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ŽODŽIAI, DARBAI, VAISIAI 
Gausėja ir aštrėja savikritikos balsai dėl politikos, ku
rioje nesilaikoma tarptautinių įsipareigojimų ir lygaus
visiem teisingumo

Politikoje daugiau nei kitoj 
kurioj veikloj skelbiama skam
bių žodžių ir jų nesilaikoma; 
skelbiama šaunių principų ir

busios kai kuriuos principus, 
remdamos JT chartą. Deja, tie 
principai dabar nusviesti i šą
li’. ■ . '

Kai Maskva pamojo pirštu derybom dėl Berlyno.
Berlyno, Europos klausimas 

labiausiai Maskvai teberūpi. 
Jungtinėse Tautose spalio mėn.

-ūžs. r. min- Gromyko užsiminė 
valstybės sekretoriui Rusk apie 
naujas derybas dėl Berlyno 
Tuo pat klausimu rašė Chruš
čiovas Anglijos naujam minis- 
teriui pirmininkui Alec Doug
las-Home prieš pat prezidento 
Kennedy nužudymą.

Anglijos ir Amerikos vyrai 
skirtingai atsiliepė į tą pamoji
mą pirštu.

Douglas-Home ištikimas angly tradicijai — skubėti į derybas su Maskva. LB J 
ištikimas Amerikos tradicijai — palaukti, iki sąlygos bus Vakaram priimtinos 
— * ■' ■—■ - ■ —v., --------------------------- *-------------------- ■----------------------------------------------- *---------------------------------------------------------------------------------------------------------

2- Tarptautinės sutartys ir 
triukai jom nevykdyti

Portugalų egzilas Henriųue 
Galvao atvyko į New Yorką j 
J. Tautas, siekdamas propa-

DOUGLAS-HOME: Už derybas 
vardan ambicijų vadovauti Va
karų politikai?*'

C.L. Sulzbergeris (NYT) at
kreipė dėmesį į ypatingas poli
tines aplinkybes, kuriose atsi
dūrė Douglas-Home. Jis, senas

politikas ir užsienių reikalų mi
nisteris, atsidūrė ministerio pir» 
mininko pareigose. Sąjunginin
kų kraštuose, Amerikoje, Vo
kietijoje, Italijoje, vyriausybių 
priekyje atsistojo nauji žmo
nės. Douglas-Home partija stū-

SMEGENYS UŽSIENIŲ POLITIKAI.: Rusk, Achesonas, Bundy esą pa
grindiniai prezidento Johnsono pa ta rėjai užsienio reikalam.

mė jį jaustis, kad jis, daugiau
sia patirties turįs toje sąjungi
ninkų politikoje, turi sąjungi
ninkų politikai vadovauti ir lai
mėti Anglijai vadovaujamą ro
lę, kurią jai taip sumenkino de 
Gaulle politika. O pagrindo va
dovauti jau buvo — jau turi 
Anglija savo atominę jėgą; jau 
sustiprino įtaką Azijoje, suda
rydama Malaysia valstybę, tuo 
metu, kai Amerikos įtaka iš 
Azijos stumiama laukan. Jei 
dar Anglija suvaidintų tarpinin- 

. ko rolę ir būtų susitarta su So
vietais dėl Berlyno, Home ir jo 
partija būtų herojais artėjan
čiuose rinkimuose.

Šios aplinkybės ypačiai skati-

no Douglas-Home skubiai pri
tarti Chruščiovo pamojimui 
pirštu. Jis pasiuntė užsienių rei
kalų ministerį Butlerį į Vokieti
ją, kad laimėtų jos pritarimą 
sutarčiai dėl nepuolimo tarp 
Nato ir Varšuvos bloko, dėl 
stebėtojų abiejose pusėse ap
saugai nuo netikėto užpuolimo.

Douglas-Home iniciatyva už
griebė dar ir prekybą su Sovie
tais Pasitarime su Vokietijos 
ministeriu Schroederiu Butle- 
ris stovėjo už tai, kad Sovie
tam būtų duodamas ilgalaiki- 
nis kreditas. Tai buvo priešin
ga Vokietijos nusistatymui, ku
ris sutapo su Amerikos linija.

— Prez. Johnsonas prašė 
Kongresą pusės dolerio pinige 
įdėti prezidento Kennedy vaiz
dą vietoj prezidento Franklino. 
Kiti prezidentai piniguose: Lin- 
kolnas viename cente, Jeffer- 
sonas nikely. Rooseveltas de

gas rangovus, kad jie sumažin- šimtuke. Washingtonas kvote- 
tų užsakymam kainas; apsau
gos departamente numatyta su
mažinti išlaidas 24,000 civili
nių tarnautojų; iki 1966 spalio 
numatyta uždaryti 35 karines 
įmones; tai sumažins išlaidas, 
bet darbų neteks 75,000.

Prezidentas Johnsonas sie
kia sumažinti valstybės išlaidas 
3 bilijonais, kad būtų galima 
sumažinti mokesčius Kitas jo 
siekimas — padidinti darbų
skaičių 5 milijonais-

Prezidentas kreipėsi j apsau-

VIETNAME

KONGRESE
Kongrese jau 41 rezoliucija

Mass. kongresmanas Maroki 
D. Donohue lapkričio 29 įnešė 
rezoliuciją, jau keturiasdešimt 
pirmą, Baltijos valstybių lais
vės reikalu. Dėl rezoliucijos i 
kongresmaną buvo kreipęsis dr.

Kas dabar kalbės apie laisvės 
varžymus Vietname?

Vietnamo min. pirmininkas 
Nguyen Ngoc Tho gruodžio 10 
šaukė ir kumščiom grasino ko
respondentam, jei jie ir toliau 
nesiliaus kritikavę valdžios, sa
botuoti jos veikimo. Labiausiai 
jaudinosi dėl kritikos jam pa
čiam, kad esą valdanti iš tikrų
jų karinė junta, o ne ministe
ris pirmininkas; kad jis, bū
damas Diem pavaduotojas, įvi-

Vladas Vaitkus, turįs dantų liojęs į spąstus sukilėlių prieš 
Diem vadą gen. Cut. kuris 1956 
buvo giljotina nužudytas. 
Cambodia — kam laisvė

Cambodia gruodžio 10 prane
šė neįsileisianti Vakarų kores
pondentų- Bet “socialistinio la-

kabinetą Worcestery.
— Senatas gruodžio 10 sky

rė 1,195,000,000 dol. paramos 
kolegijom — statybom, labora
torijom, bibliotekom. Tai trejų 
metų programa. Dalis sumos 
skirta paskolom ir privatinėm gėrio” — pageidaujami.
kolegijom.

— Senato reikalų tvarkos ko
mitete gruodžio 10 užkliuvo Ro
bertu G. Bakerio apklausinėji
mas dėl klausimo, ar apklausi
nėjimas turi tenkintis jo pinigi
niu skandalu ar turi liesti ir jo 
moralę. Kai kurie norėjo vi
sai išimti klausimą, kad neimtu 
kompromituojamas prezidentas 
Johnsonas, kuris kaip daugu
mos vadas buvo pakvietęs Ba- 
kerį demokratų sekretorium.
— Demokratų liberalai stip

rina pastangas ateinančiuose 
rinkimuose laimėti daugiau li
beralų. Tam sudarytas 15 as
menų akcijos komitetas, pirmi
ninkaujamas Missouri kongr. 
R. Boliing. Liberalai nepaten
kinti Atstovų Rūmų pirminin
kų McCormacku, bet nesijau
čia galėsią jį pašalinti.

— Vietname vyriausybė už
darė tris dienraščius, kurie kri
tikavo min. pirm. Tho.

— J. Tautų delegacija pa
skelbė savo raportą, ką ji rado 
Diem laikų Vietname- Jame per 
300 puslapių “nei patvirtino 
nei paneigė kaltinimų, kad bu
vęs P. Vietnamo režįmas perse
kioja budistus” (Times).
....— Gallupo institutas patyrė 
tokią opiniją dėl negrų integ
racijos naujam prezidentui atė
jus: kad integracija bus paspar
tinta. mano 16 proc., sulėtinta 
29 proc., eis tuo pačiu tempu 
43 proc. z

— Ruby, Oswaldo žudiko, by
la prasidės vasario 3. Pagrin
diniu gynėju bus San Francis- 
co adv. Melvin Belli. Jam ho
noraras 100,000.

Prezidento artimiausi pa
tarėjai užsienio reikalais esą 
valst. sek. Rusk, patarėjas Mc 
George Bundy ir buvęs valsty
bės sekretorius Achesonas.

....— Amerikos diplomatai vėl 
nustebinti, kad Anglijos min. 
Butlėris pasiprašė Gromyko 
kalbėtis dėl nusiginklavimo kon
ferencijos ir kt.

— New . Yorko tarptautini 
aerodromą Idlewild miesto ta
ryba nutarė pavadinti Kenne- 
dy vardu.

JOHNSONAS: Prieš derybas, jei siūly
mai nepriimtini

Home, jei iš neformalių pareiš
kimų matyt, kad sąlygos Vaka
ram nepriimtinos.

Johnsonas siekia primiau su
tarti su sąjungininkais, . o su 
Maskva nesiskubinti. Johnso
nas matė paskubintų Vienos 
derybų tarp Kennedy ir Chruš
čiovo rezultatą — neištesėtus 
pažadus dėl Laoso; matė ir de
rybų dėl Kubos neištesėtus pa
žadus, atitraukti rusų kariuo
menę, leisti kontrolę.

Johnsono vyriausybė buvo ] 
nustebinta, kada Douglas-Ho- I 
me su iniciatyva nuėjo taip to- i 
Ii, jog parlamente paskelbė: sau 
šio mėn. Ženevoje bus nusi
ginklavimo reikalam 17 užsie- ' 
nių reikalų ministeriu konfe
rencija. Tik septyniolikos, nes 1

joje dalyvauti. Bet šiuo kartu 
nerodo noro dalyvauti ir Ame
rika. Amerikos vyriausybė da
vė suprasti, kad ji nėra paža
dėjusi į tokią konferenciją siųs
ti valstybės sekretorių Rusk. 
Tada Anglijos vyriausybė “pa
tikslino” — tai nebūsianti už
sienių reikalų ministeriu kon
ferencija. Ta proga ir Amerika 
“patikslino” — ji nepritaria ir 
rytų-vakarų viršūnių konferen
cijai, kurios taip nori Chruščio
vas ir kuriai pritaria Douglas-

ANGLIJOS VYRAI SU DIDELIAIS UŽSIMOJIMAIS: min. pirm. Doug- 
glas-Home ir užsienių r. min. Butlėris.

Johnsono politika pat pra
džioje nerodo pasiryžimo per
leisti Vakarę politikos vadova
vimą Douglas-Home, kuris iš
reiškia politinius siekimus tos 
tarptautinės grupės, kuriai at
stovauja Belgijos ministeris 
Spaakas, dabar važinėjęs Len
kijoje — taip, kaip prieš Mas
kvos sutartį dėl atomų jis bu
vo važinėjęs pas Chruščiovą į 
Odessą-

jie vieniem taikomi, kitiem ne
taikomi, Retai betgi kada taip 
daug ir atvirai aliarmuota apie 
žodžio nesilaikymą, apie dvejo
pus metus kaip šiandien. Tuo 
Kaltinamos net ištikimiausios gandos prieš Portugalijos vy 
lig šiol savo žodžiam ir įsipa- 
Ireigojimam tokios valstybės 
kaip Amerika. Sustojama prie 
kelių šios dienos politinių fak
tų

1. Kišimasis į vidaus reika
lus — tik Pietų Afrikoje ar ir 
Sovietų Sąjungoje? —

Saugumo Taryba gruodžio 4 
nusprendė kreiptis į J. Tautų 
narius, kad sustabdytų ginklų 
pristatymą Pietų Afrikai. Nu
sprendė visi nariai vieningai. 
Tai sankcijos dėl rasinės dis
kriminacijos

P. Afrika atsiliepė, kad jai 
ginklų pristatymas neaktualus, 
nes apsaugos reikalam jų turi 
pakankamai. Bet H. Tribūne 
vedamajame Saugumo Tarybos 
nutarimą pavadino “Vienybe 
klaidoje’ ’. Vadina sprendimą 
klaida dėl to, kad jis reiškia J. 
Tautų kišimąsi j valstybės vi
daus reikalus. Tas sprendimas, 
sako laikraštis, pateisina J. Tau
tų galimą intervenciją dėl žy
dų persekiojimo Sovietų Sąjun
goje, dėl negrų persekiojimo 
Guianoje, o ir daugelyje kitų merikos įsikišimą į sąjunginin- 
pasaulio vietų, neišskiriant J. ' " 
Valstybių.

Daily News tiesiog klausia, 
kada Stevensonas siūlys už
drausti ginklus pristatyti So
vietų Sąjungai.

D. Lawrence (NYHT) primi
nė, kad sprendimas dėl Pietų 
Afrikos vykdė sovietinę valią, 
kaip tai dažnai daroma J. Tau- na nurodymu, kad tai “vaisty
tose. Bet norėdamas paryškin- bės departamento ta pati gru- 
ti J. Tautų dviveidiškumą, Law- pė, kuri išgujo iš Kubos Battis- 
rence priminė, kad tos J. Tau
tos “nerodo*jokios paramos su
stabdyti sovietiniam kolonializ
mui, ir jos yra susigyvenusios 
su Maskvos valdžios dominavi
mu pavergtų rytų Vokietijos, 
Vengrijos, Rumunijos, Lenki
jos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, 
tom”.

Nuo 
kreipia 
bes: “JT praeity buvo paskel-

riausybę. Portugalijos vyriausy
bė paprašė, kad Amerika Gal
vao išduotų kaip kriminalinį . 
nusikaltėlį, nes jis 1961, pa
grobdamas Santa Maria laivą, 
nužudė žmogų. Amerikos vy
riausybė iš anksto įspėjo, kad 
gali Galvao išduoti, nes veikia 
išdavimo sutartis tarp Portuga
lijos ir Amerikos. Tačiau pas
kui paskelbė, jog sutarties vyk
dyti nesiskubins, kad Galvao 
suspėtų išvažiuoti. Taip ir įvy
ko. Galvao gruodžio 10 iš New 
Yorko iškeliavo. Tai buvo vieša 
demonstracija, kaip galima ap
eiti tarptautinius įsipareigoji
mus.

Kubos egzilam tai buvo nau
jas šokas: jie jaučiasi, kad jiem 
uždrausta veikti prieš jų ir A- 
merikos priešą Castro, bet por
tugalų egzilui leidžiama veikti 
prieš Amerikos sąjungininką 
Salazarą.

3. Veikimas prieš sąjunginin
ką.

Vėl kreipiamas dėmesys i 
Vietnamą Pirštu rodoma į A-

ko vidaus reikalus. Apie tą įsi
kišimą kalbėdamas, Hearsto ko
lų mnistas Frank Conniff ašt
riai taria: “Mes grįžtame prie 
šio dalyko, nes daugelis žmo
nių buvo nužudyti... kaip ame
rikinių machinacijų rezultatas”. 
Neaiškų pasakymą apie “ame
rikines machinacijas” susiauri-

Lietuvos/ Latvijos tau-

J. Tautų autorius nu
pieštą jau Į J. Valsty-

Chruščiovo
Maskvoje komunistų partijos 

centro komitete gruodžio 9 
Chruščiovas kalbėjo apie že
mės ūkį. Kaltino Staliną ir Mo
lotovą, kad jie pardavė kvie
čius į užsienius 1937 m., kada 
Sovietuose kai kuriuose rajo
nuose žmonės mirė badu.

(Tuo kaltinimu Chruščiovas 
norėjo pateisinti save — jis 
geresnis, nes jis perka 11 mil. 
tonų kviečių.’ Bet ryšium su tuo 
kaltinimu paskelbtas ir nau
jas anekdotas apie Staliną: “Ko
kia Stalino dieniausia klaida?” 
— “Kad jis sudarė javų atsar
gas tik dešimčiai metų ir da
bar reikia importuoti”.).

Chruščiovas pažymėjo, kad 
1963 derlius buvo mažesnis

išsigelbėjimas—dau
nei 1962. Kaltę už tai jau vertė 
ne “sabotažninkam”, bet blo
gam orui. Derliui pagerinti iš
ganymą dabar mato trąšose: 
šiais metais turi būti pagamin
ta 20 mil. temų trąšų, o 1970 
jau 108 mil-

Grasino “imperialistam”, o 
ypatingai Vokietijos buv. kanc
leriui Adenaueriui, kam jie už 
ekonominę pagalbą Sovietam 
reikalauja politinių nuolaidų. 
Skelbė, kad to Vakarai nesu
lauks.

— Naujas prelatas Kun dr. 
Antanas Deksnys, East St. 
Louis lietuvių parapijos klebo
nas, popiežiaus Pauliaus VI pa
keltas į prelatus Rt. Rev. titulu.

jinti trąšas
TARP MASKVOS IR KINIJOS 
KOMUNISTŲ

Chruščiovo atsišaukimą su
stabdyti “ideologinius ginčus” 
tarp Maskvos ir Kinijos gruo
džio 10 kinų spauda išvadino 
hipokrize, veidmainiavimu, nes 
nuo spalio 30 sovietų spauda 
103 kartus atakavusi Kinijos 
komunistus.

LABORATORIJA ERDVĖSE

Apsaugos sekr. McNamar a 
gruodžio 20 paskelbė, kad Pen
tagonas paleis į erdvę karinę 
laboratoriją, namelį, kuriame 
būtų vietos bent dviem žmo
nėm. Laboratorija po 2-4 savai
čių grįš į žemę.

— Palestinoje popiežius Pau
lius VI susitiksiąs su rytų orto
doksų patriarchu Athenagoru.

— Bolivija gruodžio 10 pa
prašė Ameriką ginklų ir lėktu
vų kovai prieš kasyklų komu
nistus, kurie yra suėmę įkaitus. 
Paskiau paskelbė, kad ginklų 
nevartosianti įkaitam atgauti.

— Frank Sinatros sūnus 
gruodžio 10 grobikų paleistas, 
sumokėjus 240,000 dol.

— VVagnerio šalininkai ėmė
si formalios akcijos už jo kan
didatūrą į viceprezidentus.

— Anglijoje kitais metais iš
leis šv. Rašto vertimą iš hebra
jų ir graikų kalbų. Išleis pro
testantai. bet vertimas turės ir 
katalikų bažnytinės vyriausy
bė pritarimą

tą ir davė pasauliui Fidel Cast
ro” ir kad ji “neturi absoliu
čiai jokios teisės kištis taip 
rėksmingai į suvereninio są
jungininko reikalus” (Journal 
American).

