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Paryžiuje po Kosygino susirinko Nato ministeriai
osyginas pedsaky nepaliko? Nato paskutiniu iykiu Paryžiuje. Aiskes ęiaVokie- 
jos posūkis, o taip pat Amerikos pastangos išlaikyti avį sveiką ir vilką soty . . .
■ryžiun tebėra nukreiptas mingiau nei Eisenhowerį ir 

Kennedy, — bet konkrečios 
naudos iš tos viešnagės Pran
cūzijai nematyti Teigiama, kad 
ir Kosyginas negavo iš de Gaul-

esys. Ten baigė 8 dienų
nagę Sovietų ministeris pir- 
inkas Kosyginas bendru
>džio 9 dienos pareiški-
Pareiškime yra 3,000 žo- le, ko buvO norėjęs*— rytų Vo-

., bet didžioji jų dalis tuš- 
įpie bendradarbiavimą, ku- 
prasidėjo su de Gaulle ke- 
e po Sovietus birželio mė- 
, apie pasmerkimą Vietna- 
karui, neminint Amerikos 
io, o tokia Vokietija visai 
dėta. Nors de Gaulle pri- 
: Kosyginą iškilmingiau, nei 
okolas reikalavo — iškfl-

ar Vashbgtaį?
Vokietijos naujasis užsienių 

nūn. Brandtas numatė pasikal
bėjimus su de Gaulle gruodžio 
15. Kancleris Kiesingeris taip

gėrio vyriausybė mėgins juos 
atstatyti ar i bent jais žaisti

kietijos pripažinimo. Tačiau tei
giama taip pat, kad Kosyginui _ r
labiau rūpėjo ne Prancūziją pat spaudai praeiškė tarp 
prie savęs priartinti, kiek suar
dyti santykius tarp vakariečių, 
ištraukti juos iš Amerikos įta
kos, o tada jau tiesiogiai to

Amerikos spaudoje buvo gau
siai skelbiamą,' kad Amerika 
paleido Vokietiją iš savo glo
bos vardan santykių gerinimo 
su Maskva. Gal būt, tai tik tos 
spaudos noras, o vyriausybė 
galvoja kitaip. Tačiau ir vy- 
riausybėje jausti susirūpinimo 
Vokietijos naujos vyriausybės 
linkme. Amerikai ištikimas 
Scbroederiš iš užsienių politi
kos išimtas. Vokietijos politika 
gali būti labiau nepriklausoma 
nuo Amerikos! Amerika daro 
skubių žygių išsiaiškinti pačio
je Vokietijoje, kad galėtų apsi-

Popinu. PMliu. gruodžio .8 Vi®toanle ™ V>
paskelbė atsišaukimą paliaubas !let k"° v^0- kMįos interaan, ar palikti Vo-
pratęsti iki 51 dienos - gruo- Gen W«ąmOreland tėra ir farti,
džio 24 iki vasario 12. " armijos vadas, bet ne marmu. tmiai su

Laivyno vadovybė nori veik- ' Sovietai karinę pagalbą Atokva. Pasirinkti antrą gali-
liau bombarduoti Vietnamo pa-, š. Vietnamui didina. Gruodžio mybę tokių įtaigų daro L. C.

pirmaeilių uždavinių aiškintis 
santykius su Prancūzija ir su 
Amerika. Sudaroma įspūdis, 

tis su Ainerika ar bent su Ame- ka^ Erhardas santykius su Pran
uką varyti toliau politinį žaidi- Prancūzija suardė vardan Ame- 
mą -s . y rikos ir*Anglijos, dabar Kiesin-

konferencijai ‘ numatytas pla
nas sudaryti naują Nato ąto>; 
minę tarybą, kuriofa dalyvautų] 
ir Vokietija, bet kuriai sykiui 
neimtų priešinga ir Maskva. H

Amerikai pasirinkti išeitį nė-j 
ra taip lengva, nes galimybes 
susikalbėti su Maskva sunkina i 
ne tik Maskvos užsispyrimas į 
dėl Vietnamo. Sunkina ir nau- i 

1 ji įvykiai: žinios, kad Sovietuo
se vykdomas plačiai planas 1 

. apstatyti svarbiuosius miestu* j 
raketom prieš raketas. O tai] 
mažina Amerikoje pasitikėjimą, 
kad per LBJ siūlomus tiltus žy
giuotų taika.

Du pirmininkai: V. Sidzikauskas ir K. J. Valiūnas. Nuotr. V. Maželio

DEL VIETNAMO: karas aštrėja, propaganda taip pat 
omunistai sustiprino tero- 
ir amerikiečių bazių puldi- 
mus iš pasalų. Paimti į nė
rę informavo, kad ši Viet- 
10 kariuomenė, esanti į pie- 
nuo sienos, apie artėjau- 

Amerikos bombonešius 
na signalus iš Sovietų žve- 
ų laivų per dvi valandas 
■š lėktuvam Vietname pasi
imt 
Valst. sekr. Rusk lankosi 
įname ir kituose pietų Azi-

jos kraštuose, ambasadorius to buvęs diplomatas Henry J. 
Harrimanas šiuo metu Portuga- Taylor (WJT) aštriai kaltina ap- 
lijoje ir kitur aiškina Ameri
kos politiką dėl Vietnamo.

saugos sekr. McNamarą, kad 
suriša Amerikos kariuomenei 
rankas; neleidžia Vietname su-

VLIKAS susidrausmino, atsijaunino ir 

Paskutinėm dienom dėmesys buvo suteiktas į įvykius 
Vlike. Mėginam tuos įvykius sutraukti drauge su jy 
vertinimu Vliko sluoksniuose

Gruodžio 7 New Yorke įvy
kęs Vliką sudarančių organiza
cijų atstovų pasitarimas išlygi
no lapkričio 30 Vliko tarybas 
posėdy įvykusį nusistatymų su
sikirtimą dabar tokiu bendru 
sutarimu?

/."Vlika taryba, išklausiusi Vli-

macijos apie Vliko žmonių da
lyvavimą Šviesos-Santaros 1966 
lapkričio 19 susirinkime, kuria
me netikėtai pasireiškė Sovie
tų Sąjungos pareigūnas, apgai- 
leatatoja ję nereagavimą dėl to 
pasireiškimo ten pat vietoje.

naujai išsirikiavo *
Santaros susirinkimo buvusius 
įvykius nesuderinamus su tau
tine drausme".

Seimo eiga
Vliko seimas, trečias iš ei

lės, vyko gruodžio 10-11 New 
Yorke Maspetbe, Persimainymo 
parapijos salėje. Atidarė Vliko 
valdybos pirmininkas V. Sidzi
kauskas, prezidiume buvo J. 
Sonda — pirmininkas, K. 
Dranga — vicepirmininkas ir 

-^-Galvydis — sekretorius. Su-

KIETI J A, Amerika, Anglija 
nglija sutiko atidėti sav 
iuomenės atitraukimą i 
detijos pusei metų, kada A 
rika pažadėjo paremti 3 

Anglijos kariuomenės išla 
įas Vokietijoje atsieina m< 
i 263 mil. Vokietija sutik 
Sėti 88 mil.

tomi š. Vietnamui ginklai ir Vietnamui naujus 100 Migų. mas apie Nato konferenciją, 
kita parama. Lig šiol septinta- Tuo š. Vietnamo oro jėgos pa- kuri susirinko vėl Paryžiuje 
jam laivynui teleista atsakyti į dvigubėjo. Paruošė taip pat 80 gruodžio 13. Tačiau pagal Chr.
komunistinių laivų šūvius. Dėl š. Vietnamo lakūnų. Monitor informaciją Nato

- Chr. Sc. Monitor pare 
itenkinimą, kad Nato si 
nauja atominės tarybos 
, kuri patenkintų Vokie 
lalavimą dalyvauti Nato 
lių reikalų sprendime. 1 
lis sako, kad atėjo m 
gti žiūrėti į Vokietiją 
įtraeilį Nato narį.

GARBA STALINUI IR 21 
VUI 
kremliuje mitinge 25 mel 
skvos gynimo sukakties ga 

Maskvos partijos bosas J 
•yčev kėlė nuopelnus marš 
Žukovo ir Stalino. Jiem si 
tos ovacijos. Smerkė Amei 

kam ji remia Bonnos “ir 
ristų kliką” ir kam vykt 
jresiją” Vietname. Kai pa- • 
įerkė Kinijos komunistus, 
t buvę Kinijos atstovai de- 
mstratyviai išėjo.
Stalino garbę atstatinė ja at- 
giai — kaip karo herojaus, 
kovas, kurį Chruščiovas bu- 
nušalinęs 1957, jau pilnoje 

garboje.

J. TAUTOSE — dėl Rodezijos sankcijos ir... isteriką
Anglijos pasiūlytos sankcijos 

prieš Rodeziją susilaukė aštrios 
kritikos iš Zambijos atstovo. 
Siūlymą boikotuoti Rodezijos 
eksportą vadino nepakankama

ĮSIKIŠIMAS — tik propagan-

I. Tautų politiniame komite- 
gruodžio 12 priimtas Sovie- 
Federenko siūlytas pareiški- 

0 dėl valstybių nesikišimo į 
lau$ reikalus. Tuo pareiški- 
1 Fedorenko siekia ne pa- 
terkti Sovietų įsikišimą į Bal
os valstybių reikalus, bet tai- 
ti jį Amerikai, kad ji kžšan- 
į Vietnamo vidaus reikalus.

— Amerikos laivynas Vietna- 
o vandenyse nuo spalio 15 su- 
likino 665 š. Vietnamo pa- 
antės laivelius.

KVIEČIAI JUGOSLAVIJAI
Jugoslavija paprašė Ameriką 

papildomai 500,000 tonų Vals
tybės v pasekretoris Katzenbach- 
as pažadėjo surasti būdą pra
šymui patenkinti. Illinois kong- 
resmanas Findley įspėjo Ka- 
tzenbachą, kad teisėtu keliu de
partamentas to negali padaryti.

priemone, Anglijos veidmai
niavimu, kuris siekia tik laiką 
pratęsti Rodezijos prezidentui 
Smithui; kaltino Angliją rasiz
mu. Anot spaudos, tokios kal
bos negirdėta nuo sovietinio 
Vyšinskio laikų. Times ją pava
dino tiesiog “isteriką Jungtinė
se Tautose”, kuri visai juoda-

SUOMIJĄ tiekia valdyti Mac 
kva.

ivda kritikavo 
iemokratus, val-

jai Afrikai daugiau tik paken
kė ir sustiprino baltųjų padėti 
Rodezijoje.

Tačiau gruodžio 12 Anglijos 
siūlymas buvo priimtas. Angli
jos siūlomą blokadą rėmė ir 
Goldbergas.

Kai Pietų Afrika rezoliucijos 
neremia ir nežada ją vykdyti, 
abejojama, kad Rodeziją ta re
zoliucija parklupdytų. Nežada 
jos vykdyti nė Portugalija.

Suomijos 
dančią partiją, kad jų politika 

— Kohler, buv. atstovas Mask- per mažai suderinta su Romu
voje dabar valst. sekr. pavaduo
tojas, pareiškė: Sovietai labiau 
suinteresuoti suardyti Vakarų 
sąjungininkų santykius negu 
susiprasti su Vakarais.

nistų partija; kad jie nepasisa
kė prieš Vokietiją; kad ęeatsi- 
ribojo nuo socialistų internacio
nalo, kuris remia “karingąjį an
tikomunizmą”.

darius komisijas, ėjo praneši
mai: J. Audėno — apie tary
bos ir valdybos veiklą, prel. J. 
Balkūno — apie Tautos Fondo 
veiklą, St. Lūšio — apie Lietu
vos laisvinimo gaire?. Sekma
dienio posėdy priimta Vliko są-

Sudaryta nauja Vilko valdyba
las ją greitai pašalinti, tarsi pa
vojaus skambutis, visas Vliko 
grupes subloškė draugėn labiau ____ ___ ________ _______ _
nei bet kada. Tai visai aiškiai mata 1967 metam: 31,000 doL; 

nepaprastoji sąmata specialiem 
uždaviniam ryšium su pasiren
gimais 1968 metam, Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo su
kakčiai dar galutinai nepaaiš
kėjo, ir ją nustatys taryba vė
liau. Priimti taip pat nutarimai, 
kurie bus vėliau paskelbti.

Seime dalyvavo visų 15 Vliko 
organizacijų po 3 atstovus. Da
lyvavo taip pat Lietuvos atsto
vybės Washingtone patarėjas 
min. A. S. Bačkis, New Yorko 
gen. konsulas y. Stašinskas, 
konsulas A. Simutis, Alto vice
pirmininkas dr. P. Grigaitis, 

liūno valdyboje yra J. Audė- PLB ryšininkas Vliko valdyboje 
na*, A. Budreckis, R. Kezys,

paskiau buvo justi visuose Vli
ko seimo svarstymuose; tas 
Vliko vieningumas buvo išryš
kintas ir sudarant naują Vliko

Anuo sutarimu pašalinus lap
kričio 30 kilusią įtampą Vlikui 
liko betgi kitas didelis rūpes
tis — naujos Vliko valdybos su
darymas. Min. V. Sidzikauskas 
jau seniau keliais atvejais be 
jokio ryšio su paskutine įtam
pa Vlike buvo pareiškęs savo
nusistatymą atsistatydinti. Lap- valdybą, 
kričio 30 Vliko taryboje įvy
kęs nuomonių išsiskyrimas 
principiniu klausimu tą jo nu
sistatymą sutvirtino ir vykdy
mą pagreitino, patį pasitrauki
mą sudramatino, susiedamas 
jį su Lietuvos laisvės kovos 
principingumo gynimu. Antra 
vertus, ta pati Įtampa ir reika-

Su naująja Vliko valdyba Vli
ko vairas buvo perduotas į jau
nas energingas rankas dr. Kęs
tučio J. Valiūno, .kuris dabar 
yra žinomas savo profesine vei
kla tarptautinėje prekyboj, bet 
kuris su Lietuvos laisvės kova 
jau turėjo reikalų nuo 1941 
metų ir gyvai reiškėsi ypačiai 
pokarinėje veikloje dėl laisvės 
vakarų Vokietijoje. Kiti dr. Va-

PARTIJOSE: Javits nori j vice
prezidentus..

Šen. Javits gruodžio 11 pasi
sakė esąs respublikonų ideolo
gas per paskutinius 20 metų ir 
kandidatas į viceprezidentus 
1968,! jei kandidatas į preziden
tus bus gub. Romney. O jis 
rado pritarimo tarp respubliko
nų gubernatorių daugumos.

— Vadinamų liberalų “Ame- 
ricans for Democratic Action” 
komiteto susirinkime buvo skel
biama, kad demokratų pralai
mėjimo lapkričio 8 rinkimuose 
kaltininkas esąs prezidentas L. 
Johnsono nepopuliarumas. Ma
tyt, tokia akcija norima varyti 
prieš LBJ.

— N.Y.' Time* atkreipė dė
mesį į Alberto Laurinčhiko kny
gą "Trečioji dolerio pusė”, ku
rioje piktai kritikuoja Ameri
kos gyvenimą. Laurinčiukas 
kaip sovietinis korespondento 
prie J. Tautų išbuvo N. Yorke 
4 metus. 1971.

A. Gureckas. Sveikino Lietuvos 
atstovas Washingtone, Ameri
kos Lietuvių Taryba, Pasaulio 
Bendruomenės valdyba, jauni
mo kongreso ir jaunimo metų

Vainauskas. Tad Vliko valdyba 
didžiąja dalim atjaunėjo —bu
vusios valdybos narių tik trys 
yra naujoje (Audėnas, Budrec- komitetas, Lietuvių moterų Klo
kis, Nemickas). bų federacija.

