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JEI NE PRO DURIS, TAI PRO LANG4 
Amerika įspėjo sąjungininkus dėl komunizmo. Jis ver
žiasi betgi ir Amerikon, jei ne per proletariatą, tai 
per studentus
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Amerika didžiuojasi savo astronautų laimėjimais
Amerikiečių džiaugsmas ir 

pasididžiavimas savo astronau
tais pagristas. Trečiadienį, gruo
džio 15 d. 8:37 vai. ryto Gemi
ni 6 su astronautais Walter M. 
Schirra, Jr. Thomas P. Stafford 
laimingai pakilo ir 2:27 vai. 
180 mylių aukštyje, darydamas 
ketvirtą ratą apie žemę, pasie
kė Gemini 7 su astronautais 
Borman ir Loveli.

Susitikimo manevruose Ge
mini 7 buvo pasyvus. Manevra
vo Gemini 6, kuris turėjo geras 
degalų atsargas. Astronautai 
Skrido šalia vienas kito per 6-10 
pėdų, matė vienas kito veidus , 
kalbėjosi, juokavo per radiją, 
vieni kitus fotografavo. Atlikęs 
visą susitikimo programą Gemi-
MALDA ir komunistinis filmas

Vyr. teismas gruodžio 13 at
metė Queens tėvų prašymą, 
kad jų vaikam darželyje nebū
tų draudžiama savanoriškai su
kalbėti maldą prieš valgi ir po 
valgio. Teismas išaiškino, kad 
tokia malda bus priešinga kon
stitucijos pirmam papildui — 
Palygintina su faktu, kad New 
Yorko mokyklose tėvai protes
tavo prieš komunistų gaminto 
filmo apie Vietnamą demonst
ravimą mokyklose. Švietimo su- 
perindentas Donovan išaiškino, 
kad galima demonstruoti.

Amerika įspėjo draugus Europoje
Paryžiuje Nato ministerių 

konferencijoje valstybės sekr. 
Dean Rusk gruodžio 14 kreipė 
savo kolegų dėmesį į padėtį 
Vietname. Esą komunistai ne - 
rodo noro derėtis. Amerika pa
siryžusi -vykdyti savo įsipareigo
jimus iki galo. Jeigu Amerika 
atsisakytų tuos įsipareigojimus 
vykdyti, komunistai lengvai 
galėtų susigundyti ir leistis į 
naujas avantiūras bet kur kitur. 
Jei Amerika nevykdytų įsiparei
gojimų Vietname, ar europie
čiai galėtų pasitikėti, kad Ame
rika vykdys juos Europoje?

Tuo pareiškimu Rusk davė 
suprasti, kad europiniai sąjun
gininkai negali būti abejingi 
Vietnamo likimui; kad Nato li
kimas yra taip pat sprendžia
mas Vietname. Tai buvo įspė
jimas tiem europiečiam, kurie

— De Gaulle rinkimus laimė
jus būsiąs atleisti vidaus reika
lų ir informacijos ministerial 
— Roger Frey ir Alain Peyre- 
fitte. Jiem tenka atsakemybė, 
kad de Gaulle prarado didelę 
dalį balsų.
— š. Vietnamas pagerbė ame

rikietį Morrisoną, .kuris suside
gino prieš Pentagoną — išleido 
su jo vaizdu pašto ženklą.

— Indija paskelbė, kad kinų 
kariuomenės apie 300 įsibrovė 
į Sikkim provinciją. Kautynėse 
jų buvo užmušta 30.
— Afrikos vienybės sąjungos 

nariai traukiasi nuo savo grasi
nimo Anglijai — buvo grasi
nę nutraukti diplomatinius san
tykius, jei iki gruodžio 15 Ang
lija nepašalins Smitho vyriau
sybės Rodezijoje. O Anglija at
sisakė vartoti karines priemo
nes.

— De Gaulle laimėsiąs rinki
mus 55 procentais. Taip skel
bia opinijos tyrimo duomenys.

— Chicagoje gruodžio 11 ba
ro gaisre žuvo 13, sužeisti 21. 
Apliejo gazolinu ir padegė ba
ro lankytojas iš keršto, kad bu
vo iš baro išmestas. 

ni 6 turėjo paskyrimą nusileisti 
‘ketvirtadienio rytą 10:29 vai. 
prie Bermudų po 16 ratų apie

priekaištauja, kad Amerika nu
kreipė savo rūpesčius i Aziją ir 
nekreipia dėmeso į Europos 
saugumą: įspėjimas ir tiem, ku
rie raminasi, kad komunizmo 
pavojus Europai jau praėjęs, o
Azijoje karas esąs jau Ameri
kos interesas.

Rusk neprašė europiečius ka
rinės paramos Vietnamo ko
vai, bet prašė supratimo ir ci
vilinės paramos — gydytojų, 
inžinierių, technikų Vietnamui.

— Vietname kariaujančių čia 
gyvenančios šeimos skundžiasi 
gaunančios anoniminių laiškų 
su niekinimais ir grasinimais.

JUNGT. TAUTOSE:
— Amerikos atstovas Gold- 

bergas gruodžio 14 pasiūlė su
daryti “taikos tarnybą”, kurios 
tikslas būtų — tarpininkauti 
konfliktam ir neprileisti prie jų 
sprendimo karu.

— Sovietų atstovas Dobryni
nas gruodžio 14 reikalavo, kad 
Anglija pasitrauktų iš Kipro.

— Sovietų iniciatyva sausio 
mėn. Taškente, Sovietų terito
rijoje. susitiks Pakistano prezi
dentas Ayub ir Indijos min. pir- 
min. Shastri.

— Tanzania pirmoji iš Afri
kos valstybių gruodžio 15 nu
traukė diplomatinius santykius 
su Anglija dėl Rodezijos. Etio
pija ir Egiptas nesirengia to 
daryti.

žemę. Uždavinį atliko tobu
lai. Gemini 7 skirta nusileis
ti gruodžio 18, šeštadienį 8:30

KETURI PASIMATĖ ERDVĖJE: 
Frank Borman ir James Loveli, 
Walter Schirra ir Thomas Staf
ford.

VIETNAME— 
naujas Amerikos 
žingsnis
Amerikos bombonešiai gruo

džio 15 sudaužė elektros jėgai
nę 14 mylių nuo Haiphong, 
svarbiausio uosto. Jėgainė gami
no 15 proc. visos elektros š. 
Vietname. Strategiškai svarbu 
tai. kad niekad Amerikos bom
bonešiai nebuvo puolę taip arti 
‘Hanoi, kuris tebelaikomas— 
“nepaliečiamas”.

— Pereitą savaitę Vietname 
amerikiečių žuvo 91, per visus 
5 metus arti 1,500.

VIETNAMAS IR 
AMERIKIEČIAI

Visuomenės opinijos dėl 
Vietnamo tyrimas rodo tokius 
duomenis:

Už Amerikos pasilikimą Viet
name 65 proc., už pasitraukimą 
20. be nuomonės 15.

Derybom vyriausybė padarė 
viską, į kas galima —. manp .44 
proc.. Turėtų'rodyti daugiau ak
tyvumo — mano 43 proc.

Taikinga sprendimą pagrei
tintų sustiprintos oro atakos— 
mano 58 proc., laikinis oro 
atakų sustabdymas pagreitintų 
taiką — mano 20 proc.

ir pietų Amerikoje: grėsme tebėra
Apsaugos sekretorius McNa

mara Nato sąjungininkus įspė
jo dėl augančios kom. Kinijos 
grėsmės. Savo kariniam grasi
nimam vykdyti po 5 metų kom. 
Kinija turės povandeninį laivą, 
iš kurio bus leidžiamos raketos. 
Po 10 metų jis turės užtenka-

McNamara: po 10 metų kinai ga
li pasiekti S. Francisco ir Berly
ną.

— Prezidentą Johnsoną lan
kė Pakistano prezidentas Ayub 
gruodžio 14. Anglijos min. pir- 
min. Wils anas gruodžio 18. Vo
kietijos kancleris Erhardas gru 
džio 19-20.

— Valstybės vyriausias gy
nėjas Katzenbachas prarandąs 
kairiųjų liberalų malonę —ro
dąs per maža veržlumo vyk
dant “pilietinių teisių’’ įstaty
mą.

vai. ryto 207 rate apie žemę, iš
buvus erdvėje 290 valandų ir 
padarius 5 mil. mylių.

centai, priešingai mano 49 pro
centai.

Jei kom. Kinija leistųsi į ka
rą, turi būti vartojami atomi
niai ginklai — mano 46 proc., 
su tuo nesutinka 41 proc.

mai atominių bombų ir galės 
pasiekti tokius miestus kaip 
San Francisco ir Berlyną.

Amerikos vyriausybė įspėjo 
ir lotynų Amerikos valstybes, 
•kad jos klysta, jei mano komu
nizmo grėsmę praėjus, kada So
vietų ir Kinijos tarpe kilo nesu
tarimai. Nesutarimas, aiškino 
Amerikos vyriausybės įspė
jimas. nepašalino agresinių sie
kimų.

Pu n t a del Este 1962 konfe
rencijoje sudaryta tarpameriki- 
nė komisija paruošė raportą, 
kuriame įspėja, kad komunisti
nė infiltracija labiausiai įsigalė
jusi Čilėje ir Urugvajuje, kur 
komunistai pasinaudojo demo
kratinėm laisvėm viešai veikti 
prieš demokratiją ir iš ten plės
ti įtakas i kitas valstybes.

WILLIAM SOMERSET MAUGH
AM, anglg populiarus r a iyto jas, 
91 metą, mirė gruodžio 11 Nicoje, 
Prancūzijoje.

Gemini 7 ir Gemini 6 susiti
kimas yra būtinas žingsnis ren
giant kelionę į mėnulį. Šiuo 
laimingai atliktu žingsniu Ame
rikos astronautai yra pralenkę 
Sovietus. Kelionė į mėnulį ga
li būti atlikta 1970. Šiuo metu 
lakūnų susitikimas yra didžiulė 
parama amerikiečių dvasiai pa
laikyti bendrose lenktynėse dėl 
pirmavimo pasaulyje.

Bakšys, Krivaitis, Stankevičius: pralotai
Pasibaigus Vatikano 11 susi

rinkimui, 'lapkričio 13 vakarą iš 
Romos į New Yorką parskrido 
vyskupas V. Brizgys. N.Y. ir N. 
J. kunigų vienybės valdyba 
Maspetho -parapijos salėje su
ruošė jam priėmimą, kuriame 
dalyvavo 25 kunigai.

Vyskupas V. Brizgys trumpai 
pranešė, ikad visuotinio susirin
kamo darbai paaiškėsią, kai bus 
paskelbtos; konstitucijos, dek
retai. nutarimai ir naujas baž
nytinės teisės ^kodeksas. Reikš
mingesnius dokumentus, vysk. 
V. Brizgys ršleisiąs lietuvišku 
rinkiniu.
Lietuviam susirinkimas reikš

mingas tuo, kad jo metu bu
vo galima susitikti su lietuviais 
kunigais ir kad jo metu konse
kruoti du vyskupai: vyskupas 
P/Brazys Europos lietuviam, o 
vyskupas J. Labukas Kauno ar
kivyskupijai bei Vilkaviškio ka
nauninkai Bakšys, Krivaitis ir 
Stankevičius pakelti prelatais. 
Popiežius Paulius VI priimda
mas tildomosios Bažnyčios 

vyskupus. įsakmiai priminė, kad 
jis kasdieną savo -maldose pri
simena Lietuvą, ir pavedė lie
tuviam vyskupam, kur tik savo 
žmones lankys, suteikti apašta
lišką palaiminimą.

Vyskupas taip pat pranešė, 
kad šios paskutinės sesijos me
tu. jis nusivežęs Romon lietu
viška ritualo vertima. Kita ver
timą atsivežė Lietuvos kunigai. 
Romoje buvo sudaryta liturgi
nė lietuvių komisija, kuri suda
rė viena tekstą. Vyriausia susi
rinkimo liturginė komisija jį ir 
patvirtino. Dabar bus rūpina
masi lietuviško ritualo ir mišio
lo išleidimu. Rituale paliktos ir
jau patvirtintos tradirinės lie- niui griežtina. nų programoje atsiųstus!

A. SNIEČKUS IR N. Y. TIMES dėl lapkričio 13 aprašymo
Lapkričio 13 dienos komite

tas rengė manifestaciją dėl tei
sės Jungtinių Tautų tribūnoje 
išgirsti balsą už 'kolonialisti
nių priemonių panaikinimą Bal
tijos valstybėse ir jom nepri
klausomybės grąžinimą. Vie
nas to komiteto (koordinatorius, 
Antanas Sniečkus, ėmėsi ko
vos dar ir kitame (plote —dėl 
teisės matyti objektyvią infor-

SATELITUOSE: kodėl nusižu
dė Apel

Rytų Vdkietijos min. pirmi
ninko pavaduotojas Erich Apel 
gruodžiu 13 nusižudė. Tą pat 
dieną buvo pasirašyta rytų Vo
kietijos ir Sovietų prekybos 
sutartis. Esą Apel nesutikęs tos 
sutarties • pasirašyti, nes ji iš
naudoja Vokietijos ūkį Sovie
tų naudai: rytų Vokietija turi 
mokėti už Sovietų prekes di
desnes kainas nei pasaulio rin
koje; Sovietai moka pigesnes 
kainas už prekes, kurias ima iš 
Vokietijos. Sutarti tada patvir
tino partijos vadas Ulbrichtas.

Amerikoje atkreiptas dėme
sys i organizuojamus vadina
mus “anti-universitetus” arba
"’kairiuosius universitetus”. To
ki “universitetai” yra jau New 
Yorke, Chicagoje. San Francis
co, Los Angeles, Gainville (Fla.)
Austin (Texas) ir kt. Juose tarp 
dėstomų dalykų krinta i akis ir 
toki kaip “tikroji padėtis Kini
joje’ ’, ' ‘seksualinio gyvenimo 
eksperimentai”. Tai “mokslai", 
kurie turi indoktrinuoti studen
tus komunistinėm pažiūrom, tu
ri sugriauti esamos visuome
nės galvojimą ir moralę.

Tu “universitetų" steigėjai, 
iniciatoriai yra dažnai komunis
tuojantis anarchistinis elemen-

tuviškos Didžiosios Savaitės. Ve
lykų ir kitų švenčių apeigos.

Dabar vyskupas pirmiausia 
rūpinasi Šiluvos šventovės rei
kalais. nes sausio mėnesį reikia 
sumokėti paskutinę dalį už jos
įrengimą, o dar trūksta 15 tūks
tančių dol. Jis įkartu su atitin- 
'kamom komisijom ruoš švento
vės šventinimo iškilmes ir 
religinį kongresą. Visos šios iš
kilmės įvyks ateinančiais me
tais rugsėjo 3-4.

Popieži ų Pauliu 
kviesią Maskvon?
Apie popiežiaus Pauliaus ga

limą kelionę Lenkijon daug 
kalbama, nors oficialaus kvieti
mo dar nėra. Newsweek pra
šneko ir apie galimą kvietimą į 
Maskvą. Tai būtų dar prieš ke» 
lionę į Varšuvą. Popiežiaus pa
tarėjai esą palankūs tokiai ke- 

^iionei. Jie samprotauja, kad po
piežiaus pasirodymas sustiprin
tų tikinčiuosius.

Jei tikrai Maskvai ateina to- 
•kis projektas į galvą, tai jos 
motyvai galėtų būti toki: 1. Po
piežiaus pasirodymas tik Len
kijoje galėtų sustiprinti separa
tistines nuotaikas. Jos būtų nu
stelbtos. jei popiežius į Lenki
ją atvyktų jau tik iš Maskvos.

2. Popiežiaus atvykimas bū
tų gera -propagandos priemonė 
prieš Vakarų kaltinimus religi
jos persekiojimu, kaip popie
žiaus atsilankymas J. Tautose 
dabar vartojamas -propagandos 
priemene kom. Kinijai priimti 
i J. Tautas. Amerikai smerkti 
Vietname. O namie religijai 
-persekioti Maskva turi užtenka
mai priemonių, kurias palaips-

maciją apie Baltijos valstybes 
tokioj spaudoj kaip New York 
Times.

Po lapkričio 13 manifestaci
jos. kuri buvo aprašyta minė
tame dienraštyje blankiai; dau
gelis buvo nustebinti ir dauge
lis savo nepasitenkinimą išreiš
kė laiškais redakcijai. A. Snieč
kus ėmėsi iš peties įtikinti lai- 
•kraštį dėl jo klaidingo kelio. 
Jis parašė kelis laiškus dienraš
čio vyr. redaktoriui George Pal
mer, laiškų nuorašus pasiųsta- 
mas leidėjų prezidentui Sulz- 
bergeriui. Laiškuose konkre
čiais pavyzdžiais kaltino laik
raštį neobjektyvumu, kada jis 
11,000 ar 14.000 dalyvių mani
festacijai teskyrė nereikšmin
gas eilutes, o negausingiem sė
dėjimo protestuotojam skyrė 
pirmą puslapį su iliustracijom, 
lyg tai būtų svarbios reikšmės 
įvykis. Nurodė laiške, kad lie
tuvių laikraščiai ir žurnalai (ku
rių sąrašą pridėjo), o taip pat 
2 mil. čia gyvenančių baltiečių 
seka ir teiraujas, kaip N. Y. Ti
mes aprašė lapkričio 13 mani

tas arba tiesiai komunistai — 
Maskvos, Kubos ar Pekingo ko
munistai. Tegul jų nedaug.
tokiam New Yorko “universite
te” esą apie 30 0 studentų ir 
apie 30 dėstytojų, panašiai Los 
Angeles, bet tai pakankamas
skaičius tų. iš kurių bus suda
romi agitatorių, indcktrinaci- 
jos kadrai.

Lig šicl komunistai visur sten
giasi insifiltruoti i intelektualus 
ir į proletariatą, tose klasėse ar 
visuomenės dalyse kurstyti 
nepasitenkinimą esama santvar
ka ir siekti naujos, kuria žada 
komunizmas. Bet Amerikoje nė
ra tokio “proletariato“, kokis 
reikalingas komunistam. Dar
bininkas čia neturi jokio pasi
tikėjimo komunizmu. Amerikos 
darbo unijos yra aštriausias ko
munizmo priešas. Tai parodė 
ir paskutinė AFL-CIO konferen
cija San Francisco. Komunistai 
susilaukia čia daugiau paramos 
ir bendradarbiavimo iš milijo
nierių. Bet milijonieriai tai ne- 
masė. Norėdami masės, komu
nistai ir tiesia meškere į stu
dentus. Pagauti juos į savo 
įtaką, sukelti jų protestą prieš 
esamą santvarką reiškia susida
ryti masinę atramą. Dėl to Los 
Angeles universiteto asistentas 
Joseph Byrd ir kreipiasi į stu
dentus. vaizduodamas juos 
-kaip didžiausius “proletarus”, 
labiausiai skriaudžiamus: “Uni
versiteto studentas šiandien 
yra labiausiai išnaudojamas as
muo mūsų visuomenėje”.

