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Kokia kaina išlaikyta Amerikos - Europos vienybe 
į 

Pasitenkinimas, kad išvengta skilimo, Nato laivyną {šaldžius 
ir Vokietijos prie atomų neprileidus. Bet ar tai ilgam? 

f -----------------------------------------I-------------

Paryžiuje Nato ministerių 
konferencija gruodžio 15 - 17 
baigėsi vienybės demonstraci
ja. Po valstybės sekretoriaus 
Rusk pasikalbėjimų su prezi
dentu de Gaulle buvo atstaty
tas Amerikos ir Prancūzijos 
bendradarbiavimas Europos ap
saugai. Būtent: Prancūzijos ato
minės pajėgos liks nepriklauso
mos. Jų veikimas bus derina
mas su Amerikos SAC (Strate-

ginęs oro komandos) veikimu 
ir Anglijos atominėm pajėgom 
Prancūzija pasiųs savo štabo 
karininkus Omahon susipažin
ti, koki taikiniai priklauso SAC, 
keki tektų Prancūzijos atomi
nėm pajėgom karo atveju.

LAIVYNAS NUSKENDO AR ĮŠALO? 
W. Lippmanas norėtų nuskandinimo, nes jis bijo Vo
kietijos, McNamara norėtų atšildymo, nes jis bijo, 
kad Vokietija nenueitų su kitais

Po Nato konferencijos Pary
žiuje tuii pagrindo būti paten
kinta Prancūzija, išlaikiusi sa
vo “nepriklausomybę“ nuo A- 
meiikos; patenkinti mažieji Na- 
tc nariai, kurie baiminosi, kad 
Natc laivynas provokuos So
vietus; patenkinti ir Sovietai; 
patenkinti taip pat tie Ameri
koje bei Anglijoje Įtakingi 
sluoksniai, kurie nėra palan
kūs Vokietijai. Tą pasitenkini
mą labiausiai išreiškia W.. Lipp
manno pasisakymai.

W. Lippmannas (H. Tribū
ne) džiaugiasi, kad nepasitvirti
no gandas apie Nato skilimą 
dėl atominių ginklų. Būtų bu
vęs absurdas, mano Lippman
nas, ardyti sąjungą tarp Ame
rikos ir Prancūzijos dėl “teori
nio” dalyko. Tokiu “teoriniu” 
dalyku jis vertina atomini Na
to laivyną.

Laivyno idėja buvo kilusi, 
aiškina W.L.. Eisenhovverio-Her- 
terio laikais. Jo tikslas buvęs 
apsisaugoti, kad Vokietija ne
įsigeistų turėti savo atominius 
ginklus kaip Anglija ir Pran
cūzija. Prez. Kennedy laivyną 
su Įvairiatautėm Įgulom buvo 
pasiūlęs neipareigojamai: jei są
jungininkai to nori, tai Ameri
ka padės, nors .Amerikai tai 
nesąs gyvybinis reikalas. Jokia 
europinė vyriausybė — toliau 
aiškina W. L. — nei Prancūzi
ja ir net Sovietai nežiūrėjo Į 
tai rimtai. Tik paskutiniais me
tais staiga nusistatymas radika
liai plasikeitęs ir paverstas de
gančia problema, kurią reikia 
išspręsti Amerikos- Vokietijos 
bendradarbiavimu. Tai buvusi 
“avantiūra-’, kuri daugeliui vo
kiečių pažadinusi viltį, kad A- 
merika susilaikys nuo veto Vo
kietijos atominiam laivynui su
kurti. Dalyvavimas Nato laivy
ne tai esąs tik žingsnis i savą 
laivyną. Tos prasmės turėjusi 
Vokietijos atstovo prie Nato 
dr. Grewe kelionė Į Washingto- 
ną. Apie kelionę sąjungininkai 
nebuvę painformuoti. Ji ir jo
je numatytas planas, kad Nato 
laivynui pradžią duosią Ameri
ka ir Vokietija, labai sujauku
si sąjungininkų santykius. Juos 
prablaivinęs Wilsono pasitari
mas su prez. Johnsonu. Po pa
sitarimų išaiškėję, kad jei lai
vynas ir bus, tai jis nebus žings
nis į Vokietijos atominę galy
bę. Po tokio išsiaiškinimo ato
minio laivyno reikalas atvėsęs, 
ir nesantaika tarp vakarinių są
jungininkų buvusi pašalinta.

lovo lapės paaiškinimu, kad vy
nuogės niekam tikusios, dar 
neišnokusios, neverta jų skinti. 
Gali būti laikomas ir ženklu, 
kad Amerikoje buvo dvejopos 
jėgos; vienos siūlė eiti su Vo
kietija ir sulaužyti de Gaulle 
užsispyrimą, izoliuojant ji iš A- 
merikos-Europos politikos; ki-. 
tos jokiu būdu negalėjo pritar
ti politikai, kuri iškeltų Vokie
tijos pelitinę relę, nors tuo su
menkintų taip pat nekenčiamą 
de Gaulle; tokiu atveju geriau 
jau de Gaulle ...

Tačiau laivyno klausimas nė
ra baigtas, kaip to norėtų Lipp
mannas. Po konferencijos valst. 
sekr. Rusk pareiškė spaudai, 
kad sausio mėn. vis dėlto bus 
5 valstybių pasitarimai laivyno 
steigimo reikalu. Taigi pirmo
sios jėgos nėra visai dar pra
laimėjusios.

Dar konferencijos pradžioje 
pirmosios jėgos buvo stiprios. 
Amerikos diplomatai tarėsi su 
Anglija. Vokietija, kuri 100 
procentų rėmė Amerikos idėją. 
Ir buvo kalbama apie šių vals
tybių galimą pasitarimą sausio 
mėnesį. Bet prieš sumanymą 
buvo ne tik Prancūzija. Ją rė
mė Belgija. Olandija. Norvegi
ja. kiekviena savais sumetimais, 
tačiau visos nenorėjo Vokieti
jos iškilimo, čia ir buvo Vokie
tijos pralaimėjimas. Amerikos 
pasisukimas i de Gaulle.

Vokietija čia pralaimėjo dar 
vienu punktu. Ministeris Sch- 
roederis labai siekė, kad keturi 
sąjungininkai paskelbtų bend
rą komunikatą, kuriuo pasisa
koma iš naujo už Vokietijos 
sujungimą, siektiną derybom 
su Sovietais. Jei Anglijai ir A- 
merikai dar buvo priimtinas ko
munikato reikalas, tai Prancū
zija pasisakė prieš, nes jei Vo
kietija norės dalyvauti atomi
niame laivyne, tai nėra pras
mės su Sovietais kalbėtis dėl 
Vokietijos sujungimo.

Spyriavimasis dėl komunika
to reiškia ne tik Prancūzijos 
a t s i m o k ė jimą už Vokietijos 
“puolimąsi ant kaklo" Ameri
kai, pamojus ranka j santykius 
su Paryžium. Tai reiškė ir A- 
rrerikos bei Anglijos pasirinki
mą geriau tylėti ir apie Vokie
tijos sujungimą kalbantis su 
Sovietais.

Lippmanno paaiškinimas apie 
laivyną gali būti laikomas Kry-

— Po pasikalbėjimų tarp val
stybės sekr. Rusk ir preziden
to de Gaulle nėra Įspūdžio, kad 
de Gaulle ir Johnsonas susitik
tų

— Anglija pakvietė Sovietu 
min. pirm. Kosyginą. Kada at
vyks, nepaskelbta.
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Pranciškonę bičiuliams ir visiems lietuviams 

pasaulyje džiaugsmo Ka'ėdę šventėje ir Dievo 

globos 1965 metais.

T LEONARDAS ANDRIEKUS, O. F. M. 
provincijolas

I

Atominio laivyno su Polaris 
raketom ir Įvairiatautėm įgu
los klausimas, labiausiai įtem
pęs santykius tarp Amerikos ir 
Prancūzijos, paliktas atviras, 
tuo tarpu neaktualus.

Tačiau nei apie vieną nei 
apie kitą dalyką neminima ko
munikate, kuris surašytas nie
ko nesakančiais žodžiais.

Tokio sprendimo prieita la
biausiai Amerikos taktikos dė
ka. Valstybės sekretorius Rusk 
kalbėjo apie vienybės reikalą, 
pasiekiamą išsiaiškinimo keliu; 
laivyno planą pristatė kaip su
manymą. kuris gali būti keičia
mas, bet niekam neprimetamas. 
Apsaugos sekr. McNamara kal
bėjo raminamai ir nieko neįpa-

reigojamai: esą siūlomas laivy
no planas iš esmės nepakeistų 
tos apsaugos Europai, kurią da
bar yra sudariusi Amerika, nes 
gindama Europą, ji ginanti ir 
Amerikos 
rika turi 
munistinį 
tinentinių
raketų; šimtus B-52 bombone
šių Europai ginti. Visų atomi
nių bombų 40 proc. esą Euro
pos žemyne. Nuo 1961 
padvigubinta, iki 1970 
trigubinta.

Nato konferencijoje

reikalus. Dabar Ame- 
parengusi prieš ke
bloką 800 interkon- 
raketų, 300 Polaris

aviacija 
bus pa-

sustip-

ties atominio Nato laivyno pro
jektą ir su juo susijusias Vo
kietijos viltis atsistoti lygiom 
su kitais sąjungininkais.

Spaudoje aiškiau savo nuo
monę dėl konferencijos vaisių 
pareiškė H. Tribūne nei Times. 
Pagal Tribūne vedamąjį reikia 
tenkintis, kad neįvyko tai, kas 
galėjo Įvykti — Nato skilimas. 
"Nebuvo ypatingo reikalo Wa- 
shingtonui spausti laivyno klau
simą, bet buvo baimės, kad tai 
bus daroma". To išvengta; rei
kalas įšaldytas tolimesniuose 
pasitarimuose. Dėl kito klausi
mo — dėl Vokietijos sujungi
mo. kaip prie jo prieita Nato 
konferencijoje, Vokietija ne
santi laiminga, o šis klausimas 
jai labiau rūpįs kaip atominiai 
ginklai.rinta pasitikėjimas esančia ap

sauga Europai, atstatytas bend
radarbiavimas tarp Amerikos 
ir Prancūzijos, paaukojant pa-

EUROPOS RAMINTOJAI: Dean Rusk rr Robert S. McNamara

KONGE: Maskva žada pilietinį karą
Maskva gruodžio 16 Įsakė už

daryti savo atstovybę Leopold- 
ville. Tai aiškinama kaip Sovie
tų pasiryžimas pradėti kovą 
už Kongo “išlaisvinimą“, nepri
pažįstant Tshombės vyriausy
bės.

— J.
atstovas 
Belgijos 
ją. Kiti
šimusi i vidaus reikalus”.

Tautose tik Nigerijos 
pateisino Amerikos ir 
Įkaitų gelbėjimo akci- 
afrikiečiai kaltino “ki-

— Jungt. Tautose gruodžio 
17 Sovietų atstovas Fedoren- 
ko jau atskleidė kortas: skelbė, 
kad Tshombe esąs “neteisėta 
iškamša“, kuris turis perduoti 
Kongą “Vakarų imperialistam”.

— Respublikonų kovoje dėl 
valdžios partijoje Goldwaterio 
ir Burch priešininkai remiasi 
anketom, kurios rodo, kad nau
jos vadovybės nori trys penk
tadaliai.

AZIJOJE: karą žada išplėsti komunistai
Komunistai paėmė Anlao slė- 

išblaškę 500 vyriausybės
Tūkstančiai gy-

amerikie-
339, su

kovos SU

ni, 
kariuomenės.
ventojų iš 10 slėnio miestų pa
sitraukė nuo komunistų.

— Vietname per savaitę, iki 
gruodžio 14. žuvo 14 
čių. Nuo 1961 žuvo 
žeistų 1.441.

— Prez. Johnsonas
skurdu programai nori iš Kong
reso kitiem metam 2 bilijonų 
užsienio paramos programai 3.5 
bil.

— Warreno komisijos tyrimo 
protokolai nebus paskelbti 75 
metus. Liudininkų buvo apklau
sinėta 552. Tam tikrų parody
mų neskelbimas ir duoda pa
grindą visokiem gandam.

— Amerikos ir Cambodijos 
derybos santykiam išlyginti nu
trauktos.

THAILANDAS: artimiausias 
taikinys

Thailandas aliarmavo, kad 
pasieny sutelktos komunistų pa
jėgos. Laukiama ateinančiais 
metais mėginimo nuversti Thai- 
lando vyriausybę, kuri palanki 
Vakaram.
SOVIETUOSE: persekioja ne 
tik žydų tikėjimą

Rusų ortodoksų vadas vaka
ruose vyskupas Antony patei
kė JT gen. sekretoriui tris pe
ticijas. gautas slaptu keliu iš 
Sovietų Sąjungos. Peticijose 
skundžiamasi tikėjimo persekio
jimu, leidimų atėmimu kunigam 
pareigas eiti.

Vokietija ir atomai 
kas už ir kas prieš

— Dėl Vokietijos dalyvavi
mo Nato atominiame laivyne, 
pagal Newsweek informaciją, 
skirtingos nuomonės yra Ang
lijos min. pirm. Wilsonas ir ap
saugos sekr. McNamara. Dar- 
biečių nusistatymas esąs neduo
ti vokiečiam priėjimo prie ato- 
miųių ginklų. LT o nuomonė bu- 
vusi ^priimtiną ir Johnsonui. Ta
čiau McNamaros tikinimu, vo
kiečiam turi būti leista tarti sa
vo žodi ir dėl atominių ginklų, 
jei nenorim jų nustumti, kur 
nors kitur, sakysim, Į rytus.

EUROPA: vienybės keliu
Europos ūkinė bendruome

nė gruodžio 15 susitarė dėl ja
vų ir kitų produktų kainos. 
Prezidentas de Gaulle tai įver
tino kaip naują žingsnį į Euro
pos vienybę.
ITALIJOJE RENKA 
NEIŠRENKA...

Italijoje gruodžio 17 jau bu
vo ketvirtas balsavimas prezi
dentui išrinkti. Krikščionių de
mokratų kandidatas Giovanni 
Leone pirmame balsavime iš 
900 balsų gavo 319, ketvirtame 
tik 290. Iškilo kitas kandidatas 
— Fanfani, kuris pirmame bal
savime tegavo 18. ketvirtame 
177. Komunistai tvirtai palaiko 
Terracini, kuris ketvirtame bal
savime gavo 249. socialistai re
mia užsienių reikalų ministerį 
Saragatą, gavusį 138 balsus. Pir
muose trijuose balsavimuose 
kandidatas turi gauti du treč
dalius balsų, toliau jau užten
ka paprastos daugumos.

— Romoje gruodžio 16 Įšven
tinti Į kunigus 62 amerikiečiai.

— Kuba pasiskelbė gavusi iš 
Ispanijos 100 autobusų. Pava
sari gavo iš Anglijos 950. Taip 
boikotuojamos Amerikos pas
tangos laikyti Kubą izoliuotą.

Nuotr. V. MaželioSTEPONAS KAIRYS.

