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Atolydis ir taika su priešu, įtampa ir kova su saviškiais

ramą. Ypačiai, kada tuo pačiu
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88 Kongresas užtraukė šią 
sesiją ilgiau nei bet kada po 
Korėjos karo. Kongreso vadai 
nenori paleisti atstovų, iki bus 
priimti Baltųjų Rūmų pateikti 
įstatymai, o Kongrese reiškia- , 
si kaip tik jiem aštri opozicija.
OPOZICIJA DĖL SUMŲ UŽ
SIENIO PARAMAI:

Paramos užsieniui skiriama 
jau 16 metų. Išleista 100 bili
jonų dol. Su kiekvienais metais 
Kongrese auga pasipriešinimas 
naujas sumas skiriant. Bet nie
kada jis nebuvo tokis aštrus 
kaip pereitą savaitę — Prezi
dentas Kennedy 1964 metam 
buvo prašęs 4.9 bil. Po gen. 
Clay komiteto įvertinimo pra
šomą sumą sumažino iki 4,5 
bil. Kai praėjo pro sudėtingą 
Kongreso aparatą, biudžeto ko
misija sumažino ir Atstovų Rū
mai patvirtino 2.8 bil. Sena
tas. dosnesnis kaip visada, pa- . 
kėlė iki 3.4 bil. Nors A. Ste- 
vensonas ir valstybės sekr. 
Rusk įtikinėjo, kad sumažini
mas pakenks užsienio politikai; 
nors prezidentas Johnsonas pa
vartojo visą savo sumanią įti
kinėjimo techniką, kad kom
promise būtų sutarta bent 3.1 
bil., tačiau kongresmanas Pass- 
manas, biudžeto komisijos pir
mininkas, atlaikė savo — ne 
daugiau kaip 3 bil. Taigi 1,5 

" bil- mažiau, nei buvo prašęs

Kaledom sustiprintas atolydis tarp Washingtono ir Maskvos, sustiprinta įtampa 
Europoje tarp Vokiętijos ir Prancūzijos, Amerikoje tarp Kongreso ir Balt. Rūmų

ti, nes posėdyje nedalyvavo 
apie 100 demokratų atstovų; 
kai tvarkos komisijos posėdy
je reikalas turėjo būti paruoš
tas vėl Rūmam grąžinti, komi
sija nieko negalėjo nutarti, nes 
iš 15 kom- narių tedalyvavo

■ . . ’ t ■
6 demokratai ir 1 respubliko- daugumas Senate ir Rūmuose, 
nas. Prezidento iniciatyva bu
vo telefonais gaudomi atstovai 
artimiausių dienų posėdžiam.
Antra nesėkmės priežastis

— demokratę suskilimas. Nors 
demokratai turi reikalingas

KONGRESO VADAI: John W. McCormack, Atstovų Rūmų pirmininkas, 
dabar ir viceprezidento pareigose,72 metų; Carl Hayden, senato laikinis 
pirmininkas. 86 met:

1it įSš 1

da vyriausybė juos nori būti- 
bet šiuo kartu ^prieš paramą nai remti, tai visuomenės opini- 
užsieniui pasisakė vadinami Ii- ja nukrypsta iš viso prieš pa- 
beralai demokratai. Jų argu
mentas — parama neturi būti metu vyriausybė ragina taupy- 
skiriama diktatūros valdomiem ti ir mažina sumas pačios A- 
kraštam kaip Pietų Korėja.

Trečia — visuomenėje vis 
labiau nepopuliarus komunisti
niu režimę rėmimas (Jugos- turėti tos visuomenės balsus 
lavija, Indonezija ir pan.), o ka-

merikos apsaugai. Tokias nuo
taikas žinodami. Kongreso na
riai elgiasi pagal jas, nes nori

ateinančiuose rinkimuose.

prez. Kennedy.

kad

LBJ IR KAIRIOJI DEMOKRATIJA: Jos 
neJUauso, bet turi 79 proc. pasitikėjimą

Prezidentas Johnsonas loty- politikos reikalais labai įtaigo- 
nų Amerikos reikalus pavedė jamas buvusio valstybės sekre- 
tvarkyti Thomas C. Mannui, iš 
Texas. buvusiam atstovui Mek
sikoje. Jį padarė ir savo pa
tarėju lotynų Amerikos reika
lam. Jo paskyrimą ir ypatingų 
galių suteikimą H. Tribūne su
tiko kaip New Frontier pradė
tą specialistų šalinimą. Su jo 
atėjimu turėsianti sumažėti Wa- 
šingtone ir įtaką vadinamosios 
"kairiosios demokratijos”” — 
tokios kaip Venezuelos prezi
dentas Betancourt. Puerto Ri- 

. co gubernatorius Luis Munoz 
Marin. Costa Ricos preziden
tas Jose Figurės.

Tik tris savaites pabuvęs val
džioje, prezidentas Johnsonas 
jau pakeitė liniją — Įsakė at
statyti santykius tarp* Amerikos 
ir Domininkonų Respublikos 
bei Hondūro. Kennedy skelbė
si nepripažinsiąs. kol nebus 
grįžta prie konstitucinės tvar
kos-

toriaus Achesono, kuris yra 
net prieš mažiausią prekybą su 
sovietais Vokietijos sąskaita. *

Kairiosios demokratijos šali
ninkai. nors ir liks departa
mente. bet nebeturės tokios į- 
takos. kokią jie turėjo. Taip H. 
Tribūne žiūri ir Į įtakingąjį 
Schlesingerį.

ADA (Americans for Demo- 
cratic Action) liberalų ekstre
mistų grupė, kurios siekimai 
daugeliu punktų palankūs 
Maskvos siekimam (priimti kon. 
Kiniją į J. Tautas, panaikinti 
Kongrese komisiją priešame- 
rikinei veiklai tirti...) praeity 
buvo aštriai kritikavusi John- 
soną. Gruodžio 21 davė žings
nį atgal — paskelbė, kad rems 
Johnsono kovą "su neteisybe, 
nežmoniškumu ir skurdu”, o 
taip pat jo taikos politiką!

KVIEČIAI EUROPOJE: Ar dėl jų sprogs 
bendruomene?

— kviečiam, ryžiam, pieno ga
miniam. Prancūzija yra didžiau
sias Europoje žemės ūkio ga
mintojas. Ji nori laisvesnių rin
kų savo kviečiam labiausiai Vo
kietijoje. Bet Vokietija nenori, 
kad Prancūzijos kviečiai, piges
ni už Vokietijoje auginamus, 
darytų skriaudą Vokietijos ūki
ninkam, o taip pat nenori, kad 
būtų užkirstas kelias Amerikos 
kviečiam, nes tada bus sunku
mų Vokietijos pramonės gami
niam pakliūti į Ameriką. Vokie
tija kaip tik norėtų, kad būtų 
sumažintis^auitai pramonės ga
miniam, tsca padidėtų Vokie
tijos gaminiam rinka. O dabar 
savo pramonės gaminių ekspor
tu Vokietija jau stovi pasauly
je pirmoje vietoje po Ameri
kos.

Prancūzijos prezidentas de 
Gaulle buvo įspėjęs, kad jei 
iki gruodžio 31 nebus susitar
ta dėl žemės ūkio gaminiam 
rinkos, tai bendroji rinka gali 
būti visiškai panaikinta- Vokie
tijos ministeris Schroederis, to 
nepaisydamas, pareiškė, kad 
jis išvyksta namo, ir derybom 
bus laisvas tik po Naujų Metų.

Briussely pereitą savaitę po
sėdžiavo Europos ūkinės bend
ruomenės užsienio reikalų mi- 
nisteriai. Pasaulio spauda sekė, 
ar bendruomenė išliks ar su
sprogs, kilus įtampai tarp Vo
kietijos ir Prancūzijos dėl mui- 
tę.Prancūzįja nori, kad bend
ruomenės nariai sumažintų 
muitus žemės ūkio gaminiam

PASSMAN, Louisianos kongres- 
manas, vadinamas “Otto Baisiuo
ju”.

OPOZICIJA DĖL PARAMOS 
KVIEČIŲ PREKYBAI:

Antras klausimas, dėl kurio 
Kongrese kilo opozicija vyriau
sybei, yra nutarimas, kuris lie
čia kviečių pardavimą komunis
tinio režimo kraštam. Atstovų 
Rūmai du kartu nutarė, kad 
importo-eksporto bankas nega
rantuotų privatinio pirkimo 
pardavimo komunistinio reži
mo kraštam. Senatas tą nuta
rimą du kartu atmetė, kaip to 
norėjo Baltieji Rūmai. Senatas 
sutiko pagaliau su kompromi- 
su-pavesti prezidentui, kad jis 
kiekvienam pardavimui nu
spręstų, ar .garantija duotina, ir 
per 30 dienų apie tai painfor
muotų Kongresą.

Visa kova dėl tų dviejų klau
simų vyko pereitos savaitės ga
le ir turėjo būti dar nutęsta 
iki Kūčių dienos, sukeldama 
karčių priekaištų.
TARPUSAVIO 
APSIKALTINIMAI:

Prezidentas kaltino.
Kongreso nutarimai dėl para
mos užsieniui trukdo Amerikai 
būti pasaulio z vadovybės prie
ky. Prezidento patarėjas jau 
tiesiai kaltino “respublikonus 
pietiečius izoliacionistus. vado
vaujamus Hallecko”; N. Y. 
Times kaltino apskritai Kong
resą, kad jis netenka viešojo 
pasitikėjimo: R. Drummond 
(H. Tribūne), kaltino vyriausy
bę, kad ji Kongresui neduoda 
realios informacijos; kad* ji pa
ti žino, kaip užsienio pagalbai 
skirti pinigai nėra racionaliai 
vartojami, bet nieko nedaro.
TIKROJI NESĖKMĖS 
PRIEŽASTIS:

Polemikoje gausius faktus ir 
argumentus mėginant sutrauk
ti, aiškėja keli veiksniai, kodėl 
vyriausybei nesisekė sklandžiai 
minėtų nutarimų išgauti iš Kon 
greso. — Viena, Kongreso vi
daus nedrausmingumas: gruo
džio 21, kai respublikonas pa-

— Gallupo institutas skelbia,
Dėl prezidento politikos Eu- kad prezidento Johnsono veik- 

ropos reikalu informuoja Ti- lai pritaria 70 proc., neprita- 
mes: esą prezidentas užsienių ria 3, 18 susilaiko-

Dabar laisvins Chruščiovas
Izvestija gruodžio 21 paskel

bė Chruščiovo pasikalbėjimą su 
afrikiečių spauda. Jis pareiš
kė, kad Sovietai rems koloni
zacinių kraštų išsilaisvinimo 
sąjūdžus. ar jie būtų taikingi 
ar revoliuciniai. Pasmerkė, kad 
Pietų Korėją ir Formozą esą 
“okupavę” J. V. “imperialis
tai”. Ir dar griežčiau: “Mes lai
kome visiškai nepriimtinu da
lyku, kad Portugalijos kolohia- 
listai, Pietų Afrikos rasistai, 
Anglijos ir Amerikos imperia
listai. Jungtinių tautų padeda
mi, tebelaiko 50 mil. žmonių 
vergijoje”. Tuo pareiškimu no-i 
rėjo Chruščiovas pavaryti pro
pagandą ne tik prieš vakarie
čius, bet norėjo sumažinti Ki
nijos min. pirm. Chou En-lai 
Įtaką tarp Afrikos tautų. O 

siūlė sumos klausimą perduoti Chou En-lai gruodžio 21 išvy- 
dar Rūmų-Senato komisijai, de- ko iš Egipto į Alžirą, vyks dar 
mokratai negalėjo siūlymo at- į Maroką, Malį, Guineją, Gha-

Chou En-lai Egipte Įspėjo, 
kad skilimas su Maskva nėra 
amžinas-

McNAMARA NE VISKĄ PASKELBĖ
McNamara nuvežė surami
nimą Vietnamo vyriausy
bei, ar parvežė suramini
mą JAV vyriausybei?

Apsaugos sekretorius McNa
mara Vietname teišbuvo 36 va
landas, ir jo misija tiesiekė ap
raminti Vietnamo vyriausybę, 
kad Amerika nesirengia atšauk
ti karinius patarėjus su 1965 
pabaiga ir kad nesirengia Viet
namo neutralizuoti. Grįžęs 
gruodžio 21 trumpai tepareiš- 
kė, kad komunistai spaudimą 
po perversmo sustiprino ir pa
siekė kai kurių laimėjimų, pa
sinaudodami persitvarkymo lai
kotarpiu, bet paskutiniu laiku 
spaudimas jau sumažėjo, ir ka
ras prieš komunistų partizanus 
bus laimėtas. .
Ko nepranešė:

H. Tribūne pastebėjo: “Ne
buvo McNamaros pareiškime 
nieko apie jo įspūdžius dėl re
žimo, kuris nuvertė prezidentą 
Ngo Dinh Diem ir jo brolį. Ken
nedy vyriausybė buvo netekusi 
pasitikėjimo broliais ir visiškai 
pritarė perversmui”.
Kuo žinias papildė U. S. 
News...

U. S. News and World
port informavo: “Mažiau kaip 
per du mėnesius nuo karinio 
perversmo-... Pietų Vietnamo 
padėtis blogėja diena iš die
nos ... Vyriausybės kariuome
nė praranda ginklus komunis-

’ tam po 450 per savaitę. Tai 
I tris ar keturis kartus daugiau

nei pereitą vasarą. Vienas vy-

LODGE SAIGONE — jam nemalo
niausia atsakomybč už įvykius Viet
name.

Re-

McNAMARA informuoja preziden-

davė

Tėvo

DEL MALDOS: ar tamsta meldiesi ar darai ceremoniją?
Brooklyne federalinis teisė

jas gruodžio 20 išaiškino, kad 
Queens vaikų daržely ir viešo
joj mokykloj galima kalbėti 
trumpą maldą ir giedoti giesmę 
su Dievo vardu, visai nepažei
džiant vyr. teismo nutarimo dėl 
maldos viešojoj mokykloj. Taip 
ir buvo lig šiol praktikuoja
ma. Bet spalio mėn. viena mo
tina pareiškė protestą prieš 
maldą. Tada kiti tėvai kreipė
si į teismą maldai apginti.

šosiose mokyklose yra teisėtos. 
Skyriaus direktorius John P. 
Jehu rėmėsi vyr teismo aiški
nimu, kad maldos leistinos, jei 
jos yra tik “ceremonijų ar pa
triotinio” pobūdžio.

Žmoniškumas 
politine kaina

resnysis Vietnamo pareigūnas 
sako, kad komunistai pagrobė 
užtenkamai ginklų savo regu
liariajai armijai apginkluoti, o 
savuosius ginklus perleido ne
reguliariajai. surinktai kaimuo
se.”

"Pasitikėjimas vyriausybės 
sugebėjimu nuveikti komunis
tus regimai greitai nyksta ... 
Iš 219 strateginių įtvirtinimų 
provincijoje 169 kaimai grąži
no vyriausybei ginklus, užuot 
kariavę su komunistais parti
zanais. .. Daugiau kaip 30 iš 
42 provincijos viršininkų buvo 
pakeisti jo- perversmo .. Di
džiausia dabar problema atrodo 
centrinės vadovybės ir strate
gijos stoka. Vienoje provinci
joje per savaitę pasirodė 5 pa
reigūnai iš Saigono ir 
skįrtingus įsakymus”.
Kuo papildė The Tablet:

.. The Tablet paskelbė
Patricko O'Connor iš Saigono 
pranešimą apie dabar vykstan
čius Vietname katalikų perse
kiojimus. Konkrečiais pavyz
džiais nurodė, kaip katalikam 
gyventojam kai kuriose vietose 
buvo atimti pasai, kad jie nie
kur negalėtų pasišalinti; kaip 
katalikų namai buvo sudeginti; 
katalikai ir kunigai suimti- Ne
apykantą prieš katalikus kurs
to gandais. Pvz. katalikų ligo
ninėje seserys apnuodijusios 
maistą, kurį duoda budistam 
ligonim; kai kurie budistų bon
zos buvę nužudyti ir pakasti 
bažnyčioje. Neapykantą kurs
to komunistai, kurie daugely 
kaimų jau esą padėties viešpa
čiai. Vyriausybė nėra persekio
jimų pasmerkusi.

Laikraštis klausia, ar J. Tau
tos siųs delegaciją ištirti per
sekiojimą prieš katalikus, taip 
kaip siuntė tirti Diem perse-

New Yorko valstybės švieti
mo skyrius paskelbė, kad mal
dos už prezidentą Kennedy vie-

N IKI TAS "didžioli charniia”

— Prezidento Kennedy ge
dulas baigtas gruodžio 22.

— Prezidento žudiko Os- 
wlado žmona ir dukrelės tebe
laikomos izoliuotos Dalias sri
tyje nežinomoje vietoje. Prie 
jų neprileidžia nė advokato.
Oswakio motina yra laisva, tik kojimų prieš budistus. Ir pri- 
jai patarta susilaikyti nuo pa- deda: pranešimo nepaskelbė, 
reiškimų, išskyrus federalinius kai nerado įrodymų, jog Diem

akcija prieš budistus būtų bu
vus religinio, o ne politinio 
pobūdžio.
Ir N. Y. Times:

Times korespondentas pla
čiai aprašė nesėkmingas kovas 
su komunistais; paskelbė pra
nešimus apie katalikų skundus 
dėl persekiojimų, kuriuos or
ganizuoja komunistai, informa
vo. kad “Valstybės departa
mento pareigūnai yra sujaudin
ti komunistų partizanų padidė
jusio 
kimo 
vertė 
Diem 
kad nesėkmės šaknys gali bū
ti gilesnės — kad revoliucinė 
junta, vadovaujama gen. Doung 
Van Minh. stokoja sugebėjimo 
vadovauti ”. Esą nepasitenkini
mo. kad karinė junta daugiau 
politikuojanti nei kovojanti su 
komunizmu.

Taip rašoma dabar. O prieš 
perversmą buvo tvirtinama: 
reikia tik nuversti Diem regimą 
ir kils liaudies entuziazmas k<> 
vai prieš komunizmą.

reiškimų, išskyrus federalinius 
tardytojus.

— Maskvoje sausio 7 atnau
jinamos derybos dėl kultūrinių 
mainų. Jos buvo atidėtos dėl 
prof. Bornhoomo suėmimo.

— Sovietų atstovybė gruo
džio 20 skyrė 100,000 dol. už
statą,” kad būtų paleistas Igor 
A- Ivanov, sovietų šoferis, su-

Beriyno sienoje pramušta 
skylė — susisiekimas tarp ry
tų ir vakarų Berlyno Kalėdom 
atnaujintas. Žmonėm tai jaudi
nantis įvykis. Už tą padarytą 
nuolaidą žmoniškumui komu
nistai gavo politinį, laimėjimą 
— jie įsteigė vakarų Berlyne 
biurą leidimam išdavinėti, nors
sutartis dėl Berlyno sako, kad imtas spalio 29 kaip šnipas, 
čia negali būti jokių rytų Ber
lyno atstovybių. Laimėjo dar ir 
tai, kad vak. Berlynas pripa
žino Rytų Vokietijos titulą. 
Vokietijos parlamente kilo pro
testų dėl tų politinių nuolaidų.