Seimo vertinimas su linkėjimais
Jei iš mažo apklausinėjimo 

galima būtų daryti išvadas dėl 
seimo eigos, tai seimo dalyvių 
žymios dalies nuotaikos maž
daug tokios:

— Naujasis Vliko vykdoma
sis organas sutinkamas ne tik 
su linkėjimais, bet ir su vilti
mi, kad Vlikas nesitenkins tik 
Eltos biuleteniais, nesidengs

ris ir šen. R. Kennedy susigin
čijo dėl telefoninio ar mikrofo
ninio sekimą Hooveris tvirti
na, kad tokis sekimas sustiprė
jo tuo metu, kada vyriausiu 
valstybės gynėju buvo R. Ken- iniciatorius ir vadovas, ne žo- 
nedy. Tai buvo daroma su jo 
žinia ir pritarimu. Šen. R. Ken
nedy tai paneigė — jis apie tai 
nieko nežinojęs.

Tautų Seimo, L. Laisvės Komi
teto) pastangom ir darbais, ne
sitenkins ėjęs iš paskos “priva
tinei iniciatyvai”, o pats Iras

—• Anglai pasiskelbė įvestą 
pinigam dešimtainę sistemą

džiais, bet darbais telkdamas 
bendram Lietuvos laisvės rei
kalui gyvąsias jėgas.

— Nors trečiasis Vliko sei
mas praėjo sklandžiau, darbin- 
giau, su didesniu savo atsako
mybės pajautimu ir brandesnių 
savo uždavinių supratimu negu

du buvusieji, vis dėlto apsiri
bojimas seimo darbotvarkėje 
tik organizaciniais ir apyskaiti- 
niais klausimais, vargu ar yra 
tikslingas ir teisingas. Jeigu Vli
kas nori, o to jis turėtų 
kad Vliko seimo
vežtų rš seimo ne 
skaičių, ar 
ria kalba eina Vliko biulete
niai, o ir bendrą 
tiek okupuotos Lietuvos, 
ir tarptautinės padėties — 
visai konkrečius savo uždavi
nius, tada gal ir .kai kur pasi
rodantis bodėjimasis Vliku ir 
apskritai ligšioline laisvės ko* 
vos politika išnyktų. Vienintelis 
4ia prasme seimo darbotvarkė
je buvo St Lūšio pranešimas 
apie Lietuvos laisvinimo gaires, 
ruošiantis 1968 jubiliejiniam 
Lietuvos nepriklausomybes 
atstątynro metam.



ranmui jų suruoštam parengi
me už A. Gurecko klaidingą 
prielaidą, kad Ss Jungtinių 
Tautų tarnautojas nėra Sovietų

Del A. Gurecko ir L. Vladimiro vo

7..... Tol VI M077 
Tol STegg 2-4329

l »
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Vedėjai: ___ ' '
ROMAS KEZTS — TW 4-1288 
ANTANAS MAMCTKA t- VI 5-8332

tį su Jungtinėm Tautom visi Jungtinių Tautų Sekretoriato P®ei6unas- 
kandidatai į Sekretoriato tarny- tarnautojai mano žinkunis nie- Su pagarba, 
bą turi gauti vadinamąjį (<secu- kad nenustoja hfiti kartu ir sa- Liuda Gudelienė 
ijfy clearance”' iš savo krašto vo krašto pardgūnais, kurie tu- Westport, Conn. 06880 
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KURIE MUSŲ DARBAI ERZINA ŽMONES LIETUVOJE

JUOZO MISIŪNO

RAY’S UOUOR STORE
Galima gauti įvairiausias rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTS BLVD. z RICHMOND HUA. N. Y.

/rTeldfeeaK Ylrgieie 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudos ir visokiais reika
lais kreipki tpg į ,

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

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

Mes esame maži, tad ir erdvės plėstis yra daug! Galimybių taip pat 
netrūksta. Tik reikia: daugiau akcininkų, didesnio kapitalo.

LITAS Investing Company, Ine.
100-21 89tb Avė., Richmond Hill, N.Y.; H1 1-6799
6755 S. Westem Avė., Chicago, III.; GR 6-2242

LITAS duoda paskolas lengvomis išsimokėjimo sąlygomis. Paskolų 
pareikalavimas dažnai būna didesnis negu galime patenkinti. Jei 
nenorite tapti LITO akcininkais, galite tapti indėlininkais — galite 
LITUI paskolinti. Mokame aukštus procentus. Bet pirma pagalvo
kite apie akcijas. Pirkite LITO akcijas šeimos nariams, ypač jau
niesiems, kad jie augtų kartu 'su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja šiuo metu kainuoja 12 doL Akcijų pirkimo ir bendrai informaci
jos reikalais prašom kreiptis j New Yorko arba Chicagos įstaigas.^

LIUDOSTKIKULSKYTES 
įvairią moterišką drabužių krautuvė 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių pasirin
kimas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai, apatinukai, 
bliuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moteriški dra
bužiai. pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
95-04 JAMAICA AVĖ - V/oodhaven. N.Y. II42I

— Tek 849-7240 — 

- HAVEN REALTY -
Real Estate • JOSEPH ANDRUSIS • Insurance

mos priemonės, kurių pagalba 
galime siekti šių tikslų, yra 
Sos:

1. radijas,
2. spauda,
3. kelionės į kraštą,
4. asmeniški susirašinėjimai,
5. kontaktai su atvažiuojan-

nagų investacijos.
Kasffien nuo 9 iki 8 vai; šeštaifieniais iki 6 vai. popiet- — 

97-09 Jamaica Ave^ VVoodhaven 21, N. Y. TeŪ VI 7-4477 _ •
________________________________________________________________ 1
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VMIER 6ARDEN UVBM

PRANAS BRUCAS, savininkas 
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven. N. Y.

VYT. MAŽELIS

DALIA ir AIJBERTA3 RADŽIŪNAS. sav. 
38-38-40 STAGG STREET BROOKLYN, N. Y. 11208

Telefonas STagg 2-5998

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

< Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms,

VYTAUTAS BELECKAS 
Savininkas

t Salė virtuvėms Ir Mtoktomu pro- 
mogomii. Be to, duodam petaido- 
tuvfnial pietūs. Pirmos rtmee tie- 
tuvttkas maistas prieinama katae.

- 1883 MAOI8ON STRIKT
BROOKLYN 27, N. Y. 

(RMgeeood)

Kadangi mūsų kova už lais
vę nebus trumpa, nustatant ry
šių su kraštu tikslus, reikia žiū- 
Tėti toli. Svariausiejij minėtų 
ryšių tikslai turėtų būti, mano 
manymu, šie:

1. ugdyti bei stiprinti tauti-
tinius, religinius bei laisves 
idealus;.. *

2. .remti savitos lietuviškos 
kultūros vystymąsi

3. drąsinti rezistencinę dva
sią okupantui,

4. atremti sovietinę propa- 
gandą ir jos tiesos iškraipymus, rištinių laikų bandymai už-

5. tiekti įvairiais klausimais 
naujų idėjų,

i&elti su okupacija suriš
tus pavojus,

7. kritiškai vertinti lietuvių 
krašte atliekamą darbą,

8. stiprinti tautinį solidaru
mą krašte ir krašto su užsienio 
lietuviais,

9. informuoti įvairiais klausi
mais, ,

10. padėti nustatyti tautinės 
laikysenos bendrus jpėteęipus

kad UetuviškoS; radijo prog
ramos gausėtų ar sudarytų ga
lingą tautinių idealą skelbėją. 
Kiekviena šioje srityje padary
ta klaida ir praleista diena yra 
didelis smūgis mūsų laisvės 
darbut

Spausdintas žbdis, knyga ar 
laikraštis, yra kita, nors ir la
bai sunkiai mums prieinama, 
ryšių forma. Lietuva dvidešim
tame šimtmetyje vėl pergyve
na spaudos draudimo laikus, 
kurie yra nepalyginamai žiau
resni ir pavojingesni, negu ca- 

Iš įvairių pokalbių man susi-

mo. šitoks nusistatymas yra 
psichologiškai supranta
mas. Žmonės bijo visiškos izo
liacijos ir tikisi, kad svečiai iš 
užsienio gali eventualiai pri
versti sovietinę valdžią page
rinti tam tikrų dalykų stovį, 
šiuo atveju žmonių pageidavi
mas bent dalinai sutampa su 
oficialių įstaigų varoma propa
ganda lankyti okupuotąjį kraš- 

Ją. Tiktai abu šie pageidavimai 
visiškai skiriasi savo intencijo
mis. Krašto žmonės, teisingai 
ar klaidingai, tikisi iš kelionių 
naudos kraštui, o sovietai nori 
šitokiu būdu susilpninti užsie
nio lietuvių rezistencinę xdva-

smaugti lietuvišką spaudą. Ta
da pirmiausia buvo draudžia
mas lotyniško raidyno vartoji
mas. Dabar gt Sovietai palieka 
išviršinę spaudos formą, tačiau 
draudžia jiehIŽ nepriimtiną tu- šią ir juos pratinti prie 
rinj t.y. užgniaužia patį esmin
giausią kultūrinio pasireiškimo 
elementą. Varžydami laisvą 
kūrybinį darbą ir izoliuodami 
kraštą nuo Vakarų kultūrinio 
gyvenimo, į kurį Lietuva buvo 
visuomet-orientuota ir iš kurio 
yra gavusi didelį įnašą, sovie
tai stabdo yis& lietuviškos kul- 
tūros plėtotu ii* & izoliuojantį gerai' orientuoti asihenys, ne 
mūsų laikams gėdingą mūrąrei- statydami į pavojų’savęs ir ki

tų. Aišku, šių asmenų judėji
mo laisvė Lietuvoje būtų labai

primestos padėties. Tarp šių 
dviejų tendencijų turime pasi
rinkti tokį kelią, kuris būtų 
naudingas kraštui ir mums pa
tiems, bet jokiu būdu ne oku
pantui. Todėl, mano manymu, 
mums tenka rinktis selektyvių 
kelionių išeitį, ty. kelionių ku
rias eventualiai darytų labai

kia visomis galimomis priemo
nėmis pralaužti, teikiant kraš
tui bent tą spausdintą žodį, ku- aprėžta. Tačiau ir tokiomis są 
rį okupantas toleruoja. Kiek
viena Lietuvon vienokiu ar ki
tokiu būdu pasiųsta knyga yra sena, vienas kitas žodis 
deguonies žiupsnelis mūsų kul- tyla ten, kur reikia, gali f 

reikšmingą įspūdį. Tačiau 
ty būti griežtai neprim 
kelionės, pasinaudojant < 
liab kvietimais, kelionės 
ny, užimančiy pozicijas

lygomis sąmoningo, gerai besi 
orientuojančio žmogaus laiky

tūrai. Sis darbas, kurį gali at- 

vis, yra dar ir tuo svarbesnis, 
kad Baltijos kraštai dar ir šian
dien yra Vakarų kultūros avan- 
postas, iš kurio spauda ir min- užsienio organizacijose, ir i 
tys gali tolimi skverbtis į so- sy ty asmeny, kurie esamos p 
vietišką kultūrinę nykumą. dėties nepažįsta ir nėra įsu

Toliau tenka paliesti kelio- meninę skaudžios , okupacija 
nių | okupuotą Lietuvą opų reikšmės. Užsienio lietuvių be 
klausimą. Nėfa galima griežtai dravimas su sovietine valdž 
kodifikuoti ryšių su kraštu vyk- demoralizuoja gyventojus, o p 
dymo; o jeigu tai ir būtų gali- dėties nesupratimas juos er 
ma, neturėtimae priemonių vi- na ir nuvilia. Todėl laikyčia 
sus be išimties priversti nusta- si dėsnio, kad bet kurio liet 

mūsų visuomenė yra vis tik su- gerai apsvarstyta, atsižvel 

rai apsvarstyti, ir , nustatyti tualią žalą ne tik krašte, bet i 
bent tam tikrus bendrus prin- užsienio akyse.

(Bus daugiau^

Pati efektyviausia priemonė 
ryšiams su kraštu palaikyti yra 
radijo bangos. Tai labai galin
gas ginklas: radijas gali pasiek
ti šimtus tūkstančių klausyto
jų ir juos vienaip ar kitaip nu
teikti. Todėl reikia nuolat rū
pintis programų kokybe ir 
remti jau esančias transliaci
jas. Yra, palyginti, lengva klau
sytoją atstumti, tačiau labai 
sunku jį vėl prie klausymo pri
traukti.

Lietuviškos radijo progra
mos turi skirtis nuo kitų užsie
nio programų. Jos negali pasi
tenkinti vien šaltų žinių per
davimu. Kiekvieną įvykį reikia tipas, 
tinkamai nušviesti, paaiškinti, 
kodėl jis įvyko ir kurios gali -LIETUVOJE 
būti jo pasekmės. Šitoks in- 1 ■' < '• 
formavimo būdas turėtų būti 
pritaikintas ypatingai tiem, ku
rie gyvena nuolatihės sovieti
nės propagandos, ty. faktų iš
kraipymo, teisybės užgniauži
mo, agresyvaus melo atmosfe
roje. Lietuviškos radijo prog- - 
rainos turi duoti kraštui visa 
tai, ko jis neturi, ypatingu bū
du kreipiant dėmesį į jauną
sias kaitas ir į intelektualines 
pajėgas, kurių įtaka krašte yra 
gilt Tai nepaprastai atsakingas 
darbas, dėl to reikia jam su
kaupti pačias geriausias mūsų 
pajėgas ir visas reikiamas lė-

Turime nuolat stengtis, Negera, .ep-tebėti ta-
*»<g J “• žmonis su tomį.jtunom
kelčių nedideles sumos. Apno-
gal 11 nibtig per mėnesĮ hgl “ I™
nedaug, bet tad tai yra dau
giau kaip ketvirtadalis pajamų, 
dalykai pradeda atrodyti ki
taip. Daugiau kaip pusė (56.2

fjttNOS IR UŽDARBIAI
Pasiremdama Vilniuje lei- daug. Keliauninkai pasidi 

džiamo liaudies ūkio žurna- kad geriausiame Vilniaus 
lo (1966-9) duomenim, vokiečių rane turėję progos pap

dienst” pateikia Lietuvoj atly- mažiau, — nebrangu. Ėe 
ginimo minimumą (40 rublių) ir kaip papietautų, jei t

ištisom dviem dienom tik 
antro rublio? Tie duomi 
sako, kad gal šiaip taip gai 
verstis bent su 120 rub. paj

laidų sąmatą. Maistas — 2250 
rb., apranga 11.25, butas- 
kuras-švieisa-vsiiduo — 1.79, 
švaros palaikymas ir pataisy- per mėnesį. Bet tai tik au 
mai, susisiekimas 2.38, mo- tokų pareigūnų pajamos. O 
kesčiai — 1.25, kitos išlaidos 60, su 40 ir net mažiau -rul 

Kauno politechnikos insti
tuto docentas P. Kasperavičius 
Maskvos parodoj apdovanotas 
aukso medaliu už jo išrastus 
elektrinius prietaisus apdoroja
mos medžiagos ištempimui ir - v - -
kitiem peremetrem kontrolių. 
ti ir už išrastą automatinį ap
švietimo įjungtuką-Sjungtuką.

(Elta) kos dienai), tai vėl neatrodo «mas”.

ru, bet kai tai yra tik 22 su pu
se rublio per mėnesį (75 kapei-

lė, kurios neatspėja nei iš tolo 
stebintieji, nei ten pat vietoj 
aptunkantieji. Vienintelis pa
aiškinimas — slaptažodis, ku
rį visi yra girdėję Ckombinuo- 
ti!”), bet kurį panaudoti moka 
tik apie 25 metus pasimokiu
sieji, kaip 'Statomas komuniz- 

(Bta)

Siųskite į Lietuvę 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_ .

Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium J 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue iki Delancey SL ■ 

Atsineškite šį skelbimą, kuris bus ypatingai įvertintas!

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje —
Mūsų įstaiga taip pat sutvarko pramogines ir biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smulkesniems informacijoms rašykite ,
- skambinkit daugiausia patyrusiam Kelionių biurui j Rytų Europą

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.
45 W. 45 Street, New York 36, N.Y. • Tel. Clrde 5-7711

Cosmos Parcels Express Corp.

daugelio metų patyrimą siunčiant
DOVANAS-SIUNTINIUS J USSR.

