
kaip jie tuo ginklu

Sovietų redaktoriaus talka Lietuvį propagandai
POPIEŽIUS PAULIUS BOMBĖJUJE.

tis

Liberalai stiprinasi tarp demokratų ir respublikonų

gruodžio 9 šen. Gokhvateris ta
rėsi su Eisenhoweriu ir Nixo-

— New Yodco šiaurės rytuo
se gruodžio 4-5 lytus virto ledu, 
elektros vielos apledijo ir neiš
laikė svorio. Apie 150,000 ne
teko elektros. Buvo apgyven-

skelbta. kad kom. Kiniją sutel
kė Indijos pasieny 14-16 divi
zijų. Indai prieš jas turį 10 
div.

patenkinta A. Stevensono atsi
liepimu apie Gromyko “nusi
ginklavimo planus”.

Kongo kariuomenę, kuriai tebe
vadovauja Mobutu.

ičio eilėraš-
pagal Allen

liui, o privačiose pasikalbėji
muose su valstybės sekreto
rium Rusk jis nemini to, ką jis 
kalbėjo viešoje kalboje.

kia paveikti Indijoje -tuos 
sluoksnius, kurie kaip tik esą

AcHai Stevensonas atsakyda
mas reiškė viltį, kad Gromyko 
žodžiai reiškia tik propagan
dą, ne politiką, Chr. Sc. Mo- 
nftor informuoją apie Amerikos

Ginsbergo eilėraštį apie Broo- 
klyno tiltą, tai korespondentas 
teiravosi dar ir šio šaltinio. 
Tas tepasakė, kad 1960 buvo 
sutikęs grupę rašytojų, tarp jų 
galėjęs būti ir lietuvis poetas.. 
Duodamas dar to eilėraščio ver
timas su neaiškiu Ginsbergo 
komentaru.

reikšta, kad Hm 
mas oficialioji, 
gal mainų suįg 
keno nors paįŽ 
kiu tokiu sovietinės okupacijos 
pripažinimu”.

nuolių, kunigųjį^ & 
Tslfombe- įvyksta šeštadie-

individo “liberalizaci-

čia pat pastebimas 
dviveidiškumas: kai 
apie religinės laisvės 
vis minima Ispanija,

mažina jam , reika-

Bažny
čia; Bažnyčia kreipia dėmesį 
pirmiausia į skurdo paliestus 

Arabų Respubliką, kurios remia žmonės, o tokių daugiausia Azi-

VIEŠOSIOS OPINIJOS GINKLAS .
Vatikanas, Amerika ir Sovietai 
naudojasi, jo baiminasi ir koki rezultatai?

aičio priėmi- 
jgacijoje pa
galėtų būti 

as bent šio-

pareigūnai pasakė pereitą sa
vaitę, kad Mieželaitis buvo vie
nas iš mažos grupės rašytojų, 
kuriuos Sovietų Sąjunga pa- sovietini, 
rinko lankytis Jungtinėse Vals- Henstvem*
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New Yorke lankėsi sovieti
nių rašytojų grupė. Vienas jos 
narys, “Literaturnaja gazeta” 
redaktorius Aleksandr B. Cha
kovsky, pakaltino Amerikos 
vyriausybę, kad ji vieno iš so
vietinių rašytojų neįsileido. Ko
respondentai tada ištraukė iš 
redaktoriaus ir to neįleisto pa
vardę — Eduardas Mieželai- čia lankytis kaip eilinis turis

tas. Sovietų atstovai, kaip sakė 
departamento pareigūnai, regi
mai buvo nepatenkinti ir lietu
vio vardą išbraukė. Bet jokio 
pareiškimo nepadavė jam nor
maliai vizai gauti.”

Trečias šaltinis — taip pat 
iš Washingtono, bet jo vardo 
korespondentas nepasako. Tas 
šaltinis pažymėjo, kad “Mieže
laitis buvo Lietuvos rašytojų 
sąjungos pirmininkas ir galėtų

tis. “Times” korespondentas 
Peter Kihss toliau narpliojo, 
kodėl E. Mieželaitis nebuvo į- 

- sileistas. Informacijas jis surin
ko net iš keturių šaltinių.

Pirmiausia pateikė Vliko lai
komos Eltos pareiškimus. El
tos redaktorius Juozas Audėnas 
pateikė žinių, kad E. Mieželai
tis buvo lankęsis Amerikoje 
1960. Grįžęs parašė kelis palan
kius straipsnius apie Ameriką 
ir apie jos .poetą Frost dar 
prieš jo mirtį. Bet jau 1962 
Mieželaitis Vilniuje leidžiamo
je “Pergalėje” paskelbė eilėraš
tį apie Brooklyno tiltą. Eilėraš
ty stengėsi įtikinti lietuvius, 
kad New Yorko miestas esanti 
supuvusi landynė, tiesiog vie
nas iš tamsiausių Dickenso pus
lapių, ir kad kapitalistinė A- 
merika jau eina paskutinius sa
vo žingsnius.

VIETNAME: puls vakarus, ne šiaurę?
Gen. Taylor nuo gruodžio 7 

slaptai tarėsi su P. Vietnamo 
min. pirmininku Tran Van Hu- 
ong. Manoma, tarėsi dėl kelių, 
kuriais infiltruojami komunis
tai, subombardavimą. Bombar
duos. žinoma, Vietnamo aviaci
ja. Tačiau teigiama, kad bom
barduos ne šiaurės Vietnamo 
pasienį, o Laoso.

Stalino verke, 
Chruščiovo — ne
— Maskvoje naujiem metam 

Žada duoti papildomai po 4.5 
svarus miltų kepiniam.

— Pravda paskelbė, kad par
tijos įtaka būsianti sumažinta 
aukščiausiame soviete (parla
mente). Partija pasiliksianti tik 
politikos suformulavimą, o vyk
dyti būsią palikta vyriausybei.

— Maskvoje aukščiausiame 
soviete (parlamente) Brežnevas 
žadėjo mažinti ginklavimo iš
laidas ir didinti ūkinių bei kul
tūrinių reikalų aprūpinimą.

— Maskvoje, kaip susidarė į- 
spūdį James Reston (Times), 
žmonės verkė Stalino, bet 
Chruščiovo neverkia.

— Mississippi lapkričio 4 su
imti 21, įtarti “civilinių teisių” 
kovotojų birželio 21 nužudymu. 
Suimti šerifas bei jo pavaduo
tojas. Kaltininkus susekė FBI 
agentai, insifiltravę į Ku Klux 
Klaną. Po šio suėmimo aišku, 
kodėl FBI direktorius Hooveris 
vadino negrų vadą dr. Kingą 
“didžiausiu melagiu”, kai jis 
skelbė, kad FBI pareigūnai iš
vien eina su vietos policinin
kais prieš negrus.

— Prancūzija susprogdino 
požemiuose naują atomą. Tokia 
žinia paskelbta užsienio spau
doje. Prancūzijoje jos nei pa- 

tybėse pagal mainų sutartį, pa
sirašytą 1962”.'

“Pareigūnai sakė, kad depar
tamentas nurodė Sovietų Są
jungai, jog šis poetas jau bu
vo lankęsis Jungtinėse Valsty
bėse. Dapartamentas pareiškė, 
kad pageidautų ką kitą atvyks
tant, tačiau Mieželaitis galėtų

Katalikai bėga nuo komunistę
Vietname iš vidurinių provin

cijų, kuriose jau šeimininkauja 
komunistai, katalikai masiškai 
ėmė trauktis. Per dešimt die
nų Saigoną pasiekę 1,200. Pa
judės viso apie 100.000. Tai jau 
antras daugumos jų bėgimas. 
Pirmąsyk jie traukėsi 1954 iš 
šiaurės Vietnamo. Katalikai yra 
atspariausias elementas prieš 
komunistus. Jų esą P. Vietna
me 1.700,000. '

Su Anglija 
nieko aiškaus
— Anglijos min. pirm. Wil- 

sonas gruodžio 7 ir 8 tarėsi su 
prez. Johnsonu. Nieko sutarto 
nepaskelbta, žinia, kad Wilso- 
no nuomonės skiriasi nuojohn- 
sono dėl atominio povandeni
nio laivyno Nato ribose.

— Vokietijos spaudoje ir 
tarp politikų garsiai skelbiamas 
nepasitikėjimas Anglijos dar- 
biečių vyriausybe, nes jos na
riai vieną dieną pareiškia vie
naip, kitą dieną priešingai. Tu
ri galvoje užsienių reikalų zni- 
nisterio tai sutikimą, tai atsisa
kymą nuo mišrių įgulų Nato 
laivyno.

— Sudano sostinėje Khar- 
toum gruodžio 6 kilo rasinė ko
va tarp arabų ir negrų Pradė
jo negrai šūkiais prieš arabus. 
Susirėmime sudeginta apie 50 
automobilių, 14 užmuštų, 400 
sužeistų.

būti laikomas svarbių proso
vietinės hierarchijos nariu Lie
tuvoje. Jungtinės Valstybės te- 
bepripažįsta egzilines Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos vyriausybes, 
atsisakydamos sutikti su 1940 
Baltijos valstybių pagrobimu”.

“šiose įstaigose buvo pa- 

PRIEŠ POLITINIUS SPRENDIMUS -
Rusk kalbasi su Gromyko, Johnsonas su Wilsonu, Tay
lor su Tran Van Huong. Agresijos vėl imasi sovietai.

Jungt. Tautose gruodžio 7 
7 Sovietų min. Gromyko pir
masis iš didžiųjų valstybių pa
sisakė dėl bendros padėties. Jis 
kaltino Jungtines Valstybes dėl 
Kubos, Vietnamo, Kongo, dėl 
Vokietijos numatomo apginkla
vimo atomais. Jis žadėjo para
mą Vietnamui, Kongui, Kiprui 
ir Azijoje bei Afrikoje siekian- 
tiem išsilaisvinti (Europos ne
minėjo!). Pasisakė vėl už kom. 
Kinijos įsileidimą į J. Tautas ir 
Formozos perdavimą komunis
tinei Kinijai, už derybas su va
karų Vokietija.

politikų pasitenkinimą, kad Gro- nį į Jungt Tautas su skundu 
myko kalba esanti skirta pašau- prieš Sudaną, Alžirą, Jungtinę

demokratų partijoje sutarė ak
ciją paimti svarbiosiom komisi
jom į savo rankas. Liberalų bu
vo apie 125, dabar naujuose 
Atstovų Rūmuose jų priskaity- 
sią 175.

— Respublikonai gubernato
riai gruodžio 5 pasisakė už res
publikonų nacionalinio komite
to papildymą “nuosaikiaisiais” 
ir “liberalais”. Tai laikoma pa
sisakymu prieš dabartinį pirmi
ninką Birch. Bet jis nežada 
trauktis.

SOVIETAI IR KONGO: rems 
sukilėlius

Sovietę Sąjunga gruodžio 6 
paskelbė duosianti Kongo suki
lėliam ginkty ir kitokios para
mos. Ją pristatys savais lėktu
vais per AA&rą, Sudaną ar Jung
tinę Arabę Respubliką.

Sudane dabar ėsą pabėgusi 
“liaudies vyriausybė”. Tshom- 
bės samdiniai-savanoriai jau 
baigė išvalyti rytinio Kongo 
sostinę Stanleyyille. Rado dar 
daug nužudytų Baltųjų — vie-

įspėjo visus savo diplomatus 
paduoti pasitraukimo pareiški
mus iki gruodžio 15. Tokia jau 
tvarka išrinkus naują preziden-

— Victer Rieeel (Journal A- *4- 
merican) informuoja, kad AFL- 
CIO politinio švietimo komite
tas slaptu memorandumu ren
gia akciją 1966 rinkimuose pa
šalinti iš senato respublikonus 
Mundtą (S. Dakota), ToBtr 
(Texas), Allot (Colorado), ivt- 
dan (Idaho), Miller (Iowa), Simp- 
son (Wyoming).

Šia informacija, paskelbta N.
Y. Times gruodžio 6, sovietų re
daktorius Chakovsky galėtų bū
ti patenkintas, nes

— jis padėjo išgarsinti ame
rikiečių dienraštyje .poetą E. 
Mieželaitį:

— padėjo išgarsinti iš nau
jo, kad Amerikos vyriausybė 
Lietuvos okupacijos nepripažįs
ta ir dėl to į mainę programą 
Mieželaičio nesutiko įtraukti;

— padėjo išgarsinti Vyriau
sią Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetą, kad tas komitetas yra “an
tikomunistinis” kad jis “suda
rytas iš grupių atstovų ir siekia 
nepriklausomybės nuo sovieti
nio režimo”.

“Literaturnaja gazeta” redak
torius Chakovsky tuo būdu pa- lą sudaryti tokią opiniją: Kata- 
talkino mums pradėti Lietuvos likų Bažnyčia nėra tik vakarie- 
okupacijos sukakties minėjimą, tinė “baltųjų žmonių1 
tad ir mes esame patenkinti.

Viešoji opinija šiandien taip 
branginama, kad vieniem ji vir
to elgesio matu — stengiasi da
ryti taip, kad opinijai patiktų. 
Kitiem opinija virsta paskatini
mu patiem imtis iniciatyvos opi
niją sudarinėti ir versti, kad 
kiti elgtųsi pagal jų sudaromus 
patikimo ir nepatikimo matus.

Tuos dvejopus opinijos ver
tinimus iliustruoja dienos įvy
kiai.

Popiežiaus Pauliaus VI kelio
nė i Indiją laikoma labai pasi
sekusi. Kodėl? Ji norima ver
tinti kaip tik tais opinijos at
žvilgiais. U.S. News ... Report 
mano, kad kelionė turėjusi tiks- 

Ar popiežius Paulius tokiais 
tikslais keliavo, kitas reikalas, 
bet, pasak Report, “eks>pertai” 
tokius opinijos tikslus jo kelio
nėje stengėsi įžiūrėti..

Jei N.Y. Times yra vienas 
iš opinijos reiškėjų, tai jis ėjo 
dar toliau: sudarinėjo opiniją, 
kad popiežiaus tiesioginis susi
dūrimas su skurdo ir gyventojų 
pertekliaus paliestu kraštu pa
skatins jį kitaip žiūrėti į gimi- Sudaną, Alžirą, Egiptą, Kinijos 
mų kontrolę.

Opinija spaudė ir patį Vati
kano susirinkimą, girdama tuos 
nutarimus, kurie opinijai patin
ka. Būdinga, kad palankiai bu
vo priimami visi sprendimai, 
kurie atleidžia individą nuo pa
reigų,
lavimų skaičių, vykdo, taip 
sakant, 
ją”. Labai nepalankiai opinijos 
buvo sutiktas Vatikano susilai
kymas šioje sesijoje pasisakyti 
dėl “tikėjimo laisvės”.

Tačiau 
opinijos 
kalbama 
varžymą, 
kur katalikų tikėjimas yra vals
tybinis ir kur protestantų lais
vės yra mažesnės nei katalikų. 
Tuo pat metu nekalbama dėl 
Skandinavijos valstybių, dėl 
Anglijos, kur protestantų tikė
jimas yra valstybinis ir katali
kų teisės mažesnės nei protes
tantų, kur tokioje Švedijoje ka
talikai turi mokėti mokesčius 
protestantų bažnyčiai.

LIETUVIAI BOMBĖJŲ JE
Bombėjuj* 38 Evcharistinie- 

me kongrese dalyvavo vysku
pas V. Brizgys. prel. Antanas 
Deksnys iš St. Louis, kun. Jur
gis Gurinskas, iš New Yorko,

klyno, kun. dr. Ignas Urbonas 
iš Gary, Ind., kun. Jonas Svir
nelis, salezietis, kuris jau 20 
metų dirba Indijos misijose.

dinti pas kaimynus, salėse, — Italijos prezidentas Seg- tokiam elgesiui.
viešbučiuose, bažnyčiose 55. ni dėl ligos gruodžio 6 pasitrau- Malūnininko, sūnaus ir asilo 
000. kė. Naują rinks gruodžio 16. pasaka nėra tik pasaka.