Amerikos plote netinka se
nasis šūkis “Visų šalių proleta
rai. vienykitės" — čia “proleta
rus” turi pakeisti “studentai” . 
Jei negalima įeiti į darbinin
kus, braujasi į studentus. Jei 
ne pro duris tai pro langą.

•
Dėmesio verta ir Vilniaus 

universiteto rektoriaus Kubi
liaus veikla Chicagoje. Jo veik
la nebūtų buvusi taip reikalin
ga. jei senatas būtu patvirtinęs 
sutartį su Sovietais dėl pasi
keitimo -konsulatais. Sovietam 
konsulatas Chicagoje labai svar
bus. Ypačiai tam. kad būtų pa- 
raližuotas antikomunistinis an- 
tisovietinis lietuvių, lenkų ir ki
tų veikimas. Kai sutarties tvir
tinimas atidėtas kitiem metam, 
tai prof. Kubilius turi “laikinai 
eiti pareigas”, vykdyt tekio kon
sulato funkcijas — infiltraciją 
tarp lietuvių verbuojant pir
muosius bendrininkus ryšiam.’

Jei ne pro konsulatą, tai pro 
mokslininkus, kultūrinių mai- 

festaciją. Priminė taip pat. kad 
šie susirašinėjimo dėl objekty
vios informacijos su N.Y. Ti
mes redaktorium laiškai bei ki
ta dokumentacija persiunčiama 
tų laikraščių bei kitų instituci
jų informacijai. Antrame N.Y. 
Times vyr. redaktoriaus G. Pal
mer atsakyme A. Sniečkui su 
priekaištu apgailestaujama, kad 
A. Sniečkaus laiškuose nebuvo 
priminta, kiek N.Y. Times infor
mavo apie Baltijos valstybes 
per dešimtį metų; apgailima, 
kad lapkričio 13 informacija N. 
Y. Times buvo per trumpa; taip 
pat informavo, kad A. Snieč
kaus laiško nuorašai bus per
duoti dienraščio skyrių viršinin
ku dėmesiui atečiai.

Kovoje dėl teisės būti išgirs
tam ir objektyviai informuo
tam šiame laikraštyje — tai vie
nas žingsnis pirmyn. Už jį A. 
Sniečkui — ačiū!

P.S. Dėmesio verta, kad žur
nalas “Business Week" gruo
džio 10 nr. paskelbė ištisą A. 
Sniečkaus laišką apie lapkričio 
13 manifestaciją.
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JOSEPH Y L RA SEK
Beer - Wine - Liquors 
and Light Lunches

1828 Carson Street S.S. Pittsburgh. Pa.
Tel.: 431 - 9266 1
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i LIBERTY HALL
Beatrice - Birute SHANOSKI, savininkė 

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus
2204 Carson Street Pittsburgh 3, Pa.

Tel. 1 -9821
s
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Season's Greetings
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WELDON’S PHARMACY
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JAMES E. WELDON, Ph. G.
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Phone: 462 - 5920

3502 Main Street Munhall, Pa.

MIUNCHENE, Vokietijoje, iš k. i d. amerikiečių klubo pirm. L. Scholteutener, vokiečių-amerikiečių klubo 
pirm, vokietė Fr. Hess,' GFWC pirmininkė M, Hasebrook, amerikietė I. J. Kessler ir LMK F-jos Miuncheno 
rajono pirm. A. Grinienė.

KAD VISĄ PASAULĮ APJUOSTU LIETUVIŠKA JUOSTA
Iš Liet. Motery Federacijos kluby veiklos Europoje

Šiai federacijai Rcmoje ats
tovauja V. Lozoraitienė. Šią va
sarą Romoje lankėsi ir GFWC 
pir-kė p. Hasebroock, vadovau
janti 11 milijonų, 56 tautų, 
50,300 klubam. LMKF-jos ats
tovė suruošė jai priėmimą, ku
riame dalyvavo 25 Įvairių mo
terų klubų pirmininkės, prel. 
V. Tulaba, prof. S. Yla, kun. 
B. Marikaitis, “Tempo” korės 
pondentas princas Rospigliesi, 
vengrų žurnalistė, vengrų buv. 
ministeris baronas Apper, žur
nalistas G. Papeff. mūsų daili
ninkai Viesulas, Melnikas, Vi- 
leišytė, albanietė visuomeninin
ke M. Fraseri ir kiti svečiai 
italai, amerikiečiai, vokiečiai.

P. Hasebroock savo kalboje pa
reiškė malonų pasitenkinimą 
lietuvių moterų veikla Ameri
koje ir užsienyje. Priėmimas 
daugiausia reikšmingas tuo, 
kad užsienio Įtakingi korespon
dentai turėjo progos išgirsti 
apie lietuvių pastangas Lietu - 
vos laisvinimo darbe.

P.M. Hasebroock su savo 
vyru, Nebraskos senatoriumi, 
ši rudeni dar lankėsi Miunche
ne. Jie inspektavo Laisvosios 
Europos radiją, kalbėjo Įvai
riuose parengimuose, rodėsi te
levizijoje ir t.t. Lietuvių Mote
rų Klubų. Federacijos Miunche
ne- vienetas. Jirayge su vokie- 
čių-amęr^iie^^hiptęrų ir ame

rikiečių moterų klubais suruo
šė priėmimą Amerikos namuo
se.
Pirmiausia p. Hasebroock su

sipažino su kiekviena atskirai, 
virš šimto ponių, jų tarpe 30 
lietuvių, kurios buvo pasipuo
šusios tautiniais drabužiais. P. 
Hasebroock yra didelė liaudies 
meno mėgėja. Tad ji gėrėjosi 
lietuviškais audiniais, gintarais, 
juostomis. Pasigyrė gavusi gin
taro karolius iš lietuvių mote
rų Amerikoje. Vokietijos lietu
vių moterų vardu viešnią pa
sveikino regionalinės valdybos 
pir-kė Alina Grinienė. Ji padė
kojo GFWC organizacijai už 
ypatingą dėrnęsįjr^ūsų okupuo
tai Lietuvai ir "už visokeriopą

WEISS & KATZ, INC. j
187 ORCHARD ST., N.Y. C. Tel. GR 7-1130 I

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.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
P.P. Rajeckai dalyvavo Esti

jos ilgamečio atstovo Johan
nes Kaiv laidotuvėse 1965 lap
kričio 27. New Yorke. Ta pro
ga Lietuvos atstovas evangeli
kų liuteronų bažnyčioje pasa
kė atsisveikinimo kalbą.

Lapkričio 28 Lietuvos atsto
vas ir ponia O. Kajeckienė da
lyvavo Čiurlionio ansamblio 
koncerte Baltimorėje. Lietuvos 
atstovas pasveikino Čiurlionio 
ansambli sidabrinio jubiliejaus 
proga.

1965.XI.29 Lietuvos atstovas 
dalyvavo baltiečių dipl. misijų 
šefų pasitarime Washingtone su 
velionies Johannes Kaiv pava
duotoju p. Emst Jaakson.

•
Lietuvos atstovas pareiškė 

užuojautą Belgijos ambasado
riui dėl Belgijos karalienės Elž
bietos' mirties ir ambasadoriaus 
kvietimu, su ponia O. Kajeckie- 
ne dalyvavo pontifikalinėse šv. 
Mišiose už velionę lapkr. 30 
Šv. Mato katedoroje.

•
Lietuvos atstovas taip pat 

pareiškė užuojautą Kuwait am
basadoriui dėl J.D. Abdullah 
Al -Sallin Al-Sabah, Kuwait emi- 
ro, mirties.

Gruodžio 4 Lietuvos atsto
vas kartu su kitais 65 dipl. 
misijų šefais, lydimi protokolo 
šefo ambasadoriaus Hand bei 
p. Valenti iš Baltųjų Rūmų, 
buvo nuskridę JAV Prezidento 
asmeniniu lėktuvu. Į Cape Ken- 
nedv, Fla.. dalvvauti Gemini 7 
pakilime į erdves.

Gruodžio 12 p.p. Kajeckai da
lyvavo penktame metiniame 
Jungtinių Tautų koncerte, 
rengtame dipl. misijų šefų, ak
redituotų JAV, garbei bei žmo
gaus teisių pabrėžimui. Koncer
tą globojo JAV prezidentas ir 
ponia Johnson bei JAV Vice
prezidentas ir ponia Humph-

rey. Po koncerto Lietuvos ats
tovas ir ponia O. Kajeckienė 
dalyvavo valstybės sekretoriaus 
ir ponios Rusk surengtame pri
ėmime^ Valstybės departamen 
te.

•
Pastaruoju laiku Lietuvos at

stovas ir ponia O. Kajeckienė 
dalyvavo Latvijos ministerio ir 
centralinės Afrikos. Thailan - 
do. Haute Volta ambasadorių 
priėmimuose, surengtuose tų 
kraštų Nepriklausomybės šven
čių proga. Jie taip pat dalyva
vo Vokietijos ambasados pata
rėjo ir ponios Erneoke priėmi
me.

globą, bei pagalbą lietuviam. 
Papasakojusi apie lietuvių pa
dėti Vokietijoje ir apie ketu- 
riu liet, moterų klubu veikla, i- 
teikė poniai Haselbroock ilgą 
tautinę juostą, prašydama ja 
apjungti viso pasaulio moteris.

Atsakydama p. Hasebroock 
sakėsi esanti sujaudinta jai ski
riamais šiltais žodžiais, o juos
tą parsivežusi pasikabins savo 
“Vyriausioj būstinėj” Washing
tone ant sienos, kad nuolat pri
mintų, jog reikia dirbti išlais
vinimui tos tautos, kuri turi to
ki aukštą kultūros lygi. Džiau
gėsi. kad apsilankymas Miun
chene dar labiau suglaudino ją 
su lietuvėmis. Prisiminė kele
tą kartų ir lietuvių moterų klu-

(nukelta į 5 psl.)

LAIŠKAS REDAKCIJAI
Gerbiamas Pane Redaktoriau,

Neturiu nuolatinės pramogos 
būti Darbininko skaitytoju ir 
paprastai i korespondencijose 
nebeatpažįstamus savo paskaitų 
atpasakojimus neatsiliepiu. Ta
čiau Jūsų komentarai lapkričio 
24 d. Nr. apie Toronte atskai
tytoji “nužemintųjų patriotiz
mą” tolokai prasišovė už įpras
tinių mūsų spaudoje priimtų 
falsifikavimo taisyklių ribų. Ne
su “Lietuvos Nepriklausomybės 
simbolio vadinęs arklio lavo
nu,” nesu skelbęs, kad man 
“nepriimtina tuo simboliu reiš
kiama Lietuvos nepriklauso
mos valstybės idėja.” nesu jos 
nei “atsisakęs", nei “vulgariai 
niekinęs”.

Ignoracija. žinoma, galima at
siprašyti etikos atsisakymą, kai 
pasitaiko saldi, kaip nuolat pasi-

kartojas nekaltybės praradi
mas, proga diskredituoti sveti
mąjį. Bet gal bus ir man atleis
ta, jei tuos, kurie pūvančio ark
lio paminėjime savaime Įžvel
gia Lietuvos Nepriklausomybės 
simbolį, palaikysiu rodančiais 
tam tikrų patologijos žymių, 
vengtinų visuomenės vaduose. 
Panašią patologiją kaip tik ir 
turėjau mintyje, cituodamas Ja- 
kov Lind novelę apie Baltazarą, 
lietuvį pabėgėlį Švedijoje, tėvy
nėje buvusi arklių pirkliu ir iki 
šiol palubėje tebelaikantį pū
vantį arklio lavoną — savo pra
eities didybės, -kurioje .jis yra 
save paskandinęs, simbolį.

Baltazaras, tiesa, dar užsiimi
nėja savo vaikų valgymu, juos 
išmirkęs ącto ir alyvos mišiny
je. Su pagarba,

Vytautas Kavolis

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

New York. N. Y.
Tel. RE 4-4428

Vedėjas: Helmut Vollmer i
KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai. p.p. j

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės i
Puikiausia vokiška virtuve: pietus-vakartenė į

£

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance
Apdraudimas gyvybės, namų, automobilių, baldų ir k. Namų par
davimas, apdraudos, Income Tax užpildymas. Mutual Funds — Pi
nigų investacijos.

Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šeštadieniais iki 6 vai. popiet.

87-09 Jamaica Ave., Woodhaven 21, N. Y. • Tel. VI 7-4477

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipkitės į <

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

110-04 Jamaica Avenue. Richmond Hill 18, N. Y. 
Tel. Virginia 6-1800

Siųskite į Lietuvą ir SSSR
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:

S. BECKENSTEIN, Ine.
118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525 

Cor. DELANCEY, N. Y. C.
Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais, 
išskyrus šeštadienius, nuo 9 ryto iki 6:30 vak.

S. Beckensteino krautuvėse kalbama rusiškai, lenkiškai, ukrainiškai
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey St.

Atsineškite ši skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
Tel. AL 4-8319 • 200 Orchard St., New York. N.Y. 10002
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Ko nori Pavergtų Tautų seimas

Ko siekia teologai ir ko siekia komunistai
Pokalbis su komunistais Vokietijoje (3)

Pavergtųjų Europos Tautų 
seimas, kuriam dabar pirminin
kauja Vijiko pirmininkas V. 
Sidzikauskas, išleido patraukliai 
apdailintą šešių skilčių sąlan- 
ką, kuriame pateikiama duo
menų apie tą seimą (angliškai- 
Assembly of Captive European 
Nations). Politinė jo pozicija 
taip apibūdinta:

‘ ‘Pavergtų Europos Tautų 
Seimas (PETS) neremia jokios 
esamos politinės grupės sieki
mų ir neteikia įgyvendinti at
eity jokios išskirtinės politinės, 
ūkinės ar socialinės valdymosi 
santvarkos. PETS gina paverg
tų tautų teise pasirinkti demo
kratinę tvarką, tokią santvar
ką, kokioje jos norėtų gyventi, 
kai bus atgavusios laisvę ir ne
priklausomybę. PETS, tačiau, 
prieštarauja totalistinėm san
tvarkom, būdamas Įsitikinęs, 
kad laisvė negali klestėti supan
čiota diktatoriškų įsakų”.

Naujame savo biuletenyje 
(ACEN News December 1965) 
atsako į laišką redakcijai. 
kuriame keliama abejonė, ar 
dcš'mtmečius išeivijoje esantie
ji žmonės beatspindi komunis
tų v^’demų žmonių siekimus ir 
begali pasakyti jiem, kokią po
litinę ar ūkinę santvarką jie tu
rėtų pasirinkti. Pavergtųjų Eu
ropos Tautų Seimo atsakoma:

“PETS atstovauja visiem pa
grindiniam rytinės vidurinės 
Europos politiniam sambūriam, 
išskyrus kraštutinę kairę ar 
dešinę. Siekdamas atstatyti pa
vergtų tautų teisę laisvai pasi
rinkti savo santvarką, seimas 
visada pasisako už demokrati
ne valdymosi santvarką, bet ne
sikėsina tą bendrybinę filoso
fiją paversti kiekvienam 'kraš
tui išskirtine programa. Dėl pa
vergtų tautų siekimų yra aiš
ku. kad jos, kaip pirma, taip ir 
dabar geidžia visiškai naudotis 
žmogaus teisėmis, Įskaitant po
litinę laisvę ir nepriklausomy

LUIS COLOMA

TAI BUVO
. ŠVENTAS

ŽMOGUS

(3)
VIENĄ DIENĄ Benita ilgai 

negrįžo iš tėvo namų, kur kas
dien eidavo po ankstyvų mi
šių. Grįžusi jauna moteriškė 
staiga prapliupo verkti.

— Kas tau yra? — sušuko 
Šančo išsigandęs.

— Tėtukas miršta... O ma
ma nieku būdu nesiduoda pri
kalbama pašaukti kunigą.

Benita metės į kėdę ir verk
dama papasakojo vyrui savo pa
sikalbėjimą su motina.

— Aš švelniai priminiau, kad 
būtų galima, pasinaudojant tė
tuko noru prieiti išpažinties, su
teikt jam šventus Sakramentus. 
Bet mama, išgirdusi tai, baisiai 
supyko:

“Ar ir tavo takia pat širdis 
iš akmens, kaip tavo vyro? — 
ji sušuko. — Nesupranti, kad 
tokios jautrios sąžinės žmonėm, 
kaip tavo tėvas, negalima pri- 

* mindinėti tokių dalykų. Žmogus 
toks dievotas, toks šventas! Ir 
šiandien ko nenumirė ik todėl, 
kad jam pasirodė, jog prisiar
tina paskutinė valanda”. 

be. Jos pareiškė tuos reikalavi
mus trumpais laisvės protar
piais, kaip 1956 metų Vengri
jos tautine revoliuciia, ir dau
gelį metų trunkančia pasyvia 
rezistencija. Tie patys tikslai, 
kaip aišku iš mūsų leidiniu, yra 
gairės, vadovaujančios PETS 
veiklai. Tuo pačiu metu PETS 
remia tuos reiškinius paverg
tuose kraštuose, kurie gerina 
rytinės-vidurinės Europos tau
tų būklę ir artina jas prie ga
lutinio laisvės ir apsisprendi
mo tikslo (E).

★

Ryšium su gruodžio 10 — 
septyniolikos metų su
kaktim nuo Visuotinių Žmo
gaus Teisių Deklaracijos priė
mimo Jungtinėse Tautose —Pa
vergtųjų Europos Tautų Sei
mas paskelbė aštuonių lapų 
faktų sąrašą, pavaizduojanti. 
kaip dar ir dabar deklaracijoje 
surašytosios pagrindinės žmo
gaus teisės tebėra laužomos ko
munistinių režimų valdomuose 
rytinės vidurinės Europos kraš
tuose. Sąraše yra 'nurodyta fak
tų ir iš Lietuvos.

