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vergtos tautos, žmogaus teises ir kolonializmas
10 CENTŲ

GAISRININKAS, t.y. sukūręs 
gaisrą dėl Stevensono — Stewart 
Alsop.AU, KAD SUSIKIB- 

:ad ilgai trintų-

lausimas kilo dėl So- 
ngos ir kom. Kinijos, 
gruodžio 10 šen. Gor- 
ellyn AHot pareiški- 
•gtų Europos Tautų 
a. Allott yra Ameri- 
icijos J. Tautose na- 
s pažymėjo, kad tose 
tegali kalbėti taip, 

tybės departamentas 
enatorius kreipė dė
mėj antį ideologinį su- 
tarp Maskvos ir Pei- 
virtino: tai nereiškia.

Pavergtijjy seimas prašė: nepripažinti Kadaro atstovų, atsi
sakyt! nuo dvejopų matų — smerkiant Vakaru kolonialismą
ir nutylint sovietinį spręsti Europos Ii cinų Kubos dvasioje

Telegramoje Nato tarybos 
konferencijai Paryžiuje prašė 
pavergtu Europos tautu klau
simą Įrašyti i J. Tautų svarsty
mo punktus ir sutarti, kad Na
to vyriausybės reikalautų su
tvarkyti Europos likimą apsi
sprendimo pagrindais ir tai 
vykdyti tokia dvasia kaip Ku
bos konfliktą sprendžiant.

Telegramoje J. Tautų pilna
ties pirmininkui Muhamad Za- 
frula Khan reiškė apivylimą J. 
Tautų organizacija, kuri nesi
rūpina žmogaus teisių grąžini
mu milijonam rytų ir vidurio 
Europoje; tad prašė, kad jis, 
kaip pirmininkas, padarytų žy
gių panaikinti dvejopus J. 
Tautų vartojamus matus.

Pranešimuose apie žmogaus 
teisių padėtį sovietų okupuo
tuose kraštuose kalbėjo Bole- 
sla\v Biega (Lenkija), Martynas 
Brakas (Lietuva). Ferenc Nagy 
(Vengrija). Jancu Zissu (Rumu
nija), Dimitar Petkoff (Bulga
rija). Adolf Prochazka (CDU) — 
visi pažymėjo, kad žmonių tei
sės jų kraštuose tebepaneig-

tos. ir bendroje rezoliucijoje 
reikalavo, kad būtu sudaryti 
organai ir išleisti Įstatymai, ku
rie garantuotų ir vykdytų a- 
nuos dekliaraci jos principus. 
(J. Tautos jau svarsto tą klau
simą . . . dešimt metų!).

Seimas pasisakė ir dėl lais
vojo pasaulio prekybos su ko
munistų pavergtais kraštais pa
vergtų tautų žmonės nenorėtų 
tos prekybos, jei žinotų, kad 
pelnas iš jos eina ne tų kraštų 
žmonių gerovei, bet komunis
tų propagandai ir subversijai 
kituose kraštuose.

s su kitu susikibs: 
gali trukti neribotą 
tokis trynimasis pa- 

autom gali būti nau- 
nei aštrus susikibini- 
duoda šiek tiek ma- 

> galimybių.
Baldwin, tarptautinės 
įeisiu lygos pirminin- 
ė viltį, kad J. Tautos 
rų kolonializmo liku- 
prie rytų ir vidurio 

lavergtų tautų. Jis ra- 
Azijos ir Afrikos blo- 
palankumo, kad “sep- 
komiteto” (kuris vyk- 

■nizaciją veikimas bū- 
as šia kryptimi.
pasiuntė telegramą 

sekr. Rusk su pade
ra ūkė, Vengrijos klau-

Tautų darbotvarkę, 
ogąstavo. kad tuo rei- 
o ligšiol nedaroma ir 
palaidotos ankstesnės 
>s. Prašė tad pakarto- 
įgrijos Kadaro atsto- 
utose kredencialų ne- 
ir iš naujo kelti re- 

kad Sovietų kariuo-
Vengrijos būtų ati- 

r Vengrijai grąžinta 
;omybė.

Prof. Waiter Hallstein, kuris su
ka Europos bendrosios rinkos a- 
paratą, lankėsi Amerikoje su pra
nešimais apie europinę ūkinę 
bendruomenę. Karo metu jis bu
vo paimtas prie Cherbourgc i 
nelaisvę ir kaip belaisvis atga
bentas i Mississippi.

NATO PARYŽIUJE: AR EUROPOS GYNĖJAI PERKOPS 
PER KLIŪTIS, KURIOS JUOS VIS DAR SKIRIA?

Valstybės sekretorius Dean 
Rusk išvyko i Paryžių, kur 
gruodžio 10 prasidėjo eilinė 
Nato konferencija. Prieš suva
žiavusius užsienių ministerius 
stovi klausimai, metai iš metų 
kalbami, atidedami, o jei ir su
tariami. tai vis nevykdomi. Su
siduria skirtingi interesai ar 
politinės pažiūros. Ypačiai tarp 
Amerikos ir Prancūzijos.
KARIUOMENĖS KLAUSIMU:

Amerika siekia: turi būti su
stiprinta Europoje konvencinės 
kariuąmenės jėga. Europos 
valstybės turi duoti daugiau ka
riuomenės. Sričiai nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų reikia 30 di
vizijų. Kai konvencinė karmo

VIRŠŪNIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI ?

. SUĖMĖ ŠNIPĄ
i gruodžio 11 paskel
tas suimtas O.V. Pen- 
Sovietų mokslinio ty- 
pareigūnas. kuris per- 

žinias anglų preky- 
Wynne ir Amerikos 

:s pareigūnui Carl Ja- 
tas lapkričio 2. Ame- 
limatas išvarytas, ang- 
Budapešte suimtas ir 
:as į Maskvą.
ismas pripažino, kad 
>orowski buvo kreivai 
šnipo Jack Soble bylo
ti nepažinojęs šnipo 

įrodyta, kad 1943-45 
šnipinėjimo bendradar- 
panaši kaip Alger His- 

■owski buvo Harvardo 
eto tyrinėjimo asisten- 
>as taip pat buvo iš 
D.
alifornijos respubliko- 
?na vadų krizę. Baimi- 
1 po įžymybių Warren, 
id. Nixon. Knight, ne- 
?kstremistai. Nuosaikie- 
a į priekį šen. Kuchelį, 
imėjo 70,000 persvara 
mokratą.
arbo sekr. Wirtz gruo- 

negalėjo likviduoti 
streiko. Jis galįs trūk

is ir net savaites.
iką ištikę šalčiai yra 
’ 10 laipsnių didesni 
lis metais šiuo laiku, 
palietė net Floridą, ku- 
imperatura nukrito iki 
įsnių. Šalčiausia buvo 
rolinoj — nukrito iki 
!3. New Yorko valstybė- 
usiai susisiekimą sukliu- 
gas iki 18 colių ir pus- 
5 pėdų apie Buffalo

CHRUŠČIOVAS APIE "ĮSIPA
REIGOJIMUS"

Aukščiausiame soviete gruo
džio 12 Chruščiovas kalbėjo 
tris valandas. Ragino Ameriką, 
kad “laikytųsi Įsipareigojimo 
nesiimti invazijos prieš Kubą“, 
kitaip Sovietų Sąjunga imsis 
atitinkamų priemonių. Atmetė 
kom. Kinijos kaltinimus, kad 
Sovietai pasitraukė iš Kubos, 
ir apkaltino kinus komunistus, 
kad jie norėję Sovietus įtrauk
ti į karą su .Amerika. Chruščio
vas prisipažino, kad Sovietų ra
ketos Kuboje buvo jau beveik 
paruoštos šauti. Naujų grasini
mų dėl Berlyno Chruščiovas 
neskelbė.

Jo kalba buvo suderinta su 
Paryžiuje vykstančia Nato kon
ferencija.
PREZIDENTAS KENNEDY 
APIE "ĮSIPAREIGOJIMUS"

Prezidentas Kennedy gruo
džio 12 spaudos konferencijo-

je pareiškė, kad Amerikos lėk
tuvai tebeseka kasdien, ar so
vietiniai ginklai negabenami į 
Kubą, ir kol nėra vykdomi įsi
pareigojimai prisiimti Kuboje 
kontrolę, neduos jokių garan
tijų dėl Kubos invazijos.

J. TAUTOS IR PINIGAI
Kongo operacija turi 77 mil. 

deficito. Atsisakė mokėti Sovie
tai 23 mil., Prancūzija 9 mil. 
Nesumokėjo dar 58 valstybės. 
Iš 257 mil.. išleistų Kongo ope
racijai. Amerika sumokėjo 114 
mil.

Vidurinių rytų operacijai de
ficito yra 25 mil. Prancūzija 
čia moka. Sovietai atsisakė, 
nors jiem tektų mokėti 15 mil. 
Nemoka dar 49. Iš 124 mil. A- 
merika sumokėjo 58.

Abidvi operacijos mėnesiui 
atsieina 11.5 mil.

menė bus pajėgi, bus išvengta 
atominio karo. Kai Sovietai pa
jus. kad jie neturi persvaros 
konvencinės kariuomenės sri- 
ty-galvojo Achesonas — kitaip 
atsistos ir Vokietijos sujungi
mo klausimas.

Konferencijose su tuo buvo 
sutikta, tačiau nė viena Euro
pos valstybė praktiškai nėra 
davusi tiek kariuomenės, kiek 
ji buvo Įsipareigojusi. O Pran
cūzija visai savo kariuomenę iš 
Nato žinios yra išėmusi.
ATOMINIŲ GINKLŲ KLAUSI
MU:

. Europa siekia: Sovietus nuo 
agresijos prieš Europą atgra
sinti tegali tik atominiai gink
lai. ne vakariečių divizijų skai
čius; tad vakariečių divizijos 
turi būti apginkluotos atomi
niais ginklais. Atomai turi būti 
visos Nato vadovybės žinoję, ne 
vienos Amerikos monopolis. 
Anglija sutiko atsisakvti nuo 
savo atominių ginklų, juos per- 
leisdama Amerikos žiniai. Pran- 
zūzija priešingai: ji suintere
suota turėti savo atominius 
ginklus, ir numato jau 1969 
turėti pirmą atominį povandeni
nį laivą.

Amerikos politika kita; ji 
siekia, kad atominiai ginklai 
butų jos vienos rankose. Dėl 
to ji neduoda pagalbos ir Pran-

cūzijai organizuoti atominius 
tyrinėjimus.
ŪKINĖS VIENYBĖS KLAUSI
MU:

Amerika siekia: Anglija turi 
įeiti i Europos ūkinę bendruo
menę. To norėtų ir Belgija bei 
Olandija. To siekia politiniais 
sumetimais. Tada Anglija at
svertų bendruomenėje Prancū
zijos bei Vokietijos persverian- 
čią įtaką. Anglijos buvimas 
ūkinėje bendruomenėje laiky
tų ją didesnėje Amerikos įta
koje.

Prancūzija tuos politinius 
siekimus supranta ir entuziaz
mo dėl Anglijos priėmimo ne
rodo. bet ir nepasipriešina. 
Priešinasi tik, jei Anglija norė
tų gauti specialias privilegijas 
savo buvusiom kolonijom, da
bar Commonwealtho nariam. 
Pati Anglija dar tebesvyruoja: 
vyriausybė už ėjimą, opozicija 
prieš.

Ar šioje konferencijoje bus 
rasta daugiau sutarimo? Jei Vo
kietijos ministeris Straussas 
reikalavo Nato kariuomenei a- 
tominių ginklų, tai jo pašali
nimas gali būti palengvėjimas 
Amerikos politikai. Tačiau Pran 
cūzijoje prezidento de Gaulle 
sutvirtėjimas paremia ir jo sie
kimus: tai yra svarbus argu
mentas Amerikai eiti į kai ku
rias nuolaidas.

Ėmė aiškėti, koki ryšiai 
sieja Kennedy su Steven- 
sonu, o taip pat Steven
soną su Achesonu ir Bundy

Savaitinė spauda (dieninė te- 
bestreikuoja), pirmoje vietoje 
tebesvarsto Adlai Stevensono 
istoriją, paskelbtą St. Alsopo ir 
Ch. Bartletto Saturday Evening 
Post žurnale. Ar istorija teisin
ga ar ne, dabar mažiau svars
toma. Stevensonas ir Baltieji 
Rūmai tvirtino, kad iškreipta, 
autoriai iš naujo patvirtino, 
kad teisinga,atsisakydami pasa
kyti šaltinį, iš kurio jie paėmė 
žinias. Iš kur tos žinios atėjo, 
dabar labiausiai ir svarstomas 
klausimas. Ypačiai, kad jos atė
jo iš labiausiai slapto pasitari
mo, kuriame dalyvavo tik tau
tinės apsaugos tarybos vyk
domojo komiteto (vad. Ex- 
Comm) nariai.

Pirmiausia buvo įtartas pats 
prezidentas, kad jis per sau ar
timus spaudos žmones nori pa
ruošti opiniją nusikratyti Ste- 
vensonu. Paskiau Newsweek su
stojo prie kitų trijų: Dean Ach- 
esono, George Bundy ir John 
McCone. Bet ir jie visi trys 
griežtai paneigė davę kam nors 
kokių žinių iš posėdžio. Taip 
tas informatorius ir liko neži
nomas.

Informatoriaus beieškant, iš
kilo įdomios smulkmenos, koki 
ryšiai yra tarp tų asmenų, ku
rie lemia ar pretenduoja lemti 
Amerikos politiką.

Prezidentas ir Stevensonas
Time žurnalas rašo. kad 

priešingumas tarp Kennedy ir 
Stevensono eina nuo 1956 de
mokratų konvencijos. Ten Ken
nedy pasiūlė kandidatu į pre
zidentus Stevensoną. Tikėjosi, 
kad Stevensonas siūlys Kenne
dy į viceprezidentus. Bet kan
didatu buvo išrinktas Estes Ke- 
fauver. Kituose rinkimuose,

SĄMOKSLININKAS, t.y. talki
nęs St. Alsopui rašyti apie Ste
vensoną — Charles Bartlett.