Arba keliamas balsas dėl žy
dų persekiojimo Sovietuose, 
bet toj pačioje opiniją reiškian
čioj spaudoj sakoma, kad So
vietuose ir satelituose esanti 
“liberalizacija” ir tikėjimai tu
ri tam tikras laisves. Vadinas, 
“opinija” nevienodai rūpinasi 
■visais tikėjimais.

Iš tų faktų peršasi išvada: 
viešąją opiniją valdo tie, kurty 
ypatingoje globoje yra protes
tantę tikėjimas, žydę tikėjimas 
ir "liberalizmas".

Antras reiškinys — iš visų 
valstybių galingiausia yra Ame
rika. Iš visų valstybių labiausiai ’ 
opinijos baiminasi Amerika. 
Prez. Kennedy nesiuntė Ku- 
bon lėktuvų, patarėjų įkalba
mas: ką pasakys opinija? Prez. 
Johnsonas tą baiminimąsi su- 

benti. Bet po poros dienų at
šaukė, net nespėjus baigti gel
bėjimo akcijos. Laimėjo tie pa
tarėjai, kurie įtikinėjo: kylą 
■prieš Ameriką neutraliųjų opi
nija.

Priešingai daro Sovietai. Ki
tų opinijos nepaiso. Ją patys 
sudarinėja: tuojau pasiskelbė, 
kad Kongo sukilėliam siųs gink
lus ir kitokią paramą, siųs pa
ramą šiaurės Vietnamui, Kiprui 
ir rems visokius “išsilaisvini
mo” sukilimus. Į Saugumo Ta
rybą atėjo skundas ne prieš 

komunistus ar Sovietus, kurių 
parama buvo vykdomos Konge 
masinės skerdynės, bet prieš 
Ameriką, kam ji “kišosi į vi
daus reikalus”.

Tokie faktai perša išvadą, 
kad opinijos sudaryme vyrauja 
tie, kurty ypatingoje globoje 
yra komunistinė iniciatyva.

Opinijos baiminimosi vaisius 
iliustruoja vėl faktai. Lapkri
čio 1 Alžiras šventė sukaktis. 
Svečiais buvo pakviesti kom. 
Kinijos užsienių reikalų minis- 
teris. Sovietų aviacijos šefas, 
Egipto štabo viršininkas. Buvo 
demonstruojami sovietiniai tan
kai, povandeniniai laivai, o to
kių specialių svečių iš Ameri
kos nebuvo kviesta, nors gy
ventojų ketvirtadalis ir tą die
ną maitinosi iš Amerikos gau
tu maistu ... Indonezijos ko
munistinis Sukamo išgavo iŠ 
Amerikos šimtus milijonų kari
nės ir ūkinės pagalbos, o jo 
valdiniai degina Amerikos bib
liotekas ir atstovybes. Toki re
zultatai tarp tų atsilikusių;
žino, kad Amerika nereaguos, 
baimindamasi opinijos...

Rezultatus pačioje Ameriko
je - rodo Gallupas. Jis tikina, 
kad kritika Vietnamo politikai 
auga. Kad politika yra bloga, 
pasisakė 50 proc. Daugelis įsak
miai kaltino neryžtingumu. O 
tuojau po šiaurės Vietnamo 
uostų subombardavimo 71 proc. 
amerikiečių pritarė vyriausybės
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A Merry Christmas 
and Happy New Year

Ne* Year bring mMny joya and 
good health to our f įlenda and

Christmas Greetings 
to all our Customers

1309 Railroad Avenue 
ASBURY PARK, N. J.

207 North Avenue 
Ne* RocheOe, N. Y. 

(914) NE 6 W(

Ho&day 
fi nesti

710 Mato Street 
Boonfoa.1V. J. 
(201) 334-7100

116 N. Central Avenue 
RAMSTY. N. J. 
(301) DA 7-8704

200 JOHNSTON AVĖ. 
JERSEY CITY. N. J. 

<201) 436-8745

1400 South Olden Avenue 
TRENTON. N. J. 

(600) 392-1232

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Patroną

721 Main Street 
ASBURY PARK, N. J. 
Call (201) PR 5-9190

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons

from oneof the 
jį to Ne* York 
Įtvaysatreat

MARRY CHRISTMAS 
Peace on Earth 

Good*iU To*ard ManMerry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons

1030 Amsterdam Avė. 
Bet llOth Street * Ulth Street 

Near the Cathedral 
No* York. N. Y. 

UN 4-9484

562 Suantot Avenue 
Jeraey City 

Free Parking 
Open 7 Days a Week 

(291) OL 3-9436

WINES4LIOŪORS 
Fine Imported and Domestic 

Wines and Uguors 
Prompt Free Delivery 

Canarsie - East Flatbush

NEW CLB4ENTS 
RESTAURANT

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers

A Merry Christmas 
and Happy New Year 

ED CASO

KEYPORT AUTO LAUNDRY 
We speciahze in Simonizing and 
Glaztog. Motors steam eleaned. 

Washing, Polishing 
110 W. Front St 
Keyport, N. J. 
(201) 264-9767

MAYWOOD AUTO BODY 
Vincent Villąno Jr. Prop. 

243 W. Passaic 
. May*ood, N. J. 

Erpert Aute Painting 
Complete Collision Work 

(201) DI2-9600

RA Y FERGUSON. Pro.
Hamburg Turnpike 

)VAYNE, N. J. 
(201) 684-3500

Christmas Greetings 
to all our Friends and Customers

Merry Christmas
* and Happy Ne* Year 
to all our Friends and Customers

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers

CENTRAL GUARANTEE 
MORTGAGE A TITLE CO.

Title Insurance on Bergen A Passaic 
County Real Estate

Quick Service—Call (201) 939-6300 
28 Ames Avenue 
Rutherford, N. J.

oigaaizaaaohergroupwill have 
fond remembrances of 
May we serve you?

2187 Richmond Avė., S.I. N.Y.
<3 8-8379

^Cerry ChristmąK 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers

State License #7 
Radio Dispatched 
for Better Service ' 
Long Valley, N. J. 

(201) 876-3341

S e a s o n’ s Greetings! 
Tradittonally the Finest in Catering 

"T M E A STORI AN MANOR” 
25-22 Astoria Blvd., Astoria. 1*1. 
Weddings - Sho*erw - Banquets 

Al) Soda! Functtons 
from 25 to 1800 persona 

Extends greetings of the Season 
to all our friends and patrons 

Tel. AS 8-7066 - 7

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers 
CAUFORNIA PIE B BAKING

Christmas Greetings 
to all our Friends and Customers

ARTS LUNCHEONETTE 
For the Finest in Foods 

151 Dell Glen Avenue 
LODI. N. J. 

(201) GR 3-9229

U.S. High*ay 1A State High*ay 18 
New Brunsurick, N J.

(201) CH 9-8000

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers

Season’s Greetings! 
EDWARD A. GRUBEL. Ine.

Licensed Phimbing and Heating 
Authorized Dealer 

Brooklyn Union Gas Co. 
57-08 69th Lane 

(Near Grand Avė.) 
Maspeth, 1*1. N.Y. 

Tel. NEwtown 9-0160

The Family Market 
Berlin - Clementon Road 

BERLIN, N. J. 
Phone (609) RO 7-1284

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers

JOHNNIE RAY, Mgr. 
Van Saun Park 

P ARAMUS, N. J. 
(201) 261-9652

CO., INC.
TED TURNER, Representative 

339 Douglas Street 
Brooklyn 17. N. Y.

Tel. TR 5-2136

NEW ROCHELLE 
PHOTO ENGRAVING

Season’s Greetings! 
BARD MANOR 

CERVICE CENTER 
Tony Battaglia 
At Your Service

Brakes - Lubrication - Ignition 
Complete Repairs 

1127 Richmond Terrace 
Staten Island 

GI 7-9710 .

Illustrated booklet on reguest 
Visit us—no obligation whatsoever 

7 West 46th Street 
New York City 

CO 5-6936

MAGNOTTrS RESTAURANT
Frank Magnotti. Your Host 

1719 Hylan Blvd.
. Dongan Hills, S J., N.Y.

Specializing to Italian Seafood 
and Pizzas 

Wines and Liguors 
Catering for private parties 

EL 1-9304

A Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

DMFFVS 
PERFORMANCE 8PECIALT1ES

Christmas Greetings 
MARIOJ RESTAURANT, INC. 
20 years of serving excellent food 

Your host Mario 
Uneoccelled Italian Cuisine 

Home made cooking — Pizza 
Special Luncheons - Dinners 
Catering to private parties 

Wines - Liguors—Plėnty parking 
Take-Out Service (516) PI 6-8323 

3338 Hillside Avė., Ne* Hyde Park, 
Ll. N.Y,

CHRISTMAS GREETINGS 
Peace on Earth 

Good*ill Toward Man

KING LUMBER 
COMPANY 
P. O. Box 57

GOLDENS BRIDGE. N. Y.
(914) RO 9-4665

MERRILL LYNCH PIERCE 
FENNER A SMITH, INC.

CHAMPLAIN RESTAURANT
Continental Atmosphere 

WINES - LIQUORS 
115 West 49th Street 

New York City 
CI 7-9274

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons 
ABE LEVINE S 

LARCHMONT LOOGE 
ExceUent French and American 

Food Dinners
Closed Mondays except Holiday 

1890 Palmer Avenue 
LarchmonL N. Y.

Call (914) TE 4-0100

Season’s Greetings!
BLUE SEA RESTAURANT

' “The Best in Food for Less" 
' Combination Sea Food Broil

Shrimps - Crabmeat - Clams 
Scaliops - Lemon Sole 

Free Parking
į 135 3rd Avenue, N. Y. C.

Bet. 14 -155
SP 7-2948

HIS MIAMI BEACH ORCH. 
Distinctive Dance Music 

and Entertainment
3 to 18 Piece Orchestra 

DE 9-6340
383 Avenue W, Brooklyn, N. Y.

570 Brood Street 
Newark, N. J.
(201) 624-8600

A & B DELICATESSEN
Delicasies for Everybody’s Taste

to all our Friends and Patrons 
FOUR STAR

SERVICE 8TATION
General Repairs - Brake Service 

Towing - Road Service 
2548 WMte Piatos Rd.

Brona. N.Y. 
OL 5-8837

CHARLES HAIR GOODS 
New Hair Pieces that defy detečtion 

No more heavy hairitoe .
Absohite Privacy

KAPLOW 4 ZIPCOW 
AH Phases of Insurance 

“Your Problemis our Concern’ 
,May *e serve you! 

496 East 161st Street 
Bronz, N/Y. 
ICO 5-1678 >

CENTRAL HOTEL 
A RESTAURANT 
For the Finest of 

Italian and American Food 
Open 6 Days 

16 Main Street 
SPARTA, N. J. 

(201) 729-9957 - 3424

Christmas Greetings 
^fx>>ailo<ir friends ahd Patrons

•MeGOVERbTS
WINE A LIGUOR, Ine.

ALPHINE GEOPHYSICAL 
ASSOCIATES, INC.

CLUB SAVOY 
COCKTAIL LOUNGE 

274 Halsey Street 
NEWARK, N. J. 
(201) MI 2-9009

Season’s Greetings! 
FRED’S RESTAURANT
Luncheons - Dinners 

Italian A American Cuisine 
Luncheons 12 Noon to 4 PM 

Dinners 5 PM to 10 PM 
9246 Hudson Blvd. 
North Bergen, N. J.

(201) UN 9-9801

Season’s Greetings! 
CAVALLI-S

SUPER SERVICE STATION 
GI 7-9848

Complete line of Gulf Products 
Ignition and Brake Service 
by people who are skilled 
Tubes. Tires. Aceessories 

425 VanderbUt Avė., SJL N.Y. 
GI 7-9848

KRONSTEIN UQUORS 
38-1523rd Avenue 

ASTORIA, L1N.Y. 
— We Deliver — 

AS 8-8313

HERMAN B. RNE 
GENERAL LIFE INSURANCE 

BONDS 
31 So- PiunJnaj 
'Tonkern, N. T.

(914) TO 34658 or YO 3-2733

Season’s Greetings!
D & N DEAD STOCK ' 

SERVICE
Dend andldve Co*s and Horoes

. LOUIS RESTAURANT
INC.

Known for finest foods and Service
Ąccommodations for Weddings 

i* and Banguets
John Galioti. Prop. 

2208-2210 Kerrigan Avė. 
UntonCtty.N. J. 
(201) UN 7-8304

JOSEPH GUGLIELMO 
CONCRETE CONTRACTOR 

3645 Barnes Avenue 
BRQNX, N.Y. • 

OL 4-2985

96 Clay Street 
Newark, N. J. 

(201) HU 3-4521 
mMNNfoėlMM

A Merry Christmas 
and Happy New Year 

CAROUSEL LUNCHEONETTE 
Home Made Soup 
and Daily Special 

Tasty Hot and Cold Samhriches 
260 Nassau St.

Phone (609 ) 924-9844 
Princeton, N. J.

Season’s Greetings!
HENNY’S STAKE HOUSE 

Famous iSBSĮėafotod Seafood

CRAFTSMAN COAT 
COMPANY

1012 Grand Street 
HOBOKEN, N. J. - 

Pbone (201) 7964889

KERR CONCRETE CO. 
INC.

469 Market sfc. E. Paterson N. J. 
The Uitimate in This Field 

May We Serve You?
(201) SW 6-2150

FAIELLA 
ITALIAN RESTAURANT

BERNIES RESTAURANT |
Open 24 Hours J

JOSEPH BUCCI 1
2436 Coney Island Avė. s

Brooklyn. N. Y.
DE 9-9316
»*Nt**«**»«lk*?**^

MACK FLOOR COVERING 
CORP.

E. FISCHMAN, Owner

MARRY CHRISTMAS 
Peace on Earth 

Goodwill Toward Man 
BONGIOVI FUNERAL HOME 

For DependabiHty. 
Ethics and Integrity 

Bell Avenue 4 Anderson Street 
RARITAN. N. J. 
(201) RA 5-1887

EMPIRE
LINCOLN MERCURY INC.

1700 Broad*ay, N. Y. C.
1114 Ist Avenue. N. Y. C.

LT 1-7800

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons 
BEN’S VILIĄ RESTAURANT 

For the Finest 
in Italian Cuisine 

Pizza prepared to take out 
57-33 Main Street 

Flushing. L. I. 
FL 9-9474

A Merry Christmas 
and Happy New Year 

ARBOR GARDEN CENTER 
A FLORIST 

Complete Landscape Service 
Nursery and Greenhouse 

980 River Road 
New Milford, N. J.

- (201) Call 261-1500

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Patrons
JOHN CAFONE 

Pro Shop Manasguan River 
GcdfCtab

and Happy Ne* Year

EVERETT B. VREELAND 
Complete Travel Bureau

A Merry Christmas 
and Happy Ne* Year

H0WARD JOHNSON S
MOTOR LOOGE
JOHN SINUK

Season’s Greetings

FEDERAL STORAGE 
WAREHOUSES

FRANCIS TONGUE,Jr.
FUNERAL HOME 

Fbr integrity, DepcadabtMy 
and Ethics 

į 77 Main Street
(609) 447-4551

CEDARVILLE, N J. i

to aUl our Customers 
HUNGARIAN PASTRY SHOP

& EXPRESSO

SHELTER'S GARAGE 
Service is Our Motto

536 Main Street 
Spotswood. N. J. 
(201) CL 4-0528

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers
GRANT CITY

WINES ANO LIOUORS 
91 Lincoln Avenue 

Grant City, S. I. N. Y. 
Prompt Home Deiiveries

EL 1-0065

A Merry Christmas 
and Happy Ne* Year

DE LANOY KIPP 
INC. 

INSURANCE

Repairs on all 
Forejgn and Domestic Cars 

310 Weat 340th Street 
Broun. N. Y.
D 94262

Christmas Greetings 
to all our Customers 

Famous for our Butter Cookies 
and Christmas Specialtles

LEFFERTS BAKERY
135-07 Lefferts Blvd.

S. Ozone Park, LX N.Y. ■ 
VI 3-9151

50 Valey Road 
Montclair, N. J. 
(201) PI 6-5500

55 Oak Street 
NORVVOOD, N. J. 
(201) PO 8-8000

Christmas Greetings 
to all our Customers 

LEES
AUTO BODY REPAIRS
Herman Hetaiiller, Prop.