Drauge su tų faktų sąrašu 
PETS išleido pareiškimą Jung
tinėse Tautose dalyvaujančiom 
valstybėm, kuriame kreipia dė
mesį į žmogaus teisių paneigi
mus pavergtuose Europos kraš
tuose. Jungtinių Tautų nariai 
prašomi paskubinti numatytą 
žmogaus Teisių Konvencijos 
■papildymą nuostatais dėl prie
monių užtikrinti konvencijos 
vykdymą visur.

Kol kas. J.T. nariai skati
nami tuojau įsteigti plačios 
kompetencijos komisiją tirti 
žmogaus teisių gerbimo padė
čiai devyniuose rytinės viduri
nės Europos kraštuose (įskai
tant ir Baltijos kraštus) ir pa
rengti apie tai pranešimą Jung
tinių Tautų visumos susirinki
mui. (E)

Sančo klausės savo žmonos 
atsidėjęs, paskui staiga paklau
sė:

— Ar žinai, kas yra tavo mo
tinos nuodėmklausis?

— Tas pats mūsų parapijos 
klebonas, — don Feliksas San- 
guesa, — atsakė Benita.

— Gerai. O ar tavo tėvas pa
galiau padarė testamentą, kaip 
kad ketino?

— Nežinau ir nesirūpinu tuo, 
— atkirto Benita, gūžteldama 
pečiais. — Kodėl klausi apie tes
tamentą?

— Tavo tėvas žadėjo man 
duoti geresnę dalį negu kitiem 
ir palikti po geroką sumą mū
sų vaikam.

— Man tai nerūpi, — atrė
mė Benita. — Man tiktai rūpi 
jo kūno ir sielos svaikata.

— Tavo tiesa. — tarė vyras 
pagaliau. — Apie tai reikia pa
galvoti: dar šiandien pats pasi
kalbėsiu su klebonu.

—o—
KLEBONAS buvo jau seny

vas, liesas, aukštas, iš pažiūros 
šiurkštaus elgesio žmogus.

Dr. A. Maceina Aiduose nu
žymėjo, kaip katalikų teologai 
Europoje pasirodė naivūs ko
munizmo supratime. Jis iškelia 
dar vieną jų bruožą — "visiš
ką abuojumą komunistę per
sekiojamos Bažnyčios atžvil
giu. . Susidaro labai keistas 
Įspūdis, kada Bažnyčios teolo
gai Vakaruose kalbasi su komu
nistais. vadina šiuos ‘ “mūsų 
draugai marksistai” (K. Rah
ner), o šie draugai Rytuose tą 
pačią Bažnyčią uja, persekioja, 
teisia kunigus, tremia vysku
pus. Galima įsivaizduoti įspūdi 
ir tų visų krikščionių, kurie už 
geležinės uždangos patiria apie

SPAUDOS 
KONFERENCIJA

Devynių pavergtų Europos 
tautų (Albanijos. Bulgarijos, Če
koslovakijos. Estijos, Latvijos, 
Lenkijos. Lietuvos, Rumunijos 
ir Vengrijos) žurnalistai New 
Yorke buvo sukviesti spaudos 
konferencijai gruodžio 7 PETS 
patalpose. Kcnferencijai vado- 
vado PETS pirmininkas Vac. 
Sidzikauskas. Apie PETS sieki
mus ir veiklą padarė praneši
mus gen. sekretorius Edmund 
Gaspar ir informacijos vedėjas 
Nelson Scacel. Aiškintasi įvai
rūs būdai, kaip PETS galėtų ge
riau informuoti amerikiečių ir 
tų devynių tautinių grupių spau
da. Tekiai spaudos konferenci
jai žadama sukviesti dažniau. 
Šį kartą dalyvavo virš 30 žmo
nių. Darbininkui atstovavo jo 
vyr redaktorius (s).

AZIJOS antikomonistinės konferencijos dalyviai Mani
loję. Nuotrauka iš ACEN News, December 1965.

— Kunigas klebonas mane 
pažįsta. —tarė Sančo. įeidamas 
į kleboniją.

— Ne, gerbiamasis, neturiu 
to malonumo.

Sančo lengvai pasilenkė ir iš
tarė savo vardą ir pavardę to
kiu tonu, tartum jį turėtų visi 
pažinti:

— Sančo Ortiz de los Pinares.
— A! — atsigodė klebonas.

— Sveikinu. Kas girdėti? Don 
Benito gerai laikosi?

— Don Benito gerai — pa
kartojo Sančo, žiūrėdamas į kle
boną nustebęs — Tai man pa
tinka! Puikiai laikos brangus 
mūsų senukas. Puikiai! Visai 
kaip nuogas žmogus dilgėlėse.

Sakydamas tai savo paprastu 
pašiepiamu tonu, Sančo be jo
kios atodairos atsisėdo ir užkė
lė koją ant kojos. Suerzintas 
klebonas norėjo kažką aitraus 
sakyti, bet Sančo pasiskubino 
paklausti:

— Ar kunigas klebonas neži
no, kad mano uošvis, kaip sako, 
stovi viena koja grave.
— Ką tamsta man sakai? 

Juk pati ponia Morales man sa
kė, kad priepuolis laimingai 
praėjo ir kad nebegresia joks 
pavojus.
— Tai sakė mano uošvė? Kas 

per nesąmonė? Ir kada ji tai 
sakė?
—Prieš tris dienas .... Kada 

buvo išpažinties bendrajai krikš
čionių motinų komunijai.

— Trauk galas tas motinas. 
Ar žinai, kunige klebone, kad

Pokalbių analizė tinka ir va
dinamiem "Ryšiam su kraštu" 
teisingai suprasti 

tokius susitikimus ir ypač ka- 
talkų teologų pareikštas min
tis. Karčia ironija buvo palydė
ti toki susitikimai, kai spauda 
paskelbė, esą Vengrijoje, nepai
sant susitarimo su Vatikanu , 
kaip tik šį pavasarį buvo suim
ti ir nuteisti keli kunigai —už 
tai, kad palaikė santykius su 
Vakarais. Argi tad nekeista: 
komunistai teisia kunigus Ry
tuose už tai, kam jie ieško san
tykių su nekomunistais, o ku
nigai Vakaruose išsijuosę ruo
šia susitikimus su komunistais”.
KO SIEKIA TEOLOGAI SUSI
TIKIMUOSE?

Autorius sumini jų pasiteisi
nimus. Vienas; teologai norį 
pateikti kemunistam tikrą su
pratimą apie Bažnyčios mokslą. 
Salzburgo suvažiavimas betgi 
parodė, kad komunistų ideolo
gai yra gerai susipažinę su 
Bažnyčios mckslu, nes kitados 
daugelis patys yra buvę krikš
čionys, o kai kurie susitikime 
net nurodinėjo katalikų kalbė
tojų nukrypimus nuo Bažnyčios 
doktrinos. Antras: teologai no
ri iš susitikimų patirti “auten
tišką marksizmo mokslą”. Tuos 
ju norus autorius vertina: “Tai 
girtinas tikslas. .Tačiau pasi
rinktas kelias yra nevykęs. 
Marksizmo ideologai dėsto su
sitikimu su krikščionimis metu, 
tiesa, tikrą marksizmą, tačiau 
dėsto taip, kad naivūs ir nesu- 

visa tai, ką pasakė mano uošvė, 
yra melas.

— O!
— Ir kad ji gerai tai žino.
— O! o!
— Ir žinai, kunige klebone, 

kodėl tai sako? O tam, kad ne
panorėtum aplankyti ligonio.

— O! o! o!
— Ir kad nepasakytum varg

šui seneliui, kad jis prisireng
tų mirčiai, nes gali kristi, ka
da to mažiausiai tikis.

Klebonas varstė savo apdė
vėtą tabokinę, lyg iš jos vi
daus būtų traukęs tuos reikš
mingus “O”-. Sančo pasakojo vi
sa. ką jam žmona buvo sakiusi 
tą rytmetį. Baigdamas paprašė, 
kad klebonas pavartotų savo į- 
taką uošvei ir ją palenktų leisti 
suteikti don Benito Paskutinius 
Sakramentus.

— Ta moteriškė — pastebė
jo Sančo — įsikalė sau į galvą 
kad jos vyras turi amžinai pasi
likti šiam pasauly. Senis jau va
ro septintą dešimtį, o tokiame 
amžiuje numirti nereikia jo
kios ligos, ‘kaip mirties. Po ply
nių! Daug girdėjau apie Amži
ną Tėvą, bet apie amžiną uošvį, 
kaip gyvas, niekados nesu gir
dėjęs.

Klebonas vėl ėmė varstyti 
savo tabokinę, žiūrėdamas iš 
padilbų į Sančo, paklausė:

— Taip, taip. Vadinasi, ir tes
tamento iki šiol nepadarė...

— žinoma, kad ne! — gyvai 
atsakė Sančo. —

Vėl pasigirdo reikšmingas 

sivokią krikščionys yra labiau 
klaidinami, negu pamokomi. 
Marksistai naudoja tas pačias 
sąvokas kaip ir krikščionys 
(laisvė, egzistencija, ateitis, vil
tis, kultūra ir t.t.), kurios ta
čiau marksizme reiškia visai 
ką kitą. Tačiau komunistų ideo
logai Šios priešybės ne tik ne
pabrėžia, bet ją tiesiog pasle
pia, sudarydami įspūdžio, esą 
marksizmas iš tikro tiktai pra
tęsia bei papildo tai, ką krikš
čionybė yra pradėjusi. Dėsty
dami marksistines idėjas, ko
munizmo ideologai nori ne ka
talikus teoretiškai supažindin
ti su šiomis idėjomis, bet juos 
laimėti praktiniam bendradar
biavimui. Todėl jie dėsto šias 
idėjas taip, kad jos katalikam 
pasirodytų ne tik priimtinos, 
bet net skanios. Jie patiekia 
marksizmą tarsi pyragaiti, ap
teptą šokoladu... Ar tai tin
kamas būdas marksizmui pa
žinti? Tai greičiau kelias, ku
riuo einant leidžiama save tik 
apgauti ir klaidinti”.
KO SIEKIA KOMUNISTAI?

Komunstai aiškiai žino, ko 
jie nori iš tokių susitikimų. Jų 
tikslus yra išreiškęs 1963 len
kų komunistas Jerzy Wiatr lai
kraštyje “Žycie Warszawy”, 
kalbėdamas apie “kultūrinius 
santykius su užsienine buržua
zija”. Šiais sąlyčiais, rašė jis, 
“yra kuriama nuotaika, kuri ka
pitalistinių kraštų visuomenę 
paruošia panaudot istorinę pro
gą ir įvesti pas save socializ
mą taikiu būdu”. Kitaip ta
riant. aiškina Maceina, "dialo
gą tarp komunizmo ir krikščio
nybės kemunistai supranta kaip 
priemonę vad. taikiai revoliuci
jai — komunistų partijos atė
jimui i valdžią legaliu rinkimų 
keliu. Mat. jau pats Marksas 
yra nurodęs dvi revoliucijos rū
šis: kruviną perversmo keliu ir 
taikią rinkimų keliu. Abidvi re
voliucijos siekia to paties tiks
lo — sunaikinti buržuazjos per
svarą gyvenime ir įvesti socia
lizmą. Skiriasi tik jų kelias i 
valdžią. Tačiau ir rinkimų ke
lių atėjusi Į valdžią proletari
nė klasė turinti jaustis, pasak 
Markso laimėjusi revoliuciją ir 
todėl neturinti išleisti pasiek

tos galios iš savo rankų.......
Marksas net priduria, kad tai
ki revoliucija gali labai greitai 

“O”, kuris nemaloniai užgavo 
Sančo ausį.

— Tai yra, — tarė toliau San
čo prikąsdamas lūpas. —testa
mentas, man rodos, buvo pa
darytas dar prieš mano jung
tuves, su jo dukterimi, bet, kaip 
tai lengvai suprantama, pas to
kį įvairių verslų žmogų neapsi
eina be kokių nors pataisų pas
kutiniu momentu.

— Taip.
— Bet, kunige klebone, tai vi

sai nesvarbus dalykas; visų pir
ma reikia pasirūpinti jo siela.

— Taip, taip.
— Kad vargšas nenumirtų, 

kaip pagonis.
— Taip, taip, senjore don 

Sančo, suprantamas dalykas. 
Nemanyk tamsta, kad neimu 
to dėmesin. Per 40 metų, kaip 
klebonauju, esu matęs daug sie
lų einant į pragarą dėl šeimos 
prisirišimo. Tačiau niekados ne
teko matyti, kad kas nors nu
mirtų iš baimės, kurią sukeltų 
Paskutinių Sakramentų priėmi
mas.

— Aš kaip tik tai sakau, ku 
nige klebone.

— O aš dar daugiau sakau, 
senjore don Sančo, — rūsčiai 
nutraukė klebonas. — Sakau, 
kad esu matęs tuos gimines taip 
mylint ligonį, jog jiem trūksta 
drąsos atlikti beveik rimčiausiai 
krikščioniškai pareigai ir atsa
komybei prieš Dievą už pražu
vusią sielą. Ir esu matęs, sakau, 
tas pačios gimines nesvyruo
jant nė valandėlės suduoti ligo

PRI lietuviško kryžiaus Italijos Alpėse sustoja pasižiūrėti ir Afrikos ne
grai.

■virsti kruvina revoliucija, jeigu 
opozicija nenusiledža ir reika
lauja komunistu partija valdyti 
pagal konstituciją. Tada šį opo
zicija turinti būti tramdoma jau 
prievarta. Kadangi vakarų Eu
ropoje šiandien kruvina komu
nistinė revoliucija yra praktiš
kai neįmanoma, todėl vieninte
lis kelias įvesti socializmui yra 
taiki revoliucija. Bet šiai tai
kiai revoliucijai laimėti reikia 
atitinkamos visuomeninės nuo
taikos. Šią nuotaiką ruošti tad 
ir turi, komunistų pažiūra, su
sitikimai (arba dialogas) tarp 
krikščionių ir komunistų. Tai 
aiškus tikslas ir aiškūs žo
džiai”. /

“Visa tai apžvelgę, esame tie
siog verste verčiami dabar Va
karuose vykstantį dialogą tarp 
krikščionybės ir komunizmo pa
vadinti Veksrų krikščienybės 
klystkeliu, vedančiu krikščionis 
į katastrofą”.
KADA DIALOGAS GALIMAS?

“Dialogas tarp marksizmo ir 
krikščionybės yra galimas, ta
čiau tik pakankamai giliai i- 
žvelgus į tikrąją abiejų pašau 

niui paskutinį, kaip prancūzai 
sako, “malonės mūgį” (coup de 
grace), kada buvo kliudomi jų 
interesai... Taigi sakai, testa
mentą surašė ir gal nesurašė

— Kunige klebone, — pašoko 
Sančo, — tai, ką tamsta pasa
kei apie pragaištingą prisiriši
mą ir perdėtą atsargumą, būtų 
galima pritaikyti mano uošvei. 
Bet ką pasakei apie materiali
nius išskaičiavimus, nei man 
nei jos vaikam negali būti pri
taikyta. Supranti mane, kunige 
klebone-

— Dievas supranta mus vi
sus, — atsakė klebonas išlydė
damas savo svečią.

Rytojaus dieną dona Tula net 
pašoko iš kėdės, kada tarnaitė 
atėjo ir prie ligonio pranešė , 
•kad atėjo klebonas.

— Kas čia per rykštė- —su
šuko išsigandusi. — Pasakyk, 
kad manęs nėra namie, kad esu 
užimta, kad ...

— Kunigas klebonas sako, 
kad būtinai su tamsta turi pasi
matyti.

— Kas atsitiko — paklausė 
ir don Benito išsigąsdamas.
— Ar aš žinau? Gal koks lab* 

daros posėdis ... Pasakyk jam, 
kad palūkėtų kabinete, —palie
pė dona Tula savo tarnaitei.

— Tai kodėl jo nekvieti čia 
—paklausė don Benito, kiek at
sigavęs iš išgąsčio ir norėdamas 
kokios nors pramogos.

— Niekados! — šūkterėjo do
na Tula. |

— Bet, mano brangioji, juk 

iėžiūrų prasmę ir tikslus. To
kios gilios įžvalgos į komuniz
mo pagrindus bei kėslus Vaka
rų krikščionims dar labai stin
ga. todėl jie yra dar- nepasiruo
šę minėtam dialogui.

šis dialogas turi būti grum
tynės už tiesą, o ne susiartini
mas praktinėje plotmėje, iš ku
rios krikščionys visados bus pa
šalinami, kai kemunistai savo 
tikslų pasieks.”

“Paskutinė išvada, plaukian
ti iš viso šio klystkelio, yra pa
sakyta jau pcp. Pijaus XI mi
nėtoje enciklikoje: “Jei apsiga
vusieji prisidės 'prie komuniz
mo pergalės jų šalyje, jie pir
mieji bus aukos jų pačių klai
dos” (Divine Redemptoris).

negyvename epidemijų laikais; 
nėra pavojaus, kad klebonas at
eitų nuo užsikrėtusiųjų.
— Tai ne todėl mano Beni.. 

Nenoriu per daug susidėti su 
tais ponais. Tegul nueina į ka
binetą.

Pasikalbėjimas užtruko pusę 
valandos. Niekad niekas nesu
žinojo, apie ką jie kalbėjo. Tik
tai buvo pastebėta, kad nuo to 
laiko nė karto dona Tula ne
priėjo prie klebono klausyklos.

—o►—
VIENĄ DIENĄ, kada visa šei

ma buvo susirinkusi ligonio 
kambaryje, dona Tula apskel
bė. jog ji prašysianti arkivysku
po leidimo laikyti pamaldas na
muose, kad don Benito galėtų 
patogiai išklausyti mišių. Kalė
dų gi išvakarėse būsiančios at
laikytos Bernelių mišios, ir visi 
kartu vidurnaktyje eisią šven
tos Komunijos.

— Visi kartu, — pakartojo 
saldutėliai dona Tula. — Ir tu, 
Beni, taip pat. Matysi, kokia tai 
graži, graudi iškilmė.

Don Benito išsišiepė.
— Tu ir vėl Na. ir ko —su

barė dona Tula. — Su kokiais 
skrupulais dabar išvažiuosi

— Tai jokie skrupulai, —rūs
čiai atrėmė don Benito. — Kas 
turi 70 metų ir reumatizmą, tas 
nesikelia melstis vidurnaktyje.