Gavėjas nieko nemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Garantuotas skubus ir tikslus pristatymas. Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gausus aukštos 
rūšies prekių pasirinkimas prieinamom kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• Boston 18, Mass^ — 271 Shawmut Avenue-----------------Ll 2-1767
o 80. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadvvay------1— AN 8-006*.
o BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue-------------- EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue--------------- OI 5-8808
e BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue -------------TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue----------- BR 8-6966,
o CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street--------- WA 5-2737
o CLEVELANO 13, Ohio — 904 Literary Road-----------TO 1-1068
o DETROIT, Midi. — 730 Michigan Avenue---------------- VI 1-5355
o GRANO RAPID8, Midi. — 636-38 Bridge St, N.W. GL 8-2256
• HARTFOR D 14, Conn. — 200 Franklin A v., tel. 233-8030,246-0215
o HAMTRANCK, Mfch. — 11333 Jos. Campau ---------  TO 7-1575
o IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Avė------------- ES 2-4685
o LAKEWOOD, NJ. — 126 - 4th Street--------------------- FO 3-8569
o LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. _ AN 1-2994
o NEĮTARK 3, N J. — 428 Springfield Avenue-------------Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. i- 509 Congress Avė.---------------LO 2-1446
o NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street — CH 3-3005
o N£W YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue------------------- AL 4-5456
• PASSAIC, NJ. — 178 Market Street------------------------GR 2-6387
• PATERSON1, NJ. — 99 Main Street---------------------- MU 4-4619
• PHILA DELPHI A, Pa. 19122 — 1214 N. 5th St,--------PO 3-4818
• PITT8BURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ------ HU 1-2750
• SAN FRANCI8CO, CaHf. — 2076 Sutter Street------- Fl 6-1571
O WATERMJRY, COTm. — 905 Bank St--------------------- PL 6-6766
• WORCESTER, Maas. -r> 174 Millbury Street----------8W 8-2888
• YOUNG8TOWN & OM» — 21 Fifth Avenue------------- Rl 3-0440

& KATZ, INC
l«7 ORCHARD ST. RY.C,^ į Tol. GR 7-1130

DIDMENŲ IR MAŽMENŲ- PREKYBA 
— DIDELIS PASIRINKIMAS AUDINIŲ —

• Vyrų ir moterų eilutėm, apsiaustam, suknelėm ir kt
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko, medvilnės 

• Mes padidinome savo patalpas, kad galėtume geriau

VILNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

SUPERIOR PIECE GOODS CORP.
T«L AL 44319 • 200 Orchard «, N«w York. N.Y. 10002
■toanmnoBm ..^.1 i

REPUBLIC Lupot Store, Ine,
322 Union Avenue, BrooHyn II, N.Y.

' Telefonai EV 7-2019
JVOEAS BRU8IN3KAS, vedėjas

Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 
kurtini bm kboboms progoms



THE WORKER

tt/AC 910 WtLLOUGHBY AVĖ. 
RTV BROOKLYN, N. Y. 1122!
OL 5-72*1 • BuataMB Office GL 2-2*23 -
<K3» C0Mn«bO Uy FRANC1SCAN FATHBR®

Eina nuo 1*15 metų. .
1*51 sujmgt AMERIKA, UOS organą DARBININKĄ ir LIET. 2INIA® c

S*ConU<la*c po*t*o* pald «t Br^oklyn Port Offlc*

LaMcnMI toątke REDAKCINI KOMISIJA.

“iftžn m, UįįgKB mėsų 12 d. 
pasirašyta Lietuvos h? Rastos 
sutartis, kuria Lietuvai pripa
žinta lenkų okupuotoji Uetava 
— Vilnius, Totai, Švenčionys, 
Ašmena, Lyda, Gardinas, Sei
nai, Suvalkai ir tt liepos 14d. 
lenkams neprisileidus Lietuvos

vavo

Mal eangpmi Ir gražinami autoriam* praiant. Pavarei* paalraiytl straipsniai nona 
tanai r*, ta kelio* nuemon*. Ut *te*bta>v tvr»n| w kalhe -*d*kc«Ja nšatsaKo.

kariuomenė be mūšių atėmė 
Vilnių. Liepos 15 d. Lietuvos

ultimatumu (3)

savo traukiniu dešimt kilo
metrų jš paskos vykome į Gar-

bedainuodami bolševikai nepa
matė, ir dėl to nusirito su trau-

tinis L Jonyna^ Z. _......... ......
juriskonsultą® jįg Vrubtevski®. ras tariuMRMrt* akaiBu®, kuri® 
Kova tęsėsi Q0 n>gp&&o 27 paftmi lMhrarį if N. VHei- 
<L, kai rasi gm apleisti Vfl- ką". (Steigiamojo seimo darbai 
nių. Rugpiūčio 19* jū. Vilniuje Sąs. Nr. 9,357 psl.).

“Išaušus apžiūrėjome bolševi
kų paliktus traukinius. Kiek čia 
buvo įvairiausio turto! Ilgi trau
kiniai, visi vagonai dengti/pil
ni prikrauti. Juose žmonių ne
daug tevažiavo, bet prisigrobto 
Lietuvoje turto vežėsi. Rugių,

— k * * * ' . krašte Nemenčina, Lentvari ir į-
Viena epizodą baisus žengė t vamą uem-

® - viai, gudai, žydai ir net lenkai
sidavusi Vliko tarybos daugų- ingai ją pasitiko. Pa-
ma. Ir reikėjo dramatiško su- <nrndė lietuvių vėliuos Įsteig- 
i t , ta lietuvių komendantūra, ko

mendantas — kap, Vlad. Kur- 
kauskas. Liepos 16 d. Lietuvos 
kariuomenė atsiėmė Seinus. 
Liepos 18 d. Vilniaus darbi
ninkų ir geležinkelio tarnauto
jų mitingas lietuvių, lenkų ir 
rusų kalbomis. Visi sveikino 
Lietuvos vyriausybę ir prašė 
tuojau imti į savo rankas gele
žinkelius, kuriuos raudonoji ru
sų kariuomenė jau buvo pasi
ėmusi. Liepos 22 d. raudono
sios rusų kariuomenės Vilniaus 
revoliucinis komitetas (Zigmas 
Aleksa-Angarietis) uždarydino 
“Nepriklausomąją Lietuvą” ku
rios tik 4 numeriai teišėjo. Lie
pos 30 d. Suvalkų gyventojų 
mitingas prašė Lietuvos kariuo
menę paimti miestą. Liepos 31 
d. Trakų gyventojai susirinkę 
protestavo prieš raudonosios 
kariuomenės įvestąją “tvarką” 
(netvarką ir plėšimus) ir reika
lavo Lietuvos valdžios. Rugpjū
čio 2 d. ties Trakais lietuvių 
.kareiviai nukovė rusų raudon
armiečius, kurie plėšė gyven
tojus. Rugpiūčio 6 d. Lietuvos 
kariuomenės vadovybė su rusų 
kariuomenės vadovybe sudarė 
Vilniuje konvenciją (sutartį), 
kuria ligi rugpiūčio 9 d. rusų 
kariuomenė turėjo apleisti 
Švenčionis, ligi rugsėjo 1'. d. 
Vilniiy o vėliau; susitarus — ir 
Lydą su Gardinu. Lietuvos. ka
riuomenės spiriami, rusai ap
leido Vilnių dar rugpiūčio 27 d. 
Rugpiūčio 8 d. Ašmenos revko- 
mo (revoliucinio komunistų 
komiteto) sušauktame mitin
ge visi balsavo už Lietuvą prieš 
Rusiją. Rugpiūčio 8 d. prasidė
jo atkakli lietuvių kova su ko
munistais Evakuacinėje Lietu
vos ir rusų komisijoj Vilniuje 
dėl perdavimo lietuviams už
grobto krašto, turto, areštų, re
kvizicijų, plėšimų, kurstymo, ir

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto vadovybė pasi
keitė. Atėjo eilė, naujų žmonių 
— jaunesnių, brendusių karo 
ar pokario metu. Jaunesni pei>

krėtimo. Buvusiam Vliko pirmi
ninkui priklauso pagarba, kad 
manifestavo ištikimybę nepri
klausomybės principui, ištiki
mybę veiksnių sutartom tauti
nės savigarbos normom. To su
krėtimo vaisius, kaip Vliko sei-

ir visą naują vadovybę. Sveiki
name ne dėl to, kad jie “laimė
jo valdžią”. Tai tokia “valdžia”, 
kurios šiandien vargiai kas me kalbėjo buvęs Vliko pirmi-

; ninkas, ir buvo tas, kad Vliko 
gretos išsirikiavo, susiglaudino 
iš naujo.

trokšta, nes ji uždeda pareigas 
bei atsakomybę — netgi dide
lę atsakomybę vairuoti labiau 
neramiuose vandenyse, o vi
suomeninis atpildas už tai — 
gal būt priekaištai. Sveikiname 
dėl to, kad tiek jaunieji, tiek 
senieji šią atsakomybę ir naš
tą sutiko prisiimti.

Jei laikraščio talka galės ka
da tą naštą lengvinti, visados 
esame pasiryžę talkinti bet ku
riai jų pozityviai iniciatyvai.

Kai atitinkamos organizaci- 
ros išvadas padarė, visas epizo
das (vadinkim jį vladimiroviniu 
epizodu), kuris buvo Sukrėtęs 
visuomeninio gyvenimo eigą, 
mums rodos, baigtas. Baigtas ir 
šio laikraščio įsipareigojimas 
susilaikyti nuo vertinimo fak
tų, neužbėgant už akių vertini
mui organizacijų, kurios tame 
epizode buvo liečiamos. Laik
raštis dabar tariasi galis iš
reikšti savo skaitytojų daugu
mos pasitenkinimą išvadom. 
Specialiai tektų pažymėti pasi
tenkinimą visuomenės jautru
mu ir sveika nuovoka valstybi
nio intereso ir tautinės parei
gos supratime.

Tačiau kiekviena klaida palie
ka ir savo nemalonių vaisių. 
Tenka apgailestauti patį sukly
dimo faktą; apgailestauti, kad

Natūralu organizacijos veik
loje, kad vienas ateina, kitas 
išeina. Nenatūralu organizaci
joje, kad Vliko pirmininko iš
ėjimas buvo sudramatintas tam 
tiVTii negerovių organizacijos 
viduje. 0 toje organizacijoje 
tuo metu pasireiškė, mums ro
dos, didesnė negerovė už tą, ku
rią paskiau apgailestavo Vliko 
tarybos susitarimo formulė.

Suklysti kiekvienam pasitai
ko. Bet nenustoja pagarbos ir 
pasitikėjimo suklydęs,. kuris Tiesiogiai ar netiesiogiai kai ku- 
prisipa^sta suklydęs ar buvęs 
suklaidintas. Nenustoja pasiti
kėjimo ta žmonių grupė, kuri, 
pamačius savo žmonių klaidą, 
padaro tinkamą išvadą. Taip 
natūraliai, mums rodos, pasiel
gė Santaros-Šviesos New Yorko 
skyrius, pakeisdamas savo val-

riem asmenim buvo nemalonu
mų, apgailestauti net, kad šiam 
laikraščiui teko apie tai rašyti. 
Bet tai buvo pareiga, nemalo
ni pareiga.

Tebus epizodas baigtas. Ta
čiau jis ne pirmas ir ne pasku
tinis. Toje sistemoje, kurie sie- 

dybą. įja SUardyti lietuvių visuome-
Didesnė yra negerovė tada, nes opiniją, ypačiai siekia per- 

kai savo ar sau artimų žmo- plauti galvojimą, bus ir naujų 
niu suklydimą nori pateisinti, epizodų. Reikės budrumo. Nuo- 
pakelti ii net i herojizmo plot
mę ar bent užmerkti prieš ją dorybės, budrumo iš tos pačios 
akis, šitokiai pagundai buvo pa- visuomenės.

latinio budrumo iš naujos va-

geliu pasaulinių įdomybių. Tai 
yra antras didžiausias ispanų 
miestas, šiame mieste turėjo
me visą diena iki vidurnakčio. 
Buvo geras sekmadienio oras, 
todėl galėjom dviem atvejais 
apžiūrėti miestą. Dienos metu 
aplankėme žymesnes miesto 
vietoves: naujus pastatus, par
kus, stadijoną su 100,000 vietų, 
didžiulį jaunimo veiklos cent
rą su visokiais įrengimais, 
aukštame kalne parką, iš kurio 
matosi visas miestas. Nakties 

tu suvažiuoja daugelis vasaroto- Kalnai, siekią iki 3,000 pėdų metu stebėjom spalvotus van- 
. jų. Daugelis turi savo vilas ir nuo jūros lygio, apgyventi ir že- dens fontanus, o taipgi visą 

privačias maudynes. Mūsų lai- mė gerai ūkiškai sutvarkyta.
vas čia buvo sustojęs tris va
landas ir nebuvo daug laiko 
tiksliau susipažinti.

A. S. TREČIOKAS

Iš kelionės po Afriką 
ir Europį

(2) suvažiuoja turčiai, politikai, val-
Portofino. Tai viena iš italų dovai, pramoninkai, kurie čia 

vasarviečių, į kurią vasaros me- turi savas vilas ir vasarvietes.

Modemiški pastatai, geri ke
liai ir pavyzdinga tvarka, čia 
juodukų ir tinginių negalima 

. pastebėti. Visi gerai apsitaisę ir 
miestų, turįs virš milijono gy- iš visko atrodo, kad yra paten- 
ventojų, labai patogioj vietoj 
prie Vidurio jūros pakraščio. 
Čia yra daug patogiai įrengtų 
pajūrio maudynių, viešų parkų, 
nemažai įvairių modemiškų pa
statų, geri keliai ir pavyzdingai 
sutvarkytas susisiekimas. Dau
gybė automobilių gatvėse, o 
susidūrimų neteko pastebėti. 
Automobiliai išimtinai rieto® 
gamybos, maži ir ekonomiški. 
Neteko pastebėti JAV gamybos 
automobilių.

Skersai miestą teka nemaža 
upė, iš jūros į jūrą. Viršui upės 
gatvė, ir netinantiem nėra nie- 

- ko įtartino, kad po gatve van
duo.

Atostogų metu į šį miestą

Genova, — vienas iŠ didelių

kinti savo gyvenimu.
Cannes, Prancūzų Rivieros 

miestas, kur atvykusius kelei
vius mergaitės pasitinka su gė
lėmis, tautiškais rūbais pasi
puošusios. Pats miestas visais 
atžvilgiais labai tvarkingas ir 
švarus. Kai kas iš mūsų ke
leivių išvyko į miesto apylin-

priemiesčiai labai patrauklūs ir 
nepaprastai įdomūs. Iš Grand 
Comiche nepaprastas vaizdas į 
jūrą, Monte Carlo, Monaco ir 
pasaulinis Casino, o taipgi Ni
ca — tai vietovės, kurias pa
matyti patartina visiem.