Complete Auto Body Repairs 
Insurance Appraisais 

76 E. Mato Street 
East IsUp, L.I. N.Y.

(516) JU 1-3006

Speciahztog to fine ItAUan Foods 
Fine Wtoes — FO 4-8552 

Veal Parmigiana — Pizzeria 
Parties up to 25 people

LODI MODERN BAKERY
7 Uadou Street 
’ LODL N. J.

The Finest to Bake Products 
(201) 

CaNPR 74034

A Merry Christmas 
and Happy New Year 
ARMIENTO STUDIOS 

John M. Armiento 
Ecclesiastical - 

Stained Glass Windows 
Statuary - Marble - Bronze 

104 Railroad Avenue - 
Hackensack, N. J. 
(201) HU 9-6181

285 Flatbush Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

BeL Park Place A SL Marka Avė. 
Call MA 2-9773

Ne* and Used Speed Parts 
. and Aceessories 
5 W. Bergen Place 

Red Bank. N. J.
(201) 741-9739

EUZABETH LANES 
-AJtfJF. 
h*ay #1 
H, N. J. 
1-3040

JOSEPH MANCINI 
A SONS 

B U I L O E R S
30th Street A Bay Avenu: 

Beach Haven Terrace, N. J.
(609)492-9661

Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 

to all our Friends and Customers 
DELL ARIA 

UPHOLSTERERS 
108 N. Main Street 

East Hsmpton. L.I. N.Y. 
For Fast Service Call 

(516) EA 4-4326

, Fine Liąuors, Wines, Champagnes 
Cordlals

Prompt Delivery 
278 73rd Street 
Brooklyn, N. Y.

SH 8-4420
msRfaj^mmmsRsMmiMMRs

Movtaf - Packirig 
Wurehouslng

155 Washington Street 
Ne*ark, N J.

(201) MI 3-2222

A Merry Christmas 
and Happy Ne* Year 
ANTHONY FERRARO 

Moving - Storage 
Packing - Crating 

Local and Long Distance 
Movers 

SE 3-0196 
2393 Hughes Avenue 

Bronx. N. Y.
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Viešas protestas

Svečiai Vasario 16 gimnazijoje
Kun. B. Sugintas surinko gimnazijai 100,000 dol.

Nors dabartinės Lenkijos po
litinė padėtis yra kiek geresnė 
nei pavergtos Lietuvos, tačiau 
ir Lenkija nėra laisva, nes ir ją 
valdo dar Stalino pastatytos ko
munistinės marionetės (iškam
šos). Tat nenuostabu, kad lais
vajame pasaulyje esantieji len
kai vis rūpinasi grąžinti Lenki
jai laisvę. Tai yra visų pirma 
pačių lenkų reikalas.

Toje kovoje ir reikalavi
muose lenkų išeivių organiza
cijos vis' dažniau pareiškia bū
tinumą pripažinti kuo skubiau
siai Lenkijos dabartinę, jokia 
taikos sutartimi nepatvirtintą 
sieną, einančią Oderio-Nysos 
upėmis. Nors toji neva siena 
apima ir žemes, kurios ilgais 
šimtmečiais prieš antrąjį pasau
linį karą priklausė Vokietijai, 
kad ir buvo jos pasisavintos ar 
užkariautos. Tai irgi yra visų 
pirma lenkų ir vokiečių reika
las.

Tačiau tuose lenkų pareiški
muose nuolat reikalaujama grą
žinti Lenkijai ir josios trumpą 
dvidešimtį metų laiką valdytas, 
bet po 1939 metų karo nuo 
I enkiios atskirtas “■Rytų Pak
raščio” sritis su lietuvių Vilniu
mi ir ukrainiečių Lvovu, nes tos 
žemės tariamai “priklausiusios 
Lenkijai net tris šimtus metų 
prieš rusiškos valstybės susi
darymą” (Žiūr. Dziennik Chica- 
govvski, 1964.X .17 Chicagos 
lenkų emigrantų kelių organi
zacijų bendrą pareiškimą). Čia 
tai jau ir lietuvių bei ukrai
niečių reikalas.

Akiplėšiškas reikalavimas 
“gražinti” Vilnių, nors ir būsi
majai Lenkijai, lietuviams nėra 
abejingas, juo labiau, kada pa
našūs reikalavimai žadama pa
reikšti net JAV Kongresui ir 
prezidentui.

Mums tai primena tąsą veik
los poevekų (P0W Lenkų Ka
sinės Organizacijos) kurie 1919 
siekė nuginkluoti Lietuvos ka
riuomenę. suimti Lietuvos vy

GIOVANNI PAPINI |

ADOMO PALIKUONYS j
Vertė DR. P. MAČIULIS 

_________________________________________ 1:1

(4)
Ne vien gėda ir pamišimu bu

vo nubausta Ieva. Jos kaltės 
bausmės buvo daug gausesnės 
ir skausmingesnės.

Visų pirma bus amžina kova 
tarp jos ir žalčio. Jis raitysis 
po jos kojų kulnimis, ir ji su
traiškys jo galvą. Neatiaidi ko
va tarp moters ir šėtono tapo 
vienu iš matomų žmogiškosios 
tragedijos vaizdų. Tiktai viena 
buvo moteris — vienintelė ne
turėjus Ievos nuodėmės: Mari
ja — kuri galėjo sutraiškyti žal
čio galvą.

Bet dieviškuoju liepimu žal
tys negali mirti; jis gyvens am
žinai, ir amžinai puldinės mo
terį.

Viena aiškiaregė (XV-me šmt. 
Marija Giovanna, kuri pavirto 
Vilhelmu Postel) savo keisto
je knygoje, Venecijos Mergelė 
vardu (155-5), svaičiojo, kad 
Kristus tik vyrus atpirkęs ir 
kad moterim atpirkti reikia 
laukti Mesijos — Moters atė
jimo, kuri amžinai nugalėtų 
šėtoną. 

riausybę bei veiklesnius patrio
tus ir, sudarius prolenkišką, ne
va Lietuvos, vyriausybę, jėga 
prisijungti Lietuvą.

Kai sąmokslas dėl lietuvių ka
rių ir šaulių budrumo nepavy
ko ir kai lenkam nepasisekė 
ginklu nugalėti lietuvius 1919- 
1921, lenkai, klastingai sulau
žydami Suvalkų sutartį, už po
ros dienų puolė karo jėgomis, 
užgrobė Lietuvos sostinę ir ją 
apgaule įjungė į Lenkiją, nenu
stodami daryti pastangų pasi
glemžti ir visą Lietuvą.

Tačiau lietuviam Vilnius liko 
sostinė iki šių dienų (Žiūr. Lie
tuvos Nepriklausomybės Ak
tas 1918 vasario 16 ir Lietuvos 
Respublikos 1938 konstitucija).

Trumpoji lenkų Vilniaus oku
pacija pasibaigė 1939 rudenį. 
Mūsų sena sostinė su dalimi 
rytinės Lietuvos buvo atgauta 
Lietuvos Respublikai.

Vilnius, mažiausiai nuo 1323. 
■buvo Lietuvos sostinė ir nie
kad iki gen. Želigovskio smur
to, o tuo labiau “tris šimtus 
metų prieš susidarant Rusijos 
valstybei” nei teisiškai nei fak
tiškai nepriklausė Lenkijai. Vė
liau buvo dvi unija sujungtos 
valstybės (“abiejų tautų respub
lika”). Abi tautos turėjo vieno
das teises. Kiekviena valstybė 
turėjo savo įstatymus, kariuo
menę, iždą. Seimai vyko pakai
tomis, tai Lenkijoje, tai Lietuvo
je. Paskutinis seimas kaip tik 
įvyko Lietuvos Gardine.

Tad grupės lenkų reikalavi
mai prijungti Vilnių būsimajai 
Lenkijai yra tik jų grobuoniš
kumo ir įsisenėjusio palinkimo 
į kolonializmą požymis. Jie ir 
toliau palaiko nesantaiką tarp 
abiejų Maskvos naguosna pa
tekusių tautų.

Mes, Lietuvos žemių gynė
jai. pareiškiame, kad jokie len
kai, nežiūrint kaip jie skardžiai 
reikalautų, niekad neturėjo ir 
neturi jokių teisių į Vilnių, am-

Tai pamiršta kabalistinio po
būdžio klaidžiatikystė, pagal 
kurią moteris esanti labiau 
gundytojo persekiojama nei vy
ras. šiame fakte atsekame še
šėlius graikų pasakų: Euridikė. 
Orfejaus žmona, miršta gyvatės 
sukandžiota, kai tuo tarpu Her- 
kulas, didvyris, išlaisvintojas ir 
apvalytojas, dar vaiko guolyje 
būdamas, pasmaugia gyvatę.

9
Kita, Tėvo skirta bausmė, yra 

sunkus darbas ir gimdymo 
skausmai. Savo motinišką dide
lį džiaugsmą, savo aukščiausią 
ir skaisčiausią džiaugsmą Ieva 
pasmerkta apmokėti savo plė
šiamo kūno skausmais. Ji kiek
vieną kartą, kai duoda vyrui ir 
Dievui naują gyvybę, privalo 
pasiduoti mirties pavojui ir 
skausmų tikrovei. Vaikas ne 
vien esti jos krauju maitina
mas, bet ji privalo išlieti savo 
kraują, kad nauja gyvybė iš
vystų šviesą.

10
Dievas skyrė jai ir kitą baus

mę: visados pasilikti vyro val
doje: *tu jausi nuolatinę trau

Kur. Benddiktas Sugintas, 
keliaudamas po Europą, porai 
dienų stabtelėjo Vasario 16 
gimnazijoje, kurios išlaikymui 
iš Chicagos lietuvių yra surin
kęs apie 100,000 dol. arba ne
toli pusės milijono vokiškų mar
kių.

Gimnazijos salėn susirinko 
visi mokytojai, moksleiviai, ad
ministracinis ir ūkinis persona
las. o taip pat švietimo komi
sijos nariai — tėv. A. Bernato
nis ir šen j. A. Keleris — pa
gerbti gimnazijos geradario ku
nigo B Suginto ir jo asmenyje 
visos didžiosios gimnazijos ne

žiną lietuvių tautos, Lietuvos 
žemių ir Lietuvos valstybės 
sostinę.

Mes niekad nesiliausime ko
voti dėl laisvos ir nepriklauso
mos Lietuvos su sostine Vil
niumi, uostu Klaipėdoje ir vi
somis lietuviškomis žemėmis, 
nuo amžių sudarančiomis vien
tisą Lietuvos krašto branduolį.

Vilnius buvo, yra ir bus am
žinai Lietuvos žemiu, Lietuvos 
valstybės sostinė ir Lietuvių 
tautos širdis.

Lietuvių Veteranų Sąjunga 
Ramovė

Lietuvos Didž. Kunig. Bi
rutės Karių Šeimų Moterų

Draugija
Lietuvos Karių kūrėjų Są- 

vanorių Sąjunga 
Lietuvos Šaulių Sąjunga 

Tremtyje

PARAŠAI
ką savo vyrui, ir jis tau įsaki
nės".

Ją Dievas leido, kad būtų 
“draugė” vyrui, t.y., lygi jam. 
Gi nuo šiol ir ateity bus jo ver
gė ir tarnaitė. Ievos dukros vi
sais būdais stengsis iš šitos val
dos išsilaisvinti, bet pasmerki
mas nebus atšauktas, todėl nie
ko kito negalės veikti, kaip bū
ti vyro traukiamos ir pasiduoti 
jo valdymui, net jeigu jis ir bū
tų žiaurus.

11
Be to, Ieva buvo nubausta 

net savo vaikais, kuriuos ji pa
gimdė skausmuose.

Ji turėjo pamatyti savo pirm- 
gymį sūnų tapus brolžudžiu ir 
pasmerktą klaidžioti, prakeiktą 
ir žemės tyruliuose neprisilie- 
čiamą. Matė ir antrą, ramų ir 
malonų brolio užmuštą sūnų ir 
atvertą žemės burną sugerti 
jo nekaltam kraujui. Ievos pir- 
magymis buvo brolžudys bėg
lys, antrasis — nužudytas. Vie
toj džiaugsmo jos motiniškumas 
tapo dviguba baimė.

.12
Net ir Adomu Ieva buvo nu

bausta.
Pirmajai žmonių porai, išva

rytai iš žemės rojaus be ilge
sio ir atgailojimo, nieko kito 
nebuvo. Ieva prisimindavo, 
kad nuodėmės veiksme ji buvo 
pirma, ir tyliame vyro veide ga
lėjo išskaityti jo susikrimtimą. 
Prie savojo skausmo ji jungė ir 
vyro skausmą ir iš dalies dėl 

mėjų armijos visame laisvaja
me pasaulyje.

Iškilmės buvo pradėtos įtei
kiant garbingajam svečiui gė
lių. Gimnazijos direktorius iš
reiškė mokyklos padėką ir ge
riausius linkėjimus, pakviesda
mas mokyt. E. Tamošaitienės 
paruoštus moksleivius išpildyti 
specialią programą.

Programą pranešinėjo VIII 
klasės mokinė Vanda Endriu- 
kaitė. Aldona ir Loreta Su- 
bačiūtės padeklamavo Putino 
eilėraštį “Tėvų šalis”, pirmo
ke Regina Markevičiūtė — Vik
toro Šimaičio “Graži šalis” aš
tuntokė Elza Morozovaitė — 
Maironio “Jūratė ir Kąstytis” 
ir septynios mažos mergaitės
— Putino “Ramybės valandė
lė”. Mažosios. šokėjos pašoko 
tautinių šokių pynę, didžiosios
— Kepurinę ir Sadutę, berniu
kai — Oželį. Septynios mergai
tės atliko dainos “Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka” insceni
zaciją, o keturios pačios ma
žiausios stilizuotą polkutę “Se
sytės vilioja”.

Po meniškojo pasirodymo ta
rė žodį kun. B. Sugintas, ska
tindamas visus moksleivius uo
liai mokytis, ruoštis būti ge
rais žmonėmis ir tauriais lie
tuviais. Svečias nušvietė savo 
darbą ir apibūdino, kaip lietu
viai vertina Vasario 16 gimna
ziją, kokias dideles sudeda jai 
aukas ir kokias puoselėja vil
tis. Galiausia savo mintį nu
kreipė į tikrąiį visų gėrybių da
vėją — gerąjį Dievą, kuriam 

šito skausmo jautėsi atsakinga. 
Jos gailėsis turėjo būti aštres
nis negu Adomo širdyje. Jau 
pats mylimojo žmogaus maty
mas jai buvo tylus, bet nuola
tinis priekaištas, kuris galop 
turėjo pereiti į kančią.

13
Po dviejų pirmųjų vaikų Ie

va pagimdė eilę sūnų ir duk
rų. Bet tiktai vieno težinome 
vardą, ir nieko daugiau kaip 
vardą: Sėt.

Nežinia, ar iš šių vaikų turė
jo džiaugsmo ar naujų skaus
mų. šv. Raštas tik nedaugelį 
gentkarčių pateikia, ir negalime 
atspėti, koks buvo Ievos gyve
nimas ilgus ištrėmimo metus. 
Pradžios kn. nekalba net apie 
jos mirtį, jos biografiją užsive
ria pasmerkimo ir brolžudystės 
pastraipa.

14
Galime spėlioti, kad prieš sa

vo mirtį Ieva buvo, nors ir ne
sąmoninga, dar vieno Adomo 
skausmo priežastis.

Kadangi pra-pra senoliai 
džiaugėsi — ar kentėjo? — 
nuostabiai ilgu gyvenimu, be 
abejonės, ir jie susilaukė se
natvės. Senatvės ženklai ryškes
ni ir liūdnesni moters negu vy
ro. Adomui pirmą kartą teko 
stebėti skausmingą žmogiškos 
būtybės sumenkėjimo vaizdą, 
stebint savo draugės veidą ir 
kūną. Paties Amžinojo ranko
mis sutverta savo jaunystėje Ie
va turėjo būti stebuklingo gro

laiminant yra atliekami visi ge
ri darbai..

