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3. Dėl Berlyno Chruščiovas 
nereikalavo padaryti jį "laisvu

Jau prieš akis ir 1964 rinkimai
Prez. Kennedy numato, kad 

1964 rinkimuose jam teks su 
Rockefelleriu rungtis. Tad jau 
dabar prezidentas pradėjo kri-

SUGYVENIMO SIMBOLIS: tiesioginis telefonas tarp Kennedy 
Chružčiovo.

ir pulk, 
suimtas, 
leidėjui 

iš. Nato

Tokio sprendimo laukiama 
iš Macmillano pasikalbėjimo ^su 
Kennedy.

GANDAI DEL MASKVOS IR AMERIKOS — AR JIE TURI PAGRINDO?
reiškimais ir veiksmais nepa
žeisti Chruščiovo prestižo. Tos 
rūšies gali būt ir paskutinis 
Amerikos gestas—siūlymas pa
naikinti Vengrijos klausimo 
pranešėją. Jei paskutinėje JT 
sesijoje kilo aštresnių balsų 
prieš Sovietų kolonializmą, tai 
tie balsai buvo kitų — ne Ame
rikos.
Ar tai reiškia Amerikos skyri
mąsi nuo Europos ir jos išda
vimą?

Kreipiamas dėmesys į šios

....— Vokietija sutiko duoti 
rytų Vokietijai 250 mil. dol. 
kreditą per 5 metus.

ANGLŲ NUOTAIKOS ANTIA- 
MERIKINĖS:

Sunday Express ragino Mac- 
millaną, kad būtų tvirtas kaip 
de Gaulle. Viešos nuotaikos 
veikiamas, apsaugos ministeris 
gruodžio 17 parlamente sakėši 
kalbėjęs McNamarai, kad Sky
bolt atmetimo pasekmės gali 
būti toli einančios. Kokio pa
sekmės — konkrečiai sakė Sun
day Express: Anglija atitraukia 
savo kariuomenę iš Vokietijos

tikuoti gub. Rockefellerio val
domos New Yorko valstybės 
ūkinį gyvenimą.

Prezidentas Kennedy ir nūn. 
pirmininkas Macmillanas susi
tiko jau šeštu kartu — šiuo 
tarpu Nassau, Bahamos saloje, 
gruodžio 19-21- Macmillanas at
vyko su 20 palydovų. Atvyko 
po pasikalbėjimo su preziden
tu de Gaulle. Taigi turi reikia
mas žinias ir specialistus svar
biem klausimam. Jei tarp jų 
anksčiau svarbiausias buvo An
glijos stojimas į Europos ūki
nę bendruomenę, tai paskuti
nės dienos dar pridėjo raketos 
Skybolt ginčą. Dėl šios raketos 
anglai susirūstino prieš Ameri
ką gal net daugiau kaip dėl 
Sueso kanalo.

— DeGaulIe ir Adenaueris 
vėl susitiks sausio pabaigoje.

KENEDY IR MACMILLANAS. Saulėtoje saloje, sauKti veidai, gal bus saulėtas ir sutarimas.
-------------.---------------------------- .. „ ...................žg -V - . .. fe

kos pagamintas Polaris ir Mi- 
nuteman raketas, sutikdami 
su antraeile role valstybių kon
certe, kuriame pagrindiniai yra 
Amerika ir Sovietai,, ir neatsi
sakydami bičiulystės su Ameri-

Spaudoje pasirodė spėjimų, 
kad šaltasis karas gali sušvel-' 
nėti. Dar antras tvirtinimas: eu
ropiniai sąjungininkai įtaria, 
kad Amerika gali susitarti su 
Maskva Europos interesų kai-

— Amerika pasiuntė į Kon
gą karinę misiją, kuri patik 
rintų, kokios pagalbos reikia 
JT kariuomenei. Belgijos par
lamente kilo susirūpinimas, 
kad J. Valstybės ir J. Tautos 
gali imtis karinių priemonių.

— Amerika rengiasi forma
liai pripažinti Yemen revoliu
cinę vyriausybę. Yemen dabar 
šeimininkauja J. Arabų Valsty
bės 10,000 kariuomenės.

VALDŽIOS KRIZES UŽKUISUJOSE 
Užburtas ratas Vokietijoj: redaktorius įmestas kaleji- 
man dėl išdavimo; ministeris išmestas iš valdžios Jėl 
išdaviko suėmimo; karininkas kalėjime dėl paslapčių 
perdavimo redaktoriui, o jam davęs tokį įsakymą vir
šininkas? . .

Vokietjjos kanclerio Adenau
erio vyriausybė griuvo dėl žur
nalo Spiegelio, kuris paskelbė 
informacijas, slaptai gautas iš 
Nato štabo apie Vokietijos ka
riuomenę. Dėl tų informacijų 
paskelbimo pirmasis reagavo 
Norstado štabas iš Paryžiaus. 
Tada buvo suimtas žurnalo lei
dėjas Rudolf Auggtein, pora 
pulkininkų ir kt.; viso 7 buvo 
suimti ir perduoti teismui. Jie 
bus teisiami už valstybės išda-t 
vimą.

Dabar iš laikraščio žmonių 
tesėdi pats Augstein Koblenzo 
kalėjime. Bet jam visai netai
komas kalėjimo režimas. Jis vil
ki savais drabužiais, maistą 
jam atneša iš restorano. Jis 
naudojasi biblioteka ir žurna
lais ir rašo straipsnius savo 
žurnalui prieš Adenauerio vy
riausybę ... Tai keista. Ar taip 
elgiamasi su tais, kurie teisia
mi už valstybės išdavimą?

Dar keistesnis dalykas, kad 
iš vyriausybės pašalintas tas, 
kuris pasirūpino ar prisidėjo, 
kąd kaltinamieji valstybės iš
davimu būtų suimti.

Keistybių rate yra 
Adolf Wicht, kuris 
nes išdavęs žurnalo 
slaptus dokumentus 
štabo. Vokietijoje kilo nuste
bimo, kad tas pulkininkas yra 
min- Strausso štabo narys, bet 
sykiu jis yra ir gen. Gehleno 
slaptosios žvalgybos agentas.

J. Taoty pilnatis gruodžio 
18 priėmė rezoliuciją prieš 
Portugaliją 57, prieš 14, susi
laikius 18, o 21 valstybės atsto
vai visai į posėdį neatėjo- Re
zoliucija aštriais žodžiais įpa
reigojo Saugumo Tarybą imtis 
priemonių, kad Nato ginklais 
Portugalija nemaišintų Ago
tos sukilėlių. Amerika, Anglija 
balsavo prieš, bet Azija bet

— Albort Sctmeittor, Afri- Afriką turi daugumų, lik Sau* 
kos misionierius ir rašytojas, gumo Taryboje tos priemonės skaičiuoja, kad priedas ML 
pasisakė aiškiai už neprikišu- nebus pavartotos, nes čia yra rai sudarytų 38 doL savaML 
somą Katangą. veto teisė.

INFORMUOJA AR VYK 
DO POLITIKĄ: Gen Beh-

vasaros pagarsėjusį ‘‘Rusk pa
ketą”, kuris buvo paruoštas be 
pasitarimo su sąjungininkais. 
Kai tas "paketas” buvo iškel
tas aikštėn, Amerika labai su
sirūstino, ir Vokietijos atsto
vas Grewe turėjo išvažiuoti. 
Europiečiai buvo iš naujo su
sirūpinę, kada Amerika nieko 
iš anksto nepainformavo apie 
Amerikos žygius dėl Kubos. Ga
lį ir daugiau tokių atvejų būti, 
kada Amerika eis savo vienosr 
atsakomybe ir sprendimu, pa-

NUOTAI KOS AMERIKOJE 
ŠALTOS:
Nusistatymas gana griežtas: 

Skybolt neapsimoka gaminti- 
Tokios nuomonės apsaugos 
sekr. McNamafa. Jį remia jung
tinis štabas. Remia ir preziden
tas, kuris dar paaiškino, kad 
anglai gali gamintis Skybolt ra-, 
ketą, jei nori. Bet aviacijos va
dovybė ir Douglas Aircraft Co., 
kuri raketą gamina, tikina, kad 
esą perdėti tvirtinimai, jog 
Skybolt raketos bandymai vi
siškai nepasisekė. Prideda dar 
argumentą: jei nebus gamina
ma Skybolt, teks atsisakyti ir 
bombonešių B-fe2 gamybos. Tai
gi šalininkų I Skybolt raketai 
yra ir šiek tiek Amerikoje..

KOKIA IŠEITIS:
Amerikos griežta ir šaltą at

sisakymą sutikę, anglai pradė
jo atgauti sau įprastą ramumą. 
Observer laikraštis atmetė 
"mitą”, kad Anglija turi turėti 
nepriklausomą 'atominės apsau
gos ginklą; peikė Macmillaną, 
kad tas Achesono pareiškimus 
apie Angliją pavadino "pai
kais pareiškimais”- Econo- 
mist taip pat tramdė Macmil- 
Jaąą,. o Sunday Tįmęs priminė, 
kad amerikieČMė dero tai, ką, 
jy vietoj* būdami, daryty ang
lai- Macmillano ir kitų vyriau
sybės narių griežtas pasisaky
mas prieš Ameriką buvo skir
tas daugiau vidaus politikai 
Spėjama betgi, kad susidūrę su 
aiškiu Amerikos nusistatymu, 
anglai realiai ims tai, kas gali
ma paimti— siūlomas Ameri-

ISMESTAS Iš VALDŽIOS 
LAIVO; F. J. Strauss.

APSAUGOS MINISTERAI 
Thorneycroft ir McNamara.

2. Jugoslavijos komunistų 
partiją Chruščiovas vadino 
"broliška partija”. 1960 jis “re- 
virionizmą” buvo vadinęs di
džiausiu priešu, dabar tvirtino, 
kad “pavojingiausi yra tie, ku
rie stovi dogmatizmo pozicijo
se”. Komunizmo “kairiuosius 
elementus” gretino su ''nacio
nalizmu”. Esą "nacionalizmas, 
maitinamas kairiuoju komuniz
mu... daros neapskaičiuoja
mas, jei virsta politika parti
jos, nuo kurios priklauso tau
tos likimas”. Tai esą aiškiai 
prieš Kinijos komunizmo lini-

Prezidentas Kennedy pasiry
žęs 1963 paveikti Kongresą, 
kad nutartų sumažinti mokes
čius. Pagal prezidento ūkinių 
patarėjų pirmininko W.W. Hel- 
lerio planą 1963 turėtų būti 
sumažinta viso 10 bilijonų. Jie 
įsilietų į apyvartą ir pagyvin
tų ūkį. Skeptiškesnis dėl to yra 
iždo sekr. Dillonas. Tačiau kie
čiausias riešutas prezidentui 
bus kongresmanas Arkansas 
demokratas Willbur D. Mills, 
pirmininkas komisijos, kuri 
nustato svarstytinų- klausimų 
eilę. Prezidentas jau iš anksto 
ruošia tam įstatymui opiniją.

Pranešta neaiškiai, kad Bahamoj pasiekta “pažangos”, bet spėjama, kad galuti 
nai Anglija pasiduos Amerikos spaudimui. Tik kaip bus su Macmillano prestižui

Amerika, Vengrija ir J. Tautos
J. Tautose gruodžio 17 Amo- gen. sekretoriui. The Christian 

rHca pasiūlė panaikinti apačia* Science Monitor sako, kad šis 
ly pranešėją Vengrijos klausi- vyriausybės siūlymas ..ndaNs 
mu. Nuo 1958 juo buvo N. 
Zelandijos atstovas Munro, 
nors Vengrija jo neįsileido pa
dėties tikrinti- Dabar, Amerika 
pasiūlė perduoti tas pareigas

Nehru nesukalbamas
Indijos min. pirm. Nehru te

levizijoje pareiškė, kad Kašmi- 
ro 'klausimas ' negali būti iš- 
spię&aėr-iki nebus baigtas ka
ras su kom. Kinija. Pakistanas 
.dėl to susidarė įspūdį, kad bus 
beprasmės derybos, kuriom vie
ną ir antrą pusę buvo prikalbi
nę Anglijos Sandys ir Ameri
kos Harrimanas.
Nehru iš tolo nuo /‘neutraliy- 

• jy" atstovo _ „
Indijos min. pirm. Nehru 

pranešė, kad . Ceilono min. 
pirm. Mrs. Bandaranaike nega
lės anksčiau priimti kaip sau
sio mėn. Esąs užimtas- Banda
ranaike turi painfonųuoti Neh
ru apie neutraliųjų konferenci
jos nutarimą, kad Indija ir Ki
nija sudarytų neutralią zoną... 
Indijos teritorijoje.

Korespondentai rašė, kad 
neutraliųjų konferencijos nuta
rimui daugiausia įtakos darė 
Kinijos baimė. Jie tenorėjo sa
vo nutarimais tik pridengti In
dijos prestižą, kai jau Indija 
karą pralaimėjo. . -.

miestu”. Nereikalavo taip, kad 
vakariečiai savo kariuomenes 
atsiimtu- Jis kalbėjo, kad “Va
karų kariuomenės geriau galė
tų būti Berlyne po J. Tautų 
vėliava, o ne po Nato”. Lyg 
aidas Chruščiovo kalbos buvo 
rytų Vokietijos boso Ulbrichto 
pareiškimas, kad svarbiau Ber
lyno ūkiniai reikalai, ne vaka
riečių iškraustymas.
O ženkly iš Amerikos pusės?

Amerikos politikoje per vi
sus metus buvo aiški kryptis 
— sugyventi su komunistiniu 
bloku Tiek departamentas, ir 
tiek paskutinėje televizijos 
kalboje prezidentas aiškiai kal
bėjo apie Amerikos siekimą iš
laikyti status ųuo; sugyventi 
taikoje su Sovietais būtų gali
ma, jei jie nesistengtų status 
ųuo pakeisti, anot prezidento, 
jei nesistengtų išplėsti savo į- 
taką ir galią. Sugyvenimo su 
Sovietais tikslas nebuvo išleis
tas iš akių net ir po Kubos į- 
vykių — buvo stengiamasi pa-

bą ir atkreipia dėmesį į tokius 
pareiškimus:

1. Esą prezidentas Kennedy 
du kartu formaliai pažadėjęs, 
kad Kubos nepuls nei J. Vate 
tybės nei kuri kita Amerikos 
valstybė (apie Chruščiovo pa- 

_ . žada dėl inspekcijos Kuboje —
Th. Chrnh.. Šame. Mom- Mkalbėjo).

