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J. TAUTOS KONGO DŽIUNGLĖSE - 

linios’flpie Kongą suskaldė amerikiečių nuomones, ar 
Amerikos pasirinktas kelias yra teisingas?

Amerikos rūpesčiai Azijoj, Afrikoj, Enropęj, lotynų Amerikoj 
Rusk tariasi Paryžiuje dėl bendros linijos derybcįm su Mask
va. De Gaulle pasipriešinimas derybom randa jaiįi pritarimo

Amerikos politikos aktualiuo
sius rūpesčius nurodė valstybės 
sekretorius Dean Rusk spau
dos konferencijoje gruodžio 8, 
prieš išvykdamas į Paryžių, kur 
yra keturių ministerių ir Nato 
konferencijos.
AZIJOJE: Vietnamas

Valst. Departamentas gruo
džio 8 paskelbė raportą, kaip 
šiaurės Vietnamo komunistai in- 
sifiltruoja pietų Vietname, gro
bia, užmušinėja; jų teroras pa
didėjo paskutiniais mėnesiais. 
Infiltracijai komunistai naudo
jasi Laoso teritorijos dalim, lai
koma komunistų. Amerika kvie
čia nekomunistines vyriausybes 
teikti pietų Vietnamui pagalbą 
drauge su Amerika, nes pavojus 
didelis.

(Viltis, kad Chruščiovas po 
pasikalbėjimo su prezidentu 
Kennedy Vienoje sustabdys ko
munistę infiltraciją pietų Azi
joj nepasiteisino).

Komunistinė Kinija
Dėl jos eina kova J; Tautose 

nuo gruodžio 1. Amerikos at
stovo kalboje nėra pasisakymo 
už dviejų Kinijų pripažinimą. 
Be to, tokios išeities, sakė 
Rusk, nepripažįsta nei Peipin- 
gas nei Formoza.

(Nuo gruodžio 1 JT užsirašė 
kalbėti Kinijos klausimu 58 at
stovai. Pereitą savaitę iš 25 kal
bėjusių 14 pasisakė už kom. 
Kinijos priėmimą, 9 prieš, 2 
neutralūs).

Indija -- Kinija - Portugalija
Amerika remia Indijos pažiū

ras dėl jos sienų ginčo su kom- 
Kinija- O dėl Indijos pretenzi
jų į Portugalų teritoriją Goa 
Rusk susilaikė nuo Amerikos 

nuomonės pareiškimo.
(Portugalija gruodžio 8 krei

pėsi į Saugumą Tarybą dėl In
dijos pastangų grasinimais ir 
agitacija prisijungti Goa). 
AFRIKOJE: Kongas

Amerika visiškai remia JT 
gen. sekretoriaus programą Ka
tangos ir Kongo reikalu. Remia 
diplomatiškai, o kariniam rei
kalui duoda savo transporto lėk
tuvus. Amerika stovi už tai, 
kad Konge būtų viena Adoulos 
vadovaujama vyriausybė. Ne 
Amerikos reikalas, ar Kongo 
valstybė bus centralizuota ar 
federacinė. Tačiau jei Katanga 
taikingai neįsijungs į Kongo 
valstybę, tai Kongui prieš akis

stovi civilinis karas, anarchijai 
ir atviras durys komunistų pe- 
netracijai. Dabartines JT kovas 
Katangoje Rusk teisino noru 
turėti Katangos teritorijoje lais
vą judėjimą, kad galėtų Įvykdy
ti Saugumo Tarybos kariuome
nei skirtą uždavinį (Katangą 
Įjungti i Kongo valstybę).

EUROPOJE: Vienybė su sąjun
gini nkais

Skirtumų tarp Amerikos, An
glijos, Prancūzijos ir Vokieti
jos yra, tačiau jie neesminiai,. 
Dėl Berlyno vieningi visi, pa
siryžę palaikyti savo gyvybi
nius interesus Berlyne; vienin
gi ir sutarimu, kad klausimai

turi būti sprendžiami taikingu 
keliu. (Skiriasi dėl metodo: 
Amerika su Anglija ir Vokieti
ja už derybas su Maskva, Pran
cūzija prieš jas).

Skirtumų (atsirado dėl Kon
go. (Amerikai už ginkluotos jė
gos vartojimą Katangai įjungti 
į Kongo valstybę, Anglija, Pran-

Red Skefton televizijos pus
valandyje rodė džiunglių būsi
mą diplomatą, kuris, prieš vyk
damas į tarptautinę konferenci
ją, turėjo pasimokyti pas ele
gancijos ir etiketo profesorių. 
Kai mokymas baigėsi, pasiro
dė, kad pats profesorius jau bu
vo prisiėmęs džiunglių mokinio 
etiketą.

Taip, atrodo, nutiko su Jung
tinėm Tautom ir jų nariais, kai 
nuvyko į Kongo džiungles. N. 
Y. Times Kongo “gilioje trage
dijoje” mėgina Įžiūrėti, kad JT 
“išgelbėjo Kongą nuo‘komuniz
mo dominavimo”-, “padėjo šu

cūzija ir Belgija prieš). Tačiau 
Rusk mano, kad ir tie skirtu
mai bus išlyginti Paryžiuje ke
turių ministerių konferencijo
je gruodžio 11-12.
LOTYNŲ AMERIKOJE:

Valstybės sekretorius reiškė
džiaugsmo, kad Domininkonų daryti orią centrinę (Adoulos) 
Respublikoje abidvi pusės rodo ’
noro susitarti.

(Pasitarimai vėl nutrūko)-

AR PAVYKS? — Valstybės sek r. Dean Rusk su tokiu rūpesčiu išly
dėtas j Paryžių-

vienybė, 
šėtonuiP . -

ENCIKLIKA:? AMŽINOJI 
DIEVO IŠMINTIS

Popiežius Jonas XXHI gruo
džio 8 paskelbė encikliką, var
du “Aetema Dei Sapientia”. En
ciklika paskelbta ryšium su po
piežiaus Leono I, vadinamo Di
džiuoju, mirimo 1500 metų su- 

'kaktimi. Leonas I valdė Bažny
čią 440-461. Amžiam liko žino
mas jo žygis, kuriuo jis pavei
kė hunų valdovą Atilą, kad ne
išgriautų Romos miesto. Jonas 
XXIII priminė, kad ir dabar kai 
kur tikintieji yra panašiose są
lygose kaip tada hunų antplū
džio metu. Tačiau labiau dėme
sį kreipė į Leoną Didįjį kaip į 
“Bažnyčios vienybės daktarą”. 
Popiežius atnaujino ta proga

FRANCIS PATRICK KEOUGH, 
Baltimorės arkivyskupas, S. m. 
gruodžio 10 mirė.

vyriausybę parlamentinės tvar
kos pagrindu”- Tačiau konkre
tūs JT žygiai rodo kitokius re
zultatus ir yra skaudžiai verti
nami

Ar išgelbėjo nuo komunizmo?
Our Sunday Visitor laikraš

tis atsakė neigiamai. Jei JT pri
vertė Kongo vyriausybę Įsileis
ti Į koaliciją komunistus, kai to
je koalicinėje vyriausybėje yra 
dabar Prahoje treniruoti komu
nistai: min. pirm, pavaduotojas 
Gizenga, vidaus reik. min. Den- 
nye, o taip pat Gizengo šalinin
kas teisingumo ministeris, par
lamente iš 44 narių yra 23 lu- 
mumbininkai. — Mobutu buvo 
išvaręs sovietinius diplomatus, 
o Jungt. Tautų sudaryta koali
cinė vyriausybė vėl juos 
grąžino.
_ Kodėl prieš Tshombę, o 

prieš Gizengą?
N. Y. Times mano, kad

su-

at-

sakingiausi dėl Kongo vienybės 
yra Tshombe ir Gizenga. Tačiau 
JT karinė jėga yra nukrypus 
tik prieš Tshombe. Vakaram pa
lankų metodistą, kuris siekė fe- 
deralinių ryšių su Kongo, o ne 
prieš Gizengą, komunistą, kuris 
būdamas Kongo vyriausybės na
rys surengė perversmą tos vy
riausybės kariuomenėje. — JT 
paskyrė komisiją ištirti komu
nisto Lumumbos mirčiai, bet 
nuleido tylom JT tarnyboje 13 
italų, kuriuos suvalgė komunis
to Gizengos kariai.

Ar JT dirba Kongo taikai, 
tvarkai ...?
JT siuntė kariuomenę, kad 

“taiką ir tvarką” palaikytų, 
nuo “pilietinio karo” apsaugo
tų. “įstatymo tvarką” vykdytų. 
Bet paskutinius įvykius Konge 
šen Thurmond Įvertino kaip 
“JT agresiją prieš Katangą”, 
kuriai “Jungtinės Valstybės pri
taria”.

The Tablet laikraštis primi
nė. kad Katangoje yra 80 proc. 
viso pasaulio kobalto, kuris la
bai reikalingas vandenilio bom
bom gaminti ir kuris buvo lig 
šiol Vakarų dispozicijoje. Bet 
per Kongo centrinę vyriausybę 
tiem turtam valdyti paskirtas 
Davidson, komunistas. Tai yra 
katastrofingas dalykas Vakaram 
ir Jungtinėm Valstybėm, rašo 
laikraštis.

Our Sunday Visitor įžiūri, 
kad Konge daroma tai, kas jau 
kitur anksčiau padaryta: Vaka
rai išduoda komunistam žmones 
ir valstybes, kurie buvo Vaka
ram ištikimi. Primena gen. Mi- 
chailovičių, gen. Chiang Kaishe- 
ką, komunistų užvaldytas Eu
ropos valstybes, Kubą, Tibetą, 
Laosą ir dabar eilėj esantį Viet
namą bei Britų Guianą.

Ar pašalino "užsieniečius" ir 
"samdinius"?

KENNEDY, KONGO, KATANGA
— Belgijoje, Katangoje de- — Amerikos politiką Konge 

monstracijos ir akmenys prieš labiausiai nulėmė Amerikos at- 
Amerikos atstovybę ir konsulą- stovo Konge rekomendacijos, 
tą su šauksmais: “Pakarti Ken
nedy”. Laopoldville demonstra
cijos prieš Anglijos ir Prancū
zijos atstovybes ir šauksmai: 
“Valio Kennedy”.

Maskva tyli. Spėjama, ji lau
kia savo ėjimo po to, 
Tshombe bus likviduotas.

— Katangoje J. Tautų pa
trankos, lėktuvai gruodžio 7 ap
šaudė Elizabethville ligoninę, 
gruodžio 8 universitetą, gruo
džio 9 suardė radijo stotį, pa
degamom bombom bombardavo 
paštą.

DE GAULLE TEISINGAS?

Kubos keliu?

ir

KAPITALISTAI _ KOMUNISTU 
TARNYBOJE

ADOULA: Kai už mus nekariaus 
JT, ieikosim kitų

— Pentagonas gruodžio 9 da
vė suprasti, kad atsarginiai, pa
šaukti ryšium su Berlynu, gali 
būti paleisti apie kitų metų lie
pą.

nybės, kuri bus svarstoma vi
suotiniame Bažnyčios susirinki
me kitais metais. "Kristaus Baž
nyčia vienybėje ras įėgę pa
sipriešinti šėtono griaujančiy 
jėgę pasikėsinimui ... Tamsy
bių kunigaikštis nenugalės, jei 
Kristaus Bažnyčioje viešpataus 
meilė".

— Amerikos politiką Konge

Tokis buvo JT įpareigojimas. 
Our Sunday Visitor teiraujas 
o tie Švedai, airiai ir kiti, nu
siųsti į Kongą — ar jie ne 
“užsieniečiai”, ar ne “samdi
niai”, kuriuos J. Tautos apmo
ka Amerikos mokesčių mokėto
jų pinigais? The Tablet dar pa
pildė: Belgai ir kiti europiečiai, 
kurie dešimtis metų gyveno 
Konge, prievarta metami iš sa
vo namų ir pakeičiami rytų Vo
kietijos, Čekoslovakijos, Lenki
jos komunistais “patarėjais”.

Ar ten vykdomas apsispren
dimo principas?
Nors Katanga 1960 pasiskel

bė nepriklausoma ,tačiau J. Tau 
tos nubalsavo už Katangos gy
ventojus. kad Katanga yra 
Kongo dalis. “Mūsų valstybės 
departamentas nori sulaužyti 
Tshombę ir Katangą, nors mes 
skelbiame apsisprendimo prin
cipą” (The Tablet).

ko
kios derybos turi eiti principu 
— duoti ir gauti- Dar mėgins 
de Gaulle perkalbėti valst- sek
retorius Rusk- Greičiausia, kad 
su Maskva derėsis tik Amerika 
ir Anglija. Tačiau Chruščiovo 
nauji grasinimai bombom tarp 
Europos diplomatų sustiprino 
įsitikinimą, kad teisingas yra de 
Gaulle.

Kancleris Adenaueris gruo- erio nusistatymą, kad bet 
džio*9 apie 5 valandas tarėsi 
su prezidentu de Gaulle. Ne- 
pėrkalbėjo, kad dalyvautų kon
ferencijoje su Maskva dėl Ber
lyno. Jis sustiprino ir Adenau-

— Domininkonuose gruodžio 
10 baigėsi streikas, trukęs 13 
dienų. Tačiau tebėra nesutarta 
dėl busimosios vyriausybės, ku
ri turi valdyti iki ateinančių 
metų gruodžio, kada bus renka
mas parlamentas Opozicija te- 
bereikalauja, kad iš tos vyriau
sybės pasitrauktų prezidentas 
Balaguer. Amerikos parama 
opozicijai tuo tarpu veda į Cas- 

Kongrese ekonominių studijų tr0 Salininkų keliamos anarchi- 
grupėje gruodžio 8 buvo svars- 3OS s 
tomą Vakarų ir Rytų prekyba. 
Buvo perduotas šen. Javits, 
resp. N. Y., pareiškimas, kad 
vakarų Europos ūkinis aktyvu
mas nėra suderintas su atsako
mybės pajautimu. Prekyba su 
komunistiniais kraštais iš 1960 
metų 3 milijardų dol. šiemet pa
kilo iki 10 milijardų. Vakarų 
Europos vyriausybių ir pramo
nininkų “pelno viltis perdaž- 
nai yra didesnė negu susidraus- 
minimas, reikalingas tam, kad 
išlaikytum varžytynėse. Komu
nistų lyderiai skelbiasi esą rea- 
listai, kai jie sako jog Vaka- TOMIN1MKOWO8e P0ZICIJA: 
rai yra savo kapitalistinių ape- ?rezidentaa Baiaguer 

titų ir gobšumo vergai”. --------------------- ;---------------

Chruščiovas, Albanija, atomai
Sovietų Sąjunga gruodžio 10 Albanijos Įžiūrimas ir gilėjimas 
nutraukė diplomatinius santy
kius su Albanija- Atstovai tu
ri išvažiuoti. Albanija jau se
niau išstūmė iš savo vandenų 
Sovietų povandeninių laivų ba
zę.

Sovietai ir Albanija turi ko
munistines valdžias- Tačiau ne
sutikimai prasidėjo nuo 1956, 
kada Chruščiovas nuvainikavo 
Staliną. Albanijos komunistų ly
deris Hoxha nekenčia Jugosla
vijos. Nesutikimai su Chruščio-

OO*’’N,NKONU?S5 opozicija: vu jok juo labiau tada, kai 
Chruščiovas pradėjo rodyti pa- 

■ lankesnę akį Titui.
Konflikte tarp Chruščiovo— Atstovas Thompson** po 

4 metų Maskvoje norįs ateinan
čiais metais keisti vietą- Į 
Maskvą numatomas George Ke 
nanas, kuris dabar yra atsto
vas Jugoslavijoje.