ŠNIPUI ČIA SUMOKĖJO 
200,888

Bulgarijoje suimtas jos dip
lomatas J. Tautų delegacijos 
patarėjas Ivan-Assen Hristov 
Georgiev,* 56 metų, prisipaži
nęs, kad per 7 metus šnipinė- 
jęs ČIA naudai. Už ta) gavęs 
200,008 ir juos išleidęs mote
rim. Bulgarija skelbia, kad jis
pats pasisiūlęs ČIA agentui Pa- leiviai ir įgula apie 950 žmo-
ryžiuje. Kokias paslaptis buvo nių iš laivo persikėlė į gelbėji-
išdavęs Amerikos žvalgybai, mosi valtis. Ūkimas dar neži-
Bulgarija nepaskelbė. nomas.

— Amerika įspėjo Ispaniją, 
kad ji neplūstų prekybinių ry
šių su Kuba, nes tada Ameri
ka turės nutraukti paramą Is
panijai.

— Amerika suvaržė nuo 
gruodžio 20 bėglių iš Kubos 
priėmimą.
...— Kardinolas Spellmanas, 
vyr. kariuomenės kapelionas, 
Kalėdas praleis su Amerikos 
pareigūnais pietų ašigalyje.

— Graikę laivas Lakonia 
gruodžio 23 užsidegė Atlante 
prie Portugalijos per 180 mylių 
nuo Madeiros salos. Unvo ke-

ir regimai 'Sėkmingo vei- 
po perversmo, kuris nu- 

prezidento Ngo Dinh 
režimą ”. "Esama baimės.



Linksmų Švenčių

Kristaus Gimimo Šventėje
nuoširdžius linkėjimus siunčiu mano vadovaujamos radijo valandos 

klausytojam, rėmėjam, bičiuliam ir bendradarbiam, visiem linkėda

mas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, o brangiai Tėvų žemei — Lietuvai 

prisikelti vėl laisvai ir nepriklau>omai.

JOKŪBAS J. STUKAS

DARBININKAS

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ

įvairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografijų? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street. Rrdgewood, BrooHyn, N. Y. 

Tel. HYacint 7-4677

Linksmų Kalėdų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų 
linki

JOHN J. GRIGALIUS
Assistant Attomey General ~ 

Commonwealth of Massachusetts

GABRIEL REINER

1530 Bedford Avė,
1N 7-5522

SVEIKINAME SU KALĖDOMIS IR NAUJAIS 
.MUSŲ KLIJENTUS

go American redaktorius. Nuotraukoje Baito 57 skyriaus naujoji valdyba. Iš k. į d. pirmoj eilėj: A. Bubelis, 
S. Pieža — svečias, kun. J. Panavas, K. Bružas, stovi — K. Girulis, O. Kapteinis, V. ižlinskas, kun. F. 
Kireilis, trūksta B. Butkienės ir Filomenos. Fandell. Nuotr. Bill Stachmus.

LIETUVOS VADAVIMO KLAUSIMU

1963 m., gruodžio 24 d., nr. 87.

Sveikinam-su Šventėmis draugus ir klijentus, linkėdami, kad 
išsipildytų Jūsų troškimai bei pageidavimai

Cosmos Parcels Express Corp.
45 W. 45th Street New 5 brk City

PACKAGE ENPRESS 
& TRAVEL AGENCY,

Ine.

18 Tremont St., Boston. Mass o 52 G. St.. So. Boston. Mass.
CA 7-8120 AN 8-4877

Kalėdų Švenčių proga visus savo klientus sveikina advokatas

ALFONSAS RAUDONIS
ir jo tėvas FELIKSAS ir motina VALERIJA

Box 32, Munsonville, New Hampshire and 
Nashua. N.H.. Suite 216. 142 Main St. — Tel. TU 3-3831 

Nelson NH “Second Country Home” lots $500.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
linki savo nariams ir sporto bičiuliams-

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS

Los Angeles, Calif. — “Lie
tuvos vadavimo veiksniai turė
tų skirti žymiai daugiau dėme
sio darbui koordinuoti ir į šį 
žygį įjungti visus mūsų viene
tus bei jėgas” — kalbėjo dr. 
Pranas Raulinaitis diskusijose, 
kurias buvo surengusi Rezoliu
cijoms Remti Komiteto vado
vybė. Diskusijų tema buvo: 
“Naujų kelių ieškojimas Lietu
vos laisvinimo kovoje”. Disku
sijos buvo pravestos gruodžio 
14, šeštadienį, vakare, LB Cent
ro salėje. Diskusijoms įvadą 
padarė Juozas Andrius, Juozas 
Kojelis ir Alfa Latvėnas. 
kusijoms vadovavo Stasys 
tus.

Būdingesni pasisakymai:
Juozas Andrius: “Lietuvos 

laisvinimui turi vadovauti Vil
kas. Jis turi paruošti tikslią ir 

5 smulkią veiklos programą, ir
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1332 Halsey Street Brooklyn 27, N. Y.
Tel.: HY7-9756

JOHN J. MEGIEL, INC
FUNERAL DIRECTORS

— Air Conditioncd Chapels - 

61-18 Flushing Avė.
DAvenjx>rt 6-1790-91

1Maspcth. N. 5. i j

Scason’s Grectings — Linkimų Kalėdų

BALTIC P & B BAKERY

815 Cainbridge Street Cainbridge, Mass.

Galite pirkti: baronkų. pyragų su obuoliais bei aguonomis; prieš Ka
lėdų šventes ir Kūčioms — krustų - šližikų. Mūsų lietuviška duona 
parduodama Supcr-Markcts ir kitose krautuvėse.
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Mintys iš diskusijų, kurias Lie
tuvos laisvinimo pagyvinimo 
klausimais buVo surengusi Re
zoliucijoms Remti Komiteto va
dovybė

Ignas Medžiukas: “Didesnis 
dėmesys turėtų būti skirtas ki
tataučių supažindinimui su mū
sų problemomis. Mūsuose yra 
didelio sutingimo, — dėl to la
bai nukenčia visas Lietuvos va
davimo darbas”

Juozas Kojelis:0 “Vilkas išlai- 
kytinas, bet jis reikalingas re
formų. Iš jo turi pasitraukti vi
sos tos grupės, kurios nebetu
ri jokio užnugario, kitaip ta
riant, yra nebegyvos.”

Alfa Latvėnas: “Visai lietu
vių veiklai — kultūrinei ir po
litinei — turėtų vadovauti Pa
saulio Lietuvių Bendruomenė. 
Jaunimui, kuris ateityje perims 
visą vadovavimo darbą, visa 
‘politinė aritmetika’ yra ir bus 
svetima bei nepriimtina.”

Dr. Pranas Raulinaitis: “Vil
kas galėtų surasti darbo visom

į šį darbą turi įsijungti visos g^pėm, jei kai kurios ir nėra nę pareiškė vienu ar kitu klau- 
mūsu jėgos”. - — -

 tų skirti daugiau dėmesio koor- žeika, Motiejūnas, Skirius. 
dinaciniam darbui.” (kk.).

LictllVOJ II* <li.OITljail’

Dis-
Pal-

Leonardas Valiukas: “Lietu
vos vadavimo darbui turėtų va
dovauti specialistai, o ne. mėgė
jai. Visi veiksniai turėtų išei
ti su labai aiškia programa ir 
darbų planais ... Kiekviena or
ganizacija, kultūrinė ar politi
nė, turėtų skirti Lietuvos vada
vimui žymiai daugiau dėmesio, 
negu kad daro dabar. Atskiri 
lietuviai turėtų jungtis į ameri
kiečių politines, kultūrines or
ganizacijas ir jas įjungti ame
rikiečių mases į Lietuvos lais
vės kovą”.

Diskusijų metu savo nuomo-
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■ ! Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. ; 
, Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai klijentų visose JAV-se į

i

į jį įsijungusios... Vilkas ture- simu dar dr. J. Jusionis, Ma-

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

Mereury Trading Corporation
80 East 7th Street. New York 3. N. Y. — Tel. OR 4-3930 
Siuntiniai j: Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus 

Siuntinių pristatymas garantuojamas
Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom eilu
tėm, paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesalai ir kt. • Pri
imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė. moteris, kalbanti 
įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas. 
Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. 
Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai klijentų visose JAV-se

SEASON’S GREETINGS

GL 3-5632 We Dcliver

JAY CEE
WINES and LIQUORS

J. CAROTENUTO

? 1060 Broadwav
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Brooklyn 21, N. \. *

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

t 380 Maple Avenue
Tel. 246-2525

Hartford 6, Conn.
Area Code 203

Vilniuje lapkričio 28 sušauk
tas XIII komjaunimo suvažiavi
mas. Suvažiavimo proga Lie
tuvos komjaunimo centro ko
miteto sekretorius rusas B. Ci- 
rikov paskelbė “Sov. Litva” 
Nr. 278, kad Lietuvoje kom
jaunimo šiemet esą 200,000. 
Per' dvejus metus priaugo 40, 
000. E jų 100,000 dirba pramo
nėje. Suvažiavimą sveilano 

' partijos centro komiteto sekre
torius rusas Popov. Mandatų 
komisijos pranešimą padarė tos 
komisijos pirmininkas J. Pro- 
chorov. taip pat rusas.

Lietuvos kompartijos centro 
komiteto pareiškimas suvažia-

b
_ r

■ iv yai vioiuiuoo ouva^a

i; vimui (Sov. Litva Nr. 279) skel-
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WEBSTER MEAT MARKET
A. DAUKANTAS, savininkas

Aukščiausios kokybės valgomieji produktai 
ir pasirinkimas importuotų valgių

187 WEBSTER AVĖ. CAMBBIDGE, MASS.
Tel. KI 7-8533i

i •
j

Happy Holidays

| CANADA DRY CORPORATION

J 59-02 Bordcn Avė. Maspelh 78, N. Y

TW 4-8700
1

Jei Jūs norite siųsti Jūsų pačių parink
tus daiktus kaip dovanas į Lietuvą, arba 
užsakyti prekes, gaminamas U. S. S. R. 
(kaip pav. automobilius, dviračiis, siu
vamas mašinas ir t.t.), kreipkitės į vieną 
iš seniausiai veikiančių ir patikimiausių 
firmų, turinčią

= Hanover Club Beverage Co^ Ine.
Jonas ir Albinas Degutis — (Lietuvių išdirbystė)

Gaminame geriausi toniką įvairiausių rūšių ir pristatome 
Klubams, Tavernoms ir kitokioms įstaigoms

Atvykite arbą rašykite į mūsų cent-

L

Route 139, W. Hanover, Mass
Tel. TRiangle 8-1313

DŽIUGIŲ ŠVENČIŲ

G. L MARKET

bė. kad per paskutinius dvejus 
metus iš Lietuvos komjaunimo 
buvo pasiųsta 1200 narių “ties
ti geležinkelių šiaurėje, statyti 
fabrikų, tiltų ir elektrifikacijos 
negyvenamuose mūsų neaprė
piamos tėvynės plotuose”.

Partijos komitetas aname pa
reiškime skyrė dabar komjau
nimu! uždavinį — šefuoti “di
džiosios chemijos” įmonių kūri
mui ir “kovoti prieš pastangas 
platinti tarp. sovietinio jauni-

( nukelta į 5 pcl.)

rinę įstaigą arba kurį nors skyrių didės 
niame mieste.

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

227 PARK STREET JAHRENCE, MASS.

| fJ ’ ' t

716 Walnut Street
Philadelphia 6, Pa. 

WA 5-3455

LINKSMŲ ŠVENČIŲ |

Cambridgc Bottling Berkshire Beverages f
; • Co..

Broliai PUZINAI, Savininkai
Į

i Gamintojai aukščiausios kokybės švelnių gėrimų

4-6 Berkshire Street Tel. TR 6-8374 Cainbridge, Mass.

f""*™™””’-"1

SCH ALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite! t

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6
į New Yorke — 1654 2nd Avenue, — TR 9-3047 

(Tarp 85 - 86 g-vių)j I »pi p W W ’
Ridgewoode — 56-54 Myrtte Avė. — VA 1-7068 
Arterijoje — 28-28 Steinway St. — AS 4-3210

Hemnrteade — 31(J Front Street — 
Fluehinge — 41-06 Main Street — 
Jackeon Heighte — 82-10 37th Avenue

IV 3-5540
Hl 5-2552

OE 5-1154

Schuyler Savings & Loan Association |

sveikina >avo šėrininkti* (koMnmcrhis) >u šv. Kalėdom ir Nauja K' B 
Metais ir linki geros sėkmės ir šventiškos nuotaikos, o taip pat pri- J 
mena, jog visi, kurie dar nepriguli prie šios lietuviškos finansinės t 
įstaigos, nuo naujų metų į ją i'totų ir hutų vienintelio lietuviško 
banko nariais

! JI 1.1.1 S PAKMS. P.cnŲnla*
J DIREKIORIAI: John Salvcst. P. Vclcvas. |<»hn Condon. Dr. S. 
| Mirkei ich. J, Ik-lza. G. Ifczpla. P. Uhurrnskas. G. Katilu*. Ch. 
? Nakrosi*. W. Plikaitis. Fr. Gclcnitis
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Neapykanta
Prezidentas J- Tautose kal

bėjo:
“Mes esame labiau nei kada 

priešingi neapykantos ir smur
to doktrinom šiame krašte ir 
visame pasauly”. Tuos žodžius 
sakydamas, prezidentas išreiš
kė Amerikoje ir laisvajame pa-* 

" šaulyje augančias nuotaikas— 
priešingumą neapykantai, ve
dančiai į smurtą, į agresiją 
prieš žmones ir tautas.
Neapykantos priešybė yra pa

kanta, tolerancija. Pakanta at
siranda, kada žmogus įstengia 
matyti kitame tokį pat žmogų, 
tauta mato kitoje tokią pat tau
tą kaip ir savoji.

Pakanta yra demokratinės 
dvasios vaisius; neapykanta to- 
talistinės. Pakanta veda į ben
dradarbiavimą; neaipykanta į 
tarpusavio kovą.

Prezidento žodžiai reiškia 
pakantos pasiilgimą, augančią- 
vakaruose pakantos dvasią 
tarp tikėjimų, tarp rasių, tarp 
tautybių ir ideologijų.

Sovietų atstovas prezidento 
Johnšono kąlba taip pat svei
kino. Sveikino atstovas totalis- 
tinio režimo, kuris neapykantą 
garsiau kartoja nei pakantą. 
Neapykantą viskam, kas prie
šinga komunistiniam režimui; 
net ir tam, kas tam režimui 
gali rodytis neutralu.

Sovietinio atstovo sveikini
mas nereiškia, kad neapykan
ta sovietiniame režime būtų 
perleidusi vietą pakantai, tole
rancijai, nors apie tai kai kas 
norėtų kalbėti.

Lietuvoje, sovietinio režimo 
valdomoje, paskutiniu rriėtu pa
stebima ypatinga neapykantos 
banga prieš repatriantus iš Lie
tuvos į Vokietiją- Spauda skel
bia jiem neapykantą labiausiai 
dėl siuntinukų, kurie iš Vokie
tijos ateina į Lietuvą. į Klaipė
dos kraštą.

Sovietinio režimo atstovui

ir pakanta
neįtikima, kad siuntinukai gali 
būti tik asmeninė žmoniškumo, 
humaniškumo išraiška, kad 
siuntinukai nesiekia jokias' ki
tos “politikos” kaip tik pada
ryti giminėm, pažįstamiem ar
ba ir nepažįstamiem džiaugs
mo, sumažinant jų materiali
nius trūkumus.

Sovietinio žmogaus galvoji
mas tik politinis — viskas yra 
palenkta politiniam tikslam. 
Ir siuntinių einančių iš Vokieti
jos, tikslas — skatinti repatria
ciją, kyšiais verbuoti šnipus. 
O jei taip, tai Vokietijos kari- 
tatyvinės įstaigos kaip raudo
nasis kryžius ir “Hilfswėjk” te
są tik valdžios pinigais išlai
komos šnipinėjimo ir diversan
tų įstaigos.

Kitaip sovietinis žmogus ne 
gali galvoti, nes pats yra pri
verstas taip daryti.

Sistemai nepageidaujamas 
siuntinukas, nes jis pažeidžia 
ir sovietinio režimo savimeilę; 
sovietinis režimas turi rodytis 
pranašesnis už kitus kaip Hit
leriui buvo pranašesnė jo ma
sė. Tegul žmonės kentės, tu
rės trūkumų, bet liks sistema 
be dėmės. Tegul tų siauti
mų nebus. Kaip iš sovietinės 
spaudos matyt, gyventojai ir 
buvo paspausti, kad jie huo 
siuntinių atsisakytų, tardami: 
“Siuntinį laikau asmeniniu sau 
įžeidimu”; kitas: “Apsiesim be 
jūsų skudurų. Tegul Adenau- 
eris pasirūpina savo skurdžiais, 
o ne mumis laimingais sovie
tiniais žmonėmis".

Tai žodžiai, kilę iš melo ir 
neapykantos- Kilę iš Lietuvos, 
bet jie ne lietuvių. Lietuvius 
regim ten gyvenančius kitokia 
dvasia, kurią aukščiausiu laips
nių išreiškė Sibiro mergaitės:

— Viešpatie, pasigailėk ir 
tų. kurie mus persekioja ir 
kankina - - -

— Jėzau, pasigailėk smerkė- 
jų. neteisingų teisėjų.

Sukakčių esti visokių — gy
viem ir mirusiem. Leiskite, 
man priminti vieną mirusi. 
Vytautas Endziulaitis galėtų 
šiais metais švęsti septintos de
šimties metų užbaigą, bet jo 
gyvenimas pasibaigė prieš ke
turiasdešimt penkerius m e - 
tus — dar anuo metu, kai Lie
tuva kėlėsi nepriklausoma. Jis 
mirė Kaune 1918 metais lap
kričio 30.