Ko netenka streiko moto.
Darbo sekretorius Wirtz pa

reiškė, kad New Yorko laikraš
čių streikas gali trakti ir iki 
kovo. Streikuojantieji 18,000 
spaustuvių darbininkų per vie
ną savaitę netęnka 3 mil. dol. 
Jie reikalauja pakelti atlygini
mą savaitei 18.45, duoti ilges
nes atostogas, įvesti 35 vatas* 
dų darbo rraitę. Darbdaviai

karčia opoziciją tarp ryty Ev* 
ropos egzily. Taip pat kai ku* 
rie Kongreso nariai keltina vy
riausybę vengry tautos išdavi
mu komunistam.

Vengrija jau pasikvietė U 
Thant, kad jis atvyktų. Pakvie
timą tas priėmė.

tor rašo iš Paryžiaus, kad pre
zidento de Gaulle palankumas 
min. pirm. Macmillanui buvo iš 
dalies padarinys baimės., jog A- 
merika ir Rusija gali suartėti, 
palikdamos Europą savo liki
mui Prezidentas de Gaulle dė
mesį kreipęs į Chruščiovo pas
kutinius veiksmus ir kalbas, o 
ypačiai į Gromyko kalbą aukš
čiausiame soviete. Paryžiuje 
esą laikoma tą kalba “visiškai 
pro-amerikinė”. Kalbos apie tie
sioginį telefoną tarp Kennedy 
ir Chruščiovo laikomos to gali
mo suartėjimo simboliu.
Ar tikrai yra to suartėjimo 
lankty Soviety pusėje?

Laikraštis specialiai anali
zuoja Chruščiovo paskutinę kal-

likdama sąjungininkus šalia. 
Tačiau Amerika pasikartodama 
kalbėjo, kad jokių susitarimų 
dėl Europos nedaro be europie
čių žinios. •

Iš visų tų ženklų tuo tarpu 
aišku tik tiek: Amerika ir Mas
kva rodo lenktos, kad padėtis 
noaštrinama; taigi šaltasis ka
ras gali švelnėti; antrai nėr jo
kio aiškumo, kad Amerika šio- 
kty išduoti europiečius 
Ar įtampos švelninimas 
tikslas ar taktika?

Iš Amerikos pusės — atrodo 
tikslas. Iš Maskvoj—nusistaty
mą rodo būdinga smulkmena: 
Londono dienraštyje buvo at
spausdinta .Chruščiovo paskuti
nė kalba kaip apmokamas skel
bimas; vadinas, Chruščiovas su
interesuotas- kad tos nuotaikos 
būtų žinomos Vakaruose ir kad 
jom čia tikėtų. Tai galima ver
tinti, kaip jo taktika,— laimė
ti daugiau laiko ūkiniam sun
kumam nugalėti ir susidoroti 
su Kinijos komunistais.

ir atšaukia bazę Amerikos Pola
ris raketom Škotijoje.

The Christian Science Moni
tor korespondentas iš Londo
no pranešė, kad įtakingi ang
lų asmenys sieja raketos istori
ją su Dean Achesono kalba 
West Point, esą ji negalėjusi 
būti be Baltųjų Rūmų pritari
mo. Taigi anglų akyse Ameri
ka jau yra atšaukusi ^avo tra
dicinę bičiulystę su Anglija.

Eina gandai, kad jis pakišo žur- 
nalo leidėjui dokumentus kaip 
tik pavestas savo organizacijos 
viršininko gen. Gehleno.

Gen. Gehlenas tėra atsakin- 
tik prieš kaclęrį Adenaue-

< rį. Bet jis nepritarė Strausso 
politikai remtis atomine jėga. x*- 
Jis stojo už konvencionalinės

\ kariuomenės stiprinimą. Tai ir 
yra, ko Amerika reikalauja 
iš europinių Nato narių.

Gehlenas buvo žvalgybos ka- 
į rininkas ir Hitlerio laikais. Kai 

jis surinko žinias apie bolševi
kų karines pajėgas 1945 ir per
davė Hitleriui, tas pasipiktino 
ir susierzino. “Tik lunatikas ga
li taip informuoti”. Gehlenas 

S nebuvo lunatikas. Jo žinios pa
sirodė teisingos. Ir karo pabai
goje jis su visom savo informa
cijom ir organizacija prisista
tė amerikiečiam. Te buvo nu- 

\ stebinti jo veikla, įkurdino jį 
Miunchene ir pavedė jam to
liau veikti.

Ar yra tikrai priežastinis ry- 
: šys tarp žurnalo, Strausso, Geh- 

leno, Ameriko politikos, — 
\ paliekam spręsti skaitytojui 
; "Bet dėmesio verta dar viena 

smulkmena: naujasis apsaugos 
ministeris^ kuris atėjo vietoj 
Strausso, Kai Uwe von Kasei, t ' 
esąs konvencionalinės kariuo
menės ir šalininkas.
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150 We$t 28th Street • New York, N. Y. • Room 402

Seaąon’s Greetings

SIUNTINIŲ Į USSR

D/KLINGA
iresbi-

337 Union Avenue
EVergreen 4-1232vatus:

minuoja.
HAPPY HOLIDAYS

89-10 Jamaica Avenue

Tel. VI 9-9300

Adolfo SCHRAGERIO

SCHALLER&WEBER

Visi kailiniai siuvpmi mpsų riuvyk- 
loję, todėl kainos pigios. Pirkdami bet 
ką ateikite pas mus ir įsitikinkite. 
Mes taip pat pataisome kailinius, kai
tinimus apsiaustus, Salikus (stols). -r- 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

1. Greitą ir saugų siuntinių pristatymą,, kadangi 
Sovietų Sąjungos muitinė juos greičiau išegza-

MAISTO SIUNTINIAI Į USSR KRAŠTUS laike 21 dienos

nintos: — Kiekvienas galvoja,' 
kad jis yra kiek kitoks. Bet tik 
sauja 'težino. Biblijos vertimus 
ir tesugebėjo atskirti mitus 
nuo faktų.

MAURICE RIFKIN, Pres.
GLOBĖ. PARCEL SERVICE, Ine.

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
įtikinės, martytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšie* pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus i Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

VILNONES MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Jis apnknmhtim kitiem^y- 
miem parapijos nariam: £mė 
augti pasipriešinimo sąjūdis 
Rimtesni parapiečiaf ‘ ėjo su

Šie pakeitimai buvo įmanomi tik todėl, kad pagal 
naujas taisykles daugelis daiktų buvo priskirti tai pačiai 
klasifikacijai.

ji ir įtakingieji. Įtakingiausias 
©. buvo sesijos pirmįninkas, 
vietas bankininkas Jis manda
giai užsisakė vizitą pas dvasi-

716 Walnut Street 
Philadelphia 6, Pa.

Nauji muito sąrašai ir katalogai yra gaunami paštu 
ar kreipiantis į bet kurią iš mūsų naujų įstaigų.

“Tamsta geriau * padarytum 
susilaikydamas nuo ,to’*„ kalbė
jo balnininkas. “Mes tamstą 
mylime. Bet jei tamsta dary- 
sies perdaug jau kontraversiš
kas, mes turėsim prašyti tams
tą, kad mus paliktum”.

Pasikalbėjimas mandagus, ir 
trumpas, dalykiškas, be jokio 
karščiavimosi.

Kelias savaites dvasminkas 
sakosi svarstęs ką jaut pasi
rinkti- Būti tuo, kuo nori jo pa- 
rapiečiai? Būti sekmadieniais 
vienas kito pagarbinimo bend
ruomenės vadu? Turėti už tai 
patogų ir saugų gyvenimą kaip 
daugelis tai yra priversti pasi
rinkti? Po ilgo svarstymo ir 
jnaldos jis priėjo sprendimą: 
nė tokiai parapijai jis jautęs 
pašaukimą būti dvasininku... 
O parapijos pakeisti "jis nebe
galįs. Gal gi mėginti gyvenimą 
naujai organizuoti — brautis 
instruktorium į'universitetą ir 
ten pradėti kalbą su. jaunųome- 

. ne? .. ... . ... ; ••

Pasinaudokit patarnavimais firmos, kuri įrodė savo 
patikimumą bei produktyvumą tarnaudama savo klien
tams trisdešimts metų.

187 ORCHARD St, N. Y. C.
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA 

... DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt :
■ Audiniai angliškos ir vietines vilnos, šilko, medvilnės.
■ Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į ufriifį 1
■ Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

, patarnauti klijentam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!

ftu" PMĮfra^jffiiniifMĮr ib lies- 
dyfe retigmms - klausimus, ąiš- 
kindavo kai kurias aktualesnes 
tikėjimo tiesas. Kiekvieną kar- 
tą jie delsė tais klausimais kal
bėti, šypsojosi ir stengėsi pa
kristi triną. Netrukus jau bū- 
vo sunku parapiečius rasti na
mie. .O ir rastieji dažnai pasi
kalbėdavo tarpduryje, vengda
mi pakviesti į vidų-

Kunigas pastebėjo, kad ke
turi penktadaliai parapiečių 
bažnyčios reikalam nieko ne
moka. Kai kurie gyveno na
muose 60,000 doL vertės, turė
jo metinių pajamų iki 30,000, 

' bet davė bažnyčios reikalam 
savaitei vidutiniškai du dole- 
rid. B viso parapijos biudžeto 
50,000 parapiečiai A sudėdavo 
tik penktadalį.

* Bažnyčios reikalus kontrolia
vo ir tvarkė taryba, kurioje bu
vo biznierius abejotinos repu
tacijos; gydytojas, kuris atsisa
kė gydyti nepasiturinčią šeimą; 
“real estatimnkas”, kurio ran
kose buvo priemonės neprileis
ti, kad negrai nesipirktų čia 
namus.

Kunigas rado parapijos by
lose daugel pagalbos prašymų 
— padėti jaunimui, patalkinti 
įsikurti neturtingom šeimom. 
Visos bylos buvo neatsakytos. 
Bet bažnyčia turėjo suorgani
zavus gyvą “socialinį gyveni
mą”.— bridžo partijas, šokius, 
žaidimo tygą-

' /Visi mes

Kaip sekėsi kunigui pakelti B 
Jcrilcščionfška ‘MPripĮ'*

Padėtis, kurioje buvo para- 
piečiai — galvojo nežinomasis B J 
dvasininkas — jaudintų kiek- -B r 
vieną dvasininką. Reikia kas B ; 
nors daryti. Sugalvojo sutelk- Į -1 
ti dėmesį į krikščioniškus pa- i • f 
mokymus sekmadienio mokyk- j 
lose. Bestebėjo, kad reikia pir- B 
miausia paruošti pačius moky- B 
tojus. Daugumas nebuvo tinka- B 
mi tikėjimo dalykų mokyti 
nei jaunimą nei suaugusius. 'B ~ 
Vienas mokytojas kalbėjo dėl B 
pamokymų apie Velykas: “Aš B„ p 
niekad su savo klausytojais I 
nesvarstau mirties idėjos. Ve- B 
lykos — tai sezonas pakalbėti B—~- 
apie zuikučius ir ateinantį pa- ■ 
vasari”. Kai dvasininkas bet- B^l^ 
gi paskelbė kursus mokytojam, B 
tai kursai buvo sutikti su ne- B 
pasitikėjimu. “Aš dešimt metų B 
jau mokau, ir man nereikalin- B 
gas religijos kursas.” šešios B- 
moterys pašisakė, kad jos esan- Į ■ 
čios “užimtos” ir visai pasi- 
traukė iš mokytdjų. Sekmadie- I 
nių mokyklų vadovas, geležies B 
reikmenų pardavėjas, buvo dės- B 
peradjoje. “Be jų mes turim B 
uždaryti sekmadienio mokyk- 
las. Jas reikia būtinai grąžui- frakai 
ti”... Po dviejų mėginimų B«Mwtn

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams
1643 SECOND AVENUE NEW YORK 28, N. Y.

(Between 85th & 86th Sts.)

DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje.
Mūsų įstate 
ritaš Soviet

___________ . ___ _ _______ ___ _ _ 
kite/akambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui J R. Europą

SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS 
------  GAVSJAS NIEKO NEMOKA ——

Vfauosė mūsų skyriuose jūs rasite dideli pasirinkimą medžiagų 
moteriškiems ir vyriškiem* drabužiams ir tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs galite gauti ir kitokių reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur. Dėl papildomų informacijų ir nemo
kamų kamaraičių rąžykite ar aplankykite jums srtinrisiMtą skyrių:

CH 8-8245 
. Ll 2-1787

• NEW YORK, 3, N.Y.
• NKW YORK 11, N. Y. — 13S W. 14tk Street - 
o NCWARK A N. J. — 49 SųrteųfleM Avenue
• NSW HAVCN, Ceiin. — SOS Cingreee Ava. _

------------- ---------- '

: : : žiemos sezono dovanas
f* Mirs etaaiSa ss^kauras ssRuL kostimniiL anksriri! Ps> 
Mtuftastakite RJOJAU!
fiMfshi wiMatnaą|tada no 1U — 1 mfoMiu

1530 Bedford Ave^ Brooklyn 16, N. Y. • IN 7-6465 — IN 7-7272 
Turi leidimą siųsti bet kokius dovanų siuntinius Į USSR kraštus. 
Tekstilės dirbiniai ir visokiausi kiti sivntin’ms reikmenys 
gaunami mūsų įstaigose PAPIGINTOMIS KAINOMIS

lią.|^l30C»ęi4ARDSTRffiT~GR54525
Car. DELANGY, M»YA.