To kišimosi pirmas vaisius— 
sąjunginio prezidento nužudy
mas. “Diem vyriausybė buvo, 
aišku, autoritetinė ir represin- 
ga. bet buvo teisėtai išrinkta vy
riausybė ir garbingas sąjungi
ninkas”. “Prezidentas Diem 
buvo tikras savo krašto Jurgis 
Washingtonas. ir istorija kurią 
dieną pripažins jam jo tikrąją 
rolę gelbstint pietų Aziją nuo, 
komunizmo”.

Antras vaisius — Vietna- 
o kaimynas Cambodijos Si- 
hanouk “neatšaukė savo įsitiki
nimo. kad Amerikos agentai bu
vo atsakingi už Diem nužudy
mą”. ir sakosi ramiau miego
siąs, jei “nebus amerikinio per
sonalo jo krašte”.

4- Dvejopi matai ir dvejopas 
aliarmas

Diem. jau praeitis. Dabartis— 
nauja perversmo pastatyta vy
riausybė. Conniff atkreipė dė-
mesį, kad Vietname “kalėjimai 
vėl pilni, bet šiuo tarpu kalėji
muose yra naujosios vyriausy
bės kritikai. Pranešimai apie 
religinius persekiojimus, ku
riuos skelbė laikraščiai, kada 
budistai agitavo prieš Diem vy
riausybę, vėl girdimi, bet šiuo 
tarpu tai jau krikščionys skun
džiasi prieš liūtus”. Priminęs 
budistų susideginimą Diem lai
kais ir dabar, autorius kreipia 
dėmesį: tai buvo laikraščiuose 
pagrindinės žinios, siekusios sa
vo žiaurumais Diem vyriausybe 
diskredituoti, o dabar tai tik 
smulkios žinutės tuose pačiuo
se laikraščiuose.

Tai jau moralės klausimas 
politikoje. Ir D. l^aurence (NY 
HT) siūlo, kad prezidentas 
Johnsonas gruodžio 17 Jung

tinėse ■ Tautose atsilieptų apie 
moralė reikalą politikoje.



Merry Christmas to Ali

Our Friends and Patrons

LONDINO STONE CO.

3621 Provost Avė.

NEW YORK 66, N. Y.

f Fine Chinese American Dishes, į_„'FA 4-1439

. ■

111 W. 49thSt., New York
All Welcome

Cl 7-8757

DARBININKAS

The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of oUr readers. We recommGnd them to'you for 
dependable service thruout the year. Keep this nage handy 
for future reference whenever you need any type of servįęe and

S
Season’s Greetings and Very Best «

Wish.es to all Our Friends and .4
Patrons >

WASS MOTORS, INC. J
Authorized Packard - Willys a
Dealer — Factory Tr^ined 1

Mechanics - AB Genuine Parts i
110 Willi& Avė-

MINEOLA, L L
516 PI ę-ooos

1963 m., gruodžio 13 d.f nr. 84.

THE EWINC BANK

Ji 
Ji 
Ji 
J

ŠEN HO RESTAURANT
Fine Chinese American Dishes

Take Out Orders . .
Air Conditioned =

All Welcome
110 E. 170th St- Bronx, N.-Y. >

4E 6-9817
LUM'S GARDEN

i - A Very Merry Christmas ąnd 
Joyous New Year to all our Friends 

VINCENT D. SARNATARO
. . Dental Techntchian į

1306 Bay Ridge Pkwy.
Brooklyn, N. Y. '

BE 2-3200

and TRUST CO.

HowGreet,n^ j
Merry Christmas and |

Season’s Greetings and Best 
Wishes to Our Frjends 

and Patrons 
MAGGCS RESTAURANT 

King of the Pizza 
Italian - American Cuisine 

Seafood - Pizza 
Cocktail Lounge 

Take Out Orders 
t Carefully Prepared

J 
r 
r 
h
J
I 
J 
t

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to all 

Our Friends and Patrons 
PILGRIM .LAUNDRY, Ine. 

1102 Prospect Avė. 
BROOKLYN, N. Y. 

SO 8-4567

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to all 

Our Friends and Patrons 
SOMMER’S WINE ANO LIQUOR 

STORE
Serving Coney Island - Sea Gate 

Free Prompt Delivery 
Call ES 2-1231 

" 2413 Mermaid Avė.
BROOKLYN, N.,Y.

SŲBURBAN SQUARE SHOPPING CENTER

Parkuay Avė. at Scotch Rd., Evving Tovvnship, N. J.

Best JI idies to One and All for a Happy Holiday Se/ison 
from our Stuff! '' Į.' .

Happy New Year to all 
VINCENT AND NEAL'S 

120 East 40th St.
NEW YORK

Where you dine in a 
pleasant atmosphere 

We serve the finest in Italian 
Cuisine prepared with Your 

Taste in Mind
Your Hosts: 

Vincent Raneilini
Neal Glauda

For Reservation: YU 6-6434

. . Ji
Open 7 days 5 P.M. - 1:30 A.M.j

351 Saw Mill River Rd. ’ i
YONKERS, N. Y. J i

YO 9-8794 ’
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Our Friends and Customers Ji 
J

Merry Christmas to all

A Merry Christmas andj 
A Happy New Year from* 

MANHATTAN PORK AND 
PROVISION

• 4077 White Plains Avė. 
Bronx, N. Y.

To all our Lithuanian 
Friends and Customers 

318 Kingsbridge Rd.
5578 Broadway (231 St.)

200 Dyckman St- 
1430 St. Nichoias Avė. 

OL 3-2140
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Wishes all their Frįends and J
Ji

HOTEL MIDWAY

Patrons a Very Merry
1 THE WHITAKER PAPER Co- | , ehnstmas and a ^appy NeW

Ji
Ji

n
..............>

i S

48-50-52 Great Jonės St.
NEW YORK CITY

5

SP 7-7700

Merry Christmas

WONDER BREAD AND 
HOSTESS CAKE

534 Eiison Place 
Paterson, N. J. 
Peace on Earth 

Goodwill Toward Man
201 SH 2-8770

Merry Christmas to all 
Our Friends and Customers

WILLIAM J. SCULLY 
ACCOUSTICS CORP.

41E. 42nd St.

NEVY YOCK CITY

i i i i i i i
■’ MU 2-5991

j Merry Christmas to all
į; Our Friends and Customers

Ji 
J 
J 
J 
Ji 
1

ZORN'S POULTRY FARMS

Hempstead Turnpike

BETHPAGE. L. I.

J 
J

516 PE 1-5500

Year 
“All Welcome at Hotel

Midway”
Rates from $3.00
Singles - Doubles 

Kitchenette Studio Rooms 
Low Weekly and Special

Monthly Rates 
Transients and Permanents 

Broadway and lOOth St. 
NEW YORK CITY 

Tel. MOnument 6-7200
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May Christmas and the New 
Year Bring All of Us Peace of 

Mind and On Earth
FRANK CUOMO and SON 
47 Bronx Terminai Market 

Bronx, N. Y.
The Finest in Wholesale Fruit 

and Produce
Giving You more for Your 

Purchasing Dollar 
May we Serve You?

CY 2-4086

Merry Christmas 
Peace on Earth 

To all Men

NEWELL ORR 
AND WALSH INC.

630 Fifth Avė.
NEW YORK CITY

Cl 6-3791

May Christmas and the 
.New Year Bring Each and 
Every One Peace of MindMey the Christmas and New i

Year Holiday Bring Ali Of Us i 
Peace of Mind 1

KING CHEVROLET INC. f
215 Bay St. t

Thompkinsville, Staten Island | 
New York |

i “The Home of Quality Service" | at it* precision best 
’’ A Service You can definitely | 201 Dl 2-8984
p rely on - New and Used Cars * 
’ and Trucks - Sales - Service J* 
į Parts - Deal with an authorized^ 
į Chevrolet Dealer for Your *

and Trucks - Sales - Service -

Peace on Earth
| OCCO Manufacturing Co.
| 8 Romanelli Avė.

own Protection *
SA 7-8862 j

Į A Very Merry Christmas and Joy-1 
į ous New Year to all Our

Friends and Patrons *
KOW SUN CHINESE ii

J ANO AMERICAN RESTAURANT ] 
į Special Hoiisc 8 Course Dmncrl 
Ž Take out Orders t
• 159 Main SL, Hempstead, L. I.
3 IV 5-0050

Modem Luxurious Ballrooms .
For Ali Occasions ;

Accommodate 100-1000 ;
Beautiful Catered Buffets and. 

Dinners for Personalized- 
Weddings į

Moderate Prices 
LENOX CHALET 
254 East 2nd St.
■New York City j

Off East River Drive i
Houston Street Exit =

15 Minutes from all 5 Boros j 
OR 3-1890

Merry Christmas to all 
Our Friends and Customers 

PARK SLOPE CHEVROLET 
343 4th Avė. 

BROOKLYN, N. Y. 
SO 8-4353

Ine..

ROCKY’S GENL. AUTO REPAIR 
30 Years’ Experience 

Uptown Area
Fender and Body Work, 

Expert Painting
Foreign and Domestic 

610 W. 125th St.
NEW YORK CITY

U N 4-8376

Jr
Serving you with modem, courteous, banking facilitieš

for your home and Business

Greatcr Trenton’s Ntvvest

1NDEPENDENT BANK

Member Fed. Dep. Ins. Corp.

A Very Merry Christmas and 
Happy New Yeat to 

Our Friends and Patrons

PURITY BAKERY
69-25 Grand Avė.
MASPETH. L. L

Specializing in Birthday
Wedding Cakes-

NE 9-5790

and

A Very Merry Christmas and 
Happy and Prosperous x 

New Year from
RICHY'S CATERING SERVICE 

1049 - 1053 Manhattan Avė.
BROOKLYN, N. Y.

To All Our Lithtianian 
Friends and CiisTŽmers 
Catering of the Finest

TEL. EV 3-3984

Ji 
J

Season’s Greetings to Our i
Friends and Patrons j

LaFRES MOTORS, INC.
Ford Authorized Dealer

Sales — Service i
64-01 Central Avė. į
GLENDALE. L. I.

HY 7-2543 ■

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to Our 

i Friends and Patrons
JOHN HYLAND, INC. 

TRUCklNG
i 38-11 23rd St., '
i LONG ISLAND CITY, L. I.

ST 4-5116

i.
ji

A Merry Christmas and Joyous New> į 
Year to aU Our Friends and Patrons’

NORTH BELL SERVICE Corp. ’ 
Joe and Gus 

45-01 Bell Blvd. 
BAYSIDE. L. I.

B A 4-8811
J 
J:

. J
A Very Merry Christmas and j 

.................... ........ ” J: 
uur menas ana iratrons

MAMA LEONE’S RESTAURANT 2
Ji 
Ji 
Ji 
J

Joyous New Year to all 
Our Friends and Patrons

Oelięious Food in an 
Entrancing Atmosphere 

239 West 481 h St. 
NEW YORK. N. Y. 

JU 6-5151

THE EDGEWATEK NATIONAL BANK
E1>CEWATER, N. J — WH 3-0110

Open daily 8 AM to 3 PM — Monday Evcs. 6 to 8 PM

į
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Season’s Greetings and Best Wishes 
to all Our Friends and Patrons

ERNEST J. GLEISNER , 
COACH W0RKS 
553 West 51st St.

NEW YORK, N. Y..
CO 5-2143
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A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to 

All Our Friends and Patrons 
LEFFERTS BAKERY

Wedding and Party Cakes 
Our Specialty 

135-07 Lefferts Blvd. 
OZONE P ARK, L. I.

VI 3-9151

ji

1i T i

Member Federal Deposit Insurance Corp. —- Federal Rescrve System 
3.0 ycars of uniterrupted progress and service.

VVheic modem banking with courtesy & promptness is your assurrancc.
Serving you in business and Home banking.

liesi ll'ishcs for a happy Holiday Seasoti

1
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A Very Merry Christmas and
Joyous New Year to — 

Ali Our Friends and Patrons į i 
FOUR STAR SERVICE STATION į

J'
Ji':

i

General Repairs 
Brake Service 

Towing.— Road Service 
2458 Whiie Plains Rd.

BranjtJ H- Y.;
5-9937

J 
J v i UI •
Ji

II 
J

RICHMOMD H1LL, Queens, L_ I. I 
•t ^-4Y«:'Įb5,1°

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to all 

Our Friends
REV. William J. Behr

BETHLEHEM church Assembly 
of God

89-45 Lefferts Blvd.

DUGAN BROS., INC.
QLEENS VILLAGE, N. Y.

“The Finest in Baked Goode’

VVISHING ALL OCR FRIENDS AND PATRONS
A MERRY CHRISTMAS 

AND A HAPPY AND TROSPERO^S
NEW YEAR

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to 

All Our Friends and Patrons 
RESTIVO BROS- BAKERS 

French - Italian Breads 
Rolls - Serving Restaurants 

Grocers - Supermarkets 
487 Harmon St. 

BROOKLYN, N. Y. 
GL 6-0454 EV 2-8995
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į DA 8-2223

A Very Merry Christmas and i >
Happy New Year to = > 

Our Many Friends and Patrons, :
ŠERIO MONUMENTAL

WORKS
Manufacturers and Sales

Display and Plant on į :
Premises j i

319 Barretto St- į
Bronx, N. Y.

Season’s Greetings to Our 
Friends and Patrons

YONKE AUTO BODY WORKS, lnc.i 
36-07 Bud Place į

A Very Merry Christmas and 
Happy New Year to 

Our Friends and Patrons 
X VINNY’S AUTOMATIC 

TRANSMISSION 
1442 Commerce Avenue 

Bronx, N.. Y. 
TA 3-2491

J
Ji '

J
Ji
J ____ _

SO- HACKENSACK, N. J. J
Mechanical Assembly

Ji
Ji

Merry Christmas 
To All Our Friends 

and Customers

PARAGON PAINT 
AND VARNISH CORP.

549 46th Avė.

LONG ISLAND CITY, N. Y.
RA 9-7420

;'z?

A and A FOREIGN CAR
PARTS INC.

One of L I.’s Largest Supplies of: 
Foreign Car Parts

VDO Instruments and Cables ’
A Complete Line et Volkswagen i
Parts, Engine Parts. Ignition - ■ 

Brakes - Clutches - Carburetion -i
Mufflers

We ship Anywhere4 otiiy
1 Large Stock on Hand at all Times i
9 215-19 Jamaica Avė.,1 QUEENŠ VILLAGE. N. Y. ’
1 HO 4-2525
.1 aBevĮĮiį

Season’s Greetings and Best Wishes2 
to Our Friends and Patrons J 

GELLIS BAR and RESTAURANT!
614 West 125th St.
NEW YORK. N. Y. «

UN 4-8571 J

’ Merry Christmas and Happy Newį
Year to all Our Frtends and |

Customers
BOMBAY INDlA RESTAURANT *

465 W. 125th St. 2
NEW YORK CITY

U M 4-9634 1

A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to all

• Our Friends and Patrons

May ClirLtnias and the New Year bring each and everypne 
oi us univcrsal ‘’Peacc on Earth and good vvill to all men”

Knickcrbockcr Ft^deral Savings
& Loan Association

3 officį^s to M-rvc you with courtesy and promptness
1756 Crosby Avė.. Bronx, N. Y. — TYrone 2-9000
3478 Boston Rd.. Bronx, N. Y. —- TUlip 2-4900

Oui Main Office at 722 Lcxington Avė.. N. Y. C. — PLaza 5-6900

SEASON’S GREETINGS

To all our Friends and Dcpositor*

Keansburg - Midclletown National Bank

LINCROFT - NE\V JERSEY

1

i i i i
i

i I i ti
i

i
Les Dilles Cartwheel Inn

For Better Weddings and N
Weekend Dancing 1

TUXEDO BALLROOM 1
210 E. 86th St. and 3rd Avė. S

New York City f
RE 4-7335 i

| JUJUUJ aTCVV JLCC6A tu an

■ Our Friends and Patrons i
BUDGETT. V. SERVICE, Ine. į- 

i; Dependable Service 1,
B We sėli Reconditioned Television 
| Sets

301 A East 1671 h St 
Bronx, N. Y.

UU 8-4639 '

Merry Christmas to our 
Friends and Patrons 

AGRAMONTE’S ANTIOUES 
and Modern Gun Shop 

.41 Riverdale Avė. 
YONKERS. N.. T. 

YO 5-3600

Old York Road. Ncu 'Hopc. Pa. į
O|xn Year Around i

Extends from your host Les Dilles and Staff :
best wishcs for a happy Holiday Season!

For your holiday reservations phone 862-2719. New Hopc. Pa. i 
Now at the CartvvhceI Inn. Chef Rudy VVcndcll, į

fornicrly of The Four Scasons in Ncvv York City I
(Whcre you cnjoy dining)

May Christmas and The New i earf A Verv Merrv Christmas and
Bring all Peace of Mind, and ong ' _. . ,,Earth - Celebrate the Hohdays f JoV°'ls New 'ear to ail
with the very best in domestic and g. Our Friends and Patrons

imported Wines and Liquors. at i 
prices you will appreciatc
Call us for quick delivery

YORKVILLE PHOTO STUOIO

Portraits'— Weddings

Specializing in Family 
Sunday Dinners 

FT. SCHUYLER INN 
50 Penny Field Avė. 

Bronx, N. Y.

A Very Merry Christmas and i 
joyous New Year to Our 

Friends and Patrons
WILLIAMBRIDGE MANOR 

NURSING HOME

rv į

i Season’s Greetings and Best Wishesl
to Our Friends and Patrons t
JACK KAHN MUSIC CO. *

! 315 West Sunrise Hwy. <
FREEPORT. L. I. ’

] 516 F R9-2233

i

CH 9-1176

TED’S LIOUOR STORE
' 200 Fulton St.
FARMINGDALE. L. I 

sętenjr

Groups

1534 3rd Avė.

AT 9 -1449

J
i 
į SAN JUAN AUTO BODY WORKSj 
į Complėtė Body and Fender Worfc-

TA 2-9455

Wclding Painting
Mechanic on-Duty

"Warm. Tender and Efficient Careį 
for Your Loved Ones’’ ■ 

One of the Mnst Modern
Nursing Homes in New York Cityįj

11540 Tomlinson Avė.

Season’s Greetings to All of You . 
from *

W and J. BRANAGAN j
Bathroom specialiais for over

30 years
87-09 Santiago St. *

HOLLIS. N. Y. J
Dvess Up For the -HolMays 1

Ask for Our Price Snvmg $666. .1
American Standard Ualhrootn !

May Christmas and The New Yeat J 
bring all of us "Peace of Mind" r 

For added Pcaec' of Mind. Insure į. 
those near and dcar. your house- i 

hold. firm or store effecV*. Wc 
cover you in Insurance for all 

purposes
HOWARD J. KAPLOW AND 

MITCHELL ZIPLOW

A Very Merry Christmas and

Our Friends and Patrons 
VVILLIAMS FIRESTONE STORE 

WilNam $colza
Authorized Firestone Distributor i

Who1csale — Retai! ■
i Passcngcr - Truck - Sport Car Tnvs 
į 3660*White Plains Rd.

