
„JUNGT. TAUTOSE: Auga af- 
rikinių valstybių Gvinėjos ir 
Mali akiplėšiškumas prieš Ame
riką dėl įkaitų gelbėjimo Kon
ge. Auga Egipto akiplėšiškumas 
deginti Amerikos bibliotekas ir 
sykiu prašyti Amerikos maisto.

džio 11 paleistas bezokos šū
vis nepasiekė. Nukrito į East 
River. Kas šovė, lig šiol neiš, 
aiškinta. Šovė Kubos min. Gue-

— AmorikioNę filantropinės 
organizacijos peniai skyrė per 
10 bil. dol filantropiniam tita

ninio stilių, laisvojo pasaulio 
lietuvius, kurie kelia balsą 
prieš Maskvos užmačias, nutil-

UBERALIZACUA NYKSTA?
Lenkijos buvęs saugumo vir

šininkas gen. M. Moczar paskir
tas vidaus reikalų ministeriu. 
Tai aiškinama kaip reakcija 
prieš “liberalizaciją” ir prieš 
santykius su Vakarais.

Užburtas ratas: sakoma, kad nartas, neteko 44 ir gavo 71 
pasipriešinimas nebus sustiprin- naują. Aiškinama, kad pagalin
tas, kol vyriausybė neturės <y- ti “dogmatfcai” ir Įtartai”, 
veutojų tvirtos paramos; Times Partija etaafiti “vidurio” teita, 
sako, kad reikia pritraukti bu- . Ktaįjti palanki spauda sta-

ir paskirstė darbo sritis: vado
vavimas valdybai ir tarptauti
niai reikalu — V. Skh ik austai,

Pakistanui 
1964 dau-

Nutildymo reikalui s u nau
jais laikais vartoja ir naujas 
priemones.

geidaujamus svečius okupacinio 
jubiliejaus šventei.

Svečių iš Amerikos atvyki
mas parodytų, kad savo dalyva
vimu okupacijos šventėje lais
vojo pasaulio lietuviai pripažįs
ta sovietinę okupaciją ir laužo 
Vakaruose tradicinę lietuvių 
poziciją — kovą už laisvę ir 
Lietuvos >gyventojų apsispren
dimą. Amerikos lietuvių daly
vavimas svečiais turėtų paveik
ti ir Lietuvoje gyvenančių mo
ralinį pasipriešinimą, priversti 
jų dvasią rezignuoti.

Lietuvių Fondą atleido nuo mokesčių

Pasaulio politinėj raidoj į- 
vykiai eina įsibėgėjusia link
me. Atoslūgis tarp Rytų ir Va
karų Europoje. įtampa Azijoje 
dėl Vietnamo ir Afrikoje dėl 
Kongo. Santykių vis aiškesnis 
irimas tarp Vakarų sąjunginin
kų, ypačiai Nato narių.. Plyšys 
tarp Sov. Sąjungos ir kom. Ki
nijos neužtaisomas. Susirūpini
mas atskiruose komunistiniuose 
režimuose dėl jaunimo abejin
gumo komunizmui ir policinių 
priemonių stiprinimas režimui 
išlaikyti.

Utinių vadų pastangos nuversti 
-Huoago valdžią. Auga karatas- 
tų puolimai ir infiltracija net į 
Vietnamo aviaciją rengiant jo
je sabotažus. Auga pasUcataė- 
jimai tarp gen. Taylor ir min. komunistų
pirm. Huoogo dėl pasipriešini- parUjos centro komitetai gnio- 
mo komunistam. dtjp u išlaikė 84 senuosius

Tokis bendras savaitės vaiz- tys virsti valdžia ir ieškoti sū
dąs gali būti ryškinamas atski- sipratimo su komunistais. Kaip 
rais kontinentais ir kraštais. tada kovą sustiprinti?

' AFRIKOJE: Auga pavojus, 
kad Kongas virs antruoju Viet
namu Sovietam ir jų afriki- 
niam satelitam (Ąlžirui, Egiptui, 
Sudanui) uoliai remiant Kongo 
sukilėlius.

Maskvos siekimas Lietuvos 
atžvilgiu buvo ir liko tas pats 
— tiek Stalinui, tiek Chruščio
vui ar Brežnevui valdant: Lie
tuvos žemes paversti neatski
riama Rusijos dalim, Lietuvos 
gyventojam primesti rusų gyve-

gos kazimieriečių abiturienčių 
išleistuves, nųt palankų žodį 
pasakyti apie Lietuvoje.. veiku
sią užsienio lietuviam remti 
draugiją, kad* galėtų įtikina
miau atsilieptu apie “komitetą 
kultūriniam ryfiam su išeiviais 
remti”, apie 'nuoširdų norą 
“padėti lietuviam išeiviam puo
selėti savo kultūrą, liaudies pa
pročius, tradicijas”.. Laikraštis

Vokietijoje ima rodytis Mas* du mėnesius 
Ievos p ■dongas susidaryti pro* kiškai, žada 
p ■gandai basę tarp tę, kurio Atsakomuoju |redaktorium pa- 
repatriavo B Lietuvos kaip Vo- 
kieti jos piliečiai.

Tokių esą apie pora tūkstan
čių. Jų kai kurie gavo specia
lius uždavinius — perdirbti lie
tuvių galvojimą Vokietijoje, o 
iš čia plėsti akciją tarp lietuvių 
kituose kraštuose. Prieš porą 
metų pastebėtas jų mėginimas 
lietuvių susibūrimuose infcr - 
muoti apie pedėtj Lietuvoje 
taip, kaip informuoja "Tiesa", 
"Tėvynės baisas" ar Vilniaus 
radijas. Dabar pastebėtas mė
ginimas Vokietijos lietuvius 
skaldyti — vienus pagirti, kad 
rodą supratimo naujai Lietu- - Tulabos pageriamą, apie Chica- 
vos padėčiai, kiti tebevadinami 
reakcionieriais, hitlerininkais 
‘ Komjaunimo tiesa” (1964.11. 
14) net pavardėm taip ėmėsi 
skirstyti lietuvius, pavyzdžių 
imdamasi iš Stuttgarto biulete
nio.

Vokietijoje imta leisti 'Ne
muno kraštą*, lietuvišką litera
tūrinį — meninį, informacinį ir 
iliustruotą žurnalą”, kartą per

mo B VHniam 
tas" skiriasi k 
monistinės — 
kus ir girti ko 
tojama amerii 
ruoti objektyvumą: korime in
formuoti objąktyviai”, duoti 
“laisvą tribūną kiekvienam lie
tuviškai galvojančiam...”

Tas “objektyviai” reiškia: 
duoti žmutę apie Amerikos lie
tuvių kongresą, apie prel. L.

— Pakistano rinkimuose kan
didatai lenktyniuoja, kas labiau 
pasisakys prieš Ameriką. Nuo 
1951 Amerika davė 
per 3 bil. doL Tik 
giau kaip 400 miL

rium — B. Bieliuką, generali
niu sekretorium — J. Audėną

Gruodžio -9 apsijungusio Vil
ko valdyba išsirinko pirminin
ko pavaduotojais S. Lūšį ir dr. 
B. Nemicką, protokolų sekreto- . finansų reikalai ir Tratos Fon

das — dr. B. Nemictai, infor
macijų reikalai — J. Audėnui, 
Vliko ekspotitūros (politinės, 
informacinės, finansinės) lais
vajame pasaulyje — S. Luitai, 
padėtis kraite — dr. K Čegins
kui, laisvės kovų dotamentad- =
ja — K Bieliniui ir tarppupi- distų vantas labiau J valdžią; bta, tad tagotiavijoje audary- 
niai santykiai — B. Bieltakui. bet tie budistų vadai nori ne ta komunistų grupė Titui ra

itai tik šią valdžią nuversti, bet pa- versti.

Lietuvių Fondu gavo B In
ternet Revenue pranešimą, kad 
jam pripažintas nuo mokesčių 
atlririimui Tti didelis laimėji
mas Lietuvių Fondui — auga- 

’fc.MAOt-r n - rT
milijoninei sumai Nuopelnas 
priklauso čia gimusiam lietu

viui teisininkui Vytautui Yasui, 
kurį LF prezidiumo sekreto
rius A. Rėklaitis pakvietė ir jis 
mielai sutiko būti LF teisiniu 
patarėju be jokio honoraro.

kad
• pra- 

1957 
prašė 
. net

Ir kaip jos norės gadinti san
tykius su komunistu Tito dėl 
bėglių. Juk prezidentas Roose- 
veltas negadino santykių su ko
munistu Stalinu, ir generolas 
Eisenboveris išdavė Stali
nui ne tik visą Vlasovo armiją, 
bet ir rusus bei ukrainiečius iŠ 
lagerių Vokietijoje. Juk karo 
metu nei Anglija nei Ameri
ka nesutiko priimti žydų iŠ Ru- 

Jungi* Tautę rūmų gruo- manijos nei žydų vaikų iš Vo
kietijos, nes: “kur mes juos dė
stai” ... Juk bėgti iš Jugoslavi
jos pagaliau nesąmonė, kada 
Amerikos “ekspertai” pripaži
no, tad Jugoslavijos komunis
tinis režimas eina “liberalizači- 
jos” keliu, duodamas asmenim 
laisves ir gerindamas ūktas są-

SOVVETUO5E: be susitarimo 
su Kinija

Sovietai paskelbė, kad kovo 
1 posėdžiaus komisija komunis
tinių partijų konferencijai pa
rengti. Konferencija b u vo 
Chruščiovo numatyta gruodžio 
15. Kinijos komunistai ir da
ta* nesą konferencijai pritarę.
ta - Litą—--e— gro ^^rafuta KMNnVOVOI Ir fNyvut

Chruščiovas statybai buvo 
liepęs vartoti cementinius blo
kus. Plytų ir vardas buvo ne
populiarus. Kosyginas dabar pa
ragino vartoti plytas.
k* kviečiai

Pravdoje pasisakyta prieš 
Chruščiovo įvestus kukuruzus 
ir reabilituojami kviečiai

skelbtas Afoerą Antaes. Siunčio
jamas tais pačius adresais kaip 
ir “Tėvynes baįsas”.

įbaleo", toidfia 
rjl.,-----

tika. Vietoj ko- 
oboti priešinin- 
lunistus — var
lė — demonst-

Amerikoje sovietinė akcija 
reiškiasi kiek kitaip. E vienos 
pusės — tebevartoja senąją 
taktiką — kurstyti prieš lietu
vių veikėjus, kuriuos sovieti
niam režimui laiko žalingus. 
Lietuvoj 1964 išlaidotam reika
lui angliškai šlamštą prieš vys
kupą V. Brizgį. “He Kissed the 
Swastika”. Si brošiūra tęsia ak
ciją, kuri buvo pradėta Ameri
koje išleista brošiūra “Nazi 
War Criminals Among Us”.

Kita kryptis — atnaujintos 
pastangos paveikti Amerikoje 
esančius lietuvius menininkus, 
rašytojus, kad jie atvyktų į 
Lietuvą kaip sovietinio režimo 
svečiai. Apeliuojant | patrioti
nius ir . kultūrinės kūrybą* sen
timentus, siekiama pritraukti 
juos į damų ir šokių švehtę, 
kuri rengiama Vilniuje ateinan
čiais metais 25 metu okupaci
jai paminėti. Nori sudaryti įs
pūdį, kad tai tautinės kūrybos 
laimėjimų šventė. Nutyli, kad 
šventės repertuare dominuoja 
rusiškas ir komunistinis ele
mentas, nors jį atlieka ir lietu
viai. Daro pastangas, kad atvyk
tų svečių iš Amerikos — ne se
nųjų, komunistų ar jų įtakoje 
esančių, kurių ekskursijos pali
ko tarp Lietuvos gyventojų 
neigiamo įspūdžio. Nori naujo
sios imigraciįos asmeny, ku
riuos jie pasekė reiškiantis lie
tuvių spaudoje ir kuriuos atsi
rinko pavardėm kaip sau pa

teigia, kad jo pareiga “tarnau
ti lietuvybės išsaugojimui ir 
jos stiprinimui”; siūlo atmesti 
“bet kokias politines tendenci
jas”, nes “visų pirma — lietu
vybė, visa kita — vėliau”.

(Kaip lietuvybę padeda išlai
kyti pats “Nemuno kraštas”, 
rodo tokia rašyba turinio sąra
še: “Gerbinamas tautieti”, “Pa
prastas Klausymas”, “Jie nuga
lėjo atlantą”, “Jeigu mintis pri
imtinos”).

Toki poroBkimai kartoja1 tą 
patį siekimą, kuris buvo pa
skubtas Amerikoje 1960 Dar
be ir kuris buvo kartojamas 
ekstremistinių "kultūrinių ry
šių su kraštų "šalininkę, sieku
sių "politines tendencijas", t.y. 
nepriklausomybės siekimą ati
dėti. Tik dabar tas siekimas per 
"Nemuno kraštą" skelbiamas 
atsargiau, labiau maskuotai.

EUROPOJE: Gruodžio 15 pra
sidėjo Nato ministeriu konfe
rencija. Kad nebūtų* skilimo, 
pagrindinis klausimas — Ame
rikos siūlomas Nato povande- 
ninis laivynas su įvairiatautėm 
įgulom išimamas iš darbų tvar
kos. Jis būsiąs svarstomas ša
lia Nato. Amerika, Anglija, Vo
kietija sausio mėn. tuo reitata 
tartis. Būsianti išjungta Pran
cūzija. Kas tar tas iš Nato?

Prel. Jenas Balkonas — 
Tautos Fondo pirmininkas

Apsijungusiam Vlikui suda
rant naujus savo darbui orga
nus, daug dėmesio skiriama lė
šom. Jas organizuoja Tautos 
Fondas. Tautos Fondo valdybą 
parenka Vliko valdyba ir tvir
tina Vliko taryba. Prel. J. Bal
konas sutiko pirmininkauti ir 
naujajai Tautos Fondo valdy
ta. Jis pateiks Vliko valdybai 
kitus savo bendradarbius. Tau
tos Fondo valdybą sudarant, 
bus tariamasi ir su PLB valdy
ba dėl jos atstovų dalyvavimo 
Tautos Fondo valdyboje.

ELTA

New Yorfco bormfctnil R. VVageertaf. U katrie: Latvijos 
pref. A. Repe, Vengrija* — Z. Pfetfferi*, Pavergtųjų Seimo pirm. V. Germenji( Albanija), Lenki

jos Ūtlegatai B. Biega, New York© bnrmtatraa R. Wagneria, Pavergtųjų Seimo gen. sekretorius B. Cocte, Lietuvos delegacijos pirm. V. 
Sidzikauskas, Estijos delegatas A. Kutt ir Bulgarijos — B. Nojaroff.

pasienio sargybiniai šaudė — 
tai jau įrodymas, kad “politi- 
niai bėgliai”. Bet tie, kur sie
ną perėjo su teisėtais pasais ir 
paskui paprašė teisės pasilikti 
Austrijoje, tie grąžinami Grą
žinami ir tie, kurie prisipažino 
bėgę dėl ūkinių sumetimų, no
rėdami gauti geresnį darbą, ge
resnes ūkines sąlygas. Valdžios 
aparato uždavinys išgauti to
kius prisipažinimus, kad grą
žinamų skaičius padidėtų. Išga
vę lengva širdim gali grąžinti, 
nes, anot jų, išduodamieji nu
teisiami tik pusei metų kalėji
mo.
AKMUO Į VAKARŲ DARŽĄ:

Austrijos vidaus reikalų mi- 
nisteris Oskar Helmer mėgino 
atmesti skirtumą tarp “politi
nio” bėglio ir “ūkinio” bėglio. 
Jis aiškino, kad totalistinis re
žimas savo politinius priešinin
kus kaip tik ir persekioja ūki
nėm priemonėm. Ministeris pa
sisakė už vienų ir antrų azylį 
ir apeliavo į Vakarų vyriausy
bes, kad jos priimtų bėglių dalį, 
nepaliktų jų naštos vienai Aus
trijos valdžiai. “Bėgliai kasmet 
mums kaštuoja 62 mil. Daugiau 
mes nepakeliame”.