KRAUTUYBS ATVIROS KA&DUN TR RVtKT*anTRNiATS 
MtfUęYRUS ŠEŠTADIENIUS, NUO > RYTO IKI 6:30 VAK. '

BeekęnMtną krąiRiiąOM kalbama *nial*k^ teMMMtūi, ukrataUkai 
iauou bmt laupant Ėąaez gueec. kasią Memiktam i vunų, 

arka IND traukinta D4 Avenue iki Deląnęep SUeet.

Kaip (kasininkas tapo nebepa- 
kenČiamas parapijai ir parapi
ja jam?

Buvo jau (reti metai parapi
joje. Susirgo pradžios mokyk
los mokytojo vaikas. Mokytojo 
šeima buvo didelė — šeši vai- 

, kai. Po sunkios ligos vaikas 
mirė, nors. specialistai stengė
si gelbėti. Mokytojo šeimai li
ko 5,000 skolų. Beveik tuo pat 
metu mirė gana turtinga para- 
pietė, jau sulaukusi 84 metų. 
Jos brolis surengė šaunias lai
dotuves. Jos atsiėjo apie 5,000. 
Prisiminęs, kad anas mokyto
jas turi tiek j^tt skolos, jauna
sis dvasi] lįgis neištvėrė. Pa- 
moksle jis aitriai kalbėjo apie 
krikščionišką, mirties suprati

mą, suabejoju nereikalingų iš
laidų tikštįngumu; pasitaręs , su 
dviem galų pardavėjais ir lai-

Augščiausios kokybes produktai
ė Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai- 
riau^os mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

siuntėjams!
Man malonu pranešti mūsų klientams, kad po ilgų 

pasitarimų ir derybų su VneshposyltorgK < man pavyko 
pagerinti ir suprastmtipųiuntmių persiuntimu -

Pradedant 1963 m. sausio f dieną, {vėdami nauji 
tarifai, kurie suteikia mūsų klijentams sekančius leng-

___________________  gr 9-ntr
— MB W. CHrartf Avą.___PO Mat

MII t CarMa SM___  HU M9B
iancisgov cmm. — aw» Sbum* «m«m -— fi »-wi 
BŪRY, CMta. — • Jobą MHM___ ______  PL *496

ri jonų konstiturija nuinato at- 
sakmnybę už' narių draisnę”, 
kalbėjo dvasininkas įgadina
mai sesijai. Ragino dėl to rei- -
kalauti, kad nariai lankytųsi . dvasininku. Bet kaip parastai 
bažnyčioj ar pinigiškai ją pa- 
remtų. Visi su tuo sutiko ir ža
dėjo pagalvoti. Pagalvoti pa
žadėjo, bet padaryti niekas 
nieko nedarė, nes visi “sesi
jos” nariai turėjo biznio san
tykių šu gerbiamais ncsilan- 
kančiais ir nedrįso jiem primin-

WA 5-3737 
TO 1-10BB 

.VI 1-5355 
5L, N.W.__  GL B-33M
mpmt______ TO 7-W»

Didelis posirmkimas 
Nelaukite paskutinės valandos 

CHel$ea2-IO79 • CHekea 2-0535

• CH1CAGO t, IR- — 3213 So. RaMtaM ttrwt
• CLEVELAND 13, OMo — MM Uterary RmM
• DETROIT, Mtah. — 7380 MMMum *
• &RAND RAPID8, Mlcb. — OOBBrk
• HAMTRANCK, Mlcb. — 11333 ta,
• HARTFORD CM*. — 132 FlMMta Avenm
• IRVINGTON 1L N. J. — 702 tertagU A
• YOUNOrrOWN 3, Obto — 21 FHtb Avwn*



New Britain, Conn.

Tel. BA 9-1181

Worcester, Mass.
PL 4-6757 PL 4-1165

Tel. VI 7-4477
87-09 Jamaica Avenue

Linksmu švenčių linki

Linksmų Šv. Kalėdų

KLUBAS V. Rutkauskienė

HEWABK, N.J.

WINTER GARDEN TAVERN, Ine

ADVOKATAS
Brooklyn 8, N. Y>

Tel. APplega te 7-7083

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų
linki ir sveikina

VACYS STEPONISADVOKATAS
FESTIVAL RESTORANO IR BARO41 - 40 74th Street

Tel. NEwton 9-6620

Linksmų Šventų Kalėdų

HOLY LIGHT
370 DeWitt Avenue Brooklyn 7, N. Y.

Tel. CL 7-0219

JOHN ORMAN AGENCY

ete*

APPL1ANCES

FINE

Brooklyn, N. Y.

rinkiny sakėsi turįs lietuviškų 
gaidų, domėjosi Jūratės ir* Kas
tyčio legenda ir Lt.

PETRAS KARALIUS, savininkas
Laidotuvių direktorius ir balzamuotojas

LTVING ROOMS-B1 
OCCASIONAL - JUVENILE

INSURANCE and REAL ESTATE 
Geriausias patarnavimas pas

vo kalbama apie Lietuvą ir ja 
daromas komunistų skriauda* 

Lapkričio 19 dalyvavo Puer- 
to Rieo salos atradimo šventė
je, padėjo vainiką prie Colum- 
bus paminklo; drauge su Ame
rikos vyriausiu karinių pajėgų 
viršininką Karibų salose gen. 
Del Mar atidarė šv. Jeronimo 
tvirtovės muzėjų.

Įdomu pastebėti, kad genero
las domėjosi Lietuvos byla, savo

Ligija Bieliukienė aplankė ir 
San Juan, sostinės burmistrą, 
gubernatoriaus žmoną, aplankė 
laikraščių redakcijas, įvairias 
vietoves ir sakė kalbas apie ko- 
munizmo pavojų, kaip pavyzdį 
prisimindama Lietuvą

322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y. 
JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Farm Fresh—Dairy TestedHomogenized Vit. D. Milk 
Deliveredtoyour Home

VYTAUTAS BELECKAS, 
savininkas ®

Importuotas 
tikras lenkiškas kumpis 

garsiais pasaulyje vardais 
ATALANTA—KRAKUS—TALA 

gaunamas patogiomis 2,3,4, 5 ir 7 svarų skardinėmis. 
Taip pat paragaukite importuotos tikros lenkiškos

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
' linki

103-55 Lefferts Blvd. . Richmond Hill, N. Y.
Telefonas: VIrginia.3-3544

lietuvių Moterų Atstovybės 
vienas iš uždavinių yra ieškoti 
Lietuvai draugų, supažindinti 
su Lietuvos reikalais kuo dau
giausia žmonių, nes Lietuvių 
Moterų Atstovybė priklauso di
deliai organizacijai — General 
Federation of Womens Clubs. 
Lietuvių Atstovybės pirminin
kė Ugija Bieliuldanė yra tos 
federacijos direktorių taryboje 
ir eina patarėjos tautiniams 
reikalams pareigas.

Kaip šios milijoninės federa
cijos atstovė lapkričio mėne
si ji lankėsi Puerto Rico salose, 
kur turėjo progos susitikti įvai
rių įvairiauių valstybės parei
gūnų, žurnalistų. Tarėjo pro
gos pasakyti kalbų, kuriuose 
vis prisiminė Lietuvos pavergi
mą. Plati spauda, aprašydama 
įvairius jos vizitus ir kalbas, 
priminė ir Lietuvos vardą. San 
Juan, sostinės, mokyklose bu-

nuoMnttUri sveikina Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga parapijos 
klebonų kon. Jum* Alekstūnų ir tam. Vyt. Piktumų, draugijos nares. 
Tėvus Pranciikonus, Derbtainko redakcijų ir administracijų, visus 
parapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palatanoa.

Neskautai galės stovykloje j 
dalyvauti, užsiregistravę pas A- ‘ 
SS narius. Jie turės prisilaiky- ■ ■ 
ti stovyklos programos ir tvar
kos. Smulkesnių informacijų 
reikalais kreiptis į V. Petraus
ką, arba į ASS skyrių pirminin
kus. (ASS)

Viešbutis NIDĄ, prie
Aabury Park. N. J. a 7-toa ir Purk Am*.

Svarūs kambariai, rami vieta, ptgu* ir ĄątaM 
salė išnuomojama Įvairiems pobūviams. Prieviei 
ranas ir baras. — Patogus susisūdmas trauki

' ANTANAS VAITKUS, vedėja*
84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tai. VI 9-507J 

buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVU
340 Grand Street, BrooUyn II, N. Y. • Tek STagg 2-4329 

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS ,

Pristato Į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius
------We take all orders special price for Weddtngs and Parties-------  

Home-Made Botogna '

KUMPIO RULIADOS, 
gaunamos patogiomis 1A4 ir 3 svarų skar
dinėmis. Gabi šeimininkė visada pasirūpina 
tikrojo lenkiško kumpio — laimėjusio tik 
aukščiausios kokybės gaminiam* skiriamą 

ženklą

Visus lietuvius nuoširdžiai sveikina 
ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

sulaukus

Dienos metu Ims slidinėja- 
ma, o vakarais bus programa. 
Išpildys Clevelando, Cincagos, 
Detroito, Toronto skyriai. Bus 
ir N. Metų sutikimas-

m tortai 
BROOKLYN 6, N. Y.

Telefonas: STagg 2-5938

reikalauja nemažų aukų- Aukos 
renkamos po namus. Parapie- 
čiai prašomi Kalėdų švenčių 
metu pažiūrėti, kaip eina dar
bai ir ta proga suteikti auką. 
Taip pat kalėdojant bus renka
mos aukos, kad salės statyba 
užsibaigtų be didesnės skolos.

Balto vajus dar tebevyksta. 
Aukos renkamos aukų lapais 
ir laiškais. Vajaus komitetą su
daro VI. Dilis, Balys* Šaltenis, 
I. Dilienė, ;VL Audėnas ir kun. 
P. Totoraitis. Jeigu visi duosi
me, ir nedidelės aukos sudarys 
dideles sumas. Balfas reikalin-

Sveikina visus savo kUjentus su Šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujų Metų

S & G MEAT MARKET

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
£ Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų.

Kaladę švenčiu pamaldų 
tvarka Švč. Trejybės bažnyčio
je: gruodžio 24 išpažinčių klau
soma nuo 3 iki 7 v.v., Berne
lių mišios „12 y. nakties. Per 
mišias dalipąma komunija. Ka
lėdų dieną gruodžio 25, mišios 
bus: 8, 9, 10, 11 ir 12 v. Nau
jų Metų mišios bus kaip ir 
kiekvieną sekmadienį.

Parapijos naujos salės staty
ba jau įpusėjo. Darbas turėjo 
būti baigt&3ki Kalėdų, bet dėl 
nenumatytų priežasčių užsitęsė. 
Kitų metų pradžioje Newarko 
lietuviai jau turės modernišką 
salę, su oro; vėsinimu. Pastate 
bus dvi didelės salės ir keturi 
kambariai klasėm.
Salės statyba iš parapiefią

BROOKLYN 27, N. Y.
EVergreen 2-9586

Akademinio Skautų Sąjūdžio 
Žiemos stovykla bus Wellston, 
Mich., gruodžio 27-sausio 1. 
Stovyklos viršininku paskirtas 
fil. Viktoras Petrauskas (6910 
South Fairfield, Chicago 29, 
III., tel. 434-5676). Registraci
jos vadovas — Juozas Kregž- 
dys (6614 S. Marshfield Avė., 
Chicago, m., HE 4-8799). Sto
vyklos mokestis — 5 dol- che 
nai (nakvynė, pusryčiai, vaka
rienė). Registracijos kaina — 
5 dol. Registruojantis reikia 
pranešti tikslų atvykimo laiką. 
Kambariai rezervuojami tik už-

►OMS - DINING RGOMS 
SEHOLD-BEDDENG - TOYS

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

CARROLL FUNERAL HOME, Ine.

gas piniginės paramos, nes se
nų drabužių siuntimas pasida
rė beveik neįmanomas. K.P.T-

T. V.-RADiOS-RĘ 
WASHING MACHINES
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Ateitininkų konferencija NewYorke
Dr. Vytautas Vygantas, Ateitininkų Federacijos generalinis sekretorius atsako į keletą 

klausimu, susijusių su Nepapratąją konferencija New Yorke 1963 birželio 7-9.

1. Konferencijos data keičia
ma jau antrą kartą. Kokios 
priežastys?

Ateitininkų Federacijos Val
dybai jau pat pradžioje rūpėjo, 
kad konferencija turėtų pakan
kamai laiko darbą atlikti. Tam 
reikia mažiausiai trijų dienų. 
Ieškota tokio savaitgalio, kuris 
rištųsi su kuria federaline šven
te. Pirmoji galimybė buvo pa
sinaudoti Washingtono švente 
vasario 22- Taip ir buvo pa- 
skelba. Vėliau paaiškėjo, kad
ta diena nevisur visų švenčia
ma; pvz., Detroite, Chicagoj, 
vakaruose- Konferencija buvo 
nukelta į Vainikų dienos sa
vaitgali gegužės pabaigoje. 
Svarstant ir priimant tą datą, 
valdybos buvo turima minty, 
kad ji nėra patogi studentam ir 
iš dalies moksleiviam, nes tai 
egzaminų laikas. Tikėtasi, kad 
iš anksto konferencijos laiką 
pramačius ir paskelbus, studen
tų tarpe būtų narių, kurie juos, 
atstovautų ir kuriems ta data 
nesudarytų nenugalimų kliū
čių. Atstovų rinkimams artė
jant, studentam ir-moksleiviam 
vis dėlto pasirodė beveik neį
manoma rasti kandidatų į at
stovus. Teko vėl ieškoti naujos 
datos.

Iš anksto visus nepatogumus 
valdybai nelengva pramatyti. 
Prieš >• skelbiant konferencijos 
datas, buvo kreiptasi į sąjungų 
centrus ir vietoves atsiliepti- 
Deja, pasiūlymai ar pageidavi
mai mūsų tarpe dažnai išreiš
kiami tik tada, kai koks pro
jektas konkretizuojasi, o ne ta
da. kai jis planuojamas. Tenka 
derinti pasiūlymus iš naujo ir 
keisti jau paskelbtas datas.

