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▼aidžią, kad kalėdinius siunti* 
nukus, iš vakarų siunčiamus į 
rytų Berlyną, sulaiko ir siunčia 
| š. Vietnamą.

Kremliaus imperialistai su
trypė Lietuvos valstybės nepri
klausomybę ir laisvę. Sušau-

Anglijai palankumo tarp afri 
kiečių. ; ’

syginas ėmėsi kaltinti Vokieti* 
ją, kad joje atgyja naejnnas. 
Tai .vargiai buvo matonuidau- 
sytį šeimininkui, kuris norėtų 
turėti Vokietiją savo įtakoje. .

Lankydamasis Prancūriįoje,

— Paul Dougtes, buvęs se
natorius, grįšiąs profesoriauti 
į Chicagos universitetą, iš ku
rio pasitraukė prieš 18 metų.

— Srigone gruodžio 7 nu
šautas Tran Van Van, parla
mento vienas iš įžymiųjų va
dų, kuris buvo numatomas kan
didatu į prezidentus. Vienas iš 
dviejų teroristų suimtas.

— LBJ populiarumas pagal 
Louis Harris duomenis šį mė
nesį nukrito iki 43 proc. Sau
sio mėn. buvo 67.

.r— Dauguma kongresmenų, 
kurie yra naujai išrinkti, pasi
sako už karo stiprinimą Viet
name. Naujų yra 36, tarp jų 
27 respublikonai.

karą iš persikombinavimo. (Kal
bos konkretūs duomenys bus 
atpasakoti skyrium).

Pagerbime dalyvavo per pus
antro šimto asmenų. Tarp jų 
lietuvių apie 40.

— Sovietai ėmė varyti pro
pagandą už “sovietinį patrio
tizmą” Kazachstane, Tadžikista
ne, Kirgizijoje — prie Kinijos 
sienos. J tas sritis Kinija reiš
kia savo pretenzijas.

Mao ir grįžta j Maskvos globą 
— tada ateis Sajai ūkinė pa
rama btlijonflds.^ ;

Ko siekia Kosyginas Prancū
zijoje? Formaliai tai revizitas 
už de Gaulle vizitą birželio mė
nesį. Politiškai — Kosyginas 
mėgina gauti daiginu įtakos va
karų Europoj*, paskaidyti Eu
ropos vienybę, stifvaukti .nuo 
Washingtono ir priartinti prie 
Maskvos — atskirais gabalais. 
Kosyginas tad klauso de Gaul-

Gruodžio 7 suėjo 25 metai 
nuo Pearl * Harbor katastrofos, 
nuo kurios prasidėjo Amerikos 
ir Japonijos karas. Tą dieną 
japonų lėktuvai sunaikino' 18 
Amerikos karo laivų, 188 lėk
tuvus, kitus 128 apgadino, žu
vo daugiau kaip 2,400 karių.

Pacifiko laivyno vadui tuo 
metu adm. Husband E. Kimmel 
teko atsakomybė Jis buvo nu-

(Minimos Clevelando rezoliuci
jos paskutinėje pastraipoje sa
koma: "Tautinė drausmė reika
lauja, kad tol, kol Sovietų Ru
sija laikys Lietuvą okupuotą ir 
paverstą Sovietų Sąjungos da
limi, laisvieji lietuviai santy
kiuose su okupuotos Lietuvos 
gyventojais ribotųsi privačiu 
bendravimu".)

Anglijos prašomas ginklas 
yra dviašmenis. Jis gali būti 
pačiai Anglijai, nes Anglijos 
eksporto daugiausia eina į Pie
tų Afriką, o ši atvirai remia Ro- 
deziją. Boikotas gali virsti boi
kotu Anglijos prekėm. Iš kitos 
pusės sankcijų reikalauja Ang
lijos, o ypačiai paties Wilsono 
prestižas. Jis buvo pažadėjęs 
paklupdyti Rodeziją per tris 
mėnesius, o praėjo jau daugiau 
kaip metai, ir Rodeziją tebe-

Paskutinėm savaitėm abudu 
viešai puolė Meany, kurio ži
nioje yra 14 mil. darbininkų. 
Reutherio galutinis nusistaty
mas aiškės gruodžio 14-15 pra
moninių unijų skyriaus (IUD) 
vykdomajame komitete.

ras klaidingai informuotas ir 
kursto smurtą šiame mieste. N. 
Y. Times į Berkeley riaušes pa
žiūrėjo kaip į “nihilizmo” reiš
kinius.

Atsakymas. Tiesa, lapkričio 
30 d. aš atsistatydinau. Tuo 
pačiu atsistatydino ir visa ma
no vadovautoji Vliko valdyba. 
Iki teis sudaryta nauja valdy
ba, atsistatydinusioji laikinai eis 
jos pareigas.
t Tikroji ir drauge formalinė 
atsistatydinimo priežastis yra 
Vliko tarybas "lapkričio 30 die
nos posėdyje išryškėjęs Vliko 
tarybos daugumos nusistatymas 
pagrindiniu klausimu, kuris 
žymia dalim apsprendžia Vliko 
laisvinimo veiklą. Tą nusistaty
mą aš laikiau ir laikau nesu
derinamą su laisvinimo veiks
nių šjn. vasario 22 d. Cleve- 
lande priimta rezoliucija dėl 
laisvųjų lietuvių bendravimo su 
okupuoto krašto gyventojais.

ravo Podgor- 
drafiąją Aus- 
iropos ūkinę 
rodė ir įspė- 
» Suomijos 
ginui rūpi 
tos vienybės

nevas lankė satelitinius kraš
tas — Bulgariją ir Vengriją; 
ministeris pirmininkas Kosygi
nas nuo gruodžio 1 Vaišinasi

Pearl Harbor, tik pačiam Mar- 
sukakties proga jis . pakartojo shallui, o paskui pasakė Mar
gavo tvirtinimą: “Jię norėjo shallui, kad to niekam kitam 
padaryti mane atpirkimo ožiu.* nesakytų”.

— Apsaugos sokr. McNamara 
nusistatęs atimti iŠ Vokietijos 
dalį kariuomenės. Tam griežtai 
pasipriešino prezidento patarė
jas Nato reikalam John McCloy, 
kaip informuoja U.S; News... 
Sprendimas priklausys nuo 
prezidento.

Šen. Thomas J. Dodd gruo
džio 3 buvo pagerbtas New 
Yorko užsieninės spaudos klu
be. Pagerbimą surengė prel. J. 
Ba&ūnū vadbvaujama “Rytųir 
vidurio Europos kilimo ameri
kiečių konferencija”. Senato - 
riui buvo įteikta konferencijos 
dešimties metų sukakties gar
bės lentelė kaip ženklas pagar
bos už jo nuopelnus laisvės ko
vai.

Vadovaujant tostmeisteriui- 
j. Lesawyer, konferencijos po
litinio komiteto pirmininkui,

perialistais. Prisiminkime ; tik il
gus metus Lietuvoj vykusį par
tizaninį karą. Todėl Santaros - 
Šviesos lapkričio 19 d. paren
gimo organizatorių bendravi
mas ir viešas dialogas su Krem
liaus pareigūnu ir Vliko imo- 
nių dalyvavimas tane bendra
vime bei jų elgsena yra nusi-

- Unijų sąjungoje AF.L.-C.L 
SĮ. yra du prezidentai — Geor
ge Meany ir Walter P. Reuther. 
Sąjungos politiką lemia pirma
sis. Su ja nesutinka Reuther. 
Meany yra griežtas antikomu- 
nistas, o Reuthens, pats padė
jęs statyti Sovietam geležinke
lius, yra kompromisų ieškoto
jas. Gruodžio 5 jis' prašneko 
apie savo nepriklausomą politi
ką, duodamas suprasti, kad 
jo vadovaujamos automobilinių 
darbininkų unijos gali pasi
traukti iš sąjunga. Victor Rie
šei (WJT) aiškina, kad tarp 
Reutherio ir Hoffoe esanti ne
regima sąjunga prieš Meany.

Unijose—Rentheris atsiskirs?

žengimas mūsų tautinei draus
mei, kaip tai yra nusakyta toj 
pačioj Clevelando rezoliucijoj. 
Patys būdami nedrausmingi, 
negalėsime reikalauti drausmin
gumo iš kitų. O juk Vlikas nu
stato elgesio normas lietuvių 
visuomenei. Aštuoniems Vliko 
nariams su manim nesutikus 
ir vienam susilaikius, man be* 
li|co vienintelė garbinga išeitis 
— pačiam padaryti išvadas ir 
atsistatyti.

Didžiausią savo gyvenimo da
lį praleidęs, gindamas Lietuvos 
valstybės teitos ir interesus, aš, 
nežiūrint viso savo diplomati
nio lankstumo, pripratau neda
ryti kompromiso, kai yra pa
liestas valstybingumo principas 
ir tautinė savigarba. Aš esu tik
ras, kad sveiko mūsų tautos in
stinkto vedama, mūsų visuome
nė išeis ir iš šio nereikalingo 
ir nemalonaus incidento, išlygi
nusi savo frontą ir paryškinu
si savo pozicijas. Tatai tari į- 
sakmiai pabrėžti mūsų dėl sa
vo laisvės ir z dėl savo ateities 
kovdjahti^taų^t Tatai turi ži
noti ir mūsų priešas.

Klausimas, šių įvykių akivaiz
doje būtų įdomu žinoti Jūsų 
politinio veikimo planus ateity-

Atsakymas.Aš jau seniai pla
navau laipsnišką pasitraukimą 
iš aktyviosios politinės veiklos, 
kad . turėčiau galimybę, kiek 
man dar bus leista, atsidėti ra
šymo darbui. Tačiau Vliko ta
rybos daugumos laikysena lap
kričio 30 posėdyje mano spren- 

SuĮzbergėris (Times), apžvelg- Qų nekalta lietuviu ir šiąiyiien dimą pagreitina ir sukonkreti- 
d <iYwrtb,-*Peeri flarbor - sukaktį, tebelaiko Lietuvą savo okhpžF'*»<>• Esamose sąlygose mano pa
grįžta prie santykių su Sovie- cijoj. Lietuvių tauta atsidūrė 
tais ir tiesiai teigia: įtampa su- karo padėty su Kremliaus im- 
švelnėjo, bet Rusija toli gražu 
nėra mūsų sąjungininkas.

0 kas de Gaulle iš tos visos 
kelionės? Gal būt, kad Kosygi
no palankus žodis apie de 
Gaulle padarys komunistam į- 
spūdžio, ir jų frontas prieš de 
Gaulle suskils rinkimuose. O 
tie rinkimai jau kovo mėn.

jimas neul 
socialistam.; 
priešingai - 
tarp Europos •valstybių nebū
tų. Pirmiausia^ kad jos nebūtų 
tarp Prancūzijos ir Vokietijos. 
Būdamas de Gaulle svečias, Ko-

RPiįartlįuu Klausimas. Pereitą trečiadie- 
CPšTŲ . jų jįs atsistatydinote iš Vliko 

pirmininko Pareigų. Ar galėtu
mėte nurodyti to atsistatydini
mo priežastis?

Tebesiekia satelitų pritarimo Mao sutvarkyti. Siekia silpnini Amerik< 
ropoję prieš pagrindinį diplomatinį susirėmimą su Amerika dėl įtakų

Kalbas pradėjo pirmininkas 
prel. J. Balkūnas, nušviesdamas 
konferencijos liniją — kovą ne 
tik dėl 9 laisvės, bet ir dėl 
laisvės visų kenčiančių komu
nizmo jungą; pritarimą Ameri
kos yyriay^^ųpcdit^m^JTjfil:. 
name, įspėjimus dėl komunisti
nės infiltracijos viduje; iškėli
mą tų, kurie nusipelno kovai 
dėl visų tautų laisvės. Tokis 
šiandien yra šen. T. J. Dodd.

Sovietų vadai leidosi į ke
liones po Europą. Aukščiausio 
sovieto prezidiumo pirminin
kas (prezidentas) Podgomy tik 
baigė kelionę po neutraliąją pas de Gaulle. 
Austriją; partijos bosas Brež- __Brežnevas siekė įkalbėti sa

telitam komunistinių viršūnių 
konferenciją. Kad palenktų ne
palankius, Brežnevas ėmė tikin
ti, jog nesiekia išmesti Kiniją 
iš komunistinės šeimos. Priešin
gai, siekiąs išsiaiškinti ir suras
ti bendrą kelią. Toks aiškini
mas stebėtojui reiškia išvadą: le plano apie Europą iki Uralo; 
mes su komunistine Kinija patinka jam de Gaulle sieki- 
iš vien, tik tegul kinai išmeta mas išstumti Ameriką iš Euro-

kalbėjo dar Kuwait atstovas J. 
Tautose Rashid Al-Rashid, Viet
namo atstovas J. Tautose Ngu- 
yen-Duy Lien, Korėjos atstovas 
Prancūzijoje Soo Young Lee, 
Pavergtų Europos Tautų Seimo 
pirmininkas Alexander Kutt, 
Pavergtų tautų draugų ameri-

į su R. Kezta fr A. 8A teeitum
Nuotr. R. Kisieliaus

biama, kad Vietnamo komuniz
mas esąs kitoks nei Kinijos, 
nors ten yra tas pats Mao ko
munizmas. O mūsų diplomati
nės nuolaidos stiprina ne tai
ką, bet komunizmą ir artina

sitraukimas iš Vliko vadovy
bės yra galutinis ir neatšaukia
mas.

Kurį laiką paliksiu Lietuvos 
laisvės komiteto ir Lietuvos de
legacijos Pavergtųjų Tautų Sei
me pirmininku. Tad kovą dėl 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
laisvės atstatymo tęsiu dau
giausia tarptautiniuose baruo-

Berkeley Kalifornijos univer- taikyti prie universiteto tvar- Pasipiktino tokiu majoro elge- 
sitete lapkričio 30 atsinaujino kos, o kurie to nenori, tegul siu W. J. Tribūne: esą majo- 
riaušės. Jas organizavo komite- pasiima savo daiktus ir išri
tąs protestui prieš savanorių nešdina. 
verbavimą į laivyną. Universi- Kitaip pažiūrėjo kitas res- 
teto kancleris iškvietė 30 poli- publikonas — New Yorko ma
tininkų, kurie 10 triukšmada- joras Lindsay. Jis kalboje Prio
riu suėmė. Tarp jų pasirodė cetono studentam prisiminė
esą visai nestadentų. Komite- Berkeley riaušes kaip ženklą — Respubltitenų vadai nepri-
tas paskelbė streiką prieš poli- studentų bejėgiškumo prieš au- tort. kad gen. Eisenhoweris 
tijos įvedimą, bet iš 27, 000 toritetinių institucijų galybę, vyktų į tolimuosius rytus, kaip 
studentų į klases nėjo apie ------ ------------------------------------------ siūl« P^e*- Johnsonas. Esą
3,000. Kancleris Heyns atsisa- — Vakarų Barlyno burmist- tarnautų Johnsono prestižui 
kė priimti komiteto delegaciją, ro pavaduotojas Alberta gruo* sustiprinti prieš 1968 rinki- 
kurioje yra nestadentų. Jį pa- džio, 5 kaltino rytų Berlyno mus- 
rėmė universiteto vadovybė, o 
taip pat ir naujaris gubernato
rius Reagan, pareftšdamas, 
kad studijuojantieji tari prisi-

PEARL HARBOR — prieš 25 metus
Jie norėjo motyvo įtraukti 
Jungtines Vafctybes į karą”. 
Paklaustas, kas tie “jie”, atsa
kė: “Tai buvo prezidentas Roo- 
seveltas, gen. George Marshall 
ir kiti Waslringtono vyriausio
je valdžioje. FDR buvo viso 
reikalo architektas. Jis davė į- 
sakymus — to aš negaliu ka
tegoriškai įrodyti —, kad jo
kia žinia apie japonų laivyno

Anglijos ir Rodezijos minis- silaiko nepriklausoma. Anglijos
terių pirmininkų pasitarimas prestižas reikalautų, kad Rode-
gruodžio 2-4 veiksmą pastūmė- zija atsisakytų nepriklausomy-
jo pirmyn — ne taikos, bet bės, o paskui ją priimtų iš An-
konflikto keliu. Rodezijos vy- glijos rankų. Anglijos noras į-
riausybė atmetė Anglijos sifily- vesti į Snntho-vyriausybę juo- šalintas, bet teismo nuo atsa- judėjimą nebūtų pasiųsta
mą, kad Smitho vyriausybė dosios rasės atstovų turi rasti komybės atleistas. Dabar šios
pasitrauktų, perleistų valdžią 
Anglijos gubernatoriui, kuris 
vėl sudarys to paties Smitho 
valdžią ir Lt Anglijos užsienių 
reikalų ministeris atskubėjo į 
New Yorką prašyti Saugumo 
Tarybą, kad pritaikytų Rodezi- 
jai sankcijas — ūkinį boikotą. 
Tikisi, kad boikotą parems ir 
Amerika, nors Anglija Ameri
kos boikoto Kubai ar š. Viet- 
namui ir neremia.