Tačiau Hahnario kalba buvo 
nuleista ar negirdom laisvaja
me pasauly ar tiesiog buvo at
mesta. Griežtai atsisakė Ameri
ka. Jungt. Tautų komisaras dr. 
August Lindt Ženevos konven
ciją apie bėglius ir azylį aiški
no biurokratiškai — “ūkiniai” 
bėgliai turi būti grąžinami.

'lakiai Vakarų moralei ir 
žmppiškuniūi iškilus aikštėn, iš 
savo pusės austrai buvo padrą
sinti vykdyti išdavimą, kuris ga
li būti laikomas nusikaltimu 
prieš žmoniškumą.

PO FElGHANO KALBOS:
Po kongresmano Feighano 

kalbos Austrijos naujas vidaus 
reikalų ministeris Czettel sku
biai sukvietė spaudos konferen
ciją, ir joje turėjo pripažinti, 
kad Austrija bėglius išduoda, 
bet išduodamų procentą suma
žino iki 10. Tačiau ministeri
jos patarėjas — referentas 
bėglių reikalam dr. Liehr pa
aiškinimą sugadino — pareiš
kė, kad 1964 per 8 mėnesius 
buvo atbėgę 2137, buvo išduo
ti 642, taigi 30 proc. O bėglių 
sąjungos pirmininkas Kazimie
ras Knapp pareiškė, kad Aust
rijos bėglių lageriuose telaiko
mi šiuo metu tik 10-15 proc. 
bėglių iš Jugoslavijos.

J. Tautų komisaras pasijuto 
nejaukiai ir persvarstysiąs bė- 
lių termino prasmę.

Pasak, laikraščio, . Feighano 
paskelbimas sukėlė nerimą I- 
talijoję^ ir Austrijoje, kurios 
nenori ne tik bėglių naštos, bet 
dar labiau nenori santyldę ga- 
cKnti su komunistine Jugosiavi-

AMERIKOJE: šmeižia vysk. V. Brizgį ir 
organizuoja ‘svečius” iš Amerikos

Įfongrssmanas Michael A. sakytina, per pasienio minų lau- 
Ftigtaa nutraukė lytos, uždan- kus, jei minos sproginėjo; jei 
gą, pd Jasria tairo paslėpti Ita
lijos fr Austrijos tadtių rasi- 
kaitimai prieš žnaemtaiuną. Jis 
paskelbė, kad Italija ir Austri- 

nanii ženklai gaudo, susodina į autobusus ir J * grąžina per sieną Jugoslavijos
policijai.

Ta proga šveicarų “Die Welt- 
woche” (kurio ištrauką redak
cijai atsiuntė dr. V.V.) paskel
bė, kad apie šią Halę ir austrę 
"amoralią veiklą" žinojo Vaka
rę vyriausybės; žinojo Jungt. 
Tautę aukštasis komisaras beg- 
tię reikalam, bet tylėjo visi ir 
tai laikė paslapty.

IŠDAVIMAS TEBEAUGA: 
Laikraštis paskelbė, 

1954-55 Austrijoje azylio 
šėsi 3000 jugoslavų. Jau 
per vieną liepos mėn. j 
2600, o rugpjūčio mėn. 
4000. Viso per 1957 prisistatė 
Austrijos policijai 16,374 ju
goslavai. Jų grąžinimas Jugosla
vijos policijai taip pat augo: 
1959 grąžino 31 proc. bėglių, 
1962-63 proc. Šiuo metu Aust
rijoje tegauna azylį tik 20 iš 
100. bėglių. '
AUSTRAI AIŠKINASI:

Pagal Ženevos sutartį azylis 
duodamas bėgliam, kurie “yra 
persekiojami dėl politinių, reli
ginių ar rasinių priežasčių ir 
kurie gali tai patikimai įrody
ti”. Kuo įrodyti? Jeigu bėgo,

Amerikoje lietumi 7 dą«tar? 
mas žiūri ( nrajaą pastangas 
kaip į naują pagerintą propa
gandos už “kultūrinius ryšius” 
akcijos veiksmą. Perpranta, kad 
siūlymas atmesti “politines ten
dencijas” reiškia siūlymą atsi
sakyti nuo reikalavimo Lietu
vai laisvės. Atsakymu j tokį siū
lymą gali būti laikomas lietuvię 
politinės vienybės sustiprini
mas Vyriausiame Lietuvos Iš
laisvinimo Komitete.

Perpranta, kad “Nemuno 
krašto” raginimas rūpintis lie
tuvybės išlaikymu reiškia: pri
imkit kultūrinius reiškinius, ko
kius mes duosim, nes tik jie ge
ri. Taip suprasti išmokė sovie
tinė Lietuvos spauda, kuri ty
čiojosi ir niekino Amerikos lie
tuvių tokius didelius lietuvybės 
propagandos ir jos sustiprinimo 
reiškinius kaip sporto misija į 
Australiją ar dainų šventė New 
Yorko parodoje. Toks sovieti
nės spaudos elgesys rodė, kad 
jos susirūpinimas lietuvybės iš
laikymu yra veidmainingas.

Į pastangas pritraukti Ameri
kos lietuvius į okupacijos jubi
liejų Vilniuje netiesiogiai atsa
kė Chicagos meno žmonės, 
rengdami pavasarį didelį kon
certą laisvės kovotojam pa
minėti. Atsakė taip pat šiemet 
privačios iniciatyvos išleisti ar 
leidžiami lietuviškiai, vokiškai, 
angliškai veikalai, kuriuose ro
domi lietuvię tautos pasiprieši
nimo faktai visom podnrtinię 
laikę okupacijom.



$3.00

$1.00

Siyskite į Lietuvę ir SSSR

S. BECKENSTEIN, Ine.

I imnU įėMdiš

nustoja 
“darbo

Eilėje garantuojamų užsakymų sovietinės gamybos 
prekėms, kaip tai: AUTOMOBILIAMS, ŠALDYTUVAMS, 
TELEVIZIJOS APARATAMS ir kt., pats gavėjas gali pa
sirinkti dovanas už bet kokio dydžio sumą.

$4.00
$3.50

$3.00
$1.00

Katalogų prašykite bet kuriame mūsų skyriuje arba 
Vyriausioje Įstaigoje:

VILNONAS MEDŽIAGOS JO: 
IMPORTUOTOS IR V

COSMOS PARCELS EX
CORPORATION

JpatMgą j< pavar
džių nėsfcė&ia. SpėjMna, kad 
vienas nusipbhridsjų esąs <ite- 
ratarnėją gazeta’ redaktorius 
Ctolovsky, kuris pasitarnavo, 
kkd <Near York Times’ iš nau- 
jė imtų skelbti, jog Amerika 
nepripūsta Baltijos valstybių 
pav&įimo. Manoma taip pat: 
jei Chukovskį ištiktų namie 
bėnufltoė, tai vakaruose ims 
SkėiMamaapie mrają žydų per- 
šėiidjhnbtgktų Sotiettose.

Būti. BHB
«. Dirttavė nitą tarvibė, tad tai 

nėra reikalo tau visą juką jo- tna

45 We$t 45Ht Street
New Yodt. N. Y. 10036; Room 1101 
TeLtO 5-7905

Patikima ir žinoma firma Amerikoje, turinti dauge
lio metų patyrimą leidžiamiems siuntiniams į USSR — 
PRANEŠA:

Gyvenimas padarė savotišką 
abiejų “teorijų” kompromisą:. 
susirinkęs tų “egzRinių” orga
nizacijų sambūris, Vilkas, į sa
va seimą, sudarė Vilko vajdy-. 
bą, kurios pirmininku padarė 
asmenį, pirmininkaujantį tam 
“neegziliniamJ’ Iuaisvės Koražteį?; 
tui, o Vliko valdybos nariais-^, 
daugumą to “neegzilmio” ko
miteto narių. Tai komproDaisaeį, 
kuriame į “egzilinĮ” ištuštėjusį 
narvelį buvo suleisti iš “neeg- 
zilinio” narvelio paukštukai, 
egzilai, t y. galintieji leisti bal
sus ir lietuviškus ir už Lietuvą.

Jei L. Laisvės Komitetas nėra 
“egzflinė” organizacija, tai bet
gi jo nariai visi tebera egzilai, apsauga juos ir užmaskuoja po- 
nes jie yra Lietuvos piliečiai. litiniuk ir; tetaherciriius apskai-

* -—o— aav&ia^r ‘ ?

Uthuaaian Foik Tale* --------------------------------------------
The Hordsman and the Linden Tree (Vinco Krėvės 
realistiniai ■panlrymai) ___________________ T.—

-i-ii į—•:
Idk*. 

ūžiama Kanadoje, Montrealyjė, 
gruodžio 2 išspausdino dalį 
laiško, gauto iŠ taėtavos: .

“Matytum, kokią duoną 
mes valgome. Kaunas su mais
tu dar laiminga 
bloga, bet yra.
ir miežinė. Turguj yra ir rugi
nės, bet 60-90 kp. kg. Kvieti
niai miltai 80 kap. ligi 1 rub
lio kg. Burliokijoje su maistu 

. daug blogiau. Kauną dažnai už
puola burliokai, ant nugarų su 
tartomis. Mes juos vadiname 
■parašiul irtirttans. Jie prisiperka 

J prekių ir dauginasi atgal... ...

ženklas, lietuviškas ženklas. Tų 
ženklų žiūrint, pagal vieną “teo
riją” išeina — L Laisvės Ko
mitetas “neegrilinis” nei “lie
tuviškas”, tik svetimųjų “pada
linys”. Kas kita — tai mano ir 
į ją panašios gnpėš: jos egzi- 
linės, jos iš Lietuvos.'

Ir čia gali būti kita “teorija”, 
kuri taiso pirmąją: gerai, kad 
jūsų organizacijos yra “egzili- 
nės”, bet negerai, kad jose 
nėra narių egzilų, nes jie yra 
jau “amerikiečių padalinys” — 
jie yr JAV piliečiai, kurie prie
saika patvirtino atsisakymą nuo 
priklausomybės ryšių kitai ku
riai valstybei. “Egzilinės” or
ganizacijos be narių egzilų yra 
kaip narveliai be paukštukų.

187 ORCHARD SL, N. Y. C. T< GR 7-1130
DIDMENŲ IR MAŽMENŲ PREKYBA

— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ -—
• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, miknoiėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės
o ’ Specicdiat žemo* kabio* audtafas į .užatanį

, \ ■ arijas, o sv civiliniu kosUimu
m ~ aras iMttnsKę snMę eab 

v«ei. ėMžnbuMeal -dt. iuiy«, " ' ‘ ** Tačita -B risų rabų jis la- 

Nnofar. V. Maželte bbaa» VHėgO SUt*^ P* j> bū- 
to pifogti. Ū$ti automatą”.

Rytąytat dienos ta pati Tie- 
sa’jmdMHto (Nėpolėoto žo- 
dBaišL ’dva^ninto drabd-

7. KiM, 1M durta* žmo- tftn 
Į kariną, ta žinok, kad kfl- ro d 
imas aooiffištinėje santvarka- be ; 
' nagam amakataųgas. no, '

Kaunas — Petraštatad jau 
susijungė. Naujose • statytose 
prijungtos dujos. Pačiame mies
te irgi pastatyta daug namų. 
Kai pagalvoji, daug kas Kau
ne nuveikta, bet nesalyginsi, 
kas prieškariniais laikais Kau
ne buvo padaryta. Prieškariniai 
nasrai visai apleisti, stogai kiau
ri, daug jau griūva'. Griūva ne 
tik seni, bet ir nauji Neseniai 
naujam planavimo instituto na
mui įgriuvo lutos ir žmonės, 
ziureoanu | griūvantį namą, 
šaukė: Inžinieriai, mdkslo vy
rai! Darykite gailestį — naujas 
namas griova.

Aplink Kauną statoma viso- -
kių fabrikų. Tarpe jų švarinau- 3. Kiekvieną renudą, kuris 

savume nesusitvarko per 30 
!ĮT—!!." -L'- dienų, laikyk nevertą iš viso

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

Jūs taip pat galite užsakyti MAISTO PRODUKTŲ 
DOVANAS giminėms, esantiems USSR. Pristatymas sku
bus produktų sandėlių esančių SOVIETŲ SĄJUNGOJE.

Kainos prieinamos.

Laisvoje Amerikoje žmonės 
priskiria sau visokių laisvių. 
Vieni turi laisvę kalbėti ir kal
bėti apie viską ir manyti, kad 
daro labai rimtą darbą Lietu
vos naudai Kiti turi laisvę tą 
pirmųjų kalbą laikyti žaidimu, 
kartais nekaltu, o kartais ir 
kenKmingu tam Lietuvos lais
vės reikalui. Pora laisvų žmo
nių laisvų kalbų... *

Naujienose lapkričio 21 J. 
Daugėla, valstiečių liaudininkų 
pirmininkas, -ėmėsi skelbti pa
reiškimus tarp kitų dalykų apie 
Lietuvos Laisvės Komitetą. Pa
reiškė, kad jo grupė esanti 
priešinga sumanymui priimti 
Laosvės Komitetą į Vliką. Jo 
pasipriešinimo argumentas: “L 
Laisvės Komitetas nėra nei eg- 
zilinio, nei visuomeninio pobū
džio institucijai Dėl to jis ne
turi kvalifikacijų, kurios būti
nos Vliko nariams”.

Lapkričio 24 tame jfaČiamė" 
laikraštyje StnNiosSS^^taap 
pat iš Clevelando, dėl Laisvės 
Komiteto yra tos pačios nuo
monės. Tik jo argumentas: “Sa
vaime aišku, kad LLK, kaip vi
sai svetimos, ne lietuviškos 
(amerikiečių) organizacijos pa
dalinys, neturįs reikiamų kvali
fikacijų būti Vliko nariu, nega
li į Vliką įsijungti”.

Taigi Vlikas yra tokia įstai
ga, į kurią vieni gali įeiti, kiti 
negali. Gali — su kvalifikaci
jom; negali, kurie jų neturi.

Kas yra tie kvalifikuotieji? 
Pagal vieną “teoriją” — kvali
fikuotieji yra tie, kurie save 
laiko kvalifikuotais ir kitiem 
kvalifikacijų nepripažįsta. Su 
tokiom kvalilifikacijom jie ar 
jų tėvai jau atvažiavo iš Lietu
vos. Kvalifikacijos čia paveldi
mos kaip ir bajorystė.