Mirė influenza, sukėlusią 
mirtingas komplikacijas, kurių 
galima buvo ir išvengti, jei 
nebūtų stigę tinkamos medici- 
Juškos pagalbos- Lietuvoje dar 
buvo vokiečių okupacija, nors 
pirmojo pasaulinio karo paliau
bos buvo sutartos dar lapkri
čio 11. Lietuvos valstybės a pa-

ŽIEMA kainuose. Nuotr. V. Maželio

Prieš 45 me
ratas tiktai organizavosi. Buvo 
tragiška, kad jaunuolis, kuris 
įimtai ir uoliai ruošėsi dirbti 
laisvai Lietuvai ir jau matė už
tekančią laisvės saulę, staiga 
buvo išrautas iš gyvenimo, kaip 
jaunas ir stiprus medis praū
žiančio viesulo. Tuo viesulu bu
vo pakilusi mirtingoji influen
za. i

ASMUO SIAURUOSE 
RĖMUOSE

Vytautas Endziulaftis gyveno 
tiktai dvidešimt penkerius me
tus. Kai dar atimi aštuoniolika 
metų augti ir bręsti, lieka dar 
•mažiau laiko savarankiškai pa
sireikšti. Tačiau velionis negal

iu j ICaune įniro Vyt.
DOMAS JASAITIS

šo ir nelaukė, kad jį kas dar
ban kviestų, pats rinkosi dar

bą, matė jo tikslus ir jų siekė. 
Buvo vienas iš ateitininkų pir
mūnų. Nuo 1911 metų, nuo pat 
pradžios, rašė Ateičiai, paskui 
dar Artojui. Vienkiemiui, Vie- 

' nybei (Kaune). Pradėjęs studi
juoti. buvo Ateities redakcijos 
kolektyve. Atsidūręs tremtyje 
(Rusijoje, 1915-1918), dirbo lie
tuviam bėgliam ii- kovojo su ko
munizmo šėlsmu prasidėjusio
je Rusijos revoliucijoje. Grįžęs 
į Lietuvą, kuri tiktai kėlėsi iš 
nelaisvės, stojo priekyje visuo
meninės bei politinės veiklos,

.Endziulaitis
nes tuo tarpu ji rodėsi jam rei
kalingesnė, negu studijos- Tos 
galėjo klek lukterėti, o čia tar
tam viskas degė.

Lietuvoje plačiai reiškėsi 
krikščionių demokratų sąjūdy
je, rūpinosi organizuoti Lietu
vos darbininkus. Jiem atkūrė 
šv. Juozapo draugiją, veikusią 
prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Bet ji greitai pasirodė per siau
ra;- netiko platesniem uždavi
niam valstybėje. Tada įkūrė 
Darbo Federaciją, kuri vaidino 
svarbią rolę visuomeniniam bei 
politiniam Lietuvos gyvenime. 
Leido laikraštį Darbininką (Kau
ne). Tuo pačiu laiku buvo vie
nas iš steigėjų Katalikų Veiki-
mo Centro, kurio tikslas bu
vo derinti ir vairuoti katalikų 
organizacijas. Besiveržiančių į 
Lietuvą bolševikų įžūliai ir klas
tingai propagandai atremti pa
rašė brošiūrą apie tariamąjį jų 
“rojų žemėje”.

Tekios trumpos žinios yra 
Lietuvių Enciklopedijoje. En
ciklopedijoje kitaip ir būti ne
gali. Jeigu į tuos rėmus būtų 
įterpta visa Vytauto Endziulai- 
čio veikla, jo būdo bruožai, jo 
veržlumas, planų platuma ir jų 
įvairumas, mokėjimas pasiekti 
žmonių mases, įaugti į jas ir 
įgyti jų pasitikėjimą — tai tik
rai pamatytume spalvingą pa
veikslą žmogaus, visuomeninin
ko, politiko, patrioto, kovotojo. 
Laiminga buvo lietuvių tauta, 
kad ateimimo laikotarpyje tu
rėto tokių žmonių- Iš jų susi
būrė tūkstančiai karių savano
ri.,!. jie sudarė valstybinio apa
rato pagrindą, jie išskyrė iš sa
vęs daugumą visuomenininkų 
ir politikų. Jie visi, kaip pran
cūzai savo revoliucijos metu 
šaukė: “Vyrai pajudinkime že
mę. tėvynės laisvė jau išau
šo... Tik dėl to atgimusi Lie
tuva pakėlė ir nugalėjo medžia
ginius sunkumus, apvaldė iš už
sienio įsibrovusias valstybės 
griovėjus ir išstūmė iš savo 
žemės priešus.

Šio rašinio tikslas nėra at
vaizduoti pilnumoje Vyt. En- 
dziulaičio asmenį jo gyveni
mą ir jo visuomeninę-politinę 
veiklą. Tai turėtų būti padary
ta platesniame veikale. Aš, pa
ragintas mano vieno bičiulio, 
bandysiu atgaivinti keletą pri
siminimų, nes teko dirbti atei
tininkų gretose 1915-1917.

Pirmojo pasaulinio karo pra
džioje pasitraukė' iš Lietuvos į 
Rusijos gilumą apie 250,000 
žmonių. Dalis jų buvo iškraus
tyti karinės valdžios įsakymu, 
kiti išvyko patys, besigelbėda- 
mi nuo karo baisybių. Pasitrau
kusių buvo didžiuma Lietuvos 
moksleivijos — gimnazistų ir 
studentų. Rusijoje susidarė ke
letas lietuviškų kolonijų: Petra
pilyje, Maskvoje, Charkove, Ja- 
roslavlyje, Tambove, Soročui- 
suose, Doronovičiuose, Poltavo- 
je. Bogorodicke, Jakaterinosla- 
ve, Voroneže. Pastarajame su
sitelkė apie 1500 moksleivių. 
Jų mokslinimui buvo atidary
tos Martyno Yčo vardo berniu
kų ir mergaičių gimnazijos. Be 
to, veikė mokytojų kursai, Vil
kaviškio gimnazija. Visus trem-
t'nius. ypatingai moksleivius, 
globojo nukentėjusiems dėl ka
ro šelpti draugija, kuri gauda
vo dideles sumas iš didžiosios 
kunig. Tatjanos valdomos or
ganizacijos, kurios vicepirmi
ninkas buvo M. Yčas, Valsty
bės dūmos atstovas. Mokslei
viai buvo apgyvendinti bendra
bučiuose. Vieno tokio bendra
bučio (Nikitino gatvėje), vedė
ju - auklėtoju buvo prityręs 
pedagogas Motiejus Endziulai- 
tis' A*

Vytautas Endziulaitis, Mas- 
kvos universiteto studentas, 
kelis kartus metuose atvykda
vo pas savo tėvus svečiuotis. 
Būdamas Voroneže, noriai da
lyvaudavo ateitininkų organiza
cijos veikloje. Buvo jau bebai
giąs Maskvos universiteto gam
tos-matematikos fakultetą- Pa
grindinėmis jo. mokslo šakomis 
buvo chemija, zoologija, lygina
moji anatomija, filosofija, re
ligija ir sociologija. Iš pavir
šiaus žvelgiant, atrodo, kad tai 
yra nesiderinančių mokslų rin
kinys. Bet tai buvo V. Endziu- 
laičio apgalvotas ir įsisąmonin
tas reikalas.

Ateitininkų Sąjūdis buvo at
kirtis iš Rusijos besiveržian
čiai materialistinei pasaulėžiū
rai. kuri pirmiausia pradėjo pri- 

. gyti Rusijos universitetuose 
mokslus einančioje mūsų stu
dentijoje. Materializmo srovė, 
įsigalėjusi V- Europoje XIX sm 
jau buvo tenai aprimusi, 
netekusi kovingumo, bet, per
simetusi į Rusijos visuomenę, 
atgavo savo pirminį veržlumą.

(nukeltai 4 psl.)

HEINRICH BOELL

Kelionė Airijon

(4)
KAI Seamus įsinoriu gerti, jis 

turi pagalvoti, kur galėtų savo 
troškuli apraminti. Vasarą, kai 
lankosi daugiau turistų, galvos 
sukti nereikia, nes svetimša
liam visada durys atviros, gi 
pro praviras duris gali įsmukti 
ir Seamus. Niekas už apykak
lės negriebs ir nesiteiraus, ar 
jis vietinis, ar iš toliau atke
liavęs. Bet rudenį, nuo rugsė
jo pradžios, kai keliautojų su- 

» mažėja, Seamus turėtų nebe
trokšti. žinoma, ne visą laiką, 
bet tam tikromis dienomis ir 
valandomis-

Darbo dienomis geriamieji 
šaltinėliai nebetrykšta nuo 10 
valandos vakaro. Toks yra po
licijos įsakymas. Seamui jis tuo 
neparankus, kad dažnai dirba Ii 
gi pusės dešimtos, o kai kada 
ir ilgiau, šventomis dienomis 
neprivalo trokšti nuo antros 
valandos vakaro. ligi pabudimo. 
Bet, sakykime, pietūs užtruko 
ligi antros ir dar tokie sūrūs, 
kad troškulys džiovinte džiovi
na. Nors kumščiais belstų sa
vo smuklės dūrė, šeimininkas 

tebekartos: Sorry! Kam jam už
sitraukti policijos nemalonę ir 
penkių svarų baudą. Seamus 
už tokią sumą tikrai neišgers, 
nors ir būtų išdžiūvęs kaip dy
kumos smiltys. Ką jis turi da
ryti? Laužtis pro duris negali, 
bet ir troškulio nuvyti neįsten
gia. Vanduo čia nieko nepade
da. Būtinai reikia alaus putelės.

Dabar lygiai penkios minutės 
po antros ir po stiprių pietų. 
Seamus stovi savo kieme su
simąstęs. Gaivinančio alaus 
prisiminimas kutena gerklę. 
Yra išeitis. Jis gali iš pašiūrės 
išsitraukti dviratį ir spausti į 
kaimyninį miestuką. Ten 
smuklininkas negalės atsakyti. 
Įstatymas numato, kad keliau
tojui, atitolusiam nuo namų už 
trijų mylių, negalima atsakyti 
gaivinančio gėrimo. Tokia yra 
atvira skylė, pro kurią Seamus 
gali patenkinti savo troškulį. 
Deja, artimiausiam miestuky, 
už trijų mylių, Seamus yra gi
męs; vadinasi, ne svetimšalis. 
Jis turi keliauti šešias mylias. 
Ir būtu kažkas nenanrasla kad 

šešių mylių kelyje nebūtų nė 
vienos išgertuvės.

šešios mylios į ten. šešios 
mylios atgal — tiktai dėl vie
nos stiklinės alaus? Geras ke-. 
lio galas dar veda įkalnėm Sea- 
mus tai supranta. — jis nėra 
koks nepataisomas girtuoklis, 
— bet pietum kumpis buvo per 
sūrus, kopūstai — pipirais api
barstyti. Nei vandeniu nei 
pienu troškulio nenuraminsi. 
Žvilgsnis dar užgriebia rekla
mą prie vietinės smuklės. Alus 
toks gelsvas, su žydinčia balta 
putele! O jurgutėliau! Ir gerk
lėje sausa! Tikrai, tas kumpis 
buvo persūdytas!

Seamus traukia dviratį iš pa
žiūrės ir tvirtai apžergia- Kiše
nėje žvangsi šilingai, o galvoje 
žvinkčioja mintis: tik vieną 
Stiklinę ... Jis —ne girtuok
lis. tik ištroškęs.

Karšta, labai karšta. Kelias 
kopia vis aukščiau ir aukščiau. 
Seamus turi nukopti ir stum
ti dviratį. Prakaituoja ir kei
kiasi. Neblevyzgoja, o tik kei
kia valdžią, kad išleido tokius 
įstatymus, ir dvasiškius, kad 
kietai juos palaiko. Ak. tasai 
Seamus! Iš ryto jis bažnyčioje 
atidžiai klausėsi pamokslo, mel
dėsi, Evangelijos žodžius dėjo
si širdin: jeigu tu sakai savo 
broliui — beproti,.. Bet Sea
mus neišlaiko: ak. tie bepro
tiški įsakymai, dėl kurių rei
kia prakaituoti šešias mylias 
fon ir

Taip begalvodamas. Seamus 
užkopė i kalno viriųga-vę ir to
nai. lyg kokiom patyčiom. su
liko pusbroli Dei.noh'.ą- Jis 
taip pat ’mivo setinęsis persū
dytų kumpiu ir pipiriniais ko
pūstais. Jis taip pat nebuvo 
girtuoklis, bet tiktai ištroškęs. 
Kad dar ne toji .reklama! Toks 
alus iš jos sunkėsi... Kas ga
li atlaikyti? Griebė už dviračio 
ir pasileido įkainėn. Ką čia kal
bėti — pasileido. Stūmėsi.. pra
kaitavo. vis dėl tu nevykusių į- 
statymų. žinoma, žmogus ir 
nusikeiki dėl tokios negerovės.

Susitikusiųjų giminių kalba 
buvo trumpa: prakeikti tie į- 
statymri. Ifcurie verčia Seamą 
keliauti į Dermcr.to miestuką, 
o Derr.iontą — į Seamo. Abu- 
(’u išsiskyrė. Vienas nuriedėjo 
'.lenu, kabio šlaitu, o kitas — 
priešingu. Kol pasiekė reikia
mas smukles, kol nusigėrė. — 
kas gi keliaus tokį kelią tik dėl 
stiklo alaus ar dėl stiklelio 
whisky?, — jau ir aštunta va
landa mušė-

— Ready now. pleasc!. Rea- 
dy now, .please! — kartojo 
smuklininkas, lyg koks skamba
las. — Laikas baigti! Laikas 
baigti! ,

Se imus skubėjo, žiūrėdamas' 
i laikrodį. Paskutinėm minu
tėm išgurgė dar tris, keturis, 
penkis alaus stiklus, dar kelis 
stikl inkelius v.hisky. Jau ašluo- 
nios. Sargyba prie durų įspėjo 
kad policininkai beateina. Da- L._ - • • •

nes tuojau bus galas, 
•-einvn nkaš pasikrigtė žmoną, 
čv :kri, dukraitę. totą — visas 
g minės, kad tik suspėtų p is- 
i-’ti. nes tuojau bus galas. Ga
las gėrimėlio ir didelė krūvelė 
pinigėlio. Ji lieka smuklėje.

KARTĄ prie manęs prisėdo 
Padraicas ir' užklausė, išgėręs 
penktą kaušą alaus:

— Sakyk man atvirai, ar tu 
nelaikai visų airių pakvaišu
sių?

— Ne. tik’ pusę airių matau 
įkvaišušių.

— E. tu turėtum būti diplo

matas, — pasakė Padraicas, iš
maukęs septintą taurę alaus.— 
Bet sakyk gi visai atvirai, ar 
laikai mus laiminga tauta?

— Manau, esate laimingesni, 
negu jaučiate- Jei žinotumėte, 
kiek esate laimingi, tai išsigal 
votumėte kokią nelaimę. Visa
da juk galima būti kuo nors 
nepatenkintam. Bet jūs suge
bate rasti poezijos net ir ne
laimėje".

— Ar tikrai mes esame žavi 
tauta? — neatstojo nuo manęs 
Padraicas, prisisiurbęs iki kak
lo.

— Išgerkime dar vieną! — 
pasiūliau. 4,

— Berlyno, vakarų ir rytų 
atstovai sutarė gruodžio 17 
leisti Berlyno gyventojam lan- «. 
kyti gimines abiejose pusėse. 
Tai pirmas toks leidimas nuo 
sienos pastatymo 1961 rugpjū
čio 13.

Sovietai paskelbė gruodžio 
16 sumažinę karinį biudžetą 
666 mil. dol-

— Kenya, naujausia Afrikos 
valstybė, pasiskelbė būsianti 
“pozityviai neutrali", t.y. komu
nistinė ir imsianti pinigus iš 
Maskvos ir Kinijos, Portugali
jos konsulatą tuojau pat užda
rė.

• i — Už laimingą kelionę!
— Už tą katę!
— Už tą šunsnuki!
— Į sveikatą!
Mes gėrėm ir gėrėm, o laik

rodis vis dar rodė pusę vienuo
liktos. Kitokio laiko jis nero- i
dys dar keturis mėnesius. Pu
sė vienuoliktos — tai vasaros 
laikas uždaryti gėryklas. Turis
tam daroma išimtis. Tada lai
kas sustoja. Smuklininkas ne
užsuka laikrodžio arba nusiper
ka vaikų žaisliuką — kad tik 
būtų laikrodis ir rodytų ne dau- 
giaitjpip pusę vienuoliktos.

Laikas sustoja, o alus teka— 
dieną ir naktį, kada policija 
miega teisiųjų miegu.



Kas tos mūsų kankles
Kanklės yra ne tik lietuvių, 

bet ir visų baltų senas muzi
kinis instrumentas. Jis pažįsta
mas ir latviuose. Prof- A. Sa-

bar nebepažįstamo prabaliiško 
veiksmažodžio — kantei, lie
tuviškai būtų kanti, kuris eti
mologiškai jungtinas su lotynų 
.— canere — dainuoti, skambin
ti. (Žiūr. Liet. Enciklopedija). 
Labai senais laikais iš baltų šį 
▼ardą pasiskolino ir suomiai, 
kurie kankles vadina kantele.

Kai kurie teigia, kad kank
les lietuviai pasiskolino iš suo
mių," bet tai neįtikinama. Kank
lės yra senas baltų instrumen
tas, Įmris yra skambėjęs mūsų

valdovų menėse ir paprastose 
žmonių trobelėse.

Nors pačios kanklės yra se
nos, bet išlikusių senų pavyz
džių neturinte, visi jie siekia 
XVHI ir XIX. Senosios kanklės 
buvo 5 stygų, vėliau padidmta

Praeito amžiaus gale jos dar 
buvo plačiai vartojamos Lietu
vos kaime, jomis buvo pritari
mą dainoms, šokiams. Bet vė
liau jas išstūmė nauji trįukš- 
mingesni muzikos in^rumentai 
—, smuikas, būgnas, armonika.

Su tautiniu atgimimu susirū
pinta atgaivinti ir kanklių mu- landė, Dainavos ansambbs Cid
ziką-. 1901 m. tautinio atgimi- eagoje.

mo šviesuoliai susirinko Kaune 
pas vargonų statytoją J. Gara* 
levičių ir sutarė, kad šis pradės 
daryti ir platinti kankles. Jis 
iki 1915 metų išplatino per 
2000 kanklių. 1914 m. S. Ba
naitis įsteigė kanklių orkestrą 
Kaune.

Nepriklausomos Lietuvos lai
kais kanklės buvo įvairiai pro
paguojamos, buvo įsteigta ©et

ji ansambliai sudarė ir kank
lių orkestrą.

Amerikoje kanklių orkestrus 
tori Čiurlionio ansamblis Cleve-

Marry Christmas and a Happy 1 
New Year to Our Many Friends and] 

Customers and Neigti bors I

ROCCO RUGGIERI INC.

SInce 1930

INSTITUTION AL CANDLE

Mfg. Corp.
Specializing in Chruch Candles

40 Tears E&perience 
All Merchandise unconditionally 

Guaranteed

86 Sedgw»ck St. 
BROOKLYN, N- Y. 
Tel.: ULster 5-3685

(atkeltais 3 psl.)
Darvino, Haeckelio, Huxlęy vei
kalai tapo Rusijos inteligenti
jai lyg kokiom evengelijom 
Rubakinas, pagaunančioje for
moje, dėstė tas idėjas savo 
raštuose. Žurnalas “Viestnik 
Znanija” buvo kovojančio ma
terializmo tvirtovė. Jo įtaka pa
lietė ir Lietuvą.