— Amerika gruodžio 10 N. 
Meksikos požemiuose 1,200 pė
dų gilumoje susprogdino 5 ki- 
lotonų bombą, kuri skirta tai
kos reikalam, pvz. kasyklose. 
Jėga pasirodė didesnė, nei lauk-

— Kariuomenėje tarp pa
šauktų atsarginių rasta atsi
šaukimų, kad jie skųstųsi pa
dėtim senatoriam. Spėjama, kad 
tai komunistų agitacija.

— Amerika sumažino savo
paramą Lenkijai 40 proc. to, ta, ir pro požemio angą prasi- 
kas buvo pernai- šiemet duos veržė dulkių ir radioaktyvių da- 
45 mil. vertės maisto produktų- lių stulpas.

Pagrindinė klaida: Raymond 
Moley (NYKT) sako, kad pa
grindinė klaida JT politikos, ku
rią remia Amerika, yra galvoji
mas. jog ta teritorija, kurią val
dė Belgija Konge, yra vienti
sa tauta, turinti sudaryti vieną 
valstybę.

— Amerikos atominės ener
gijos komisija gruodžio 9 pa
reiškė. kad Sovietai per pasku
tinius sprogdinimus padarė di
delės pažangos, tačiau Amerika « 
tebėra pranašesnė-

nesutarimo tarp Maskvos ir Pei- 
pingo, kuris remia Albaniją.

CHRUŠČIOVAS GRASINA IR 
ŠAIPOSI

Chruščiovas gruodžio 9 gra
sino Vakaram atomais. Gyrėsi, 
kad turi didęsnię nei 100 mili- 
tojų tonų. Ir, jei reikės, juos 
vartos. Tyčiojosi iš Kennedy 
(pavardės neminėdamas) projek
to susisiekimą su Berlynu pa
vesti tarptautinei kontrolei.
DANAI NEPAISO SOVIETŲ 
GRASINIMŲ

Danai išmoko nesijaudinti 
dėl Sovietų grasinimų, kaip 
Neapolio gyventojai nesijaudi
na dėl ugniakalnio Vezuvijaus 
galimo išsiveržimo. Gruodžio 8 
Danijos parlamentas patvirtino 
bendrą vadovybę su Vokietija 
Baltijos vandenyse

Tačiau Danija kaip ir Nor
vegija nesirengia duoti Ameri
kos atomam bazes, Sovietai Da
niją pradėjo spausti prieš tre
ji* metus. Danija Sovietam svar
bi tuo, kad ji kontroliuoja iš
ėjimą ir įėjimą Į Baltijos jū
rą. Sąsmaukos gali būti užmi
nuotos per 24 valandas.

— Somali joje lietūs truko 5 
mėnesius. Trečdalis teritorijos 
po vandeniu. 300,000 žmonių 
gresia badas.

TSHOMBE: Amerikos “samdiniai’ 
indai ir Švedai ėmėsi agresijos

Kokis Amerikos vaidmuo to
je tragedijoje?
Paskutiniai atsistatydinusių 

JT tarnautojų pareiškimai ro
do, kad Kongas paverstas JT 
narių grobuoniškų interesų are
na: Anglija. Belgija. Prancūzi
ja esančios suinteresuotos Ka
tangos kasyklom; Sovietai su
interesuoti juos išstumti ir pa
tys įeiti; J. Valstybės suintere
suotos išgelbėti J. Tautų pres
tižą; tam ir vykdo JT planą, 
nors jis sudarytas ir Sovietų 
naudai-

“Valstybės departamento po
litika išjungti iš Afrikos Vaka
rų įtaką remiant pinigais ir į- 
statant komunistus yra neįtiki
mas kvailybės aktas”, aštriai 
kalbėjo The Tablet vedamaja
me, o Our Sunday Visitor ve
damąjį pradėjo prašymu mels
tis už “Katangos išlaisvinimą 
nuo J- Tautų” ir baigė prašy
mu melstis, kad “Dievas suteik
tų išminties mūsų valstybės 
departamento biurokratam



ri.
“Mes turėtume tokioš deka

klausė vienas.
“Niekas neliepia. Mūsų kom

pozitoriai gali rašyti, ką jie no-
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Tiesa, kad mes nesame laisvi

‘Amerikos imperializmo”. Jis,

SPAUDA

Vakaruose žaidžia praeities žaisliukais

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

su

ryti komjaunuotiy komitete!, 
kurio turėjo prižiūrėti rusus

pa- 
ku- 
Vil-

remti nekomunistam Afriko
je”. Kai aš jį spyriau pasaky
ti, kuo rusų valdymas rytų Eu
ropos satelitinėse valstybėse 
skiriasi nuo kolonializmo, jis 
susvyravo.

Per savaitę veik kas vaka
ras taip mes diskutavome.

Kinijos mokyklose pirmoji 
privaloma kalba yra įvesta ru
sų, antroji —anglų.

Portugalę ^omunistų parti
jos vadas Alfredo Cunhal, apie 
kurį ilgesnį laiką nebuvo ži
nių, pasirodė kompartijos 22 
suvažiavime Maskvoje. Komu
nistai buvo Portugalijoje pa
skleidę gandus, kad Salazaras 
užkankinęs kalėjime.

Rusijon- išvyko studijuoti 300 
Ghanos studentų; dar 200 iš

gauty.
1960 pavasarį mum buvo pra

nešta, kad mūsų universiteto 
studentai afrikiečiai rudenį tu
ri persikelti į vadinamą “drau
giškumo universitetą”, kuris

siųsti į kitus komunistinius 
kraštus.

Danijos kalėjimam trūksta 
kalinių. Per dvejis metus 
mažėjo 10-15 proc.

O Lietuvoje kryžiuočius 
keitė ryty "riteriai” 
N. Lietuva lapkričio 29 

skelbė laišką iš Gudijos, 
name autorius rašo buvęs 
niuje ir matęs, kaip sustiprin
tos rusų pastangos rusinti lie
tuvius. “Pirmiau rusai buvo į- 
pareigoti išmokti lietuviškai, o 
dabar lietuviai verčiami išmok
ti rusiškai”. Lietuviai inteligen-, 
tai esą depresijoje. “Kipras. 
PetrauskasgpaįaųžIpSį BaL Dva
rionas visBSeįb^ą tarnyboje.

Ugandos studentas Everest Mulekesi pasakojo* kaip jis atsi
dūrė Maskvos universitete. Toliau jis pasakoju, kad Afrikos 
studentai pakele revoliuciją prieš komunistę reikalavimus.

Seno lietuvio balsas
Lietuvius tirpdanti ugnis de

ga be pertraukos. Skleidžiama 
tos ugnies kaitra stipriau ar 
silpniau jaučiama visur — mo
kyklose, bažnyčiose, draugijose, 
darbovietėse, spaudoje, teatruo
se, radijo programose, įvairiuo-| 
se susirinkimuose ir šeimose.* 
Taip pat girdime daug sužalotų* 
lietuviškų pavardžių ir vardų,* 
sudarkytą gimtąją kalbą. Na-! 
mie vis daugiau griebiamasi ne-! 
lietuvių kalbos ir nelietuviškų! 
laikraščių. Savų draugijų susi-! 
rinkimai, pobūviai ir vakarai 
kai kam taip pat jau darosi 
nebemieli.

pčsi į mus, kad savo parašais
tVOS kaitinimus patvirtintume. ISALANTŲ bažnyčios didysis altorius, papuoštas Kalėdom 1960 metais.' 
Žadėjo kiekvienam po 1/100 
nAIię.

Trys ar keturi susižavėjo to
lau atlyginimu. Tada mūsų kan
trybė < sprogo. Bendrame susi
rinkime buvo surašytas kaltini
mas komunizmui, kuris mus 
anksčiau taip buvo viliojęs. Mū
sų vyriapsybės Afrikoje turėjo 
gauti to^ kaltinimo po egzemp
liorių, bet rusai sukliudė jį iš
siųsti. Tada naujame susirinki
me mes davėme bendrą pažadą 
kiek galima greičiau išvykti iš 
Rusijos.

kitelius pradėjo cenzūruoti, at- < 
metė operą ir jau parašytą ant- > 
rą tomą, kuri įsakyta pagerinti, > 
—rašytojas palūžęs”. Lietuvių 

mokslo akademijos literatūros 
instituto išleistame “Literatūros s, 
ir kalbos” V tome K. Korsakas \ 
įrodinėja, jog vienas iš svar- į 
biausių laimėjimų tai “tarybi- i

mas”. (Tos idėjos tikslas — gar
binti “tarybinį” maskvinį pat- ■ 
riotizmą, kad būtų užmirštas 
savo krašto ir savos tautos pa
triotizmas. Tam uždaviniui ir 
K. Korsakas įkinkytas rytų kry
žiuočių, kurie pakeitė vakarų 
kryžiuočius, kaip Molotovas pa
keitė Ribbentropą).

Tokiomis aplinkybėmis "Dir
voje” lapkričio 1 p. J. Bachu- 
nas dar suragino visus lietuvius 
išmokti gerai giedoti JAV biro-

ta”. Sr. Kalėdų i. Laimingų Naujų Metų

bos virpėtų. Tikrai gražu būtų 
taip išreikšti šiam kraštui iš
tikimybę ir meilę, jei ir patys 
amerikiečiai taip giedotų. Dai
liausiai negieda, o tik paploja 
sugiedojusiam solistui ar solis
tei. Ar mes turime pareigą bū
ti uolesni už amerikiečius?

Lietuvos Pajūris Nr. 3 (7) ap
rašė žaidimą tos politinės or- 
ganįzacijos, kuri praeityje Lie- 
tuvaittirėjo lemiamos reikšmės 
—' kryžiuočių ordino ''palikuo- 
nių.'^ _ Į'

Esą Šiais metais Elseno mies
telyje, Reino, krašte, Vokiečių 
kryžiuočių ordino bažnyčioje 
rinkosi vyrai su baltais ir juo
dais apsiaustas, prie kurių lxi- 
vo prisiūti -Skydai su dideliais 
kryžįąią^Jft^|iryžiuočių ordino, 
palikiKSS^^&iė į Elseno mies
telį atvyfcir iš įvairių Europos Galų gale prieita esą ir prie 
kritštų. Naujų nariu priėmimo Mykolaičio - Putino. Kai jo Su- 
apeigas atliko Vienos vyskupas, 
vyriausias ordino ‘magistras’ 
(Hochmeisterj dr. Marian Tumb 
ler. ■ ‘

Dabartinę ordino vadovybę 
sudaro dvylika riterių, kurie 
ypatingų švenčių proga dėvi 
baltą apsiaustą su juodu kry
žium. Paprasti ‘kryžiuočiai’ dė
vi juodus apsiaustus su baltais f nio patriotizmo idėjos įkūniji-; 
kryžiais. Ordinas vien Vokieti
joje turi 120 ‘riterių’.

Universitete vadovybė mėgi- Diskutuodami priėjom prie 
no mus, visus afrikiečius, į- 
jungti į Afro arabų lygą, vai- tas studentas, sakysim Borisas, 
domą arabų ir sudaniečių ko- aptarė, kad imperializmas tai 
munistų. Mes betgi nesidėjom 
ir sudarėm savo “juodųjų Af
rikos studentų sąjungą”. Prie 
Ugandos studentų prisijungė 
etiopas ir jaunas vyrąs iš Ke- 
nya. Prisijungė taip pat iš Gui- 
nejos, Kamerūno, Kongo, Mali, 
Nigerijos ir Togo. Simpatijas 
rodė ir daugelis sudaniečių, ma
rokiečių, Tuniso bei Egipto stu
dentų. Universiteto prorekto
rius prof. K. L Ivanovas pa
sišaukė kai kuriuos mūsų į sa
vo kambarį ir pareiškė:

"Iš to nieko nebus. Mes jū- 
sę sąjungos nepripažinsime".

Veikė dar individualiai stu
dentus. Kurie studentai nuo 
mūsų atsitraukė, tiem buvo pa
gerintos gyvenimo sąlygos. Juos 
perkėlė gyventi į geresnes pa
ties universiteto patalpas. Ku
rie neparodė “kooperavimo” 
dvasios, tie negavo pažadėtų 
1500 rublių atostogom.

Pajutom atmainą ir savo 
kambariuose.

Musę kambarię draugai ru
sai nustojo mėginę mus pavers
ti komunistais.

Mes ėmėme groti džazo plokš
teles, kurias buvom atsigabenę 
iš savo tėvynės. Nepaprasti gar
sai pritraukė būrius jaunimo. 
Jie plojo į taktą rankom ir 
trepseno kojom.

“Kas liepia jūsų kompozito
riam tokią muziką rašyti?” pa- 

sirinkę 14 Afrikos valstybių 
studentai nutarėm kreiptis į 
aukštųjų mokslų ministeriją, 
kad mūsų neizoliuotų nuo via- i 
tinių studentų. Įgaliotas kreip- i 
tis buvo Stanley Omor Okul- 
lo, vyresnysis medicinos studen- į 
tas iš Ugandos.

Atsakymas buvo tas, kad i 
Okullo gavo įsakymą išvažiuo- į 
ti iš Rusijos. Jis buvo apkal- į 
tintas esąs girtuoklis, pasileidę- j 
lis, “perbėgėlis į kapitalistinį j 
lagerį”.

Kai nuleido rankas, veidas ro
dėsi iškankintas. “Teisybė, kad 
mes nesame laisvi”, pasakė jis. 
“Aš negaliu skaityti, ką vaka
ruose skaito. Aš negaliu į va
karus nuvažiuoti, net kelionėm 
po savo kraštą turiu gauti lei
dimą”.

“Tu pamišai, Borisai, užsi
puolė jį kambario draugas, 
pats išbalęs. “Taip tu negali 
nė galvoti”.

Taip nutiko ne vienam.
Pagaliau mūsų vakarai ir dis

kusijos pasiekė dekano ausis. 
Diskusijos buvo uždraustos. 
Laikraščiai, kurie mum ateida
vo paštu, pateko po užraktu. 
Profesorius Kusin, fakulteto de
kanas, viešai mus ėmė mokyti, 
kad mes negalime čia taip elg
tis, kaip elgiasi kapitalistiniuo
se kraštuose, kur studentai ūž 
savo mokslą turi patys užsimo
kėti. O jeigu Sovietų vyriau
sybė už mus moka, tai ji lau
kia, kad mes darytume ir gal
votume, kaip mum pasako.

pareigūnai pasimetė ir nežino
jo kas daryti.

Austrijoje didelis nepasiten
kinimas, kad kaimyninė komu
nistinė Čekija pasienyje, garsio
je Austerlitzo mūšio vietoje 
(1805 iš Napoleono laikų), įri-

dentiškos muzikos neklausyti”, Apie Sovietų numatytą staty- 
tęsė rusas studentas. “Geras ti Berlyno sieną jau 1958 bu- 
komunistas negali žavėtis tokia vo pranešęs rytų Vokietijos pa

reigūnas, perbėgęs į vakarus. 
Tą žinią buvo patvirtinusi ir 
vokiečių žvalgyba. Bet Vakarai 
tuo nepatikėjo, ir kai šiemet 
rugpiūčio 13 buvo atskirtas ry- rengė raketų bazę, 
tų ir vakarų Berlynas, Vakarų

muzika”.
Tas studentas betgi pasili

ko klausytis muzikos ir toliau. 
O kitą vakarą jis pakvietė į 
savo kambarį padiskutuoti ir 
daugiau muzikos pasiklausyti.