Į gausius sveikinimus atsaky
damas, senatorias nurodė, kaip 
Amerikoje nerealiai informuo
jamas ir vertinamas komuniz
mas nuo pat pradžios iki dabar. 
Tie, kurie kalbėjo prieš komu- 

kiečių pirmininkas Christopher nizmą, buvo vadinami ekstre- 
Emmet, kolumnistas J o hn mistais. Kai Stalinas mirė, iš 
Chamberlain. Po kalbų konfe- Chruščiovo kalbos paaiškėjo, 
rencijos vykdomojo komiteto kad tie “ekstremistai” buvo kal- 
pinnininkas Pamfil Riposanou bėję teisybę. Bet po vienos klai- 
įteikė senatoriui garbės ženklą, dos einama į kitą: dabar skel-

Europos vir- 
įat•->. Bet tai 
pritaria Eu- 

nri būtų ne 29^^ w Amerika swtyidus 
taip, kad Amerika kuo daugiau 
pratahnėtų l^askvoa naudai. Jis 
nenori pykinti Amerikos ir, pa
klaustas, ar Europos viršūnių 
konferencijoje turėtų dalyvau
ti Amerika, atsakė išsisukinėja- 
mai: tegul tai nuspręstų pati 
Europa. Maskva siekia iš tikrų
jų politikos su Amerika, o vi
sa kita yra tik tam priemonės. 
Ir Prancūzijoje jis pabrėžė sa
vo artimiausią tikslą santykuo- 
še su Amerika; Amerika turi 
priimti taiką Vietnamo tokiom 
sąlygom, kokias siūlys š. Viet
namas. Tai būtina sąlyga san

tykiam išlyginti tarp Amerikos 
ir Sovietų.

Ir juo labiau LBJ kalba apie 
“tiltus”, juo daugiau nuolaidų 
daro, juo atkakliau Sovietai 
tvirtina tą savo reikalavimą dėl 
Vietnamo. Santykiai su de 
Gaulle Maskvai yra tik priemo
nė silpninti Amerikai ir išgau- dę, kalinę, masiniais trėmimais 

siekia. - C-L- į; *Sterą išvežę* šimtas tūkftan-
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Ą Ptrwu»ojtt kibinamu — ‘ < 
galimas diplomatinės kavos: 

“Musų diplomatų uždavinys 
AaneAfru hAiK iitinn r»ud £ s^uZikit* »•

St. Lozoraičio paskaita jį

’ Dėl veiklos tarp nelietuviškai 
kalbančių:

“Ruošti Lietuvos švenčių ir 
istorinių įvykų. .minėjimus su 
gera programa ne sau, o kita
taučiams, anglų kafta, jiems ge
rai žinomose salėse. Taip daro 
Romos ir Paryžiaus lietuviai— 
atrodo, su pasisekimu”.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mpsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

rinkimą Antanas Rudis Chica- 
goje buvo sudaręs platų lietu
vių amerikiečių komitetą”. Bet 
autorius pakaltina lietuvius, 
kad jie neparodė paslankumo 
tuose rinkimuose, kur keletas

REPUBLIC Liqw>t Store, Ine, 
322 Union Avenue, BrooHyn II, N. Y. 

Teistom 69 74999

3. jie neturi griauti išeivijos 
politinės bei'kultūrinės misijos. 
- Matuojami šių bendrų dėsnių 

matu, mūsų ryšiai su kraštu 
vyks rezistencinėj dvasioj, tau
tinės kovos plotmėj. Niekados 
neužmirškime . vienos pralai
dos, palaikant, ryšius su kraštu: 
turime likti sąmoningais lietu
viais, kuriems ^valstybinė nepri
klausomybė ir- žmogaus laisvė 

.. .............. būtę tyg toj|
Kiek jie sukėlė sąjūdį tarp vių netolimos praeities žygį — jeigu mūsų ryšiai su tėvyne pa- kuri, nuolat

vadovus; turime pasistatę baž- krašto laisvės atstatymui palan- Mūsų tautinė sąmonė ir Va- Hyų šviesoje?

1. ryšiai neturi pripažinti so
vietinės okup ir prie jo* 
pratinti: > ' ■

2. jie neturi silpninti, o prie
šingai, stiprinti tautinį atsparu
mą ir rezistencinę dvasią kraš
te bei užsienyje;

pareigoja ištikimai tarnauti sa
vo tautai, kurks balsą užslopi
no svetimieji, šitoji pareiga lai
kui bėgant nenyksta, priešingai, 
tampa didesnė ir svarbesnė. 
Mūsų tam tikru atžvilgiu nelai
mingai kartai yra duota nepa
prasta proga parodyti savo jė
gas ir tuo būdu pasitarnauti ne 
tik Lietuvos, bet ir visos žmo
nijos laisvės labui' Dirbdami 
Lietuvai, mes taip pat stato-

■ įstaigos tokių santykių ir trokš
ta. Jeigu (visiškai neįsivaizduo
jamu atveju) šios įstaigos siūly
tų tokį bendradarbiavimą iš 
tam tikros meilės savo kraštui 
ir savo kultūrai, tai jos jau se
niai būtų galėjusios labai kon
krečiais faktais parodyti ir į- 
rodyti savo intencijų skaistu
mą. Jos to nepadarė ir negalėjo 
padaryti. Tųdėl luritūrini* bon- 
drederbiavfciMS yra p sprąsti su 

kduaumisti- 
nės taktifeac rilkjahi, Savo tak
tiką jie yra pavartoję, kartais

Į su pasisekimu, ir kitutalę kraš
tuose. Šią politiką męs fū^įsta- 

' jne. Pilniausia bandomai jrody-

Mūsų, Vakaruose gyvenančių- 
EJjEiJIIIInu • jų, uždaviniai lietuvių tautos at

žvilgiu yra labai sunkas. Mes 
Šidlauskas žvelgia į kitą lietu- jų ilgahrim negalėsime atlikti,

■B; .trcęmt- taktikas pradėti bendrai dirbti 
^reikalais. k kovot^Galop trečias žmgs- 
turime vi- nis yra tokio bepdradarbiavi- 
sgrinėtijų mo perėjūnas į jų kontrolę, ne
ves laisvės komunistinių jėgų susktadymas 
ndrų prin- ir visos politinės, kultūrinės ar 

kurios kitas akcijas pakreipi
mas jų norima linkme ar net 
visiškas jo sužlugdymas, šitoji 
taktika buvo ir tebėra komunis
tų vartojama su tam tikru pa
sisekimu, nes į jų idealistinė
mis spalvomis apšviestus spąs
tus lengvai pakliūva geros va
lios ir norų žmonės. Juk, atro
do, yra taip sunku atsisakyti 
stoti bendron kovon už pavar
gėlių gerovę, pasaulio taiką ar
ba, šiuo atveju, lietuviškos kul
tūros stiprinimą. Tačiau nerei
kia užmiršti, jog bendradarbia
vimas su jėga, kurios tikslai yra 
ne tik skirtingi, bet ir visiškai 
priešingi, yra negalimas. Gali
ma kurį laiką keliauti su žmo
gumi, kurio kelionės tikslas

Boston 18, M a**, 
80. BOSTON 27, Mas*. 327 West Broadway 
BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Omon Avenue . 
BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue

2. Laisvjviy uždaviniai 3. 'Uždaviniai, susiję su lie-
Nors šiuo momentu ir mato- tuviškos - visuomenės išlaiky-

Trečiuoju klausimu — dėl me, kad Lietuvos nepriklauso- mu bei ugdymu užsienyje, ši
nelietuviškai kalbančių veiklos: mybės atstatymas nėra galimas trečioji kategorija neįeina į

“Mes turime visko: įvai- greitu laiku, vis vien mūsų pa- šios paskaitos temą, ir aš jos

117 ORCHARD ST„ N.Y.C.
DIDMENŲ IR MAZliRNŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRlMHHAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, ąpsĮaustam, suknelėm ir kL 
« Audiniai angliškos ir vietinė* vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos komos ąkmčiant audinius j užsieni
• Mes padidinome savu patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti ktijentams. Prašome užeiti ir posėtiūrėtL
Vienas šitokfų viliojančių yra drsudĮianiaa. Tam tikros 

klystkelių, į kurį gundo sovieti- naujos meno kryptys dailėje, 
nės įstaigos, ^ra vadinamais muzikoje ar literatūroje nelei- 
kultūrinis

Jungtinių Tautų sekretorium, 
o tąįppat su atstovais tų kraš- - 
tų, kurie po antrojo pasaulinio 
karo gavo nepriklausomybę. | 
Tokių kraštų atstovai daug ge
riau suprastų mūsų padėtį. Jei J 
mūsų diplomatai galėtų įtikiu-3 
ti, kad jie iškeltų Jungtinėse ; 
Tautose Lietuvos pavergimo 
reikalą, tai jau būtų šioks toks 
konkretus žygis, kuris neabejo
tinai sustiprintu ir moralę mū
sų brolių bei seserų pavergtoje 
Lietuvoje”.

Antruoju klausimu — dėl lie
tuvių sustiprinimo:

“Svarbiausias uždavinys yra, 
kad jaunimas išmoktų ir nepa
mirštų savo tėvų kalbos. Kol 
mūsų jaunimas kalbės lietuviš
kai, tol jie barsis į įvairias lie
tuviškas organizacijas, kurios 
palaiko mūsų tautinį ir kultū
rinį aktyvumą. Dėl to turime 
dėti visas pastangas, kad vai
kai lankytų lietuviškas mokyk
las ir kad pačios mokyklos gau
tų reikiamą materialinę para
mą. Nepaprastai svarbu, kad 
lietuvių bažnyčiose jaunimas į-' 
prastų melstis lietuviškai. - Jau
nimo organizacijom reikia duo
ti galimybę pasireikšti; prakti
ka parodė, kad turime nemaža 
labai gabių jaunuolių, kurie ga
lėtų, taip sakant, kalnus nu
griauti, tik tas turėtų būti’vyk
doma prityrusių visuomenės 
veikėjų patarimu ar sugesti-

Yi 94077
MGreadSimt. arootiyall, N. Y...........«... TeL STagg 24329

užsal^iiuiB

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 54525
Cor. DBLANCEY, N. Y. C. 

Krautuvė* atviro* kasdien Ir sekmadieniais, 
išskyrų* šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

8. BeckensteiDO krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St 

Atlto eikite šį skelbimų, kuria bus ypatingai inertinius!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JOSŲ ARTIMIESIEMS 
MARTUOTOS K VERNU

nidho kalauti iš jų fiumėjasta kandk 
g mes dato, k>d > panaudotų savo

' -- • .MA į

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —■ 
Mta* įstaiga, taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones i vi
lią Sovietų Sujungęs valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su- 
tvtrkeane reaervacijas ir kt Smulkesniems infcmnacijoms rašykite 
•tkaanNnkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europa 

COSMOS TRAVEL BUKEAU, Ine.

poveikį. Atrodo, kad gyviausiai 
paveikė Australijos Eetuvius. 
Po Australijos eina P. Ameri
ka ir kt Bet neliko be poveikio 
ir JAV, Anglijos ir Kanados lie
tuviai. Deja, čia, JAV ir Kana
doje, lauktinas dar jaunimo di
desnis sąjūdis”.

DOVANŲ SIUNTIMUS
- gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmeT kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės — trijose krautuvėse:

MU 4-4*19 
PHILAOELPHIA, Pa. 16122 — 1214 N. 5th SL,------  PO 3-4818
PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Caraen Street------- HU 1-2750
SAN FRANCI SCO, Calif. — 2076 Sutter Street------ Fl *-1571
VUATERBURY, Conn. — 805 Bank St. -------------------  PL 6-«766
---------------------- ----- -.........  ‘ ' 8W 8-2868

BUFFAt-O 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue _
CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chfcago Avenue___________
CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halttead Street--------- WA 5-2737
CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road--------- TO 1-1068
DETROIT, Midi. — 730 Midugan Avenue—------------VI 1-5355
GRANO RAPIDS, Midi. — 636-38 Bridge St, N.W. GL 8-225* 
H ARTFCRD14, Conn. — 200 Franklin Av^ tel. 233-8030,246-0215 
HAMTRANCK, Midi. — 11333 Jo*. Campau --------- TO 7-1575
IRV1NGT0N 11, NJ. — 762 Springfleld Avė.---------  ES 2-4685
t_AKEWOOO, NJ. — 128 - 4ti» Street------------------- FO 3-8569
-------------------------... -------- 9W8e. Atlantic Blvd-_ AN 1-2994 

Bl 3-1797

nyčias, klubus, mokyklas. Ta- kių aplinkybių pasaulyje susi- karuose turimoji laisvė yra tie
čiau mūsų veikla ribojasi tarp darymo. ■ du elementai, kurie mus į-
keturių lietuviško klubo sienų. Kokie uždaviniai iškyla lietu- 
Čia susirinkę mes vieni su kL viam, gyvenantiems laisvajame
tais diskutuojame visiem rūpi- pasaulyje? Aš juos skirčiau į
mus klausimus, kaip čia būtų tris kategorijas:
geriau pavergtą tėvynę atva- ' 1. uždaviniai, susiję su oku-
duoti. po tokių diskusijų, pa- puotu kraštu;
sivaišinam, išsiskirstom, ir rei- 2. uždaviniai, susiję su Lie- 
kalai lieka, kaip buvę, šian- tavos reikalais Vakarų pasauly-
dien jau ne vienas priėjome je;

dmndinri- 
... - — - - - - atstatyti

jai, jr “vos įpusėjus skaičiuoti teriojamo krašto atsidūsėjimą, nėra jokių magškų formulių, o
nimo metai) ne vienoki turėto balsus’ a*561’ kad suprasti jo reikalus ir juos ga- yra reikalingta 4ik pasiryžimas

abu respublikonų kaūdidatai limomis t priemonėmis ginti, dirbti ir kovotu
bus išrinkti. Liko tik klausi- Juo mūcy ryšiai, su pavargtu
mas: katras iš dviejų demokra- kraštu bus stipresni, ir gilesni,
tų kandidatų turės kristi: lietu juu «ug* ir musy politinis svo
ris Frank D. Savickas ar len- ris užsienyje. Tačiau turime la- v.ntūrinis- bdodradarhtavimas «^i
kas Robert P. Umporowicz. bai gerai jfrfaižkinti, kokui po- . džtamo*. Laisvas, ne pagal
Mes, lietuviai, galim? pas.- bfldBo Ue ryšiai turi būti, 
džiaugti kad Savickas vi« tik w J0 netan hk- mus sukurto dvasinio pasaulio
laimėjo šias lenktynes” Jis bu- nr Ofteiriig js- atokleMimas yra užriOpteamas.
iaulicju 3138 idiKiyiWta • JIS DU pdfl€91in€, O tlKlM pUKSUlEBlIIK ažitUasi^ Vofj-k

T. žiburiuose lapkričio 34 Pr. vo išrinktas vienu iš trijų atsto- lietuvių tautos reikalams. " T Ne gana to. Per J ininiii eecu-
G. vertina jaunimo metus vų į Illinois valstijos rūmus. 7 .žvelgdamas i ateiti: “Paradinis Kitaip išėjo su rinkimais i se- , ? daitoal ryil“s ’0Pran‘a?> "•P'8"*
^įXigėteprmidS. ty ns^us. “Vesti nrooasmtdai Į»b«.’■?”« - taip n» Jis bu turingas ne tik n. *M. lutai* kr

lūs kūrybinis darbas. Jeigu jau
nimo metai nebus jo įkvėpę ir 
paskatinę, tai ateityje teks sa
kyti, kad jie buvo tik didelis 
treptelėjimas. Kol kas visi duo
menys rodo, kad tai buvo suju
dimas, teikiąs realių vilčių ir 
lietuviškajai ateičiai.”.

Draugo lapkričio 29 dr. K.

,« -T
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.A r-,r ^Ki

tos ir kitos Ralfo veiklą atvaiz- 
ctaojančtos iinfoc.

iždas seimo metu papilnėjo be* 
veik 20,000 dol.

lės padėti savo broliui pažinti 
Kristų, išpažinti Jį Jo Bažny
čioje ir gyventi su kito tikė
jimo artimu kaip brolis su bro-

vų ir laivelių. Be didelių sunku
mų visur galima susikalbėti 
angliškai. Matomai, ir Qa a- 
merikiečių yra nemažai, pana
šiai kaip italų New Yorke, nors 
dauguma tiktai laikinai atvykę.

(bus daugiau)

Casablanca miestas lietuviam 
atmintinas, nes čia JAV prezi
dentas pasitarime su Anglijos 
ir Rusijos valdovais padarė 
Baltijos valstybėm nenaudingą 
sutikimą. Aplankėme tą viešbu
tį ir matėme tą kambarį, ku
riame vyko tie lietuviam nema
lonūs susitarimai.

taiką. Dabartiniu metu yra pa
laikomas dieninis susisiekimas 
su Algedras ir Tangier.

Anglija čia turi didelę ir ge
rai paruoštą lėktuvam pakilti ir

Įima važiuoti šaligatviais. Pat
sai miestas niūrūs ir vietomis 
atrodo labai skurdus, o gal ir 
dėl to, kad oras pasitaikė mig
lotas ir visą dieną lynojo. Čia 
lankėmės jau ketvirtą kartą. 
Apžiūrėjom miestą, kuris yra

Kongreso finansų komtotjos
jame pasauly ir okupuoto] Lte- atskaitomybei patikrinti PLB Seimo proga išleista 24 pus* 
tuvąj. HHekama kongreso reikš- valdybe sudarė k&nteiją, į ku- lapių leidinėlis, kuriame talpa 
mė yra ta, kad jte pasisakė už rią yra pakviesti ir sutiko įeiti visi seimo pranešimai, apyskai- 
Lietavoa laisvę, už ištikimybę Andrius Mackevifius, Petras 
savo tentai ir už bendrą darbą R»Wflnn ir Jonas Kariautais,

apie 300,000 ir įvairių tautinių 
grupių mišinys.