Dona Tula sumišo, bet už 
valandėlės dievotai tarė:

— Taip, mano brangiausias, 
bet juk reikia ką nors paaukoti 
Kūdikėliui Jėzui, kad tai būtų 
ir mažas nusimarinimas.

Sančo klausė nepertraukda
mas savo uošvės plepėjimo. Pa
galiau neiškentė ir pro dantis 
prakošė:

— Ta, ta, ta! Puiki ta mūsų 
dona! Ji galvoja, kad mirtis pa
lauks, įsikišusi rankas į kišenę, 
kol ją pakvies į vigiliją.

(Bus daugiau)
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Kun. PRANCIŠKUS P. PLANTES į 
Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas
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GLOBE DISTRIBUTORS
Manager W. W. Szuba
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ALL POPULAR BRANDS OF BEER 
Home Delivery 

Phone: 462-2833
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Sveikiname gimines, visus draugus ir pažįstamus. Linkime į 
linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Miami, Fla. — Poetė Eli
zabeth Antonova yra plačiai ži
noma JAV. Neramios politi
nio gyvenimo bangos ją atnešė 
į Miami, kur ji yra gerai įsikū
rusi ir pasižymėjusi, kaip dide
lė visuomenės veikaja. Ji popu
liari, kaip įdomi paškaitininkė, 
lektorė trumpalaikuose kursuo
se ir kitose programose. Giliai 
t:kinti, pilna dvasinio malonaus 
žavesio, ji patraukia daugelį, ku
rie randa paguodos ir šilimos, 
spindinčios iš jos asmens. Ji 
atjaučia kiekvieną ir stengiasi 
kuo galėdama padėti.

Bahai Society N.Y. City rašo: 
“Mes reikalingi Jūsų dvasios. 
Jūsų užuojautos, supratimo ir 
meilės. Didi dvasia švyti Jumy
se”. Alice Hugher N.Y.C.: “Jūs 
turite retai pasitaikantį huma
niškumą, kuris taip labai rei
kalingas daugeliui.” Carolyn 
Pearce Miami Womans Club: 
“Jūsų šviesus asmuo spindi ža
vesiu ir Jūsų kalba, pasakyta 
bankete, buvo kažkas neišpasa
kytai gražaus. Jūs taip nepap
rastai nuteikiate mus ir darotės 
artima mums visoms.”
Elizabeth os Antonovos eilėraš

čiai buvo ir yra spausdinami— 
“Writer’s Diget, Heatstone, The 
Lyric, Christian Home, Ameri
can Weaver ir daugelyje kitų 
žurnalų. Jos skaitytos paskai
tos: Town Hall New Yorke, 
Clubs and Schools in Miami, 
Florida, ir Connecticut ir N.

Carolina. Be to, poetė yra na
rė įvairių poetų draugijų.

Dar tenka priminti, kad poe
tė Liza Antonova yra didelė 
bičiulė lietuvių Miami, o taip 
pat ir estų bei vengrų, nes ir 
ji pati pabėgėlė, per stebuklą 
išgelbėta iš kalėjimo, į kurį pa
teko, tik už tai, kad jos tėvas 
'buvo pulkininkas dar prie ca
ro. Poetė labai domisi Lietuvos 
istorija, ypač kur lietuviai ku- 
nigaikščrai-štytės buvo susigi
miniavę su rusų kunigaikščių 
šėmomis

Liza Antonova yra ištekėju
si už turtingo amerikiečio pre
kybininko, įtakingo Miami ir 
daug padeda pabėgėliam.

Poetės eilėraščiuose atsispin
di gilesnės filosofiškos mintys, 
mistika, jos dvasinis nusiteiki
mas. Keletą trumpučių eilėraš
čių, parašytų anglų kalba, čia 
išverčiau pavyzdžiui pateikti.

J. Narūne

IŠPAŽINTIS
Nėra kalti
nei jie, nei jis, nei ji.
Aš tik pati 
buvau staigi. 
Graudu
ir lieku nerami.

UPELIS
Džiaugsmas užgimsta sieloj. 
Tai dieviška žiežirba, — 
mes ją ižiebiam 
tamsoj.

ELIZABETH ANTONOVA

Džiaugsmas užgimsta tavy. 
Leis juokui lietis linksmai, 
tartum, upeliui, kur liuoksi 
laisvai
Šviesiu sidabru 
tarp akmenų.

LAIME

Laimė ateina
ir beldžiasi į tavo duris.
Ar tu ją girdi?
Ar tavo žingsniai lengvi 
jau liečia grindis?
Bet jeigu tu delsi, — 
laimė nueina.
Nueina ir beldžias 
į kitas duris.

Elizabeth Antanova

JURGIO GLIAUDOS “KAUKIŲ BALIŲ” PAMAČIUS
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PAUL, MILDRED ir CHARLENE YUTZ 
savininkai

PAUL’S SUPER MARKETS

Home Office: 960 E. 8th Avenue, Munhall, Pa.
Munhall - Whitaker - West Mifflin - Duquesne, Pa.

SEASON’S GREETINGS

BLACK & WHITE MARKET
CHARLES BURKE, Prop.

f 3414 MAIN STREET
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Jurgis Gliaudą ligšiol mums 
daugiausia pažįstamas kaip 
gabus ir produktingas novelis- 
tas, parašęs eilę romanų ir ga
vęs keletą premijų. ‘ ‘Kaukių 
balium” išėjo į literatūros ba
rus kaip puikus psichologas, 
subtiliai Įžvelgęs Į kasdienines 
žmonių silpnybes ir meistriškai 
apvEkęs jas komedijos forma. 
Tą ilgai lauktą komediją lap
kričio 27 matėme Los Angeles 
scenoje Balfo parengimo metu. 
Komediją publikai Įvado žo
džiu pristatė rašytojas J. Tūri
nis, trumpa charakteristika api
būdindamas jame keliamas 
kasdienines problemas, sutin
kamas kiekviename žingsnyje 
santykiaujant su žmonėmis, 
draugais, bendradarbiais, biz-

LOS ANGELES lapkričio 27 suvaidinta 2 veiksmų komedija “Kaukių Ba
lius”. Vaidinimą rengė Balfo skyrius. Viduryje sėdi veikalo autorius J. 
Gliaudą. Nuotr. L. Briedžio.

Sveiki, sulaukę Šventų. Kalėdų!

JOE’S TAVERN
JOSEPH V. STRATKA, Prop.

FINE LIQUORS — HOT LUNCHES

610 Ann Street Homestead, Pa.
Phone: 461 - 9491

Season's Greetings

COMMUNITY PHARMACY

Prescriptions — Sick Room Supplies

I 815 Ann Street
I
I 461-3442

Homestead, Pa.
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i Season’s Greetings

CAPITOL CLEANERS
TAILORING — Same Day Service

> 8th and McClure MUNHALL. Pa. '

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų

AL. LUTHERAN
Radio Dispatched Service 

Distributor of all Local and Premium Beers 
1410-12-14 MIFFLIN ST. HOMESTEAD, PA.

Phone: 46L3133

Norite geros meniškos fotografijos —
PORTRETO - ŠEIMOS - VAIKŲ 

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

VYT. MAŽELIS
Tel. HYacint 7-4677

422 Menahan Street, Ridgewood, Brooklyn, N. Y.

LITAS Investing Co. Inc. į
kviečia

Pirkti akcijas su garantuotu dividendu ir augančia verte
Taupyti — atidarant sąskaitą (ligi 5^2%)
Skolintis automašinoms, namų remontui, akcijų pirkimui

Dėl prospekto ir kitais reikalais:
V. VEBELIŪNAS. 100-21 89th Ave.. Richmond Hill N.Y.; HI 1-6799
Darbo valandos: šiokiadieniais 6-9 vai. vak.; šeštadieniais 9-4 vai. 

CHICAGO. ILL.: 6775 So. Western Ave., tel. GR 6-2242 
Darbo valandos — trečiadienį ir penktadienį vakarais, 
šeštadienį nuo 10 iki 3 vai. popiet.

WINTER GARDEN TAVERN
Inc.

VYTAUTAS BELECKAS
Savininkas

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

1883 MADISON STREET
BROOKLYN 27, N.Y.

(Ridgewood)

Tel. EVergreen 2-6440

WHITE HORSE TAVERN
baras - restoranas
PRANAS BRUČAS, savininkas

86-16 JAMAICA AVE. Woodhaven, N.Y. 11421
Tel. Virginia 6-9519

.SALĖ VESTUVĖM, SUSIRINKIMAM BEI KITIEM POBŪVIAM 
Salėje gali tilpti 100 dalyvių

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sav.

36-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11206
Telefonas STagg 2-5938

nio partneriais.
Aktoriai, dramos sambūrio 

nariai, daugumoje jau pažįsta
mi, daug kartų scenoje maty
ti. Bet šioje komedijoje, ne vie
nas jų taip naujai sužibo, įsigy
vendami į savo roles, jog jau
tei, kad vyksta tikrasis gyveni
mas, o ne sceninis pastaty
mas. Tokio vaidybinio įsijauti-
mo tegalima tikėtis iš profe
sionalų aktorių. Tai rodo, kad 
režisorė D. Mackialienė, talki
ninkaujant S. Batkienei, įdėjo 
nepaprastai daug jėgų ir talen
to. Čia matei žmogų su viso
mis jo silpnybėmis ir širdies 
piktžolėmis: v aidmainiavimu
prieš savo artimą, apkalbom, 
komplimentų nenuoširdumu ir 
eile kitų neigiamybių. Vaidybi
niai stiprus buvo K. šakys Gur- 
gulio rolėje, Natūralūs bei pui
kūs V. Gilys (Vėjūnas), Dovy
daičiai (Eikus ir jo žmona), taip 
pat jų partneris L. Medelis. Iš-
tisai charakteringos J. Kvedie- 
jiė (Rožės rolėje). I. Keselytė 
(Baltienė), Ž. Stroputė (Tose). 
Savo rolėms buvo tinkamai pa
rinkti: V. šulaitis (dailininkas 
Rimas), J. Janušauskas (šla
vėjas) ir D. Tuminaitė (Gyveni
mo kaukė). Gražios dekoracijos 
buvo dail. A. Žaliūno.

Tenka ne tik pasidžiaugti, 
bet ir nusistebėti Jurgio Gliau- 
dos kūrybiniu pajėgumu. Savo 
“Kaukių balium’, kaip ir anks
tyvesniais kūriniais, jis su - 
griauna daugelio pažiūrą, kad 
rašytojas gali išvystyti savo ga
bumus ir kūrybinį pajėgumą 
tik gyvendamas sąlygose jį įga
linančiose pilnai atsidėti kūry
biniam darbui. Tokias sąlygas 
pripažintas rašytojas paprastai 
turi tik savo tėvynėje. J. Gliau-

da gyvendamas emigracijoj ir 
dirbdamas kasdieninį sunkų, 
jam neįprastą darbą, nieko 
bendra neturintį su kūryba, su
gebėjo savo literatūrinį poten
cialą taip sutelkti ir iškilti į 
pirmaeilių kūrėjų viršūnes. 
Tuo labiau nuostabu, kad jo 
kūrybinis pajėgumas kulmina

cijos punktą pasiekė jam per
žengus pusės amžiaus ribą.

Pasibaigus veidinimui ir 
scenoje pasirodžius autoriui, re- 
žisorei ir aktoriams, jie buvo 
sutikti audringais plojimais, o 
autorius ir režisorė apdovanoti.

I. Medžiukas

TAUTOS FONDO PRANEŠIMAS
Praėjo sėkmingas Vilko sei

mas. Artinasi 'kiti dideli Kalė
dų ir Naujųjų Metų įvykiai. 
Prieš juos geriausias laikas 
prisiminti Lietuvos laisvinimo 
problemas bei kovas, kurias ve
da Vilkas ir tas kovas visais 
būdais paremti. ’

Juozas Audėnas, Vliko gene
ralinis sekretorius, prisiuntė 
Tautos Fondui 25 dol. auką, 
vieton juos išleidęs švenčių at
virutėms siuntinėti.
Taip padaroma dviguba nau

da: viena, atkrinta rašymo dar
bas, ir antra, gera parama Lie
tuvos laisvinimo darbams. Ver
tėtų visiems šiuo geru pavyz
džiu pasekti.

Be to, bendra tvarka Lietu
vos išlaisvinimui prisiuntė au-
kas:

Po 100. dot: Liet. Taut. Są
jūdis. Maž. Liet. Rezist. Sąjų- 
dis. Liet. Darbo Federacija (jų 
met įnašai). Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis — auka.

Po 20 dol. E. ir V. Rasteniai.
Po 10 dol. A. Pakalnis, M. D., 
A. Razma MD. R.J. Sidrys, MD, 
kun. J. Tautkus, dr. arch. A. 
Kulpavičius, prof. A. Salys, Pr. 
Lekutis. G. Stančienė, Br. Smil
kė, V. Šimkus, A ir J. Dagiai, 
L.V.L.S.-goš Chicago skyrius.

Per įgaliotinius: Chicagoje—
B. Vitkus 100 dol. gavo iš: 50 
dol. prof. dr. J. Meškauskas, 
20 dol. pats įgal. B. Vitkus ir 
po 10 dol.: A. Repšys, J. Saba
liauskas ir X. Y.

Įgal. St. Eivos, Brockton, 
Mass. — 107 dol. aukavo po 
10 dol. V. Beržinskas, A. Beru- 
lis, K. Keblinskienė, A. Šedui
kis, P. Petkelienė, J. Laurinai
tis. Z. Linkys, St Grušas, V. 
Sužiedėlis ir St. Eiva ir 5 dol. 
V. Tamulis, V. Skobeikienė — 
2 dol.

Įgal. M. Karašos, Baltimore 
Md. 40 dol. aukavo po 10 dol.: 
A. Polianskienė, A.D. Lažaitis,
C. Surdokas ir pats įgal. K. 
Kudla.

Įgal. M. Karosos. Baltimore, 
Md. gauta 10 dol.

Visi įgaliotiniai labai prašo
mi aukų teikimą suaktyvinti, 
o JAV LB apylinkių valdybas 
prašome nuoširdžiau taikinti 
Tautos Fondui įgaliotinių sura
dime savo vietovėse.

Aukas siusti Lithuanian Na
tional Fund prelato J. Balkūno 
adresu: 64-14 46 Rd., Mas- 
■peth, N.Y. 11378. Visi aukoto
jai skelbiami spaudoje.

Visiems nuoširdžiai dėkoja
Tautos Fondo valdyba

JUOZO ir IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . . . Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno.
103-55 LEFFERTS BLVD. RICHMOND HILL. N. Y.

Telefonas: Virginia 3-3544

REPUBLIC Liquor Store, Inc.
322 Union Avenue, Brooklyn II, N.Y.

Telefonas EV 7-2089
JUOZAS BRUŽINSKAS, vedėjas 

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
šventėms bei kitokioms progoms

S & G MEAT MARKET
ANTANAS VAITKUS, vedėjas

MAItre O.AUTOf

84-09 Jamaica Ave., Woodhaven 2I, N.Y................ Tel. VI 9-5077
340 Grand Street, Brooklyn II, N.Y.................... Tel. STagg 2-4329
91-I5 Jamaica Avenue, Woodhaven, N.Y. — Tel. 44I-4554

Papigintomis kainomis priimame užsakymus 
VESTUVĖMS ir POBŪVIAMS

Pristatome j namus lietuviikus skilandžius ir sūrius 
We take all orders special price for Weddings and Parties 

Home-Made Bologna
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Tarp Brooklyno veteranų judriausias
Petrą J. Montvilą aplankius

Susirinkime, koncerte, vaidi
nime — visur jį pamatysi. Jis 
mikliai pakyla iš avo įkėdės, 
pasisukioja su savo foto kame
ra, palenkęs galvą ir visas -link
telėjęs. Linktelėjęs gal dėl savo 
aukštumo, o gal ir instinktyviai 
vengdamas prasikišti pro kitus.

Iš pažiūros vargiai kas pasa
kys, kad jis priklauso prie Broo
klyno lietuvių veikėjų vetera
nų; kad jis savo metais vejasi 
savo draugus — Matą Miluką ir 
dar toliau metais nubėgusį Ka
zimierą Krušinską.

Korespondento akis jį užkliu
vo ne dėl jo amžiaus 77 me
tų, taigi ne dėl “jubiliejaus”, o 
tik dėl to, kad jis tebėra “vi
sur esantis” ir kad savo veiklo
je reiškėsi 'kitaip nei minėti jo 
draugai veteranai.

Tai Petras Montvila.
Prakalbink jį ir paleisk jo at

siminimų srovelę. Pasiteirauk, 
'kaip jis čia atsirado, kaip ver
tėsi. Pamatysi, kaip ne su vie
nodu entuziazmu jis ims pasa
koti savo -praeities epizodus.
NUO CARO:

Ramiai pasakoja, kaip iš Nen- 
driniškių kaimo (Lietuvių Enci
klopedijoje klaidingai pasakyta: 
Nendriškių), Mariampolės para
pijos 1907 metų rudenio naktį 
jis brido per Širvintą į Prūsus. 
Ne uždarbiai aukso šalyje jį ta
da viliojo. Jis buvo 20 metų vy
ras ir nenorėjo tarnauti caro 
armijoje.

Pasakoja ramiai, kaip Prū
suose praleido 5-6 savaites su 
dviem kitais draugias, nes rei
kėjo gydytis akis. Trachoma ta
da buvo didžioji kliūtis į Ame
riką. Buvo proga pažinti lietu
vių gyvenimą Prūsuose, ir jis 
patiko: tvarkingi, savim pasiti
kį žmonės, gražiai apsirengę, ir 
bažnyčioje tvarka. Paskiau juos 
prisimindavo, rasdamas pana - 
šumo tarp jų ir Amerikos žmo
nių.