Steponas Kairys, profesorius. 
Nepriklausomybės akto signata
ras, sulaukęs 85 metų, mirė 
gruodžio 16 Brooklyno Liute
ronų ligoninėje, kur paskuti
nes dienas sklerozės paliestas 
gydėsi dr. V. Paprocko globoje.

Pašarvotas Universal Fune- 
ral Home, Lexington Avė ir 52 
gatvės kampe.

Atsisveikinimas penktadienį 
7:30 vai. v. Laidojamas šešta
dienį.

RUMUNIJA TARP MASKVOS 
IR PEKINGO?

Rumunijos vyriausybė gruo
džio 17 paskelbė savo palan
kumą komunistinei Kinijai dėl 
atominės bombos. Tas faktas 
aiškinamas Rumunijos noru ba
lansuoti tarp Maskvos ir Pekin- 
go. Jei kovo 1 Maskvą šaukia ko
munistinių partijų konferenci
ją ir 
nija. 
sianti

jei joje nedalyvaus Ki
tai Rumunija nedalyvau- 
taip pat.

Sovietai spaudžia Graiki
ją pritarti nuatomintai zonai 
Balkanuose ir Viduržemio pa
jūry.

— Amerika numato patenkin 
ti Egipto prašymą — duoti 
maisto už 35 mil. dol. Tai pa
pildomai prie metinės 140 mil. 
sumos. Viso Amerika yra suda- 
vusi Egiptui 947 mil.

— Amerika sutinka atidary
ti tiesioginę oro liniją tarp 
Maskvos ir Washingtono. Tai 
būtų nuolaida, jei Sovietai su
tiktų mokėti skolą Jungt. Tau
tom. TAIP, KAIP KRISTAUS LAIKAIS. Tai mūsų laikų Bolivijos piemenėlių vaizdas.

Steponas Kairys gimė 1878 
gruodžio 20 s. st. Užunvėžių k. 
Kurklių v. Ukmergės ap. Mokė
si Palangos progimnazijoje 
1889-94. gimnaziją baigė Šiau
liuose 1898. Inžinieriaus tech
nologo mokslus ėjo Petrapilio 
technologijos institute 1898- 
1908. Kaip inžinierius drauge 
su inž. Petru Vileišiu Sama
ros gub. statė geležinkeliui til
tus. Nuo 1911 parvyko Į Vil
nių ir dirbo savivaldybėje, pra
dėdamas Vilniaus kanalizaciją. 
Nuo 1918 Kaune savivaldybėje 
organizavo miesto kanalizaciją 
ir vandentiekį. Nuo 1923 lyge- 
greičiai dėstė universitete tech
nikos fakultete, kuriame jis ir 
buvo paskutinis to fakulteto de
kanas 1941-43.

Savo prigimtim ir darbais St. 
K. kaip politikas reiškėsi dau
giau nei kaip profesionalas ir 
mokslininkas. Nuo studentavi
mo laikų Įsijungė Į soc. demo
kratų veikimą. Dalyvavo 1903 
Vilniaus seime, dalyvavo 1917 
Vilniaus konferencijoje ir bu
vo išrinktas i Lietuvos tarybą. 
Kaip jos narys drauge su A. 
Smetona ir J Vileišiu važinė
jo Į Šveicariją ir Vokietiją. 
1918 pasirašė Nepriklausomybės 
aktą. M. Sleževičiaus vyriausy
bėje buvo tiekimo ir maitinimo 
ministeris, visuose trijuose sei
muose buvo soc. demokratų ly
deris. 1943 išrinktas Vliko pir
mininku. tremtyje Vokietijoje 
buvo Vliko ir jos vykdomosios 
tarybos narys, iki išvyko i A- 
meriką 1951. čia ištiktas ne
sveikatos. dar parašė dvi atsi
minimų knygas: Lietuva budo 
ir Tau. Lietuva

Veikloje buvo patrintas, kie
tai laikėsi soc. demokratų prin
cipų. be kompromisų kovojo 
prieš sovietine okupacija



TĖVAI PRANCIŠKONAI

Kristaus Gimimo šventėje

LINKIU SAVO
Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SV. JURGIO PARAPIJOS kunigai

Kun. A. JANUŠONIS

Linksmų Šv. Kalėdų , ir laiminįjų.Naujų Metų

Newark, N. J.

LINKIU VISIEMS PARAPIJIEČIAMS

Kristaus Gilumu Svęuteje

KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲ METŲ proga reiškiu savo 
nuoširdžius sveikinimus brangiem tautiečiam, išblaškytiem 
po visą pastolį, o ypač tiem, kurie, vargsta komunistų pa 
vergtoje Tėvynėje.
Laisvuose kraštuose gyvenančius lietuvius kviečiu jungtis 
į vieną galingą armiją savo gimtajam kraštui laisvinti ii

Valstybės Teatro aktorius 
Juozas Palubinskas įspūdingai 
perdavė klausytojams ištrau
kas iš Krėvės kūrybos. Klausy
tojai ilgai plojo.

Toliau sekė Krėvės raštų re
daktoriaus 4r. Vinco Maciūno 
paskaita — ‘Vinco Krėvės kū
ryba”. Po paduotos LB vietos 

sąs Ardys pa
programes da- 
t buvo Vinco.

T. BENEDIKTAS BAGDONAS, O.F.M.

T. BARNABAS MIKALAUSKAS, O.F.M.

Rt. Rev. M^jr. K. VASYS, klebonas

- Kum A. JANKAUSKAS 

Kun. JUST. STEPONAITIS.

steigtas gruodžio 4. Iniciatyvos 
ėmėsi LB vietos valdyba. Klu
bas apima laikraščių bendradar
bius — korespondentus, foto 
korespondentus ir LB Balso re
daktorius. Steigiamasis susirin
kimas, dalyvaujant LB valdy
bos nariams, įvyko Gėčių na
muose.

Navįytp Moty sutikima ruo
šia Lietuvių 'Moterų Atstovybės 
klubas ir kviečia visus dalyvau
ti. Sutikimas įvyks puikioje Mc 

S^ring 
.B jaką-

<»»■!. kad b* Bįįjetų galima gauti pąs vat 
aa ąpauda ir L£ dykos ir kontrolės komisijos 
rogrąmą, buvo Į- ųares ' K.Č.

kštyti ar iškreipti vietovardžius, 
istorinius faktus yra krimina
las, ir aš-prie tokio darbo ne
prisidėsiu. Mano parengtą že
mėlapį, kuriame Lietuvos teri
torija pažymėta tarptautinėmis 
sutartinus nustatytose ribose, 
ir kurio paruošime dalyvavo 
mūsų žymiausi mokslininkai, 
yra išleidusi Lietuvių Enciklo
pedija; juo gali naudotis ir dip
lomatai ir kas tik nori.

Manau, kad Algio Gustaičio 
sumanytas “žemėlapis” yra tiek 
pat realus, kiek reali jo kita 
idėja. — gauti iš amerikiečių 
bombonešį 30 milijonų dolerių 
vertės lietuviškoms filmoms ga
minti.

‘Man teko reta proga Ameri
koje būti Vinco Krėvės moki
niu’ — pareiškė dr. Kostas Os
trauskas. Jis pabrėžė, kad am
žiaus ir kartų skirtumai neat
veria prarajos tarp mūsų ir Krė
vės. Štai kur*'esama rašytojo—■■ 
kūrėjo.

Vietos lietuvių bendruomenė 
lapkričio 5 prisiminė Vinco 
Krėvės mirties dešimtmeti- Mi
nėjimas pradėtas gedulingomis 
pamaldomis šv. Andriejaus baž
nyčioje. Po pamaldų visas bū
rys ųuvyko. į §v. Kryžiaus ka
pines ir padėjo gėlių prie ten 
pastatyto paminklo. Vakare 
‘Nationalities Service Center* 
patalpose įvyko minėjimas, va
dovaujamas prof. dr. Jono Pu
rino. Po trumpo jo Žodžio, da
lyviai atsistoję išklausė juoste
lėj įrašytą Vinco Krėvės žodį 
Lietuvai. Tą žodį velionis pasa
kė minėdamas 70 metų sukak
ti- Jo kalbą juostelėn užrašė A- 
merikos Balsas. Besiklausant jo 
kalbos, šeštadieninės mokyklos 
mokiniai prie velionies paveiks
lo padėjo puokštę gėlių. To
liau prof. J., „Purinas, trumpai 
apžvelgęs r veĮRĮbies ^pĮgnimą 
ir veikią, pąkvttKlfflfeeT’enn- • 
sylvanijos universiteto prof. Al
fredą Senną, kuris 1947 me
tais atsikvietė Krėvę į JAV.

Man buvo garbė, kad jis ma
ne laikė savo draugu — pareiš
kė prof. A. Sennas, pasakoda
mas savo prisiminimus, kai jis 
velionies globoje profesoriavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
Kaune. Toliau pasakojo apie 
sunkumus, kuriuos teko nuga
lėti Krėvę atsikviečiant į JAV. 
Jį surasti tremtyje padėjo Ame
rikos Raudonasis Kryžius. Rei
kėjo surasti kas jį kviestu. Lie
tuviai, į kuriuos prof. A Sen
nas pirmiausiai kreipėsi, atsisa- 
kė. Lietuvius neigiamai pavei
kęs Broniaus Railos straipsnis 
“Vienybėje”. Toliau prof. A. 
Sennas kreipėsi į žydų organi
zaciją, ir ši sutiko padėti, bet 
Krėvė atsisakė pagalbą priimti. 
Pagaliau Pennsylvanijos uni-4 
versitetas sutiko būti kvietėjų.' 
Krėvei atvykti Amerikon didžio
ji kliūtis buvo nugalėta. Prof. 
A. Sennas laiko Krėvę didžiau
siu lietuvių rašytoju.

Rt.Rto.MHr. L KELMELIS 

švc. Trejybės Parapijos klebonas^ 

Kun. P. TOTORAITIS

St. Catharines, Ont.

Canada

Jau kuris laiks kone per vi
są lietuvišką- spaudą skelbiami 
V. Mingėlos parengti praneši
mai, pasikalbėjimai su “žemė
lapio autorium” Algiu Gustai
čiu. Iš tų rašinių ir pasikalbėji
mų išeitų, kad sugalvota atvaiz
duoti Lietuvą kažkokiose nau
jose ribose ir kažkokiu nauju 
būdu. Tuo .žemėlapiu turėsią 
remtis mūsų diplomatai, reika
laudami atstatyti Lietuvą B. 
Mingėlos ir A. Gustaičio nus
tatytose ribose. Keisčiausia, kad 
visuose rašiniuose minimą ma
no pavardė, ir ne tik minima, 
bet ir tvirtinama, kad J. And
rius pasėmęs visą atsakomybę 1
už kartografinį žemėlapio tiks- P3^^
lomą, jo paruošimą ir jo braižy-

Rt. Rev. Msgr. M. G. KEMEŽIS 

Kun. V. KARALEVIČIUS ’ 
Kun. J. PRAGULKCKAS i

Kristau Gimimo Sopėje to&dtai soeiktmt M 
. ' i -■ ’■»' -gins savo tavtięčiur IMįįįįį^ «r mjetas brotats ktatxDtitsf

bedamas ir melsdamosi^ Joąfmūsų Viešpats stoeflctų 

siems tyęojp daą&ctio Itontatą bmkiai

Naujtmpmą Metas ir. teisuti savo malone paęrmtmti m 

Tėvynės laisvės dienas.



Onos langų stil^Bd baigia išby
ri. O tai sudarė pavojų archi
tektūrinės reikšmės pastatui. 
Iš veikiančių bažnyčių, kiek te
ko girdėti, yra dvi, kilos pa-

dinama hiirihiarinhi laikntar 
Oficialus galvojimas T nej 
Lietuvos savarankiškos ta 
bės. Jų manymu, Lietuvą 
esanti* saugiausią] padėty, 
ją nuo priešų. ginanti Sov 
Sąjunga. Pasiteiravus, to 
esą jos priešai, atsakė, kad 
menka. Paklausus, ar jie į 
tų nurodyti bent vieną kr 
ar valstybę, kurią Amerika 
tų jėga užgrobusi* atsakė,

Visą' verstos mažėjais, sandėliais ar neužgrobė, bet nupirko —Ą 
kaip dirbtuvėmis.
kšv. Nepriklausomoji Lietuva va- (nukelia i&psl.)

Revoliucija yra gana dažnas gyvenimo. Revoliucija buvo 
žmonių gyvenimo reiškinys. Gy
vendami draugėje arba visuo
menėje, o ne kiekvienas atski
rai, kas yra neįmanoma, žmo
nės niekada nėra visai paten
kinti nei savo valdžia nei tvar
ka. Tai suprantama. Niekada 
negalima visų patenkinti taip, 
kad nesiektų dar geriau, nes 
žmogaus norai yra neriboti. An
tra, visada prasiveržia sunkiai 
apvaldomas atskiro žmogaus, 
luomo, partijos ar rasės sava
naudiškumas, siekiąs kuo dides
nės laisvės ir gerovės sau, ta
čiau. pavergdamas ir slėgda- 
mas kitus. Nuskriaustieji ir pri
slėgtieji siekia laisvės, teisy
bės ir lygybės. Čia ir yra neuž
gesinamas revoliucijų žaizdras.

Siekimas laisvės ir gerovės 
yra dvejopas. Vienu atveju žmo
nės įstengia palaipsniui ir ra
miu būdu geriau ir teisingiau 
susitvarkyti Tai demokratijos 
kelias. Krašto valdžia ir tvarka 
tobulinamos įstatymų keliu, šis 
k°bas yra lėtesnis, bet ir tik
resnis, nes viskas pamažu prog
resuoja. Antru atveju griebia
masi ginklo krašto valdžiai ir 
tvarkai pakeisti. Tai revoliuci
ja. kuri visada vartoja jėgą. 
Bet ji žmonės Įvaro į užburtąjį 
ratą. Po revoliucinio pervers
mo atėjusi valdžia labai dažnai 
pasirodo dar piktesnė, negu yra 
buvusi: Ne tiek ji--keičia gyve
nimą, kad visiem Imtų geriau, 
kiek buvusią tvarką apkeičia 
viršum kojom. ‘Kas buvo nie
kas, tampa viskas’, anot vie
nos bolševikų giesmės. Prisle
giamos dar didesnės žmonių

Sovietų Rusijoje, pavyzdžiui, 
bolševikinė revoliucija pakilo 
su šūkiu “Laisvės ir žemės’’!. 

PRIE VAISIŲ stalu Prekybos Rūmų susirinkime lapkričio 28. Kairėje Mildred Mrtchel ir dr. Marija žukaus 
kienė, paruoėusios stalus.