Sena miesto dalis atstato - 
ma, o nauja miesto dalis yra la
bai moderniška. Vienas daly-

Santvkiai tarp katalikų ir ki- 
t’’ krikščionių tapo nuoširdes
ni. bet ar jie visad paremti 
bendrais įsitikinimais? Eisenos 
iš vienas konfesijos maldos na
mu į kitos konfesijos bažny- 
čias. viena išorinė bendrose pa
maldose* dalyvavimo demonst
racija dar nesukurs ekumeni
nio sąjūdžio, jei asmens vidu- 
jpnebus to, kas vadinama “ar
timo meilė” ir jei realiai bus 
primirštas įsakymas “Mylėk ar
timą kaip save”.

tų sienos vartas ir neįsileistų is
panų darbininkų į Gibraltarą 
uždarbiauti.

Neapolis. Tai italų New Yor- 
kas. Didelis susikimšimas, o

Seimas, pradėtas kun. dr. J. 
Vaišnoros invokacija ir himnu, 
pakvietus . garbės ir sudarius 
darbo prezidiumą bei įvairias 
komisijas, sklandžiai riedėjo 
nuo vieno programos punkto 
prie kito, kurių svarstyme daly
vavo dauguma seimo atstovų. 
Gražių minčių pateikė sveikinu-

Seimo paruošiamuosius dar
bus atliko ir jo dalyvius, ku
rių buvo beveik šimtinė, gra
žiai globojo Chicagos apskrities 
sudarytas komitetas su kun. 
F. Gurecku priekyje. Puikius 
uflcandžius ir banketo vaišes pa
ruošė Balfo darbo talkininkės

too sntrakdy- om» privaažė boIMku* pad
ėtim kelioms va- traukti S VHeiau* ir tą pačią 
tai pakliuvo į so- dieną Mtata į sostinę^ (Mū- 
iteta.VW.15 Uo- sų Lietuva It 162 psL).
įfiK maadaaaasi Ats. majoras Petras Rusec- 
tami, relralavo kas, kūrėjas-savanorte, įvairių 
įMUetavaL.VHL istorinių knygų autorius, rusiš- 

kojo Sibiro kankinys, savo atsi- 
minimuose rašo:

■ “Tarp rusų ir lietuvių lie-
■ pos mėn. 12 d. buvo padaryta
■ taika, todėl prie jokių ginkluo-
■ tų susirėmimų su bolševikais
■ neprieita, nors atskiri komisa-
■ rai bei vadai rodo grobiamuo-
■ sius norus ... Pagaliau darosi
■ aišku, jog lenkai Vilniuje ne-
■ beišsilaikys, jį gali pagrobti
■ lenkus besiveją bolševikai. Su-
■ sirūpinta bolševikams už akių
■ užbėgti ir Vilnių anksčiau jų
■ užimti. Tačiau lenkai iki pasku-
■ tiniųjų kliudo lietuviams užim- 
» - ti Vilnių... Liepos 15 d. lietu- 
H vių kariuomenė įžengė į Vil-
■ nių... Bet į Vilnių sykiu su lie-
■ tuviais, kaip neprašyti svečiai,
■ atvyko ir bolševikai.... Rug-
■ p»ūč*o 27 d. lietuviai, sutrauką 

B didesnes jėgas, išstūmė juos iš
■ svarbios geležinkelio stoties 
B Naujosios Vileikos netoli Vii- 
B niaus ir griežtu reikalavimu pri- 
B vertė “galutinai išsikraustyti
■ iš Vilniaus". (Savanorių žygiai

j j B I d. 40-41 psL, Kaunas, 1937

Išvykome | užmiestį. Sala kal- 
daugelis aukštų JAV tarnybos nuota, įvairus pastatai aukštai 
žmonių. kalnuose ir juose apsigyvenę į-

vairas mkb aarmnincai, kūne 
savo pastatas ir sklypus tvar
ko pavyzdingai (čia juodukų 
ir tinginių neteko pastebėti). 
Ūkininkystė labai tvarkinga ir atžymėjo palaikydami tvarką ir 
Čia viskas gerai auga, geras 
oras ir dainai palyja — iš kar
to ne po daug, bet keletą kar
tų dienoje.

Csaabianca, Morocco, Afrika.

Nemaža seimo atrakcija bu
vo neseniai į šį kraštą atvyku
sios Sibiro tremtinės papras
tas, bet pakankamai ryškus o- 
kupuotos Lietuvos gyvenimo 
pavaizdavimas. Iš jos pasakoji
mo labiausiai išryškėjo ne tik 
be galo skurdi mūsų tautiečių 
medžiaginė padėtis, bet ir

panijos uždaryti. Pavažinėjo- 
me po kalnus ir turėjome pro
gos susipažinti su anglų įsi
tvirtinimais ir pasiruošimais. 
Anglai darbininkai reikalauja,

nusileisti stotį ir todėl susisie-' 
kimas su pasauliu yra geras.' 
Be to, dar yra britų laivynas.

Dabartiniu metu čia nemaža 
įtampos, anglai pyksta ant is
panų dėl vartų ant Ispanijos- 
Anglijos sienos uždarymo. Bu
vome nuvykę apžiūrėti kaip ta 
siena atrodo. Radome, kad An- 

CasaUanca miestas apima ? glijos vartai yra atdari, o Is- 
dideti plotą ir dabartiniu metu 
turi 1,300,000 gyventojų. Mies
tas padalytas į tris dalis: sena 
miesto dalis, nauja miesto da
lis ir europietiška dalė. Sako*.

muz. VL Jakubėnui. Baigiant 
vaišes buvo pagerbtas Balfo 
garbės pirm. preL J. Končius 
jo dvigubo jubiliejaus proga. 
Chicagos Balfo apskritis jam į- 
teikė daiL Paukštienės paveiks-

pelkas. Vfetos lietuviai suorga- 
fr kritūrininkas, mzavo kavinėse k valgyklose 

mūsų kariams tamokamta vai- miręs 1962 Kalifornijoje, apie 
šeso»beto^ nuolat kvietėsi į 1920 įvykius yra palikęs dieno- 
savo namus. Mūsų 5 pėst put raštį, kuriuo naudodamiesi, duo
kis apsistojo Lentvaryje. - sime tik būdingas mintis nu- 

-į *rBnWavtirai‘ B VHniaus via na- švieti rūpimiem įvykiam.
norėįo P«*Wraulcti. Tik rugpiu- Kruopštusis prof. Mykolas Bir- 
čto 27 d- randotaaįi galutinai . žiška rašė:'." ' * . / ' "
pasitraukė B Vilniau*. Ir tai tik (Bus daugiau)

„Ljętuvos kariuomenės pirmū
nas ir savanoris kūrėjas, Vyčio 
Kryžiaus kavalierius ir ilgame- 
tią “Kario” administratorius 
Stasys Butkus, miręs 1961 šia
me svetingame krašte, savo at- 
siininimuose apie 1920 įvykius 
ra®o:

‘“liepos 15 d. raudonosios ar
mijos daliniai pirmiausia įėjo į 
Vilnių. Po kokių dešimt valan
dų patys pirmieji įžengė į Vil- 
nžtį mūsų 7 pėst 2. KButegei- 
dfio pulko viena kuopa. Šią 
kuopą nuoširdžiai pasitiko Vil
niaus gyventojai lietuviai, žydai 
ir lenkai Moterys ir mergaitės 
karius apdovanojo gėlėmis.

“šiai kuopai Gedimino gat- 
vėje, priešais Bristolio vienbu
tį, tuoj gatvė prisipildė žmonių, 
visi spausdamiesi arčiau mūsų 
kareivių. Automobiliu atvažia
vę mūsų kariuomenės štabo ka
rininkai su anglų ir prancūzų 
karo atstovais pasveikino kuo
pą, pirmiausia įžygiavusią į 
Vilnių.

“Po kokių 34 valandų į Vil
nių įjojo mūsų gusarų pulkas.

^4"
. .

kas yra atsilikęs — tai patys a- tų automobilių pilnos gatvės, 
rabai. Jų moterys, o ypač jau- Gerai, kad dar visi maži ir ga
nesnės, yra padariusios nema
žą pažangą: veidai atidengti, si
jonai trumpi, kai pfrmiau buvo 
sunkiai matomos kulnys. 

Gibraltaras — dvi kvadra
tinės mylios ploto, 28,600 gy
ventojų, 25 mylios kelių, mu
ziejus, du knygynta, 6 vlefita- be didelių pasikeitimų, kaip ir 
čiai ir 4 ligoninės. - prieš pora metų.

Ispanai valete Gibraltarą per Uoste stovėjo keletas JAV 
beveik 1000 m. Britai valdo nuo karo laivų ir visokių kitų lai- 
1704 ir savo valdymo meta pa-

Išvykstant į ilgesnę kelionę Madtira — pirmas sustoji- 
atsirado prašymų parašyti ke- mas. šią Portugalijos salą kaip 
Ikmės įspūdžius. ir daageiį kitų salų, atrado

~Nesileisdamas į smulkmenas, Cristoforas Columbus. Nežinia 
prisiminsiu apie pastebėtus ar tuomet Columbus buvo pa
skatomis ir bandysiu padaryti tenkintas, bet dabartiniai salos 

gyventojai yra' patenkinti ir ne
blogai gyvena. Prisimenant 
ankstesnį šioj saloj apsilanky
mą ir palyginus su dabartiniu, 
galima pastebėti nemažą pažan-

Vis tiek “tai buvo labai dide- ketau), nes į jo vietą ateina ki
lis, reikšmingas ir posttyvus Be- tas jaunimo organas — PLB 
tuvSto mūsų gyveninio įvykis, jaunimo stacija, 
pajotas ir pergyventas laisva-

min., A. Senikas — ižd., J. 
Gerdvilienė — protokolų sekr. 
ir chicagiėtis A. Dzirvonas — 
nac. sekretorius.

Vakare įvyko seimo banke
tas, sutraukęs veik 300 dalyvių. 
Pradžioje išklausyta aukšto me
ninio lygio programa, kurią be 

siaubingas jų moralės sužaloji- ^ginimo atliko solistai P. 
mas. Svetimos, dažniausiai Binkienė, St. Baras ir čėlistas 

bendrosios . nuosavybės tei- p Armonas, akompanuojant 
šių nebojimas dabar ten yra 
pasiekęs negirdėtų ribų. Kalbė
jusioji tą padėtį pavaizdavo 
ten nugirstu dvieiliu: “Dirbk, 
žmogeli, prociavok, o kai 
trūksta, dasivok; jei bijosi grie- 
ko, neturėsi nieko”.

savas pastabas. Rašau g eilės 
apie lankytas vietas. -

Sftalto 31 išplaukėm B New 
Yorko uosto American Export 
bendrovės laivu Independence 
su ^ne 800 keleivių ir 600 įgu- gą. Daug naujų modernių pa
los. Mūsų grupė buvo iš 10 as> statų, geri keliai ir transporta- 
menų. Viena lietuvaitė vyko į cija, Švara ir tvarka. Pasitaikė 
Vidurio Rytus riet iš Kaliforni- sekmadienis, tai pačiam mies- 
jos. Buvo nemažai įvairių žmo- te nedaug kas buvo galima ma
nių, jų tarpe buvęs New Jer- 
sey kongresmenas su žmona,

po taįfimlg gritato reikalavi- 
mcT. (Vyrai Gedimino kalne, 
“AušroT leidinys 1957 m., V. 
Vokietij*,^23jta.).

Prof. Mykoto Biržiška, Va* , 
sarto 16 akto signataras, 1918- 
1920 generalinis Lietuvos vy- 
rita*ybės įgaliotinis Vilniuje, |

1966 lapkričio 6 Chicagoje nėję. Štai kodėl už tokį kong- 
Jaunimo centre įvyko baigiama- resą PLB valdyba yra dėkinga 
sis pasaulio. Betariu jaunimo kongreso komitetai su rišate kk 
kongreso komiteto posėdis, ko- tais jo organais, finansų ir kai
riame pranešimus padarė komi* kos komisijoms, visoms kraštų 
toto pirm. Algis Zapmackas ir lietuvių bendrubmenėms ir late- Balfo
visų kongreso finansų knmtei- vojo pasaulio Betariu risuome- 
jos ricepirm. M. Lenkauskienė nei, Beturiu spaudai ir radijui, 
pateikė išsamią finansinę kon- visiems kongreso tikrins suprri- 
greso ^yrioritų Posėdy dalyva- tusiems ir gausiai jų vykdymą 
vęs PLB valdybos sykd. vice* parėmusiems”. 
pirm. St Bandukas plačiau ap- Balsavimu buvo nutarta kon-

Po poros dienų kelionės 
apie 1009 mylių nuo New Yor
ko, mūsų laivas įplaukė į aud
ringus Atlanto vandenis ir per 
tris dienas, iki pasiekėme pir
mą sustojimo rietą — Madei- 
rą (portugalų salą), kelionė bu
vo audringa, nors niekas nenu
kentėjo ir laive visos anksčiau 
numatytos programos įvyko.

Sekmadienį seimo daly
viam buvo pamaldos • Jėzuitų 
koplyčioje, kur prasmingą pa
mokslą pasakė kun. A. Graus- 
lys. Mišias aukojo kun. V. 
Martiniais.

Ne vienas seime ir vakarie
nėje kalbėjusių pabrėžė, kad 
Balfo dar laukia dideli darbai, 
kad jis savo darbą turi nuo
lat plėsti ir ruoštis tam laikui, 
kai atsivers galimybės teikti 
paramą iš okupacijos ifiaisrin- 
tai Betariu tautai Seimo eiga 
parodė, kad šalpos darbo pasi
šventėlių dar nestingame, nes 
atstovai susirinko ne tik naujų 
darbų aptarti, bet karta atvežė

pirm. kun. V. Martiniais ir ižd. 
A. Senikas, revizijos komisijos 
— A. Ošlapas. Paaiškėjo, kad 
metinė Balfo apyvarta pinigais 
ir gėrybėmis sukasi apie 100, 
000 dol.; daugiau nei ketvirtis 
jų yra kun. B. Suginto vado
vaujamų Vasario 16-tos gimna
zijos rėmėjų būrelių aukos. Už 
didžius labdaros darbus kun. B. 
Sugintai seimas suteikė Balfo 
garbės direktoriaus vardą.

Gi Balfo garbės nariais pa
kelti chicagiečiai inž. Stankus 
ir E. Samienė. Balfo garbės įto- 
rei N. Gugienei, dėl sveikatos 
pasitraukusiai iš šalpos darbo, 
pasiųstas seimo sveikinimas.

Seimo darbus labai sklan - 
džiai pravedė darbo prezidiu
mo pirm. K Kleiva, talkina
mas D. Bobelienės ir L Petraus-

mas savom.
Kritikuodamas kai kurių ka

talikų abejingumą ir nesisten- 
gimą susipažinti su ekumeni
niu sąjūdžiu, popiežius perspė
jo ir tuos, kurie krikščionių vie
nybės klausimą laiko lengvu ir 
be pavojų. Ypačiai įspėjimas 
nukrypo prieš tuos entuziastus, 
kurie žodžiais, ar veiksmais 
reiškė mintį, jog užtektų 
sumenkinti doktrinos ir draus
mės dalykų reikšmę ir tuoj bū
tų pasiektas susipratimas ir 
bendradarbiavimas. Kurie taip 
galvoja, rizikuoja atsidurti iliu
zijose, žalingose tikram ekume
nizmui.

Nuolat įspėdamas nuo bevai
sio triukšmavimo, Paulius VI 
ragina į konstruktyvų bendra

tie teologai bando ieškoti ir gi- darbiavimą. Tas raginimas pir- 
lesnių doktrinos ryšių. Bažny- miausia reiškia: svarbiausia
čios susirinkimo šūkis “Eiti į perkeisti save pagal Kristaus 
modernųjį pasaulį” reiškia dau- mokslą. Tuo keliu katalikai ga-

Daibih^is BALFo seimas Chicagoje <
Balfo seimas, įvykęs lapkri- šieji garbės prezidiumo nariai: 

čto 25 Jaunimo centre, Chiea- vysk. V. Brizgys, kons. P. Dauž- 
goje, praėjo darnos ir darbin- vardis, preL J. Končius ir kiti, 
gurno ženkle. Visas seimo po- Valdybos pranešimus padarė 
sėdžių laikas sunaudotas svar
biausiom šalpoš darbo proble
mom svarstyti.

Tautinė Sandara po keletos 
metų pertraukos vėl grįžo į 
Balfo direktorijatą su trimis 
atstovais. Kitos trys srovės — 
Kat. Federacija, Tautinė Sąjun
ga ir Soc. Demokratai — po 
tris savo atstovus Balfo direk
toriais delegavo be pertraukos. 
Kiti direktoriai yra renkami 
šiame seime bendras direkto- 
rių skaičius pakeltas iš 25 į -31^ 
Tai padaryta norint įtraukti, 
daugiau pajėgų į Balfo lėšų tel
kimo darbą. Taip pat pagal at
skirą seimo nutarimą direkto
rius renkant bandyta atsižvelg
ti, kad visose gausesnėse kolo
nijose būtų bent vienas . Balfo 
direktorius. Besirūpinant pa
gyvinti Balfo veiklą, pirmajam 
poseiminiam direktorių posėdy, 
kuriame buvo sudaryta nauja 
centro valdyba, numatyta, kad 
keturi jos vicepirmininkai ir 
nac. Sekretorius imsis vadovau
ti kuriai nors šios organizaci
jos darbo sričiai.