Birželio 7-9, žinia, nėra “il
gas” savaitgalis; nesiriša su ku
ria švente. Tačiau galvota, kad 
šiaip ar taip atstovam teks au
koti bent vieną darbo dieną, jei 
tai būtų ir “ilgas”, savaitgalis, 
nes 1963 metais dauguma šven
čių yra ketvirtadieniais. Nevie
nam, dirbančiam dieniniu at
lyginimu, toks ilgas savaitga
lis atimtų net dviejų dienų už
darbį. Todėl ir apsistota prie 
paprasto savaitgalio. Data pa
togi ypač studentam ir moks
leiviam, nes didžiuma tuo me
tu mokslus jau baigia, o vasa 
ros darbų dar nebus pradėję.

2. Ar nebūtu buvę patogiau 
Sretinti konferenciją su kuriuo 
kitu suvažiavimu, pvz., liepos 
6-7, kai Chikagoje bus tautinių 
šokių šventė. Daug kas "du 
kiškius" nušautų.

Tautinių šokių šventės pro
ga specialiai svarstyta Valdybos 
posėdyje. Patyrinėjus aplinky
bes, pasirodė, kad šventės pro
grama užima bent pusantros 
dienos to “ilgo” savaitgalio. Iš 
jo konferencijos darbotvarkei 
paliktų trumpas laikas, nes 
konferencijos posėdžiai neturė
tų konkuruoti ar kirstis su 
šventės programa.

Tiesa, kai kieno buvo paste
bėta, kad konferencijoje daly
vautų tik rinkti atstovai; taigi, 
ribotas skaičius. Todėl ji nesi- 
kirstų su bet kuria masine 
švente, jei tik proga susjrinkti 
patogi. Bet taip nėra. Nors kon
ferencijoje sprendžiamuoju bal
su dalyvaus tik rinkti atstovai 
(vienas nuo 25 narių) ir Fede
racijos Tarybos. Valdybos, bei 
Kontrolės Komisijos nariai, bet 
kviečiami ir laukiami visi atei
tininkai. kurie tik gali. Bus 
svarstomi visą ateilininkija lie
čia klausimai (konstitucijos, or
ganizacijos. tikslų. metodų), 
tad norėtųsi, kad kuo daugiau 

-narių dalyvautų, jos eigą sek
tų ir rūpimais klausimais pasi
sakytų.

3. Konferencijos vieta, New 
Yorkas, nėra visiem patogi. Jei 
norima, kad kuo daugiau daly-

vautų, ar negeriau būtų ją 
šaukti Chikagoje?

Be abejo, Chikagoje būtų 
proga dalyvauti didžiausiam 
skaičiui narių. Bet Chikagoje 
buvo jau du kongresai; grei
čiausiai ir ateinantis kongresas 
1965 metais būtų toje “lietu
vių sostinėje”. Šį kartą norėta 
prisitaikyti prie rytinių pakraš- 
čia ateitininkų, kurie ir šiaip 
jau daug dažniau aukojasi il
gom kelionėm, net ir vasari
nėm stovyklom.

Atstovam suvažiuoti iš vaka
rų neturėtų būti nenugalimų 
kliūčių, iš anksto tam rengian
tis. Atstovus renką vienetai tu
rėtų pareigą sudaryti atstovų 
kelionei sąlygas; tai nėra jų vie
nų reikalas ir auka. Ypač sen
draugiai turėtų pasirūpinti, kad 
ir studentų, moksleivių atsto
vai galėtų konferencijon atvyk
ti. Ir tuo rūpintis yra pats lai
kas. nes atstovų rinkimų ter
minai čia pat.

4. Atstovams rinkimu taisyk
lės _-trodo gerokai formalios. 
Ar-C*reikalinga? Ar nebūtų 
lengviau, jei atstovai būtų ren
kami paprastesnių būdu, be at
skirų terminų kandidatam siū
lyti, rinkti, prisistatyti, ir t.t.?

Konferencija yra nepaprasta- 
Svarbu, kad kiekvienas narys 
galėtų atstovą ir siūlyti ir rink
ti. Tam tikros tvarkos reikia, 
kad atstovaujami būtų tikrai 
visi ateitininkai. Todėl rinkimų

LIETUVOS ATSTOVO J. KAJECKO SVEIKINIMAS
Esame Šv. Kalėdų ir Naujų

jų Metų išvakarėse.
Šiemet, kaip ir anksčiau lie

tuviai. susibūrę į veiksnius, 
organizacijas, ar individualiai, 
uoliai dirbo dėl Lietuvos. Tai 
atsispindėjo JAV Kongreso 
darbuose, ypač Užs. Reikalų 
pakomisėje. Jungtinių Tautų 
posėdžiuose. Amerikos Lietuvių 
suvažiavimuose, minėjimuose, 
kultūros kongrese, parodose, 
pabaltiečių bendradarbiavime 
ir savoj bei svetimoj spaudoj ir 
leidiniuose.

Vasario 16 JAV prezidentas 
teikėsi priimti Amerikos lietu
vių delegaciją, šaunus tai bu
vo gestas- Valstybės sekreto
rius padarė reikšmingą ta ir vė 
lesne proga pareiškimą. Lietu
vių veiksniai bei organizacijos 
apžvelgė praeities veiklą ir at
eities veikimo gaires. Lietuvių 
tautos vergovė ir kančia buvo 
keliama visur galimybės ribo
se. Visa tai buvo daroma dides
nei Lietuvos garbei ir gerovei.

Artėjančių švenčių proga dė
koju visiems Amerikos lietu
viams ir spaudai, vienokiu ar 
kitokiu būdu talkininkavusiem 
darbe dėl Lietuvos.

Metų bėgyje, ypatingai šven
čių proga, asmeniškai patyriau

VASARIO 16 gimnazijos mažosios šokėjos su mokytoja E. Tamošaitienę.

taisyklės parengtos tokios, ku
rios tiksliai nusako kiekvieno 
nario teisę kandidatą siūlyti: 
žinoti, kas siūlomą, rinkimuose 
dalyvauti jam patogiu būdu. 
Vietovių valdybų pareiga rū
pintis, kad kiek galima dau
giau narių rinkimuose dalyvau
tų ir kad išrinktieji atstovai 
būtų laiku Federacijos Valdy
bai pristatyti, nes atstovai dar 
prieš konferenciją turės pasi
ruošti jos darbam. Tik tuo bū
du tegali konferencija būti dar-
binga, sėkminga ir išreikšti vi
sos ateitininkijos balsą.

5. Ar bus konferencijoje ren
kamas Federacijos vadas?

Tarp eilės kitų statutinių 
klausimų, konferencijoje bus 
svarstomi ir vado, valdybos, ta
rybos rinkimų nuostatai. Visai 
galimas daiktas, kad jie, kaip 
ir kitos organizacinės formos, 
bus pakeisti, pritaikyti laiko ir 
aplinkybių reikalavimam. Jei 
konferencija numatytų kito
kius rinkimo būdus, negu yra 
dabar, tai yra galimybė, kad ir 
vadas konferencijoje būtų ren
kamas. Reikia atsiminti, kad 
Kongresas ar Nepaprastoji kon
ferencija yra vyriausi Federaci
jos įstatymų leidėjai; taigi, ir 
šioji konferencija turės teisę 
elgtis taip, kaip ji konstitucijos 
paragrafus ar nuostatus pa
keis. Užtat ir yra svarbu, kad 
konferencijoj būtų tinkami at-
stovaujami visi ateitininkai-

(AFV)

iš geraširdžių tautiečių daug 
moralinės- paramos. Negalėda
mas asmeniškai padėkoti ir 
gausiem sveikintojam tuo pa
čiu atsilyginti, bent šiuomi reiš
kiu jiem giliai nuoširdžią padė
ką. *

Švenčų proga visus geros 
valios Amerikos lietuvius svei
kinu. Linkiu, kad šventės vi
siems būtų malonios, o nauji 
metai visais atžvilgiais būtų ge-

Vasario 16 gimnazijos sveikinimas
Vasario 16 gimnazijos moks

leiviai ir mokytojai Šv. Kalėdų 
proga su dėkingumu prisime
na visus savo geradarius.

Moksleiviai parašė sveikini
mo laiškus rėmėjų būrelių va
dovams. Galimas daiktas, kad 
jie nevisi yra pajėgūs gražiai 
lietuviškai išreikšti savo min
tis, tačiau lietuviškoji Visuome
nė tebūna užtikrinta, kad kiek
viena diena, išbūta Vasario 16 
gimnazijoje, kelia tą jų pajėgu
mą. Mokytojai deda visas pas
tangas, kad Vasario 16 gimna
zija būtų verta į ją dedamų 
vilčių.

Kalėdų švenčių proga per-
duodamas visos Vasario 16 
gimnazijos sveikinimus lietu-

“IRKLUOJA” Vasario 16 gimnazijos šokėjos

resni ir laimingesni. Testipri
na mūsų ir pavergtųjų brolių 
tėvynėje ryžtą ir viltis susilauk
ti laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos. Linkiu taip pat vi
siem vienybės dvasioje sėkmės 
lietuviškoje veikloje.

J. Kajeckas 
Lietuvos Atstovas

✓ 
1962 gruodžio 15.
Washington, D.C.

viškajai visuomenei laisvajame 
pasaulyje, juos jungiu su nuo
širdžiu dėkingumu tų, kurie 
čia gyvena iš lietuviškosios 
visuomenės aukų. Tačiau kar
tu prašau ir lietuviškosios vi
suomenės suprasti gimnazijos 
svarbą ir žiūrėti į joje dirban
čiuosius ne kaip į įkyrius elge
tas, nuolatos prašančius išmal
dos, o kaip į pasiaukojusius lie
tuvybės ugdymo darbuotojus, 
užsitarnaujančius visų para
mos.

Tebūna Vasario 16 gimna
zija gyvu lietuviškumo židiniu, 
kuris ir 1963 metais jungtų vi
same pasaulyje išsisklaidžiusius
letuvius į vieną darnią šeimą.

Kun. Bronius Liubinas

VASARIO 16 gimnazijos deklamatoriai Regina Tamošaitytė ir Al
gis Vitkus.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Filmus iš Lietuvos rodė pre

kybininkas Don Kuraitis iš Chi- 
cagos. Jis praeitą vasarą lan
kėsi Lietuvoje, kur ir nufilma
vo lietuviškų vaizdų. Jis taip 
pat papasakojo apie gyvenimą 
Lietuvoje- Vakarą rengė Lietu
vių Bendruomenės skyrius.

Parapijos mokykla gruodžio 
16 surengė kalėdinius vaidini
mus. kurie sutraukė pilną salę 
žmonių. Pragrama prasidėjo 3 
v- popiet. Vaikams dovanas iš
dalino parapijos kunigai.

Kalėdinė programa per lie
tuvišką radijo valandėlę bus 
gruodžio 23. sekmadienį, 7:30 
v.v. Programai vadovauja ak
torius J. Kazlauskas. Visas iš
laidas padengs Jonas Jokubaus- 
kas. kuris turi maisto stalą 
Hollins Food Market. Lietuvių 
radijo valandėlei vadovauja A. 
Juškus ir K. Laskauskas.

Vladas Bacanskas, Globė 
bendrovės atstovas Baltimorė- 

je, praneša, kad nuo N. Metų 
siuntiniu kainos į Lietuvą pa
kils (ypač vilnonėm medžia
gom}.

Jonaitis - John Unitas, Bal- 
timorės Colts futbolo koman
dos narys, gerai pasirodė pas
kutinėse rungtynėse su Wa- 
shington Red Skins. Tame pa
čiame ratelyje dar • žaidžia ir 
Aleksas Sadauskas—Sandusky.

Bernelio mišios šv. Alfonso 
bažnyčioje bus gruodžio 24 vi
durnaktį. Prieš mišias parapi
jos choras gieda Kalėdų gies
mes Iškilmingas mišias aukoja 
prel. L. Mendelis. Kalėdų die
na mišios bus 7, 8. 9. 10. 11. 
12:10 ir 5:30-

Naujų Metų sutikimą rengia 
Lietuvių Bendruomenė lietu
vių svetainės didžioje salėje. 
Bilietų galima įsigyti salėje ir 
pas LB valdybos narius.

Jonas Obelinis....

IŠ VISUR
— Darbininko sekantis nu

meris išeis po Kalėdų, gruo
džio 27, penktadienį.

— Lietuvos atstovas Juozas 
Kajeckas gruodžio 21 dalyva- - 
vo diplomatinio korpuso deka
no priėmime, surengtame diplo
matinių misijų šefų garbei. Į 
priėmimą atsilankė JAV vals
tybės sekretorius Dean Rusk ir 
kiti vyriausybės nariai.

— Lietuvos diplomatijos še
fas Stasys Lozoraitis ir ponia 
Vincenta Lozoraitienė iš Ro
mos siunčia geriausius linkėji
mus Darbininkui — leidėjam 
Tėvam Pranciškonam, redakci
jai bei administracijai ir skai
tytojam.

— Kun. Albinas Maroevi- 
čius, lietuvis salezietis, kuris 
dirba misijose Japonijoje, To- 
kyo, Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga sveikina visus misijų rėmė
jus-

— JAV LB Centro Valdyba 
apylinkių valdybom skirtu ben- 
draraščiu ragina apylinkių val
dybas suaktyvinti kultūrinę 
veiklą,. sudarant sąlygas mūsų 
kultūrininkam ir kultūriniam 
vienetam pasireikšti. Raginama 
rengti dailės parodas, solistų 
ir chorų koncertus, literatūros 
vakarus, o taip pat neužmirš- T 
ti ir lietuviškos knygos platini
mo.

— Dr. Povilas Rėklaitis, gy
venąs Vokietijoje, parašė vo- 
kišai mokslinę studija apie se
nosios Lietuvos (Didžiosios Ku
nigaikštytės) meną. Išleido Her- 
derio Intitutas Marburge- Kny
ga turi 217 pus. Aprašomos se
nosios pilys, bažnyčios, rūmai, 
paveikslai ir k.

— Pranas ir Kotryna Saka
lauskai iš Lietuvos, Suvalkų 
Kalvarijos, atvyko pas savo 
dukterį Long Beach, Calif.