Marijampolės gimnazija
PRISIMINIMAI

(2) vėje, įsteigė lietuvių mokinių
Prie Marijampolės gimnazi- bendrabutį. Mokinių prižiūrėto

jos dar veikė valstybinis moki- ju buvo VH kl. mokinys Vyš
nių bendrabutis, vadinamas in- niauskas, vėliau Petrapilio uni- 
ternatas. Jame tilpdavo apie 50 versiteto matematikos studen- 
mokinių. Mokestis buvo didės- tas. Karo metu-artilerijos kari
nis nei privačiuose bendrabo- ninkas. N. Lietuvoje —paiku
čiuose. Internato prižiūrėtojas ninkas. Bendrabučio vedėju be
buvo rusas, sargas-rusas. Ate vo ilgametis Marijampolės pra- 
sekė mokinių pažiūras, ypač po- džios mokyklos mokytojas bei 
litines. Mokiniam išėjus gimna- 
zijon, darydavo jų dėžėse kra
tas. Nors mokestis internate 
būdavo aukštesnis nei priva
čiuose butuose, bet valgis pras
tesnis. Dr. K Grinius savo at- 

»
šo:‘Net rusų literatūros moty pasakodavęs apie garbingą Lie
tojoj bendrabučio mokiniai pri- tavos praeitį,. spaudos draudi- mu. Vieni pasiduodavo užhip- 
taikydavo gramatikos sakinį mą, Aušrą, Kudirką ir Lt Kar- 
kad parodytų pedagogam bloga tą jis mums parodė savo kūry- 
intemato maitinimą. Liepiam bą — lietuvių kalba sueiliuotą 
parašyti sutrumpintą šalutini gana storoką istorinės poėmos 
sakinio pavyzdį visa trečioji rankraštį. Atrodo, ta jo poema 
klasė įrašė: ‘pokušav vobščefr nebuvo atspausdinta, 
tiji obeda poskoriej begi n 
kolbasoj — pietų pavalgęs in
ternate greičiau bėk dešros”.

ŽIBURIO draugija 1906-7 m.
Penčylos name Bažnyčios gat- atskirą kambarį. Jisai mažai

nukreipta prieš vadinamus bur
žujus — caro valdininkus, dva
rininkus, stambesnius ūkinin
kus, įmonininkus, pirklius; ji 
siekė didesnės laisvės ir gero
vės vadinamaiai liaudžiai —be
žemiam, smulkiem ūkininkam, 
darbininkam, neturtin g i e m 
miestiečiam. O kas pasidarė? 
Šiandien Sov. Rusijoje valdo ne
didelė partiečių, bolševikų gru
pė, virtusi raudonąja buržuazi
ja, kuri ištaigingai gyvena ir 
savavaliauja, kai pačios Rusijos 
ir kitų pavergtų tautų masės 
žmonių gyvena skurde, nerime 
ir tikroje vergijoje. Čia vėl yra 
pagrindas revoliucijai prieš re
voliuciją. Tuo būdu revoliuci
jos ratas sukasi nesustodamas. 
Kodėl?

Kristus iš vienos pusės, — 
rašo kun. Em. Fiedleris, — ir 
Marksas su Leninu iš kitos, 
yra iš esmės priešingi. Šie no
ri dalyti, ką kiti turi, o Kris
tus reikalauja, kad dalytume, 
ką mes patys turime ... Revo- 
liucininkai šaukia “dalyti!”, gal
vodami apie tuos, kurie daugiau 
turi. Kristus taip pat sako “da
lyti”, bet galvoja apie tuos, ku
rie mažiau turi. Krikščionis pri
valo žiūrėti j apačią ir ieškoti 
tų, kuriem galėtų duoti. Tuo 
tarpu ant visų revoliucijos pla
katų parašyta “Imti!”, ir jie žiū
ri j. viršų, ieškodami tų, iš. ku
rių jie galėtų atimti. Kristui 
turtuoliai nėra joks neapykan
tos objektas, o dar mažiau pa
vydo; jie tik sukelia jam pasi
gailėjimą. čia atsiveria bedug
nė tarp Kristaus ir visų revo
liucijos skelbėjų”.
Kristus be jokio keršto, pyk

čio ir paniekos, bet su didžiau
sia meile, ir auka keitė žmogų 
iš esmės, kad jis būtų geresnis. 
Revoliucija likviduoja ir žudo,

bet šiandien žmonės neturi nei bet dėl to anksčiau ar vėliau 
laisvos savo žemės nei laisvo susilaukia savo kartuvių.

A. GRIGAITIS

‘Aušros’ bendradarbis Tomas 
žičkauskas (1844*1929), pensi
ninkas, kilęs iš sulenkėjusios 
šeimos, vedęs lenkę ir sukūręs 
lenkišką šeimą, bet P. Kriau
čiūno dėka tapęs lietuviu pat
riotu. Bendrabučio mokiniam

Bendrabučio gyventojai bu
vo FBI klasės mokiniai, lietu
viai. Jie tilpo dviejuose erdviuo
se kambariuose. Mokinys pri
žiūrėtojas Vyšniauskas turėjo 

į Klaipėdą aplankyti tęST k. 
pamatyti jo statbmnsLpastatus. 
Brolis yra Klaipėdos miesto ar- 
vbitekias, gauna 200 rublių & 
gos mėnesiui ir gyvena su žmo
na ir dviem vaikais,dviejų kam
barių ir virtuvės bute.

Klaipėda atrodė labai liūd
nai, palyginus su Vilniumi. Be 
“Neptūno” restorano, statyto 
dailininko brolio (restoranas 
visais atžvilgiais modernus), 
matėsi dar ir kitas naujas pa
statas architekto Mikėno — 
— Kultūros rūmai. Daugumoje 
vadinama “stalininė” ar
chitektūra, kuri, kaip Vilniuje 
t?*p ir K'aipėdoje, atrodo labai 
blogai. Kas daugiausiai daili
ninkui krito į aki, — tai namų 
ir namų aplinkos apleidimas.

Statoma daug. Šiuo metu vy
rauja blokinė statyba, kur išti
sos sienos su langais ir duri
mis sumontuojamos labai grei
tai. Modelis yra prancūzų. Tas 
pats modelis vartojamas visoje 

kišdavosi į mūsų gyvenimą. 
Faktinu bendrabučio tvarkda
riu buvo bendrabučio vedėjas 
T. žičkauskas, kurs gyveno ša
lutiniam kambary. Pas jį ant 
sienos kabojo smuikas ir kan- 
čius — tvarkai palaikyti. Tais 
laikais buvo tokia pažiūra “už 
vieną muštą duoda dešimtį ne
muštų’ ...

Grįžę iš gimnazijos, pietauda- 
vom, o po pietų rangdarvom pa
mokas. Vėliau, parengę pamo
kas, turėdavom laisvalaikio, ku
rį įvairiai praleisdavome: reng- 
davom savo spektaklius, patys 
išgalvodavom vaidinimo turinį, 
patys grimuodavom, režisuoda- 
vom. Vieni — artistai, kiti — 
publika. Atsitikdavo ir taip, kad 
vaidinimo metu kam nors iš 
publikos nepatikdavo kuris ar
tistas, tai atimdavo jam ūsus, 
barzdą ir pradėdavo vaidinti 
patsų, o artistas tūpdavo į 
puHBcą. Tai buvo viena iš įdo
miausių pramogų.

Užsiimdavom dar hipnotiz- 

notizavimui, o kiti dėdavosi esą 
užhipnotizuoti ir prikalbėdavo 
visokių nesąmonių, pokštų. Mū
sų tarpe būdavo ir išdaiginin
kų (fakusininkų). Didelės reikš
mės čia turėdavęs magiškas iš- 
sūreiškimas: “kokus pokus, ko- 
dskus, hopakus, vade šatene”. 
Gan daug bmSį darydavome 
sa kortomis. Kiti mėgo išpiaus- 
tinėti su piūkleliii rėmelius, na- 

Pasitažkydavo, kad mokyto
jui nepatikdavo kurte mokinys, 

Gimnazijos gydytoju tavo pradėdavo prie jo kibti, paripH- 
lenkas dr. Uactarids. Jis kartu daro dvejetukai.

mus, traukinius. Aplamai, mūsų sius iš kilmingųjų Basa Cha- buvo ir apskrities ligoninės ve- (Bus daugiau)

turi ko pasttttoėti. Yra daug 
ko mtymansTto šeimyniško. Pa
šaliniui tas neįdomu, o šeimai 
kalbėtis savais reikalais prie 
svetimo žmogau ne tad ne
patogu; bet trnemandagu.

Klaipėda, palyginus su Vil
niumi, heturiškesnė. Klaipėdo
je lietuviai sudaro 60 procentų 
visų gyventojų, Vilniuje —40 
proc. Vilniuje gatvių vardai 
dviem kalbom — rusiškai ir lie
tuviškai, Klaipėdoje — tik lie
tuviškai.

Vilniuje dailininkas gyveno 
Neringos viešbutyje, kuris sa
vo moderniu vidaus įrengimu 
yra vienintelis.

Šiaip lietuviai architektai Vil
niuje yra palikę savo žymę. 
Matėsi daug skoningai įrengtų 
krautivių, vitrinų, restoranų, 
alinių ir šia:p įvairių pastatų.

Gedimino kalno papėdėje pa
grindinai atremontuojamas se
nas pastatas, kurio viena siena 

pramogos būdavo tokios, kokias 
kas prasimanydavo.

Kartais neturėdami ką veik
ti, pradėdavome išdykauti ir to
ki triukšmą sukeldavom, kad 
mūsų bendrabučio vedėjas T. 
Žičkauskas, išvestas iš kantry
bės, atbėgdavo iš savo kamba
rio su kančiom rankoje ir plūs- 
davosi: “O, jūs icliai, zbravicie- 
liai, zdraicos, zlodziejai!” Var
todavo leiftiškus niekalus, nes 
lietuviškų nežinojo arba tinka
mų lietuvių kalboje nerasdavo.

Žinoma, senatvei reikalin
ga ramybės, o vaikystė, jaunys
tė — gyvybės, judėjimo, erze
lio, triukšmo. Nors su kan
čiom rankoje pasirodydavo, bet 
kančiaus į darbą neleisdavo — 
išskyrus kelis atsitikimus, ta
da užrėždavo kai kuriam per 
nugarą.

Kartą T. žičkauskas išvažia
vo į Vilkavžkį su choru. Mes, 
bendrabučio gyventojai, išsky
rus prižiūrėtoją Vyšniauską, 
nutarėm sunaikinti mūsų prie
šą — kančių. Končius tavo su-
pjaustytas į mažus gabaliukus pėstininkų pulko kapitonas, 
ir išmestas į tam tikrą vietą. T. Tas pulkas stovėjo Marijampo- 
Žičkauskui užklausus, kur Jum- Įėję. Kapitonas daugiausia dė
tais, atsakėm: “Savo priešą su- mesto kreipdavo j rikiuotę, žy- 
naikinom”. T. žičkauskas ty- giuotę.

. Vienu neramiausiu iš mūsų 
buvo Basanavičių Jonelis (dr. 
J. Basanavičiaus brolio sūnus), 
kuris savo išvaizda, būdu ir 
protu buvo panašus į savo pro
tėvius — totorius; atrodo, ktfū-

NEW VORKO * Prekybos Rūmų susirinkime lapkričio 28 kalba dr. J. Valiukėnas.

VIS TOS MOTERYS KALTOS

g

nų. Juk netoli Ožkubalių, kur 
gyveno Basanavičiai, Vinkšnu- 
pio dvare buvo mečetė. Tai ro
do, kad ten būta tetorių, ku
rie susimaišė, susigiminiavo su 
aplinkiniais gyventojais lietu
viais. Paprūsėje yra kaimas, va
dinamas Totorkiemiu; matyti, 
ten gyveno totoriai, kurie lai
kui bėgant sulietuvėjo.

dejas. Tas gydytojas tepripaži- 4 
no du Vaistus: jei liga apima 4 
galvą, krūtinę 
nino, jei žemiau krūtinės 
ricinos. Dr. K. Grinius rašo sa- < 
vo atsiminimuose, 
kis medicina nesidomėjo ir sa
vo nepasisekimus diagnozėje ir 
gydyme laikydavo glupstva. Iš
ėjus jam pensijon, jo vietą už
ėmė rimtas, savo dalyką gerai 
žinojęs Dr. Pavalkis.

Kasdien pavakare mariniai 
išeidavo pasivaiižčioti. ’varša- 
vine ir Kalvarijos gatvėm, šil
tu metu — miesto sode. Pava
kare tas gatves arba miesto so
dą užplūsdavo mokiniai, moki
nės, valdininkai karininkai 
Mokiniai skirtu laiku turėdavo 
grįžti namo.

Nemaža gamtos mėgėjų išei
davo vieškelių. Ypač buvo mė
giamas Vilkaviškio- Kalvarijos 
plentas. Lietuviai dar mėgda
vo Šešupę, jos krantus. Sešta- 

Kūno kultūros — gimnasti- dieniais, sekmadieniais rudais, 
kos pamokas ilgą laiką vedė pavasario laiku mokiniai dary

davo iškylas į Šunskų girią — 
(apie 5 kim. nuo miesto).

PRAMOGOS IR SVEIKATA 
— Kartą, dukart į metus gim
nazijoje būdavo rengiami vaka
rai. Pelnas eidavo neturtingų 
mokinių naudai — apmokėti 
mokslui. Vakarų programą iš
pildydavo patys mokiniai. Smui
kas (solo, ar duetas), ddekla- 
macijos, o kartais koks vaidi
nimas. J tokius vakarus būdavo 
kviečiama aukštieji valdininkai, 
karininkai arba šiaip garbingi 
miesto piliečiai, iš kurių kai kas 
duodavo penkrublinę, o kitas ir 
dešimtrublinę, įeidamas | salę.

... ... . . . . . _ r , , . „ nės. Esama motetu, kurios išGimnastikos mėgėjai pertrau- teismgumui, nuobaudai. Nu-f 7
kos meta; salėje atlikdavo įvto- skriaustam kyla kerite Boras, 
rius mankštymus, nes kūno kuL 
turai įtaisų buvo apsaai.

Sovietų Sąjungos kom. par
tijos centro komiteto leidžia
mas žurnalas “Partyjnaja Žizn” 
(Partijos Gyvenimas) šių metų 
lapkričio mėn. numeryje pa
duoda toki epizodą iš ateizmo 
propagandos.

Netoli Maskvos yra didelis 
tekstilės fabrikas. Jame dirba 
daug darbininkų. Kaip ir visur, 
fabrike veikia ateistų būrelis. 
Jie turi rūpintis vesti kovą su 
religija. Į vieną to būrelio po
sėdi atvyko iš Maskvos aukštas 
valdininkas, kuris turėjo pada
ryti pranešimą, kaip sustiprin
ti kovą su religija. Pasitarus 
su būrelio nariais, buvo sutarta 
sukviesti pranešimo pasiklau
syti visus fabriko darbininkus.

Kada svečias jau beveik bai
gė savo paskaitą, kurios susi
rinkusieji ramiai išklausė, o už
baigai įsikarščiavęs ėmė šaukti, 
kad pagaliau reikia galutinai

MOKINIŲ KERŠTAS — 
Jaunuoliai yra labai jautrūs ne-

“sutraiškinti religinius prieta
rus”, klausytojai ėmė murmėti. 
Vienas darbininkas atsistoja ir 
garsiai pareiškė:

“Viskas tai gerai, drauge 
kalbėtojau, bet kodėl jūs ko
munistai tikite į Dievą?”