Liturgijos K atžvilgiu bandom 
mos naujovės, kuriom labiau 
būtą prieita prie tikinėtojo šir- ‘
dies, proto ir jis įtrauktas i Ii- te B ■infr. tofltaofi
turgijos vyksmą čSą buvo pa- '■■‘■•y
sireiškę ir kraštutinumų per- 
žengiant susirinkimo dekretų ■ 
ir vyskupų konferencijų nusta- ■ 
tytas ribas. -

Dogmatinėj, moralinėj, litur- ■ >
ginėj ar ekumeninėj srityse 
prieš nukrypimus Į abu kraštu- ■ r
tinumus ne kartą pasisakė 
vyskupai, nuncijai ir net po- 
piežius. Paulius VI perspėjo ■ 
tuos, kurie, reformų dvasia už- ■ .'y 
sidegę, bando ieškoti nauju- 
mų dėl naujumų bei pralenkti ■ 
susirinkimo numatytas refor-

Poseiminiam direktorių posė
dy sudaryta Balfo centro valdy
ba iš New Yorke ir jo apylin
kėse gyvenančių direktorių: 
kun. V. Mąrtinkus — pirm., E. 
Armonienė, A. Skėrys, B. Spū- 
dienė ir E. čekienė — vicepir-

Pirmieji reformą metai " . . *2^X 55*
Prieš metus, gruodžio 8, už- ir intelektualiniai pasiruošę? “mus’ Vte^ ta6a<^ lataų kyjno- trtakę dHespes pąjėgas, už

baigtas Vatikano antrasis visuo- Be So __R^.ygnBHlijw Wn rtrrinmy- tonuūi j ĮtataĮ
tinas susirinkimą*; Keturiose niam pasauliui” tegalėsime bū- J® ^Spta# 9taK<|te|!ĮĄ4®2fc ®- ‘ tat Mtai Ifi 
rudeninėse sesijose, kurių ti trąša, ne druska... < Vilniuje rašoc ;.^0<<ą^teteQS, ta^- srtodM
kiekviena truko anie tris mė- tu. -v,? Wšerikų SpandžtamL/1919 jn. btoomsątakiekviena truko apie tris me- Liturgijos . atžvilgiu bandom , 
nesiūs, apsvarstyti Bažnyčios sauSM> peiAttėteui į. Vietų raakaą
atsinaujinimo, sustiprėjimo, 
krikščionių vienybės ir- kt 
klausimai, Susirinkimo eigoje 
išleista 16 dokumentų. Kaip se
kėsi tuos nutarimus vykdyti 
šių metų laikotarpy?

Susirinkimo nutarimai ir jų 
dvasia^ rodo nevienodą* atgarsį 
ne tik atskiruose asmenyse, bet 
ir atskirose vyskupijose, para
pijose, bendruomenėse.

Vykdant susirinkimo pabrėž
tą vyskupų kolegiališkumo ir 
atskirų kraštų savarankiškumo 
principą Bažnyčios valdyme, 
kai kuriuose kraštuose matomi 
ir praktiški žygiai. Antai Ame
rikos vyskupai susibūrė į kraš
tovyskupų konferenciją, pir- 
mininku išsirinko Detroito ar
kivyskupą Deardon ir išleido 
eilę JAV tikintiesiems dekre-

v;
.!-

!'.
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TeL 883-7981

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikina visus.

Tel. 762 - 1985

kitokių kortelių.

379 West Broadway, So. Boston, Mass.

Edmundas Ketvirtis sveikina visus ir linki laimingų Švenčių.

Norite geros meniškos fotografijos

VYT. MAŽELIS

Sėtai

■i—4.

IMlSGMMTAVaN

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAS

11330 KJh

Skulptūra santykiauja su žiū
rovu ir veikia į žmogaus protą 
regėjimo organu — akim ir pa
lytėjimo jausmais. Tai yra tri
jų matavimų meninė išraiškos 
priemonė, galima apžvelgti iš 
įvairių pusių. Ji turi būti su
kurta, kad iš kievieno žvelgi
mo taško neprarastų savo kūry
binių vertybių.

Įvairiais laikais, įvairiose 
tautose ir religijose skulptūrai 
-būva skiriama įvairūs uždavi-

Kalėdų šventes čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

WINGATE S PHARMACY
131 Main Street, Nashua, New Hampshire 

Nepirktas kalėdines dovanas įriša (apvynioja) gražiai nemokamai.
Dearbom Wingate, Reg. Ph. — TeL 2-9733

Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių
ir laimingų Naujų Metų. x

Šioje brangenybių krautuvėje galima pirkti geriausios gamybos 
laikrodžių — vyriškų ir moteriškų; deimantinių ir kitokių žiedų; 
spHknčtų ir kitokių brangenybių, tinkamų Kalėdų dovanoms.

— Užeikite pamatyti.
Diamonds - VVatches - Steriing - China - Crystal “Bridal Registry”

Namų pirkimo, pardavimo, apdrandos ir visokiais reika
lai* kreipKHto |

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estą te

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y. 
TeL VIrginia 6-1800

PASTRIES

Pirkite kalėdines dovanas

BALCH PHARMACY, Ine.
’ i - * • A - • -1140 Washingtori štreėt,‘Nonvood, Mass. 02062

rodoje Maspetbo lietuvių para- 
pijąs salėje gruodžio 3-4 tokį 
teismą patvirtino. Jos. meninis 1*"IHIW*W*** “ 

subrendimas, o taip pat šių die
nų avangardinių skulptūrų pro
blemų pasisavinimas ir spren
dimas Etaną Kepalsftą lietuviu 
skulptorių išimo ja įrūriuoja
kaip pažangiausią atstovą.

Mes ėsšme maži, tad Ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrokšta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnis kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89th Avė., Richmond Hifl, N.Y.; Ht 1-6799 
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.; GR 6-2242 

LITAS duoda paskolas lengvomis iėsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja Šiuo metu kainuoja 12 dol. Akcijų pirkimo ir .bendrai informaci
ja* reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicago* įstaigas.

Viena geriausių vyriškų rūbų krautuvė yra "

Theriault’s Men’s Shop, Ine.
90 West Pearl Street, Nashua, N. H.

Šioje krautuvėje galite pirkti rūbus vyrams, vaikinams; 
kaklaraiščius (nektie), ~

ypač pagarsėjusius marškinius — Famous Arrow Shirts

IMSVtS ŽIBURYS 
'';'/|ia*to|ito*hi^'ll«twlų Ir «to*ų kalbomis 

eskmsdjisiale, 9 -10 vai. ryto 
FBI banga ; . 

TMaHmma Beturiu r*dto klubo narių mokesčiais, 
^H^Mto^^ktoVrobge,N.Y 11379 ~ 

Vedėjai:/ ,____
ROMAS KEZYS — TW 4-1288 
ANTANAS MAŽgIKA — VI 5-«332

JUOZO MISIŪNO

RA YS UęUOR STORE
Galima gauti įvairiausios žūties amerikiečių ir importuo
tų gėrimų'. .. Didžiausias pasirinkimas A-gtinėn ir vyno. 
103-5$ LEFFERTŠ BLVD. RICHMOND HILU N. Y.

Tstofensf: VIrginia 3-3544

- HAVEN REALTY - 
RMlErfaf. • JOSEPH ANDRUSIS • Insuunce

P*00“® yra frietiagt. jr*akot “Aš ne-

Daug Mrtadpyif pirkdamas Triefurtken, Grundig, Zenith, 
p*r “Spartą” radijų, radto-con- Burrotighs, Otyrripia, Royai etc. 
^tes, cotor ir kt TV, Tapė Katalogus ir informacija* gau- 
tecorderbd, patefonai, fonogra
fai, įv. skaičiavimo mitino*, 
cash registeriai, rąžomos mat. 
tiiomis kalbomis. Visi gaminiai

Biustas, iš Elenos Kepalaitės skulptūros parodos Maspfthė Bet parapijos j© j*Ulfctt*l. ttffl apvaldyti, UŽ- 
sa’ėie- ’ •' • z burti ir išjungti logikos, esteti

kų* ifžžnojinto nukaltas for- 
muiės. SM poŽ&irit skulptorės

daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykite' ką galite pirkti. Zenith G Motorola, Color TV 
parduodami prieinamomis karnomis.

J.L. Giedraitis, 10 Barry 

E. Northport, N.Y„ 11731. SfitšitonHlii - S-S

ALGIMANTO KEZIO, S.J. rinktinių nuotraukų knyga — 
yra geriausia kalėdinė dovana lietuviams ir svetimtaučiams. Kny
ga puošniai išleista, liuksusiniame popieriuje. • Kaina $3.95 

PHOTOGRAPHS / Algim«>t« Kwy«, S. J.

FOTOGRAFAS 
Romualdas Kisielius

kempotialjo* 
kompošeijase 

Elena Kepalaitė sprendžia nau
jesnes ir pažangesnes . proble
mas. Visos .tios kompozicijos 
savo konstrukcija ir forma yra 
labai dinamiškos. Kai kurios 
primena Vėjo blaškomas lieps
nas. Stos dinaminės formos 
taip jungiamos savyje, kad su- 
darytų įspūdį nuolat besikarto
jančio Jddesto ir ritmo. Formų 
santyidįtimas su erdve įgauna 
Baufe* ir muito

šias prSbleinas spręsdama, 
skulptorė jau nesidomi masių 
ir jų monumentalumo retikin- 
gumu. v Priešingai, sukurtas įs
pūdis, ^nutiūkia, kad tos akutp- 
tūrūs jTt praradę net savo na
tūralų medžiagos svorį. Sis iš- 
gatžiM įųpūdtio rezultatas dau- 
gimtsiri priartėtų prie barc^i-

eų suimti 
yra ne tik sunku, bet ir nauja.

Pačios skulptūrinės formos ir 
jų grupės yra labai sugestyvios, 
gimusios betarpiuose pirštų gla- 
monėjimuose ir ; išplaukusios ar
ba išįriuketytosu iš pasąmoninio 

kūrėjo pasaulio, šiame pasauly-

galima pirkti įvairių laikrodėlių; deimantinių ir kitokių žiedų; ra

dijo ir televizijos aparatų. Užeikite į KETVIRTIS & GO. krautu-

Amerikos Foto-žurnalistų organiza
cijų* ir Tarptautinė* Fotografų 8-gos 
nary*, jum* už prieinamiausią kainą 
atlik* visokiu* fotografiniu* darbu*. 
R«ikakfl **ant nuotraukos pagamina- 
ni** p*r por^ valatoų.

Dii soattarimo skambinti: N7-8M1

JOSEPH ANDRUSIS
i, namų, aut/nnoMBų. baldų ir k. Namų pąr- 

. ‘iDCome Tas užpildymas. Mutual Fund* — Pl- 
i**ų InvestiBcijos.

Kaafien nuo 9 iki 8 vaL; šeštadieniais Iki 6 vai. popiet.
87-«9 taaie* Ave^ Woodhaven 21, N. Y. TeL VI 7-4477

baras - restoranas
PRANAS BRUCAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

LIUDOS MIKULSKYTES 
įvairią moteriškų drakonų krautuve 
Krautuvėje yra didelis jvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
biiuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai, pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 11421

— TeL 849-7240 —

—------Tel. 883-5722
4BsėMMtortBs«B4MMB*eMBa«MMaM*»ąMBm

Antanas E. Mickunas, Ph. G. Reg. farmacistas 
sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

NAUJAUSI PRANCŪZŲ’IR ITALŲ 
MODELIAI ; 

Įvairūs į-
KAILINIŲ ir kitę kailių 
papuošalv pasirinkimas

Viskas paruošiama musų /dirbtuvėje
. Turtingas pasirinkimas — prieinamos itainot 

Mes parduodame didžiausioms kailinių KiAuųMto*. Prieš 
pirkdamos, aplankykite mū*ų, firmą Ir aptitįitkfte mūsų 

prekes. Savo gaminius jums parduostmi 
kč^mo sąlygomis ’ • Mes pertaisome 
kailių siuvinius } naujausiu* modeliu*.

jau susitinkėtoB *u meno kūri
niu tikrąja žodžio prasme.

^KUtprvnfiHM porrrvTM
Elenos Kepalaitės skulptūri

niuose portretuose ir portretų



Dainuojantieji vyrai
New Yorko vyry choro koncerto proga

Norėtųsi čia tarti žodį apie 
chorą, kurio istorija yra pati 
trumpiausia, bet ji tokia, ko
kios daug kas galėtų pavydėt. 
Kai prieš 3 metus muzikas V. 
Baltrušaitis ėmė kelti choro 
steigimo idėją, — buvo tik ke
letas entuziastų ir daugybė 
skeptikų.

Po metų jis nustebino visus, 
kai pirmu koncertu pastatė 
naują chorą pirmu! Dar metai. 
Dar vienas toks koncertas ir 
kritika rašė, jog “choras yra 
toks tobulas”, kad “ .. .kas 
lankydavo Lietuvos operą, tas 
galėjo užsimerkęs, klausydamas 
vyrų koncerto, pasijusti esąs 
Kauno teatre. Tenai buvo tas 
pats aukšto lygio išpildymas, 
tie patys niuansai, ta pati spal
va... tai pats pirmasis choras 
išeivijoje” (Darb. nr. 82, 1965 
gruodžio 14).

Per tą trumpą laiką choras 
spėjo savo repertuaran sukaup
ti ar ne 36 dainas, 8 operų iš
traukas ir keliolika giesmių.

Choras gyvas ir dinamiškas, 
štai, jį girdim dainuojant Car- 
negie Endowment salėje per 
muziko Banaičio minėjimą. Tai 
vėl jį matom pasirodant Ford- 
ham universitete per Lietuvių 
Mokslo Akademiją (1964). Jo 
koncertu žavisi Baltimorės vi
suomenė (1964). Vasario 16 jį 
matome išpildant minėjimo 
programą Webster Hali New 
Yorke (1966). Ir pagaliau cho
ras šauniai pasirodo pačioje A- 
merikos širdy — Washingtone, 
meno ir literatūros vakare, Ši
luvos koplyčios šventinimo ir 
religinio kongreso metu. Pui
kioje Statler-Hilton salėje cho
ras tiesiog griebia už širdies 
tūkstantinę publiką, kai iš vy
riškų krūtinių galingai nuskam
ba: —

“Kiek kartų saulė tau aptemo, 
Tiek kart vaidenos tau kapai, 
Kai krauju laistė tavo žemę 1 
Ir tu po kryžiumi alpai...”

Visą salę perbėgo šiurpas, 
kai rimtimi, ilgesiu ir ryžtu pra
siveržė jų daina Tėvynei: —

Aukos T. Fondui Yliko darbui remti
Aukos Lietuvos laisvinimo 

darbam remti gaunamos iš vi
sur, kur lietuviai gyvena. Pas
taruoju laiku gauta:

Iš Australijos T. Fondo at
stovybės per pirm. dr. A. Mau- 
ragį — 555,40 dol.

Iš Venezuelos T. Fondo ats
tovybės per pirm. J. Bieliūną— 
520 dol.

Įgal. J. Urbelis, Melrose Pk., 
III. 40 dol. Aukojo: 20 dol. Ks. 
Kaunas ir po 10 dol. P. Gū
džius ir Liet. Amerik. piliečių 
klubas.

Įgal. Br. Pauliulis, Dorches- 
ter, Mass. — 40 dol. Aukojo po 
10 dol.: J. Vembrė, dr. J. Kuo
dis, St. Griežė-Jurgelevičius ir 
Br. Paliulis. ,

Įgal. M. Dabrilienė — 40 dol. 
Aukojo po 10 dol.: P. Stane- 
lis ir M. Baltrušaitienė; po 
5 dol.: V. Dabrila, V. Garsys, 
V. Ilgūnas ir V. židžiūnas.

Įgal. J. Šaulys, Branford, 
Conn. — prisiuntė 53 dol.

Įgal. J. Breivė, Cicero, III.— 
45 dol.

Įgal. J. Butkus, Bridgeport, 
Conn. — 50 dol.

Įgal. O. Čerškienė, E. St. 
Louis, III. — 45.

Aukos, gautos betarpiai: 50 
dol — dr. Br. Kasias; 55 dol. 
— LMKF VVaterbury Moterų 
klubas; po 25 dol.: dr. V. Pap- 
rockas, dr. Danguolė Surantas, 
A ir M. Deveniai ir B. Kučins
kas; po 20 dol.: dr. A. Balt- 
rukėnas, dr. J. Žmuidzinas, dr. 
A. Kisielius, dr. A. Goeldnerie- 
nė, dr. M. L. Namikas, dr S. ir 
M. Daugėlai; 15 dol. dr. A. Raz
ma; po 12 dol . dr R. šomkai- 
tė ir Pupius, po 10 dol: dakta
rai: F. Tarvydas. A Marčiukai- 
tis, A. Laucis, S. Skripkus, S.

“Ir kai širdis iš skausmo 
plyšta,

Aš dar labiau tave myliu!
Gal teks čia palydėt jaunystę 
Bet mirt! mirt! svetur 
Aš negaliu!”.
Tai buvo iš gilumos išdainuo

tas kiekvienam savo skausmas. 
Nestebėtina, kad publika sudre
bino plojimais sienas. Ir, rodos, 
jei 10 kart kartotų, vistiek plo
tų, nes tai buvo gražu, be galo 
gražu!