Antrasis svečias iš Chicagos 
Valerijonas Šimkus savo žody
je nukėlė moksleivius ir moky
tojus į Lietuvą, parodė, koks 
gražus yra lietuvis ir kaip ver
ta aukotis dėl lietuviškumo. 
Kalbėtojas buvo labai įtikinan
tis, nes jame atsispindėjo lie
tuvių tautos kovos sostinėje 
Vilniuje, iš kur V. Šimkus yra 
kilęs ir kur užaugęs.

Dar kalbėjo Vokietijos lietu
vių evangelikų dvasios vadas ir 
gimnazijos švietimo komisijos 
narys senj. A. Keleris, kuriam 
yra tekę su kun. B. Sugintu 
susipažinti prieš daugelį metų 
Tauragėje.

šeštadienį kun. B. Sugintas 
ir V. Šimkus aplankė visas kla
ses pamokų metu. Turėjo pro
gos susipažinti su mokytojais 
ir mokiniais jų pagrindinėje 
darbovietėje. Kun. B. Sugintas 
kiekvienai klasei surado paska
tinančių žodžių. Jo pagrindinė 
mintis visur buvo ta pati: le
mia ne gabumai, bet darbas ir 
ištvermė!

Vėliau svečiai apžiūrėjo bai
giamąjį statyti klasių namą, su
sipažino su darbų eiga. Vakare 
moksleiviai pakvietė svečius į 
pasilinksminimą, skirtą pagerb
ti muzikui St. Šimkui, apie ku
rį kalbėjo VI klasės mokinys 
Juozas Milinis, šeštokai M. Lan
das, J. Milinis ir A. Starukas ir 
septintokas P. Vėgneris gitaro
mis ir akordeonu pagrojo liau
dies dainų. ' 

žio. Per nuodėmę šis jos grožis 
buvo laipsniškai sumenkęs, bet 
nesunaikintas. Tačiau senatvė 
jį pamažėle turėjo iškreipti, su
bjauroti.

Ievos asmenyje Adomas ga
lėjo pastebėti nesulaikomą mo
teriškos povyzos aptemimą, jė
gų mažėjimą, kūno raukšles, 
pirmųjų dėmių išrykėjimą, akių 
šviesos sumenkimą, skaidrios 
kūno spalvos užgesimą.

Toji, kuri laimės dienom bu
vo tobuliausias ir patraukliau
sias žemėj kūrinys, su amžiumi 
virto nejaukiu, nykstančiu bu
vusio žmogaus šešėliu su praži
lusių plaukų kuokšte ant gal
vos. Kadangi nepaisydamas jos

KUN. B. SUGINTAS kalba Vasario 16 gimnazijos mokiniam.

Sekmadienį kun. B. Sugintas 
atlaikė moksleiviam katalikam 
pamaldas. Lydimas PLB Vokie
tijos kr. v-bos pirmininko kun. 
dr. Jono Avižos, švietimo ko
misijos pirmininko tėv. Alfon
so Bernatornio ir gimnazijos di
rektoriaus kun. Broniaus Liu- 
bino, išvyko tęsti savo kelionės 
apie pasaulį.

Opinija apie "pilietines“ teises
Johnson o laimėjimas padarė 

įspūdį, kad dauguma remia “pi
lietinių teisių” įstatymo skubų 
vykdymą. Gallupo institutas jau 
po rinkimų rado, kad 23 proc. 
pasisako už skubų vykdymą, 
62 už laispsnišką ir palengva 
vykdymą.

kaltės, Adomas ją mylėjo, tas 
jo vaikų motinos sunykimas, 
aišku, jam buvo vienas pasku
tinių. bet karščiausių skausmų.

15
Ar mes negalime ir Ievos 

nemylėti, nežiūrėdami jos ne
lemtos klaidos. Mes mylime 
vaizduotėje su pirmykščiu jos 
grožiu; mylime ją, nes ji taip il
gai ir skaudžiai kentėjo ir iš
meldė pasigailėjimą; mylim ją 
dėl josios meilės ir kančios. 
Bet daugiausia mylim ją, nes iš 
jos per gentkarčių nuodėmin
gą kraują gimė nekaltoji Mer
gelė, kuri suteikto kraujo Sū
nui dėka, turėjo ištrinti taip 
■pat ir jos kaltės žymes.

KONGRESE:
Kongrese po rinkimų dideli 

pasikeitimai. Apie 10 0 kong- 
resmanų, daugiausia respubliko
nai, iškrinta ir apie 100 ateina 
naujų, daugiausia demokratai, 
liberalai. Su naujais kongres- 
manais ateis ir nauji jų bend
radarbiai, o senieji turės ieško
tis kitų darbų. Kiekvienas kon- 
gresmanas gali turėti štabe 
5-10 asmenų, senatorius net 
iki 30.

— Amerikos gydytoju są
junga pasisakė prieš medicini
nę globą vyresniojo amžiaus as
menim, bet už gimimų kontro
lę.

Puslapio viduryje: 1. kun. B. 
Sugintas sėdi mokytojų ir mo
kinių tarpe. Iš k. j d. — mate
matikos mokyt. S. Antanaitis, 
lietuvių k. mokyt. S. Povilavi- 
čius, muzikas K. Montgabis, 
švietimo komisijos pirm. kun. 
A. Bernatonis, kun. B. Sugin
tas, Balto direktorius V. Šim
kus. Gimnazijos dir. kun. Br. 
Liubino kėdė tuščia; jis kalba 
iš scenos. 2. Gimnazijos moki
nės šoka Sadutę.

Apačioje: Gimnazijos moki
nės po šokio 'Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka".



Iš Alto veiklos

PRANAS PAULI UKONIS

Autai jjjfogMĮ DteMitoe, 4r 
mentes Lietuvyje ir k. ĮBri- 
do: arihrariknr učdavmyaą H

risnonumin^y vriUoje, tuwwir» ■ 
darbiaoti statoje spaudoje, r»- 
Syti straipsnius Lietuvių Enrik- 
topedjjai, parengti tieturižtem

Šia proga ir. Darbininko re* 
dakdja savo mielam bendradar
biui linki Elgian«iiĮ sietų!

leido Uetavos istorijos sant
rauką angliškai, išspausdino w- 
duramžių, naujųjų ir naujau
sių amžių istorijos 'vadovėlius 
irk. (PJ

Adolfo SCHRAGERIO

kryžiais.
Antrosios kapinaitės Šveis

tos, vos tik pažymu, kad buvę 
aplink apkastos griovelių. Net 
iš senų žmonių neteko nugirs
ti, kad jų atminime būtų kas 
ten palaidota Kapinaitės nau
dotos labai genuose - 1aiinwat 
Apylinkės žmonės įsitikinę, 
kad jose buvo laidojami kata-

Aito Valdyba savo posėdyje 
lapkričio 13 Chicagoje pasis
kirstė pareigomis sekančių me
tų kadencijai: pirmininkas L. 
šimutis, I vicepirmininkas dr. 
P. Grigaitis, vicepirmininkai —■. 
T. Blinstrabas, P. Dargis, dr. 
K. Draogelis, A. Rudis, dr. J. 
Valaitis, sekret. E. Bartkus, 
motaMtafiftr:• Šimai-,

Tuo tarpu Gintarėlė susilau
kė nemažo pasisekimo. K 1500 
egzempliorius, nežinau ar beli
ko keliasdešimts knygelių. 
Paskutiniu metu Gintarėlė lie
tuvių kalba perkama drauge su 
Amberella — anglų kalba, kuri 
taikoma tiem betuvirin, kurie 
nebemoka lietuviškai skaityti.

J. Marute

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

pat? tikėti tokią nesąmone. Juk 
jis testamentą surašė 1985 me
tais, taįgj ne prieš 20, bet be- 
vrik prieš 30 metų, o kol kas 
sveikas ir gyvas. Tokie prieta
rai žmonėms labai kenksmingi, 
nes žmonės, kurie jai tiki, mir
šta nesutvarkę savo reikalų.

Aš sutinku su Jūsų sūnu
mi Pasikeitus aplinkybėm, tu
rėtumėt sudaryti naują testa
mentą pagal savo nuožiūrą Jei 
savo testamento ir nepakeistit- 
mėt, mirusios dukters dalis vis- 
tiek tektų jos vaikam; vaikai 
gautų po vieną šeštą dalį Jū
sų turto. Jei Jums atrodo, kad 
toks paskirstymas nepriimtinas 
arba nepageidaujamas, viena 
tėra išeitis — nueiti pas vieti
nį advokatą, jam pasakyti, 
kam norite savo turtą palikti, 
ir jis surašys testamentą atitin
kamai. Taip pat jis galės pa
tarti, kaip turtas turėtų būti 
•paliekamas mažamečiam anū
kam {tuo atveju, jei numirtu- 
mėt jiem dar nesulaukus 21 
metų); ypatingai, jei esate su
sirūpinę dėl jų (anūkų) tėvo 
tvarkingumo arba sąžiningumo.

sekt. J Talalas.
Buvo svarstytas Vasario 16 

minėjimų Amerikos lietuvių ko
lonijose klausimas. Smulkes
niam planui parengti sudaryta 
komisija: T. Blinstrubas — pir
mininkas, dr. VL Šimaitis ir J. 
Talalas, nariai. Apsvarsčius Al
to suvažiavimo rezoliucijų vyk
dymą, sudaryta dokumentaci
jos komisija: dr. j*. Grigaitis—

Šio ūkio vakariniam krašte, 
kur ^boje dauboje sriuvena 
upeliukas, ant rytinio kranto 
buvo dvejos kapinaitės. Vienos 
iš jų liuteronų, — buvo dar 
naudojamos 1913 m. Gal nau
dojamos dar ir dabar. Kapinai
tės atrodė gan gražiai; aptver
tos aukšta statinių tvora, su 
keliais mediniais ir metaliniais

187 ORCHARD ST.. N. Y. G Tel. GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt.
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
• Specialiai žemos kainos siunčiant audinius į užsienį
• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

Kažin kada senais laikais 
prieš skaistybę nusikaltę brolis 
su seserim. Už tai jie buvę gy
vi vienoje duobėje palaidoti. 
Po kiek kriko toje vietoje iš
dygęs medelis — liepaitė.

Kai medelis buvęs jaunutis,

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Oor. DELANCEY, N. Y. C.

dj. Savu laiku viena dalis, kaž
kaip pati atiūžost Katama, kad 
atiūtžusi seses s dalis.

Minėtą ūkį vricjniais laikais, 
po kun. Makausko guntaičių, 
valdė, rodos, ligi 1899 m. jš 
VriūetijOS atvykęs vokietis, 
katate Tte ii n Vienas iš to

AN 1-2554 
■I >t7V 
LO 2-1440

J. Valaitis — nariai.
Finansų telkimo ir planavimo 

komisijos pirmininku išrinktas 
ižd. M. Vaidyla.

Santykiams su JAV valdžios 
ir kt organais bei amerikiečių 
organizacijomis plėsti komisi
jos pirmininku išrinktas inž. 
A Rudis.

Sėkmingesniam darbui komi
sijos pirmininkai pakvies į pa
giną jų pasirinktus asmenis.

AHo Biuras

Mes turime 
visokiausių vietos 
gamybos baldų. Mūsų specialybė — 
importuoti tik geros kokybės baldus iš 
V. Vokietijos ir kitų Europos valstybių.

Prieš dvidešimts metų (ty. 
1935 m.) nuvažiavome į arti
miausią mietą ir padarėme 
“will” (testamentą). Turtą pa
likome visiem 3 vaikam po ly
giai Dabar vyriausias sūnus 
yra jau beveik 40 metų, bet ne
vedęs. Vyresnė mergaitė turi 
gerai uždirba, bet vyro sau ne- 
susirado. Mirusios dukters vy
ras vėl vedė ir jau turi du vai
kus su antra žmona.

Kas atsitiktų, jei mudu su 
vyrų numirtume? Ar tie mūsų 
anūkai gautų ką, ar nieko? Jei 
ką ir gautu, ar jų tėvas neiš
leis tų pinigų arba gali ir savo 
kitiem vaikam atiduoti.

Mūsų sūnus sako, kad reikia 
tetamentą pakeisti; sako, jei 
nepakeisim, anūkai nieko ne
gaus. Jei ką ir gaus, jų tėvas 
•prašvilps. Mano vyras labai ne
norėtų testamento vėl rašyti. 
Sako: kas testamentą iš, jo 
draugų parašė, tai greit ir pa
simirė. Ką Tamsta mums patar
tum daryti?

likai. Šiose kapinaitėse stovėjo mon steapojo ją į malkas. Ka- 
vienui vienas medis — didelė dą jo žmona tomis malkoms 2- 
labai sena liepa. Prie Kepas vi- virus valgį, Stebulis pavalgęs 
šada būdavo Išganytojo kan- susirgo ir fcetidtą dieną mirė, 
čios koplytėlė. Kai viena iš se- šis įvyfcis'apyfinfcės žmonėse 
numo sunykdavo, įkeldavo nau- kaip ir atgaivino aną seną, be- 
ją. pamirštamą padavimą Semto

Seniau liepos išvaizda buvu- atlūžusaą liepos dalį ūkio šori
ai ištakia. B pat pašaknių (iš 
kelmo) buvo išsiskyrusi — at
rodė kaip dri greta susiglaudę. 
Bet jos viena dalis jau senai 
atskilus

mirtfcas atidavė Gražiškių davat
kėlėms, ir jos sunaudojo kunti pirmininkas, E. Bartkus k dr. 
be blogų pasekmių.

A Mikolritii
P.S. Apie kraujavimą jatmos 

Čepaitės pasakojo Juozas Geni- 
kis, 1898 m., krato senelių se
nėta toje apylinkėje yra gyve
nę. O apie nuotykį su velioniu 
Stebulių —Juozas Staskevičius 
1991 m., fcsęto tėvai kratų su 
Stebutiu pas Fūksą yra tarna
vę. Staskevičius buvęs dar vai
ke, bet Sietelį gerai atrime-

temte tedk universitetą Kau- 
ne Mite >881 to, nuo 1934 

Kyterti gtenari- 
jas mokytojas, 1941-44 Zarasų 
gimnazijos direktorius.

Atėtaęstremtyje, Vokietijo
je, Anstecho stovykloje suorga- 
msavo pragtaariją ir buvo jos 
direktoriam, M£7-1948 Ekhšte- 
to betariu gteętejnr inspekto
rius. 19494850 Gete. Gmuendo 
lietimų gimnazijos direktorius. 
Atvykęs į Ameriką, apsigyveno

Cosnros Pareels Express Corp.
Paskubtoasiuatlnį draugam® ir giminėms j bet kurių SSSR dali
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Datas manęs klausa, ko
dėl GintarBės vąšelyje (pas
kui. puri.) jdMas sąrašas knygų 
ispanų kalba? Tronųpai atsakau: 
Gintarėlė turėjo atplaukti iš to
limo ispaniškai kalbančio žmo
nių krašto. Buvo taip: "

Garlaivyje, kuris plaukė į 
Kolumbiją (Piet Am.), buvo su
kurta Gintarėlė. Atvykus į Ko
lumbiją ir pasinėrus į visokias 
įstarimo bėdas ir šeimos ligas, 
nebuvo kada galvoti apie tos 
legendos išleidimą Tiktai ta
da, kai buvo nupieštos VI. 
Stančikaitės žavingos iliustraci
jos, įsidrąsinusi nunešiau kny
gos projektą vienam milijonie
riui, didelės spaustuvės savi
ninkui, dr. Ivan Bedout Jis 
susižavėjęs pažadėjo išleisti. Su- 
trėm, kad aš duosiu vertimą 
ispanų kalba ir tik tada pasi
rašysime oficialią sutartį.

Kaip ant sparnų išlėkiau į 
gatvę. Mano kojos nesiekė že
mės. širdis dainavo! Taip ne
tikėtai greit turėjo išeiti į pa
saulį mano pirmoji knyga jau- 
nnnui.

Tekstą ir teisę išleisti ispa
niškai pardaviau dr. Ivan Be
dout Gavau bosKuraą ir paža
dą atspausdinti lietuvių kriba 
gratis. Kai buvo spausdinami 
Gintarėlės ir Ambraitęs yęšft-. 
liai, spaustuvė rifdtekmd ant 
visų vienodai ispaniškų knygų 
sąrašą Taip Gintarėlė ir liko 
su tuo sąrašų.