Barcdona, Ispanijos miestas 
su 2,000,000 gyventojų ir dau-

nakties metu pirmasis bolševi
kų traukinys pritrūkęs geleži
nių bėgių, pabėgiais nuvažiavo, 
antrasis su komisarais, — ant 
pirmojo traukinio užvažiavo, miežių, avižų, grikių, miltų. 
Didžiausias triukšmas. Užmiršo cukrau®, druskos — net vago- 
boIŠevikai ir švilpti ir interna- nai lūžta. Iš kur jie tiek ir prisi- 
cijonalą dainuoti. Visi, kas kur 
gali, komisarai, žinoma, pirmie-

rusų raudonanniečiai sušaudė Puik. j. Petraitis, savanoris
7 lenkus ir žydus... Rugpiū- kūrėjas, rasų komunistų kan- 
čio 12 d. Vifeteis komunistai, tintas, prie Červenės šaudo- 
suėmė apie 100 gyventojų.... mas išlikęs gyvas :ir miręs 
Lietuvos ir rasų Etakuacinėj 1943, daugio knygų auto- ji, tik dūmė per Marcinkonių 
komisijoj X^Innųe'lietaviai p*- -rius, vienoje atsiminimų knygo miškus^ Mes sii savo traukiniu 
reiškė griežtą protestą prieš je rašo: privažiavome ir, žinoma, turejo-

• • • " tais* ’ ' “Todėl išvažiuoti galėjome me sustoti, nes kelias buvo už-
privažiavome ir, žinoma, turėjo-

suėmimą ir šaudymą lietuvos ' < _ ___ __
piliečių. Rugpffičto 18 d. Vii- „gpiūŠo 27 <£ i^ tai* dar vei<stas bolševikų paliktais su
maus komunistai darė kratą negalėjome išva- dužusiais traukiniais. Matyt,
pas Vilniaus vyskupą J. Matule- pirma mūsų išvažia- nuėmė bėginius nuo
vičių, suėmė kun. J. Kuktą, —------ «—1_
kun. K. Mikalkevičių ir vysku
po tarną A. Meciūną. Rugpjū
čio 21 d. raudonarmiečiai su
šaudė 5 Vilniaus gyventojus 
— lietuvius, lenkus ir žydus. < 
Rugpiūčio 25 d. Vilniuje lietu
vių orlaiviai skleidė atsišauki - 
mus. Nors raudonoji rusų armi
ja dar nebuvo Vilniaus apleidu
si, bet miesto ir apskrities val
džią Lietuvos vyriausybės var
du 'pasiėmė kapitonas VI. Kur- 
kauskas, paskelbdamas apie tai 
laikraščiuose, išspausdintuose 
naktį iš 26 į 2? cL. Rugpiūčio 
26 d' 8 v.v. Lietuvos kariuo
menė Vilniuj iškabino Gedimi
no kalne Lietuvos vėliavą; pir
mą kartą buvo iškabinta 1919 
m. sausio 1 d. Atvyko daug Lie
tuvos kariuomenės, kuri dar 
naktį buvo apsupusi miestą. 
Naujavileikio ętotyje Lietuvos 
kariuomenė atėmė raudonar
miečių išvežamus iš Vilniaus 
62 kalinius... Rugpiūčio 27 d. 
Vilniaus komendanto Kurkaus- 
ko spiriama, raudonoji rusų 
armija apleido miestą. Į Vil
nių atvyko Lietuvos krašto ap
saugos ministeris Žukas ir švie
timo ministeris Bizauskas. Vil
niaus komendantas neleido ko
munistam išvežti ir išvadavo 
iš kalėjimo 43 kalinius. Rug
piūčio 29 d. Vilniaus Aušros 
Vartuose pirmosios Lietuvos 
kariuomenės pamaldos”. (Vil
niaus Golgota, Kaunas, 1930 
m., 79-87 psl.).

Krašto apsaugos ^ninisteris 
pik. Itn. K Žukas 1920 rugsėjo 
15 Steigiamajame seime prane
šė: 

"Ultimatinis reikalavimas

Matyt,

vo į Vilnių specialus trauki- gdėžinkelio, o intemacijonalą 
nys, kuriame važiavo krašto ap- 
saugos ministeris pulk. Įeit Žu
kas, gen. štabo viršininkas pul- 
kin. Kleščinskas, švietimo mi
nisteris Bizauskas, kapit Stepo
naitis, generalinio štabo kari- Bendruomenės rūpesčių yra de

ramas lietuviško švietimo su
tvarkymas, nes sava mokykla 
yra tautinės dvasios židinys. 
Gyva bendruomenė yra negali
ma be lietuviškos mokyklos, te
gu svetur ir vargo ženklu pa
žymėtos.

Lietuviškam Švietimui daug 
dėmesio taip pat skyrė bend
ruomenių vadovybių pasitari
mas, įvykęs 1966 rugsėjo 24-25 
Clevelande. Pasitarime plačiai 
buvo svarstyti pačių mokyklų 
darbo reikalai, taip pat iškeltas

grobė? Komisarų liuksusiniam 
didžiuliam vagone (sako, kad 
tuo vagonu pats caras naudojo
si) vienos tik prašmatnybės: šo
koladas, koksai, saldainiai, ka
kao, pirmos rūšies papirosai". 
(Laisvę ginant, mūsų žygiai, 
“Vaga”, 1952 m., 66-68 psl.).

(Visi pabraukimai padaryti 
mano). K. Taiga

PERTVARKĖ ŠVIETIMO CENTRU
Vienas iš didžiųjų Lietuvių centrinį švietimo organą per

tvarkė šia kryptimi:

a) Jį sudarys kviesti ir dele
guoti nariai. Narius kviesti pa
vedama organo pirmininkui, 
kuriuo bus PLB valdybos vi
cepirmininkas švietimo reika
lam, po vieną narį deleguoja 
JAV LB švietimo Taryba ir Ka
nados LBŠriėtimo Komisija.

b) Jis rūpinsis bendraisiais 
lietuvių išeivijos švietimo ir 
auklėjimo klausimais, studijuos 
darbo linkmę, derins paskirų 
kraštų švietimo įstaigų veiklą, 
palaikys nuolatinius ryšius, 
rinks duomenis ir kt

šis centrinis organas yra pa- 
nalą. Bet neilgai. Bolševikų du Ryšium su šiuo pasitarimu vadintas PLB švietimo Vady- 
traukiniai priešakyje, o mes su PLB valdyba spalio 31 posėdy ba (PLB).

čią dieną vakare turėjo išeiti iš 
Vilniaus paskutinis bolševikų 
ešalonas. Apie 20 vai. 7 pėsti
ninkų pulkas su dainomis įėjo 
į Vilnių. 21 vai. išvažiavo du 
paskutiniai traukiniai. Vienam 
gražiam salonvagone važiavo 
bolševikų komisarai, tarp kurių 
buvo ir Kapsukas su Angarie- 
čiu. Jie sykiu su savim slaptai 
norėjo išvežti ir “čekos” suim
tus mūsų piliečius. Tačiau mū
sų delegacijos griežtai reikalau
jami turėjo juos paleisti. Pasku
tiniajam bolševikų traukiniui reikalas turėti ir veiklų centri- 
išvažiuojant, garvežys visą lai- nį švietimo organą prie PLB 
ką demonstratyviai ' švilpė, o valdybos, 
bolševikai dainavo intemacijo- _

Nuotr. R. Kisieliaus

pilį, keletą modemiškų viešbu
čių, gerai įrengtas pajūrio mau
dynes su nepaprastai gražiom 
apylinkėm.

Saloje yra apie 400,000 gy
ventojų, ir jų tarpe nemažai a- 
merikiečių, kurių dalis čia už
siima prekyba ir pramone. Pri
siminus laikus prieš 4-5 metus, 
dabar ir čia viskas pabrangę, 
kaip ir visur kitur/ čia visuo
met tenka pastebėti po keletą 
JAV karo laivų, kaip ir kituo- New Yorko moterys paprastai 
se uostuose. Tas amerikiečiam daugiausia laiko praleidžia tose 
priduoda drąsos ir pasitikėji- laivo krautuvėse, čia ■ * galima 
mo savo apsauga.

Ponia Delgada — Portuga
lijos Azoręs salos. Paskutinis 
sustojimas prieš New Yorką 
buvo numatytas Pota Delgada, 
bet neįvyko dėl blogo oro. Ke- reikalingų pirkinių, kad galėtų 
leiviai dėl šio pakeitimo bu- juos varžytinių būdu parduoti 
vo nepatenkinti, o ypač mote- kitiem, žinoma, nupiginta kai
rys, kurios dar norėjo šį bei tą 
pirkti, neatsižvelgiant, kad vy
rai jau buvo išbaigę visas at
sargas ir -jau pradėjo teirautis 
apie kreditus ir privačių čekių 
keitimą. -

Pirmų 10 sustojimų įvairiose 
salose — vietovėse vnokų rei- pildytas keleiviais, o ypač pir-

yra moderniškų krautuvių su į- 
vairiomis prekėmis ir per pen
kias paskutines dienas iki

mokėti privačiais čekiais.
Vėliau to viso pasėka. Laivo 

vadovybė turėjo paskirti vieną 
vakarą tiem keleiviam, kurie 
turėjo per daug ir visiškai no

miestą su nepaprastais apšvieti
mais.

Aplankėme garsią katedrą, 
Columbus paminklą, Spanish 
Village, Wagnerio Operą, Ispa
nijos valdovo Generalissimo 
Franco rezidenciją ir General 
Franco vardo naujausią kelią—" 
Alėją. Mūsų laivas buvo susto
jęs uoste, miesto vidury, tai 
čia pat prie laivo visą laiką iki 
vidurnakčio vyko prekyba vi
sai neatsižvelgent, kad buvo 
sekmadienis.

Palme, Majorca. Paima yra 
pagrindinis miestas Majorkos kalingų ir dažniausiai visai ne* ma klasė. Taip pasitaikė, kad 
saloje, kuri priklauso Ispanijai, reikalingų dalykų, kurių kiek- šiuomi laivu grįžo labai daug 
Sala pasidarė populiari dėl sa- vienoj JAV miestelio krautu- įvairių JAV valdininkų ir kari- 
vo gero klimato ir nebrangaus vėj galima gauti dažnai už pi- ninku su šeimomis, ilgesnį lai- 
pragyvenimo. Patartina ameri- gesnę kainą. Todėl vyrai, suži- ką gyvenusių užsieniuose. ‘

na ir už gautus pinigus sumo
kėti muitą už likusius pirktus

tik 100 doL vertės prekių įvež
ti į JAV be apdėto mokesčio.

Grįžtant iš Europos į New 
Yorką mūsų laivas'-buvo per-

“Introduction to Modem lithuaniaiT
Seniai laukta knyga

Iš knygų ryšyklos jau gauti Antanas Klimas ir Willian 
pirmieji siuntiniai seniai lauk- Schmalstiag, amerikietis, išmo
tos "Introductjon to Medam kalbą pas prof. A.
Lithuanian" knygos. Ir vos siun- , 
tintai buvo atidaryti, tą pačią 
dieną buvo parduota keletą jos 
egzempliorių. I

Knyga yra viena iš didžiau- Karalius, iš Shenandoah, Pa., 
šių leidinių išleistų prandško- tam reikalui skyręs daugiau 
nų spaustuvėje Brooklyne. Jos 
rinkimas ir visi kiti spaudos 
darbai užsitęsė viršum metų. 
Viso yra 40 pamokų, parengtų 
mokytis nelietuviui. Tekstai kir
čiuoti, pridėta paaiškinimų, pra
timų, žodynėlis. Gana gausiai 
iliustruota, paįvairinta keliais

Salį, dabar pats dėstąs kalbas 
Pa. valstybiniame universitete.

kiečiam čia atostogauti. Pasiva- noję, kad paskutinis numatytas 
žinėjanTpo miestą teko pašte- sustojimas neįvyks — džiau- 
bėti iš 13-to šimtmečio užsiliku- gėsi (neduodami džiaugsmo pa
sius pastatus: šv. Pranciškaus stebėti žmonom).
vienuolyną, katedrą, Bellever Dar vienas pavojus — laive

Kaip ir visuomet, kelionė bu
vo įdomi laive ir. sustojimo vie
tose, o ypač Afrikoje ir Ang
lijos akmens tvirtovėje — Gib- 
raltar.

kaip 10,000 dol. Sis didelis įna- 
' šas ir įgalino knygą išleisti 

kaip galima geriau.

Knyga turi 480 psl., jos kai
na — 7 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje ir pas 
visus lietuviškos spaudos platin
tojus. Tai geriausia dovana vi
siem Amerikos lietuviam, kurie, 
pamiršę lietuvių kalbą, norėtų 
ją išmokti. Gera dovana jauni
mui, čia gimusiam ir augusiam.

n

Baigiantis vasarai, ji buvo ga
lutiniai parengta spausdinti. Ti
kėtasi dar prieš mokslo metus 
išleisti į pasaulį. Knyga kiek il
giau užtruko ryšykloje, kuri 
dėl Vietnamo karo visus dar
bus sulėtino. Gera dovana ir Šiaip kiekvie-

Jo. mttrM' yra trys talki, n""- kuris n**5** M*



IN 2-2200
CaU BO M679

Happy New Year
Joe DiRese

Havviaian
Tiki Ręst Garbage & Rubbish Rėmo vai

Feataring theHEBS * MJLKHEADS

Avė.58-A

CaU 516-269-6421

i
iBayshore , Daniel’s

CaU 516 MO 6-7275 201-656-0500

Glover Bottled
j

AAMCO
Brown Pandullo
and Associates

Gas hot water heaters home
j f

1350 State Highway #23 Standard and Automatic

WAYNE N. J.

201-688-9636201-694-4567
CaU 516-878-0150 L Dial 516-878-0301

Merry Christmas and aACE

Merry Christmas and a 

Happy New Year

125 James Street 
JERSEY CITY N. J.

Merry Christmas and a 
Happy New Year

CaU 516 
MO 8-2718

Also caU 516 
T JU 8-6069r — 

Centereach

109 County Road 
Tenafly N. J. 
201-568-7064

Ask for owner Niek Pica

MM

■ '

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Merry Christmas and a 

Happy New Year

Residential 
Container Service 

Clean ups Snow plowing

2031 Morris Avenue
UNION N. J.

Mr ROY A SOLACE 
Direetor

See the fabulous BMW 2000 • 
Sėdaus at the only authorized ’ 

BMW Dealer , ' 
Serving Suffolk County

Hemnan’s
Funeral Home
Courteous and Efficient 

24 hour Service 
FuUy Air Conditioned

675 Medf ord Road 
Patchogue L. L

Bottled gas for comfort and 
convenience for homes rest-

and seleėted used cars
260 Main St NorthportLJ. 

CaU 516 AN 1-6677

Merry Christmas and a 
Happy New Year

JAHN’S
ICE CREAM PARLOR 

k

Herbro Pharmacy
East Rockaway area 

Prescriptions fiUed and 
deUvered in minutes 

Surgical supplies

Mef'ry^hristmas and a 

Happy New Year

Open AU Year Round 
We Cater to the Entire 

Fanūly 

300 Bayshore Road 
BAYSHORE, L. L

Enjoy Ffehing at its Best 
aboard the

Merry Christmas and a 

Happy New Year

Essex County
Country Club

West Course 
Pleasant VaUey Way

WEST ORANGE, N. J.

' ■ ■

A Mary Christmas 
and joyous New Year 

to aU our
Friends and Patrons

126-10 QUEENS BLVD 

KEW GARDENS L. L 

CaU BO 8-9357

1217A Southern Blvd.
Bronx, N.Y.

The Key to Our Success
Is You

Our Satisfied Customers
CaU 516- 732-8624 ~ k 

e

Service Js Our Motto

CaM BE 8-2475

Season’s Greetings

The Donohue

Open to the Public • r
201 RE 1-1400 s ;

Merry Christmas and a 
* Happy New Year

Center Moriches

Main Street

WALKER NENORI AL 
BAFnST CHURCH

37 W«ot 116 th. Street 
YORK CITY EN 9-0480

VOGEL RtTT INC.
PEŠT CONTROL SERVICE
128 Calhoun St. Trentoo. N J.

■MkdMH agMti

Happy NerYmr JOEEPM MALIZH 
8ARBER 8H0P

Open 5 Days a Week 
The Barter Stop f it for Kingą

Merry Christmas and 
Happy New Year

Seven Up 
Bottling Co. 

*_ef HaiRfieH NJ. 
Bottlers of Low Calory

. — Likę

Plainfield NJ.

201-756-6300

Merry Christmas and a 
. Happy New Year

Bronx Bld
Upholstery

Supplies

KI 2-9761

.Automatic
Transmission

Open 6 days a week 
821 Somerset St t.

NewBrtinswickNJL; j 
CaU 201-828-1141 

ask for Roger Savino

• '■• -> ■

Happy New Year
Happy New Year Happy New Year

Supply Company

Clay ton Fanerai J
Home

- For Fast Dependable 
Service

1028 Way Side Road 
New Shrewsbury NJ

(201)
926-0226 — 531-2484

Merry Christmas and a
Happy Nev^Year

Motor Freight 
Ine.