Už keletos dienų (gruodžio 
11, Franklin Lane salėje) new- 
yorkiečiai girdės to choro ypa
tingą koncertą. Tai bus lyg ir 
paskutinioji gulbės daina, nes 
choristam ir visiem čia tenka 
atsisveikinti su savo mielu 
maestro Vladu Baltrušaičiu. Jis 
palieka New Yorką... Kiekvie
nam iš mūsų jo daugiau negu 
gaila. Jo talentas buvo mūsų vi
sų pasididžiavimas. Tai žmogus, 
kuris gimęs būti dirigentu. Ele-

Philadelphijos ateitininkų šventė
Kristaus Karaliaus šventė 

(spalio 30) buvo drauge ir 
Philadelphijos ateitininkų meti-, 
nė šventė, šv. Andriejaus baž
nyčioje, kurioje ta proga susi
rinko gausiau kaip eilinį sek
madienį lietuviškosios visuo
menės, šv. mišias aukojo ir 
gražų, ne tik religinės, bet ir 
patriotinės mintis paskatinantį 
pamokslą pasakė svečias iš Bal
timorės — SAS dvasios vadas 
kun. K. Pugevičius. Per pamal
das su Moksleivių Ateitininkų 
Prano Dovydaičio kuopos vėlia
va ir su lietuvių bei JAV vėlia
vomis sargyboje stovėjo stu
dentai ir moksleiviai ateitinin
kai. Mišias baigus, stipriai su
skambėjo visų sugiedota gies
mė “O Kristau, pasaulio valdo
ve”, V. Matoniui vargonais pri
tariant.

Po pamaldų Philadelphijos a- 
teitininkai su svečiais susirinko

Parokienė, Z. Rudaitis, W. Ber
gas, J. Valantiejus, V. Šaulys, 
A. Gečys, V. Raulinaitienė, V. 
Vienužis, K. Vileišis, Daiva Va- 
riakojis, M. Kregždienė; kuni
gai: L. Klimas, J. Marčiulionis, 
M.J. Urbonas, J. Pakalniškis, 
A. Babonas, J. Danielius, A. 
Abračinskas; organizacijos: SL 
A 126 kuopa N.Y., L.V.S. Ra
movė, Hartford, Conn., L. M. 
Klubų Federacija, N.Y., L. M. 
Klub. Fed. New Yorko klubas; 
po 10 dol. aukojo ir šie asme
nys: prof. P. Manelis, A. Kučas, 
V. Urbonas, A. Balsys, M. Jau
niškis, V. čečetienė, F. ir M. 
Gedvilai, K. Silkinas, L. Dam
brauskas, A. Leonas, J. Shukis, 
J. Bražulienė; po 5 dol.: P.J. 
Montvila, Vyt. Musionis, Ir. Ba
naitienė.

Visiem aukotojam Fondo val
dyba reiškia širdingiausią pa
dėką. 

Ateitininkų tventėje Philadelph i joje darbo ir garbė* prezidiumas, lt k. j d. Edmundas Binkis, Vytas Maciūnas, Danutė Muratkaitė, minėjimui vado
vavęs Algimantas Gečys, Petras Vaikys, prof. Antanas Salys, kleb. kun. Juozas Cepukaitis, kun. Kazimieras Pugevičius, Arvidas Barzdukas ir Ei
mutis Radžius. Nuotr. K. Cikoto

gantiškais mostais jis taip val
do chorą, kad, rodos, kas be
galėtų drįsti nors per plauką 
nuslysti nuo gaidos ar mažiau
sios gaidukės. O subūrė jis ir 
scenon išvedė ne profesionalus, 
o tik labai didelius dainos my
lėtojus iš fabrikų, dirbtuvių, la
boratorijų ir raštinių. Tie vy
rai parodė, ką gali meilė dai
nos ! Materializmo amžiuje, 
krašte, kur žmonės plėšiasi ir 
žiauriai streikuoja dėl valandi
nio atlyginimo, — jie po darbo 
skuba į repeticijas, ir kiek va
landų aukoja dainai? Ar tai ne 
idealizmas?

Netiesa, kad newyorkiečiai 
to nemato ir nevertina. I savo 
koncertus choras čia sutraukia 
ypatingai daug publikos. Atro
do, neliko nei vieno skeptiko, 
o tik entuziastai. Ir dangorai
žių mieste lietuvis palieka lie
tuviu, kurio širdis yra suaugu
si su daina. Tat, ateisime ir į šį 
koncertą ir priedu atsinešime 
širdy rūpestį, kad New Yorko 
dainuojanti vyrija, netekusi 
mielojo kūrėjo ir vadovo Vla
do Baltrušaičio, neišsibarstytų. 
Perdaug ji mums brangi.

Dr. Henr. Lukeševičius

parapijos salėje. Iškilmingą po
sėdį atidaręs Sendraugių pirm, 
inž. E. Binkis paprašė garbės ir 
darbo prezidiumus užimti vie - 
tas ir pakvietė posėdžiui pirmi
ninkauti inž. A. Gečį, o sek
retoriauti stud. D. Muraškaitę. 
Pradedant šventę, ateitininkų 
maldą jautriai sukalbėjo kleb. 
kun. J. Cepukaitis. Tai buvo 
paskutinis visų gerbiamo ir my
limo,—tiek dėl rūpestingo para
pijos tvarkymo, tiek ypač dėl 
nuoširdaus palankumo lietuviš
kiems reikalams, — kleb. če- 
pukaičio dalyvavimas lietuvių 
susirinkime, nes jau lapkričio 
11 jį amžiams pasišaukė Aukš
čiausias.

Jaunių, moksleivių ir stu
dentų pirmininkam padarius 
trumpus1-pranešimus; kun. Pu
gevičius priėmė iškilmingą atei
tininko įžodį iš jaunių A. Ma
ciūno, A. Surdėnaitės, R. šilei- 
kaitės ir iš studentų I. Avižo- 
nytės, J. Čikotaitės, N. Dir- 
mauskaitės ir T. Gasparėno. Vi
siems balsu sukalbėjus Credo 
ir sugiedojus Ateitininkų him
ną, įžodį davusius pasveikino 
kun. Pugevičius ir specialiai at
vykęs SAS centro valdybos 
pirm. E. Radžius, o įžodį da
vusių vardu trumpą žodį tarė T. 
Gasparėnas. Po to svečias iš 
Washingtono arch. A. Barzdu- 
kas pasakė pagrindinę posėdžio 
kalbą, išryškindamas ateitinin - 
kų idealus ir pareigas dabar
ties gyvenime ir savo skaidriu 
humoru bei jaunatvišku entu
ziazmu labai patraukdamas su
sirinkusius, o ypač jaunimą. 
Tai itin malonu pabrėžti, nes 
ne dažnai mūsų kalbėtojai įsten
gia prieiti prie jaunimo ir jį 
sudominti, net pagauti.

Meninėj daly pranešinėjo 
moksl. A. Salčiūnaitė. Ją atliko 
jaunučiai su jauniais: V. Baka- 
nas, A. Kananavičiūtė, A. šal- 
čiūnas (trys jaunučiai) ir D. Ba- 
kanaitė, A. Maciūnas, R. šilei- 
kaitė padeklamavo, L. Surdė-

Grupė lietuviško jaunimo, dalyvavusio Amerikos prisiminimų vakare Hei
delberge, Vokietijoje. Iš k. į d. l-je eil. inž. A. Stepaitis, D. Pikšneiderytė, 
K. čėsnaitė; ll-je eil. — p. Stepaitienė, p. Bandienė, kun. V. Damijonaitis, 
E. Hamerytė, I. Beržinskas, R. Seštokaitė (iš Australijos), Z. Lucaitė.

Nuotr. V. Brazaičio

AMERIKOS PRISIMINIMŲ VAKARAS 
VOKIETIJOJE

Lapkričio 19 Heidelberge 
susirinko nemažas lietuviškojo 
jaunimo būrys. Čia, šalia vieti
nės studentijos buvo galima 
sutikti jaunuolius iš Stuttgarto, 
Frankfurto, Diuseldorfo, kai
myninės Šveicarijos. Vakare 
Heidelbergo universiteto tarp
tautinio klubo patalpose įvyko 
Vyt. Brazaičio, Ger. Bauro ir K. 
Cesnaitės pastangomis suruoš
tas jaunimo ir Amerikos' prisi
minimų vakaras.

Vytautas Brazaitis nuošir
džiai pasveikino visus susirinku
sius, nepabijojusius nei lietaus 
nei sniego ir atvažiavusius į šį 
vakarą. PLJK vokietijos komi
teto pirmininkas ir PLJK Vo
kietijos jaunimo delegacijos va
dovas kun. V. Damijonaitis pa
pasakojo apie praėjusį jaunimo 
kongresą, Vokietijos jaunimo 
delegacijos sudarymą, jos fi
nansavimą. Jis išreiškė padėką 
lietuviškajai visuomenei, o ypač 
Amerikos lietuviam už pinigi
nes aukas, kurios sudarė gali
mybę pasiųsti į Jaunimo kong
resą tokį didelį Vokietijos lie
tuviškojo jaunimo būrį.

Vėliau Vašarič 16-tos gimna
zijos mokytojas Fr. Skėrys pa
pasakojo apie savo kelionę per 
JAV ir Kanadą, kelionės tiks
lą ir nuoširdų Amerikos lietu- 

naitė kankliavo, broliai Voler- 
tai mitriai pašoko kareivio šo
kį ir P. Vaškys paskambino 
pianinu. Pabaigai moksl. R. Ju- 
zaitis sklandžiai paskambino 
Šopeno (polonezą. Iškilminga
sis šventės posėdis baigtas Lie
tuvos himnu. Po to dar gerą 
valandą praleistą prie stalų už
kandžiaujant ir maloniai besi
šnekučiuojant.

Dalyvė

Spaudos ir informacijos klu
bas, kuriame yra susispietę Phi- 
ladelphijoj ir apylinkėse gyve
ną spaudos darbuotojai, kviečia 
spauda bei informacija besido
minčią visuomenę į pobūvį — 
susirinkimą, kurs įvyks gruo
džio 11, sekmadienį, 4 vai. po
piet L. Banko patalpose, 202 
N. Broad St. Liutaveras Jurs- 
kis žada parodyti 100 jo paties 
fotografuotų Grenlandijos vaiz
dų. Bus pasidalinta nuomonė
mis ir renkama nauja klubo va
dovybė. — K. C.

vių priėmimą.
Po to Vyt. Brazaitis parodė 

savo Amerikoje padarytus dia- 
posityvus — skaidres ir juda
mąjį filmą. Salėje buvo galima 
dar kartą pergyvent kelionę į 
Ameriką, susitikimą New Yor
ke, Clevelando lietuvių nuošir
dų priėmimą pakely iš New 
Yorkg^į Dainavos stovyklą. Di
džiausią susidomėjimą padarė 
pirmosios pasaulio lietuviškojo 
jaunimo stovyklos vaizdai, vei
dai jaunuolių, suplaukusių į 
Jaunimo kongresą iš įvairių pa
saulio kraštų. Malonu buvo vėl 
pamatyti ir prisiminti Dainavos 
jaunimą, kurio būryje taip 
smagiai ir Įdomiai prabėgo lai
kas. Chicagos, New Yorko, Bos
tono ir kitų miestų paveikslai 
leido Amerikoje nebuvusiems 
susidaryti šiokį tokį Naujojo 
Pasaulio vaizdą.

Jaunimo vakaro užbaiga pra
ėjo draugiškoje nuotaikoje. 
Prie vyno ir alaus suskambėjo 
Dainavos stovykloje išmoktos 
ir dainuotos lietuviškos dainos, 
kurios sukėlė kongrese nedaly
vavusiųjų jaunuolių susidomė-

... -
Sekančią dieną kun. V. Dami

jonaitis atlaikė susirinkusiam 
jaunimui lietuviškas mišias 
Po bendrų pietų buvo dar il
gai šnekučiuojama, kol, vakarui 
atėjus, teko atsisveikinti.

V. Vingis

Lapkričio Aidai
AIDŲ lapkričio numery yra 

šie straipsniai: Donatas Šatas- 
Dvi kultūros; Juozas Girnius— 
Mūsų savasis Eretas; V. Vaitie
kūnas — Kultūrinis bendravi
mas su Lietuva; Jonas Paltaro
kas — Gyventojų prieauglis ir 
maisto klausimas; dr. Povilas 
Rėklaitis — Dokumentai apie 
K. Donelaičio protėvį; Alek
sandras Pakalniškis — Laido
tuvės.

Iš grožinės literatūros: Anta
nas Rūkas — Šlaviko mirtis 
(eil.); Juozas Tininis—Seneka; 
M. Antanina, F.M.M. — Rūkas 
pajūry (eil.).

Apžvalgoje rašo: L. Andrie- 
kus, O.F.M. — Lietuvių katali
kų religinis kongresas; J. Vaiš
nora, M.I.C. — Nuostatai dėl 
kai kurių liturginių naujovių; 
dr. V. Litas — Biologinė žmo-

Baltimorės žinios
....Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės gruodžio 4, sekmadienį, 
turėjo susikaupimo dieną. 8:30 
vai. mišias aukojo dvasios va
das kun. A. Dranginis. Po pus
ryčių salėje jis skaitė paskaitą, 
o maldos diena baigta šv. valan
da.

Lietuvių svetainė gruodžio 3 
minėjo 52 m. sukaktį. Banke
te dalyvavo daug lietuvių, mies
to pareigūnai ir Marylando 
valstijos žymesni asmenys, šo
kiam grojo geras orkestras.

Šv. Alfonso mokyklos kalė
dinė programa bus gruodžio 
11 d. 3 vai. popiet. Vaikučiai 
uoliai tam ruošiasi. Dalyvauda
mi parengime paremsime vai
kučių ir seselių darbus.

Amerikos Legionierių Lie - 
tuvių postas 154 gruodžio 18 
lietuvių svetainėje ruošia me
tinį kalėdinį subuvimą. Vaiku
čiam bus dovanų, o legionie
riam ir svečiam — skanių val
gių ir gėrimų. Pradžia 2 vai.

Kalėdinių sveikinimų lietu
vių ir anglų kalbomis galima 
gauti klebonijoje. Taip pat ga
lima gauti dovanom maldakny
gių ir religinių knygų.

Šv. Alfonso parapijos jauni
mas gruodžio 23 rengia “Ice 
Skating Party”.

Vincas Karalius, naujosios 
kartos lietuvis, lapkričio 26 mi
rė Bon Secours ligoninėje po 
širdies smūgio. Iki išeinant į 
pensiją, velionis dirbo siuvyk
lose. Buvo geras ir susipratęs 
lietuvis bei ištikimas šv. Alfon
so parapijos narys. Gedulingos 
mišios už jo sielą aukotos lap
kričio 29. Palaidotas Holy Re- 
deemer kapinėse. Nuliūdime li
ko žmona Ona, sūnus Vincas, 
dukra Albina ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis

nių giminės ateitis; Musų bui
tyje.

Knygos: J. Gimbutas — 
Geografinis -istorinis Lietuvos 
vardynas.

Viršelio 1 psl. — Br. Muri
nas: Neramus žydėjimas (akva
relė). Šis numeris iliustruotas 
V. Rato spalvotos grafikos dar
bų nuotraukomis, kurių parū
pino Gallery International, Cle- 
veland (V. Gedgaudas). Be to, 
J. Ereto, Senekos ir Br. Kvik
lio atvaizdai, 3 paveikslai prie 
str. apie K. Donelaičio protėvį 
ir R. Kisieliaus nuotrauka iš 
Washingtono liet. kat. religinio 
kongreso.

Redaguoja dr. J. Girnius, 27 
Juliette St., Boston, M ass. 
02122; leidžia tėvai pranciško
nai, 680 Bushwick Avė., Broo- 
klyn, N.Y. 11221.

HARTFORD, CONN.
IŠ L.A.P. KLUBO VEIKLOS
Lietuvių Amerikos Piliečių 

klubas gruodžio 10, šeštadieni. 
7 vai. vak. savo patalpose, 227 
Lawrence Str., Hartford, Conn. 
rengia tradicinę metinę Kalė
dų vakarienę. Svečiai ir nariai 
buš skaniai pavaišinti, vyks do
vanų traukimas ir 1.1. Visi pra
šomi atsinešti dovaną ne ma - 
žiau 1 dol. vertės. J. Bernotas.

-------------------------------------------------- . —’
VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

K'4 P ASIRYZOME — ĮVYKDYSIME! .
DABAR YPAČ REIKALINGA JCSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND) 
680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką ............. statybų fondui ir praAau (rąžyti mane / mūsų
Seimą / mūsų mirusiuosius į:

0 Garbės fundatorius (S1OOO) Q Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (m»*esnė auka)

Pasižadu iŠ viso paaukoti ateityje statybų fondui „ _____ _

ADRESAS .....................................................................................................................

(Visoms aukoms Atskaitoma mokesčiai (Tajc deduettble)

Į IŠ VISUR
— Birutė Vileišytė -Tursie- 

nė, Jono Vileišio duktė, po sun
kios ligos lapkričio 28 mirė Vil
niuje. JAV gyvena seserys Ale
na Devenienė, Rita Lenktaitie- 
nė ir broliai Petras ir dr. Ka
zys Vileišiai.

— Kompozitorės G. Gudaus
kienės trys naujausi vokaliniai 
kūriniai bus atlikti gruodžio 10 
Los Angeles šv. Kazimiero pa
rapijos salėje literatūros vaka
ro metu. Dainos parašytos pa
gal poetų B. Brazdžionio ir F. 
Kiršos žodžius; dainuoja solis
tė Stasė Klimaitė-Pautienienė.

