma. Ją išlaikanti “vog
tu iš kolchozo pašaru”. Kolcho
zo sąriGūta Knležtanė plečianti 
savo jni vatinį ūkį.

Tokius fidrtus minėdamas, 
laikraštis klausia, kodėl taty yra 
Atsakymą nnA MNte- 
tinį —- kad revizijų koinirijos, 
kad partinės organtaadjos ne
tikrino ar p m kėjo tikrinti. 
Nutyli, kad 'Įmonės kuo nors 
nori papildyti savo skurdų pra- 
gyventao uidarti ir kad ko- 
munistiaė propagimda tam juos 
padrąsina, ros ji išmokė žmo
nes žiūrėti | kotebozo turtą 
kaip | “liaudtoa tartą”, kuris 
priklaMe viriam, tad viri to 
turto ir uosi pasiimti, kas ^em 
taip būtina.

Jos išvada aiški: Chambers 
melavo, kad filmai pagaminti 
prieš dešimt metę.

Nixonas sakos, kad jis pasi
juto, lyg būtų labai gudraus 
maniako suvedžiotas. Jiš pa
skambino Chambersui ir pa
klausė dar kartą* “Ar aš teisin
gai supratau, kad dokumentai 
buvo nufotografuoti mikrofil
mais 1938?” Chambers, lyg nu-

“Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės siekiams tebėra 
ištikima didžioji pavergtos lie- 
tuvos jaunimo dalis. Vadina
mos sovietinės orientacijos jau
nimo dalis yra labai negausi.. 
Apie prosovietinius elementus 
galima kalbėti kaip apie jau
nus, laikinus susižavėjėlius ko
munistine teorija, bet didesnio
ji jų dalis aiškiai karjeristinės 
natūros”.

Šitą vidutinio amžiaus inteli
gentiją galima pavadinti jau
nuomenės vyresniąja dalimi.

Visą naktį — sakės Namas 
__ drauge su tardytoju Bob 
Striplingu komisijas patalpose 
studijavome šimtus lapų ir 
nuotraukų ir iš penkių mikro- 
filmų rutulių. įrodymai buvo 
aiškūs. Nenorint tos medžiagos 
perduoti teisingumo departa
mentui, vėl buvo sušauktas ko
misijos priešamerikmei veiklai 
posėdis. Tokiu būdu byla ėjo 
jau dviejose institucijose — 
teisme ir Kongrese.

Gruodžio 6 posėdyje komi
sija nutarė departamentui mik
rofilmų neperduoti ir pati to
liau tyrinėti.

Buvo aiški galimybė, kad 
Chamberso priešininkai iškels 
kaltinimą, jog Chambersas pa
gamino tuos mikrofilmus dabar, 
o ne prieš dešimtį metų. Komi
sijos pareigūnai tad susisiekė 
su Eastman Kodak bendrove, 
kad ji patikrintų, ar tai jos ga
myboj filmai Tą rytą, kada tu
rėjo būti komisijos posėdis, pa
skambino iš Kodak bendrovės, 
ir tardytojo Stripling veidas iš
tyso. Taip, kompanija tokius 
filmus gamina tik nuo 1945. 
Tai buvo staigmena.

_ . . . .. Gem, Peter- 
•en, Ca. co, Taylor and matehing 
aieea. Itae e8 Baby Carrtages,

Ttara. open tilt 9 p.m. 
Tel.: M '' — 158 Gramatan 
Me^ ML vemoe, N. Y.

e ATHOL, Mm. — 61 ML Pleaaant Street — 
e BOSTON 18» Mase. — 271 Shawmut Avenue 
e BUFALLO 6, N. Y. — 332 Fillmore Avenue 
• BROOKLYN 11, N. Y. — 370 Union Avenue 
e BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue 
e CHICAGO 22; HL — 2222 W. Chicago Avenue------- --  BR 6-6966
e CHICAGO 8, III. — 3212 8o. Hatotead Street----------WA 5-2737
o CLEVELAND 13, OMo — 904 Literary Road------------ TO 1-1068
e DETROIT, Midi. — 7300 Mfchigan Avenue ------------- VI 1-5365
o GRANO RAPID8, Mfch. — 606 Bridfle SL, N.W. ----- GL 8-2256
o HAMTRANCK, Mfch. — 11333 Jos. Campau--------------TO 7-1575
e HARTFORD, Ceuh. — 132 FrankNn Avenue-------------- CH 6-4724
o IRVINGTON 11, N. J. — 762 SpringtieM Avė.----------ES 2-4685
o YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fltth Avenue .........— Rl 3-0440
e LOS ANGELES 22; CaMf. — 960 So. Atlantic Bhd. _ AN 1-2994

Įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums 
geromis sąlygomis padarys



ŠVIESUOMENE IR JAUNIMAS
(atkelta iš ŽpslJ

komunistinio

Bet natūralizacijos įstaiga pa
sigailėjo. Dabar po vieno pasi-

— Neimk į galvą! Tos mer
gaitės motina yra prasta boba. 
Ji kalba pusiau rusiškai, todėl 
tokiu žargonu kalba ir jos vai-

Atsitiktinis “žinių. trikam
pis”, pasirodęs prieš keletą sa
vaičių lietuvių spaudoje, paro
dė mūsų organizacinio gyveni
mo keistenybę: daugumas sie
kiame to paties tikslo, daug 
kas nesibijo darbo, bet per daž
nai įstringame duryse. Štai:

1. Viena politinė grupė lap
kričio 4 d., 4 vaL popiet sukvie
tė pasitarimą, (diskusijas) lais
vės kovos “gairėm nusmaigsty-

KARŽYGIŲ statulos Suomijos sostinės, Helsinkio, geležinkelio stotyje.

Birutė, į ką jūs išvirtot!”
— Pirmadienį tu turėsi eiti 

mokyklon ir pakeisti vaikų var
dus ir pavardes, — po kelių 
dienų tylėjimo prakalbėjo Mrs. 
Beatnik.

— Bet toji mergaitė kalba 
kaip ir Many šlapienė. Negi ir 
ji rusė?

— Mažiau kalbėk, bus ge
riau. Eik geriau pašok!

kus, gavo ir pilietybės doku- tilo ir toj tyloj slėpė savo bai- 
mentus. Nutarė juos palaistyti: sius išgyvenimus: “Mindaugai, 
padaryti balių, sukviesti gerą 
būrį svečių, žinoma, tik grynų 
piliečių. Per klaidą buvo pa
kvietusi vieną neprisaikdintą, 
bet paskui kvietimą atšaukė.

— Nenoriu, kad tu viena Čia

— Kai aš su broliu kalbėjau
si, priėjo viena mergaitė ir 
klausė: “Kokia tu čia kalba 
kalbi?” Argi mes kalbame ne

kalbėjimo prižadėjo duoti pi
lietybę, nes matė aistringus jos 
norus.

Po visų rūpesčių Betniekų 
šeima nuvyko į pikniką, susiti
ko keletą senų pažįstamų. Mer
gaitė prie skautų laužo susipa
žino su bendraamžiais lietu
viais. Duktė greit nuo jų pasi
šalino ir priėjusi prie motinos 
pasakojo:

— Aš tokių Šokių nemoku. 
Kažkoks suktinis.. Tokių dar 
negirdėjau. Važiuojam namo. 
Man čia viskas taip fam.

Suomija gruodio 6 mini sa
vo nepriklausomybės 45 metų 
sukakti. Nepriklausoma valsty
be pasiskelbė pirmojo pasauli
nio karo pabaigoje, kai kilo re
voliucija Rusijoje, kuri Suomi
ją buvo valdžiusi nuo Napoleo
no laikų (1809). Prieš tai apie 
600 metų suomiai buvo valdomi 
švedų, tačiau tam tikrais laiko
tarpiais jie turėjo savo kuni
gaikščius ir mažesne ar dides
nę laisvę. Carinės Rusijos val
džioje turėjo plačią autonomi
ją. Tai buvo vienas iš pačių 
šviesiausių ir kultūringiausių 
kraštų Rusijos imperijoje. Jau 
tada Suomijoje nebuvo visai 
beraščių. Tokį kraštą paleisti 
iš savo rankų skaudėjo širdį 
net ir revoliucinės demokrati
nės Rusijos ministeriui pirmi
ninkui Aleksandrui Kerenskiui, 
kuris pareiškė, kad pakaks dar 
patrankų suomių įgeidžiam su- 
valdvti. Sis imperialistinis Ke
renskio egoizmas buvo nubaus
tas pačių jo tautiečių — jam 
nepakako patrankų suvaldyti 
bolševikų revoliucijai, kuri nu
šalino Kerenskį su visa jo “de
mokratija”.

bet žemėje mums duobę kasa. Hteti jt turėtų atsisak? 
Ori organizacija laisvės ko- nės sudėties ir dttg 

vos viršūnėje, be abejo, mums mokratėtL Tačiau nei 
reikalinga. Tačiau net ir VMko ganizacijos. kaipHfB 
suvienijimas nesujungs j kovą neturėtų būti _
visų eilinių lietuvių — jaunų ir keliu atsišakojimas. Iš šio ar
senų, mokytų ir nemokytų, šakojimo į kitas gyvas, veik- 
anksčiau ir vėliau čia atvytu- lias, Įvairių paskirčių lietuviš- 
sių. Tam pasiekti reikia bent kas organizacijas eitų informa- 
trijų dalykų: dja. ir nurodymai, gi iš jų į

centrus grįžtų sumanymai, pa- 
siūlvmai, ir darbo apyskaita.

Nors ir labai svarbu turėti 
tinkamą darbo organizaciją, 
bet dar svarbesni yra darbinin
kai. Pasaulinio komunizmo pa
vojui ryškėjant, tų darbininkų 
kasdien daugiau ir daugiau at
siranda. Aktyvios kovos sąjū
dis labiau, atrodo, kyla iš apa
čios, negu iš viršaus. Gal tai ir 
geras ženklas: mes ir taip turi
me jau per daug “generolų be 
kareivių”. Turėkime vilties, 
kad mūsų organizacinis “vir
šus” netrukus pradės judėti že
myn ir kur nors, apie “vidu
rį” susitiks su kylančia “apa
čia”. Gi tuom tarpu, kol vado
vybės dar vis “tariasi”, darbas 
neturi sustoti tenai, kur jis pa
prastai atliekamas ir kur mūsų

kovai vadovavo somių karžygis 
maršalas Karolis Mannerhei-

lapkričio 11 ir prieš Baltijos 
bei Lenkijos valstybių kovą su 
bolševikais. Tasai karas su Suo
mija parodė, kad bolševikai 
nuo > pat pirmų savo dienų vi
sur puolė. Traukėsi tiktai te
nai, kur buvo supliekti.

(3) — Nusibodo mums spėlyti:
Su televizija Kazys Betnie- Matilda, Birutė, Mindaugas, 

kas prarado ir savo šeimą. Jis Betniekas. Nereikalinga laiko 
valgė prie stalo vienas, sėdėda- gaištis, — visi trys priėjo vie- 
vo vienišas savo kambary. Jis nos išvados.
buvo praradęs ir gyvenimą, nes Padarė posėdį, kuriame gi-

— Nesistebėk, jei vieną die
na mane turėsi lankyti bepro
čių namuose!

Taip praruseno pora ar dau
giau metų. Betniekienė išmo
ko daug naujų angliškų žodžių, 
bet su vaikais kalbėdama dar

— Tai kodėl tu taip pakei
tei?, — klausė vyras.

— Kad tu man visą laiką ka
lei į galvą: rašosi ne taip, kaip 
tariasi...

— Siur, dėdė kaltas! Pūr 
mami, — guodė duktė motiną.

mūsų valdžia rūpinasi, kad šie 
lingvistikos turtai čia nežūtų. 
Tad, keisdami savo vardus bei 
pavardes, darot žalą savo tau
tai ir šiam kraštui. Bet dabar 
jau viskas vėlu. Padarysiu, kaip 
tėvai nori.

(Bm do«0aiŲ

Bandymas antrą kartą Suo
mija pavergti pakartotas antro
jo pasaulinio karo pradžioje ir 
pabaigoje — dviem atvejais. 
1939 lapkričio 30 Sovietų Ru
sija puolė suomius, pasirėmu
si pramanytu kaltinimu, esą į 
Rusijos tertoriją paleisti 7 ar
tilerijos šūviai ir užmušti 4 ka
reiviai. Ta neteisinga priekabe 
norėta suomiam primesti raudo
no bazės ir okupacija, kaip tai 
padaryta su Baltijos valstybėm. 
Sovietų Rusija kaip užpuolike 
buvo pašalinta iš Tautų Sąjun
gos, bet Suomijai nesuteikta 
reikiamos militarinės paramos. 
Taikos sutartimi 1940 kovo 
12 Suomijai buvo atplėšta Ka
relija ir Viipurio miestas. Vo- 
kiečių-rusų karo metu suomiai 
buvo atsiėmę kai kurias savo 
žemes, bet karo-pabaigoje suo
miai vėl buvo užpulti ir turėjo 
priimti sunkias taikos sąlygas. 
Be atplėštų žemių, jiem dar už
krauta 300 milijonų dolerių 
duoklė. Suomiai ją jau išmokė
jo, tačiau visą laiką jaučia 
Maskvos spaudimą ir kerštavi
mą. Tai nesunku suprasti: ma
ža 4 milijonų tauta, kuri gyve
na po pačiais Petrapilio (Lenin
grado) langais, nepasidavė ir 
nepasiduoda plėšriam kaimy
nui ir komunizmui. Tai yra pa
vyzdys, kaip savo laisvę gali iš
saugoti ir maža tauta, jei yra 
narsi, ryžtinga ir daugiau pasi
kliauja savimi, o ne svetimais.