Filosofinis materializmas su
glaustai, grubiai. bet traukliai 
buvo išdėstytas L- Buechnerio 

•a . ir medžiu;" 
Stoff). Šliupas ją

LIETUVOS' LAISVEI BEŠVINTANT
lių kapus ir kuriajne buvo su
krauta lietuvio sielvartas, neį
vykdytos godos ir negalinčios 
užgesti saulingos viltys? Atei
tininkų sąjūdis buvo toks ga
lingas dėl to, kad jo versmės 
veržėsi iš tautos pasąmonės, 
kad jis sutapo su tautos gyvy
binėmis aspiracijomis.

To sąjūdžio plačiųjų 
nų jėga turėjo įimti į 
svetimas sroves ir jas
ištirpdinti. ar kiek galima dau
giau suartinti su pagrindinėmis 
tautos dvasinėmis savybėmis.

Nelengva sukurti sąjūdį, bet 
dar sunkiau palenkti jam žmo
nes, padaryti jį gyvenimą for
muojančiu gyvastingu dėsniu.

vande- 
save ir 
visiškai

knvgoje 
(Kraft u 
išvertė į lietuvių kalbą vardu 
“Spėka ir Medega” (1902). Tą 
pačią įtaką darė ir Markso ir 
F. Engelso veikalai. Bet savo 
turiniu ir forma buvo sunkūs 
ir nelengvai įkandami bei įsisa
vinamu E. Renano “Kristaus 
gyvenimas” griovė Kristaus die
viškumą. o Nietzschės “Also 
Sprach Zaratustra” (Taip kal-

Ateitininkai pirmūnai suge
bėjo tai padaryti, nors kiti 
pranašavo jiems nesėkmę ir 
pralaimėjimus. Filosofinių pa- 

bėjo Zaratustra) skelbė “Dievą' jšgų ateitininkuose nuo pat 
mirus”. Dr. Fr. Strauso “Jėzaus 
gyvenimas” (Das Leben Jesu) 
griovė evangelijų autentišku
mą, interpretuodamas jas. 
kaip pirmųjų krikščionių nesą
moningus mitus. Sturneris sa
vo “Der Einzige und sein Ei- 
gentum” (Vienintelis ir jo nuo
savybė) skelbė grubų, kraštu
tinį materialistinį solipsizmą 
{tikrovė — tik aš).

Taigi ideologinis barometras 
rodė nepaprastą spaudimą, pra
našaujantį artėjančias audras. 
Gal toji nuotaika ir sulaužė lie
tuvių katalikiškos visuomenės 
įprastą pasyvumą ir jos jau
nuomenę užbūrė žodžiai “Om- 
nia restaurare in Christo”. Bet 
ar galėjo mūsų jaunuomenė ne
išgirsti kvietimo eiti keliais 
Kristaus - Rūpintojėlio, kuris 
saugojo tėvų sodybas, kryžke-j 
les, apleistus, primirštus sene-C

pradžios buvo pakankamai. 
Jiems atstovavo žiburiuojanti, 
jaunų dvasininkų plejada, 
brandinusi savyje tautos dvasi
nio renesanso pradus. O žinijos 
stoką gamtos moksluose užpil
dė ekipa, kurios branduolį su
darė V. Endziulaitis, Pr. Dovy
daitis, EI. Draugelis, L. Bist
ras, Z. Starkus ir kt. Jie są
moningai studijavo gamtos 
mokslus, įvairias biologijos ša
kas, paleontologiją, šalia teo
logijos, apologetikos, religijų ir 
ypačiai krikščionybės istoriją, 
filosofiją, papildydami politi
niais ir socialiniais mokslais.
Tuo būdu, ilgainiui, išaugo ne
maža grupė ateitininkę encik- 
lopedistę. Jie gyvu žodžiu, ke
liaudami iš kuopos į kuopą, 
konferencijose, spaudoje (Drau
gija, Ateitis, Viltis, Šaltinis ir 
kt.) bėrė žinijos aukso spindu
lius ir blaškė, materializmo de
besis. Savo pasišventimu ir ži-

A Very Merry Christmas and' 
Joyous New Year to Ali Our 

Friends and Patrons 
PAUL’S TEXĄCO SERVICENTER 

Paul Ingrassia 
General Auto Repairs 

Brake and Ignition Work 
Carburetor Service - Road Service

A Very Merry Christmas and 
Happy New Year to 

Our Friends
ST. MARY’S CHURCH 

Father Paul Dano, Pastor

Merry Christmas 
Peace on Earth 

Goodwill Toward Man

246 East 15th St.
New York, N. Y.

P. M. HUGHES AND SONS 
General Contractors 

1 East Post Road 
WHITE PLAINS, N. Y. 

914 WH 9-1230

SV. CELILIJI su kanklėmis, lie
tuvių liaudies skulptūra.

niomis jie padėjo susidaryti pa
saulėžiūrą, persunktą krikščio
nybe ir nušvarintą nuo materia
lizmo lėkštumo. Man atrodo,’ 
kad anų laikų ateitininkai, bent 
jų žymi dauguma, turėjo inte-j 
gralią pasaulėžiūrą. r i

Ir anų metų Ateities kiekvie-( 
nam numeryje buvo daug me-e 
džiagos pasauleauros statybai/ 
daug teorinių žinių ir faktų, rei-] 
kalingų įvairių problemų išaiš
kinimui ar pagrindimui. Ne-i 
nuostabu, kad anų laikų ateiti-' 
ninkai, “šarvuoti mokslu įsta
biu”, sėkmingai varžėsi su kito
mis ideologinėmis lietuvių jau-; 
nuomenės srovėmis. Ir laimėjo; 
tas varžybas.

(bus daugiau)

Enziulaitis, Z. Sarkus, Vaiickas, B. Draugelis; sėdi Janulis, K. Bizauskas, E. Draugelis — 
pirmininkas, P. Grajauskas, Avižienis.

DONGAN HILLS, S. I.
ELgin 1-9669

A Very* Merry Christmas and 
Joyous New Year to All 
Our Friends and Patrons

THE TOMLIN COMPANY

į;233 Midland Avė.
TUCKAHOE, N. Y.
i WO 1-3671

May thig Christmas and Corning 
New Year bring Many Joys and 

Good Health to Our Friends 
and Patrons From

CHARDAS 
HUNGARIAN RESTAURANT

Excellent Food in a Delightful 
Atmosphere For Ali the Family 

309 East 79th St. 
NEW YORK CITY. N. Y. 

Tel.: RH 4-9382
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A Very Merry Christmas and 
Joyous New Year to Ali 
Our Friends and Patrons

hess-millEr FUNERAL 
HOME.........

64-19 Metropolitan Avė.
MIDDLE VILLAGE ,L. I.

Serving the Community in a 
Dignified and Personai Manner 

Air Conditioned Chapels in 
All Localities

Haroid J. Mooney, Mgr.

Franciscan Sisters of the 
Immaculate Conception (O. S. F.)

PROVINCIAL MOTHERHOUSE
Mount of the Immaculate
Conception
North Davis Road

East Aurora New York

Merry Christmas and Happy 
New Year to all Our 

Friends and Customers

TOWN ROSE BAKE SHOP
542 E. 14th Street

0 New York City 
OR 3-1164
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Merry Christmas to all 
our Friends and Patrons
J ANO F DAIRY INC.
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: Merry Christmas and Happy Newj 
Year to all our Friends ] i

and Customers 1

LOCATELLI, INC. į
222 Park Avė. South 1
NEW YORK CITY
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Merry Christmas and Happy 
Year to all our Friends 

and Customers
LOCATELLI, INC.

222 Park Avė. South 
NEW YORK CITY

Merry Christmas and 
Happy New Year

COCHRANE
SCHOOL O.F NURSING

St. John’s Riverside Hospital 
967 North Broadway 

YONKERS. N. Y. 
914 Y 03-3535

Merry Christma sand Happy
New Year to all Our 

Friends and Customers
DE FEO CADILLAC CORP;

1245 Central Park Avė.
YONKERS, N. Y.

914 YO 3-6300

į AT 9-9996
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Merry Christmas to all 
Our Friends and Patrons 

THE ADAMS ON THE PARK
2 E. 86th Street 

NEW YORK CITY 
BU 8-4500

115 Montgomery Avė 
TOMPKINSVILLE, S. I.

GI 7-6484
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bet kuria proga!
PUIKI DOVANA

Naujai įdainuota 10 įvairiy Šo

kly plokštelė, grojant 18 asme

ny orkestrui ir pritariant vyry 

TRIO.

Visos plokštelės rekorduotos ir 

spausdintos

R.GA.

B*
n s jttv mzhus

Visos plolste'ės gaunamos lietuviy spaudos, dovanų, radijo ir televizijos par
duotuvėse. Plokštelę išleido AIDAS Records, 7203 South Westem Avenue, 
Chicago, III. — GR 6-2800.

Merry Christmas to all our 
Friends and Customers

ECONOMY AUTO 
SERVICE

206 GRAND STREET 
BROOKLYN. N. Y.

Merry Christmas and Happy New ■ 
Year to all Our Friends and 

! Customers
! BOMBAY INDIA RESTAURANT

465 W. 125th St 
NEW YORK CITY 
,) UM 4-9634

Merry Christmas and 
Happy New Ye?*—'

PAPA JOHNS
238 Central Avė.

WHITE PLAINS, N. Y.
Phone (914) WH 8-9716

DfSPLAY

Sister M. Berchmans, O.S.F.
Superior Prov.

Sister Eugenia, O. S. F.i
Superior >

MOUNT ALVERNIA SEMINARY

FRANCISCAN FATHERS

VVAPPINGERS FALLS, N. Y.

From all of us to you and yours

Warm Wishes for a Pleasant
Holiday

Merry Christmas 
Peace on Earth .Good Will 
Tovvard Man and Happy 

and Joyous New Year

ED. Dl BENEDETTO

204-11 Northern Blvd. 
Bay Side, Long Island

Buick Sales and Service

Pilgrimage to the Holy Land for the 
ERPHANY FEAST

during Pope Paul VI visit 
Departing Ncw York January 4th < 

12 GLORIOUS DAYS
Visiting the Sacred Places in Jor- 
dan & Israel plūs 10 day European 
Motorcoach Toiir visiting France. 
Italy. Switzerland and England. Al! 
inclusive (24 days): only — $868; 
Price inciudes Jct transportation. 
motorcoach tour. superior hotcls & 
meals. Book now! Reservstions li- 
mited. Come in. wrtte or phone
CATHOLIC TRAVEL SERVICE 

62 W. 46th St., Nw York 36, N. Y:

Merry Christmas 
Peace on Earth Good Will 
Toward Man and Happy 

and Joyous« Ncw Year

PAUL MAR WIRE PRODUCTS

260 Norman Avė.

BROOKLYN 22. N. Y.

PLaza 7-5925 EV 9-0236

f' į
i
i

’FtI
Merry Christmas to all our 

Friends and Customers
WIRE DESIGN PROD.

140 Center st.
NEW YORK CITY

WA 5-3566

j
Seasons Greetings to all of you! ■ F 

s May we all have peace of mind ;
above all universal peace on Earth. “

i

I 
t j 
I

r
i 
t

TIZZANO BROTHERS «
Propane Gas - Presto Ggs t

Cylinders, Refills, Equipment ?
Authorized Sales į,

Emergency Service
112-49 Roosevelt Avenue S

Corona. L. I. S
HA 9-0565 Ž

f
r ’ Season’s Greetings and best wishes g
4 to our friends and patrons

Seasdn’s Greetings and A Joyous 
1964 to All Our Friends 

and Patrons 
GRANT CITY VVINES AND 

LI0U0RS . 
Louis Ottino, Prop.

i111i
Mi

MAPLE VALLEY

I’Imported and Domestic VVines and į.
Liquors — Gift Wrappings į.

Prom.pt Delivery į
91 Lincoln Avė., Grant City, S. I. 4

. EL 1-0065 S

LIOUORS, Ine.
Free Deh-very 

Imported and Domestic 
VVines - Iiquors - Beers 

Ice Cubes
PRescott 9-5939 

1078 U.S. Hway No. 46 
CLIFTON, N. J.

Merry Christmas to all our 
Friends and Customers 

THOMAS CABINET CO. 
173 E. Merrick Road 

VALLEY STREAM. L. I.
CO 2-5506

A Very Merry Christmas and i
Joyous New Year to į

Our Friends and Patrons į Merry Christmas to all our
NEW PARKVVAY RESTAURANT |

“ChinesejFood at its Best" Ą
'S*' - " 771B Yonkers Avenue

BRd^KLYN. N. Y.’ f YONKERS, N. Y.
ES 2-9219 5

į J'
A Very Merry Christmas and a

-■ - - • f

■ 1

Happy New Year to 
Our -Friends and Patrons 

MIDWARD SUPPLY CO. INC.
179 Lafayette St, New York, N. Y.;

WO 6-1775

Merry Christmas to all 
Our Friends and Customers

" *ONARDS OF GREAT NECK

555 Northern Blvd.
Great Neck. L. I.

516 HU 7-7900

Jus over the City Line 
No Sales Tax

i 
į

Merry Christmas to all our 
Friends and Customers t

Homeland Travel Agency C

413 FIFTH A VENŲ E 
Brooklyn, N. Y.

SO 8-3600

A very’ merry Christmas £
and joyous New Year to all our # 

Friends and Patrons Z,

.Kessler Associates, Ine.
Proethetic Appliances 

Ccrtified facilities apd fitters 
\Vheel Chairs - Braccs 

Rehabilitation Equipmen1 
166 Clinton Avė.. Newarfc, N J.

BI 2-5431

! j SEdgwick 3-1037 |

CHRISTMAS GREETINGS

CALIF0RNIA
PIE and BAKING CO.. INC.

Ten, Turner, Reprcsentative

339 Douglas St 
BROOKLYN 17. N. Y.

Tel. TR 5-2136

MICHAEL & SALLY t 
t 
r 
r 
r 
r

HAIRDRESSERS
2538 Grand Concourse 

Near Dollar Savings Bank 
North of Fordham Road 

JBRONX 58. N. Y.

j
I Merry Chnstmas to all mir 

Friends and Customers

Christmas Greetings
JULIUS KLEIN 

CLEANERS. INC; 
NE5V YORK CITY

GR 5-2471

Winfhrop Laundry Corp.
76 Beadcl Street

EV 8-1761

Prom.pt


■ t ' . ,--T
‘ - v ' ': r*- ■■■

DiAKBIMlHKAS

Dirbo ir aukojo savo tautai
“Buvau mokytas mylėti Die

vą, savo artimą ir savo tautą, 
•kaip pats save” — kalbėjo tau
rus Amerikos lietuvis a.a. My
kolas Ventys, neseniai prieš sa
vo mirtį įteikdamas 900 doL 
čekį Lietuvių Fondui ir tuo pa
keldamas savo auką iki 1000 
dol., būdamas ir vienas iš pir
mųjų-LF narių Rochesteryje, 
New Yorke.

A. a. M. Ventys gimė 1881 m 
Augmenų km., Baisiogalos vis., 
Kėdainių aps. Aštuoniolikos 
metų jaunuolis buvo priverstas 
apleisti savo brangią tėvynę, 
kad nebūtų rusų paimtas į ka
riuomenę. Į Ameriką (Brook- 
lyną) atvyksta 1899. Po penke- 
rių metų persikėlė į Rocheste- 
rį, kur buvęs ketvirtas lietuvis, 
lietuvaičių neradęs, vedęs len
kaitę ir užauginęs 5 sūnus. Mi
rė lapkričio 20 Rochesteryje.

Tai toks suglaustai jo, kaip 
išeivio lietuvio nueitas kelias-

MYKOLAS VENTYS, miręs lap-

Su naujaisiais ateiviais pa 
kęs šiltus broliškus santyk 
Jis tuojau įsijungė į akty 
LB narių -tarpą; nuoširdžiai 
mė radijo valandėlę, Vaši 
16 gimnaziją Vokietijoje ir 
sus kitus lietuviškus gyv 
mus reikalus.

Pats jokių

Kolonizuotoje Lietuvoje .krit“20-
(atkelta iš 2 psL) 

mo‘ buržuazines pažiūras ir pa
pročius, mokyti jaunimą gyven
ti komunistiškai”.

Sekretorius čirikov minėta
me rašinyje sakė, kad tarp pa
grindinių šio meto vykdomų 
uždavinių yra akcija už der
liaus pagerinimą plote, kuria
me yra viso 200,000 ha. Kuku
rūzam auginti esą sudaryti 54 
komjaunuolių rateliai, cukri
niam runkeliam auginti 168 ra
teliai.

Pagrindiniame pranešime 
apie komjaunimo veikimą Lie
tuvoje jo pirmasis sekretorius 
A. čėsnavičius pasakojo, kaip 
komjaunimas veikia žemės ūky, 
statyboj, prekyboje, nusikalti
mų prieš partiją sekime, kovo
je prieš “nacionalistinius prie
tarus”. Pagrindinė jo praneši
mo mintis — norint komuniz
mą įvykdyti, reikia pakeisti 
žmogų, perauklėti pirmiausia 
jaunimą, kad jis būtų Klusnus 
partijos įrankis.

Kokias komunistines “dory
bes” nori įskiepyti jaunimui? 
Reikia, kad jis savo tėvyne lai
kytų ne Lietuvą, bet Rusiją: 
“Komunistiniame auklėjime vie
na pirmųjų vietų tenka auklė
ti jaunimui meilę mūsų dau
gianacionalinei sovietinei tė
vynei”, duoti jaunimui “kari
nį patriotinį auklėjimą”, nes 
“tebėra agresinių karų kilimo 
galimybė”; toliau reikia įskiepy
ti jam karingumą prieš religi
ją. Kaip tai sekasi vykdyti Lie
tuvos gyvenime, česnavičius 
aiškesnio vaizdo nedavė. Tai 
vienur, tai kitur komjaunimo 
veikimą girdamas, dažnai kal
tino, kad jis reiškiasi tik gar
siai sakomais žodžiais ir “for
malizmu”.

Velionis — tai retas tėvy
nės meilės ir ištikimybės sa
vo tautai- pavyzdys. .-Visą savo 
gyvenimą stovėjo nepalaužia
mų kovotojų už lietuvybę eilėse. 
Jaunas įsijungė į aktyvų lie
tuvišką darbą. Su skausmu ir 
ašaromis prievarta apleistos tė
vynės meilės ilgesys negalėjo 
būti pasotintas svetimo krašto 
duona. Jis buvo vienas iš pir
mųjų Rochesteryje pionierių, 
kurie panoro sukurti lietuviš
ką gyvenimą svetur. Jis griebę- 
sis su pirmaisiais statyti baž
nyčią, mokyklą; steigęs drau
gijas, organizacijas, chorus, vai
dinimus. Keliasdešimts metų 
buvo sekretorius šv. Petro 
ir Povilo ir šv. Jurgio draugi
jose. Pažymėtinai gražiai ir 
tvarkingai vedęs knygas, su 
didele meile ir šventa pareiga.