— Dr. K. Griniaus 100 metų 
gimimo sukakties paminėjimą 
gruodžio 18, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Statler Hilton viešbuty
je ruošia Washingtono Liet. 
Bendruomenė. Bus apžvelgta 
dr. K. Griniaus veikla Lietu
vos atgimimo laikotarpyje ir 
nepriklausomos Lietuvos gyve
nime. Meninėje dalyje — dai
nos ir deklamacijos.

— Lilija Šukytė, Metropoli
tan operos solistė, ateinančių 
metų kovo 5 duos platų kon
certą Chicagos visuomenei Ma
rijos aukštesniosios mokyklos 
salėje. Ta proga bus įteikta 
Draugo romano premija kon
kursą laimėjusiam laureatui.

— Dr. Petras Mačiulis, ilgo
kai gyvenęs Chicagoje, lapkri
čio 29 kartu su šeima išsikėlė į 
San Jose, Calif. Jo kolegos, Lie
tuvos užsienių reik, ministeri
jos buv. tarnautojai suruošė iš
leistuves.

— Tėv. d r. Klemensas Žala- 
lis, O.F.M., sidabrinio kunigys
tės jubiliejaus proga, gruodžio 
18 aukos padėkos mišias šv. 
Kryžiaus bažnyčioje, Chicago
je. Jubiliatas po Naujų Metų 
išvyksta Vokietijon, kur dirbs 
su vysk. Pr. Braziu.

— Miami, Fla., lietuviai ener
gingai ruošiasi būsimam Vasa
rio 16 minėjimui. Mokytoja O- 
na Kaulakienė, praleisdama a- 
tostogas Chicagoje, iš prof. mu
ziko J. Žilevičiaus gavo gaidas, 
reikalingas Lietuvos himno at- 

. likimui dūdų orkestru. Gaidas 
parsivežus namo, susisiekta su 
miesto orkestro dirigentu C. 
LaMonaca. Jis apsiėmė savo or
kestrantus išmokyti groti Lie
tuvos himną. Išrašant gaidas 
kiekvienam instrumentui, ilgas 
darbas atsieis virš 200 dol. Mia
mi lietuviai dėl šių sunkumų 
nenuleidžia rankų ir tikisi Va
sario 16 proga sulaukti gražaus 
viešo koncerto.

— Lietuvių grafikų reproduk
cijas sveikinimo atvirukų for
ma išleido Gabija. Tinka šven
tiniam ir sukaktuviniam sveiki
nimam bei kasdieniniam susira
šinėjimui. 12 skirtingų atviru
kų komplektas su vokais — 
1.10 dol. Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven, N.Y. 11421.

— Knygų išpardavimas — 
nuolaida iki 90 proc. Sąrašai 
išsiunčiami parašius šiuo adre
su: Gabija. 87-85, 95 St., Wood- 
haven, N.Y. 11421.
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DLCAR KENNELS

For the Finest in Permanent
i! Old Sunrise Highway

WHITE HORSE INN

Amityville, L.I., N,Y.

“We care for your Dog’ 34 Lexington Avė. N.Y.C.J
SH 59411

NEW YORK, N.Y.PATSY ITALIAN BAKERY
: SanSĖir'Eįn Biri 4ūn ĮftnWi>»»w8aw Sfen

CACCIAMANI BROTHERS
LA CHIGNONIARE INC.

1632 Richmond Terrace
Paying 5% 529 Hudson St.236 West 52 St.;Staten Island, N.Y.STORAGE COMPANY

2644 Atlantic Avė. NEW YORK CITY
NEW YORK CITY26 West 16th Street GI 74020 Brooklyn, N.Y.

CH 2-6166

Phone HU 7-4210tCall 201 339-7853 FCASTLE BARBER SHOP PICHI FUNERAL HOME
LITTLE FALLS

For Integrity — Dependability iWe Cater to the Whole Family COMPANY TROPHY AND ENGRAVING
SHOP and EthicsA AND M BAKERY

124 Essex St.specialists
Rochelle Pk., N.J.

201 347-0840CaU 516 HU 2-9516 J 201 -343-3555CaU 201 933-6180
-«****w*t’**’w*^^

PRIMROSE BREAD CO. INC.FA 4-2370 Phone: 392 82151THE GALAXY DINER
MARIOJ TRUCKING

and Rolls
5 Packaged Bread Sticks

4709 New York Avė.

UNION CITY, N.J.

201 UN 5-7237
NI 9-2220

CaU EV 46890m.

PULLEY AUTO REPAIRS
FROM A MAURO MOTORS

Open 5 Days a Week

FRIENDAUTOMATIC CONTROL

SERVICE CO
201 MA 3-7561

200 Rhine Avė. CaU 914 BE 7-0933
Staten Island, N.Y.

CaU GI 24230
en*ee»M»eiae*

ABSOLUTE FIRE

PROTECTIONBEE SEE BOOK SHOP

117 W 42nd Street 2800 Hamilton Blvd.
New York City

South Plainfield, N.J.

We Cater to the Family

177 Park Avė. 
Rutherford, N. J.

2800 Hamilton Blvd. 
South Plainfield, N.J.

■i
j

611 AmboyAve. 
Woodridge, N J.

805 Penn Avė.
Brooklyn, N.Y.

120 Newton St.
Brooklyn, N.Y.

t16 Maple Drive 

Great Neck, L.I.N.Y.

The Key to our Success is you 

Our Satisfied Customers

THE EAST 
NEW YORK 

SAVTNGSBANK

The Key to our Success is you 
our satisfied customers

ABSOLUTE FIRE 
PROTECTION .

The Key to our Success is 
You our satisfied customers

“Where You Meet Your 
Friends Ali The Time” 

1713 Second Avė.
(89th. Street)

Late Nights Thur. and Fri. 
Beauty is our Business

6712 Fort Hamilton Pkway.
Brooklyn, N. Y.

1 Broadway 
Freehold, N.J.

263-3990 call for Mr. Salvatto t

Open 7 Days a Week 
Fine Food

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs

CaU 201 462-9286

CaU 516 GR 5-3347 \

JOHN'S HAiR 
STYLIST :

CaU (201) 757-3600

I The Key to our Success is You 
« Our Satisfied Customers

CJTIES SERVICE 
MOTORS

MURRAY'S DELICATESSEN
: . -v ?
We Also Cater

j Main St — Stanhope, N.J.

108-11 Liberty Avė. 
Richmond HiU, N.Y.

VI 8-5102

794 Main St. 
Poughkeepsie, N.Y.

Fresh Macaroni, Ravioli 
and CavateUi

Bayonne, New Jersey

> Italian and French Bread
P

EDDIE'S AMERICAN 
SERVICE CENTER

.t 63 >

FORNOS RESTAURANT

70 Over Look Avė., 
Eaštchester, N.Y.

Jim Molinaro
116 Northern Blvd. 

Great Neck, L J.

39-41 Queens Blvd.
Long Island City, LI.

Everything and Anything in 
Sport Goods Field

914 GR 1-3055

U.S. Route 46 
Little Falls, N. J.

CaU 201 256-5222

546 Stewart Avė. 
Bethpage, L.I.

516 WE 8-1613

Į

Gavels Plaąues and Desk Sets

n 
■■
H 

t: ‘-------- ---- -

FRAPAUL CONSTRUCTION =

t
t EMPIRE FOTO SERVICE .

AMERICAN GLORY 
RESTAURANT

ARLINGTON 
SPORTING GOODS

(516) AM 4-0911- ;

4‘ BUS STOP BEAUTY SALON

4559 White Plains Avė. 
Bronx, New York

i
ALL STATE MOVING and į 

i

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs Specializing in Italian Foods 

For Over 37 Years 
Ręst au r ant and Pizzeria 

Choice Wines and Liquors

For the Finest of
Bakery Products

The Secret of Our Success is 
you our Satisfied Customers .

BBjįĮCĮaCĮ»WeBjjįlB>tBBa<Jt)ĮU»S«ĮE

BETHPAGE TRANSMISSION 
CENYER \ HOTEL ESSR HOUSE

1050 ^rotiSU

COZINE AUTO 
WRECKERS COMPAHY

High Prices Paid for Junk Cars 
Late Model Wrecks 

Used Parts of,all Kinds 
We Pick up and Deliver 
Anywhere — Anytime

6069 Flatlands Avė. Brooklyn. N.Y.
RN 3-1010

BROADWAY TOfeACCO SHOP \

ABBY'S SHELL SERVICE

Open 7 Days a Week 
We do general auto repairs

North Avė and Elizabeth Avė. 
CRANFORD, N.J.

£< Call 201 276 9788

CaU BR 9-3886

One Day Serme 
870 Broadway and South , 

RoacĮ ?f Mr. Joseph Banko, Prop.
Cedar NEWARKNJ

Call OV. 1-5210 or 5213 651-5252 CaU 201 256-5300
Call 201MI24490

•M* **«

JOHN PATRICK 
BOULEVARD BOUTIOUE

Custom Made Originals

329 Oakland Avė.

West Brighton Staten Island

727 — 5522

Open 5 ¥2 Days a Week 
We have eveiything and 

Ahyihing in Tobacco 
We also repair pipes

60 Broadway 
Passaic N.J.

201 773-9732,

DELANOY KIPP. INC.

For the Finest of Insurance

50 VaUey Road 

Montclair, N.J.

201 PI 6-5500

DIETRICH MOTORS INC.
The Finest of Cars 

The Key to our Success is you 
our Satisfied Customers 

: 1 We have used Cars — Econo 
e Car Rentai, Day, Week Monthly

Dietrich 
801-805 
Union 

CaU 201

Motors Ine. 
Sip Street 
City, N.J. 
UM 7-7863

Qive your Business Associates 
A Book Gift from

THE FINANCIAL LIBRARY
HUBERT S. JOHNSON

MEDFORD PECONIC AVĖ.

L.l. AUTO WRECKERS

7-9 Rector Street 
BO 9-6384-5-6

571 West Lake Avė.

Bay Head, New Jersey
on Finance aęid Business 
We MaH Books aU over 

the Nation — FuUy Prepaid 201 892 9000

FIRST NATIONAL 
BANK OF HOPE

J and M. COUNTY CENTER

Open 6 Days a Week
The Key to our Success is you 

Our Satisfied Customers

f>ARKWAY DINER

3007 East Tremont Avė., Eronx 
Finest of Food and Ebccellent 

Service — We Cater to .the Family

516 AT 9-1772

METROPOLITAN

REMIS MONUMENT CO.

Quality Monumentą Erected 
in Ali Cemetaries

69-31 Metropolitan Avė. 
Middle Village, LI.

Phone: DA 6-0909

Complete Banking Services 
Savings and Checking Accts. 

Safe Deposit Boxes 
Mortgages on Real Estate 
Ask about our Xmas Club

U

1 
■I 

wavmg, hair coloring ? 
Open Thursday and Friday ? 

evenings for your convenience ę

• 118-09 Queens Blvd. ; 
Forest Hills į

Hope New Jersey <

FLAXMAN FURNITURE j

Outlet 400 W. Main. St 
• =

One of L.L Largest Unpainted '
Furniture Stores

Hundreds of Ready made and , 
Custom made items on Display i

SERVICE STATION

183 Central Avė. 
White Plains, N.Y.

Open 7 Days a Week
We Do General Auto

Repairs

Call 914 WH 83934

PETROLEUM CO. INC

Foot of Delancy St.

Nevvark, N.J.

!i

Į 
MARIO’S AUTO 

! INŠPECTION SERVICE

1 Mario De Santis, Prop.
, Top Auto Repairs by
, Skiiled Mechanics
Shell Bay Avė., MayviUe, NJ.

Cape May Court House_

Phone: (609) 465-5607

1 
1i« r
* ■

r

t1

FAIRWAY GARAGES f
One of L.I. Oldest Builders | HENRY A. SCHIFFEL 

Builders of Garages, Extensions| OIL BURNERS
Breezways Finished Atties 

Basements Dormerms 
_ AU Work Guaranteed 

Completely Insured 
Low F.H.A. Rates 

1141 Hempstead Tpke. 
Frhnklm Square

AIDAS

HOUSE OF BEAUTY

ALL ISLAND LEASE 
A CAR INC.

Call 201 757-3600

247 North lOth Street

Kinney Affiliate 
Featuring the Lincoln' 

-Continental and aU other 
Models and Makes

Newark, N. J.
303 N. Franklin St

Phone 201 HU 3-9232

For an Appointment 516 IV 3-8166

The key to our success is you
Our Satisfied Customers

(201) ME 44100
isn—amsweniamMfaa

AMERICAN BANK

AND TRUST COMPANY

301 Fordham Road

Brome, NevYork

CY 5-1030

GREAT NECK AUTO 

ELECTRIC SERVICE

• Catering to Si.iall Private Parties

625 W. 46 St, 

NEW YORK CITY

CaU CI 7-3586

America’s Number 1
Design Service

Has the perfert Single pattem

Desigte for waU papers and 
fabries

Choose A comptete collection for j

440 Assodatfon 
4 West 40 St N.Y.C.

LW 4-0581

GASLIGHT RESTAURANT

Open 24 Hours Daily 
Facilities for Private Parties

Up to 75 Persons

18-20 Washington St. 
East- Orange, N j.

For Reservations Call (201) 673-0325'

OR. PETER CARNES 

CHIROPRACTOR

48 Brompton Road, 
GREAT NECK, L.I.

Phone (516) HU 7-0475

L’AUBERGE

BRETONNE

Route 22. Paterson. N.Y.

French — American Cukrine

at its Very Finest



1966 m., gruodžio 7 d., nr. 80 darbininkas

SVARBUS PRANEŠIMAS 
siunčiantiems ŠVENČIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS gimi
nėms Sovietų Sąjungoje. 10% nuolaida visiems 

Populiaraus standarto Ir specialiai šventėms

MAISTO SIUNTINIAMS
Ta nuolaida jau veikia. Reikalaukite asmeniškai arba raš
tu mūsų specialių Maisto katalogų, kuriuose rasite 22 po
puliaraus standarto siuntinius., .

Specialūs švenčiu maisto siuntiniai:

Darbininko spaudos kioske 
galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviškos muzikos plokš
telių, bet taip pat ir kalėdinių 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną 
dėžutę, kainuoja 1 doL Darbi
ninko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., "Brocklyn, N. Y. 
11221.

■ - ■ 1 » ------- -

TOPVACE J

YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 

T«L'867-3680

H. W. FEMALE

No. I ŠVENTINIS $34.00 —dabar $30.60
1. Sovietiškas šampanas 0,8 litro , 1 bonka
2. Vynai "Portvine" arba “Madeira” 0,75 litro 1 bonka
3. Degtinė “Stoličnaya” 0,5 litro 1 bonka
4. Vynas sausas “Cinandali” 0,75 litro 2 bonkos
5. Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 0,5 litro 1 bonka
6. Salami — rūkyta 1 kg.
7. Vėžiai 220-245 gr. 1 dėžutėj 3 dėž.
8. Juoda (eršketo žuvies) ikrą 56 gr. 1 dėž. 4 dėž.
9. Marinuoti agurkai dėžėse 500 gr. dėž. 2 dėž.

10. Sausainiai 500 gr. 1 dėž.
11. Šokoladiniai saldainiai “Trufeli” 1 kg.

FILATELISTAI I
\ Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsų pasirinkimui. Ra
šyti: Baltic Stamps, P- O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

OPERATORS
Experienced children’s coats - com
plete garment — PATTERSON 
OUTERWEAR APPAREL CO. 50 
Hamilton St. Patterson NJ.

201 - 278-7713

H. W. MALĖ

W A N T E D

EXP MAINTENANCE 

^MECHANICS

Maintenance and Repair of Equip- 
ment large wholesale bakery in 
Brookyn. Steady vvork nice vvorking 
conditions and many fringe bene
fits — ask for Mr. Cooper — call 

MA 5-2900

SERVICE
» " f —f

ARE YOU MOVING?
For Reliable Cautious Service Call 

ATHENS MOVER INC 
510 East 149th Street Bronx 

24 Hour Service
Call 292-2558

—---- Free Estimates ------

H. W. MALĖ & F EMA L E

No. 2 MAŽA DOVANA $25.00 —dabar $22.50
1. Armėniškas konjakas 5 žvaigždėmis 2 bonkos
2. Juoda (erškėto žuvies) ikrą 1 dėž. 56 gr. 2 dėž.
3. Vėžiai 1 dėžutė 220-240 gr. 2 dėž.
4. Kavos milteliai 1 dėžutė 50 gr. 3 dėž.
5. šokoladinių saldainių mišinys dėž. 400 gr. 2 dėž.
6. Sovietiškas šampanas 0,8 litro 1 bonka 2 bonk.

HANDICAPPED PERSONS 
Intelligent and Aggressive 

Men and Women
For positions with an escellent fu- 
ture, full and part time. Some open- 
ings for handicapped persons re- 
strieted to their homes in West- 
chester. Write Box C. 10 521 5th 
Avenue Room 714 N.Y. 10017. Call 

(914) 423-3380

Sewing Maęhine Operators 
Wanted

Ebcperienced on double needle, 
overedge and zig-zag.

Apply

PRINCESS PAT
226 Cherry St. 

Bridgeport, Conn.