(nukelta į 5 psl.)
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Gyvenimas lūkestyje
Laukimas yra žmogiškoji lem

tis. Esame gimę vis ko nors 
lūkėti, net ir didžiam džiaugs
me, o juo labiau didelėje ne
laimėje. Nelemtyje sunerimę 
laukiame atmainos, bent trum
pos prošvaistės, bent kiek ra
minančio ir džiaugsmingesnio 
pragiedrėjimo. Bet ir sulauktas 
džiaugsmas, koks bebūtų jisai 
laimus, neilgam patveria. Vėl 
ko nors lūkčiojame. Mūsų gy
venimas yra tarsi nuolatinė lū- 
kiava. Be lūkesčių nėra žmo
gaus nei laiko akimirkos.

Laikas tačiau nėra mūsų lū- 
kurių priežastis. Dienas ir va
landas skaičiuojame ne dėl to, 
kad jos prailgsta belūkčiojant 
permainos, ir ne dėl to, kad 
nesulaikomos nubėga, nusineš
damos trapų mūsų džiugesį. Lū
kestį sukelia ne laiko bėksmas, 
o nerimas, kuris siekia už lai
ko ribos. Aišku iš to, kad lai
ko aprėžtoje būtyje nerandame 
tokio siekinio, kuris mus vi
suotinai apramintų ir nieko dau
giau neluksnotume. Vis rodosi 
— kažkas dar turįs ateiti. Net 
ir mirties akivaizdoje retas pa
galvoja. kad visi jo lūkesčiai 
jau baigti.

Tikėjimas, kad žmogiškoji bū
tis nesibaigia, o tiktai pasikei
čia, nusidriekia per visą žmoni
jos istoriją. Kokia gali būti ta 
nauja būsena, įvairiai tikėta ir 
tikima, bet nėra tautos be ti
kėjimo. Yra tiktai atskiri neti
kintieji asmenys. Tačiau ir jie 
savo vienišam susimąstyme nė
ra tikri, kad mirštant nieko 
nelauktina. Tas netikrumas ga
li būti vejamas šalin visokiau
siais įtikinėjimais, bet visada 
stigs tokio pagrindo, kad ne
beliktų abejonės. Jei pasilieka 
abejojimas, tai lieka ir lūkėji- 
mas: pamatysime ... Deja, ne 
visa matoma, kas tikra. Palai
minti, kurie įtiki nematydami.

PRENUMERATOS KAINA 
Amerikoj* metam* 
Brooklyn, N. Y. . 
Putai matų 
UžatonyJ* _

63-50

Adventu primenama, kas bu
vo išsiilgus laukta ir matyta, 
kas dabar nematoma, bet su 
širdies nerimu laukiama, ir kas 
nelauktai bus visų išvysta, kaip 
žmonijos lūkesčių galutinis iš
sipildymas. Adventas primena 
Kristų.

Kristų istorijoje minios žmo
nių matė, bet ne visi įtikėjo. 
Eucharistijoje mistinio Kristaus 
niekas nemato, bet minios žmo
nių tiki. Amžių užbaigoje apo- 
kaliptinį Kristų išvys visos žmo
nių giminės ir kartos, ir nebe
bus jau nė vieno netikinčio. 
Netikėjimo ir laukimo laikas 
bus užsibaigęs.

Dabartyje kiekvienam pasi
baigia lūkesčiavimo laikas su 
paskutine širdies virpme. Dabar 
tis dėl to yra svarbiausia. Ne 
visiem žmonėm, bet atskiram 
asmeniui, kiekvienam iš mūsų. 
Gal būt, ši diena yra mūsų lū
kesčiam galinė, baigiamoji, pas
kutinis kvietimas apsispręsti, 
ko laukiame, kas turi ateiti, ką 
išvysime. Dar valandėlė — ir 
matysite mane ... Valandėlė 
ne tolimos ateities, ne amžių 
pabaigos, bet dabartinės aki
mirkos. .

Adventas labiausiai primena 
Kristaus atėjimą dabartyje. 
“Jūs būkite panašūs į žmones, 
laukiančius savo valdovo” 5... 
Lūkestis turi būti budrus ir są
moningas, ne toks, koksai dil
gina visų pasąmonį neaprami
namu lūkuriavimu kažko ne
suvokiamo. Kristų tikintiem tu
ri būti yisą laiką aišku, kur ta
sai luksnojimas kreipia. “Pasi
likite manyje ... kad jūsų 
džiaugsmas būtų pilnas”. Tik 
toks džiaugsmas tegali paten
kinti visus mūsų lūkesčius.

UKRAINIEČIAI SIBIRE

Ukraina yra ketvirtoji “sovie
tinė respublika” savo plotu ir 
antroji savo gyventojų didumu. 
Ukrainiečių yra apie 40 mili-

Ukrainiečiai laisvame pasau
lyje yra sujudę reikalauti, kad 
Sovietų Rusija būtų pasmerkta 
už Stepono Banderos nužudy
mą. Jis buvo nužudytas Vokie
tijoje, Miunchene, 1959 spalio jonų. Iš jų apie penktoji da- laikais, 200 buvo užmušta. 
15. Žudikas paaiškėjo tiktai ne- h« yra išblaškyta po Sibirą, 
seniai Tai Bagdonas Stašinskis, 
atsiradęs vėl Vokietijoje ir iš
pasakojęs savo nusikaltimą. Nu
žudyti jam buvo įsakyta Sovie
tų Rusijos slaptosios milicijos, 
kuriai tada vadovavo Aleksand
ras šelepinas, dabar paaukštin
tas — padarytas Politbiuro 
Maskvoje nariu. Ir Bagdonas 
Stašinskis už nužudymą apdo
vanotas “Raudonosios vėliavos 
ordinu”. Tuo būdu kaitė kren
ta visai Sovietų Rusijos vyriau
sybei.

Vokietijoje, Anglijoje ir Ame
rikoje ukrainiečiai masiniuose 
susirinkimuose yra priėmę 
griežtas rezoliucijas. Jos siun
tinėjamos laisvų kraštų vyriau
sybėm ir Jungtinėm Tautom. 
Anglijoje, Bradforde, priimta 
rezoliucija, pasiųsta Jungtinėm 
Tautom, reikalauja Sovietų Ru
siją patraukti tarptautinio teis
mo atsakomybėn. Primenama, 
kad panašiu būdu buvo nužu
dytas Petliūra, Konovalecas, Šu- 
kevičius ir kiti.

Ryšium su tais kriminalais, 
verta prisimintu dėl ko Mask
vos galvažudžiai griebiasi žu
dyti veiklesnius ukrainiečių ko
votojus.

Stalino laikais (1953) iš 17 
milijonų vergų priverčiamojo 
darbo stovyklose apie 7-8 mi
lijonai buvo Ukrainiečių. Kai 
1953 ir 1954 sujudo stovyklo
se kaliniai, tarp jų didelė da
lis buvo ukrainiečių. Labai daug 
žuvo. Daugiausia Vorkutoje 
(bendras žuvusių skaičius 400), 
Narilske (1500), Viatkoje (300), 
Kingire (1954 birželio 27 už
mušta 600, iš jų 500 ukrainie
čių moterų). Ukrainiečiai daly
vavo dar sukilimuose Karagan
doje, Taišede, Kolymoje, Ma
gadane, Kankane ir kitur.

Sibiran nutremtų ukrainiečių 
70 proc. buvo dalyvavę pogrin
diniame laisvės judėjime ir iš
laisvinimo slaptoje armijoje 
(UPA). Po nakties daug kur 
ant sienų būdavo išrašyta: “ša
lin tironija! Mirtis komuniz
mui!”.

Bet Stalinui ir mirus, perse
kiojimas nesiliovė. Ukrainos 
kompartijos pirmasis sekreto
rius Kiričenko 1956 sausio 17- 
21 partijos suvažiavime Kije
ve reikalavo sugriežtinti kovą 
prieš “buržuazinius nacionalis
tus”. Trėmimai Sibiran nesu
stojo. Tuo tarpu Sibire kaliniai 
reikalavo, kad juos paleistų, 

UKRAINIEČIŲ partizanai karpatų Ukrainos kalnuose vengrų sukilimo metu. .

nes buvo suimti ir ištremti žu
diko Stalino laikais. Bet kai 
Janisiejaus stovykloje (1000 km 
į šiaurę nuo Tomsko) ukrai
niečiai sukilo jau Chruščiovo

UKRAINA IR VENGRIJA
Vengrę sukilimo metu, 1956 

rudenį. Vakarų pasaulis neiš
naudojo ne tiktai vengrų ko
vos, bet ir ukrainiečių sujudi
mo. Ukrainos ir Vengrijos pa
sienyje, Karpatų kalnuose, su
sidarė ukrainiečių partizanų bū
riai. Ukrainiečiai, kurie su rau
donąja armija buvo pasiųsti į 
Vengriją, susidėjo su sukilė
liais. Amerikiečių ir anglų da
viniai jų skaitė 15,000. Mask
va buvo priversta siųsti naujas 
8 divizijas. Ukrainiečių parti
zanai ir pasienio vengrai su
sprogdino kalnuose tiltus ir ge
ležinkelius. Rusų papildoma ka
riuomenė tegalėjo Vengriją pa
siekti per Rumuniją. Kai suki
limas numalšintas ir keliai at
statyti, tada ešalonais vežė 
žmones į Sibirą ne tiktai iš 
Vengrijos, bet ir Ukrainos, ku
ri ėjo vengram į pagalbą.

SUŠAUDYTI JAUNUOLIAI
Jaunimo daug buvo vežama 

ir tebevežama “savanoriškam 
darbui” Sibiran — “broliškose 
respublikose”. Iš Karpatų Uk
rainos, kur 1959 metais įvyko 
jaunimo demonstracijų dides
niuose miestuose (Užgorode, 
Chustoje, Mukačeve), išvežta 
dideli būriai jaunimo. Demons

tracijos surengtos ryšium su 
Karpatų Ukrainos laisvės pa
skelbimo dešimtmečiu (1939 ko
vo 14). Demonstrantam sklai
dyti buvo pavartoti lėktuvai ir 
bombos. Bolševikai mazgojo na
mų sienas, išrašytas raidėmis 
UPA — Ukrainos pogrindinė 
armija.

Suimtieji ir “savanoriškai” 
paimti jaunuoliai nuskirti prie
vartos darbam į Kazachstaną. 
Sunkios darbo sąlygos privertė 
sukilti. 1959 spalio 3 jie už
ėmė Temir-Tau miestą. Milici
jos šefas buvo pakartas, mili
cija nuginkluota. Atsiųsti ka
riuomenės daliniai jaunųjų suki 
limą palaužė. Žuvo 1500 jau
nuolių, iš kurių dauguma uk
rainiečių. Pažymėtina ir tai, 
kad nemaža dalis buvo komu
nistinio jaunimo organizacijos 
nariai (komsomolcai).

NUOŽMOGIS RUDENKO
Išdavikę tarpe ukrainiečiai 

dabar pirmon vieton stato sa
vo tautietį Rudenko, vyriausią
jį Sovietų Rusijos prokurorą. 
Po karo jis dalyvavo Niurnber
go teisme, Vokietijoje, kai bu
vo teisiami ir pakarti karo nu
sikaltėliai — vokiečiai naciai. 
Rudenko skaitė tą kaltinimo 
vietą, kur buvo kalbama apie 
“nusikaltimą žmoniškumui”. Ar 
taip jau atsitiko, ar tokia gy
venimo ironija, kad žmogžudys 
kaltino žmogžudžius.

Tasai Rudenko, kilęs iš tos 
dalies Ukrainos, kurią kitados

SOVIETŲ RUSIJOS vyriausias 
prokuroras Rudenko. -

valdė Austrija (taigi pramokęs 
vokiškai), bolševikam pirmąjį 
kartą -Lietuvą užėmus (1940 - 
1941), buvo paskirtas Lietuvos 
— Vokietijos sienos apsaugai. 
Tada majoro laipsnyje, suimi
nėjo pasienyje lietuvius, nebe 
vieną nužudė.

Ukrainiečiai dabar jį laiko 
savo tautos žudiku. Yra daug 
žmonių suėmęs, apkaltinęs, iš- 
trėmęs, mirčiai atidavęs. Šių 
metų kovo 3 jis putodamasis 
puolė ukrainiečių “buržuazinį 
nacionalizmą”. Ir tai turėjo 
reikšti “kultūros pažangą”, nes 
kalbėjo “mokslo ir kultūros” 
penktojo kongreso Kijeve pro
ga. Tas žmogus vis sau prieš
tarauja: kalba apie kultūrą, ją 
griaudamas, ir teisia žmogžu
džius, pats žudydamas.

"DAVAJ MASLO!"
“Duok šen sviestą!" — buvo 

šaukiama Odesos uoste š. m. 
birželio 26. Uoste buvo krau
namas į laivus sviestas Kubai, 
o to riebalo trūko patiem uk- u- 
rainiečiam. Uosto darbininkai 
sustreikavo. Imtis prieš juos 
ginklo neatrodė nei išmintin
ga nei drąsu. Kraujo pralieji
mas nebūtų likęs nepastebė
tas. Laisvam pasaulyje sakytų: 
ana, Sovietų Rusija giriasi, kad 
joje nėra streikų, o juos mal
šina krauju. Tai daryti ypač 
pavojinga uoste, nes vandeni
mis žinios ir šautuvų salvės 
daug greičiau sklinda. Kubai 
skirtas sviestas išvežiotas į Ode
sos krautuves. Castro taip jo ir 
negavo.

Tai nebe pirmas streikas. 
Praėjusiais metais įvyko strei
kai Rostove, Charkove, Kre- 
menčiuge, Nikolajeve.

A. GIEDRIUS

ŽIURKE

NAUJAS LIUDININKAS
Austrijoje š. m. rugpiūčio 24 

nuo rusų mokslininkų ekskur
sijos atsiskyrė ir globos papra
šė ukrainietis mokslininkas, dar 
jaunas vyras, Nikalojus Ivano- 
vičius Sereda. Austrijos vyriau
sybė skelbė trumpai, bet reikš
mingai:

“Jaunas mokslininkas nuste
bino tiksliomis informacijomis, 
iš kurių aišku, kad Kijeve yra 
dalyvavęs pogrindiniame Ukrai
nos išlaisvinimo judėjime. Yra 
nusistatęs prieš rusus ne tik 
dėl to, kad ukrainiečius slegia, 
bet kad yra pavergę ir kitas 
tautas”. -

Ukrainoje laisvės judėjimas 
ir patriotizmas yra gyvas 40 
milijonų tautoje, kuri norėtų iš
sivaduoti iš Maskvos vergijos. 
Kadangi ukrainiečių nemažai 
yra laisvame pasaulyje, kur jie 
taip pat kovoja už savo krašto 
nepriklausomybę, tai Maskvos 
budeliam labai rūpi likviduoti 
to judėjimo vadus, ką padarė 
ir su Steponu Bandera.

mus. Tam jis ir kunigas! Ar aš želis. — Visai nevaldau strė- 
gahu praleisti ką iš savo bu- nų ...
halterijos? Niekada! Nė mažiau- — Gerai, pon, — tarė Dun- 
sio daikto! Nė nulio! Taip ir jis, džius. — Pagulėk valandėlę ant 
nes tam ir kunigas!__ O da- samanėlės, ir praeis. Pasmilko,
bar tu pamatysi, aš juos visus 
naikinsiu: ir žiurkes, ir muses, 
ir ežius . . pamatysi, kad ir 
ežius!