Amerikos ir Anglijos nesutarimas 
dėl bendrai gaminamos raketos

Apsaugos sekr. McNamara 
gruodžio 11 tarėsi su apsaugos 
ministeriu Londone dėl rake
tos Skybolt gamybos. Buvo su-

Rockefelleris prieky
— Gal lupo institutas rado, 

kad tarp respublikonų dabar 
daugiausia pritarimo nominuo
ti 1964 turi Rockefelleris — 
tarp pietiečių 42 proc., tarp 
rytiečių 50. tarp vakariečių 55. 
Goldvvater ir Romney toli atsi
likę.

— Valstybės departamentas 
paneigė žinią, kad Vengrija 
siūlė mainus: paleisti į užsie
nius kardinolą Mindszenty. jei 
Amerika atsiims skundą iš J. 
Tautų prieš Kadaro režimą.

— Nusiginklavimo konferen
cijoje Amerikos atstovas Dean 
pasiūlė įtaisyti tiesioginį tele
fono susisiekimą tarp Kennedy 
ir Chruščiovo, kad paskutiniu 
momentu jie galėtų sukliudyti 
karą

tarta, kad ja gamins bendrai 
Amerika ir Anglija. McNamara 
nori atsisakyti. Ji esanti per- 
brangi ir netiksliai veikia. Ang
lai pasipriešino. Jie nori turėti 
savo raketas. Jas neštų lėktu
vai po sparnais ir iš lėktuvų 
leistų. Jei Amerika nutrauks 
gamybą, grasina peržiūrėti vi
sa sutartį su Amerika dėl ba
zių.

Skybolt gamyba Amerikai 
jau atsiėjo 500 mil.. .Anglija 
prisidėjo su 25 mil.

BUSIMASIS galįs ar siekiąs bū
ti valstybės sekretorius — George 
Bundy.

— George Sokolsky, ilga
metis Journal American kolum- 
nistas, gruodžio 12 mirė, eida
mas 70 metus. Nuo 1944 jis 
dirbo Hearsto spaudai, rėmė

Taftą, McArthurą. McCarthy. 
paskutiniu metu prezidentą 
Kennedy. Rėmė tautines ir ne- 
ligines tradicijas, girežtai ko
vojo prieš komunizmą

— Negro studento Meredith 
įkurdinimas Mississippi univer
sitete mokesčių mokėtojam jau 
atsiėjo apie 4 mil. dol.

— Sovietai žvejų laivais mė
gino įgabenti ginklų Angolos 
teroristam.

— Bedarbių skaičius lapkri
čio mėn. pakilo iki 5.8 proc. 
Spalio mėn buvo 5.5. Ypačiai 
aliarmuoja dėl padėties Ken- 
tucky anglies kasyklų srityje 
Perry apskrity iš 36.000 gy
ventojų 14.000 neturi iš ko 
gyventi

Amerikos rakety 
šeimoj prieauglis
Apsaugos dep. gruodžio 11 

paskelbė, kad į skaičių raketų, 
kurios gali gabenti atomines 
bombas jau įtraukta raketa, 
vad. Minuteman. Iš 25 mėgini
mų 17 kartų ji gerai veikė. 
Minuteman yra mažesnė rake
ta už Atlas ir Titan. Gali pa
kelti vienos megatonos bom
bą ir nešti 6,300 mylių. Svra- 
biausia jos ypatybė — ji gali 
veikti per 15 sekundžių, o At
las ir Titan reikalingos pusva
landžio. Vienos pagaminimas 
atsieina 3.2 mil. iki vasaros jų 
bus 130

1960, Kennedy šalininkai spau
dė Stevensoną, kad jis siūlytų 
Kennedy. Robertas prirėmė, 
norėdamas gauti iš Stevenso
no — taip, iki tas pagaliau pa
sakė — ne. Kai Kennedy pas
kiau sudarinėjo vyriausybę, 
Stevensonas norėjo būti valsty
bės sekretorium, šiuo atveju 
Kennedy pamanė —- ne ir pa
siūlė atstovo J. Tautose parei
gas. Prieš metus Stevensonas 
rengėsi grįžti į Illinois ir rung
tis su resp. Dirksenu į senatą. 
Kennedy savo nuomonę pareiš
kė netiesiogiai: būdamas sena
torium, Stevensonas turėtų 
daugiau įtakos politikai (vienas 
laikraštis tiesiai rašė: tačiau 
taip siūlydamas Kennedy gal
vojo, kad Stevensonas prieš 
Dirkseną nelaimės). Joseph Al
sop (NYHT) tvirtina, kad Ku
bos klausimu, prezidentas dau
giau taręsis su Achesonu ir 
Lovettu, negu su Stevensonu.

Newsweek betgi komentuoja, 
kad Kennedy nelaiko tikslinga 
atsisakyti Stevensono. Steven
sonas tebeturi liberalų užnuga
rį. kurio pagalba 1964 Kenne
dy bus reikalinga. Tada išva
da: Kennedy ir Stevensonas su
tarė. kad paskutinis incidentas 
likviduotas ir prie jo grįžti ne
verta. Tai nereiškia, mano Jo
seph Alsop (NYHT). kad Ken
nedy ir Stevensonas pasaulio 
problemas mato toje pačioje 
šviesoje. Prezidentas nori pasi
laikyti Stevensoną, nes jis nau
dingas J. Tautose ir reprezen
tuoja tam tikrą dalį demokratų 
partijoje.
Achesonas, Stevensonas, Bundy:

Newsweek informacija, Dean 
Achesonas nuo 1952, kada jis 
buvo Trumano vyriausybėje, 
nesulaukė Stevensono paramos. 
Jų pažiūros viešai išsiskyrė, 
kada Stevensonas pasisakė dėl 
kom. Kinijos ir koegzistencijos. 
Achesonas viešai jas pasmerkė.

George Bundy esąs remia
mas Achesono, netgi ir jo gi
minė ir bendradarbis — jo bro
lis yra vedęs Achesono dukte
rį. jis redagavo Achesono vie
šus pareiškimus. Bundy taip 
pat rėmė Eisenhowerį abiejuo
se rinkimuose, kovodamas prieš 
Stevensoną. Kai Kennedy suda
rinėjo vyriausybę, Stevensonas 
pareiškė neimsiąs jokių parei
gų. jei Bundy būtų valstybės 
sekretorius. O dabar eina kal
bos, kad Bundy vėl taikosi į 
valstybės sekretorius.

Broliai Alsopai, Bartlett ir 
Stevensonas.

Abudu Alsopai — Joseph ir 
Stewart — žinomi ir didžios pa
tirties laikraštininkai, pasakęs 
Newswecko. mano, kad “kietie
ji“ Sovietų atžvilgiu yra geri, 
o “minkštieji" negeri, taigi jie 
niekada nemėgo Stevensono 
grupės. Jie daugiau simpatijų 
turi Achesonui. nors nei Ache
sonas nei Bundy neturi tokio 
užnugario kaip Stevensonas. O 
Bartlett yra asmeninis Kenne
dy šeimos draugas . . .

Tokius pogrindžius išplovė 
sujudinti Karibų vandenys. Po
litiniai įsitikinimai susipina su 
asmennas santykais. su kar
jeros siekimais politinė biu
rokratijos laiptuose
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tingą dėmesį į tai, kad būtų 
laikomasi vienos rašybos.... 
Kultūros taryba mano, ka<į bū* 
tų geriausia laikytis dar ir- da-
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kus”. V. Tysliavienė tvirtina,

šiam su Lietuvos jaunimu už- 
mėgsti “specializuojasi” RKe- 
zys. Jis tuo tikslu buvo nuskri
dęs į Helsinkį. Bet ką jis su 

(nukelta į 4 pat. j

— Su Amerikos prezidento 
rinkimais? — turi galvoje.

Vienybėje lapkričio 30 V. 
Tysliavienė savo “Pastabose” 
pasisako dėl Vliko sesijos re
zoliucijos prieš tuos, “kurie re
mia bendradarbiavimą su Mask
vos agentais, ir kviečia lietu
vių visuomenę boikotuoti to
kio bendradarbiavimo talkinin-

Jie paaiškins, — tarė Zo-

TreSuoju frontu arba “tre- 
čiafrontininkais” norima vadin
ti tuos, kurie nėra/komunistai, 
bet nėra ir antikomunistai; o 
kažkoks neutralus vidurys. Ga
lima būtų taip tuščiažodžiauti, 
jei būtų vidurys tarp tiesos ir 
netiesos. Deja, tokio “išradi
mo” nė atominis amžius netu-

— O jau pradeda! — sušu- 
o Lilija.
—., .Oficiali Žudymo diena. 

Tą dieną visi Sovietų Sąjungos 
piliečiai, kurie sulaukė šešioli-

Ryšio klausimas su Lietuva 
keliamas tokioje “draugystės” 
dvasioje, kuri padėtų Sovietų 
Rusijai toliau tęsti savo terorą, 
o ne žmones suartinti.

Kas nekovoja su komuniz
mu, tas jį palaiko. Sovietų Ru
sija tai gerai žino, ir ta meške
re gaudo “trečiafrontininkus”. 
Prie jų tenka priskirti net ir 
tuo, kuriem rūpi Lietuvos lais
vė, bet norėtų jos siekti “kul
tūrinių santykių palaikymu” 
su pavergtąja Lietuva”, many
dami, kad palaikydami santy
kius su “okupacijos pareigū
nais, tuo pačiu palaikys atspa
rumą bei pasipriešinimą oku
pantui. Bet okupantas nėra 
toks mulkis, kad leistųsi Dovy
do kilpinės nutvojamas. Jis 
geba taip sukti “kultūrinius 
santykius”, kad kilpą užnertų 
norintiem su okupantu bend
rauti. E tariamojo lietuvių tau
tos “gelbėtojo” padaromas sa
vo tautos išdavikas — okupan
to agentas.

vertingesni laikraščių straips
niai vėliau būtų išleidžiami at
skirai metiniai leidiniai”.

Sukurtom kultūrinėm verty
bėm išlaikyt ir centralizuoti 
“Kultūros taryba laiko pirma
eilės svarbos reikalu steigti lie- 
tuvų kultūros rūmus ir tautos 
namus, kuriuos turėtų būti su
telkta, atrinkta ir saugoma 
archyvinė medžiaga, čia turėtų 
rasti vietos ir dabar samdomo
se patalpose prisiglaudęs Pa
saulio lietuvių archyvas., cen
trinė lituanistinė biblioteka, J. 
Žilevičiaus vardo muzikologi
jos archyvas, M.K. Čiurlionio 
galerija ir kiti panašūs rinki
niai ... Geriausia tokius namus 
steigti Chicagoje ar netoli jos”

Baigdamas pranešėjas kalbė
jo: “Išklausius šio pranešimo, 
gal ne vienam kils klausimas: 
planuoti lengva, bet kaip gi 
visa tai įgyvendinti? Atsaky
mas — nei vieno čia iškelto 
klausimo nėra negalimo įgy
vendinti. Tereikia kelių daly
kų: tautinio susipratimo, gerų 
norų, ryžto ir vieningo bend
ro • darbo”.

manoma 
skaičių nukreipti į vieną kurią 
valstybine mokyklą ir tuo bū
du laimėti lietuvių kalbos dės
tymą net be jokių išlaidų tė
vams”.

“Svarbu, kad mūsų jaunimas 
studijuotų ne tiktai praktinius 
mokslus, bet ir humanitari
nius. ypač lituanistiką. Veikia 
slavu ir baltų studiiu skyrius 
Pensilvanijos universitete, bet 
tuo tarpu juo tepasinaudojo 
trys lietuviai: kun. dr. V. Jas- 
kevičius, dr. A. Klimas ir dr. 
K. Ostrauskas. Šuo metu dar 
studiiuoja V Žilius ir B. Vaš
kelis”.

Kalbos srityje:
Pranešėjas apgailestavo, kad 

jaunimas nepasinaudota lietu
vių kalbos kursais aukštosiose 
mokvklose. o “tuo tarpu ukrai
niečiai gausiai suvažiuoja į sa
vo literatūros paskaitas iš i- 
vairiu Filadelfijos aukštųjų 
mokvklų”.

Kreipė dėmesį, kad šeimoje 
būtų vartojama taisyklinga ir 
grvna lietuvių kalba, ne maka- 
ronizmas.

Kultūros taryba kreipia ypa-

Dr. Jonas Purina* yra Bend
ruomenės kultūros tarybos pir
mininkas. Kultūros taryba lai
ko savo paskirtimi paplanuoti 
kultūrinius sumanymus ir. de
rinti vykdomus darbus, kad 
kelios organizacijos nesiimtų 
tų pačių žygių. Savo praneši
me “Mūsų kultūriniai uždavi
niai ir jų vykdymas” dėstė, kas 
kultūros tarybos jau buvo ap
svarstyta ir prie kokių išvadų 
jos sustota.

švietimo srityje: .
Kalbėdamas apie vaikų dar

želius lietuviškai dvasiai išlai
kyti pabrėžė kaip būtiną sąly
gą — “vaitaj darželiai turi bū
ti grynai lietuviški... Neleis
tini dvikalbiai vaikų darželiai, 
nes jie žalingi vaikam”.

Dėl naudojimosi lituanisti
nėm mokyklom labiau raginti 
reikia tėvus nei vaikus. “Reik
tų prieš mokslo metų pradžią 
kokį mėnesį per spaudą ir ra
dijo valandėles priminti tė
vam jų pareigas. Galimas daly
kas, kad dalį geros valios dar 
galima būtų palenkti lietuvy
bės vagon, nors, deja, kitų bal
sas jau nebepasieks, nes jų ne
bepasiekia nei laikraštis nei gy
vas žodis per radiją”.

Informavo, kad svarstomas 
klausimas organizuoti viduri
nes mokyklas Toronte ir Chi
cagoje.