Lietuvai kovojant už nepri
klausomybę, rašęs peticijas dėl 
jos de jure pripažinimo, rin
kęs parašus bei aukas. Gi atga
vus laisvę, pirkęs paskolos, 
lakštus, aukojęs šaulių sąjun
gai ir Vilniui vaduoti. Daug pa
dėjęs tremtiniams Vokietijoje 
šelpti ir atvykti į Ameriką-

IŠ VISUR

turtų nesuk* 
gražiai aprū] 
toli, bet, n 

šimeliu, kad jis būtų apl< 
bet kokį mūsų didesnį p< 
girną, minėjimą ar tąutinę 
sų šventę. Joks 
kur buvo svarstomi

Nors gyveno

mu-

lietuviški 
jo. Prisi-

menu, kultūros fondo 
buvau kvietęs pasitarim^. 
na buvo šalta, šėlo pūga- 
saujelė susirinko. Ju tarpe 
a. Mykolas. Jis primasis 
stambesnę auką. Nežiūrint s 
natvės, nekartą jį mačiau s 
Inčiūra renkantį aukas ir var
gą patekusiems tautiečiams pa
remti.

Tai toks buvo a.a. Mykolas 
ir tokios jo gyvenimo ryškes
nės nuotrupos. Tai šviesus pa
vyzdys ne tik musų, bet ir vi
sų tautų išeiviamsTjo vardas į- 
rašytas į LF knygas, liudys jo 
gilią meilę savo tautai kartų 
kartoms ir tada, kai ir mūsų 
šiame pasaulyje nebus. Jis liks 
gyvas savo auka mūsų ir mū
sų palikuonių tarpe.

Tik darbais įrodoma meilės 
galia (Goethe). Tėvynės meilę 
jis įrodė ne žodžiais, o dar
bais ir aukomis, kovojęs gerą 
ir teisingą kovą už lietuvybę!

Sunkiai visą gyvenimą dir
bo, užaugino ne mažą šeimą, 
nuolat aukojo savo poilsio ne
suskaitomas valandas ir pini
gus lietuvybei. Jo auka LF juo 
vertesnė, kad iš Lietuvos nie
ko nėra ėmęs — nei mokslo 
nei turtų, o tik visą davęs. Jis 
buvo savamokslis, tėvynėj išė
jęs ano meto vargo mokyklą. 
Slapta, prie balanos šviesos, iš
mokęs lietuviškai skaityti ir ra
šyti. Jaunas buvo priverstas iš
vykti į tolimą šalį. Tačiau 
•rai suprato LF reikšmę, 
liudija jo kilni auka.

Ka gi turi pasakyti tie,
baigė Lietuvoj mokslus,

ge-
Tai

ku
rie

BOSTONO apylinkės jaunimas iv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte. Iš k. j d. 8. 
maltis, K. Stašaitis, V. Tamulis, Šarūnas Gavelis, O. Paliulis ir A. Subatkevičius.

SESUO LIETUVAITĖ. PASIŽYMĖJUSI MOKSLE
Pittsburgh, Pa. — Sesers
Gabrielės, O.S.F., moksli-M 

niai darbai buvo tinkamai į-

dargi gavo stipendijas ar leng
vatas, naudojosi laisve ir lie
tuviška kultūra džiaugėsi? To 
mokslo dėka ne vienas ir čia 
Sugebėjo gauti lengvesnius ir 
geriau apmokamus darbus. Daž
nu atveju vyras ir žmona dir
ba, o LF iki šiol dar nieko ne
davė. Ko laukiama?!

Mielas lietuvi! Kovojanti ir 
kenčianti tauta laukia ir iš ta
vęs aukos. Atiduok bent savo 
dešimtinę! Jei išgali—šimtinę, 
tūkstantinę, pasekdamas a a. 
Mykolo pavyzdžiu-Ateik nepra
šomas ir neieškomas! Atiduok 
savanoriškai, kaip davė ją a.a. 
Mykolas.

Be galo gražu ir jaudinantį 
laišką parašė T. Blinstnibas, 
gavęs čekį. Deja, a.a. Myko
las jau nespėjo perskaityti. Ne
skaitys irĄfeano šio straipsne
lio, kurį skiriu nekrologo vie
ton. Tačiau tebėseka mus ir 
ragina nepalūžti kovoje už lie
tuvybę, kol kova bus laimėta.

Juozas Jurkus

vertinti Pennsylvanijos Moky
tojų Draugijos. Įteiktas ypatin
gas atžymėjimas. Kartu buvo 
pažymėta, kad sesuo Gabrielė 
nuo 1933 metų kaip mokytoja, 
instruktorė ir organizatorė dir
ba matematikos institute Du- 
quesne universitete. Tuo pačiu 
metu buvo Pittsburgho vysku
pijos mokslo ir matematikos 
mokytojų sąjungos valdyboje. 
Kaip direktorė “The Junior 
Academy of Science Regionai 
Meetings of Pittsburgh”, už sa
vo darbą ir pastangas gavo pi
niginę paramą iš nacionalinės 
mokslų fundacijos vadovauti 
jaunų mokslininkų darbam vi
sos Pennsylvanijos valstybės 
studentams. Ji buvo Biologijos 
Mokytojų Draugijos vicepirmi
ninkė, dabar yra pirmininkė 
“National Membership Com- 
mittee for Catholic Schools”. 
Pakviesta direktorės pareigom 

; 1963-65 minėtojo Biologijos

Mokytojų Draugijoje ir pata
rėja “Vistas in Science”. Jai 
pavesta parengti 40 leidinėlių- 
knygelių studentų projektams.

Sesuo M. Gabrielė buvo pa
kviesta į komisiją paruošti pla
nų ir suorganizuoti didįjį suva
žiavimą, kuris įvyko prieš po
rą metų Chicagoje. Jai buvo 
skirta parinkti 100 geriausių 
mokytojų. Iš katalikiškų mo
kyklų ji parinko 50 mokytojų. 
Šiemet gruodžio 26-30 dalyvaus 
JAV gamtos mokslų mokyto
jų suvažiavime Clevelande ir 
bus suvažiavimo direktorė Ko
vo 21-23 dienomis Pittsburghe 
pirmininkaus gamtos mokslų 
mokytojų suvažiavimui. Sesuo 
M. Gabrielė vadovauja šv. Pran
ciškaus Akademijos mokslo 
skyriui ir paruošia studentus 
biologijos egzaminams Pitts
burgho universitete.

Sesers Gabrielės ilgų metų 
darbas buvo gražiai įvertintas

— Kristijono Donelaičio 250 
lėtų gimimo sukaktį paminėjo 
Zashingtono lietuviai gruodžio 
. Paskaitą skaitė Antanas Vai
nilaitis, aktorius Henrikas Ka- 
inskas padeklamavo dvi iš
raukęs iš Donelaičio kūrybos, 
tarbara Dariys paskaitė N- 
Lastenio Metų vertimo angliš
ki ištrauką. Minėjimą ren- 
;ė vietos ateitininkų sendrau- 
jų skyrius.

— Waterburio, Conn., Alto 
aldybą sudaro: pirm. Adol- 
as Campė, vicepirmininkė ir 
korespondentė Marcelė Andri- 
;ytė, vicepirmininkas ir proto
kolo rašt. Vladas Varneckas, 
kasininkė M. Pesienė, iždo glo- 
>ėjai: P. Jakubauskas, Alb. 
Nuslys, Jokūbas Trečiokas.

— Kun. Albertas Kontautas, 
lestas prancūzų kalbą šv. Se
bastijono akademijoje, paskir
tas Cenacle vienuolyno kape
lionu Brighton, Mass.

— Dr. J. Mikelionis yra vie
nintelis lietuvis gydytojas Se- 
attle, Wash.

— Tėv. Jonas Kidykas, S.J. 
prieš Kalėdas pasiekęs Brazili
ją, kur Sao Paulo lietuviai jė
zuitai yra įsteigę savo misijų 
židinį, jau pilnai įsijungė į dal
bą ir daug dėmesio skiria lie
tuvių jaunimui, švenčių proga 
sveikina Darbininką ir visus sa
vo pažįstamus.

Pittsburgho vyskupijos ir vie
tinės valstybinės mokslo vado
vybės, suorganizuojant jai ati
tinkamą paminėjimą. Vietinė 
spauda plačiai aprašė šį įvykį, 
įsidėjo keletą nuotraukų.

S. Aleliūnas

RADIJO PROGRAMOS
BOSTON, MASS.

Vedėjas
JONAS J. ROMANAS. Sr.

WHIL - 14-30 kil. Medford, Mass.
■ Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vid.r------------ -

BROCKTON, MASS.

LIONĖS JUODYTĖS
nauja Town Hali rečitalio ilgo 
grojimo plokštelė išleidžiama 
Naujiem Metam. Kaina $5.98. 
Didesniems kiekiams duoda
me nuolaidą. Plokštelės vir
šelį iliustravo dailininkas Jur
gis Juodis. Plokšteles bus ga
lima gauti žemiau nurodytu 
adresu, kaip ir ankstyvesnes 
Lionės Juodytės plokšteles. 
Prašome siųsti užsakymus su 
čekiu arta money order. Ad
resas:

ALEX. MATHEWS

256 Union Avenue 
Brooklyn 11, N. Y.

Šeštadieninė mokykla sausio 
5 d- 3 vai. p.p. parapijos salė
je rengia lietuvių vaikučiams 
eglutę — koncertą. Programo
je dainuos Providenco parapi
jinės mokyklos vaikų choras, 
vedamas Jono Beinorto. Klebo
nas kun. V. Martinkus mielai 
sutiko leisti chorui pradžiugin
ti Brocktono vaikus bei jų tė
velius. šeštadieninės mokyklos 
mokinukai atliks kalėdinį mon
tažą parengtą mokytojos Jani
nos Venčkauskaitės-

Visus vaikus apdovanos Ka
lėdų senelis. Bus bendri žaidi
mai ir vaišės.

Eglutę rengiąs tėvų komite
tas kviečia visus lietuviukus 
bei jų tėvelius ir visus, kuriem 
rūpi lietuviškumo ugdymas 
mūsų jaunuosiuose.

Lietuvię Fondo narių skai
čius vis auga. Iki gruodžio mė
nesio pradžios pilnais nar:?.:s 
yra tapę šie asmenys ir orga
nizacijos: kun. Mykolas Vemb
rė, paaukojęs 300 doL, Juozas 
ir Albina Bačkauskai — 100, 
Juozas Stašaitis — 100, Vytau
tas A. Sužiedėlis — 100, Petras 
Viščinis — 100, A.L.R.K Mo
terų Sąjungos 15 kuopa — 
100, Lietuvių Bendruomenės 
Brocktono apyl. — 100.

Sekantieji broektoniečiai yra 
įmokėję įžanginę auką ir grei
tu laiku žada papildyti iki 100 
dol.: Stasys ir Irena Eivai, Vla
das Jakimavičius — 50, Stasys 
ir Emilija Grušai — 20, Pra
nas ir Kunigunda Keblinskai— 
12.

BOSTON. MASS.
Vedėjas 

STEP. MINKUS
WLYN — 1360 kilocycles

Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p'

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7 
meg. iš WKOX, Framingham. Mass.

Sekmadieniais 81 9 vai. ryte

Tel. JU 6-7209

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lėsure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224 .
Šeštadieniais 4:30 - 5:30 popiet

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VIČIUS

WPOP, 1410 klc.
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn. 

TeL CH 9-4.302
Sekmadienį — 11-12 vai. dieną

PHILAOELPHIA, PA. 
WTEL, 860 banga 

Ved. ADOLFAS GAIGALAS 
t 335 Titan St., Philadelphia 47, Pa. 

HOvard 7-4176 
šeštadieniais nuo 3:30 - 4:00 v. p.p.

A. A. MYKOLAS VENTYS porą dienų prieš mirtį. Ligonį aplanko rašytojas Jurgis Jankus ir vietos LB 
pirmininkas K. Sabalis, šalia sėdi velionio žmona. Nuotr. Vyt. Staškevičiaus.

KOKĮ AŠ NORIU MATYTI KUNIGI?

WATERBURY, CONN. 
WWCO — banga 1240-1000 klc.

Ved. ANT, PALIULIS 
321 Robinwood Road 

pran. Ed v. Alelninkas 
Sekmad. —- nuo 12:30 - 2 vai. p.p.

Kiekviena profesija turi tuos, 
kuriems ji tarnauja: gydytojai 
—pacientus, pardavėjai — pir

kėjus, amatininkai — darbą už
sakančius. Ir kiekvienas pašau
kimas turi tuos, dėl kurių pa
šauktasis kviečiamas: visuome
nininkas — visuomenės narius, 
rašytojas — jo kūrybą skaitan
čius. tėvai — vaikus. Kai kurie

'-pašaukimai gali tapti profesi
jomis, kai kurie ne. Tėvas ne
gali tapti iš profesijos tėvu; ra
šytojas iš profesijos gali rašy- 1964 konkurso tema, 
ti; tačiau jei kas rašo tik iš noriu matyti ihųūgą’ 
profesijos, ne iš pašaukimo, 
tas yra tik rašeiva.

Kunigystė savo esme yra pa
šaukimas. Profesija ji yra tik 
atsitiktinai ir niekada vien pro
fesija. Kaip profesija, kunigys
tė apimtų tik tuos, kuriuos ku
nigas aptarnauja: klebonas — vienu arkitu. Medžiagos apim- 
parapiečius; kapelionas — ligo- lis yra reikšmingas dalykas; ta-

"LAIŠKŲ LIETUVIAMS" 
KONKURSAS

ninės ligonius ar mokyklos mo
kinius; organizacijos dvasios 
vadovas — jos narius- Kaip pa
šaukimas, kunigystė išeina iš 
tų siauresnių ribų, nes kunigas 
yra šaukiamas ne vien dėl jo 
tiesioginiai aptarnaujančių, bet 
dėl visų žmonių, kuriuos sutin
ka.

“Laiškų Lietuviams” 1963-

čiau dar svarbesnė yra vaizdi
nė ar logiška galia, kuria me
džiaga pristatoma. Tad galima 
sukurti kontrastais nuspalvintą 
gyvenimišką vaizdelį arba atpa
sakoti tikrą kunigo pasišventi- 
nimą parodantį įvykį. Paga
liau, taip pat galima, kaip vie
nas besišypsantis šeimos tėvas 
išsireiškė, parašyti rašinį tema: 
“Kokį aš norėčiau matyti save, 
jei būčiau kunigas”.

Rašinys turi būti
‘Kokį aš kaip 3,000 žodžių, 
kaip tik 

liečia tuos plačiubsius kunigo 
santykius su visais Žmonėmis: 
su katalikais ir nekatalikais. su 
tikinčiaisiais ir netikinčiaisiais. 
Konkursui skirtame rašinyje 
galima išsamai išgvildenti tuos 
santykius; galima pasitenkinti

CHICAGO, U-L.
SOPHIE BARČUS — šeimos radijo 

' nmo-ramzvc Rsrtiin etntia WrtP4 __programos. Radijo stotis WOPA — 
Oak Park. III. AM 1490 klc.: FM 
102.7 niegac. kasdien 10-11 vai. r.; 
šešL - sekm. 8:30-9:30 vai. r.; Lietu
viškos vakaruškos pirm. 7-8 vai. v.

ne ilgesnis 
Konkurso 

1964 vasa- 
pasirašomi

paskutinė diena- — 
rio 1. Straipsniai 
slapyvardžiu, įdedant į atskirą 
vokelį savo tikrąją pavardę bei 
adresą, ir siunčiami ‘‘Laiškų 
Lietuviams” redakcijai, 2345 
W. 56th St. Chicago. III. 60636- 
Skiriamos trvs premijos: I —■ 
100 dol.. H 60 dol. ir III 
— 40 dol.

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

Didelis pasirinkimas 
Nelaukite paskutinės valandos

CHelsea 2-1079 • CHelsea 2 0535

ALEX DIMANT 
FUR CO.

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAI 

150 WEST 28th STREET 
NEW YORK. N. Y.

Room 402



SCHOOLS

KAY-LAURE’
For A Beauty Career

KAY-LAURE1
SCHOOL OF BEAUTY CULTURE 

8 Duffv Avenue 
H*eksvffie. New York 

Gverbrook 1-5313

HAIR GOODS

SCHOOL 0F DANCE

I

STORE — SHOP

1963 m., gruodžio 24 d., nr. 87.

SIS TAS APIE KOSMETIKA
Kosmetikos istorija sena, 

kaip senas pasaulis. Gal būt, 
kad ir Ieva, norėdama patikti 
Adomui, gražinosi to laiko “kos
metika”. Istorija sako, kad pra
eities žymios moterys — kara
lienė Saba, Kleopatra. Nerono 
žmona, karalių. imperatorių 
žmonos — baltino veidą, dažė 
antakius, vartojo tepalus.

Neatsilieka ir Amerikos mo
terys. 1914 metais Amerika per 
metus išleido 40 milijonų do
lerių kvepalams ir kosmetikos 
reikmenims, gi dabartiniu me
tu išleidžia bilijonus per metus. 
Seniau kosmetiką vartodavo tik 
turtingos moterys Šiandien ji 
prieinama kiekvienai.

Yra žmonių priešingų bet ko
kiam pasigražinimui- Pav. A- 
merikos puritonai to nedaro. 
Buvo laikai, kada Pennsylvani- 
jos Įstatymai leido panaikinti 
vedybas, jei vyras galėjo Įrody
ti. jog io žmona limpa prie 
kosmetikos.

Pudra
Pudra yra mišinys talko, cin

ko ofielo. sutrintų i dulkes, ir 
kitų mineralinių medžiagų, ry
žiu arba kukurūzų krakmolo. 
Pudros esti Įvairios spalvos, tai
koma metų laikui ir veido spal
vai.

Pudros kvapsniui gauti pride
dama eterinių aliejų. Kai ku
riem žmopėm jie gali sukelti 
odos suerzinimą arba astmos 
priepuoli.

Pudra vartojama apsisaugoti 
nuo saulės nudegimo, nuo vė
jo, dulkių, paslėpti veido raukš
les ar kitus jo defektus, ir k. 
Kai oda yra sausa, vartoti rie
bią pudrą, arba prieš tai leng
vai patepti kremu.

't.
Dažai

Moterys vartoja ir nemaža 
dažų. Juos derina prie veido 
ir plauku spalvos. Riebūs daž
nai mažiau kenkia veido odai. 
Jei veido oda sausa, ir jei var
tojama sausus dažus, prieš tai
reikia veidą lengvai ištepti ne
riebiu kremu. Po dešimties mi
nučių kremą nuvalyti vata ir 
lengvai papudruoti Tada va
ta dedami dažai, kurie turi 
susilieti su odos spalva. Jie turi 
likti nepastebimi.

KAIP GREITAI
ŠPRA-O-MED

PALENGVINA PARŠAUMO 
SUNKUMUS?

..per I sekundę

A

DR. A. GRIGAITIS

Blakstienų ir antakiu 
dažymas

Kai kurios moterys antakius 
keičia pagal savo skoni. Nerei
kalingi plaukai pincetu išrau
nami. Skusti nepatartina, nes 
tada plaukai labai greitai auga.