Your problcm is our'Concci ti ’

496 East 161st St.

iCor 21.Mh St i

TUlip 2-4404
Service Dept.

870 Barretto St.. Bronx, N. Y. 
Į TU 7 0660 TY 2-6600

Special
Gali HO 4 4499

x Bronx. N. Y.
MO 6-1678

Shell Service Center 
3524 White Plains Rd.. Bronx

Wish.es


1963 nt, gruodžio 13 <L, nr. 84. DARBININKAS

BAR8ININKAS 910 WILLOUGHBY AVĖ. 
BROOKLYN 21, N. Y. Ritinkite sviedinį nesustodami

Editortal Office GL 5-7281 Business Office GL 2-2523
By FRANCI8GAN F ATKERS

Eina r*M 1915 metų. 1951 sujungi AMERIKĄ, LOS 
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' Priemonė tautai žudyti
Kiekviena tauta yra tiek stip- "Drąsos jau stirųpme", — 

n, kiek ji morali, dora. Doru- pabrėžia J. Edgar Hooveris. 
mas yra tuo pagrindu, kuris, iš- Drąsos pasipriešinti pakvaišu- 

* taiko tautas gyvas ir gajas net šiam goduliui medžiagini-ų tur- 
ir dideliuose pavojuose. Ir prie- tų, nelemtam pateikavimui ir 
šingai, tautos menkėja ir nyks- vadinamam socialiniam orumui 
ta, kai šlyja moraliniai jų prin- (prestige). Kaip čia dabar pa- 
cipai, nors gyventų taikoje' ir prieštarausi ar prikiši kam 
saugume^ Mat, žmogus yra mo nors negarbę? “Dvigubas ma- 
■raTmė būtybė* ir kai jis nu- tas yra taip apdūmęs kai ku- 
Unksta nuo to esminio savo pa- riuos moralinius mūsų princi- 

. grindo, gyvena jau nebe žmo- pus, kad jau sunkiai beskiria- 
giškai, bet žmogžudiškai. Užtat rna, kas yra dora ar nedora, 
“nėra, geresnės priemonės žu- r‘ “
dyti tautai, kaip smukdyti' jos 
moralė”. ?

< Šie žodžiai nėra kokio dvasi
ninko ar moralisto, kuriem daž
nai prikišama, kad žmonių gy
venime jie mato daugiau pik
to negu gero. Tie žodžiai yra 
asmens, kuris labai norėtų ma
žiau susidurti su nemoralumu, 
nes savo pareigose mažiau tu
rėtų rūpesčio. V

'Drąsos jau stingame'

Del Pabaltijo valstybiy JAV žemėlapiuose

valdžios Įstaigoms, kurias pa
rengia žemėlapius, kad jos sa
vo leidinius ištaisytų.

Taigi, pradžia padaryta, iš
keltas svarbus ir rimtas reika
las. Jis neturi toliau likti be

Darbininko lapkričio 15 
straipsnyje “Viena ranka gaivi
na, kita — marina” Jonas Ja
sys iš New London, Connecti- 
cut. iškėlė ryškų prieštafavimą 
tarp oficialinės Jungtinių Ame
rikos Valstybių politikos ir kai mūsų dėmesio ir veiksmo, juo- 
kurių Amerikos leidyklų prak- ba, kad pritarimas yra pačioje 
tikos. Amerikos vyriausybė ne
pripažįsta prievartinio Baltijos 
valstybių įjungimo į Sovietų Ru
siją; tas valstybes laiko tebe
egzistuojančias, tiktai sovietų 
okupuotas; pripažįsta ir Balti
jos valstybių atstovus, skirtus 
dar Nepriklausomybės laikais. 
Tuo tarpu kai kurios Amerikos 
knygų ir žemėlapių leidyklos, 
vaizduodamos Sovietų Rusiją, 
iš jos teritorijos Baltijos vals
tybių nebeskiria. Tokie žemėla
piai bei globai teikiami ir mo
kykloms. Vadinasi, mokiniai są
moningai yra klaidinami. Su
daromas įspūdis, kad Baltijos 
valstybių jau nebėra. Tai tie
sos iškreipymas, jei jau nesaky
tume — melas.

Jonas Jasys tuo reikalu krei
pėsi į šen. Thcmas J. Dodd 
(Con n.-Dem), kuris pasižymi

garbinga ar negarbinga. . . Tuo 
būdu daromės bendradarbiai ir 
talkininkai veiksmų, kuriem iš 
tikrųjų nepritariame ir kuriais 
piktinamės, bet viešai nesiprie
šiname”. čia išskaičiuoja eilę 
viešų nusikaltimų, pradedant .didele tiesos meile, drąsiai gi- 
paauglių vandalizmu ir baigiant 
politikų papirkinėjimu Tai jau 
“socialinė liga, išplitusi i visus 
visuomenės sluoksnius ir pro
fesijas”.

amerikiečiu visuomenėje.

New London, Connecticut. 
dienraštis “The Day”, patyręs 
apie-aJono Jasio susirašinėjimą 
su šen. Thomas J. Dodd, da
vė labai gerą ir mums palankų 
reportažą, įvardintą "Lietuvis

y J. Edgar Hoover, FBI virši
ninkas, savo prieškalėdiniame 
straipsnyje (Law Enforcement 
BuUetin, December 1963) krei
pia dėmesį į moralės pašlijimą 
Amerikoje ir klausia: “Ar kar
tais amerikiečiai nesigėdi būti 
moraliais ir padoriais žmonė
mis?” Klausimas yra labai rim-
tas- '

Kai. moralė ima tautoje

Moraliniai principai yra ne
sudėtingi, aiškūs ir nekintami: 
nemeluok, nevok, nežudyk, 
neištvirkauk. Jokie “apdrožinė- 
jimai” čia nieko negali patei
sinti nei privačiame nei vieša
me gyvenime, nei politikoje. 
Kas iš esmės yra nemoralu, lie
ka nedora visais laikais ir
somis aplinkybėmis. Veltui bū
tų norima prisidengti papročių 
pasikeitimu, nepaprasta padėti
mi, “socialine aplinka” ar ki- 

argumentais. Doros 
de). Juos reikia apdrožti (to principai nesikeičia. Keičiasi 

tiktai žmonės: arba jie laikosi 
moralės arba ją apeina ir 
smukdo.

na pavergtųjų tautų teises, 
viešai kelia subversinį komu
nistų darbą šiame krašte ir pa
saulyje, atkakliai kovoja su ko
munistine infiltracija ir bolše
vizmo grėsme. Šen. Thomas J. 
Dodd atsakė Jonui Jasiui padė
kos laišku už nurodytus faktus, 
kurie prieštarauja JAV politi
kos linijai, ir savo ruožtu para
šė laiškus toms leidykloms bei

mėlapius, kurio remia (favor- 
ing) raudonuosius". Laikraštis 
pabrėžė, kad Baltijos valstybės 
yra sovietų okupuotos, tuo tar
pu mokyklų žemėlapiai jas ro
do Sovietų Sąjungos dalimi. 
Nurodė ir šen. Thomas J- Dodd 
pareiškimą: "Jungtinės Valsty- ! 
bes niekada nepripažino ir ne
pripažįsta prievartinės Baltijos 
valstybių okupacijos, to gėdin
go ir nelegalaus akto", taigi 
ir mokyklų žemėlapiai bei glo
bai neprivalo su tuo faktu ap
silenkti.

Šis reportažas buvo taip pat 
pakartotas Hartfordo dienrašty
je “The Hartford Current”. Ka
dangi buvo praneštas spaudai 
“Associated Press” agentū
ros, tai, atrodo, turėjo tilpti ir 
kituose JAV laikraščiuose.

Po tų spaudos pranešimų Jo
nas Jasys gavo visą eilę asme
niškų laiškų. Štai, viena ameri-

kietė, buvusi New Londono 
miesto švietimo taryboje, pa
reiškė: “Mano vaikai taip pat 
parnešė tą žemėlapį, bet tie
siog nesuprantamas reikalas, 
kad tokie žemėlapiai gali būti 
mokyklom gaminami. Tai jau 
nebe ‘Education’, o ‘Miseduca- 
tion’.

Vienas amerikietis iš East 
Hartfordo rašo: “Aš tik ką laik
raštyje “Hartford Current per
skaičiau pranešimą apie žemė
lapius. Manau, kad jūs esate vi
siškai teisus. Aš tikiu, kad šen. 
Tbomas J. Dodd imsis reikia
mos akcijos, jei tik jūs tą svie
dinį ritinsit -toliau. Jūsų pagal
ba, šen- Dodd turėtų gauti dau
giau tokios informacijos. Ge
riausios sėkmės!”

smukti, atsiranda vis daugiau 
balsų, teisinančių nepadorų el
gesį. Esą ne žmonės kalti, bet 
per griežti doros įstatymai (co- tokiais

serape), kad mažiau būtų var
žymo, o daugiau pateisinimo. 
Daugėja taip pat žmonių, kurie 
pradeda būkštauti, kad jų kas 
nepajuoktų ir nepalaikytų atsi
likusiais nuo laiko dvasios 
“šventuolėliais”. Bet tai yra 
“vengimas atsakomybės ir ska
tinimas dar didesnio moralinio 
nuosmukio”.

FBI viršininkas iš savo pa
tirties kovoje su nusikaltimais 
padarė tas pačias išvadas, ku
rias skelbia ir Amerikos vysku
pų laiškas, atpasakotas praėju
siame Darbininko numeryje.

REZOLIUCIJOMS remti komiteto vicepirmininkas ir iždininkas aptaria 
1964 metų veiklos planą. Iš k. j d. A. Reins (latvis), A. Skirtus, A.
Kalm (estas) ir ižd. G. A. Petrauskas. Nuotr. K. Kančausko.

Jonas Jasys mūsų redakcijai 
pastebi; “Panašiai reaguoja ir 
visi vietos amerikiečiai. Taigi 
bandykime neleisti sustoti be
siritančiam sviediniui. Galėtu 
me paraginti skaitytojus parašy 
ti šen. Dodd ir kitus siūlyti se
natui priimti atitinkamą rezo 
liuciją, skatinančią visas įstai
gas ir laidyktas, nuo kurių tai 
priklauso, reikalą atitaisyti”.

Savo ruožtu prašome visus 
lietuvius tėvus, kurių vaikai lan
ko mokyklas, patikrinti jų par- 
sinešamus vadovėlius bei žemė
lapius, ir jeigu rastų, kad Lie
tuva ir kitos dvi Baltijos vals
tybės nėra išskirtos iš Sovietų 
Rusijos teritorijos, kreiptis į 
mokyklos vedėjus, vietos švie
timo tarybas, savo srities kong- 
resmanus bei senatorius ir nu
rodyti, kad mokyklos neturi 
mokinių klaidinti. Mokslas yra 
tiesa, ne melas.

Ritinkime sviedinį toliau, nes 
buvo ir yra norinčių stabdyti 
bet kurią akciją, kuri primin
tų, kad Baltijos valstybės yra 
užgrobtos ir kad jos turi būti 
išlaisvintos iš rusų bolševikų 
okupacijos. (-S).

KONGRESM. EDVVARD J. PATTEN (D. — N. J. neseniai įnešęs naują 
rezoliuciją. .

— Raketą Centaurą, kokia 
bus keliaujama į mėnuli, sėk
mingai iššovė

— Zanzibaras, Afrikos pa
kraščio sala, šalia Tanganyikos 
ir Nairobi, gruodžio 10 gavo iš 
Anglijos nepriklausomybę.

— Oswaldo, prezidento žu
diko, kapą Fort Worth tebesau
go dieną naktį. Miestui tai at
sieina 3,000 dol. mėnesiui.

AUKŠTAIČIŲ PARTIZANŲ VADAS
15 metŲ nuo kpt. Tendžiulio mirties

Partizanu kruvinos pėdos jau 
senokai pranyko iš Lietuvos že
mės- Nebegirdėti jų kovų aidų. 
Naktimis nebeužsuka žaliukai 
iš miško į ūkininkų trobas. 
Anos nemarios partizano epo
chos aidus ir vaizdus gerai at
simena tauta, gyvenanti namie. 
Nepamirštam ir išeivijoje.

Neseniai Pedagoginis Litua
nistikos Institutas Chicagoje i- 
rengė Jaunimo Centre specia
lią vitriną Lietuvos laisvės ko
votojams prisiminti. Vitrinoje 
išstatyti 1831, 1863 metų su
kilimų ir 1944-54 metų Lietu
vos partizanų kovų veidai ir 
vaizdai.

Šio rašinio tema — prisimin
ti Aukštaičių žemės paskutinių
jų metų kovotoją ir didvyrį a. 
a. aviacijos kapitoną Tendžiu- 
li, kuris vadovavęs Biržų-Va- 
balninko-Kupiškio -Pandėlio - 
Rokiškio apylinkių partizanų 
daliniams. Jis žuvo. kovos lau
ke 1949 sausio mėnesį. Netru
kus sueina 15 metų, kaip šis

taurus lietuvis kovotojas paau
kojo Tėvynei savo gyvybę 
drauge su 30,000 partizanų, žu
vusių už Lietuvos laisvę.

Av. kpt Tendžiulio žuvimo 
metai ir mėnuo yra paskelbti 
sovietiniam Mokslų Akademi
jos leidinyje, skirtame šiaurės 
Aukštatijos “buržuazinių nacio
nalistų” veiklai demaskuoti. 
Kpt. Tendžiulis ten piešiamas, 
kaip “gaujų” vadovas, baisus 
baubas. Neskelbiama žuvimo 
diena ir vieta. Bijomasi, kad žu
vimo diena netaptų tautine 
švente, o žuvimo vieta — žmo
nių lankoma šventove. *■

Rašančiam šiuos žodžius vo
kiečių okupacijos metais teko 
av. kpt. Tendžiulį pažinti. Jis 
buvo ramus, taikus žmogus, di
delis lietuvis patriotas. Akty
viai dalyvavo gen. Plechavi
čiaus Vietinėje Rinktinėje, Ka
ro mokykloje Marijampolė
je, kur buvo susispietęs patrio
tiškiausias akademinis Lietu
vos jaunimas, ėjo kuopos vado 
pareigas. Kai Vietinę Rinktinę

■ ----------------------------- naciai žiauriai likvidavo, kpt-

HEINRICH BOELL

Kelione Airijon

lą dar tuščią. Žmones jau ėmė 
miegas.

Vienuolės, lyg žąsys, sutūpė 
nakčiai prieangyje. Apsigaubu
sios savo habitais, jos dar kal
bėjo rožinį, bet jų galvos svi
ro. Viena, nespėjusi rožinio į- 
traukti į rankovę, lingavo, o 
perliniai karoliukai ritinėjosi 
grindimis- Laivas suposi bango*

Hernrich Boell, gimęs 1917 
Koelne, Vokietijoje, pirmą 
savo knygą išleido 1949. Koel- 
no miesto premiją gavo 
1961. Čia duodame keletą 
vaizdų iš paskutinės nedide
lės jo knygelės “Irisches Ta- 
gebuch” (Airiškas dienynas), 
apie kurią sakoma: “jis paro
dė visą Airiją, nieko nerašy
damas apie jos istoriją ir 
ūkį”. SS

KAI užkopiau ant laivo de
nio, pamačiau, išgirdau ir už- 
uodžiau, kad esu peržengęs sie
ną. Anglija baigėsi dar Liver- 
poolio uoste. Laive pakvipo dur
pėmis, pasigirdo gerkliniai kel
tiški garsai, matėsi kitokia vi
suomenės sudėtis. Neturtas čia 
nebuvo jokia gėda.

žmonių eilė ilgėjo prie lan
gelio, pro kurį dosniai ir pigiai 
buvo dalinama arbata. Matyti, 
airiai stengėsi nepaleisti iš sa
vo rankų pasaulinio rekordo: 
kiekvienai jų galvai per metus

met prateka pro airio gerklę. 
Anglai vejasi iš paskos.

Eilėje slinkdamas, mąsčiau 
apie kitus pasaulinius airių re
kordus. Antruoju eina kunigų 
gausa- Jei Koelno arkivyskupi
ja norėtų prilygti bent nedide
lei Airijos vyskupijai, tai kas
met turėtų šventinti po tūks
tantį kunigų. Trečio rekordo' 
pasiekia kino teatru lankytojai. 
Ketvirtą, patį reikšmingiausi, 
sudaro savižudžiai: Airijoje jų 
yra mažiausia. Yra dar nugėri- 
mo ir rūkymo bei kiti rekor
dai, bet pirmoje vietoje stovi 
arbata.

Karštos arbatos stiklas, papū
tus vėsiam ir drėgnam vakarų 
vėjui, kai laivas išplaukė iš Li- 
verpoolio uosto, buvo labai pra
vartu. Paskui dar stikliukėlis 
degtinės... Nuo jos silpnėjo 
keltiški gomuriniai garsai, dau
giau buvo kalbama angliškai. 
Vienas vyras, apglėbęs ranko
mis mažą kūdikį, išsunkė ketu* 
ris didelius stiklus alaus. Penk
tojo negavo. Jo žmona, laiky-

se.
Apsnūdę žmonės rangėsi lai

vo kampučiuose ir užkaboriuo
se, užsėdo takus, apsistatę ry
šuliais, dėžėmis ir vaikų pinti
nėmis. Užmiršęs pasirūpinti 
nakčiai patogesne vietele, žangs- 
čiau per kojas, galvas ir laga
minus. Tamsoje sužaruodavo 
cigaretės. Bandžiau susirangyti 
tarp gelbėjimosi valčių, bet ten 
pūsčiojo žvarbus vėjas. Vėl 
žirgliojau per žmonių kojas ir 
galvas.

Kažkoks kunigas timptelėjo 
mane už skverno ir pasiūlė į- 
sisprausti prie jo kairės. Atsi
sėdęs palinkau į priekį ir pra
dėjau snūduriuoti. E kunigo de
šinės, iš po pilkšvai žalios ska
ros, pasigirdo tylūs žodžiai:

— Ne, tėve, ne, ne.... Aš 
negaliu be kartelio galvoti 
apie Airiją- Tačiau vieną kartą 
metuose turiu aplankyti savo 
tėvus. Ir mano senelė dar gyva. 
Ar pažįstate Galway grafiją?

— Ne, — tyliai atsakė ku
nigas.

Turėtumėte aplankyti. Kai 
grįšite atgalios, Dublino uoste 
atkreipkite dėmesį, kas vežama 
iš Airijos: vaikai ir kunigai, 
vienuolės ir biskvitai, degtinė 
ir arkliai, alus ir šunes ...

— Vaike, — sušnabždėjo ku
nigas, — nedera vienu atsikvė
pimu visa tai išpilti.

Tamsoje įsižiebė degtukas. 
Po žalsvai pilkšva skara trum
pai nušvito aštrūs moteriško 
veido bruožai.