Season’s Greetings

Dolly O’Connell
Open 6 days a week 

650 authentic period castumes 
from 1700-1940 

Over 4,000 accessoriės
Antiąues 

Antique Jewelry 
30,000 Buttons

. 272 Main Street 
"" Center Moriches

at Montauk Highway 
and.RR.Ave

* Travel Bureau
Callfornia Pie f Complete Travel Service 

Foreign and Domestic

Season’s Greetings

Europfcan Auto 
Repair

Happy New Year

Giove 
Funeral Home

For Integrity 
Dependability 

, and Ethics
1000 Middle Country Road

aU brands of cosmetics 
Vitaminą 

Siek Room SuppUes 
Photo supplies and 

Greeting Cards

- ^428_Ątlantic Ąvenue 
East Rockaway

Jade East 
Auto Body '

Body and Fender Repairs 
Custom Refinishmg 

Ditzler and Duco Refinishmg. 
Welding—Gas and Electric 
Frontendwork Alignmėnts 
Insurance work and towing 
1416 Middle Country Road 

Centereach
(Jericho Tpke aeross from 

CarWash)

& 
J

’F
4 .

Catorię 7 WbiU -H^rdvick 
i and Gas aįęiiances' — aU at 

competitive prices
CaU 516 GR 5-3121

, CaU 516 LY 3-3111

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Godino’s Automatic

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Happy New Year

John C. Niglio

-U 
1
I 
F 

-1
1 
1 
1

■ 1 
F

1
1 
L

MIDLAND PARK

CaU 201-652-3332

F&C

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Fėderal 
Boiler 

Company
Granite and West Streets

Huntington Station 
1947 N. Y. Avė

į Complete stock of automotive

516-561-7855

and rejįable Service ’•

Kur tūkstančiai taupo milijonus

The Butler Bank
. ALFRED W. ARCHIBALD,

The First National BankPresident

516JA2-3630

Offices in: 
Butler - Kinnelon 

and Pompton Plains 
Member: F.D.LC.

Iftetry Christmas and a 
Happy New Year

Rebuilt - Repaired - Adjusted 
Wheel Alignment 
Power Steering 

Šame Day Service 
Free pick up and delivery

339 Douglas St 

BROOKLYN N.Y.

TURTAS (ASSETS) virš $125,000,000

Currmt dividend 4%% on all accounts.
Dabar moiia 4%*% už vHų rūšių taupomas pinigus.

| starters r^ulators.
| Original eųuipment ignition 
S water pumps clutches brake 
f shoes and parts and front 
| end parts

CaU 516 HA 7-3347
TR 5-2136

Auto Rentai 
24 hour Service 

Make your trip come true 
See Donohue

Babylon 56 West Main St 
CaU 516 MO 1-0500

Complete

202 North Central Avė

Hillside House
■i Caterers

For the Finest 
in Catering

206-10 Hfllside Avė
HOLUS LL

CaU 516 HO 5-7788

Lacensed
ELECTRICAL

CONTRACTORS 
Power and Lighting

437 Central Avenue 
Newark N j.

Dial 201-243-5566

U'

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Hallock 
Sod Farms

• Otib of iii largest

Season’s Greetings

H. O. Penu 
Machinery Co.

Kitchens
by Townsend

Open 6 days a week

r

Sveikina visus Kaledy švenčių proga

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863 ’ ~ •

460 West Broadway, South Boston, Massachusetts

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. O 
Shallna ir trustees taryboje adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patamau- . 
tojomis galima susikalbėti ir lietuviškai.

BloodTests Urinalysis 
and Basil Metabolism 

155 West Merrick Road

CaU 516’ FR 8-6187

Best Wishes 
to our friends and patrons

>growers of pure 
Merion Blue Grasa. 

Our fanns located at

Caterpillar Earth Moving 
Ęųuipment Matėrial 

Handling Diesel Engines 
Industrial and Marine

156f Stevart Avenue 
Westbury L. L

CaU 516 ED 4-7000

Merry Christmas and a 
Happy New Year

INTERNATIONAL 
UNION

Electrical and 
Radio Workers

Kitchen Stylists — Specialists 
in custom kitehen planning. ’
’ We do the complete job

remodeled homes 
Choose from many complete 

stylegroups. Visit our 
showroom featuring 

Ouaker Maid Kitchens-
CaU 516-^4-4422

Happy New Year

Koch Bros
Sunoco

i

' U

CM 6W-tt1-8470
CaU 483-1010

“Big enough to serve you — 
small enough to be f riendly” .

121 LAUREL AVĖ.
KINGSTON, N. J.

Open 7 days a week 
We do General Auto 

Repaira
Open AU Year Round

355 BloomfieM Avenue 
Newark N. J.

253 East Main Street 
MAPLE SHADE N. J.

CaU 606-663-4655
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Aukštaičio pranciškono sukaktis
Prieš 30 metų (1936.Vn.19), 

tėvas Pranciškus Bizauskas, O. 
F.M., lietuvių pranciškonų šv. 
Kazimiero provincijos atgaivin
tojas, Žaliakalnio vienuolyne at
laikęs 50 metų auksinio kuni
gystės jubiliejaus padėkos mi
šias, spaudoje rašė: “Aš mažu
tėlis senelis, menkas kūrinys 
savo sekundicijos dieną gavau 
pasveikinimų ir palaiminimų iš 
didžių didžiausių asmenų, ku
riems padėkoti atskirai jokiu 
būdu negaliu. Tik jų brangius 
žodžius per amžius nešiosiu sa
vo širdyje ... Dėkoju, dėkoju, 
šiintą kartų, tūkstantį kartų ... 
Kasdien prašysiu Dievą, kad 
Jum gausiai užmokėtų čia ir te
nai. Dar noriu gyventi, Jums 
tarnauti, nes iš to matau daug 
Dievui garbės. Jums patar
nauti man niekad nebuvo sun
ku ..

Po 30 metų, tačiau svečioje 
šalyje, vienas aukštaitis pran- 

’-ciškonas, jau kaip tėvo Pran
ciškaus Bizausko, O.F.M., atgai
vintosios šv. Kazimiero provin
cijos auklėtinis, tėvas Klemen
sas Žalalis, O.F.M., švenčia 25 
m. sidabrinį kunigystės jubilie
jų. Globojamas kleb. kun. Ed. 
Abromaičio ir dėdės L. Žalio 
bei giminių, padėkos mišias lai
kys Chicagoje, lietuvių šv. Kry
žiaus parap. bažnyčioje gruo
džio 18, sekmadienį, 10 vai. Ir 
tėv. Klemensas savo širdy kar

NEW HAVEbT, CONN.
Motery veikla Svečiai bus pavaišinti kava ir 

ALK Moterų S-gos vietos ovragaičiais. Kviečiami visi at-
kuopa lapkričio 6-tos susirinki
me svarstė einamuosius reika
lus. Kalbėtasi apie 50 metų su
kakties minėjimą. Tradicinėm 
bendrom Kūčiom sudaryta ko
misija. E. Samulienė pakvietė 
kuopą Kūčiom pas save gruo
džio 17 d. 6 v.v. Pagamintą 
maistą suneša pačios narės. Vie
ton kalėdinių dovanų kiekvie
na aukoja pinigų, kurie bus pa
naudoti kokiam nors lietuviš
kam reikalui.

Apskrities suvažiavimas nu
matytas šaukti balandžio 30.

Susirinkimas praėjo labai gy
vai. Narių atsilankė daug. Bai
gus susirinkimą malda, sugie
dota ilgiausių metų mielai pir
mininkei M. Jokubaitei jos 
gimtadienio proga. Padovanota 
jai M. Kronkaitienės padaryta 
staltiesė.

Dėkojame A. Goldupienei, 
kurios namuose buvo susirin
kimas ir kuri viešnias pavaiši
no.

Kalėdų eglutė vaikam
Vietos lietuvės motinos, susi

rinkusios lapkričio 18 dr. G. 
Vėbrienės bute, nutarė sureng
ti lietuviškas Kalėdas savo vai
kams. Toji vaikų eglutė bus 
sausio 8 d. 3 v. popiet didžioje 
parapijos salėje. Vaikai 
papuoš eglutę savo padarytais 
papuošalais ir atliks programą. 

New Yorke Gantas lėktuvo bendrovės meno galerijoje atidaryta dail. L. Urbono paroda. Lietuviškai publikai 
atidarymu organizavo skautam remti komitetas. Atidarymo metu gruodžio 9 kalba pats dail. L. Urbonas, 
svečias it Australijos. Nuotr. R. Kisieliaus

tos savo pranokėjo žodžius: 
“Dėkoju, dėkoju ..

Tėvas Klemensas Žalalis, ne
tolimas arki v. Teofilio Matulio
nio giminaitis, gimė 1918 lap
kričio 23 (tą dieną buvo atkur
ta ir Lietuvos kariuomenė) 
Pakaniūkėj, Aluntos v. Utenos 
apkr. Močiutė Šaltenienė ap
sidžiaugė, kad jaunosios duk
ters šeimoje gimė pirmagimis, 
o bobutei pirmasis vaikaitis. 
Tučtuojau buvo parinktas ir 
krikštatėvis — jos vyriausias 
sūnus Teofilius. Močiutė svajo
jo, kad tik šis vaikaitis Kaziu
kas taptų kunigu.
Pradžios mokslą Kaziukas įgi

jo Skudutišky. Po to buvo pa
skirtas savo tėvelio vyriausiu 
ūkio pagalbininku. Kleb. Cel- 
kaus ir jo brolio teisėjo Juozo 
patarimu, tėvas buvo įtikintas 
jį leisti į Utenos gimnaziją, čia 
jis kartą kaip gimnazistas susi
tiko su tuo “mažutėliu,'basako- 
ju seneliu” pranciškonu Pran
ciškų Bizausku. Tada jam ding
telėjo mintis, užuot stojus į 
kunigų seminariją, ko troško 
mamytė, nesipriešinant ir tė - 
vui, tapti pranciškonu.

Atvyko Kretingon 1934, o 
Pajūryje kitais metais buvo į- 
vilktas į pranciškonišką rūbą. 
Tada gavo naują Klemenso var
dą. Po naujokyno tęsė Kretin
goje gimnazijos ir filosofijos 
studijas. Vienuolyne kartą ap

silankyti ir įvertinti vaikų pa
stangas.

N. Metu sutikimas
Vietos LB valdyba rengia 

Naujų Metų sutikimą gruodžio 
31 8:30 v.v. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bilietų jau ga
lima gauti pas J. Šaulį. Vaišes 
sutiko parengti A. Pečkaitienė, 
pasikvietusi padėjėjų, šokiams 
gros geras orkestras.

Numatomas koncertas
L. M. K. Federacijos vietos 

klubas lapkričio 27 susirinko 
pas V. Gruzdienę. Dalyvavo vi
sos narės. Perskaityta gauti iš 
centro raštai. Perskaityta ir a. 
a. L. Bieliukienės paskutinė 
kalba, pasakyta Chicagoje. Kal
bėtasi, kaip surengti koncertą. 
Numatytos datos sausio 22 ar 
29. Jei programos dalyvių gau
ti nepasisektų, tai koncertą 
bandyti surengti balandžio 2.

Atsisveikinta su jauniausia 
klubo nare Violeta Gruodiene. 
Ji yra A. ir St. Leikų duktė. Jos 
vyras Algirdas rengiasi daktaro 
laipsniui Yale universitete, au
gina dvi dukreles. Dabar išsi
kelia kitur.

j Liet. Stud. suvažiavimą To
ronte iš vietos L.S.S. skyriaus 
buvo nuvykę: R. Puslys, A. Šau
lytė. J. Plečkaitis ir R. Misiū
nas. A. Lipčienė 

lankė jį giminaitis vysk. Matu
lionis

1938 klierikas Klemensas iš
vyko Italijon, filosofijos-teologi- 
jos studijom. Prieš išvykstant, 
atsisveikino paskutinį kartą su 
tėvu, kuris mirė vokiečių oku
pacijos metu. Močiutė Uršulė 
vis skaitė dienas,--kai galės vėl 
išvysti vaikaitį kunigą. Jos pas
kutiniai žodžiai mirties patale 
buvo: Visai nesibijau mirties, 
nes jos laukiau. Tik vieno da
lyko man gaila, kad nesuspėjau 
pamatyti Kaziuko kunigu.

1941 gruodžio 20 kl. Klemen
sas Sienos katedroje buvo į- 
šventintas kunigu, o šventimų 
mišių intenciją ypatingai auko
jo už gerosios močiutės vėlę, 
pirmųjų metinių proga. Pirmą
sias mišias aukojo 4-me Adven
to sekmadieny kuklioje Osser- 
vanza vienuolyno koplytėlėje 
(buvusiame šv. Bernardino Šie
mečio kambarėlyje). Jam asista
vo vienintelis seminarijos kla
sės sanbrolis a.a. tėvas Modes
tas Stepaitis, O.F.M.

Pranciškonų ordino vadovy
bė, suprasdama t. Klemenso ža- 
lalio gabumus, pasiuntė jį šv. 
Rašto studijom Romon, kur 
1945 liepos 10 jis įsigijo teolo
gijos daktaro laipsnį šv. Anta
no pranciškonų universitete 
Fakulteto profesoriai patarė tęs
ti studijas Biblicum Institute. 
Čia dvejų metų bėgyje, sėkmin
gai baigė trejų metų kursą, gau
damas šv. Rašto licencijato 
laipsnį ir teisę doktoruotis.

Romos pranciškonų' vadovy
bė, patariant jo būvusiem pro
fesoriam, bandė jį įkalbėti, kad 
vyktų į. Jeruzalę dėstyti hebra
jų kalbos besispecializuojan- 
tiem studentam, kurie jau bu
vo baigę tą patį šv. Antano uni
versitetą. Tėvo Klemenso Ža- 
lalio širdis netraukė nei į Je
ruzalę nei į Argentiną, bet no
rėjo vykti pas savuosius ir 
dirbti lietuviam.

1947 atvyko Amerikon ir. čia 
įsijungė į lietuvių pranciškonų 
apaštalavimo darbus Kenne- 
bunkport, Me. Jis ėjo įvairias 
atsakingas vienuolyno parei
gas. Per 7 metus dirbo įvairius 
pertvarkymo darbus. Jam teko 
sutvarkyti Varpelio, Lietuvių 
Žinių, Darbininko administraci
jas ir jų kortotękas. Taip pat 
tuo pačiu metu dėstė ir Mon
realyje, Kanadoje bei Wappin- 
gers Falls, N.Y.

1954 rudenį T. Klemensas iš
vyko į Romą gilinti šv. Rašto 
žinių. Per trejetą metų parašė 
veikalą apie Dievo sąvoką Izai- 
jo knygoje.

Romoje pranciškonų univer
siteto profesorių buvo pakvies
tas šv. Rašto vertimui į lotynų 
kalbą, kad būtų vienintelis 
tekstas visom seminarijom.

Šiais metais vysk. Pr. Brazys, 
M.I.C., pakvietė tėvą K. Žalalį 
bendradarbiauti šv. Rašto ver
time ir liturginių knygų sutvar
kyme.

Tėv. Klemensas Žalalis, O.F.M.

T. Klemensas yra veiklos ir 
rašto žmogus. Nuo pat mažens 
užgrūdintas darbe, jo nesibijo 
ir dabar, kai reikia kam nors 
padėti ar pagelbėti. Reikia labai 
džiaugsis, kad tie išoriniai už
siėmimai neatitraukė jo nuo 
knygų ir plunksnos. T. Klemen
sas yra išleidęs mokslišką vei
kalą lotynų kalboje iš šv. Raš
to srities. Rankraštyje turi ita
lų kalba parašytą stamboką vei
kalą apie Dievo sąvoką pas 
pranašus, ypač Izaijo knygoje. 
Bendradarbiavo “Aiduos e”, 
“Darbininke”, “Varpelyje”, “A- 
teityje”, “Tėviškės žiburiuo - 
se”, “Lux Christi”, “L. En
ciklopedijoje” ir kitur o taip 
pat ir ne lietuvių spaudoje. Da
bar gyvena lietuvių pranciško
nų vienuolyne Kennebunkpor-

Pauliną Raulinaitienę palydėjus
Varpų gausmas mums vėl 

pranešė, kad iš mūsų negau - 
sios Los Angeles, katalikiškos 
bendruomenės “paviliojo auką 
kapai” — Pauliną Gervaitę-Rau- 
linaitienę, ‘visuomenės ir lab
darybės triūslią veikėją.