Kalbėtojas paraudo lyg virtas 
vėžys. O publika dar labiau 
ėmė nerimauti. Darbininkas, 
kuris pradėjo klausimu, tęsė 
toliau:

“Mūsų mieste daugelio kom. 
partijos narių butuose ant sie
nų kabo šventi paveikslai ir ki
ti religijos ženklai. Jei taip el
giasi jūsų draugai, tai ko pa
galiau norite iŠ mūsų?”

Svečias kalbėtojas netikėjo 
savo ausims. Jis kreipėsi į bū
relio sekretorių reikalaudamas, 
kad tasai paneigtų tai, ką tvir
tino anas darbininkas. O sek
retorius pareiškė:

“TTesa, mūsų draugai netiki 
į religijos dalykus. Tačiau dau
gelis jų laiko paveikslus savo 
namuose, toleruoja kalbas apie 
religinius klausimus ir kai bu

riuodavo chi-i rie švenčia Velykas ir kitas re
tai i ligines šventes”.

__________ ' "Tad kokių priemonių grie- 
kad Uscins- < bėtės visam tam užkirsti ke-

lią?” — teiravosi valdininkas. 
Būrelio sekretorius patraukė 
pečiais ir paaiškino:

‘ ‘Mes esame ateistai, bet 
mūsų motinos, uošvės ir žmo
nos tiki. Ką mes galime pada
ryti? Negi panaudosi jėgą jas 
įtikinti? Bandome joms rodyti 
ateizmo šviesą, bet daugiau 
nieko negalime padaryti”.

Atrodo, ka<t visi' bandymai 
palenkti ištisas šeimas ateizmui 
nedavė vaisių, todėl anie fab
riko darbininkai, nenorėdami 
nuolatinio erzelio namuose, pa
liko tą reikalą moterim spręsti, 
ir daugelis tų, kurie viešai sa
kosi esą ateistai, dangstosi mo
terų skraiste, nes širdyje joms 
pritaria, toleruoja jų religinius

Teisingai “Komu nistas” 
1964 m. 3 nr. apkaltino mote
ris, kad jos perdaug religingos^ 
Esą ne paslaptis, kad kaime ir 
mieste yra nemaža moterų, ku- 

namų tetaro vieną kelią — j 
bažnyčią, kurios teskaito vie
ną knygą — maldaknygę. Pūdė- 
juota, kad prie religingų, mote
rų nesugebama prieiti, nes jos



Kun. J. KINTA, klebonas

Kun. V. DABUŠIS
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Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas;
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Adolfo SCHRAGERIO

Kun. VACLOVAS MARTINKUS 
šv. Kazimiero parapijos klebonas

šv. Vincento parapija, 
Esplen, Penna.

MES, Los Angeles Šv. Kazimiero Parapijos kunigai, šių Di-’ 
džiųjų Švenčių proga nuoširdžiausiai sveikiname visus lietuvius. 
linkėdami džiaugsmingų Kalėdų ir laimingų Naujųjų 1965 metų.

Si Kalėdų plot kėlė, kurią pagarbiai laužysime Kūčių Vaka
re, dabar labiau tesuriša mus visus meilės ir broliškumo ryšiais.

Kun. VITAS J. MARTUSEVIČIU!
Šv. Jurgio parapijos klebonas

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

. Kas girdėjo Liliją Sakytę ne-

ATSIŲSTA PAMINĖTI ' po koncerte Bostone, var-
Uotvvini yncanMįo parodo- M MpsUati Sana

j»Naw TtaM tfėA Phresgė ir - • m—-r - a~r- reiškiarą. ; štame koncerte tai
palyginamai tetaria salės akus- bm sėkmingai įveikta, išsky
sta ir solistės orus nusitei- rus porą Weifo dainą, kur 
kūnas iškėlė jos dainavimą į re- pritrūko psictotoginto susikau
tas aukštuma*. ; ptmoi Vengtinas yra gretinimas

Jau pačia (tamąja daina pa- tor pačia? tonacijos risimi wie- 
rodė visą saro baiso jėgą: stip- M M kito* Tai ne vienu 
rūmą, lygumų, grožį puikų aka- atveju programoje pMUrikė.

nes spalvos. Jo paveikslai pasi
žymi nepaprasta dinamika, ro
dos, kažkas plyšta ir griūva, 
pučia vėjai ir suka di
delius rudens lapus, kurie tau 
net veidą dengia. Paveikslų ko
loritas daugumoje šviesus, op
timistinis. Bene pirmą kartą jis 
išstatė ir tokias drobes, kurios 
vyravo juoda spalva Tie pa
veikslai buvo gana dideli, ir su 
anais triukšmingais ir žaismin
gais paveikslais nuteikė kon
trastiškai. Tamsiuose tonuose 
daugiau liūdesio, daugiau pas
laptingumo.

Modemųjų meną suprasti ir 
priimti reikia pasirengimo. Daž
nai atrodo jis baisus, nesupran
tamas, bei ar visa gali suprasti 
kas aplink egzistuoja. Ir abs
traktas veikia vienaip ar kitaip 
leidžia svajonei keliauti paslap
tingomis formomis, kopynėti 
lyg debesim, suktis su vėjo sū
kuriais. Paveikslo greit neiš
semsi. Jis tave palydi ir toliau 
už poros durų, Ir mum lietu
viam toks menas daros jau 
suprantamas. Parodos lankyto
jai ypač juo domėjosi, devynis 
paveikslus nupirko. (P.)

Boston, Mare. — Penktadie
nį, gruodžio 11, Jordano salė
je įvyko Baltijos koncertų de
vintojo sezono' pkmasis kon
certas, kurį su išimtinu pasise
kimu atliko Lilija Mcyftė, sop-; 
ranas iš Toronto, Kanados opfr 
ros solistė.

Savo gerai ir nepigiai pa* 
rinktoje programoje Lilija Sa
kytė davė pradžiai sceną ir ari
ją iš Gliucko operos “Ifigeni
ja Tauridėje”. Po to ėjo vyriš
kai keturios trumpos Roberto 
Schumanno damos (Widmung, 
Schoene Wiege meiner Leidai, 
Mondnacht ir Waldesgespraech) 
ir keturios Hugo WoKo dainos 
(Nachtzauber, Der Fretmd, hn 
Fruehling ir Er ist’s). Po pert
raukos dainavo prancūziškai 
Maurico Ravelio damos (Asm ir 
La Hute enchantė iš Scbehere- 
zados ir I/Indifferent). Po jų 
sekė lietuviška programa: VL 
Jakubėno “Ežerėlis” ir “Plau
kia antelė” ir Kazio Vikt Ba
naičio “Rods, parpulsiu” ir “Aš 
per naktį”. Pabaigai buvo arija 
“La mamma morta” iš Giorda- 
no operos “Andrea Chenier”. 
Priedui klausytojai girdėjo dar 
Balio Dvariono “žvaigždutė ir 
Puošni operos ariją iš “Turan-

Absoliučiai tobulame perda
vime nuskambėjo lietuviškos 
dainos. Jos buvo priimtos klau
sytojų su ypatingu šaltumu.

(Jordano operos arija užda
rė programą su pikiu Lilijos 
Šukytės operinio stiliaus bliz
gesiu bei jėga.

Laisvės Varpo rengtame kon
certe buvau pastebėjęs aepa-

Kunigas JONAS A. KUČINGIS 

Kunigas ANTANAS VALIUŠKA 

Kunigas PETRAS CELIEŠIUS

SVČ. TREJYBES PARAFUOS

MALONIAI SVEIKINA

VISUS PARAPIJIEČIUS

KALĖDŲ ŠVENTESE

Linksmų Šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujų Metų 

linktų visiems parapieČiams

DaM. J. Bagdonai, modernaus 
abstraktinio meno atstovas, su 
savo kūrinių parodom yra ap
keliavęs beveik visas didesnes 
lietuvių kolonijas Amerikoje.

Buvo pasilikęs tik 
•New Yorkas. Norėdamas čia 
tinkamai pasirodyti, dailinin- 
kas šių metų gegužės mėn. per
skėlė iš Washmgtono į New 
Yorką. Pradžioje buvo manęs 
tik laikinai sustoti, bet dabar, 
atrodo, kad jam patiko šis me
no ir kultūros miestas. Čia no
ri įsitvirtinti ilgesniam laikui.

Per vasarą dirbdamas rengė
si parodai, kurią ir matėme 
gruodžio 5-6 Angelų Karalienės 
parapijos dviejose salėse. Pa
rodą globojo Lietuvių Bendruo
menės New Yorko apygardą, 
nors šiaip visus parengimo dar
bus atliko pats dailininkas. To
kiu atveju rengėjai ar globėjai 
turėtų jausti pareigos ateiti į. 
taftą, padėti nuliuobti ųisus su
dėtingus ir kartais sunkius ruo
šos darbus, o nesitenkinti tik 
parodos aplankymu ar pasaky
ta kalbele.

Paroda buvo atidaryta šešta
dienį, gruodžio 5 d. 3 v. po
piet Atsilankė nedidelis būrys 
žmonių. Jų tarpe buvo Lietu
vos gen. konsulas V. Stašins
kas, konsulas A Simutis kuris 
tarė trumpą atidarymo žodelį, 

L vietos parapijos šeimininkas 
’ kun. V. Pikturna, dailininkų ir 
! publikos. Atidarant dar kalbė- 
! jo A Reventas, LB. atstovas, 
! ir pats dailininkas. Antrą dieną 

žmonių atsilankė kur kas dau
giau. Per abi dienas parodą ap
žiūrėjo apie 250.

Parodoje buvo išstatytą per 
, 60 aliejinės tapybos ir tempe

ros darbų. Buvo gana didelių 
, paveikslų (apie 10), pats di

džiausias — 8x12 pėdų. Porą 
buvo tapytų ant kilimų.

i Dailininkas yra abstraktinio 
meno šalininkas visu atsidėji
mu puoselėjąs šią meno formą, 
ieškąs įvairumo, kuo įdomes-

MIELIEMS PARAPIEČIAMS

LINKĖJIMAI

DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ 

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ



BALTIMORES ŽINIOS

IŠ LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS

NEW HAVEN, CONN.

1332 Halsey St. 
Brooklyn, N. Y.

Jau . seniai praėjo “Antrojo 
Kauno” pasirodymas New Yor 
ko Sėtuvių kolonijos scenoje, 
fr antrą tartą su dideliu pasi-

buvo šio seminaro organizato^ 
rius ir vadovas.

—Worce»ter, Man. Vasario 
6, St. Šalkauskio kuopos moks
leiviai ateitininkai rengia stu
dijų dieną. Maironio parke. 
Smulkesnės žinios bus paskelb
tos vėliau”.

Įėjimas — $2.00

CLEVELAND. OHIO
NOBWOOD, MASS.

nos kartos lietuviai: Lionginas 
Baronas 68 metų, Juozas Ber- 
tašius 81 ir Mykolas Mackevi
čius 68. ..................

; US Treasury Department
: temai Revenue Service District 

Director 1964 gruodžio 7 rai
tas CH-EO-64-272. Lietuvių

į Fondo mokesčių reikalus su- 
tvarkė LF teisinis patarėjas 
adv. Vytautas Jasas. Fondo rei
kalais prašoma kreiptis: Teodo-; 
ras Blinstrubas (valdybos pir*

h min.), 7243 So., Albany Avė./ 
Chkago, III, tek: Iffi 44076. J

siklausąs kolektyvas. P^ogra- jas ir, paskutinę pahaigiw po
nia, sudaryta iš ilgesnių ar > dėti B naujo. O skraidyti 9Ū 
trumpesnių gabalų, eina viens lengvai nes tėra 8 asmens, ne- 
po kito nepaprastai sklandžiai, 
be užsikirtimų, trukdymų. Visų 
aktorių gera vaidyba, puiki dik
cija, tinkamas grimas ir leng
vas apdaras. Daugeliui scenų 
yra surinkti jų pačių žodžiai. 
Kai kurie vaizdai yra tiek geri, 
kad man priminė vieną labai 
žinomą panašaus žanro Pary
žiaus teatrą, vardu “Grand Gui- 
gnol”. Tik tam teatre statomi 
gabalai yra ilgesni ir kai kurie 
jau labai “prancūziški.”

Balto metinis aukų vajus
Jau yra gauta Baltui aukų 

1500 dolerių. Vajaus komitetas 
nuoširdžiai dėkoja. Jfr. Jurgio 
parapijos klebonui kun. B. Iva
nauskui už leidimą bažnyčioje 
rinkti aukas. Patikrinę bažny
čioje gautus vokus, radome au
kų virš 700 dol.

Prieš tris savaites komitetas 
išsiuntė virš 200 vokų tiems 
lietuviams, kurie savo aukos 
bažnyčioje nebuvo atidavę ir 
kurie gyvena už Clevelando ri
bų. Deja, iki šiam laikui tik ke
lios dešimtys aukotojų tėra at
siuntę savo aukas. Komitetas 
nuoširdžiai prašo; jei kas šiais 
metais dėl kurių nors priežas
čių negalėtų duoti Baltui au
kos, grąžinti voką tuščią. Ne
gaudami atsisakymo būsim ver-

— A Šagalas, gyv. Holly- 
woode, Floridoje, neperseniai 
išleidęs eilėraščių rinkinį — 
“Plauk mano laiveli”, parsive
žė iš Lietuvos savo žmoną, šio
mis dienomis jis buvo nuskri
dęs Chicagon žmonos pasitikti.

— Algis Raulinaitis, dešim
tį metų išbuvęs Los Angeles 
Sv. Kazimiero parapijos choro 
pirmininku, šias pareigas per
leido Albinui šeškui. A. Rauli- 
naičiui esant pirmininku, cho
ras išaugo skaičiumi ir pajėgu
mu, turėjo daug sėkmingų pasi
rodymų. Kalėdose choras ruo
šiasi pagerbti savo buvusį ilga
metį pirmininką ir dalyvauti jo 
naujos rezidencijos pašventini
mo iškilmėse.

SULAUKĖ AUKSINĖS 
SUKAKTIES

— Solistas Antanas Pavasa
ris, prieš porą metų atvykęs iŠ 
Venezuelos į Los Angeles, at
einančių metų pradžioje ruošia
si savo koncertui

Perskaitytas praeito susirin
kimo protokolas, pirmininkas 
Wesey padarė pranešimą apie 
tarybos posėdį spalio 12 Bayon- 
nėje.

Apskritis kas ketvirtis metų

gos atostogavo Miami ir taip 
pat dalyvavo taupymo ir pas
kolų lygos kongrese į kurį bu
vo suvažiavusių iš JAV apie 
5,000 atstovų.

gėjams, įteikimą parapijos var
du iš medžio drožto Vilniaus 
Aušros Vartų Marijos paveiks
lo, taip pat už aprašymą laik
raščiuose. Dėkojame ir sveiki
nusiems laiškais: kun. .A. Ja
niūnui, kun. J. Svirskai, kun. 
A. Kneižiul Antanui F. Knei- 
žiui ir Providence šv. Kazimie
ro parapijos klebonui. Balio pir
mininkui kun. V. Martinkui. 
Ačiū visiem, kurie prisidėjo 
prie mūsų pagerbimo, sveikino 
teikė dovanėles, dalyvavo po
būvyje. Visus prisiminsime sa
vo maldose.

ko tokias geras įspūdžius. Ta
čiau iki šiol nieks nė žode
liu neužsimmė spaudoje. Lau
kiau didelės ir užtarnautai ge
ros recenzijos, arba — bent 
šiokios tokios. Pas mus, teatra
lus, yra sakoma: geriau bloga 
recenzija, negu jokios.