Nuoširdžią ir taikią suomių 
tautą, su kuria buvo tokie gra
žūs Nepriklausomos Lietuvos 
ryšiai, jos šventėje sveikiname 
ir linkime šviesios ateities.

mas (miręs 1951). Kova su bol
ševikais buvo baigta 1918 ge
gužės 16, dar prieš pirmojo 
pasaulinio karo paliaubas 1918

perša tik draugystę su taip va
dinama didžiąja rusų tauta. Ar- 
timesniame susipratime ir drau
gystėje tarp Pabaltijo tautų 
Kremlius tuoj įžiūri regioninį 
nacionalizmą. Pvz. net baltaru
sių (gudų) jaunimui draudžia 
artimesnį bendradarbiavimą su 
lietuviais, kad neužkrėstų gudų 
didesniu tautiniu patriotizmu. 
Lietuvių jaunimas reiškia ypa
tingą simpatiją šioms paverg
toms tautoms: estams, čekoslo- 
vakams, gruzinams. Savotiškų 
simpatijų susilaukiama iš bal
tarusių jaunimo.”
i. Jaunimas ir Vakarai:

“Pokarinių metų karčioje pa
tirtyje ir Vakarų neveiklumo iš
davoje jaunimo tarpe pastebi
mas ne tik atšalimas, bet ir sti
proka kritika Amerikos adresu. 
Šalia to pastebimas Vakarų Vo
kietijos autoriteto augimas, ne
paisant, kad Sovietai sava pro
paganda žymiai daugiau puola 
Vokietiją nei JAV. Kartu jau
nimo tarpe (tas taikytina ir vi
sos Sovietijos jaunimui) auga 
nepaprastai didelis noras pažin
ti laisvuosius Vakarus, pabuvo
ti ten, kartais net perdėtai ge
riasi visa tuo, kas vakarietiš
ka, o valdžia nerimsta dėl tokio 
susižavėjimo.”

SUMCRIPTION RATCS 
Domestic yeariy ________
BrookJyn, N. Y.  ________—
HaW yacr _______ —______
Forcign '

Kitas ženklas — jaunimas 
daros “apolitiškas”. “Bet šita 
jaunimo apolitinio jaunimo da
lis nori, nes dalinai ir gali, gy
venti auksinio jaunimo dienas, 
yra užsikrėtusi “stileiviškumu, 
net perdėtai gėrisi vakarietiš
kojo gyvenimo ir jo auksinio 
jaunimo mandrybėmis ir tt... 
Įdomiausia, kad toks apolitiš- 
kumas ypač būdingas jau ant
ros kartos rusiškam jauni
mui.”

Rusinimo
akcija:
“Jaunimo rusinimas šiandien 

eina daugiausia per sovietini- 
mą, žymiai mažiau pavyksta 
per komunistinimą. Komunis
tiškai išauklėti jaunąją kartą 
nesiseka rusams net pačioje

visų laisvės kovos pastangas su
derinti, praplėsti ir padaryti 
vaisingesnėm. / - “

Aną lapkričio 4 iš trijų gali
mybių pavirintam vėliavos iškė
limą priešais Jungtines Tautas, 
prieš tą vergų pirklių ir varo
vų vyraujamą organizaciją. Tad 
“gairių smaigstyme” nedalyva
vau. Tik iš aprašymo spaudoje 
man aiškėjo, jog gairės buvo 
smaigstomos ne žemėje, kur šią 
laisvės kovą kovojame ir kovo
sime, bet aukštosios vadovybės 
debesėliuose. Tose aukštybėse 
nusmaigytos gairės nebuvo ligi 
šiol ir nebus toliau paisomos 
žemėje vaikščiojančių eilinių 
žmonių. Laisvės priešai, kbmu-

nlal saugomi ir grgttaami autoriams praiant. Pavarde pasirafytl stralpanlai neM- 
ttaN Itreiiltia rsdafceljoę nuomone. U2 skalbtam tarta] ir kata* redakcija neataakn. 
PEDAKCI^z, .r ADMINISTRACIJA: SIS WHtoughby Avk. Brookiyn », N. Y.

— Turiu garbės pranešti, kad 
mes jau esame USA piliečiai, 
šio krašto solidarumui mes pa
keitėme savo vardus ir pavar
des. Be to, nebenorime, kad 
mūsų vaikus daugiau koliotų, 
DP pravardžiuotų.

Principalas perskaitė naują

2. Jaunimas, remiamas visos 
eilės organizacijų, ragino į de- 
monstranciją prie Jungt. Tautų 
reikalauti Lietuvai laisvės irgi 
lapkričio 4 d., 4 vai. popiet.

3. Lapkričio 4 (L, 4 vai. po
piet. dideli jaunimo organiza
cijų vienetai minėjo Lietuvos 
laisvės poetą Maironį.

Taigi, veiklos mums netrūks
ta. Tik kyla klausimas, ar New 
Yorko lietuvių kolonija yra su
siorganizavusi laisvės kovai ? 
Minėtų žinių sutapimas rodo,

jam prasmės. Grįžęs iš darbo, 
prieidavo prie savo namų dūrų 
ir pats klausdavo:

— Ir kodėl tie namai neva-

įmaišydavo ir po vieną kitą lie
tuvišką. Jautėsi jau gana pri
sirpusi įsigyti pilietybę. Ją tu
rėjo gauti ir abu vaikai. Bet
niekienė nusistatė suaklimati- 
zuoti savo ir vaikų vardus bei 
pavardę. Kadangi vyras tam 
anksčiau priešinosi, tai dabar 
buvo gera proga sumanymą į- 
vykdyti. Vaikai tam labai pri
tarė. _

P*- M- ją teta pakeisti tarybų- 
tfąefc. mis, sudarytomis iš atstovų tų 
gną$ organizadjiį’ kurios aktyviai 

r saito kovoje dalyvauja arba ieško 
Idos or- būdų į ją įsijungti. Tuo būdu 

a£ Altas, bus išvengta dvilypumo, susi- 
gatas, o tik kryžiavimo, persikrovimo dar

bu ir. nepagrįsto pasitikėjimo 
jog “kas nors kitas” atliks ne
išvengiamą darbą. Tarybų su
darymo teis išvengta tose apy
gardose ir vietovėse, kur P.L. 
B. vienetai ir panašios organi
zacijos imsis iniciatyvos laisvės 
kovai vesti.

Tad nebandykime teisintis 
vieningos vadovybės stoka. Be 
jos kurį laiką dar galėsime ap
sieiti, nors tai mūsų darbo ne
palengvina. Reikia vis tiek pra
dėti veikti mažuose vienetuose. 
Ne veiksnių vienybė yra le
miamas klausimas, o išeivijos 
atskirų narių pareigos jausmo 
atbudimas. Net sunku pasakyti, 
katras nuo katro priklauso. 
Mūsų didžiųjų organizacijų va
dovai, be abejo, galėtų tokį at
budimą žymiai pagreitinti, y- 
pač savo pačių pavyzdžiu. Ant
raip, ilgiau dabartinei padėčiai 
tęsiantis, vieni kitiems taps 
nebereikalingi ir nebepasiekia-

Rusijoje. Ir šiandien Maskvos 
valdžia yra priversta remtis ne 
komunistine ideologija, bet te
roro fone viešpataujančiu di- 
džiarusiškuoju šovinizmu, ypač 
po Stalino nuvainikavimo.”

Lietuvių jaunimas ir kaimy
nai:
“Sovotiškai įdomu, kad Mas

kva, nors rėkia apie visų tau
tų draugystę, Sovietų ir laisvo
jo pasaulio tautoms faktiškai

dinami kalėjimu?
Kartą jis visu rimtumu kal

bėjo žmonai:

1. Sutapatinti Lietuvos lais
vės kovą su viso laisvojo pa
saulio kova už laisvę ir su mū
sų gyvenamų kraštų kova su 
komunizmu. Tuo būdu suteik
sime paramą atsibundančiam ir 
pavojų praregėti pradedančiam 
laisvės frontui ir, kaip kovos 
draugai, susilauksime paramos 
savo bylai.

2. Būtina atsisakyti minties, 
jog visuomenės, uždavinys tik 
sumesti pinigą ir paploti, o va
davimo darbą atliks veiksniai. 
Tai yra feodalizmo filosofija. Ji 
padarė tai, kad daug išeivių, 
negavę tiesioginių uždavinių, 
pasidarė neveiklūs, nes “viršū
nės žino, ką daro”.

3. Laisvės kovai vadovaujanti 
organizacija privalo turėti veik
lius vienetus kiekviename že
myne, valstybėje, apygardoje 
ir kolonijoje. Ji privalo siekti 
kiekvieną kolonijos priemiestį, 
to priemiesčio rajoną ir šeimą, 
kiekvieną susipratusį tautietį. 
Tai galima atlikti ir tiesioginiai 
ir per kitas organizacijas. Kuri 
iš mūsų turimų organizacijų 
tam tinkamiausia?

Minėtame pasitarime disku
tuotas Vlikas, tegu ir suvieny
tas, vis tiek neapims neparti
nių lietuvių; be to, neturi sky
rių ir negali pasiekti kiekvieno 
išeivio. Vlikas galėtų būti ne
paprastai vertingas, kaip ryši
ninkas tarp laisvos ir paverg
tos tautos dalies, kaip aukščiau
sioji tautos taryba, kaip mūsų 
balsas pasaulyje, šioje srityje 
jis turi patyrimo ir nuopelnų, 
bet ir visą kalną darbų prieš 
akis.

Visuotinei kovai visus pa
telkti ir viešumon išvesti būtų 
pravarti kitokio pobūdžio orga
nizacija. Tam bene geriausiai 
tiktų Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenė. Ji yra (ar bent turė
tų būti) nesrovinė, kuri gali tie
sioginiai pasiekti kiekvieną lie
tuvį išeivijoje. Kur tai reika
linga ir įmanoma, politinę veik-

išeivijos darbo ir kovos jėgl 
sutelkta — “apačfoK’:*5**’ 
ruošė darbi mafose

įrairioseor^So-

išsiskirtumei. Tu viena gryno- 
rė pasijaustum labai nejaukiai, 
— argumentavo.

Prieš piliečių balių suameri- 
konino ir Kudlių. Jis dabar va
dinosi Kudlos; tai reiškė — 
garbė. Kadangi buvo gerokai 
nutukęs ir dvokė, tai nutarė 
jam nupirkti gerų kvepalų.

— Kokių kvepalų norite? — 
klausė pardavėjas.

— Noriu gerų, ilgai išlai
kančių.

— O kokiam reikalui: pležui, 
povestuvinei kelionei, baliui?

— Taip, baliui... mano šu
neliui ...
— Aš tokių neturiu. Čia yra 
specialūs kvepalai, bet galiu 
nurodyti, kur jų galite gauti.
Pavažiuokite apie 20 mylių, kur piliečių pakaitalą: “Bit Beatnik, 
susikryžiuoja 2 ir 7 kelias. Pa
matysite didelį pastatą ir ten Pažiūrėjo į savo interesantės 
gausite, , - veidą ir po geros pauzos pra-

Mrs. Beatnik tuoj įsėdo į bilo:
mašiną ir nudūmė. Rado ir tą — DP nėra joks koliojimosi 
didžiulį namą, prie kurio bu- žodis. Šiokiu ar tokiu būdu, šio 
vo maža iškabėte: “Mentei Hos- krašto dauguma gyventojų bu- 
pital”... vo arba yra DP. Čia tik indio-

Vieną dieną vaikai parodė nai sudaro išimtį. Be to, jūs 
pilietybės dokumentus tėvui, reprezentuojate senos ir savi- 
Jis pažiūrėjęs šyptelėjo, bet tos kalbos tautą, kurios pavar- 

Kelioms savaitėms praslin- greit jo veidas apsiniaukė. Nu- dės irgi labai originalios. Ir

Bolševikai savo ruožtu kė
sinosi Suomiją okupuoti net 
trimis atvejais. Leninas, kuris 
iš Šveicarijos atvyko į Petrapi
lį kelti bolševikinės revoliuci
jos kaip tiktai per Suomija ir 
plačiai žiodėsi rėkaudamas, kad 
visom tautom pripažįstama ap
sisprendimo teisė bei laisvė, 
nenorėjo to pripažinti nei Suo
mijai, nei Baltijos tautom nei 
kitiem kraštam, kurie kada 
nors priklausė Rusijos imperi
jai. Suomija turėjo vest laisvės 
kova su rusais bolševikais. Tai

— Kaip gražiai, lengvai ir 
amerikoniškai skamba,—džiau
gėsi Mrs. Beatnik.

Nuėjusi antrą kartą laikyti 
egzaminų, Betnikienė vistiek 
pravirto. Nepadėjo nei išmin
ties mokytoja televizija, nei 
perkeista pavardė.

— Tai kogi nepataikei šį 
kartą? — klausė vyras.

— Man diktavo: Father lea- 
ved for Madrid, o aš parašiau: 
Daddy lift in MarianopooL

— Tu pradėjai, tu ir baik!
— O, aš žinau! Tau vaikai vi

sai nerūpi. Gerai, nueisiu pati. 
Tegul ir kiti mato, kad mūsų 
vaikai neturi tėvo.

Nuėjusi mokyklon paprašė 
pasimatymo su principalu. Po 
poros valandų pasirodė mo
kyklos autoritetas ir pakvietė į 
savo kabinetą.

SSl ' fe
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JOHN ORMAN AGENCY
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BROOKLYN II, N. Y.322 UNION AVĖ.
Tel. EV 7-2089
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WHITE HORSE TAVERN

KRAMER’S

TORTAI - PYRAGAIČIAI

5-1154

M. Bruckheimer & Sons, Ine. Music 
Sales (Ėst. 1861) Big discounts on 
new and used accordions, guitars, 
trumpets, etc. Famous name branda 
Kav, Harmony, Gretch, Martin, etc. 
705 Grand St. B’klyn, NY. 14th SL 
Sutnvay 2 blocks; Grand St. & Met
ropolitan Avė. busses pass our door. 
Open daily 9 to 5 p.m. ST 2-3438

Turime nuolat mūsų sandėlyje įvairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

is kursais, 
lietuvių visuomenę bei

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
M ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
lininius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Liberty Art Photo Studio. Come in 
n<w for your Xmas gift photos — 
Photographers for all occasions... 
weddings our specialty. Special con- 
sideration to Darbininkas readers & 
religious groups. Open Wed. 9 a.m. 
to 6:30 p.m. Sun. 11 a.m. to 5 pjn. 
or by appointment. TeL VI3-3605, 
125-11 Liberty Avė., Richmond Hill LOUIS ROZSA Savęs you money 

on Juvenile Furniture. Large assort- 
ment of toys, dolls, no vėl ties; best 
buys on carriages, strollers, bicycles 
Ask for Louis you’ll save $$$$ on 
your Xmas shopping. — 700 9th 
Avenue (comer 48th St.), N. Y.C. 
TeL: JU 6-1514.