Blakstienom pagražinti var
tojami Įvairių spalvų dažai-tu- 
šai. Prieš miegą tuos dažus rei
kia nuvalyti. Apatinio voko oda 
sutepama kremu, o blakstie
nos valomos suvilgyta vande
ny vata. Antakiai dažomi spe
cialiais pieštukais.

Plauku dažymas
Nevisi plaukai vienodai lei

džiasi dažomi, šviesūs plaukai 
— lengviau, tamsūs — sun
kiau. Be to. cheminiai dažai ga
li sukelti žymių pakitimų plau
kų struktūroje, žiliems plau
kams dažyti vartoiamas sieros 
mišinys su švinu- Ilgas tų che
mikalų vartojimas sali iššaukti 
chronini apsinuodijimą ir ma
žakraujyste, galvos skaudėji
mą. bendrą silpnumą, netekti 
apetito. Plaukams nekenksmin
gi augaliniai dažai.

Plauku šukavimas

šukuosena yra kenksminga tra
piems plaukams, mažiau kenks
minga — riebiems-

Kosmetikos preperatai nuo
lat tikrinami, bet ir šiuo atve
jų kartais duoda neigiamų re
zultatų. Kremai tepalai gali su
kelti veido odos suerzinimą ir 
net Įdegimą. Per daug ir per 
dažnai vartojant alhoholio 
skiedini, odekoloną, glyceriną. 
pudrą arba kitus vaistus, kurie 
šalina odos riebumą, galima 
per daug nusausinti odą. Pra
deda oda sproginėti šerpetuoti. 
Atsiranda odos suerzinimas. 
Kai kurie tepalai arba kremai, 
kurių sudėtin Įeina siera, bis
mutas, gyvsidabris, gali palikti 
ant odos pigmentuotus taškus.

Jautriom lūpom dažnai gali 
irgi iššaukti suerzinimą. Užde
gimą. Akių vokų dažai gali su
kelti akių degimus. Vandenilio 
peroksidas, vartojamas plaukų 
dažymui, daro plaukus lūžta- 
mus. trapius.

Nagų lakas, brilijantinas, 
plaukų dažai, kvepalai, paga
minti iš gyvulinių, augalinių ir 
sintetinių aliejų, gali duoti aler
gines reakcijas — išbėrimus, 
astmos priepuolius.

ClUnU“’ 
■- **'•A-- '

į K ii slogos ar kiti persi- 
* apninki ir t»‘.
! p i r.ci .'.po-"rikina nosį.

kad net sunk - kvėpuoti, 
gi -itai papurik auto-na- 
t'O'U Sora O M-d puri- 
kalu aplink save — t.-i 
p-.:engvi>»s tuojau persi- 
:.aldvrn.g .lgor» va(.->nd'’

r r Spra O Med <Ma(kys 
t rftio palengvinimą net 
12 valandų.

ti kvėn.ivtma persišaldymo metu ir ku
ri d.'bar gjlim.> ga.tir vrjęs; vaistinėse. 
Vienos sefcmdės purkėtrmss su Spra O- 
M-d vaikų k >n,t>»rio pal ngvins )<i kvė- 
p-.vi-ia vi .i nokti. įsigyk,te Spra-ri M-d 
|ur*k.i'.i. km.s palengvina drena ir nek.
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• Beginners. Day 
and evening 
ėlasses

• Refresher course
• Manicuring 

course
Free plaeement 

service
Write for brochure

A very merrv Chrisjtmas and 
a haopv and nrosnerous New Year!

CHARLES HAIR GOODS .
New Hair Pieces that defv detec- 
tion — “No more heavy hairline“. 
Absohite orivacv. free consultation. 
illustrated booklėt on reųuest. 7 W. 
46th Street, N. Y. C. — CO 5-6936.

ROSEMARIE 
SCHOOL OF DANCE

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

516 5th Avė., Brooklyn
• ST 8-0294

MUSIC INSTRUCTION

“Give a warthwhile Xmas G’ft!” — 
Mes. MINN CARTER, Piano Teacher 
Levittovzn-Hicksville. L.I. 10 years 
teaching eKnerien^e — children and 
adults. Fašt results with the mod
ern Cord Book method. Very mod- 
erate rates. Please call WE 5-8291 
for further Information.

Give Your Child MUSICAL GIFT. 
Learn to nlay: Accordion. Guitar. 
Piano. Violin. Voice. Diiims, Wind 
Instruments. Private lessons. Sales. 
Rentai s.

ALCARO MTTSTC STUDTOS
1 E. Fordham Rd.. Bronx, FO 7-7873

MUSICAL INSTRUCTIONS
A fine Christmas trift for any child 

or Adult
AND Y MORMTLE. Teacher

C’.arinet - Saxoohone 
l«»<s«ons in vonr home

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

SKAITING

ROOSF.VEI.T FIELD 
ICE SKATING PLAZA 
Now open — Fun for all 

Open 7 Davs and 7 Nights a Week. 
for P’ibli’’ Skatina'S^ssions

Cal' Pioneer 7-7440 
ROOSEVELT FIELD 

Garden City. L. I.

BUSINESS OPPORTUNITY

WALTER RAU 
DELICATESSEN

The Finest of Foods. Hųrry now! 
For the Holidays we have the Very 
Best at the Most Reasonable Prices. 
We also deliver. — 70-11 Grand 
Avė., Maspeth. L.I. — HA 9-6749.

ALBERT MAIER, INC.
PORK STOR E

Geriausia kiauliena ir kiti mėsos 
produktai urmu ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — namų gamybos 
"Kielbašsy”. 1927 Washington Avė. 
Bronx 57, N. Y. TRemont 8-8193

EVERBEST PORK STORE
74 Westchester Sauare. Brony. N.Y.

HOME MADE SAL’SAGE 
Finest Pork. Veal and Beef

Poultry Frash Daily 
UN 3 00^7

NEMETH & MAIER. Pronrietors

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

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES
(LONG PLAY HIpFI LITHUANIAN RECORDS)

Dainos iš Lietuvos. L Juodis sį Rūtos ansam. 16 dainų (stereo $5.00) 
Mano Lietuvos prisiminimai. L. Juodis. 14 liet, .dainų akomn. r.itnra .... 
Pavergtos TAwnA« dainos ir šokiai. 2 pi. su 24 I’-t šokių ir dainų . . 
Lietuvių tautiniai šokiai. J Štoko leid. 14 ta'.rt. šokių . ... ..............
Težvdi vėliai Lietuva. Vvėių choro įdainuota 17 liet dainų ...........
Lietuviški šokini, nko-diionu K Daubaro ierotn Iš liet, šokių .........
Pairtos Taetuvai. S. Oerienšs komo. 'dainuota 12 liet.- dainų .............
Mvlėsi Li,'i,i’“' iš tolo TT-sios dainų šv””*«'s ’5 r»,',’tinių dainų 
Lietuvos.Kanklės. 14 i>et kūriniu, vad O. Mikulskienei (stereo$5.00) 
Kalėdų giesmes, Br Budriūno Ansamblio 11 kalėdiniu giesmių ......
Tėvynei aukotam, Dainavos Ansamblio. 14 liet dainų < stereo $6 00) 
Mes padainuosim. Čiurlionio nnsamhl. 16 liet, dainų ...^ stereo$7.50) 
Lietuviški maršai Br. Jonušo įgrota 12 liet, patrijotinių maršų . ......
Ar žinai ta šąli. R. Mastienės. 13 liet, dainos solo ....... ...................
A. Šabaniaursko. po 12 dainų-šokiu. X ir XI albumai po $5 00 ...........
Lietuviškos, dainos ir šokiai. Monitor. Co 16 liet, dainų ir šokių .......
S. Barkans radijo vak. dainuota. 10 kalėdinių ir 10 liet, dainų 
Iš Rūtų šalelės. A. Stenhėns. 7 kalėd giesmės ir 10 liet, dainų .....
Aline Stephens liet, koinpojatorių 3 kūriniai .....   < stereo $7.00)
Rožės ir tvlūs vakarai. V. Stankus. 11 lengvos muzikos šokiai, solo .... 
Ar namerii. V. Stankus. 10 šokiu muzika solo ............... < stereo $7 00)
Milžino naunksmė. Montrealio liet, dramos teatro 3 piokšt." albumas ... 
3ireinėliai. Montrealio liet, dramos vaikams pasaka ..
Triių metų Irutė. Ir. Gieėiūtės 8 liet, patriiotinės vaikams dainos .... 
Lietuviškų dainų, šokių, polkų. žukausko-Vasiliausko juokai ...........
Lithuanian 2-sfpeed record course (2 plokštelės ir du žodynėliai) .... 
Liet, dainų ir operų rinkiniai. J. Karvelis. 10 plokštelių ......   po

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 \VILLOUGHBY AVĖ., BROOKLYN. N. Y. 11221

• Persiuntimo išlaidoms prašom pridėti 50e •

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

McCARTHY’S 
Catnera and Card Shop 

228-13 Linden Boulevard 
Cambria Heights. N. Y.

We have lovely Christmas Gifts — 
Ūse our special Lay-a-way Plan. 
Call LA 5-6308

—- ašk for Mr. McCARTHY

Give Him a Pipe for Xmas! ĮPipes 
from England, Dunhill. Charatan. 
Sasioni. Ali famous brands at low 
prices. We repair pipes. Mail orders 
fiHed promptly. Com» in early for 
Xmas shopping. STANLEY’S fam
ous Pipe and Cigar Store. 709 6th 
Avė., NYC. (near 23 St.) WA 4-5224

BAKERIES

MAY BAKERY--“Jamaicas Best” 
under netv manasement. Unusual 
designs by an artistic decorator ... 
specializing wedding cakes. birth
days. christenings and all occasions. 
Ali coffee cakes made vvith butter. 
home made pieš and assorted cook
ies for your holiday needs. Let us 
serve you to a real taste treat. Open 
daily. Sundays and Holidays. Phone 
orders welcome. — 148-25 Jamaica 
Avė., Jamaica, L.I. Tel. RE 9-9684

RICHER’S BAKE SHOP, Ine. But
ter bakip«r at its best! Orders taken 
for weddings. birhtdays, christen- 
ings and all occasions. Let us serve 
you for your Holiday needs. Open 
Sundays. parking fac.ilit.ies. 249-16 
Horace Kardinu Blvd., Douglaston, 
L.I. Call BA 4-4222.

$4 OO 
5 OO 
R ('O 
4 OO 
4 00 
•» no 
4 OO 
4 Ct)
4 OO
5 00 
5 00 
« 50 
7 00
5 00 

10 00
4.50 
5.00
5 00
6 00 
6 00 
6 OO

15 00 
5 00 
5 00 
4.00 
300 

$5.00

I WEISS & KATZ. INC. | 
1 IRT ORCH4RD ST, N. Y. C. TeL 7-1130 f
! DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA !•!

DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ ‘į
; ■ vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelei^ ir kt T
t ■ Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės < 
< • Specialiai žemos kainos siunčiant audinius Į tišsienĮ |
į v Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau j 

patarnauti klijentam Prašome nžė’ti ir pasižiūrėti’ •

Il?am. permamentiniam plau
kų šukavimui reikalingi šarmi
niai skvsčiai. kad suminkštin
tu plaukų raginę žievelę. Tada 
plaukai kaitinami, specialiu apa
ratu. Ilgai vartojant elektros 
srove, plaukai minkštėja, daro
si trapūs, čia dar kenkia ir 
sa'usinimas. Neprityrę plaukų 
šukuotojai vartoja tuos pačius 
skiedinius riebiems, sausiems, 
storiems ir t.t. plaukams. Nuo 
tokių permamentiniu šukuose
nų gali plaukai imti kristi, gali
ma ir net nuplikti.

Pastaruoju metu plaukai 
minkštinami šaltu būdu. Bet ir 
šis būdas gali neigiamai atsi: 
liepti į plaukus. Permamentinė

As Long
As You Live

you will receive a 
dependable and 4RV 
good income if you 
invest your savings
in our S V. D.

ĄNNLTTY
PL.\N
You also share in the 
great work of the Mis- 
sions and help in ėdu- 
cating Priests & Broth- Sįr 
ers for the Missions.
Certain tax advantages

A lasting Memorial and rememb- 
rances in many Masses and pravers.

VVrite for free Information
SOCiETY OF

THE DIViNE WORD
Annuity Dept. GIRARD, PA.

Good opportunity for couple! Bald- 
win. L.I. Stationery & Candy Store: 
luncheonette. tovs, greeting cards. 
school supplies. Good location. shop- 
ping area. bus stop, near St. Christ- 
opher's R.C. Church.Will accept any 
reasonable offer. Good income as- 
surred. Well established business. 
(516) BA 3-9741 or (516) BA 3-9716

GENERAL CONTRACTORS~

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

ijį

i 
r?

SCAFFOLDING 
HEYDT CONTRACTING 

CORPORATION
Longfellow & Viele Avės. 

Brome 59. N. Y. 
WY 1-2500

PLASTERING
GENERAL CONTRACTING
Conversions - Free Estimates 

Ali work done at reasonable rates 
We guarantee our Work

• CalI G E 5-6162 — Joe Maligno 
1240 39th Street. Brooklyn

REAl ESTATE

AMATO & MANNA BAKERY
The Best in Italian Breads 

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

. Maccheroni - Cavatelli
4559 White Plains Avenue 

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

BAMBI Bake Shop. East Meadovv. 
L. I — For your holiday cakes and 
pastries “par excellence”. Butter 
makes the difference. Gift wrapped 
pastries. We deliver. Place orders 
earlv for the holidavs. Phone orders 
accėpted. — Call IV 9-3333 — 621 
Merrick Avė., East Meadotv, L. I.

Actui! <prc hc- :n 'uding the 
Inaui-tiral Addre*s. C'vil Rights. 
Ctiban Rcr kei«. Nixcn - Kennedy 
Dcbate. AHian' c for Progrrss. New 
Fronticr. Bėriui WaII. Etc.
Th> 33 1/3 album uill play on 
either Hi-Fi or Stereo.

Check cr money order: no COD’s

(p. p.)

RECORDS, DEPT. T
723 East 8!st St., Brooklyn 36, N.Y.

’4

S
I

i

I
I

Chr.$tmas Gifts

2!

KINGS HIGO1VAY 
GRAND OPENING — 
NEW TWO-FAMI!,Y

5Įį — 5’2 6’į — 6’į
Beside aopart. finished studio 

Erom $44.000 U p
1739 W. 17th St. (bet. Quentin Rd.
& Highlawn Avė.).
Days ES 2-9172 • Nights DE 2-3437

H. W. FEMALE

HOUSEKEEPER & COOK

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

JU 2-5190

FUNERAL HOME S

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 — 5t.h 
A.vende & 2nd St.. Brooklyn. N. Y.. 
ST 8-9179. Atidaryta nuo 5:30 -10.

CARLO MONGIOVI’S BAKERY 
56-29 Metropolitan Av.. Ridgevvood. 
For the very best in Italian and 
American cookies. Italian pastries. 
German Dresden Stollen. bread and 
New Year's holiday pastries. Qua- 
rolls—shop here for your Xmas and 
lity is the difference. — H Y 7-3464

FLORISTS

Vienintelė lenkų gėlių krautuvė 
Pietų Brooklvne 

SOUTH BROOKLYN FLORIST 
EDDY MARCH. savininkas 

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

Telefonai:
SO 8-2721 l' ST 8-2525

į PUDGET BEAUTY SALON — (
Į Shamnoo and Sėt ________ ...
* $15.00 Permanent Wave ........ . .

Touch-up with Miss Cla ro! ........
Z Touch-up vzith Rnux or L'Oreal
I Ladies Haircut-^ny Style
- 5 Week Rinse

$1.75 and up 
. . $7.25 and up 
... $3.00

$3.25
... . $1.50

$2.50
Children's Haircut ......................................... $1.25

CaH for Appointment — VI 6-8992 
CUT COLOR i CURL BUDGET REAUTY SALON 

86-20 JAMAICA AVĖ. <Corncr 87th St.). VVOODHAVEN 21, N. Y.

HENRY WEYDIG 4. SON 
Ine. 

FUNERAL HOME
CHARLES WEYDTG. Lic. Mgr. 

13-39 122nd St.. College Point. N.Y. 
FLushing 9-8563

E. FRANK FLORIST
152 Montague St.. Brooklyn 
(Dwntown Shopping Area) 

Christmas Greens and Specials 
Advent vrreaths for cemctery 

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

FTD Member

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

Merrv Christmas to All — 
’ AMERICAN FLORIST 
6907 FOURTH AVENUE 

Bmoklvn 9. New York 
SH 5-6080 — We Deliver

Funeral Designs; Greens - Xmas 
iVresths for Cemetery. Open Sun
days.