Jis pamatė Glaudienę ir Dun- 
džių su replėmis.

— Pakratyk, ponuli, tai gal 
iškris.

— Ką tamsta kalbi! Kaip 
ežys atbulas su savo šeriais iš
kris! Aukštyn lipa! O man jau 
visą nugarą skauda.

— Ponuli, atsiklaupk ant vie
no kelio.

Grauželis atsiklaupė. Bet vis- 
tiek nepatogu.

— Va, ponuli! — tarė nu
džiugusi Glaudienė. — Už šim
to žingsnių nuo čia yra kalvis 
Dundžius. Jis paimtų reples ir 
ištrauktų. Aš bėgu ...

Ir moteris nubėgo.

(2) — Paimsiu, paimsiu, — kal-
Po valandėlės, ji grįžta jau bėjo pritūpdama moteris. — Tik 

nebeviena: parsiveda kitą mote- ar nežinai, ponuli, kur jos gal- 
rį-

— Še, Nulpe, — jau iš to
lo šaukia Grauželienė. — Par
vedu tau ponią Glaudienę. Pa
manyk, Nulpe, ji vėžius ežere 
plikomis rankomis gaudo, tai 
žiurkę jai ištrinti — niekis!

Bet ji pamatė, kaip vyras su
siraukė.

— Ar tau netinka? — tarė 
įsižeidusi žmona. — Aš dėl jo 
stengiuos, lakstau, o jis raukosi.

— Ne, Magdute ... Matai, 
kokia tu: ir įsižeidi. Bet su
prask, kad žiurkė— už kelnės, . .---  -----------  -
o čia moteris Jau genau vefl 15 P° akmens, gjai? Matai, jau juntu, kaip ima

tik ne ežį
— Tai nieko, ponuli, — ta-

ką tu manai! Glaudienė sako, 
jau seniai lauki. O matai, kas! 
Visai, rodos, nebuvo ko. Bet va, 
kartais taip pasirodo, lyg būtų 
pats nelabasis papainiojęs ...

Jis dar kartą paėmė pušies 
ūgį, pakraipė, parodė ir nume-— Laba diena, pon Graužė

ti, -— tarė kalvis. — Tai ve, 
sakau, pon, nė savo paties so
de nėra atilsio. Tik aš nežino
jau, kokios replės geriau tiks. 
Matai, pon Graužėti, juk nė aš 
tokio* darbo nesu dirbęs. Antai 
pasagą nuplėšti arkliui nuo ko
jos, vinį iš kur išlupti, tai man 
įprasta, o ežį ... vilkai žino ... 
nesu bandęs. Na, bet matysim..

Jis pražiodino reples, pakėlė P?1“3 GUudiene. Tamsta tiek 
— Negal būt! — pasiprieši- girdi, ką sako kunigas. Kam kelnių kišką, capt nutvėrė ir " *
no Grauželis. reikia tų visų bjaurybių? Ežys, — ištraukė.

va?
— Man rodos, kad aukštai, 

— atsakė Grauželis. — Jis vis 
dar po truputį stengiasi aukš
tyn ...

Labai gerai, — tarė mo-
toris ir pradėjo viena ranka maudijon Graužėta. -— Ir kam 

Viešpats Dievas tokius leido? 
Žiurkės, pelės, musės, ežiai ... 
Kam jų reikia? Sakyk tu man.

griebti žiurkės. — Ai! — stai
ga riktelėjo ji kaip įgilta ir at
sisėdo.

— Ežys! — tarė Glaudienė. Magdelena, kam jų reikia? Tu 
dažniau nueini į bažnyčią ir

— Taip, ponuli, ežys. Dy- sako, naudingas, tai tegu jau.

— Juk visai panašu, labai pa
našu. O kai nematyti, tai juo 
labiau. Kiekvienas galėjo taip 
pamanyti. Ir ilgumas toks, ir 
storumas ... Visai panašu ... 
Tai dabar sudieu, pon. Galiu 
sau eiti su savo replėmis.

— Sudieu, sudieu, pone Dun- 
džiau. Labai dėkui. Ir tamstai,

užuojautos parodei ...

Dundžius ir Glaudienė nuėjo.
~ n nautungas’ 131 J“ Grauželienė buvo pasitrauku- ” ^rauzeus aar Kaną ginai

gus. O ežio aš nemoku imti. Tik kam jam tokie aštrus dy- toliau Glaudfenė staiga susi- įtraukė oro ir tarė:
— Dabar aš viską naikinsiu,

— Nulpe, būk protingas, — 
geruoju kalbėjo žmona. — Tik 
tu pamanyk: kaip smagu čia 
pavasarį, koks lengvas oras! At
simeni, kaip vieną kartą gėrė
josi čia ir tavo paties direkto
rius?

Grauželis atsileido.
— O daugiau taip nepasitai

kys, pamatysi, kad nepasitaikys, 
— tikino žmona. — Ir tu pats 
žinosi jau tokį nuotykį ir tik
tai juoksies. O iš bažnyčios aš 
tau parnešiu visus atsakymus. 
Jei bažnyčioje neišgirsiu, į kle
boniją nueisiu, paties klebono 
paklausiu. Tu pamatysi, Nulpe, 
kaip viskas bus aišku, ir tave 
juokas ims ... Net linksma 
bus.

Grauželis pasilenkė medžio 
šaką ir paskynę žmonai gražią 
išnokusią kriaušę, sau pasisky- 
nė kitą.

Jis dar nebuvo apsisprendęs, 
bet jau galvojo, kad gal geriau 
bus pušų nekiltus

Ne^Mag- Magdalena: ir muses, ir žtar-
“ _ tirštą pušies ūgį, kuris iš k ir ... ir pušis

durti man į koją ... 1
— Bet juk ežys trumpas ir delena, jeigu tu neparneši man   ____ _ ____  _

rė Glaudienė pasižiūrėjus, už storas, o Čia ilgas ir plonas! iš bažnyčios aiškaus atsakymo, tikrn“lahai Siuvo panašus į žiun pušis! Rytoj pat
*x :--k— a_ -s- imSlU IT iškirsiu!

— Ar tu iš proto išėjai? — 
sušuko žmona. — Kur tu pasi
džiaugsi pavasarį? Kur tokio 
oro įkvėpsi?

— Geras man džiaugsmas!

kokios vietos jis nusitvėręs. —
Bene čia kažinkas: prie pat pė- Nežinau, ponuli. Yra iš e- 

žių ilgų, kai išsitiesia. .. ... , .. „ .— Nebūk mažas vaikas, Nul-
— Tai gal tamsta į žiurkės pe! — rimtai tarė žmona. — 

nagus įsidūrei? Bene apie viską kunigas gali
— Ne, ne, ponuli. Čia visas susakyti!

dygus.
— Tai ką man daryti?

dos ...
Grauželis atsileido.

— Tik aš nežinau, ponia, 
kaip tamsta ją paimsi. Ji dar 
gyva, bestija: po truputį sukru
ta.

aš naikinsiu ir ežius. Ar tu gir- k
di7 *

Grauželis išvirto. Išsitiesė vi 
somis keturiomis ir blyžo.

— Šventas Rokai! — sušuko 
abi moterys ir puolė artyn.

— Turi susakyti! — sušuko
Grauželis. — Į visus klausi- visos krutinės, atsikvėpė Grau- pimas! O kad jos prapultų!
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STORM WIXDOW3. INC.

1 4

Happy Holidays

GRENAJMEK CORP.

FA 4-3700
NE 6-5078

Merry Christmas

APEX OLDS, INC.
1365 Bushwick Avenueį

4

4

DI 2-8984

Happy Holidays

CO., INC.

4 LU 5-4141

VILLAGE BARN
PORTERHOUSE RESTAURANT

A Prosperous New Year 21 East 40th Street
mtmatĮnatmmatmanatmtmmaĮiinini

Seasons GreetingsA Prosperous New Year
U. S. 1 DINER . ;««nt«Į!a«t*«<t4t*vn*vi!*«n^MMM*>WATER WORKS, INC.

Happy Holidays
West 171st St. & Harlem River

VICTORIAN HOUSE New YorkFRANK R. PASSARO Seasons Greetings
JE 8-4094

1 >mmn!!tne<wna!iRjmJ<awe

210 E 86th Street 
New York City 

RE 4-7335

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

18-34 Steinway Street 
Astoria, L.L N Y.

HUDSON STEEL CO.
766 Main Street 

New Rochelle. N. Y.

GENEB RESTAURANT 
73 West llth Street 

New York City 
OR 5-9449

Holiday Greetings 
ASTOR FLORIST 

537 Sterling PI. 
Brooklyn, N. Y. 

NE 8-7444

Happy Holidays 
MOCCIC S RESTAURANT 

15 E. 204th Street 
Bronx, N. Y. 

FO 4-8734

294 West Merrick Road 
Valley Stream, L.- L 

CO 2-6600

DONAGHEY’S STEAKHOUSE 
234th Street & Broadway 

New York City 
KI 6-9571

DARMANTE FURNITURE CO. 
1770 86th Street 
Brooklyn, N. Y. 

BE 2-4815

304 Palisade Avenue 
Yonkers, N. Y. 

GR 6-0120

i May the Blessings of this Holy 
įį Season be showered on you and 
Ii those vou love
į JOSEPH SUTERO

Happy Holidays
SAL S RESTAURANT 

787 Liberty Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

TA 7-9978

Adeąuate Wiring Speciąlists 
3888 lOth Avenue 

New York City 
LO 9-5500

Holiday Greetings 
ANTUN’S RESTAURANT 

9643 Springfield Blvd. 
Queens Village, N. Y.

HU 8-6400

51 Columbia St,. Farmingdale, L.I. 
N.Y. — Pumping. Cesspool. Clean- 
ing. Reasonable prices; good work. 
Good servlce. CH 9-0556

Holiday Greetings 
FRANK’S TRANSPORTATION 

59 Harding Dr. 
New Rochelle, N. Y. 

WE 6-3403

52 West 8th Street 
New York City 

GR 7-4687

A Famous Roman Palace Setting 
5806 Broadway - 237th St.

KI 8-2245

Seasons Greetings 
McGARRY S RESTAURANT 
238th St. & White Plains Rd. 

Bronx, N. Y. 
FA 4-9876

CORONET FLOOR, INC.
324 So. Broadway 

Yonkers 
YU 8-4274 - 9-8550

Christmas Blessings
THEO. LUTZ & SONS 

6808 Forest Avenue 
Ridgewood. L. I. 

VA 1-3843

2305 Astoria Blvd. 
Astoria, LJL N.Y.

AS 8-0614

Electro-Mechanical Assemblies 
8 Romaneili Avė.

Holiday Greetings
SAN SOUCI NURSING HOME

Holiday Greetings
ANGELINA’S RESTAURANT 

41 Greenwich Avenue 
New York City 

CH 3-9650

Highway #1 
Linden. N. J.

WA 5-0245

Merry Christmas 
and a Happy New Year

JOHN A. DAHMS 
Armonk Village, N. Y. 

AR 3-8270

ALBERT PUGLIESE 
94 Elsworth Avenue 

Harrison, N. Y. 
TE 5-1126

INNER CIRCLE RESTAURANT
1153 York Avenue 

New York City 
TE 8-3830

5

nnstmas , f
and a Happy New Year

.•4i

ii

l
;

154 Route 4
Paramus, N. J. W AS 8-9813

HU 7-2731 •

Seasons Greetings
STEINWAY LODGE

Happy Holidays

‘ BROADW A Y JOE RESTAURANT. 
315 West 46th Street

‘ New York City
■ CI 6-6513 CO5-9196

mmmM ! Happy Holidays J
WEST STEEL PRODUCTS. INC. : ‘ 

551 S. Columbus Avenue : i.
Mt. Vemon. N. Y. /

MO 8-6699

Christmas Blessings 
CHESTER HOUSE 

130 Metropolitan Avė. 
Bronx, N. Y.

TA 8-7444

Merry Christmas 
and a Happy New Year

SIGN ERECTORS
of N«w York, Ine.

Happy Holidays 
CHANTICLEER RESTAURANT 

9810 4th Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

SH 5 9120

Seasons Greetings 
mtfmeauBiiuaftuBįiuĮjįluHiuBįuFį jBįuBįtgmi lį Ritu BRADY S RESTAURANT 

Įį 236th St. & Riverdale Avė. 
Bronx, N. Y. 

KI 3-1938

Happy Holidays 
MAREGA TILE CO. 
58 Gainsborg Avenue 
White Plains. N. Y.

WH 9-8685

''

greeting to all of our readers. We recommend them. to you for 
dependable servise thru-out the year. Keep this page Kandy

to remember the business men who remembeied YOU.

Happy Holidays
GULICK—HENDERSON

ANFUSO BROS., INC. 
861 Broadway 

Brooklyn, N. Y. 
GL 2-6300

J. P. FORMALS 
7215 18th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CL 9-0268

Christmas Blessings
ROCHELLE T AKIE SERVICE 

54 Lincoln Avenue 
New Rochelle. N. Y. 

NE 6-9558

Happy Holidays

SCHIFF INC. 
1635 Sheepshead Bay Rd. 

Brooklyn, N. Y. 
SH 3-0474

BAY RIDGE LANES 
63018th Street 
Brooklyn, N. Y. 

SA 8-9400

MORETTI AUTOMOBILE SPA. 
200 W 16th Street 

New York City 
• WA 9-9103

GILBERT FLORIST & 
FRUTTERERS 
1182 Broadway 
Brooklvn. N. Y. 

GL 2-2929

Holiday Greetings

DANTELL’S FLORIST 
427 5th Avenue 
Brooklyn, N. Y.

SO 8-4441

Christmas Blessings Happy Holidays
CIRO SEBASTIANO 

312 Knickerbocker Avė.
Brooklyn. N. Y. . 

GL 6-2510

AMBASSADOR LIQUORS 
144 East 86th Street 

New York City 
TR 6-3000

Baanaaaa

BAKERITE 
214 5th Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

ST 9-9607

BOWLMOR RECREATION 
110 University Place 

New York City 
AL 5-8188

Happy Holidays
BTNGERTT3 BOAT BASIN

8. Adelaide Avenue

CH 7-4637

fmnaanatmanaaaaaca

'Seasons Greetings
COMMACK BOWL —MOR 

Jericho Tumpike 
Conunack. L.L N.Y.

FO 8-8700

Seasons Greetings
CITY HALL BOWLING CENTER 

INC.
23 Park Rcw

New York City
CO 7-3663

■tmantatmat

Holiday Greetings
CYPRESS CATERERS 

887 Cypress Avenue 
Ridgewood. N. Y.

HY 7-5100

Happy Holidays
CITY SALES ROOMS 

108 Lawrence Street 
Brooklyn. N. Y. 

TR 5-0912

i 
i DORIA CONSTRUCTION CO. 