Aštorijbje — 28-tt

Low Prices for Xmas Bicycles, Vė- 
locipedes, Wheel toys; Full Mne of 
juvenile furniture. also bicycle and 
baby carriage wheels with or with- 
out tires A tubes; cribs A mattres- 
ses, also hardware for cribs-do-it- 
yourself. KAK uUPPLY CO. 146 
Chambers SL, New York 7, N. Y. 

Tet: BE 3-8958

24 Hour Telephone Service 
NE 9-9637 or EV 9-3696 

Special conrideratkm to Religious 
Institutions. ■

6) kviesti jaunosios kartos kultū- 
rininkUB aktyviau jungtis į bendrą 
lietuviŪkodoe kultūros darbą,
7) skatinti lietuvių studentiją ia-

Grand Opening — "A New Face on 
Park Place”. Textiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
articles, Habit material and Veiiing. 
Special Discounts on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE-, 30 Park 
PI., New York 7, N, Y. BA 7-3615. 
We ship merchandise all over the 
World Free of Charge.

Savininkas 
188$ MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y.

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Furniture A Bedding. Complete 
fumishers of entire komes and oc- 
casional pieces. • Special Discount 
with this Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store — 
1382 Ist Avė. (bet 73 A 74th Sts.), 
New York City. — Call RH 4-3993.

Attention Bali Room Studente. We 
offer 10 private lessons for only 
$39. Also Ballet by expert dancing 
instructors. Our new method and 
individual instruction gives you the 
results you expect in a shorter time. 
Fordham Music A Dance, Ine. 327 
E. Fordham Rd, Brome; CY 8-0907

Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 
svečių kambario spintų _______

PECK A GOODIE Ice and Roller 
Skates. Sales, sharpening, repairing 
“Anything to do with Skating—v/e 
have it”. Complete stock of skating 
shoes and accessories. 10% discount 
with this Ad. — 225 West 52nd St., 
New York City TeL: Cl 6-6123

PONT BUY OIAMONDS1! 
until you have seenus. 
DIAMOND CUTTERS 

Complete seleetions at savings 
40% A more. Come see them 
eut; no obligation. Call Fac- 
tory for appointment: 

JŲ 2-3549

WAKEFIELO OETECTIVE 
BUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, private po- 
lice, eseorts, plain doths, agente. 
Investigations — no family matters. 
1334 E. Gunhill Rd., Bronx 69, N.Y.

Telephone: OL 4-5000

CRAFTS 
WORKSHOP. INC.

Now Open for: — Made-to-Order 
Candles - Wood Finishing - Gifts. 
Place your orders now — wfll be 
ready before Xmas. 22-77 Steinway 
Street, Astoria, L.I.
Call — YE 2-0728 — Day or Night

SIMFONINIAME KONCERTE Chicagoje Lietuvių Operos Mtoras išpildo St Šimkaus kantatą. Diriguoja komp. J. Ifs^iiirtisr
Nuotr. VL Juknevičiau*

Pripažindamas kiekvieno lietuvio 
svarbą lietuvybei ir jos išlaikymui. 
Kongresas ypatingai kreipiasi į vi
sus lietuvius kultūrininkus, lietuviš
kųjų parapijų valdovus, organizaci
jų veikėjus, spaudos darbininkus ir 
sportininkus. primindamas, kad 
kiekvieno jų darbas yra drauge ir 
lietuviškosios kultūros postas, už 
kurio gynimą ir išlaikymą jie yra 
atsakingi prieš lietuvių tautos atei-

THIS AD WORTH $1.50 
Present This to your Rupjft Service 
Man. He will give you $1.50 alknv- 
ance on TV Repairs.

RUPAT TV SERVICE 
8817 - Third Avenue, Brooklyn, NY 

Open 9 am. to 9 p.m.

SABATINO
Investigation & Security Servicė 

Retired N. Y. C. Detective. Civil A 
Criminal Investigation, Uniformed 
Guards and Watchman. Bounded 
and Llcenšėd by thfe State of N. Y. 
Call Hl 5-3837 — 150-31 22nd Avė. 
Whtestone, L I.

Kultūros kongrosas Chicago
je lapkričio 21-25 buvo sutrau
kęs gana didelį skaičių dalyvių. 
Nepakliudė nei opozicinis stu
dentų suvažiavimas nei sutapęs 
prel. I. Albavičiaus sukakties 
minėjimas. Tai tik parodė, kad 
esame įvairi visuomenė: turtm 
skirtingų pažiūrų bei reikalų, 
nestingame prieštaraujančių ir 
nestokstame nesiderinančių. 
Nereikėtų dėl to raukytis. Gal 
net per įkyriai kalbame apie 
vienybę, kurią tenorime maty
ti skaičiuje. Laisvoje visuome
nėje daug svarbiau įdėjos, ku
rios gali plisti ir patraukti. Kuo 
gi traukė kultūros kongresas?

G U N S
Xmas Specials — 3000 Guns, an- 
tiųue and modern. Also accessories; 
Binoculars, Archery. Open Thurs. 
and Fri. 9 a.m. to 9 p.m.

ED AGRAMONTE, INC.
41 Riverdale Avė., Yonkers, N. Y. 

Tel. YOnkers 5-3600

Antrasis JAV ir Kanados Lietu
vių Kultūros Kongresas, peržvelgęs 
lietuvių išeivijos kultūrines pastan
gas ir laimėjimus, su pasigėrėjimu 
ir dėkingumu vertina lietuvių kul
tūrininkų darbą ir kūrybą ir kvie
čia juos nesitenkinti tik esamos 
padėties palaikymu, bet pereiti į 
dinamišką kultūrinę ofenzyvą vi
sose kultūros bei veiklos srityse.

19) siūlyti, kad spaudoje ir mokyk
lose būtų vartojama viena, dar Ne
priklausomosios Lietuvos laikais 
priimta rašyba,
20) s>ūlyŲ,'j)iad būtų daugiau rū
pinamasi lietuvių kalbos ugdymu ir 
jos gryninimu mūsų raštijoje, 
ir rekomenduoti visuomenei palai
kyti tam reikalui leidžiamą Gim
tosios Kalbos žurnalą.
21) atkreipti ypatingą dėmesį į 
^cubų medžiagos rinkimą išeivijos 
istorijai ir rūpintis tokios medžia
gos paruošimu, pavedant tą reika
lą Lietuvių Istorijos Draugijai,
22) rekomenduoti, kad lietuvių pri
vačių ir ypač visuomeninių pasta
tų architektūroje atsispindėtų lie
tuviškosios aspiracijos,
23) pasmerkti sovietinių instituci
jų išeiviams lietuviams peršamą va
dinamą kultūrinį bendradarbiavi
mą ir tokio bendradarbiavimo pro-

Augščiausios kokybfe pfruinlrbri
• Mūsų krautuvėse getiausk* tfe&os • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai * Ufeikite ~ įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

ITALIAN SPECIALTIES for 
HOLIDAY GIFT GIVING 
METROPOLITAN WINE 

& LIOUOR CO.
Choice Wines, Liquor. Prompt Free 
Delivery. — 474 9th Avenue (Betw. 
36 - 37 Sts.) .................... LO 3-1136

Millbrook Wine A Liųuor Stote — 
Motthaven area, opp. Mlmook houS- 
ing projecL Open 8 am to 12 mid- 
nlght. Wines - Ltųuors domestic A 
imported. Xmas gift wrapped from 
"a bottle to a case”. Free delivery 
in the Brome. 575 East 137th SL, 
near SL Ann’s Avė. CaU MO 9-0858

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

džiam. Po pamaldų 10 vai. ry
te prie Laisvės kovų paminklo 
Jaunimo Centro darželyje pa
dėtas vainikas, o salėje užbaig
ti posėdžiai: priimtos rezoliuci- 
jo (žiūr. atskirai), įteiktos pre
mijos.

Popietėje buvo lietuviškos 
muzikos simfoninis koncertas 
Marijos mokyklos salėje. Kon
certui dirigavo kompoz. Jeroni
mas Kačinskas iš Bostono. Gro
jo Lyrinės operos 53 orkest
rantai, giedojo sol. J. Vaznelis 
ir Operos choras. Orkestras iš
pildė kompoz. VL Jakubėno, 
M. Karlovičiaus, Jul. Gaidelio 
ir Jer. Kačinsko kūrinius. Sol.

For the Most Important Gown in 
your life MARTHE'S Bridal Shop 
Custom made Bridal Gowns, Moth- 
er's A Attendants* Gowns, Cocktail 
and Formai lengths, individual fit- 
tings for the Bride. Marthe Oi Gto- 
vanna, Your Parisienne Designer. 
417 Forest Av^ SJ.Ji.Y. YU 1-6422

Atsižvelgdamas į konkrečius lie
tuvių kultūrinio gyvenimo uždavi
nius. Kongresas nutaria:
1) prašyti PLB organus rūpintis, 

kad nė viena lietuviška kolonija ne
liktų be lituanistinės mokyklos,

2) priminti tėvams, kad savo 
priešmokyklinio amžiaus vaikus 
leistų tik į grynai lietuviškus dar
želius ar į parengiamuosius litua
nistinių mokyklų skyrius; to sie
kiant, steigti lietuviškus darželius, 
o kur to negalima, stengtis para
piniuose darželiuose turėti lietuviš
ką skyrių,
3) pavesti JAV LB Centro valdy

bai tirti lietuviškos viduriniosios 
mokyklos ir lietuviškų bendrabučių 
strigimo galimybes,
4) siūlyti PLB valdybai steigti 

Švietimo Tarybą.
5) rekomenduoti PLB valdybai 

1963 metais surengti studijų die
nas šeimos lietuviškumo išlaikymo

objektyvumo, mažesnio erzini
mo gali būti taikomas apskri
tai visai mūsų visuomenei: 
spaudoje ji pati save mato.

SEKMADIENIO 
PROŠVAISTĖS

Sekmadienio giedri diena, 
lapkričio 25, pradėta pamaldo
mis šv. Kryžiaus bažnyčioje. 
Mišias aukojo T.J. Borevičius, 
S.J., iš Montrealio; pamokslą 
pasakė T. L. Andriekus, O.F. 
M iš Brooklyno. Mišių metu 
solo giedojo Dana Stankaitytė. 
Po mišių šv Kryžiaus parapi
jos naujasis klebonas kun. Ed. 
Abromaitis visus užkvietė pa
rapijos salėn pusryčių užkan-

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

Large. Selectfon of Shoes for Men 
and Wbmen imported from France 
and Italy. Latest styles at prices 
nibre reasonkble than in America. 
One trial *fil codvince you.

FINE IMPORTED SHOES
782 Lexington Are. (60-61 Sts.) 

TE 2-8182

biau susidomėti lituanistinių moks
lų studijomis ir pasinaudoti Peda
goginio Lituanistikos Instituto ne- 
akivaizdin
8) ragini

organizacijas remti lietuvių jauni
mo sportinę, meninę ir kitokią, kul
tūrinę veiklą,
9) skatinti tikinčiuosius būti lie

tuviškų parapijų nariais ir, daly
vaujant lietuviškose pamaldose bei 
organizaciniame parapijų gyveni
me, kovoti dėl jų lietuviško pobū
džio išlaikymo,
10) prašyti Lituanistikos Institutą 
suaktyvinti savo veiklą, sutelkiant 
visus lituanistikoje moksliškai dir
bančiuosius, ir rūpintis aktualių li
tuanistinių mokslų veikalų leidimu,
11) pritarti J. Kapočiaus ir J. Ba- 
čiūno sumanymui išleisti reikalingą 
Lietuvių Enciklopediją įmglų kalba,
12) sveikinti ri remti paskirų ra
šytojų pastangas, leidžiant lietuvių 
literatūros veikalų angliškus verti-

PlftMAU J ANTĮ DESHŲ PBKKYBA YORKE
VOKIŠKOS SPEClALYBfcS

SCHALLER&WEBER

13) ragint: lietuvių visuomenę ir 
toliau remti reikšmingą mūsų tau
tos reikalų propogandai Lituanus 
žurnalą, o mūsų kultūrines institu
cijas ir paskirus kultūrininkus pra
šyti, kad padėtų suteikti žurnalui 
reikalingą medžiagą.
14) raginti tėvus prenumeruoti vai
kams Eglutės laikraštėlį ir kviesti 
rašytojus bei dailininkus paremti jį 
savo rašiniais ir kūriniais.
15) prašyti LB apylinkes ir kultū
rines organizacijas pasirūpinti lie
tuviškų knygų platinimo talka pa
skirose vietovėse ir steigti lietuviš
kas bibliotekas bei skaityklas.
16) kviesti visus, o ypač finansiš
kai pajėgesnius lietuvius remti Lie
tuvių Fondą ir būti jo nariais, 
.17) pavesti JAV LB Centro valdy
bai tirti Lietuvių Kultūros Namų 
strigimo galimybes,
18) prašyti, kad mūsų periodinė 
spauda šalia lietuvių visuomeninių 
ir politinių reikalų svarstymo išsa
miai informuotų apie visus svar
besniuosius lietuvių kultūrinio gy
venimo įvykius,

mokos ir susirinkimai $2.50. Bend
ras ir IndMduattnėą pamokos mūsai 
■tndljbje M jBrii MMMMbaa. rstrankh 
salė įvairiem pobūviam, poeėdtlsm
MID I8LAND DANCE CENTER 

90 Bro6dwaY. HietavUle, LX

RAY*8 ITALIAN BAKE 8HOP 
Italų -curopietiCka amerikoną mė
giama duona, svfciatainlal. pyragai, 
tortai ir stafeainial — šveNėm, ves
tuvėm jr typtrimiM MAyMama. Pa
mėginkite ir jritllrinieta* 304 —- 5th 
Avenue A 2nd SL. BrooMyn, N. Y., 
ST 8-9179. ĄtkMryt* nu» 5:30 ■ 10.