Tik 1954 prof. Prano Viktoro 
Raulinaičio šeima atsikėlė iš 
Australijos į JAV ir pastoviai į- 
sikūrė Los Angeles mieste . 
Pirkdami pastogę, neieškojo 
namo su plačiais langais į 
ošiančią jūrą, ar ant dantytų 
kalvų, ar prie amžinai žydinčių 
vaismedžių, bet arti lietuviškos 
parapijos. Tuoj įsiliejo į pa
rapijos bendruomenę.

Raulinaitienė — Gervaitė 
Paulina, gim. 1901 gruodžio 2 
Kalniečių km. Panemunio vlsč., 
Rokiškio apsk. Baigė Panevėžio 
gimnaziją ir 1933 VDU huma
nitarinių mokslų fak. pedagogi
ką ir visuotine istoriją. Dau
giau buvo atsidavusi savo bran
giai šeimai ir visuomeninei 
veiklai. 1944 su šeima pasitrau
kė i Vakarų Vokietiją. Prof. P. 
Raulinaičiui buvo geriausia pa
lydovė tremties kely nuo Vil
niaus universiteto iki Pabaltijo 
universiteto Hamburge, iš kur 
nuvyko į Australija. Gyvenda
ma ten. subūrė i krūvą išblaš
kytas lietuvaites į L. katalikių 
draugiją ir jai ilgesni meta va
dovavo. Persikėlusi su šeima Į 
Los Angeles, Calif.. irgi tuoj į- 
sijungė Į Liet. Kat. Moterų ri
ją. kurioj kurį laiką pirminin
kavo. Taip pat Įsijungė į Balfą 
ir buvo pastoviausia valdybos 
narė. Visada visur vaikščiojo 
su aukų sąrašu, rinkdama au
kas vargstantiem Sibire lietu
viam.

Būdama lietuvė, mylėjo lietu
višką knygą, lietuvišką žodį, 
kaip ir jos visa miela šeima. 
Nuo pat gimnazijos pirmųjų 
klasių buvo uoli ateitininkė ir 
tokia išliko per visą gyvenimą. 

te, Maine.
Nors T. Klemenso veide daž

niausiai galima pastebėti šypse
ną, džiaugsmą, taiką, bet jo nu
eitas kelias buvo pilnas kryžių 
ir vargų. T. Klemensas nuo pat 
jaunų pranciškoniškų dienų vis 
kartodavo šv. Pranciškaus Asyž. 
maldą, kurioje prašoma “ne 
tiek būti suprastam, kiek kitus 
suprasti; ne tiek būti myli
mam, kiek kitus mylėti. Štai 
kodėl ir jubiliejaus prisimini
mo proga jis pasirinko paveiks
lėlį, kurio vienoj pusėj yra tos 
maldos lietuviškas tekstas, o ki
toj — jo kunigystės idealas: 
Kunigystė *— kankinystė bei 
kryžius. Tai veda į pranciško
nišką tobulą džiaugsmą, kuris 
žmogui atneša taiką ir ramybę.

B. Ramanauskas, O.F.M.

Pažinojo ateitininkų ideologą 
prof. St. Šalkauskį ir žinojo jo 
patarimą: skaityti pačias geriau
sias knygas. Vos tik buvo iš
leista prof. A. Maceinos pasku
tinė knyga “Dievo Avinėlis”, 
tuoj P. Raulinaitienė nuperka 
tą knygą. Kitais sekmadieniais 
sakydavo, kad puiki knyga", ma
lonu ją skaityti. Ir taip su šia 
puikia paskutine knyga nuėjo 
pas tikrąjį Dievo Avinėlį. Buvo 
jos gražus gyvenimas, buvo 
jai ir graži mirtis: tyliai tyliai 
užgeso!

Kas sekmadienis ar šiaip 
šventadienis buvo visada mato
ma bažnyčioje, o paskui kieme. 
Turėjo daug pažinčių ir buvo 
visų labai gerbiama. Niekad ne
atsisakydavo padėti darbu ar 
pinigu. Per parapijos parengi
mus nuolat triūsė virtuvėje ar 
valgykloje. Visada su malonia 
šypsena lūpose su meile akyse!

Dideliam nuliūdime liko jos 
vyras Pranas Viktoras Raulinai- 
tis. Lietuvos kariuomenės sava
noris, teisių daktaras, Dotnuvos 
žemės ūkio akademijos, Kauno, 
Vilniaus ir Pabaltijo universite
tų profesorius.

Taip pat sunkiam nuliūdi
me pasiliko sūnūs Algis ir Ju
lius. Algis — teisininkas, šv. 
Kazimiero-- parapijos choro ilga
metis pirmininkas ir jūros 
skautų veikėjas. O jo žmona 
Angelė yra parapijos parengi
mų šeimininkė. Julius — civ. 
inžinierius veiklus ir uolus atei
tininkų veikėjas. Jo žmona Ire
na yra šv. Kazimiero parapijos 
lituanistinės mokyklos mokyto
ja-

Visa Raulinaičių šeima stip
riai Įsiliejo Į parapijos bend
ruomenę. A. a. Paulina dar 
prieš savaitę rinko Ralfui au - 
kas ir padėjo jauniesiem ateiti
ninkam parengime. Staiga ant 
rytojaus buvo paliesta smūgio

Rochester, N.Y.
Kariuomenės šventės 

minėjimas
Ramovėnų surengtas kariuo

menės šventės minėjimas pra
ėjo sėkmingai. Lietuviškos ra
dijo valandėlės programoje B. 
Krokys parengė specialią dainų 
programą ir išaiškino šventės 
prasmę. Per radiją kalbėjo ir 
kūrėjas savanoris R. Liorma- 
nas, trumpai paminėjęs svar
biausius laisvės kovų laimėji
mus.

Šv. Jurgio bažnyčioje mišios 
už žuvusius laisvės gynėjus bu
vo 11 vai. Mišias aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. L. Januš
ka. Pamaldose ramovėnai daly
vavo su vėliava.

Parapijos salėje 3 vai. minė
jimą pradėjo ramovėnų pirm. 
V. Vitkus. Žuvusieji pagerbti 
susikaupimo minute. Amerikos 
ir Lietuvos himnus ir Kovoje 
jūs žuvot — paskambino forte
pijonu stud. R. Obalis. Minė
jime dalyvavo 5 kūrėjai sava
noriai, kurie buvo gražiai pa
gerbti: Stud. sąjungos atstovai 
Rūta Burkūnaitė ir Raimundas 
Obalis prisegė jiem tautinių 
spalvų ženklelius. Tos pačios 
Stud. sąjungos valdybos pirm. 
Jono Šipailos suorganizuoti rin
ko aukas kariam invalidam. Iš 
aukojusių pažymėtina šeštadie
ninės mokyklos auka.
Programoj šeštadieninės mo

kyklos mokinys Petras Mariu
kas padeklamavo eilėraštį, VI. 
Keiva paskaitė “Mamytės indė
lį”, kalbėjo Br. Krokys.

Minėjimo centre buvo Lietu
vos kariuomenės vaizdai — 
skaidrės, kurias rodė Kario re
daktorius Z. Raulinaitis, atvy - 
kęs iš New Yorko. Techninį ro
dymo darbą atliko aukšt. mo
kyklos mokytojas Fr. Mickevi
čius.

Pabaigai p. Regininės vado
vaujama tautinių šokių grupė 
gražiai pašoko keletą tautinių 
šokių.

Ramovėnai nuoširdžiai dėko
ja visiem programos dalyviam 
ir atsilankiusiem į vakarą.

R. L.

—kraujo išsiliejimo smegeny
se ir palengva per savaitę ty
liai užgeso.

Mirė šeštadienį, gruodžio 3, 
anksti prieš rytą. Sekmadienio 
vakarą į laidotuvių koplyčią 
gausiai susirinko sendraugiai 
ateitininkai pasimelsti už jos 
sielą ir atkalbėti rožančių. Taip 
pat sendraugiai tuoj sudėjo mi
rusios vardu bendrą auką Bal- 
fui, kurį ji tiek mylėjo, ku
riam tiek dirbo, tiek aukų rin
ko!

Pirmadienio vakarą šv. Kazi
miero lietuvių bažnyčioje gau
siai susirinko paskutinei mal - 
dai giminės, bičiuliai, ir pažįs
tami.

Antradienį, gruodžio 6 po 
iškilmingų pamaldų Paulinos 
Raulinaitienės palaikai gausios 
minios buvo palydėti į San Fer
nando kapines poilsiui.

Visą šeimą nuoširdžiai užjau
čiame ir kartu liūdime.

V. Prižgintas

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS 2EMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

KĄ PAS1RYZOME — ĮVYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILOING FUND)
680 BUSHWICK AVĖ., BROOKLYN, N. Y. 11221

Siunčiu auką .........  statybų fondui ir prašau (rašyti mane / mūsų
šeimą / mūsų mirusiuosius j:
□ Garbė* fundatorius ($1000) □ Amžinuosius narius ($500)
□ Fundatorius ($100) □ Rėmėjus (magesnė auka)

Pasižadu išviso paaukoti ateityje statybų fondui_________

ADRESAS ...................................................-.................... ...............................

(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax deduetible)

IŠ VISUR
— Am. Liet. Montessori ri

jos Vaikų Nameliai ant 69-tos 
gatvės Chicagoje gali džiaugtis 
užtarnautai patekę į platųjį a- 
merikiečių spaudos pasaulį. 
National Association for the 
Education of Young Children- 
nesenai išleistoje K n ygoje 
“Montessori in Perspective” vi
sas iliustracijas sudaro meniš
kos ir pedagoginiai vaizdžios 
ved. Janinos ir Vlado Juknevi
čių nuotraukos iš Vaikų Name
lių. Per šią knygą, ne tik šios 
lietuviškos mokyklos bet ir6 vi
sos lietuviškosios visuomenės 
geras vardas pasieks pačius ga
biausius Amerikos pedagogus 
ir kultūrininkus.

.— Lietuvių kultūros ir isto
rijos muziejaus organizavimas 
vykdomas sėkmingai. Organiza
vimu rūpinasi JAV LB Cent
ro Valdybos pirm. Jonas Jasai
tis ir jam nuoširdžiai talkinin
kauja Pasaulio Lietuvių Archy
vo vedėjas Vincentas Liulevi- 
čius ir laisvės kovų muziejaus 
pradininkas Petras Šeštakaus
kas. Muziejui patalpos numaty
tos praplėstame Jaunimo cent
re. Dalis eksponatų jau yra su
telkta Pasaulio Lietuvių Ar - 
chyve. Eskponatai renkami ir 
visuomenė prašoma siųsti ad
resu: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, Illinois 60636.

— Dr. K. Griniaus 100 metų 
gimimo sukakties paminėjimą 
Washingtono Liet. Bendruome
nė ruošia gruodžio 18, sekma
dienį; 2 vai. popiet Statler Hil- 
ton viešbuty (South American 
kambarys). Programoje Lietu
vos atstovo J. Kajecko įžangos 
žodis, V. Trumpos ir J. Daugė
los paskaitos apie dr. K. Gri
niaus veiklą Lietuvos atgimi
mo laikotarpy ir nepriklauso
mos Lietuvos valstybiniame gy
venime. Atsiminimai iš dr. K. 
Griniaus gyvenimo — Balys 
Paramskas. Meninę dalį atliks 
solistė J. Krištolaitytė-Daugė- 
lienė ir aktorius J. Kazlauskas.

HARTFORD, CONN.

IŠ L.A.P. KLUBO VEIKLOS
Paskutinis šiais metais L.A. 

P. Klubo narių visuotinis susi
rinkimas įvyks gruodžio 18 d. 
2:30 vai. popiet. Bus baigti val
dybos rinkimai, ir tada baigsis 
narių verbavimo vajaus privi
legijos: iki tol galima nariu įsto
ti be stojamojo mokesčio: i 
pašalpinį skyrių vyrai iki 45 
amžiaus, o į nepašalp. skyrių 
visokio amžiaus (nuo 16 m.) 
vyrai ir moterys, šis L.A. P. 
klubas Hartforde yra vienin
telė lietuvių užeiga, ir jis yra 
gražiausias visoje Naujojoje 
Anglijoje.

L.A.P. klubas savo patalpose 
rengia Naujųjų Metų sutikimą. 
Bilietų jau galima įsigyti pas 
klubo valdybos narius ar pas 
klubo šeimininiką Kostą Vai- 
taitį. J. Bernotas
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Season’s Greetings

of ImportedBeeis

JOHN O'HARA

Expert Boilmaker

1
1 1

son’s Greetings

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Pasuk. N J. 
»1 779-0346

BROOKLYN, N. Y.
Tel. HI 9-2000

Vinehmd/NJ. 
609 692-9796

kND INC. 
HOME -

12-38 CWi Bay Bhri.
P|WW48 JT NĘ 4-4220 

£3-x| Woo<y*aven Blvd. 
Reso part. O. NE 9-5511

PAT AND CHUCKS 
ATLANTIC SERVICE INC.

Open 7 Days a Week 
Mechąnic on Duty ail Day

455 Franklin Avė.
Nutley, N.J.

Phone 201 667-9643

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

LT0N INC 
Fk*ii< i. < sons .' 
Mjddle Cąuntry Road 

CORAMULN.Y.

Authorized

Fine Selection
A-l Used Cars

Ca|i jįjį SE 2-1100

f 253 W. 256th. St
‘ BRONX, N.Y.

į KI 8-0544

•>

THgO

t: - > ? v ■
■V.’ --

■= v
: i-

Merry Cristmas and a 
Happy New Year 

Macintosh’^
Open 6Vž Days 

A Week
. THE GARDEN HOUSE 

EstaMished since 1918
Florai Creation Decorators. 

Wedding Specialists
Member F.T.D.A.

599.Main Street 
. ISIJP 

Call 516 JU 1-1418

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Nanette
> Bridal Shop
Open Mon Thurs and Fri 

Nites till 9PM.
Exclusive originals designed 

made on our premises 
Brides and Bridesmftids

- MoHiers Govmsand
Cocktail and Formai Wear =

S
93 Ma’n Street 
HEMPSTEAD 

Call 516 TV 9-9085

WESTWO0D TEXACO
Open 7 Days A Week 

We Do General Auto Repairs

42 Kinderkanack Road 
Westwood, NJ.

201 664-9819

506 Cherry HiU MaU 
Cherry HiU

Phone 609 663-9062

TRAVEL IS OUR BUSINESS

130 E. 7th. Street 
NEW YORK CITY

We arrange for Church 
groups and Societies

Call OR 4-3652

Merry Christmas and a 
Happy Nev/ Year

Open 6 Days a Week 

245 Morris Avė. 
Springfield, N.J.

Call 201 376-2682

COLANTONE SHOE SHOP

UNIVERSAL VAN PAC. INC.
MARRS NURSING HOME 

Lexington Avė. Lake Mohegan, N.Y. 
Tel. 914 LA 8-2000

‘Fully Licensed and approved 
Constant R.N. Supervision 

Moderate rates — Home type meals

MILTON BROWN TRUCKING
-ž CO.-INC. ‘

Foot of, Howell St. 
Jersey City, NJ.

- 201 Call 656-0350

F Merry Christmas and a 
Happy New Year

HUDSON
SHIPPING COMPANY

80 Broad St
New York City, N.Y.

CaU DI 4-5200

*

J
į

J
U

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Mariners Inu
Open AU Year, 

Lunch and Dine where 
Cuisine and Scenic Beauty 

ExceU
Sea Food Lobsters
Steaks and Chops

Bar Cocktail Lounge

Bayvievv Avenue
Northport L.I 

CaU 1-9756

t
Merry Christmas and a 

Happy New Year

JAMES BOYLAN 
TRAVEL AGENCY

889 Ninth Avė.
NEW YORK CITY, N.Y.

Call CO 5-4800

■
Merry Christmas and a 

Happy New Year

THE SCAFURO AGENCY

270 Jamaica Avė.
BreoHyn, N.Y. AP 7-0215

Merry Christmas and a 
Happy New Year

200 D. Mohawk St.

Port Newark, N.J.

CaU 201 MA 4-4464 į

Merry Cristmas and a 
•=- ’ Happy New Year

JOEY*aeOIFFURES
HI FASmON STIUNG 

k CoJorfag Wlg3? We ScB them and 
ieeTtan.*- OpenThursdt 

, Friday Nigats ' 
W<3hingt(Mi SL Hobc 

• 65B-9731

f R. LOMAURO ANO SONS. INC. 

J General Contractęrs and Builders

Happy New Year

KAM FONG 
RESTAURANT

FL 7-9400

KftEANS BODY SHCP ■
■ ■■ ■ ;

W«t Waters Street
Toms River. NJ.

Service is our Motto

CaU 201 349-0415 Y

Merry Cristmas and a 

Happy New Year

Happy New Year

Season’s Greetings

RUC RESTAURANT

Finest of Food

Call CO 5-7800

į Merry Christmas and a 
Happy .New Year

SPIELMAN'S RESTAURANT

Home Cooking — Excellent Cooking

1097 First Avė. New York ’city

* TEL. TE 8-9814

RA Y MeCarthy Travei aėrvice 

1841 Ęroadway 
NEW YORK CITY

Merry Christmas and a ; 
Happy New Year

BOB'STEKACO 
NEW 0WNER '

Auto-—Truck Repairing 
Open Daily 8 AM. to 9 P.M.

412 Bay Avė. Manahawkin, N.J.
609 -597-7955

Season’s Greetings į 

/ Bensonhurst
PROSPERO FUNERAL HOME ! 

INCORPORATED

Nicholas R. Prosperio Mgr. į 
2444 — 86 St.

312 East 72 St ... 

NEW YORK CITY

RH 4-9185

SCITS TAVERN

320 South 12th Street 
Newark, NJ.

Where Good Friends Meet 
Call 201 622-9842 \

Season’s Greetings

SAL'S — RADIO 
WYCKOFF INC.

Everything in Radios 
T.V. Stereo and House 

Appliances 
We Sėli the Best and Service 

the Ręst

Call 201 891-1148 . 
Wyckoff, N.J.

Godwin and Crescent Avė.,

Merry Cristmas and a 
Happy New Year »

Paramount Auto
Body Work

281 Uniondale Avenue 
Uniondale

Painting Specialists 
Collision - Welding 

Specializing in Foreign Cars. 
Straightening. Radiator repairs 
Truck repainting & repairing. 

Ūse our courtesy car while

Menzner
i' 

ORTHOPEDIC APPUANCE !
COMPANY

Specialising in Orthopedic 
applithces Spinal braces 
Legbraces Corsets Belts g 

Trusses •
Alse surglcal appliances 
Wheel chtirs Commodes

Cafies Crutches 
Hdbpital beds 

We caU at homes hospitals 
doctors Office 

505 Conklin St

24 Wyckoff Avė.
’ Waldwick, N J.

The Key to our Success is you 
Our Satisfied Customers

Call 201 OL 2-5656

Season’s Greetings

Fanningd#ieLX NY 4-3443

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Merril Lynch
Pierce Fennei;

& Smith
Ine.

The Key to Our Success is You 
Our Satisfied Customers

. 570 Broad Street 
NEWARK, N. J. 

201-624-8600

STANKOVICH AUTO BODY 
AND FENDER WORK

Open 5 Days a Week' / 
646 at Highway No. 18 
East Brunswick, N.J.

The Key to our Success is you 
our Satisfied Customers

Call 201 257-7343

Merry Christmas and a 
Happy New Year

ORLANDO SIMONETTI

For the Finest of Insurance 

5009 Broadway 

NEW YORK CITY

Call LO 9-4124

į Call 516 IV 9-2303

S Merry Cristmas and a
| Happy New Year

Zippy 
t Reni A Car

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

f 
i 
F 
F 
F

Merry Cristmas and a 

Happy New Year

CARL AND MARIO 
AUTO BODY AND FENDER 

AND PA1NTING

SAM WARDyS

Merry Christmas and a
Happy New Year E Call 201 '845-4775

AAARYS FRENCH CLEANERsf*«MM»ą«Mt*<iM>^^

Open 6 Days a Week
The Family Cleaners

3200 Layton Avė.
Bronx, N.Y.

Call 792-1755

PETER F. BRENNANS

Restaurant and Bar 
Choice Wines and Liąuors5 Steaks and Chops our Specialty

Open 5¥2 Days a Week g 1340 Nostrand Avė.
551 George Road f Corner Avė. D.

Cliffside Park, N J. f BU 4-9046

CROTOM FALLS INN

Open Ali Week 
Good Food and Fine Drinks 
Where Good Friends Meet

CaU 914 CR 7-9546

Season’s Greetings

RESIMA AUTOMATIC 
MACHINERY COMPANY

l

’ The Key To Our Success is you 
Our Satisfied Customers

Į 572 Smith St. Bklyn, N.Y.
Cail TR 5-6020

1 tam giin Ąir Km VflnMa

= Season’s Greetings

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

RICH'S AUTO SALES

Personally Selected Used Cars 
Open 6 Dayš a Week

112 Washmgton Avė. 
Nutley NJ.

Call 201 6674244

Į

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Happy New Year

PICK A STITCH

Open 6 Days a Week 
Sewing Basket Notions 

Rūgs Frames Needlepoint 
Hooked Rūgs Crewel Supplies 
Sweater Kits Weaving Looms

Main St Stony Brook, L.I.

Call 516 751-9786

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

t

BLUE SEA RESTAURANT

“The Best in Food for Less” 
Combination Sea Food Broil 
Shrimps Crabmeat, Clams 

Scallops — Lemon Sole 
FREE PARKING

■ 135 — 3 Avė. N.Y.C.
’ Bet. 14-15 St SP 7-2948

Merry Christmas and a 
Happy New Year

k

j' PAPPA'S RESTAURANT

254 West 14 St 

NEW YORK CITY

WA 9-9421

Merry Christmas dnd a 

Happy New Year

PAPA JOHNS

For the Finest of 
Italian Cuisine

238 Central Avė.
Yonkers, N.Y.

Call 914 WA 8-9716

BEECHURST TAXI 
SERVICE

OUEEN ANNE 
FRIENDLY SERVICE 

STATION

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Steak and Shake • 
For A Snack 

or a Steak

Visit STEAK AND SMAKE i

Bergen and Kennedy Blvds.
North Bergen, NJ.

■ Always Open

Į

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

24 Hour Service 

146-38 45 Str. 
Flushing, L.I.

Call HI 5-2424

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

PANOS FIRESIDE INN

Open 6 Days a Week 
Fine Food and 

Escellent Service

South Delsea Drive 
Vineland, N.J.

609 691 4150

Merry Cristmas and a 
I Happy New Year

PENN BAKERY

Open 5 Days a Week 
Fresh Bread, Rolls

Cake Daily 

Penn Railroad Station 
Nevrark, NJ.

Call 201 623-9667

Open 7 Days a Week 
We Do General Auto Repairs

51 Queen Anne Road 
Bogata, N J. 
201 488-8370

S .Merry Cristmas and a 
Happy New Year 

REGENCY TRAVEL

hwwmwm»'

STYLE-O-RAMA

Open 5 Days a Week 
Specializing in Razor Cuts 

Hairstyling Haircoloring 
Straightening — We Cater 

To the Whole Family
348 Pompton Avė. 
Cedar Grove, N.J.

Phone 201 239-3374

SERVICE INC.

Complete Travel Service 
Anywhere in the Worid 

Honeymooners — Business 
Men — Vacatkmers Skiers

1324 Nostrand Avė.
Brooklyn, N.Y. 
CaU IN 9-7778

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

SUSSEX TRAVEL SERVICE

247 -05 Jamaica Avė.
•BeUrose, L.LN.Y. i -

Season’s Greetings

. RICKS 
RICKS FLYING A 

SERVICE

Open 7 Days a Week 
We do general Auto Repairs 
Free Pick up and Delivery 

Free Towing Service 
To our Steady Customers 
Main St. and Station Road

Madison, N J. 
CaU 201 377-9802

The Key to our Success is you 
Our Satisfied Customers.

516 FL 4-3614
(212) H 3-5027

Merry Cristmas and a 

Happy New Year

TEMERALLI 

CONSTRUCTION INC

19 Langstaff Avė. 
Edison, N.J.

Call 287-0404

Daily Weekly Yeariy
» Free pick up and delivery
‘ Credit Cards honored

As elose as your phone

| Huntington Station 117 West;
l_ ,

CaU 516 - 271-7979 
Ask for

Mr. Peter Ferrara

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

Piccozzi Bros
FUEL OIL

Prompt metered deliveries 
Mobil Fuel Oil

Faelities for complete
* Winter Storagė 
to keep your tank full

CaU 516 
749-0045 749-6520

Merry Cristmas and a
Happy New Year

Pine Hollow
READY BUK CONCBETE

COMPANY

Ready Mix Concrete
High Discharge Trucks 

Prompt Deliveries 
Pickups at Plant

Oyster Bay 
Pine HoUow Road

CaU 516 WA 2-4800

Rav Wood 
Products

Buy direct from Manufactnrer 
at Discount Prices 

Mica Bathroom Vanties - 
i - CounterTopsaspecialty 

unpainted furniture. 
Unpainted kitehen cabinets. 

, Complete line Do it youraelf 
and Save

Visit our Showroom 
15 Harned Road 

Commack 
CaU 516-543-2011



S3ES

KAZIMIERAI J. JONYNIENEI

mirus, nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi,

8Tagg 2-5043

DOVANA
WANTED EXP OPERATORS

TRAVEUNG EVergreen 8-0770

Rooms Painted aid Papered
KAZIMIERAI JANINAI JONYNIENEI

BRIDES-TO-BE

GIEDRAI, minis jo žmonai ir mamytei

KARLONASPOODLE SALONKAZIMIERAI JANINAI JONYNIENEI
FUNERAL HOME

BAČANSKŲ ŠEIMA
SHOPPING AT HOME

CARROL
FUNERAL HOME

Romualdas Kisielius

SILVER LAKE

Dėl susitarimo skambinti: 967-8868

NAUJAUSI PRANCŪZŲ IR ITALŲ
MODEMAI
{vairūs THE PAMID HAVEN

Call 201-521-1194

RYGOS KAILINIŲ SIUVĖJAS

FURCO

HMM

Suteikiam garbingam laidotuves. 
Koplyčios nemokamai' visose1 
miesto dalyse; veikia ventiliacija.

New 4967 Cars 
at Discount Prices

AIR-TECH INDUSTRIES
9 Brighton Road Clifton NJ.

Call 201 - 472-1980

for night shift also general Help 
Steady work nice working con- 
ditions Call 516-293-7600 ask 
for Mr. AIlan Koester

We spedaUze in 
WEDDING 

and

Open 6 days a week also by special 
appointment. We groom all breeds 

75 W 68th Street N. Y. C.

Phone: JU 2-1757 — 286-1113

A Notary Public 
660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

SPACE ASE AUTO 
SCHOOL

Amerikos Foto-žurnalistų organiza
cijos ir Tarptautinės Fotografų S-gos 
narys, jums už prieinamiausią kainą 
atliks visokius fotografinius darbus. 
R&calui toant nuotraukos pagamina
mos per porą valandų.

FUNERAL HOME 
197 Wėbster Avenue 

PRANAS VAITKUS 
Laidotuvių Direktorius 

trbalaamnotojas 
Cambšridge, Mata 
NOTARY PUBLIC 

Patarnavimas dieną ir naktį. Mb- 
aennBKa Kopiyci* sennennuB uy- 
tad. Aptarnauja Cambridge ir 
Bostono* kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir ji 
kitas miestas — TeL TJt 6-6434

Penny’s Wig-Wam featuring a full 
selection: wigs, vviglets, ponytails, 
chignons, eyelashes, wig cases — 
cristom made, machine, hand made, 
human hair, expertly color matched, 
restyled, cleaned, sėt. Closed Mon., 
late nite Thurs. and Fri. Norta Bay 
Shore/47 Arizona Avė. 516-273-9790

Steady work Nice working condi- 
tions. Leading industrial firm seeks 
reliable general factory personnel. 
Mechenical aptitude desired. Excel- 
lent wages chapce for advancement 

Contact

Mušt do gatment steady
work nice worięipg eonditions Union 
Shop MĮMIDEB DRESS Co (above 
Towers) 2WtisoiiPiaceMt. Vernon 

914-668-9581

M. GERSON — open 6 days a week 
open late every evening The finest 
of Diamonds and Jewelry tremen- 
dous savings Retiring next year — 
come and buy bring the famlly 127 
Main St. Pateroon'N.J. Call 201 - 
742-3242

DARBININKAS 
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn, N. Y. 11221

for any travel 
LAND—SEA —AIR 

Reliable and Fast Service 
Since 1921

- Maher Agency 
Concourse Plaza Hotel

ai 161st Street 
Brome 16451

-■ 3IcpilC«i ArOMSuS 
(ARMAKAU6KA8) 

Rraboriim - Rylaamnotojsv 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ. 
Brooklyn,. N. V.

GENERAL FACTORY 
HELP

1401 PROGRAMMING
IBM KEYPUNCH

41 Waatangton Ava, Buffem, N. Y. 
EL 7-4411 — Free ptaSMneuf aarrfca

MEN & WOMEN wanted exp power 
press operatore also exp solderers 
steady work nice vorking condi- 
tions many fringe benefits ROYAL 
APEX 1355 West Front St Plain- 
field N J. — 201-753-6414

Dr. J. Mler, D.C.Ph.C. 
Praktikuoja nuo 1923 metų.

UPHOL8TERIMą 8OFA Seat Bot- 
tom |ię. CBsir.Bdttom 8tL Piattom 
wcrk addtt. CuMi Reffi. work done 
in yovtr hom& — Guranteed. '

HOUBE OF TRAVIA 
MA 4-5699, 9-6 PM.

• 7 7 Ptanning a Program ? ?
Fund Raising Event 

Educational Program Concert 
Special Celebration for Churches, 

Organizations - Clubs 
Professional Talent 

Contact

EXP BINDERY FOLDING 
MACHINE OPERATORS 

A McCain Operatore

Available for Bookings 
Dances, Cocktail Sips, Etc. 

THE FABULOUS 
SWINGING 8ULTANS 

COMBO
Managed by Woody Vail 

Call 7 PM - 11 PM — 72J-2063

WANTED EXP OPERATORS 
on Mėrrour ancL Union special ma- 
chine on bngierie sėction work — 
steady work and nice working con- 
ditions — SOP^CŠTICATED MISS 
694 Metropolitah; Avenue Brooklyn 
Call 388-2767

MANOR HAVEN RĘST HOME 
24 hour care of Convalescent and 
Aging R. N. supervision — modern 
clean. Reasonable rates
Call HA 3-9638 — 222 Columbia SL

NIMLR ir JONAS UUbNAI 
BIRUTS > VYTAUTAS IGNAI

• - ' /..'.t,

Mitlbew P. Railas 
FUNERAL HOME

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

Mielą prietėJių, Gen. Stasį Pundzevičių ir sūnų Rimantą, 
Jų brangiai žmonai ir motinai,

ISO W. 28 StreėL New York, N. Y. 
r ' Patalpos No. 501

Tsl. CHefsea 2-1079 o CHalssa 2-0535
Atidaryta darbo dienomis 8-6 fteftadlenials — 8-3

Ka4 Merių iž South Bortcmo, kurio 
pasekmė* dabaiUnta metu esanti 3-3. 
Ryšy su šiuo, Lietuvos garbės kon
sulas adv. Antanas Shallna sveikino 
šių eilučių autorių ir linkėjo jam 
sekinės, ginant JAV ir drauge lietu
vių vardą.