206 Jefferson Avenue 
Valhala N.Y. 

WH 8-0994

Happy Holidays 
DANTON PLUMBING 
& HEATING CORP. 
653 St. Ann's Avenue 

New York City 
CY 2-2268

y Greetings
DYCKMAN 

LAUNDRY & DRY CLEANERS

Glen Cove. LI. N.Y. 
. OR 6-3333

Christmas Blessings
DELTA ELECTRIC, INC.

38 Winchester Street
White Plains, N. Y.

WH 9-8921

DE FEO CADILLAC CORP. 
1245 Central Park Avė.

YO 3-6300 Christmas Blessings

EDISONIA
BOWUNG RECREATION 

138 East 14th Street 
New York City .

GR 7-9387

Holiday Greetings
FRIDĄ Y AGENCY 
103 Bayard Street 

New Brunswick, N. J.

Seasons Greetings
FLAG8HIP COLOMBO 

TRADING CO. 
2175 Hylan Blvd.

EL 1-4100

466 Totowa Avenue 
Patenon. N. J. 

SH 2-1924

40-46 Lawrence St.

Di 3-1250
MMMK

GLEN FLOORS

68 Glen. Street ‘ 
Glen Cove, LJ. N.Y.

OR 1-3737

Happy Holidays

HOWARD HOI.MES, INC.
234 Tarrytown Rd. 

Elmsford. N. Y.
LY 2-7511 L

•mm*!
Seasons Greetings

C. HELBOCK CO., INC.
Paving Contractor—ėst. 1862

3320 Hutchinson Avė. 
Bronx, N. Y. 

FA 4-6094

t 
r ii r

Happy Holidays
MARATHON FOURTH AVENUE

CORP.
6401 - 4th Avenue

Brooklyn. N. Y.
GE 9-9542

i
H.r
r
i.

NEW POWER WIRE & ELECTRIC j Ė

■ H

i

MMt

Happy Holidays
OCCO MFG. CORP. i 

r 
K .
1

Holiday Greetings

PARAMUS LIGHTING CO., INC. 2 
f

25 Willett Avenue 
Portchester, N. Y.

WA 9-3500

Holiday Greetings

3BarnsLane 
White Plains. N. Y. 

WH 8-3741

PAPRAS RESTAURANT

14th Street & 8th Avenue 
New York City 

WA 9-9421
NMMMMMOt

10 Depot Plaza 
White Plains, N. Y.

WH 9-2307

JOS. G. RADICS CO. 
397 Haledon Avenue 

Haledon, N. J.
AR 8-3700

Holiday Greetings
RUDYS SERVICE STATION

417 Mamaroneck Avė. 
‘ White Plains, N. Y.

WH 8-9098

Happy Holidays
REILLY’S 

PRESCRIPTION PHARMACY

44C Walnut Street 
Yonkers, N. \.

YG o-5577

Happy Holidays
STELI.A D’ORO RESTAURANT

67-10 Myrtle Avenue 
Glendale, L.I. N.Y.

EV6-9090
įMWW«WWWWWWm«W!W;

Seasons Greetings
UNITED CONSTRUCTION & 

WATER PROOFING CO.

305 West 53rd Street 
New York City 

CI6-3196

Happy Holidays 
YOUNGB PHOTO OFFSET 

SERVICE, INC. 
189 Route 17 

Paramus, N. J. 
CO 1-5150

atmanai

Seasons Greetings 
CHRIS ANDERSON ROOFING 

CO.
575 Sayre Avenue 

Perth Amboy, N. J. 
VA 6-1250

Seasons Greetings
HERB McCARTHYB 

GOLDEN SQ. RESTAURANT 
No. Sea Road 

South Hampton, L. I.
AT 3-2800i

b______________ _
b
i

Seasons Greetings

CAPITOL AUTO PAINTING 
252 Tarrytown Rd. 

White Plains 
WH 6-4041

Happy Holidays 
ARTUROS 

PIZZA & RESTAURANT 
97 Lake Street 

E. White Plains. N. Y. 
WA 8-9836
MMMMM

CIULLA MOTOR SERVICE 
20 Tarrytown Rd. 

White Plains, N. Y.
WH 9-2992

Seasons Greetings 
FAGNONICONSTRUCTION CO.

Scarsdale. N. Y. 
SC 3-1342

Happy Holidays 
ANGELO ART CENTER 

1311 St. Nlcholas Avė. 
New York City 

WA 8-4238

Seasons Greetings 
PARK SLOPE RECREATION 

CENTER 
7th Avenue & Union Street 

Brooklyn. N. Y. 
ST 9-9639

A Prosperous New Year 
STATEN ISLAND 

TIRE & RUBBER CO. 
480 Castleton Avenue 

S J. N.Y.
GI 7-8459

Seasons Greetings !
‘ N. Y. AMBULANCE & OXYGEN i
į SERVICE ;
i 55 Audubon Avenue ; ‘

New York City : '
' WA 7-8300

Sincere Holiday Greetings i L 
5 DONAHUE TRAVEL BUREAU Į' 

r į Joseph and Frances Donahue offer 
f complete Service. Foreign & do- ’ ' 

! ' mestic, Land - Sea - Air Tours, 
' i Cruises, Resorts, Auto rentals. — 

: 9 Railroad Avė.. Babylon, L.I. N.Y.
: • MO 1-0500; if no answer MO 1-6262 >

' ■ ED’S TROPICAL AQUARIUM &
■ TACKLE, 2 Scranton Avė., Lyn- ;
i brook, L.I.. N.Y. One of Long Is-

; land's most complete Aquarium
■ for tropical fish and accessories.

■ ! Turo locations. Closed Wed., open 
, , Sun. 10 to 5. 9 Hempstead Tpke., 

: Farmingdale, L.I. N.Y. LO 1-7273.
’ Į MY 4-<W15. Seasons Greetings

GROVER SLEEP PRODUCTS, 313 
E. Main, formerly of 116 So. Ocean 
Avė., Patchogue, L.I.N.Y. Featur- 
ing the finest in brand name Bed- 
ding. Complete seleetion of Holly- 
wood beds, studio couches, etc. 
Also custom reupholstery. Phone 
GR 5-5176. Holiday greetings

Season’s Greetings 
IN BOBOM RESTAURANT 

1591 2nd Avenue, N. Y. C. 
The truly Continental Restaurant 

Dinner 5 p.m. to elosing 
You r Host — Artūro Sacco 

TR 9-3777

PROPER WELDING, 766 Lark- 
field Rd., E. Northport. L.I.N.Y. 
‘Heliarc’. AC or DC, Electric Are. 
brazing or soldering. Government 
certfied contract work; Hour or 
piecė work, Go Kart. Repai rs and 
accessories, wrought iron; interior 
-eocterior. FO 8-9398. Greetings! I

4
Warm and sincere 
Holiday Greetings 

LEONARD PALLADEN’O
204 Grove Avė., Cedariiurst. L.I., 
N.Y. — Mason contractor. cement 
work, patios. flagstone, dry wells. 
etc. Waterproofing basements our 
specialty. CE 9-5775 !

May the Gtory of this Holy Season 
be showered on you 
and those you love.

NATIONAL ACOUSTICS 
514 West 56th Street 

New York City 
OX 5-1252

Seasons Greetings
GIAMBELLI'S 

50th RESTAURANT 
46 East 50th Street 

New York City 
MU 8-1190
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ARROW OIL BURNER SERVICE £ 

10 Cross Street ’ £
White Plains f.

WH 9-6472 J
r

4
4 
4-

1590 E. 233 St. 
Bronx, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
HY 1-4400

Seasons Greetings

CROSBY PAPER STOCK 
CO., INC.

419 West Broadway 
New York City 

CA 6-7772

Holiday Greetings

GENERAL RESTORATION

261 East 144th Street 
New York City
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Seasons Greetings

Greater New York 
W ATERPROOFING CO.

New York City 
MU 6-0630

AVON ' 
Bl'ILDING WRECKERS, INC.

152 West 42nd Street 
New York City 

WI 7-4963



Visuotini atlaidai 
už darbą

Naujoji JAV Lietuvių Ben
druomenės Centro Valdyba pra
dėjo savo darbą dar prieš ofi
cialų pareigų perėmimą, kuris 
įvyko lapkričio 8. Vienas pir
mųjų naujosios valdybos užda
vinių yra atskirų sričių vykdy
mui sudarymas institucijų, ku
riom vadovaus atskiri Centro 
Valdybos nariai.

Kultūros Fondas ir švietimo

tinius darinis. Ateityje jų iš-

dyti. šis klausimas jau buvo iš
kilęs Centro Valdybos posėdy-

taisvarstyti. Valdyba pasisakė

Jau turime naują švietimo Ta-

natonį ir Kultūros Fondo Val
dybos pirmininką kun. Stasį 
Santarą. Artimiausiame posėdy
je bus parinkti Švietimo Tary
bos ir Kultūros Fondo Valdy
bos nariai.

Praeityje tiek Kultūros Fon
das tiek švietimo Taryba atli
ko nemaža reikšmingų uždavi
nių. Naujieji šių institucijų va
dovai ir jų bendradarbiai gra
žiai tęs ir stiprins jų pirmta
kų darbą.

Jaunimo reikalai
Centro Valdybos asmeninė 

sudėtis jungia visas kartas: Lie
tuvoje subrendusią, Vokietijoje 
mokslus baigusią ir šiame kraš
te išsimokslinusią. Todėl ir mū
sų jaunimo reikalai nėra už
miršti. šiais reikalais rūpinsis 
inž. Vaidas Adamkavičius. Ši 

. sritis buv. valdyboje specialaus 
organo ar asmens neturėjo.

Atsargiai su politika
Vis daugiau bendruomenės 

organams tenka įsijungti į po
litinę veiklą ar atlikti atsitik-

nizuotosios Bendruomenės pa- į 
skirties, politiniai reikalai, kn- 1 
rie liečia Lietuvos laisvinimą 1 
ar reprezentavimą, negali bu- | 
ti svetimi, bet reikia griežtai | 
vengti tarpusavio politikavimo, 1 
Visus su politika surištus rei
kalus numatyta svarstyti išsa
miai, apgalvojant ar dalykus 
gerai ištyrus. Todėl ir į Vliko 
sesiją buvo pasiųstas valdybos 
vicepirmininkas susipažinti, ste
bėti ir patirti. Ir ateityje, ką 
nors darant, numatoma remtis 
ištirtomis žiniomis ir pažinimu.

J.

— Dr. J. Songaila, Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bos pirmininkas, lankydamasis 
Chicagoje profesiniais reikalais, 
turėjo pasitarimus su JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro val
dyba pasaulio lietuvių seimo 
reikalais.

— Jono Jasaičio, JAV Lie
tuvių Bendruomenės centro val
dybos pirmininko adresas yra 
7252 So. Whipple St. Chicago 
29, m. Visus raštus siųsti pir
mininko adresu.
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JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENES NAUJOJI CENTRO VALDYBA. Pirmoje eilėje B k. j d.: Valdu A- 
damkaviėtu* — vicepirm. ir Jaunimo reikalų vedėjas, Jonas Jasaitis — Centro valdybos pirmininkas, kun. 
Stasys Santara*, — Kultūros Fondo valdybos pirm.; antroje eilėje — Zigmas Dailidka — ižd., Algimantas 
Kėželis — teisinių, socialinių reikalų vedėjas, Jeronimas Ignatonis — Švietimo tarybos pirm., Kostas Ja
nuška —- sekretorius.

LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS MINĖJIMAS
Philadelphijos vyčių 3 kuopa 

prasmingai paminėjo savo veik
los 20 metų sukaktį. Minėjimas 
buvo pradėtas lietuviškų dainų

Seno lietuvio...
(atkelta iš 2 psl.)

Didžioji dalis, lietuvių savo 
himną su visais giedoti yra iš
mokusi tėvynėje. Dauguma mū
sų jaunimo jau nepagieda. Iš
mirus vyresniajai kartai, nebe
bus kam Lietuvos himno be so
listo salėje giedoti. O čia siūlo
ma pagyvenusiam jau lietuviui 
mokytis dar kitą himną giedoti, 
kad net lubos virpėtų ...

— Inž. Valdas Adamkavičius, 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos vicepirmininkas, lan
kėsi New Yorke. Dalyvavo Vli
ko sesijoje ir turėjo pasitari
mus su vietos bendruomenės 
veikėjais.

— Adv. Algimantas Kėželis, 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos narys teisiniam ir so
cialiniam reikalam, ruošiasi ma
gistro laipsniui.

— Kostas Januška, Lietuvių 
Bendruomenės sekretorius, ve
da centro valdybos susirašinė
jimą, kuris yra gana platus.

— Bendruomenės apylinkių
Wakefield, III. JAV yra netoli 70.

J. D.

BALIO KARVELIO sukonstruotas sklandytuvas — Neringa.

LIETUVIS SAVO SUTAUPŲ NENEŠ KITUR

1924 m....................... ..... 1961 m.

Schuyler Sarings and 
Association oi

KEARNEY, NEW JERSEY

primena, jog laikas visiems lietuviams priklau
syti prie šios vienintelės lietuvių finansinės drau
gijos, turinčios didelį pasitikėjimą lietuvių ir sve
timtaučių tarpe.

Draugija apdrausta FEDERAL SAVTNGS & 
LOAN CORPORATION, yra narys FEDERAL 
HOME LOAN BANK.

4% dividendo už palūkanas.
Atliekami visi kiti bankiniai patarnavimai 

lietuvių ir anglų kalbomis.
Lengvomis sąlygomis duodami morgičiai na

mams įsigyti.
Laukiame atsilankant arba paskambinant:

24 Davis Avė., Kearney, N.J.; Telef. WY 1-0001 
JULIUS PAKNIS. Prezidentas

P. VELEVAS, Sekret. J. BELZA, Iždininkas

lapkričio 19 šv. Kazimiero baž
nyčioje. Mišias aukojo kun. dr. 
V. Martusevičius, pamokslą pa
sakė kun. dr. B. Šimkus. Bend
ra malda ir bendroji komunija 
visų vyčių, pasipuošusių spe
cialiais ženklais, sudarė gražų 
įspūdį. Pabaigoje sugiedota vy
čių himnas.
Po pamaldų per pietus pri
siminta vyčių lietuviška ir ka
talikiška veikla nuo 1913 metų. 
Programai vadovavo Mykolas 
Bigenis, vietos žinomas profe
sionalas. Lietuviškai kalbėjo 
kun. Stasys Raila, angliškai A. 
Jauks. Sveikino bendruomenės 
vardu J. Stikliorius, ateitinin
kų — J. Kananavičius. Pa
gerbta ilgametė ir uoli vyčių 
veikėja Elena šaulytė. Jai įteik
tas adresas ir lagaminas, nes 
ji daug keliauja vyčių reika
lais. Ta pačia proga pasveikin
ta ir gimtadienio proga.

Dvasios vadas kun. E. Vasi- 
liauskas priėmė visų naujų val- 

jos savaitraštis ‘Aviation Week’ JuOdėnas, Š. Goceitas (jis dybos narių pasižadėjimą būti 
praneša, kad Rusija paskelbė ir skelbimus pagamino), J. Gar- gerais valdybos nariais ir gė

la ir A. Širvaitis. M. Valienė 
supirko ir padovanojo šaudymo

koncertu, kurio programą išpil
dė Rūtos ansamblis ir solistai. 
(Apie koncertą Darbininke jau 
buvo rašyta). Pamaldos buvo

NAUJOS PARAPIJOS BAZARAS
CLEVELAND, OHIO

Kaip kiekvienais metais, taip 
ir šiemet parapijos bazaras pra
ėjo su dideliu pasisekimu ir pa
rapijai davė pelno apie 7,000 
dol.