Teisingą, užtarnautą ir labai 
gerą recenziją apie Antrąjį Kai
mą, parašė Dirvoje* buvęs Kau
no konservatorijos fonetikos 
mano mokytojas poetas S. San
tvaras. Jis rašė apie “Kaimo” 
pasirodymą Bostone. Lygiai to
kie pat geri ir užtarnauti žo
džiai priklauso ir iš New Yor-

Kalėdiniai sveikinimai, ku
riuos išsiuntinėjo parapijos kle
bonas ir vikarai, šiemet atspaus
dinti drauge su pop. Pauliaus 
palaiminimu. Laiške aprašoma 
parapijos veikla iki Naujų Me
tų. Primenamas raupsuotųjų va
jus, kuris vyksta Advento me
tu šv. Alfonso parapijoje. Ra
gina visus savo auka prisidėti 
prie šio vajaus. Praneša, kad 
Baltimorėje Šiluvos koplyčiai 
surinkta 16,000 dol. Kviečia
mi k- J^įti sav^auka prisidėti.

9$: ^ARunuU^tnteykfos kalė
dinė programa buvo gruodžio 
13. Klebonas ir parapijos ku
nigai vaikam išdalijo dovanas. 
Dovanėlę gavo ir visi dalyva
vusieji

Lietuvių posto 154 kalėdinis 
parengimas bus gruodžio 20 lie
tuvių svetainės klevų kambary
je. Pradžia 2 vai. Kviečiami da
lyvauti su šeimom. Vaikam bus 
dalinamos dovanos.

Sodalietės nuo gruodžio 13 
lanko senelius, esančius prieg
laudose ir ligoninėse, dalinda
mos jiems dovanas.

Vincas Karpavičius, senos 
kartos lietuvis, ilgai gyvenęs 
Baltimorėje, <po sunkios ligos 
mirė Union Memorial ligoninė
je gruodžio 7. Velionis visą lai-

— Kun. Petras Coltošius gruo
džio 4 dieną kartu su kitų pjK 
vergtų tautų atstovais dalyva-" 
vo Pietinės Kalifornijos uni
versitete, Los Angeles, suruoš-; 
tame seminare ir padarė platų 
pranešimą apie tikėjimo padėtį

— Kun. J. Svirnelis^alezie- 
tis vienuolis, misionierius Indi
joje, sveikina Darbininko 
skaitytojus bei misijų rėmėjus, 
linki linksmų Kalėdų švenčių 
bei laimingų Naujų Metų drau
ge su visais misijų mokyklos 
vaikais. Jo adresas: Rev. J. 
Svirnelis Savio Juniorate, Maw- 
lat Shillong P.O., Assam, In-

čiami manyti, kad mūsų siųsti 
aukų vokai kur nors dingo. Vėl 
turėsime siųsti ir pašto išlai
das padengti iš tų pačių aukų.

Užbaigę šį aukų vajų, auko
tojų sąrašą skelbsiniėJ spaudo
je, o komiteto ižd. J. Balbatas 
duos visiem aukotojiem pakvie
timus. Aukų vajų užbaigsime, 
kada aukų rinkėjai baigs aplan
kyti visus lietuvius.

Baifo vardu nuoširdžiai dėko
jame visiem, kurie jau yra ati
davę savo aukas. Su pagarba ir 
artimo meile. Baifo aukų vajaus 
komitetas: direktorius dr. VI. 
Ramanauskas, 55 sk. pirm. P. 
Mikšys, 66 sk. pirm. K. Gaižu
tis, ižd. J- Balbatas, A. Banis, 
V. čyvas, A. Karsokas, J. Ku- 
zas, J. Mikonis, F. Navickas ir 
P. Zigmantas.

PhtlacMphia, Pa. — Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčioje su
teiktas palaiminimas Stanislo
vui ir Apolonijai Žvigaičiam, 
sulaukusiem savo santuokos 50 
metų Mišias jų intencija spa
lio 11 aukojo kun. S. Mažeika. 
Sukaktuvininkai išaugino vie
na dukrą ir du sūnus. Duktė 
yra Nekalčiausios Marijos šir
dies kongregacijos vienuolė, 
sesuo Marija; sūnūs — Stanis
lovas ir Povilas; gražiai auga 
trys vaikaičiai (anūkai). Stanis
lovas žvigaitis į JAV atvyko iš 
Lietuvos 1910, o Apolonija— 
1909. Gyvena Philadelphijoje. 
6718 Cobbs Creek Prkwy. (SG)

salė. Priklauso padėka New 
Yorko skautam akademikam, 
kurie padarė du didžiai gerus 
darbus. Parodė New Yorko lie
tuvių gyvenimui “Antrąjį Kai
mą’ ir gražų pelną doL) 
padovanojo Tėvams Pranciško
nams, kad New Yorke greičiau 
atsirastų jau seniai laukiami lie
tuvių kultūros namai.

Rožė Mainelytė

bės šventės minėjimuose, savo 
kuopose surengti minėjimo pro
gramą.

Apskritis kitais metais ren
gia pikniką Bayonnėje. Tiksli 
data bus pranešta vėliau.

Joseph Boley kalbėjo apie ri
tualą. Jei-bus pakankamai kan
didatų tai pakėlimas į trečią 
laipsnį vyks kitame apskrities 
susirinkime. Metinė komunija 
ir pusryčiai bus kovo 14 Pater- 
sone. šeimininkais bus 61 kuo
pa. Kovo 7 visi savo parapijo
se mini šv. Kazimiero šventę..

Brooklyno kuopa Kalėdų die
ni Lietuvių Atletų Klube ren
gia šokius.

Reiškiame užuojautą Dorot- 
hy Dutkus ir visai šeimai, mi
rus jos motinai.

Susirinkimas baigtas vyčių 
himnu. Maldą sukalbėjo kun. 
A. Kardas. Kitas susirinkimas 
bus kovo 14 Patersone.

Reiškiama nuoširdi padėka 
visiems, kurie prisidėjo prie su
sirinkimo ir kurie jį globojo.

Linkime visiems linksmų šv. 
Kalėdų Dėkojame Draugui, 
Darbininkui, Garsui, kad jie 
tiek daug dėmesio skiria Lietu
vos vyčių veiklai. F.V.

New York, N. Y. — New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities su
sirinkimas buvo gruodžio 6 d. 
Aušros Vartų parapijos salėje. 
Šeimininkais buvo 12 kuopa. 
Susirinkimą sukvietė pirminin
kas Al. Wesey, maldą sukalbė-

— Simono Daukanto mirties 
šimtmečiui atžymėti Pedagogi
nis Lituanistikos Institutas Chi- 
cagos Jaunimo Centro prieme
nėje pastatė specialią atminimo 
vitriną. Vitrinoje iškabinti S. 
Daukanto gyvenimo ir jo kūry
binio palikimo vaizdai. Jų tar
pe yra tokių, kurių daugeliui li
gi šiol dar nėra tekę matyti. Mo
kyklom, jaunimo organizacijom, 
besirūpinančiom lietuviškuoju 
švietimu bei tautiniu auklėji
mu, ši Daukanto atminimo vit
rina yra viena iš vaizdingiau
sių priemonių supažindinimui 
su ana žymia lietuvių tautos as
menybe. Vitriną galima apžiū
rėti kiekvieną dieną bet kuriuo 
laiku ir be jokio atlyginimo. 
Vitrinos mecenatas — Lietuvių 
Istorijos 'Draugija, kuria vado
vauja kun. dr. K.A. Matulaitis, 
MIC (pirm.), J. Damauskas, St. 
Dirmantas, J. Rugis, A. Rūgytė 
ir A- Vadopalas.

apsikrovę dekoracijomis bei 
ypatingais drabužiais •

Neteko išsikalbėt, ar jie shi- 
dijuoja teatro meną, ar ne, bet 
pasirodė kaip tikri profesiona
lai. Gali scenoje paslėpti saro 
veido bruožus, figūrą ir kitą, 
bet nepaslėpsi neįtikinančias 
vaidybos. Tik linkėtina daugiau 
drąsos. Dabar ‘Antrojo Kaimo’ 
aktoriai rodosi lyg susitaiką, 
lyg bando, kaip čia publika rea
guos, bijo paliesti skardžiau sa
vo satyros. Galėtų paliesti daug 
aštriau lietuvių ir amerikonų 
mums nebesvetimas gyvenimo 
aktualijas. Teisingai St. San
tvaras rašo: satyra ne tik juo
kina, bet ir svarina. Sveikinti
nas ‘Antrojo Kaimo’ kolekty
vas dar už tai kad jie lanko 
teatrus, žiūri, kas gero televi
zijoje, ir seka šių laikų gyve
nimą.

Susidomavusios gražios pub
likos prisirinko pilna, nemaža

ką dirbo siuvykloje. Dalyvavo 
įvairiuose lietuviškuose paren
gimuose. Gedulingos mišios už 
jo sielą buvo gruodžio 10 šv. 
Alfonso bažnyčioje. Palaidotas 
New Cathedral kapinėse. Liko 
nuliūdę: žmona Konstancija, 
sūnus Bernardas, sesuo Julija 
ir eilė vaikaičių.

Jonas Jakutis, senos kartos 
lietuvis, mirę gruodžio 10. Ve
lionis buvovienas iš seniausių 
lietuvių, pažymėjo įvairia vei
kla, dalyva^uparapijos paren
gimuose. Buvo šv. Vardo drau
gijos narys. Penki kunigai au
kojo gedulingas mišias už jo 
sielą šv. Alfonso bažnyčioje 
gruodžio 14. Palaidotas Holy 
Redeemer kapinėse. Liko nu
liūdę: žmona Marė, dukros Ju
lė ir Ona, sūnūs Jonas, Alber
tas ir eilė vaikaičių.

Jonas Obelinis

Padėka
Sv. Jurgio parapijos steigėjai 

nuoširdžiai dėkoja savo ir savo 
šeimų vardu už šaunų banke
tą,^ rengtą mums pagerbti.

Nuoširdus ačiū klebonui kun. 
A. Abračinskui, vikarui kun. A. 
Janušoniui, parapiečiam, soda- 
lietėm, šv. Vardo draugijos na
riam ir kitiem. Dėkojame buvu
siam klebonam: ' kun. J. švagž- 
džiui ir kun. F.E. Norbutui, bu
vusiom vikaram kun. P. ša
kaliui ir kun. A. Klimui už pa
sakytas sveikinimo kalbas. Ačiū 
parapijos seselėm ūž paruoši
mą vaikučių mergaitėms —C. 
Kriaučiūnaitei, J. Navickaitei ir 
R. Vinefsky — už įteikimą mal
dų puokštės ir sudainavimą Il
giausių metų, Stasiui Drost — 
už grojimą akordeonu (solo), P. 
Kamantauskienel O. Pazniokai- 
tei ir vargonininkui V. Kaman
tauskui už dainų programos iš
pildymą, Elenai Gotovich ir O. 
Pazniokaitei už įteikimą A. Ku- 
dirkienei ir B. Kudirkai te i gra
žių rožių puokščių, P. Jarui už 
jo paties sukurtas ir paskaity
tas eiles, skirtas parapijos stei-

LIETUVIŲ DARBININKŲ 
SĄJUNGAI 50 METŲ

Lietuvių Darbininkų Sąjun
gos centro valdyba posėdžiavo 
Bostone gruodžio 12. Dalyvavo 
dvasios vadas prel. Pranciškus 
Virmauskis, pirmininkas V. Ku
dirka iš Norwood, Mass., vice- 
pirm. V. Paulauskas iš LowelL 
Mass., sekretorius J. Glavickas 
iš Worcester, Mass., iždininkė 
B. Kapočienė iš Bostono, iždo 
globėjas B. Jakutis iš Medford, 
Mass.

Išklausė pirmininko ir iždi
ninko veiklos pranešimus, 
svarstė organizacinius reikalus. 
Nutarė organizacijos auksinį 
seimą surengti 1965 metais rug
sėjo pabaigoje Bostone.

Susirinkimas palinkėjo prel. 
Pranciškui Virm auskiui gimta
dienio sukakties proga ilgiau
sių metų ir įteikė dovanėlę.

Lietu v iy Atletų 
Klube

NEWARK, N.J.

Baifo 35 skyrius drabužių ir 
pinigų vajų pradėjo su Padė
kos diena. Vajus tęsis iki kitų 
metų pradžios. Jau daugelis į- 
teikė aukas vajaus pirmininkui 
kun. P. Totoraičiui ir kitiems 
komiteto nariams. Baifo vajus 
vykdomas laiškais ir aukų la
pais. Vajaus komitetas kviečia 
visus atsiliepti į laiškus ir at
siųsti savo auką.

Aušros Vartę šeštadieninė 
mokykla savo kalėdinę eglutę 
rengia gruodžio 27, sekmadie
ni, 4 vai. popiet naujoje para
pijos salėje. Po programos 
bus šokiai'grojant gerai muzi
kai. Kviečiami visi apylinkės 
lietuviai atsilankyti ir pamrty- 
ti gražią vaikučių programą.. 
Šiais metais šeštadieninėje m<F 
ky kloję mokytojauja Ona Skur* 
vydienė ir Danutė Rogers. Tė
vų komiteto pirm, yra Viktoras 
Jokūbaitis. N.W..

Pamoktas Katady 
švončtę motu

Gruodžio 24 Kūčios. Išpažin
čių klausoma nuo 3 v. iki 6 v.v. 
ir 7 iki 9 v.v. Bernelių mišios 
12 vai nakties.

Kalėdų dieną mišios 8, 9, 10, 
11 ir 12 vai >

Per Naujus Metus mišios 
kaip sekmadienį.

išleis savo biuletenį. Jei me
džiagos bus daugiau, tokį biule
tenį leis dažniau.

Kazys Strolis išrinktas Lietu
vos reikalų komisijos pirminin
ku. Visi nariai paraginti daly
vauti Lietuvos nepriklausomy- 

jo kun. P. Žemeikis, dvasios va
das. Sveikino vietos kuopos pir
mininke Vincas Jankauskas ir 
parapijos vikaras kun. A Kar
das.

BRIDGEPORT, CONN.

Praėjusią savaitę iš šv. Jur
gio bažnyčios buvo palaidoti du 
geri parapiečiai: Augustas Stan
kevičius ir Julius Cepsky.

Parapijos surengti laimėjimai 
davė virš 2000 dol. Daug dar
bavosi kleb. kun. P. Pranckus 
ir šv. Jurgio gildos draugija.