MAISTAS LIETUVIŠKAI 
DŪŠIAI

Tais žodžiais, kurių vienas 
nuskamba nelietuviškai, prel. 
Mykolas Krupavičius, manome, 
bus taikliausiai išreiškęs tai, 
kas į kongresą traukė: tai lie
tuvybė nelietuviškoje aplinko
je. Žinome, kad sava kultūra 
sudaro pagrindą tautai išsilai
kyti. Kai tas reikalas dabar 
mums labai opus, tai jis per
sunkia kone visus mūsų suva
žiavimus bei kongresus ir ma
žiau ar daugiau daro juos vie
nodus. Tokią pagrindinę žymę 
turėjo ir kultūros kongresas. 
Vadinasi, ne tiek buvo svarsto
ma kultūra ar kūryba apskri
tai, kiek su ja susijęs lietuvy
bės išlaikymas bei ugdymas.

Atidaromajame posėdyje, lap
kričio 22, Padėkos dieną, ir 
bendrose diskusijose dėl Dr. 
Jono Griniaus ir dr. Jono Pu- 
zino paskaitų (jų santraukos 
bus duotos atskirai. Red.) buvo 
paliesti visai konkretūs klausi
mai (lietuvių k., mokyklų, lie
tuviškų parapijų, Lietuvių Fon
do, knygų, laikraščių, organi
zacijų). Sekcijų posėdžiuose 
lapkričio 23-24 (literatūros, is
torijos, lituanistinio švietimo, 
architektūros, muzikos) buvo 
specialių mokslininkų paskaitų, 
gerai paruoštų ir įdomių. Spau
dos (žurnalistikos) ir lietuvybės 
parapijose išlaikymo sekcijose 
ir diskusijose vyravo eilinė po
lemika, su kuria susiduriame 
beveik kiekviename didesnia
me susirinkime. Reikalavimas 
spaudai didesnės tolerancijos,

MŠtT 

8 <-«!•

J. Vaznelis su simfoniniu or
kestru giedojo VL Jakubėno su
kurtas dainas: “Kol jauna bu
vau”, “Kas per visą kelionę”. 
Operos choras išpildė St. Šim
kaus kantatą “Saulė motina pa
kilo”. Koncertas buvo aukšto 
lygio ir gerai atliktas, nors di
rigentui J. Kačinskui nebuvo 
progos pakankamom repetici
jom. “Jie pasiekė negalimo”— 
išsireiškė orkestro direktorius.

Sudėjus visa krūvon, — žo
dinę, vaizdine (parodų) ir mu
zikinę (koncerto) programą, — 
kultūros kongresas yra save 
pateisinęs tuo, ką davė, ir tuo, 
ko jis moko ateičiai.

CALLAS FLOWER SHOP Park 
Slope. Niek & Mary Callas, Props. 
Weddlngs, Fanerai designs, Xmas 
Blankets, Wreaths, Sprays for the 
cemetery plot. Gift baskets. F)owersĮ 
for all occarions. — We dehver.

Call NE 8-4206 i
661 Vanderbilt Avė., Brooklyn, NY

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėtus Ir kitokiems parengimams

1643 8ECOND AVENUE NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th A Mth Sts.)
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Prel. Jono
Hartford, Conn. Lapkričio 

25, šv. Trejybės lietuvių para
pija, rūpinantis vikaram kun. 
Broniui Benesevičiui ir kun. 
Juozui Dilionui, bažnytinėje sa
lėje, 53 Capitol Avenue, suruo
šė šaunų banketą pagerbti ju- 
bilijatui prel. Jonui J. Ambo- 
tui jo 50 metų klebonavimo su
kakties proga.

Kun. B. Benesevičius pradė
jo programą sveikinimu. Invo- 
kacijai pakvietė kun. dr. Bene
diktą Gauronskį. Po to prista
tė programos vedėją adv. Leo
ną Mazotą, kuris pirmiausia pa
sveikino jubiliatą ir palinkėjo 
jam ilgiausių metų. Kvietė vi
sus dalyvius stiprintis valgiais.

Pasistiprinus, vedėjas prita- 
tė mokyklos mokinių ir moky
tojų eilę išpildyti meno pro
gramą. Mikiniai labai gražiai 
parodė dainom ir giesmėmis. 
Užbaigė sugiedodami “Ilgiau
sių metų.” Vaikai ir mokytojos 
susilaukė gausių plojimų.

Antanas Stanulis pasakė 
sveikinimo kalbą parapiečių 
vardu ir įteikė jubiliatui dova
ną — Kristaus paveikslą. Prel. 
J. Ambotas gavo daug Įvairių 
bažnytinių daiktų iš atskiru 
parapiečių ir draugijų.

Adv. Leonas Mazotas prista
tė to vakaro kalbėtojus: Anta
ną F. Kneižį ir kun. Jurgį Vil- 
čiauską. Pirmasis lietuviškai, o 
antrasis angliškai priminė jubi
liato nuveiktus darbus ir nuo
pelnus Bažnyčiai ir tautai, ir 
linkėjo sveikam sulaukti nepri
klausomos Lietuvos.

Prel. Jonas J. Ambotas jau 
atšventė savo 93 metų amžiaus 
ir 61 kunigavimo metus, ir te
beeina klebono pareigas, kurio
se jam daug gelbsti kan. B. Be
nesevičius ir kun. J. Dilionas. 
Baigiant programą, jubiliatas 
labai nuoširdžiai jiems dėkojo, 
taip pat visai banketo rengimo 
komisijai ir bendrai visiems už 
dalyvavimą, dovanas ir sveiki
nimus laiškais ir telegramomis. 
Tą vakarą buvo viešai dar pa
skelbta, kad yra įsteigtas prel. 
J. Amboto vardo stipendijų fon
das.

Bankete dalyvavo kunigai: 
Edvardas Gradeckis ir Povilas 
Sabulis iš Waterburio; Bene
diktas Gauronskis, Vladas 
Pranskietis ir Petras Kartonas 
iš New Britaino. Vincas Puido
kas iš Westfieldo, Juozas Ma
tutis ir Jonas Rikteraitis iš 
New Haveno: Juozas Jusevi- 
čius iš Bridgeporto; Antanas 
Mažukna, M.I.C., iš Marianapo- 
lio: Ignas Abromaitis. M.S., iš 
Hartfordo; Raymondas Juš- 
kauskas iš So. Windsoro. Vin
cas Ražaitis iš Newingtono ir 
vietiniai trys kunigai. Taip pat 
dalyvavo seserys mokytojos, 
profesionalai, tarp kurių buvo 
ir teisėjas Pranas Mončiunas. 
ir biznieriai, kuriuos atstovavo

STOUGHTONO ŽINIOS

Mokyklos 30 metų baigimo 
sukaktį minėjo Amelija Russel- 
Ručinskaitė. ištekėjusi už 
Drummi, ir Edvardas Venckus.

Bruno Boronskis sugrįžo iš 
kelionės. Aplankė Angliją. Ai
riją. Prancūziją. Jis yra savi
ninkas "Stoughton Diner" ir 
bendrininkas su Gili kito dide
lio baro prie pat Stoughtono ir 
N. Eastono ribos.

Aukštesniosios mokyklos 
garbės lentoje yra atžymėta vi
sa eilė lietuvių: 12 skyriuje — 
Ann Russel. Robertą Adams. 
Vity Strimaitis. 11 skyriuje — 
Elizabeth Savickį. Ann Foster. 
Ed. Palaima. Diana Suslowicz. 
10 skr. /Andrea Dambrovvs- 
ki. Judith Craig. 9 skyriuje Ca- 
rol Smith. Frances Russel, Ma
rio Dembrovvski, Russel Gili, 
Paula Rafaiko, Nancy Statkus, 
8 sk. — Thomas Nally, Linda 
Suslouich. 7 skr. Mary Craig, 
Valery Dembrovvsky. Nijolė 
Poškus.

Vytautas ir Ona Poškai susi
laukė septinto vaiko — sūnaus.

. Miką

Amboto
ANTANAS F. KNEIŽYS

Kazys Šimkus su žmona ir sū
num. Viso dalyvavo apie 350 
parapiečių ir svečių bei viešnių.

Svč. Trejybės lietuviu para
pija, a.a. kun. Juozo Žebrio, 
New Britaino lietuvių parapi
jos klebono, buvo įsteigta 1898 
m. 1900 metais Hartfordo lie
tuviai įsigijo žemės sklypą ir 
dviejų aukštų mūrinį namą už 
$10,000, 41 Capitol Avenue. 
Kun. Juozas Žebrys tuose na
muose įrengė koplyčią ir kam
barius susirinkimams. Sekma
dieniais atvykdavo aprūpinti 
lietuvius dvasiniais reikalais. 
Po kelerių metų lietuviai nepa
sitenkino tik sekmadieniais at
vykstančiu kunigu; jie norėjo 
turėti nuolatinį kunigą. 1911- 
12 metais šaukė susirinkimus, 
prašė ir reikalavo, kad vysku
pas paskirtų. Hartfordo vysku
pas paskyrė kun. Joną J. Am- 
botą, kuris tuo metu buvo len
kų parapijos klebonu, (Nor- 
wich, Conn.) Kun. Jonas Ambo
tas su džiaugsmu priėmė vys
kupo paskyrimą. Atvyko 1912 
rugsėjo 15.

Naujas klebonas pirmiausia 
paskelbė, kad jei kas ir negali 
mokėti mokesčių parapijai, te
gu eina į bažnyčią ir išpažin
ties. Po tokio pareiškimo visi 
aprimo ir vieningai stojo kle
bonui į talką. Klebonas kun. 
Jonas J. Ambotas pirmiausia 
rūpinosi surasti patalpas, ku
riose galėtų susirinkti jaunimas 
ir draugijos. Namas, kuriame 
buvo koplyčia ir stovėjo žemės 
sklypo pakrašty, buvo nukeltas 
į užpakalį. Rūsyje buvo įreng
ta svetainė susirinkimams. Kun. 
J. Ambotas, pasiėmęs pjūklą ir 
kirvį, pats dirbo. Toje salėje 
būdavo ir katekizacijos pamo
kos.

Jaunimas — parapijos atei
tis. Kun. J. Ambotas ypač rūpi
nosi jaunimu. Suorganizavo šv. 
Kazimiero jaunimo apšvietos 
draugiją, į kurią įsirašė beveik 
visas veikliausias jaunimas. Lie
tuvos vyčių organizacijos stei
gėjas Mykolas Norkūnas, suži
nojęs apie tą draugiją, atvyko 
pas jos pirmininką Antaną 
Kneižį ir įkalbinėjo, kad tą 
draugiją įrašytų į Lietuvos vy
čių organizaciją. Klebonas kun. 
Ambotas, jam paaiškinus reika
lą, davė leidimą ir taip toji

joje.PROVIDENCE, R. I.
$v. Kazimiero parapijos me

tinė vakariesė lapkričio 25 d. 
sutraukė apie 150 dalyvių. Me
ninėj programoj Birutė Paulau
skaitė ir Eugenija Rastonienė 
padainavo Br. Budriūno “Tė
viškėlė” ir J. Strolios “Tėviš
kė”. Be to. išpildė Ciulados ir 
Smalio (detroitiškių) paruoštą 
iš lietuvišku liaudies dainų su
darytą dainų pynę — “Subatos 
vakarėlį”, kurią puikiai išpildė: 
J. Kiela. E. Rastonienė, B. Pau
lauskaitė. J. Staričenka ir J. 
Gcrvelis. Akompanavo muz. J. 
Beinoris. Vakariene paruošė 1. 
Paulauskienė. K Augaitienė, V. 
Augaitė. N. Gervelienė. J. Kas- 
parienė. E. Paškauskienė ir M. 
Stražinskienė. Pelno parapijai 
liko per 400 dol.

sukaktis
draugija tapo Lietuvos vyčių 6 
kuopa. Tuo metu šv. Kazimiero 
jaunimo draugija turėjo apie 
200 narių.

Klebonas nebuvo užsidaręs 
klebonijoje. Jam buvo arti šir
dies Katalikų Susivienijimas, 
Lietuvos vyčiai, Lietuvių Dar
bininkų Sąjunga, Moterų Są
junga, Moksleiviai, Katalikų Fe
deracija, Tautos Fondas ir ki
tos organizacijos. Jis dalyvau
davo jų susirinkimuose ir sei
muose. Yra buvęs Kunigų Vie
nybės pirmininku, pasižymėjęs 
labdarybės darbe. Aukojo ir au
koja Balfui ir kitoms labdary
bės ir švietimo įstaigoms.

Kleb. kun. Jonas J. Ambotas 
savo gerųjų ir nuoširdžių pa
rapijiečių padedamas, pastatė 
gražia bažnyčią, nupirko ir at
naujino kleboniją, seserų na
mą, svetainę, ir taip pat nupir
ko iš vyskupijos šv. Juozapo 
mokyklą, kurią pertaisė ir pa
skyrė lietuvių jaunimui šviesti. 
Čia yra ne tik pradžios mokyk
la, bet ir aukštesnioji (tik gaila, 
kad 1964 metais ši mokykla tu
ri užsidaryti, nes toks yra vys
kupijos patvarkymas, pastačius 
tris aukštesnes mokyklas). Tai 
buvo vienintelė parapija, kuri 
turėjo aukštesniąją mokyklą. 
Mokytojauja seserys pranciš- 
kietės iš Pittsburgo, Pennsylva- 
nijos.

Jubiliatas labai daug sieloja
si pavergtos Lietuvos vargais 
ir tautiečiais, patekusiais į ko
munistų vergiją. Nepriklauso
mos Lietuvos metais jis keturis 
kartus lankėsi Lietuvoje. 1935 
Lietuvos respublika, įvertinda
ma jo darbus, pagerbė jį Gedi
mino ordenu. 1939 už nuopel
nus Bažnyčiai ir tautai kleb. 
kun. Ambotas buvo pakeltas 
Šv. Tėvo prelatu.

Laikau didele garbe sveikinti 
prelatą Joną J. Ambotą ir lin
kėti, kad gerasis Dievulis leis
tų jam sveikam sulaukti iš ko
munistinės vergijos išsilaisvi
nusios nepriklausomos Lietu
vos.

Baigsiu mūsų tautos didžiojo 
poeto Maironio žodžiais:

Nors mūsų, broliai nedaugei 
yra,

Tačiau mes tvirti, jei riš 
vienybė;

Į darbą stokim vyras į vyrą 
Sujungtos rankos suteiks 

stiprybę.