Kreipė dėmesį į galimybę 
panaudoti valstybines mokyk
las lituanistiniam švietimui: 
“Pvz, kai kuriose JAV valsty
bėse veikia nuostatas, pagal 
kurį mokykloje, 30 mokinių pa
prašius dėstyti kurią nors sve
timąją kalbą, švietimo sky
rius tą kalbą įveda ir parūpi
na bei apmoka mokytoją. Tą iš-

— Amerikos Balsas, — kar
tojo Valodia. — Ne, tai negali
ma. Techniškai tai negalima.

naudoja žydai, išvesdami heb
rajų kalbą, kai kur ir lenkai, o 
Kanadoje ukrainiečiai. Pasta
rieji, 1953 metais susitarė su 
švietimo vadovybe, įsivedė uk- f 
rainiečių kalbą vidurinėse mo
kyklose net 13 Saskačevano' 
provincijos mokyklų apygardų. 
Todėl didžiuosiuose Amerikos 
miestuose, kur gausiau mūsų 
gvvenama, bendruomenės ini- * 
ciatyva, atrodo, kai kur būtų į- 

reikiamą mokinių ' čiau suabejojo jų tikslingumu.
“Paskutiniuoju metu jaučiama 
lyg literatūrinių premijų inflia- 
ciia. Ligi šiol daugiausia pre
mijų skirta romanui, bet dabar 
imta premijuoti ir kitokio žan
ro literatūros kūriniai. Tai la
bai sveikintinas reiškinys, tik 
ima baimė, kad tu premijų gau
soje nenukristų kūrinių koky
bė”. Čia pat painformavo, kad 
kultūros tarvba taip oat įstei
gė premiia “už literatūros, mu
zikos. dailės kūrinius ir litua
nistikos mokslo veikalus. Tai 
būtų lyg anksčiau buvusi vals
tybinė premija Lietuvoje”.

Ragino ateinančiais metais 
minėti 400 metų nuo pirmosios 
lietuviškos knvgos autoriaus 
mirties taip pat 1863 suki
limą. Minėti tuo būdu, kad bū
tu išleisti tais klausimais moks
liniai veikalai tiem laikotar
piam nušviesti.

Knygų platinimą turėtų imti 
savo globon vietos bendruome
nės — ne tik knygų platini
mo mėnesiais, bet visą laiką.

Pageidavo dailės apžvalginių 
parodų, kurios būtų kilnoja
mos. Pageidavo, kad instru-

mentriinės muzikos kūriniai 
būtų įrašyti į plokšteles. Teat
rui pageidavo lietuviško re
pertuaro.

Metalo srityje:
Reikia išleisti Lietuvos isto

riją ir lietuvių literatūros isto
riją, nes Lietuvoje leidžiamos 

bar lietuvoje tebevartojamos * klastoja faktus. Kėlė klausimą, 
jablonskinės rašybos, tam nie- “argi nebūtų įmanoma bent ke- 
kad oficialiai nebuvo pakeis- Uems (istorikams) sudaryti są- 
ta”. ' lygas, kad išvyktu patyrinėti

Meno ir Iftoratūroc srityje: archyvus, užbaigti savo turimus 
Pranešėjas konstatavo visuo

menės paramą meno ir litera
tūros kūrybai premijom. Ta-

Tie agentai, kurie čia atveža 
filmus, rašo apie “kultūrinius” 

Jeigu kas užkliudo ir priki- okupuotos Lietuvos laimėjimus, 
ša Sovietų Rusijai jos pačios giria sovietinę “pažangą”, ligi 

šiol nė karto nėra parodę fak
tais, kad anon pusėn jie būtų 
perkėlę laisvojo pasaulio lietu
vių siekimus ir darbus. Oku
pantui ne tai rūpi. Ne tuo ke
liu ir galima “Lietuvai padėti”.

— Paskutinis atpiginimas,— 
Valodia pamėgdžiojo radijo 
pranešėjo balsą.

— Eikime vidun, — kvietė 
Lilija.

Visi suėjom vidun. Ten ant 
storos vinies kabėjo plastiki
nis keturkampis garsintuvas. 
Lilija tik žiūrėjo nustebusiu 
žvilgsniu ir dūsavo.

— Garlaivio atsidusimas, —Sukilę pradėjom išdykauti: 
bėgiojom gatvėmis, sportavo- juokavo Valodia. 
me, o Valodia Margutis net šu
linio vandeniu apsipylė. Visi 
žinojo, kad rytais jis niekada 
nesiprausia pasiteisindamas, 
kad galįs į darbą pavėluoti.

Sėdėjome lauke ratu ir tarė
mės, kaip geriau praleisti sek
madienį. Manėme eiti maudy
tis, žaisti sviediniu, plaukioti 
laiveliu. Vienas bukaprotis pa
siūlė keliauti per laukus kaimo 
bažnyčion. “Tai labai graži baž
nyčia, — sakė jis, — ir labai 
sena, tik neprisimenu, iš kurio 
amžiaus.” Iš jo visi juokėsi. 
Niekas nenorėjo tokiam karšty 
keliauti keturias mylias.

Kalbėjome apie būsimas 
sporto rungtynes. Netikėtai Li
lija pasirodė prieangyje.

— Vyrai, — pradėjo ji. — 
Aš negaliu suprasti.

— Ir ką tu nori suprasti?! 
Ateik ir prisijunk prie mūsų.

— Bet aš negaliu suprasti, 
— pakartojo ji. — Per radiją.. 
Jie pranešė per radiją... Aš 
girdėjau tik pabaigą. . Už de
šimties minučių vėl pakartos.

— Draugai, čia yra apgaulė, 
— kalbėjo Igoris ieškodamas 
marškinių. — čia Amerikos 
Balsas transliuoja mūsų banga.

"Padėti Lietuvai" vadina
mais kultūriniais mainais ir ap
silankymu arba turizmu yra 
tiktai nauja meškerė. Tokių 
meškeriojimų yra buvę jau ne
be vienas.

Nevisi dar pamiršo, kaip bu
vo organizuojamos “taikos pe
ticijos”, pasisakymai prieš ato
minius bandymus, (nors jau 
vykdė pati Sovietų Rusija), šū
kiai prieš kolonializmą, už tai
ką ir Lt. Visais tais atvejais 
neužkliudoma ir nekaltinama 
Sovietų Rusija, lyg koksai ne
kaltasis avinėlis.

Santykiu su Lietuva klausi
mas paskutiniu laiku vėl daž
niau keliamas mūsų spaudoje. 
Keliamas ne dėl to, kad būtų 
kas nors pasikeitę, pavyzdžiui, 
nuimta geležinė siena ar bent 
leista laisvai lankyti visą Lietu
vą. Tokių staigmenų nėra ir jų 
nelaukiama. Geležinė siena te
bėra ne tiktai tarp sovietinės 
imperijos ir laisvo pasaulio, bet 
ir tarp pavergtų tos imperijos 
kolonijų, kaip antai, tarp Lie
tuvos ir Lenkijos. Nei lietu
viam nei lenkam nėra laisvo 
susisiekimo, nors Vilniuje yra 
draugija “kultūriniam ryšiam 
su užsieniu palaikyti”, nors 
kalbama apie tų dviejų ir kitų 
“broliškų respublikų draugys-

Ir štai aš rašau ir stebiuos, 
kodėl? žinau, kad niekada ne
galėsiu atspausdinti čia. Taip 
pat žinau, kati niekam šio raši
nio negalėsiu duoti pasiskaity
ti ar pasižiūrėti. Gal turėčiau 
išsiųsti užsienin? Ne- Pirma: nė
ra jokios galimybės; antra: ne
gera sakyti teisybę, kad ji bū
tų paskelbta užsieny.

(Bus daugiau?

— Prakeikimas! Kad aš žino
čiau! — sumurmėjau. — Dar 
yra beveik mėnuo laiko, kaip 
sakoma, oficialiame pranešime.

Ir aš nusileidau. Mes žiūrėjo
me į vienas kitą su apmaudu ir 
nepasitikėjimu.

— Aš.žinau, — sakė Igoris 
kratydamas galvą. — čia vis
kas surišta su užsienio politi-

KAI noriu atkurti praeitį, tai 
pasirodo, kad nėra taip jau 
lengva visa prisiminti ir pa
vaizduoti, ką mačiau, girdėjau 
ir pergyvenau. Bet šį įvykį, ku
rį Čia aprašau, prisimenu labai 
gerai su visom smulkmenom.

Sėdėjome vasarvietės sode. 
Visi buvom atvykę praeitą nak
tį švęsti Igoro gimtadienio. Tą 
naktį gerai išgėrėm ir triukš
mavom iki ryto. Miegoti ėjom 
įsitikinę, kad nesikelsime be 
vidurdienio. Aplinkos ramuma 
deja, prikėlė mus septintą va
landą.

kolonializmą, komunistinę dik
tatūrą, imperializmą, tai tokie 
balsai apšaukiami esą “reakcio
nierių, šmeižikų, kapitalistų, 
buržuazinių nacionalistų”. Kai 
taip koliojamasi dėl pasakytos

SUMCRIPTION RATU 
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tiesos, koks gali būti kultū
rinis bendravimas? Jis visiškai 
atkrinta. Kas to nemato, yra 
arba nayvus arba klastingas. 
Trečiojo kelio nėra, nors kai 
kas ir mėgina jo ieškoti.

Kaip tik dabar yra pusė devy
nių. Jeigu jie naudojasi mūsų 
banga, tai mes tuoj girdėsime, 
nes jie šiuo metu duodavo sa
vo transliacijas.

Išėjome lauk. Pusiau apsi
rengę žmonės pradėjo rodytis 
kaimyninių vasarnamių teraso
se. Jie grupavosi, traukė pe
čiais, gestikuliavo rankomis, 
šnekėjo tarp savęs, matyti, ir
gi nesuprasdami, kas vyksta.

Zoja užsidegė cigaretę. Ji at
sisėdo ant laiptų, pasiremdama 
alkūnėmis į kelius. Aš pažiū
rėjau į jos strėnas, šiauriai ap
temptas maudymosi kostiumu. 
Nors ir buvo nutukusi, bet at
rodė patrauklesnė už kitas mo
teris. Kaip ir visada, jos išvaiz
da buvo rami, lyg ir mieguista. 
Jai negirdint, ji buvo vadina
ma “ponia Flegmatike”.

Igoris jau buvo apsirengęs. 
Nuo mūsų jis skyrėsi, kaip 
koks misininkas tarp Polinezi
jos gyventojų. Nors Valodia ir 
kategoriškai tvirtino, kad tai 
nėra transatlantinių gangsterių 
išdaiga, jis vis tiek buvo sumi
šęs ir susijaudinęs. Jis gailėjo
si, kad pranešimą priėmė taip 
paviršutiniškai, bet man atro
dė, kad neturi ko baimintis ir 
jaudintis. Tarp mūsų neturėjo 
būti jokio informatoriaus.

— Ko mes taip stebimės, — 
jis pradėjo — Zoja teisi. Bus 
tai paaiškinta. Tolia, ką tu gal
voji? __

tis ramiai. Velniop tai.
— Einame maudytis, — kel

damasi sakė Zoja. —Tolia, at
nešk man maudymosi kepurę.

Atrodė, kad ir ji buvo su
krėsta. Kitaip ji manęs visų 
akivaizdoje nebūtų pavadinusi 
Tolia. Tačiau niekas to negir
dėjo.

Einant prie upės, Valodia 
priėjo prie manęs ir, žiūrėda
mas liūdnomis akim, sakė:

— Tu žinai, Tolia, aš galvo
ju, kad bus žudomi žydai...

darbus ir paruošti naujų studi
jų. Juk reikia prisiminti, kad 
išeivijoje atsidūrė patys pajė
giausi Lietuvos istorikai. Tas 
pat pasakytina ir apie kitų sri
čių lituanistus.” .

Pranešė, kad J. Bačiūnas ir 
J. Kapočius sutiko “finansuoti 
lituanistinės enciklopedijos iš
leidimą angliškai vidurinį moks
lą einančiam jaunimui”.

Spaudos srityja:
“Kultūros taryba ... pagei

dautų, lęad mūsų spaudoje bū
tų ugdoma didesnė savitarpio 
pakanta, vengiant grupinio an
tagonizmo ir nekultūringos po
lemikos ... Kaip skaudu, kad 
minint kurio nors kultūros, 
mokslo ar net visuomenės dar
bininko gyvenimo sukaktį, daž
niausiai teatsiliepia jo srovei 
artima spauda, o kita — igno
ruoja”.

“Laikraščių turime daug, net 
perdaug. Kaip matyti iš Lietu
vių bibliografinės tarnybos lei
dinio nr. 62.. .1962 m laisva
jame pasaulyje leidžiama net 
109 laikraščiai ir žurnalai! . 
Kad kam ir nepatiktų, nepabi
jokime vis kelti ir kelti mintį, 
kad mūsų vienos politinės ar 
ideologinės krypties laikraš
čiai jungtųsi. čia turime gražų 
Darbininko pavyzdį: iš kelių 
mažesnės vertės laikraščių, su
sijungęs išaugo į rimtą savait
raštį.”

“Kadangi laikraščiai papras
tai skaitytojų nekomplektuoją- 
mį, todėl pageidaujama, kad

1. “Kai Amerikoje lankėsi 
poetas Eduardas Mieželaitis, tai 
Vliko pirmininkas pakartotinai 
kreipėsi į Vienybės redaktorių, 
tuometinį Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininką, kad jis 
pasikalbėtų su Tarybų Lietu
vos LRS pirmininku, atvyku
siu į Ameriką...”

2. “Vlikas kreipėsi ir į kitus 
mūsų spaudos žmones su Lie
tuvos žmonėmis užmegsti ry
šius. Jų tarpe į A. šalčių ir A. 
Landsbergį, kai Amerikoje lan
kėsi Vilniuje leidžiamos Tiesos 
redaktorius H. Zimanas.”^

Tikrinant šiuos faktus iš ant
rosios paliestos pusės iš Vliko 
pirmininko dr. A. Trimako te
ko patirti: esą ne Vliko pirmi
ninkas kreipęsis į Vienybės re
daktorių, bet Vienybės redak
torius kreipęsis į Vliko pirmi
ninką, pranešdamas apie savo 
sumanymą; Vliko pirmininkas 
atsakęs, kad pasikalbėjimas su 
atvykusiais neturėtų būti su
prantamas kaip okupacinio re
žimo pripažinimas, o kaip dvie
jų kariaujančių pusių pastan
gos patirti informacijų apie vie
na kitą. Dėl A. šalčiaus — nei 
Vliko pirmininkas į jį kreipę
sis, nei A šalčius į Vliko pir
mininką.