Visi lietuviai kviečiami sek
madieniais dalyvauti vienuolik
tos valandos sumoje ir įsijung
ti į lietuvišką giedojimą. Vėliau 
kai bus gautas lietuviškas teks
tas, lietuviškai giedosime ir mi
šias. Visi ateikime ir atveskime 
savo jaunimą į bažnyčią ir gie
dokime kartų su choru, kad bū-

Ruošiamės sutikti 
Naujus Metus

LB apylinkė vadovybė ir 
šiais metris rengia Naujų Metų 
sutikimą gruodžio 31 d., 8:30 
vai Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Rengėjai nesiekdami dide
lio pelno, už gana prieinamą 
kainą (5 dol. asmeniui, mokslei
viams — 2.50), stengsis įprastu 
vaišingumu svečius patenkinti. 
Parengimo pelnas skiriamas 
šeštadieninės lituanistikos mo
kyklos išlaikymui. Vietų skai
čius ribotas, kviečiama staliu
kus rezervuoti ir bilietus įsigy
ti galimai greičiau pas Jonynie- 
nę, tel. 469-0942 ir Gruzdį — 
tel 624-2273. (Š.)

gruodžio 25 d.
1964

Nuoširdžiai dėkingi

Vincas ir Pranas Kudirkai

HARTFORD, CONN.

Pral. J. Aimbutu stipandijus. 
Gruodžio 8 buvo prisimintos 
metinės, kai mirė prel. Jonas 

'Ambotas. šv. Trejybės bažny
čioje gedulingas mišias aukojo 
naujasis klebonas kun. Juozas 
Matutis Vakare jis padalino 
prel J. Amboto vardo 1964 m. 
stipendijas (scholarship). Jas 
gavo G. Astrauskas (Ostroske), 
gyv. 33 Marion St. Dona Ats- 
tupėnaitė, gyv. 132 Harvard 
St, ir Veronika Dragelytė, gyv. 
43 York St. (P)



RESTAURANTS
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CARTERET

Sales AssocLat'.on, Ine.
Creative Hair Stylist
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A Happy Holy Season to Ali 
Our Friends and Patrons

Cakes Made to Order 
For Holiday Affairs

99 E. ML Pleasant Avė. 
Livingston. N. J. 

Open 5 Days a Week 
Call 992 - 8230

112 - 49 Roosevelt Avė. 
Corona. L. I. 
HA 9-0565

165 Roosevelt Avenue 
CARTERET, N. J. 

(201) 541-4191

48 Mutberry Street 
Yonkera. N. Y. 

(914) YO 3-5048

f

RALPH KAGAN 
ELECTRICAL OON11LACTOR

A Happy Holy Season 
to all our Friends and Patrons

BIASE'S RESTAURANT

HELLER BROS.
THE FINEST IN BAKING

teste

n2SKs»ndStreet

TW1-5W

Mcrry Christmas 
and a Haopv New Year 

to our friends and patrons

TOWN ROSE
BAKE SHOP

Ęirthdavs - Weddings 
Confirmations 

From a Cookie to 1,000 1b. Cake 
542 East 14th Street 

OR 3-1164

ate ategĮiiiatecmga ateater

ROCKAWAY

Raute«

(201) O A 7-7250
LY7-4450

RICHMOND CLEANERS

Kna 
Avė.

Richmond Hill. L I.
(Call) MX 1-0363

Dyeing - Laundry - Sinrts 
We operate our own Plant 

Free Pick-Up and Delivery Service

framateteitetetefcumvmtekvMmtektek

Metropolitan Life Insurance Co. 
‘ Serving the Brome Area

ii

j

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

VAN GORDONS
COLLISION

' Merrick Road. Amityville. L.I. 
Your car will undergo Service 

by skilled personnel 
and leave our place as good as new 

Reasonable Price
All work guaranteed 

We feature Towing Service 
May We Serve You?

516 - MY 1-7804

Frank Pennacchio
PLUMBING

353 Columbus Avenue 
WHITE PLAINS. N. Y. 

(914) WH 9-1374

I

amate

HENNY’S STEAK HOUSE

Fomoūs for Steaks 
and Sea Food

for your dam protectįon

Finest Black Angus-Meat

76 Richmond Avenue 
Port Richmond. SJ. N.Y. 

YU 1-2515

OYSTER BAY RESTAURANT
Pietūs - Vakarienė - Kokteliai 

Banketo stalo specialistai. Nuo 25 
iki 500 žmonių. Spalio - lapkričio - 
gruodžio rezervacijoms skambinti 
banketo bedėiui: LH 5-8402.

31-01 Broadvray. Astoria. L.I.

For BHter IVe/idin?^ 
and Weekend Dancing

TUXEDO BALLROOM
210 E «6th St. and 3rd Avė. 

New York City 
RE 4-7335

SINCLAIR
Service Station

General Repairs on all Cars 
Factory Trained 

Transmission Mechanic on Duty 
Fisher Blvd.

Toms River. N. J, 
(201) 349-5030

SY 2-9370 
Evening TA 4-7717 

maamutevmvmumunvmvmam^ m

“Have Yon Met My Mother’*
A booklet which telis about becom- 
ing a Religious in a communitv of 
Franciscan Sisters. who devote 
themselves to the service of the 
poor and the siek. Write to:

Mother Provincial 
Franciscan Sisters of the Poor

Mount Aiverne Convent 
Warwick. N. Y. 10990

CHANTILLY RESTAURANT

Catering - Weddings - Banquets 
Parties and Sočiai Functions 

Business Mens Lunch

3879 Amboy Road, Great Kilis 
Open 7 days per vveek 

Call YU 4-9888

1609 New York Avė., Union City

STEVE’S
Specializing in Automatic 

Transmissions 
. and Motor Rebuilding

AAMCO a
Automatic Trassmission, Ine. i

Transmission Specialist

CHICKEY’S
Beauty Salon

Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

to our Friends and Patrons

2187 Richmond Avenue 
NEW SPRINGVILLE, S. I. 

GI 8-8379

74 South Essex Avė. 
Orange, N- J. 
OR 4-8334

» amate arnaaga amam

VILLA BIANCA’S
CONTINENTAL CUISINE

i 
į

pamate ate gm am Jte>-

HOUSE OF COLOR
b

410 So. Orange Avė. 
NEWARK, N. J.

E. Terms Arranged
(201) 624-1363 

Ivan Giniger, Mgr.

Air Conditioned 
Open Friday till 8 PM

608 Midland Avenue, S. I. 
Call EL 1-9412

Proudly announces the opening of a 
NEW MODERN SNACK BAR 

featuring a fUll line of 
Hero Sandwiches 

, For a Full Course Dinner 
and a real treat, dine with us 

in our new modem dining room 
and enjoy the finest German-Italian 

foods in New Jersey.
Complete Soda Fountain featuring 

Breyer’s Ice Cream 
Open 7 days 7 AM to 1 AM 

We Deliver 
UN 4-9318 — UN 4-5340 - 1 

Rocco Biase, Prop.

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke. 

Huntington Station. L. I.

CHIN^SE-AMERTCAN CUISINE 
at its verv best

Wines and Liguors 
Facilities for small private Parties 

Mcmbers of Diners’ Club 
For reservations call HA 3-5937

NEW BONAPARTE

i
i 
i

1613 AVENUE M , 
(Next to Elm Theatre)

DEwey 6-6880
Have vou tried 

RALPH SORENTINO'S 
Famous Italian Cuisine ? 
“Where the Stars Meet”

A La Carte Dinners - Cocktails 
Parties Accommodated

16Sth Street & Northern Blvd. 
FLushing 3-7065 
“We Cater Also*’ 
Buffet Luncheon 

Monday thru Friday 
Continental Dinner every Evening

’amamtfaamemgaam
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W a lipa pers of Distinction 
and O’Brien Paints

101 W. Palisade Avenue 
Englewood. N. J. 
(201) LO 9-1534

f

b 
b

THE STICKLE 
Funeral Home 

Ine.
For Integrity, Dependability 

and Ethics 
La Rue Road

New Foundland, N. J. 
OX 7-6700

i

A C. TRANSPORTATION 
Ine. 

GOLDSBERRY TRUCKING. Ine.

Sunset A: Salem Roads 
Burlington Township, N. J.

Haulers of Asphalt 
and Fuel Oiis 

(609) 387-1470

TIIREE JAYS
Restaurant H

Community Surgical
Pharmacy Supply

Hospital - Beds - VVheel Chairs '
Beita and Trusses 
Sales and Rentals i

: 24 hr. prescription & oxygen servica ;

114 Locust St.. Tom’s River, N. J. ii
(Next to S.C.P. & L.C.O.) ■ f

349 - 2990
teste maste gĮžtetamtmetete/te ,«s c«t* 1

i
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DISPLAY' A Happy Holy Season to All 9

A. BAKKER A SONS, Ine. j 
BUILDING SUPPLIES

Lumber - Pre-Flnished Plywood S 
8 Sewell Avenue 1

Clifton, N.J. 772-2864 
wtvmteWtetew»tekteMtetew*tete»J

Season’s Greetings! j
“Dependable and Efficient” į

BEACON CABINET |
Manufacturing Company g

(201) 622-2814 
124-30 Adams Street

Newark, N.J. 1!

The finest tribute you can give them 
is a florai gift whether it be Thanks- 
giving. Christmas, or New Year___
Weddings. Proms, Funerals. Depend 
upon E. Frank - Ftorists. 152 Mon- 
tague St.. B’klyn, N.Y. We deliver. 
Flowers wired anywhere. Phone or- 
ders welcome — Call MA 4-3975.

MOVĖ UP to
ROCKLAND COUNTY

We
COVER THE ENTIRE COUNTY

See MeRICKARD REALTY 
60 So. Main Street, New City

CONTINENTAL 
BARBERSHOPAMELIA’S 

BEAUTY* SALONį 
į 
b 
J 
i 
J 
r 
'b 
1

914 NE 4-4654
4ACKS TAILOR SHOP

The Finest TaŪor in Town
STAR BAKERY

EL 1-9724

amamamamamamateate

DEVOYS TAXI SERVICE amamamateateamweateam«»«teateanr

i
ORDERS TO TAKEOUT

67-17 IVoodside Avenue

h
i

BamamgBamamamamaĮaamamaa
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i iMANNING'S
V. L HAAS CO., Ine.

Auto Repairsį

■e arn am ate amatam ate am j mamamaB,iaą ate am ate ate am am *m am am amo

V-l SERVICE STATION

MrSORLEY’S
G'd Ale House

Riciiard Blyden DISPLAY XMAS SHOPING
•amamamamamam

EL CORTUOJILL'S BAKERY
Ali our goods are baked and made A HAPPY HOLY SEASON

1885 McDonald Avenue

ES 5-0900
am amam am am ami

J. W. BERNHARDT, Ine.
>ZH»WAY DINER

i
Dial 392 - 6135

Elect. Contractors 
and Engineers

A Happy Holy Season to Ali 
Our Friends and Patrons

Metered De’i vertes 
E.sso Heating Oils

Vtet kailiniai siuvami mttsų siuvyk
loje. todėl kainos pigios. Pirkdami 
bet ka ateikite pas mos Ir feftikin-

(609 ) 589-2747
PITMAN, N. J.

A Happy Holy Season to Al! 
Our Friends and Patrons

32 Bank Street 
Tienton. N. J. 
(6C9» 695-7421 
or WH 4-1848

422 38th Street 
Union City, N. J. 
(201) 867-4291

51 East 42nd Street ■ 
N«w York City 

MU 7-6678

DUKE’S 
SERVICE CENTER

33 Witherspoon Street 
PRINCETON, N. X

217 Canal Street 
Stapleton 
YU 1-7080

83-12 Parsons Blvd.. Jamaica. LJ. 
at Grand Central Parkvay

Jamaica - FtashĮng 
Kew Gardam Hills

OTL BURNiuJR 
SALES and SERVICE

921 Bergen Avenue 
Jersey City. N. J. 
(201) OL 3-3424

ZUCCARO’S 
BEAUTY SALON 

Hair Styling at Its Finest

Complete Auto Repairs 
Tires - Batteries - Accessories

616 East 180th Street 
BRONX, Y. 

FO 4-9707

Home improvement, aluminum sid- 
ing and all colors roofing, gutters.

CONTRACTING PAINTER 
and OECORATORS

For the Finest in Foods 
Open 7 Days a Week

Duke & Courtland Street 
New Brunswick, N. J. 

Call 545 - 8333

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE

814 Stuyvesant Avenue 
Trenton, N. J. 
Call 396-8553

Palmer Avenue 
West Keansburg. N. J. 

(201) 787-9675

TWYFORD 
ATLANTIC STATION 

& U-HAUL

Warvdck Road 
784-0112 

STRATFORD, N. J.

For Fast Reliable Service 
TW 8-7720

Mechanic on Duty

1866 Atlantic Avė. 
Brooklyn, N. Y.

7 Laight Street 
New York City, N. Y.

WO 6-2100

Call 924-4225 ask for 

Tony and Bert — Ovmers

206 E. 29th Street 
Nevv York Citv. N. Y.

MU |-0840

15 East 7th Street 
New York Citv. N. Y. 

GR 7-9363

i

Safe Dependable Storage
Woodbury Road & Holly Avenue

Open 7 AM - 10 PM Friday

drvwall finishing. SpeciaI consider- 
ation to reherious groups. 612 -1635. 
526 Vanderbilt Avenue.

i

ii i

i

and Italian Cuisine

Open 6 dayS*— Call EL 1-9724 
199 New Dorp Lane

TUNG-BO
CHINESE - AMERICAN 

RESTAURANT

552 Sutta&^venue 
BrookJyK N/Y.

Dl 24418 •

LEE CHEVROLET

Moving & Storage. Ine.

Wide variety of nevv Chęvrolęts 
in stoe.k : 

lig trade-in allowances 
on your present car. 
476 West Union A ve. 
Bound Brook. N. J. 

(201) EL 6-2460

atesmmeg's-tesite ute'V’-s arnote Jte g* 
Seasons Gi^etin^s

from Mr. M. MAGGI of 
MAGGI S RESTAURANT 
One of the better restaurant? in 
Ycnkers. vvhere you are ahvays 

assured of delicious. vvholesome food 
at the right price in a comfortable 

atmosphere
351 Sew Mill River Rd. 

Yonkers. N. Y.
(914) YO 9-8794

V. H.
OJ Burner Supplies

t
L
s

i
į
i

For Airports - Weddings 
and Hospitals

186 Bay Street 
Staten Island 
Call GI 7-2500

GI 8-8000

sKvgvfedUF^NG A SIDING 
COMPANY

r 
h

JIM DANDY
One Hour CIeaners

One-Hour Ory Cleaning 
Shirt Laundry 
Shoe Repairing 

Formai Wear Rentai 
1 White Horse Pike 

Somerdale — 783-9709

ocma*gm:te«o«m«*«te0e«m-cram

MEISNER BROS.
L'f fit’es, Ine.

Fcr the Finest in Fuel Oil 
les and Service of Oil Burncrs I 

«■ 

J
i
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Complete Dinners 
Dclicious Home Cooking 

Open Ali Night

80’; Forest Avenue 
New Erighton 

GI 2-9815

O. R. DAVIS
Funeral Home

F<»r Tntrgrity. Denendability 
n.nd Ethi»'s

i.’.iro A N 3-1026

1 
i

- JOHNSON 
Electrical Corp.

i 
i

WOODLAND

Precfedm Gla» Lathes 
Route 41 

(606) 227-22M

I LAKELAND MARINE BASE
Chris Craft Boats and 

Evinnide Motors 
Trailcrs and Trailer Hitches 
Motors - Parts - Accessories 

Nolans Point
l4ik*» Hopatcong. N. J. 