Ekonomistas Juozas Audė
nas paaiškina ir tarpininkauja 
investavimams į Mutual Funds 
ir nekilnojamųjų turtų (Real 
Estate) kompaniją, kuri moka 
8,4 proc. dividendo. 252 Cle- 
veland St., Brooklyn 8, N. Y., 
Tel. TA 7-9518.

TRANSLIACIJOS I LIETUVĄ

Madridas. Pagrindinė valan
dėlė transliuojama kasdien Lie
tuvos laiku 9:35 iki 9:55 v.v. 
50 metrų banga. Programa 
kartojama kitą dieną 8:25 v. 
ryte Lietuvos laiku 42 m. ban
ga ir 5:40 vai. popiet Lietuvos 
laiku ta pačia banga.

Roma. Lietuviška valandėle 
kasdien nuo 10:50 iki 11:10 v. 
v. Lietuvos laiku. Bangos: 40 
ir 50-

Vatikanas. Lietuviškoji va
landėlė kasdien nuo 8:30 iki 
9 v.v. Lietuvos laiku. Bangos: 
19, 25, 31 ir 196-

VISI RAŠOME IR SKAIČIUO
JAME.

Visą tai mašinėlės atlieka 
daug greičiau ir tiksliau. Pa
siuntę savo adresą: J.L. Gied
raitis, 10 Barry Str, E North- 
port. L.I. N.Y, gausite veltui 
informacijų ir katalogus, o ta
da jau nuspręsite ar verta pirk
ti

MALDAKNYGĖ

DIDYSIS 
RAMYBĖS 
ŠALTINIS

PREL. PR. JURO

Pataisytas III leidimas
Išleido Tėvai Pranciikonai

6-10 pusi. Kaina 1 dol. Labai 
patrauKli. anka kaip dovana 
visokiomis progomis. Gauna
ma pas knygų platintojus ar 
leidėjus adresu: —

FRANCISCAN FATHERS 
DARBININKAS

910 Wllloughby Avenue 
Brooklyn 21. N. Y.
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Merry Christmas and a Happy New Year
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Merry Christmas

įggL daug, kup pasididžiuoti, 
tik- pora gerų realistinių kai- 
mo vaizdeliu”, šūktelėjimą bai- 
gia pareiškimu: “Pirmiau rei- 

!1kia pagalvoti, o paskui šaukti”.

5 x Religiniai rašytojai ir roligin- 
> $ 9**t* kritikai

Pagal Naujienas (gruodžio 
1) dr. Šilbajoris studentų są
jungos suvažiavime kalbėjo, 
kad A. Škėmos “kūryboje pra
byla radikalus Kristaus lauki
mas- (čia peršasi mintis, kad 
gal opozicijos Škėmai pagrinde 
kaip tik glūdi religinis indife
rentizmas taj didelės Įtampos 
religinei tematikai, kuri Škė
mą neramino. Tai paaiškina, 
ko^ėl Škėmos lygiai 
gyvenimo komfortas 
indiferentiški buržua 
labai paviršutiniško 
rūpesčio apaštalai).”

Tokio vertinimo skaitytojui 
peršasi ir kitokia mintis: tie. 
kurie tokią religinę Škėmos 
kūrybą giria, negali būti nei 
indiferentiški buržua, nei pa
viršutiniški apaštalai, o giliai 
bei radikaliai religingi ir Kris
taus laukimo kupini asmenys 
Pagal paskutinius pasisakymus 
apie Škėmos kūrybą išeina, kad 
toki religinės dvasios kupini 
yra Henrikas Nagys. .Mieželis, 
V. Kavolis. R. Šilbajoris ir V. 
Meškauskas.
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Karstas tik $250 neįskaitant paly
dėjimo j kapines. *

Otalugujemy Rostyn. Greenvale. 
BrookviBe. Glea Head.

Queens Blvd.

Religious Articles

McCARTHY’S
(Formerly St. Ann's Book Center) 

Stationery - Fountain - Toys - Cards 

Catholic Literature. Religious Gifts

296 E. Main St., .Patchogue, N. Y.

GRover 5-2517

TeL MAyfair 1-2500 
We appreciate your patranage

' 106-42 Sutphni Blvd.. 
JAMAICA, L.I.

We wish you a Merry Xtnas and a' 
Happy and Prosperous New Year, '

The Best- in Italian and French 
bread and heros — Deliveries Retail 

or VVholesale — Purest and best . 
ingredients used.

May We Serve You

OL 7-4200

OANIELLE HAIRSTYLIST
850 Ūtica Avė.

- BROOKLYN, N.Y.
• PR 3-4564

Many eve eatching models in all
colors. Buy NOW and ha ve pre- 
ference in colors. Easy Payments' 
arranged. _ i

BUY FROM AN AUTHORIZED 
DEALER AND PROTECT 

YOURSELF

CHRISTMAS GREETINGS ’

A Happy Holiday to All

DOLORES BEAUTY SALON 
148 Montague Str. 
BROOKLYN, N.Y. 

UL 5-3983

Seasons

HAIRSTYLIST
Avė J

L

i

i

nekenčia 
pamilę 

kaip ir 
religinio

SĄMOJIS IŠ ANAPUS 
UŽDANGOS
Miestai ir kolchozai

Mokytojas: “Kodėl mūsų sos
tinėje gyventojų skaičius smar
kiai auga?”

Mokinys: “Mūsų sostinėje 
gyventojų skaičius smarkiai au
ga dėl to, kad iš kaimų gyven
tojai bėga i sostinę”.

Mokytojas: “0 kas reiktų da
ryti, kad iš kaimu nebėgtų į 
sostirię?”

Mokinys: “Kad iš kaimų ne- 
sostinė-bėgtų į sostinę, reiktų 

je Įsteigti kolchozus”.
Viliaus Te!:o legenda sovietiš-
kai.

Sovietų laikraštyje 
duotas šveicarų legendinis Vil
ius Telis, kaip jis turi šauti 
nuo savo sūnaus galvos obuo- 
1Į. Bet vietoj obuolio ant gal
vos lapas popierio su užrašu: 
“Šiandien obuolių nėra”.

atvaiz-

Jei siena būtų nugriauta
Rytų Berlyno gyventojas bu

vo paklaustas, ką jis darytų jei 
vieną dieną būtų nugriauta 
Berlyne bolševikų pastatyta
siena. - ’’~-

“Ogi skubiai lipčiau ĮmedĮ”.
“Tai kan ?”
“Ogi kad visuotiniame bėgi

me manęs nesumintų”.
žodžiai Sau Pačiam

“Atiduodamas vagiui pinigi
ne. turėsi nusivilkti švarką ir 
atiduoti visa, ką turi, jeigu ne
pasipriešinsi” — pasakė^hruš- 
čiovas.

"Mangin Poco. Chi Mangia Bene”

CELENTANO
BROS 

Ine.
Spėria Hsts 

In Italian Amerii-an Foods

In NEVVARK, N. J.
456 Rosevfll" Avė. . . 4-1 »36

850 So. Orange Avė....... ES 5-7046

In 8PRINGFIELD, N. J.
52 Springfield A”»........ DR 9-2147

Ffan>i*actnr*n« of a Complete L*n« 
of TtrHan Stv1< Food.*.; — al.«o for 
sal'’ nt yunr lotai ųunlity Frozen 
Food Coiinter*.
New!y Opened —

Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

BALTIC
PAINTING & DECORATING CO.

V<ĄSHING MACHINES 4 REFRI- 
GERATORS REPAIRS. All makes 
washing niachines repaired — also 
Dish Washers and Dryers. Šame 
day service. All work guaranteed. 
Special consideration to religious 
groups. John Martocci, 8009 ISth 
Avenue. Brooklyn. Tel. BE 2-5668

BRO ADLOOMS 
DIRECT FROM MILL 

$1.45 yard and up 
Also Room Size -Rūgs 

KI &3076

i ' BRESSNER.
ji 455 North 6th Avė.

BROOKLYN. N.Y.
HY 8-9000

ELLEN SUE 
4012 

BROOKLYN, N.Y. ’ 
ES 7-9339

Merry Christmas

Christmas Blessings

VLADAS VASIKAUSKAS
JONAS BAČIANSKAS

PETRAS PAGOJUS
102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.

. Tel. VI 7-1286

HAPPY HOLIDAYS

RECONDITIONED TV SETS
NOW on Budget Prices 

RCA 17" TV — $35 
RCA 21" TV — $50

Every Sėt is guaranteed to be in 
vvorking condition. Large seleetion. 

Antennas Free with every sėt
Tel.: LU 8-4639

KILCULLENS
BAR AND RESTAURANT 

Reservations for Showers & Parties 
Call FO 4-9849 ask for Charles Kil- 
cullen. Special consideration to Re- 
ligious Groups.
2749-51 Webster Avė., Bronx

G R O S S 
PAINTING CONTRACTORS

Inside and Outside - Painting on 
Credit 1-5 vears to pay - No Down- 
pavment or Security - Oualitv gua
ranteed. General Contractors — 
2201 Avenue M. Brooklyn, N. Y..

CL 3-8008

R O S C O E 
MODERN MOME IMPROVF.MENT 

INTERIOR - EXTERIOR 
Firdshed Basements - Modem Baths 
- Roofing - Waterproofing. Reason- 
ablė rates. AH work gvaranteed. 
691 Lincoln P’ace. Brooklvn. N. Y. 

IN 7-5251

PLASTIC SLIPCOVERS Custom 
made. rorded seams. heavv double 
polished plastic zippers in-fitted on 
the fnrniture in vour home. Call 
9AM to 5 PM VI 5-9578: Evenings 
and Sundavs — Ft 1-2654.

NATIONAL COVER CO.
97-03 Liberty Avė.. Ozone Park. LI

VAMP’S CAMP

A ntfcpies of the finest — Ūse our 
Lav-mvav Plan. Soecial considera
tion to reli-rious groups.
222 Atlantic Avė. (cor. Conrt St.i. 
Brooklyn. N. Y. — Call MA 4-6703

VET CAB SERVICE
Door to Door Pick-up - Resorts -
Airoorts - Piers - Hospitals - Trains 

Mountains. 24 Honr Service. Low
Rates. TrvJet and Envov the Ser
vice vou v*»t. 339 Hopkinson Avė..

HY 6-8460 Dl 2-8405

M. KRAUSER. INC.
A "omlete line of INDUSTRTAL 
HARDWARE: Marine & MiU Sup-. 
Diies — Electrical Simulies - Paints - 
Tools. Ask for trade discount. — 
Atlantic Avė., near Hi^ks Street. 
81 Atlantic Avenue — TR 5-8855-6

ATIONS - DRESSES AND SUITS 
made to order. Free Pick-ūp and 
Deli very.

Mrs. THOMPSON Dressmaker
377 Second Street. Brooklvn. N.Y. 

Call HY 9-8983

For Scotch. En"lish and Irish 
Food Selection

FOOD, OF ALL NATIONS
Kings of Imported Beer

244 Flatbush Avė . B kl-n 17, N.Y.
Phone NE 8-1077

JOYCE Fioor Scraping Co. — 8414 
Flatlands Avė., B'klyn. OW floors 
refinished likę new. If you want 
the Best—remember Joyce Fioor 
Scraping Co. All work guaranteed 
Special consideration to Reliciotis 
Institutions. Call CL 1-5515 Drfy or

Gi*t v.-rpppcd for Xmas and Nevr 
Year FolMavs

lambek s liquor stor'e 
rtert ąualftv domestic and irnnorted 
tVinos and Liąno~«. Cift Baskets. 
Frec delivery. - 161 A We«t^hcster 
Avė.. Bronx. N Y.. Sound View Sta.

Tel. Tl 2-3100

EVERBE8T PO R K STORE
74 YVestchcster Square. Brome. N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Fln-rt Pork. Veal and Beef

Poultrv Frc- h Daily 
UN 3-9007

NEMETH « MAIER, Proprietora

ALL CASH — in 24 Hours
, ANY H0USE 
ANY CONDTTTON

Top Prices Paid

G. M. TV SERVICE
252 Prospect Park West 

BROOKLYN, N.Y. 
ST 8-3487

GLO-MART HAIRSTYLIST 
339 Utica Avė. 

BROOKLYN. N.Y. 
PR 2-9804

Christmas Blessings

i

!1 i
iop mces st 3 •

Call the CRAZY IRISHMAN ; i
MR. GAFFNEY g MME. FISHER BEAUTY SALONItaMMtagki

Į 719 Lexington Avė.

373 Broadway

OL 7-4222 A Very Merry Christmąs

LOFFREDO BROS

RELIGIOUS ARTICLES

LAMP MFG. CO. INC.
SHADES RECOVERED LAMPS i > 

REMODELED — ALL METALS, : 
REFINISHED _ “ “

/ CHRYSTAL LAMPS
SELL RETAIL DIRECT FROM ’ 

MANUFACTURER 
709 Broadvvay — EV 7-7141

LINN TV SERVICE 
7916 5th Avė. 

BROOKLYN. N.Y..

1 
į 
r
i

NĘW YORK CITY 
PL 1-1980

Merry Christmas

UAinrd ■ ’ ’ t

Seasons Greetings
GRANGER BEAUTY PARLOR inc.^

H

New York City

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina

- TRYS JUOZAI LIETUVIAI

Three Joe’s Service Station, Ine.

AMBASSADOR CAMERA i
For the Finest in Cameras. =

Come and get your Christmas gift.
Ūse our special LAY-AWAY ' 

PLAN. CREDIT CARDS. ACCEPT-i 
ED. FREE CHRISTMAS ;

WRAPPING
1658 Bath Avė.-r Brooklyn ■

BE ^-8206 ’

PEARL rRY BEAUTY SALON J 
32-20 — 34th Avė, L.I.C.

Free Hair Cut with Shampoo and į 
Sėt j— Complete $400 value for j 
$2.25. Call Novv for appointment.j

YE 2-7805

JEI NORITE P-RKTI AUKSINIU? 
DAIKTŲ-BRANGENYBIŲ — už'.-į 
kitę pas mu.« maloniai paiamauslm j

CONRAD
JEWELERS MANUFACTURING <

205 Canal St, New York 13. N. Y. j

“h

STERLING TV SERVICE CO.
753 Franklin Avė.
BROOKLYN. N.Y.