V. TysHovionė toliau rašo ir 
apie Romą Kezį, kuris vasarą 
buvo nuvykęs į Helsinkio fes
tivalį ir susitiko su kai kuriais 
iš Lietuvos: “atrodo, kad ry-

kad “Vliko rezoliucijos žodžiai 
ne visai atitinka tikrovei ir 
tai, kas Vliko praktikuojama”. 
Tam patvirtinti nurodo du fak-

Sovietų rašytojas, prisiden
gęs slapyvardžiu Nikolai Arzak, 
parašė novelę “čia kalba Mas
kva”. Novelė Rusijoje nebuvo 
išspausdinta. Ji buvo išgaben
ta į Vakarus ir atspausdinta 
lenkų “Kultūros” žurnale. A- 
meritaečių žurnalas “The Re- 
porter” ją persispaudino š.m. 
rugpjūčio 16. Lietuviams ši no
velė įdomi gal tik tuo, kad joje 
minimi pabaltiečiai. čia duoda
mas sutrumpintas novelės ver
timas.

kos metų amžiaus, turi teisę 
laisvai užmušinėti bet kokį pi
lietį, išskyrus asmenis, paminė
tus pirmam paragrafe, pridėta
me prie įsakymo. Įsakymas įsi
galioja rugpiūčio 10 d. 6 v. ry
te Maskvos laiku, baigiasi vi
durnaktį.

Paragrafas pirmas. Draudžia
ma žudyti šios kategorijos žmo
nes: vaikus iki 15 metų; asme
nis, dėvinčius karinių pajėgų 
ar milicijos uniformas; trans
porto tarnautojus, tuo laiku ei
nančius pareigas.

duodame Sovietinių Sodahsti- 
tinių Respublikų Vyriausios Ta
rybos įsakymą, pasirašytą 1960 
liepos 16...

Aš pasižiūrėjau aplink. Visi 
stovėjo ramiai ir klausėsi pra
nešimo. Tik viena Lilija dairė
si, lyg fotografas fotografuoda
mas vaikus, vis pažvelgdama į 
garsintuvą.

—.. .suprasdami darbo žmo
nių norus!...

— Valodia, duok degtuką,— 
sušuko Zoja! Visi sužiuro į ją. 
Ji patraukė pečiais, numetė ne
uždegtą cigaretę ir pasisuko į 
langą.

—.. .Sekmadienį, rugpiūčio 
10... Dar yra beveik mėnuo 
laiko, — girdėjosi iš garsintu-

Tuo metu pasigirdo balsas iš 
garsintuvo.

— Kalba Maskva. Mes per-
Paragrafas antras. Žudymai, 

padaryti prieš nurodytą laiką 
ar jam pasibaigus, žudymai, į- 
vykdyti plėšikavimo ar kitais 
tikslais, bus laikomi kriminali
niais nusikaltimas ir bus bau- 
džami pagal įstatymus. Mask
va. Kremlius. Prezidiumo pir
mininkas.

— Dabar duosime lengvosios 
muzikos koncertą, — pridūrė 
toliau radijo pranešėjas.

Visi stovėjome sumišę.
— Nepaprasta, — sakiau aš.
—Tikrai nepaprastą. Negaliu 

suprasti priežasties.
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veioeipedea. Thurs. open tiU 9 p.m. 
Tel.: MO 8-9631 —, 158 Gramatan 
Avė., ML Vemou, N. Y.

Hartiey Park Juvenile Furnitūra 
orrers dtsnounl prices ror tne Holy- 
uay trade on Edison, Gem, Peier-

COUNTRY LIFE 
RĘST HOME

Reason&iue Kates 
Port Jertersoa stauau. L. L

COMPLETB NURSING .CARE — 
ZA.Hours a Day: KeaųMven Nurztng 
Home, 15b <«um£ey Avė., E. Brain- 
tree. Mana olT Vi 3-21u5;
Kodgers Nur»og Rome, 54 Bow-

MONA LIS A STUDIO
Photography by Ed. SpeUacy. Can- 
did Vvedomgs - Home Baoy Port- 
raits t bamuy Groups. Phocography 
for. all occasio-s. Come in early — 
avmd Xmas rusiu Tel. MA 4-2615, 
20o De Kalb Avė., Brooklyn, N. Y.

Visi kailiniai siuvami mūsų siuvyk
loje, todėl kainos pigios. Pirkdami bet

Mes taip pat pataisome kailinius, kai- 
linihius apsiaustus, šalikus (stols). — 
Galite pasirinkti iš didelės atsargos 
karakulio, aliaskos ruonio, minko ir 
kitų dirbinių.

Didelis pdstrtnlctnuis

Nelaukite paskutinės valandos
CHekeo 2-1079 • CHekea 2-0535ALPHONSVS MANOR

Ckuro, i u* a.
Ideol Year-rtound Ręst Home for
Vvomen čonoucieu ąy tue MSters or

ping aiscrici. Reasouaoie rates. — 
Write or Ptaone 318 MA 2-3248.

PASKIRTA PARAMA “EGLUTET
HARTFORD, CONN.

Lietuvių Bendruomenės Hart
fordo apygardos valdyba, gruo
džio 1 d. buvo susirinkusi po
sėdžio, kur pasiskirstė pareigo
mis ir aptarė bėgamuosius rei
kalus. Buvo išklausyti praneši
mai iš neseniai New Yorke į- 
vykusio rytinio pakraščio apy
gardų atstovų pasitarimo.

A. Saulaitis pranešė apie vai
kų laikraštėlio “Eglutės” skel
biamą vajų ir to laikraštėlio di
delę reikšmę priaugančiam jau
nimui.

Yra kilęs sumanymas atei
nančią vasarą Putname su
rengti platesnio masto, gal 
būt, visos Naujosios Anglijos, 
mažųjų Eglutės skaitytojų są- 
skrydį-šventę. Čia jiems, tarp 
kitko, būtų parodyta, kaip laik
raštėlis atsiranda, kaip atskiri 
rašinėliai, eilėraštukai, pasakai
tės ir galvosūkiai iš visų Ame-

likos pakraščių suplaukia į Put- 
namą, kaip jie keliauja per re
dakcijos, korektūros ir raidžių 
rinkėjų rankas ir mašinas, koL 
pralindę per spausdinamą ma
šiną, sulaužomi ir tampa gražia 
Eglute. Tuo būtų pasiekta di
desnė meilė mažųjų skaityto
jų savajam laikraštėliui, paska
tinta daugiau bendradarbiau
ti savo spaudoje ir sukelta dau
giau prenumeratorių.

Posėdžio dalyviai šiam suma
nymui gyvai pritarė ir pažadė
jo jį visokeriopai remti. Čia 
pat buvo nutarta, paskirti Eg
lutei sustiprinti 25 dol. auką. 
Taip pat nutarta paraginti ir 
apylinkių valdybas, kad jos pa
darytų žygių, kad visi apylin
kėje gyvenantieji vaikai skai
tytų Eglutę, o neišsigalintiems 
užsimokėti, prisidėtų bent pu
se prenumeratos mokesčio. (Š)

THE COTTAGE
Breakf ast - Lunch - Dinner 

Luncheons from 99£, Dinnres from 
$1.50. Garden Room available for 
reservations. A few doors away 
from St. bYancis of Assisi Church; 
132 West 32nd SL, New York City. 
LO 5-4848 Closed Sunday s

Cranford - Brooklodge NURSING 
HOME Men A Womęn. Post opera- 
tive, Convalescent, invalias, Aged. 
Kegisered Nurse m chargec at ail 
times. Pieasant peaceiui nome sur- 
rounded by spacious grounds. Kea- 
sonable rates. Gladys Redly, R. N. 
41U Orchard SL, Crawiora, N. J. 
201 - BR 6-5893.

CONTEMPORARY CHRISTIAN 
ART CENTER 

(Formeriy BEURON)
Gifts of Distinction — reasonably 
priced, Franciscan Medallions and 
Statues. ------.................... BU 8^187
1053 Lesdngton Avė., N. Y. 21, N.Y.

150 West 28th Street • New York N. Y. • Room 402

Gripsholm RestauranL Stan Jac*jb- 
sen your Host. — "Finest Swedish 
SmorgasbordSince 1935. An Ame
rican Kestaurant in the finest bwe- 
dish tradition—autnentic 100d of two 
conunents. Cocktails, wines, liguors. 
Luncheon & Dinners. Credit cards 
honored. 324 E. 57th St. (beL Ist A 
2nd Avės.), N. Y. C. — PL 9-6260

M. KRAUSER, INC.
A compiete line of 1NDUSTRIAL 
HARDyVARE: Marine & Miii Sup- 
pues - Eiectrical Supplies - Paines- 
looIs. Ask tor traae discount. — 
Atlantic Ave„ near Hicks Street, 
81 Atlantic Avenue — TR 5-8850-6

S-T-R-E-T-C-H YOU51 DOLLARS 
State r arm Insurance 

ED LYNCH
State Farm Mutual Automobile 

Insurance Company
37-63 82nd SL, Cor. Koosevelt Avė.

Queens, LT., N.Y. — DE 5-3261 
DE 5-3261

STELLA D'ORO Italian Cuisine — 
“A Fabulous Roman Palace Setting” 
Cocktail Lounge, Dinner & Supper 
k la Carte. Party facilities.— oe>06 
Broadway, near 238th St., N. Y. C.

Diners Ciuo - American Express 
Free parking on our own lot. Closed 
Monaays. Call ___ ______ Kl 3-2245

EXPERT FITTING - ALL ALTER- 
AT1ONS - DRESSES AND SUnS 
made to order. Free Pick-up and 
Delivery.

' Mrs. THOMPSON . Dressmaker
377 Second Street, BrooKlyn, N.Y. 

Call H V 9-da83

Liberty Art Photo Studio. Come in 
now tor your Xmas girt photos — 
Photographers for aii occasions ... 
wedoings our specialty. Special con
sideration to Darbininkas readers A 
religious groups. Open Wed. 9a.m. 
to 6:30 p.m. Sun. 11 aan. to 5 p.m. 
or by appointmenL Tek VI3-3605, 
125-11 Laoerty Avė., Richmond Hill

TORTAI - PYRAGAIČIAI 

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams 

1643 SECOND AVENUE NEW YORK 28, N. Y.
(Between 85th & 86th Sts.)

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais kreipkitės

For Scotch, Engiish and Įrišti

REAL ESTATE

Elmont, L.I., St. Barnabas Parish & 
parochial school. Immeculate 3 bed- 
room brick ranch, landseaped plot, 
eat-in kitehen, living, dining room, 
att. garage, downstairs paneled of- 
fice-aen, įaundry rm, playroom. Ex- 
tras. Priced for immediate sale. 2 
blocks to A & P, Shopping Center, 
transportations. Owner. LO 1-0832.

FOOD ur all NaTIONS 
tLuigs ui j.,.x|A>rvcu Bccr 

244 FlaiLKiSii ^x«e., B_ 1;, N
' Prtone N^8-lu/7

THE SYLVIA SHOPFE 
JUNIOKS - 2tiSSJbS - \VOMENS 

liuii Ni-cuiy xine

ITALIAN SPECIALTIES for 
HOLJLDAY GIFT G1V1NG 
METROPOLITAN WINE 

& LIOUOR CO.
Choice Wines, Liquor. Prompt Free 
Delivery. — 474 9th Avenue (Betw. 
36 - 37 Sts.) ................. . LO 3-1136

Low Prices for Xmas Bicycles, Ve- 
locipedes, Wheel toys; Full line of 
juvenile turniture, also bicycle and 
oaby carriage wheels with or with- 
out tires & mbes; cribs & mattres- 
ses, also hardwar-» tor cribs-do-it- 
yourself. K & K sUPPLY CO. 146 
Cnambers St., New York 7, N. Y. 

Tel.: BE 3-8958

INSURANCE - REAL ESTATE

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avenue Richmond Hill 18, N. Y.

Tel. VIrginia 6-1800

IR ANTROSIOS PUSES

BB
AA

INgersoll 9-0500

D
tacijai akyse tų, kurie jį gali

A
parašymo.

R. Kezio pasipiktinimas yra Šalčiaus vardu, antrasis su R. JOYCĖ Floor Serapinų Co. -— 8414ROOMS AND BOARD

Ų

RESTAURANTS

REX MANOR CATERERS

baras - restoranas

ROOM AND BOARD 
FOR ELDERLIES

Vienintelis atstovas Amerikoje šių vokiškų 
svečių kambario spintų

Special Care - Considetation - Diet 
Refined Family. Highly recomended 

Reasonable Rates 
Call Anytime — 
FReeport 8-6063

liais, nuo “savęs” pridėdama,

girta xor a. i-osiei_,, ^po,vs- 
wear, Lmgene, SlacKS & Sweaters. 
Uni-Card, Cnarge Plan. — 67 Vic- 
toria Blvd., TOMPK1NSVILLE, S.I.

Tel. GI 7-1911

refinished likę new.. If you want 
the Best—remember Joyce Floor

jog Kezys einąs šalčiaus ke- sistoja į okupanto poziciją ir

prieinamiausią kaina

KATALOGAS 
pareikalavus prisiunčiamas veltui

Refrigeration & Washing Machine 
, Service

Repairs on all makes, all models,

“tikrai” žinome, ką kalbė- bas — kritika Vlikui, insinua-

Institutions. Call CL 1-5515 Day or 
NighL

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

Tel. RE 4-4428

nuine factory parts, prompt cour- 
teous servicė. IN 9-0500

Adolfo SCHRAGERIO

A

SCHALLER&WEBER

New Torte

(atkelta iš 3 psl.) 
tais komjaunuoliais kalbėjosi, 
tikrai nežinome, o kiti čia jau 
sako, kad, girdi Kezys einąs 
šalčiaus keliais”.

Paliestasis R. Kezys Darbi
ninko redakcijai sakė, kad jis

mus Helsinkio festivalio metu), 
ėjo ir į amerikiečių visuomenę; 
skelbdamas minti: jei afrikiečių 
gentim leidžiama apsispręsti už 
nepriklausomybę, tai ir toki 
kraštai kaip Lietuva, Latvija ir 
Estija turi turėti teisę savo li-

Eastchester - Bronxville Manor — 
Lovely 3 bedrm, bath, thru hall 
Colonial. Dead end street.Conveni- 
ent transit, schools. Deep plot, large 
screened porch, finished basement. 
Move-in condition. Low 30’s. Įm- 
maculate Conception Parish and 
parochial school. Owner. WO 1-4732

This Xmas Give Your Boy the Gift 
He VVants —

KANTOR’S BICYCLE STORE 
Authorized Agent for all English & 
Domestic Bicycles; also juvenile 
turniture. Guaranteed Saies and 
Repairs. —; 442 Claremont Pkwy, 
Bronx, N. Y. LU 3-1U8U

Large Selection of Shoes for Men 
and Women imported from France 
and Italy. Latest styles at prices 
inore reasonable than in America. 
One triai will convince you.