FACTORY VVORK
Sterling, N. J. area factory needs 
men vvilling to vvork steady — will 
train Excellent vvorking conditions 
11 holidays Fringe benefits regular 
inereases $2.00 per hour to start 
8-4:30 PM — plūs overtime

WILLIAM WIRE CLOTH
Call Mr. Burke 
201 - 647-0280

BUILDING REPAIRS
Boiler Rdoms erected

Violations removed
Plans and Permits cbtained

Financing arranged
Call FA 4-4416 Jack Delisi

A-1 Cątering by RUDY "Delicat- 
essen & Restaurant”. Small parties 
accommodated in our nevvly expand- 
ed facilities. Catering for all occa- 
sions—in your home, churches, Of
fice jor Club. 387 So. Oyster Bay Rd. 
Plainvievv; 516 WE 1-8787

No. 3 GASTRONOMINIS $31.00 —dabar $27.90
1. Degtinė stoličnaja 0,5 litro 1 bonka 2 bonk.o Vynai “Portvine” arba “Madera” 0.75 litro 2 bonk.
3. Šprotai alyvos medžių alyvoje 350 gr. 1 dėž.
4. Kimšta salami (farsh) 250 gr. 1 dėž. 2 dėž.
5. Marinuoti agurkai dėžutėje'500 gr. 1 dėž. 2 dėž.
6. Rūkyta salami 1 kg.
7. Cigaretės su filtrais “Novost” po 20 pakol. 10 pakol.
8. Šokoladiniai saldainiai “Miška-Kosolapi” 1 kg-
9. Raudona žuvis pamidorų sunkoje 350 gr. dėž. 2 dėž.

10. Vėžiai 220-240 gr. dėž. 1 dėž.
11. Juoda (erškėto žuvies) ikrą 56 gr. dėž. 2 dėž.
12. Rūkyta kiaulienos nugarinė arba bekonas 1 kg.
13. Olandų sūris 2.3 kg.

MEN & WOMEN wanted exp povver 
nress operators also exp solderers 
steady work nice vvorking condi- 
tions many fringe benefits ROYAL 
APEX1355 West Front St Plain- 
field NJ. — 201 - 753-6414

SCHOOLS

REGISTER
PROFESSIONAL NURSES 

for
general duties, all shifts, good salary 
and shift differentials, fringe bene
fits, 20 vvorking days, paid vacation, 
12 vvorking days paid siek leaves, 8 
paid holidays, hospitalization. Group 
Life Insurance. Excellent vvorking 
conditions. Call nurses Office

CENTRAL SUFFOLK 
HOSPITAL

Riverhead 516 -727-3700

VVANTED EXP MACHINIST 
1st and 3rd Class

Steady vvork nice vvorking condi
tions and many fringe benefits 

LEBO ELECTRONICS 
34 Grand Blvd Brentvvood L.L 

Call 516 - 231-6460

VVANTED (2) AUTO MECHANICS 
G.M. exp preferred 40 hours weekly 
steady vvork nice vvorking condi
tions vacation many fringe benefits 
uniforms supplied Call Mr. Hughes 
VARS BUICK 39 Cutter Mill Road 
Great Neck, L.I. Call 516 HU 2-2800

UPHOLSTERING SOFA Seat Bot- 
tom $10. Chair Bottom $5. Platform 
vvork addit. Cush Refil. vvork done 
in your home. — Guranteed.

HOUSE OF TRAVIA 
MA 4-5699, 9-6 PM.

PHTT, RUBINO 142-20 Franklin Av. 
Flushing. Brick and Cement Work, 
Boilermaker Enclosure, Violations 
Removed. All Work Guaranteed. Call 

445-4315

No. 4 DOVANOS PRIE ARBATOS $26.00 — dabar $23.40
1. Arbata “Ceylon" arba "India” 50 gr. pakel. 2 pakel.
2. Vynas “Kagor” 0,75 litro 1 bonka
3. Vyšninis likieris 0,5 litro 1 bonka
4. Šokoladas “Lux” 100 gr. plyt. 2 plvt.
5. Šokoladiniai saldainiai “Stratosphere” 1 kg.
6. Šokoladėlių rinkinys 400 gr. dėž. 1 dėž.
7. Karamel saldainiai "Vėžių kakleliai” 0.5 kg.
8. Sausainiai “Moc liubimoie” 500 gr. dėž. 2 dėž.
9. Gabalinis cukrus 1 kg.

10. Kondensuota saldinta grietinė 400 gr. dėž. 2 dėž.
11. Marmeladas — parinktas 650 gr. dėž. 4 dėž.
12. Kavos milteliai 50 gr. dėž. 5 dėž.

SPACE AGE AUTO 
SCHOOL

Learn with the New Breed, be pre- 
pared for tomorrovv’s driving needs. 
Learn tomorrovv’s concepts today. 
Modernize your driving the Space 
Age way. Limited pick up Service 
in Manhattan and Bronx

638 East 169th Street
nr. cor. Boston Rd. & McKinley Sq.
Bronx 589-2552

VVANTED EXP OPERATORS 
on Merrovv and Union special ma- 
chine on lingerie section vvork — 
steady vvork and nice vvorking con
ditions — SOPHISTICATED MISS 
694 Metropolitan Avenue Brooklyn 
Call 388-2767

WANTED

UNSKILLED HELPMEN
GENERAL FACTORY 

19-55 yrs immediate openings 
Language no barrier 

SALRO MFG. CORP. 
Hook Creek Blvd. & 145 Avė 

Valley Stream L.I.
Call 516 VA 5-6522

No. 5 GROSERINIS PASIRINKIMAS $26.50 —dabar $23.85
1. Kvietiniai miltai 2 kg.
2. Grikių kruopos 2 kg.
3. Ryžiai 1 kg.
4. Lydytas sviestas 450 gr. dėž. 4 dėž.
5. Saulėgrąžų aliejus 500 gr. bonkojo 2 bonk.
6. Taukai 1 kg.
7. Kondensuotas saldintas pienas 410 gr. dėž. 4 dėž.
8. Cukrus smulkus 2 kg.
9. Natūralūs medus 600 gr. dėž. 2 dėž.

10. Makaronų produktai 600 gr. dėž. 2 dėž.
11. Troškinta kiauliena 338 gr. dėž. 3 dėž.
12. Saldainiai “Mišką Kosolapiy” 1 kg.

GEORGE CONNELLY
Studios of Dance and Drama 
instruction at its finest, two 

studios located in Queens, 123-15 Li
berty Avė., Richmond Hill, 103-15 
lOlst. Street, Ozone Bark. Call VI 8-

TYPIST 
FILE CLERK

Part time Clerk Typist — 9-3 PM. 
Apply PARENTS MAGAZINE, 80 
Nevv Bridge Road Bergenfield N.J.

Call 201 - 384-4400

EXECUTIVE SALES
We’ll give you che chance you’ve 
been looking for. Up to $1000 mo. 
salary plūs comm. Leads fumished. 
Intensive training program. Call Mr. 
Gorson U L 5-2245 — John Hancock 
Mutual Lite

MR. CONNIE GILBERT 

PIANO TECHNICIAN 

and TUNER
•

149 MONROE ST. 
Brooklyn, N. Y.

Call 783-4921

Learn Automation at air conditioned 
STERLING School of Automation: 
Enroll now. Day & Evening Classes 

1401 PROGRAMMING

41 Washington Avė., Suffern, N.Y. 
EL 7-4411 — Free placement Service

SEC — G Al!’ FRI — $95.00
Interesting diversified spot for Gal 
vvith good steno — typing skills — 
ability to vvork vvithout supervision. 

Bright beginner considered.
421-9200

ir
neribotas pasirinkimas pageidaujamos kokybės produktų 
ir neribotas kiekis svorio pagal mūsų maisto produktų są
rašą iš kurio jūs patys sudarote savo užsakymą. Ikišioii 
niai $5.00 kaštai neskaičiuojami. Tuojau pasinaudokite 
viršuje minėtais specialiais pasirinkimais ir skubėkite už
sakyti šventėms dovanas savo giminėms. Kreipkitės as
meniškai, skambinkite arba rašykite-į: .

RESTAURANTS

WANTED EXP OPERATORS 
on Robes and Dresses

Mušt do‘ a obrff^Ufė garmėKt steady 
vvork nice vvorking conditions Union 
Shop MIMI DEB DRESS Co (above 
Tovvers) 2 Wilson Place Mt. Vernon 

914 - 668-9581

VVANTED

EXP BINDERY FOLDING 
MACHINE OPERATORS

& McCain Operators

for night shift also general help 
Steady vvork nice vvorking con
ditions Call 516-293-7600 ask 
for M£..ĄUan Koester.

TONYS PIPE SHOP
Suffolk Coųnty’s complete Pipe & 
Tobacco Shop We do pipe repairing 
and carry all smoker’s accessories 
Open 6 days a vveek — 100 S. Well- 
vvood Avė. Lindenhurst L. I. Call 
516 TU 8-9666

PODAROGIFTS, INC.
220 P ARK AVENUE SOUTH (comer 18th St.)

New York, N. Y. 10003. Phone 212 - 228-9547

arba per bet kuri autorizuotą mūsų atstovą ar skyrių.

Vienintelis Importuotojas Amerikai
Šios vokiečių gamybos Gyvenamojo — Kambario Spintos

TURIME ĮVAIRAUS DYDŽIO IR
ĮVAIRIOS RŪŠIES RASITE MŪSŲ SANDĖLYJE VISADA
Viršuje parodoma spinta išardoma — Pristatoma bet kur

JAV-se
AD OLF SCHRAGER FURNITURE, Ine.

Yorkvilės Didžiausia, Gražiausia Baidų Krautuvė
DABAR: 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avenue) N.Y.C.

Tel. T R 9-0400
Adara kasdien iki 9 vai. vakaro, antradieniais ir šeštad.

iki 6 v. vak

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

MARINERS iNN direct on North- 
port Bay beautiful view of water 
German cooking irnported & domes- 
tic vvines and liguors. Lobster fresh 
daily — Bayview Avė & James St. 
- 9756
Northport, L.I. Tel. (516) AN 1-8111

WANTED EXP OPERATORS 
ON DRESSES

Section vvork Steady vvork
Nice vvorking conditions

CHIPY INC 
454 E 148 Street Bronx

NĘ 5-0828

GENERAL FACTORY 
VVORK

2:15-10 PM Shift
Union Shop

WHITE HOUSE PRODUCTS
360 Furman St Brooklyn, N.Y.

CARL RAZZI — PAINTER
160-45 Willest Point Blvd White- 
stone Queens Tel. 737-9565 All 
vvork done at reasonable rates free 
estimates cheerfully given. Make 
your home beautiful for Christmas

Fontaną DiTrevi specializing in fine 
Italian cuisine Seven course dinners 
served daily. Gracious settings, soft 
music. Complete vvine list 944 West 
Jericho Turnpike Smithtown, L. I., 
N.Y. Tel. 543-2323 (Betvveen Com- 
mack & Smithtovvn) Closed Mon.

NURSING HOMES

MAN0R HAVEN RĘST HOME
24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervision — modern 
clean. Reasonable rates
Call HA 3-9638 — 222 Columbia St. 
Huntington Station

GENERAL FACTORY 
HELP

Steady vvork Nice vvorking condi
tions. Leading industrial firm seeks 
reliable general factory personnel. 
Mechanical aptitude desired. Excel- 
lent vvages chance for advancement

Contact

AIR-TECH INDUSTRIES
9 Brighton Road Clifton N.J.

Call 201 - 472-1980

Wheels aligned - balanced - Shock 
absorber headųuarters in Suffolk 
County

KRESGES ALIGNMENT 
SERVICE

1425 Montauk Highvvay
E. Patchogue 286-3330

Available for Bookings 
Dances, Cocktail Sips, Etc. 

THE FABULOUS 
SWINGING SULTANS 

COMBO
Managed by Woody Vail 

Call 7 PM - 11 PM — 723-2063

JŪSŲ SVEIKATA 
yra jūsų didžiausias turtas
Jeigu jūs nesijaučiate, arba 
jei jūs jaučiate skausmus ir 
skundžiatės, nelaukite, bet pa
sitarkite su įtakingu gydyto
ju, kaip galima greičiau. Jei
gu jūs tą signalą jaučiate ir 
laiku tuo rūpinatės — tai

APSAUGOJATE 
SAVO

SVEIKATĄ.
Yra žinoma tiesa, kad juo il
giau leidžiate ligai išsiplėsti, 
juo ilgiau truks išsigydyti.

Vizito reikalu 
telefonuokite arba rašykite

(Area Code 201) 
Tel. 642-0773

Dr. J. Miller, D.C.Ph.C.
Praktikuoja nuo 1923 meti}.

790 BROAD STREET
(kampas Market St.) 

NEWARK, N. J. 07102

SILVER LAKE 
NURSING HOME

Your Care is Our Care 
Will be open December 5. 1966 

for admitting patients 
Ultra modern building 

featuring specialized convalescent 
and geriatric care 

Non-sectarian — Men and Women 
Catholic church vvithin the area. 
275 Castleton Avė S. I. Phone 

273 - 5800

THE PAMID HAVEN 
RĘST HOME

A Home away from Home 
Nurse in attendance 24 hours 
Good Food and excellent care 

Catholic Church vvithin the area 
FLORENCE CSIK Manager

English Tovvn Road 
JAMESBURG N.J.

Call 201 - 521-1 194

DISPLAY

Penny’s Wig-Wam featuring a full 
seleetion: vvigs, vviglets, ponytails, 
chignons, eyelashes, vvig cases — 
cusįom made, machine, hand made, 
human hair, expertly color matehed, 
restyled, cleaned, sėt. Closed Mon., 
late nite Thurs. and Fri. North Bay 
Shore, 47 Arizona Avė. 516-273-9790

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI 

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

Soundview Nursing Home 
Cardiacs convalescents chronic 
aged infirm diets spacious suites 
private semi private.

Sympathetic care under supervision 
of Registered Nurses in a gracious 
atmosphere fireproof inspection in- 
vited reasonable rates — Landi ng 
Avė Smithtovvn Call AN 516 5-1134

Catholic Church nearby

DISPLAY

6 DIDŽIULĖS
New Yorke: 1654 2nd Avenue — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 gatvių)
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avė. — VA 1-7068
Astorijoje: 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

KRAUTUVĖS 6
Franklin Squarc, L. I.: 981 Hcmpstcad Tpke. — 

___  437-7677
Flushlngc: 41-06 Main Street — III 5-2552

Jackson Heights: 82-10 37th Avc. — DE 5-1154

M. GERSON open fl days a vveck 
oĮ>cn late every evening The finest 
of Diamonds nnd Jevvelry tremen- 
dous savings Retiring next year • 
comc and buy bring the family 127 
Maln St. Paterson N.J. Call 201 - 
742-3242

New 1967 Cars 
at Discount Prices 

Ali Makes - Ali Models — Buy or 
lease. Save $100 to $1000. High vol- 
ume, lovv overhead sales program 
makes discount prices possible. Call 
or vvrite for details.

PLYMOUTH DISCOUNT CORP. 
Dept. C, 2211 Church-Avė.

Brooklyn, N.Y. 11226 IN 2-2030

BRIDES-TO-BE
Leading designers’ bridal originals. 
From $39.95 to 129.95. Latest styles 
as shovvn in bride and fashion mag- 
azines. Perfect designers’ samples 
mean vvonderful savings to you ...

MURRIELLE RUCKERT 
BRIDAL BOWER 

25-A, Fort Salonga
A N 1-7370, A N 1-7873
By appointment only.

PETERS JEVVELERS
For the Finest of Jewelry 

Open late Friday Nite 
Shop novv and save for Christmas.

We Cater to the Family
195 N. Wellwood Lindenhurst LI NY

516 TV 4-5570

TRAVEUNG
for any travel 

LAND — SEA — AIR
Reliable and Fast Service - 

Since 1921

Maher Agency 
Concourse Plaza Hotel 

at 161st Street 
Bronx 10451

Call CY 3-4848
Ask for Hubert L. Prestvvidge

Rooms Pain+ed and Papered 
before Christmas

Sample Wall Paper or Sanitas 
books delivered 

Free select at home 
Free Estimates

MR. BARROW 
387 Onderdonk Avė. 

Ridgewood

Call HY 7-7938

? 7 Planning a Program 7 7
Fund Raising Event 

Educational Program Conccrt 
Special Celebration for Churches, 

Organizations - Clubs
Professional Talent 

Contact

AMERICAN TALENT 
PRODUCTIONS

250 West 57th Street 
Nevv York, N.Y.

Phone: JU 2-1757 — 286-1113

LA PIERRETTE
POODLE SALON

Open 6 days a vveek also by special 
appointment. We groom all breeds 

75 W 68th Street N. Y. C.
TR 7-6120

CHILD CARE

DAY CARE
Also Weekend Care

Licensed Home East Flatbush 
Mušt bring child for intervlevv 

Phone 241-2093

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
ADVOKATAS

* 41-40 74th Street
Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEvvton 9-6820

Stephen Bredes, Ir.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-708»

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
demiška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir i 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskls
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N.Y.

STagg 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 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins-Salinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ.
(prie Forest P’way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves.
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wolinnin, 
Ine.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

Air Condition
123 E. 7th St., New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

KARLONAS 
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREE7T 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME 

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
VVORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

Tel. 516 AN 1-2864

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodtial

9408 J«m«lc« Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
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nuo gruodžio 1 persikėlė j nau
jas patalpas. Dabar jos adresas 
64-09 56 Rd., Maspeth, N.Y., 

11137$ teL 894-7351. Naujosios 
patalpos yra priešais Maspetho 

rljęt parapijos salę.
“T Dr. Kazio Griniaus šimto mė

tų gimimo minėjimas gruodžio 
2 Woodhavene buvo santūrios, 
kultūringos dvasios. Kalbėtojai „. w -
dr. SA. Baikis ir X Audėnas , tarno parayjcs s^ėje. Į žį su- 
ryškino dr. K. Griniaus be-' 
kompromisinę tiesią kovą dėl 
laisvės, o paskiau dėl žmonių 
sveikatos, gerovės. L Veblaitie- 
nė skaitė iš Griniaus ražtų ir 
kalbų, o taip pat Kudirkos Lie
tuvos tilto atsiminimus. Solistė 
D. Mongirdaitė, akomponuoja- 
ma A. Mrozinsko, dviem atve
jais džiugino klausytojus. Minė
jimui vadovavo .V. Steponis.