Gali būti ir kita “teorija” — 
kvalifikuoti tie, kurie išmano 
dirbti darbą, garsinantį Lietu
vą, ardantį tylą apie okupanto 
darbus Lietuvoje, laiminti pa
lankumo Lietuvai tarp svetimų
jų. Kai nustoja 
ir kvafifikadjų.
žmonės”, laišvintoo darbo bau- 
džiauobiiaL

Mlcinės, maitytofl, ___________________________ ________—--------------
MHKai — Gerlfato  jČAėa pigtaiMėorrts kainomis. SpecMoa pa
tarnavimas parmtetit įnkfetus | Europą. UMktte tr jaUMnaite! 
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mumstimam rerame
Krikščioniškoje visuomenėje 

žmogaus šaatyfinis su valstybe' 
ir kitais asmetam tvarko “De
šimt {įievo įsakyuH|”. Komunis
tinėje vimfttaieflėje ir valsty
bėje veikia kitota “įsakymaF. 
Vengrijos fabrikuose darbtata- 
kai juos protarpiais pakartoja:

1. Ttagmžauk, neš ttagmiavi- 
mas sutaupys tau pusę tavo 
sveikatos. *

•2i Ką tari padaryti Šiandien,

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 
Cor. DEUANCEY, N. Y. G

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus ėeėtadienhis, nuo g ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukraimškai

Važiuoti BMT ižlipant Essex Street, keltis elevatorium J 
virtų, arba IND traukiniu D-6 Avemie iki Delancey St

tie k valif i ku o t iej i

$3JS5
$2.00

Memoirs of a Lithuanlan BrMge (Prasmingiausi ir 
gražiausi V. Kudirkos kūriniai, labai vertingi tam, 
kuris mokos angių kalbos) ----------- -------------------- ---- $2.00

Papipinimas galfeja tik Iki 1064 m. gruodžio mėn. 24 dienos.

Užsakymus su čekiu ar pašto perlaida siųskit Muo adresu:

MANYLAND BOOKS, INC
Box 266, WaH St Station, New York, N. Y. 10005



laiko paruošti pamokų ir kar
tais tikdavo antriem metam to
je pačioje klasėje.

paskutinislii^.Ai^na pasilikti Ilgam*
mas iki šios dienos tebėra gy- & Sodeikos araftiato darbas, gam^ įkeBdamar nesugriauna- 
ras ne tik jo paliktąją daina- šv. Kryžiaus fajnyHojo kere-, mą tiesą, ‘kad, žmogui miras,, 
viečių širdyse, bet ir daugelio korduojant šią giesmę, dirigen- pasitieks gyventi jo vardas, 
lietuvių, kurie jo pasigenda prie tas pasijuto prarandąs jėgas, darbai ir kūriniai 
vargonų šv. Kryžiaus bažnyčio- skubiai buvo išvežtas j ligoni- , Gera žodžiu tenka prisiminti 
je, koncertuose ir gyvenime. nę, kur mirė. Kai po poros sa- šias kaip ir eilės kitų paskuti*

AA. MUZ. STEPAS SODEIKA

A. GRIGAITIS

Marijampolės gimnazija
PRISIMINIMAI

Pernai sukako šimtas me-

Poroai

torius

mūsp tautos praeičiai geriau

žu tvenkiniu (kūdra). Sodas nuo sekdavo, nes lietuviai jai buvo

direktorius Benediktovas buvo

aprašomi kriminaliniai nuoty- sugebėjimų.

tikos metų.

Lie- 
imasi

kiška, bet po 1863 metų suki
limo ji buvo surusinta ir pa-

gar- 
atsi-

siškų vadovėlių.
Tarp rusų mokytojų buvo

siminti tų gimnazijų. Dė- 
ja, pavėlavau, tad rašau šie-

Gimnazijos bibliotekoje galė
jo sau rasti tinkamo turinio 
knygų ir pirmos ir aštuntos 
klasės mokinys. Žinoma, kny
gos buvo tik rasų kalba. Ro
dos, 1907-8 Marijampolės gim-

viečių širdyse, bet ir daugelio 
lietuvių, kurie jo pasigenda prie 
vargonų šv. Kryžiaus bažnyčio-

vo lenkė, tai ir sūnus, su ku
riuo teko mokytis vienoje kla
sėje, buvo lenkas. Magistrato

tvora. Kiek toliau — direkto
riaus namas, ant aukšto šlaito, 
kuriame augo gražus sodas su 
takais, laiptais, altanka. Netoli 
sodo — Šešupė, Nuo direkto-

deikos meniniu užsimojimu. 
Stepas Sodeika šiai plokštelei 
išrinko savo mėgiamiausi a s

sambtio Valdyba į J. Ralio studi- d 
ją buvo susikvietusi spaudos at- J 
stovus, kur turėjom progos iš- * 
klausyti naują plokštelę “Gar- d 
bė Tau, Viešpatie”, apžiūrėti 
studiją, prisiminti S. Sodeiką

rų iki vartų, ėjo platus cemen
to takas. Abiejose tako pusėse 
buvo žvyru išbarstytos aikšte
lės žaidimam. Patvoriais — 
krūmai, takai pasivaikščioti. 
Vienam kiemo kampe —; gi
gantai čia pat už tvoros — ins-

Hio choru paruošė. Nelauktai 
dirigento mirčiai sutrukdžius 
galutini kai kuriu kūrinių iš
baigimą, nebaigtos giesmės bu
vo įrekorductcs dirigentui Ai- - 
giui Šimkui vadovaujant..

' Šimtams išeivijos lietuvių ši 
nauja plokštelė bus brangi ne 
vien kaip S. Sodeikos prisimi-

GDENAZUOS ROMAI buvo 
dviejų aukštų. Per vidurį ėjo 
karidorius, iš šalių — klasės ir jau surusėjusių; buvo ir pran- kalbos mokytojos vietą Mari- turėjo paklusti protui ir draus

MARIJAMPOLĖN 1861 me
tais iŠ Seinų buvo atkelta ketur
klasė apskrities mokykla — 
‘szkola powiatowa’, virtusi len-

ja aštuonių klasių. Pernai tam 
įvykiui ir suėjo šimtas metų.

Iš Seinų atkeltoje keturklasė
je apskrities mokykloje buvo 
dėstoma lenkiškai. Mokymas, at
rodo, buvo gana aukštai pasta- davo ne vyresnius kaip vienuo- 
tytas. Štai mano dėdė, baigęs 
dvi tos mokyklos klases, ligi 
žilo savo plauko, peržengęs jau 
aštuntą dešimtį, gerai linksniuo
davo lotyniškus daiktavardžius.

>HeJq purių Įrodytas me- tri mokytojo pareigoms. Buto BrereriStta mogritių gtomari- 
Pne inspektoriaus namo msų mokytojų, kurie Betartam j. 0

dar buvo gimnazijos raštvedžio buvo palankūs; pav., vokiečių gjmnrriiai atrira/t™
butas. kafibos mokytoja Zembtiauskie-

MOKYTOJAI buvo įvairių nė. Po bolševikų revoliucijos AUKLĖJIMAS anuomet bu- 
tautų, bet, žinoma, vyravo ra- Rusijoj ji sa vaikais buvo pri- vo kitoks, negu mūsų laikų ra
sai. Buvo vokiečių, dažniausiai imta Lietuvon ir gavo vokiečių dinamas demokratinis. Mokinys

Amerikoje nei ‘žinoma” vei
kėja nėra žinoma, nei “garbės 
daktaro” raštai laikomi kūri
niais. Tačiau juos nori padary
ti “žinomus” Lietuvoje ^sovieti-

‘vilko bilietu’. Tokiam mokiniui 
valstybinių gimnazijų durys Ru
sijoje būdavo uždarytos.

‘Niek Karteriai’, ‘Pinkertonai’,

Naftalino importas Lietuvon
Lietuvoj* 1964 išleista K. 

Karosienės knyga “Su taikos 
misija aplink pasaulį”. Tiesoje 
lapkričio 3 Vilniaus universite
to istorijos dėstytojas A Kaz
lauskas aiškino, kad autorė 
esanti “žinoma JAV kovotoja 
už taiką, už pažangą, nuoširdi 
TSRS ir savo gimtosios šalies 
bičiulė... Karosienė džiaugia
si didžiuliais Tarybų Lietuvos 
laimėjimais... Su didžiausiu 
'pasipiktinimu autorė rašo apie 
buržuazinių nacionalistų nusi
kaltimus Lietuvoje ...

Kitas faktas tame pat laik
raščio numery apie A. Bimbą, 
Karosienės “bendražygį, Vil
niaus valstybinio V. Kapsuko 
vardo universiteto garbės dak
tarą”. Pranešime iš Rokiškio 
apie A. Bimbą rašoma: “Kraš
totyros muziejus gavo Ameriko
je jo išleistas knygas. Pažan
gaus Amerikos lietuvių veikėjo 
kūriniai bus išstatyti muzie
jaus eskpozicijose. Dalį A. Bim
bos knygų muziejus perduoda 
Panemunėlio vidurinei mokyk
lai, kurioje prieš penkiasde
šimt su viršum metų mokėsi jų 
autorius, šios mokyklos auklė
tiniai ruošia savo žemiečio kam
peli".

Karosienę, A. Bimbą nori 
garsinti dėl to, kad jie yra A- 
merikoje.

Amerika tebėra Lietuvoje au
toritetas. Vargiai kas tiki Lie
tuvoje, kad Amerika išlaisvins. 
Betgi žmonių akys vistiek 
krypsta į Ameriką, kaip į kito
kio, naujesnio ir laimingesnio 
gyvenimo simbolį. Amerikos 
papročiai, idėjos traukia žmo
nių akis. Taigi atitraukia jas 
nuo Maskvos.

Dėl to ir sovietinio imperia
lizmo propagandistai nori veik
ti Lietuvos gyventojus var
dais iš Amerikos.

Propaganda nori, kad autori
tetas iš Amerikos sudarytų Lie
tuvoje esantiem įspūdį, jog už
jūry yra literatūriniai talentai, 
rašytojai, veikėjai, žinomi, gar
sūs, autoritetingi, kurie remia 
rusifikaciją Lietuvoje, kurie 
Lietuvą telaiko savo “gimtine”, 
o tik Rusiją telaiko “tėvyne”.

Autoritetas iš Amerikos turi 
Lietuvoje padaryti tai, ko ne
pajėgia padaryti autoritetas iš 
Maskvos.

Šv. Kazimiero kapinėse, į ku
rias kovo 19 a.a. muz. S. So
deikos karstą palydėjo 140 au
tomobilių, ant jo kapo, rods, nė
ra dar ir paminklo. Bet šiomis 
dienomis “Dainavos” ansamb
lio pastangomis muz. Stepui 
Sodeikai tapo pastatytas pa
minklas, įspūdingesnis už aną, 
kuris žymės muziko kapą. Tas 
paminklas — tai religinių gies
mių plokštelė “Garbė Tau, Vie
špatie”,' kurią įgiedojo Daina
vos ansamblis su solistais D. 
Stankaityte, J. Vazneliu ir L. 
Sodeika.

Plokštelės aplankė, kurį do
minuoja ano nepamirštamo ele
ganto — Stepo Sodeikos port
retas, skaitome įrašą:

“ši lietuviškų religinių gies- 
■ mių plokštelė liko paskutiniu 

Dainavos ansamblio ilgamečio

Lietuvoje — ar minėti “ame
rikiniai autoritetai” darys lau
kiamą įspūdį, kas žino. Tačiau 
tos ekskursijos, kurias organi
zavo iš Amerikos į Lietuvą lie
tuviai komunistai, palankaus į- 
spūdžio nebuvo padarę. Jų el
gesy ir kalbose Lietuvoje esan
tieji greitai pajuto pažangos 
stoką, atsilikimą, Jų idėjas ma
tė atsilikusias dešimtmečius,- 
kaip naftaline konservuotas. Ir i 
dėl kai kas iš Lietuvos savo '

rusitaliai. A Bimbą nori įkelti 
net ir į “kampelį”, kada iš 
“kampelio” jau yra iškritęs Sta- nusistatymą yra pareiškę trum

pai, bet Įsakmiai: atvažiuokite, 
bet tik susimildami, nesiųskite 
mums naftalino”.

Ir “žinoma veikėja” ir 
bės daktaro “kūriniai” 
duoda naftalinu.

Tai žino labai gerai ir 
tuvos “obrusiteliai” ir i 
ieškoti naujesnių būdų, apie 
kuriuos kalbama pirmame pus
lapy.

linas.
Juos padaryti “žinomus” no

ri ne dėl to* kad jie “kovoja 
už taiką”, yra “pažangūs”, net
gi ne už tai, kad jie smerkia 
“buržuazinius nacionalistus”. 
Tokių “kovojančių” ir “smer
kiančių” turi pakankamai ir Lie
tuvoje, o kai jų pritrūksta, tuo
jau atgabena iš “sostinės” 
Maskvos.

asmenuodavo veiksmažodius, 
neblogai kalbėjo lenkiškai.

Tą mokyklą lankė vyrai, kaip 
sako, jau ‘po ūsu’. Ir mano se
nelis savo vaikus leido ton mo
kyklon. Kiekvieną baigusį dvi 
klases savo sūnų norėdavo mo
kyti kunigu ir jo klausdavo:

— Vaikeli, ar eisi į kunigus?
Jei atsakydavo teigiamai, 

leisdavo baigti mokyklą ir sto
ti į kunigų seminariją. Tačiau 
iš keturių jo sūnų tiktai vienas 
išėjo į kunigus. Senelis klausė 
ir tą savo vaiką lotynistą, 
kai jis baigė dvi klases:

— NąLukošėli, o tu ar eisi 
į kunigus?

— Tėte, kad aš noriu ženy- 
tis, — atsakęs Lukošėlis.

Jei sutros klasės mokinys, 
jau norėjo ženytis ir kalbėjo 
apie vedybas, tai reiškė, kad 
vyras buvo ‘po ūsu’. Tiktai ma
no laikais į pirmąją klasę priim-

vaktių jau karste, jis sugrįžo į nių lietuviškų plokštelių rekor- 
tą pačią didžiulę bažnyčią, pri- duotojus —- J. Ralį ir V. šnn- 
ptidytą nuliūdusių veidų, an- ką. Jų įstaiga išaugo į rimtą 
samblis su solistais D. Stankai
tyte ir J. Važneliu Sugiedojo 
“Skausmo kryžkelę” tokiu gi
liu išgyvenimu, kad ašaros rie
dėjo per susirinkusios minios 
veidus.

Istorine lieka ir A Vanagai
čio giesmė “Malda žuvusiems”. 
Kai 1943 Vilniuje žuvo didis 
kovotojas kun. Kristupas Čibi
ras, per jo laidotuves Rasų ka
puose tą pačią giesmę giedojo 
S. Sodeikos diriguojamas cho
ras. Beje, atsisveikinant su S. 
Sodeika laidotuvių koplyčioje, 
perpildytoje žmonių, Dainavos 
ansambliui sunkiai besisekė tą 
giesmę giedoti, kai prie skau
daus įvykio jungėsi jaudiną žo
džiai ir muziką.

Tokio turinio plokštelę šiom 
dienom gauna į rankas lietuviš-

studiją — čia išleistos Dama- > 
vos, Varpo, Dainų šventės ir 
kitos plokštelės.

Dainavos ansamblis sausio 
mėn. Chicagos publikai psisista- 
to su nauju kūriniu — Mairo
nio “Čičinsku”. Kūriniui muzi
ką parašė Alg. Šimkus, sceninis 
apipavidalinimas rež. A Rūko, 
dekoracijos dail. V. Petravi
čiaus. Po premjeros Chkagoje 
pirmos gastrolės seks Detroite, 
o vėliau ir kitose lietuvių kolo
nijose. VL Ramojus

religinėmis bei tautinėmis nuo
taikomis. šalia kalėdinių gies
mių, kaip “Tyliąją naktį”, 
“Sveikas Jėzau gimusis” ir ki
tų, šalia velykinės “Linksma 
diena mums prašvito”, seka A 
Šimkaus sukomponuota giesmė 
B. Brazdžionio žodžiam “Garbė 
Tau, Viešpatie”, S. Sodeikos— 
“Prailgo dienos”; vilniečio 
kompozitoriaus, buv. Sibiro 
tremtinio, J. Siniaus “Atsiklau
pęs prieš altorių” ir “Skausmo 
kryžkelėje”; galop, plokštelė Nuotrauka gauta iš Lietuvos

LIGONIŲ SVEIKATA JANONYSE
Laiške iš Lietuvos rašoma parvažiuoti nebuvo jokios ga- 

apie malones, kurių žmonės su- limybės, teko apie 16 kilomet- 
silaukia lankydami ir meldsda- rų eiti pėsčiai. Na, galvojau, 
miesi Marijos apsireiškimo vie- jei kaip nors ir pareisiu, tai ke- 

' lėtą dienų visai nebepaeisiu. Vi
są kelią ėjau kaip visada, bet 
baigiant į namus tokios leng
vos pasidarė kojos, kad bėgte 
bėgau, ir namiškiai netikėjo, 
kad pėsčia parėjau. Ir ant ryto
jaus ėjau į darbą pasišokėda
ma.