Ambarita — ispaniškai — 
dr. Ivan Bedout išleido 5,000 
egz., Gintarėlės lietuvių kata 
išleido 1,500 egz. Netikėtai pa
daryta didelė dovana mūsų jau
nimui! Ničnieko niekam nekai
navo — nei vienai mūsų -orga
nizacijai, nei man pačiai. O pa
mėginkite čia panašią knygą iš
leisti! Mūsų lietuviškos leidyk
los nesiimtų tokio brangaus 
spausdinimo darbo. Prie mū
sų finansinio nepajėgumo, gal 
turėtumėm daugiau įvertinti to
kią netikėtą svetimšalio dova
ną lietuvių jaunimui Gal pra
verstų išreikšti spaudoje viešą 
padėką drauge su jo nuotrau-

Mes ateMU&famkai ir tun- 
9to firitifių tarriiį).
J AuMriką Mvyteme maždaug 
prieš .59 tau. Esame gražiai f 
siiaisę^ Ateiė saadraųių.Mes tu
rėjome rita sūnų ir dvi duk
teris. yteto duktė pasimirė 
prieš šešradrmetus, patikusi du 
vatas — berniuką ir mergai-

Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat 
Silkinės, maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — Geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus pa
tarnavimas paruošiant pakietus į Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel AL 4-8319 • 200 Orchard St.. New Yort. N.Y. 10002

I^bar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje

Mūsų įstaiga tai] 
visus Sovietų Sųj 
icrfvflHrnmp rener _ ___ ________ __ ____ __________
ktte/skamUiikit daugiausia patyrusiam Kdtooių taurai |’r. Europų

Ramhmiai yra katinas Gra
žiškių parapijoj (valsčraj), Vil
kaviškio apskr. Šio katino stam
biausias, su didetiu žemės plo
tu ūitis atrodė it mačas dvare
lis — ttaas pofivrates. Seni 
žmonės pasakojo, kad šį ūkį į- 
kūręs savo giminaičiam kažin 
kadaGražiškiuos beklebonauda-

MMrBss9asespN=

Nuų iufomacijų ir nemo- 
jums •rtimiausių skyrių:

CH 9-4M5 
.. Ll 2-1707
EV 1 MM 

. Di s-aaoa 

. TL 4-2474 
BRS-44M

WA 5-2737 
TO 1-10M 

. VI 1-5355
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LITUANISTINĖ MOKYKLA VĖL PRADĖJO VEIKTI
Omaha, Nebraska. — Po už

sitęsusių ilgų metų “atostogų” 
vėl susirinko būrelis čia gimu
sių mokinių į lituanistinę mo
kyklą. Jau pradžioje mokslo 
metų buvo užsiregistravę per 
30 mokinių, o dabar susirenka 
į klases 65 mokiniai. Pamokas 
turi šeštadieniais. Klebonas ku
nigas Petras Žarkauskas verti
na lietuvių rūpesčius išlaikyti 
savo vaikus lietuviais ir leidžia 
naudotis parapijos mokyklos 
patalpomis.

Pačios gyvenimo sąlygos su
sidaro tokios, kad pirmoji mo
kykla prasideda šeimoje, o vė
liau jau tėvų rūpesčiui ateina j 
pagalbą organizacijos ar bend
ruomenė. Čia, Omahoje, esant 
mažai lietuvių salelei ir toli 
nuo didesnių lietuvių grupių, 
nėra lengva gražius sumanymus 
įgyvendinti. Tačiau visų bend
romis jėgomis yra daroma tai, 
kas pajėgiama.

Iš užsitęsusių “atostogų” iš
judino Liet. Bendr. valdyba — 
dr. J. Skaudys (pirm.), D. Kati
liūtė, St. Radžiūnas, R. Guzu- 
laitis ir J. Navakas. Yra susi
daręs aktyvus tėvų komitetas 
— Pr. Kovas, St. Martinkus ir 
Ant. Prišmantas. Jie turi gerų 
projektų šią mokyklą išlaikyti. 
Reiškia dėkingumą tiems mo
kytojams, kurie ryžosi paauko
ti savo poilsio valandas lietuvy
bės išlaikymui jaunime.

K.L. MUSTEIKIS

SIMANO DAUKANTO 
MINĖJIMAS WASHINGTONE

Simano Daukanto prisimini
mas ryšium su jo mirties šim
to metų sukaktimi ruošiamas 
Washingtone (Dupont Plaza 
Hotel, Dupont Circle) ateinan
ti sekmadieni, gruodžio 13 d., 
2:30 vai. popiet. Programoje 
istoriko Vinco Trumpos paskai
ta: “Simanas Daukantas —nau
josios Lietuvos pradininkas” ir 
S. Daukanto kūrinių skaitymas. 
Kviečiami dalyvauti visi Wash- 
ingtono ir apylinkių lietuviai. 
Rengia ateitininkai. *JW)

Yra reikalinga ir laukiama 
daugiau talkininkų — mokyto
jų. Dabar dirba šie mokytojai: 
V. šarka — vedėjas ir moky
tojas, D. Katiliūtė, V. Bulkai- 
tis, J. Drukteinienė, J. Kartanai- 
tė, Lasienė ir G. Reškevičienė.

Lietuviškų mokyklų didelis 
puoselėtojas Amerikoje Algis 
Regis lankėsi Omahoje ir posė
džiavo su vietiniais darbuoto
jais. Jis džiaugėsi gražiais omą- 
hiškių darbais ir linkėjo ištver
mės.

Sol. P. Bičkienė: koncertas
Solistė Prudencija Bičkienė 

surado progos pasukti į vaka
rus ir sustoti mažoje lietuvių 
apylinkėje, Omahoje. Buvo jau 
daug rašyta spaudoje apie solis
tės didelį popularumą operose, 
koncertuose ir lietuvių įvairiuo
se kultūriniuose pasireiškimuo
se. Mes Omahoje turėjom pro
gos tuo įsitikinti ir pabūt kar
tu su ja pakilioje šventadieniš
koje nuotaikoje. Jos skambiu 
ir turiningu dainavimu didžia- 
vomės ir gėrėjomės.

Solistės koncerto, programa 
susidarė iš liaudies dainų, lietu
vių kompozitorių (K.V. Banai
čio, VI. Jakubėno, K. Kavecko 
ir k.) kūrinių ir taip pat nelie
tuvių kompozitorių (Debussy, 
Mascagni, Mozart, Puccini, Le- 
oncavallo ir k.). Akompanavo 
prof. VI. Jakubėnas. Solistė 
giedojo bažnyčioje lietuvių pa
maldų metu lapkr. 29 d. ir dar 
dainavo popiet romuvėnų su
rengtam kariuomenės minėji
me. Koncertas buvo lapkričio 
28 Paxton Hotel gražioje salė
je.

Lietuvių bendruomenės cho
ras su savo veiklia valdyba 
(pirmininkas B. Šulskis, V. 
Sičiūnienė, J. Vasiliauskaitė, V.

Sedevičius ir J. Agurkis) suor
ganizavo šį didelį koncertą su 
pasisekimu. Mišrus choras ne 
tik dirbo, bet ir dalyvavo pa
čioje programoje. Pažymėtina, 
kad dainininkės taip iškilmin
gai pirmą kartą šiam koncertui 
pasipuošė naujomis baltomis ži
bančiomis sukniomis ir kitais 
deriniais. Choras sudainavo 6 
dainas. Vieną daina (Mano pro
tėvių žemė — Br. Budriūno) iš
pildė sol. P. Bičkienė kartu su 
choru.

Koncertas užbaigtas Br. Jo
nušo maršu kartu įpinant solis
tę ir chorą su akompaniatoriais. 
Prof. VI. Jakubėnas talkininka
vo ir chorui išpildant progra
mą. Šiam chorui vadovauja ir 
ruošia įvairioms programoms iš
tvermingas muz. Br. Jonušas.

Koncertas buvo baigtas šo
kiais, grojant D. Jonušo orkest
rui, kurį sudaro jauni lietuviai 
muzikantai. Šis orkestras gro
jo artimus lietuvių kultūrai šo
kius. K.L. Musteikis

SOCHESTERIO ateitininkų “M it ko brolių" kuopa atlikusi programą “Tėvų šalis". Sėdi ii k. j d. — Paulius 
Laukaitis, Petras Matiukas, Danutė Krokytė, Dana Staskevičiūtė, Keistutė Puidokaitė, Albina Prasauskaitė, 
Irena Ančiukaitytė, Daiva Matiukaitė, Jonas Mačiulis ir Juozas Laukaitis, stovi: Nijolė Mačiulytė, Ramunė 
Krokytė, Rita Mačiulytė, Vytautas Vasiliauskas, Pranas Puidokas, Jūratė Krokytė. Trūksta Kristinos Saba
lytės.

IŠLEISTUVĖS K. ŠIMĖNUI IR JO ŠEIMAI
NEW HAVEN, CONN.

Balfo centras dėkoja visiem, 
kurie prisidėjo prie vajaus. Bu
vo pristatyta 38 drabužių dė
žės; viso svėrė virš 800 svarų.

Šv. Kazimiero parapijos cho
ras su solistais gruodžio 20, 
sekmadienį, išpildys kalėdinį 
koncertą.

Antanas Radžiūnas staiga mi
rė gruodžio 2. Buvo susipratęs 
lietuvis parapietis. Liko žmona 
Agnietė ir keturi vedę sūnūs 
su lietuviškom šeimom. (N.H.)

Dabar pats laikas pratęsti 
Darbininko prenumeratą 1965 
m. Metam 7 dol. Naujiem skai
tytojam pirmiem metam 5 dol.

Norwood, Mass. — Lapkri- Bostoniečių vardu kalbėjo Ka- 
čio 14 lietuvių svetainėje su- zimieras Barūnas, L.V.S. Ramo- 
rengta atsisveikinimo vakarie-< vės- Bostono skyriaus pirminin-

Baltimores žinios
Šv. Alfonso bažnyčioje lap

kričio 29. sekmadienį. 8:30 vai. 
ryte mišios pirmą kartą buvo 
aukojamos lietuvių kalba. Au
kojo prel. L. Mendelis, savo 
pamoksle išreiškęs padėką vi
karam ir seserim kazimierietėm 
padėjusiom parengti mokyklos 
vaikus, kurie garsiai kalbėjo 
maldas ir giedojo giesmes. Kai 
kuriem maldininkam šios mi
šios atrodė kiek neįprastos, bet 
su laiku apsiprasime su ta nau
ja Bažnyčios Įvesta tvarka.

Susikaupimo dieną gruodžio 
6. sekmadienį, sodalietės gau
siai dalyvavo 8:30 vai. mišiose, 
kurias aukojo jų dvasios vadas 
kun. A. Dranginis. Po mišių 
mokyklos salėje jis pravedė 
vienos dienos rekolekcijas. 
Diena baigta šventąja Valan
da.

Lietuvius senelius įvairiuose 
prieglaudose ir ligoninėse lan
kys sodalietės su kalėdinėm 
dovanom ir švenčių sveikini
mais. Seneliai būna labai pa
tenkinti, kai sodalietės nepa
miršta jų aplankyti. Tuo gra
žiu pavyzdžiu, mums rodos, ga
lėtų ir kiti pasekti, ypač prieš 
Kalėdų šventes.

Kalėdinei programai šv. Al
fonso mokyklos mokiniai ruo
šiasi gruodžio 13. Programa 
prasidės 3 vai. popiet mokyk
los salėje. Visi parapiečiai kvie
čiami atsilankyti, pasidžiaugti 
mūsų vaikų talentais ir suge
bėjimais. Seserų kazimieriečių 
pamokyti, vaikai dainuos, dek
lamuos, giedos giesmes, atliks 
kalėdinio turinio montažą.

CHICAGOJE ateitininkės atlieka programą, minint žuvusius už Lietuvos 
laisvę. Nuotr. Z. Degučio.

nė Kazimierui Šimėnui su šei
ma, kuri persikėlė į Dorchester, 
Mass. Vakarienėn atsilankė kle
bonas kun. A. Abračinskas, 
gausiai svečių iš Bostono bei 
Brocktono ir geras būrys nor- 
woodiečių. Rožių puokštę Aly- 
sai Šimėnienei įteikė jos krikš
to duktė Kristina Kriaučiū- 
naitė, o prie krūtinių gėles pri
segė nuoširdi daugelio organi
zacijų veikėja Izabelė Vasiliaus
kienė ir vyr. šeimininkė Emili
ja Martišienė.

Šia proga nuoširdų žodį ta
rė parapijos klebonas kun. A. 
Abračinskas, Norwoodo vyčių 
kuopos p-kaš George Barton, il
gametis buv. Alto skyriaus pir
mininkas Jonas Pečiulis, įkurdi
nusi išleidžiamuosius Norwio- 
de — Jadvyga Tumavičienė.

MIRĖ JUČZAS VIŠNIAUSKAS

Garden, Mass. — Po trum
pos ligos, aprūpintas sakramen
tais, lapkričio 24 mirė Juozas 
Višniauskas, Velionis buvo gi
męs 1884 metais Bublių km., 
Kėdainių apskr., Lietuvoje. 
Nuliūdime paliko tris sūnus— 
Antaną, Bronių, Vincą, dukterį 
Emiliją (Budvikienę), šešis vai
kaičius ir dvi seseris Lietuvo
je (Kaupienę ir Skorupskienę). 
Laidotuvėse dalyvavo gausiai 
žmonių. Parapijos salėje buvo 
šermenų pietūs (G.)

kas Dionyzas Meižys, Balfo 22 
skyriaus vardu Povilas Tyla ir 
pabaigoje Jonas Martišius.

A. Tumas, vakarienės vedė
jas, kiek ilgesniame savo žody
je apibūdino K. Šimėno veiklą, 
tarnybą ir gyvenimą Lietuvos 
kariuomenėje, jo darbą statant 
didžiulius Radviliškio šaulių bū
rio namus, jo tarnybą artileri
jos pulkuose ir karininko veik
lą Latvijos kariuomenės artile
rijos daliniuose, jo gyvenimą 
Vokietijoje ir šakotą veiklą 
Norwoode.

Kazimieras Šimėnas su savo 
šeima šioje nedidelėje lietuvių 
kolonijoje išgyveno 15 metų. 
Šimėnai nebuvo užsidarę savo 
namuose, mėgo draugus ir pa
žįstamus. kurių nemažai turėjo 
ir kaip bitininkas, laikęs bites. 
Tačiau savo laisvalaikį praleis
davo ne tik su bitėmis. Jo veik
la apėmė organizacinį ir vi
suomeninį gyvenimą. Gražiai 
bendradarbiavo su buv. parapi
jos klebonu kun. F. Norbutu. 
Įsteigė lituanistikos mokyklėlę, 
skaučių skiltį, padėjo seselėm 
vienuolėm namus statyti. Bet 
labiausiai Kazimiero veikla pa
sireiškė Balfo skyriuje, kurio 
pirmininku yra buvęs net kelis 
kartus; ir dabar jis yra minėto 
skyriaus iždo sekretorium. Jo 
rūpesčiu buvo įsteigtas ir Alto 
skyrius, kurio ^pirmininku yra ir 
dabar.

JAUNŲJŲ TALENTŲ VAKARAS

Raupsuotą j v sunkiam ir var
gingam gyvenimui palengvinti 
šv. Alfonso bažnyčioje šiomis 
dienomis bus renkamos aukos. 
Visi kviečiami dosniai prisidėti. 
Prel. L. Mendelio rūpesčiu 
šiam kilniam tikslui kasmet su
renkama bent 15,000 dol.

Jonas Obelinis

Talentas — tai Dievo duota 
dovana, kurią žmogus atsineša 
ateidamas į pasaulį. Talentu 
apdovanotas žmogus prasiver
žia pro minią, kaip saulės spin
dulys pro tirštą debesį. Kuo ta
lentas stipresnis, tuo jo kūri
niai vertingesni, arba kuo sti
presnis jo pasireiškimas, tuo 
plačiau jis žinomas. Talentingų 
žmonių mes atrandam visuose 
srityse: moksle, literatūroj, 
poezijoj, muzikoj, vaidyboj, me
ne ir kitur.

Kuo daugiau tauta turi talen
tingų žmonių, tuo ji daugiau 
gali sukurti vertingų dalykų ir 
tuo jos kultūrinis lygis didėja.