UL‘ 7-4376

793 Flatbush Avė. 
BROOKLYN, N.Y.

BU 2-4983

Christmas Blessings

savininkai

85-42 Woodhaven Blvd. Woodhaven, N. Y.
(86th Avenue kampas prie Jamaica Avė.)

Tel. VI 6-9683

Happy Holiday r
PYRAMID RADIO and 

TV CO. INC.
4823 Avė N.

BROOKLYN, N.Y.
CL 2-5859

’ i i
Seasons .Greetings -

HARVEY’S BEAUTY LOUNGE : . 
1182 Fulton Str. 

BROOKLYN. N.Y. ~ '
ST 3-8585 !

LINKSMIAUSIŲ ŠVENČIŲ VISIEMS! 
linki

Seasons Greetings
STANLEY MISUNAS IR VISA ŠEIMA

QUICK TV SERVICE/ '
6023 5th Avė. i

' BROOKLYN. N.Y. j :
HY 2-5870

. CLARENCE 0AVIS 
sutaupys jums pinigo jei per jį da-) 
rysite užsakymus gipso ir cemento’ 
darbams: rūsių ir lubų tinkavimas, i 
rūsių išvalymas ir kt Priimame irį 
didelius ir mažus darbus, žemos kai
nos, darbas rarantuotas. Aptamau-’ 
jami-visi 5 NY rajonai. H Y 8-9540. į

RALPHS RADIO SERVICE 
4312 5th Avė. 

BROOKLYN. N.Y.
i GE 5-4441

Seasons Greetings t

FRANK and ALBERT 
BEAUTY SALON 

7912 5th Avė. '? 
BROOKLYN. N Y? 

SH 9-9272

A Joyous Holiday

DON’S HAIRSTYLIST 
2810 Ocean Avė. 

BROOKLYN, N.Y. 
DE 2-1130 r

PARAMOUNT BAR & GRILL
502 GRAND STREET |

Kampas Union Avė, Brooklyn, N. Y. ■■ «
Tel. EV 4-8934 » «

S e a s o n’ s Greetings

Gift “O” Roses
FLORIST

May this Xmas and Corning New 
Year Bring Joy and Health To 

Our Friends and Patrons
Ali:

956 Broadvvay Brooklyn 21, N. Y.
Phone GLenmore 2-9274 i

. --'F

BURTS AQUARIUM 
8619 18th Avenue, Brooklvn 

DE 1-4922' *
NEONS - 6 for $1 

ANGELS - 6 for $1 
10 Gal. Stainelss Steel 

Tank - $4 95 • Reflector - $2.95

BEAUTY — TILL MDNIGHT! 
1 Stcp Hair Coloring — or — 
• BODY -- WAVE” PERM $2.50 

With This Adf 
Shampoo. Sėt & Cut Extra 

F ABULOUS 
Phone — BU 7-9700. 

713 Flatbush Avė., Brooklyn

MUSIC FOR 
VVEDDING - PARTIES 

ETC
KEVIN WO0DS 

Pitone CY 5-1051

BOSCHW)TZ JEWELERS
Jevvelry. Diamonds. Si)verware 

YVatohes. Lenox China.
Jevvelry is the perfeet gift 

Servin' t'ay Rv’/re rince 1896 
8020 Fifth Avenue. Erooklvn

S H 5-3930

MUSIC 4 ENTERTAINMENT
MICKEY CARTON 

1967 MARMION AVENUE 
BRONX 60 N. Y.

LU 7-3034

i:

V

FUEL OIL, INC.
Bumers Tnstalled and Serviced., 

24 Hour Tetephone. Service 
NE 9-9637 or EV 9-3696

Special ■ - consideration to' Religious i 
Tn.stitutions.

tai

WA><EFIEL0 DETECTIVE 
R'IREAU

Buildings. Industry, Home protec- 
rion. Uniforaned nrards. prtvate po- 
lice. ešrorts, ptaln clothR. a«rent«

— *o famllv
IŠZi E Gnnhfll Rd.. Brom 69. N.Y 

OL 4-5HX)m**
Merry ChristmRR and Happy 

New Year
to all our Frtendh and CuMomers

AILAN 
RESTAURANT 

430 Lexington Avenue 
MU 2-9773

HERNANDEZ TV
50 ReicL Avė. t

GL 2-2257
WĮawes8a»wiiriii>sta!Į

May This Xmas and Coming Ncw J 1 
Year Bring Many Joys and Good ' 

Health To Our1 Friends and Patrons)
NEELEN’S FUEL OIL 

Metered Deliveries for Home and :
Industry į.

Oil Bumers — Sales — Service S 
10 Sneden Str.. Annadale, S.l. ?

YU 4-1244 1

Merry Christmas and A Happy j 
New Year From >

! Mr. Batistą Catpuecio of į 
BAP'S ITALIA

į AMERICAN RĘST ,
' 49 E Hovston Str, 1
į NEW YORK CITY j
i.

Merry Christmas and a Happy 
New Year from
Mr. Vito Parillo

NAPLES MERO RĘST.. CORP.
>-208 — 7th Avė.
NEW YORK CITY

Free Delivery
Phone: WA 9-4224

A Very Jcyoua Holiday and HappyJ 
New Year to Ali Our Friends and 

Patrons i
BARBERO RESTAURANT i 

Dellcious Tood In the Heart of j

111 West 47th Str. N.Y.C.

Merry Christmas to Ali

DOMONIC PERMENANTS 
1809 Kinge Hlgtiway 
BROOKLYN, N. Y. 

DE 9-9490 '

Seasons Greetings

LAIMANT BEAUTY SALON

6807 Bay Parkvray 
BROOKLYN. N.Y.

BE 2-9799

FRANCIS FORD, INC.

State n Island's Only Authorized
Dealer — Sales Service Parts

Showrooms — 1360 Hylan Blvd. '
DONGAN HILLS, S.l. YU 7-0400 i ’

A Very Merry Xmas and Happy ' 
New Year To Ali Our Friends and;

Patrons from

KENNY’S STEAK PUB

Your Hosts, Kenny and Stanley ;
Luncheon — Dinner

> 50th Str. and Lexington Avė. 
’ NEW YORK CITY

EL 5-0366

Seasons Greetings
To Ali 

GRANT CITY 
ESSO SERVICENTER 

Frank Malta
General Auto Repairs — Road 
Service We call for and deliver 

2111 Hyland Blvd.. —Staten Isld. 
YU 7-2030

SEASONS GREETINGS 
_To Ali Our Friends ’• 

VALLEY ESSO SERVICE 
Lou Amato — proprietor 

Esso Products — Sun Tune Up ' 
1549 Richmond R<L, Staten Island.; 

EL 1-9677 -

May this Holiday Season and 
coming New Year 

i** joy, bealth and happtoess to

LONG FRENCH BAKERS

Blrthday and Wedding Cakes 
designed to your speetneatioru 

1042 Madfann Avenue 
(bet. 79th 9t 80th SU) 

BU 8-7180 — BU 90791

Merry ChrMmaa and Happy Nevr
• Year to our friends and eurtomera 
( MONTEROt BAR and RECT 
/ ’ 73 Atlantic Avė.

BROOKLYN, N.Y.

CALt. MA 4-9799

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose • ‘

TRADING CORPORATION
80 East 7th Street — Tel. OR 4-3930 — New York 3, N. Y. \

Siuntiniai j: Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus 
Siuntinių pristatymas garantuojamas

Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesalai ir kL • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
Atidarą nuo 8:30 rvto iki 8:00 vakaro: sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. 
Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai kfijentų visose JAV-se

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
943 Elizabeth Avė. ' Tel. EL 4-7608 Elizabeth, N. J.

Sveikina visus savo klijentus su šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujų Metų

Ta proga pranešam, kad siuntiniai siunčiami j LIETUVĄ ir kitus 
kraitus per EBzabetho skyrių pasiekia gavėjus per 5 ar 6 savaites 
ir tai garantuotai. Apie gauta siuntini išduodam raštišką pakvita
vimą. Krautuvėje turime dideli pasirinkimą įvairiausių medžiagų, 
megztinių, skarelių, batų, kilimų ir t.t. Tad siųskite per Elizabetho 
licenzuotĄ skyrių.

SEASON’S GREETINGS

ASHLEY

Fuel Oil Co., Ine

•m

1

i

Fuel Oil — Oil Bumer Sales and Service
8 Ashley Hartford, Conn.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

Jamaica Polish National Home, Ine.
Public Dance Hali - Picnic Grounds - Meeting Rooms 

available for all occasions

Tel. RE 9-9547 
108-11 Sutphin Ęlvd. Jamaica. N. Y. |

B

■ t
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Linksmų Švenčių
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

WHITE HORSE TAVERN

JUOZAS GARSZVA

231 Bedford Avenue

EVergreen 8-9770

Matthew Mažeika ir šeimaJoyous Holiday Greetings!
REAL ESTATE

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus

WAITKUS FUNERAL HOME

SOUTH BOSTON
SAVINOS BANK 380 New Britain Avė.

480 WEST BBOADWAY

Assets Over $61,000,000.00

Established 1889,
MM*

Seoson’s Gretinęs from

Butchers Mąin Office

RABilAS - TELEVIZIJA - Hi-Fi 
; VYTAUTAS Z E L E NIS

Oi

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų

Linksmų Kalėdų švenčių ir Laimingų Naujų Metų

FUNERAL HOME 
FLushing 9-8563 

Charles Weydig, Lic. Mgr. 
13-39 122nd.SC, College Poirrt, N.Y.

Millbrook Wine & Ltquor Store — 
Motthaven area, opp. M'brook hous- 
ing project Open 8 am to 12 mid- 
night Wines - Lkjuors domestic & 
imported. Xmas gift wrapped from 
"a bottle to a case”. Free delivery 
in the Brome. 575 East 137th St., 
near St_ Aim’s Avė. Call MO 9-0853

LINKSMŲ KALĖDŲ IR 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

BICK CO. JEWELERS INC.
Special on all 14 Kt. Gold Charms 
A Bracelets. Agency for Longine, 
Bulovą, Hamilton, Eterna, Trifari 
and Coro Jewelry. Discount on all 
merehandise. A pearl necklace with 
all purchates if presented with this 
ad. 763 E. Tremont Av. LU 3-0928

for the Quick and Easy TRAĮNING 
METHOD Phone* ar Write fbr Free 
Booktet: Banford Beauty School, 
165 W. 46 St (B*way) PL 7-0933

Šį sekmadienį mūsų futboli
ninkų laukia labai svarbi ir 
sunki kova Stanforde, Conn. 
Pirmaują Stanford United pe
reitą sekmadienį nelauktai pra
laimėjo West NY, tad mūsiš
kiai nuo jų tėra atsilikę vos 
dviem taškais. Pirmame rate 
prieš Stanfordą laimėta 2:1, 
bet pačiame Stanforde lietu
viam niekada neteko laimėti. 
Pernai ten gauta net 4:0! Rung
tynės bu Cummings parke, 
Stanford Conn. Rezervinės pra
deda 12:45 vai., pirmosios 2:30. 
Tikėkimės, kad mūsiškiai serai 
suko vos ir po to turės tikrai 
ir linkime. AHetas

COMPLBTE NURSING CARE — 
24 Hours * Day: Resthaven Nurelng 
Home, 155 Quincey Avė., E. Brain- 
tree, Mase., 617 VI 3-2155; 
romiu nonc, m xx/w*
data Street, Dorchester, Man., 617 
TA 5-177L

270 Broadway
Brnnch: LONG BEACH, L.

Laidotuvių direktorius
Moderniška koplyčia su Air Condition

Ūse our Xmas Lay-away-plan. Only 
small down-payment sufficient to 
reserve -your GIFTS until Xmas. 
Diamonds, VVatches, Jewelry. Com- 
pare our lovv pričes & high quality.

FRED STADMULLER — Jeweler 
(Ėst 1860)7 57-44 Myrtle Avenue, 
Ridgewood-Qfeeens; TeL: VA 1-2633

čįp. dar tzids Into*
ta rungtynių, kol sugrįš se
non formos. Dešiniame krašte 
fOBĮg »»de » arenyvo 
imgrįRntOT Vaitkevičius. B jo 
padavimo Klivečka paoeke j- 
vartį. Kitą įvartį airiai išsimu
šė patys. k

- Jaunių abi komandos baigė 
0:0. Jaunučių ir mažučių pty- 
menyttų rungtynės futbolo są 
jungos atšauktos, iki oras at-

Dennis Bakery Ine. New Hyde Park, 
LL For the Xmas hohdays finest 
ųuality old fashfoned baking. Wed- 
ding, birthday cakes, pastry, pieš, 
ice cream cakes. Wedeliver, phone 
orders. Closed Tuesday. PI 2-8191. 
2123 Hillside Avė., New Hyde Park, 
LX, One block East of Marcus Avė.

For the Most Important Gown in 
your hfe MAFtTHE’S Bridal Shop 
Custom made Bridal Gowns, Moth- 
er's A Attendants* Gowns, Cocktail 
and Formai lengths, individual fit- 
tings for the Bride. Marthe Di Gio- 
vanna, Your Parisienne Designer. 
417 Forest AV., SXJ7.Y. YU 1-6422

į Season’s Greetings

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų
— laimės Naujuose Metuose!

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

BENŠON ’DRUG CO.
Bayridge — Comę in for your Xmas 
shopping. Free delivery. Open Sun- 
days till 2 p.m.‘ Special considera- 
tkm to religious groups. CSall BE2- 
7025 — ask fbr Mr. RINALDI — 
6501 llth AVenue, corner 65th SU, 
Brooklyn, N. YV

MOVING MACSnODtY
Call Today for Free Estimates. All
Types of. Machinery Transported.

ROS E & GOLDMAN 
TRUČKING

331 GreenV ich Street, N. Y. C.
WO 2-4856

PRANAS BRUCAS, Savininkas

, BARAS, RESTORANAS IR SALE
Duodami polaidotuviniai pietūs

86-16 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N.Y.
TeE APplegate 7-3631

80-15 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y. 
Tel. VI9-3112

. (ARMAKAUSKAS)

Graborius Balsamuotojas Moderniška Koply®a

423 Metropolitan Avė. t Brooklyn, N. Y.

CHRISTMASTREES 
Selected Blue Spruce Norway Bal
sam Fir Pine all sizes Delivered. 