40 vai. atlaidai bus gruodžio 
16-18. Pamokslus sakys Tėvas 
A. Jurgelaitis O.P.

Iš Anglijos atvyko Jono ir 
Natalijos Gervelių šeima su 4 
sūnumis, nusipirko nuosavą 
namą ir gražiai įsikūrė. Du sū
nus priklauso skautam ir vy
čiam. o tėvas Įsijungė i parapi
jos chorą.

Birutė Paulauskaitė, Antano 
ir Ievos Paulauskų duktė. įsto
jo į gailestingųjų seserų mo
kyklą, bet aktyviai dalyvauja 
skautų ir vyčių organizacijose 
ir parapijos chore, o sūnus An
tanas išvyko atlikti karinės 
prievolės ir pateko i preziden
to garbės sargybą. k.m.

’REL. J. AM BOTU I įteikia dovana. Iš k. į d. Ant F. Kniežys, prel. J. Ambotas, kun. J. Vilčiauskas, A. 
Stanuiis ir adv. L. Mazotas.

Soda Ii et ės gruodžio 2 turėjo 
savo rekolekcijų dieną. Daly
vavo 8:30 v. mišiose, kurias au
kojo dvasios vadas kun. A. 
Dranginis. Po mišių parapijos 
salėje buvo pusryčiai. Maldos 
diena baigta šventąja valanda.

Lietuvius senelius bei sene
les, esančius įvairiose miesto 
prieglaudose bei ligoninėse, so- 
dalietės aplankys savaitę prieš 
kalėdas ir įteiks dovanų. Toks 
senelių lankymas prieš Kalėdų 
šventes pradėtas prieš porą 
metų. Sodalietės kviečia ir nau
jas nares prisijungti prie šio 
lankymo.

Suaugusiųjų klubas gruodžio 
15, šeštadienį, vakare rengia 
linksmą pobūvį.

Per visą adventą šv. Alfonso 
bažnyčioje vyksta gailestingu
mo vajus — renkamos aukos 
raupsuotiems. Prel. L. Mende- 
lis jau senįai renka tokias au
kas advento metu. Praeitais 
metais surinkta aukų 15,000 
dol. Visi prašomi prisidėti savo 
auka.

Vaikų kalėdinis vaidinimas 
šiemet bus gruodžio 16. Pro
grama prasidės 3 v. popiet šv. 
Alfonso salėje. Mokytojos se
serys kazimierietės ir mokiniai 
dabar rengiasi šiam pasirody
mui.

Šv. Alfonso parapijos klebo
nijoje galima įsigyti lietuviškų 
kalėdinių pasveikinimų, lietu
viškų maldaknygių, paplotėlių.

BALTIMORES ŽINIOS
Kalėdinius sveikinimus vi

siems parapiečiam jau pasiuntė 
parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis ir jo vikarai. Kartu 
yra įdėtas klebono laiškas, kur 
aprašyta visa švenčių pamaldų 
tvarka.

Stasys Jckubaitis, senos kar
tos lietuvis, ilgai gyvenęs Balti- 
morėje, mirė lapkričio 27 uni
versiteto ligoninėje. Trys ku
nigai aukojo gedulingas mišias 
už jo sielą gruodžio 1. Palai
dotas Holy Redeemer kapinėse.

GRAŽIAI PRAĖJĘS RUDENS BALIUS
Bridgeport, Conn. “Mums 

jaunoms esant tik tokie puikūs 
baliai būdavo” — kalbėjo atsi
sveikindamos vyresniosios kar
tos atstovės. Kiti palygino jį su 
lietuviška vakaruška. Jaunimas 
gyrė, kad ir jiems patiko. Jų 
mėgiamus šokius orkestras irgi 
grojo.

Šio puikaus rudens baliaus 
nuotaiką sudarė E. Radionovo 
orkestras, New Haveno šokėjų 
grupė ir Bridgeporto L.B. dai
nos mėgėjų grupė. Radionovas 
grojo visiem gerai pažįstamas 
šokių melodijas. Tas lietuviš
kas muzikos taktas buvo vi
siem labai artimas. Daug kam 
priminė jaunystę, kaimo šokius 
vakaruškas, o gal net Jonines.

New Haveno tautinių šokių 
grupė sugebėjo įnešti naujumo.

Jaunimo talentŲ vakaras Australijoje
Lapkričio 17 ir 18 Lietuvių 

Katalikų Centro salėje, besimo
kančio lietuvių jaunimo ir stu
dentų ateitininkų iniciatyva, 
vadovaujant rengimo komisijai, 
kuriai pirmininkavo kun. P. 
Dauknys, MIC, buvo suorgani
zuotas jaunimo talentų vaka
ras. Tai buvo pirmas Australi
joj bandimas platesniu mastu 
sudaryti jaunimui sąlygas pa
rodyti savo gabumus. Nors bu
vo pirmas bandymas, bet pa
vyko gerai. Programos išpildy
me pasirodė 36 jaunuoliai ir 24 
jaunieji tautinių šokių šokėjai, 
vadovaujami Violetos Vasiliaus
kaitės. Dėl didelio dalyvių skai
čiaus vakaras reikėjo padalinti 
dviem dienom.

Liko nuliūdusi žmona Marija ir 
sūnus Bronius.

Elzbieta Mačienė, senos kar
tos lietuvė, ilgus metus sirgusi, 
mirė savo namuose lapkričio 
29. Penki kunigai aukojo mi
šias už jos sielą šv. Alfonso 
bažnyčioje gruodžio 3. Palaido
ta Holy Redeemer kapinėse. 
Liko nuliūdusios dukros Ona, 
Margarita, Emilija, nuliūdęs sū
nus Juozas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

Savitos figūros ir atletiškumas 
šiuos šokius padarė itin pa
trauklius.

Bridgeporto L.B. dainos mė
gėjų liaudies dainos mėgėjų 
liaudies dainos pasiekė klausy
tojų širdis, sužadindamos ne
vienam malonius jaunystės die
nų prisiminimus. Dainose jautė
si papratumas ir artimumas.

Baliaus programą paruošė, 
suorganizavo ir pravedė V. Ba
rius. Dainos mėgėjų grupei va
dovavo P. Rastas, šiam dar
bui negailėdamas laiko ir pasi- 
šventinimo. Užkandžius paruo
šė mūsų moterys, vadovauja
mos E Janiūnienės. Salės puo
šimu rūpinosi S. Armonienė ir 
A. Rygelienė. Specialias dova
nas paaukojo A. Radvila, 'J. 
Rastienė ir E. Baranauskienė.

J.R.

šeštadienį, lapkričio 17, pa
sirodė vidurinių mokyklų mo
kiniai ir universiteto studentai, 
o sekmadienį, lapkričio 18, jau
niausieji. Jaunieji parodė savo 
gabumus muzikoje, deklamaci
joje, šoky, tapyboje ir foto me
ne. ,

Svarbiausias šio didelio ir 
labai gerai pavykusio parengi
mo, iniciatorius buvo kun. P. 
Dauknys. Abi dienas buvo pil
na salė publikos, o jaunimas 
pasirodė turįs gabumų meno 
srityse ir padaręs didelę pa
žangą. V. Jankauskas.

LDS susirinkimas
Hartford, Conn. — Lietuvių 

Darbininkų Sąjungos 6 kuopos 
metinis susirinkimas šaukia
mas gruodžio 16. sekmadienį, 
1:00 vai. popiet. Susirinkime 
bus galima užsimokėti Darbi
ninko prenumeratą—1963 me
tus ir užsisakyti laikraštį, kas 
jo dar neskaito. Bus taip pat 
naujos valdybos rinkimai. Pra
šomi dalyvauti visi LDS nariai.

Šv. Trejybės lietuvių para
pijos vvrų klubo susirinkimas 
šaukiamas gruodžio 18. antra
dieni. 8 vai. vak. Bus renkama 
nauja valdyba A.J.P.

— Maironio rastus, nors jo 
minėjimo metai jau baigiasi, 
ketina leisti Antanas Skirtus, 
“Lietuvių dienų” savaitraščio 
Los Angeles leidėjas.

Į IŠ VISUR
— Alei Rūtai, rašytojai, ku

rios viena stambi apysaka 
“žvaigždė viršum girios” iš
leista Darbininko, lapkričio 24 
Los Angeles suruoštas pagerbi
mas. Už savo kūrybą autorė 
taip pat yra laimėjusi Draugo 
premiją. Yra išleidusi vieną ei-: 
lėraščių ir 8 beletristikos kny
gas.

— Lietuvišką maldaknygę, 
pavadintą “Rūpintojėlis”, Bra
zilijoje parengė kun. Juozas 
Janilionis. Maldaknygė atspaus
dinta dviejų leidimų: stambes
nė 270 pusi, ir plonesnė 140 
pusi.

— Nijolė Semėnaitė, kurios 
tėvai gyvena Chicagoje, metus 
laiko savo studijas gilino Bra
zilijoje, Sao Paulo universitete. 
Grįžusi nuo šių metų mokslo 
pradžios moko ispanų kalbos 
Wisconsino universitete Madi- 
sone.

— Dr. Algimantas Bielkus 
baigė psichiatrijos institutą 
Chicagoje ir įgijo gydytojo psi
chiatro specialybę. Medicinos 
mokslus jau buvo baigęs Vo
kietijoje, Hamburge, daktaro 
laipsniu 1951 metais. Gimnazi
ją baigė Mažeikiuose nepriklau
somos Lietuvos laikais.

— Inž. Leonas Bajorūnas, 
gyv. Detroite, lapkričio 4 buvo 
išvykęs į Meksiką, kur dalyva
vo jūros inžinierių specialistų 
konferencijoje. Naujoje Ateiti
ninkų Sendraugių Sąjungos C. 
Valdyboje eina iždininko parei
gas.

— Dainavos stovyklos glo
bos komitetą šiemet sudaro 
pirm. V. čižauskas, vicepirmi
ninkai V. Biliūnas ir V. Gražu
lis, nariai Čižauskienė, Biliūnie
nė, Damušienė, Garliauskaitė, 
Rutkauskienė, Šližienė, L. Hen- 
ningas, J. Kazlauskas, J. Rut
kauskas, Br. Tatarūnas. Komi
tetas yra Detroite, šiuo metu 
rūpinasi jaunimo stovyklos ad
ministracijos namų statyba 
Projektas jau paruoštas.

— Kalifornijos lietuviy al
manachas jau spausdinamas 
“Lietuvių dienų” spaustuvėje 
Almanachas bus kišeninio for
mato. Jame bus informacinės 
žinios apie įsikūrimą Kaliforni
joj.

— Irena Mickūnaitė, studi
juojanti elektros inžineriją, iš 
Venecuelos atvyko į JAV, apsi
stojo Los Angeles.

— Knygę išpardavimas, ku
rį paskelbė Gabijos ^leidykla, 
vyksta iki gruodžio 31 d. Kny
gos nupigintos nuo 25% iki 
90%. Reikalaukite sąrašų šiuo 
adresu: Gabija, 87-85, 95 Str., 
Woodhaven 21, N.Y.

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ ALBUMAS

LIETUVA
yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todėl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų.

Albumas LIETUVA yra 
gražiausia Kalėdinė dovana 
Kiekvienam verta jį pačiam įsi
gyti ir kitam dovanoti, ypač mū
sų draugams amerikiečiams.
Užsakymus siųsti:

Ateitininkų Federacija, 
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus.
Kaina — $5.00
Užsisakyk tuojau!

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOM!

Kan. A. Steponaičio 
atsiminima' š
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REAL ĖSTATE

RAY’S UQUOR STORE

DISPLAY HENRY V/EYDIG & SON, Ine.
GLENDALE LUMBER CO. 103-55 LEFTERTS BLVD.FUNERAL HOME

Telefonas: Vlrginia 3-3544

HAVEN REALTY

BRAND PAINTERS
Ali Work Guaranteed

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖRESTAURANTS
RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

BELNORD RESIDENCE HOTEL Sav. B. KUČINSKAS

Resid. ILIinois 8-7l 18

BANGA TELEVISION

Mateli, Rosaries, Statuary, Rihles, 
Crudfixes, Missals, Hummel figures 
A Nativity sets.. Largest selection 
pf Xma» Cards in Richmond Hill. 
115-12 Liberty Avė, Richmond Hill, 
Queens; TeL VI 3-5471

SALCO MACHINE CO, INC. 
FOR MOVING - RIGGING- 

DISMANTLING & ERECTING

HIRE A CARRY BACK 
CADILLAC LIMOUSINE 
FOR ALL OCCASIONS

veltui — F.TD.

Charles Weydig, Lic. Mgr. 
13-39 122nd SL, College Point, N.Y.

A SUPERB GIFT 
FOR ANY OCCASION

Before you retire—It pays to inąuire 
Avoid all pitfaHs, ask

23 years of experience. Modem and 
Antiųue Repairing - Restortng. Fur
nitūra remodeled, Franch Pollshing, 
Waxing, Tables. Alcobol, Heat and 
Waterproofed. Antkjues Bougbt A 
Sold.
•48 Scaradale Ava, Scaradale, N.Y.

“CUSTOM” - WALL PAPĖS 
EKCLUSTVE DESIGN 

Made to your color spectfications 
5CHĄTZ 

AMSTERDAM — §U .7-3276 . 
410 Amaterdam Avė. (70 SL), NYC

Perkraustymat ir sandėliavimas 
ECONOMY MOVERS 

MOVIMO and STORAGE 
Local and Long Distance 

No job too small—none too large 
Handle with Care 

Call GR 7-4250

Special Rates on Sundays 
and'Long Trips 

RE 4-8689 — 24 Hour Service

CASH & CARRY 
Quality. and Service since 1920 
73rd Place & Cooper Avenue 

Giendale-27, L.I«_____
VAn Dyke 1-1840

JESSE’S BAKE SHOP. Delicious 
Pastries and Cakes are baked with 
pure whipped cream. Wedding and 
Birthday cakes, pieš, cookies baked 
with the purest ingredients obtain- 
able. Specials for Xmas and New 
Year. — 185 Targee SL, Stapleton, 
Staten Islandu GIbraltar 7-6310. -

BEAUTY SCHOOL 
for the Quick and Easy TRAINING 
METHOD Phone or Write for Free 
Booklet: Banfard Beaaty SctibaL 
165 W. 46 St. (B*way) PL 7-0983

MARCO BOWL-O-LANES Rldgo- 
wood's fine bodpttable Lanes — 30 
automatlc pinspoCten for yout 
bowling Įrteasme; Cocktail lounge, 
RestauranL fiee parking. A healthy 
apart for youag and old. Special 
considerafion to reHgtous groups. 
330 VVyckoff A v. B’klyn, HY 7-4350

cOmplete NURSING care — 
24 Hours a Day: Resthaven Nursing 
Home, 155 Quincey Avė., E. Brain- 
tree, Mass, $17 VI 3-2155;
Rodgers Nursing Home, 54 Bow- 
doin Street, Dorchėster, Mass., 617 
TA 5-1771.