Parapijos klebonas kun. J. 
Angelaitis dėkoja visiems prisi- 
dėjusiems prie šio bazaro su
rengimo ir bazaro lankytojams.

šiame bazare tarp 25 skyrių 
dalyvavo ir Lietuvių Bendruo-

Lietuvis sukonstru

Pagrindinis Amerikos aviaci-

menės antroji apylinkė. Ji tu
rėjo šaudymo skyrių didžiosios 
salės scenoje, šis skyrius buvo 
gana gausiai lankomas gal dėl 
to, kad šaudymas čia buvo pra
vestas pirmą kartą. Be valdy
bos, kurią sudaro pirm. P. Mik
šys, vicepirm. V. Benokraitis, 
sekr. E. Stempužienė, inž. Pr. 
Puškorius ir parengimų vado
vas Pr. Juška, labai daug pri
sidėjo prie šio skyriaus įrengi
mo inž. V. Valys ir inž. M. Ba
lys, kuiis tik neseniai yra per
sikėlęs gyventi į šią apylinkę. 
Bazaro metu šiame skyr. gra
žiai darbavosi J. Pivariūnaitė, 
G. Jūi

Popiežius Joms XXIII perei
tą spalio mėn. išleido dekretą, 
kuriuo suteikiama visuotini at
laidai kiekvienam katalikui vie
ną kartą dienoje, jei būdamas 
Dievo malonės stovyje iš ryto 
paaukoja savo protinį ar fizi
nį dienos darbą Dievui. Visuo
tiniems atlaidams gauti reika
lingos įprastinės sąlygos, numa
tytos Bažnyčios kanonų teisė
je: būti Dievo malonėje, atseit, 
be sunkios nuodėmės, aštuonių 
dienų laikotarpyje prieiti šv. 
Komunijos, pasimelsti šv. Tėvo 
intencija ir, jeigu yra galima, 
aplankyti bažnyčią, kitais žo
džiais — užeiti į bažnyčią pa
garbinti švč. Sakramentą.

Tame pačiame dekrete numa
tyti ir daliniai 500 dienų atlai
dai kiekvienam katalikui tiek 
kartų dienoje, kiek kartų jis 
paaukos savo darbą Dievui ir 
šią savo intenciją palydės mal
da bei gailesčiu už nuodėmes.

Atlaidai reiškia dovanojimą 
laikinos bausmės už padarytas 
nuodėmes, kurios yra atleistos 
per išpažintį ar tobulą gailestį. 
Atgailos sakramentas atleidžia 
nuodėmes ir grąžina žmogui 
Dievo malonę, išlaisvina iš am
žinosios bausmės, bet lieka nuo
dėmės pasėkos—laikinoji baus
mė po mirties (skaistyklos baus
mė). Atlaidai ir yra tam įsteig
ti, kad žmogus .dar žemėje bū
damas, išpildęs nustatytas są
lygas, išprašo Dievo malonės 
atleisti buvusių savo nuodėmių 
pasėkas, laikiną skaistyklos 
bausmę.

Pastarasis dekretas galioja vi
są laiką, kol bus atšauktas.

pagerinto vienviečio sklandytu
vo BK-6 detales. Šį sklandytu
vą sukonstruavo Balys Karve
lis Vilniuje, Lietuvoje, ir pa
vadino “Neringos” vardu.

1960 mėtų vasarą sklandytu
vas sėkmingai praėjo skridimo 
bandymus ir dabar yra vartoja
mas rusų pusiau karinės orga
nizacijos (DOSAAF) lakūnų ap
mokymui.

Projektuotojas Balys Karve
lis yra sukonstruavęs 1957 me
tais gerai žinomą sklandytuvą 
BK-4, pavadintą “Kauno” var
du. 1959 rudenį pradėjo aukš
to lygio klasės sklandytuvų BK- 
5 ir BK-6 projektavimo darbą.

Sklandytuvą BK-6 pagamino 
skraidymo klubas Lietuvoje. To
liau laikraštis duoda sklandy
tuvo matus, skridimo detales, 
instrumentaciją ir pagrindinius 
braižinius.

Algis Snieginis mininkė O. Mockevičienė. ĖJA

vanas.
Baigus keturių dienų bazarą, 

geriausi šaudytojai buvo: Vla
das Angelaitis, Julius Kazėnas 
ir Algis Karsokas. Ketvirtą ir 
penktą vietą užėmė nelietuviai 

įteiktos

skaučių 
skyrius.

Darbininkui 
paremti aukojo

Iš Connecticut: J. Vaičaitis, 
J. Brogis, 0. Norkeliūnas, A. 
Gvazdauskas, K. Žilinskas, J. 
Šiupienė ir A. Krivinskienė — 
Waterbury; C. Balčiūnas, S. 
Srupšas, A. Mockus, T. Bakas
J. Valiūnas ir Lith. Am. Cit. 
Club—Hartford; A Kašėta, J. 
Rulis, A. Miciūnas—New Bri
tam; F. Rumskas, Z. Merkevi
čius — New Haven, J. Skruz- 
dys, Oakville, V. Urbonavičius, 
Fairfield, A. Ivaška, Stratford, 
G. Makstela, Jewett City, K. 
Kaminskaitė, Simsbury, J. But
kus, Bridgeport, M. Stokna, Wa- 
tertown, M. Litvinas, Ansonia.

Iš Mass.: M. Kraunelis, V. 
Mačiulis, M. Žilinskienė, J. Vem 
brė, K. Merkis, K. Šidlauskas 
— So. Boston; B. Mudėnas, R. 
Stelmock, T. Tamulevich, S. Sta 
ras, V. Senulis — Worcester; 
M. Biknevičius, Z. Petrauskas,
K. Plevokas — Dorchester; M. 
Stasunas ir K. Paliulis — Athol; 
J. Kilkus, J. Cijūnėlis — Brock- 
ton; F. Banevičius, Kenwood; 
M. šilanskienė, Haverhill, V. 
Cesnulis, Hyde Park, dr. B. Bud 
reika, Milton, M. Švelnis, Nied-

Vaiko Kalėdų eglutė rengia- ham, .Kraučiūnas, Cambridg

rais vyčiais. Vytis J. Janulaitis 
surengė labai nuotaikintą lietu
viškumo parodėlę, kuri buvo 
lankoma dvi dieni. *Jis turi la
bai vertingų lietuviškų daiktų. 
Vertėtų pagalvoti apie nuola
tinę lietuviškumo parodą Phila- 
delphijoj.

Vyčiai veikia tik šv. Kazimie
ro parapijoje. Jie laukia, kad 
jaunieji vyčiai susiorganizuotų 
kiekvienoj lietuviškoj parapijoj, 
o vyčių kuopa galėtų būti ir 
bendra visam miestui, kaip ligi 
šiol. Tik iš jaunųjų galima gau
ti naujų narių. Jaunesnieji vy
čiai dabar visur organizuojasi.

K. Rasa

I IŠ VISUR I
— Gen. Vlado Nagevičiau* 

atminimui leidžiama monogra- 
fija dar galima užsisakyti rė
mėjo kaina — 10 dol. Mono
grafijos leidimu rūpinasi dr. Ba
lys Matulionis. Adresas: Memo- 
rial Hospital, Wallum Lake, 
R. I.

— Vargo mokyklą, kurias 
mes čia vadiname lituanistinėm, 
Vokietijoje yra 9: Memminge- 
ne, Miunchene, Štutgarte, Due- 
sseldorfe, Krefelde, Hagene, Os- 
nabruecke, Buelten -' Peine 
Diepholze.

— Jonas Eugenijus Jančys 
mirė lapkričio 8 Dunedine, Aus
tralijoje, vėžiu. Buvo gimęs Ry
goje 1915, Aušros gimnaziją 
baigęs Kaune 1935, mokęsis Ka
ro Mokykloje Aukštoje Pane
munėje, tarnavęs Lietuvos ka
riuomenėje leitenantu. Praėju
sio karo metu buvo apsuptas 
Kurše, prie Liepojos, kaip vo
kiečių karys, nes nuo pirmojo 
bolševikmečio buvo pasitraukęs 
į Vokietiją kaip repatriantas ir 
mobilizuotas. Iš bolševikų rep
lių Kurše 1945 gegužės mėn. 
jam pavyko pasprukti į Švedi
ją, bet švedai išdavė bolševi
kam drauge su kitais lietuviais. 
Sibire atkentėjo 10 metų, kol 
buvo leista išvykti Vokietijon. 
Žmona Alfreda su dviem sū
numis jau buvo išvykusi Austra
lijon. Velionis buvo laimingas, 
vėl susijungęs su šeima ir įsi
traukęs į lietuvių visuomeninį 
darbą, bet mirtis jį pašaukė ne
grįžtamai.

— Rūta Kilmonytė, filmo ir 
televizijos artistė, dalyvaus šv. 
Kazimiero minėjome kovo 4 Los 
Angeles. Minėjimą rengia šv. 
Kazimiero lietuvių parapija. 
Koncerto programoje dalyvaus 
taip pat solistė Janina Liusti- 
kaitė.

—- Domininkas Rovas, 78 mė
ty. gyv. Fairlown, N .J., mirė 
gruodžio 3, palaidotas gruodžio 
6 iš šv. Onos bažnyčios Fair- 
lown, N. J., Mary Ręst kapi
nėse Dalington, N. J. Velionis 
anksčiau apie 50 metų gyveno 
Rochestery, N. Y. Paliko žmo
ną Veroniką ir dukteris Izabe
lę Vileitienę ir Karoliną Buro- 
kienę su šeimomis.

Jiems visiems ir buvo 
dovanos.

Bazare buvo ir 
gražių rankdarbių
šiam skyriui vadovavo ir gra
žiai darbavosi E. Nainienė, 
Garlaitė ir Geležiūtė.

Moterų Sąjungos 35 kuopa, 
laikiusi visokių valgių skyrių, 
irgi gražiai atstovavo lietuvius, 
šiam skyriui vadovavo pirm. O. 
Juškienė ir M. Maslauskienė.
Labdaros draugija turėjo įvai- ma gruodžio 16. Po vaikų eg- j juįelevifienė, Čhelmsfori 
rių daiktų skyrių, vadovavo pir- lutės bus ir suaugusių pobūvis.

PAS HAMBURGO LIETUVIUS 
VOKIETIJOJE

LIETUVIAI DALYVAVO MIESTO 
SUKAKTIES MINĖJIME

A. Ambrazaitis, Somerville.
Iš Pa.: M. Mažeika. L. Kin- 

kiewicz. J. VVaitkus, F. Pūkas, 
M. Andriejatis, kun. C. A. Ba- 
tutis — Philadelphia; S. Aleliū- 
nas, A. Palūpis, A. Gražulis, 
J. Blazis, T. Aleliūnas — Pitts- 
burgh; P. Aleskus — Braddock, 
S. Judaitis, Uniondale, B. Agur-

Ieškomas Petkus
Man pažįstama 6 asmenų Vi- 

luckių šeima prieš trejetą me
tų pabėgo iš Lietuvos į vaka
rų Vokietiją; norėtų atvykti į 
Ameriką. Kreipėsi į mane, kad 
sudaryčiau reikiamus dokumen
tus. Tą padaryti sutinku. Ta
čiau eilės tvarka, dėl Lietuvai 
skirtos ir pirmyn išnaudotos 
kvotos, jiems reiks ilgai laukti.

Viluckienės tėvas Petkus 
(vardo nežinau) gyveno Ameri
koje ir dirbo Brooklyno miesto 
dokuose. Nuo 1923 Viluckai 
apie jį žinių neturi. Priklausė 
lietuviškom organizacijom ir 
parapijai. Jo suradimas pagrei
tintų tos šeimos atvykimą Ame
rikon. Kas turėtų kokių žinių, 
prašoma rašyti adresu: Al. Dab- 
šys, 3517 Cresmont Avė., Los 
Angeles 26, Calif.

PLB nauja apylinkės valdy
ba renkama prieš Kalėdas. Kar
tu bus renkama ir Balfo šal
pos komisija.

Krepšinio vienetas susidarė 
iš Hamburge gyvenančių lietu-

Lindon, N. J. Spalio 27 Lin- tis buvo labai mėgiamas, nes vių jaunimo. Kiekvieną trečia-
deno miesto 100 metų sukaktu- rasdavo bendrą kalbą su visų dienį jie susirenka žaisti. Jau
vių minėjime geriausiai atsto- pakraipų žmonėmis. Išvyksta į dalyvavo miesto antros klasės kis, Edwardsville, J. Lushis,
vavo lietuvius Rūtos choras, Toledo, Ohio. Lindene lietuviai komandų turnyre ir visas rung- Easton. _

i vadovaujamas muziko A. Kača- labai jo pasiges. Meninėje pro- tynęs laimėjo. Be krepšininkų Iš įvairių JAV vietovių: P.
i nausko, solistas L. Stukas ir gramoje gražiai pasirodė jauna dar yra teniso ir šachmatų žai- Pupius. M. Bajorūnas — Chi-
! D. Vaičiūnaitės tautinių šokių dainininkė L Stankūnaitė ir mu- dejų. cago, BĮ., S. Budas, B. Babraus-

grupė. Amerikos Balso repor- zikas J. Stankūnas. Geustacho lietuviai užbaigė kas, Cicero, ūl. A. Miglin, Sprin
teris A. Petrutis įrašė į juostė- S. Narkoliūnaitė gruodžio 17 stovyklinį gyvenimą ir persike field, III., L Barauskas, MeL 

! lę iškilmes ir pasikalbėjimus d. 3 vai. popiet Laisvės par- lė į naujus aukštojo komisaro rose Park, m., kun. A. Deks-
* su dr. P. Jucaičiu, J. Lhidvi- ko salėje rodys filmą iš Lietu- specialiai finansuotus butus, nys, St. Louis. Dl., E. Aleksa.

naičiu, S. Vaičiūnu, V. Tursa vos. Pelnas skiriamas Balfo rei- Dabar žmonėms trūksta gėrės- W. Nesunski ir G. Juškėnas
• ir k. kalams. Įeinant aukojama 1 dol. nių baldų.

Lituanistinės mokyklos tėvų Vaikai su tėvais ir moksleiviai Kariuomenės šventę Hambur- Euclid. Ohio, M. Noreika ir W. 
komitetas lapkričio 14 surengė įeina nemokamai. go lietuviai paminėjo drauge Walters — Baltimore. Md., V.
pobūvį su menine programa, šo- Bendruomenės apylinkės vai- su Lūebecko lietuviais. Buvo pa- Staskiewicz. St. Petersburg, Fal.