Lietuvių tautą Dievas gan 
gausiai apdovanojo talentingais 
žmonėmis. Mūsų nedideliame 
žemės plote energingai riedėjo 
kultūrinio gyvenimo ratai. Ži
noma. viskas pasikeitė barba
rams užvaldžius kraštą.

Didelė dalis mūsų talentų pa
biro po visą pasaulį. Jie. kaip 
kokie žibintai, tamsią naktį nu
šviečia tremtinio nelengvą da- 

tarp
svetimų, šventai dienai atėjus, 
ieškom to, kas mūsų alkaną lie
tuvišką sielą pasotintų. Skaito
me lietuvišką laikraštį, knygą, 
žurnalą, klausom lietuviškų ra
dijo valandėlių, einam į litera-

tūros vakarą, į lietuvių 
ruoštus puikius koncertus, į 
veikslų parodas.

lią. Ištisą savaitę dirbę

Tačiau dažnai užmirštam, 
kad viskas, kas dvasiškai mus 
stiprina, kas mus> visus riša, 
vienu saitu, kas mus dažnai pus-' 
gyvius pakelia nuo svetimo 
krašto grindinio — tai mūsų ta
lentai. Kartais nemokam su
prasti ir įvertinti, kad jie yra 
mūsų tautos didelis turtas, pi
nigais neįkainuojamas.

Supratę didelę reikšmę ta
lentų mūsų tautos ir tremties 
gyvenime, mes turim susirūpin
ti jaunosios kartos talentų ug
dymu.
Tam tikslui L. B. New Jersey 
apygarda sausio 9 ruošia Jau
nųjų Talentų vakarą šv. Tre
jybės gražioj salėj, Newarke. 
Kviečiame tėvus, mokytojus, 
vyresnius talentus ir visą vi- 
parengimo ir paremti kas kuo 
suomenę suprasti svarbą to 
gali. Turim nemažai talentingų 
jaunuolių! rašytojų, pianistų, 
dainininkų, šokėjų, artistų, me
nininkų. Duokim jiems progos 
pasireikšt; parodykime, kad ir 
mes vertiname jų siekimus.

Šį kartą pasirodys studen
tija ir vyresnieji moksleiviai

V.S.

Be šių dviejų organizacijų, 
Kazimiero dėmesys vis labiau ir 
labiau krypo į “lietuvių bend
rovę’, atseit, į klubą; tapo jo 
nariu. Matydamas, kad minėtos 
bendrovės įstatai nevisai sutin
ka su tikrųjų lietuvių įsitikini
mu, o daugiau pakrypę į tuos, 
kuriem Maskvos “ponai yra mei 
lesni nei šio krašto ir tėvynės 
Lietuvos interesai, jis pertvar
kė minėtus įstatus, atiduoda
mas nemažai savo sveikatos ir 
laiko.

Kurį laiką šioje lietuvių ko
lonijoje buvo daromi du Ne
priklausomybės minėjimai: vie
nas parapijos salėje, antras klu
bo svetainėje. Tokia nenorma
li padėtis gerokai skaldė ma
žos kolonijos lietuvius. Namaža 
K. Šimėno rūpesčių ir takto dė
ka prieita prie vieno Vasario 
16 minėjimo.

Netekus šio vyro, bus ilgai 
jaučiama spraga, juo labiau, 
kad čia lietuvių nėra daug, 
ypač senųjų, kurių eilės labai 
greit reteja, o naujųjų ateivių 
taip pat labai maža.

Vakarienės rengėjai nuošir
džiai taria ačiū parapijos kle
bonui už atsilankymą, svečiam 
iš Bostono bei Brocktono ir vi
siem dalyviam. Nuoširdus ačiū 
vyr. šeimininkei E. Martišie
nei, taip pat Uršulei Navickie
nei ir Marcelei Glėbauskienei 
už padovanotas gėles stalam 
papuošti. Ypač nuoširdus ačiū 
visom moterim ir mergaitėm, 
kurias-sunku išvardinti, bet ku
rios lyg anos Kazimiero bitės 
prisidėjo savo maisto gami
niais. o taip pat ir darbu, kad 
susidaręs likutis (65 dol.) ren
gėjų vieningu nutarimu pa
siųstas Balfo centrui.

K. ir A. Šimėnai labai jaut
riai ir nuoširdžiai dėkojo ren
gėjam ir dalyviam už dėmesį, 
atminimo dovanėles ir malonią 
progą dar kartą pabūti su šios 
kolonijos lietuviais. (A)

VOCATIONS AND SCHOOLS

“A HAPPY, HOLY SEASON” 
NOTRE DAME ACADEMY 

OF 
STATEN ISLAND

Grymes Hill

DAY SCHOOL FOR GIRLS

Conducted by the Religious of the 
Congregation of Notre Dame 

COLLEGE PREPARATORY 
Accredited by the Middle Atlantic 
States Association of Colleges and 

Secondary Schools and the 
N.Y. University Board of Regents.

Telephonc: GIbraltar 7-6470

k ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai 
laikrodžiai 

9408 Jamaica Avė. 
VVoodhaven 21, N. Y.

VI 7-2573
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IŠ VISUR Į
— "Aidę" premija už litera

tūrą bus suteikta ateinančių 
metų pradžioje. Vertinimui gau
ta 10 veikalų, atspausdintų ir 
rankraščiuose, kurie baigiami 
perskaityti. Vertinimo komisija 
sudaro: Leonardas Andriekus, 
Kęstutis Cerkeliūnas, Alina 
Staknienė, Leonardas Žitkevi
čius, Vitalis Žukauskas.
— kun. J. šamus, Sopolingo- 

sios Dievo Motinos parapijos 
klebonas Kearny, N.J., Balfui 
paaukojo 50 dol.

— T. Justinas Vaškys, O.F. 
M., grįžo iš Bostono ligoninės 
ir jau pradėjo eiti viršininko 
pareigas pranciškonų vienuo
lyne Greene, Maine.
— Worcestery, Mass., Šv. Ka

zimiero parapijoje 40 vi. atlai
dus gruodžio 13-15 d.d. Pamoks
lus sakys T. Leonardas Andrie
kus, O.F.M.
— Paulina Sabalienė, Darbi

ninko skaitytoja, mirus vyrui, 
apsigyveno 504 No. King St., 
Northampton, Mass., 01060.
— Jono Minelgos jaunesnio 

ir vyresnio amžiaus jaunimui 
skirtų eilėraščių rinkinys jau 
spausdinamas. Rinkinį iliustra
vo K. Veselka. Leidžia JAV LB 
Kultūros Fondas, šis mūsų jau
nimui labai reikalingas leidinys 
skaitytojus pasieks dar šiais me
tais.

— Jonas Jasaitis, JAV Lie
tuvių Bendruomenės Centro V- 
bos pirmininkas, buvo išvykęs 
į Kanadą, kur dalyvavo LB Ka
nados Krašto Tarybos posėdy
je ir tarėsi dėl trečiosios JAV 
ir Kanados lietuvių dainų šven
tės. tautinių šokių grupių mo
kytojų ir sporto vadovų kursų.

— Blaupunkt -Grundig ir 
Telefunken — tai geriausios 
vokiečių radijo firmos. Žymiai 
pigiau ir labai greitai pristatys 
į namus J.L. Giedraitis, 10 Bar
ny Drive, E. Northport, N. Y., 
1 1731. Reikalaukite katalogų 
su kainomis.

—•—
NUOŠIRDUS AČIŪ

Nuoširdų ačiū tariame savo 
vaikam, jų šeimom ir mieliem 
tautiečiam, kurie surengė, da
lyvavo arba pasveikino mus 
auksinio vedybų jubiliejaus 
proga spalio 24. Tą dieną Tė
vų Jėzuitų koplytėlėje . Sao 
Paulo mieste buvo mūsų inten
cija pamaldos.

Sveikino ir nuoširdžių linkė
jimų mums pareiškė Tėvai Jė
zuitai, prel. P. Ragažinskas, ku
nigas J. Šeškevičius ir Tamošai
tis. minist. F. Meieris, rašyt. P. 
Babickas, gausus būrys bičiu
lių — Boguslaukai, Ambrozevi- 
čiai. Mošinskiai, Vinkšnaičiai, 
H. ir J. Valavičiai. Juodeliai, 
Sliesoraičiai, Šimoniai. Dumb
liai, Jurgelevičiūtės, Apolionija 
Cemarkienė, P. ir K. Vosyliai, 
rašyt. K. Pažeraitė-Kaseliūnie- 
nė su vyru, ir vienas-kitas vie
tos pilietis. Iš J.A. V. mus svei
kino: Lietuvos atstovas min. J. 
Rajeckas, dr. J. Girnius ( At. 
Federacijos vardu), Gajos kor
poracijos pirm. K. Rimkus, M. 
D.. Darbininko red. S. Sužie
dėlis, inž. M. Ivanauskas, prel. 
Krupavičius, teis. V. P. Raulinai- 
tis, M. ir A. Galdikai. G. 
Draugelienė (su vaikais), J. ir 
R. Čepuliai, B. Draugelis ir V. 
Mikūnas.

Taigi dar kartą ačiū už linkė
jimus. už gėles, už vertingas 
dovanas, o ypač už gerą širdį.

Eliziejus ir Julija Draugeliai

WA6NER THEATER
Ka»a atidara Penktadienini* S vai p p. 

AeAtadieniais iki filmo* |w»l>aiR<..«; 
Trečiadieniai* — 12 vai. dieno*.
Penktadienj, gruodžio 11 — iki 
Trečiadienio, gruodžio 16. 1964 

Ruth Lcuvvenk jausmingoj rolėj — 
“DIE STUNDE DIE DU

GLOCKLICH eiSI- 
Va i d i n a :

P. v. Eyck. W. Hinz. E. Schultze 
Priedinė filmą:

“When die Alpenrosen blUhen" 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.



kalėdinės dovanos!

Buvo

$5.00

$2.00

VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA

Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLES

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS

(nukelta į 7 psl.)

PADĖKOS ŽODIS

VYT. MAŽELIS

Romualdas Kisielius

D1SPLAY XMAS SHOPING

$3.95
$2.00

$3.00
$1.00

VITA GINTAUTAIT6 IR ALGIS JANKAUSKAS, susituokę Maspeto lietu
vių bažnyčioje lapkričio 28. Nuotr. V. Maželio.

$4.00
$3.50

$4.95
$4.50

Norite geros meniškos fotografijos

422 Msnahan Street, Ridgewood, Brooldyn, N. Y. 

TeL HYacint 7-4677

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

Msjtytead Boofct, Ine. yra pirmoji ir vienintelė pasaulyje 
tiietūvių fe.ffikte/įĖiyi leidžia geriausius lietuvių rašytojų 
veikalus ingių kalba. Jos leidiniai palankiai vertinti JAV 
ir Angtijte spaudote. Būkit lietuvių kūrybos ambasado
riais! Remkit leidyklos pastangas, pirkdami jos leidinius 
ir dovanodami savo draugams!

Lapkričio 22 lietuvių klubo 
patalpose įvyko Liet. Katalikių 
Moterų Sąjungos visuotinis su
sirinkimas. Išrinkta naujoji val
dyba. Išbuvusi eilę metų pirmi
ninkės pareigose Kodienė dėl 
amžiaus atsisakė nuo pareigų. 
Jos vietoje išrinkta Žavėta Bu- 
kaveckienė, gyvenanti Holly- 
woode. Tai energinga ir suma
ni veikėja, kuri taip pat yra A. 
L. Tarybos sekretorė.

Pirmininkaujant Kodie nei, 
buvo užprotokoluota nutarimas 
padaryti stambesnę auką ameri
konų statomai šv. Mykolo nau
jai bažnyčiai. Kadangi Sąjunga 
nepasižymi nei narių gausumu 
nei iždo įplaukomis, tai tegalė
jo paskirti, .atrodo, visą ką tu
rėjo t.y. 600 dol. Teko patirti, 
kad 300 dol. neseniai įmokėjo.

J.N.

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
WlLLOUGHRV AVt, SROOKLYN, N. V. 11221 

drorstantimo Maldom protam pridėti 50*)

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklą. 
Jums už prieinamiausią kainą atliks visokius 
fotografinius darbus.

Pralėkė vėtros su liūtimis ir 
šėlstančiais vėjais. Nemalonu
mai ir nuostoliai nuėjo į už
marštį. Aprimo gamta, žmonės 
apsivalė savo kiemus, susitai-

t# 4‘ t'

— Naujy katodMę atviruku 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje Atvirukai lietuviš
kos nuotaikos, dviejų spalvų, 
tekstai įrašyti lietuviškai artai 
angliškai. šeši • skirtingi pieti- 
niai. Dvylika atvirukų su vok- 
kais — 1,50 doL

cmpistmas tovs
Eorod n»mes. Dolls. Tov animals. 
Frk-tion Tovs. Boi'ndn? Be Ils. Cos- 
tvme Je*e’rv, Waltots. Cigarete 
liehters. Cifts. Noveltics. et c.: 2K? 
ra. 5c ea. 10c ea 15c ea. 25c ea. 50" 
ea »m Fantsstfc nssorUhents in units 
of $100. *200 orm-*. S«r»d a beri t ’A 
drnosit. balanse COD. Ali merchan- 
di«e n?* — Iri m’aHty. Write for 
catakr-: Paul Coh-m Co. 119 5’b 
Avė.. Corner store at 19th St. N. Y.

Altentovvn, Pa^ vyskupijos 
lietuvių parapijos labai nuošir
džiai remia LKRš labdaros dar
bus. Tos vyskupijos 12 para
pijų jau antrą metą iš eilės pa
darė rinkliavą religinei šalpai.

Pažymėtina, Kad Allehtow- 
no vyskupas J. McShea kasmet 
parašo jautrų laišką, pabrėžda
mas reikalą remti LKRŠ dar
bus. Todėl lietuviai ir jų drau
gai aukoja. šiais metais tokia 
LKRŠ rinkliava buvo skirta 
rugsėjo 3 d. Surinktos aukos 
buvo persiųstos LKRŠ per vys
kupijos kuriją. Aukojo šios pa
rapijos:

šv. Jurgio, Shenandoah, Pa., 
400.85, kleb. kun. J. Karalius.

Apreiškimo ŠPM, Frackville, 
Pa. — 253.25, kleb. kun. S. 
Narbutas.

Šv. Pranciškaus, Minersville, 
Pa., 220.00, kleb. K Klevins- 
kas.

šv. Juozapo, Mahanoy City, 
Pa. 175.00 kleb. kun. P. Čėsna,

švč. Jėzaus Sinties, New Phi- 
la., Pa. — 146.04, kleb. kun. 
j. Neverauskas.

Šv. Mykolo, Easton, Pa. — 
. 123.00, kleb. kun. J. Gaudins-

šen ten skleidžiasi dažų kva
pas, namų savininkai gražina 
■namus, sodina gėles ir krūmus. 
Laukia svečių — turistų iš šiau
rės. Yra daug lietuvių, laukian- 

sė stogus, pradėjo įeiti į kas- čių atvažiuojančių atostoginin- 
dienines vėžes. kų* Galima pasiteirauti lietuvių

Ir vėl saulutė šypsosi, dan- piliečių klube (3655 NW 34 
gaus graži mėlynė neša ramu- ’Str. Miami).
mą. Oras šiltas — 82 F. Žmo- L.R.IG Motery Sąjungos 
nes maudosi okeane, vanduo veikla
malonus, gaivinantis.

•vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kL nuo
traukų; norite atnaujinti seną fotografiją? Jums geromis sąlygomis 
padarys —

$500 
$5.00 

4.00 
5.00 
800 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4.00 
4 00 
5.00 
500 
650 
7.00 
5.00 

1000
4.50 
5.00 
5.00 
5.00 

15.00 
400 

1100
300 
4.00 
5.00 
4.00 
500 
500 
5.00 
500 
8.00 
4.00 
8.00 
5.00 
5.00 
300 
3.00

vestuvėms, sukaktuvėms, šventėms ir kitokiems parengimams
1843 SĖCONb AVENUE NEW YORK 28, N.-Y.