FINE IMPORTED SHOES
782 Lexington Avė. (60 - 61 Sts.) ' 

TE 2-8182

tokį Vienybės skelbimą laiko kimą apspręsti (žr. jo laišką 
insinuacija ir kenkimu jo repu- Daily News).

Tai dvejopi keliai. Nėra es-
pažinti tik iš Vienybės tokio minis dalykas, kad šioje vieto

je pirmasis kelias sutapo su A.

suprantamas, kada Vienybė ta- Kezio vardu. Esminis tai, kad 
riamai “kitų” vardu skelbia, pirmasis kelias yra tų, kurie at-

jog “tikrai nežinome”, ką jis 
kalbėjęsis su tais komjaunuo
liais ...

skelbia jo tezes, antrasis kelias 
yra tų, kurie stoja prieš oku-
pantą, nors ir vieni ir kiti no
ri tikėti, kad jie nori gero Lie-

Nežinome “tikrai”, nė ką tuvai, kaip to norinti ir V. Tys- 
kalbėjosi A. šalčius, tačiau lavienė, rašydama savo pasta-

jo viešai vienas ir antras cijas R. Keziui.
lietuvių visuomenei ir ameri- Katrą kelią ar tarpą tarp tų 
kiečiam. O čia ir yra esminis kelių pasirinks V. Tysliavienė, 
kelių skirtumas. A. šalčius 
viešai paskelbė atsisakymą nuo 
kovos už Lietuvos nepriklauso
mybės siekimą ir tą kovą pa
smerkė; viešai pasmerkė vals
tybės departamentą, kad jis 
nepripažįsta Lietuvos okupaci
nio režimo; aktyviai ėmėsi ak
cijos per Kongreso narius už 
okupacinio režimo pripažinimą, 
viešai įsikinkė į to režimo pro
pagandą tarp lietuvių visuome
nės. netgi klastodamas valsty
bės departamento nuomones. 
Tai vienas kelias. Romas Ke
zys, priešingai: jis ėjo į lietu
vių visuomenę (žr. Dirvoje jo 
straipsnius apie jo pasikalbėji-

vykdama Lietuvon ir iš jos grį
žusi, belieka stebėti.

Planning a Wed<fing? — Then see 
THOMAS CATERERS

We serve private homes, offices & 
clubs. Stardust Manor — private 
banguet halls: waiters & waitresses. 
Special consideration to religious 
groups. Nassau, Oueens, Hl 1-7390; 
76* 40 SL Brooklyn, N.Y. TR 1-1230

VVeddings, Engagements, Ali Sočiai 
Functions. Reserve now for Thanks- 
glving. $3.75. Children—half price. 
New Years E ve: Gala Floor Show, 
Entertainment, Dancing. Favors. 
Make reservations early. 1100 60th 
St.. B’klyn; GE 8-9556, GE 8-9767.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

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

Finest Custom Picture- Framing — 
Many fine paintings rh- Xmas. We 
are sacriiicmg our entire stock of 
original paintings at Below-Cost 

, Prices. Come early for choice se
lection. GILBERTE ART CENTRE 
3509 Johnson Avė., Bronx (River- 
aaie) at 235th Street. — Kl 9-3800

RAY’S ITALIAN BAKE SHOP
Italų - europietiška amerikonų mė
giama duona, sviestainiai, pyragai, 
tortai ir sausainiai — šventėm, ves
tuvėm ir įvairiems pokyliams. Pa
mėginkite ir įsitikinsite* 304 — 5th 
Avenue & 2nd St., Brooklyn, N. Y., 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 - 10.

Turime nuolat mūsų sandėlyje {vairaus dydžio 
bei įvairaus medžio. Baldas išardomas ir pri
statomas į bet kurią JAV-bių vietą.

336 East 86th St., N. Y. C.

D

SANDĖLIS VISOKIŲ
A R B A T 2 O L I

PALANGOS 
TREJOS DEVYNERIOS

yra augalinis sutaisymas, susideda 
grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, sėk
lų ir Žolių. Kiekvienas kas tik nori 
būti visada sveikas, turėtų vartoti 
TREJANKĄ — tai geriausias vais
tas nuo dispepsijos, vidurių užkie
tėjimo. nevirškinimo, stokos apeti
to. širdies supykinimo, išpūtimo, 
pilvo sugedimo, reumatizmo, neu
ralgijos, kosulio, gerklės skaudėji
mo, karščiavimo, krupo, blogo ūpo, 
bendro nusilpimo, inkstų ir kepenų 
ligų- .

Kaina su persiuntimu $1.50
Visada gaunama pas:

FLORAL HERB COMPANY
Box 305, Clinton, Indiana
Dept. 9 — J. Skinderis

Pastaba: Kartu su užsakymu pri- 
siųskite ir pingus, kitaip užsakymų 
neišpildysime. Kanadoje 50e ekstra.

Augščiausios kokybės produktai /
• Mūsų krautuvėse geriausios dešros • Kelionei ir TV užkandžiui, kumpiai, įvai
riausios mėsos ir kiti produktai • Užeikite — įsitikinsite!

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6
___ ________ Avė. — VA l-7$8« 
AstorUuje — 38-88 Steinway SL — AS 4-»l$

- 31$ PfMrt Street — IV 3-S5M 
41-88 Mala Street — Hl 5-Ž5S8 

Hefclits — tt-18 37th Avenue
— DE 5-1154

Gift'wrapped for Xmas and New 
Y e ar Holidays

LAMBEK S LIOUOR STORE 
Best ąuality domestic and imported 
Wines and Lkjuors, Gift Baskets. 
Free delivery. — 161A Westchester 
Avė., Bronx, N.Y., Soimd View Sta.

Tel. Tl 2-3100

EVERBĘST PORK STORE 
74 Westchester Sguare, Bronx, N.Y. 

HOME MADE SAUSAGE 
Finest Pork, Veal and Beef 

Pouftry Fresh Daily 
_ UN 3-9007

NEMETH A "i/tAIER, Proprietors

ALBERT MAIER, INC.
Kiaulienos krautuvė. Geriausia kiau
liena ir kiti mėsos produktai urmu 
ir mažais kiekiais.. Kasdien Švie
žios — namą gamybos “Kielbassy”. 
1927 Washington Avė., Bronx 57, 
N. Y. TRerriont 8-8193

For Better Wedding and 
Week-End Dancing 

TUXEDOB A L L R O O M
Offers the Finest

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

New York City

FUEL OIL, INC.
Oil Bumers Installed and Serviced. 

24 Hour Telephone Service 
NE 9-9637 or EV 9-3696

Special consideration to Religious 
Institutions.

WAKEFIELD DETECTIVE 
BUREAU

Buildings, Industry, Home protec- 
tion. Uniformed guards, private po- 
iice, eseorts, plain cloths, agents. 
Investigations — no family matters. 
1334 E. Gunhill Rd.. Eronx 69, N.Y.

Telephone: OL 4-5000

DON'T BUY DIAMONDSI! 
until you have seen us. 
DIAMOND CUTTERS 

Compiete seleetions at savings 
40% A more. Come see them 
eut: no obligation. Call Fac- 
tory for appointment: 

JU 2-3549

JOSEPH LIEBCAK FURNITURE, 
Ine. Funtfture & Bedding. Compiete 
fumishers of entire homes and oc- 
casional pieces. Special Discount 
with this Ad :10% off on anything 
you buy. This is a Catholic Store —; 
1382 Ist Avė. (beL 73 & 74th Sts.), 
New York City. — Call RH 4-3993.

Vedėjas: Helmut Vollmer
KASDIEN KONCERTAI^* < vai popiet

Matom smHikimo vieta
Kiekvieną vakarą tokiai ir Šiaip 
kas praleidžiamas pilė Niek Aversano vado
vaujamo orkestro. Dainuojantis virtuozas —

lai-

ir baritonas Jay Gaymor.

• (Buvusi Cafė Wlenecke) Pulki europėjtnė virtuvė

Tarp 2-os ir 1-os Avenue • TR 9-0*00
Atidaryta kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakaro 
Antradieniais ir šeštaffieniais 9 iki 6 vai vak.

REP UBLIC
Liquor Store, Ine.

322 UNION AVĖ. „BROOKLYN II. N. Y.
Tel. EV 7-2089

JURGIS J. JOKŪBAITIS, Manager

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, kon
jakų, midų — šventėms bei kitokioms progoms.

WHITE HORSE TAVERN

PRANAS BKUCA8, savlnlnkM

85-1$ JAMAICA AVĖ. Woodh*VM 21, H. T. Irt

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

WM1» GAUBI TAVOM

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas 

1883 MADISON STREET 
BROOKLYN 27, N. Y 

(Ridgewood)

Salė vestuvėm Ir kitokioms

mos rūiles lietuvHkas maio-
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DISPLAY

. Dr. J. Grinius

šią
ge-

Ligšiol, per 22 metus, Alto 
centrinė įstaiga buvo prisiglau- 

i “Naujienų” redakcijoje.

Prieš koncertą vietinėje a- 
merikiečių spaudoje, Waterbu- 
ry American, buvo pranešta 
apie šį radijo koncertą ir su
pažindinta su Maironiu.

puošta, šokiam gros Radionovo 
orkestras. Vakarienę paruošti 
apsiėmė patyrusi šeimininkė 
Uogintienė. Visa eilė asmenų

Naujų moly sutikimas
Lietuvių bendruomenė ren

gia tradicinį Naujų Metų suti
kimą šv. Juozapo parapijos sa-

* WATERBURY, CONN.

lietuvės

nešimą tarptautinių santykių 
klubui Santa Fee. Diskusijų me-

"Florai Herb” yn > 
»t*bi priemonė pi* 

CMl priežiūrai ir natūri 
spalvai atstatyti. Be 

tų ir chemikalų atstatoma nata 
plaukų spalva, itny kate galvos c 
niežėjimas. Plaukai tampa fM 
žibantys, mtaktti, sveiki ir tag 
lakuojami. Neatrodo dalyti, 
siųskite ft-OB ut dMele « oa. bos 
Kanadoje Garantuojame, 
aite patenktntt. — TROPICA1 
DepL A: PXX»ex tos, CHataa, I

— Lietuviu filatelistų drau
gija Chicagoje leidžia savo biu
letenį “Lietuvą”. 'Lapkričio 
numeryje supažindina su Lie
tuvos pašto ženklais, duoda

AMERIKOS LDETUVUJ TARYBOS STRIMS BiURAS CHICAGOJE
f Cirbulėnas.

tu buvo išsamiai nagrinėtas ir

Tėvynėje ir

NEBŪK ŽILA;

tuvoje apsilankius —- Ą | 
to Soviet Oceupied Litiniai 
Tokiu vardu angliškai /

ROSCOE 
MODERN HOME IMPROVEMENT

78 metų, lapkričio 30 mirė 
tsburghe. Palaidotas gniodįįB^B 
4 iš šv. Kazimiero lietuvių- 
nyčios šv. Marijos kapinėsS;-:|||f 
Homstead, Pa. Nuliūdime pa^lO 
ko tris dukteris ir gimines 
tuvoje ir Amerikoje. VehonM<g| 
daug gelbėjo vargstantiem 
bire ir Lietuvoje. Yra daį^W 
kam padėjęs atvykti į JAV fi g 
Vokietijos.

— Mykolas Saulius, Denv& į
rio, Col., simfonijos orkestro |
dalyvis, pakviestas čelo grotk Jį*, 
“The Denver Trio”. Pirma^^H 
koncertas buvo spalio 21 Inter- 
national House Denvery. Tri- .įį 
jo išpildė Beethoveno, Genme* j 
ro ir Dvorako kūrinius. Sausio Ig 
mėn. koncertuos Colorado mu-" 
zikos mokytojų suvažiavime. |||

— Dr. Petras Karvelis lajk M 
kričio 17-18 buvo nuvykęs į vai- 
karinį Berlyną, kur buvo suvsf 
žiavę krikščionių demokratų 
atstovai iš įvairių kraštų. Dr. 
P. Karvelis kalbėjo Lietuvos ir 
kitų Baltijos valstybių reika- įįį 
lais.

— Dr. B. Paliokas, St. Michar 
el’s kolegijos Santa Fee, Neį 
Mexico, profesorius, neseniai - Jy 
darė politinės apžvalgos pra- /■.

mus pavergtoje Lietuvoje, Ja 
ten atsilankius 1961 metab 
Leidinys turi 161 pusi., kata 
1 dol. Tinka amerikiečių visut 
menėje platinti. Galima užsakj 

1 ti adresu: Uthuanian America 
Council, Ine., 1379 So. Kalstei 
Str., Chicago 8, DL

— Šveicarijoje Ingebohlyje 
lapkričio 14 mirė sesuo V. Mį 
sonaitė, kilusi iš Jodaišių km 
Lietuvos. Buvo 56 metų, v9 
nuolyne išgyvenusi 26 metOU 

' Brockton, Mass., gyvena jos ai

G R O S s 
PAINTING CONTRACTORS

Inside and Outside - Painting on 
Credit 1-5 years to pay - No Down- 
payment or Security - Quality gua- 
ranteed. General Contractora — 
2201 Avenue M. Brooklyn, N. Y„

CL.3-S008

atviručių su lietuviškais moty
vais ir įrašais galima gau& 
rašant adresu: Ateitininkų Fe
deraciją 910 Willoughby AyA, 
Brooklyn 21, N. Y. Dvidešimt 
atviručių su vokais tik 1,00 dOL.

Tai naujausią laiky Lietuvos- 
istorija, parašyta lengvai, pė-;. 
traukliai ir įdomiai. 319 psl. ? 
Kaina tik 4.00 dol. Užsakymus.'* 
siusti: -ė g

FRANCISCAN FATHERS 1 &
PRESS .

•10 Willeughby Ave^ 
Brooklyn 21, N. Y.