Kelionė i Amerika buvo sėk
minga, ir 1907 prieš Kalėdas 
jau pasiekė Chicagoje pussese
rę ir dėdę Lelešių (kuris pas
kiau su Olšausku steigė spaus
tuvę ir išleido “Lietuvą”). Chi
cagoje darbas popierio fabrike 
nebuvo prie širdies. Išvyko į 
Pennsylvaniją, į anglių kasyk
las.
TAI NE MAN:

Mainierius Strolys sutiko pa
siimti jį į kasyklas kaip savo 
padėjėją. Pasakė dieną ir valan
dą, kada jis turi atvykti prie 
kasyklos. Petras laukia, bet 
Strolys nepasirodo. Tuo tarpu 
iš kasyklos iškelia vieną pusgy
vį, atvyksta ambulansas ir iš
keltąjį nusiveža. Kitą vakarą nu
siveža antrą. Ir trečią dieną tas 

1909 METAIS Petras Juozas Montvila (k.) ir giminaitis Feliksas 
Montvila.

pats vaizdas. Petras ima galvo
ti: sako, čia dirba 300; jei kas
dien po vieną ir jei aš būsiu ga
le, tai mano eilė ateis po metų. 
Ne, čia nenoriu ... Bet dirbti 
vis tiek pradėjo. Ir pirmus ang
lies pinigus gavo — kas dvi 
savaitės po 20 dol. Sykį su 
draugu užtaisė sprogdinimą. 
Pasitraukė į saugią olą. Bet su
perintendentas su pora kitų per 
anksti nuėjo patikrinti, tada 
sprogo, jį teko iškelti ir perduo
ti ambulansui negyvą. “Užmu
šiau žmogų”- Petras apsispren
dė: čia daugiau nebūsiu. Po 11 
mėnesių, neištesėdamas metų, 
iki ‘ ‘ateis jo eilė’ ’, atsirado 
Brooktyne.
SIUVĖJO DARBE:

Stojo siuvyklom Pradėjo nuo 
3 dol. savaitei, paskui pakilo 
iki 7-8. paskui persirito per 14, 
o po antrojo pasaulinio karo ir 
per 100 dol. savaitei. Bet pra
džioje ir pragyvenimas buvo ki
toks. Šeimininkei už būtą ir iš
laikymą savaitei mokėjo 3 dol., 
žiemini gerą apsiaustą nusipir
ko už 20 dol. Kai vedė ir savo 
butą įsigijo, mokėjo savaitei 8 
del., kas mokėjo 12 dol., buvo 
jau laikoma brangu ir butas tu
rėjo būti “ištaigingas”, t.y. su 
vonia.

PETRAS MONTVILA Nuotr. P. Ąžuolo

Petras prosino. Prosino per 
visą gyvenimą. Brocklyne švar
kų apsiaustų pečius. Tą vieną 
dalį — per 20 metų, tik prieš 
dešimtį metų išeidamas į pen
siją. Sakytum, -tai nuobodu. Bet 
įdomu buvo kas kita, šalia dar
bo.... Ir apie tai Petras jau ki
tokiu tonu, žiburiuojančiom aki
mis ima sekti, kokis tas Brook- 
lynas tada rodės ’kitoks, kokis 
jame buvo verdantis, putojan
tis gyvenimas. Tada ir Grand- 
strytis žėrėjo — nepalyginsi su 
juo dabartinės Jamaicos Ave
nue. Lietuvių tada apie Grand- 
strytį buvo kimšte -prisikimšę. 
Lietuvių Siuvėjų unijoje buvo 
trys skyriai: moterų, prosinin- 
kų, siuvėjų-mašininkų. Narių 
apie 2,500. O dabar kiek tų 
lietuvių siuvėjų beliko — gal 
apie trys šimtai. Buvo tada 35 
llietuvių siuvyklos. Didžiausia 
buvo Miko Bučinsko, prie Vil- 
liamsburgo tilto, toliau — Bru- 
soko. labai moderniai įrengta 
su visais patogumais darbinin- 
ninkam — J. Biržiečio. O 
lietuviai siuvėjai tada veikė ne 
tik siuvyklose. Ir -pasakotojas 
dar labiau palinksta, tarsi at
skleisdamas slapto veikimo, po
grindžio paslaptis.

STREIKUOSE IR "DRAUGYS
TĖSE":

Kai 1912-13 kilo didieji strei
kai, lietuviai siuvėjai buvo vie
ni iš aktyviausių. Streikų komi
tetuose buvo ir Petras Montvi
la. Ne visada išeidavo gerai. Sy
kį, pasakoja, grįžo mūsų vyrai 
iš Manhattan© gerokai apkru- 
vinti. Manhattan© siuvyklų sa
vininkai pasamdė mušeikas, kad 
tie sudorotų piketuojančius.

Putojo gyvenimas ir “drau
gystėse”, kurios veik visos va
dinosi šventųjų vardais — šv. 
Juozapo draugystė, šv. Jurgio 
draugystė ... Pasakotojas minė
jo ir pavardes tokių apsukrių
jų, kurie draugystes steigė vie
ną po kitos ir visose jose įsi
taisė į sekretorių pareigas. Apie 
vienos draugystės sekretorių na
riai ėmė garsiai kalbėti, kad 
jis iš sekretoriavimo ir savo 
“trepus karpetais išklojo”. Šv. 
Jurgio draugystė, kuri turėjo 
apie 2000 narių ir tekį sekreto
rių, balsavo ir išmetė sekreto
rių. bet jam vis tiek liko “tre- 
pai su karpetais”. Kūrėsi ir 
korporacijos. Viena tokia kor
poracija supirko aplinkines sve
taines, jas perdavė valdyti kaip 
kontraktoriui vienam bizniš-

DAINAVOS stovykloje spalio 3 atžymėta statoma centrinio namo vieta. Iš d. į k. kun. V. Dabušis, dr. Adol
fas DamuSis, Jonas Buitkus, Juozas žemaitis, kun. Petras Patlaba, Bronius Polikaitis su sūnumi ir kiti.

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
Anita Navickaitė-Karns, žino

ma solistė'Miami antrą kar
ta yra pakviesta vietinio dra
mos būrelio Miami Beach vai
dinti Gilbert ir Sullivan para
šytoje komedijoje “H.M.S. Pi
nafore”. Vaidinimas buvo gruo
džio 11, Miami Beach High 
School patalpose.

Sidabrinės pomirtinės sukak-

Baltimores žinios
Christmas Party surengė šv. 

Alfonso suaugusiųjų klubas 
šeštadienio vakare, gruodžio 11. 
Klubo nariai su savo draugais 
maloniai praleido laiką kalėdi
nėje nuotaikoje. Nariai viens 
su kito pasidalino kalėdinėmis 
dovanom. Buvo loterija, kurio
je laimėta gražių premijų.

Kalėdų vaidinimą ruošia šv. 
Alfonso mokyklos vaikučiai 
sekmadienį, gruodžio 19. Vai
kai šiomis dienomis su seselėm 
kazįmierietėm uoliai repetuoja 
•tam vaidinimui. Vaikučiai ma
lūnai kviečia visus į jų links
mą vadinimą. Vaikučiai savo 
danomis ir giesmėmis visus 
nuteiks Kalėdų dvasia ir tokiū 
būdu visus paruoš šventėm. 
Programa prasidės 3 vai. po
piet šv. Alfonso salėje.

Kalėdinių sveikinimų gali - 
ma įsigyti šv. Alfonso kleboni
joje. šie gražūs sveikinimai yra 
anglų ir lietuvių k. Kas norėtų 
įsigyti plctkelių ar pasiųsti sa
vo giminėm į kitus miestus, ga
li jas ir įsigyti klebonijoje.

Scdalietės, šios energingos ir 
paslšventusios moterys, šiomis 
dienomis prieš Kalėdas lanko 
lietuvius senelius įvairiuose se
nelių prieglaudose. Palinksmi
na senelius gražia dovanėle. Se
neliai įvertina jų lankymą ir 
nuoširdžiai dėkoja sodalietėm 
už jų jiems teikiamą malonu
mą.

Lietuvių radijo vedėjai ragi
na visus klausyti valandėlės , 
kuri transliuojama per FM ra
dijo stotį WFMM nuo 10 v. 
iki 11 v. 93.1 mg. Visa valan
da būna pranešimų ir vėliausių 
žinių iš lietuvių kolonijos Bal- 
timorėje ir daug gražios lietu
viškos muzikos ir dainų.
Kalėdų atostogas pradės šv. 
Alfonso mokyklos mokiniai 
gruodžio 22. Tikimės, kad vai
kučiai linksmai praleis šį poil
sio laiką, pasidžiaugdami temis 
dovanom, kurias gaus -per Ka
lėdas. Vaikučiai grįš atgal prie 
knygų sausio 3. Linkime jiem 
ir jų pasišventusiom auklėto
jom seselėm kazimierietėm ma
lonių atostogų. Jonas Obelinis

kam biznieriui, kuris padarė 
naudos sau — korporacijai ne. 
Bet lietuviam buvo tos naudos, 
kad tose svetainėse jie galėjo 
daryti savo susirinkimus, pasi
šokimus. Ilgainiui dingo svetai
nės, dingo korporacijos ir anos 
draugystės; kas šiandien atsi
mena net ir jų vardus. Pradėjo 
dygti klubai.

(Bus daugiau)

tuvės. Gruodžio 21 našlės Onos 
Navickienės ir dukters Anitos 
Navickaitės rūpesčiu organizuo
jamas jų mirusio vyro ir tėvo 
minėjimas. Bus atnašaujamos 
25 metų sidabrinių pomirtinių 
sukaktuvių gedulingos mišios 
švento Jokūbo bažnyčioje iSt. 
James Church) 530 N.W. 32 
Str., North Miami, Florida, 11 
vai. ryto.. Po mišių bus paruošti 
iškilmingi pietūs Liet. Pil. Klu
be 3655 N.W. 34 Str.

Margarita Vildžiūte atvyko 
atostogų iš Beiruto (Lebanono). 
Pasisvečiavusi Washingtone 
pas savo tėvelius, vieši Miami 
pas seserį Violetą Ogdenienę, 
kur praleis Kalėdų šventes su 
savo tėvu puiik. Kazimieru Vil- 
džium, atvykstančiu iš Wash - 
ingtono.

Po atostogų ji grįžta į Leba 
noną, kur vietos valdžia jau pa
darė žygius Jungt. Tautose ,

LOS ANGELES, Calif., lapkričio 28 šv. Kazimiero lietuviu bažnyčioj 
lankėsi Kalifornijos gubernatorius. Iš k. j d. pik. J. Rapšys. prel. J. Ku
čingis, gubernatorius Edmund G. Brown ir F. P. Speecher. Nuotr. L. Brie
džio.

Kad visą pasaulį apjuostų
(atkelta iš 2 psl.)

bu Amerikoje aktyvumą ir ge
rą veiklą. Dar papasakojo apie 
GFWC veiklą ir reikšmę, ir 
kaip ji pati surado kelią į mo
terų klubą. Moters uždavinys 
yra pajusti laiko reikalavimus 
ir skubėti į pagelbą jos reika
lingiems. Moterys turi išauklė
ti kartas, kurios gintų laisvę, 
demokratiją, teisingumą, žmo
gaus garbę. O demokratijos ir 
laisvės pagrindų reikia ieškoti 
ne parlamentuose, teismo salė
se, bet prie kasdieninio stalo, 
prie val'ko lepšio. Moterų klu
bų Amerikoje nuopelnas, kad 
bevelk išnikusi džiovos liga. 
Prieš tą ligą jos kovojo be jo
kios paramos iš šalies. Dabar 
jos aukoja daug lėšų baisiai vė
žio ligai ištirti ir gydyti. Pavyz
džiais nurodė, 'kiek ligoninių. 
senatorijų. mokyklų laboratori
jų mokslo reikalams pastatė 
moterų klubai. Šiuo metu eina 
masinės statybos namukų naš
lėms bei šeimoms Korėjoje, ku
rių vyrai žuvo kare prieš ko
munizmą. Pati p. Hasebrock 
yra adeptavusi 20 raupsuotų 
vaikų Afrikoje, nors to savo 
'kalboje ji nepaminėjo.

prašydama dar 2 metams palik
ti jų labai vertinamą Margaritą
Vildžiūtę.

Rita Garbačiauskaitė, buvu
sio Lietuvos konsulo Šveicari - 
joje duktė, išgulėjusi 6 mėn. 
•ligoninėj su sulaužyta koja, ato 
stogauja Miami Beach saloje. 
Džiaugiasi jau pradėjusi vaikš
čioti be ramentų (lazdų) ir ga
linti plaukioti okeane, tuom iš
judindama gydomą koją.

Elena Milerienė iš Brookly - 
no, gydytojo psichiatro dr. Val
demaro Milerio motina, viešėjo 
porą mėnesių Miami Beach sa
vo viloje ir grįžta Kalėdoms na
mo.

Danutė ir Karolis Vertalkai 
pirko netoli šv. Mykolo bažny
čios naujus namus ir jau persi
kėlė į naują vietą.

Domininkas Klinga iš New 
Yorko jau atvyko atostogų į 
Miami ir apsigyveno, kaip visuo
met A.D. Kau'.akių rezidencijo
je. J. Nr.

Vokiečiu-amerikiečiu moterų 
klubo pir kė I.J. Kessler padė
kojo už žodį ir atsilankymą 
Miunchene ir klubo vardu bu
vo įteikta dovanėlė.

Lietuvės, atsisveikinimui su
dainavo “Ilgiausių Metų”.

Šis susitikimas labai reikš
mingas, nes jis suglaudino lie
tuvių moterų santykius su GF
WC, ką pripažino ir pati p. Ha
sebrock. Be to, dar davė pro
gos lietuvėms užmegzti ryšius 
su dideliais amerikiečių ir vo
kiečių moterų klubais Miunche
ne. Apie šį p. Hasebroock apsi
lankymą ELTA-Pressedienst pa
informavo visą vokiečių spau
dą, organizacijas ir veiksnius, o 
A. Grinienė įkalbėjo į juostą 
Vatikano radijui į Lietuvą.

Lietuvės moterys Vokietijo
je, su LMKF-jos regionaline 
valdyba. Miunchene, kiekviena 
galima proga kelia Lietuvos iš
laisvinimo reikalą ir sėkmingai 
reprezentuoja lietuvių kultūrą 
svetimtaučių tarpe. Tai judriau
sias ir veikliausias LMKF-jos 
regionaline valdyba, Miunche
ne. I. B nė

— Kazys Bagdonas, Lituani- 
cos krautuvės savininkas Water
bury, Conn., išsiuntinėjo če
kius po 50 dol. kiekvienam jau
nuoliui. lapkričio 13 nuvoku
siam į Jungtines Tautas stebė
ti Saugumo Tarybos posėdžio ir 
ten demenstravusiem, kad būtų 
įsileistos ir Baltijos valstybės. 
Kazys Bagdonas prie tų čekių, 
kurie sudarė iš viso 500 dol. su
mą. pridėjo ir savo kalėdinius 
sveik i n i m u s. palinkėdamas, 
kad tie jaunuoliai ir toliau sa
vo nieksią ir jėgas skirtų Lie
tuvai tėvynei.

— Domininkas Nargeiė, sū
nus žymaus lietuvio advokato 
D. Nargelevičiaus, m irusio 
prieš keletą metų Brooklyn©, 
yra pakeltas į kapitonus Viet
name, kur tarnauja marinų da
liniuose. Būdamas kariuome
nėje JAV. jis gaudavo Darbi
ninką ir aplankydavo redakci
ja-

— Aloyzo Barono romanas 
•Lieptai ir bedugnės' angliškai 
išverstas J. Žemkalnio ir išleis
tas Manyland Bccks. Ine. Ap
lanką piešė daii. Pr. Lapė. Kny
ga turi 230 pusi. Kainuoja 4 
dol.

— Emilija Lietuvninkienė, 
tikroji dr. Vinco Kudirkos se
suo. mirė gruodžio 9 Chicagoje. 
sulaukusi 78 metų. Iš Lietuvos 
ji pasitraukė 1944. iš Vokieti
jos į Ameriką atvy ko 1949: čia 
gyvena dar 3 jos sūnūs ir 2 
dukterys. Vyras mirė Lietuvo
je 1955.

— Alice Stephens vadovau
jamas ansamblis gruodžio 5 
Chicagoje minėjo savo veiklos 
25 metų sukaktį.

— Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas. susi
žeidęs spaustuvėje ranka, pa
mažu sveiksta. Vasario 16 gim
nazijai jis išsiuntė visą rinkinį 
rašytojo Vinco Krėvės raštų.
— Los Angeles šv. Kazimiero 

parap. salėje įvykusiame gruo
džio 4 skautų tėvų susirinkime 
nutarta San Bernardino kalnuo
se plikti 12 hektarų žemės su 
mišku ir įrengti ten nuolatinę 
skautų stovyklą. šiam darbui 
vadovauja Rimtautas Dabšys. 
Stovykla kainuoja 12.555 del. 
Aukų jau surinkta 4000 dol.

GERIAUSIA DOVANA

Mozerio šveicariškas laikrodis

Labai prieinamom kainom 
(kartais net puse kainos) Sta
sys Štaras savo klientam parū
pina šveicarų Mozerio firmos 
moteriškų ir vyriškų laikrodu
kų, 18 karatų aukso, ar ne
rūdijančio metalo, žiūrovų 20x 
50 stiprumo, krokodilo odos 
išdirbinių, diržų, piniginių ir 
rankinukų) iš Argentinos, gerų 
virtuvinių peilių iš Vokietijos 
ir kvepalų iš Prancūzijos. Kreip
tis — Stanley Štaras, 23 Men
don Str., Worcester, M ass., 
01604, Telef. 757-2034.

DOVANA 
KALĖDOM

DARBININKĄ jau dabar ga
lima užsakyti kaip kalėdinę 
dovaną. Nuo užsakymo dienos 
laikraštis bus siunčiamas iki 
1966 metu gruodžio 31 tiktai 
už 5 dolerius.

Susipažinimui siunčiama 
nemokamai. Prašome prisiųsti 
savo adresą. Tuo dar nejsipa- 
reigojama laikraštį užsakyti.

Laikraščio leidėjai yra susi
rūpinę. kad atsirastų daugiau 
naujų skaitytojų vietoje iš
mirštančių senųjų skaitytojų 
ir rėmėjų. Naujieji skaitytojai 
pirmaisiais metais moka tik 
5 dolerius.

Dabartinė laikraščio prenu
merata 7 dol. metam to
li gražu nepadengia leidimo 
išlaidų. Tenka papildomų lėšų 
ieškoti. Tačiau laikraščio ne
norime branginti, kad daugiau 
kas galėtų jį užsisakyti.

Nepamirškime: jau dabar 
Darbininką galima užsaky
ti kaip kalėdinę dovaną už 5 
dol. ligi 1967 sausio 1.

DARBININKO
Administracija



1965 m., gruodžio 17 d., no. 83.

To all our Customers and Friends — .4 Merry Christmas

KATILIUS

The advertisers listed below send the following Christmas 
greeting to all of our readers. We recommend them to you for 
dependable service thru-out the year. Keep this page handy 
for future reference whenever you need any type of service and 
to remember the business m^n who remembered YOU.