ALPHONSUS MANOR 
Cairo, New York

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Women eondueted by the Sisters of 
St John the Baptist. Homelike at- 
mosphere, elose to Church .& Shop- 
ping distriet. Reasonable rates. — 

Write or Phone 518 MA 2-3248.

Dennis Bakery I ne. New Hyde Park, 
LJ. For the Xmas holidays finest 
guality old fashioned baking. Wed- 
ding, birthday cakes, pastry, pieš, 
ice cream cakes. We deliver, phone 
orders. Closed Tuesday. PI 2-8191. 
2123 Hillside Avė., New Hyde Park, 
1*1.,1 One block East of Marcus Avė.

BICK CO. JEWELERS INC. 
Special on all 14 KL Gold Charms 
A Braceiets. Ągeocy for Longine, 
Bulovą, Hamilton, Etema, Trifari 
and Coro Jewelry. Discount on all 
merehandise. A pearl necklace with 
all purchases if pręsented with this 
ad. 763 E. Tremont Av. LU 3-0928

Wall Papering - Painting Inside & 
Out. Reasonable Rates — AU our 
work GUARANTEED. Special con- 
sideration to Rehgious Groups. Call 
516 PY 6-8680, ask for Mr. Brand.

VVhere the Past 
and the Present meet

WEST HEMPSTEAD
- 7th ST, GARDEN CITY 

PI 6-9812

FORSONS JEWELERS. Fine Gifts 
for Christmas. Special*. 14 Karat 
gold Engagement sets with genuine 
diamond, from $39.95 up. Large se
leetion of diamons, watches, silver- 
ware, lead crystals. Fine gifts for 
all occasions. — 5111 5th Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; Tel. TR1-0377

282 HEMPSTEAD AVĖ. 
IV 1-7636 — IV 1-8603 

122 HEMPSTEAD TPKE.
IV 1-6006

Maspeth, L.I. netoli lenkų kat. šv. 
Kryžiaus bažnyčios geram stovyje 
1 ieimos MŪRINIS NAMAS iŠ 8 
kamb, 1% vonios, išklotos plyte
lėm, 2 mašinom garažas, barui į- 
rengtas rūsys. Galima lengvai per
dirbti į 2 butus. Tuojau parduoda
mas. Kaina $23,500. TeL: IL 8-0192

FORMULATION of this de- 
lightful fragrance is based on 
the Holy Scriptures. It is a 
unique perfume. steeped in 
the ingredients that trace 
their history back thousands 
of years—the Oil of Spiken- 
ard, Galbanum. Mynh, Caia- 
mus. Cassia, Safron, Frankin- 
cense and Rose. They were all 
skillfully developed to achieve 
a most pleasant satisfying 
fragrance — compatible with 
our modem times. Basic in
gredients gruwn in the Holy 
Land. Attractively packaged 
in parchment and gold. Ex- 
quisite, evaporation-proof 
bottle.

VE5STUVBMS ir POBŪVIAMS
Pratarto i namus lietuviškus skilandžius Ir sūrius

KAY’S YOUTH CENTER
Know a Good Buy? Now Hurry — 
Boys Huskies, Girls Chubbies. Low 
low prices. Full line regular sizes.

1655 Sheepshead Bay Rd.
Ūse our Lay Away Plan

Alterations Free. Call D E 2-6458

Nicholas Chiarelli A Son. Gifts for 
Xmas. Importers: wholesale. retail. 
Fine rehgious Italian imports, gold 
chalices for memorials, relig. sta- 
tues, rosaries, Nativity sets. Phone 
and Mail orders special attention. 
29 Jerome Avė. (near Drew St.), 
Brooklyn, N. Y. — Tel. AP 7-2990.

MOVING MACHINERY
Call Today fdž- Free Estimates. All
Types of Macktaery. Transported.

ROSE A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greenwich Street, N. Y. C.
WO 2-4856

PR 2-7255 
S HO WR O OM 

1195 Nostrand Avė, B'klyn,

H A B LIMOUSINE SERVICE 
Door to Door Pick Up 
Boro of Brooklyn Only 

24 Hour Service
Call ST 8-9140 for Reservations

S 8U8IBINKIMAMS — VBLTUL 
Arirsnatše E- 26th N-YX, N.Y. 

TaL: MU 3-2928 
SBVtatataB VACYS BTEPON46

All new at Kneer’s! Planing Party? 
Fast! Delicious! Budget priced! — 
Outside Catering — in your Home, 
Rehgious center, Clubroom, Office. 
Come in or phone RA 8-9607, ask 
for Brochure *K’ — KNEER’S Gol- 
den Pheasant, 32-10 Broadway, 
Astoria, L. L

R. D. Lane W. F. James 
226 N. Main Street ■ 
SAYVILLE, L. L

JO YČE Floor Scraping Co. — 8414 
Flatlands Avė., B’klyn. Old floors 
refinished likę new. If you want 
the Best—remember Joyce Floor 
Scraping Co. All work guaranteed. 
Special conšlderation to Religious 
Institutions. Call CL 1-5515 Day or 
NighL ' ' • '

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėm* 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

IJALIA. Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, 8SV.

SCOTFS Long island’s Outstand- 
ing Sea Food RestauranL Steaks, 
Chops. Cocktail Lounge; additional 
new beautiful private Dining Room 
accommodating to 85 people. Free 
parking. Member of Diners & Ame
rican Express Club. Call IL 9-9747; 
96-24 Queens Blvd., Forest Hills, LI

This Xmas Gtve Your Boy the Gift 
He Wants —

KANTOR’S BICYCLE STORE 
Authorized Agent for all English A 
Domestic Bicycles; also Juvenile 
Fumiture. Guaranteed Sales and 
Repairs. — 442 Claremont Pkwy, 
Bronx, N. Y. LU 3-1030

COUNTRY LIFE
BEST HOME

SELECT CARE fiw the ELDRRLY 
Reasonable Rates ' "

Port Jefferson Station, L L 
516 HR 3-0863

KRUG Religious Supply Co, Ford- 
ham Rd. Wholesale - Retail: Church 
supplies. Altar boys apparel, Sisters 
supplies, Vestments, Priest’s wear, 
Chalices, Missals, Rosaries, Statues, 
Hummel figūrines. — 472 E. Ford* 
ham Rd. (opp. Forham university), 
Bronx; TeL WE 3-3983

Book-Keeping and Payrdll Service
Weėkly,' Monthly, Quarterly > 

Reasonable YŽtes. For fast, reliable 
Service call UL 9-0104 — ask for 

MR. JONELEIT 
SpecialTConsideration to — į 

Religious Groups

BROOKLYN 9, N. Y,
Telefonas: STagg 2-5938-CHINESE FURNITURE 

HONG KONG 
Retail Showroom 

157-E. 57th SL — PL 5-0386

LENNY’S PIZZERIA 
THE BEST PIZZA IN TOWN 
Our Specialty is Sicilian Pizza 

We Deliver
You Ring — We Bring 

1855 Nostrand Avė, Brooklyn, N.Y.
BU 4-9481

ARTHUR POST
$1 a Lesson — Singing, Guitar, all 
Instruments; Dramatics, A Dancing 
Tutoring all School Subjects $2.00. 
Special conšlderation to Religious 
Groups. CL • 1-6029 ask for Arthur 
Post, 1736 Ralph. „Avė, Brooklyn.

FRAGRANCE OF 
THE HOLY LAND

207-209 W. 87th SL (East of Broad- 
way) JUST OPENED. Newly re
modeled and Dewly furnished Sing- 
les A Doubles, latest style kitehen- 
ettes, switchboard. — TR 3-5222.

C H R 1 S.T MAS TREES 
Selected Blue Spruce Norway Bal
sam Fir Pine all sizes Delivered.

BURMAK NURSERIES
Peekskill, N. Y.; 914 PE 7-4060 

95 OREGON ROAD 
Special conšlderation* to religious 

Groups

. FLATBUSH CAR WASH 
' * 1630 Flatbush Avenue '

Batranee bn Flatlmto Avė. brtweoi 
Avenue H and I

For Fast Efficient Service Call 
• • GL8-3718. ..
We also gi ve King Kom Stamps

DAN’S MOVING A TRUCKING 
BIG AND SMALL VANS

We transport everything any time 
Day or Night 

CLEANING AND DISPOSAL 
103 Atlantic Avė., Lynbrook, N. Y.

Tciephone L Y 9-5894

STELLA D’ORO Italian Cuisine — 
"A Fabtilous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner A Supper 
A la Carte. Party facibties. —’ 5806 
Broadvay, near 238th SL, N. Y. C.

Diners Club - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Mondays. Call ......   Kl 3-2245

La Rue Jack
Interaationally Known 

PRIVATE INVESTIGATOR 
Identification EScpert. Clvil - Cri- 
minal - Conunercial and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway SL 
New York City WH 3-9783

THE COTTAGE 
Breakfast - Lunch - Dinner 

Luncheons from 99£, Dinnres from 
$1.50. Garden Room available for 
reservations. A feur doras a>way 
from SL Francis of Assisi Church; 
182 West 32nd SL, New Trak City. 
LO 5-4838 Closed Sundays

Ūse our Xmas Lay-away-plan. Only 
small down-payment sufficient to 
reserve your GIFTS until Xmas. 
Diamonds, VVatches, Jewelry. Com- 
pare our low prices A high ąuality.

FRED STADMULLER — Jeweler 
(Ėst. 1860). 57-44 Myrtle Avenue, 
Ridgewood4įueens; TeL: VA 1-2633

"ROTA”
ANNA MASILIONIS — diplomuoto 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. Įsi
kūrė Jamaicoje prie 88 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
J a m a i c a traukinio Hm ja, išlipti 
Forest Parkway stotyje.
ATLIEKA DARBĄ GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir Lt.

Planning a Wedding? — Then see 
THOMAS CATERERS

We serve private Danes, offices A 
clubs. Stordust Manor — private 
banquet kalis; waiters A waitresses. 
Special considoraUcn to religious 
groups. Nassau, Ouaens, Hl 1-7390; 
764 40 SL Brooklyn, N.Y. TR 1-1230

LOUIS HIRSH
Floor Covering Specialists — since 
1925. Armstrong, Kentile, Lee and 
Mohawk Carpets. For fast reliable 
Service call EV,7-5607. Free deli- 
very A expert instoilation. Special 
consideration to ” 
Grand Av. (cor.

f LA VU 1 G I 
ITALAA9, RE$TĄURANT J 

Family Style- Cooking.__ Cocktail
Lounge -V wnere gourmets eat by 
choice and not by chance. 1315 Ave- 
nuė J (Bet. 13th & 14th St.); TeL 
CL 2-3458, ask for your geniai host 

MR. LUIGI

SANTA MARIA SHOP
Complete line of religious articles: 
Rosariės - Missals - Statuary - Reli
gious cards - Prayer books - Medais 
- Hummel Madonnas and Figures. 
Large Assortment of Christmas 
gifts. 2728 Church Avė, Brooklyn 
26, N. Y. Tel. UL 6-9395.

AACON CONTRACTING CO. 
HOME IMPROVEMENTS

Painting — Interior and Exterior 
Carpentry. Finished Basement a 
specialty - Complete alterations - 
Financing arranged - No Down 
payment 1 to 7 years. CL 1-3307

REX MANOR CATERERS 
Weddtngs, Engagemento, Ali Sodai 
Functlons. Reserve now for Thanks- 
giving. $3,75. ChUdrėn—half price. 
New Yearo Ero: Gala Flora Shrav, 
BntartainmenL Dancing, Favoro 
Make reservations eariy. 1100 60th 
SL, ffHyn;

GIFT FOR THE SICK
Enroll Your Loved Onės in Special 
Prayers for Health of Soul and 
ody. A card wUl be sent in your 
name. Donation $1.00

DAUGHTERS OF MARY 
HEALTH OF THE SICK

Vista Maria, Cragsmoor, New York

PAINTING A PLASTERING 
ALL BOROS

AU our work guaranteed. Our work 
is fast and effident at the most 
reasonable prices. Remember if yoa 
want the Best—Call LA 8-3547 ra 
HO 5-9307 —-■ ask for Jim Palmer.

—
World wide: Shipping and Crating 
- Free Estimates - Pick ūp and De- 
livery Service.
AIR FREIGHT - TRAIN - BOAT

Astoria, I*L
Pereitą sekmadienį žaidė tik 

prieauglis. Pagal JAV futbolo 
sąjungos įstatus, taurės rung
tynėm turint pirmenybę prieš 
lygos rungtynes, mūsų numa
tytas priešininkas Bavarian S 
C dalyvavo Knickerbocfcerio 
taurės varžybose, tad mūsiškių 
pirmenybių rungtynės atkrito, 
šeštadienį mažučiai su B.W. 
Gottschee baigė 0:0, gi jaunu
čiai pralaimėjo ukrainiečiams 
0:6. Junių B ekipa supasavo 
Blue Star 0:2, kai jaunių A vie
netas pradėjo pirmenybes daug 
žadančiai, parveždamas laimė
jimą iš New Jersey, kur pir
menybių rungtynėse įveikė 
Sportfreunde Passaic 3:1.

Atletas.

Grlpshclm RestauranL Ston Jacob- 
sen your Host. — “Finest Swedish 
Smorgasbord”. Since 1935. An Ame
rican Restourant in the finest Swe- 
dish tradition—authentfc food of two 
continents. Cocktails, wines, Uquors. 
Luncbeon A Dfnners. Credit Cards 
honored. 324 E- 57th SL (beL Ist A 
2nd Avės.), N. Y. C. — PL 9-6260

GOLDEN PAWN BROKERS, Ine.