I ' " I*
SIŲSKITE | LIETUVĄ !R SSSR L

| DOVANŲ SIUNTINIUS p

— gerą atraižą medžiagos paltui kostiumui suknelei’ Pa h 
sirūpinkite medžiagos išsiuntimu TUOJAU’ !i

Išpardavimas nepaprastai žemom ITRMO KAINOM > j
’ !

atraižų vilnones medžiagos - importuotos ir vietines — . *
j 3 - jose krautuvėse t 11
! i ' i

I S. BECKENSTEIN, Ine. į
H8-I25 130 ORCHARD STREET - GR 5 4F2F t;Į

Cor. DELANCY. NYC

i KRAl’TTTVftS ATVIRO? KASDIEN IR SEKMADIEN*ATS 
TSSKYRUS ŠEŠTADIENIUS. NITO 9 RYTO IKI 6 30 ’-AK j

S Beckentei.no krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukciniška; Į
Važiuoti BMT išlipant E s s e x Street, keltis elevatorium J viršų 

arba IND traukiniu D-6 Avenue iki D e 1 a n c e y Street j
Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas

____ _____ i
_ _________ ____ -____ ________-----—=-r—rrrr.tr

| VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS

IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

:• Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
šilkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiiausiomis kainomis. Specialus pa- ____

• -tarnavimas paruošiant pakietus j Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

| SUPERIOR PIECF, GOODS CORP.
200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York 2, N.Y. i

■ •

i Į DABAR JŪS GALITE APLANKYTI savo artimuosius Lietuvoje

I
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į J 
visus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus.' Mes parūpiname vizas, įl 
sutvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašv- I 
kite/skambinkite daugiausia patyrusiam kelionių biurui j R. Europą

i| COSMOS TRAVEL BUREAU. Ine.
i • ■ •

I 45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrcle 5-7711 h

i JŪSŲ GIMINĖMS IR DRAUGAMS LIETUVOJE! ‘ į 
i DARAR LAIKAS SIŲSTI SIUNTINIUS ŠVENTĖMSi į ----------

Cosmos Parcel* Express Corporation
į į Paskubina jūsų siuntini įūsu .draugams ir eiminAms j bet kuria
I į SSSR dalį.........................................Licensed by V/O Vneshposiltorg

| SIUNTINIAI APDRAUSTI — PRISTATYMAS GARANTUOTAS
! -------  GAVCJA9 N»FK0 NFMOKA ------- -

11 Visuose mūsų skyriuose jūs rasite didelį pasirinkimą medžiagų
i 1 moteriškiems ir vvriškiems drabužiams'ir tuo sutaupysite nei per

kant kitur. Jūs galite cauti ir kitokiu reikmenų tinkamų siunti
niams pigiau nei bet kur kitur Dėl nepildomu informacijų ir nemo
kamų kainarašėiu rašykite ar aplankykite jums artimiausiy skvriu' į

[• NEW YORK. 3. N Y. — 39 - 2n<J Avenue --------------Al 4-5456
VTa NEW VORK 11. N Y. — 135 W. 14th štrroė______CM

• BROOKLYN 11. N Y. — ?7O Union Avenue ____ ■.FV 4-4452
• BROOKLYN 7, N. Y. — 600 Sutter Avenue .............. O’ 5-R898
• ATHOL. Mas*. — 61 Mt. Pleasant Street ... CM 9-6245
• BOSTON 18. Mass. — 271 Shavvmut Avenue -------- Ll 2-1767
• SOUTH BOSTON. Mass. — 359 West Broadvvay .... Tel. 268-0068
• BUFALLO 6. N.Y. — 332 Fillmore Avenue ............ TL 6-2674
• CHICAGO VI, III. — 2222 W. Chicago Avenue ........... BR 8-6966

į • CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstcad Street ------- WA 5-2717
• CLEVELANO 13. Ohio — 904 Literary Road —_ _ TO 1-1068
• OETROIT. Mich. —* 7300 Miehitpn Avenue ..... VI 1-5355

• GRAND RAPIDS. Mich. — 635-38 Bridge St.. N.W. GL82256
• MAMTRANCK. M«ch. — 11331 Jos Carnoau TO *1575
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Framdin Av„ Tel. 233S030. 2460215
g IRVINC.TnN 11. N. J — 762 Snrmgfieln Avė F5 2^4MS
• YOUNGSTOWN 3. Ohio — 21 Fifth Avenue P* 3-fM’h
• YONKEdS, N. Y. — 555 Nepperhan Avė GR 6-2681
• LOS ANGELES 22. Calif. — »60 So Atlantic Blvrf. A N i.2o<m
• LAKFWOOD. N. J. — 1?6 - 4»h Street    Fri 1 RS««
• NEWARK 3. N. J. — 42B SpringfieM Avenue ....... ..
• NFW HAVFN. Conn. — 5AO Cnnomss A,,..
• P4TFROON 1. N. J — O® M»in St—nf .........
• 0A4AAIC N J — 176 MarV** Sl-rel
• e»u>’ »nri pv»»* 0*1 o9 - •'* w e.
• PITTSBURGH 3. Pa. — 1307 E. CarsOn Street
» $AN FRANCISCO. Calif — ?*>'6 šntic* Street
g W*TPRRUOV Cnnn — 6 .In*"
• WORCFSTFR. — *74 Millhv-y Street

Rl t.1707 
i A 2 144* 
MU 4.461a 
no 9.«-><rr 
nn s -on" 
H U 1-2750
Fl 6.1671 

n, «.*7M
SW B-2RM
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DARBININKAS

RESTAURANTS

DISPLAY

NEW YORKO vyčiai lapkričio 17 vaidino A. Gustaičio “Sekminių vainikų". Nuotr. P. Ąžuolo.

CATERING SERVICE 
DINNER PARTIES —

$1.75 tax inet Adults only.
57 West 57th Street at 6th Avenue 

PL 2-2234

TERRIFIC XMAS ITEM 
ILLUMINATED NATIVTTY SETS 

LNDOOR — OUTDOOR
27" taU St Joseph, Mary, Christ 
Child, Crib and Lamb.

Belmore Plastle*
137 12th Street Brooklyn 15, N. Y. 

ST 8-2580

L U CK. KING Restaurant Chlnese 
food at its best! Luncheon menu at 
popular prices; outgoing orders; 
private dining room, eoekt lounge, 
free parking. Spėriai attention to 
tamily A religious groups, sorieties, 
clubs, parties. —- 1335 North Avė., 
New RocheUe, N.Y- Call BE 5-6450

For all occasions 
Prepared in your home or 

elsewhere
CALL: HY 9-7464

DANCING IS FUN at 
La MARTINKJUE CLUB 

Music bgr Chic Morrison. Cocktail

For Christmas get — 3 New Hits! 
A record and song book sung by St 
Catharine of Alexandria CHee Club, 
CYO Contest winners. Send $1.00 to 
FETZER PIANO SCHOOL 4424 FL 
Hamilton Pkway., B’klyn 19, N.Y. 
Record and music book easy to play 
in 3/4 and 4/4 time. For all Instru
ments. Will mail to* you promptly.

THE NA8SAU INN — 800 Jericho 
Tpke., New Hide Park, L.I. Cater
ing, weddihg, shovrere, sodais, etc. 
Spėriai package deal $7.50 ea. per- 
son with 1 week free in Miami Beach 
Fla. Luncheons, Dinners. Your Host 
Mrs. Lucas. Faritities up to 200. 
Air conditioned. Special consider
ation to groups. Tel 516 FL 4-9562

HO WAH’S
Chinese-Amerlcan Restaurant 

Air Conditioned. Chlnese and Ame
rican Food prepared to please a 
King; Take-out Orders carefully 
filled. 95 Water St. Stapleton, S. L,

SA 7-4126

TO PLACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
CaMLO 3-7291

SESTADIENIAIS~5~6~
Radk) Valanda

DUKįOOmUS
KOKOSAS J.

♦
l2MWHIT£Sr. HIU.SIDE.N.J.
WAV£RLY 6-^32S,Aft£A CODE 20/

JAU22META1!

^Lietuvos Atsiminimu

HORSE TAVERN
baras - restoranas

NEW YORKO VYČIŲ PADĖKA

PRANAS BRUČAS, savininkas \

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

SALB VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM IR KITIEM POBŪVIAM

Salėje gali tilpti 100 dalyvių

Queens 41 ir senjorų kuopos čiai I. Sandanavičiūtė, N. Kuli- 
savo organizacijos 50 metų su
kaktį lapkričio 17 Apreiškimo 
parapijos salėje Brooklyne. Bu
vo suvaidinta Antano Gustaičio 
“Sekminių vainikas”. Į vaidini
mą atsilankė daug žmonių ir 
apie jį gražiai atsiliepė. Veika
lą atliko daugumoje čia gimęs 
ir augęs jaunimas be sceninio 
patyrimo. Džiugu, kad rengė
jai susilaukė kvietimo veikalą 
kitur pakartoti.

kauskas, V. Avižienė, J. Tuma- 
sonis, H. Matusevičiūtė, C. Ga- 
lenksytė, S. Sandanavičius, V. 
Vaičelienė, S. Valatkevičiūtė, 
M. Kolber, buvusi vytė M- 
Grincevičienė iš Elizabeth, N.J. 
ir visi anksčiau minėti artistai 
bei šokėjai.

Nuoširdžiai dėkojame visiem 
atsilankiusiem, mūsų prekybi
ninkam už paramą ir sveikini-

mus, Darbininkui ir J. Stukui 
už garsinimą, Apreiškimo para
pijos parapiečiams ir draugi
joms už paramą, ypač didžiai 
gerbiamam klebonui kun. N. 
Pakalniui už jo nuoširdų vyčių 
globojimą, jo asistentams — 
kun. J. Pakalniškiui ir kun. A. 
Račkauskui — už visokeriopą 
paramą.

KARUS Mariners Inn — Lunch or 
dine where cuisine and scenic beau- 
ty excėl. Sea food, lobsters. steaks. 
chops. For reservations call AN 1 - 
9756; if no ansvver. ANdrew 1-8111. 
Bayview Avė & James St. North- 
port (turn North on 25A) — Enjoy 
the Bay-View.

ATTIC APTS.
2 ROOMS 12x16 AND FOYER 

READY FOR PAINTING 
complete

§1375

JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ
RAY’S LIQUOR STORE

AJ. Mažeika,
Komiteto Pirmininkas

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

Tinkamas veikalo pastaty
mas bei viso parengimo sėk
mingumas buvo galimas tik 
todėl, kad visi vyčiai bei jų rė
mėjai įdėjo daug darbo. Tad 
šia proga, kaip šio veikalėlio 
režisierius, pirmiausia noriu pa
reikšti nuoširdžią padėką vi
siems autoriams, mėgėjams, ku
rie taip vykusiai atliko savo ro
les, būtent: K. Karpiutei (Moti
nai), E- Ragažinskaitei (Ievu
tei), A. B. Mažeikai, Jr. (Ka
ziui), G. Mažeikienei (Kastutei)

Grayslake, III., M. Savilonis, Le
ment, Ui., T. Kojelis, V. Sinke
vičius, W. Milašauskas, Chi- 
cago, III, J. Bružas, V. Degutis, 
G- Juškėnas, U. Mačiulis, W. 
Nesunski, Cleveland, Ohio, P. 
Kundrot', G. Lapinskas, Euc- 
lid, Ohio, M. Kiedis, Eastlake, 
Ohio, O. Andriuškevičienė, B. 
Gladkauskas, Detroit, Mich. V.

Gruodis, Mt. Airy, Md., M- 
Paškauskas, Baltimore, Md. A. 
Grigaliūnas, Devenport, Iowa, 
M. Kveshas, Burns, Ore. P. Sa
vickas, Nashua, N.H. E.A. 
patis, Picton, Ont. Canada.

Kra-

Nuoširdžiai dėkoja
Darbininko Administracija

DISPLAY

KEĖ’S RESTAURANT Oriental & 
American cuisine for all sočiai func- 
tions, vveddings. showers, srceet 16‘s, 
banąuets, communion breakfasts, 
business meetings (up to 400 per
sons) We invite your inquieries. Call 
Mr. Kee BU 7-2345 — 2026 Church 
Avė., near Flatbush Avė., B’klyn.

PATRICIA MURPHY Candlelight 
Restaurant — Route 25A Northern 
Blvd. and Port Washington Blvd., 
Manhasset. Hot popovers, honey 

' buns, lovely garden, air cond. Diners 
Club, banquet facilities; world fam- 
code 516 MA 7-3742.
ous flower clock. Open daily. Area

EXTENSIONS 
12x18 Shell (Fiat Roof)

$975
Financing arranged in the privacy 

of your own home 
Alterations — Attic Apts.

WM. RIGBY & Son
No Middleman—Deal Direct _ 

„ 986 Wilson St., Bohemia, N.Y.
Na: SU 1-5522 • Su: LT 9-4019

Suburban dining with a 
Continental flavor

Your Hosts:
Peter Corte - Marco Gardenghi

Rte 110. MELVTLLE, L. I.
CHapel 9-8221

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.

103-55 LEFFEBTS BLVD. RICHMGND HILL, N. Y-
Telefonas: Vlrginia 3-3544

S. Dėdinui (Benediktui), E. San- 
danavičienei (Didžbalienei), P. DISPLAY

Vaičeliui (Jonui), P. Sandanavi-
Čiui (Antanėliui), K. Ramančio- 
niui (Rapolui), D. Mažeikai (Jur-

A CHRISTMAS GIFT 
for a

giui). J- Mažeikaitei (Viktutei), PRIEST vou wish to
V. Latinaitei (Onytei), akordeo- remember in a
nistui A. Radvinui, dekoraci- SPECIAL WAY
jų paruošėjui J. Subačiui ir va
karo vedėjui J. Bolevičiui.

A GIFT CERTIFICATE at 
DE MATTEI wiU help 
Father to purchase a

Be vaidintojų, tautiniuose šo- CASSOCK or SUIT
kiliose dar pasireiškė vyčiai C. Perhaps a: Vest front. hat
Naginaitė. R. Marcytė, G. Ke- 
mėžis ir E. Marcis. Vaidinimui 
pasibaigus, šokiams grojo Juo-

topeoat. raineoat, etc. 
SOMETHING HE 
REALLY VVANTS

Mail and Phone Orders Filled

zo Thomo orkestras-
Parengimo paruošimui bei 

jo metu dar pasidarbavo vy-

H. DE MATTEI CO. 
53 Park PL New York 7, N. Y.

RE 2-1460

A wonderful Christmas Gift 
for any Child 

ACCORDION INSTRUCTION 
by Artist Teacher

THE MUSICAL CLANCEY’S
12 Plymouth Avė., Mineola. L. I. 

Or Call (516) PI 1-5542

MEI TING RESTAURANT
2 East Jericho Tpke. 

Huntington Station, L. I.

At Itš Very Best 
Facilities for small private parties 

Member of Diners’ Club 
įJA 3-5937

DISH-WASHERS New and Used, 
T.V., GAS RANGE, PHONO, Comb. 
HI-FI STEREO West German. Ter- 
rific Values. VIKING Radio & Elec- 
trical Appliances, 6714 5th Avenue, 
Brooklyn.

Phone TE 9-1396

Vokiški VAIKŲ DVIRATUKAI 
su stabdžiais, lėlių vežimėliai, riti
namieji balionai ,
Rabeneick dviračiai ir kiti gaminiai 

KIEFERT
260 Wyckoff Avė. (kampas Linden 
St.), Brooklyn 27, N. Y. VA 1-0840

Diamonds eut in time for Xmas!
DIAMOND Cutting Factory offers 
to private persons or jewelers. dia
monds starting at $200 per carat. 
Shapes, sizes and prices ąuoted; we 
permit and vvelcome appraisals. — 
This in itself will assure you of fine 
savings. For appointment: Cl 6-3690

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

Under new ovvnership: Mr. Frank 
Silla —
VALENTI, Ine. 464 Bay Ridge Avė. 
just off 5th Avė. on 69 St. Every- 
thing in the Photographic Line now 
on sale! Come and get your wonder- 
ful Christmas gifts now. Open eves. 
till 8 p.m. — SH 8-9700-1-2-3

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

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

Tel. SA 2-6469

VVEDDING

MILLINERY 
SAMPLE HAT DESIGNERS 

ORIGINALS 
from $16.50 Charlotte Appell 

21 VVest 58th Street. New York City 
EL 5-8214

You ahvavs get a Good Buy at 
CHARLOTTE APPELL

The largest assortment in the world 
of BRIDAL VEILS or Bridesmaids’ 
Hats and accessories.

HOLDAY BRIDALS, Ine.
Manufacturers

499 7th Avenue, N.Y.C. (near 37th 
Street; 18th Floor). Tel. CH 4-3583

HOME IMPROVEMENTS! — by 
Peter J. Sardegna & Son, Ine. Kit- 
chen modemization, finished base- 
ments, atties, violations removed. 
Residential and commercial work. 
Ali vzork guaranteed - reasonable. 
Call DE 6-6981 or Nl 5-7701 — 441 
Avenue Y, Brooklyn, N. Y.

SIDABRINIO VARPO KEl’YKLA 
Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
Šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y.
Telefonas STagg 2-5938

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

84-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N.Y. • Tel. VI 9-5077 
buvusi J. MIRONO MAISTO KRAUTUVĖ

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

VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS
Pristato į namus lietuviškus skilandžius ir sūrius

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

WINTER GARftN TAVERN
Ine.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

Salė vestuvėms ir kitokionfe pra
mogoms. Be to, duodami polaido- 
tuviniai pietūs. Pirmos rūšies lie
tuviškas maistas prieinama kaina.

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgevvood)
• Tel. EVergreen 2-6440

Price-Rite Toy Distributors, Ine. — 
big discounts for Xmas on all toys, 
hobbies, dolls, doll carriages, road 
racers, pool tables, sporting goods. 
Large warehouse. Avoid the Xmas 
rush and save mdney. H Y 9-9306 — 
491 5th Avė. (at 12th St., next door 
above Vims), Brooklyn, N. Y.

HAVEN REALTY
(HALLELUJA THE HILLS)

AMERIKOS PREMJERA GRUODŽIO 16

Tel. VI 7-447787-09 Jamaica Avė., Woodhaven 21, N. Y.

GRANE SAVINOS SLoanAssociation

£

B. B. PIETKIEWICZ, Pres.

įnirš Meko vardo.’

41/2%WINES & LIOUORS

5th AVENUE CINEMA7>

(12th Street)
| NEW YORK CITY
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f • LON1X)N (Didž. Britanija): **Ix>ndonas niekuomet neuž-
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BROLIŲ MEKŲ filmos komedija

THE 
LA GULI 

PASTRY SHOP

BRIDES TO BE
"The Proof is in the Taste”

Order your Wedding Cake and Ital- 
ian Pastries - Cookie Trays from

ALELIUJA KALNAI

SPARK-L FLOOR WAXING 
SERVICE FOR YOUR HOME 

AND OFFICE 
MA 4-4970

Special consideration to religious 
groups

Ask for MR. MESSINA

SAVE ON FUEL OIL — FREE 
1 year Service Contract (all parts 
and labor included) — plūs — 100 
gal. of fuel oil. Dependable 24 hour 
Service. Low—Iow rates ai year.

LIBERTY PARK 
FUEL OIL CO. 
Call DA 6-3264

For wedding piarty, anniversary & 
sočiai affairs see SKANDI A Im- 
ported Foods and Delicacies from 
all nations. Also imported beer. — 
Phone orders accepted: NE 8-1077. 
Come in see the thousands of im
ported items. — 244 FLATBUSH 
Avė., Brooklyn, N. Y.

Give lovable pets for Xmas. Large 
seleetion at the Blue Bird Pet Cen- 
ter, Bayridge. Tropical fish, rare 
birds, parakeets, canaries, hamsters; 
aąuariums, tanks, complete line of 
pet supplies. Small deposit on lay- 
away plan for Xmas. 6123 5th Avė. 
(at 61st St.), Brooklyn, HY 2-7255

Adolfo Meko parašytas ir režisuotas filmas specialiu pakvietimu 
buvo rodytas šešiuose tarptautiniuose filmų festivaliuose:

• CANNES (Prancūzija) : “Vienintelis autentiškas filmos mc-
•' no kūrinys festivalyje.”

• > LOCARNO (Šveicarija): “Eureka! Šitam originaliam ir
linksmam filmui!” __

MONTREAL (Kanada): “Adolfo Meko filmas buvo festi
valio sensacija.’

• MANNHE1M (Vokietija): “Publika išvirto iš kėdžių besi
juokdami.”

NIUJORKE FILMAS BUS RODOMAS 6 SYKIUS KAS 
DIENĄ — PRADEDANT GRUODŽIO 16 (December 16)

Tel. WA 4-8339

i
C. A. VOKET ;

VOKIETAITIS į

A
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y. 