(201> 398-0216

A. B. C.

PRIVATE CARS

1180 K 180th Stnet 
Brome 

L Y 7-4440

5
b. ’ ’ ■ ’

į Andrews Nelson Whitehead
i Paper House

i .
Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 

' ’ produktai urmu ir mažais kiekiais, 
i Kasdien šviežios — namu gamybos 

"Kielbassy”. 1927 W;»shington Ave~ 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

)«m tei tei tei te* umvteute'gm urna1
May Christmas and the New Year ' 
bring universal peace on Earth and i 
‘Peace of mind’. Insure your peace i 
of mind by saving in a bank ready ; 
to serve you in all categories — ' 
Visit us Your problem our concem '

ARTHUR SWID AGENCY
INSURANCE

ktekumumtetvmumum«eteir«**
BENSON 

Funeral Service, Ine.

BOB WELTY

AKC - STD > MIN 
ABCeten

Cmil (201) 8S&-7581

East Rutherford 
WE 9-9656

E & E 
SERVICE and PARKING 

Joe Dory and Hy Tannen

33rd Street A 9th Avenue 
New York City 
Open 24 Hours

Mobil Gas — Road Service 
Repairs All Make Cars 

Call CH 4-9505

SpeciaI Spanish Cuisine 
Luncheon - Dinner 

Served Daily and Sunday 

128 W. HouAon St. 
New York City 

OR 4-4080

FERDECO DISPLAYS, Ine.

^-66 McWhorter SL. Nevrark, NJ. 
Adverttzing Displays

Foilage Plasta: 
(201) MT 2-1815

FLATBUSH FEDERAL SAVINGS
1 2146 Nostrand Avenue
į Brooklyn 10, N. Y.
i UL 9-6800
tamste m uamam wm sm m* cm omteraB

A Happy Holy Season

WUKOWITZ BAKERY — 1194 Ist 
Avenue. N. Y. C. (bet. E. 64 & 65 
Sta.i. We specialize in fine Pastries. 
Breads. Cookies. and Cakes for all 
oceasions — onlv the finest ingredi- 
ents are used. Ask about our Wed- 
ding and Birthday Cakes. May we 
serve you? Phone L E 5-3998.

I ST. AGNĖS
S ACADEMIC SCHOOL for GIRLS
- Conducted by Sisters of St. Dominic
J Mother M. Agatha—Principal

Day Students — 
320 per month tuition 

13-20 11 Ith Street 
College Point, N. Y.

FI 3-6276

ST. JOSEPH HILL ACADEMY
850 Hylan Boulevard

A College preparatory 4 year High 
School for giria. Locater 2 trioeks 
from the Staten Island approach 
to the Verrazano-Narrows Bridge 
The Academy offers an academic 
course leadlng to a Regento Diplo
mą. as well as numerous extra-

TeL GI 7-1374

A Happy Holy Season to All 
Our Frienda and Patrone

DOMINICAN ACADEMY 44 EMC

York State Board of Regento.

RESTAURANT
Our Guosto are Strangers

Raute #46

FO 6-2844

AMATO A MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

Frescelle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. Ravioli Cookies 

Cacrheroni - Cavatelli
4569 Wh>te Plaine Avenue 

(Bet. 239 k 240 Ste.). Bronx. N.Y.
Tel. FAirbanks 4-2370

CHRISTMA8 TOYS
Bored pames. Dolls. Tov animals. 
Friction Tovs. Bouncing Balis. Cos- 
tume Jeuelrv, Waltets, Cigarette 
lighters. Gifts. Novelties. etc.: 2f4c 
ea. 5c ea. 10c ea, 15c ea. 25c ea, 50c 
ea up Fantastic assortments in units 
of 8100. 3200 or more. Send about 
deposit. balance COD. All merchan- 
<Mse new — Ist ųuality. Wrfte for 
eatalog: Paul Cohen Co.. 119 5th 
Avė.. Corner store at 19th SL N. Y.

•teargoc karakulio. Anaakoe ruonio, 
minko Ir kttu dMMų.

Didelis pasirinkimas

AUEKMUNT
RYGOS KAILINIŲ SIUVRJAI

190 WE8T 29tb STREET 
NEW YORK. N. V



HAVEN REALTY

SCHALL
♦t-15

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVES 6

206 East 86th Street 
(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y.

TeL RE 4-4428

Ridgavrooda, prie gero susi
siekimo ir parko, išnuomuoja- 
mas butas iš 5 šviesių kam
barių. Kreiptis EV €-9668.

Išnuomodamas rūsyje (base- 
ment) 2 kambarių su vemia bu
tas Kast New Yorke. Teirautis 
telefonu: AP7-0127.

Pacduodaąnaa gerame stovyje 
mažai vartotas automobilis 1951 
m. modelio Plymouth. Skam
binti TA 7-6355.

fTi A U JAUTI 
KRAUTUVĖ 

Dovanu ir įvestu reikme-

Hnomuoįarna krautuvei nau
jai atrernoutaotos patalpos. Lie
tuviam duodama labai prieina
mą kainą. Patalpos yra95-09Ja- 
maica Avė., Woodhavene, Tei
rautis VI 6-7405 arba VI 6- 
3594.

LAK-Minerva Pfaebar &6
Pereitą sekmadienį LAK jau

niai žaidė pirmenybių ruagty- 
NĖS SU Minerva Pfaelzer jau
niais. Rungtynės baigėsi pasek
me 6:6.

Jau pati rungtynių pasekmė 
rodo, kad rungtynės buvo grei
tos, permainingos ir įdomios.

LAK žaidė tokios sudėties: 
Šukys, Palys, Česnauskas, Bag- 
džmaas, Bertogna, Balsys, Ja- 
smskas, Schieše, Atmina Ši
leikis, Rkhą, Balkevičius, Atko-

Hnuomojamas butas Rich- 
mond HiH sekcijoj iš 5 erdvių 
kambarių sų centraliniu apšil
dymu ir prię gero susisiekimo. 
Skambinti vakarais po 6 vaL 
arba šeštSBBtų/visą dieną Te- 
lef. 849-14ML •<

Rezervinė priešžaismyje pra
laimėjo 1:3. Jauniai pirmeny
bių rungtynes prieš Minerva- 
Pfaelzer baigė keista pasekme 
6:6, ir tokiu būdu dar eina be 
pralaimėjimo. Mažučių pirme
nybių sezonas žiemai pertrauk-

Bnyomoiamas 5 kambarių 
butas Ridgėvoodo rajone. Su 
apšRdymu, Tinkamas šeimai 
su vaikais. Neri lietuvių. Skam
binti GL 34426.

mis tikrai nebuvo ketonais į- 
varčiais prastesni. Pradžioje 
kėlinio Hogan ir Trampo įvar
čiais net vedėme 2:0. Deja, to
liau Besiorientavęs gynimas pri
darė eilę klaidų. Vieną įvartį į- 
sileido Jankauskas; šlapias ka
muolys išslydo iš rankų. Kiti 
įvarčiai nelaikomi buvo įmuš
ti vos iš kelių metini atstumo, 
mūsų gynikams baudos aikštėje 
stovint ir stebint Puolimui 
priekaišto nėra, nors galėjo 
pasiekti kokių įvarčiu daugiau.

Priešininkas buvo aiškiai pra^ 
našesnis savo kondiciją ir tech
nika. Pasirodė turįs komandą 
be spragų. Apie mūsiškius ne-

išokyruo feriidleniuo, ąną t erto IIU 6^8 *«*-
S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai. lenkiškai. ukrainiškai

Valiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium i 
virių, arba IND traukiniu D-S Avenue iki Delaącey St.

Atsineškite šj skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintrs!

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.
3S-3&40 8TAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206

Tdefomū STagų 2-5938

‘ Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI »» 4 vat p.P.

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuvę: ptetūa-vakarienė

WEISS & KATZ, INC
187 ORCHĄRD SL. N. Y. C, T4.GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA
- DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustai^, sųfcp&Įėsn ir kt-
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

RealEstote • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
AndMudimaa gyvybė*. namų, aut^moMMų. baldų ir k. Namų Pį> 
daviuąs, apdraudos, IncomeTax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų tavestacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vaL popiet.
87-09 Junatca Ava., Woodhavęn 21, N. Y. • TeL VI 7-4477

RIPl/BUC Liquor Store, Ine.
322 Unitai Ąvenue, BrooHyn tl, N. Y. 

TŪafooas EV 7-2089
JUOZAS MU2INSKAS, Manager

ĮMdį| yiijįiąi UV p įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventesne bei kitokioms progoms

Tai komanda, kurios beveik 
visi žaidikai. yra LAK prieaug
lis, ir jie savo sportinę bei fut
bolo karjerą pradėjo klubo ma
žučių komandoje. įvarčius lai
mėjo: Ąnnina — 3; Bagdžiūnas 
—1) Šileikis — 1; Česnauskas

Reikia sveikinti, kad Lietu
vių Atletų klubas kreipia daug 
dėmesio į savo sportinį prieaug
lį, iŠ kurio, laikui bėgant, tu
rės neblogų pakaitalų savo vy
resnėms lįęųūmdęms. Šios jau
nių komandos gęras pasirodv- 
mas yra vienas iš pavyzdžių 
ir klubo sporto vadovybės nuo
pelnų. AJL

Tirin—i by V/O Vneri^ouStozg
SIUNTIMAI APMAUST1 <£. PRISTATYMĄ* GARANTUOTAS 

--------GAVCJAŠ NIEKO N£M(M$A —-
Visuose nfiaą skyriuose jką tąatte Ode* pasirinkimų medžiagų 
moterišktana ir ųyriMrien drsbnbams te tuo sutaupysite nei per
kant kitur. Jūs rattte SBOtf ir kftcMų reOUDenų tinkamų siunti
niams pigiau nei betkurkitur.D** papildomų taformaejft ir nemo-

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. R1CHMOND HILL, N. Y.

Telefonas: Vlrginia 3-3544

— eera atraiža medttiartK nattni kutinamn ar. ankarieL . •! ,WUI.4
PbsirūnHikifcB ae^tiaoDS. Rsiuntimn žMiaal ISnaa^viaaaa.* • •• --r
nenanrastai Žemam urmo kobuiaa etraifr* uffaania .mor 
džiagos - importuotos viąįthM» rr ^ąĮBtųvėiBS:

& BECKĘNSTEIN, Iw- 
113125-130 08CHĄRD STREST — GR 5-4535 

Cttr. DEUJLNCEY, N. Y. C.

CMm Sevieųr ię Ufe Im- 
nalai lapkričio - cruodMo. m ralp 
apie mAsų makshpo Povilo Tsutvaižo 
uijpgaetal. įupįįrth^ lalmąjbm 
nots pirmenybių (8:0), prie rekor
dinio dalyvių skaičiana — 148!

Ar atsilaikys? So. Bostono Lietu
vių P. D-jos žachmatfriinkai, kurie 
draug su Boylston klubu šiuo metu 
pirmauja Bostono tarpklublnėse, ši 
penktadieni, gruodžio 18 susitinka 
su pačia stipriausia lygos komanda 
— Cambridge n. kurios sudėty yrą 
žinomas meistras Milan Vranesič 
(žaidė Jugoslavijos studentų rinkti
nėj), du Bostono čempionai (Keyes 
ir Scheffer) ir ekspertas iš N. Jer- 
sey — Lukowiak.

Petras Kootautas baigė pirmuoju 
savo, grupėj, 1960-61 Golden Knights 
baigminiam rate, 2. H. M. Avram, 
skelbia Cbess Bevievr, gruodžio nr. 
Dera pabrėžti, kąd bostoniškis P. 
Kontautas laimėjo savo partiją su 
USCF meistru H. M. Avram, Md.

15-metė grurinė Napa Aleksand
rija prisivijo pasaulio čempione No
ną GcųrindaŠvHi, Sovietų moterų 
p-bėse, TbtDsy. Po 10 ratų abi turi 
po 8 taškus, priešaky Rubcovos ir 
kitų.

Lietuvos žaidikas A. Česnauskas, 
Plungė, yra įkeltas šiais metais j 
meistrų klase, čia pateikiame jo 
partiją, žaistą Rygoje prieš Neved- 
ničį iš Gudijos. Česnauskas žaidė 
baltais. — 1. e4 c5 2. Žf3 g6 3. d4 
Bg7 A 2<d c:£ A. Ž;d4 žc« & Re3 
^6 7. Rc4 d6 A f3 Vb6 9. Rb6! Vc7 
1G Vd2 86 11. Rc&Rd7 12. g4 b6 
13. 0-4-0 ŽeS 14. M ŽC4 15. R:c4 
Vx4 KM RęA 17 A5 g5 18. Žf5 
Kf8 19. Rg5 h:g 29. b6 R:b6 2L

M 24. 
282 BOT 25. ą ^7» K-.e7 M Vd6+ 
KeS 27. V J6 V ^2 28. BM Re6 29. 
VH84- Ke7 30. Va8 V^3 3L Va74- 
K16 32. Vd4+ Kg« 33. Vb8! ir juo- 
dieji pasidavė.
------- LINKSMŲ *V. KALgOŲ--------

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

(Between 85th & 86th Sts.)

(tarpSSir 87 Sts.)
New York 9, N.Y4 LE4-4877 

AiKsiyN SU 9 vai mtam.

Abi senjorų komandas pir- 
menybių nn^ynėše matysime 
tiktąi, kitiūs metidš tavo męn. 
Tuo tarpu bus žaidžiamos tau
rės varžybų rungtynės. Štai, 
jau šį sekmadtaų pirmoji ta- 
manda dęl Dr. Manning tau
rės žaidžią su armėnų vienetu 
2 vaL Van Cortlandt parke, 
Bronx, N.Y. Rezervinė (Associą- 
tion Cup) keliauja į Hunting- 
ton Ii, kur žais taip pat 2 vaL 
Jaunių 1 komanda 11 vaL su 
BW Gottschee, East N. Y.

Atieėas

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigUnisiojaūs kainomis. Specialus pa- 
tarnavinaas paruošiant pakieuis į Europą. Užeikite Ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
TeL AL 44319* 300 Ordierd St,New YorL, N.Y. 10002

VYT, MAŽELIS 
tXL Manaban Staat, lUgavrood, H T.

J TetHifaanf 7-4OT

WHTE UOKSE TAVERN 
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-1S JAMAICA AVĖ- Woodhaven, N. Y. 11421
Tel. Vlrginia 6-9519

SAU VB8TUVSM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Sąl^e gali tilpti 100 dalyvių

Salė nstairims ir Įrtrrifrinma pra- 
monna Tię «l« irute mf potrido- 
taim pfetti, Pirmoa ritihn Be-

«N MADI8ON 8TREET
MOOKLYN 27, N. Y.