<Between 85th &>86th Sts.) >

Seteetėd Ltthttaėiah Short Storie* (ryškiausi mūsų 
rašytojų kūriniai) ...........................................................
Lithuantan Čtaariet (Barono. Katiliškio, Landsbergio 
Ir detalaus naujausi kūriniai) ........................................

Litbuanisū Folk Talės ....... ........................................ ......
The Herdsman and the Ltaden Tree (Vinco Krėvės 
realistiniai apsakymai) ...............'..................................
Houa* tipon the Sand (Jurgio Gliaudos Time žurna
lo išgirtas romanas) .........................................................
The Ordeal of kttatl Fasha. I. detalaus satyra.......
Memoirš 6f * Ltthuanian Bridge (Prasmingiausi ir 
gražiausi V. Kudirkos kūriniai, labai vertingi tam, 
kuris mokosi angių kalbos) ..................... .......................

Kas pranašesnis?
Vieną amerikietį turistą Ru

sijoje užklupo buvusio JAV 
prezidento Huberto C. Hoove- 
rio mirtis. Tasai amerikietis ru
sui vadovui ir sako: “Gaila, mi
rė žymus, kad ir senas, mūsų 
demokratinės valstybės vyras; 
jis rūpinosi visus atpratinti ger
ti”... Rusas vadovas amerikie
čiui neužsileido: “E, ką ten jū
sų buržuaziniai vadai! Ot mū
sų tai bent vyrai — jie sten
giasi rusus atpratinti valgyti"

Spąstai pelėm
Chruščicvo vietoje atsisėdęs 

Brežnevas vieną vėlų vakarą 
pastebėjo po kilimu pele. Pasi
šaukė savo bendrą Kosyginą, 
ūkio reikalų žinovą, kad tas 
atneštų spąstus pelėm gaudy
ti. Kosyginas patraukė pečiais: 
“O kam to reikia? Užrašykite 
ant durų “Sovchozas” ar “Kol
chozas”. ir pelės bėgs kaip nuo 
maro, bijodamos badu mirti”.

(SSSR)

Papiginima* galioja tik iki 1964 m. gruodžio mėn. 24 dieno*.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit šiuo adresu: 

MANYLA.ND BOOKS, INC.
Box 286, WaU St. Station, New York, N. Y. 10005

rhįbar
$4.00

Kadangi neįmanoma indivi
dualiai visiem išreikšti nuošir
džiausia savo padėką mieliem 
bičiuliam, šauniai vaišinusiem 
mane Hartforde mano 70 metų 
sukakties proga, maloniai pra
šau leisti man Darbininke vie
šai padėkoti visiem dalyviam, 
bankieto rengėjam, sveikinu- 
siem mane asmenim ir organi
zacijom. ypatingai dr. A šerkš
nui, šerkšnienei, F. Bočiūnui. . 
inž. J. Guntuliui, prof. V. Bal
čiūnui, adv. L. Mazotui, V. Ne- 
nortams, A. Rekui, A. Bernotui, 
Valavičienei. Z. Strazdui, J. Be- 
nešiūnui. Makon K-to nariam: 
Hartfordo liet, choro nariam ir 
vedėjui J. Petkaičiui ir visiem 
dalyviam, mano bičiuliam.

Taip pat esu dėkingas už 
sveikinimus laiškais ir telegra
momis dr. P. Vileišiui, prelatui 
Jonui Balkūnui, dr. J. Gimbu
tui, Trečiokams, Krasinskams, 
prof. J. Žilevičiui, Reginai Bud
rienei, V. Alksninlui, mielom 
šeimininkėm, mano ilgų metų 
bendradarbiam; žodžiu, visiem 
dalyviam ir sveikintojam.
’ Dėkom visiem iš gilumos sa
vo širdies čia suminėtiem ir ne- 
suminėtiem savo bičiuliam, iš 
Hartfordo ir kitų miestų lietu
viam, suteikusiem daug ma
lonumo, taip pat įvertinusiem 
mano 50 metų veiklą mūsų iš
eivijoje.

Su nuoširdžia padėka

WM Chaso^ricaiModcM

“ŽiburįU*” spaustuvei reikalingi:
LINO1WNKAS IR SPAUSTUVĖS DARBININKAS, 
moVąs rinlyHos ir spausdinimo —! 

■galimybe moLylh ImoSpirhlro dari
"210URIŲ” Spaudo* Bendro/'* v.ildybai, 941 Dundi1* Street We«t, 

Toronto 3, Ont., Canada

refcaut&yi, , Į*ssųaBaioju 
bitei B KaKAwaito< Burbanko 

niiteįirti dviejų filmų, 
kurie ne tik išlaiko aukštą me
ninį bet .Sugeba? sutekti 
nnbStrdaus pasflhJammimo pla
čioms masėms.

Fair Lady*. Pagal George 
Beraard Shav komediją “Pyg- 
gsation” Ažan J. Lerner ir fted 
Loewe sukūrė-^muzBatinę ko
mediją “My Fąir Lady”, sulau
kusią tarptautinio pasisetimo. 
Rraslinkus aštaoneriem su puse 
metų nuo scenos debiuto, su
laukta ir to paties vardo fil
mo, pagaminto Warner Bros.

Režisorius George Cukor ga
biai veda prityrusius artistus, 
kurių du pasilikti iš origina
laus sąstato — Rex Harrison ir 
Stanley Holloway. Pats turmys 
paprastutis. Fonetikos specia- 
Mstas pasiryžta greičiau negu 
pusmečio laikotarpyje iš gru
biu dialektu kalbančios gėlių 
pardavėjos padaryti išsilavinu
sią damą. Iki pasiekiamas pui
kus rezultatas, Rex Harrison 
profesoriaus rolėje turi progos 
parodyti savo artistinius ga
bumus pilname subrendime. Pa
našiai kaip “Cleopatra”, taip 
ir šiuo atveju, viso filmo cent
re spindi tik Harrison. Nors ar
tistų sąraše pirmoje vietoje 'pa
žymėta Audrey Hepbum, pir
moj filmo daly pavaizduodama 
tamsią ir naivią Elizą, ji neiš
vengia dirbtinume. Jos asmeni
nis pasisekimas prasideda tik

Susirūpinimas ateitimi 1
Sovietų Rusijoje du pareigūJ 

nai Osmke lapkė vaiku daržely 
ir kalėjimą, tikrindami, kaip 
rūninami vaikai ir kaip kalmiat] 
Vaikų darželio vedėjos paklau-1 
sė: “Ar duodate vaikui kokia 
kapeiką ką nors nusipirkti?” 
Vedėia atsakė: “Duodame po 
du rublius kas mėnuo”. Tada 
vienas pareigūnas įsakė: “Su
mažinkite iki vieno rublio į mė
nesi. per puse”.

Paskui jiedu nuėjo į kalėji
mą ir paklausė viršininko: “Ar 
duodate kokią kaoeiką kaliniui 
ką nors nusioirkti?” Viršinin
kas atsakė: “Kiekvienam duoda
me vieną rubli trim mėnesiam”. 
Pareigūnas įsakė: “Nuo šian
dien duosite po du rublius kas 
mėnesį”.

Kai abudu pareigūnai, atlikę 
inspekciją, keliavo namo, vie
nas paklausė antrojo: “Ką gi tu 
padarei? Vaikam sumažinai, o 
kaliniam padidinai”. Antrasis 
atsakė: “O kaip aš turėjau pa
daryti? Juk pats žinai: kai ta
ve ar mane pavarys iš pareigų, 
kaip Chruščiovą, tai atsidursi
me kalėjime, o ne vaikų dar
želyje”.

Socialistinė drama
Vienas jaunuolis Maskvoje 

klausia savo draugo: “Ar žinai, 
Saša, koks yra skirtumas tarp 
komedijos, tragedijos ir socia
lizmo?” Antrasis atsako: “Tu 
apsirinki klausdamas. Turbūt 
norėjai manęs paklausti, koks 
skirtumas tarp komedijos, tra
gedijos ir dramos?”. “Ne, Saša, 
aš klausiu gerai. Yra taip. Ko
medija buvo prieš karą, kai mu
du turėjome mergaitę, bet ne
turėjome pinigų ir negalėjome 
nusivesti pasišokti. Tragedija 
buvo karo metu, kai nebuvo 
nei mergaitės nei vietos, kur 
būtų buvę galima pašokti . So
cializmas gi yra daba£ Turime 
vėl draugę ir turime užsidirbę 
pinigų, bet nėra laiko šokti, 
nes laisvalaikiais būna partijos 
mitingai, susirinkimai, demons
tracijos už Vietnamą, Kongą ir 
taip toliau”...

•vk. M* raMR, VHfU«w dioro 14 Bet. dainų.......... .................
PlMhai. Liet. <mta* i* pavarėte* Ueturoa (3 ptoMteMs).......
THjp Irote. Ir. CjetltHe 8 Bet. patriotinės vata, dainos 
Lieta »l85g teta* teta* polkų, Žukausko-VaMBauako juokai 
Datavajtote su Uan*. 16 BeL dainų, įdainuotų L. Juodytės 
Maa žeūgiėte w daina. Ne* York© vyrų okteto 17 dainų .... 
Ltatetoa fMm*. Tėritaės choro 11 piešinių ir dainų ptokit. 
LtakantejT broliai. 12 Baudtes kOrinėltų ...................................
Uat. tetaų ► rinkiniai, J. KarveBs. 19 'plokštelių .... po 
Cl*i>ųiawte Vyrų ektataa. 12 murikos taktu rink. Stereo $6.00 
UatnvHte* kaimrinta mulkae 2 pL It. Vyt VariBūno.......
Mtamjtanų to ROta, J. Stoka*. ROtos ana. 17 Bet d.
LtaM MM Ctotralto, Ttovn HaH 14 kūrinių reėitaBo pL ........
7 Kriatom BMttai, 8v. Karimiero parapijos choras ................
RmMJB, k. GUttaiU* Ir Stany* Santvara* .............................
Llttamelim > *petd roeord oourae (Nr. 1, 2 pL 2 tad.)............
Llthvanlan 2^*p**d rocord courae . ......................... .....................

bei WnfiH Hyde Gte- 
dys Ccoper, Jeremy Brett, Mo
ša Washbottrne ir kt

Filmuojant erdviu Super Pa- 
navisjon 70 metodu, patiekia- 
«na puošnūs sceiarijai bėi rū
bai, geimai autentiškiau pa
vaizduoją Londono gyvenimų 
prieš pirmą pasaulinį karą. A. 
J. Lerner paruošė ffimo tekstą, 
artimai pririlaikydamas savo 
paties Sceninio libreto, gi F. 
Loewe tik papėdė jo paties 
originalią muziką, palikęs vi
sas populiarias dainas.

"Mary Poppina". Anglų po
puliarios rašytojos P.L. Tra- 
vers knygų serijos nuost^H 
auklė įspūdingai pavaizduoja
ma šiame Walt Disney gainybos 
filme. Daugelis jaunųjų skaity
tojų, sekę Mary Poppins nuoty
kius knygose, dabar galės ja 
pasigrožėti puikiame filme. Su
augusieji irgi neturėtų nuobo
džiauti, nes filmas darniai de
rina tikrovę su fantazija, viską 
perpinant pagaunančia ir origi
nalia Richard ir Robert Sher- 
man muzika, damomis ir ba
letu.

Anglo bankininko šeimoje 
auklei išvykus, mažamečiai ber
niukas ir mergaitė prašo tėvo 
parūpinti naują auklę. Ir štai ji 
atvyksta su rytiniu vėju, ne 
tik pakeisdama kiekvieno šei
mos nario gyvenimą, bet taip 
pat įvesdama mažuosius veikė
jus į jų sva jonių pasaulį.

GYDYTOJŲ SUVAŽIAVIMAI
Miami, Ra. — Amerikos 

Gydytojų Sąjungos suvažiavi
mas ivyko lapkričio 28 Con- 
vention Hali salėje Miami 
Beach salbje. Suvažiavime <te- 
lyvavo ir lietuviai gydytojai: 
dr. Jurgiš Balčiūnas iš Stns- 
burgo, Ohio, dr. Kostas Vyš
niauskas iš Canton, Ohio, dr. 
Albina Prunskienė, dr. Valde
maras Mileris ir dr. Zenonas 
Danilevičius iŠ Chicagos. Dr. Z. 
Danilevičius yra American Me- 
dical Journal redaktorius; jis 
savo žinio e turi kelias dešim
tys žurnalistų. Dr. Jurgis Bi
čiūnas buvo atvykęs su driem 
savo broliais: prel Vytautu 
Ba čiūnų (jo nuolatinė buvefaė 
Romoje) ir Silvestru Balčiūną 
(teisininku) iš Chicagos. AM

tarp 14 {vairių lietuviškų melodijų ir kalėdinė giesmė Sveikas Jėzau 

Užsakymus priimame iki gruodžio mėn. 2 d. 
kartu su money order ar čekiu:

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENWOOD AVENUE, EUCLIO, OHIO, 44119

-----------------KAINA: ---------------------

šv. Petro ir Pov^O; *fama- 
qua, Pa. — 122.40; kleb. kun. 
S. Lukšys.

šv. Antano, Reading, Pa. — 
107.00, kleb. kun. J. ODonnelL 

Sv. Vincento, Girardtille, 
Pa., — 102,11, kleb kun/ A. 
Drūtis.

Šv. Kazimiero, St. Clair, Pa. 
61.30; kleb. kun. P. Laumakis. 

šv. Liudviko, MaizeviHe, Pa.
51.10, kleb. kun. A. Bielskis.

šv. Pilypo, Coaldale, Pa. — 
5.00, kleb. kun. P. Mockus.

Kun. J. Karalius yra LKRš 
direktorius ir įgaliotinis vysku
pijoje. Jo pastangomis gauta 
vyskupo laiškai ir paraginimas 
aukoti LKRš. Tokiu būdu Al- 
ientowno liet, parapijos taipo 
pavyzdžiu, kaip galima parem
ti mūsų gyvybiniai religiniai 
reikalai. Tiesa, ir kelios kitos 
vyskupijos jau padarė rinklia
vas — Pittsburgo, , Bostmio, 
Clevelando. LKRŠ laukia di
džios 'Chicagos, Scrantono, Phi- 
ladelphijos, Brooklyno ir kitų. _ 

nuliais mAtaie nra<ūdė« ir S Varpa*. Toronto <*oro 8 Bet. dainos ir 6 BeL operos. *L 600 
bu naujais metais prasidės IT | garo*. V. Stankus. 10 muzikos takiu...... Stereo 6.00
naujas vajus. 1964 m. 40 lie- ® Daine* R LfetuVo*. L. Juodis su Rūtos ans. 16 dainų.

—j—<■ -4-vis-L X Lietuva* priabninifnai. L- Juodis. 14 Bet dainų akrnnp. gitara tuvių parapijų padarė rinklia- g pavergtoTrė^nė* dainos ir takiai. 2 pi.. 24 1. takių ir dainų 
vas. laukiame visų 1965. 1 Lietuvių tautiniai tokiai. J. Stuko Md. 14 tautinių tokių ------

i rd* S Težydi viliai Lietuva. Vyčių choro įdainuota 17 Bet. dainų ....
lako vaioyva g Lietov«U tokiai, akordeonu K. Daubaro įgrota 18 Bet. šokių 

Daine* Ltetavat. S. Cerienė* komp. Įdainuota 12 Bet. dainų .... 
Lietuve* kanklta. 14 BeL kūrinių, vad. O Mikulskinei. Ster. $5 
My1tai Lietuvų H toto, n dainų šventės 15 rinktinių dainų .... 
Weroe*tteto Mėgėjų ratelio. 14 Betuviiku dainų...... .................
Katodų jinmli. Br. Budrtūno Ansamblio 11 katod. giesmių 
Tėvynei aukotam. Dainavo* Ansamblio. 14 1. dainų. Ster. $6 
Mes pistfMiBudMoi. CiurBottio Ansamblio 16 1. dainų. Ster. $7.50 
Lietuvtoki mertal. Br. Jonušo įgrota 12 Bet. patrijoL maršų 
Ar Uaai tų šaų. R. MaMienės. 13 Bet dainos solo —............... 
A. tabawl*u*ka. po 12 dataų-tokių X ir XI albumai po $5.00 
Lletuvtoke* <Wna* ir takiai. Konttor Co. 16 l. dainų ir šokių 
S. Raikau* ratile vak. dainuoja. 10 kalėdinių ir 10 BeL dainų 
Roti* Ir iytte vakarai. V. Stankus. 11 lengvos mus. tokiai 
Ar pamaul, V. Stankų*. 10 tokių muzika solo. ....... Ster. $6
Mfttto* paaukoto*. MontreaBo L dramos teatro 3 pL albumas
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HAVEN REALTY
JOSEPH ANDRUSIS Insurance

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAYS LIQUOR STORE

baras - restoranas

Mielam tėveliui ir vyrui DISPLAY

JONUI DAUGIRDUI VENTA

J. BANDŽIŲ KAS

SCHALLER& WEBER
Paplgtato

6 DIDŽIULĖS KRAUTUVĖS 6

šachmatų istorijoj tirą žinomi ke
turi tokie jaunooiial šactmutų ge
nijai: Paul Morphy, Jose Capablan- 
ca. Samuel Reshevaty ir Bobby Fl-

Ridgaffoode, prie gero susi
siekimo ir parko, išnuomuoja- 
mas butas iš 5 šviesią kam
barių. Kreiptis BV 6-5888.