Merry Christmas to all our friends and customers W

v

HOPE. N.J.

FURNITURE — ELECTRICAL APPLIANCES 
AND JEWELRY
At Low Prices

Cor 8th Avenue & McClure St. HOMESTEAD, PA.

Phone 462-7100

to all our Lithuanian Customers and Friends

»

I 
S 4

§

First Federal Savings & Loan Ass’n i
Your Savings Pay 4ri

Insured up to S10.000
Home Office — 300 East 8th Avenue. Homestead, Pa.

McKeesport Office — 406 Ringgold Street
Braddock Office — 851 Braddock Avenue

Clairton Office

Season's Greetings from

Dividend s
»

*

I
608 Miller Avenue £ 

.$

a

JOSEPH A. PROKOPOVITSH
FUNERAL HOME

ALBERT SA VOLSKIS & DAVID WASIK
A < s i < t a n t s

431 Ninth Avenue
Phone: 461 -2267

i
§

$

I 8 Munhall, Pa. *
4

I &

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

ALEXANDERS
SUPER MARKETS

310 E. 8th Avenue
Home Office

714 Braddock Ave.
HOMESTEAD

Season’s Greetings

a- 
I » *

I
BRADDOCK. PA. |

Providence, R. L
— Vyskupui iškėlus kun. dr. 

J. Makni i Pcrthmouth senelių 
namų kapelionu, parapijoj dirb
ti liko vienas klebonas kua.V. 
Martinkus.

— Lapkričio 7 parapijos va
karienė praėjo sėkmingai. Me
ninę programą išpildė iš Bos
tono atvjkęs kompoz. J. Gai
delio vedamas sekstetas, kurio 
atsila.ikymas dalyviams labai 
patiko.

— New Ycrkan j demonst
racijas iš Providence vyko au
tobusu ir tos dienos rengimo 
išlaidoms suaukavo arti 150 do
lerių.

— Iš Worcesterio i Provi
dence atsikėlė dr. Alfonsas Dai
nius su šeima; iš Venezuelos— 
Juozo Šukio šeima.

— Išgyvenę 5 metus Provi
dence. išsikėlė i Chicagą Anta
no Paulausko šeima. Jie čia 
gyvendami buvo aktyvūs para
pijos darbuose, žmona ir duktė 
dalyvavo parapijos chore, žmo
na buvo pasišventusi skaučių 
vadovė. ,

— Vykdami remontai para
pijos pastatuose; Įdėtos naujos 
grindys bažnyčios presbiterijo
je, kainavusios -per 80 0 dol., 
■perdažyta parapijos salė, ren
giama sporto ir rekreacijos sa
lė parapinės mokyklos vaikam.

— Parapija susilaukė stam
besnių aukų: iš a.a. Domininko 
Bernatavičiaus palikimo gauta 
1.500 dol., šv. Onos draugija 
bažnyčios grindimis Įtaisyti da
vė 600 del.. Boles Belwski šei
ma dovanoja gražius takus 
presbiterijai ir prie grotelių.

— 61 metus išgyvenęs Pro
vidence, mirė vienas iš šv. Ka
zimiero parapijos stteigėjų ir 
visą laiką buvęs aktyvus para
pijos darbu stojas a.a. Aleksan
dras Dzokevičius.

— Žaizdamas su kitais vai
kais lūžo koją Traškauskų Ka
ziukas. išbuvęs per mėnesi li
goninėj, sveiksta namuose.

V.M.

r

5

SHERMAN S PHARMACY
JAMES H. DARLING. Ph.G.
Your Prescriptions Drug Store

3417 Main Street Homestead Park. Pa. * 
$

SEASON’S GREETINGS — 1

Tel. 461 - 1214

20 E. 8th Avenue .
461 - 2228

4501

222

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
for a joyous Holiday Season Merry Christmas and a Happy Neto Year

44 WEST 28th STREET NEW YORK CITY 
--------  MU 9-8585 --------

| Merry Christmas to all our friends and customers
į United Machinery Inc.
f Fork Lift Trucks all makes and models
f Gas—Electric and Propane
* Wholesale — Pieces
| 45 Route 17 Rutherford, N. J.
! 201 - 933-0434

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

ED HUNTER
VOLKSWAGEN SPECIALIST 
Foreign Car Repairs and Service 
Used and New Foreign Car Parts 

U.S. Hwy. =202 & Hamburg Tpke.
Wayne, N.J. Phone: 201-835-9884

Ift
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ft
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A Blessed Christmas 
and a Happy New Year

Hush’s Maid Service
2034 Turnbull Ave. BRONX, N. Y.

CALL TA 8-4580

CHRIS'! MAS GREETINGS

Gil Hodges Lanes
Open 24 Hours — 48 Automatic Brunswick Lanes 

Catering, Restaurant, Cocktail Lounge, Air Conditioned 
Free instruction - Children’s playroom 

Entertainment in Cocktail Lounge on Weekends 
RN 3-3333 Ample free parking

Ralph Ave. & Avenue M, Brooklyn, N. Y.

Holiday

61 West 22nd Street, New York City
PHOTO REPRODUCTIONS IN QUANTITY '* 

For Fast Service Call
WA 4-3740

ft# Merry Christmas Peace on Earth Goodwill toward Men

Gowen Funeral Home

HILK'S FURNITURE
- Your Home Should Come First 

Homestead. Pa.
461 - 2229

Merry Christmas and a Happy New Year

ESTHER’S PARK CAFE
BEER-WINE and CHOICE LIQUORS

Phone: HO 1-9243

MAIN STREET MUNHALL. PA.

Season’s Greetings

Homestead Hardware
East 8th Ave.. Homestead. Pa. — Phone: 461-0619

I
I

IŠ LIETUVOS VYČIŲ 
VEIKLOS

Great Neck, N.Y. — New 
Yoi'ko ir New Jersey apskrities 
susirinkimas gruodžio 5 pradė
tas malda, kurią sukalbėjo 'ku
nigas Pranas Bulovas, 109 kuo- 

pos dvasios vadas, zkpskrities 
pirmininku yra Alexander We- 
sey. Pirmininkas ir dvasios va
das pasveikino susirinkusius.

Virginija Dulkus kalbėjo apie 
naujų narių vajų—kokiu būdu 
juos pritraukti prie vyčių veik
los.

Kalbėta apie ateinančios Va
sario 16 šventę. Kuopos ragi
namas savo tarpe paminėti šią 
Lietuvos n e priklausomyb ė s 
šventę

Taip pat visi uoliai daly
vauja vietos bendruose minėji
muose. <■

Pirmininkas pranešė apie ma
nifestacijas Madison Sq. Gar
den. Lietuvos vyčiai buvo gerai 
atstovaujami. Apskritis 
reikalui paaukojo 25 dol.
nariai raginami parašyti padė
kas lai?'cus tiem, kurie pasakė 
kalbas Madison Sq. Garden.

Gautas laiškas iš vysk. V. 
Brizgio. kuris dėkoja už 
Šiluvos koplyčiai.

Susirinkime dalyvavo 6 
pas. Susirinkimas baigtas
da ir vyčių himnu. Pasimelsta 
už mirusi Stanislovą Sandanavi- 
čių. kuris buvo 41 kuopos na
rys.

šių eilučių autorius dėkoja 
Grert Ne* ko kuopai, kuri ta:p 
nuoširdžiai visus globojo. Ta pa
čia proga nuoširdžiai dėkojame 
Draugui. Darbininkui. Garsui 
kurie nepagai’ėjo vietos ir vi
sada ra’ė apie Lietuvos vyčių 
veiklą. Linksmų Kalėdų ir lai
mingų N. Metų jiem! F. V.

233 SOMERSET STREET 
NEW BRUNSWICK, N.J. 

Call 201 KI 5-1344

| Merry Christmas to all our friends and customers

I International Union
of Electrical Radio & Machine Workers

LOCAL 438 AFL-CIO
355 Bloomfield Avenue, Newark, N. J. 

Call 201 - 483-1010

MERRY CHRISTMAS AND A HAPPY NEW YEAR

Jersey City Medical Center
Baldwin Avenue, Jersey City, N. J. 

Cali 201 - 433-7000

tarn
Visi

Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year

auką

kuo-
mal-

I
FRANCISCAN FATHERS

O.F.M

Easter Can Co Inc
Oak & Linden 
Passaic. N. J.

Call 201 - 472-5200
Merry Christmas to all our friends and customers

J. L. BREWER
SHEET METAL SHOP

Established 1928
Air Conditioning - Heating - Oil Burners 

45 Pine Blvd Patchogue L. L N. Y.
516 GR 5-0836

*
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| Best wishes for a merry Christmas and happv New Year
t CENTER FORD, INC.
į The New Ford Center of Attraction in Hudson County 
į* Mustang - Falcon - Fairlane - Galaxie - Thunderbird 
| Showroom — 5410 Kennedy Blvd. West New York, N.J.
f 201 UN 7-0044
j A-l Used Cars — 6215 Kennedy Blvd. North Bergen, N.J.
Ž 201 UN 7-3800
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Merry Christinas to all our friends and customers

The First National Bank

Offices and Branches in 
KEARNEY and HOBOKEN, N.J.

Call 201 - 333-1300
Main Office

Merry Christmas to all our friends and customers

Englewood National Bank

T. E. Stagniti, Chairman, and President 
Member of F.D.I.C. and Federal Reserve System

80 West Street Englewood. N. J.
201 - 567-9200

Merry Christmas to all our Friends and Depositors 
Big Enouggh to Serve You —

Small Enough to be Friendly

THE BUTLER BANK
“The First National Bank of Butler, N. J.” 

Offices in:
BUTLER — KINNELON — POMPTON PLAINS 

Member: F. D. I. C.
201 - 838-5300

A M e r r y C h r i s t m a s

BARNES CHEVROLET
FOR THE FINEST IN CARS

38 - 42 River Road
Summit. N.J. 201-CR 3-7800

Best wishes for a merry Christmas and happy New Year

LICENSED ELECTRICAL CONTRACTORS 
Residential - Commercial - Industrial Work 

Complete Wiring and Installation 
34 Grand Blvd Brentwood. L. I. N. Y.

Call 516-273-2100

Greetings from

Seven- Up Bottling Co.
of Plainfield, N. J.

Bottlers of Low Calory “LIKE”
Madison at 4th Street, Plainfield, N.J.

Phone: 201-756-6300

Best Wishes for Merry Christmas and Happy New Year
Suburban Propane Gas Service

Superior - Dependable - Economical 
For Homes Farms and Restaurants and Industry 

Motor Fuel Marine Gas Service
Shirley L.I. N.Y. Call 516 - 281-8383

Season’s Greetings
Toren’s Gulf Service Station
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ALDONOS STEMPU2IENĖS PLOKŠTELĖ
22 dainos su Stuttgarto Simfonijos orkestru

Dirigentas DARIUS LAPINSKAS *
Užsnkvniu.s su pinigais ar Čekiais siųskite 5

FINE MUSIC RECORDS, 4249 Lambert Rd., Cleveland, Ohio 44121 «
Mono $6 00- Slerto S7 W» Cmwnw 1>as platintom.“ i- ' hi -m’/o »
administracijoje 910 Willoughby Avenue, Brooklyn. N. Y. 11221.

f

f. 
k

Holy Name Province
135 W. 31st Street, New York 1, N.Y.

Minister Prov.:

Very Rev. DONALD HOAG, O. F. M.

Open 6 Days a Week 
Complete Automotive Service 
99-51 Horace Harding Blvd 

Rego Park, N.Y.
Call AR 1-4340 ask for Jack Toren

BBt I»t waul ftrf’Q awt nr* .ytt an* n*fEa
Seasons Greetings

Ulrich & Steidel
Licensed Insurance Brokers

All forms of general insurance Accident Marine Auto Fire 
Liability plate glass serving Central Suffolk 

Call 516 JU 5-8520 ask for Dorthy. U. Steidel 
Center Reach Middle Country Road
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@ SPORTAS
Sekmadienį futbolas

Ateinantį savaitgalį mūsų 
futbolininkai žaidžia paskuti
nes pirmenybių rungtynes 
prieš šventes, o gal ir iŠ viso 
šiais metais. Mūsų .priešininku 
yra Bavarian SC, prieš kuriuos 
pirmame rate laimėta 2:0. Šios 
rungtynės bus ypatingos reikš
mės — laimėtojas atsidurs ant
roje lentelės vietoje. LAK da
bar stovi trečioje vietoje. Rung
tynės, įvyks Bushwicko aikštė
je prie Atletų Klubo. Pirmo
sios komandos pradeda 2:15, 
rezervinės 12:30. Jauniai keliau
ja į Hempstead Lake Park, L. 
L, kur žais pirmenybių rung
tynes prieš All Star Dynamo 
11 vai.

Mūsų pirmajai komandai 
teks pasitempti', nes prieš ba
varus reikės geresnio žaidimo 
negu pereitą sekmadienį prieš 
Kollsmann SC. čia atletai nors 
ir laimėjo 1:0 (0:0), bet atskiri 
žaidikai sužaidė pasibaisėtinai. 
Šaltas ir lietingas oras bei šla
pia aikšte labai sunkino 
žaidimą. Iš visų mūsiškių tei
giamą pažymį tegalima rašyti 
tik Kuliui ir dar Klivečkai. Jan
kauskas vartuose baigė sušalti. 
Puolikas Budreckas šaudė vi
sur kitur pro šalį, tik ne Į var
tus. Anina daugiausia snaudė 
nuošalėje. Kas pasidarė su šiaip 
jau neblogu Malinausku?

LAK žaidė tokios sudėties: 
Jankauskas; Vainius. Remėza; 
Bileris, Kulys, Malinauskas; 
Šukys (Česnauskas), Šileikis, 
Budreckas, Klivečka, Anina.

Pas visus žaidikus aiškiai ro
dėsi treningo stoka. Vieninte
lis įvartis pasiektas vargais ne
galais, kai iš Kolsmanno var
tininko rankų iškrapštytą ka
muolį Česnauskas įritino į var
tus. Tai ir visas mūsų laimikis! 
Žiūrovai, likę namie šiltoje pa
stogėje, nieko nenustojo. Svar
biausia, kad laimėta du pirme
nybių taškai, ir* jau 8 rungty
nės iš eilės be pralaimėjimo. 
LAK po šios pergalės pakilo 
trečion vieton.

Rezervinės nežaidė, šeštadie
nį mažučiai visai be reikalo pra
kišo bavaram 1:2. o jaunučiai 
stokodami žmonių, gavo iš Blue 
Star net 0:8. Jauniai pralaimė
jo Kollsmannui 1:5. Atletas

ATSIUSTA PAMINĖTI
Kun. Antanas Liuima, S. J. 

— BAŽNYČIA KAIP REGIMA 
MISTINIO KRISTAUS KŪNO 
IŠRAIŠKA, atspaudas iš L. K. 
M. Akademijos metraščio 1 to
mo, 40 psl., išleista Romoje 
1965 m.

LITUANUS, 1965 m. vasario 
numeris. Spausdinama —veda
masis — 25 metų be laisvės, 
straipsniai: Vinco Krėvės pasi
kalbėjimas su Molotovu, Aleks
andras Plateris — įstatymai di
džiojoje Lietuvos kunigaikštijo
je, Alfonas šešplaukis — Pir
mosios teorijos apie rytų Eu
ropos įtaką Šekspyro Audrai ir 
Žiemos pasakai. Algirdas Ku- 
rauskas pristato skulptorių An
taną Mončį. Komentarai, knygų 
apžvalgos. Redaguoja R. Re- 
meikis. ....

MOTERIS, — rugsėjo-spalio 
numeris. Rašo — P. Gaučys— 
Moterų būklė šių dienų pasau
lyje, E. _ Krikščiūnienė —Šat
rijos Ragana — M. Pečkauskai- 
tė, V. Judzentavičiūtė — Kaip 
gyventi 365 dienas per metus, 
dr. J. Gutas — Ir jos nebe
nori daugiau -tylėti. Vaiko au
klėjimas, šeima ir mokykla, 
moterų pasaulyje, buto įrengi
mas, mados ir k. Redaguoja re
dakcinė komisija, leidžia Kana
dos Lietuvių Katalikių Moterų 
Draugija.

ATEITIS, spalio mėn. nume
ris. Rašo: V. Kleiza — Žvilgs
nis dabartin, L. Švėgždaitė — 
Gyvenimo malda (eil.), A. Ru- 
šinškait ė-Jaunystė yra laikas, 
A.A. — Religinės laisvės dekla
racija, G-r. Bičiūnąitė — Min
tys iš stovyklos, T.L. Andrie- 
kus — Jaunimo metų angoje. 
Redaguoja S. Radvila ir kolek
tyvas.

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima tuoj įsigyti. Pri
imam užsakymus pasta
tyti pagal pirkėjo pagei- 
advimus ant mūsų arba 

* pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei
kalais kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną

TeL 516 AN 1-2864

THE ADDED PROTECTION 
OF THE CONSUMER

Commissioner George P. Larrick 
of the U.S. Food and Drug Adminis- 
ration recently lauded businessmen 
for their usually high ethical stan
dards. in general, and the Good 
Housekeeping Institute for "accu
rate reporting” in particular. He 
spoke in New York at the dedication 
of-the Good Housekeeping Institute' 
new laboratories and said that while 
consumers are protected by ’The law 
of the land and its enforcement 
machinery”, they also are protected 
by “less tangible forces —, for ex
ample. by the generally high ethical 
standards in business and profes
sional conduct.”

Of the Good Housekeeping Insti
tute, Commissioner Larrick said: 
“For many years we have responde 
to your inquiries and we have come 
to have great confidence in your 
capacity for accurate reporting 
"This, of course, brings to mind the 
fact that the genuine imported Polis 
ham enjoys the Good Housekeeping 
Institute’s seal, a mark of the 
product's_ high quality. There is no 
doubt that this very seal is a con
tributing factor to the ever-growing 
popularity of the imported Polish 
food product. Housewives are confi
dent, as is Commissioner Larrick, of 
that added protection of the consu
mer.

SERVICE

NURS. HOME

A Home Away From Home 
DALEVIEW NURSING HOME 

Completely Equipped. TV. Lounge. 
Dining room. Special diets. Chapel, 
lovely grounds, 24 hour service by 
Nurses, Physicians and Dentist. — 
530 Fulton St. Farmingdale, L. I. 