Iki šiai dienai nesuprantu, iš 
kur man tokia malonė. Rodos, 
niekada ir neskaudėjo ši koja, 

ją ar ne, nebežinau. Ir nustrau- Tūkstančius kartų ačiū už vi
siem dalinamas dovanas.

Dar daug ką būt galima pa
sakyt, bet raštu gi ką parašysi.

Kitame laiške (rugsėjo 25), 
užsiminta, kad ir šiemet vasa
rą daug ekskursijų vyko į Skie
monis ir Janonis, bet žmones 
gaudė, vaikė ir baudė, kaip dar 
“niekada taip nebuvo... Ten 
(Janonyse) buvo šaltinėlis, iš 
kurio žmonės atvažiavę galėjo 
gert vandens, ir buvo ‘soželka’ 
(tvenkinėlis)... Užpylė žemė
mis, sulygino viską su žeme” .. "

toje Skiemonyse (Janonių km.) 
Viename lapkričio 30 laiške pa
sakojama:

“Žinai, parašysiu kiek apie 
gerąją Ciocę... Viena mergy
tė nuo susitrenkimo keletą me
tų nebekalbėjo. Kur jos neve
žė ir kas negydė, nieko nepa
darė. Nuėjus pas Ciocę, vietoj 
pradėjo kalbėti.

Rašiau aš kada' apie savo ko-

kas darė ir gydė, bet kaip skau
dėjo, taip skaudėjo. Daugiau 
pavaikščiojus, ištindavo letena 
per sąnarį, labai sunku būda
vo, net šlubuodavau. Ir taip 
buvo virš metų.

Nuėjus pas ją, turėjau daug 
kitų reikalų, tai apie koją tiek 
pasakiau: kad koja gali dar pa- 
skaudėti, dar galiu pakentėti ir 
palaukt, nes yra svarbesnių 
reikalų.

Tą dieną taip viskas susitai
sė, kad su kuo nors į namus

kitos patalpos. Antrame aukš
te buvo salė, šalia — mokytojų 
kambarys. Pirmame aukšte bu
vo klasės, gimnastikos salė, fi
zikos kabinetas, direktoriaus 
kabinetas, raštinė, šveicoriaus 
patalpa. Gimnazijos gale 
cerkvė.

Pastato architektūra buvo pa
naši, kaip kitų valstybinių Ru
sijos trobesių. 'Dengta skarda, 
dažyta raudonai. Pačioje Rusi
joje valstybinių pastatų stogų 
skarda būdavo dažoma žaliai.

Prieš gimnaziją buvo gan 
erdvi, aptverta aikštė. Per vi-

cūzas, dėstęs prancūzų kalbą, jampolės gimnazijoj. Jos vienas 
— blogai kalbėjęs rusiškai. Bu- sūnus tapo Lietuvos karininku, 
vo ir perkrikštas žydas. Žydai o kitas teisėju, 
kad gautų valdišką tarnybą, ' 
priimdavo pravoslavų tikėjimą. 
Tarp žydų tokie atsitikimai bū
davo reti. Buvo mokytojų len
kų ir sulenkėjusių lietuvių. 
Pav., matematikos mokytojas 
D. buvo marijampolietis lietu
vis, bet su lietuviais nieko ben
dro neturėdavo. Lietuvis P. 
Kriaučiūnas buvo lietuvis, loty
nų k. ir teisės mokytojas. Kun. 
Gustaitis mokė tikybos lietu
vius, kun. Jankauskas—lenkus,

MOKINIAI buvo rusai (vieti
nių valdininkų vaikai), žydai, 
vokiečiai, lenkai (lenkų būdavo 
ir iš pačios Lenkijos), bet visus 
viršydavo lietuviai — kaimie
čių vaikai, ypač iš Zanavikijos. 
Zanavikija, derlingas Suvalki
jos kampas, daugiausia duoda
vo kandidatų į Seinų kunigų 
seminariją.

Iš mišrių šeimų — tėvas lie
tuvis, motina lenkė — nusver
davo vaikų tautybę motina.

mei. Doros atžvilgiu aukščiau
siai stovėjo lietuviai, žemiau
siai — rusų valdininkų vaikai. 
Jie savo namuose dažnokai ma
tydavo tėvą grįžtantį iš klubo 
neblaivų, tai ir sūnui ateidavo 
noras nuslinkti kur į alinę.

Mokytojai savo silpnybes 
stengdavosi, kiek galėdami, pa
slėpti nuo savo auklėtinių-mo- 
kinių. Mokytojai sekė, kad mo
kiniai nenukryptų nuo doros 
dėsnių ir stengėsi mus išauklė
ti dorais žmonėmis. Už nuslydi
mus būdavo mažinamas elgesio 
pažymys, atleidžiama iš gimna-

MOKINTU BUTAI. — Moki
niai galėjo gyventi pas tėvus ir 
pas gimines, o šiaip jau gyven
davo vadinamose ‘kvatierose’ 
— privačiuose mokinių bend
rabučiuose. Dažniausiai bend
rabučių laikytojom būdavo mo- 
terys-našlės. Mokinių bendra
butį galėdavo laikyti -tik ga
vus iš gimnazijos direktoriaus
leidimą. Bendrabučio laikytoja 
turėjo būti visais atžvilgiais pa
dori moteris

Apie 1914 m. Marijampolėje 
buvo keturi mokinių bendrabu
čiai, kuriuose gyveno daugumo
je lietuviai mokiniai. Vienas 
buvo pačiam mieste, trys — 
Degučiuose. Be to, Degučiuo* 
se (priemiesty) ūkininkas To
nas laikydavo mokinius vokie
čius.

Išlaikymas bendrabuty moks- ; 
lo meta kamuodavo 150 rub
lių. Nevisi bendrabučiai vieno
dai maitindavo — vieni geriau.

Iriai. Gimnazijos administracija ‘Kvatieroje* būdavo ‘doaor- 
draudė šią literatūrą, bet jos ca’ — mokinių prižiūrėtojas, 
galima būdavo gauti knygynuo* YV kl mokinys. Jisai gaudavo 
se slaptai. Tas istorijai rašė pilną išlaikymą veltui. Bendra- 
studentai kad užsidirbtų pini- bučiai vakarai! lankydavo tas-
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Lietuvių Studentų Sąj. suvažiavimas
Virš keturių šimtų studentų 

susirinko XIV tame Lietuvių 
Studentų Sąjungos — JAV ir 
Kanados — visuotiniame suva
žiavime lapkričio 26-29 Detroi
te. Pagrindinė tema: “Dabarti
nis lietuvis studentas; kas jis 
yra?”

Suvažiavimo teminės progra
mos centre buvo eilė paskaitų 
ir diskusijų, kuriomis norėta 
apibrėžti jaunosios, svetur gi
musios kartos bruožus, kad pa
ti studentų sąjunga galėtų prie 
jos norų ir siekimų prisitaiky
ti.

Organizacinį ir bendrą stu
dentijos veidą nagrinėjo Pau
lius Žygas (Harvardo universi
teto), tirdamas ideologinių or
ganizacijų mažėjančius idėji
nius skirtumus ir vertindamas 
ribotas studento galimybes 
veikti. Antanas Saulaitis, S. J., 
(Westono kolegijos) pateikė į- 
vairių minčių apie tautinį stu
dento nusistatymą, remtą ne 
tiek sentimentų kiek rūpesčiu 
visos žmonijos tautų ir asmens 
teisėmis, tuo pačiu siūlydamas, 
kad studentas imtųsi iniciaty
vos veiklai gyvinti ir prasmin
gai kreipti. Po šių kalbų sekė 
diskusijos ta pačia tema.

Mr. R. Cullen, amerikietis 
sociologas iš Clevelando, pa
žvelgė į lietuvį studentą iš ša
lies — “Etinės grupės vaid
muo šių dienų visuomenėje”. 
Prof. Juozas Eretas, atvykęs iš 
Šveicarijos, ragino studentus 
būti lietuviais, išlaikyti ir kurti 
lietuvybę, nes “Lietuva ten, 
kur yra lietuvių, ir ją savo pė
domis išnešėme į visą pasaulį”. 
Savo kalboje “Lietuvis studen
tas ir tremtis” dr. J. Eretas, pa

b
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• Skani, lietuviško stiliaus vakarienė
• Meninė programa
• šokiai, grojant lietuviškam R. Butrimo orkestrui

pasakojęs, kaip jis tapo lietu
vių tautas nariu, pažymėjo, kad 
ir mažose tautose yra kultūros, 
k kad kiekviena tauta turės 
pergyventi emigracinę valandą, 
kuri iš studentų reikalauja pa
siaukojimo dvasios.

Kultūrinis dėmesys buvo at
kreiptas į jaunųjų meninin
kų parodą ir į dramos rečitalį. 
Dail. Vytautas Raulmaitis skai
tė paskaitą apie modernųjį me
ną ir jo teigiamąsias savybes, 
siūlydamas jaunam dailininkui 
ieškoti' bandyti, kurti. Aktorė 
Nijolė Martinaitytė ir akt. Jo
nas Kelečius šeštadienį prista
tė du dramatiniu vaizdeliu: Ten- 
nessee Williams “Kalbėk man 
kaip lietus” ir linksmesnę iš is
panų dramaturgo.

Suvažiavimo rengėjai Detroi
to LSS skyrius, ypatingai pirm. 
Algis Alantas, Rimas Petraus
kas, Audronė Tamuiionytė, Vik
torija Čiunkaitė ir Violeta Og- 
ilvytė, numatė taip pat ir so
cialinių įvykių — ideologinių 
organizacijų susipažinimo vaka
rus pirmąjį (ketvirtadienio) va
karą, o kitomis dienomis šokius 
Statler Hilton viešbutyje, kur 
vyko suvažiavimas.

Organizaciniuose pranešimuo
se skyrių nariai, atstovaudami 
Ann Arbor, Bostono, Chicagos, 
Clevelando, Detroito, New Jer- 
sey, New Yorko, Omahos, Phi- 
ladelphijos, Rochesterio ir Ur- 
banos skyrius, trumpai charak
terizavo 1963-1964 metų veiklą. 
Ypatingai pažymėtinas naujasis 
Ann Arbor skyrius su 22 na
riais; ir Rochesterio skyrius, Li- 
tuanus vajuje surinkęs 1600 
dol. G. Gedvilą pravedė semi
narą apie LSS organizacinę vei

kią. Lituanus pranešimą pada
rė Algis Lukas, Lituanus funda
cijos pirmininkas, paaiškinda
mas, kaip vyks šių metų Litua
nus vajus, kad naujai pertvar
kytas žurnalas galėtų vėl pasto
viai ir tobulai pasiekti virš 
2000 knygynų, įvairius valdžios 
pareigūnus ir kultūrininkus. 
I LB vicepirmininkas Vytautas 
Kamantas skyrių ir centro val
dybos posėdyje pristatė pasau
lio lietuvių jaunimo kongreso 
planus, prašydamas studentų 
sumanymų ir paramos. LSS 
Centro valdybos vardu jos pir
mininkas Algis Zaparackas api
brėžė Sąjungos vidinę, tarptau
tinę, kultūrinę ir kitą veiklą.

Suvažiavimui pirmininkavo 
Arūnas Udrys ir Vytautas Mi
šelis. Visos paskaitos ir dalis 
diskusijų užrašytos į juostas 
transliuoti per Amerikos Balsą 
į Lietuvą. ‘Detroit News’ at
siuntė savo atstovą ir lapkričio 
28 laidoje atspaude suvažiavi
mo aprašymą. ...

Rezoliucijų komisija pristatė 
nutarimus remti Pabaltijo Stu
dentų Sąjungą ir jos naują lei
dinėlį ‘Baltic Students Newslet- 
ter;’ siekti ryšių ir su kitų pa
vergtų tautų studentais; kurti 
pasaulio lietuvių studentų są
junga su lietuviais studentais 
Australijoje, Pietų Amerikoje. 
Anglijoje. Vokietijoje ir kitur; 
kaip įmanoma remti PLB ruo
šiamąjį pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą 1966 metų liepos 
mėn. Numatyta stengtis palai
kyti artimesnius ryšius tarp 
CV ir skyrių, ir susisiekti su 
skyriais, iš kurių jau kuris lai
kas nieko negirdėta. ‘Studentų 
Gairės’ ir jų redaktorius Riman
tas Griškelis susilaukė daug 
pagyrimo ir paramos. Nutarta 
šaukti ypatingą suvažiavimą li
gi kovo 15, LSS statutui keisti, 
ypač ryšium su struktūra rin
kimų, kurie vykdomi korespon- 
denciniu būdu.

Po mišių šv. Antano lietuvių 
parapijoje, sekmadienį, studen
tai išsiskirstė, tikėdami, kad 
kai kurie vėl galės pasimatyti 
LSS žiemos stovykloje Killing- 
ton, Vermont, sausio 24-31.

(D.M.)

IŠVAIZDA IR CHARAKTERIS
Iš Liet. Motery Atstovybes pobūvio

.. .‘Kviečiame visus atsilan
kyti ... ir jaukiai praleisti šeš
tadienio vakarą” — ragino Lie
tuvių Moterų Atstovybė New 
Yorke. Tasai šeštadienis buvo 
gruodžio 5. o susirinkimo vieta 
— Carnegie Endowment. . . To
kie namai yra Manhattane prie
šais Jungtines Tautas.

Susirinkimą pradėjo LMA 
New Yorko klubo pirmininkė 
dr. M. Kregždienė, pasveikinusi 
susirinkusias nares ir svečius; 
viso buvo per 80 asmenų. Li- 
gija Bieliukienė, LMA pirmi

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At- 
tomey at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

AR DAR NEVĖLU KĄ 
NORS DARYTI?

Vyras ir aš būtume labai dė
kingi už atsakymą mums labai 
rūpimu klausimu.