GERIAUSIA DOVANA 
KALĖDOM!

Kan. A. Steponaičio
atsiminimai

bendrų . filatelijos žinių. Biule
tenį redaguoja Eugenijus Pet
rauskas, 7742 So. Troy Str., 
Chicago 52, Dl. -

INTERIOR - EXTERIOR
Finishcd Basements - Modern Baths 
- Roofing - VVaterproofing. Reaaon- 
able ratea. Ali work guaranteed. 
691 Lincoln Place. Brooklyn. N.Y.

IN 7-5251

Maironio metus' įspūdingai 
paminėjo šv. Juozapo parapi
jos choras, vadovaujamas kom
pozitoriaus A. Aleksio. Choras 
lapkričio 25 nuo 1 iki 1:30 po 
pietų per radijo stotį WWC0 
surengė koncertą, skirtą Mairo
nio garbei.

Choristai pakilioje dvasioje 
ir nuotaikingai išpildė Nauja- 

' lio Sasnausko, Šimkaus, Alek
sio; daipas, parašytas Mairo
nio žodžiams. Solo partijas at
liko K. Sehokas ir J. Brazaus
kas. Iš Maironio kūrybos jaus
mingai paskaitė Kazimiera Čam- 
pienė.

Kad supažindintų lietuviškai 
nesuprantančius radijo klausy
tojus, apie tautos atgimimo 
poetą Maironį ir jo kūrybą 
angliškai žodį tarė kun. E. Gra- 
deckas. Programos pranešėja 
buvo choro pirmininkė Marce- 

/ lė Andrikytė.

Paterson. N.J.
__Vincas Čemolis, 56 metų, 
mirė lapkričio 10 po ilgos ir 
sunkios ligos. Ilgus metus pri
klausė lietuvių šv. Kazimiero 
parapijai, buvo didelis jos 
ramstis, beveik visų parapijos 
parengimų pirmininkas. Prik
lausė šv. Kazimiero draugijai, 
eidamas įvairias pareigas val
dyboje. Nuliūdus liko žmona, 
6 dukterys, 3 sūnūs ir 8 vai
kaičiai.

Bernardas Obelevičius 76 
metų, mirė gruodžio 1 d. Buvo 
daug nusipelnęs senos kartos 
lietuvis. Daug metų giedojo 
šv. Kazimiero lietuvių parapi
jos chore, ilgus metus buvo 
pirmininkas L.R.K. Susivieniji
mo, priklausė šv. Vardo ir šv. 
Kazimiero draugijom. Kelis kar
tus buvo išrinktas šv. Kazi
miero draugijos valdybom Nu
liūdus liko žmona, kuri jau 20 
metų vadovauja vietos šv. Li
nos draugįjai, dukterys Ona 
Obetevlčiūtė ir Marija Justie- 
nė, žentas Vincas Justas, šv. 
Kazimiero parapijos vargoni
ninkas, ir vaikaitis Vincas Jus
tas, Jr.

svečių grupes. Vietos užsisako
mos ne vėliau' ^gruodžio 29 
Spaudos knygyne ir pas valdy
bos narius — Vileišį, Kiemaitį, . 
Valiūnienę, Igaunį, Tonkūną, 
Valkauką. Kas norėtų rezer
vuoti visą stalą, prašoma pasi
skubinti. Stalų skaičius ribo
tas, — tik 16 stalų. Į sutikimą 
kviečiamos ir apylinkės koloni
jos — Bridgeporto, New Have- 
no, Stampfordo, Manchesterio, 
Hartfordo. M.K.

Westem Avė., Chicago 29, Illi
nois.

E čia plauks visos Alto in
formacijos ir čia bus laukiamos 
žinios, informacijos ir sugesti
jos iš Lietuvos laisvinimu be

Prašau dėmesio! PAKEIČIA
MAS Amerikos Lietuvių Tary
bos centro adresas. Nuo da
bar visais šios mūsų bendrinės 
Lietuvos išlaisvinimo organi
zacijos reikalais prašome kreip
tis adresu: Amerikos Lietuvių sisielojančios lietuvių - visuome- 
Taryba arba Lithuanian Ameri
can Council, Ine. 6818 So.

MAIRONIO STIPENDUV FONDAS
NEW HAVEN, CONN

Lietuvių bendruomenės New 
Hąveno apylinkės valdyba 
baigdama Maironio metus, į- 
steigė Maironio stipendijų fon
dą, iš kurio bus teikiama para
ma mokslus einančiam lietu
viškam jaunimui. Fondo lėšas 
sudarys pajamos iš parengimų 
ir aukos. Uolus mūsų apylin
kės bendruomenės narys ir vi
sų darbų rėmėjas klebonas J. 
Matutis, jau paskyrė 25 dol. 
auką.

Kandidatas stipendijai gauti 
turi būti lietuvis, aktyvus L. 
Bendruomenėje, išbuvęs nariu 
ne mažiau, kaip vienerius me
tus. Stipendiją gaus daugiau
siai surinkęs taškų už lietu-

viską veiklą lietuvių kalbos 
mokėjimą žodžiu ir raštu, daly
vavimą sporte, tautinių šokių 
grupėse, choruose ir t.t. Ruo
šiami atitinkami pareiškimai 
stipendijoms gauti, juos bus? 
galima įsigyti apylinkės valdy
boje.
Lituanistinė šeštadieninė mo
kykla, išlaikoma LB apylinkės 
rūpesčiu ir suteikiamom lėšom, 
jau veikia arti dešimt metų 
Mokyklą paremia Alto, SLA, 
ir kitos organizacijos bei atski
ri asmenys, šiais metais mo
kyklos vedėja ir mokytoja yra 
prityrusi pedagogė, baigusi Vy
tauto Didžiojo universitetą 
Kaune, seselė Imelda iš Hart-

nės.
Jau pradėjusį veikti centri

nį biurą globos ir tvarkys . Al
to centro valdyba. Biuro reika
lų vedėjas bus samdomas. Kiek
viename mėnesiniame
kime vedėjas valdybai pateiks 
pranešimą iš įstaigos darbų.

Po visuotinio Alto suvažiavi
mo, buvusio š.m. liepos mėn. 
pabaigoj, po kelių naujosios 
padidintos centro valdybos su
sirinkimų, vienbalsiai buvo nu
tarta steigti Chicagoje centri
nį Alto biurą, šiam nutarimui 
vykdyti buvo sudaryta komisi
ja iš Eug. Bartkaus, dr. K. 
Draugelio, dr. V. Šimaičio ir J. 
Talalo, kad surastų įstaigai tin
kamas patalpas. Komisija savo 
darbą gerai ir greitai atliko — 
biuras jau įsteigtas.

Biuras yra įsteigtas pačiame 
didžiausiame Amerikos lietuvių 
centre Marųuette parko rajo
ne, šalia Lietuvių aikštės (Lit- 
huanian Plaza), kur gyvena ir 
Alto Centro valdybos narių 
dauguma. Mūsų biurui vietą 
(pora didelių kambarių) ir salę 
didesniems susirinkimams už
leido Amerikos legiono Don 
Varno posto vadovybė, šio 
posto nariai visi yra lietuviai, 
JAV karų veteranai.

Nuoširdžiai dėkoju Don Var
do posto vadovybei, užleidusiai 
Alto centriniam biurui patal
pas nemokamai; atlyginama 
tik už šviesą ir šilumą. Supran
tama, kambarių išdažymas ir į- 
rengimas biuro reikalams buvo 
pačio Alto rūpestis. Mes laiko
me, kad postas, tokiomis sąly
gomis užleidęs biurui savo pa
talpas, žymiai prisideda prie 
Lietuvos išlaisvinimo darbų, 
nes sumažina Alto administra
cijos išlaidas, kurios yra reika
lingos daugeliui kitų reikalų. 
Ačiū.

bei savaitraščio “Sandaros” 
leidėjams, kurių patalpom ir te
lefonu buvo naudojamasi Alto 
reikalams, nes vienoje redak
cijoje buvo pirmininko raštinė, 
o kitoje — iždininko. Taip pat 
ačiū ir visiems kitiems lakraš- 
čiams, kurie nesigailėjo vietos 
Alto rekalam garsinti, kurie 
skelbė atsišaukimus, komunika
tus, apyskaitas ir straipsnius 
apie mūsų organizacijos veiklą 
susietą su Lietuvos išlaisvini
mo pastangomis. Lauksime to
kios pat spaudos talkos ir atei- 
tyje-

Apie artimiausius Alto ir jo 
centrinio biuro uždavinius bus 
painformuota po centro valdy
bos susirinkimo, kuris įvyks 
jau naujoje būstinėje.

Leonardas šimutis 
Alto Pirmininkas

Knygos Kalėdom
Darbininko spaudos kioske 

galima gauti pačių naujausių ir 
anksčiau išleistų knygų: Dr, P. 
Mačiulio, Trys ultimatumai, 2 
dol., J. Daumanto, Partizanai 
4.50, Pr. Alšėno, Tūkstantis 
šypsių-3, V. Biržiškos, Aleks- 
andryno I tomas-10, Alės Rū
tos, Priesaika-3,25, žvaigždė 
viršum girios-4. Jono Aisčio, Po- 
ezija-6. L. Andriekaus, Saulė 
kryžiuose-3. J. Vaičeliūno, An
trasis pasaulinis karas-5, K.V. 
Banaičio, 100 liaudies dainų su 
gaidomis-3.

Spaudos kioske yra ir dau
giau knygų, kurios tinka kalė
dinėm dovanom. Gaunamos vi
sos lietuviškos plokštelės, al
bumai, maldaknygės, lietuviški 
kryželiai, anglų kalba įvairūs 
leidimai apie Lietuvą, kalėdi
nės atvirutės ir k.

Darbininko spaudos kioskas 
adaras nuo 0-12 ir 2-6:30 vi. 
popiet išskyrus sekmadienius. 
Yra prie Jamaica traukinėlio 
Myrtle ir Broadway St., 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 21, 
N.Y. Tel. GLenmore 5-7281.

MIRĖ JONAS LIUDVINAITIS
Lapkričio 30 Lindene mirė 

plačiai žinomas lietuvių visuo
menės veikėjas Jonas Liudvi- 
naitis, sulaukęs 69 metų am
žiaus Velionis buvo gimęs 
1893 sausio 13, Juškų k., Ku
dirkos Naumiesčio vaEčiuje, ša
kių apsk. Į Jungtines Ameri
kos Valstybes atvyko 1913 ir 
apsigyveno Newarke, N. J., 
1918 persikėlė į Linden, N.J. 
ir veikė vietos katalikiškose ir 
bendrinėse organizacijose.

Prieš 35 metus, pamatęs, kad 
lietuvių vaikai Lindene pamirš
ta lietuvių kalbą, suorganiza
vo lietuvišką mokyklą ir surin
ko 40 vaikų. Lankiusieji 
mokyklą ir šiandien dar 
rai lietuviškai kalba.

Jis organizavo mitingus 
eisenas, rinko parašus ne
lietuvių, bet ir svetimtaučių 
tarpe kai Amerika pripažino 
Lietuvą dę jure. Organizavo 
Lietuvai paskolą, parėmė Da
riaus-Girėno ir Vaitkaus skri
dimus. Vėliau karo ir pokario, 
metais Lindene įsteigė Balfo ir 
Alfo skyrius ir ilgus metus bu
vo pirmininku. Atvykus tremti
niams į Lindeną, jiems miesto 
bibliotekoje suorganizavo ang
lų kalbos kursus, nevienam su-

rado geresnį darbą, padėjo į- 
sigyti tinkamą nejudomą turtą.

Jo darbštumu ir energija 
yra užsikrėtusi ir žmona Ago
ta, kuri veikia Įvairiose orga
nizacijose, choruose ir yra ži
noma kaip didelė labdarė. Prieš 
4 metus lėktuvo katastrofoje 
žuvo jo sūnus, kuris buvo pri
vataus lėktuvo pilotas.

Neto Yorko Lietuvi,
Ar pavalgydinai alkaną, apdengei nuogą brolį?

Ar paaukojai Balfui?
Iškirpk Šį kamputį ir pridėjęs auką pasiųsk Balfui —

105 Grand St., Brooklyn 11, N. f.

Siunčiu savo auką $............... vargstančių lietuvių šalpos
reikalams.
Pavardė, vardas ..................... ............................ .....................

Adresas ....................................... ...........................................
(Janų auka. Balfui yra Tax dcdnctiblc)

fordo. Vaikai ją labai myli ir _  _____________ __
pamokas noriai lanko. Mokyk- dusi “Naujienų” redakcijoje, 
loję šiais metais yra 19 moki- ją tvarkė Vykdomojo Komite- 
nių. Mokyklai patalpas klebo- sekretorius dr. P. Grigaitis, 
nas J. Matutis duoda nemoka- samdydamas Alto raštinės dar

bui pagelbininką. Alto centro 
valdybos vardu dėkoju to dien
raščio leidėjams už ligšiolines 
patalpas, už kurias taip pat 
nieko nemokėdavome. Atsily
gindavome tik už šviesą ir te
lefoną. Taip pat ačiū dr. P. 
Grigaičiui, per eilę metų tvar- 
kusiam sekretoriatą, neimant 
už tai atlyginimo.

Ačiū ir dienraščio “Draugo” • bažnyčios

mat
Naujų Metę sutikimą rengia 

LB apylinkė, šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, gruodžio 31 d~ 
Jau atspausdinti kvietimai ir 
bilietai. Norintieji juos įsigyti 
kreipiasi į. apylinkės pirm. A. 
Gruzdį tel. 624-2273. Tikimasi 
daug svečių ne tik iš vietos, 
bet ir iš kaimyninių lietuvių 
kolonijų. J. šaulys

LIET. FRONTO bičiuliai Chicagoje kultūros kongreso metu buvo susirinkę pagerbti dr. Jono Griniaus ir 
kitų svečių. Nuotr V. Maželio.