— Cleveland. Ohio, A. Alekna.

kiais ir valgiais. Pobūvis davė dyba iš anksto praneša, kad maldos už žuvusius karius bei A. Misiūnas. Hollywood. Fla„ 
gražaus pelno mokyklos reika- bus rengiamas Užgavėnių va- partizanus, o vėliau — arbatė- J. Zeida, Los Angeles. Calif., 
lam. karas — balius su linksma me- iė. kurios metu kalbėjo Jonas kun. V. Kriščiūnevičius, Det- 

Dr. P. Jucaičio išleistuvės su- nine programa. Pelnas skiria- čekauskas ir Leonardas Nar- roit. Mich., S. Bakšys, Hamil- 
rengtos lapkričio 18. Atsisvei- mas šeštadieninės mokyklos ir kevičius.
kinimo vakarienėje dalyvavo kitiems bendruomenės kultūri- 
virš 50 asmenų. Dr. P. Jučai- niams reikalams. V. T.

ton. Canada.
(Iš “Aušros Vartų” inform. Nuoširdžiai dėkoja
lapelio) Darbininko Administracija ..

Geriausia kalėdinė dovana 
yra knyga 

Tokios knygos yra: 
Vyt. Augustino

Lietuvos vaizdų albumas
LIETUVA

yra geriausia dovana visokiomis 
progomis. Albumo vaizdai kalba 
apie Lietuvą visiems suprantama 
kalba, todčl jis tinka visiems, 
kas kokia kalba bekalbėtų. Al
bumas Lietuva yra geriausia ka
lėdinė dovana visiems. Kaina — 
5.00 dol.

Kun. St. Ylos —
ATEITININKŲ VADOVAS $4.00 

Prof. Juozo Ereto —
STASYS SALKAUSKIS $4.00 

Igno Malėno —
ELEMENTORIUS £ . $2.50

Prof. St. Šalkauskio —
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00
Kalėdiniams sveikinimams
(20 atvirukų su vokais) $1.00

Visus ėiuos leidinius galima 
gauti užsakymus siunčiant šiuo 
adresu:
ATEITININKŲ FEDERACIJA 

9W Willoughbv Avė., 
Brooklyn 21. N. Y.

P.S. Čekius ar money orderius 
išrašyti: Ateitininkų Federacija.



BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ CHILDREN BOARDED

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn II, N. Y.35 So. 8th Street

Resid. ILlinois 8-7118EVergreen 7-2155

DECORATORS

BROOKLYN 6, N. Y.

157

DISPLAYšuniška artimo meile

PETRO LISAUSKO

JOHN ORMAN AGENCY

Ricfimond HiU 18, N. Y.110-04 Jamaica Avenue

Tel. VIrginia 6-1800

baras - restoranas

PL 4-6757

duodami palaidotu viniai 
pietūs. Pirmos rūšie* lie
tuviška* maistas prieina-

gi vartų. Ant pamesto skuduro 
tysojo Leda, visai apakusi ir 
sunegalavusi. Užuodusi Pucci, 
linksmai suinkštė. Šuva palei
do iš dantų keturis biskvitus, 
savo lopą du nužėrė Ledai po 
snukiu, o kitus du vėl įsikan
do ir nukūrė namo.

Vieną dieną Leda į pasima
tymą nebeatvyko. Nepasirodė 
nei antrą nei trecią dieną. Puc
ci buvo nesavas. Ir paskui taip' 
atsitiko, kad iš krautuvės par
lėkė tiktai su dviem biskvitais. 
Taip buvo toliau kasdien. Šei
mininkui parūpo: ar krautuvi
ninkas šunį skriaudžia ar šuva 
šeimininkui pasidarė nebe klus
nus. Vieną dieną iš tolo pase
kė. Pucci iš krautuvės išbėgo 
ir pasileido nuošalia gatvele li-

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui, suknelei! Pa
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU!
Siuntiniai pristatomi ne ankščiau, kaip po 1% — 2 mėnesių

THE WHTTMAN HOTEL
ISlst A 89thAve., Jamaica, LI. 

118 Room - Ali Conveniences. Spe
cial consideration given to Religious 
Groups. Phone for Reservations —

RE 9-5200

VYTAUTAS BELECKAS 
SAVININKAS

1883 MADISON STREET

BROOKLYN 27, N. Y.

(Ridgewood)

Tel EVergreen 2-8440

PERMANENT WAVE SPECIAL 
Mother - Daughter. Pay regular 
price of $5.95, % price for daughter 
special Tues., Wed., Thurs. Sham- 
poo A Sėt $2.00, Hair trim $1.25, 
Coloring and Rinses $2.50 up. — 
SWIRL A COLOUR, 5919 4th Avė.. 
Brooklyn, N. Y. GE 9-6871

Išpardavimas nepaprastai žemom URMO KAINOM 
atraižų vilnonės medžiagos - importuotos ir vietinės 

3 - jose krautuvėse

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
vestuvėms ir pokyliams tortai 

, DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

WOMAN WLLL TAltE CARE OF 
CHILDREN DURING THE DAY.

Reasonable Rates 
Catholics VVelcome

Call after 7p.m. AU 6-1279

Dideliu pasirinkimas 
įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

vvratems dvojooom profMi

Ispanijoje, nedideliame San- 
drigo miestelyje, prie teatro 
kasdien tuo pačiu laiku atbėg
davo lapinų veislės šuva, jau 
nebe jaunas, pasimatyti su per
senusią ir beveik žliba kale. Jis 
vadinosi Pucci, o ji — Leda. 
Abu nukuldendavo už miestelio 
pasilakstyti ir pasiuostyti po 
pievas ir laukus. Pucci niekada 
tų savo malonumų saiko ne
perėmė. Grįždavo pas šeiminin
ką visada tuo pačiu laiku ir 
vizgendavo uodega. Gavęs pi
nigą, kurdavo į krautuvę, kur 
gaudavo keturis biskvitus. Tada 
skubėdavo namo pas šeiminin
ką. Tiktai gavęs ženklą, skanės
tą surydavo apsilaižydamas. 
Taip buvo išmokytas ir kitaip 
nedarė.

WHEN ITS TIME TO PAINT 
OR RE-DECORATE — 

CLEM KOMOROWSKI 
Clifton. New Jeršey 

We speciahze in domg better 
with better materials, and

Tel.: APpiegafe 7-0349

BANGA TELEVISION

Baisly Park Section

MOTHERLY CARE FOR YOUR 
CHILD

Pleasant Surroundings. Reasonable 
Catholics Welcome

OL 9-9247

YOUK AD - 
CAN^EL Oft CHANGE 
M lo imi

WWES & UOUORS

ItaMan Spedaltia* for 
Hofiday Gift Giving 
METROPOLITAN ■ 

WINE A LIOUOR CO.
Choice Winee, Liąuor. Prompt free 
DeHvery — 474 9th Aveaue (bet. 
38-37 SL)_____________LO 3-1138

Patogios išsimokė jimo sąlyga*. Su nucriaid* yarriuodame 

TELEVIJIZAS „.. STEREO HI-FI — FONOGRAFUS 

TRANZISTORINIUS RADIO. DideN* H o atsidus vo

kiškiem* "Blaupunkt” Radio-Stseeo aparatams.

FREE I Full pound of Chocolates, 
with purchase of 2 pounds for $3.35 
plūs postage. Guaranteed highest 
ųuality; assorted Home Mades, or 
your money back. — Send check, 
Money order, or C.O.D.
CORNELIA’S CANOIES De Forest 
Road, R.F.D. #1, Huntington, N. Y.

KRAUTUVES ATVIROS KASDDJN IR SEKMADIENIAIS, 
IŠSKYRUS SEfiTADIENIUS, NUO 9 RYTO IKI 8:30 V AK.

S. Beckenteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainMkal 
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į viršų, 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey Street.

Atsineškite š{ skelbimą, kuris bus ypatingai Įvertintas

prieinamiausią kaina
KATALOGAS 

veltui siunčiamas pagal 
pareikalavimą

PALANGOS 
TREJOS DEVYNER1OS

Yra augalinis sutaisymas, susideda 
grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėk
lų ir žolių. Kiekvienas kas tik nori 
būt visuomet sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ, nes tai geriausias 
vaistas nuo dispepsijos, vidurių už
kietėjimo, nevirškinimo, stokos ape
tito, širdies supykinimo, išpūtimo, 
pilvo sugedimo, reumatizmo, neu
ralgijos, kosulio, gerklės skaudėji
mo. karščiavimo, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpimo, inkstų ir kepenų 
ligos. Kainą su persiuntimu $1.25.

Visuomet gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY 
Bok 305, Clinton, Indiana 

Dept. 9
Pastaba: Kartu su užsakymu 
prisiųskite ir pinigus, nes kitaip 
užsakymų neišpildysime. Kanadoje 
50 centų daugiau.

POOL TABLES from Factory to 
You. Ali sizes New & Reconditioned 
Ping Pong, Poker tables, Manhat
tan balls drilled on premises. Spe
cial complete Bumper tables $99.95. 
Special consideration to Religious 
Institutions. G. COR R E ALE A Sons 
Ine., 349-51 West Side Avė., Jersey 
City, N. J. — HE 3-1508.

toMpb USlril - TRA VĖL AGENCY -KCAL ESTATC -lasurano* 

—HAVEN REALTY-
KeHonių biuras Hktuvate tr tetvaš*. Apdrsudlmss gyvybša. namų, 
antonobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudo*. Income Tax 
užpildymas. Mutual Funda — Pinigų investadjos. • Kasdien nuo 
9 iki 9 vaL Sekmadieniais popiet 1-5 vaL

87-09 Jsmsiea Aveų Woodhaves 21, N. Y. TeL VI7-4477

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS, jaunas ir paikus lietuvis 
— naujose patalpose —► 

skausmo valandoje suteikia puikų patarnavimą 

Edward A. Žigas FUNERAL HOME 
540 East Street, New Britais, Com.

TeL: BA 9-2242 — 9-9336

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCY, N.Y.C.*

UNUSUAL! OUTSTANDING! 
Variety—Religious Gift Items 
drawn from a world wide seleetion 
of Africa, Holland, Spain, Germany 
A many lands. Come in for an in- 
spiring visit. Get acųuainted with 
our Lay-a-way plans. Special group 
discounts. Easy to find us in the 
ARCADE bet. the LFRR & Gimbels 
at 140 West 33rd Street

THE GIFT BOX
Your Host — Mr. Samuel Potash 

LO 4-6696

RUOŠIAME LIETUVIŠKAS VES
TUVES. SAL£S PARENGIMAMS 
IR SUSIRINKIMAMS — VELTUI. 
Adresas: 40 E. 26th 8W N.Y.C., N.Y. 

Tel.: MU 3-2928 
Savininkas VACYS STEPONIS

RAY’S UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
ieS-55 UFFEBT8 BLVD. BKHMGND HlUą N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

for your
Christmas Shopping Convemence 

will be
Open Every Nite Till Christmas!

To 9:30 P. M.
1571 Union Rd. (E. Fremont Avė.) PARKCHESTER

Lietuviškų produktų:
DUONOS, SŪRIŲ, DEŠRŲ, SKILANDŽIŲ

PRANAS BRUCAS, savininkas

N-15 JAMAICA AVĖ. Woodhavea 21, N. Y. TeL VIrginia 6-9519

Salė vestuvėm, susirinkimam ir kitiem pobūviam 
Salėje gali tilpti 180 dalyvių

Čia Jūs rasite didelį pasirinkimą gražių namų, sklypų, ] 
apartamenų ir tai žemiausiomis kainomis. Čia galite vi- ' 
sokeriopai apsidrausti; čia valstybinių mokesčių - taksų < 
blankai užpildomi.

,, ALBERT F. PETERS - Petrauskas 1

work 
give 

special consideration to Religious 
Institutions. — Phone Anytime: 

GRegory 3-2068
CLEM KOMOROWSKI 

Rock Hill Rd., Clifton, N. J.

CARROL FUNERAL HOME, Ine.
PETRAS KARALIUS, savininkas 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS IR BALZAMUOTOJAS

buvusi 
J. MIRONO MAISTO KRAŪTUV2 

Home-Made Bologna 

ANTANAS VAITKUS, vedėjas 
PapiginttHnis kainomis priimame užsakymus 

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius 

We take all orders special price for Weddings and Parties 
340 Grand Street, Brooklyn ll^N.Y. — TeL Stagg 2-4329



&

74th St

LAIKRODININKAS

NŪDIENOS.

Auksas, Sidabras, Deimantai 
Laikrodžiai

485 GRAND STREET 
Brooklyn 11, N. Y. E V 4-2318

C. A. Vokei - Vokietaitis
ADVOKATAS

Dr. Juozas Girnius, neseniai 
pasirodžiusios knygos “Tauta ir 
tautinė ištikimybė” autorius, 
gruodžio 17 d. dalyvaus N. Y. 
Lietuvių Fronto Bičiulių ruošia
mose viešose diskusijose. Te
ma: tautybė modernioje sam
pratoje. Šis kolektyvinio svars
tymo — diskusijų vakaras bus 
tą sekmadienį, 4 vai. v. V. Ste- 
ponio Festivalio salėje, 40 E. 
26 St., Manhattane. Programoj 
dalyvaus ir eilė jaunų pajėgų. 
Visuomenė kviečiama atsilan
kyti.

Lietuvių Katalikų Religinės 
Šalpos įstaigai, kurios vedėju 
yra kun. S. Raila, aukų rinki
mo vajų pravedė: prel. K. Va- 
sys — Aušros Vartų parapijo
je Worcester, Mass.; kleb. kun. 
J. Cepukaitis — šv. Andrie
jaus par. Phila., Pa.; klebonas 
kun. P. Cėsna — šv. Juozapo 
par.. Maharfoy City, Pa. Chica- 
goje lietuviškose parapijose va
jų pravedė kun. V. Kariūnas, 
kuris šiomis dienomis vyksta 
Romon. Lietuvių Katalikų Re
liginės šalpos įstaigos adresas: 
225 South 4th St., Brooklyn 
11, N. Y.

Latvių organizacijų taryba 
prisiuntė Darbininko redakcijai 
padėką už sveikinimą raštu 
(latviškai), minint lapkričio 18 
Latvijos nepriklausomybės 43 
metų sukaktį, ir ypačiai už ilius
truotą visą Darbininko puslapį, 
skirtą Latvijos šventei primin
ti. Tarybos sekretoriaus Laono 
Rumako laiške rašoma: “Nuo
širdžiai dėkojama ... ypačiai 
už gausiai iliustruotą rašinį apie 
Latviją ... Lai Dievas padeda 
greičiau visai Rytų Europai iš
silaisvinti iš komunizmo siaus
mo ir toliau gyvuoti savo ne
priklausomose valstybėse”.

Alfo skyriaus New Yorke po
sėdyje lapkričio 29 svarstyta 
Vasario 16 minėjimas. Minėji
mui paskaitininku - nutarta 
kviesti Pax Romana pirminin
ką dr. Vytautą Vygantą, o me
ninei programai — operetės 
chorą ir J. Matulaitienės tau
tinių šokių grupę. Minėjimas 
numatytas vasario 18 Websterio 
salėje Manhattane. Posėdžiui 
pirmininkavo adv. S. Briedis.

Kalėdy vigilija šiais metais 
išpuola sekmadienį. Tą dieną 
pagal bendrus Bažnyčios nuo
status nėra nei pasninko nei 
susilaikymo nuo mėsos. Bet šeš
tadienį, gruodžio 23, yra metų 
ketvirtis; tą dieną yra pasnin
kas, galima valgyti tik tris kar
tus dienoje, bet vieną kartą ga
lima valgyti mėsos- Lietuviška 
tradicija Kūčių vakaras geriau
siai tiktų atšvęsti šeštadienį.