Esame nauji ateiviai. Turi
me vieną sūnų ir jauną dukre
lę. Sūnus ką tik grįžo iš ka
riuomenės. Jam esant kariuo
menėj, maždaug prieš 7 mėne
sius, jį ištiko nelaimė. Buvo 
toks vadinamas pobūvis — 
— “party”. Ten susirinkę šne
kučiavosi ir, žinoma, šiek tiek 
valgė ir išgėrė. Mūsų sūnus bu
vo į tą pobūvį nuvykęs su vie
nu draugu, jo automobiliu. Va
karui besibaigiant, sūnaus drau
gas pranešė, kad negalės su 
juo grįžti, nes turįs kitokių pla
nų, ir pasiūlė važiuoti su kitu 
vyru. Sūnus paklausė to vyro, 
ar galės jį nuvežti. Tas atsakė 
nuvešiąs. Jiem grįžtant namo, 
sūnus užmigo, nes buvo paver
gęs; prieš tai buvo tarnyboje 
24 valandas. Jam bemiegant 
vairuotojas, kuris matyti buvo 
gerokai išgėręs, įvažiavo į kitą 
priešaky važiavusią mašiną ir 
sužeidė žmcgų. Sūnus atbudo 
tik tada, kai įvyko katastrofa. 
Kitos mašinos vairuotojas vė
liau patraukė mano sūnaus vai
ruotoją į teismą ir gavo pini
gų už savo sužeidimą. Ir mūsų 
sūnus buvo gana rimtai sužeis
tas: jam išmušė tris dantis, su
žalojo veidą, apie du mėnesius 
jis lankėsi pas dantų gydyto
ją, kuris padarė dantų plokš
telę (neišimamą). Veidas sugi
jo, tačiau pasiliko randas. Kol 
buvo kariuomenėj, sūnus nuta
rė nieko šiuo reikalu nedary
ti, nes tas jo vairuotojas buvo 
aukštesnio laipsnio ir panorė
jęs galėjo mūsų sūnui visokių 
nemalonumų padaryti. Dabar 
mums rūpi sužinoti, ar neper- 

ninkė, kuri lietuvėm moterim 
atstovauja pasaulinėje moterų 
klubų federacijoje (General Fe- 
deration of Women Clubs), pri
minė, kad ta organozacija gy
vuoja jau 75 metus, visam 
pasaulyje turi arti 12 milijo
nų narių, apima 56 valstybes. 
Lietuvės čia turi gerą vardą; 
savo padėtį bei pažintis panau
doja supažindinimui su Lietu
va, lietuvių tauta ir sovietine 
okupacija. Pranešėja dar pirmi
nė, kad šiom dienom suėjo 100 
metų, kaip Waahmgtone viršum 
Kapitolijaus buvo iškelta Mer

vėlu šiuo reikalu ką nors daryti 
ir kaip tai turėtų būti daroma. 
Katastrofa įvyko Shirley, Massa- 
chusetts. Tėvai

Atsakymas
Ne, dar nėra vėlu. x Jūsų 

sūnus turi teisę duoti savo vai
ruotoją į teismą. Jis turės įro
dyti, kad vairuotojas buvo “la
bai neatsargus” (grossly negli- 
gent). Čia neužtektų, įrodyti, 
kad vairuotojas buvo “neatsar
gus”. Teisiškai “gross negligen
ce” skiriasi nuo bendrojo neat
sargumo (“negligence”) ne tik 
laipsniu, bet ir kokybe. Įro
džius “didelį neatsargumą” 
(gross negligence), kils kitas 
klausimas. Vairuotojas ginda
masis greičiausiai teisinsis, kad 
Jūsų sūnus žinojo, jog vairuo
tojas buvo gerokai išgėręs. Su
tikdamas su juo važiuoti, ėmėsi 
tam tikros rizikos (assumption 
of the risk) ir dabar akcidentui 
įvykus, negali vairuotojo kal
tinti dėl savo sužeidimo. Tai 
fakto klausimas, kurį išspręs 
prisiekusieji (jury).

Jūsų reikalas yra komplikuo
tas, neapsieisite be advokato. 
Nuėjus pas advokatą, turėsite 
jam papasakoti visas smulkme
nas, kurios Jums gali atrodyti 
ir nesvarbios, nereikšmingos, 
bet gali lemti bylą. Advokatas 
žinos, kas jam svarbu, prieš su
sisiekdamas su draudimo bend
rove (jei vairuotojas turėjo 
tokios rūšies draudimą) arba 
prieš pradedant bylą.

Jūsų klausimas iškelia ne
lengvas techniškas problemas, 
todėl neįmanoma išsamiai atsa
kyti populiariu ir visiem su
prantamu būdu.

PADEKITE PRANCIŠKONAMS 
PASTATYTI

LIETUVIŲ KULTŪROS CENTRĄ 
NEW YORKE

VIENUOLYNĄ-KOPLYČIĄ, SPAUSTUVĘ, PATALPAS 
LIETUVIŲ VISUOMENINIAM REIKALAM
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Įrašau mirusį .........................................................................

Siuntėjas ......................................................................................

Adresas ................................................................................

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

i Norite geros meniškos fotografijos —
| PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 1 į

‘vairių progų: vestuvių, krikštynų, gimtadienių, pobūvių ir kt. nuo- |. 
traukų; norite atnaujinti senų fotografijų? Jums geromis sųlygomis

I padarys — 1

VYT. MAŽELIS
422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y. * f

i Tel. HYacint 7-4677 11_________ _____ _
gėlės Laisvės (Miss Freedom) 
statula.

Po trumpos įžangos sekė dr. 
Vaclovo Paprccko paskaita: “Iš
vaizda ir charakteris”. Kadangi 
moterim daugiau reikšmės turi 
išvaizda negu charakteris (bent 
vyrai taip sprendžial), tai pas
kaitininkas iš anksto apsisaugo
jo arba “insišiurino” tokiu pa
reiškimu: žmogaus išvaizda ap
lamai rodo gerąsias ypatybes 
moterų ir blogąsias vyrų... Ta
čiau vyrai galėjo pasiguosti ki
ta paskaitininko užuomina: esą 
žmogų sutinkame pagal išvaiz
dą. o palydime pagal protą. Gi 
katras iš lietuvių vyrų slaptai 
nesiramina liaudine išmintimi: 
ilgas plaukas, trumpas protas.. 
Bet dabar vyrų ‘bitnikų’ plau
kai ilgesni, negu išmintingų 
moterų. Bet eikime prie paskai
tos!

(nukelta į 5 psl.)

1
I

FOTOGRAFAS
Romualdas Kisielius

Tarptautinės Fotografų Sąjungos narys, bai
gęs Amerikos kariuomenės foto mokyklų. 
Jums už prieinamiausių kainų atliks visokius 
fotografinius darbus.

Dėl susitarimo skambinti — GLenmore 2-0029

---------- VERTINGA KALĖDINĖ DOVANA ----------

Vienintelė pasaulyje kanklių plokštelė

LIETUVOS KANKLĖS
tarp 14 įvairių lietuviškų melodijų ir kalėdinė giesmė Sveikas Jėzau 

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

TAUTINIS KANKLIŲ ANSAMBLIS
19700 RENVVOOD AVENUE, EUCLID, OHIO, 44119

---------------- KAINA: ---------------
STEREO $4.95 HI-FI $3.95

^Lietuvos Atsiminimų’ radijo valanda’’
kviečia Jus į lietuvišką

CRANE SAVINOS &LoanAssociation

B. B. PIETKIEWICZ, Pras.
47 and Rockwell Street. Tel. LAfayette 3-1083

Nemokamai vieta automobiliams
ON 

INVESTMENT 
ACCOUNTS

Mokame nu® 1962 metų vasario 1 dieno*
Pinigai įdėti prieš mėnesio 15 d. duoda dividendus už visų mėnesį. 

Dividendai mokami sausio Ir liepos 31 d.
P r atome aplankyti naujų mūsų namų.

VALANDOS: Pirmd. tr ketvirt 9:00 ryto — 8:30 vakaro: Antrad. ir 
penktadienį 900 ryto — 5:00 vakaro; šeštadienaia 
9:00 ryto — 12 00 dienos. Trečiadieniais uždaryta.

41/2%
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KODĖL VYČIAI SAVE UŽMIRŠTA?
Paėmę kokį lietuvišką laik

raštį ir gerai jį peržiūrėję, re
tai kada rasime prisimintus Lie
tuvos vyčius. Plačiau apie vy
čių veiklą rašo Drauge, kur yra 
specialus skyrius — “L. Vyčių 
veikla”. Skyrių tvarko 
kalniškienė.

Gerai žinau, kad 
kartos lietuviai laukia
Lietuvos vyčių veiklos, nes jie 
gerai atsimena, kaip gerai vei
kė ši organizacija. Turėjo daug 
narių, rengė vaidinimus, chorų 
koncertus. Ši visuomenė ir da
bar pasiilgsta tų žinių apie vy-

E. Pa-

senosios 
žinių iš

LIETUVIŲ TEISININKŲ 
DRAUGIJOS DVIDEŠIMT

METIS

Ateinančiais metais sukanka 
20 metų, kai tremtyje buvo at
kurta Lietuvių Teisininkų 
Draugija. Centro Valdyba New 
Yorke lapkričio 24 posėdyje nu
tarė kreiptis į draugijos sky
rius, kad tą sukaktį ruoštų tin
kamai paminėti. Centro Valdy
ba stengsis surengti platesnės 
apimties minėjimą New Yorke.

Sukakties proga norima iš
leisti ‘Teisininkų Žinių’ atskirą 
numerį. Nutarta tuo reikalu 
kreiptis į redaktorių adv. L. 
Šmulkštį, Chicagoje.

Centro Valdyba, be to, rūpi
nasi paruošti ir išleisti Lietu
vos teisės metraštį. Tam reika
lui yra sudaryta komisija: J. 
Bražinskas, V. Vaitiekūnas ir A. 
Sodaitis. Komisijos paprašyti 
specialistai savo straipsniuose 
daugumoje jau yra atsiuntę. 
Bus rūpinamasi, kad metraštis 
būtų atspausdintas 1965 m.

CV stengiasi aprūpinti dr- 
jos narius įstatais, kurie yra 
baigiami spausdinti ir greitu 
laiku bus išsiuntinėti 
rių valdybas.

Centro Valdybos 
dalyvavo pirmin. J.
•vicepirm. V. Sidzikauskas, A. 
Sodaitis, A. Ostapas, J. Bražins
kas. R.S. 

per sky-

posėdyje 
Šlepetys,

Išvaizda ir 
charakteris
(atkeltaiš 4 psl.)

Dr. Vac. Paprocko žodžiais, 
tarp žmogaus išvaizdos ir cha
rakterio yra neabejotini ryšiai: 
žmogaus vidus atsispindi jo iš
orėje. Tai seniai pastebėta, ir 
tuo mes galime kasdien įsitikin
ti. Žmogaus vidaus išgyvenimai 
(sielvartas, rūpestis, pyktis, ir 
džiaugsmas) atsišviečia jo vei
de; jei tai pastoviai ir ilgiau 
kartojasi, veidas įgyja būdin
gus bruožus.

Iš antros pusės, žmogaus 
dvasiai ir charakteriui daro į- 
takos kūnas: jo negalia, ligos, 
girtavimas, senėjimas. Tam tik
rą kūną atitinkąs ir tam tikras 
charakteris. Vis dėlto negalima 
visko iš išvaizdos spręsti, nes 
žmogus yra individualus, nebe- 
pasikartojąs. kiekvienas ki
toks. nors savo išvaizda būtų į 
kitą labai panašus. Į žmogaus 
vidų sunkų isibrausti; jis yra 
kitiem didele paslaptimi (mag- 
num mysterium).

Nuo pat senų laikų nestigo 
filosofų, rašytojų, medikų, dva
sininkų, kurie domėjosi ir te
besidomi kūno ir sielos tarpu
savio ryšiu, atseit, kiek žmo
gaus išvaizda (veidas, nosis, lū
pos, ūgis, visa povyza) atspindi 
jo charakteri.

Paskaitininkas pateikė gausių 
pavyzdžių, nedarydamas kokių 
kategorinių išvadų, bet pa
brėždamas, kad yrą dalis tiesos, 
kai apie žmogų sprendžiama iš 
jo išvaizdos. Pabaigoje priminė 
kaip japonė motina ištekančiai 
dukrai duodanti veidrodį ir į- 
spėjanti: “žiūrėk, kiekvienas 
randas tavo širdyje atsispindės 
veide”.

Dr. V. Paprocko paskaita, 
atmiešta sąmojum, buvo išklau
syta su dideliu dėmesiu ir links
ma nuotaika Po paskaitos bu
vo švediško stalo kavutė su py
ragaičiais. (S)

čius ir jų veiklą. Kartais net 
liūdi, kad negali surasti spau
doje nieko iš jų veiklos.

Lietuvos vyčių centro val
dyba, berods, kas trys mėne
siai turi savo posėdžius. Bet 
kas juose būna nutarta, težino 
tik jie patys. Tas pats ir su ap- 
skričiais bei kuopomis.

Tokia vyčių tyla mažina pasi
tikėjimą savimi. Tai atsiliepia 
ir į kitas organizacijas bei lie
tuviškas parapijas.

Spaudoje nieko nėra ir apie 
vyčių vajų, senjorų vyčių orga
nizavimą ir jaunučius. Pvz., vy
čių seimuose būna išrinkti net 
trys vicepirmininkai, kurie turi 
rūpintis 'visų trijų skyrių veik
la ir narių verbavimu. Pažiūrė
kime, kaip šis darbas atlieka
mas. Jaunučių organizavimas 
geriausiai pavyko, bet kuo gali 
pasigirti senjorų vyčių organi
zatoriai. Kiek žinau, tai trečio
jo vicepirmininko rūpestis — 
organizuoti senjorus. Gerai, kad 
Clevelande susiorganizavo dido
ka senjorų kuopa. Bet kas de
dasi Bostone, Detroite ir kitose 
lietuvių kolonijose, tai ir šian
dien nieko nežinome?

Kitas vyčių apsileidimas —į 
spaudą per maža parašo žinelių 
iš savo veiklos. Tas pats bū
na ir su spaudos komisijos na
riais, kurie būna seimuose iš
renkami, bet kurie labai mažai 
tenuveikia per metus.

Noris čia pasakyti: ateinan
čiais metais pagyvinkime savo 
organizacijos veikimą. Nepasi
tenkinkime menkos vertės su
važiavimais bei mažais susirin
kimais. Tegu būna mūsų su- 
•važiavimai didingi, pilni vytiš- 
kos dvasios. Tegu tai būna pla
čiai aprašyta spaudoje, kad vi
sa lietuviška visuomenė pama
tytų. kuo sielojasi vyčių or
ganizacija. Centro valdyba turė
tų paraginti tuos, kurie daug 
rašė vyčių klausimais, t. y. kun. 
S. Railą, Igną Sakalą, poetą

MINĖJO AUKSINĘ 
SAVO SUKAKTĮ

Baltimore, Md. — Lapkričio 
14 ir 21 buvo prisimintas 50 
metų jubiliejus, kai Baltimorė- 
je įsteigta Lietuvių Svetainės 
Bendrovė. Surengtame pokyly
je prisirinko pilnutėlė svetainė 
bendrovės steigėjų, šerininkų, 
rėmėjų ir svečių. Įspūdingą 
kalbą pasakė iš Washingtono

SV. ANTANO gimnazijai Kennebunkporte įsigijus išvykom autobusu, jį pašventina provinci
jolas Tėv. L. Andriekus. Nuotr. V. Kerbelio, jr.

ROCHESTER, N.Y.
Dail. A. Rūkštelės parodoje Svečių laukia įdomi programa, 

lapkričio 28 ir 29 buvo išstaty
ta 40 paveikslų, kurių tema 
daugumoj buvo lietuviškas gam
tovaizdis. Parodą aplankė apie 
300 žmonių ir nupirko 19 pa
veikslų. Parodą rengė ir glo
bojo vietos LB apylinkės val
dyba.

Elv. Karklienė gruodžio 6 pir
mą kartą pravesdama lietuvių 
valandėlę parodė, kad ir per 
trumpą laiką galima daug ką 
gyvai ir įdomiai pasakyti ir tuo 
lietuvišką žodį radijo bangomis 
padaryti žymiai patrauklesnį 
ir gyvesnį. Tuo būdu E. Kark- 
lienės pakvietimas lietuvių ra
dijo valandėlės pranešėjų šei- Metų ir šv. Kalėdų sveikinimo 
mon, reikia tikėtis gerokai pra
turtins ir pagyvins valandėlės 
turinį ir pranešimų pobūdį.

Naujų Metų sutikimą gruo
džio 31 šv. Jurgio parapijos sa
lėse rengia LB valdyba. Pa
kviestas geras šokių orkestras.