ATSISVEIKINIM AS IR PADĖKA
Palikdamas Amerikos žemy

ną, kur praleidžiau keturius 
mėnesius ir jaučiausi tos pačios 
Lietuvių Bendruomenės nariu, 
norėnčiau atsisveikindamas pa
dėkoti Amerkos ir Kanados n 
kultūros kongresui ruošti komi
tetui, Lietuvių Fronto bičiulių 
centro valdybai jų sambūriams, 
Ateitininkų Federacijos valdy
bai, sendraugiams ir studen
tams, Skautų akademikų val
dybai bei skautams, Lietuvių 
Bendruomenės apylinkėms ir 
asmenims, kvietusiems mane su 
paskaitomis, ir taip pat lietuvių 
laikraščiams, kurie apie tas 
paskaitas pranešinėjo ir jas 
įvairiai vertino. Dėkui visiems,

kurie mane gausiose kelionėse 
globojo, teikė įvairių informa
cijų, priglaudė savo namuose, 
vaišino, vežiojo, apdovanojo, 
patarinėjo arba kitaip padėjo, 
ypač kun. dr. A. Baltiniu!, kun.
V. Dabušiui, prel. P. Jurui, 
prel. P. Virmauskui, kun. P. 
Ažubaliui, kun. K Balčiui, Tė
vams Jėzuitams, Immaculata Se
selėms, Tėvams Pranciškonams, 
Akelaičiams, J. Brazaičiui, Bub
liams, Dambriūnams, Damu- 
šiams, Girniams, Jautokaitėms, 
P. Jurkui, Krokiams, Dr. Kli
mui, Musteikiams, Purinams, P. 
Skardžiuj dr. R. šomkaitei. dr. 
A. Šmulkščiui, V. Ramonui, 
Vygantams, R. Viesului, V. Vai-

tiekūnui, M. ir V. Ziaugroms. 
Šių ir visų kitų čia nesuminėtų 
atsiprašau, kad nepajėgsiu vi
siems parašyti padėkos bei atsi
sveikinimo laiškų ir visus pa
sveikinti su ateinančiomis Kris
taus Gimimo šventėmis.

Visiems Amerikos žemyne 
gyvenantiems lietuviams linkiu 
puoselėti lietuvių krikščionišką 
kultūrą, būti kūrybingais, nes 
lietuvių kultūros kūrimas ir 
jos pažanga yra pagrindinis 
laidas išlikti lietuviais ir su 
Dievo pagalba prisidėti prie 
mūsų tėvynės Lietuvos laisvės. 
New Yorkas, 1962. XH. 6.

Baltimores žinios
Suaugusių jaunimo klubas, 

gruodžio 15 rengia vakarą šv. 
Alfonso parapijos salėje. Klu
bas kiekvieną mėnesį turi kokį 
parengimą.

Kalėdinį vaidinimą rengia 
šv. Alfonso mokykla gruodžio 
16 parapijos salėje. Pradžia 3 
v. popiet. Bilietų galima gauti 
pas mokyklos mokinius ir prie 
salės durų.

Lietuvių, postas 154 savo 
metinį kalėdinį parengima turi 
gruodžio 16 lietuvių svetainės 
klevo kambary. Programa pra
sidės 2 v. Vaikams bus saldai
nių ir dovanų. Taip pat bus do
vanų ir suaugusiems.

Advento metu šv. Alfonso 
prieangyje renka

mos aukos raupsuotiems. Da
bar ten yra išstatyta įvairių 
nuotraukų iš raupsuotojų gy
venimo. Šios gražios iniciaty
vos pagelbėti vargšams nu
skriaustiems ėmėsi prel. L. 
Mendelis.
.... .Per Nekalto Prasidėjimo 
šventę giiiodžio 8 po kiekvie
nų mišių bažnyčios prieangyje 
rinko aukas Oblate Sisters of 
Divine Providence. Parapijos 
kunigai iš sakyklos kvietė žmo
nes aukoti šioms seserims ir 
paremti jų veiklą.

Įspūdingas narių priėmimas 
į Nekaltai Pradėtosios Švč. 
Mergelės draugiją įvyko gruo
džio 8 po 9 v. mišių. Mišias au
kojo sodaliečių dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Mergaitės 
po mišių viešai pareiškė ištiki
mybę Marijai ir atkalbėjo pa
sivedimo aktą.

__Jonas Obelinis
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HENRY WEYN& 4 SON, Ine.

FUNERAL. HOME

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY'S LięUOR STORE

Telefonas: Vlrginia 3-3544

: A
RELIGIOUS GOODS

HAVEN REALTY
nepasirodė.

Tel. VI 7-4477

Naujai atidarytas

GLENDALE LUMBER CO., Ine.

BAŽNYTINIŲ ŽVAKIŲ DIRBTUVĖ

RELIGIOUS CANDLES OF EVERY DESCRIPTION

Sav. B. KUČINSKAS

Brooklyn 11, N. Y.35 So. 8th Street

Resid. ILIinois 8-7118EVergreen 7-2155
DISPLAY

DISPLAY

CELENTANO
BROS.

Ideal Christmas GiftsIn NEWARK, BANGA TELEVISION
DR 9-214752 Springfield Avė.

Many fine Religious Gifts for Xmas 
at REMEMBRANCE SHOPPE — 
Medais, Rosaries, Statuary, Bibles. 
Crucifhces, Missals, Hummel figures 
ic Nativity sets. Largest seleetion 
of Xmas Cards in Richmond Hill. 
115-12 Liberty Avė, Richmond Hill, 
Queens; TeL VI 3-5471

Tai jūsų pagrindinė vieta apsirū
pinti vestuvių ir pobūvių tortais. 
Papuošti kepsniai Šventėm, ir su 
Ice Cream. Viską* kepama vietoje, 
taip pat pagal jūsų užsakymus. Pa
sinaudokite 3 didelėm parduotuvėm:

individual tastroetion gives you the 
resutt* yauaapect in a shorter time. 
Fordiuun Muaic A Dance, Ine. 327 
E. Fordham Rd, Bronx; CY 8-0907

Millbrook Wine 4 Lk]uor Store — 
Motthaven area, opp. M’brook hous- 
ing project. Open 8 am to 12 mid- 
night. Wines - Liąuors domestic & 
imported. Xmas gift wrapped from 
“a bottle to a case”. Free delivery 
in the Bronx. 575 East 137th St., 
near St. Ann’s Avė. Call MO 9-0853

M. Bruckhermer & Sons, Ine. Music 
Sales (Ėst. 1861) Big discounts on 
new and used accordions, guitars, 
trumpets, etc. Famous name brands 
Kay, Harmony, Gretch, Martin, etc. 
705 Grand St_ B’klyn, N.Y. 14th St. 
Subway 2 blocks; Grand St. & Met
ropolitan Avė. busses pass our door. 
Open daily 9 to 5 p.m. ST 2-3438

Floors seraped 150 sq. ft. price $15. 
We do Waxing at reasonable rates. 

ALL WORK GUARANTEED 
137-30 Bennent St~, Spring Field 
Gardens LA 5-9790

FLushing- 9-8563 
Charles Weydi^. Lic. Mgr. 

13-39 122nd St, Cotlege Point, N.Y.

WEST HEMPSTEAD 
-7thST, GARDEN CITY 

PI 8-9812

BICKCO.JHWEl.ERS INC.
Special on all 14- Kt. GoM Charms 
& Bracefeti Ag'ency for Longine, 
Bulovą, Hamilton, Eterna, Trifari 
and Coro Jreelry. Discount on all 
merchandte A peari necklace with 
all purchasesif presented with tins 
ad. 763 E. Trenaont Av. LU 3-0928

veltui — F.TD.

Ūse our Xmas Lay-away-plan. Only 
small down-payment sufficient to 
reserve your GIFTS until Xmas. 
Diamonds, Watches, Jewelry. Com- 
pare our low prices & high ųuality.

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

FORSONS JEWELER3. Fine Gifts 
for Christmas. Special: 14 Karat 
gold Engagement sets with genuine 
diamond, from $39.95 up. Large se
leetion of dlamons, watches, silver- 
ware, lead crystals. Fine gifts for 
all occasions. — 5111 5th Avenue, 
Bay Ridge, B’klyn; TeL TR1-0377

ARTHURPOST
$1 a Lesson — Singing, Guitar, all 
Instruments; Dsamatics, & Dancing 
Tutoring all School' Subjects $2.00. 
Special consideration to Religious 
Groups. CL 1-6029 ask for Arthur 
Post, 1736 Ralph Avė, Brooklyn.

CHRIITM AS TREES
Selected Blue Spruce. Nonvay Bal
sam Flr Fine all sizes Delivered. 

BVRUfAK NURSERIES 
PeeksMD. N. Y.; 914 PE 7-4060 

B5 0REGON ROAD
Special comidcTatton to religious 

Groups

GUEENS NATIONAL FLOOR 
SERVICE

We take all orders special priCe for Weddings and Parties 
Home-Made Bologna

Specialists 
in Italian American Foods

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

MOVOiG MLACHTNERY
Call Today for F*ree Estimates. All
Types of Machiaery Transported.

ROSI A GOLDMAN 
TRUCKING

331 Greettriai Street, N. Y. C.
W0 2-4856

THOMAS LINDHOLM Chiropractor 
1297 Lexington Avė., New York 28 
L E 4-5869, priima: pirmad., trečiad. 
ir penktad. nuo 11 vaL iki 7 vaL pp.

For the Most Important Gown in 
your life MARTHE’S Bridal Shop 
Custom made Bridal Gowns, Moth- 
er’s & Attendants’ Gowns, Cocktail 
and Formai lengths, individual fit- 
tings for the Bride. Marthe Di Gio- 
vanna, Your Parisienne Designer. 
417 Forest Av., SJ..N.Y. YU 1-6422

Mamrfacturcrs of a Compiete Line 
of Italian Style Foods; — also for 
sale at your local quality Frozen 
Food Counters.

Many Fine Christmas Gifts — 
AURORA BOREALIS 
Austrian Tin Cut Beads

Crystal & Colors for Rosaries 
Seed Peari Cross Necklaces 

OI MAR 194PORT CO.
4 W. 37th St.. N. Y. C. BR 9-1961

Grand Opening —“A New Pace on 
Park Place”. Textiles, Vestments, 
Statuary, Bronze Work, Religious 
articles, Habit material and Veiling. 
Special Discounts on opening of 
Store. JOHN LIONS CIE., 30 Park 
PI., New York 7, N.Y. BA7-3615. 
We ship merchandise all over the 
World Free of Charge.

H 4 B LIMOU8INE SERVICE 
Door to Door Pick Up 
Boro of Brooklyn Only 

24 Hour Service
Call ST 8-9140 for Reservations 

Special consideration to Religious 
Groups

DAN’S MOVING & TRUCKING 
BIG AND SMALL VANS 

We tranjportevervrhing any time 
Day or .Night 

CLEANING and DISPOSAL
103 Atlantic Ave.» Lynbrook, N. Y.
" " Tekfhone L Y 9-5894

CASH & CARRY .
Quality and Service since 1920 
73rd Place & Cooper Avenue 

Glendale 27, L. L 
VAn Dyke 1-1840

All new at Kneer’s! Planing Party? 
Fast! Delicious! Budget priced! — 
Outside Catering— in your Home, 
Religious center, Clubroom, Office. 
Come in or phone RA 8-9607, ask 
for Brochure ‘K’ — KNEER'S Gol- 
den Pheasant, 32-10 Broadway, 
Astoria, L.I.

Joseph Audrusis - TRAVEL AGENCY - R E AL ĖST ATE - Insurance

GIFT FOR THE SICK
Enroll YourLovečl Onės in Special 
Prayers for Health of Soul and 
ody. A card will be sent in your 
name. Donation $1.00

DAUGHTERS OF MARY 
HEALTH OF* THE SICK

Vista Maria, Cragsmoor, New York

SALCO MACHINE CO„ INC. 
FOR MOVING - RIGGING - 

DISMANTUNG& ERECTING
- Caft BE 5-3355

Ask for Sal Puglia 
LTTHOGRAPHIC MACHINISTS 

Repairs and Service

Patogios IMiųoltįjlmo sulygo*. Su nuolaida parduodame 
TELEVIZIJAS STEREO HI-FI FONOGRAFUS 
TRANZISTORINIUS RAOIO. DideM* nuolaMoa w- 
U8l:liww "Blaupuakt* Radto-Marce aparatam*.
FrdEis giruitnotos — Pristatymas greitas

Darbo valandų*: kaMten tM 7 vai vak.; penktad. Dd 9 vaL vak.

PAINTING < KASTERI NG 
AIX BOROS

All our wdrk guararteed. Our work 
is fast and effldent at the most 
reasonable prfees. Remember if you 
want the Best—Call LA 8-3547 or 
HO 5-9387 — ask for Jim Pahner.

Newlv Opened —
F I O R I N O' S 

ITALIAN RESTAURANT
and Cocktail Lounge. Finest Italian 
Kitchen. compiete family dinners or 
k la carte; large seleetion of wines 
and liųuors. Business men’s lunche- 
ons served from 11 a.m. to 2 p.m. 
Open daily (excėpt Sun.): Tues.- 
Wed. - Thurs. 11 a.m. to 12 p.m.; 
weekends 11 a.m. to 3 a.m. — 99 
Ocean Avė. (comer Lincoln Rd.), 
Brooklyn. N. Y„ Tel. UL 6-9331.

HUNTINGTON OFFICE 
700 Park Avė. — HA 3-6068 

Priėmimo vaL pagal susitarimą.

La Rue Jack
Interationally Known 

PRIVATE INVESTIGATOR 
Identification Expert Civil - Cri- 
minal - Commercžal and Industrial 
Investigations. — 39 Broadway St 
New York Oty WH 3-9783

BENSON DRUG CO.
Bayridge r— Come in for your Xmas 
shopping. Free delivery. Open Sun- 
days till 2 p.m. Special considera
tion to religious groups. Call BE2- 
7025 — ask for Mr. RINALDI — 
6501 llth Avenue, comer 65th St, 
Brooklyn, N. Y. Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėn* 

vestuvėms ir pokyliams tortai 
nAT.TA Ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

N AT COOPER INC. 
BEAUTICIANS’ SUPPLIES 

& SHOP FKTURES
1103 Fulton St, Near Classon Avė. 