Personai property Diamonds. Jewel- 
ry, Silverwarę, Furs A Ctothing -r- 
for fast reliable service call SO •- 
6736. Remember—if you want the 
Best come to GOLDENS. 430 5th 
Avė. (BeL 8th A 9th St), Bldyn.

Tai jūsų pagrindinė vieta apsirū
pinti vestuvių ir pobūvių tortais. 
Papuošti kepsniai šventėm, ir su 
Ice Cream Viskas kepama vietoje, 
taip pat pagal jūsų užsakymus. Pa
sinaudokite 3 didelėm parduotuvėm:

Trockinę, Movtog and Rigging 
Espert Maehlnery Movers for the 
Priniing Tradea Otfiee: 208-10 EH- 
sabeth Street, New York 12, N. Y. 
CaU WO 6-2359 or MO 8-9439 

Ask for MARIO

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jaimica Ava. Woodhaven 21. N. Y; • Tel. Yl 9-5077

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Sirraat, BrooHyn. II, N. Y. 9 Tel. STagg 2-4329

VENTRICE BROS.
Special impertėd LADIES ENG- 
LISH BICYCLES, while they lašt 

$33L95 Į
Ventrice Bros, 637 ’Rbgers Avė, 
Brooklyn, N.Y, IN 2-7377. Service 
& Repairs on American and foreign 
jKcycles.

šį sekmadienį LAK pirmoji 
futbolo knmanda faidšia pir- 
menybių rungtynes namie 
(Bushwick HS, irving fr Put- 
nam Avė.). Mūsiškių prieŠBŪn-* 
ku yra N.Y. latviai, pašžysų 
aukštais ir stipriais gymiais. 
Pirmame rate lietuviai po dide
lio vargo, paskutinėse minutė
se, Kuliui išnaudojus 11 m- 
baudinį, laimėjo 3:2. Latviai 
paskutines rungtynes sužaidė 
nelauktai gerai Mūsiškiai, no
rėdami laimėti ir neprarasti 
vietos lentelės viršūnėje, gaus 
smarkiai pasitempti. Rungty
nių pradžia 2:30 vai. Priešžais- 
my žaidžia mūsų jauniai: A 
komanda su Austria FC ir B 
komanda su Grek- Americans 
B. šeštadienį žaidžia mažučiai 
2 vaL, o jaunučiai 3 vai. pas 
Eintracbt SC, Eintracht Ovai

MAURV atoGEE
UNUSUĄP AJiTIQUE GIFTS fig 
•the HatdToRbaĮi Fpr Dorioa. — 
Novefcy Buxes» Brąsses, Silver aad 
& colįeę^ioii ttems and od-
dities. CbUdren s Fumiture, Books 
and Toys.581- Rast 87th StreeL 

YU 8-5523

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tauc užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VT 7-4477

ADJŪSTABLE ELBOWS 
and Sheet metai Specialties

SAYVILLE FURNACE
& STOVE CO., Ine.

Custom work to your specifications 
• Finished Basements • Colotex 
Ceilings • Built-in Sliding Door? 
Closets • Modem Windows • 1 
binėts Finished — Work Done

VILLAGE EAST 
278-80 East 3rd Street 

2)4 also 3 room studio apts. New 
building, air conditioned, incinera- 
tor, elevator, large closets, near 
transportation. Open 1-6 p.m. TeL 
YU 2-6260 — Movė Now Pay Later

QUEENS NATIONAL FLOOR « 
SERVICE

Floors seraped 150 sq. fL price $15. 
We do Waxing at reasonable rates.

ALL WORK GUARANTEED 
137-30 Bennent St, Spring Field 
Gąrdens LA 5-9790

J. L GEORGE CORP.
Manufacturers of

THE SYLVIA SHOPPE 
JUNIORS - MISSES - WOMENS 
DRESSES. Half Sizes. Many fine 
gifts for Xmas. Hosiery, Sports- 
wear. Lingerie, Slacks A Sweaters. 
Uni-Card, Charge Plan. — 67 Vic- 
toria Blvd., TOMPKINSVILLE, SX 

Tel. GI 7-1911

SOUTH FORK REALTY 
Route 24 Flanders, LJ. N.Y.

3 nules from Riverhead Circle on 
Road to Hampton -Bays. — Easterrt 
Long Island Retirement Home Spe
cialists. Stop in — Write—^Phonej 
516 PA 7-5311 — ‘ Your’e Alhvays 
Welcome”. WEEKEND SPECIAL: 
Flanders, LJ, 2 bedrooms, modem 
kitehen, living rm. bath, full insul- 
ation, carport, plot 100x80, bus to 
Train and Churches,. fishing, boat- 
ing, private beach on Peconic Bay.

Price only $8,900

net M fl oz $5.00 
Federal Exdse Tax .50 

City Sales Tax .15 
(where appHcaNe)

35J0
Send check or money order to

SANTERRA PRODUCTS
New York Jervoriem
• Vartok 8L, N. Y. 13, N. Y., 

Allow about one week 
for doUvery

THOMAS LINDHOLM Chiropractor

1297 Lexington Avė, New York 28 
L E 4-5869, priima: pirmad, trečiad. 
ir penktad. nuo 11 vaL iki 7 vai. pp. 

HUNTINGTON OFFICE
700 Park Avė. — HA 3-6068 

Priėmimo vaL pagal susitarimų

VImM HtDATim 
AMtory hrlt. N. 4. R 7-ta8 lr
Švarita

nuine £gBtĄ|y,. 
teoua aęrvicė.



Kunigų Vienybės New Yor- 
ko-New Jersey apylinkės susi- 

{ rinkimas bus pas tėvus pran- 
čigonus Brooklyne, gruodžio 

pž. 13 d. 3 v. popiet. Susirinkime 
< pramatomos diskusijos lietuvy

bės išlaikymo parapijose temo- 
mis.

Moksleivių ateitininkų tėvų 
komitetas ateitininkų pusryčių 

1; metu, sekmadienį, gruodžio 9,
į ruošia loteriją. Daug vertingų
F / dalykų suaukojo patys moks-

leiviai. Visi New Yorko atei- 
ninkai-moksleiviai studentai ir 

K sendraugiai, o taip pat ir moks- 
F leivių tėveliai prašomi gausiai

dalyvauti pusryčiuose ir po 
f pusryčių loterijoje. Gautas pel

nas skiriamas moksleivių atei
tininkų ideologiniams kursams, 
kurie bus šio gruodžio 27-30 
dienomis Brooklyne.

Lietuvių religiniam kongre
sui rengti komitetas posėdžia
vo lapkričio 29. Buvo aptarta 
gana daug būsimo kongreso de
talių, ilgiau sustota ties koncer
tu Lincoln Cęnter, kur jau yra 
garantuota salė ir tikimasi ke
lių ■ šimtų dainininkų. Nutarta 
į didįjį kongreso rengimo ko
mitetą pakviesti ir lietuviškų
jų vienuolijų atstovus. Kat. Fe
deracija, Susivienijimas ir stu
dentai ateitininkai savo atsto
vus jau paskyrė. Komiteto dar
bams paremti šv. Leonardo 
(amerikiečių) gimnazija paauko
jo 150.00 dolerių. Komiteto 
iždininkas (kun. L. Jankus, 105 
Grand Str., Brooklyn 11, N.Y.) 
prašo skubios paramos nes 
tuoj reiks mokėti 600 dolerių 
už baigiamas spausdinti gaidas, 
o komiteto kasa apytuštę.

ankščiau piliečių' įdubo vado
vybė, teis naudotis patalpomis 
nemokamai Beto, F. Bračas 
nupirko geresnį pianiną, kuris 
Imis naudojamas tik Operetės 
choro repeticijom. Persikelta į 
naują vietą dėl to, kad Wood- 
haveno apylinkėje dabar gyve
na daugiau lietuvių ir čia bus 
arčiau į choro repeticijas. Pra
šomi ir laukiami visi galintieji 
ir norintieji dainuot Repetici
jos bus penktadenių vakarais 
nuo 8 iki 10 vai. vakaro.

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
New Yorko skyriaus sueiga bus 
gruodžio 9 d., 5 vai., Atletų 
klube, 1332 Halsey Str., Juozas 
Miklovas, neseniai atvykęs iš 
pavergtosios Lietuvos, kalbės 
apie pavergtosios Lietuvos aka
deminio jaunimo nuotaikas ir 
studentijos judėjimą. Po pa
skaitos bus diskusijos, ir eina
mieji reikalai.

Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo vyrų draugijos susirin
kimas bus gruodžio 9, sekma
dieni, tuojau po pamaldų. Bus 
naujos valdybos rinkimai.

BALFO ŽINIOS

MAIRONIO MINĖJIMAS BROOKLYNE
Gruodžio 1 Apreiškimo para

pijos salėje surengtas Mairo
nio minėjimas praėjo gražiai ir 
įspūdingai. Minėjimą rengė Lie
tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygarda, žmonių prisirin
ko pilnutėlė salę.

Atidarius sceną, prie Mairo
nio portreto, papuošto gėlėmis, 
sustojo jaunimo organizacijų 
garbės sargybos. Vyrų oktetas 
sudainavo “Lietuva brangi”. 
Invokaciją sukalbėjo Tėv. Leo
nardas Andrielcus, O.F.M. LB 
apygardos kultūros tarybos pir
mininkas A. Dimas, taręs ati
darymo žodį, paskaitai pakvie
tė svečią dr. Joną Grinių. Pa
skaita buvo kruopščiai paruoš
ta. Prelegentas vaizdžiai nu
švietė Maironio asmenį, ano 
meto Lietuvos socialinę 
ką, poeto ryšį su tauta 
kūrybą.

Tolimesnei programai
vąvo Ramunė Vilkutaitytė. 
statydama vdkaro menini

Prof. dr. Romas Viskanta 
lapkričio 26 d. skaitė paskaitą 
Amerikos mechanikos inžinie
rių metiniame suvažiavime, Sta- 
tlerio viešbutyje, New Yorke. 
Paskaitos tema lietė karščio 
perdavimą ir spinduliavimą. Dr.
R. Viskanta profesoriauja bei __ _ __
dirba mokslinį tyrimo darbą ££ ^44,"^-
Purdue universitete, Lafayette, 
Ind. Studijuodamas jis buvo 
skautų Vyties korporacijos pir
mininkas, dabar priklauso filis
teriam. Būdamas New Yorke 
dr. R. Viskanta svečiavosi pas 
D. ir R. Kezius.

■

Balfo centro valdyba posė
džiavo lapkričio 28 ir sprendė 
daugelį šalpos problemų, iš
skirstė virš 2000 dolerių įvai
riems prašymams. Valdyba pra
matė žymiai susiaurinti Balfo 
įstaigos administaciją Miun
chene, tik laikinai ten palie
kant vieną tarnautoją ir vieną 
kambarį. Visa Balfo archyvinė 
medžiaga perkeliama į centrą. 
Vokietijos tremtinių, ypač jų 
vaikučių kalėdinei paramai pa
skirta 500 dol.

Lapkrityje Balfas išleido 
6,268 dol.
Ndrs daugelyje vietovių te

beeina Balfo vajai, tačiau iš _________ ______,__
kai kūnų vietų ir atskirų asine- Smulskis, Lima, Ohio. H.R. Kis- 
nų Balfo Centre buvo gauta cieveland, Ohio. G. Gali- 
4,661 dol. Stipriausieji rėmėjai naiiskas, Dorchester, Mass. P.

M. 
J.

fordas $400, Chicagos 57 sk, 
$250, Chicagos 95 sk. $300, 
kun. B. Sugintas $1,180, Chi
cagos apskritis $450.

Vartoti rūbai Baltui.
Balfo organizacija kasmet 

panaudodavo šalpai per 75,000 
Katalikių Moterų Sąjungos sv. rūbų. Atsiradus neįveikia- 

24 kuopa gruodžio 9 švenčia mom kliūtim nugabenti dides- 
metinę šventę. Pamaldos bus nius kiekius rūbų Vokietijon, 
Angelų Karalienės bažnyčioje ateity nepramatoma jų tokia di- 
9 vai. ryte; po pamaldų — dėlė apyvarta. Todėl Balfo va- 
bendri pusryčiai, po pusryčių dovybė mano, kad individualio- 

—susirinkimas. mis siuntomis į užjūrius pa
kaks tų rūbų, kuriuos pristato 
tiesiai į sandėlius patys auko
tojai ar artimosios apylinkės. 
Lapkričio mėn. gauta per 7,000 

Brooklyno Politechnikos Insti- f?n|;,^?aUŠ.1a5'^L?ert>- 
tute sieks doktorato laipsnio k“n..kleboną,: Ptaladelptajos- 
eiektros inžinerijoje. Brooklyno

Ekonomistas Juozas Audė* Angelų Karalienės 500 sv.,

Gediminas ir Laima (Buhri- 
čiūtė) Kurpiai iš Andover, 
Mass., atsikėlė gyventi į Hol- 
lis N.Y. Čia Gediminas Kurpis

520 sv., Patersono 380 sv.,

investavimams į Mutual Funds gana didelio kiekio ir iš kitų 
ir nekilnojamųjų turtų (Real artimų parapijų. Balfo šalpai 
Estate) kompaniją, kuri moka galima panaudoti tik labai ge- 
8,4 proc. dividendo. 252 Cle- rai atrinktus rūbus. Deja, at- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y., liekas — skudurus (rags) labai 

sunku parduoti. K.LJ.ž < L Tel. TA 7-9518.
-'■'O'. :

Neyj Yorko Lietuvi,
Ar pavalgydinai alkaną, apdengei nuogą brolį?

Ar paaukojai Ralfui?
ISkirpk Sį kamputį ir pridėjęs aukų pasiųsk B ai f ui —

105 Grand St., Brooklyn 11, N. Y.

Siunčiu savo auką $... 
reikalams.
Pavardė, vardas ........

vargstančių lietuvių Šalpos

Adresas ................ .............................. . ......... ..
* (auka Balfui yra Tat MuetiNr)

aplin- 
ir jo

vado-

Į savo pranešimus įpynė Mai
ronio poezijos.