Jonaitį. Matą Simanį, A. Knei- 
žį. Montvilą, J. Kuzą, P. Glugo- 
nienę ir k. Senelis

atvykęs Lietuvos atstovas Juo
zas Kajeckas. Iš Chicagos buvo 
atvykęs kun. Petras Patlaba, 
buvęs šv. Alfonso lietuvių para
pijos vikaras.

Čia dedame du vaizdus iš to 
sukaktuvinio ir nuotaikingo 
banketo. Pirmajame iš kairės 
į dešinę: kun. Antanas Dran
ginis. šv. Alfonso parapijos vi
karas, sveikina vieną iš L. S. 
Bendrovės steigėjų Jurgį Žigą, 

Pradžia 9 vai.
Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo minėjimas, bus va
sario 14 d., sekmadienį 3 vaL 
popiet, šv. Jurgio parapijos sa
lėje. Pagrindiniu pranešėju 
kviečiamas lietuvių visuomenės 
veikėjas Stasys Lūšys R New 
Yorko. Rengia vietos Alto val
dyba.

Lietuvių spaudos kioske, ku
ris veikia sekmadieniais žemu
tinėje parapijos salėje nuo 10 
iki 12:30 vai., šiuo metu gali
ma gaut ar apžiūrėt visas trem
tyje išleistas lietuviškas kny
gas, plokšteles ir įsigyti N.

atviručių lietuvių kalba. Ten 
pat galima užsisakyti visus lie
tuviškus laikraščius ir žiurnalus 
bei pratęsti jų prenumeratą.

Solistė Birutė Čypienė po 
sunkios vidurių operacijos grį
žo iš ligoninės ir baigia savo 
namuose pasveikti.

Kun. Jonas Bakšys yra grį
žęs Floridoje iš ligoninės ir jau
čiasi gerai.

tarp jų stovi kongresmanas Ed- 
ward A. Garmatz ir Baltimorės 
pašto viršininkas V.F. Laukai
tis. Antrajame vaizde kalba 
kun. Petras Patlaba iš Chica
gos; prie jo stovi L.S. Bendro
vės dabartinis pirmininkas Ba
lys Brazauskas. Sėdi — Lietu
vos atstovas J. Kajeckas, O. 
Kajeckienė, Julija Rastenienė, 
adv. Nadas Rastenis, adv. To
mas Grajauskas ir k.

Emilija Naujokienė, neseniai 
išėjusi pensijon, šiuo metr- ser
ga ir gydosi namuose. sb.

— Orange, N.J. Lapkričio 
26 Simonas ir Ona Gudai savo 
namuose surengė iškilmingus 
pietus savo tėvo J. Buzuno 95 
metų gimtadienio proga. Atsi
lankė artimieji giminės. Ta pa
čia proga Gudai prisiminė 42 
metų savo vedybų sukaktį.

— Philadelphia, Pa. Vinco 
Krėvės šeštadieninės lituanis
tinės mokyklos rengiama Kalė
dų eglutė bus sausio 3 d. 4 vai. 
popiet, šv. Andriejaus parapi
jos salėje. Mokiniai pasirodys 
su vaidinimėliu, tautiniais šo
kiais ir mokyklos choru. Phila- 
delphijos lietuviai kviečiami su 
šeimom gausiai dalyvauti.

KARIUOMENES ŠVENTES MINĖJIMAS
Hartford, Ccrtn. — Lietuvos 

kariuomenės šventę minint, 
lapkričio 22, ramovėnai, jų šei
mos, skautai ir skautės su vė
liavomis, taip pat gražus skai
čius tautiečių šventę pradėjo 
mišicmis, kurias aukojo ir pa
mokslą pasakė klebonas kun. J. 
Matutis. Trumpu, gerai pareng
tu. taikliu ir jautriu pamoks
lėliu jis pasakė daugiau nei 
daugelis iš mūsų valandinėmis 
kalbomis. Mišių metu giedojo 
mišrus choras, vadovaujamas 
muz. J. Petkaičio.

Po pamaldų romuvėnai su 
žmonom ir svečiais rinkosi į 
lietuvių klubo svetaine pusry
čių, kuriuos tikrai skoningai pa
rengė M. Strazdienė, M. Baltru- 
konienė ir K. Nenortienė. Mais
tą pusryčiam dovanojo lietuviš
kos valgyklos savininkai P. ir 
E. Polekauskai. L.V.S. Ramo
vės skyriaus pirmininkui tarus 
atidaromąjį žodį ir pagerbus žu
vusius už Lietuvos laisvę, kal
bėjo savanoris kūrėjas J. Dra- 
gunevičius. Tai buvo drąsūs ka
rio žodžiai ne tik ten esantiem, 
ne tik visiem lietuviam, bet ir 
visam laisvam pasauliui. Taip 
norėtųsi tokių pareiškimų iš
girsti ir kituose mūsų minėji
muose. Be kalbėtojo, šventėje 
dalyvavo dar trys savanoriai- 
kūrėjai: P. Baltrukonis, M. Pa
lubinskas ir Pr. Spakauskas. 
Laisvės kovų invalidams parem
ti surinkta 42 dol.

Pasistiprinus sudainuota ke
letas kariškų ir liaudies daine
lių. pasidalinta įspūdžiais iš Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės laikų. 1941 metų sukili
mo ir savisaugos batalionų ko
vų.

Toliau šventės minėjimas bu
vo tęsiamas per A. Dragų nevi- 
čiaus vedamą “Tėvynės Gar
sų” radijo valandą. Vedėjas, su
prasdamas kariuomenės reikš
mę Lietuvai, jos šventės mi
nėjimui skyrė net pusę valan
dos. Girdėjome bažnyčioje gie
dotas giesmes, šauniai skamban
čias karių dainas ir J. Benešiū- 
no paskaitėlę, kuri naujomis 
mintimis ir originalumu skyrė
si nuo seniau šios dienos minė
jimuose girdėtų paskaitų.

Dabartinę L.V.S. Ramovės 
skyriaus valdybą sudaro V. Na-

dirbu, 
reikia 
laukti,

Socialiniai klausimai
Klausimas. Gaunu pašalpą 

(sočiai security) ir dar 
Uždirbsiu 1200 dol. Ar 
tuojaus pat pranešti, ar 
iki visą sumą uždirbsiu?

Atsakymas. Būtų geriau pra
nešti įstaigai ir kad šalpa (so
čiai security) būtų sustabdoma 
tuojaus pat, nes jei uždirbsi 
daugiau už 1200 dol., tada šal
pa bus permokėta. Tuo atveju 
būsi įpareigotas grąžinti dalį 
pašalpos.

Klausimas. Pranešiau savo 
uždarbį anksčiau, manydamas 
uždirbsiąs 1700. Neseniai bu
vau atleistas, ir jau daugiau 
šiais metais nebedirbsiu. Iš 
viso uždirbau tik 1100 dol. Ką 
tokiu atveju galėčiau daryti?

Atsakymas. Pranešk draudos 
įstaigai ilgai nedelsdamas. Ka
dangi uždirbai mažiau negu 
1200, čekiai bus siunčiami už 
visus metus. Būtinai užpildyk 
formas ir pasiskaityk knygutę 
23, kur visa eiga nurodyta.

Klausimas. Esu 62 metų, ne
seniai tapau invalidu. Ar ge
riau prašyti nedarbingumo 
pašalpos, ar seno amžiaus 
pašalpos (retirement securi
ty)?

Atsakymas. Geriau reikalauti 
nedarbingumo pašalpos (disabi- 
lity benefits), jeigu niekados 
negalėsi dirbti. Senatvės (reti
rement) pašalpa yra sumažina
ma 20 proc., jeigu ieškoma 
esant 62 "m. Gi nedarbingumo 
pašalpa bus teikiama pilnai; ži
noma, užtruks 6 mėnesius, 
kol ją gausi. Būtinai reikia 
kreiptis į įstaigą (sočiai securi
ty Office.).

(nukelta į 7 psl.)

nortas, Z. Strazdas, J. Osuch- 
as ir A. Mockus. Jie daug į- 
dėjo darbo rengdami šios šven
tės minėjimą. (V.)

Lietuvių piliečių klubas yra 
užsibrėžęs gruodžio mėn. su
rengti du pobūvius. Nepašalpi- 
nis skyrius gruodžio 19 d. 6 
vai. vakare rengia tradicinę Ka
lėdų vakarienę. Įėjimas: na
riam 3 dol. Pašalpinis skyrius 
rengia Naujųjų metų sutikimą. 
Norima ir stengiamasi, kad šie
met Naujųjų Metų sutikime 
salę užpildytų tik lietuviai. To
dėl visi, norintieji šiame pa
rengime dalyvauti, prašomi iki 
gruodžio 20 d. įsigyti bilietus, 
kurie gaunami pas klubo šeimi
ninką Stanley Savicką ar pas 
klubo valdybos narius. Gros 
puikus Radionovo orkestras. L 
ėjimas tik 6 dol. asmeniui.

Abu parengimai bus klubo 
salėse, 227 Lawrence Str. (J.B.)

Dr. Marijos ir Aleksandro Že
maičių Įkurtuvės

Elizabeth, N.J. — Dr. Marija 
ir Aleksandras Žemaičiai lapkr. 
28 d. surengė savo naujo na
mo pašventinimo ir įkurtuvių 
pokylį, į kurį atsilankė gausus 
būrys svečių. Šventinimo iškil
mes atliko kun. Juozas Pragul- 
bickas ir atitinkama kalba pa
sveikino šeimininkus. B. Vy- 
liaudas svečių vardu pasidžiau
gė šeimininkų pasiektais laimė
jimais ir palinkėjo laimingai 
praleisti ilgus metus savoje bū
stinėje. Irena Vėblaitienė pa
deklamavo du eilėraščiu.

Sis įkurtuvių pobūvis suda
rė žemaičių ilgo darbo pabaig
tuves ir pasiektų laimėjimų į- 
sikūnijimą. Marija Žemaitienė, 
savo pradėtas medicinos studi
jas Lietuvoje su pertraukomis 
tęsė ilgus metus, iki Heidelber
go universitete įgijo gydytojos 
diplomą. Išlaikiusi visus reika
laujamus egzaminus, ji dabar 
sėkmingai dirba Englewoodo 
(N.J.) ligoninėje kaip specialis- 
tė-anestezistė.

Naujoji Žemaičių rezidencija 
yra labai gražioje Leonijos 
miestelio dalyje. New Jersey. 
prie pat didžiojo New Yorko 
ribų. • B.V.

IS VISUR
— Darbininko sekantis nu

meris išeis penktadienį, gruo
džio 18. Jis bus dvigubas, skir
tas Kalėdų šventėm. Prieš Ka
lėdas išeis dar vienas numeris 
— gruodžio 23, trečiadienį, ir 
paskutinis šiais metais — gruo
džio 30, trečiadienį prieš Nau
jus Metus.

— Dail. 
Darbininko 
tą (7 psl.),

Chicagos lietuvių meni- 
klubo valdyba, ypač su 
P. Gaučiu, dėl esamos 
padėties ir dėl valdybos 

Z. Kolba atsiuntė 
redakcijai ilgą raš- 
kuriame polemizuo-

ja su 
ninku 
pirm, 
klube
pareiškimo spaudoje (kai ryks- 
mas virsta isterija. Laisvoji Lie
tuva, 1964. lapkr. 19.(.
— Prof. K. Pakšto pamink

lui ir monografijai dr. Juozas 
Girnius paaukojo 5 dol. Au
kas prašome siųsti: Pakštas 
Fund, c/o J. Mikaila. 16870 
Stoepel, Detroit, Mich. 48221.

LB švietimo Taryba, vado
vaujama Jeronimo Ignatonio, 
suorganizavo rajoninę lituanis
tinių mokyklų mokytojų konfe
renciją Chicagoje lapkričio 28- 
29. Konferencija praėjo su di
deliu pasisekimu, dalyvavo virš 
80 mokytojų iš Chicagos apylin
kių. Clevelando ir Detroito.

— Milano dailės galerija, Ita
lijoje, susidomėjo mūsų dail. 
M.K. Čiurlioniu. Į žurnalo ‘Li- 
tuanus’ Fondaciją kreipėsi 
arch. Emilio Bertonati, Galleria 
dėl Levante direktorius, prašy
damas prisiųsti medžiagos apie 
Čiurlionį. Su juo plačiau susi
pažino per Lituanus žurnalo 
puslapius.

— Lietuviu Bendruomenės 
Centro valdyba užmezgė ryšius 
su Minnesotos universitetu dėl 
organizuojamo ateivių archyvo, 
kuris numato telkti ir saugoti 
mokslo reikalams imigrantų is
torinę medžiagą.

— Knygų Lentynos nr. 1 
šiemet.savo lėšomis išleido VIa- 
das Vijeikis. Toliau leis LB 
Kultūros Fondas. Prenumerata 
JAV metam 2.50 dol. Adresas: 
Lithuanian Bibliographical Ser
vice, 1132 N. Walnut, Danville, 
III. 61833.

— Jei planuojate pirktis ra
diją, televiziją, magnetofoną, 
skaičiavimo ar rašomą mašonė- 
lę, tai pirma paprašykite ka
talogų ir kainoraščių. Rašykite 
adresu: J.L. Giedraitis, 10 Bar- 
ry Drive, E. Northport, N. Y., 
11731.

AUKSINĮ DARBININKO 
JUBILIEJŲ MININT

Mielas Darbininke,
Man ir žmonai ytin malonu 

Jūsų auksinį jubiliejų minėti.
Savo ilgame amželyje mes 

daug spausdintų žodžių skaitė
me, tačiau Darbininką vertina
me teigiamiausia ir štai delko:

1. Jis yra krikščioniškai, kul
tūringai redaguojamas;

2. Jis yra aktualus, visuomet 
svarbius, opius klausimus be- 
gvildenąs;

3. Neužgauna, nepažemina, 
net ir “priešiškas” idėjas lies
damas;

4. Nenuobodus, nes dažnai 
panaudoja humorą, arba net 
lengvą satyrą (Ridendo dicere 
verum!...)

Negalime atsigėrėti redakto
riaus S.S. istoriškais straips
niais. Tai mūsų senovės amžių 
jotvingų palikuonis. Tiesa, šian
dien jie vadinasi dzūkais. Pa
vadinimas esmės nekeičia, nes 
jie ir šiandie yra lietuviškiausi. 
folklioriškiausi. patriotiškiausi 
iš kitų užsilikusių genčių........

Tad linkime vyriausiam re
daktoriui. jo padėjėjams, bend
radarbiams. leidėjams, techniš
kiems spaudos darbininkams ir 
prenumeratoriams ištverti ilgai, 
ilgai, tikru dzūkišku ryžtumu 
(net užsispyrimu) ir sulaukti ne 
tik deimantinio jubiliejaus, 
bet ir šimtų metui

Te Dievas jus laimina’
Dr. Eliziejus ir Julija 

Draugeliai
Brazilija, Sao Paulo
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A Happy Holy Season to Ali

H

A Happy Holy Season to Ali n
Warm and Sincere

HELLER BROS. i JTHE FINEST IN BAKING

J

=

)
STAR BAKERY

a

i I
to all our friends and customers

i

i

n
SALVIO RAMPOLLA

b i iThe Mansion
CONTINENTAL R ĖST AU R ANTBarnes Chevrolet

Luncheons from 12 to 3

A Happy Holy Season

WHITE SPOT TAVERN

t

•*WW*

to all our friends and customers

m

Cakes Made to Order 
For Holiday Aifairs

t

J

A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

1
' H

i

t

Merry Cchristmas 
and Happy New Year 

to all our Friends

A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

87 Market Street 
Paterson. N .J.

201 - MU 4-0979

r

31-04 - 60th Street 
Woodside, L. I. 