— Aš netikiu Dievą, — pasa
kė švelnus ir aiškus balsas- — 
Ne, aš netikiu. Tai kodėl man 
vienu ypu neišžioti: vienuolės 
ir arkliai, vaikai ir šunes. Aš 
netikiu Airijos pasaka apie “Ka- 
thleen ni Houlihan” — Šven
tųjų salą. Esu restorano pada
vėja Londone. Matau laisvo el
gesio mergiotes.

— Mano vaike, — vėl pasi
girdo nutęstas tylus kunigo žo
dis.

—.. .Ir kiek toji “Kathleen 
ni Houlihan” pasiunčia lengva
pėdžių mergaičių į Londoną, 
šventųjų sala!

— Mano vaike!
— Mane taip vadino namie 

mūsų kunigas: “mano vaike”.. 
Atjodavo dviračiu ilgą kelią, au
koti mišių. Ir jis nieko negalė
jo padaryti, kad “šventųjų sa
la” neeksportuotų brangiausio 
savo turto — vaikų.. • Būtinai 
aplankykite Connemarą, tėve.

riąusiai niekur nebūsite matę. 
Jei tektų pas mus aukoti mi
šias, matysite mane bažnyčio
je.

— Betgi netikite Dievą?
— Kaip aš galėčiau neiti į 

bažnyčią? Tik pagalvokite, tė
ve! Savo tėvus labai įskaudin
čiau. Mūsų mergaitės namie yra 
pamaldžios.. • geri vaikai. Ir 
senelė mane pabučiuoja, kai 
vėl išvykstu; palaimina ir sako: 
“Pasilik tokia pamaldi, kaip 
esi, mano vaike!”. Ar žinote, 
kiek jį turi vaikaičių? ...

Degtukas vėl žibtelėjo, nu
šviesdamas kietus veido ruo
žus po žalsva skara.

• — Trisdešimts šešis! Turėjo 
trisdešimt aštuonis. Vienas žu
vo kovodamas už Angliją, ant
ras nuskendo povandeniniu lai
vu- Liko trisdešimt šeši. Dvide
šimt iš jų gyvena Airijoje, o 
kiti... eksportuoti!

— Taip. Bet yra kraštų, ku
rie išveža savižudybes, atomi
nes patrankas, kulkosvydžius, 
automobilius ..

— Aš žinau,—čiauštėjo bal
selis iš po skaros, — aš gerai 
visa žinau- Aš turiu brolį kuni
gą ir du pusbrolius. Jie vienin
teliai tokie turtingi, kad mūsų 
giminėje turi automobilius.

— Mano vaike, ką tu kalbi?
— AŠ dabar bandysiu snus- 

terti. Labanakt, tėve, labanakt.
Deganti cigaretė nuskriejo į

gas pradėjo linkčioti galva, 
tartum pritardamas laivo sūpa- 
vimui.

— Mano vaike, — jis dar 
prabilo tylutėliai, bet jokio at
sakymo neišgirdo.

Atsilošė ir pasistatė apykak
lę. Žmonės įmigo. Žvelgus iš 
šalies, rodėsi, kad jie ne namo 
grįžta Į šventųjų salą, bet ka
žin kur vežami, lyg tremtiniai.

ŠILTOS arbatos stiklas praver
tė ir tada, kai aušo, o miglose 
dunksojo krantai šventųjų sa
los. Joje gyvena vienintelė Eu
ropoje tauta, kuri niekada ir 
nieko nėra užpuolusi, nors pati 
buvo puolama danų, normanų. 
anglų ... ši sala siuntė į Euro
pą savo kunigus ir misininkus 
daugiau kaip prieš tūkstantį 
metų, pulsavo, kaip kaitri šir
dis nusikišusi toli į Atlantą.

Iš vandenyno pūtė vėsus vė
jas, kai paryčiu pasiekėme Du
blino įlanką. Laive visi subruz
do. Pasiekus uostą, ašaroto
mis akimis sveikinosi pargrįž- 
tantieji ir juos pasitinkantieji. 
Žmonių vardai skambėjo ore 
tarp klykaujančių žuvėdrų.

Su dideliu vargu prasiver- 
žiau pro minią, sėdau į trauki
nį ir po kelių minučių išlipau 
Westlad Row stotyje. Iš stoties 
išėjau į gatvę. Prie vieno tam
saus namo jauna moteris išėjo 
pasiimti pieno oranžinės spal-

tenka dešimts svarų arbatos, dama už rankos dvejų metų — Connemara?
Visas maudymosi baseinas kas- mergytę, atėmė penktąjį stik- —Ne.

Tokių gražių gamtos vaizdų, vandenį. Pilkšvai Žalia skara vos inde. Ji šyptelėjo man, o 
kur būtų taip maža žmonių; tik- apgaubė smulkius pečius. Kuni- aš — jai. (B. d.)

Tendžiulis grįžo į gimtąjį Bir
žų apskritį pasiruošti sunkioms 
kovoms su nauju priešu. Dar 
bolševikam nepasiekus Bir
žų srities, 1944 m. vasarą ka
pitonas jau suorganizavo nema
žus partizanų būrius, juos ap
mokė, aprūpino ginklais ir lau
kė didžios kaitros dienų. Prie
šui pasiekus Biržų apskrities 
pietinį kraštą, sklido žinių, kad 
rusų pagrindinės jėgos dar toli, 
o čia atslinkę tik maži prasi
veržę dalinėliai. Kapitonui Ten- 
džiuliui buvo pasiūlyta stoti į 
atviras kautynes Antašavos — 
Vabalninko -Salamiesčio ruože. 
Buvo jau pasiruošęs, bet. kai 
prakeliaują lietuvių daliniai- iš 
kitur nelaikė duoto žodžio, tos 
kovos viltys sugriuvo ir kapi
tonas su savo štabu pasitraukė 
nuošalėn. Anie lietuvių dali
niai pasiekė Žemaitija. Plink
šius ar Sedą. įstojo į Žemaičių 
pulkus ir 1944 spalio 6 kauty
nėse prie Sedos jų egzistenci
ja baigėsi.

Tuo tarpu kapt. Tendžiulio 
veikla Biržų -Kupiškio-Rokiškio 
srityje nusitęsė iki 1949 sausio 
mėn., kada kapitonas buvo nu
kautas kautynėse.

Tas pats Mokslų Akademijos 
leidinys duoda žinių, kad po 
kpt. Tandžiulio mirties dar i- 
vyko keli Aukštaičių partizanų 
vadų pasitarimai Biržų girioje, 
kad Panevėžio apygarda buvo 
suskirstyta tėvūnijomis ir pas
kutinis gyvas partizanas buvo 

(nukelta į 4 psl.)



“ALELIUJA, KALNAI!*—A. MEKO FIIMAS
N«w Yorfc* gruodžio 16 "5*h me (Vokietijoj) ir Londone (An- 

Avenue Cinema” pradės rody- glijoj). Locarno festivalyje A- 
ti Adolfo Meko filmą "Alotiuja 
Kalnair (HaBelujah the Mills). 
Šiam pirmam savo filmui Adol-

no. Filmas buvo susuktas pra-

Franciscan Fathers, Friars Minor
1 South Londonderry miestelyje, 
- •Vermonto valstybėje

rodomas tarptautiniame Can-

dolfas Mekas buvo apdovanotas 
antrąja premija. Nuo lapkričio 
pradžios filmas teberodomas 
Paryžiaus kinoteatre.

Filmo autorius biržietis Adol
fas Mekas gyvena New Yorke 
nuo 1949 m. Prieš tai jis studi
javo Vokietijoje. New Yorke 
broliai Mekai redaguoja ir 
leidžia filmų meno žurnalą, 
“Film Cutture.”

Adolfo Meko filmas buv o 
Montrealio festivalio staigme
na. (The Village Voice, N. Y.)

dolfo Meko filmas turėjo ne
laukto pasisekimo New Yorko 
filmų festivalyje. (The New 
York Times, New York).

HOLY FAMILY ACADEMY

MAIN STREET, BALTIC, CONN.

------  Sisters of Charity ------

Superior—Mother Mane Alma

Conventual (O.F.M. Conv.)

PROVINCE OF IMMACULATE OONCEPTION

812 North Salina St., Syracuse 8, N. Y.

Very Rev. DAVID SCHULZE, O.FJM. Conv.—Minister Provincial

We Send Best Wishes for a Merry Christmas 

and a Happy Neiv Year to One and Ali-

tfltų atsiliepimas buvo toks ge
ras, kad Adolfas Mekas gavo 
pakvietimus dalyvauti aštuo- 
niuose kituose filmų festivaliuo
se. fio. šiol “Aleliuja Kalnai!” 
buvo rodytas Cannes (Prancū
zijoje), Locarno (Šveicarijoje), 
Montrealy (Kanadoj); Lincoln 
Center (New Yorke), Mannhei-

Kektas aštrauky H

Filmas rodo linksmą ir juo
kingą komediją — dviejų per
augusių skautų nuotykius, įsi
mylėjus tą pačią merginą. (Time 
Magazine, New York).

Warm Wishes for a Happy Holiday Season 

from the Faculty and ^tudent Body

Sisters Oblate to Divine Love
(O.D.A.)

ST. CLARE’S CONVENT
1925 Hone Avenue, Bronx 61. N. Y.

New York Archdiocese
Parish School—Bronx: St. Clare School;

St, Atoysius Gonzaga Novitiate. Hopewell Junction, N. Y 
(Duchess County)

Best Wishes to One and Ali 
’or a Happy Holiday Season.

Country Day School of the Sacred Heart į i
Religious of the Sacred Heart

NEVVTON. MASS.

Principal—Mother H. Benoist, R.S.C.J.

We cxtend Best IVishes to You and Yours 
for a happy Holiday Season 

From the Faculty and Student Body

THE FRIARS AND THE FACULTY

ST. BONAVENTŪRE UNIVERSITY

ENTEND WARM WISHES

FOR A PLEASANT HOLIDAY SEASON h' 
•H

ST. DOMINICS INSTITUTE

200 1VY STREET, BROOKL1NE. MASS

Conductcd by Roman Congrcgation of St. Dominic

We send holiday zeishes to onc and all 

from our Faculty and Student Body

Church of Our Lady of Pompe

CH 2-4193

Merry Christmas and a happy New Year 
to onc and all from our Parish

CABRINI NOVENAS

Country Day and Boarding School for Boys, Morristow 
Conductcd by Bcncdictinc Fathers

Pleasant Holiday Sca

Collcge preparatory courscs. complctc athlctic prograrn and facilitics 
locatcd on 300 aere campus. — (Arca 201) Jcfferson 8-3231. 

Hcadmastcr Rcv. Stcphėn N. Findlay. O.S.B.
Dclbarton School

Cannes festivalyje, nėra 
abejonės, didžiausio pasiseki
mo susilaukė amerikiečių fil
mas “Aleliują, Kalnai!”.. - Fil
mas yra komiškas ir drauge ly
riškas. (The Guardian, London)

Partizanų vadas |
(atkelta iš 3 psl.) |

pagautas 1956 metais — isto- f 
rinio Vengrijos sukilimo išva- f 
karėse.

Iš tų žinių galim daryti išva- f 
•das, kad, jei Vengrijoje sukili- g 
mas nebūtų buvęs užslopintas, g 
o paremtas Vakarų galybių, jis ■ 
būtų įsiliepsnojęs ir kituose pa- i I 
vergtuose kraštuose, o Lietu- 1 I 
voje būtų įsijungę dar galuti- l

THE FRANCISCAN HANDMAIDS 
of the

MOST PURE HEART OF MARY
Extend icarm tvishes to one and all for a pleasant Holiday Season

♦ -.
The youngest congrcgation of negro nuns in the United States 

Founded in 1917
by Rev. Mother Mary Theodore & Rev. Ignatius Lissner, S.M.A. 

The Handinaids are prcsently working in the Archdiocese of New 
York; The Diocescs of Highpoint and Wilmihgton, N.C., George- 
town, S.C.
For Information vvrite: Rev. Mother General, 15 W. 124th Street, 
New York 27, N. Y.

nai neįveikti partizanai, kurių ‘į

U
kovos pradžia siekia
rudenį.

Su kpt Tendžiulio 
: buvo užverstas vienas

čių partizanų kovų etapas. Ar 
i jis yra įamžintas kokiuose už- 
į rašuose, ar jo kronika žinoma 
i tautai namie? — kas gali šian- 
! dien pasakyti. Juk tik vienam

J. Daumantui pavyko savo me- 
į muarus parašyti ir atspausdin

ti laivuosiuose Vakaruose. J. 
Daumanto knyga mums yra li
kusi naująja tautos evangelija. 
Tikime, kad ir kpt. Tendžiulio 

' žygiai šiaurėje buvo taip pat 
mūsų tautai istoriniai, kaip J. 

j Daumanto pietuose.
j Lenkiame galvas prieš Aukš

taitijos didvyrį, kritusį kovos 
lauke prieš 15 metų, ir tikime,

I kad žmonės, pažinę arčiau kpt.
Tendžiulį, parašys jo smulkes- 

I nę biografiją ir atskleis dau
giau žinių. VI. Rm.

1944 m-

mirtimi
Aukštai-

■I
F
F

1
1

Fi

IONA COLLEGE
NEW ROCHELLE, NEW YORK

Higher Education for MEN in the Liberal Arts tradition

Extend best vvishes for a happy Holiday to onc and all 
from our Faculty and Student Body

Division of Arts
Division of Administration .
Division of Science
CHRISTIAN BROTHERS OF IRELANI)

St. Joseph’s of the Palisades
5400 Broadvvay. West New York - New Jersey 

Grainmar School Boys and Girls — High School Girls 

Conductcd by the Franciscan Srs. of Pcckskill, N. Y.

’F 
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DIDELE naujiena VAŽIUOTOJE
Vežimas, atsikratęs arklio bei 

jaučio jėgos, tapo visų pa
mėgtu greitračiu (car). Deja, ve
žimo automatinis variklis, mo
toras, nors .ir labai ištobulin
tas ir išdailintas, buvo (ir tebė
ra) labai komplikuotas, grioz
diškas) ir, be to, triukšmada- 

. ris, ypač lėktuvų. •

Naujas atradimas. Inžinie
riai niekaip negalėjo išrasti tie
sioginio sukimosi (rotacijos)
motoro-variklio, kaip pvz. elekt
roje. švaistiklinis stūmoklis
(piston-rud), kuris tik per alkū
ninį veleną duodavo sukimosi 
judesį, negali būti nei ekono- 
miškas-pigus nei lengvas 
togus. Tokiu gramėzdu 
reikėjo atsikratyti.

Vokiečių inžinierius

Jo kaina kolkas nepaskelbi

—AAarija gelbėk ‘mus, Mary 
Save U. Sibiro tremtinių ran
ka rašyta maldų knygelę. Gra
ži ir vertinga dovana visiems. 
Iš Sibiro į laisvąjį pasaulį pa
tekusi lietuvių maldų knygelė. 
Ji mažytė, ranka rašyta, kuklių 
piešinėlių papuošta, tačiau at
skleidžia mums didžias dvasios 
gelmes ir meilės kančios pas- 

susisieki- laptį. Kaina $125. Galima gau
ti lietuvių ir anglų kalba: Im- 
maculata, RF.D. 2, Putnam, 
Conn., 06260 arba Darbininkas, 
910 IVilloūghby Avė., Brook- 
lyn, N.Y., 11221.

Best uuishcs for a merry Christmas and a happy Nczu Year 
from our Faculty and Student Body

Superior—Mother M. James Joseph. O.S.F.

—pa
sentai

Felix 
Wankel, supratęs reikalo svar
bą, dirbo net 30 metų, kol pa
galiau nugalėjęs techniškus sun
kumus, sukonstruavo praktišką

Važiavimas yra judesys, 
tagi ir gyvybė — fizinė ir 
dvasinė. Be y gero — visuotinio 
sąsiekio nėra įmanomas kultū
ringas gyvenimas. Neveltui jau 
siūloma traukiniais 
mą padaryti visiems prienamu 
— nemokamu, kurį turėtų pa
rūpinti valstybė ar miestai.

Greitratis, būdamas prie 
kiekvieno durų, aišku, yra ver
tesnis už sunkiau (laiku ir erd
ve) pasiekiamus traukinius, au
tobusus ar lėktuvus-

Tai tik pirmas seniai lauktas daguotas prof. J. Balčikonio re- 
vilčių žingsnis. Lauksime dau- dakcinės komisijos. Kietais vir- 
giau. Žinoma, visų geriausias sėliais, gražiai įrišta, 990 pusi., 
variklis būtų elektrinis, bet kaina $12.00. Kas nori gražiai 
kol kas nemokame pasigamin- lietuviškai kalbėti, labai įsigyti- 
ti pigaus ir pajėgaus elektros nas leidinys, gaunamas Darbi- 
šaltinio. ninko administracijos spaudos

A. Ignaitis kioske
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FMary Help of Christians Academy

659-723 Belmont Avenue

NO. HALEDON - PATERSON, N. J.

Daughtcrs of Mary Help of Christians 
(Salcsiano Sisters of St. John Bosco)

Holiday Wishes from the Faculty and Student Body

— Dabartinės lietuviu kalbos 
žodynas. Apie 45,000 žodžių, re-

F
F 
FL   Į

------  Rcsidcnt and Day School - ----  
Sistcr Ida Grasso—Superior

1
l 'i

tary-piston engine).
Spauda praneša (ž. pvz., Po- 

pular Science, Dec. 1963), kad 
jau šį pavasarį žinoma Vakarų 
Vokietijos NSU firma palei
džia masiškai į apyvartą pir
mąją šių greitračiu — automo
bilių (cars) laidą-

Sis greitratis (car), vardu Vo
ras, yra plačiai žinomo sporti
nio Princas, nudengiamo tipo 
(oonvertible) dvivietis . vežimas- 
greitratis, (car).

Jis išvystys iki 95 m.p.v. 
greitį, prie 35 m.p.g. ekonomi
jos, — maždaug kaip Volkswa- 
genas.

Šio greitračio gerieji priva
lumai: 1) lengvas — visas mo
toras su priedais tik 275 sva
rai. 2) kompaktiškas-glaudus ir 
3) lygaus be triukšmo ėjimo. 
Jam nereikės vožtuvų įkaitini- 
mui paruošiant uždegimo prad
inei (starter). Vartos, kaip ir se- 
nieji-švaistikliai, tą patį kurą— 
gazoliną (sutr. — gas).

'■•m

AUTOMOBILIS mi naujo tipo motoru. 
t

Dominican College of Blauvelt
Conductcd by the Sisters of St. Dominic of Blauvelt. Ncw York

Extend warm wishcs from the Faculty and Students 
for a pleasant Holiday Season

Rcsidcncc registration now acceptcd for 1965 
DOMINICAN COLLEGE 

Western Highway, Blauvelt. N. Y. 
or phonc — ELmvvood 9-3400

Holy Family High School
545 35lh Street. Union City, Ncw JerM-y 

Conductcd by Franciscan Sisters of PcckskHl. N. Y.
Principal — Sistcr Maria David. O.S.F.

Best wishcs for a merry Christmas and happy Ncw Year!

School: Union 3-7088 — Convcnt: Union 7-1262

Friars Minor Order
of St. Francis (O.F.M.) 

Provinee of the Iinmaculatc Conccption

117 Thompson Street. Ncw York 
Vcry Rcv. Mattheu Dc Bcncdictis. O.F.M.. PhD.

— Minister ProvinciaI

- Merry Christmas and a happy Ncw Year to all
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Alvudas, Alvudas... Kas jis toks?
brandinti lietuviukus dorais irChicagoje lapkričio 17 gra

žiai paminėta Alvudo penkme
čio sukaktis. Minėjimas sureng
tas Gage Parko miesto rūmuo
se. Gausiai dalyvavo suaugusių 
ir jaunimo. Programoje, be gra
žių šviesos spalvų derinių, dek
lamacijų, muzikos ir grakščių 
mažų šokėjų, suvaidinta specia
liai sukurtas didaktinio pobū
džio veikalėlis, talentingojo ir 
prityrusio aktoriaus, Alvudo vai
kų teatro direktoriaus A. Brin- 
kos režisuotas, Mikis Plikis — 
Tinginys, padaužos berniuko 
nuotykiai miške.

Šviesios, šiltai spalvingos sce
nos dekoracijos, pieštos inž. M. 
Šilkaičio, vykusiai vaizdavo 
Lietuvos miško pakraštį- Jauni 
piemenėliai gano arklius, juos 
aplanko grakščios grybautojė- 
lės ir skerdžius su botagu ir 
tarbele per petį, pypkę berūky
damas. Visi pareigose, kiekvie
nas turi savo naudingą darbą, 
tik vienas Mikis Plikis, dykinė
damas visus skriaudžia ir gy- 
riasi — ne darbo dirbti čionai 
atėjęs ... Užkliūva jam skruz
dėlynas — drasko jį, besmagu- 
riaudamas išardo lauko bitelių 
lizdą, išplėšia jų korius, čiul
pia medų, pasiekęs medžio dre
vėje paukštelio lizdeli nepalie-

LIETUVIŲ TAUTINIAI 
ŠOKIAI

Naujai išėjusi HI-FI plokšte 
lė, kurią turėtų įsigyti ypač no
rintieji susipažinti su lietuviš
kų šokių muzika, nes joje yra 
17 liet, šūkių — dainų: Aštuo- 
nytis, Landutė. Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jievaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis.

Išleido J. Stukas, vadovau
jant J. Matulaitienei, liet, šo
kių vadovei New Yorke, su J. 
Švedo tautiniu ansambliu ir Ai
tvarų kvartetu, vad. Alg. Kača- 
nauskui. Kaina ?4.00 (persiunti
mui 50 c).

Ši ir kitos lietuviškos muzi
kos plokštelės gaunamos: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N.Y., 11221, Tel. 
GL. 2-2923 arba Mr. J. Stu
kas, 1264 White St, Hillside, 
N.J.

Laiškas redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau,
Kai mes, amerikiečiai, ren

giamės švęsti Kalėdas, neuž
mirškime ir savo draugų, kurie 
dar kenčia komunizmo jungą. 
Kai džiaugiamės saugumu savo 
namuose, kai turime laisvę gar
binti Dievą kiekvienas pagal sa
vo sąžinę, pasiryžkime, ka d 
mes niekada nenurimsime, kol 
bus visi žmonės laisvi, kol tira- 
nija ir despotizmas bus išrau
ti iš šios žemės.

Mes turime ir mes privalo
me ką nors daryti ir pasauliui 
parodyti tragišką Lietuvos pa
dėtį, priminti kitom tautom 
milijonus žmonių, pavergtų ko
munizmo.

Tegu Betliejaus žvaigždė švie
čia per geležinę uždangą, ir Tai
kos Karalius tegul vėl valdo 
visa žmoniją!

Nuoširdžiai jūsų
Ale Kardokas, 

Lietuvos vyčiu 116 kuopa, 
Worcester, Mass.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ką ateikite pas mus ir įsitikin
site. Mes taip pat pataisome kaili
nius. kailininius apsiaustus, šalikus 
(stols). Galite pasirinkti iš didelės 
atsargos karakulio. Aliaskos ruoni®, 
minko ir kitų dirbinių.

Didelis pasirinkimas
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2-0535

ALEX DIMANT 
FUR C0.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI

150 VVEST 28th STREET
NEW YORK, N. Y.

Rrx»m 402 

ka ir šio ramybėje: išima kiau
šinėlius ir sudaužo. Nuskriaus
tieji sukyla, nuteisia ir varu 
mokyklon nuvaro. Gal pasitai
sys bernaitis?

Malonu buvo visą tą vaidybą 
sekti. Vaikai, kaip senelės se
kamos pasakos burtų užburti, 
susidomėję sekė tą žavią, bet 
rimtą miško gyventojų kovą su 
išdykėliu Mikiu-Plikiu.

Buvo ko ir seniam pa
matyti. Buvo įrengtas pavyz
dingas vaikų kambarys su vi
sais atitinkamais baldais, žais
lais; buvo turtinga liaudies me
no kūrinių parodėlė ir mažųjų 
menininkų piešinių paroda. Už 
vertingesnius darbus autoriai 
buvo apdovanoti.

Veikė ir užkandinė — val
gykla, kurioje darbščiosios mo
terys nebrangiai ir skaniais pa
čių keptais ir virtais šviežiais 
valgiais vaišino išalkusius. Gi 
dr. J. Adomavičius, Alvudo sie
la dideliu ąsočiu naminės gi
ros nešinąs, vaišino kiekvie
ną ištroškusį.

Alvudas, Alvudas ... Kas. pa
galiau, jis yra? Tai Amerikos 
Lietuvių Vaiko Ugdymo Drau
gija, kurios tikslas auklėti ir

LOS ANGELES gruodžio 1 šv. Kazimiero parapijos bazare klebonas J.
Kučingis su indėnais. Nuotr. L. Briedžio.

BALTIMORES ŽINIOS
Kalėdų programą rengia šv. 

Alfonso mokyklos vaikai gruo
džio 15 mokyklos salėje. Bus 
kalėdinės giesmės, dainos ir ki
to. pritaikyta Kalėdom. Vai
kus rengia mokytojos seselės 
kazimierietės. Pradžia 3 v- Bi
lietų bus galima gauti prie į- 
ėjimo.

Vajus raupsuotiems pagelbė
ti vyksta visą adventą šv. Al
fonso bažnyčioje. Novenos mal
dininkai prisideda dosniomis 
aukomis.

Suaugusių klubas gruodžio 
21 šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose rengia linksmą Ka
lėdų vakarą.

Sodalietės rengiasi prieš Ka
lėdas aplankyti lietuvius sene
lius. esančius įvairiose prie
glaudose ir jiem nuneš dovanų. 
Senelius jos aplanko kiekvie- 

FORDHAMO UNIVERSITETE atidarant dail. V. K. Jonyno parodą. Iš k. j d. V. K. Jonynas, J. Rūtenis, inž A. Novickas, Br. 
Bieliukas, dekanas Rev. Charles A. 0'Neill, S.J., K. Grigaitytė-Graudienė, L. Bieliukienė, Graudys senioras ir junioras. Nuotr. V. 
Maželio.

kilniais žmonėmis. Draugija įsi
steigė Chicagoje 1958 lapkri
čio 21. Ar reikalinga? —kas 
paklaustų.

Labai. Tik atmerkime 
akis prieš tikrenybę. Ką mums 
sako spauda, radijas? Ką ma
tom televizijoje ar kinoteatrų 
ekranuose? Ką patiriame vie
šose aikštėse, gatvėse? Net vi
dudieniais gatvėje reikia bijoti 
paauglių, kurie organizuotai už
puola, apiplėšia, sužaloja ir 
net nužudo. Tokioje užnuody
toje atmosferoje auga ir mūsų 
vaikai. Gi sakoma: su kuo su
tapsi, tokiuo pats tapsi. Gel
bėkime, kol nevėlu. Visokiais 
būdais remkime Alvudą: kas 
aukomis, kas darbu, kas tik 
kuo galėdami.

ši draugija užsimojusi staty
dinti Lietuvos vaiko namus su 
reikalingomis salėmis ir įrengi
mais. Nuoširdžiu rėmėju ir or
ganizatorium yra dr. Jonas Ado
mavičius. Jam atsidėję talki
ninkauja Zuzana Juškevičienė, 
inž. Slabokas, Šulai ir eilė pasi
šventėlių daktarų, pedagogų ir 
kitų profesijų veikėjų.

Kalpas Loginius.

nais metais prieš Kalėdas ir Ve
lykas..

Lietuvių postas 154 su savo 
padėjėjomis rengia kalėdinį pa
silinksminimą gruodžio 22 lie
tuvių svetainės klevų kambary
je. Bus dovanų vaikams ir su
augusiems, bus eglutė ir žaidi
mai vaikams.

Pijus Butkus-Butkevičius, se
nos kartos lietuvis, ilgai gyve
nęs Baltimorėje. po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gruodžio 4. 
Velionis buvo susipratęs šv. 
Alfonso parapietis, dalyvavo vi
suose parapijos parengimuose. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
aukotos šv. Alfonso bažnyčioje 
gruodžio 7. Palaidotas Holy 
Redeemer kapin. Liko nuliū
dus žmona Ona, dukros Geno
vaitė ir Ona, sūnus Kazimieras.

Jonas Obelinis

PHILADELPHIJOJE gruodžio 1 paminėta Vliko sukaktis paskaita ir pobūviu. Ii k. į d. K. Gudėnas, J. 
Audėnas, Vliko vicepirmininkas, skaitęs paskaitą, J. Stiklorius, Vyt. Mykolaitis, V. Maciūnas. Nuotr. V. 
Gruzdžio.

AR TA MŪSŲ BENDRUOMENĖ GYVA?
OMAHA, NEBRASKAYra pas mus valandų skaus

mingų ir pilnų giedraus 
džiaugsmo. Liūstame ir kenčia
me, kai nelaimė ištinka mūsų 
kolonijos kokį asmenį ar šei
mą. Džiaugiamės, kai pasitaiko 
kam kokia laimė ir sėkmė, ar
ba susieiname kokiam džiugiam 
parengimui.

Ačiū Dievui, turime visokių 
parengimų ir organizacijų- Ne
trūksta mums nė energijos ir 
net plačių užsimojimų. Bet kaž
kas įkišo pagaikštį į tą mūsų 
visuomeninį vežimą. Nebesusi- 
gaudau, ar ta mūsų bendruome
nė šiek tiek gyva, ar jau užmi
go. Naudojamos visokios prie
monės žmones patraukti Į susi- 

' rinkimus ir Į “valdžią” bet iki 
šiol, sakoma, net su pyragu ne
pasisekė prisivilioti. Keista. 
Kodėl?

Turime, jei taip galima išsi
reikšti. net tris grupes žmonių, 
iš kurių tikrai galėtume šį tą 
sulipdyti. Tai vyresnieji — su 
patirtimi, bet kartais gal per
daug užkietėję ir sustingę. Vi
duriniai — pilni energijos, da
lį lietuviškos veiklos kraičio at
sinešę iš senutės Europos, bet

DAIL V. K. JONYNO PARODA
Dail. V.K. Jonyno paroda 

gruodžio 1 atidaryta Fordha- 
mo universitete. Bronx , N.Y. 
Oficialus atidarymas ir priėmi
mas įvyko gruodžio 8 d. 3 v. 
popiet. Dalyvavo ir lietuvių. 
Šiame universitete dailininkas 
jau kelinti metai dėsto meno 
dalykus.

Parodoje išstatyta viso 24 
kūriniai. Didžiausią dalį (13 pa
veikslų) sudaro spalvingos ak
varelės. kurios melsvais, ru
dais ir gelsvais tonais vaizduo
ja įvairias šio krašto rudens pa

lengvai pritampa ir prie šio 
krašto sąlygų. Ir patys jauniau
sieji — jau kaip ir šio krašto 
vaikai, išėję čia mokslus, pui
kiai susigaudą visokiuose šio 
krašto gyvenimo vingiuose. 
Nejaugi iš visų šitų žmonių ne
bepajėgsime atgaivinti beveik 
numirusios bendruomenės?

Be abejonės, kiekviena orga
nizacija yra labai svarbi ir nau
dinga, bet ar bendruomenė nė
ra kamienas, iš kurio atsiskiria 
ir išsiskleidžia atžalos, įvairios

BALFO VAJUS
Clevelande yra sudarytas 

Balfo vajui pravesti komitetas: 
J. Kubiliūnas, Z. Obelenis, S. 
Lazdinis, P- Mikšys, J. Balba- 
tas* F. Navickas. Pinigų ir rū
bų rinkliava buvo skelbta lap
kričio mėn. Buvo išsiųsta daug 
laiškų prašant aukų vargstan- 
tiem lietuviam Sibire, Vokieti
joje, Lietuvoje ir kt. Dalis laiš
kų su aukomis jau grįžo, bet 

vasario ir žiemos nuotaikas, se
nus miškus, tvenkinius. Dvie
jose spalvotose litografijose pri
statomas New Yorkas. Penkios 
medžio graviūros skirtos įvai
riem siužetam. Piešiniai išsta- 
tytLdu. Skulptūra viena.

Paroda yra Fordhamo univer
siteto naujame pastate (kur val
gykla) specialioje parodų sa
lėje. Aplankyti galima kiekvie
ną dieną, ir sekmadienį, nuo 10 
iki 10 v.v. Atidarą iki gruodžio 
20. 

organizacijos? Kaip mes prave- 
sinie nepriklausomybės minėji
mus, kokia organizacija atsto
vaus visai lietuviškajai visuo
menei, jei atsiras rimtas reika
las?

Besiklausant, kartais atrodo, 
kad nebijotume į krūtinę su
sikibti ir su draugu Chruščio
vu, o čia išsigąstame kritikos, 
kad mums kas šiurkščiai neiš
trinktų galvos ar nesuruoštų 
karštos pirties. Viskas yra ge
riau, kaip merdėjimas. Daryki
me visa, kad mūsų saujelė, to
ji lietuviška bendruomenė, gy
ventų. Elzė Petrikonienė.

CLEVELANDE
daug laiškų dar nesugrąžinta. 
Komitetas nutarė Balfo vajų 
pratęsti.

Kas yra atsidūręs varge, tas 
gerai žino, kaip sunku yra pra
šyti išmaldos. Lengviau prašy
ti aukos kitam sušelpti. Todėl 
ir Balfo vajaus komitetas drįs
ta kreiptis į geros širdies žmo
nes ir prašo aukų pinigais ir 
drabužiais. Parodykime lietu
višką nuoširdumą ir dosnumą 
atsidūrusiems varge ir laukian
tiems iš mūsų pagalbos. Ir ma
ža auka, sudėjus krūvon, suda
rys sumą, kuri įgalins sušelpti 
vargstančius.

Komitetas nuoširdžiai prašo 
visus, kurie dar nėra grąžinę 
laiškų, ir tuos, kurie nėra ga
vę tokių laiškų, pasiųsti auką 
komiteto reikalų vedėjui Z 
Obeleniui — c/o Balf, 7517 
Lockyear Avė., Cleveland, Ohio, 
44103, arba bent vienam iš ko
miteto narių.

Rūbų vajus pratęsiamas iki 
gruodžio 21. Prašoma aukoti 
rūbus tinkamus dėvėti ir šva
rius. Siųsti: B. Pročkienė, 1311 
E. 66 str., Cleveland, Ohio.

Siųsdami aukas, pinigus ar 
rūbus, galime pareikšti ir savo 
pageidavimus: persiųsti ištrem
tiems į Sibirą. Į Vokietiją, į Su
valkų trikampi ir kt.

L. Žvirkalnis

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Petras Pleskevičius — MES 

NEŠĖM LAISVĘ. Lietuvos ne
priklausomybės kovų savano
rio kūrėjo atsiminimai, antroji 
taisyta ir papildyta laida, 197 
psl. kaina nenurodyta.

ATEITIS, nr. 8. Numeryje ra
šo: kun. Kęstutis Trimakas. S 
J. — Pora gairių ateitininkų 
veiklai. A. Gladkauskas— .At- 
eitininkija. D. Katiliūtė — cil . 
Laima Kalnytė — Prasilenki
mas. Dalia Kolbaitė — Pasaka 
nepasaka. Austė Paliokaitė —- 
Kapitalizmas, kalvinizmas ir 
modernieji gamtos mokslai. 
Liauda—Mažieji akmens icil. 
ciklas), V. Barauskas -šv. Kazi
mieras - Lietuvos globėjas. 
Mirga Pakalniškytė - Spindu
lys — icil.). Rita .Taraitė —Dai
nava icil.i, stovyklų aprašymai. 
Sūkurys ir k

— DARBININKAS prieš 
šventes išeis gruodžio 17, 
antradienį, ir gruodžio 20, penk
tadienį — dvigubas, šventinis. 
Kalėdų švenčių savaitėje išeis 
tiktai gruodžio 27, penktadie
nį, ir Naujųjų Metų savaitėje 
— sausio 3, pirmasis 1964 me
tų numeris. Maloniai prašome 
korespondentų, skaitytojų ir 
suinteresuotų skelbimais įsidė
mėti tas datas ir ypač nelaukti 
su žiniom ir skelbimais pasku
tinės dienos.

— Darbininko administraci
ja nuoširdžiai prašo neužmirš
ti atsilyginti už pereitus metus, 
kas to nėra padaręs, ir sumo
kėti prenumeratą naujiem me
tam. Dabar yra pats parankiau
sias laikas, nes lengva atsisa
kyti kokio pirkinio ar šventi
nių išlaidų ir sutaupyti laikraš
čiui. Lietuviškas laikraštis ir 
knyga turėtų būt mūsų dėme
sio pirmoje vietoje. Tai yra 
mūsų tautinės gyvybės išlaiky
mo pagrindas. Būkime lietu
viais ne žodžiais, dejonėmis ar 
nusiskundimais, bet darbais ir 
bent nedidele auka: geriau at
sisakyti kurio malonumo, bet 
paremti savo spaudą, lituanis
tinę mokyklą, Balfo vajų ir k.

— Karaliaus Mindaugo mi
nėjimą rengia Philadelphijos 
lietuvių bendruomenė . gruo
džio 15 d. 3 vai. popiet lietu
vių banko patalpose. Paskaitą 
skaitys prof. dr. Antanas Ku
čas.

— Inž- Algirdas Slapšys, žu
vęs lėktuvo katastrofoje ties 
Montrealiu. gruodžio 7 palaido
tas lietuvių kapinėse Toronte, 
kur liko našlė žmona ir 4 ma
žamečiai vaikai. Gedulingos pa
maldos buvo Prisikėlimo para
pijos bažnyčioje. Velionis bu
vo gimęs 1927 Šiauliuose. Inži
nerijos mokslus buvo išėjęs Vo
kietijoje ir Kanadoje.

— Yale garsiame universite
te (New Haven, Conn.), Alek
sio Rannito pastangomis, pirmą 
karta šio universiteto egzisten
cijoje pradėta dėstyti lietuvių 
kalba. Dėstytoju paskirtas in- 
doeuropinių kalbų specialistas 
prof- Warren C. Covvgill. Atei
tyje numatomas dėstyti ir lie
tuvių literatūros kursas.

— Dr. Zigmas Rudaitis, Chi- 
cago, III., siųsdamas stambesnę 
auką Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui rašo: “ . .Prisidedu prie 
rezoliucijų pravedimo darbo sa
vo pinigine auka. Jūsų žygyje 
finansinės paspirties reikia la
bai daug. Sėkmės šiame taip 
svarbiame darbe ...”

VYRAUJANTI 
KRAUTUVE
Dovanų ir įvairių reikme
nų — įvestų iš Vokietijos 

Gausus visiem didžiai reikalingų 
prekių sandėlis

KALĖDŲ 
DOVANOS
vra mūsų specialvbė: 

VOKIŠKAS PORCĖUANAS 
Kavos ir arbatos puodukai 

Jvairių vaisiu džiovintos žievės 
Saldumynai - Pyragaičiai 

(vairios lėkštės 
Papuošalai, vazos, peleninės ir 1.1. 

Kavos servizai, sausainiams dėžutės 
Visame pasaulv žinomos 

ROSENTHAUO
STATULĖLĖS
Tikri gintarai 

Vokiškos rašomosios plunksnos 
Importuoti švininiai kristalai u 

spalvoti romėniški
KRISTALĄ' 

Elegantiški stiklo išdirbiniai 
Muzikos dėžutės, alaus tu’ire ■ 

Schvvarzvvaido laikrnrlžin i 
Meniški keramikos išdirinruai 
Originalės Hunmiel tigūreh's 

Sohnger plieno gamini.i 
VVME metaliniai dirbimai 

Namų apyvokos reikmėm s 
kosmetika ir kt.

K A LF.DI NIU K< illTELI V 
W. H. WARNECKE, Ine. 
I'as Ges« henk- X- Imporlhaus 

1289 LEXINGTON AVĖ.
i tarp 'Mr ir $7 St> i 
Nevv York 28. N Y. 

Atdara iki 9 vai vakaro 
Telef.: LEhigh 4-4877



DARBININKAS

RESTAURANTS

ALBERT MAIER. INC.

EVERBEST PORK STORE

Why no< ūse this coupon to tnail your order oowt

Geriausia kiauliena ir kiti mėsas 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 

į Kasdien šviežios namų gamybos 
"Kielbassv”. 1927 W»shington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

STORE — SHOP

Robert Emmett Ttrrell

Outfitters 
to the Religious

Wonderful Gifts : 
For Nuns

Siitert ttrint our

DACRON DRIP 
DRY KIMONOS 

mode of Dnp Dry Oocror* and coHon 
Thev ar* weight comfortable to 
wec easily packed and preci- 
ous moments in laund*ring. Choic* oi 
co!or: White. Pole Blue and Black.

Small, medtum and k>rg«_ $13.50 
Extro Lorge_______________$14.25

5398—Beautifully styled dacron bed 
jacket Pelei Pan collor Fine 
lace edging. Colors. moteh 
1002 Kimono. VVhite light blue, 
pink and postel green.

Medium and largo sizet . eo 8.00

Write for free Prieš! or Sister Cotalog

ROBERT EMMETT TIRRELL, INC 
89 Chambers Street New York N.Y. 10007

WO 2-1032

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-729)

WALTER RAU 
DELICATESSEN

The Finest of Foods. Hurry now! 
For the Holidays we have the Very 
Best at the Most Reasonable Prices. 

I Wfe also deliver. — 70-11 Grand 
Avė.. Maspeth, L. I. — HA 9-6749.

74 Westchester Sųuare, Bronx, N.Y. 
PO»’P MAOF SAUSACR 
Finest Pork. Veal and Beef 

Poult’"- naily
UN 3-9007

NEMETH & MAIER. Pronrietors

1963 m., gruodžio 13 d., nr. 84.

HO WAH’S
Chinese-American Restaurant

Air Conditioned. Chinese and Ame
rican Food prepared to please a ' 
King: Take-out Orders carefull'y 
fiUed. 95 Water St.. Stapleton. S. I. •

SA 7-4126
QL’EENS

LUCK KING Restaurant. Chinese 
food at its best! Luncheon menu at 
popular prices; outgoing orders; 
private dining room. cockt. lounge; 
free parking. Special attention to 
family & religious groups. societies. 
clubs. parties. — 1335 North Avė. 
New Rocbel’e. N.Y Call BE 5-6450

THE NASSAU INN — 800 Jericho 
Tpke., Nexy Hide Park. L.I. Cater- 
ing. wedding. shovvers. sočiais, etc. 
Special package deal $7.50 ea. per- 
son with 1 week free in Miami Beach 
F’a. Luncheons. Dirmers. Your Host 
Mrs. Lucas. Facilities up to 200. 
Air conditioned. Special consider
ation to groups. Tel. 516 FL 4-9562

MUENCHHAUSEN 
RESTAURANT

Excellent ■German Food. Specializ- 
ing in Sauerbraten, Pig knuckles. 
Bratwurst. delicious steaks & chops. 
Choice of liųuors & imported beers. 
98 3rd Avė. (bet. 12-13 Sts.); GR 5- 
9542. Bring the family for a treat!

WEDDING
Naujos tretininkų konstitucijos

DISPLAY

WINES & LIOUORS
GENERAL CONTRACTORS

MEI TING RESTAURANTSKAITING RESTAURANT

HA 3-5937

steaks, 
AN 1 - 
1-8111. 
North-

GEDIMINAS NAUJOKAITIS ir Rimas Gadeika studentų suvažiavime New Yorke Padėkos dienos savait
gali- Nuotr. V. Maželio.

Addroaa

Amount enclooed

•8

f

M** P

S

VroG plokštelė'; gaunamos lietuvių spaudos, dovanų, radijo ir televizijos par 
duotuvoso. Plokštelę išleido AIDAS Records, 7203 South Western Avenue, 
Chicago, III. — GR 6-2800. ________________________

Visos plokštelės rekorduotos ir 

spausdintos

Tėv. Justino Vaškio. trečiojo, 
ordino šv Kazimiero provinci
jos direktoriaus, rūpesčiu išleis
tas naujos šv. Sosto patvirtin
tos trečiojo ordino konstituci
jos. Pagal šias naujas konstitu
cijas tvarkomas visas trečiojo 
ordino gyvenimas.

Konstitucijų pirmame skyriu
je nurodyta trečiojo ordino 
tikslai, narių priėmimo sąlygos, 
naujokų auklėjimas ir profesų 
dvasinis gyvenimas. Antrame 
skyriuje — trečiojo ordino gy
venimo būdas, dvasinės praty
bos, šeimos ir socialinis gyveni
mas. Įvairūs apaštalavimo ir ar
timo meilės darbai. Trečiame 
skyriuje — ordino organizaci
nė santvarka, federacijų ir pro
vincijų vadovai, kongregacijų 
tvarkymas, direktoriaus ir tary
bos narių pareigos ir k. Ketvir
tame skyriuje — tretininkų tei
sės ir privilegijos.

Konstitucijų kaina — 1 dol. 
Galima gauti šiuo adresu: Third 
Order Commissary. Mt. St. 
Francis. Greene. Maine

at-
or-

Rengiamasi išleisti
Taip pat greitu laiku bus 

spausdintas naujas trečiojo 
dino ritualas, kuriame talpina
mos Įvairios ordine kalbamos 
maldos, aprašomos Įvairios ap
eigos ir kt. Spaudai paruošė 
trečiojo ordino šv. Kazimiero 
provincija, leidžia prel. Pr. Ju
ras. Kaina 1 dol.

Taip pat ruošiamas trečiojo 
ordino katekizmas kuris pasiro
dys kitais metais.

Many fine religious gifts for Xmas. 
over 3000 varieties of religious art- 
icles. communion breakfast souve- 
nirs. missals. statuary. memorial 
chalice.. ciboria. rosaries rechained. 
repaired. replated ... Nativity sets. 
stables. MULLER’S Religious Art- 
icles. 27 Warren St.. New York Citv 
48. N.Y.. Tel. BA 7-8717.

SAVE ON FUEL OIL — F R Z E 
1 year Service Contract (all parts 
and labor included l — plūs — 100 
gal. of fuel oil. Dependable 24 hour 
service. Low—low rates ai vear.

LIBERTY PARK ’ 
FUEL OIL CO.
Call DA 6-3264

Dabar — Nelaukiant!
AUKŠČIAUSI PROCENTAI 

NEW YORKO VALSTYBĖJE 
VISIEM INDĖLIAM

VISIEM
INDĖLIAM

Dividendai užskaitomi nuo 
1963 spalio — pakankamų 
nuolatinhj jeigu pagrindu

APSKAITOMI KETVIRČIAIS

nuo indėlio dienos

THE

KINGS COUNTY
SAVINGS BANK

ink>w*atk>h 
TUEFHONl 

FHendeM 3-7000

Incorporatud 1860 
M«mb«r Ffrfrrel Oc^otrf lrnw»rK» CorporoTion 

Central Office
539 Eostern Parkwoy ai Nostrand Avenue 

Brooklyn . N. Y. 1J216 

Broadwoy Office
135 Broodwoy at Bedford Avenue 

Brooklyn . N. Y. 11211

Hickivill* Rood at Jcrutatem Avonua 
(OppotiN Holiday Park ShopfHng Cantar) 

MatMpcųva, N. Y,

The largest assortment in the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmrads’ 
Hats nnd accessories.

HOLDAY BRIDALS, Ine.
Manufactur~rs

499 7th Avenue. N.Y C (near 3?(h 
Street; 18th Floor». Tel. CH 4-3583

For vvedding party. anniversary & 
sočiai affairs see S K A N D I A Im
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imported beer. — 
Phone orders acceųted: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im
ported items. — 244 FLATBUSH 
Avė., Brooklyn, N. Y.

For Better Wedding and 
Week-End Danei ng 

TUXEDO BALLROOM 
Offer the Finest

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

New York City

MARIOMS
TERRACE ROOM

152 Washington St., Peekskill, N.Y. 
One of the most beautiful Halis in 
Westchester for Weddings, Com- 
munions and Confirmations. Seat.s 
150 in comfort. Phone 914 PE 7-2783

SCAFFOLDING 
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION 
Longfellow & Viele Avės. 

Bronx 59. N. Y. 
WY 1-2500

PLASTERING
GENERAL CONTRACTING 
Conversions - Free Estimates 

Ali work done at reasonable rates 
We guarantee our Work 

Call GE 5-6162 — Joe Maligno 
1240 39th Street. Brooklyn

ROOSEVELT FIELD 
ICE SKATING PLAZA 
Now open — Fv.n for all 

Open 7 Days and 7 Nights a Week 
for Public Skating Sessions 

Cal! Pioneer 7-7440 
ROOSEVELT FIELD 

Garden City. L. I.

BILL’S MUSIC SHOP
‘ Big Discounts on all Instruments 
for Xmas), Shop early and save $$$ 
Sales - Rentals - .Repairs.- New or 
Used. Special consideration to so
cieties, clubs or religious groups — 
94 Elm St.. Ynnkers. N. Y. Call:

(914) YOnkers 9-8957

ARIOLA’S Pastry Shop For vour 
Thanksgivinę - Xmas - Holiday 
Cakes and Pastries. Italian cookies 
and pastries. IVedding cakes our 
snecialtv. We sėli complete line of 
■!Loft Candv” special holidav wrao- 
ped. Call AP 7-9600 — 1218 Liberty 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Give lovable pets for Xmas. Lerge 
Selection at the Blue Bird Pet Cen- 
ter, Bayridge. Tropical fish, rare 
birds, parakeets, canaries, hamsters: 
aquariums. tanks. comnlete line of 
pet supplies. Small deposit on lay- 
awav plan for Xmas. 6123 5th ^"e. 
(at 61st St.), Brooklyn, H Y 2-7255

J & Y PASTRY SHOP — for your 
Holiday Nee'ds. The finest in Italian 
pastry. Cakes beautifully decorated 
for birthdavs. weddings. anniversa- 
ries. etc. Oven fresh bread. rolls, 
cookies, dietetic cookies: regular & 
miniature pastrv. Phone ordoms ac- 
cepted — WE 3-0970 — 2318 Ar- 
thur Avė.. Bronx, N. Y.

Joseph Rutkoski Wines i Liųuors 
A complete stock ųf domestic & im
ported wines & liąuors. chilled wines 
and champagnes. For Thanksgiving 
and Xmas order your holiday sup
plies early. Holidav gift wrapned. 
we deliver. Call SU 5-2644 r— 2484 
Merrick Rd., Belhnore, L.I.

VOKIŠKI RANKDARBIAI
Pirmos rūšies pavyzdžiai antklodėm 
ir pagalvėm. Importuota drobė, ki
limai. spurgai, mezginiai ir kt.

SELMA'S ART SHOP
1661 2nd Avenue (86 St.), N. Y. C.

Tel. SAZ 2-6469

PAPRAS RESTAURANT — 254 
West 14th St.. NYC (at 8th Ave.i. 
Holiday shoppers — we serve the 
finest food- anywhere at moderate 
price.< king size helpings. — 3 new 
dining rooms. Catering to parties & 
business meetings; accommodating 
10 to 125 persons. Call WA 9-9421

DANCING IS FUN at 
La MARTINIQUE CLUB 

Music toy Chic Morrison. Cocktail 
Lounge, Restaurant. Ladies invited. 
Admission Fri. Sun. $1.55; Sat. Evs. 
$1.75 tax incl. Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

OYSTER BAY RESTAURANT 
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai 
Nuo 25 iki 500 žmonių 

31-01 Broadway, Astoria, L. I. 
Spalio - lapkričio - gruodžio rezer
vacijai skambinti banketo vedėjui: 

LH 5-8402

BUDGET BEAUTY SALON
Shampoo and Sėt ........
$15.00 Permanent Wave ....
Tduch-up with Miss Clairol
Touch-up with Roux or L'Oreal
Ladies Haircut—Any Style .
5 Week Flinse ........................ .
Children’s Haircut ................

Call for Appointment — VI 6-8992
CUT COLOR & CURL BUDGET BEAUTY SALON

86-20 JAMAICA AVĖ. (Corner 87th St.». WOODHAVEN 21, N. Y.

Our prices arė:
..... ...........$1.75 and up
.................. $7.25 and up

. $3 00
. S3.25

$1.50
$2.50
$1.25

KARL’S Mariners Inn — Lunch or 
dine where cuisine and scenic beau- 
ty excel. Sea food. lobsters, 
chops. For reservations call 
9756; if no an.sw.er. ANdrew 
Bayview Avė & James St.
port (turn North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

THE CUP & SAUCER COTTAGE
132 W. 32nd St., N. Y. C. — a few 
doors away from St. Francis of As- 
sisj Church. Breakfast - Lunch - 
Dinher. Service from 7:30 a.m. to 
8:45 pm. Closed Sundays. Luncheons 
from 99e, Dinners from $1.50. Gar
den Room available for reservatfons

KEE’S RESTAURANT Oriental & 
American cuisine for all sočiai func- 
tions. vveddings. showers. sweet 16*s, 
banųuets, communion breakfasts, 
business meetings < up to 400 per- 
sons i We invite vour inųuieries. Call 
Mr. Kee BU 7-2345 — 2026 Church 
Avė., near Flatbush Avė., B'klyn.

PATRICIA MURPHY Candlelight 
Restaurant — Route 25A Northern 
Blvd. and Port Washington Blvd.. 
Manhasset. Hot popovers, hon.ey 
buns. lovely garden, air cond. Diners 
Club, banųuet facilities; world fam- 
code 516 MA 7-3742.
ous flovver clock. Open daily. Area

2 East Jericho Tpke. 
Huntington Station, L. I.

CHINESE CUISINE 
_ At Its Very Bęst 
Facilities for small private parties 

Member of Diners’ Club

PUIKI DOVANA
bet kuria prog

Naujai įdainuota I0 įvairių šo

kių plokštelė, grojant 18 asme
nų orkestrui ir pritariant vyrų 
TRIO.

1

GRANE SAVINGS&LoanAssociation

utimi iitiniiiiiiiimaN
B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

47 and Rockwe!l Street. Tel. LAfayette 3-1083
Nemokamai vieta automobilian.s

ON
INVESTMENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnesį. 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.
Prašome aplankyti nauja mūsų namą.

VALANDOS: Pirmd. ir ketvirt. 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadienį 9:00 ryto — 5:00 vakaro; šeštadieiiais 
9:00 ryto — 12:00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

SIŲSKITE Į LIETUVĄ IR SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei’ Pa 
sirūninkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU’

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 

atraižų vilnones medžiagos - importuoto? ii vietinės 
3 - jose krautuvėse

S. BFCKENSTuIN
•IR no ORCHARD STREET GR 5 452F

Cor OFI.ANCV NVC

KRAUTUVES ATVIROS KASDItlN IR SKKMADIEN* AIS
ĄFfiTADTENTirP N«Tn O PVTO IKI 6 30 "AK

■» Reckenteino
•rūšiuoti BMT

•»rbe TND

krauruvAse kalbami) rusiškai lenkiškai UK-^Jnlšk* 

išlipant Fstrr Strre* kclt's elevatorium į viršų

• ♦«»n»-šVrtr 41 kuri* *»u« rrat'naal įvertinta*

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios i‘" ........................ ' ''
tarnavimas paruošiant

rūšies pigiiatistomis kainomis. Specialus pa- 
t pakietus į Europų. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 New York 2, N. Y. !

200 Orchard Si.

1R7 ORCH SRD ST.. N f . C Tel GR 1 I1.M1
DIDMENV IK MA2.MENV PRFKYHA

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ
vyrų ir moterų e-iutem, apsiaustam, stikne.’ėt,. ir kt 
Audiniai angliškos ir vietinės vilnos šilko, medvilne*. 
Specialiai žemos kuino** siunčiant audiniu'- j nisirnj 
Mes padijinom*’ wv.> patalpas kad pairtume geriau 
patarnauti klųjontam. Prašome užeiti ir pasižiūrėti!



SPORTAS

courae

(9

Rengia New Yorko sportuojantis jaunimas, vadovaujamas LIET. ATLETŲ KLUBO
<9

19

eilučių autorium, kuris dėl lūžusios 
prieš metus kojos tebenaudoja ra-

Jugoslavijos žymūnas—Milan Vuk- 
čevič, 26 bu atvykęs į JUT gilinti 
mokslo studijų. Jis žaidė Jugoslavi-

Pokylis bus SAIEVA PARKVIEW MANOR
“RAINBOVV** salėje — 260-262 Knickerbockcr Avenue, Brooklyn, N. Y. (šalia parko)

Šokiai iki 4:00 vai. ryto, grojant Starolio orkestrui. Svečiai bus pavaišinti gausiais lietn- 
viškais valgiais, degtine ir šampanu. Veiks rengėjų bufetas. Maistą tiekia A- Kaunas.

.---------- $10.00 asmeniui ——

Gruodžio 31 d. 10 vai. vakare

šį sekmadienį mūsų futbo-

wicko aikštėje prie Atletų Klu
bo). LAK pirmenybių rungtynė
se susitinka su College PVant 
SC. Pirmame rate buvo laimė
ta 2:1. Dabar priešininko ko
manda sustiprėjusi kolegijų žai- 
dikais, tad mūsiškiams bus dar
bo. Beje, pereitą sezoną žais
dami su tuo pačiu College 
Point mūsiškiai jų aikštėje lai
mėjo 3r2, bet namie pralaimė
jo 1-2.
' Lietuviams, norint išsilaikyti 
lentelės viduryje, taškai būtinai 
reikalingi. Po pereito mūsiškių 
pasirodymo, rungiantis su če
kais, į šias rungtynes galima 
žiūrėti su viltimi. Rezervinės 
pradeda 12:45, pirmosios 2:30. 
Jauniai žaidžia pirmenybi ų 
rungtynes su Greek-Americans 
B komanda.

Iš visur ...
Pereitą mėnesį New Yorko 

DAFB (German-American Soc- 
cer Football Association) minė
jo savo 40 metų gyvavimo su
kaktį. ši lyga — sąjunga, ku
riai priklauso ir mūsų Nevy 
Yorko futbolo vienetai, yra, be 
abejo, didžiausia ir stipriausia 
JAV. Pirmenybių sezonas api
ma aukštąją lygą (oberlygą), 
pirmąją lygą ir antrąją lygą bei 
jų rezervines B komandas ir 
jaunių, jaunučių bei mažučių 
klases.

Clevelande įvykusiame Fasko 
suvažiavime Rytų apygarda, 
gaila, visai nebuvo atstovauja
ma.

Pereitą penktadienį Lietuvių 
Atletų įdubas rinko ir, daugu
moje, perrinko savo valdybą 
1964 metams. Valdybos sudė
tis: pirmininkas A. Vakselis, 
I vicepirm. Saulius Remėza; H

Vpda K. MMrios
— K. Škėmos puikus pasirodymas 

Detroite. Motor City atviras turny
ras, lapkričio pabaigoj, sutraukė 70 
dalyvių. Turnyrų laimėjo Richard 
Kauše (Ohio) su 5*4 tš. 2-3. vietas 
pasidalino Kazys Škėma ir meistras 
Poechd (abu Ifich.), turėdami po 
5 tš. Sekė meistrai T. Wozney 
(Ohio) ir Finęgold (Mich.) ir pora 
kitų po 4^x tš. K. Škėma laimėtų 
prizų (piniginę premijų), prieteliš-

DAirmiNKAS

SCHOOLS

KAY-LAURE'
For 4 Career

eyening

Write for hrochure 
KAY-LAURE* 

SCHOOL OF BEAUTY CULTURE
8 Duffy Avoiub 

BieksriDe, NevrYork 
Ovesbrook 1-6313
HĄIRGOODS^

Artimuosius, gimines ir draugus ne visada susitinkame. Atnaujinkime senas pažintis 
atsilankydami New Yorke į šauniausių

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMĄ

Lietuviai spaudė čekus. Tik 
jų graibus ir laimingas varti
ninkas gelbėjo nuo įvarčių. Mū
sų puolikai, keletą kartų atsi
radę prieš vieną vartininką, 
neturėjo laimės. Priešininkas 
abiem atsitiktiniais įvarčiais 
antrame kėlinyje vedė 2:1- Du 
paduotus kampinius jų dešiny
sis kraštas galva nukreipė į var
tus. Čia Daukšos neapsižiūrėta. 
Pažymėtina, kad ir tada mūsų 
vyrai nenusiminė, bet nuošir
džiai toliau kovojo- Pagaliau 
taiklų Klivečkos H šūvį, atšoku
sį nuo virpsto, Vasiliauskas pa
vertė įvarčiu. Rungtynių pabai
goje tolimas Musso šūvis į var
tų žemutinį kamputį davė 
mums daugiau negu pelnytas 
lygiąsias.

Rungtynės antrame kėlinyje 
buvo kiek sutrukdytos. Prieši- 

Kidolis; iždiniikas Gasiliūnas; pradėta, apsikumščiuoti.
fin, sekr. Jankauskas; sporto & “ maistai ttm neisejo 
ūkvedis Averka; namų priežiū- praleimetojais Gaila, tad drau- 
- Kyrius. Sporto sekcijos ge su vienu čekų salikų paša- 

_ ... . ... It n f oc ic oi ir et oc ir rmicrciric ko.

p-bėse, Belgrado - Sofijos susitiki
muose ir kL). Savo kredite turi lai-

* nuėjimų pri^š tarpt mrtstrus Matu- 
lovičių ir - Karaklajičių. Lygiomis . 
yra sužaidęs su didmeistriais: Gli- 
goričiu, Ivkovu, Trifunovičiu, Fircu . 
ir kL Jis dabar įsijungė į vykstan
čias Met lygos varžybas Bostone, 
žaisdamas Cambridge klubo koman
doj.

— Kalėdinis turnyras Bostone 
prasideda šiandieną, gruodžio 13, 
7:30 v.v. Boylstono klubo patalpose.

— Pr. penktadienio tarpklubinėse 
Lincoln komanda įveikė lietuvius ir 
Cambridge I — Cambridge II. Ki
tos rungtynės dar nebuvo baigtos. 
Sekančias rungtynes lietuvių ko
manda turės sausio 3 d. su Arling- 
tonu. pas juos.

— New Yorke, gruodžio 15 pra
sideda 12-kos atrinktųjų JAV p-bės, 
Henry Hudšon viešbuty. Fischer, 
Reshevsky, Benko. Bisguier, Evans, 
broliai Byrne ir kt. bus tų varžybų 
dalyviai.

— Anglijos meistras Penrose zo
ninėse p-bėse Olandijoj įveikė Čeko
slovakijos didmeisterį Filipą, ispa
niškoj partijoj. Čia toji partija. Bal
tieji Penrose, juodieji — Filip.

1. e4 e5 2. Žf3 Žc6 3. Rb5 a6 4. Ra4 
Žf6 5.0-0Re7 6. Bei d6 7.C3 0-0 8. 
d4e:d 9.c:d4d5 10. e:d5žb4 H.žc3 
2b:d5 12. Rg5Re6 13.Vd3c6 14. a3 
Vd6 15. Že5g6 16. Vf3 Bfe8 17. Rb3 
Kg7 18. BaclBad8 19.2a4 2d7 20. 
Rd2 Rf6 21. Ž :d7 B :ž 22. Žc5 Bde7 
23. 2e4 ir juodieji pasidavė.

CHARLES HAIR GOODS 
New Hair Pteces that dėty detee- 
tion — “No more heavy hairhne**.

46th Street, N.V.C. — pO 5-6936.

SCHOOL OF DANCE

ROSEMARIE 
SCHOOL OF DANCE 

American, Russian Ballet—Modern, 
Interpretątive and Toe. Spedal at- 
tention to children 3 to 6 years. Ex- 
ercises for women and teens.

516 5th Ave^ Brooklyn 
ST 8-0294

MUSIC INSTRUCTION

“Give a warthwhlle Xmas Gift!” — 
Mrs. MINN CARTER, Piano Teacher 
Levittown-Hicksville, LJ. 10 years 
teaching experience — children and 
adults. Fast results with the mod- 
em Cord Book method. Very mod- 
erate rates. Please call WE 5-8291 
for further Information.

Give Your Child MUSICAL GIFT. 
Leam to play: Accordion, Guitar, 
Piano, Violin, Voice, Didins, Wind 
Instruments. Private lessons, Sales, 
Rentals.

ALCARO MUSIC STUDIOS
1 E. FordhamRd., Bronx, FO 7-7873

MUSICAL INSTRUCTIONS
A fine Christmas gift for any child 

or Adult
AND Y MORMILE, Teacher

Clarinet - Saxophone
< lessons in your home

41-41 51st Street, Woodside 77, N.Y.
GR 8-0746

DISPLAY BAKERIES

vicepirm. Vilpišauskas; sekr.

Mc S O R L E Y’ S 
OLD ALE HOUSE

"We Were Here Before You Were
Born” — Otir 109th Year.

15 East 7th Street
Just East of 3rd Avenue

New York City GR 7-9363
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ra 
vadovai bei revizijos komisija 
bus išrinkta vėliau.

Waterburio Gintaro nenuils
tamas veikėjas Gediminas Svel- 
nys, sėkmingai vadovavęs krep
šininkams, dabar organizuoja 
lietuvius slidininkus. j

mėza D, kurio sekančiose rung
tynėse labai pasigęsime. Kal
čiausias dėl to įvykio — silp
nas teisėjas.

Po sekmadienio žaidynių, ga
lima iš mūsiškių tikėtis neblo
go pasirodymo taurės varžybo
se, kur pirmuoju priešininku 
yra Grumann iš Long Island.

Priešžaismyje rezervinė baigė 
2:2. Gerai atrodo jauniai, ku
rie pirmenybių rungtynėse įvei
kė Kolpinga FC 2:0. Atletas

ADONIS FORMALS Rentals for all 
occasions: Tuxedos, StroBers. Cut- 
aways. Fulldress, Ivy league styles, 
Continental styles, complete acces- 
sories; also Rent-a-Mink, Stoles in 
smart styles and newest shades for 
the ladies. Fully insured — No de- 
posits. Open until 9 p.m. IV 3-7160 
70 Main St., Hempstead, LJ.

MAY BAKERY—“Jamaica’s Best” 
under new management. Unusual 
designs by an artistic decorator — 
specializing wedding cakes, birth- 
days, christenings and all occasions. 
All coffee cškes made with butter, 
home made pieš and assorted cook
ies for yOttęiKrtiday needs. Let us 
serve you to a real taste treat. Open 
dafly, Sundays and Holidays. Phone 
orders welcome. — 148-25 Jamaica 
Ave^ Jamaica, L.I. TeL RE 9-9684

r e ’• Staliukai (10 asmenų) užsakomi iš anksto:
LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE (D. Averka), 1332 Halsey SL, B’klyn 27, N.Y.; HY 7-9756
J. ANDRIUSJ — 87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. — VI 7-4477
V. KZDGLĮ — 9408 Jamaica Avė., Woodhųven 21, N. Y. — VI 1-3894 t

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

H. W. FEMALE

GIRLS AGE 18 TO 25 
$100 PER WEEK A UP

AS DANCE PARTNERS

Eve. Work — 8 PM to 2 AM 
No Phone Calls—Apply in Person 

evenings between 6 and 7 PM.
BLUE BIRD BALLROOM

838 BROAD ST., NEWARK, N. J.

HOUSEKEEPER & COOK

European — 3 business adults own 
room and bath very good home, for 
right party.Excellent salary. Steady 
nice wann atmosphere. — Call: 

JU 2-5190

REAL ESTATE

Oceanside, L.l. For sale two family 
frame house. One apartment con- 
sists of 5 rooms. Second apartment 
consisting of 4 rms is at this time 
unoccupied. The house is situated 
on a corner lot, near St. Anthonyrs 
Shrine and school. Contact owner 
Mr. Rivolgetevi — 55 Anchor Avė., 
Long Beach, Tel. RO 4-6165 (516)

HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIŠ — Real Estate — Insurance

Apdraudimas gyvybės, namų, automobilų, baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų 

investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Šeštadieniais iki 6 vai popiet

87-09 Jamaica Avė., V/oodhaven 21, N. Y. Tai. VI 7-4477

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

340 Grand Street, Brooldyn II, N. Y. • Tel. STagg 2-4329
Papigintomis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato j namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

------ We take all orders special price for Weddings and Parties-------

<9 
(9.

(9

Neblogas savaitgalis...
Po užpereitos savaitės dvie

jų praleimėjimų, pereitą sek
madienį mūsų futbolininkai 
pirmenybių rungtynėse pasiro
dė netikėtai stipriai. Žaidęs pas 
čekoslovakus Lietuvių Atletų 
Klubas parsivežė vieną pirme
nybių tašką. Pasekmė buvo 2:2 
(0:0). Mūsiškiai į aikštę išėjo to
kios sudėties: Jankauskas; Vai
nius, Daukša, Trampas, Remė
za D, Vasiliauskas; Žadvydas, Trečiadienio, gruodžio 18, 1963 
Klivečka D, Remėza I, Budrec- Linksma, spalvota filmą — 
. „ "MEINE SCHOENE MAMA"kas, Musso- v»ku»

WAGNER THEATER

Brooklyn-R rdgewood, teL VA 1-2613

Mūsų komanda sukovojo am- Priedia* nim.
bicingai ir gerai. Užtikrintas ir “Vier MMeis ms der Wachau”

kas, gera buvo ir saugų linija.

H, aiški paspirtis. Darbštūs bu
vo Budreckas ir Vasiliauskas.

Visiems nuoširdus kvietimas atsilankyti į

Kalėdų Šokins
Kalėdų dienų, gruodžio 25

8:30 vai. vak.

Šokiai bus:

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE

1332 Hahey St.. Brooklyn. N. Y.

Gros A. Starulio orkestras įėjimo kaina #4- $2.00

LIETUVOS VYČIAI—BR’KLYN-O'NS

FREE CATALOG Contains Christ- 
mas Gifts Galore. You too will want 
to have this beautiful gift catalog 
“at your fingertips”. Contains scores 
of exciting items from $1 to $25. 
Send for this amazing FREE Cata
log NOW! — Silvio Tibaldi, 219-05 
Merrick Blvd., Jamaica 13, N. Y.

RICHER’S BAKE SHOP, J ne. But
ter baking at its best! Orders taken 
for wedding8, birhtdays, christen
ings and all occasions. Let us serve 
you for your Holiday needs. Open 
Sundays, parking facilities. 249-16 
Horace Harding Blvd., Douglaston, 
L.l. Call BA 4-4222.

Wukowitz Bakery 1194 Ist Avenue, 
N.Y.C (bet. E. 64 & 65 Sts.) — We 
specialize in fine Pastries, Breads, 
Cookies, and Cakes for all occasions 
— only the finest ingredients are 
used. Ask about our Wedding and 
Birthday Cakes. May we serve you ? 
Phone LE 5-3998.

KENGS HIGOWAY 
GRAND OPENING —
NEW TWO-FAMILY

5*/2 — 5% 0*/2 — 6%
Beside appart. finished studio

From $44,000 U p
1739 W. 17th St. (bet. Quentin Rd.
&. Highlawn Avė.).
Days ES 2-9172 • Nights DE 2-3437

FLORISTS

SCARHART DISTRIBUTORS for 
your Holiday Beer and Soda. De- 
livered to your home or Office — 
Thanksgiving, Xmas & New Years 
parties, also weddings and all so
čiai affairs. Cold Keg Beer - Bottle 
or Can Beer by the case. Soda all 
flavors by the case. 914 YO 3-4292

MILLINERY 
SAMPLE HAT DESIGNERS 

ORIGINALS 
from $16.50 Chariotte Appell 

21 West 58th Street, New York City 
EL 5-8214 

You always get a Good Buy at 
CftARLOTTE APPELL

McNULTY’S TEA & COFFEE CO.

Rare Teas, Choice Coffees. Write

Spedal consideration to religious

109 iher SU Ncw York City 
CH 2-5351

Diamonds cut in time for Xmas!
DIAMOND Cutting Factory offers 
to private persons or jewelers, dia
monds starting at $200 per carat. 
Shapes, sizes and prices cjuoted; we

This in itself wiU assure you of fine 
savings. For appointment: Cl 6-3690

AMATO a MANNA BAKERY

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

Maccheroni - Cavatelli 
4559 Whlte Plains Avenue 

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

Vienintelė lenkų, gėlių krautuvė 
Pietų Brooklyne

SOUTH BROOKLYN FLORIST 
EDDY MARCH, savininkas 

758 4th Avenue (kampas 25th St.) 
Brooklyn 32, N. Y. 

Telefonai: 
SO 8-2721

r BAMBI Bak? Sbop, East Meadow, 
L. L — For'youf holiday cakes and 
pastries “par exceHence”. Butter

pastries. Wė deliver. Place orders 
early for thė.bottdays. Phone orders 
accepted. Chll IV 9-3333 — 621 
Merrick Avė, East Meadow, L. L

RAY’S ITALIAN BAKE SHOP
Italų - europietiška amerikonų mė
giama duon<~kriestainiai, pyragai,

tuvėm ir įvrtrien 
mėginkiteikjrtti] 
Avenue & VUL SI 
ST 8-9179. Attda

e* 304 — 5th

: nuo 5:30-10.

CARLO GIOVI'8 BAKERY 
56-29 MetroMttan Av., Ridgevvood. 
For the vefy bert in ItaBan and 
American cookies, Italian pastries, 
German Dzęėden Stollen, bread and. 
rolls—shop here for your Xmas and 
New Year’s holiday pastries. Qua- 
lity is the difference. — MY 7-3464

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SE

Merry Christmas to All — 
AMERICAN FLORIST

6907 FOURTH AVENUE 
Brooklyn 9, New York 

SH 5-6080 — We Deliver
Funeral Designs; Greens - Xmas 
Wreaths for Cemetery. Open Sun
days.

E. FRANK FLORIST
152 Montague St., Brooklyn 
(Downtown Shdpping Area) 

Christmas Greens and Specials 
Advent wreaths for cemetery 

Flowers for all occasions 
Come in or call — MA 4-3975

FTD Member

AUTO REPAIRS

Silver Bell Baking Co.
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST.
Telefonas STagg 2-5938

Home-Mada Bologna

322 UNION AVĖ. BROOKLYN II, N. Y. 
TeL EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager 
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA

BROOKLYN 6, N. Y.

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIŲI OR STORE

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo-

103-55 LEFFERTŠ BLVD. RICHMGND HHX» N. T.

Telefonas: Ylrginia 3-3544

R E P U B L I C
Liguor Store, Ine.

AUTOMATINĖ TRANSMISIJA — 
Atnaujinimas visų modelių $29.95. 
'•Rebuilt Unitą in Stock”. Vienų me
tų garantija. Lengvos mokėjimo są
lygos. Visokie pataisymai. Nemo
kamas darbo įkainavimas.
HARSAL EV 5-9643
2111 Atlantic Avė., Brooklyn, N. Y.