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

95 OREGON ROAD 
Special consideration to religious 

Groups

Loose Leaf and Blank Books Office Supphes

241 South 4th Streęf Brooklyn 11, N. Y.
Ph<me STagg 2-8669

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems pirkėjams linki 

Antanas ir Erna Antanaičiai

MAURY McGEE 
UNUSUAL AMTIOUB <3FTS for 
the Hard-TO-Shop-For Person. — 
Novelty Beores, Brasses, Silver and 
a coUection of ąuaint ftems and od- 
dities. Children’s Furniture, Books 
and Toys. — 521 Kast 87th Street. 

YU 8-5523 ■

AUERT F. PETERS (Petrauskas)
ĄPD^ĄUDOS SPBCIAIJSTAS ’ .

Namų adresas — 106-55 95th Street, Ozone Park 17, N. Y.

84-14 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y., VI 3-1

84-14 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
Tel. HIckory 1-5220

< ■ i

Westchester County, Eastchester — 
Immaculate Conception Parish and 
parochial school. $27,500, 7 rm Co- 
kmial, 3 bedrms, 1& baths, living 
rm, with pine paneled fireplace, din- 
ing rm, modern kitehen, landry, gas 
hotwater heat, deL garage, patio, 
extras, w/w carpet, owner SP 9-5996

Eastchester - Bromcville Manor — 
Lovely 3 bedrm, 1% bath, thru hall 
CokmiaL Dead end streeLConveni- 
ent transit, schools. Deep plot, large 
screened porch, finished basemenL 
Move-in condition. Low 30’s. Im- 
maęulate <ęptKepti<xi Parish and 
parochial school. Owner. WO 1-4732

. HARI O'S
Trucking, Moving and Rigging 

Expert Jdacldneiy Movers for the 
Printing Trades. Office: 208-10 Eli- 
zabeth Street, New York 12, N. Y. 
Call WO 6-2359 or MO 8-9439 

Ask for MARIO '

THEODORE WOIJNN1N, Ine.
E. JOSEPH ZEBROWSK1

SALCO MACH1NE CO, INC. 
FOR MOVING - RIGGING- 

DISMANTLENG & ERECTING 
Call BE 5-3355 ' 

Ask for Sal Puglia 
LITHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairsand Service

madieniais 9 vaL v. $L50 Šokių pa-r 
mokos ir susirinkimai $2.50. Bend
ros ir indMdhahnės pamokos mūsų 
studijoje-ir jtsų namuose. Patraukli 
salė įvairiem, pobūviam, posėdžiam.
MID ISLAND DANCE CENTER 

90 Broadway, HicksviHe, LX .
OV1-5309 — nuo 2 v. p.p. iki 11 y.v.

197 Webster Avenue
Tel. TR 6-6434

HLUAM J. DRAKE (Dragūnas) 
ATTORNEY AT LAW 

ADVOKATAS

GIFT' YOR THE SICK
Enron Your Lovėd Onės in Special 
Prayers fbr,pBealth of Soul and 
ody. A card will be sent in your 
name. Donation $1.00

DAUGHFERS OF MARY 
,HEAL*BH OF THE SICK

Vista Maria*,Cragsmoor, New York

MAITHEV P. ftAUAS 
LAIDOJUIO MAMAI

AT.BERT J. BALTON, Ucensed Mapager
Biunfctyu 11, N- Y.

STaggWė43

19 »T
• 7 *** * •* * 't
•: DAN« MOKINU A TRUCKING 

M3G AMD 8MAXX» VANS

QU E E N S . 
FLUSHING — SU Andrews Parish 

DUTCH COLONIAL, 6 rooms, fire
place, garage, 60 foot frontage, oil 
steam hėaL Will leave dining room 
sėt if interester.. Attractive Neigh- 
borhood. Many extras, Refrigera- 
tor Waaher, Carpeting. Otvner. 
IN 3-3313.

EV 4-8859
EV 4-7281

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain cloths br uniformed Guaręls, 
Investigators, fully insured, miss- 
ing persona traced. Civil, domestic 
and criminal.

ma5h6655. I 9408 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.
--------------------------------- ----------- 1 Tel. VI7-2573

JAMARVEL paint 
CONJRACTING A 

FLOOR ŠCRAPlNG CO.
Also Custom- Buflt-ins. All Work 
Guaranteed "į— For fast efficient 
Service call UU 8-8008. Special con- 
sideration to'Religious Institutions.

J. L GEORGE CORP.
Mantifacturers of 

CHLNESE FtJRNITURE 
HONG KO N G 
-Retail StKHtrpom

AMATO O, MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads

Freselle ^ęiscotti - Pasticcini 
Pasta per ^žze- Ravioli fatti a casa 

MacBferoni - CavateBi

Before you retire—It pays to inųuire 
Avoėd all pitfalls, ask

SOUTH FORKJREALTY 
Rottte 24 Flanders, LX N.Y.

3 miles from Rivertiead Orele on 
Road to Hampton B&ys. — Eastern. 
Long įsland Retiremeot Home Spe
cialisto. Stop in—Write — Phone: 
516 PA 7-5311 — ‘Your’e Aliways 
Wek»me”. WEEKEND SPECIAL: 
Flanders, LJL, 2 bedrooms, modern 
kitehen, ttving rm, bath, fun insul- 
ation, carport, plot 100x80, bus to 
Train and Churches, fisiiing, boat- 
ing, private beach on Peconic Bay.

Price only 38300

PRANAS WAITKUS, laidotuvių direktorius 
suteikia visiems nuliūdimo valandoje 

mandagiausią patarnavimą
OUEENS 

BĄYSIDE — TALLOAKS 
5 Bedroom Cafe Randi

2 baths, finished playroom, fine 
alarm system, screendd porch, 2 
outdoor patios, professionally land- 
scaped 60x100. SU Robert's Parish 
and new Catholic High Schod. Mušt 
be seen to appreciate. Quick Sale 
$35.000. Owner leaving statė. Call 
BA 9-3651.

ALPH0NBU8 MANOR
Ofm NewYork

Ideal Year-Round Ręst Home for 
Wooa«n condpcted by the Stotero at 
SL John the BaptfeU Homelike «t- 
monbere, ck»e to Church A Stop- 
pirtt dtotrlct RAMMtte rates. — 
”rtte or Phone 518 MA 2-3M8.

La Rue Jack
InternąttonaUy Known

PRIVATE IUVE8TIGATOR
IdeaUficMon’ Ęxpęrt. Civil Cri- 
irūnal - annfnercial and Industrlal 
InvteUgafkmįi, — 33 Bro«dway SU 
Nev York Ctty WH 3-9783

. .' Flomers for Every Occasion ...
.... Elgvoers for Every Occasion 

L ASK A S FLOVERS
SELECT CARE for the ELDERLY 

Beasonabie Rates 
Port Jefferson Statton, L. L 

516 HR 3-0863

JOSEPH TORRES
■ 23 Yėars of Experience 

Modern and Antane 
REPAIRING RESTORING 

Furniture Remodeled 
French Pottdiing - Wa>dng Tables 
Alcohol - Heat and VVaterproofed 

ANTIQVES 
Boųght and Šoid

848 Scaradale Avenue

T”?**8 L,NDHOUM Chirppractor 
1297 Lexington Ave^ Near York 28 * ' ’
LE 4-5869, priima: pirmacl, trečiad. 
ir pėnktad. nuo 11 vaL iki 7 vai pp. 

HUNTINGTUN OFFICE 
700 Park Avė. — HA 3-6668 

Priėmimo vaL pagal susitarimų

MO 8L A Grand Concourae 
B-4300 ■

—— . u, 4 u. v.. _ .
M. Brucktetanar A 8om, Ine. Mušto 
Sales (Ėst 1861) Big discounts on 
new and uoed accovdkms, guitars, 
trumpėto, eite. Famous name branda 
Kay, Hannony. (^ctch. Martin, ete. 
705 Grand St BTtlyn, N.Y. 14th St 
Subaray 2 hioeta Grand St A Met- 
ropohtah Aire, fiusses pass our door. 
Open daily 9 to 5 p.m. ST 2-3438
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ŽINIOS

Tel. VI 3-1477.

Skambinti HI.I-522O

YUcon 8-8310

Atnaujinkime senąsias pažintis
atsilankydami į didžiausią New Yorke

LITHUANIAN

KALĖDŲ EGLUTES NEBOK ŽILAS

VAKARAS8Mh CASINO THEATRE

'HUSARKNMANOVER'

New Yorke gruodžio 14 pre
zidentas Kennedy dalyvavo iš- 
kilmAsft, tairiw» reiškė pradiSą

PROGRAMĄ išpildys Maironio vardo šeštadieninės mo
kyklos mokiniai, vadovaujami p. J. Matulaitienės.

1655 Second Avenue 
(kampas 86th Street) 
New York 28, N. Y.

Petro parapijos salėje. Meninę 
programą išpildys mokyklos 
mokiniai. Eglutę ruošia mote
rų klubas-

Avė., Woodhaven. N.Y.

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

Broadway ir Windsor gatvių 
kampe. Koncerto pradžia 3 vi. 
popiet. Moksleiviam Įėjimas ne
mokamas. (cm.)

tyti.ffitaitama,fkad parodoje 
lenkyste TO n^ ' žmonių. Su 

idalyvaiy; 65 vals
tybės.7 Tai ^«Ž»wtiHwWS».iria 
pasauly ■ parodą.Sovietai daly-

17 šimtmečio kompozitoių kū
riniai- Pirmoje dalyje bus iš
pildyti Giovanni Gastoldi, Tho- 
mas Moley, Orlando di Lasso, 
Jpan Maria Tasso, Johanu Pa- 

’ * \ J •— Jean 
lt- Leclaįr, Joseph Haydn.

Kun. V. Valkavičius ir Izido
rius Vasyliūnas bei jo sūnus 
Vytenis duoda jau antrą šios 
rūšies koncertą. Kūrimai yra 
labai gražūs ir mažai girdimi, 
ypač savo kamerinių sąstatu— 
du smuikai ir fortepijonas.

Roberts School salė yra

Kalėdinę eglutę surengė šv. 
Petro parapijos mokyklos vai 
kučiai, vadovaujami Nukyžiuo- 
tojo Jėzaus seserų. Aukštesnio
sios mokyklos salė So. Bosto
ne buvo kupina. Atėjo tėvai ir 
jų kaimynai. Programoje vaiz
das keitėsi po vaizdo, dainelė 
po dainelės. Nors daugumas 
mokyklos vaikų jau nemoka 
Ijetuviškai, bet dainavo lietu
viškas dainas. Seserys mokyto
jos Įdeda ,daug darbo ir nuo
širdumo, tai gausus publikos 
atsilankymas buvo joms malo
niu atpildu-

Išnuomuojami du kambariai 
apstatyti baldais ir su šiltu 
vandeniu Richmond Kili sek
cijoj. Kreiptis teL VI 7-3681.

no* mirties metinėse už jos vė
lę bus Mišios' Angelų Karalie
nės parapijos bažnyčioje gruo-, 
džio 24 d. 9 vaL ryte.

Vyry okteto reikalų vedėju 
gruodžio 9- išrinktas Romas Ke- 
zys, 62-15 69 Place, Middle Vib 
lage 79, N.Y- TeL TW 4-1288. 
Anksčiau vedėjo pareigas ėjo 
Vytautą Alksninis. Oktetui 
vadovauja muz. Aleksas Mro-

BROOKLYNE 
įvyks

vyčių 41 senjorjų 
kuopos susteinkimas " įvyko 
įgruOdffto 12 • Apreiškimo para
pijos salėje; Paminėta ‘Mairo
nio gimimolOO metų sukaktis 
Nutarfa ateinančiais- metais ati
tinkama programa paminėti vy
čių 50 metų veiktos sukaktį 
Kitas susirinkimas bus sausio

Šokiai iki 4 vai. ryto, grojant Algio Starolio orkestrui. 
Svečiai bus pavaišinti gausiai skaniais lietuviškais valgiais, 
degtine ir Šampanu. Veiks rengėjų bufetas. $10 asmeniui

Lietuvių Bendruomenės Bos
tone dešimtmečio minėjime 
gruodžio 9 dalyvavo JAV LB 
centro valdybos pirmininkas gruodžio 30 d. 3 vai. popiet šv. 1962) latviu K. Ozotiu. 
Jonas Jasaitis iš Chicagos. Gar
bės prezidiuman dar buvo pa
kviesti: F. Kirša, J. Vaičaitis, 
V. Izbickas, J. Sonda, J. Griga
lius. Skyriaus pirmininkas S. 
Griežė-Jurgelevičiuš padarė de
šimtmečio trumpą apžvalgą. 
Kalbėjo centro valdybos pir
mininkas ’ J. Jasaitis, sveikino

na, apygardos pirm. J." Vaičai
tis, Tautinės S-gos ir Alto var
du A Matjoška, Moterų Klubo 
vardu P. Kalvaitienė ir buvęs 
skyriaus pirmininkas adv. J. 
Grigalius. Meninę programą at
liko T. Babuškinaitės-Vasiliaus- 
kienės baleto mokinių grupė ir 
A- -Gustaitienės vadovaujamo 
dramos sambūrio dalyviai: R. 
Ausiejutė, J. Jašinskas ir A 
Veleniškis.

Baltijos tuntas kartu su skau
tų Žalgirio tuntu ruošia Kalė
dų eglutę gruodžio 29 d. 5 vai- 
popiet, Stepono Dariaus posto Palčiauską. Australijos 
patalpose. Eglute rūpinasi Bi- 
rutės draugovė.