LH 5-9118

ROMERO REALTY CO.
Ali Types Mortgage Loans 
All Phases of Insurance

48 Mulberry Street 
Yonker*. N. Y. 

(914> YO 3-5048

A Happy Holy Season 
to all our Friends and Patrons

Patchogue. Long Island 
THE FAMILY BANK 

516 - GR 5-5800

and a Happy New Year 
PIAZZA BAKERY

YOCHITZ 
MEXICAN FOOD

FOR THE PEAK OF VALUE 
IN SALES AND SERVICE 

O. K. GUARANTEED 
USED CARS

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our friends and patrons

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to our Friends and Patrons

774 West Side Avenue 
JERSEY CITY 

N. J.
(201) 332 - 9700

Marry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers

Wann and Sincere 
Holiday Greetings 

to all our friends and customers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and Customers

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and customers
Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

to all our friends and customers

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

PATERSON PASTRY SHOP 
Wedding and Party Cakes 

Made To Order

1022 East 163rd Street 
Brome. N. Y. 

LU 9-3800

Clark St. A Hwy 35. Keyport, N.J. 
201 - 264-3683

PARK SLOPE CHEVROLET 
INC.

343 4th Avenue
Brooklyn. N. Y.

SO 8-4353

ST. CYRIL (Franeiscan) 
(Slovenian)

62 St. Marks Place, N. Y. C.
Rev. Richard Rogan, O-F.M. 

Pastor

Vincent Rameliini - Neal Glauda 
For Reservations Call 

YU 6-6434

1049 - 1053 Manhattan Avė.
Brooklyn. N. Y. 

Catering of the Finest 
For AU Occasions 
Tel. EV 3-3984

VINCENT & NEAL’S
120 East 40th Street, N.Y.C.

Where you dine in a pleasant at- 
mosphere. We serve the finest in 

! Italian Cuisine prepared with your

146 West 46th S*reet 
New York City, N. Y. 

PL 7-1325

BIASE’S RESTAURANT
1609 New York Avė., Union City

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all

FLATBUSH FEDERAL SAVINGS 
2146 Nostrand Avenue 

Brooklyn 10. N. Y.
UL 9-6800

Merry Christmas 
and a Happy New Year

WILLIAM H. POTTER
A SON

GARDEN SUPPLIES

616 East 180th Street 
BRONX. U. Y. 

FO 4-9707

i i taste in mind. Your Host —

r

; Merry Christmas i

Hotel Lombardy
Just off Park Avenue 

Air-Conditioned — Television 
Fine Restaurant

Merry Christmas i 
to all our friends and customers į

K- •• ■
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ammmm
Merry Christmas 

and Happy New Year 
ST. FRANCIS CHURCH 

308 Jefferson Street 
Hoboken. N. J. 

201 - OL 9-1772

I 
i
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Proudlv announces the opening of 
NEW MODERN SNACK BAR 

featuring a full line of 
Hero Sandwiches 

For a Full Course Dinner 
and a real treat. dine with us 

in our new modern dining room 
and enjoy the finest German-Italian 

foods in New Jersey.
Complete Soda Fountain featuring 

Breyer’s Ice Cream 
Open 7 days 7 AM to 1 AM 

We Deliver
UN 4-9318 - UN 4-5340 - 1 

Roeco Biasc. Prop.

A Merry Chnstmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers

38-42 River Road 
SUMMIT, N. J. 
Sales CR 3-7800

Service CR 3-7805

A Merry Christmas 
and a Happy New Year 

toour Friends and Patrons 
and the Franeiscan Fathers

Rolls

108-11 UtMfrty Avenue

VI8-5M2

RAPHABLS

925 South Orange Avė. 
East Orange. N. J. 

Phone (201) 674 - 2119

ntmmmmmmmmmm

A Prosperous New Year

RICHYS CATERING SERVICE

ROY AUTO BODY
INC.

AB Work Done by Experts 
6064 Courtlandt St. 
Tarrytown. N. Y.

ME 1-4360 
■sfMMkpami* iri

BROWN*S AUTO WRECKING

PeeeeOn Earth 
GooduriUToMen

5 Weet HOth Street 
New York. N. Y. 

SA 2-6706

Rev. APOLONIO MELECIO

RoMe#17 
PARAMUS.N. J

■Mmmmm

STHNHAUSERS

BAR A GRILL

997 Madison Avenue 
PATERSON, N J.

AR 4-9729

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and depositors

THE 
UNION SAVING BANK

For aB Care and Trucks

Parts - Tires - Tubes 
Yard — 300 Western Avė. 

Mariners Harbor 
2704 Arthnr EBU Rd.. S I. N.Y. 

612-9793

į 
a
1
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Merry Christmas 

and Happy New Year 
to aB our Friends and Depositors

COLONIAL
Federal Savings A Loan Association 

1550 Richnumd Road
Dongan Hills 

Staten Island 4, N. Y. 
Paying 4 r/t Interest

Seasons Greetings
Comer Stone Baptist Church

: Rev. SANDY F. RA Y. Pastor
Sunday School 9 AM 

Worship 10:45 AM - 7 PM
' Baptist Training Union 5:15 PM

562 - 74 Madison St., Brooklyn, N.Y. 
j GL 5-7106 — GL 5-2815

r 
r 
t 
r 
i

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

our many friends and patrons

P1LGRIM LAUNDRY
Our 70th Year of Service

1102 Prospect Avenue 
Bro>klyn. N. Y.

SO 8-4567

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

, „ ,, * PORTABLE V/ELDING SERVICE
9404 Avenue L. Brooklyn s

May the Lord bless you and yours < ^or Vfr’elding
this Holy Christmas Season and 9 We do Helion, Electric and
may you also have a rich and full £ Acetyline W elding
year in health and prosperity -

The very best in baked goods 
for all occasions 

CL 1-1320

EHa Reinnardt

Davidson Road 
South Bound Brook. N. J. 

Call (201) 469 - 0818

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Customers 
Hobari Dayfon Sales Co. 

Charles Ruggiero Enterprises 
Sales - Service all Makes & Models 

Factory Trained Personnel 
338 Palisade Avenue 

Jersey City, N. J. 
201 - OL 9-5446

S MmMnatui9uNra<inPW««^
5 Holiday Greetings
Ž The North Shores Newe«t and
Š Most Different Restaurant
$ Featuring: 40 varieties of Pancakes

& VVaffles. Steaks & Chops. Custom 
Salads and Sandwiches. Southern 
Fricd Chicken, New Cocktail Bar

JI L1 S
PANCAKE HOUSE 

309 Main Street
Huntington Village. N. Y.

i
iį
i

A. BAKKER A SONS, Ine. 
BLTLDING SUPPLIES 

Lumber - Pre-Finished Plywood 
8 SeweU Avenue 

Clifton, N J. 772-2864

Season’s Greetings! 
“Dependable and Efficient” 

BEACON GABI NET 
Manufacturing Company 

(201) 622-2814 
124-30 Adams Street 

Newark. NJ.

ZUCCARO'S 
BEAUTY SALON 

Hair Styling at Its Finest 

422 38th Street 
Union City, N. J. 
(201) 867-4291

ROWEDDER
2 cohTra^ting 
& Remodeling Corp.
199 Clarke Avenue

Staten Island 6, N. Y. 
Phone:

Holiday Greetings 
to all from

RUSSELTS
FUNERAL HOME 
(BushuTck's Finest) 

Showroom on Premises 
Modern Air Conditioned Chapels 

Lounge for Ladies and Gentlemen 
1504 Bushwick Avė., B’klyn. N.Y.

GL 3-1020

May Christmas and the New Year 
bring universal peace on Earth and 
•Peace of mind’. Insure your peace 
of mind by saving in a bank ready 
to serve you in all categories — 
Visit us Your problem our concern

ST. AGNĖS 
ACADEMIC SCHOOL for GIRLS 
Conducted bv Sisters of St. Dominic 

Mother M. Acattya—Principal 
Day Students — 

$20 per month tuition 
13-20 II :th Street 
Colle—Pei-* N.Y.

E. L. Grant Hwy. Balte Shop itata*******^^^!6^*********
1386 Edw. L. Grant Hwy. 1

JE 6-9924 I A HAPPY HOLY SEASON

Gardeli Bakerv
62 East 170th Street 

JE 6-8842 
BRONX. N. Y. 

Bot h locations specializing in fine 
IVcdding and Party Cakes

mmmmrm’

Merry Christmas and 
Happy New Year 

to all our friends and customers

Chateau Richclieu
48 Kast 52nd Street

N w York City. N. Y.

PETER ROBOTTI

PL 1-6565_

ST. JO«^PH HH L ACADEMY j
890 Hylan Boulevard

A College preparatory 4 year High 
S'-hool fer girls. Ločater 2 blocks I 
from the Staten Island approach j 
to the Verrazano-Narro'vs Bridge J 
The Academy offers an academic j 
course leading to a Regents Dln’o- I 
ma. as well as numerous extra- 1

•MRimrmfcmilkSMmrmtlIfclikimsM,

SEASONS GREETINGS
To The Franeiscan Fathers 
Our Friends and Patrons 

from the

111 Ea«t 56th Street 
New York City 

PL 3-8600

Seasons Greetings to of our 
Friends . . . Peace mind, untold 
Joy — For added joy, dine with 
your friends at the immacuiate —

i

Merry Christmas and a Happy 
New Year

to our Friends and Customers

_ Merry Christmas 
and a Happy New Year

THE VANITY SHOP 
238 Main Street 

Hackensack, N.J. 
Effie 8z Dixon 

2 East Pa laši dės Avė. 
Englewood. N. J.

Famous Brands Gift Lingėne 
(201) HU 7-9296

PRES$BOX 
RESTAURANT

The finest food and liquors 
in a delightfulstmosphere 

May we serve you ?
American Express Credit Cards 

Honored
139 East 45th Street, N. Y. C.

For Reservations Phone: 
MU 2-9752 or YU 6-4565

3 Happy Holiaays
StLVER STAR S

nmiMtf1* ACAnmv 5 froin 5 PM to 10 PM! į DtaerrromSOOUp

I Horses boarded. bought and sold 1 ^eekend Entertainment by
1 Special rates to Scbools and Chibs j X 
S Open all year. — Call EL 1-9683 J Und<r m . ~

1671 Manor Rį Staten Island I M Uncoln Av^ SSle Center
to Rockl^^i Mark Rd. | 516 ‘ RO

May you all have a 
very merry Christmas

May the New Year bring 
Peace on Earth 

ALAN
OVERHEAD DOOR A LUMBER

Merry Christmas J
and a Happy Nevv Year i 

to all our friends arid customers i

SOMMER*S 
WINE A LIOUOR 

2413 Mermaid Avenue 
Brooklvn. N. Y. 

ES 2-1231
1068 - 39th Street, Brooklyn. N.Y.

develop the individual talents of ' 
each student. i

Tel. GI 7-1374

A Happy Holy Seaaorrto AU 
Our Friends and Patrons

THE THREE SISTERS 
RESTAURANT

Our Guesta are Strangers 
Būt Once

Rovte #46 
DOVER. N. J.

FO 6-2844

and Happy‘New Year 
to all our Friends and Customers

DAYLITE BAKERY
Ali baking done on premises

863 Castleton Avė., SI.
Call GI 2-2317

Ask for
DICK BARTLEWITZ

FRANS BRIDAL SALON 
Custom Originals 

Brides - Bridal Parties 
Cocktail Dress 

Hand Beading expertly done 
on premises by FRAN 

1654 Richmond Rd.. Dcngan Hills 
S.I., N.Y. 
EL 1-6346

to aB our friends and patrons

ŠERIO 
MONUMENTAL WORKS 

Emanuet Šerio 
Manufatures and Sales 

Display and Ptant oo Premises 
319 Barretto SL, Bron*. N.Y. 

DA 8-2223

100 Oak Tree Avenue 
South Flainneld. N. J.

PL 6-3494

and Happy New Year 
BAYRIDGE LANES

Free irtttruction for the

6301 8th Avenue 
SH 8*0100

SEAFOOO 
RESTAURANT
Newark, N. J. 

201 -BI 2-9458

Marry Christmas 
and Happy New Year 

> all our Friends and Customers

JRANK’S
PARAMOUNT CAFE 

492 Bay Street. Staten Island 
CaU GI 7-9849 w GI 7-9122 
Plzza Served from Noon On

FRANK LUPO, Prop.

FRAPAUL 
CONSTRUCTION 
COMPANY, INC.

Essex Street 
Rochette Park, N. J.

HoMayGi

ALBERT MAIER 
PORK STORE

TeL TR 0-8193

Merry Christmas 
and Happy New Year 

to all our Friends and Students 
NOTRE DAME COLLEGE 

OF STATEN ISLAND 
Fully Accredited Courses 

In Liberal Arts - Pre-Medical 
Pre-Law Teacher Training 
Grymes Hill. Staten Island 

GI 7-4343

MULLICK'S BEAUTY SALON
Specializing in Permanent Waves 
Expert Hair Cutting and Tinting 

at reasonable prices 
116 Sand Lane 

South Beach — GI 7-3282

J 
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MUSCONETCONG 
GOLF 4 COUNTRY CLUB 

Daily Fee Golf Course 
State Highway #24 
Hackettstown. N. J. 

425 - 9594

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our friends and customers 
NEW BRIGHTON 
- STATEN ISLAND 

Savings A Loan 
Assodation 

Pay 4 ’i r/< Interest 
1 Hyatt Street 

SL George, Staten Island 
Call GI 8-8800

i
i

TUXEDO BALLROOM
Catering for Weddings 

Week End Dančing — 2 Bands 
210 E. 86th (&3rd Avė.) 

New York. N.Y. 
RE 4-7335

I 
I 
I į

I 
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Warm and Sincere j
Holiday Greetings 

UNIONDALE 
FUNERAL HOME

Michael Oralndo, Funeral Director 
A personalized dignified service 
Facilities available everywher'- 

599 Jerusalem Avė.
Uniondale, L.I. 
516 - IV 1-0173

SEASON’S GREETINGS
VIC’S TAXI SERVICE

' Serving Strathmore of Matawan 1 
Mare - Woods Keyport Hazlet .

r all of Monmouth County 
24 Hours Service

! Phone 566- 4816
i 209 Ravine Drive. Matavvan 
į Trips Anyvi'here

Seasons Greetings

i 
u

♦mmmmmmmmmmmmiį (tmmmmmmmmmmmm®
Happy H o 1 i d a v s i

P. & H. DISTRIBUTING 1 A 
a Cnnstmas Season

CO. INC.
Transportation Specialists 

In Frozen Commodities 
Jersey Truck Center 
South Keamy. N.J.

Phones:
N.Y. — WH 4-6047 
TWX — 621 - 8094 
N. J. — MA 4-7855

i
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WHITNY 
DUPLICATING CHECK 

CO.
406 West 31.«t Street 
New York City. N. Y. 

LA 4-6277

Holiday Greetings

D AVIS
HOME IMPROVEMENT

Aluminum Dcors - Siding - Windows 
Jalousies - Awnings 
Porch Enclosures 

Breeze-Ways

W!LLIAM A YANSS 
A COMPANY 

For the Finest in 
GLASSES 

8 West 40th Street 
(5th Avenue) 
WI 7-8332

Birtbday and Occaskxi Cakes 
Open 7 Dstya a Week

Staten Island
GI 2-2620

Red Hill Road 
Middletown. N. J. 
(201) 671 -0552

Hooday Greetinp

RCHI FUNERAL HOME

Dtrectors 
Main Oticet 

8tan Rope. New Jersey 
(201) 147-0840

Merry Christmas 
and a Happy New Year

WILLIAM C. PULLEN
INC.

Finest Brand Fuel Oil and Coal

Broad Street 
Hlghtstonrn, N. J. 