Solistas Vaclovas Verikaitis, 
iš Toronto, akomponuojant pia
nistui Aleksui Mrozinskui, pra
džioje dainavo Maironiui skir
tas dainas: Jau slavai sukilo, 
Užmigo žemė, O neverk moti
nėle ... Bisui ir antroje daly
je dainavo ištraukas iš operų 
ir porą romansinių dainų. Dai
nininkas pasirodė pajėgus gra
žiai ir meniškai atlikti sunkias 
sudėtngas dainas, ypač gražiai 
nuskambėjo lyrinės dainų vie
tos.

Aktorius Henrikas Kačins-

* koncertas į
Pianistė Aldona K&>aįaitoJ 

su dideliu užsispyrimu ir dar-, * 
bu veržiasi pirmyn. Jau kelin
tą kartą ji sėkmingai koncer
tuoja Carnegie rečitalių sadėje 
(Carnegie Recital Kadi). Praei
tais metafc jos toks koncertas ’ 
buvo kovo 4 ir spaudos buvo 
palankiai įvertintas.

Šiemet toje pačioje Carnegie 
rečitalių salėje ji savo koncer
tą rengia sausio 27, sekmadie
nį, 5:30 v. popiet.

Pianistė šio koncerto progra
moje skambins: Beethoveno 
Sonatą in C major, op. 2, No. 
3, Chopino — Baladę in F mi- 
nor, op. 52, ir tris etiudus iš - 
op. 25., Hindesmith antrą so
natą, Juliaus Gaidelio — trys 
štraukos iš siūtos pianui De- 
bussy — Trys preliudus ir Toc- 
catą.

Bilietų iš anksto galima įsi
gyti Carnegie kasoje ir paštu 
šiuo adresu: N. Seaman, 119 
W. 57, N.Y.C. 19. Visos vietos 
— 2.50 dol.

Nukryžiuotojo Jėzaus ? seserų 
kongregacijos k ap ei i o nv$ 
(Brockton, Mass), kuriam lapk
ričio 23 suėjo 80 metų, Bosto
ne padaryta sunki operacija.

Kalėdinis parengimas. Gruo
džio 9 d. 3 vai. po p.So. Bos
tono aukštesnėsės mokyklos sa
lėje, Thomas Pairk, bus šv. Pet
ro parapinės mokyklos moki
nių kalėdinis parengimas. Visi 
maloniai kviečiami atsilankyti.

Nekalto Prasidėjimo Šventė
je, gruodžio 8, šeštadienį, šv. 
Petro bažnyčioje mišios bus 7, 
8, 9, 10 vai. ryte ir 7:30 vai. 
vak. Parapijos koplyčioje prie 
E. 7-tos gatvės — 6 ir 7 vai. 
ryte.

Jonas ir Cecilija šileliai šv. 
Petro parapinei mokyklai pado
vanojo gerą pianiną ir apmo
kėjo jo pervežimą.

Lietuvos dukterų draugijos 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 11 d. 7:30 vai. vak. para
pijos salėje prie E. 7-tos gat
vės.

Ateimninkų sendraugių su
sirinkimas šaukiamas gruodžio 
9 d. 3 vai. Kalbės Egidijus Už
giris, dr. Juozas Navickas ir 
Kazys Mockus apie Lietuvos, 
Europos ir Amerikos mokyk
las. Susirinkimas bus dr. P. 
Kaladės bute, 663 E. Seventh 
Str.

Northeastem universitetą, iš
vyko | Kaliforniją.

Don Kuraitis, kuris lankėsi 
Lietuvoje ir padarė filmas, jas 
rodys ir papasakos, ką jis ma
tė, gruodžio 8 d. 7 vai. v. lie
tuvių piliečių klubo salėje. -

PINIGAI Į USSR 
PILNAI GARANTUOTA

Pristatome laike 2 savaičių 
Prašyk platesnių informacijų

GRAMERCY SHIPPING CO.-
INC.
744 Broad Street
Newark, New Jersey

Laicniuota ir pilnai bondyta.

GARDAUS MAISTO 
SIUNTINIAI I 
VISUS KRAŠTUS 
pristatomi per 3-4 savaites 
Pilnai garantuota. Prašyki
te sąrašų ir kainoraščių

GRAMERCY SHIPPING CO. 
118 East 28th Street

N. Y. C. 16, N.Y. MU 9-0598

WILLIAM J. DRAKE — 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė.

Woodhaven 21, N.Y.
TeL: Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

mos prisidėti prie šio rengia
mo minėjimo ir susirišti su ko
miteto pirmininku V. Mėtiniu, 
kurio adresas yra: 33 Nor- 
wood Str., Newark, N.J.

F F.V.

Darbininko nauji skaitytojai

P. Biltis, Amsterdam, N.Y.
A. Merker, Teaneck, N.J. J.
Grabauskas, Chicago, III. F.

Rastas, Bridgeport, Conn. 
Bubnis, Baltimore, Md. 
Kemzūra, Brooklyn, N.Y., 
Garankštis, Brooklyn, N.Y. J.
Buchas, Shenandoah, Pa.. Svei
kiname naujus skaitytojus. Pra
šome ir kitus prisiminti, kad. 
Darbininkas yra geriausia do
vana Kalėdoms, nes per išti
sus metus teikia naujas, nesen
stančias lietuviško gyvenimo 
žinias. Darbininkas nuo šios 
dienos iki kitų metų galo su 
1963 metų sieniniu kalendo
rium tik 5 dol. Rašykite: Dar
bininkas, 910 Willoughby Av. 
Brooklyn 21, N.Y.

Administracija

Lietuvos vyčiai
Bayonnėje, N J. gruodžio 

16 3 v. popiet šv. Mykolo pa
rapijos salėje šaukiamas New 
Yorko-New Jersey apskrities 
susirinkimas, šaukia pirminin
kė Dorothy Dutkus.

Newarko, N.J. Lietuvos vy
čių 29 kuopa praneša, kad ren
gia Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimą vasario 16 
šv. Jurgio salėje, šventei reng
ti komitetui pirmininkauja Va
lentinas Mėtinis. Visos kitos

kas parodė visą Maironio poe- lietuviškos organizacijos prašo- 
zijos grožį. Savo deklamacijai* 
pasirinko pačius gražiuosius 
Maironio eilėraščius, kurių iš
pildymas reikalauja daug paty
rimo ir gero žodžio valdymo. 
Deklamavo: Vasaros naktis, Va
karas ant keturių Kantono eže-

i- rų, Nuo Birutės kalno, Uosis 
s ir žmogus ir irisui Jūratė ir

Kastytis. f
New Yorko vyrų oktetas, 

vadovaujamas A. Mrozinsko, 
pasirodė lankstus ir sudraus
mintas vienetas, bet pamėgęs 
daugiau pramogines dainas ir 
maršus, dėl to ir šiam koncer
tui, be įvadinės “Lietuva bran
gi”, oktetas daugiau nepadai
navo nė vienos Maironiui skir
tos dainos.

Baigiant koncertą, LB apy
gardos pirmininkas A. šėrikas 
padėkojo visiem progrąmos da
lyviam. Vėliau buvo šokiai 
Grojo R. Butrimo orkestras. 
Pne stalų vaišintasi. Laimė ji- arturas lu bus b Brootayno, 
mam išleistas dail. J. Pautie- Antano ir Irenos Luby sūnus, į- 
niaus paveikslas, (a.)

MIRĖ V. LUTKEVIČIUS

Brockton, Mass. — Lapkri
čio 26 Brocktone mirė V. Lut- 
kevičius gyv. 594 Washington 
Str., So. Easton, Mass. Buvo 
pašarvuotas Edvardo J. Vaite
kūno laidotuvių namuose, 
Brocktone. Palaidotas lapkri
čio 30 po gedulingų mišių Ne
kalto Prasidėjimo bažnyčioje. 
Palaidotas Melrose kapinėse 
Brocktone. Liko nuliūdusi žmo
na Kotryna, sūnus Pranas, tar
naująs JAV kariuomenėje jau 
20 metų ir šiuo metu esąs Vo
kietijoje, ištekėjusi duktė Ele
na gyvenanti Brocktone, jos 
vaikai — Mykolas, Dovydas, 
Petras ir Kotryna, brolėnas 
Juozas Liutkevičius (West New 
York, N.J.) ir pusseserė Agnie
tė Giedraitis So.. Bostone. Ve
lionis į Ameriką buvo atvykęs 
1912 m., dirbo mašinistu gele
žinkelyje ligi 1957 m. So. Eas- 
tone pragyveno 40 metų, pri
klausė lietuvių piliečių draugi
jai So. Bostone. (r)

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHfK AR0M1SK1S
(ARMAKAUSKAS) 

Gra bortus-Balsamuotojas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
BROOKLYN. N. Y.

Tel. STagg 2-5043
Matthew P. Ballas

/BIELIAUSKAS)
FUNER A L HOME

M. P. BALLAS — Directoriua 
ALB. BALTRŪNAS - BALTON

— Reikalu Vedėjas 
860 GRAND STREET 

BROOKLYN. N. Y.
NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Carszva
G R ABORTUS

BALSAMUOTOJAS
231 BEDFORD AVĖ. 

%ooklyn, N. Y.

I. B. SHALINS
- Šalinskas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie* Forpjrf Parkiray Station) 

WOOOHAVEN. N. V.
Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčiom nemokamai visose 
miesto dalyse: veikla ventiliacija

TeL Vlndaia 7-4499

Išnuomojami du dideli kam
bariai kartu arba atskirai su 
vonia. Virtuve galima naudo
tis bendra. Butas prie gero su- 
sisekimo ir arti East New Yor
ko parko. Skambinti po 6 vai. 
vak. šeštadienį, o sekmadienį- 
visą dieną. Tel MI 7-6962.

Studentų Baltų Federacijos 
susirinkimas šaukiamas gruo
džio 8, šeštadieni, 7:00 vai. 
vakare Estų namuose, 40 East 
23rd Str., New York. Susirin- 
kiman pakviesti studentai iš 
Indijos, dalyvaus apie 20. ku
rie kalbės apie kolonializmą 
Indijoje. Studentas latvis nu
švies tą reikalą Pabaltijo kraš
tuose. Po pranešimų bus dis
kusijos, po to šokiai ir vaišės. 
Visi studentai maloniai kviečia
mi dalyvauti.

stojo j Amerikos aviaciją ir iš
skrido tarnauti j Texas. Jis yra 
baigęs šv. Antano gimnazijos 
Kennebunkport, Me. pirmą laidą.

— Kalėdiniams sveikinimams 
atviručių su lietuviškais moty
vais ir įrašais galima gauti, 
rašant adresu: Ateitininkų Fe
deracija, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y. Dvidešimt 
atviručių su vokais tik 1,00 doL

WAGNER THEATER
86Hi CASINO THEATRE

210 Emž 88th BL • REgent 4-cr37
New York, N.Y. BU 8-0561

Penktadieni, gruodžio 7 — iki
Ketvirtadienio, gruodž. 13, 1962 

PAULA WESSELY puikioje filmoj
*WEG IN DIE VERGANGENHEIT*

Vaidina: -
Attila Hoerbiger - WUli Forst - Jo- 
sef Meinrad • Willy Fritsch ir kL

Prtednė filmą: 
*Die Naolrt vor der Premiere’’ 

Ir MOjanria Toktetijoa savaiL apžvalga Ir naujausia Vokietijon aav^L aptvota I

110 Wyckoff Avė, prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Rkfgewood, tel. VA 1-2613 
Kasa atidara: Peaktadieaiais 6 vai. p.p.

SeStadienisis ik: filmos pabaigos 
Trečiadien'ais — 12 vai. dienos. 
Penktadienį, gruodžio 7 — iki 
Trečiadienio, gruodžio 12, 1962

“WAS EINE FRAU IM 
FRUEHLING TRAEUMT” 

Vaidina:
W. Markus, R, Prack, Ch. Baxeva- 
nos, C. BiederstaedL I. Dėsny ir kL 

Briedinė filmą:
“Eine Frau die welss wa» šie wiU”

MAISTO SIUNTINIAI | USSR KRAŠTUS laike 21 dienos
DIDELIS PASIRINKIMAS — ŽEMOS KAINOS

PACKAGE EXPRESS
1530 Bedford Avė, Brooklyn 16, N. Y. o 1N 7-6465 — IN 7-7272 

Turi leidimą slųsU bet kokius dovanų siuntinius | USSR krattus. 
TekstiMs drbtniai ir visokiausi kiti siuntiniams, reikmenys 
fasmaml mūn} įstaigose PAPIGINTOMIS KAINOMIS

YUcon 8-8310
atidaryta iki. vidurnakčio

George Kopping 
sportuoti ir vietiniai skanėst 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

I655 Second Avenue 
(kampas 86th Street)

Maloni susitikimo vieta Yorkvfleie
Kiekvieną vakarą tokiai ir Šiaip maloniai lai
kas praleidžiamas pi te Niek Averaano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas — 
akordeonistas Philip Victor, dainininkė SigrM 

ir baritonas Jay Gaymor.

Rezervacijoms skambinti — AT 9-8230 — Praiykfte B ET T T 
207 EAST 86th STREET (prie 3rd Avenue) NEW YORK CITY

Maloniai kviečiame Jus atsilankyti į

į LIETUVOS VYČIŲ
į KALĖDŲ VAKARO ŠOKIUS

kurie įvyks Kalėdų dienos vakare.

Apreiškimo parapijos salėje
NO. 5th A HAVEMEYER 8T8^ BROOKLYN, N. Y.

Gros Romo Butrimo orkestras * Pradžia 9:00 vai. vakare 
Dėmesio! Pasiruoškit "Twist” ir Polkos šokių varžybom!

Įėjimas — $1.50
MBMI

THEODORE WOUNHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition 

123 E. 7th SL, New York 9, N.Y.
GEamercy 5-1437

KARLONAS
Funeral Home
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
Funeral Home

PETRAS KARALIUS 
savininkas 

Laidotuvių Direktorius 
ir Balzamuotojas 

74 PROVIDENCE ST. 
WORCESTER. MASS. 

PL 4-6757 PL 4-1165

197 WEBSTER Avė.
PRANAS WĄITKUS 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
tr BALSAMUOTOJA6 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC

Netųa modemiška koplyčia žel
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos