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. W00DHAVEN 21, N. Y.
Tel. Vlrginia 6-9519

SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SCHALLE R & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros 
Kelionei ir TV užkandžiui — kumpiai, įvairiausio? mėsos ir kiti produktai

— įsitikinsite!

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
New Yorke — 1654 2nd Avenue — TR 9-W47 

(Tarp 85-86 g-vlų) ----- ---- VA
AS 4-3210Arterijoje

Hemprteade — 310 Froot Street — IV 3-5540 
Fluehinge — 41-06 Mrtn Street — Hl 5-2552 
Jecksen Heiffhte — 82-10 37th Avenue

WMTB 6ARDBITAVHM

DE 5-11M Tel. EVergreen 24440

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

1683 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y.

Salė vestuvėms ir kitokioms pra- I 
- mogoms. Be to. duodami polaido- 
. ^viniai pietūs. Pirmos rūšies lie

tuviškas maistas prieinama kaina.

r
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Lietuvė katalikė šeimoje, or
ganizacijoje ir bendruomenėje 
bei kiti klausimai bus diskutuo
jami sausio 5 po 11 vai. pamal
dų Apreiškimo parapijos salė
je. šią moterų studijų dieną 
rengia Pasaulio Lietuvių Kata
likių Organizacijų Sąjunga. 
Rengimo komisijon įeina New 
Yorko ateitininkų sendrau
gių narės, Kat. Moterų S-gos 
12, 24 ir 29 kuopų atstovės. 
Paskaitas skaitys Irena Ivaškie- 
nė ir Teresė Gečienė. Modera- 
tore pakviesta dr. A. šlepety- 
tė-Jannace. Meninę programą 
išpildys J.* Matulaitienės mer
gaičių šokėjų grupė ir moks
leivės ateitininkės.

Moterų Vienybės valdyba 
per Iz. Misiūnienę atsiuntė Dar
bininkui kalėdinį sveikinimą 
su 10 dol. auka. Ta pačia pro
ga sveikina visus bičiulius ir 
draugus su šventėmis- Darbi
ninko administracija nuošir
džiai dėkoja Moterų Vienybei 
už auką.

Vilius Bražėnas, gyv. Stan- 
ford, Conn., šį sekmadienį, 
gruodžio 15, Apreiškimo par. 
salėj, 12 vai. 15 min popiet, 
praves pašnekesį Rezoliucijoms 
Remti Komiteto šaukiamam pa
sitarime. Visiems, kuriems rū
pi šis opus mūsų tautos gyvybi
nis klausimas, bus puiki proga 
išklausyti, kas yra padaryta tuo 
reikalu ir kas dar darytina. Vi
si kviečiami pasitariman.

Domas Klinga automobiliu 
išvyko atostogų į Floridą, kur 
žada išbūti šešias savaites.

Dr. Antanas Trimakas, Vliko 
pirmininkas, gruodžio 15, sek
madienį, dalyvaus Vliko sukak
ties minėjime Bostone, kur 
skaitys paskaitą: “'Lietuvos lais
vinimo reikalai ir komunistų 
nesutarimai”.

Dail. Adomo Galdiko
nių paroda, vykusi Chicagoje 
buvo labai sėkminga: iš 
tytų 43 darbų parduota 
giau kaip 30. Keletas
duotų paveikslų dar kuriam 
kui pasilieka Chicagoje, nes 
norinčių juos įsigyti. Paroda 
buvo Čiurlionio galerijoje. Bu
vo atidaryta 'Padėkos dienos 
savaitgalį ir užsitęsė iki gruo
džio 8.

Vaclovas Sidzikauskas pirmi
ninkauja šių metų Balfo rudens 
vajui. Neseniai jis išsiuntinė
jo New Yorko lietuviams laiš
kus, kviesdamas auka prisidėti 
prie Balfo vajaus. Vajus pra
tęsiamas iki Kalėdų. Vajaus pa
baigai bus surengtas specialus 
parengimas su menine prog
rama. Be V. Sidzikausko, va
jaus komitetan dar įeina: vice- 
pirm. St. Lūšys, sekr. V. Alks
ninis. ižd- K. Vasiliauskas.

GL 5-7281
GL 2-2923
GL 2-6916
GL 5-7068

ŽINIOS.

studentų suvažiavime New Yorke. Nuotr. G.

SIMFONINIS ORKESTRAS BOSTONO LIETUVIAMS

Iš New Yorko gyventojų 
statistikos

New Yorke per dešimtį me
tų gyventojų yra sumažėję 
109,973 asmenimis: 1950 me
tais, buvo 7,891,957, 1960 me
tais — 7,781,984. Baltųjų su
mažėjo 836,807: 1950 m. buvo 
6,889,7^6, 1960 m. — 6,052, 
259. Padidėjo tamsiųjų žmonių 
360.566: 1950 buvo 755,886, 
1960 paaugo iki 1.116,451. Taip 
pat padidėjo portorikiečių: 
1950 buvo 246.306, gi 1960

Ieškoma moteris 3 kartus sa
vaitėje pabūti prie vaiko ir na
mų ruošos. Atlyginimas $1.50 paaugo iki * 612.574; padidėjo 
valandai arba pagal susitarimą. 366.268.
Skambinti vakarais po 6 vai. Lietuvoje gimusių užsirašė 

30,970. Tas skaičius yra iš 
1962 balandžio 1- Iš jų nurodė 
savo gimtąją kalbą (lietuvių) 
tiktai 6,384. Jie pasiskirsto to
kiu būdu: Bronx—3,911, Bro-o 
klyn —12.308, Queens — 9,460, 
Manhattan — 4,858, Richmond 
— 433. Amerikoje gimusieji 
laikomi amerikiečiais.

Tel AX 1-3166.

Išnuomuojamas butas iš 3 
kambarių ir vonios su apšildi- 
mu. prie gero susisiekimo. Taip 
pat ieškomas vyras, kuris norė
tų su kitu vyru gyventi bu
te iš 4 kambarių. Skambinti va
karais AX 7-4413.

Retas muzikinio gyvenimo zikus, kurie šiuo metu sudaro orkestras šiuo metu yra tikrai 
įvykis buvo Bostone gruodžio pajėgų simfoninės muzikos at- pajėgus to pobūdžio sambūris 
8. Tą dieną 3 v. popiet susi- likėjų kolektyvą. Gerai skambė- Bostono apylinkėse, 
rinkom į So. Bostono Liet. Pi
liečių Draugijos namų III a. sa
lę paklausyti simfoninio kon
certo, kurį mums surengė Mel
rosės orkestras, diriguojamas 
komp. J. Kačinsko. Salė buvo 
pilna klausytojų- Tačiau tas šir
dies perdaug nedžiugina, nes 
joje telpa tik kiek daugiau ne
gu 300 žmonių. Anksčiau į to
kius parengimus susirinkdavo 
koks tūkstantis lietuvių. Mūsų 
kraujo gyventojų čia nesuma
žėjo, bet... senoji karta pa
skubom bėga iš gyvenimo, o jų 
vaikai ir į aukštesnio meninio 
lygio lietuvių parengimus jau 
nebesilanko...

Apie Melrosės simfoninį or
kestrą (Melrose yra Bostono 
priemiestis) pastaruoju metu 
savo spaudoje mes paskaitom 
nemažai trumpų žinučių. Ta
čiau iki šiol neturėjom apčiuo
piamesnio supratimo, kokio me
ninio pajėgumo tas orkestras 
yra. Iš tikro jis nėra tik muzi
kos mylėtojų sambūris. Jame 
nuolat groja 18 profesionalų 
muzikų. €> tai yra kiek daugiau, 
negu kiekvienos instrumentų 
grupės koncertmeisteriai- Aiš
ku, tie muzikai yra orkestro 
nugarkaulis. Be to. jame vienu 
ar kitu muzikos instrumentu 
groja 30 asmenų, kurie turi il
gų metų orkestrinio grojimo 
patyrimą. Jis yra muzikos my- .....
lėtojai, bet daugumas baigę £įa pasireiškė kaip geras moky- 
konservatorijas ir yra neblogi tojas Jo darbo dėka Meirosės 
specialistai. Tame orkestre dar 
groja keliolika jaunų žmonių, 
muzikos mokslus tebestudijuo- 
jančių arba jau juos baigusių, 
kurių tarpe yra eilė neabejoti
nų talentų. Minimam koncerte 
scenoje mes matėm apie 65 mu-

jo visas orkestras, bet “profe- 
sionališkumu” kiek skyrėsi me
diniai ir variniai pučiamieji in
strumentai, o taip pat būgnai 
bei litaurai (šie pastarieji ypač 

. Sibeliaus Finlandijoje).
Kiekvieno orkestro siela yra 

jo dirigentas, šiuo metu (jau 
kelinti metai) Melrosės simfoni
nio orkestro dirigentas yra lie
tuvis komp. Jeronimas Kačins
kas. Dirigavimo meno šakoje 
mes jį pažįstame, kaip ypač 
stiprią ir talentingą asmenybę. 
J. Kačinsko mostai yra aiškūs, 
lengvi ir išieškoti. Tuo požiū
riu jis yra akademinio stiliaus 
dirigentas, su kuriuo būtų leng
va dirbti kiekvienam to pobū
džio sambūriui- Nemažiau svar
bi yra komp. J. Kačinsko mu
zikinė kultūra ir jo patyrimas. 
Muzikinės kūrybos atžvilgiu jo 
pojūčiai yra itin subtilūs, tie
siog asketiški, o patyrimą jis į- 

1 gijo nepriklausomoje Lietuvo- 
’ je, 
! nio radijofono, Vilniaus 
1 harmonijos ir Operos kolek- 
■ tyvams. Visi subtilaus ir prity- 
1 rūsio dirigento bruožai buvo 

regimi bei girdimi ir So. Bosto- 
’ ne surengtame simfoninės mu- 
1 zikos koncerte. Tą pati Melro- 
1 sės orkestrą teko girdėti prieš 

porą metų, tai dabar beveik ne- 
’ įmanoma buvo to kolektyvo at- 
' pažinti. Komp. Jer. Kačinskas

Prat. Pr. Juras, kuris savo 
duoklę Lietuvių Fondui yra pa
siuntęs tiesiogiai, ją - dar vie
na šimtine padidino per to fon
do Bostono skyrių. Prel- P. Ju
ras gyvena Lawrence ir yra Lie
tuvių Fondo Bostono skyriaus 
garbės narys. -■

Tavy susirinkimas. Bostono 
lietuvių "skautų Žalgirio ir Bal
tijos tuntų tėvų susirinkimas 
Įvyks gruodžio 13 d. 7:30 vai. 
vak. Liet: Piliečių Draugijos sa
lėje. Bostono skautų Žalgirio 
tunto globėjas yra Liet. Pilie
čių Draugija, o mergaičių skau
čių — šv. Petro parapija.

Moterų-Merginy klubas gruo
džio 14 d. parapijos salėje 
ruošia “Whist Party”. Pradžia 
7 valandą vakare.

Tretininkų Brolijos pamaldos 
parapijos bažnyčioje bus gruo
džio 15 d- 2:15 vai. popiet.

Nauja šventovė, šv. Vincen
to parapijos bažnyčios pirma
me aukšte, 260 W. 3th St. So. 
Bostone, įrengta bizantiškų ap
eigų katalikų bažnyčia, pava
dinta Kazanės Marijos bažny
čia (Our Lady of Kazan). Gruo
džio 8 į šią bažnyčią iš San 
Francisco buvo perkeltas ste
buklingas Kazanės Marijos pa
veikslas.

Sutvirtinimo Sakramentas su
augusiems konvertitams ir ki
tiems, kurie jo dar nėra pri
ėmę, bus teikiamas šv. Kry
žiaus katedroje gruodžio 15 d. 
2:30 vai. popiet. Norintieji jį 
priimti privalo kreiptis į para
pijos kunigus ir gauti atitinka
mus liudijimus

Paplotėlius Kūčioms galima 
gauti sekmadienių rytais para-

Diplomuotas ekonomistas

Juozas Audėnas 
registruotas investavimo fon
dų atstovas priima interesan
tus investavimo reikalais — 

109 Warwick SL 
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 o PL 3-6628

MILIAM ĮDŪKĘ
DRAGŪNAS

ADVOKATAS
84-14 Jamaica Avenue 
Woodhaven 21, N. Y.

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

8Tagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME 

Moderni koplyčia - Air conditioned 
A. J. BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

bediriguodamas Valstybi- 
fil-

Lietuviams surengto simfo
ninio koncerto programą suda
rė Brahmso Akademinė uver
tiūra, Vivaldi smuiko koncer
tas A minor, kurį su orkestro 
palyda jautriai ir dailiai pa- 
smuikavo smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas, Sibeliaus Finlandi- 
ja ir Brucknerio Ketvirtoji ar
ba Romantiškoji simfonija. 
Kaip matome, visi kūriniai yra 
tokio muzikinio lygio, kurie 
simfoniniam orkestrui stato ne
lengvų uždavinių. Ypač Sibe- 
lius ir Bruckneris.

Malonu tarti, kad Melrosės 
simfoninis orkestras, diriguoja
mas J. Kačinsko, sunkius užda
vinius įveikė ir leido mum pijos salėje po bažnyčia arba 
apie porą valandų pagyventi 
muzikos meno nuotaikom. Ži
noma, So. Bostono Liet. Pilie
čių Draugijos salė tokiam kon
certui per maža, sunkiai tel
pa joje orkestro fortissimai, ta
čiau bendras įspūdis buvo ge
ras. Gaila, kad šiame koncerte 
komp. J. Kačinskas neparodė 
mums savo žadėtų naujų sim
foninių veikalų. Kai kam tai 
buvo širdy toks nusivylimas.

Koncerto surengimą šioj sa
lėj sveikino adv. J. Grigalius/ 
dėkodamas komp. J. Kačins
kui ir Melrosės orkestrui už 
apsilankymą. Po koncerto buvo 
surengtos vaišės orkestro daly
viams. Vaišėse dalyvavo ir ne
menkas būrys lietuvių. B.S.

salėje prie koplyčios E 7th St. 
Kitu laiku juos talima gauti šv. 
Petro parapijos klebonijoje.

Bostono jaunesnieji skautai 
Vasario 16 gimnazijos skautų 
kalėdinei dovanai suaukojo 26 
dolerius.

Juozas Vizgirda, dail. Vikto
ro Vizgirdo brolis, mirė Vilniu
je gruodžio 8. Jisai ilgą laiką 
buvo Kauno ir Vilniaus vals
tybinių teatrų administrato- 
irus.

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Statlon) 
WOODHAVEN. N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOL1NHIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių dirėktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

— Lietuviškai-angliškas žody
nas (418 psl.) siunčiamas kiek
vienam, kuris New Yorko Bal
fo vaui paaukoja bent dešimt 
dolerių ir pažymi, kad tokį 
žodyną nori gauti.

KARLONAS

Si šeštadienį, gruodžio mėn. 
14 d. 7 vai- vakaro Apreiškimo 
parapijos salėje puikiausia pro
ga atiduoti savo kalėdinę dova
ną — auką Vokietijoj esančiam 

DETROITO dramos mėgėjų sambūris gruodžio* 14 Apreitkimo parapijos lietuviškam jaunimui, kuris mo- 
salėje vaidina H. Ibseno “Norą”. Iš k. į d. pirmoje eilėje: A. Peays, R. kosi Vasario 16 gimnazijoj. UŽ 
Lišauskaitė, Z. Mikšienė — režisierė, antroje eilėje — V. žebertavičius, . . . ..
I, Laurinavičienė, Z. Oargelytė ir A. Gladkauskas. S3VO auM turėsite progos pa

matyti Detroito dramos mėgė
jų sambūrio, vad. Z. Arlauskai- 
tės-Mikšienės, vaidinamą H. Ib
seno 3 dramą "Norą”. Vaidi
nime dalyvauja: Zita Dargelytė 
(buv. Vasario 16 gimnazijos mo
kinė), Irena Laurus, Rasa Li- 
šauskaitė, Algis Gladkauskas, 
Algis Pesys ir Vincas Žeberta
vičius. Nepraleiskite progos, ku
ri pasitaiko tik vieną karta per 
metus.

Gruodžio 14, šeštadienį
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
Detroito dramos mėgėjų sambūris 
vaidins H. Ibseno 3 veiksmų dramą

Režisuoja — Z. Arlauskaitė-Mikįienė
Pelnas skiriamas Vasario 16 gimnazijos Kalėdų eglutei 
paremti---------- Auka 3 dol. asmeniui; studentams 2 dol.

• Pradžia 7 v. v. •
Maloniai kviečiama New Yorko visuomenė atsilankyti ir 
savo parama suteikti kalėdinio džiaugsmo mūsų jaunimui.

Vasario 16 gimnazijos 
kalėdinei eglutei 
paremti komitetas

■i i ■ ■ ■ hmbb—

DIRIGENTUI J. KAČINSKUI įteikiamo* gėlės po 8. Nuotr. P. Plikinto.

FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

Išnuomojamas gražus, bal
dais apstatytas kambarys Rich
mond Hill, arti parko, prie ge
ro susisiekimo. Kreiptis HI 1- 
1780.

linuomuojamas baldais ap
statytas kambarys Brooklyne- 
Skambinti EV 7-3830.

- 206 Esst 86th Street ?
g a m (tarP 2 ir 3 Ave > i

Nevr Torte. N. Y. ę
t «/ Tel. RE 4-4428 |

■■ Vedėju: Helmut Vollmer Z
KASDIEN KONCERTAInuo4vaipop*et |

Užkandžiai U nuosavos virtuvės į 
Puikiausia vekttka virtuve: ptetOs-vaknlen* Į

CINKU KRAUTUVE JAU

VAITKUS
FUNERAL HOME ’ 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTA R Y PUBLIC

Patarnavimas dieną ir naktį
Nauja moderniška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam- 
bridge ir Bostono kolonijas že- 
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir j kitus miestus.
Reikale laukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

Lietuviškos ir amerikoniškos atvirutės, pliušiniai žaislai, 
Friction-Wind-Up—baterijom operuojami žaislai.

Eglutėm dekoracijos—vietinės ir importuotos. Satinu dengtos Multi* 
Color kalėdinės bolės. Importuoti paukštukai, šviesos ir kt.

ĮVAIRIAUSI LIETUVIŠKI REKORDAI
Pilnas pasirinkimas Schrafft ir VVhitmans šokoladų: taip pat impor
tuoti Swiss Lindt dovanų dėžės ir bars.

New Yorko miesto plačiausia selekcija importuotų 
Orirntal Music and Jewcl Chests.

495 GRAND STREET

FUNBULNOME

So. Boston, Mase.
PrMala miesto teismo rūmus

Tel. EV 4-9293
BROOKLYN II, N. Y.

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai t*- 
ptldome kiekvieną pageidavi
mą. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubln 
Fanerai Oirector

Telefonas: 268-5185