Tųietat- 
»<44V>.

|iųj|iiiij|iMWiaNwrwj
J J J-.. l.Llxiug

art Avenue —C<~MruiSito Avam*---------- i



JAUNIAUSIOS mokinto, parengtai
LIETUVIŲ ADVOKATAI

.Pra-

New Yorko sportininkę tradicinis
ŠEŠTADIENINĖS MAIRONIO

NAUJŲJŲ METŲ MOKYKLOS
SUTIKIMAS KALĖDŲ EGLUTĖ

APRKISK1MO PAR. MOKYKLOS SALtSĖ

ddrigiiMM 
Ke» Verte Hrfbish 
KJLmiOS MAMŲ

ROMUVOS 
KNYGYNAS

— Jei ptartįatfe pirktis ra
diją, televiziją,' magnetofoną, 
skaičiavimo r ridkte; mašonė- 
lę, tai pirma paprašykite ka
talogų ir kainoraščių. Rašykite 
adresu: J.L Giedraitis; 10 Baf- 
ry Drive, E. Northport>* N. Y;, 
11791. > ; '

Lietuviškos knygos, gai
dos, plokštelės, papuoša
lai, švenčių -j sveikinimai, 
liet, dailininkų paveiks
lai, įvairūs išdirbiniai.

— Naujy kalėdiniu atvirukų 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Atvirukai lietuviš
kos nuotaikos, dviejų spalvų, 
tekstai pašyti lietuviškai arba 
angliškai, šeši skirtingi pieši
niai. Dvylika atvirukų su vok- 
kais — 1,50 doL

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y. 

T*tef. — APptegate 7-7083

J. BANDŽIŲ KAS 
84-12 102nd Street 

Rictanond HHt, N.Y. 11418 
• Tel. VI 7-2772

Prieš keletą metų 'turėjome į- 
spūdingą parapijos chorą. Da
bar jau negalime girtis, čia ste
bina ne tiek jaunimas, kuriam 
studijos ir jaunos dienos nelei
džia ištvermingiau dirbti. Bet 
kur visa eilė pirmaeilių daini
ninkių, dainininkų, kurie dėl 
menkų priežasčių iš choro pasi
traukė, pasinėrę tik į savus 
rūpesčius-patogumus? Kad di
delio, veiklaus dirigento J. Ka
činsko rankose mūsų choras ga
li užsimoti rimtiems dalykams, 
kad tą chorą vertino ir tebe
vertina kaimynės mūsų koloni
jos ir patys amerikiečiai, tai vi
siems žinoma. Gaila, lengvai pa
siteisindami (neturiu balso, lai
ko ar ūpo) skriaudžiame savo 
bendruomenę, gaišiname talen
tą ir slystame į pigią miesčioniš
ką buitį.

Dabar koncertų lankymo 
klausimas. Jų Bostono lietuvių 
bendruomenė turi gerai paruoš
tų. Bet ar pakankamai vertina
me ir ateiname? Tiesa į lengvo 
žanro parengimus sugužame, 
subrazdame senieji ir naujieji 
beveik su ramentais ir “gra
bais”. Kai rimtas koncertas, sa
lės pustuštės. Vienam per sun
ki programa, kitam — šeimos

mo- 
bus

susi-
arti

Danielius Štarka, velionies 
muziko Juliaus Štarkos sūnus, 
su motina gruodžio 6 persikėlė 
gyventi į Cbicagą. Danielius yra 
taip pat muzikas, aukštuosius 
muzikos mokslus baigęs Vokie
tijoje.

Prisiminus lietuvių dieną 
New Yorke, kilo klausimai, kas 
tie lietuviai: jie ar mūsų? Ar 
tai pažangųjų diena, ar anų?

Kadangi iki jSol Lietuvoje 
lankėsi tik “rangieji”, tai jie 
paliko įspūdy «a<f (Unerikojė 
lietuviai sunkai bekalba lietu
viškai. Net stebėjosi dailininku, 
kad jis gerai laiba hetuvištai.

Vilniuje lietuviai, vienas ki
to nepažindami, kalbasi rusiš
kai, kol išsiaiškina, kas jie to

nomis tiekia LAK. 
Muzika — Joe TUomas II-ji

' Lietuviu kultūros židiniui 
statyti Naw Yorka po 100 doL 
aukojo: Antanas ir Marijona 
Šilkai, Brooklyn, N.Y., Petras, 
Ona ir Kęstutis Gobužai, Mas- 
peth, N.Y., Leonas ir Marija 
Virbickai, Brooklyn, N.Y., Leo
nardas Plechavičius, MD., Yon- 
kers, N.Y. Mae YudeU, Scars- 
dale, N.Y. Nuoširdžiai dėkoja
me ir maloniai prašome visą lie
tuviškąją visuomenę prisidėti 
prie šio didelio ir reikalingo 
darbo — lietuvių kultūrinių na
mų pastatymo New Yorke. Au
kas siųsti: Buildmg Fund, 
Franciscan Monastery, 680 
Bushvvick Avė., Brooklyn, N.Y. 
11221.

Europos Motorų Tarybos 
tremtyje kalėdinė programa į- 
vyko gruodžio 12 Carnegie En- 
dowment salėje. Programą ati
darė ir pravedė jugoslave M. 
Detar. Estė kalbėjo apie savo 
krašto kalėdinius papročius. Lie
tuvių kalėdines giesme ir liau
dies dainas skambino aštuo- 
nios “Vaidilutės” būrelio kank
lininkės, vadovaujamos T. Dzi- 
kienės. Kalėdines giesmes solo 
(be piano) giedojo čekoslovakė, 
jugoslave ir latvė. Rumunas 
(armonika), o rumune (saksofo
nu) grojo Įvairių tautų liaudies 
motyvus; pastaroji labai meist
riškai. Lietuvaičių kanklininkių 
pasirodymas sukėlė gyvą 
domėjimą. Dalyvių buvo 
šimto.

VAITKUS 
FUNERAL NOBNt 

197 WEBSTSR AVB.

Atlieka vtaue namų vidau* ra
mento ir modereizavimo dar
bu*, įrengia rūsiu* (bauementa) 
paitnąBi (atikus) ir tt. Dar
bu* atitekama* sąžiningai pa
tyrusių, lietuvių-etaNų už pri
einamų kainų. Kreiptis:

Saieva WRAINBOW” saleje 
260-282 Kntekerboekcr An, Brooklyn, N. Y.

Kasa atidarai: Penktadieniais 6 vai. p.p. 
šeštadieniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.
Penktadienį, gruodžio 18 — iki 
Trečiadienio, gruodžio 23, 1964

Nuotaikinga modernaus gyvenimo 
komedija —
‘IST MAMA NICHT FABELHAFT

Vaidina:
L. UUrich. P. Klinger, G. MOUer 

Priedinė filmą:
“Ein wunderbarer Sotntner”

Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

84-20 Janarica Avė. 
Woodhaven 21, N. Y. 

Tel. VI 6-4226 («rea codė 212)

Prie pat Forest _I*’way stoties, 
BMT Jamaica lira jos.

FUNeAaL HOME 
id koplyčia - Air condtttonod 

BALTON-BALTRŪNAS

VOKIETAITIS 
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Fackson Heighta, N. 1 
TeL NEwton 9-6620

MODERNI KOPLYČIA
423 METROPOLITAN AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

CARROL 
FUNERAL HOME

Kun. Kęstuti* Belžyr iš Am- ' 
sterdam, N.Y. kasmet švenčių 
proga kaip kalėdinę dovana ap 
moka 5 savo bičiuliam kultūros . 
žurnalo “Aidų” prenumeratą,^ 
Nuo jo neatsilieka -ir kiti mie-’ 
Ii žurnalo skaitytojai. Yra ir 
daugiau tokių, kurie kasmet 
“Aidų” administracijai prisnm- . 
čia mokestį. kad padengtų pre
numeratą savo pažįstamiem, 
ypač gyvenantiem Vokietijoje 
bei kitose užjūrio valstybėse.

Baltas sausio 16 rengia savo 
vajaus užbaigimą. Ta proga bus 
vaidinimas ir įvairūs laimėjimai. 
Kas turėtų daiktų laimėjimam, 
prašom paaukoti Balfui.

Inga ir Alfonsą* Tumai iš 
Stratford, Conn., vietoje kalė
dinių sveikinimų Balfui paau
kojo 15 doL

Maironio šeštadieninės 
kyfclos kalėdinė eglutė 
gruodžio 27, sekmadienį, 
reiškimo, parapijos salėje 
džia 4 v. popiet. Bus vaikų pa
rengta programa, Įvairūs laimė
jimai, bufetas.

Aidy žurnalo gruodžio nume
ris jau atspaustas ir penktadie
nį išvežtas į paštą.

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
torus pirkti, b) sudaro planu* 
jaunesniem žmonėm stetemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalu* 
ugdyti, c) sudaro planus pensi

nę bei politinę padėtį. Paaiškė- Šiaip patriotizmo netrūksta, 
jo, kad Lietuvoje lietuviai yra ir visur girdėjosi pasigyrimai 
visiškai neinformuoti arba su- lietuviškais laimėjimais. Visi 
klaidinti blogos ir tendencm- pareiškė didelį entuziazmą ir 
gos informacijos apie Amerikos norą matyti ko daugiau besi- 
lietuvius. Vienintelis Amerikos lankančių lietuvių iš Amerikos, 
laikraštis, kurį jie paskaito yra Nori, kad aplankytų jaunesni, 
‘Laisvė’. ypač Amerikoje jau žinomi žmo

nės. Dailininkas Jtąkėsiesy sa
vo kelione patenkintas ir va
žiuotų dar. kartą, jei būtų pi
giau. ' f

Susirinkimui vadovavo Pre
kybos Rūmų pirmininkas dr. 
K. Valiūnas- Po susirinkimo ki
toje salėje buvo vaišės. Žmo
nių atsilankė nemaža, aktyviai 
dalyvavo diskusijose, ypač daug 
klausinėjo daiL Pr. Lapę apie 
Lietuvą. (p.)

(atkalta iš 3 psl.)

Šiaip dailininkas Vilniuje ne
sijautė varžomas ir daug kur 
laisvai galėjo pasidalinti minti
mis. Dailininkų sąjungoje bu
vo surengtas pobūvis, kurio me
tu pasikalbėta apie dailininkų 
gyvenimą Amerikoje ir iš viso 
apie Amerikos lietuvių kultūri-

Mes dažnai lengvai nukalba
me apie amerikiečių tikros mu
zikinės kultūros stoką- Atidžiau 
pasidairę, gauname maloniai 
nustebti. Pavyzdžiui, kad ir ar- 
timųpseBostonui miestuose..

Meirose mieste lapkričio 29 
įvyko koncertas Potymnios d- 
jos choro su Mefrose simfoni
nio orkestro atrinktu kameriniu 
■orkestru ir solistais. Atliko J. 
S. Bacho Kalėdų kantatą (Gimė 
mums Vaikelis), B. Britteno Ka
lėdinių giesmių ceremonijas ir 
A. Vivąldi Gloria. Tiek choro, 
tiek orkestro fy^s patymėtinai 
aukštas; skambėjo didžiai įspū
dingai. Sofistai: J. Keohan, C. 
Ą. Bryan, J. Sfichel ir ypač E. 
Ptnnney pasižymėjo gražiais sa
vo balsiais ir didrie muzikine 
kultūra. Koncertui dirigavo J. 
Kačinskas, jau ketvirti metai 
vadovaująs Mekosės simfoni- 

«3uam orkestrui, gi mro Mo ru- 
- dens ėmęs c&iguoti ir Ptdym- 
mos chorui. Abu muzikiaiai vie
netai su gražia tneniDe'praeiti
mi Matant su kokiu atsidėjunu

Bltatu* {atgyti Ir atolu* (10 
•am.) Raukyti Dd gruodžio 
29 d.:
D. AVERKA (LAK patalpo
se). tek 466-2687;

' J. ANDRUMS (Draud. |aL), 
tel. VI 7-4477;
J. KUVECKA. 76-13 85th 
Roud, VVoodhaven 21, N. Y„ 
tek MI 2-1796.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

suos apie 5000 doL Vienas pa- 
rapietis sutiko visą užmokėti. 
Tikimasi, kad Kalėdose jau bus 
galima pasidžiaugti naujomis 
durimis. Įėjimo darbą atlieka 
Apolinaras Radauskas.
* PamaMo* KaMdo**. šv. Pet- 
bažnyčioje gruodžio 25 Kalėdo
se, bus tokia pamaldų tvarka: 
12v. naktį Bernelių mišios. Ki
tos—1, 8, 9, 10 ir ll:80v. ry
to. Koplyčioje prie E. 7-tos gat
vės: 12 vai. nakčia, 8 ir 9:30 
vaL ryto.

Draugijos pamaldos. Gruo
džio 27 šv. Petro bažnyčioje 
bus mišios už šv. Jono Evan
gelisto draugijos gyvus ir mi
rusius narius. Mišias aukos ir 
pamokslą sakys kun. Al. Kon- 
tautas.

Lietuvišku* katridcišku* lai
kraščiu* galima užsiprenume
ruoti arba prenumeratas atnau
jinti per kun. J. Klimą.

KiHSoms paplotėliai gaunami 
sekmadieniais po kiekvienų mi
šių šv. Petro parapijos salėje 
po bažnyčia arba prie E. 7 tos 
gatvėje po mišių. Darbo 
dienomis galima gauti parapi
jos klebonijoje.

PovSaš Vinčiūnas (spalio 29) 
70 m. Vėlioms gyveno 166 W. 
9-ta St Palaidotas Naujos Kal
varijos ka^nėse.

Antanina Pahibinskienė (spa
lio 31) 74 m. Velionė gyveno 
96 W. 3 SL Nuliūdime pafiko 
du sūnus. Palaidota šv. Mykolo 
kapinėse.

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHE8TNUT BTREKT 
NEW BRTTAIN, CONN.

▼e*. BA 9-1181

Knygynas atidaręs nuo 12 iki 
8 v. v. kasdien^- seknuufieniais 
— nuo 11 iki Z.trsd.

J. B. SHALINS 
>Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIRKKTORIUB 
84-02 JAMAICA AVĖ.

Vaitos — tiekta Saieva Cat- 
erers — pritaikytos Beturte-

New Ycrko *;udentp 
tininkp draugovės susirinkimas 
įvyko penktadieni, gruodžio 11 
Čižiūnų namuose, 245 E. 27th. 
Street, Faterson, N.J, Įdomią 
paskaitą apie krikščionišką lais
vę (tai SAS metinė tema) skai
tė kun. Vyt. Pikturna. Jis pa
brėžė, kad mūsų laisvė yra pio-^ 
to ir sąžinės ribota. Tie, kurie 
turi blogų ydų, pav. svaiginasi 
alkoholiu, yra tikrieji belaisviai 
Buvo pranešta, kad New Yorko 
sendraugiai ateitininkai ruošia 
Naujų Metų sutikimą Maspethe. 
Buvo nutarta dalyvauti. Po su
sirinkimo sekė užkandžiai ir 
pasilinksminimas. (M. Ąž.).

N.Y. akademiku skautp Nau
jų Metų sutikimas ir žiemos sto
vykla bus gruodžio 31 — sau
sio 3 pas Garmų, Echo Valley, 
pa. ASS nariai ir svečiai re
gistruojasi pas V. Bilerį Tel. 
AP 7-0428 po 7 v. v. Registraci
ja baigiasi gruodžio 26 (A.S.)