Tel. NEwton 9-6620

i

For Better Wedding and 
Week-End Dancing

TUXEDO BALLROOM
Offer the Finest

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

New York City

CHAIRS, TABLES ALL TYPES 
China Silver Glasses 

Shower Uumbrellaš Coffee Ums 
Complete Party Goods 
IN 9-8488 IN 7-6700 

EAST COAST RENTAL SERVICE 
3418 Church Avė., Brooklyn

JOSEPH ANDRUSIS — RmI Estais — Insurance
Apdraudimds gyvybės, namų, automobilų. baldų ir k. Namų parda
vimas, apdraudos, Income Tax užpildymas' Mutual Funds — Pinigų 

investacijos. 7
Kasdien nuo 9 iki 9 vai.; šeštadieniais iki 6 vai popiet

ADVOKATAS

37 Sheridan Aventįe
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. APpleoate 7-7083

LAIKRODININKAS

Auksas - sidal
laiki

9408 Jamaica Avė.
Woodhaven 21, N. Y.

is - deimantai 
Ežiai

VI 7-2573

MA RIO'S 
TERRACE ROOM

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

The Finest in Italian Baked Prod
ucts. Delicious pasteles, cakes and 
bread for all occasions. We special- 
ize in VVeddlng Cakes. Let us serve 
you with the Finest! Call RA 8-5612 
29-15 Ditmars Blvd., Astoria, L.I.

Joseph Rutkoski Wines A Liųuors 
A complete stock of domestic A im
ported wines A liquors. chilled wines 
and champagnes. For Thanksgiving 
and Xmas order your holiday sup- 
pliefc early. Holiday gift wrapped. 
we deliver. CaU SU 5-2644 — 2484 
Merrick Rd., Bellmore, L.I.

McNULTY’S TEA A COFFEE CO.
Established in 1895

Rare Teas, Choice Coffees. Write 
for free catalogue. Mail orders. — 
S pečiai consideration to religious 
groups.
109 Christopher St, Ncw York City 

CH 2-5351

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

fįADONIS FORMALS Renta!s for all 
^ccasions: Tmcedos. Strollers. Cut- 
aways, Full dress, Ivy league styles, 
Continental styles. complete acces
sories; also Rent-a-Mink. Stoles in 
smart styles and neu-est shades for 
the ladies. Fully insurecž — No de- 
posits. Open imtil 9 p.m. IV 3-7160 
70 Main St., Hempstead, L.I.

47 and Rockwell Street. ; Tel. LAfayette 3-1083
Nemokamai vieta automobiliams •

ON 
INVESTMENT 

ACCOUNTS 
Mokame nuo 1962 metų vasario 1 dienos

Pinigai Jdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visą mėnes}- 
Dividendai mokami sausio ir liepos 31 d.

- . Prašome aplankyti naują mūsų namą.
DOS: Pirmd ir ketvirti 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 

penktadienj 9:00 ryto — -5:00 vakaro; šeštadienaia 
9:00 rvto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.
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Drabužy į Balfo sandėlius 
didelius kiekius atvežė Eliza- 
betho ir Hartfordo 'Balfo sky
riai. Tuo tarpu Balfo sandėliuo
se yra keliolika tūkstančių 
svarų neblogų drabužių, kurių 
pakaks bent pusei metų (apie 
500 siuntinių). Balfas labai pra
šo paaukoti dar naujų rūbų ar 
kitų vertingesnių nevartojamų 
daiktų.

Liet- Piliečių įdubo metinis 
narių susirinkimas šaukiamas 
sausio 10 d. 7 v.v. klubo patal- 

. pose, 280 Union Avė., Brook
lyne. Valdyba ir direktorių ta
ryba prašo visus narius kuo 
gausiau dalyvauti susirinkime.

Ateitininkų Sendraugių Są
jungos New Yorko Skyriaus 
naujai išrinkta valdyba pasi
skirstė pareigomis: pirminin
kas Antanas Vainius, sekreto
rė Elena Baltrušaitienė, iždinin
kas Andrius Povilaitis. Naujo
ji valdyba sveikina skyriaus 
narius šv. Kalėdų proga ir lin- i 
ki laimingų Naujų Metų.

Janina Mi Jasevičienė, gyve
nusi New Yorke, mirė gruodžio 
21. Palaidota gruodžio 24 iš 
Lady of the Scapular bažny
čios. Ęuvo pašarvota Abbey 
Funeral Home, Ine. Nuliūdime 
paliko vyrą Adalbertą, dukteris 
Reginą, Mingailą ir Ramunę *D’ 
Appolito ir seserį Sofiją Huk-

Vincė Jonuškaitė-Leskaitie* 
nė, išbuvusi keturis mėnesius 
pas savo .seserį Kazimierą Jo1 
nuškaitę Barbara, Calif.. ir 
ten gerai”pailsėjusi. prieš Ka
lėdas grįžo namo į New Yorką.

Liatuvių Bendruomenės ry
tinio pakraščio darbuotojų su
važiavimas šaukiamas sausio 4 
ir 5 dienomis Apreiškimo pa
rapijos salėje.

N. Y. Studentai ateitininkai 
blynų balių rengia vasario 1 
Apreiškimo parapijos salėje.

Aldona Svalbonienė vietoje 
Kalėdinių sveikinimų aukoja 
“Lituanus” žurnalui penkis do- 
lerius-

Balfo centrui aukų atsiuntė 
šie skyriai: Los Angeles — 
1000 dol-, East Chicago —400, 
Hartford — 600., 
750. Elizabeth — 
morės — 326 dol.

Bostono —
560, Balti-

metu daug

, . . • • ; - ■ ■
NEW YORKO valstybės mokiniai šv. Antano gimnazijoje Kennebunkporte. Tai didžiausia grupė iš vienos 
valstybės. Po jų eina Kanada. Antras iš dešinės — Jonas šipaila, mokinių pirmininkas ir pirmasis mo-

* kinys.

Z. IVINSKIUI PASKIRTA AIDŲ PREMIJA
Aidų mėnesinis žurnalas, no

rėdamas paremti lietuviškąją 
kūrybą ir mokslą, kasmet ski
ria 500 dol. premiją. Vienais 
metais ji teikiama literatūrai, 
kitais — mokslui-

vertingos medžiagos ir ją išfo
tografavęs. Iš tų ilgamečių stu
dijų susidėstė bent keli moks
lo veikalai- 1951 metais jis pa
rašė plačią studiją apie vysk.

Išnuomojamas butas iš 6 
kambarių antrame aukšte su 
visais patogumais. Butas yra 
tarp Fulton ir Arlington gat
vių, prie Jamaica linijos trau
kinio. arti parko. Kreiptis : 
TA 7-4764.

Kalėdų švenčių
kas gaus Įvairių dovanų ir taip 
sudarys net įvairių daiktų at
sargas. Balfas praneša, kad to
kias atliekamas dovanas arba 
kurių gavo didesni kieki, pvz., 
keliolika rankšluosčių, mielai 
priima Į savo sandėlius. Tie 
daiktai bus panaudoti šalpai ir 
bus išsiųsti Lietuvon ar į Sibi
rą.

ANGELŲ KARALIENĖS bažnyčia baigiama remontuoti.
Nuotr. P. Ąžuolo

šiemet buvo mokslinės pre
mijos eilė. Svarstyta 1961-1962 

/m. pasirodžiusios ir komisijai 
įteiktos mokslinės knygos, at
siųsti rankraščiai. Komisiją su
darė: A. Bendorius, V. Cižiū- 
nas. V. Gidžiūnas, O.F.M., Pr. 
Naujokaitis ir dr. A. Vasys-

Komisija išskyrė iš. visų at
siųstų veikalų prof. Zenono 
Ivinskio "Lietuviu tautos isto
riją" (I dalis) ir paskyrė 500 
dol. premiją.

Prof. Zenonas Ivinskis yra 
vienas iš pajėgiausių mūsų is
torikų, šiuo metu profesoriau
ja Bonnos universitete, Vokie
tijoje, kur dėsto kursą apie vo
kiečių ordino santykius su Lie
tuva. Šią profesoriaus vietą jis 
užėmė tik rudenį kaip svečias, 
o nuo naujų metų pradžios 
kaip nuolatinis 
Prieš tai jis 
kur Vatikano 
vuose rinko 
vos istorijai.

Keliolika pokario metų pra
leidęs Romoje, prof. Z. Ivins
kis yra surinkęs labai daug

dės t y tojas. 
gyveno Romoje, 
ir kituose archy- 
medžiagą Lietu-

PROF. Z. INVINSKIS kalba New 
Yorke, kai čia lankėsi prieš porą 
metų, Nuctr. V. Maželio.

KALĖDŲ EGLUTES VAKARAS

1963 gruodžio 29, sekmadienį
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APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
BROOKLYNE t

ią išpildys Maironio vardo šeihad. mokyklos mokiniai

■ • Kalėdų senelis atneš vaikam dovanų
i ■ , .. v :.
! • lx>tcrija. užkandžiai, gėrimai Bus žemutinėje* salėje

- -
1 • Pradžia 1 vai. popiet*— punktualiai!

Diplomuotas ekonomistas

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

109 Warwick St.
Brooklyn 7, N. Y.

Tel.:
TA 7-9518 • PL 3-6628

; Vliko dvidešimtmečio minė
jime kalbėjo pats Vliko pirmi- 
oinkas dr. A. Trimakas apie 
komunistų nesutarimus ir Lie
tuvos bylą. Kazys Barūnas pa- į 
skaitė. Bernardo Brazdžionio 
“Vaidilą Valiūną”. Minėjimui 

; vadovavo adv- Antas Jukne- 
| vičius.

Parapijos reikalams kaip 
metinę duoklę po šimtą dol. au-

| kojo: dr. ir Mrs. Joseph Mika
lonis, šv. Vardo draugija. Mer- j 
celionių ir Kleponių šeimos po j 
60 dol., visa eilė po 50 ir 25., Į 

į kiti mažiau.
Poetas Faustas Kirša, kuris 

jau senokai kovoja su ligomis, 
šiomis dienomis vėl pervežtas 
į Camey ligoninę.

Lietuviu Fondui po 100 dol- 
įteikė iriž. Aleksandras Lapšys 
ir inž. Vytautas Izbickas

Naujų Metų sutikimą ren
gia Liet. Piliečių draugija So. 
Bostone savo klubo patalpse. 
Bus ir programa. Vienam as
meniui — 5 dol. Vietas reikia 
iš anksto užsisakyti.

Žalgirio skautų tunto tunti- 
ninku paskirtas pask. Česlovas 
Kiliulis. Be to, pasikeitė ir vi
sas tunto štabas.

Bostono studentų skautų 
(ASS) susirinkime išrinkta nau
ja valdyba; pirmininku išrink
tas Julius špakevičius.
Mirusieji:

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje mišių palaido
ti:

Adelė Gudienė (lapkričio 
26) 66 m- Velionė gyveno 181 
H St. Nuliūdime paliko dukte
rį, tris sūnus ir seserį. Palai
dota šv. Benedikto kapinėse.

Andrius Rusas (lapkričio 25) 
76 m. Velionis gyveno 19 So. 
Monroe Terrace, Dorchester, 
Mass. Nuliūdime paliko du sū
nus. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse-

Edvardas Šhatas (gruodžio 2) 
83 m. Velionis gyveno 784 E. 
Broadway. Nuliūdime paliko 
žmona ir dvi dukteris. Palaido
tas Naujos Kalvarijos kapinė
se.

Andrius Pinelis , (gruodžio 9) 
83 m. Velionis gyveno 718 E. 
6th St. Palaidotas Naujos Kal
varijos kapinėse-

Katarina Kavorienė (gruo
džio 14) 67 m. Velionė gyveno 
191 W. 5th St. Nuliūdime pali
ko dvi dukteris, sūnų ir sese
rį. Palaidota Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Ona Andriūnienė (gruodžio 
16) 72 m. Velionė gyveno 54 
Armandine Street, Dorchester 
Mass. Nuliūdime paliko vyrą, 
sūnų ir dukterį. Palaidota Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

WILUAM J. DRAKE
DRAGŪNAS

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

Tel. Hlckory 1-5220

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

S1EPHEK AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

Merkelį Giedraitį ir Lietuvą 
dviejų amžių sąvartoje. Veika
lo rankraštis buvo įteiktas Ai
dų mokslinei komisijai ir taip 
pat laimėjo Aidų premiją. Vė
liau veikalas buvo papildomas 
dar nauja medžiaga, taisomas. 
Gaila, kad iki šiol veikalas ne
buvo išspausdintas. Reikėtų jį 
paskelbti kiek galima grei
čiau, nes naujiem papildymam 
niekada nebus galo.

Ir šis veikalas “Lietuvių tau
tos istorija”, nors paruošta tik 
pirmoji dalis, tegu neužsiguli 
pas autorių, tegu vėl nesu- 
gundo veikalo papildinėti, tai
syti. Taip vėl užsitęs metų me
tai. Veikalą reikia išleisti kuo 
greičiau, nes taip maža išlei- 
klžiama veikalų iš Lietuvos 
istorijos. Manau, tokiam veika
lui ir leidėjas greitai atsirastų, 
nes tai visiem labai svarbi ir 
labai reikalinga knyga.

Prof. Z- Ivinskis yra reto 
darbštumo ir ištvermingumo 
žmogus. Čia nebūtų įmanoma 
sužymėti viso, ką jis yra para
šęs. Paskutiniais metais vien 
Lietuvių Enciklopedijai parašė 
daugybę visokiausių straipsnių 
iš Lietuvos istorijos. Be to, ra
šė Aidų žurnale, Drauge ir Dar
bininke įvairiais istoriniais 
klausimais. Darbininko rūpes- 
čiu ir pastangomis parašė stu
diją apie šv. Kazimierą, kur 
taip pat paskelbta naujos me
džiagos. Studiją išleido Darbi
ninkas 1955 m.

Bendradarbiavo jis ir italų 
bei vokiečių mokslinėje spau-

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS
Balsamuotojas

231 BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y,

J. B. SHALINS
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Forest Parkway Station) 
WOOOHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE tfOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA .
su Air Condition

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

CAMBRIDGE, MASS.
šv. Vardo draugijos mišios, 

bendra komunija ir pusryčiai 
buvo gruodžio 8.

Pranciškus ir Albina Radžiu-.
kynai iš Athol, Mass., svečiavo- ^oje. Vokiečiai jam y^a užsakę 
si pas savo tėvelius.

Jono Romono vadovauja
mai radijo valandėlei nuolat 
talkina Danutė Venckutė. Ma- 

pasidžiaugia ir giria lietuvių^.9^®. Grinkevičiūtė, Algis Lap- 
prisirišimą prie savo bažnyčios. 
Remontuojant daug darbo ir 
rūpesčio įdėjo kleb. kun. An
tanas Baltrušiūnas ir vikaras 
kun. Vincentas Valkavičius.

Moterų klubas surengė kalė
dinę kaimišką krautuvę, iš ku
rios pelno gauta 375 dol.

Kortų lošimas vyksta kiekvie-

ŠVč. Mergelės Marijos Nekal
to Prasidėjimo lietuvių parapi
jos bažnyčioje nuo gruodžio 1- 
iki 8 buvo novena. Pamokslus 
sakė kum Petras Remeika, ma
rijonas iš Chicagos. Žmonės Į 
pamaldas lankėsi ir iš toliau.

Bažnyčia naujai atremontuo
ta iš lauko ir iš vidaus. Visi ja

parašyti vokiškai lietuvių tau
tos istoriją, kurią numato grei
tai išleisti.

Prof. Z. Ivinskis istorijos 
mokslus yra baigęs Lietuvoje 
ir Vokietijoje, Lietuvoje profe
soriavo nuo 1933 metų- Visą 
laiką gyvai reiškiasi visuomeni
nėje veikloje.

šys ir Romano sūnus Jonas. J. 
Tamošiūnas, bitininkas, kalbė
jo apie medų ir bites- Jis turi 
180 avilių bičių.

Katalikiška spauda čia nuo
lat platinama. Sekmadieniais, 
išeinant iš bažnyčios, galima njQ amžiaus vyras ieško kito 
gauti nemokamai. Visi raginami - vyro kartu gyventi. Geros sąly- 
skaityti ir palaikyti lietuvišką' gos pigi nuoma. Kreiptis “G

Brooklyne gyvenantis senes-

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Avė., prie DeKalb Avė. 
Brooklyn-Ridgewood, tel. VA 1-2613 
Ka*a atidara: Penkiadieniais 6 vai. p. p. 

ieStadleniais iki filmos pabaigos. 
Trečiadieniais —■ ’2 vai. dienos. 
Penktadienį, gruodžio 27— iki 
Trečiadienio, gruodžio 1, 1964

Didelė Švenčių programa! — 
“IM VVEISSEN ROESSL”

Vaidina:
P. Alexander, W. Haas, A. Hoven 

Priedin^ filmą:
"Gitarren klingen leise durch die

Nacht”

KARLONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIOENCE ST. 
VVorcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

katalikišką spaudą. ~Tel. GL 2-2923.
na šeštadienį 8:30 v.v. bažny- ParapTfbs jaunimas gruodžio
tinėje salėje. Rengėjai kviečia
visus atsilankyti-

Moterų S-gos 4 kuopos spe
cialiame susirinkime aptarti 
svarbūs klausimai.

CYO nariai gruodžio

29 3 v. popiet rengia banketą, 
kuriame bus pagerbti senieji pa 

programa, dai-

bernam asų

15 
bendrai dalyvavo mišiose. Po

Radziukynien ė
i Wilkes-Barre

rapiečiai. Bus 
nos. muzika.

Petronėlė 
buvo nuvykusi
pas savo dukterį, vienuolę Ka- 
zimierietę, kuri darbuojasi lie
tuviškoje parapijoje.

Lietuvos vyčiu 18 kuopos su- ........ , •... . , Mirė Apolonija Nečkovskie-sinnkimas įvyko gruodžio 15. .. J T- J ° ne, Aleksandras Janusis is
Mrs. Brown parapijos fondui Brighton.

paaukojo 50 dol.

mišių buvo susirinkimas.

Karšt. Patr.

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

c/lTc/* New York. N. Y.
t CZ TeL RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vdllrner
KASDIEN KONCERTAInuoi vai. popiet *

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės
Puikiausia vokiška virtuve: pietOs-vakarlenė i

l

Visiems nuoširdus kvietimas atsilankyti j

■ Kalėdų Šokins
Kalėdų dienų, gruodžio 25

8:30 vai. vak.

Šokiai bus:

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBE
1332 Halscv St.. Brooklvn. N. Y.

Gros A. Starulio orkestras Įėjimo kaina — $2.00

LIETUVOS VYČIAI—8R'KLYN-Q'NS

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 WEBSTSR AVĖ. 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dienų ir naktį 
Nauja modemiška koplyčia šer
menims dykai. Aptarnauja Cam
bridge ir Bostono kolonijas že
miausiomis kainomis. Kainos tos 
pačios ir į kitus miestus.
Reikale šaukite — Tel. TR 6-6434

Puikus patarnavimas naujo 
JOSEPH C. LUBIN

FUNERAL HOME
546 East Broadway 
So. Boston, Mass.

Priešais miesto teismo rūmus

Rūpestingai patarnaujame vi
suose reikaluose, atydžiai iš
pildomo kiekvienų pageidavi
mų. Jūs galite pilnai pasiti
kėti mūsų patarnavimu Iki 
visų smulkmenų laidojimo 
reikaluose.

Joseph C. Lubin 
Funeral Director

Telefonas: 268-5185