A. a. Angelės Zupkienės, bu
vusios Maironio šeštadieninės 
mikyklos mokytojos, likę daik
tai pas J. Gerdvilienę yra pa
siųsti į Lietuvą giminėms.

Ieškomas Jonas Eidukonis ir 
jo dukterys Ona, Barbora ir 
Marijona, gimusios JAV. Ište
kėjusių pavardės nežinomos. Jie 
patys arba apie juos žinantieji 
prašomi atsiliepti telef. LU 5- 
4377 arba rašyti B. Madeikis, 
5504 West 64th St., Chicago 38, 
III.

TeL NEvrton 9-6620

BAYONNEJE, N. J. iv. Mykolo parapijos sadalieėių draugijoje iirinkta nauja valdyba. Ii j d. pirmoje ei
lėje: Mrs. Stanley Tumas, M r*. Stanley Shultz, Mrs. John Souders, kun. dr. Jonas Starkus, Mrs. Walter 
Gursky, antroje eilėje Mrs. Andrew Giab, Mrs. Peter Mosko, Mrs. Wm. Stasulaitis, Mrs. Joseph Fertal, 
Mrs. Anthony Mtskewitz, Mr». Peter Bochis; treėioje eilėje — kun. Petras žemeikis, kun. Geraldas M o ti
jūnas, C. P-, kun. Klemensą* Kačinskas, C. P.

MERCURY — METEOR
Naujas modelis Fordo auto

mobilių bendrovės — Mercury 
pasirodė rinkoje ir keliuose. 
Automobiliai yra paruošti iš
statyti pasaulinėje parodoje 
New Yorke 1964-65 metais.

Charles Poletti, pasaulinės 
parodos viceprezidentas, ir Hen
ry B. Daniels, šiaurės rytų re
giono Marcury Lincoln bendro
vės vedėjas, prieš mėginamąjį 
keturiasdešimties Mercury Me- 
foor pasirodymą Flushing Mea- 
dows aikštėje prisiminė sėkmin- 

Lietuvos vyčip 41 kuopos su- gą 1939-40 m. pasaulinėje pa-

Paminėta vienuolyno dešimties metų sukaktis
Apreiškimo parapijos salėje ko pirm. dr. A. Trimakas, Lie- 

gruodžio 10, sekmadieni, iškil
minga vakariene paminėta lie
tuvių pranciškonų Brooklyno 
vienuolyno dešimties metų įsi
kūrimo sukaktis. Erdvi salė bu
vo pripildyta gausios publikos, 
pranciškonų bičiulių ir rėmėjų. 
Viso dalyvavo arti 400 žmonių.

Prie garbės stalo sėdėjo apy
linkės parapijų klebonai, vika
rai, konsulas V. Stašinskas, Vli-

Balfo vajui po 100 dol. at
siuntė Barbara Paulekiūtė, - 
Rockfellerienė ir siuvėjų uni
ja. Iki šiol aukojusieji duoda 
stambias aukas, bet dar daug 
neatsiliepė į Balfo išsiųstus 
laiškus.

tuvos Laisvės Komiteto pirmi
ninkas V. Sidzikauskas, pranciš
konų provincijolas Tėv. Jurgis 
Gailiušis, iš Kennebunkport jr 
Greene, Maine, atvykę pranciš
konai.

Vakarienę trumpu žodžiu pra
dėjo Brooklyno vienuolyno vir
šininkas Tėv. Leonardas An- 
driekus. Jis pakvietė aktorių 
Algį žemaitaitį, kuris paskaitė 
šv. Pranciškaus “Saulės gies
mę”. Maldą prieš valgį sukal
bėjo prel- J- Balkūnas Tolimes
nei programai vadovavo P. Jur
kus.

Vakarienei baigiantis buvo 
meninė programa, kurią atliko 
solistė Lionė Juodytė. Ji padai
navo B. Budrumo — Marija, 
Motina malonės, S. Cėrienės — . 
Lietuvos laukai, St. Gruodžio— 
Aguonėlės. Akdmponavo New

Sveikinimo kalbas pasakė Ap
reiškimo parapijos klebonas 
kun. N. Pakalnis, prel. J. Bal- 
kūnas, abu daug prisidėję prie 
pranciškonų įsikūrimo Brookly- 
ne, konsulas Vytautas Stašins
kas ir provincijolas Tėv. Jur
gis Gailiušis. Gauta visa eilė 
sveikinimų raštu: iš Lietuvos 
gen. konsulo V- Budrio, prel- 
Pr- Juro, Moterų Vienybės, bu
vusio Darbininko redaktoriaus 
A. Kneižio, A Masionio, Balfo, 
Kario žurnalo, L. V. S. Ramo
vės New Yorko skyriaus ir ki
tų.

Sveikinusieji pasidžiaugė 
pranciškonų nuveiktais dideliais 
darbais kultūros srityje ir pa
linkėjo sėkmės.

Pabaigoje Tėvas Leonardas 
Andriekus pristatė garbės sve
čius; maldą sukalbėti pakvietė 
prel. M. Kemėžį.

Vakarienė buvo gerai suor
ganizuota, scena ir stalai pa
puošti gėlėmis, praėjo sklan-

sirinkime gruodžio 3, Apreiški
mo par. salėje, buvo aptarta 
tradicinių Kalėdų šokių progra
ma gruodžio 25. šokiai rengia
mi Apreiškimo parapijos salė
je. Taip pat nutarta rengti šv. 
Kazimiero šventės minėjimą ko
vo 4, sekmadienį, su bendra ko
munija, pusryčiais ir menine 
programa. Į antrą laipsnį po 
egzaminų priimti: E. Matusevi
čiūtė, J. Mažeikaitė ir E. Mar- 
cis. Kitas 41 kuopos susirinki
mas bus gruodžio 17.

Jean Mažeikaitė

Dirbanti vyresnio amžiaus 
moteris ieško ramaus kambario 
netoli traukinio. Skambinti 
MI 7-4535.

tel.

Reikalinga šeimininkė klebo
nijoje. Skambinti telef. AL 5- 
2648, New York City.

rodoje šių automobilių pasiro
dymą, o taip pat užtikrino di
delį pasisekimą 1964-65 metų 
parodoje. “Mūsų automobilių 
gamyboje esame stipriausi ir 
pirmaujame visoje automobilių 
istorijoje. Per tris mėnesius 
1962 metų modelių esame jau 
išsiuntę parduoti 1,650,000 au
tomobilių. Tai geriausias pasi
sekimas nuo 1955. Mes mano
me, kad naujas Fordo bendro
vės gaminys Meteor, o taip pat 
ir Fairlane, užims pirmą vietą 
automobilių prekyboje. Meteor, 
atrodo, turės tokį pat pasiseki
mą, kaip ir Comet. šių abiejų 
mašinų pardavimas pakilo iš 
2,6 proc. 1959 iki 5,4 proc. 
per paskutinius 10 mėnesių. Nė 
vienas dar nesiskundė, įsigijęs 
Fordo automobilį. Dar labiau 
džiaugsis vairuodamas naują 
Mercury Meteor". (sk) š^^ėžul^?

Lionė Juodytė, solistė, pa
kviesta National Broadcasting 
Company padainuoti televizijos 
programoje tris lietuviškas dai- Yorko universiteto muzikos pro- 
nas antradienį, gruodžio 26 d., fesorius Fritz ’Kreimer. Publika 
10:30 - 11 vai. ryto iš New solistę sutiko šiitai ir pakvietė 
Yorko. Solistė televizijos pro- bisuoti. džiai ir ilgai neužsitęsė,
gramoje vilkės lietuviškais tau
tiniais drabužiais-

NAUJAS KALĖDŲ 
ŠVENTĖMS PATIEKALAS

iš Lenkijos yra jau pasiekęs 
šį kraštą. Kiekviena uoli šei
mininkė, susirūpinusi gauti ge
riausią maistą Kalėdų šventėm, 
turėtų teirautis iš Lenkijos gau
to skanaus kumpio —

Pork Loin Rdl.
Pork Loin Roll yra pagamin

tas iš geriausios kiaulienos mė
sos, sultingas, liesas ir minkš
tas. Labai patogus sumušti
niams, tinka ir šiltam užkan
džiui. Gaunamas pusantro sva
ro ir trijų svarų skardinėse. Be 
to, nepamirština šventėm įsi
gyti ir lenkiško kumpio, kon
servuoto. Gaunama 3, 5 ir 7

| Norite geros—meniškos fotografijos Į
PORTRETO, ŠEIMOS, VAIKŲ |

įvairių progų — vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir | 
pan. nuotraukų; norite atnaujinti senų fotografiją? Jums | 
geroms sąlygomis padarys

TYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgevood, Brooldyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

|

MALDAKNYGĖ

(skelb.)

Air Conditioned

To Jesus Thru Mary

RAMYBES
ŠALTINIS

206 East 86th Street
(tarp 2 ir 3 Avė.)

Tel. RE 4-4428

> Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI nu© 4 vai. popiet 
Puikiausia vokiška virtuve: pietGa-vakarlenė 

Užkandžiai iž nuosavos virtuvės

PREL. PR. JURO 
PetaNyto* ||| MAmas 

lileM* Tėv^ Pramttkoeui

Zuzana Dainienė, Lietuvos 
garbės konsulo Antano šalnos 
žmona, Massachusetts guberna
toriaus John A. Volpe yra pa
skirta gubernatoriaus pataria
mosios tarybos nare. Jos parei
gos susijusios su tarnautojų ap
sauga (Employment Security). 
Zuzana šalnienė savo įstaigą 
turi So. Bostone. Jau 19 metų 
ji dirba tarnautojų apsaugos 
srityje.
' Naujųjų Metų sutikimą Dai
navos sporto klubas rengia 
Aperion Plaza salėje, 575 War- 
ren St, Rozbury, Mass. Bilie
tus iš anksto galima gauti pas 
klubo narius arba Vytautą Le- 
veckį.

Inž. Aleksandras Čaplikas, 
kuris praėjusią vasarą suorga
nizavo ekskursiją Lietuvon, lap
kričio 19 Dariaus posto patal
pose buvo susikvietęs ekskur
santus pobūviui. Dalinosi įspū
džiais ir žiūrėjo iš tos ekskur
sijos vaizdų. Krito į akį, kad 
vaizdai daugiausia buvo rusiš
ki — Maskvos, Petrapilio (Le
ningrado), bet labai maža iš Lie
tuvos. Vienas kitas skundėsi, 
kad neleido tėviškės pamatyti. 
Kai kuriem atrodė, kad Lietu
voje “geriau gydo” ir “alus 
sveikesnis "Pobūvis buvo vi
sai nereikalingas, ypač patrio
tiniame Dariaus poste. Reikia 
stebėtis nenusimanymu žmonių, 
kurie dedasi Lietuvos patrio
tais ir drauge netiesioginiai pa
tarnauja bolševikinei propagan
dai.

Kūčių stalui paplotėlius gali
ma įsigyti sekmadieniais šv. 
Petro parapjos salėje arba sa
lėje prie parapijos koplyčios. 
Darbo denomis jas galima gau
ti parapijos klebonijoje.

Kat. Federacijos Bostono sky
riaus susirinkimas bus gruodžio 
15, 8 vai. vak. šv. Petro pa
rapijos klebonijoje.

Altorių papuošimui bus ren
kamos aukos gruodžio 17 prie 
šv. Petro par. bažnyčios ir taip 
pat prie parapijos‘ koplyčios.

Pakrikštyti šv. Petro bažny
čioje: lapkr. 15 Gerald Casey 
ir Evelinos Tutkus - Casey sū
nus Dovydo ir Geraldo vardais. 
Tėvai gyvena 470 E. 8th St

Lapkričio 19 Antano Sinkie- 
wicz ir Anna Shyp - Sinkiewicz 
duktė Zuzanos ir Marijos var
dais.. Tėvai gyvena 149 Flaher- 
ty Way.

Lapkričio 25 John Dofiotis ir 
Eleonoros Bastis - Dofiotis duk
tė Sharron ir Dianos vardais. 
Tėvai gyvena 288 E. St.

Stephen Bredes, Jr I 
ADVOKATAS 

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7(^3 
i ___________

Išnuomojamas butas So. Bos
tone — City Point-Pirmame 
aukšte gražus 3 kambariai su 
vonia, šiltu vandeniu, gazu ir 
gazo pečium bei kitais pato
gumais. Teirautis tel. AN 8- 
2814.

WILLLAM J. DRAKE 

DRAGŪNAS

ADVOKATAS

84 -14 Jamaica Avė.

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

Prielnamiausiomls kainomis su 
labai gerom IdsimokSjhno sąly
gom ir pristatymu j vietą U 

ONOS TVAjSKIENftS

BALDU KRAUTUVES
galima gauti butui modemmd 
baldai, (vairios lempos, vaikam 
lovutės, virtuvės reikmenys ir k.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

366 West Broadway,
So. Boston 27, Mas*.
Off. T«l-: AN 8-4618 
Re*.: AN 8-5961

Krautuvėje galima gauti DAR
BININKĄ, pratęsti prenumera-

Tek EVergreen 7-4335

STffffiH AR0M1SKIS
(ARMAKAU8KAS)

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
. 423 METROPOLITAN AVĖ. 

BROOKLYN, N. Y.

TeL STagg 2-5043

Matthevv P. Baltas

FU N E R AL HOME
M. P. BALLAS — Directorius 
ALB. BALTRŪNAS - B ALTON

— Reikalu VedSjaa

660 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

NOTARY PUBLIC

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva

Abu lenkiški gaminiai pratur
tins jūsų kalėdinį stalą. Tik ne
pamirškite, kad jie gaunami ori
ginaliuose įpakavimuose su fir
mų pavadinimais: Atotentai, 
Kraicus ir fale.

trauku, tinka kaip dtvma vto*- 
ktorni* progomia, juo labiau KaMu 

Šventėm*. — Garanama pas knygų 
platintojus ar loidėjut Mresu: —> 

FRANCISCAN FATHERS 

910 WiUowghby Avenaae FBAKC9KAM HANOMAIDS OF MARY

RADIJO PROGRAMOS
NEWYORKEir BOSTONE

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
RADIJO VALANDA 

Direktorių* 
JOKOBA8 J. STUKAS 

WEVD - 1330 kil. 97,9 mg. FM

Mtodieniai* nu* 5 iki 6 vai. popiet 
Raiti nė: 1284 White Street 

Hillside. NewJersey 
TeL WAverty 6-3325 

#
BOSTONO LIETUVIŲ 
RADUO VALANDA 

Vedėja*
JONAS J. ROMANAS, Sr.

WNIL . 1430 kIL M«df*rd, Mm 
Sekmadieniai* nu* 11 iki 12 vtd.

LAISVĖS VARPAS
Vedėjas

AM bangomis 1190 kUoelklu
FM bang. 105.7 megaciklą 

ii
WKOX, Framlngtiam, Maso.

SENIAUSIA N. ANGLIJOJE 
Radijo programa

Vedėjas 
8TEP. MINKU8

GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 
iSl BEDFOBD AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.

J. B. SHALINS
• Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

84-02 JAMAICA AVĖ.
(yrio Foreot Partr**^ MMlou)

WOOOHAVEN, N. Y.

Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikla ventiliacija

TeL VlHrfBia 7-4499

197 VVEBSTER Avė.
PRANAS WATIKUS ’

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

NOTARY PUBLIC

meninu dykai. Aptarnauja Cam- 
brldge ir Bostono kolonija* te-

vHM«
WLYN