Paulina Gervaite-Raulinaitie- 
nė, sirgusi nepilną savaitę, 
gruodžio 3 mirė Los Angeles, 
Calif. Velionė nuo pat gimna
zijos ir universiteto laikų pasi
žymėjo visuomeninėje veiklo
je. Dirbo ateitininkuose, Kau
ne Lietuvių-prancūzų dr-joje , 
Vokietijos Freiburge dalyvavo 
dainos ir šokių grupėje, Mel- 
bourne įsteigė Katalikių Mote
rų dr-ją ir buvo jos pirm., Los 
Angeles Liet. Kat. -Mot. dr-jos 
pirm., Balfo skyriaus valdybos 
narė ir kt. Už velionės sielą 
mišios bus aukojamos gruodžio 
10, šeštadienį, 8:30 vai. ryto lie
tuvių pranciškonų koplyčioje, 
680 Bushwick Avė., Brooklyn, 
N.Y., Giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami dalyvauti

Dailininko Leono Urbono ta
pybos kurinių paroda vyksta 
nuo gruodžio 5 iki gruodžio 10 
Qantas galerijoje, 542 ’5th Avė. 
Lietuviam oficialus parodos ati
darymas su vaišėmis gruodžio 
9 d. 7 vai. vak. Parodą globoja 
ir rūpinasi New Yorko Skau
tams remti komitetas.

Katalikių Motery s-gos 24 
kp. Gruodžio 11 švenčia meti
nę šventę. 11 vai. šv. mišios 
narių intencija. Po mišių na
riam ir svečiam bendri prieš- 

‘ piečiai. Po to — kuopos meti-1 
nis susirinkimas. Viskas 
Angelų Karalienės parapijoj.

New Yorko motery dailmin-

vo 5 Carnegie International En- 
dowment Cęnter patalpose 345 
East 46th. St, Manhattan. Pa
rodą globoja D. K Birutės Ka
rių šeimų dr-jos New Yorko 
skyrius. Kviečiamos dalyvauti 

dalyvavimą prašoma {kanešti 
iki gruodžio 15 telefonu CH 4- 
2642.

VYRŲ CHORO 
DAINOS IR POEZIJOS VAKARAS

pyks

gruodžio mčn. 11 d. 
(sekmadienį)
6 vai. p. p. punktualia?

FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE
Jamalca Avė. prie- Dexter Ceurt

Programoje:
VYRŲ CHORAS, diriguojamas muz. VI. Baltrušaičio
Solistas J. VAZNELIS
Poetas - dramaturgas ST. SANTVARAS
Akomponuoja pianistė A. KEPALAITĖ

Jėjlmo auka 13.00 ir 12.00; moksleiviams 11.00 • Bllietii gaunanti 
pa* choro nariu*, Atletų klube ir p. AndriuMo įtaigoje arta skam
binti MI1-1512 • Tai paskutinė proga išgirsti choro dainas diri
guojant muz. VL BaRrutatelui. Nepraleiskite įlos progos!

N. Y. Lietuvių Vyrų Choras

Santaros fuiaros Naur Yeritfl 
skyrius gruodžio 2 išsirinko 
naują valdybą: dr. R. Vaišnys 
—' pirm., A. Daunys, J. Vpga- 
lys, D. Mgaranskaitė ir R. Mi
siūnas.
—- Marijos Pa&atMfcailės Now 
York© moksieMę aisitininky
kuopa šaukia susirinkimą gruo
džio 10 2 vai popiet, Apreiš-

Wateri)urio kuopos.

Didis
džiaugsmas (Naujalio) išpildys 
Manhattano vyrų kolegijos ir 
Ladydiff mergaičių kolegijos 
chorai savo koncerte gruodžio

College Smith Auditorium, prie 
Broadway ir W 242 St (ant 
kalno) Riverdale, Bronx

Elenos Kepalaitės skulptūros 
paroda, rengta gruodžio 3-4 
Maspetho liet, parapijos salė
je, praėjo sėkmingai Žmonių 
atsilankė apie 300. Ypač daug 
žmonių buvo atidaryme, kurio 
metu kalbėjo: Kat Moterų-kul- 
tūros draugijos pirm; A. Radzi- 
vanienė, skulntorės kūrybą api
būdino dail. V.K. Jonynas. Pa
dėkos žodį tarė ir pati E. Ke- 
palaitė.

Dantų gydytoja Julija Ado- 
maitytė-Jūrevičienė, gyvenusi 
3 Eilėn Place, Kings Park, N. 
Y., staiga mirė gruodžio 4 d., 
laidojama gruodžio 7 d. 10 v. 
iš CŪnton šermeninių šv. Pat
riko R. Kat kapinėse Kings 
Park, N.Y.

vyrų choro koncerte gruodžio 11 
Franklin K. Lane mokyklos salėje

Anšrog parapijas.
570 Brootp^JSfcų j^e HoUandJ 
tanelio.Visi skautai ir jų tėvai 
kviečiami dalyvauti.

. LJKAJIaMto p^kraSĮSo laimi
mo $|*Qrfa|kimas ’ Imis
gruodžio 9<L 8:30 vaL, vak., 
87-40 127 St, Ricbmond HiH, 
New York.' < '

VYKSTA DAIL. L. URBONO 
PARODA

Gruodžio 5 vakare atidaryta 
dail Leono Urbono tapybos kū
rinių paroda, kurią surengė ir . 
globoja Australijos lėktuvų ben
drovė Qantas.* Ji ir patalpas 
davė. Paroda vyksta 542 5 Av., 
prie 45 St, pirmam aukšte že
mai kur yra Qantas įstaiga. A- 
tidaryman sukvietė nemaža 
miesto žmonių, laikraštininkų. 
Parduota du paveikslai.

Paroda tęsis iki gruodžio 16. 
Darbo dienomis lankoma nuo 
10 iki 5 vai. popiet

Lietuviam parodos atidary
mą globoja skautam remti ko- 

jaoūtetas.
" Gruodžio 10, šeštadienį, pa
roda bus atidaryta nuo 9 v. iki 
5 vai. popiet

Dail Leonas Urbonas yra 
aukštaitis, gimęs 1925 Dusetų 
valsčiuje, Zarasų apskr. Gim
naziją baigė Lietuvoje, meno 
mokėsi Stuttgarte, Vokietijoje, 
1948 išvyko Australijon. Ku
riam laikui buvo grįžęs į Eu
ropą pastudijuoti meno. Nuo 
1959 dalyvauja parodose. Yra 
laimėjęs visokių premijų, pripa
žinimų. Praeitais metais laimė
jo didžiausią - Australijos pre- 
taiją “Fabric Fashion Award” 
1500 svarų. Premija išgarsi
no visoje' Australijoje. Dailinin
kas yra abstraktinio meno at
stovas. ,

Atvykęs į JAV, sėkmingai su
rengė parodą Chicagoje, iš pa
rodoje išstatytų 52 darbų 17 
pardavė. Iš New* Yorko vyksta 
į Clevelandą, kur jo paveikslų 
paroda bus International Gal- 
lery.

Visi New Yorko lietuviai 
kviečiami aplankyti šią parodą.

Moteris ieško dviejų ir pu
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5016 kasdien nuo 4 iki 6 
vai popiet

Bayside, L.I. Paieškoma mo
teris, kuri galėtų pabuvoti su 
kita senyvo amžiaus moterim 
kelias dienas savaitėj. Ten ga
lėtų nakvoti arba ateiti iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai TeL BA 4-0104.

Parduodama mažai vartotas 

Horbner firmos akordeonas už 
200 dol Informacijai skam- 

, binti vakarais po 6:30 vai. te! 
(516) 561-1628.

Hovselčropur wanted. For — 
a professional man, writer. 
Mušt speak and write English. 
No diOdren. Good kome for. 
right woman. Call UL 2-0565, 
ask for Harrie.

rūtų gyventi drauge arba turėti

butas su visais patogumais. 
’ Skambinti 342-3406.

li antradieni mirt. Pašarvota M. lallmklente laMoJhno koptyUaja. 

Laidojama penktadieni S vai. te Maspetho Atdmtinymo parapijos 

bažnyčios.

' *eMa4leaiala fld nimoe pebelcoe;
TredeActeato — 13 tbL Otauoe.
GruodHo 10 Del gruedL 14, 1908

Pirmą kartą Bpooklyne —
-FRAUENARZT DR. BIRELIUS**

i* Abrfcer. aROtt^, s. Bcrger... dviejų Šeimų namo ant- 
-Auf Wlertrtehen em Mauen Meer" rame aukšte. Kast New Yorke, 
ir rtBauMo vofc. fryfchi Brooklyn, 167 Atkins Avė.

tuo Lietuvių PlNoeių Draugijoj

pi jos saltje. Nudtr. P. Ąžuolo

NEMUNO TUNTO SUKAKTUVINĖ SUEIGA
Spalio 29 vakare gražioje Lie- rią įdomiai pravedė v.v. G. Če- 

tuvių Tautinės Sąjungos salėje 
įvyko iškilminga LJS Nemuno 
tunto sueiga.

Penkmečio proga vyriausių 
skautininkų už ypatingą veik
lą žuvėdros ženklu apdovanoja
mi: j.s. M. Manomaitis, j. ps. P. 
Jančauskas, v.v. K. Gruzdąs, v. 
y. Ignas Vilniškis, vair. P. Ą. Andriulionis, tėvų kom-to^ 
Manomaitis, vair. J~ Kriaučiū
nas, jūrų skautės Kristina Jan- 
čauskaitė ir Kristina Kriaučių- i 
naitė.

BSA atstovai apdovanojo jū
rų skautą Arnoldą Bajerčių la
bai retu laisvės varpo žymeniu { 
už dviejų sesių1 gyvybės išgel
bėjimą, statant savo gyvybę pa
vojum

Jūrų skautijos rėmėjo ženk
lu su tautiniu kaspinu apdova
nojami Edv. Bajerčius, A. Ko- 
vienė, S. Gruzdienė ir A An
driulionis. ; . 5 n> . “ • ■ •

Jūrų skautės' įžodį davė V. ] 
Šnekutytė ir Bs Adomavičiūtė, 
jūrų skauto — Am. Bajerčius, 
V. Izbickas, E. Mickūnas ir Ę. 
Budreika. ;-

Penkmečio tproga sveikino 
vyr. skaut E. Vengianskas, vyr. 
skaut-kė A. Gasnerienė, Chica- 
gos 'Baltijos tunto vardu j. s. L. 
Slėnys (telegrama), jjs. A. But
kevičius, Chicagos budžių var
du, s. Matonis,. inž. E. Prantis 
iš Washingtono, kun. Aloyzas 
Klimas iš Brocktono. Mūsų bu
dis v. Viktoras Adomavičius 
sveikino iš Houston, Teras, kur 
jis atlieka karinę prievolę. Žo
džiu sveikino Sostono Tauti
nės Sąjungos skyr. pirm. B. U-

dos vaizdų albumą, tunto ka
pelionas kun. A. Janiūnas ir 
B.S.A. atstovai; H. S. Rėminis 
ir Kent J. Aūnas. Jie atliko 
metinį uniformų patikrinimą ir 
pasidžiaugė, kad šis vienetas 
yra tvarkingiausias ir draus
mingiausias visame rajone.

Nemuno tunto 5 metų veik
los apžvalgą, parengtą j. ps. P. 
Jančausto, pė^ritaitė v. v. L

Švenčių proga graži dovana 
saviesiems ir svetimiems yra 
spalvingais, lietuviškais tauti
niais rūbais papuoštos lėlės, 

Laužinėje sueigos dalyje, ku- Lėlės galima įsigyti krej* 
piantis į “Laisvės žiburio” ra- 
dio vadovybę: 62-15 69 Pla
ce, Middle Village. N. Y. 11379. 
TeL (212) TW 4-1288.

5v. Jurgio Drougiįei, New* į

PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju mano su- 

vio rengėjom bes dalyviam už

Ypatinga padėka priklauso dr. 
B. Radavanui ir Ap. Radziva- 
nienei, kurie tam pobūviui da
vė savo rezidenciją.

M. Gaškienė 

pas, sesės suvaidino “Jungtines 
Tautas”, buvo deklamacijų, dai
liojo skaitymo, saksofonu pag
rojo vair. J. Kriaučiūnas.

Sueigai pasibaigus visi persi
kėlė į kitą salę, kur buvo vai
šės. Vaišių metu kalbėjo inž. 
V. Izbickas, tunt. v.v. B. Kovas, 

pirm. V. Senuta įteikė dovanė-

Pirmenybė lietuviam, gali būti, 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip- 

ry St, Newark, NJ. 07105.

les jūrų skautų vadovam, pra- 
vedusiem praeitos vasaros tun
to stovyklą.

Pasidžiaugta gražia tunto veik
la, suaukota 170 dol. ir nutarta 
rengtis Klaipėdos mugei atei - 
nančių metų pradžioje.

Jaunimas kitoje salėje turė
jo progos pasišokti ir pažaisti..

Sėkmės tuntuikx- _ - ,
J.p*. P J.

į* įos mokinių kalėdinis parengi
mas įvyks gruodžio 11 d. 3 

PYil popiet aukštesniosios mo-
■ kyklos salėje, Thomas Park,
■ $0. Boston.
f* Tretininkų brolijos susir^ 

khnas įvyks gruodžio 11 para-
f pijos salėje prie E. 7-tos gat- 
pvės po 9:30 vai mišių. Susirin- 
| lame norima pasitart dėl vizita

cijos, kurią gruodžio 18 atliks 
tėv. Kęstutis M. Butkus, O. 
F.M., iš Kennebunkport, Me.
"J-Petro parapijos moterys 

gruodžio 17, šeštadienį, 7:30v. 
v.fJ pradeda vadinamus Whist 
Party. Antrasis parengimas 
bus sausio 7. Po švenčių šie pa
rengimai vyks kiekvieną šešta
dienį ir jų pelnas eis parapijos 
remontam. Parengimam vado- 

' vau ja kun. A. Janiūnas.
Bronė ir Edwardas Marti

šiai iš Wrentham, Mass., švęs
dami vedybinio gyvenimo 25 
m. sukaktį, paaukojo Saleziečių 
mokyklos našlaičiam 50 dol., 
o Baltui 25 dol.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas įvyks gruodžio 
18 d. 3 vai. popiet Jordan Hali 
Bostone.

Balfo suvažiavimo Chicagoje 
dalyvavo^ Balfo Bostono sky- 
riaus pirm. A. Andriulionis.

Inž. Edmundas ir Stasė Cibai 
apsigyveno 61 Ėlm St, Milton 
Mass.
Vytautas ir Beatričė Karbo
liai apsigyveno nuosavam na
me 500 Centre St. Newton, 
Mass.
MIRĖ

Augustinas Sanda (lapkričio 
21) 81 m. amžiaus, gyvenęs 33 
Pearl gatvė, Dorchester, Mass. 
Nuliūdime paliko žmoną, ke
turias dukteris ir du sūnus. Pa
laidotas Naujos Kalvarijos kapi
nėse. Laidojimo šv. mišias au
kojo klebonas kun. A. Baltru- 
šūnas.

In So. Boston wanted 2 or 
3 family house. Call AN 8-3386.

Bostono lietuvių dėmesiui

J & S 
Construction Co.

100 Boylston Street 
Boston, Mass. 02116' 

Statybose atliekami įvairūs 
vidiniai ir išoriniai darbai.

Mr. Juiian Sedlauskas
Dėl veltui atliekamo apskaičia
vimo skambinti telef. 338-7700

CLEVELAND, OHIO 
Lietuvos laisvės sukilimo 25 

: m. minėjimas rengiamas gruo- 
' džio 11. Už žuvusius dėl Lietu- 
| vos laisvės mišios aukojamos 
> 10 vai. šv. Panelės Nesiliaujan- 
' čios Pagalbos liet parapijos 

bažnyčioje ir 10:30 vai. šv. Jur- 
1«- gio liet parap. bažnyčioje. Pa

mokslą sakys kun. P. Patlaba iŠ
mineji-

mas 5 vai. popiet Lietuvių salė- 
■ je, 6835 Superior Avė. Pa- 
! grindinę kalbą pasakys L Pra

puolenis iš Chicagos. Akt. Z. 
Pečkaus paruoštą montažą “Iš
ėjusieji nebegrįžta” atliks Val
dytos teatro aktoriai, sol. Ire
na Grigaliūnaitė ir Čiurlionio 
ansamblis. Minėjimas prasidės 
punktualiai. — Rengimo Komi
tetas.

NEWARK, N J.

Ir NaujųJu Mėty sutikime rengime 
komiteto pirmininkas, kvMIa Boa* 
tono ttetuvtua sutikti Naujus Mo

liniy dukrelė Gina-Kristina Svč.
Trejybės bažnyčioje krikštija- 

| ma gruodžio 11. Metiniai augi
na dukrelę Rūtą, einančią tre
čius metus. Krikštynų puota 
parapijos salėje.

’AuroUa" — Graži lietuviška 

puiki kalėdinė dovana. Nupirki
te savo draugam ir giminėm Ir 
taip pat nepamirškite savęs. 
Plokštelę galima įsigyti "Darbi
ninke” ir kitur.

t