Home improvement, aluminum sid- 
ing and all colors roofing, guttera, 
leaders, attic, basements flnishing, 
dryvall finishing. Special consider- 
atlon to reHgiouti jjoups. f!2 -1635. 
526 Vanderbilt Avenue.

nas profesorius paklausė jo, kiek 
bus 27x89? Samuelis atsakė teisin
gai po akimirkos. Po kelių minučių 
jis pakartodavo dešimtimis surašy
tus skaičiui lentoje. - Kai užsimer
kiu, matau tuos skaičius ant sienos. 
Ms berniukas buvo dabartinis JAV

Richmond HtH (102 St.) par
duodamas mūrinis dviejų šei
mų namas su garažu. Vienas 
butas tuščias; galima tuoj už
imti. Namas yra prie parko ir 
mokyklos bei prie gero susisie
kimo. Skambinti VI 6-4952.

UnuomojariMs butas Rich
mond HiH sekcijoj iš 5 erdvių 
kambarių su eėntraUniu apšil
dymu ir prie gero susisiekimo. 
Skambinti vakarais po 6 vai. 
arba šeštadienį visą dieną Te- 
lef. 849-1410.

ALBERT MAIER, INC. 
PORK STORE 1883 MADISON STREET 

BROOKLYN 27, N. Y. 
(Rždgeūood)

T«t VIlSOCT 
TsLSToęg 2-4329 
- Tol 441-4554

COVER THE ENTTRE COUNTY 
See McRICKARD REALTY 
60 So. Main Street. Ne* City 

9Hz NE 4-4654

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

Ebcorted Lecture Toura Via Air 
Ccmditiooed Bases, Special Conside- 
rattai to Rengtam Group* A Socie- 
ties. Makei yomh' Reaerradcn now! 
1572 Broadway NewY«ric City

NOVE UP to 
ROCKLAND COUNTY

VYRAUJANTI 
KRAUTUVĖ 

Dovanu ir įvairiu reAme-
-___ S ___

DOMINICAN ACADEMY 44 EaSt 
68th St, N. Y. 21, N.Y. Hlgh Sebool 
for giria • CoBege Preparatory con- 
ducted by Demriniean Sisters — St 
Mary ef tbe Springs, Cohnnbue 19, 
Ohio — Chartered under tbe Neur 
York Stabe Board of Regentą.

Sister Gregory, OJ*.. Principal

Atlieka vtais namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, taiso rfishm (basementi) 
pastoges (atikas) k Lt Dar-

WUKOWITZ BAKER Y — 1194 Ist 
Avenue, N. Y. C. (bet E. 64 A 65 
St&). We speciaHze in fine Pastries, 
Breads, Cookies, and Cakes for all 
occasions — only tbe finest ingredi- 
ents are ueed. Ask about our Wed- 
ding and Birtbday Cakes. May 4re 
serve you? Phone LE 5-3998.

AMATO A MANNA BAKERY 
The Best in Italian Breads 

Frescelle - Biscotti - Pasticcini 
Pasta per pizze. RavtoU Cookies 

Cacc herom - Cavatelh 
4559 White Plains Avenue 

(Bet 239 A 240 Sts.), Bronx, N.Y. 
TeL FAirbanks 4-2370

SAL’S ROOFING A S1DING 
COMPANY

Ąbu šie filmai dėl savo gau
sių meninių nuopelnų, be abe
jo, kandidatuos net keliose ka
tegorijose dėl Oscaro premijų 
ateinanti pavasarį, gi dabar ga
li būti rekomenduojami visiem 
šeimos nariam.

Corning for tbe Holidays or Vaca- 
tioning in N.Y.C.? For Tours whea 
in N.YC. Call LT 1-2828

CROSS ROAD8 SIGHTSEEING 
CORP.

Lietuviu Fondo nariai, įnešė 
fondo sąskaiton po šimtą dole
rių: LB Meirose Park Apylinkė, 
SI., LB Worchester Apylinkė, 
Mass., Vytautas Poškus, Roch- 
ester, N.Y., Kazys ir Eugenija 
Gimžauskai, Cicero, BĮ., Juozas 
ir Stasė Fabijonai, Chicago, UL 
Antanas Maceika, Richmond 
Hill, N.Y., Kazys Morkūnas, Me- 
riden, Conn., Augustas Vfleniš- 
kis, Richmond Hill, N.Y. Dab- 
šys Aleksandras ir šeima, Los 
Angeles, Calif., Vytautas Ka- 
mantas, WiUowick, Ohio.

Woodhaven* išnuomojami 
2 kambariai su virtuve ir vo
nia, arba be virtuvės. Butas 
yra už dviejų Mokų nuo Ja- 
maka traukinio, EMerts Lane 
stoties. Kreiptis telefonu TA 7- 
1348.

Geriausia kiaufiena ir kiti mėsos 
produktai urmą ir mažais kiekiais. 
Kasdien šviežios — minų gamybos 
“Kielbassy”. 1927 WmMngtoa Ava, 
Bronx 57, N.Y. TRemant 8-8193

86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421
TeL Vlrginia 6-9519

322 Union Avenue, Bi 
Telefonas EV 

JUOZAS BRUŽINSKAS, Manager
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

Šventėms bei kitokioms progoms

Nauji filmai

103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL, N. Y.
Telefonas: Vlrginia 3-3544

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Ridgewoodo rajone. Su 
apšildymu. Tinkamas šeimai 
su vaikais. Nori lietuvių. Skam
binti GL 3-8426.

JOSEPH RUTKOSKI
Wines and Liųuors — A complete 
stock of dnOMstic A imported wines 
liųuors, also cbiiled wines A cham- 
pagnes. Order your hobday supplies 
seariy. Hotiday gift wrapped — We 
defiver. CaU^SU 5-2644. 2484 Mer- 
rick R<L, BeUmore, IU.

TO PlACE, 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Call LO 3-7291

East Brtitoiciyne parduoda-' 
mas vienos _šeimos namas iš 7 
kambarių su apšildymu, prie 
gero susisiekimo. Namas atski- 
ra^.fa g?^ j^beliu. Savi- 
ninkas išsikelia | provinciją, to- 

kbin»?5ab«w',rpi«!hama.
Skambinti AP 7-7*308.

■ Z

The flnest tribute you can give them 
is a florai gift wbetber it be Thanke- 
ririšc,’ cansunas, or New Year... 
VVeddtngs, Frome, Funerals. Depend 
upcn E^Ti * FUrtotR 158 Mon- 
tague St,’ vktyn. N.Y. We deitver. 
Ftowers wired anywbere. Rūme or
deri metame — CaR MA 4-3975.

Išnomuojarfia' krautuvei nau
jai atremontuotos .patalpos. Lie
tuviam duodama labai prieina
mą kamą.Fiitalpos yra 95-09Ja- 
maica Avė., Woodhavfene, Tei
rautis VI 6-7405 arba VI 6- 
3594. ’

Debiutuojmiti Simuose JuHe 
Aofrews pasirodo visame ža- 
vume — tiek vaidybos, tiek dai
navimo atžvilgiais. Jai darniai 
bendradarbiauja dainų ir šokių 
scenose Diek Van Dyke, pla
čia ptdriikai pažįstamas iš pasi
rodymų filmuose ir televizijo
je. Patys vaikai — Karen Dot- 
rice ir Matthev Garber, bei jų 
tėvą — David Tomlinson ir 
Glynis Johns—taip pat priside
da prie filmo pasisekimo.

Walt Disiiey pažįstamas 
dėl judančių piešinių . gahans 
vartojimo, štame fihne viršija 
visas ankstesnes pastangas, 
ilgokame epizode “JoMy Holi- 
day” gyvi artistai veikia kartu 
su pieštais, veikėjais , nuosta
biu sutarimu. Aiškios spalvos 
ir įspūdingi specialūs -efektai 
darnia. jungiasi 'bės&ą

šachmatų olimpiadų, Tel Avive, 
užbaigos lentelė tokia: Sovietai 3614 
tš. iš 52 galimų. Jugodavija 32, Vo
kietija 36^4, Vengrija 30, Čekoslo
vakija 28%. JAV 27^, toliau Bul
garija. Rumunija, Aigentina, Len
kija ir kt., Šiuokart p-bių lentelę 
tanė tik taškai iš laimėtu partijų. 
Pagal laimėtų rungtynių taškus, 
kaip buvo skaičiuojama. Sovietai 
vistiek Mitų pirmieji su 11 tš. (jie 
laimėjo 10. lygiomis baigė 2 ir vie- 
nerias pralaimėjo vokiečiams), ta
čiau i 2 v. iškoptų Vengrija 9Į4 
(laukėjo 8, lygiom 3), Čekoslovakija 
su 6^4 tš. nuslinktų S vieton, nes 
telaimėjo 4 rungtynes ir 5 sužaidė 
lygiomis, kai JAV būty su 9 tš. (lai
mėta 7. lygiom 4). Dera pabrėžti, 
kad Kanados komanda pasirodė 
stipriau negu iki Hd. Jie pirmų 
kartų pateko i baigmę ir užbaigė 
12. v. iš 51 valstybės. Abe Yanofs- 
kiui sutriktas jtarpt didmeistrio ti
tulas; tai pirmas kanadietis gavęs 
didmeistrio vardų. Kitas jų dalyvis 
Vranesič įveikė Sovietų čempionų 
šteinų.

Bostono tarpklubiirie Lietuviai 
komėje .vertingų,tašką, įveikę ,Cam»r 
bridge I’santykiu 3%:i#7 pri penk
tadienį. Gedminas Šveikauskas įvei
kė dr. Bergri, Algįs Makšitis ly
giom su Pdzer, Kazys Merkis lai
mėjo prieš J. O*Keefe, Juris Ozols 
įveikė Siemens, Leonavičius suklupo 
prieš J. Cheevers. Po ketvertų rung
tynių Lietuviai ir Boytston stovi 
priešaky visų su 3:1 iš rungtynių 
ir 12:8 iš partijų. Seka Cambridge 
H 2:1 10:5 ir Cambridge I 2:1 9:6, 
MIT 2:2 11:9, toliau Harvard. Brand- 
eis ir Sylvania. Cambridge n gali 
pakopti lentelėje, nes turi nesužais- 
tas vienerias rungtynes.

Boston Sunday Globė, gruo&io 6 
pateikia dvi trumpas partijas (vos 
11-lcos ėjimų) iš Dvejų Žirgų de
biuto: a) Algio Mataičio, laimėjusio 
juodais iš Mike Menu — Brandeis 
univ. ir b) Jugoslavijos meitsro Mi- 
lan Vukcevič, laimėjusio baltais. 
Pastaroji itin meistrška. Baltieji 
Vukcevich, juodieji Mitich. 1. e4 eo 
2. Žf3 2f6 3. 2c3 žd 4. d4 e:d 5. 
2« 2:e4 6. Rc4 2e7 7. 2e5 2d6 8. 
Vf3! c6 9. V:f7I! Ž:V10. Žf6+! g^ 
11. R:f7 matuoja.

N. Y. Times žurnalas lapkr. 29 
deda įdomų straipsnį apie šachma
tus su nuotraukomis. Viena jų rodo 
8-metį vaikę ii Lenkijos (tanuri 
Reshevsky) duodantį simultanę Pa
ryžiaus šachmatininkams 1920 m. 
Samuelis įveikė visus savo varžo
vus. Tuo laiku jis apvažinėjo Euro
pos didmiesčius, tepnlainaėjęs vos 
kelias partijas. Mažojo Samuelio ge
nialumas šachmatuose buvo sukėlęs

mirus, nuoširdžiai dėkojame 
preL J. Balkonui, kun. P. Le- 
kešiui, New Yorko vyrų okte
tui, Great Necko lietuvių 
bendruomenei, ponams Ci
bams, Vac. Butkiui ir visiem 
draugam ir pažįstamiem už 
gėles, užprašytas mišias, užuo
jautas ir palydėjimą į amžino 
poilsio vietą.

Nuliūdusi šeima —
Žmona, sūnus, duktė

Daugi rdai

KALĖDŲ 
DOVANOS
yr& mQwį

VOKIŠKAS POBCEUANAS

ji komanda, sužaštesi su You^ 
kers SC 2^2, galėjo ir turgu 
laimėti. Mūsifioai Žaidė < •£&£ 
tą žymiai geriau negu 
Stamfordą, ir tik jaunų puoKr 
kų karštas nepatyrimas nedaug 
mums daugiau įvarčių. LAK 
žaidė tokios sudėties: Malinams-, 
kas; Budraitis, Remėza I; Vai
nius, Remėza H, Kalina; ilogasv 
Bileris, Trampas, Klivečka, Bu?- 
dreckas.

LAK jau pirmose žaidimo mi
nutėse turi progų, bet jų neiš
naudoja. Tiesa, vienas kamuet 
lys jau buvo Yonkerso vartnosė, 
bet teisėjas įvarčio neužskaitė. 
Mūsų puolimas daugiausia nau
dos turėjo iš puikaus Klive&os 
žaidimo. Labai geras ir Budrai
tis gyšfto pozicijoje. Jų įkan
din minėtinas ir Vainius. Liku
si komandos dalis žaidė šį kar
tą gerai Nelaimės vaiku buvo 
Hogan, galėjęs pasiekti mažiau
siai trejetą įvarčių.

Mūsų abu įvarčius pasiekė 
Trampas; vieną iš 11 m. bau
dinio. Yonkerso įvarčiai krito 
iš 11 m. baudinių, kurie tikrai 
buvo nereikalingi. Antrasis, pri
teistas 1 minutę prieš rungty
nių pabaigą, buvo labai abejo
tinas. Malinauskas vartuose 
kaip visada dirbo ramiai ir šal
tai Abu baudiniai buvo nelai
komi.

Rezervinė priešžaismyje bai
gė 3:3 ir gavo pirmąjį pirme
nybių tašką. Jaunių pirmoji ko
manda pradėjo pirmybių sezo
ną gerai, įveikdama Kollsmann 
1:0. Antroji komanda krito 
prieš Kolpingą 0:6.

Sį sekmadienį, mūsų abi se- 
niorų komandos žaidžia pirme
nybių rungtynes prieš lygos 
pirmūnus GAAC, Throgs Neck, 
Bronx. Rezervinės pradeda 
-12:45,pirmosios *• Sekan
čios mūsiškių pirmenybių rung
tynės bus tiktai kitais metais 
kovo mėn.

Rool Esteto
ApdnuiėtBaaB gyvytoto, samų, autranohUių, baldų ir k. Namų par- 
darinaA apdraudoa, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pl- 
nigų iBvririaffljoa

Kindurį nuo 9 Ud 8 vai.; šeštadieniais Ud 6 vai popiet

TeL VI 7-4477

NEW BONAPARTE
1613 AVENUE M 

(Next to Ebn Theatre)
DEwey t 6890

Have you tried
RALPH SORENTINO’S 
Famous Italian Cuidne? 
“Where tbe Stara Meet” 

A La Carte Dtonors - Cbektails

Silver Bell Baking Co. -
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai

1