Call (609) 448 - 0294



•’ ■ •

8 DARBININKAS 1964 m., gruodžio 15 d., nr. 82

DARBININKAS
NADJIEN08,

Kun. V. Martinkus, Balfo pir
mininkas, ir kun. L. Jankus, 
Balfo reikalų vedėjas, prisista
tė aukštajam Jungtinių Tautų 
komisarui tremtinių reikalam, 
aplankė NCWC centrą ir Balfo 
vardu Įteikė vyskupui E. Swan- 
stromui Sibiro maldaknygių 
rinkini. Taip pat jie buvo pri
imti šv. Sosto atstovo prie Jung
tinių Tautų.

Motery Vienybės kalėdinis 
susirinkimas bus gruodžio 15 
8 v.v. Arūnų namuose Wood- 
havene. Praeitame susirinkime 
buvo priimtos trys naujos na
rės: O. Balsienė, S. Narbutie
nė ir O. Rascienė. Ona Petrašie- 
nė papasakojo iš savo kelionės 
po Lietuvą ir kitus Europos 
kraštus.

Walteris ir Pulcherija Taru- 
liai, gyv. Hollis. N.Y.. vietoje 
kalėdinių sveikinimų siunčia 
Darbininko spaudos reikalam 
20 dol. ir sveikina savo drau
gus bei pažįstamus šv. Kalėdų 
šventėje ir linki visiem laimin
gų Naujų Metų.

ALBINAS VERBYLA, gyv. 
Richmond Hill, N.Y. Įteikda
mas 1000 dol. lietuvių kultū
ros židiniui statyti pasakė šia 
auką skiria savo artimųjų miru
sių prisiminimui: tėvų — Jur
gio ir Magdalenos, seserų — 
Katarinos, Onos ir Mikalios ir 
brolių — Antano, Vincento.

Aukotojui nuoširdi padėka 
už auką ir pasitikėjimą lietuvių 
pranciškonų užsimotais darbais. 
Visa lietuviškoji visuome n ė 
kviečiama prisidėti prie šio di
dingo ir reikalingo lietuviško 
židinio Įkurdinimo New Yor
ko lietuvių kolonijoj. Aukas 
siųsti: Building Fund, Francis- 
can Monastery, 680 Bushwick 
Avė., Brocklyn, N.Y. 11221.

ALBINAS VERBYLA, paaukojęs 1000 dol. kultūros židiniui.
t

..................................................  T

LIETUVIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ FEDERACIJOS ! 
DISKUSIJŲ RATELIS

skelbia !
DR. JUOZO GIRNIAUS |;

pranešimą apie jo naujai išėjusią knygą

“ŽMOGUS BE DIEVO”
Po autoriaus pranešimo bus diskusijos.

Susirenkama
gruodžio 18. penktadienį 

8:30 vai. vak.
dail. Kazimiero Žoromskio studijoje

Visi susidomėję kultūriniu idealu, ypač jaunimas, kvie
čiami dalyvauti.

Redakcija ............. ........ GL 5-7281
Administracija ....... ........ GL 2-2923
Spaustuvė ........... ...... GL 2-6916
Vienuolynas, ............ ........ GL 5-7068

Lituanistinių mokyklų studi
jinė konferencija bus sausio 2- 
3 d. Apreiškimo parapijos salė
je Brooklyne. Konferencija or
ganizuoja Liet. Bendruomenės 
švietimo Taryba ir kviečiami da
lyvauti New Yorko, New Jer- 
sey, Hartfordo ir Bostono apy
gardų apylinkių ir Rochesterio, 
Philadelphijos. Washingtono, 
Baltimorės ir Pittsburgho apy
linkių lituanistinių mokyklų mo
kytojai. tėvų komitetų atstovai 
bei apylinkių švietimo vadovai 
ir visi susidomėję lituanistiniu 
švietimu.

Balfo centro valdybos posė
dis buvo gruodžio 10. Svarsty
ta daug klausimų, paskirstyta 
5000 dol. kalėdinei šalpai įvai
riuose kraštuose; 1000 dol. pa
skirta saleziečių gimnazijai.

Dr. Tadas Savickas vietoje 
kalėdiniu sveikinimų Balfui pa
aukojo 125 dol.

New Yorko Santara-Šviesa vi
sus kviečia Algimanto Gurec- 
ko paskaiton gruodžio 19 šeš
tadieni, Arūnų namuose: 86-04 
94th St.. Woodhaven, Tai bus 
antroji iš kelių paskaitų, kurios 
svarstys klausimą, kokia turė
tų būti mūsų laisvinimo politi
kos kryptis. Pradžia 8 vai.

Kalėdų šokius gruodžio 25 
Lietuvių Atletų klube rengia 
Brooklyno ir apylinkės Lietu
vos vyčiai. Pradžia 8 vai. vak. 
Rengėjai kviečia visą jaunimą 
atsilankyti.

Lietuvių Moterų Atstovybės 
New Yorko klubas. SLA Mote
rų 99 kuopa ir Birutietės vasa
rio 27, šeštadienį, 7 vai. vak. 
Sheraton-Atlantic Hotel, New 
Yorke, rengia Užgavėnių balių. 
Maloniai prašome rezervuoti tą 
dieną mums. Pelnas skiriamas 
skautų stovyklai Atlanto pak
raštyje įsigyti.

,»AS prie New Yorko. Nuotr. R. Kisieliaus

ŽAVINGA PASIŪLA LIETUVIŲ
Gal būsite girdėję nusiskun- 

džiant mūsų jaunimą, kad jam 
nėra progos pasireikšti lietuvių- 
amerikiečių tarpusavio santy
kiuose, jų bendruomenėje?
Štai yra proga didžiausiam pa
saulio mieste, New Yorke, 
įsteigti informacijos įstaigą 
lietuviškiem reikalam (angliš
kai ji vadintųsi “Lithuanian Pu
blic Relations Office”). Tai ga
lėtų padaryti tik jauni lietuvių 
vyrai ir moterys. Numatoma 
programa atitiktų jaunųjų idė
jom ir jų sugebėjimam infor
muoti amerikiečių visuomenę 
lietuviškais klausimais. Progra
ma būtų maždaug tokia:

1. Informacijai telkti medžia
gą, fotografijas, straipsnius; 
juos grupuoti ir sudaryti indek
są, kad būtų galima lengvai pa
naudoti;

2. Megzti, palaikyti ir plėsti 
ryšius su įvairiais laikraščiais, 
žurnalais ir įstaigomis — val
dinėmis, kultūrinėmis, religinė
mis ir kitomis.

3. Teikti informaciją suinte
resuotiem lietuviškais reikalais;

4. Padėti lietuviam ir ame
rikiečiam norintiem užmegzti 
ir palaikyti tarpusavio asmeniš-
kus ar visuomeninius (organi
zacijų) santykius.

Tokia programa reikalauja 
jaunų vyrų ir moterų, kurie 
moka rašyti mašinėle, sugeba 
tvarkyti kartoteką, priimti ir 
teikti informaciją telefonu bei

— Naujų kalėdinių atvirukų 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Atvirukai lietuviš
kos nuotaikos, dviejų spalvų, 
tekstai įrašyti lietuviškai arba 
angliškai, šeši skirtingi pieši
niai. Dvylika atvirukų su vok- 
kais — 1.50 dol.

Išnuomojamas rūsyje (base- 
ment) 2 kambarių su vonia bu
tas East New Yorke. Teirautis 
telefonu: AP 7-6127.
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raštu, redaguoti aplinkraščius, 
apklausinėti asmenis, dalyvau
ti įvairiuose parengimuose ir 
juos aprašyti (kultūros, politi
kos, religijos, sporto ir k.)

Savanoriai, vykdydami šiuos 
uždavinius, turėtų būti ištver
mingi ir sumanūs, nes to pa
reikalaus numatomos veiklos 
programa. Talkininkų savano
rių grupę jungs nuoširdus no
ras savo darbu praturtinti lie- 
tuvių-amerikiečių bendruome
nės nuopelnus kovoje už lais
vę.

Kuo galima prisidėti, kad to
kia organizacija atsirastų ir 
sėkmingai 'veiktų? Visų pirma 
reikalinga nuoširdi talka ir dar
bas. Taip pat reikia naujų idė
jų, sumanymų ir pasiūlymų. 
Kaip ir “Peace Corps”, susikū
ręs JAV, taip ir mūsų šis pla
nas tegali būti^ykdomas sava
noriška talkai

Lietuviškasis jaunime, nepa
leisk šios idėjos iš savo dėme
sio! Rask kelias minutes lai
ko bent trumpai parašyti, ką 
galvoji, kuo galėtum padėti ir 
kiek paskirtum savo laisvalai
kio9

BOSTONO jūrų skautai — iaudymo varžybų laimėtojai su savo instruktorium B. Uteniu.
Nuotr. B. Kerbeiienės

Trys vaidintojai ir 
trys vaidinimai.

New Yorko Balfo vajus pra
tęsiamas iki Kalėdų. Tuo tarpu 
yra pripildyti iki lubų Balfo 
sandėliai rūbais, o skyriaus ka- 
son jau įplaukė per 2,600 do
lerių. Vajaus vadovybė išsiunti
nėjo pakartotinus prašymus 
tiems, kurie dar neaukojo. Ofi
cialus vajaus užbaigimas bus 
sausio 16 d. 6 vai. vak. Apreiš
kimo parapijos salėje. Trys ak
toriai iš Chicagos (N. Martinai
tytė. J. Kelečius ir L. Sleinys) 
pastatys tris veikalus. Po vaidi
nimų — šokiai, užkandžiai. Va
jaus užbaigimo akte bus pa
bengti aukotojai, paskelbiant 
jų pavardes ir aukos dydį

JAUNIMUI
Atsimink, kad vieną dieną 

Nepriklausomoji Lietuva pa
gerbs tuos, kurie kovojo dėl 
jos laisvės tamsios priespaudos 
dienom.

Rašyti adresu: Mr. Anthony 
Sniečkus, Public Relations Of- 
ficer, Lithuanian Committee for 
The New York World's Fair, 
137 Logan St., Brooklyn 8, N.Y.

Jūros skautų trimetis
(atkelta iš 7 psl.)

Laužo programoje jaunesni 
skautai ir skautės rodė savo su
gebėjimus dainomis, muzikos 
instrumentais ir vaidyba.

Vaišių metu tėvų komiteto 
vicepirm. B. Utenis iš savų lė
šų apdovanojo 7 geriausius j.s. 
šaulius trofėjais ir sidabro 
medaliais. Pirma vieta .atiteko 
vair. J. Lendraičiui. M.* Mano- 
maitis daug pasidarbavo sueigą 
rengiant ir ją vykdant.

Nemuno tuntas kartu su tė
vų komitetu dėkingi LJS va
dams už sveikinimus, svečiams 
ir tėvams už dalyvavimą suei
goje ir aukas. B.K.
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GERIAUSIA DOVANA

Vasario 16 gimnazijai remti 
būrelis Bostone veikia nuo 
1952 m. ir išlaiko vieną moki
ni. Ligi šiol iš būrelio narių su
rinkta ir gimnazijai pasiųsta 
3850 dol. Dabar gimnazija sta
to naujas patalpas, yra daug 
išlaidų. Tad švenčių proga ir 
paskirkime statybai paremti ati
tinkamą auką vietoje kalėdinių 
sveikinimų. Aukas galima Įteik
ti: Keleivio red. 636 E. Broad- 
way arba Baltic Realty, 389 
Broadway.

Chemikų suvažiavime, Bosto
ne kaip karo laivyno atstovė 
dalyvavo inž. Danutė Bortkevi- 
čiutė. Ji su tėveliais buvo emi
gravusi Brazilijon. Ten baigė 
gimnaziją. Atvykusi į New Yor-
ką ča baigė chemijos mokslus 
ir dirba karo laivyno tarnybo
je Anapoly. Dirbdama ruošiasi 
iš tos pačios srities magistro 
laipsniui.

Antanas ir Eugenija Bačuliai 
prieš Kalėdas persikelia Į nuo
savus namus, 17 Shawm St., 
Quincey, Mass.

MIRUSIEJI

Po gedulingų šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų pa
laidoti:

Zigmas Pocius (spalio 19) 81 
m. Velionis gyveno 83 B St. 
Nuliūdime paliko dvi dukte
ris ir sūnų. Palaidotas šv. Juo
zapo kapinėse.

Viktoras Olevičius (spalio 
21) 71 m. Velionis gyveno 87 
Gatės St. Nuliūdime paliko ke
turias dukteris ir keturis bro
lius. Palaidotas šv. Mykolo ka
pinėse.

Juozas Zuromas (spalio 24) 
70 m. Velionis gyveno 245 Ly- 
man Rd. Milton, Mass. Nuliūdi
me paliko žmoną, dukterį ir sū
nų. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Pranas šiugžda (spalio 27) 
77 m. Velionis gyveno 7 Tred- 
way Rd. Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną, dukterį, 
sūnų ir seserį. Palaidotas Nau
jos Kalvarijos kapinėse.

tik ką išleista religinio turinio plokš
telė

"GARBĖ TAU, VIEŠPATIE” 

(kalėdinės bei velykinės giesmės ir 
kiti religiniai kūriniai su solistais)

anksčiau išleista lietuviškų
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DVI's AVA

Taip pat 
dainų plokštelė

"TĖVYNEI AUKOJAM”
Abi plokštelės (stereo ir monaural) 
gaunamos pas J. Karvelį. 2715 VVest 
71st Street. Chicago. 6O629. UI.. Tel. 
471-1424. ir pas platintojos.

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA!
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“VENTA”
Home Improvements

Co.
Atlieka visus namų vidaus re
monto ir modernizavimo dar
bus, Įrengia rūsius (basements) 
pastoges (atikas) ir t.t. Dar
bas atliekamas sąžiningai pa
tyrusių lietuvių stalių už pri
einamą kainą. Kreiptis:

J. BANDŽIUKAS
84-12 102nd Street

Richmond Hill, N. Y. 11418 
Tel. VI 7-2772

r. 1 ----- "==

Ekonomistas Juozas AUDĖNAS 
a) padeda Investavimų Fondų 
šėrus pirkti, b) sudaro planua 
jaunesniem žmonėm sistemati- 
niai taupyti ir ateičiai kapitalus 
ugdyti, c) sudaro planus pensi
ninkams, santaupų turintiems, 
papildomų pajamų gauti.
109 Warwick St., B’klyn, N. Y. 
11207; tel. TA 7-9518, LA 4-6484

LIETUVIŲ ADVOKATAI

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N. Y.

Telef. — APplegate 7-7083

C. A. VOKET
VOKIETAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. NEwton 9-6620

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
( ARM AKAUSKAS) 

Graborius-Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

Matthew P. Badas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager
& Notary Public 

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

EVergreen 8-9770

Josepb Garszva
GRABORIUS 

Balsamuotojas
231 BEDFORD AVĖ.

Brooklyn, N.’ Y.

J. B. S H ALI N S
- Šalinskas

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-02 JAMAICA AVĖ.

(prie Korest Parkway Statlon) 
WOODHAVEN, N. Y.

Suteikiam garbingas laidotuves 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija 

Tel. Vlrginia 7-4499

THEODORE WOLINNIN,
INC.

E. JOSEPH ZEBROVVSKI 
Laidotuvių direktorius 

MODERNIŠKA KOPLYČIA 
su Air Condition

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

KARTONAS
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 
NEW BRITAIN, CONN.

Tel. B A 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Ine.
PETRAS KARALIUS, sav.

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas

74 PROVIDENCE ST.
Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165

VAITKUS
FUNERAL HOME 

197 WEBSTER AVĖ.
PRANAS VAITKUS . 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass.
NOTARY PUBLIC 

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