516 - 694-6242

DANCE STUDIOS

GAIL DE SANTIS’ 
DANCE STUDIO

Ballet - Toe - Tap - Modern Jazz 
Twirling - Acrobatics - Slimnastics 

From 3 Years to 63 
418 Central Avenue. Orange 

677-0206 ; 677-2410

Arthur Murray’s School of Dancing 
Dance with your first lesson. Learn 
new steps quickly. Gain poise popu
larity and confidence. Relax at our 
Dance Parties, free practice after 
classes. Doris & John Smith, direc
tors and licensees. We have Christ
mas certificates for the entire fam
ily. 2 Shore. Lane (at Main St.) 
Bay Shore Call 516 MO 5-1766

SCHOOLS

FRANK REILLY 
School of Art Studio H

You can be an artist—Reilly teaches 
Drawing Painting Picture making 
Send for free Art School ratings & 
Who’s Who in Art and compare 
11 W 57th Street Cali PL 7-9374

BEAUTY SCHOOL

New York Beauty School
' Brooklyn Oldest School

N.Y. State Lie. Grads in demand 
good salary and jobs

596 Atlantic Ave opp. L.I.R.R.
Call N E 8-6502

FOR SALE

Shop Now and Save
DART MOTORCYCLES LTD 

BMW BULTACO
SU ZUKI TRIUMPH

152 West 56th Street — 757-9378 
Use our Lay Away Plan 
Full Financing-Available

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

REAL ESTATE

Outstanding Smithtown vicinity and 
East — Ideal Retirement Homes 
$6,990 to $12,990

STEPHANS REALTY
2582 Middle Country Rd. (Rte. 25) 

(Jericho Tpke.) Centereach
Open 7 days, 9-7 p.m. (516) 585-7878

HOUSES FOR SALE
Rooming Houses Apartment Houses 

3 A 2 Family Houses 
Manhattan Brooklyn Westchester 
and Bronx Low Down Payments 

Call AU 6-6880 Mr. Murray 
740 SL Nicholas Ave N.Y.C.

DISPLAY

THE HOUSE OF JADE LTD. 
Mrs. Lucille Nott, Pres.

Unique Chinese Temple Jades 
Original Jade Jewels 
Chinese Jade Books

By appointment only
1 Belview Rd., Highland, N. Y. 

914 - 656-8204

DUKE PHOTO STUDIO
WEDDINGS AND PARTIES 
CILDREN AND PORTRAITS

Very Reasonable
Call LU 8-8729 studio or 866-0658

930 West End Ave N.Y.C.

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street
Everything for the Printing Line

Call OR 3-1830

Shop Now and Save for Christmas 
Food Specialties Coffee and Tea 
bean or ground as you prefer All 
specialty teas. For catalogue write 
or call Empire Coffee Mills 323 W 
42 St. N.Y.C. Call Cl 6-0380 — We 
ship all over the world

Prižiūrėtojas ieškomas 44 bu
tų namui. Turėtų prižiūrėti alie
jaus pečių, kuris kūrenamas 
alyva (Nr. 6). Duodamas butas 
iš 3 kambarių ir kiti patogu
mai. Gali būti pensininkas. 
Kreiptis GL 1-2099.

Woodhavene. Išsinuomojamas 
didelis gražus kambarys su at
skira virtuve. Kas neturi baldų, 
galima ir su baldais. Yra šal
dytuvas. Skambinkite vakarais 
nuo 5 vai., šeštadienį ir sek
madienį -visą dieną VI 6-1119.

WAGNER THEATER
110 Wyckoff Ave., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidara: Penktadieniais 6 vai. p.p. 

Šeštadieniais iki filmo? pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 vai. dienos.

Gruodžio 17 iki gruodž. 22 
Linksmos nuotaikos filmas — 

“DER JUGENDRICHTER” 
Vaidina:

H. Ruhmann. K. Baal, L. Muthel 
Briedinė filmą:

“Unsere tollen Tanten” 
Ir vėliausia vok. įvykių apžvalga.

Parengimai New Yorke
Gruodžio 31 — Naujųjų 1966 Me

tų sutikimo balius Demokratų sa
lėje. 101-49 Woodhaven Blvd.. Oz
one Park. N. Y. Rengia “Darbinin
kas” užbaigiant savo 50-tą jubilėjų.

Gruodžio 31 —. Naujųjų Metų Su
tikimas Saieva “Rainbow’ salėje,' 
260 Knickerbocker Ave.. Brooklyne. 
Rengia Lietuvių Atletų klubas.

Sausio 16 — Maironio šeštadieni
nės mokyklos Kalėdų Eglutė Apreiš
kimo parapijos salėje Brooklyne. 
Pradžia 4 vai. po pietų.

Sausio 22 — Lietuvių Moterų Fe
deracijos New Yorko klubo balius 
Le Cordon Bleu salėje. 96-01 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N.Y.

Sausio 29 — Balfo vajaus užbai
gimo koncertas Franklin K. Lane 
mokyklos salėje, Woodhaven, N. Y. 
Programoje: solistė P. Bičkienė. ra
šytojas A. Gustaitis ir kt. Pradžia 
7 vai. vak.

Sausio 29 —- Amerikos Lietuvių 
Inžinierių ir Architektą S-gos tra
dicinis balius Summit of New York 
Hotel salėje, kampas East 51 Street 
ir Lexington Avenue, New Yorke. 
Pradžia 9 vai. vak.

Balandžio 17 — Lietuvių Moterų 
Federacijos New Yorko klubo tradi
cinis Velykų stalas ir paskaita Ma
sonų salėje. 8605 96th Street, Wood
haven, N.Y.

Gegužės 7 — Skautams remti tė
vų komiteto balius Maspetho para
pijos salėje.

Numatomus parengimus pranešti 
KĘSTUČIUI MIKLUI. 71 Farmers 
Ave., Plainview, N. Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.

, TACIK TRAVEL AGENCY
Travel Is Our Only Business

297 Grove St. Jersey City
New Jersey.

We Cater to the Family
Call 201 - 332-2768 3

BOWLING BALLS
SPARE TIME, EXPORTS CO.

AMF Dealer"— Drilling' while you 
wait. Balls plugged. Trophies.
Cl 6-2889 - 242 W. 49 St.. N. Y. 19.
N.Y. Hours: 10 AM - 7 PM Mon.-Sat.

SILVER LAKE KENNELS
500 Lake Street, White Plains N.Y.

10-7 every day late nite Thurs & 
Fri 8 PM 7 days a week
AKC Beagles Bassets Mini Dachs
hunds Mini Schnauzers German 
Shepherds Poodles and mixed breed 
will hold till Christmas

' CALL 914 WH 9-1467

Outstanding Buys LEVICK BROS.
1385 Bushwick Ave., Brooklyn 

GL 5-7174
Final clearance on ’65 Plymouths & 
Barracudas — Sale priced to move 
quickly - All cars fully equipped - 
Large selection of colors.

CALVIN FORD

Local Storage and Moving 
Licensed and Bonded

Also good used Furniture for sale 
Union movers — 645 Allerton Ave 
Bronx Phone OL 2-6795, OL 2-9033

FUNERAL HOME

Many personal matters are entrust
ed to the funeral director. Choose it 
with discretion William A. Martin 
■Funeral Hohie Inc Classon Ave, cor. 
Sterling Pl. Bklyn NY. A superior 
service for 12 years giving comfort 
to those in grief minimum cost Air 
cbnditidrietf chapels in all localities 
24 hour service NE 8-6821

Shop Now and Save for Christmas 
MAURICE KLEIN 

Coats and Suits
Custom designed apparel, original 
creations, exact alterations

208 W 79th East of Bway 
Call TR 3-6350

SERVICE

BUY NOW AND SAVE 
WIGS

Wholesale . House — 100% human 
hair wigs. Ji L. Colors, machine 
made and hand made. Wiglets all 
colors. 71-30 Austin St.. Forest Hills 
(1 flight up). BO 3-8511.

Smithtown SPA Home for Adults 
Finest care in relaxed atmosphere. 
An approved Home catering to a- 
dult needs. Physio-Theraphy avail
able. Reasonable rates include per
sonal care, healthful meales, excel
lent accommodations. Write Box 177, 
Smithtown or phone AN 5-1245

PETS — GROOM & SHAMPOO 
DU-VALS POODLE SALON

Puppies For Sale 
Free Fick Up — Delivery 
Use our Lay Away Plan 

for Christmas — Call 259-1990 
1785 77th Street Brooklyn

HOTELS

58 St 308 W CO 5-6191
WILSON HOTEL

Opposite Coliseum and Central Park 
Special low rate for 2 room suites. 
Singles, doubles available. All with 
private bath. Low daily rates and 
reasonable weekly rates.

CALL 
TIP - TOP TRUCKING 

TOPS ’EM ALL 
Van, station wagon & panels—any
where—anytime, 2 men on van $12 
hour; 3 men on large van $16 hour. 

Phone: 929-9524 ( 
929-9717

CUSTOM MADE SHIRTS 
Individual Pattern made and re
tained Large selection of fine fab
rics E. PRONEVITZ — Custom 
Shirt Maker 103-25 Metropolitan 
Ave Forest Hills N.Y.

Gift Certificates
Call BO 8-2288 for information

MONTAUK
RUG & CARPET CORP, since 1918 
One of the largest and oldest Dis
count Houses for nationally adver
tised Broadloom Carpets and Rugs 
111 W 24 Street N.Y.C. Call WA 
9-4460 Ask for JACK FRUCHTER

MAN WITH 5 TON VAN TRUCK 
seeks P/V and Delivery Jobs — 5 
Boroughs and vicinity

E. M. C. TRUCKING 
Call WA 5-6200

25-45 Steinway Street 
Astoria Long Island

COLES GENERAL 
CONTRACTING

We do everything and anything in 
the Building Line we do roofs at
tics and finished basements. All 
work guaranteed — 356 Atlantic 
Avenue Brooklyn Call MA 5-0274 or 
MA 4-0280

Nana-Rent-A-TV new rental, pur
chase plan for new 1966 TV with 
free installation, service, delivery. 
We deduct 25% or more of paid 
rental money, if you wish to pur
chase set. Call us for details. Low 
rental rates for color, black & white 
Outside antenna specialists, free es
timates — 212 BO 8-9005

: |QI6 SCHLEIFER ROAD-
— —HILLSIDE, N’J-O72Q5~

- : 289-6878 , ARM CODC 2OI-

Nuoširdžiai linkėdami laimės, 
sveikatos ir sėkmės sveikiname visus klijentus ir 
draugus artėjančiomis

ŠVENTĖMIS
Laimingi ir didžiuojamės mūsų patarnavimu, kuriuo 
tūkstančiai Jūsų

DOVANŲ per PODAROGIFT, INC.
buvo įteikti ŠVENČIŲ DŽIAUGSMUI Jūsų giminėms ir tuo papuo
šiamas jų švenčių stalus skaitlingais užkandžiais, delikatesais ir 
vyno bei degtinės dirbiniais.

šių švenčių Dienomis Jūsų tolimesni ir visada artimi giminės 
Jūsų gerumą ir prisiminimą širdingai įvertins.

ATSIMINKITE: Aukštos kokybės ir be priekaišto dovanos, ypa
tingo stiprumo, o taip pat jų pristatymas laiku 
garantuojamas:

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH. (18-tos g-vės kampas) New York, 

Tel. 228-9547 N. Y. 10003

Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai . . .

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
. t '

Tu gali pramatyti savo širdies priepuolį ir jo išvengti. 
Tokio vardo knyga jau atspausta. Joje sudėtos naujausios 
mokslo žinios apie širdies priepuolių išsivystymą ir apsi
saugojimą nuo jų.

------  Knygos kaina S3.75 ------

Užsakymus siųskite leidėjo vardu: Mr. B. GRAŽULIS, 
2546 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113

Platintojams nuolaidos. New Yorke šią knygą jau dabar 
galite gauti: AIDE. ROMUVOJ ir DARBININKO admi
nistracijoj, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

. Z' — .... ............... -■ X

LIUDO'Š MIKULSKYTĖS

Vyriškų ir nf operiškų drabužių
krautuvė

Krautuvėje yra didelis įvairiausių drabužių pasirinkimas. 
Taip pat gaunamos visokiausios medžiagos siuntiniams į 
Lietuvą. Krautuves adresas:
95-04 JAMAICA AVE., WOODHAVEN, N. Y.

Tel. 849-7240
V —■ ■

j RARE OPPORTUNITY
š Hundreds of uses assure you unlimited prospects! PENGUIN Liquid 
| Plastic Coatings are needed everywhere! There’s a PENGUIN 
? Liquid Plastic Coating for every job that used to be done with 
| ordinary finishes. You step right into a brand new, wide-open, multi- 
? million dollar virgin market. Profits PYRAMID Automatically!
| $700 Minimum—$25,000 Maximum Investment • Investment se-
j cured by inventory • For complete information write or call: 
i Area Code 314-AX 1-1500

1 PENGUIN PLASTICS & PAINT CORP.
s 3411 North Lindbergh Blvd. St. Ann, Missouri 63074

iH
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SKANIAUSIAS

importuoto

KUMPIO
užtarnautą tikro

LENKIŠKO

Atkreipkite dėmesį į visoje valstybėje pripažintą 
kokybės simbolį,

PETERS JEWELERS
Buy now and save for Christmas 

Use our lay away plan. Diamonds 
specialists since 1900 Keepsake dia
monds watches silver fine jewelry 
specialists in clock watch & jewelry 
repairing — 195 N. Wellwood Ave 
Lindenhurst Call 516 TU 4-5570

Shop now and save for Christmas 
AAA ACE REPAIRS - 912 Clark
son Ave Bklyn. We sell color T. V. 
Washing machines and Refrigera
tors Time payments arranged We 
also repair refrigerators washing 
machines and T. V. Service is our 
motto Call DI 2-2929

PANEL TRUCK 
Light Hauling and Moving

Rates reasonable — Call AX 7-7283
Mon to Fri 6 PM - to 10 PM 
Sat and Sun 10 AM to 2 PM. 

ROBERT KILGO
115-45 172 St SL Albans, N. Y.

ROOFING AND SIDING 
Flat and Shingle Roof our specialty 

Leader and Gutter work. 
All jobs guaranteed Immediate 
service No job to small

Williams Days IN 9-7753

S & S DEPENDABLE 
CONTRACTORS

82 Lexington Ave Bklyn 
Concrete work all types Painting & 
decorating plumbing & pipe fitting 
rubbish removal Lie and Bonded.

Call 622-2549

GEM GUN SHOP
Used and Antique Fire Arms 

Bought -’.Sold - Traded 
Remington, Winchester. Mossberg 

Savage, Roger, Ithaca
Sales - Service - Parts Fajen stocks, 
Gunsmithing, Rebuilding, Military 
rifles Ammo muzzle loading and re
loading supplies

146 Main Street, Bayshore L.l. 
516 MO 5-9549

Outstanding Business Services, Ex
ecutive Services Steno typing Tape 
transcription Educational Papers 
Manuscripts Editing Mrs Harmon 
24 Belair Drive Huntington Long 
Island Call 516 HA 1-4625

Pageidaujamas visur dėl 
aukščiausios jo kokybės 

nepaprastai puikaus 
skonio, (pakuotas lengvai 
atidaromose nuo 2 iki 12 
svarų skardinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKUS 
IR POLO.

Reikalaukite tikrojo im
portuoto lenkiško kumpio, 

— saugokitės pakaitalų.

POLISH 
HAM

DOG TRAINING
Mr. CASSIDY Dog Training Service 

Learn obedience and guard and 
house training Low rates

Call HY 7-9030 or HY 7-9639 
213 Seigal SL Brooklyn

Shop now and save for Christmas 
BERNTS JEWELERS 

Watches - Jewelry - Charms 
and Watch Repairs 

Use our Lay Away Plan 
4919 5th Ave Bklyn 

Call GE 6-5849

ROMAN CO.
VA 5-8790

275 W. Merrick Rd. 
Cor. Central Ave.

VALLEY STREAM, N. Y.

FURNITURE — Appliances 
FLOOR COVERING 

COLOR TV
A wide group of Occasional Chairs 
A fine display of beautiful Tables 
specially priced for the Holidays 

The ultimate in luxury Sofas 
Open every nite till 9:30

FOREST HILL
Employment Agencies —“Our 42nd 
year in business.” For professional 
and executive employment — 744 
Broad SL Newark - 622-3700; In
dustrial - Hotel & Restaurant — 4 
Brandford Place, Newark, 622-8102 
Lenore Sheahan, Timothy Sheahan

INSURANCE

RAYMOND V. REILLY 
Insurance

80 Wall SL, N.Y.C. BO 9-4672 
•

Phone me now—not when the fire 
engines come ’ racing down your 
streeL

SENIAUSIAI IR VIENA Iš PIRMIAUSIAI ĮSTEIGTA 
SIUNTINIŲ SIUNTIMO FIRMA VISOSE 
JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

GARANTUOJAME siuntinių saugų ir greitą pristatymą 
Jūsų giminėms į U.S.S.R. Siuntiniai garantuojami 
visais atžvilgiais.

JOKIŲ PAPILDOMŲ MOKESČIŲ siuntinio gavėjui ne
bereikia mokėti.

DIDELIS PASIRINKIMAS įvairių prekių, medžiagų, įvai
rių produktų mūsų pagrindinėj įstaigoj ir sky
riuose.

KAINOS be jokios konkurencijos.

GLOBE PARCEL SERVICE,
INC.

CENTRAS:
716 Walnut Street, Philadelphia, Pa.; Tel. VVA 5-8455 

CENTRINĖ ĮSTAIGA NEW YORKE:
220 Park Avenue, South; Tel. 982-8410

(kampas 18-tos gatvės)

SKYRIAI VISUOSE SVARBESNIUOSE JUNGTINIŲ 
AMERIKOS VALSTYBIŲ MIESTUOSE.
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DARBININKAS
Ktmjs
NAUJIENOS. wffii

Vasario šešioliktosios iškil
mingas minėjimas New Yorke 
ateinančiais metais Įvyks vasa
rio 13, sekmadieni, Websterio 
salėje. Rengia New Yorko A.L. 
Taryba.

Europos Motery Tarybos 
egzilyje tradicinė kalėdinė pro
grama Įvyko praeitą šeštadieni, 
gruodžio 11, Intern. Carnegie 
Endowment salėje. Kalėdinių 
papročių ir giesmių pavyzdžius 
pateikė Įvairios tautybės. Lietu
vių kalėdines giesmes ir liau
dies dainas skambino “Vaidi
lutės” kanklininkės. Po progra
mos buvo kuklios vaišės. Gauta 
eilė sveikinimų, jų tarpe sena
toriaus J. Javits. Dalyvavo per 
šimtą kviestinių svečių. Iš lie
tuvių šios Moterų Tarybos vei
kloje aktyviai reiškiasi V. če- 
četienė.

LMKF New Yorko Klubas ren
gia balių sausio 22 Le Cordon 
Blue patalpose, Burgundijos sa
lėje, Jamaica Ave. ir 96 St. 
kampas. Pelnas skiriamas jauni
mo kongreso reikalam.

Elena Borus antra Kalėdų 
dieną, gruodžio 26, Apreiškimo 
bažnyčioje 12:15 mišių metu 
susituokia su Jonu Marčių. Ele
na ilgą laiką priklausė Apreiš
kimo parapijos ■ bažnyčios cho
rui. Dabar persikelia gyventi Į 
Parlin,. N.J., kur vyras jau 'ku
ri laiką gyvena. Draugai ir pa
žįstami jiem linki sėkmės.

Vienuolyną* ................... G L 5-7068
Spaustuvė ..................... GL 2-6916
Reoakcip ......... GL 5-7281
Administracija ..............  GL 2-2923

Kalėdinio pašto siunta šiais 
metais bus pati didžiausia viso
je Amerikos istorijoje. Paštas 
prašo, kad visi rašytų adresus 
tiksliai ir išskaitomai, prašo 
naudoti Zip Code. Pataria svei
kinimo laiškam naudoti 5 et. 
ženklus, nes tokie eis pirmos 
klasės paštu. Prisipūkite pašto 
ženklų dabar, nelaukdami pasr 
kutinių dienų. Siunčiamus laiš
kus už miesto sudėkite atskirai, 
taip pat vietos paštui skirtus 
'aiškus atskirai suriškite.. Tai 
pagreitins laiškų skirstymą. 
Siųsdami siuntinius, gerai su
pakuokite, kad nesuirtų. Ir ant 
siuntinių parašykite išskaitomai 
tikslius adresus su Zip Code nu
meriu.

Dr. R. Barzdaitis, geologijos 
profesorius Aliaskos universite
te Fairbanke, apie savo bandy
mus pakviestas skaityti paskai
tos Į Stockholmą, i Švediją, kur 
balandžio mėnesi bus pasau
lio mokslininkų suvažiavimas. 
Dr. R. Barzdaitis yra dail. J. Su
bačiaus seserėnas.

Dail. Jonas Subačius baigia 
atnaujinti šv. Mykolo bažnyčios 
vidų Baycnnėje, N.J. Parapijai 
vadovauja kleb. kun. J. Star
kus.

Regina Ausmanienė vietoj 
Kalėdų sveikinimų aukojo 10 
dolerių Kultūros židinio staty
bai.

Juozas ir Aldona Liūtai iš 
Stamfcrdo vietoje švenčių svei
kinimų paaukojo Balfui 2G dol.

MAIRONIO šeštadieninėje mokykloje gruodžio 11 mokyklos vedėja E. Ruzgienė (k.) padarė pranešimą 
apie'mokytojų suvažiavimą Cnicagoje. Nuotr. R. Kisieliaus.

LITUANISTINES MOKYKLOS RŪPESČIAI
Padėkos dienos savaitgali Chi- 

cagoje vyko lituanistinių moky
klų mokytojų suvažiavimas. Iš 
New Yorko dalyvavo Maironio 
mokyklos vedėja E. Ruzgienė ir 
mokytoja J. Kregždienė. Savo 
patirtus Įspūdžius jos papasako
jo Maironio mokyklos mokyt- 
jų susirinkime gruodžio 11. po 
pamokų. Dalyvavo ii- tėvų ko
miteto atstovai.

E. Ruzgienė ilgiau sustojo 
ties lankytu Montėssori vaikų 
darželiu, papasakojo, kaip ten 
vaikai žaidžia ir mokosi, kokios

Balfo metinio banketo proga 
surinkta aukų virš 500 dol. Inž. 
Juozas ir Irena Rasiai aukojo 
100 do’.., prel. P. Virmauskis— 
50, Vytautas Stelmokas ir Lie
tuvių Piliečių D-ja po 25. K. 
Gruzdas — 15, A. Mažiulis — 
11, o kiti po mažiau. Rūbų va
jus Balfui baigiamas gruodžio 
20 d. Kas dar turėtų atlieka
mų tinkamų rūbų ir norėtų pa
aukoti. prašomas atvežti Į Jus
tino Vaičaičio siuntinių persiun
timo Įstaigą 327 W. Broadway.

LIETUVIŲ ADVOKATAI

C. A. VOKET
ADVOKATAS

41-40 74th Street 
Jackson Heights, N. Y.
Tel. NEwton 9-6620

Stephen Bredes, Jr.
ADVOKATAS

37 Sheridan Avenue 
Brooklyn 8, N.Y.

Telef. — APplegate 7-7083

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

Visos organizacijos yra pra
šomos. kad prieš nutardamos 
rengti kokius nors viešus pa
rengimus, susirištų su Kęstučiu 
Miklu, 71 Farmers Ave.. Plain
view, New York — Tel. (516) 
WE 5-0896. Yra labai nenau
dinga visuomenei ir taipgi nuo
stolinga patiem rengėjam, kai 
■tą pačią dieną yra rengiami du 
ar trys platesnio mąsto vieši pa
rengimai.

Aplankė Lietuvą ir Baltą
Senas Balfo veikėjas Adolfas 

Bachas šiemet lankė savo du 
brolius, gyvenančius pavergtoje 
Lietuvoje. Buvo šauniai priim
tas ir vaišintas, bet matė ir 
daug vargo. Grižes iš Lietuvos. 
A. Bachas, vietos veikėjam pa
dedant. jau surinko 1.132 dol. 
ir i savo automobili dar pri
krovęs rūbų atvežė tiesiai iš 
Philadelphijos i Balfo Centrą.

Jenas Jasaitis, JAV Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
pirmininkas, atvyksta iš Chica- 
gos ir ši šeštadieni, gruodžio 18 
dalyvaus susirinkime, kur lap
kričio 13 manifestacijos orga
nizatoriai padarys atskaitini pra
nešimą.
T. Kornelijus Bučmys, O.F.M., 

iš Toronto pranciškonų vienuo
lyno perkeltas i Brooklyn© vie
nuolyną ir čia pastoviai Įsijun
gia dirbti i Darbininko redak
ciją.

mokyklos parengtos vaizdinės 
priemonės. Lankėsi 5 klasės 
skaitymo pamokoje. Buvo skai
toma apie audėją. Buvo atneš
tos mažos staklės ir parodyta, 
kaip audžiama. Išaiškinti nau
ji žodžiai. Vedėja taip pat pa
pasakojo apie naujas progra
mas. vadovėlius, raginimus i- 
traukti mokinius i savų laikraš
tėlių redagavimus ir leidimus. 
Baigdama paskaitė girdėtos pa
skaitos ištraukas, kur mokyto
jai raginami labiau pasirengti 
pamokom, skirti daugiau dėme
sio. kad mokytojų darbas būtų 
kūrybinis ir vaikam Įdomus.

J. Kregždienė papasakojo sa
vo Įspūdžius iš pavyzdinės pa
mokos, kurioje 7 klasės moki
niam buvo dėstomas Maironis 
Buvo panaudotas grafos, sche
mos, fotografijos.

Visi mokytojai dar kalbėjosi 
apie dabartinius mokyklos rū
pesčius. Stinga naujų vaizdinių 
■priemonių. Stinga ir gero iš to
lo Įžiūrimo Lietuvos žemėlapio. 
Chicagoje 'lituanistinės mokyk
los ir valkų darželis pats pasiga
mino nemaža vaizdinių moky
mo priemonių. Ir Maironio mo
kykla turės pati pasidaryti.

Maironio mokykla dabar ren
giasi Kalėdų eglutei, kuri bus 
sausio 16, sekmadieni, 4 v. po
piet Apreiškimo parapijos salė
je. Vaikų repeticijos vyksta 
kiekvieną šeštadieni ir sekma
dieni. Bus suvaidinta “Žiemos 
pasaka” Režisuoja ir tvarko — 
Tadas Alinskas.

Apreiškimo parapijos salėje, 
šeštadieni, gruodžio 18 d., 7 v. 
v. Brocklyne, komiteto Lietu
vos nepriklausomybei atstatyti 
koordinatoriai pateiks savo 
darbo apyskaitą. Po pranešimų 
bus diskusijos. Be to, šia pro
ga bus galima išgirsti juostose

Lietuviška duona miestui, rūbai 
Balfui

Pranas ir Anelija Kupinskai 
turi Elizabethe gerą kepyklą. 
(Lithuanian Bakrey) Dosnūs lie
tuviškų reikalų rėmėjai ypatin
gai remia Balfą ir dovanomis 
ir darbu. Jie kasmet pristato Į 
Balfo Centrą Elizabetho lietuvių 
sudovanotus rūbus. Šiemet, at
vežė gruodžio 4 net 2000 sva
rų. Vietos Balfo veiklą globoja

PUBLIKA N. Y. lietuvių vyru koncerte gruodžio 5. Nuotr. R. Kisieliaus.

užrašytų Įdomesnių momentų 
iš-lapkričio 13 manifestacijos.

Kas turi gen. 3t. Raštikio 
parašytą knygą “Kovose dėl Lie
tuvos”, abu tomus, prašomas 
už atlyginimą perleisti Darbi
ninko administracijai.

kun. J. Pragulbickas, skyriui 
seniai pirmininkauja Vyt. Bud- 
ris. Pirmininkui rūbus rinkti ir 
atvežti talkino P. Normantas. 
A. Jarnas ir J. Kaspariūnas. 
Elizabethe klebonauja didelis 
Balfo rėmėjas prel. M. Kemė- 
žis. (KLJ)

Tėvų pranciškonų kultūros židiniui — 
JAUNIMO CENTRUI AUKOJO

1000 dol.: N.N., Brooklyn, N.Y.

500 dol. Ben Paplauskas, Įrašo mirusius tėvus Joną. Elzbietą, 
broli Joną, sessris Ona Varžgalienė ir Uršule Skuodienę. 
Kotryna Kazakevičienė Įrašo save ir vyra a. a. Vincą, 
Brooklyn, New York

200 del. Marijona Bukauskienė, Brooklyn, N.Y.. Įrašo brolienę a. 
a. Oną Grybauskienę

ICO dol. Amžinojo Rožančiaus Draugija, Brooklyn. N.Y., per E.
Kašetienę, Kun. S. Morkūnas. Sioux Citv, Iowa.. N. N.
Brockton, Mass., Gaidamauskienė-Gayson, Blkn., N.Y.

50 dol. Kun. Puina -Poimanskis, Schenectady. N.Y.

20 dol. J. Katilienė. Omaha, Nebraska.

DARBININKO 50 METŲ JUBILIEJINIS

NAUJŲ METŲ

1965 gruodžio 31
(penktadienio vakare, nuo 9:30 v.v. iki 2:30 vaL ryto) 

DEMOKRATŲ SALĖJE 
OZONE PARK, N. Y.

101-49 Woodhaven Blvd, (tarp Jamaica ir Atlantic Avės.)

• Skani, lietuviška vakarienė
• Trumpa programa
• šokiai, grojant lietuviškam J. Kazio orkestrui 

Asmeniui {ėjimas 8 dol. įskaitant vakarienę ir dovanas gėrimais
•

Rezervacijas pavieniam ir 10 asmenų stalam užsakant skambinti: DARBI
NINKAS GL 2-2923 (vakarais GL 5-7068); M. šALINSKIENft VI 7-4499: 
J. GERDVILIEN® AP 7-5132; L. GUDELIEN® SE 3-7639; P. MONTVILA 
VI 7-8936;-JC. VAINIUS TW 4-8787; PH. VISNIAUSKAS 516-485-9497.

J

10 dol. Mrs. St. Balandis, Elizabeth, N.J., N. N.. Lake Zurich, EL, 
Mag. Kailis. Norwood, Mass., Mr. Mrs. Den Sulaitis, Glen 
Cove, N. Y., Mrs. J. Kavaliauskas, Hartford, Conn., N. N. 
So. Mass., S. Cerebiejus, Maspeth, N. Y., E. V. Wareko- 
jis, Wayland. Mass., E. Pūrelis, Woodhaven, N. Y., Mr. 
Mrs. A. Mažeika. Ozone Park, N. Y.

5 dol. R. Novak, -Bronx, N. Y., Ona Mockevičienė, Brooklyn, N. Y., 
Edm. Geibavičius, New Orleans, La., Pauline Genis, Bro
oklyn, N. Y., V. Kamaitis, Sutton, Mass., M. G. L. žido- 
niai, New Haven, Conn., B. Majauskas, Philadelphia, Pa., 
St. Balus, O. šulinkas, Elizabeth, N. J.

2 dol. Joseph Bartis, Ozone Park, N. Y., A. Yuncza RobinsviUe, N. 
J., J. J. Vilnius, Ozone Parte, N. Y., St Klingys, Ozone 
Pank, N. Y., V. Sinkevičius, Chicago, Ill., J. Stačiokas. 
Athol, Mass.

1 dol. V.M. Hannon, Groton, Mass., E. Venskus. Kew Gardens, 
N.Y.; Anna Ralies, Lake Ronkonkoma, N.Y.

Mūsų padėka ir maldos. Teatlygina Visagalis! Malonėkite 
prisidėti kad ir nedidele auka Dievo garbei, Tėvynės labui Aukas 
siųsti: Building Fund, Franciscan Monastery, 680 Bush wick Av., 
Brooklyn, N.Y. 11221.

Kūčioms paplotėlių galima 
gauti sekmadieniais po mišių 
parapijos salėje po bažnyčia ir 
salėje prie koplyčios. Kitu lai
ku jų galima gauti parapijos 
klebonijoje.

Išdažys vargonų galeriją . 
Gruodžio 5 šv. Petro parapijos 
klebonas prel. Pr. Virmauskis 
pranešė, kad bus dažoma baž
nyčios vargonų -galerija. Išdažy
mas kainuos apie 400 dol. Ieš
koma. kas sutiktų apmokėti iš
laidas.

Paulina Kalvaitienė, Bostono 
tunto vilkiukų draugovės drau
gininke, dviem mėnesiam išvy
ko Į Australiją aplankyti savo 
giminių.

Antanas Bačiulis Įdėjo atsar
ginių durų šviesas Bostono 
skautų ir skaučių būkle, kuris 
yra įrengtas Lietuvių Piliečių 
Draugijos namų ketvirtame 
aukšte.

Baltijos ir Žalgirio tuntai 
gruodžio 19 d. 4:30 vai. popiet 
Lietuviu Piliečių Draugijos na
mų salėje, antrame aukšte, ruo
šia bendras Kūčias. Šio paren
gimo metu bus pagerbiamas 
lietuvis gydytojas dr. Sherio, 
kuris Bostono skautams pado
vanojo didelį plotą žemės prie 
gražaus ežero Wilton, N.H. šia 
proga daktarui Sherio bus pa
linkėta laimės ir Dievo palai
mos. kadangi jis po Kalėdų iš
vyksta Į Vietnamą.
Mirusieji

Po gedulingu šv. Petro para
pijos bažnyčioje pamaldų palai
doti:

Povilas Apshaga (lapkričio 
8) 81 m. Velionis gyveno 134 
Belgrade Av. Roslindale. Mass. 
Palaidotas Naujos Kalvarijos 
kapinėse.

Juozas Yagman (lapkričio 11) 
62 m. Velionis* gyveno 19 Vic
toria St., Dorchester, Mass. Nu
liūdime paliko motiną, broli ir 
seserį. Palaidotas miesto kapi
nėse.

Ona Jakimavičienė (lapkričio 
13) 78 m. Velionė gyveno 130 
“O” St. Nuliūdime paliko vyrą, 
dukterį ir penkis sūnus. Vienas 
sūnus yra kunigas jėzuitas Ja
maica saloje. Vakarų Indijoje. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Mykolas Arent (lapkričio 15) 
83 m. Velionis gyveno 15 Plea
sant St., Rochdale, Mass. Nu
liūdime paliko tris sūnus ir se
serį. Palaidotas Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Frances Sumski (lapkričio 
23) 57 m. Velionė gyveno 8 
Covington St. Nuliūdime pali 
ko vyrą, keturias dukteris ir 
motiną. Palaidota Naujos Kalva
rijos kapinėse.

Zigmantas Lesčinskas (lapk
ričio 26) 74 m. Velionis gyveno 
4069 Washington St. Roslinda
le. Mass. Nuliūdime palimo 
žmoną, tris dukteris ir du sū
nus. Palaidotas Naujos Kalvari
jos kapinėse.

Elena Tamoshunas (lapkri
čio 26) 68 m. Velionė gyveno 
292 E. St. Nuliūdime paliko vy
rą, du sūnus ir dukterį. Palai
dota Naujos Kalvarijos kapinė
se.

Rašomoji mašinėle yra ge
riausia dovana Kalėdoms. Vo
kiškos ir vietinės mašinėlės lie
tuvišku raidynu tik gautos ir 
siuntinėjamos tiesiai Į pilkėjo 
namus. Klauskite informacijų: 
J.L. Giedraitis. 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y, 11731.

VAITKUS 
FUNERAL HOME 

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius 
ir balsamuotojas 

Cambridge, Mass. 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mo
derniška koplyčia šermenims dy
kai. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir į 
kitus miestus. — Tel. TR 6-6434

Tel. EVergreen 7-4335

Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas
MODERNI KOPLYČIA

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 (

Matthew P. Ballas
FUNERAL HOME

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

Licensed Manager 
& Notaiy Public

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

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

J. B. Shalins - Jalinskas
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVE.
(prie Forest P’way Station)

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

Tel. Virginia 7-4499

Theodore Wolinnin,
Inc.

E. JOSEPH ZEBROWSKI 
Laidotuvių direktorius 

Moderniška koplyčia su 
Air Condition

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

KARLONAS
FUNERAL HOME
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL
FUNERAL HOME

Inc.
PETRAS KARALIUS, sav. 

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence St. 
WORCESTER, MASS.

PL 4-6757 PL 4-1165

A. ANDRIUŠKEVIČIUS
LAIKRODININKAS 
-JUVELYRAS

Auksas - sidabras - deimantai
laikrodžiai

9408 Jamaica Ave.
Woodhaven 21, N.Y.

VI 7-2573

“VENTA”
Home Improvements

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

J. BANDŽIUKA8
84-12 102nd Street 

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