Lituanistinės šeštadieninės Arlauską, ryšium su naujuoju 
mokyklos Kalėdinė eglutė bus Australijos čempionu (1959 -

į Juozas Miklova* gruodžio 9 
Akademinio Skautų Sąjūdžio 
N.Y. skyriaus sueigoje papasa
kojo įdomių nuotykių iš stu
dentų gyvenimo pavergtoje Lie
tuvoje. Po paskaitos buvo dis
kusijos, kuriose aktyviai reiš
kėsi: V. Strolia, dr. S. Šimoliū- 
nas, E. Remėza, R. Kezys, D- 
Bulgarauskaitė, E. Liogys, S. 
Arūnas ir k. Sueigą vedė Jur
gis Birutis.

Studentų skautų Korp. Vytis 
ir akademikių skaučių draugo
vės New Yorko skyriai rengia 
uždarą N. Metų sutikimą ir 
trumpą žiemos stovyklėlę Krau
nančių ūkyje, Andes, N.Y. Sky
riams vadovauja Viktoras Kir- 
kyla ir Laima šileikytė.

New Yorko moksleivių atei
tininkų globos komitetą sudaro 
P. Ąžuolas, R. Balsienė, ir E. 
Sandanavičienė. Dar įeina kuo
pos dvasios vadas kun- J. Pakal
niškis ir iš sendraugių valdy
bos — A. Radzivanienė.

..Gimtadienio dienos proga, 
sveikinu sūnų Antaną, linkėda
ma Linksmų švenčių bei lai
mingiausių Naujųjų Metų.

O. Kazlauskienė

BOSTONO akaų& Jstgijė Baltijos tūpto ir 'draugoves vMiavas. Prie v£- 
liavė' Stovi krifctto tivai: 'Laima Jasaitiene, Statys Grieti-Jurgelevičius,- 
Irena Galinienė ir Viktoras Kubilius.

nas (Vilnius) puikiai pasirodė 
Sov. S-gos puŠfinale, Rygoje, 

., Laimėjo antrą vietą, priešaky
Pakrikštyta, šv. Petro para- didmeisterio Šteino, Įsikvalifi- 

pijos bažnyčioje gruodžio 16 
pakrikštytas Richard Kalen ir 
Erna Wolfl-Kalen sūnus Rich
ardo ir Vytauto vardais. Tėvai 

garbės konsulas adv- A. Shal- gyvena 245 Gold Str.

kurį rengia New Yorko sportuojantis jaunimas 
vadovaujamas Lietuvių Atletų Klubo 

1962 metų gruodžio . 31 d.
10 vai. vak.

Gruodžio 30, Roberts School 
salėje Cambridge, Mass-, kun. 
Vincas Valkavičius, smuikinin
kas Iz. Vasyliūnas ir pianistas 
Vytenis Vasyliūnas duos kame
rinės muzikos koncertą. Kon- chelbel. Antroje dalyje 
certo programą udaro 16 ir ]

* Gruodžio? įvyko Įdubo* sud- 
rinldmas, būro renkama val
dyba, aptariami kiti Atolai 
Dr. Eugeni jui Noafari - pari- 
trattkiis -iš-pirmininko- pareigų, 
pinnihinku apsiėmė būti Anta
nas Morkūnas. Kiti valdytes 
nariai liko tie patys. Prekybas 
pirmininkui pasitraukus iš PT 
reigų. kitokandĮdato nesunk
ta. Kiaušinio paliktas meti
niam sušįjTtaM^iuL .Prekybos 
skyriaus sekretoriui. V. Ž3io$-

NAUJI DARBININKO SKAI
TYTOJAI

A. Bugailiškis, Jamaica, N 
Y., P. Vaitukaitis, Brooklyn, 
N.Y. .A. Baltrukas, Sheboygan, 
Wis., F. Saplinskas, Worcester. 
Mass., K. Balėnas, Woodha- 
ven, N.Y. B- Milašius, Chicago, 
III., N. Gudelis, Astoria užsakė 
T. Slye, Ozone Pk_ N.Y. A 
Eringis, Garden City, N.Y. Už
sakė R. Valinskienė, Brooklyn. 
N.Y.. Nuoširdžiai sveikiname 
naujus skaitytojus. Darbinin
kas iki kitų metų galo su 1963 
metų sieniniu kalendorium tik 
5 dol. Rašykite: Darbininkas, 
910 Willoughby Avė. Brooklyn 
21. N.Y

Vaidina :
Peter Weck, Waltnut Haas., Bill
Ramaey irkt '*

KALĖDŲ SENELIS atvyks su dovanomis vaikams.
LOTERIJA, užkandžiai ir gėrimai bus žemutinėje salėje.

George Kopping 
importuoti ir vietiniai skanėstai 

namie gamintos salotos 
šviežia rūkyta žuvis

kuodamas septintą kartą į Sov- 
S-gos pirmenybių baigmę. Ži
niose iš Jerevano, kur dabar 
vyksta Sov. S-gos pirmenybės 
(pirmauja V. Korčnojus su .5 
iš 6), Vladas Mikėnas pasie
kė įsidėmėtiną laimėjimą prieš 
buv. pasaulio meisterį M- Ta
lį. Lygiomis Mikėnas sužaidė 
su didmeisteriu Cholmovu ir

Woodhavene parduodamas 2 
šeimų medinis namas iš 5-6 
kambarių netoli St. Thomas 
bažnyčios.

Staliukai (10 asmenų) užsakomi iš anksto pas:
JUOZĄ ANDRIU*, — . Haven Roatty — Telefoną* VI 7-4477 

87-09 Jamaica Avenue, Woodhaven 21, N. T.
STASĮ PRAPUOLENI — Lietuviu Atlotą Klūkė 

1332 Halaey Street, Brooklyn, N. T.
ALEKSANDRĄ YAKSELJ (va k and* po • v«L) -TeL VI MNI >

Parduodamas 3 apartamentu 
medinis namas su moderniais 
įtaisymais, gražiu rūsiu ir 2 
garažais. Sklypas 88X100. Kam- 

butai laisvi.

Pamaldų tvarka Kalėdose šv. 
Petro parapijos bažnyčioje — 
Bernelių mišios bus 12 vi. nak
tį- Prieš mišias parapijos ,cho 
ras duos . Kalėdinių giesmių 
koncertą'. Čhožift giesmes pra
de giedoti 11:30 vai. vak^Ki- 
tos mišios bus 7, 8, 9, 10 ir 
11:30 vai. Parapijos koplyčioje 
prie E. 7-tos gatvės: ,12 vai. 
naktį, 8 ir 9:30 vai. ryte. Po 
pietų jokių pamaldų nebus.

Adv. Jonu <$tag*lius yra pa
kviestas dalyvauti Massachu- 
sets naujo gubernatoriaus W. 
Peabody inauguracijoje, kuri 
bus sausio 5.

PADĖKA
Moksleivių ateitininkų tėvų 

komitetas dėkoja dr. Onai La
banauskaitei už tartą žodį atei
tininkų prieškalėdiniuose pus
ryčiuose gruodžio 9. Taip pat 
dėkoja moksleivių mamytėm 
padėjusiom ruošti stalus, ir 
jaunučių vadovei M. Navickie
nei už paruošta protautą. 
Nuoširdžiai dėkoję AT Valdy
bai už dovanotas laimėji
mam knygas, visiem ateitinin
kam moksleiviam už suneštas 
gėrybes, ypatingai jaunučiam 
ir jaun. moksleiviam, kurie su 
nešė vįrš nustatytos normos, 
ir gražiai pasirodė scenoje.:

Moksl- At.-kų Tėvv 
Ko-tąs N«w Yorire

Klubas rengia Naujų Me£g su
tikimą. Pradžia «:30 v.v. Vaka
rienės rengnųo konpitefas pra
šo iš anksto įsigyti tnHėtus.

BaHb Centro Valdybos, New 
Yorke gyvenančių B^fo direk
torių ir lietuvių spaudos atsto
vų posėdis' "buvo ‘ sušauktas 
gruodžio 14, Balfo patalpose. 
Kalbėta apie lietuvių šalpą Vo
kietijoje. Vokiečiam neapmo
kant maisto siuntų, šalpa Vo
kietijoje pertvarkoma kitais pa
grindais.

Jonas Adomavičius laimėjo 
‘‘Ateities’- prenumeratą 1963 
metams. Laimingą bilietą iš
traukė New Yorko ateitininkų 
Šventėje gruodžio 9.

pims namas, 
Richmond Hill, N.Y., Kreiptis: 
Park-Hill Realty, 84-17 Jamai

- Vietoto kalėdinių svoildni- 
my Baltui paaukojo: dr. Tadas 
Savickas 150 doL, Antanas šė
rikas 25 doL. : <

Živilė ir Zenonas Jūriai pa
aukojo Bailiui 25/dol. vietoje 
šventinių sveikinimų.

parengimai new yorke
Gruocffio 25 —'Lietuvos vyžių 
kalėdiniai šokiai Apreiškimo 
parsalėje.

< Gruodžio 30 — Maironio šeši
m-klOŠ Kalėdų, eglutė Apreiški- IZ. VASILONĄS, v. Vasyliūnas kun. VJž Valkavičius ruošiasi kamerini* muziko* koncertui Bostone, 
mo par. salėje.

Gruodžio 31 Naujųjų Me
tų sutikimas Ridgewood Lanes 
salėje.

Sausio 12 — Vienybės meti
nis koncertas Brooklyn Acade- 
my of Music.HaH.

Sausio 19 — Klaipėdos atva
davimo 40 m. sukakties minėji- 
salėje. Lauko teniso klubo ba
lius Club salėje.

Sausio 27 — Aldonos Kepa- 
laitės koncertas Čarnegie Reci- 
tal Hait.

Vasario 2 — Akad. Skautų 
Sąjūdrio koncertas Ridgewood 
Lanes salėje-

Vasario 9 — Liet. Fronto 
Bičiulių suvažiavimo proga ban
ketas su programa ir šokiais 
Ridgewood Lane salėje.

. Vasario 10 — žuvusio Parti
zano mylėjimas Apreiškimo pa
rapijos salėje.

Vasario 17 —Vasario 16 mi-
AdmirittrKii. nėjiipas Webster Hali N.Y.C.

Naujas šachmatų skyrius pa
sirodė Kanados, Montrealio, 
lietuvių laikraštyje “Nepriklau
somoji Lietuva”. <

. Algis Makaitis — Massachu- 
setts jaunių čempionas. Massa- 
chusetts šachmatų pirmenybė
se, kurios įvyko Bostone spalių 
mėn., mūsų Algis Makaitis iš
kovojo čempiono titulą. Makai- 
ti dabar vadovauja (vieton 
sergančio K. Merkio). So. Bos
tono LP.Djos šachmatų klubo 
komandai, kuri dalyvauja Bos
tono lysos pirmenybėse. Ko
mandoje, greta Makaičio, žai
džia dar du jaunuoliai: Algir
das Leonavičius ir Ramūnas 
Girnius. Praeitą penktadienį 
lietuvių komanda įveikė Cam
bridge n pasekme 3-1, su 1 par
tija atidėta; prieš tai suklupo 
prieš Harvardą, Sylvania ir 
Boylstono klubą. Su Boylstonu 
turėjo vilčių laimėti, nes 4 bai
gė lygiomis, o Leonavičius lai
mėtinoj partijoj gavo nulį.

Šachmatų žurnalai minėjo 
lietuvius. Chess Review, Chess 
Life minėjo meisterį Tautvai- 
šą su Chicagos ir Illinois p-bė- 
mis. Chicagos p-bėse Tautvai- 
šas dalinosi pirma vieta. Vla
das Karpuška dalinosi B prizu 
Illinois p-bėse- Bostono p-bėse 
Merkis trečias. Massachusetts 
p-bės Makaitis jaunių čempio
nas. Latvių “Šacha Pasaule”, 
minėdama Tautvaišą, pabrėžia, 
kad jis daugkartinis Illinois ir 
Chicagos meisteris. Kanados 
“Chess Chat” rašė apie Igną 
Žalį (jis penktas Kanados p- 
bėse), ir įdėjo J. Paransevičiaus 
laimėtą korep. partiją. Fide 
(Tarp. §. Feder. organas) tarp 
Chicagos iškiliųjų minėjo meis
terį Tautvaišą ir jaunuolį V.

‘Chess 
World” suminėjo 1950-1953 
Australijos čempioną Romaną

Du laisvi butai yra Balfo 
Centro namuose, 105 Grand 
Str., Brooklyn 11, N.Y. Kas 

tyje, kaiti remia lietuvišką suinteresuotas, prašoma skam- 
spaudą, tad svarbu, kad per- binti darbo metu telefonu EV- 
kantieji kailinius piriniausiai ergreen 7-1422.
aplankytų Alux . Menant Fur 
Ca., 150 Vest 28th Street, New 
York, N.Y. Kiekviena ponia į- 
sitikins, kad čia gali gauti ne 
tik tai, ko ji pageidaus, bet ir 
daug pigesnėm kainom.

Alux Dimanr firmą veikė Ry-

Jau kuris laikas pastebė- Kas skelbiasi mūsų laikraš- 
jote Darbininke Alax Di- 
mant Fur Cu. skelbimą, Šiai 
firmai vadovauja pats Mr. A- 
lex Dimant. Jo firma gerai bu
vo pažįstama Rygoje. Jo firmo
je šiandien dirba patyrę Rygos 
moteriškų kailinių siuvėjai Su
varai visokiausi kailiniai pasku
tinių madų. Galite bet kokius 
kailinius pasirinkti arba užsi 
sakyti Be to čia pas Alea Di- goję. Daug moterų jį dar pa
manė mokėsite žymiai pigiau, žįsta. Jo patarnavimu buvo pa
neš -tai urmo kailinių siuvykla tenkintos, ir dabar daugelis 
ir prekyba- kreipiasi j Aleot Dimant įsigyt
■nu 11111*1*1**** ■■ ■ *i*iw*ii**h- ja joms patintamus ir pigia ur

mo kaina kailinius. VB

3SS W«*t Brmdway, 
So. Bortm 27, Mam 
Off. ToL; AN S-4S1S 

R**.: AN S-5SS1

KetvirUMnio, gru*U2. 27, 19S2 
Pirm# karti New Yorke — 
"JUNGE LIŪTU 

•RAUCHEN L1EBE'

LIETUVIŲ ATLKTŲ KLUBAS 
uummmmmmmmommmmmš