MA 2-4331 or ST 9-9734
Rep. of Koken and all Name Brand 

Products

MARIO’S
Trucking, Moving and Rigging

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

Ask for MARIO

SCOTTS Long Isfand’s Outstand- 
ing Sea Food Restaurant. Steaks, 
Chops. Cocktail Lounge; additional 
new beautiful private Dining Room 
accommodating to 85 people. Free 
parking. Meraber of Diners & Ame
rican Express Club. Call IL 9-9747; 
96-24 QueensBlvd.» Forest Hills, U

Nicholas Chiarelli & Son. Gifts for 
Xmas. Importers: wholesale, retafl. 
Fine religious Italian imports, gold 
chalices for memorials, rehg. sta- 
tues, rosaries, Nativity sets. Phone 
and Mail orders special attention. 
29 Jerome Avė. (near Drew St), 
Brooklyn, N. Y. — Tel. AP 7-2990.

Many fine religious gifts for Xmas. 
Over 3000 varieties of religious ar
ticles. Communion Breakfast souve- 
nirs, Missals. Statuary. etc. Rosa
ries rechained, repaired. replated; 
Nativity sets," Stables. MULLER’S 
Religious Articles (Ėst. 1852), 27 
Warren St. N.Y.C; 8. NY BA 7-8717

JONĖS FORVVARDING
TRUCKING AGENCY

Wortd wide: Slapping and Crating
- Free Estimates - Pick up and De
livery Service.
AIR FREIGHT - TRAIN - BOAT 

UL 7-5314
110 Rogers Avenue. Brooklyn, N. Y.

VETERAN Detective Bureau, Ine. 
Plain cloths or uniformed Guards, 
Investigators, fully insured, miss- 
ing persons traced. Civil, domestic 
and criminal.
4197 Park Avė., Bronx, CY 9-6620; 
1 DeKalb Avė., B’klyn, MA 5-6655.

MAURV McGEE
UNUSUAL ANTTQUE GIFTS for 
the Hard-To-Shop-For Person. — 
Novelty Boies, Brasses, Silver and 
a collection ef guaint items and od- 
dities. CHldren’s Fumiture, Books 
and Toys. 4 521 East 87th Street.

YU a-5523

HENRY FERRER CATERERS
Communion Breakfhsts $2.50, Group 
Dinners — Mon. toFri. $3.50, Wed- 
dings $4.00. Ezcepttonal florai deco- 
ratknu & orchids for Bridal party 
free; no corgake. Phone: Mr. Pepe 
TR 5-9882 - HA 9-4334; 1 Orange 
SL, B’klyn, NY. — New Proprietor.

SANTA MARIA SHOP
Compiete line of religious articles: 
Rosaries - Missals - Statuary - Reli
gious cards - Prayer books - Medais 
- Hummel Madonnas and Figures. 
Large Assortment of Christmas 
gifts. 2728 Church Avė., Brooklyn 
26, N. Y. Tel. U L 6-9395.

Kelionių biuras lėktuvais ir laivais. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, 
Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pinigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; Sekmadieniais popiet 1-5 vaL .
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

Dėmi* Baltery Ine. New Hyde Park, 
L.I. For the’Xm*s hoHdsys finest 
quaHty oMt fashioned baking. Wed- 
ding, birthday cakes, partry, pieš; 
ice cream cakes. We deifver, phone 
orders. Closed Tuesday. PI 2-8191. 
2123 HUMde Avė.. New Hyde Park. 
LX. One block Eut of Hercus Avė.

Šį sekmadienį mūsų pirmoji 
komanda keliauja į Yonkers,

GROŽIO SALIONAS 
"ROTA"

ANNA MASILIONIS — diplomuota 
specialistė. Baigusi Paryžiuje. įsi
kūrė Jamaicoje prie ^8 gatvės, ša
lia J. Andriušio įstaigos. Važiuojant 
Jamaica trau" ’
Forest Parkvvay . .
ATLIEKA DARBA GRAŽIAI IR 
PIGIOMIS KAINOMIS. Pusmetinės 
prasideda nuo $5.00 ir LL 
87-17 Jamaiea Avė. e VI 9-6948

LA L UI G I 
ITALIAN RESTAURANT

Family Style Cooking. ... Cocktail 
Lounge -vbere gourmets eat by 
choice andnot by chance. 1315 Ave- 
nne J (Bet 13tb A 14th SL); TeL 
CL 2-3458, uk for your geniai host

KR. LUIGI

96-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas: STagg 2-5938

LENNY’S PIZZERIA
THE BEST PTZZA IN TOWN
Our Spedalty is Sicilian Pizza 

We IDeBver
YouBing —We Bring

1855 Nostraad Avė., Brooklyn, N.Y.
BU 4-9Wl

EASY DOES IT Exterminating Co. 
No Pešt problem too big. Extermi- 
nating, Fumigating, Fogging, water 
bug expert. School graduat,e agent 
for Dept. of Agriculture. We travel 
Upstate New York. Call evenings 

Nl 5-7642
JOE DEE 1947 E. 13th Street

THE LOURDES SHOPPE Many 
Fine Gifts for Christmas: CathoHc 
hand made dressed Infants of Prague
- Nativity sets - Stables - Statuary - 
Chalices - Ciboria - Rosaries - Cards
- Pictures. etc. Come in now—shop 
earlv. Mail/Phone orders accepted. 
697 5th Av.. B’klyn. NY; HY 9-7306

CHANDEUERS 
and UGHTING 

FDCFURES
FOR EVERY ROOM 
LARGE SELECTION 

Free Parking — Open Evenings 
STERN GLASS

140 SL A Grand Concourae 
MO 5-4300

486 Rosevillc Avė.......... HU 4-1436
202 Bloomfield Avė...... HU 4-1521
850 So. Orange Avė........ ES 5-7046

FLATBUSH CAR WASH 
1630 Flatbush Avenue 

Entrance on Flatbush Avė. between 
Avenue H and I

ANTANAS VAITKUS, vedėjas
84-09 Jamaica Ava., Woodhaven 21, N. Y. • Tol. VI 3-^ffT7
- buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVE
340 Grand Street, BrooUyn II, N.Y. • Tel. STagg 2-4329 

Paų>igint<Hnis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVfiMS ir POBŪVIAMS '

Pristato į namus lietuviškus skilandžiu* ir sūriu*

TUVES. SALAS PARENGD4AMS 
IR SUSIRINKI1CA14S — VELTUI 
Adresą*: 40 E. 26th S^, N.Y£, N.Y.

TeL: MU 3-2928-
Savininkas VACYS STEPON48

KRUG Religious Supp<y Co^ Ford
ham Rd. Wholesale - Retail: Church 
supplies, Altar boys appafeL Sisters 
supplies, Vestments, Priest’s wear, 
.Chalices, Missals, Rosaries, Statues, 
Hummel figūrines. — 472 E. Ford
ham Rd. (opp. Forham university), 
Bronx; TeL WE 3-3983

fcENTALS
You Chn Įįy Rent a Brand New 
Namė^ Br« t 'F5fPBWRiTER « 
Low Rate -
APEX Typpriter and Stationery 
Corp. — EroHjm’s leading Type- 
writer, Stationery' & Office Supply 
Store. 555 > 5tix Avė., Brooklyn;

ST 8-4890

Book-Keeping and PayroH Service
Weekly,Mon.thly, Quarterly 

Reasonable rates. For fast, reliable 
Service call UL -9-6104 — ask for 

MR. JO NEL EIT 
Special consideration to 

Rengiaus Groups
CHOOSE

BAN FOR D . 
BEAUTY SCHOOL

for the Quick and Easy TRAINING 
METHOD Phone or Write for Free 
Booktet: Banford Beaoty School, 
165 W. 46 SL (B’way) PL 7-09S3

“CUSTOM” -WALL PAPER 
EXCLUSTVE DESIGN 

Made to your color spedfications 
SCH ATZ 

AMSTERDAM — SU 7-3276 
410 Amsterdam Avė. (79 SL), NYC

OVERHEAD GARAGE DOORS 
MąnuallycrElectrically Operated 

FREE ESTIMATES 
Call CY 8-7068

MODERN GARAGE DOOR CO. 
482 E. 180U1 Street, Bronx, N. Y. 

Speciajjgonsideration to 
fefipous groups

LiMuviv AK: NY Latviai 
7:1 (3:0>

LAK pirmoji futbolo vie
nuolikė ir toliau laikosi tre
čioje vietoje. Pereitą sekma* 
dieių vėl laimėjo du pirmeny
bių taškus, kai mūsiškiai su
pliekė latvius net 7:1.

Rungtynių pasekmė kiek 
klaidinanti, nes latviai nebuvo- 
šešiais įvarčiais blogesni. Pa
sekmę nulėmė mūsų greiti ir 
landūs puolikai, kurie prie var
tų susigrūdus, sugebėjo išnau
doti susidariusias progas.

LAK šį kartą žaidė tokios' su
dėties: Jankauskas; Vainius, 
Remėza II; Margaitis, Kulys, 
Daukša; Bileckis, Budraitis, Kli- 
veiSm, Stucky, Mileris (Fran-

CALLAS FLOWER SHOP Park 
Slope. Niek & Mary Galias, Props. 
Weddings, Funeral designs, Xmas 
Blankets, Wreaths, Sprays for the 
cemetery plot. Gift baskets. Flowers 
for all occasions. — We deliver.

Call NE 8-4206
661 Vanderbilt Avė., Brooklyn, NY

MOVING and 8TOR4GE 
Local and Long D^tance 

No job too amaB—none too large 
Handte Care 

Ca* GN 7-4250

282 HEMPSTEAD AVĖ. 
IV 1-7636 — IV 1-8603 

122 HEMPSTEAD TPKE.
IV 1-8006

Pirmame kėlinyje buvo kiek 
apylygis žaidimas su silpnai at
rodančiu mūsų puolimu. Stue- 
ky pasiekė pirmų dviejų įvar
čių, nors šiaip jau prastai at
rodė, visai nepaduodamas ka
muolio. Budraitis pridėjo tre
čią įvartį.

Mūsų prityręs gynimas netu
rėjo jokio vargo, tad ir saugai 
galėjo paremti puolimą. Tik 
Margaičio vienintelis sudelsi- 
mas leido latviams pasiekti 
garbės įvarčio.

Gynimas, kaip minėta, buvo 
neįveikiamas ir vietomis net 
per daug savimi pasitikintis; 
šlubavo padavimai.

Latvius stebino Kulys savo 
puikiu žaidimu. Baisu ir pagal
voti kaip LAK atrodytų, jei jo 
nebūtų?

Tolimesnę įvarčių krūvą su
kirto bendromis pajėgomis Kli- 
večka ir Budraitis.

Beje, patartina vadovui Ki- 
doliui griežčiau susitvarkyti su 
keliais komandos karštakošiais, 
kurie savo išsišokimais nedaro 
garbės lietuviam. Apskritai, L- 
AK futbolų komandą šį sezoną 
verta pamatyti žaidžiant.

šeštadienį mažučiai pralai
mėjo Eintrachtui 0:9, o jaunu
čiai 1:3. Sekmadienį jaunių B. 
komanda su Greek-Americans

LOUIS ROZSA Savęs you money 
on Juvenile Fumiture. Large assort
ment of toys, dolls, novelties; best 
buys on carriages, strollers, bicycles 
Ask for Louis you’ll save $$$$ on 
your Xmas shopping. — 700 9th 
Avenue (corner 48th St.), N.Y.C. 
Tel.: JU 6-1514.

Kaip matome, visos mūsų 
futbolo komandos yra pilname 
pirmenybių išsibėgėjime.

LAK Valdyba 1963 metams.
Pereitą penktadienį Lietuvių 

Atletų Klube įvyko 1963 metų 
valdybos rinkimai. Daugiausiai 
perrinkti tie patys nariai. Val
dybos sudėtis: — pirm. A. Vak- 
selis, vicepirm. — Vilpišaus- 
kas ir Grajauskas (naujas), ižd. 
Gasiliūnas. fin. sekr. Jankaus
kas, sekret. Kidolis (naujas), 
sporto vadovas Trampas (nau
jas); sporto sekretorius Remė
za Atletas.

studijoje ir samume. Patraukli 
saū jvairtan ixtovlam, posėdžiam. 
BttD ISLAND DANCE CENTER

90 Broadny, HEicksviUe. LL 
OV1-5300 - noo 2 v. pp. iki 11 v.v.

For Fast Efficient Service Call 
CL 2-3718

We also give King Kom Stamps

PADĖKA
A. a. mž Kęstučio Juozo Ja

saičio šeima nuoširdžiai dėko
ja visiem pažįstamiem ir prie- 
teliam, dalyvavusiem velionies 
laidotuvėse, užprašiusieji mi
šias ar atsiuntusiem gėlių prie 
karsto Dėkojame taip pat A- 
merikos Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos tastovams 
—inž. J. Gasiliūnui ir inž. K. 
Kizlauskui, tamsiem atsisveiki
nimo žodį koplyčioje, o taip 
pat Angelų Karalienės parapi
jos klebonui kun. J. Aleksiu
mi! ir kunigams — V. Piktur
nai, St. Railai ir J. Vaškiui, O. 
FM., paaukojusiem mišias ir 
palydėjusiem į kapines.

Manufacturers of 
CHENESE FURNITURE 

HONG KONG 
Retail Showroom

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

baigė 1:1, o jaunių A taškus 
gavo be kovos, nes Austria FC

rėš varžybose žaidžia su vie
tos airių vienetu Thistle. Rung
tynių pradžia 2:30. Jaunių A 
komanda 11:15 vai. žaidžia pir- 
mybių rungtynes su čekoslova- 
kais. Jaunių B komanda na
mie (Atlantic Avė. ir Milford 
Str.) 11:30 vai. žaidžia su Hota 
B. šeštadienį mažučiai 2 vai 
turi priešininku ukrainiečius, o. 
jaunučiai 3 vai — čekoslova- 
kus.

PADĖKA
Baltrušaičiai dėkoja visiem 

bičiuliam ir artimiesiem; kur 
rie dalyvavo jų 25 metų ve
dybinės sukakties pobūvyje šv. 
Jurgio parapijos svetainėje 
Brooklyne lapkričio 24. Dėko
ja klebonui kun. A. Petraus
kui ir kun. V. Masiuliui, auko
jusiems mišias jų intencija; 
svočiai Helen TRobertson, kuri 
rūpinosi pokiliu, o taip pat 
Norbertui Kralikui ir svečiam 
iš Mahanoy City, Philadelphi- 
jos, Newarko, ir visiem arti
miesiem bei giminėm