Bostono M ET lygos varžybose, 
gruodžio 9, Lietuvių I rungiasi su 
Tufts universitetu, o Lietuvių B su 
Suffolk. Praeitą savaitgalį aiū mūsų 
komandos pralaimėjo: pirmoji prieš 
Boylston klubą %-4% ir B prieš 
Northeastern 1%-3$£1

Castro prieš Fischerį. N. Y. Times 
gruodžio 5 įsidėjo nuotrauką JAV 
čempiono Bobby Fischerio žaidžian
čio Havanoj su Fidel Castro. Pa
sekmė neskelbiama, bet minima, jog 
partija buvusi temperamentinga ir 
agresyvi. ' "■

WANTED EXP OPERATORS 
ON 0RESSES

Sectįon wotįk Steady work 
Nice woriong eonditions 

CĮUPY..INC 
454 E ŠM Sttoet Brome

AMERICAN TALENT 
PRODUCTIONS

250 West 57th Street 
New York, N.Y.

ADVOKATAS 
41-M TMą strmė 

teh«riHc4(ht».N. Y.

TYPIST s 
FILE JCLERK

Part••'time Clerfc’Typist9 -’ŠPM.
Apply PARENGS MAGAZINE ^0 
New Bridge Road Bergenfield N.J.

Cąil'201-384-4400 <

MR. BARROVV 
^7 Onderdonk Avė.

Leading designers’ bridal originals. 
From 33995 to Latest styles 
as shown in bride and fashion mag- 
azines. Perfect designers’ samples 
mean vvonderful savings to you...

with BOB
BEDROOMS — UVING ROOMS 

WARDROBES, Etc.
Repair it, refinish it or trade it in 
for new. You mušt need one of the 
three to brighten your home. Let 
us šit dovm and discuss it with you. 
Free estimates. Free transportation 
if you care td see shovvroom. No 
obligation. Fort Information call — 

4il6-T820
AsK for BOB ,

Daily 11 to 7; Suhday 11 to 5

kas nors jums gali padėti.

Mano tikslas sergantiems pa
dėti natūraliais metodais grįž
ti sveikatom Skambinkite ar
ba rašykite susitarimui pasi
matyti .. . .

12 vrorking days peid stok teaves, 8 
paid ątdidąys, ho^pttaMzatkm. Group 
Life Insurance. ExceHent vvoridng 
eonditions. Call mirses Office

CENTRAL 8UFFOLK
* HtrtPITAt. *

Riverhead 516 - 727-3700

mirus, vyrui Vytautui ir dukrai Giedrei gilios užuojautos 
reiškia

Learn vrith the New Breed, be pre-‘ 
pared for tomorrovr's drlvlng needs. 
Learn tomorrtnv’e cuncepta today. 
Modernize your drivU< the Space 
Age way. Limited pfck up Service 
in Manhattan and Brome

Turtingas pasirinkimas — prieinamos kainos
Mes parduodame didžiausioms kailinių krautuvėms. Prieš 
pirkdamos, aplankykite mūsų firmą ir apžiūrėkite mūsų 
prekes. Savo gaminius jums parduosime patogiomis mo
kėjimo sąlygomis • Mes pertaisome kailinius ir kitus 
kailių siuvinius j naujausius modeBus.

(Area Code 201) 
TeL: 642-8773

ADVOKATAS 
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y. 
Teląff^ APpimtte 7-788*

For positions v^th an ezcellent fu- 
ture, full and part time. Some open- 
ings for handlcapped persona re- 
strieted to their homes in West- 
chester. WriteriBėx. C. 10 521 5th 
Avenue Room 714 N-Y- 10017. Call 

(914) 423-3380

Wheti8 aligned - balanced - Shock 
abeorber headąuarters in Suffcdk 
County

KRESGES ALIGNMENT 
SERVICE

PreL J. B. Kon&ans Atsimi
nimai B Baile veiklos. 404 psl. 
veikalas, pavaizduojąs šalpos is
toriją, gausiai iliustruotas. Kai
na 5 doL, kietais viršeliais * 7 
dol.

A Home away from Home 
Nurse in attendance 24 houre 
Good Food and eaceDent caro 

CathoUc Chorch wfthta the am 
FLORENCS C8XE Mbnafar

ta fr Ėmtatal > 354 ti. Vladaa 
KaiFoBta taU tatta au 3 ta.

vacMvaa auy*, oraug su mom- 
remto aemmama tumėm ir bu- 

---kąriąlUL • JtaėĘa MwaM®rii- ptataildo 
Boatanp. *Hyn Mlprivt šariunatiniiH 
kaa. Septynius kartim labnėjo Sint 
būry. Ontario p-bes. Kanados “rd- 

- ttage** -1963 nu jis buvo vertinamas 
šeštuoju ir 1965 m. — sotintuoju 
Kanados žaidiku.

Boston 8uaday Globė, gruodžio 4 
rąžė apie JAV komandą, dalyvau-

HANDICAPPED PERSONS 
InteiligeHt Snd Aggressive 

Men and Women

PETRAS KARALIUS, sav. 
Laidotuvių direktorius 

ir bataoBuotojos 
74 ProvMenee 8L 

W0RCE8TER, MA88.

DaiL Vytautui K. Jonynui if dukrai Giedrei, jų mylimai 
mamytei ir žmonai

lease. Save 3100 to 31000. High vol- 
ume, low overhead sales program 
makes discount prices possible. Call 
or write for details.

Af A 
^ICAZIMIERAI j; JONYNIENEI-GUSTAITYTEI

Fontaną OITrevi vedatata| In fisv 
Italian eutane Sovon coum dtaMta 
servod daily. Gradeus sstttags, aoft 
muafc. Compiote vrlm M 964 WMt 
Jorieho TarnpHcs andtMMon, L. U 
n. y. im. su em (SataiMi CMb 
mnek B SmUMomn Closid Mm.

galima tuoj jsigytL Pri
imam užsakymus pasta* 
tyti pagal pirkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybą 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai Įwi- 
ntnemą kainą Visais rei
kalais kreiptis pas staty- 
bininką Andriu Armoną 

TbL SM AN 1-23S4

7M BROAD STREET 
(Kampas Market St.) 

NEWARK, N. J. OTKB'

Joseph Garszva
GRAB0RIUS 
BALSAMUOTOJAS 

2312BEDF0RD AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

NURSING HOME
Your Care is Our Care 

WIH be open December 5,1966 
for admitttng patienta 
Ultra modern buildiiig 

featuring speciahzed convalescent 
and geriatric care 

Non-sectarian —Men and Wom«a

books dettvered 
Free select at home 

Free Estimates

WUKOWFIZ BAKERY
Open 6 Days a Week 

For the Finest of Cakes

WANTED 
UNSKILLED HELPMEN

GENERAL FACTORY 
19-55 yra taunediate <^>enings 

Language no barrier 
SALRO MFG. CORP. 

Hook Creek Blvd. * 145 Avė 
VaDey Stream LX t 

Call 516 VA 5-6522

Dr. J. B. Končiaus Vytautas 
the Great. Istorinis veikalas 
apie Didįjį Lietuvos Kunigaikš
tį anglų kalboje, 211 psL su 

'Lietuvos žemėlapiu. Kaina 3 
dol., kietais viršeliais 4 doL

Marijos Aukštaitės eilėraščių 
rinktinė RoHy vasara. 761 psL 
Kaina 7 doL

recorderiai, patefonai, femegra* 
fai, jv. skaičiavimo mašinos, 
caeh Testeriai, rašomos maš. 
visomis ketomis. Visi gaminiai 
Telefunken, Grundig, Zenitli, 
Burroughs, Otympk, Ropei etc. 
Katalogus Ir informacijas gau
site tik pranešę savo adresą 
JI* Giedraitis, 10 Barry Dr^ 
E. Northport, N.Y^ 1173L

kity kailiy 
papuosaly pasirinkimas 

Visfcas paruošiama mūšy dirbtuvėje

PLYMOUTH DISCOUNT CORP. 
Dept. C, 2211 Church Avė.

Brooklyn, N.Y. 11226 IN 2-2030

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos, lietuviškos muzikos plokš
telės ir kalėdiniai lietuviški 
sveikinimai gaunami Darbinin
ko Administracijoje, 916 Wfl- 
loughby Ana., Brooklyn, N. Y. 
11221.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
84-62 JAMAICA AVĖ. 

(prie Forest Pway Štatam) 
Woedhaven, N. Y.

DARBININKĄ jau dabar ga- 
liąpa užsakyti kaip kalėdinę 
dovaną. Nuo užsakymo dienos 
laikraštis bus siunčiamas iki 
1967 metų gruodžio 31 tiktai 
už 5 dolerius.

Susipažinimui — siunčiama 
nemokamai. Prašome prisiųsti 
savo adresą. Tuo dar neįsipa- 
reigojama laikraštį užsakyti. 
' Laikraščio leidėjai yra susi
rūpinę, kad atsirastų daugiau 
ntajųr<«kaitytejų 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 užsisakyta

Nepamirškime: jau dabar 
DARBININKĄ galima užsa
kyti kaip kalėdinę dovaną už 
5 doL ligi 1968 sausio L E. JOSEPH ZEBROWSKI 

Laidotuvių direktorius 
Moderniška ko{dyčfa sa 

Air Confitkm



SbtiMčiv šrima brolio Jono 
, prisiminimui šv. Petro parapi- 
\ jai paaukojo 100 dol

, Klab. kun. A. Baltrušūnas dė- 
p koja visiem parapiečiam už me

tine rinkliavą. Surinkta 90 0 0 
Ir dol.

• |

iki 16 vyksta Pratt Institute rhų paaukojo Ralfai 15 doL 
Graduate Gallery patalpose 
(Room 107 — Higgins Hali), St 
James Place, Brooklyn, N.Y.

Lietuvos vyčių 41 kp. meti
niai šokiai įvyks gruodžio 30. 
8:30 vai. vak. Apreiškimo para
pijos salėje, Brooklyne. Gros 
Garšvos orkestras. Laimėjimam 
skiriamas dail. Rimo Laniausko 
paveikslas.

S. ir J. Makauskui pasiuntė 
10 dol. Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui vietoje sveikinimų Ka
lėdų ir Naujų Metų proga.

Lilija šukytė, Metropolitan o- 
peros solistė, gruodžio 10 dai
navo dviejuose spektakliuose— 
“Elektroje” ir vakare “Aido
je”. Gruodžio 17 dainuoja Ri
chardo Strausso “Die Frau 
ųhne Schatten”. Opera trans
liuojama per radiją iš Met
ropolitan operos rūmų.

_.*. Inž. V. Galvydas, Liet Fron
to Bičiulių centro valdybos pir
mininkas, atvykęs į Vliko posė
džius, praeitą savaitę lankėsi 
Darbininko redakcijoje.
Antanas Skirias, Lietuvių Die

nų leidėjas, praeitą savaitę bu
vo atvykęs iš Los Angeles į 
New Yorką ir apsilankė Darbi
ninko redakcijoje.'

Dail. L. Utomo parodos. at> 
darymai! gruodžio 9 vak. susi/ 
rinko apie 50 lietuviškos publi- 
kas. Atidarymą gotojo , .skau
tam remti komitetas. Pirminin-
kė L Garunkštienė tarė trunte 

pą žodelį. Turėjo kalbėti dafl.
V. K. Jonynas, bet jis, miras || 
žmonai, į parodą nebeatvyko. 
Apie dailininko kūrybą trumpą 
žodelį tarė P. Jurkus. Už visa i* 
padėkojo pats dailininkas L. 
Urbonas. Svečiai pavaišinti ka
va. .

N.Y. liet, vyry ..kencertan 
gruodžio 11 į Franklin K. Lane 
salę buvo prisirinkę apie 400 
publikos. Koncertas praėjo nuo
taikingai Be paties choro dar 
dalyvavo solistas J. Vaznelis iš 
Chicagos ir poetas Stasys Sant
varas iš Bostono.

Antanas ir Eugenija Vainiai 
su šeima, sveikindami draugus 
ir pažįstamus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, vietoj asmeninių 
sveikinimų skiria kultūros cent
rui New Yorke 25 dol.

./'Laisvės žiburio" radijo 
New Yorke vadovybė gruodžio 
18, sekmadienį, Mažeikų na
muose rengia priėmimą Pietų 
Vietnamo ambasadoriui Jungti
nėm Tautom Nguyen Duy Lien 
ir jo žmonai šia proga organi
zuojama ir spaudos konferenci
ja. Priėmime be “Laisvės žibu
rio” darbuotojų dalyvaus ir lie
tuvių visuomeninių bei politi
nių organizacijų atstovai Ofi
cialus p. Lien titulas yra South 
Vietoam Ambasador and Offi- 
cial Observer of the Republic 
of Vietnam to the United Na- 
tions. “Laisvės žiburio” vedė
jai yra Romas Kezys ir Anta
nas Mažeika.

Arilda Elskufė, dail. A. Els- 
kaus duktė, 9 metų mokosi 

__ N.Y. City Baleto mokykloje ir 
kuriem artimi šoka Čaikovskio “Spraktuke” 

kareiviuką ir angeliuką. Baletas 
statomas kiekvienais metais Ka
lėdų švenčių metu.

Lietuviu tautininkų klubas 
Williamsburge gruodžio 5 per
rinko tą pačią valdybą: pirm. 
D. Klinga, sekr. J. Parojus, iž
dininkas J. Jankus, vicepirm. J. 
Pronckus. Klubo vedėją atleido, 
ir reikalus perėmė tvarkyti tri
jų kolektyvas.

New Yorko Liotuviy Taryba 
lapkričio 30 išrinko naują val
dybą: Algirdas Budreckis —pir- 
min., Stepas Bredes — vicepir- 
min., Antanas Skėrys — vice
pirm., Marija Žukauskienė — 
sekr., ir Ignas Gasiliūnas—ižd.

Naujoji valdyba kviečia visus 
New Yorko Lietuvių Tarybos 
narius dalyvauti 1967 vasario 
16 minėjimui ruošti posėdyje, _

Nemaža kvietimų dėl pasikei- kuris įvyks gruodžio 15 d. ^5’ kalėdinių
tusių adresų grįžo. Tad suvažia- 7:30 vai. vak. Lietuvių Atletų Paštu siun&Mt vieną
vime kviečiami dalyvauti ir at- Klube, Halsey St Brooklyn.
skirų kvietimų negavę. N. Y. ALT Valdyba

MOKYTOJŲ SUVAŽIAVIMAS 
šeštadieninė Maironio vardo 

mokykla Brooklyne praneša, 
kad gruodžio 17 Apreiškimo pa
rapijos mokyklos patalpose bus 
JAV rytinių valstijų lituanisti
nių mokyklų vedėjų, mokytojų 
bei švietimo darbuotojų suva
žiavimas. Suvažiavimą globoja 
mokyklos Tėvų Komitetas.

Pamokos vyks tą šeštadienį 
tik iki 11 vai. ir mokiniai bus 
paleidžiami Kalėdų atostogom. 
Oficialus suvažiavimo atidary - 
mas įvyks 1 vai. p.p. Organi
zatoriai maloniai kviečia atsi
lankyti visus,
mokyklų planai ir darbai. Išsa
mų pranešimą suvažiavime pa
darys JAV LB švietimo Tary
bos pirm. Jeronimas Ignatonis 
iš Chįcagos. Bus labai įdomi mo
kyt. A. Masionio iš New Jer
sey paskaita.

Kviečiame visus gausiai suva
žiavime dalyvauti ir parodyti 
vieningumą švietimo darbe. Mo
kyklų rūpesčiai tegul nebūna 
palikti tik mokytojui ir moki
niui. Tais rūpesčiais privalo do
mėtis kiekvienas išeivis lietu
vis, kuriam rūpi savos kalbos 
egzistencija. Ypač kviečiami tė
vai, kurie tiesioginiai yra susi
ję su lietuvių kalbos* išlaikymu 
kasdienybėje.

Savo atsilankymu parodysite 
mokyklai, mokytojui ir moki
niui bei jų tėvams pagarbą.

New Yorko ir apylinkes ateitininkai
rengia

ŠV. TREJYBĖS PARAPIJOS SALĖJE 
207 ADAMS 8T„ NEWARK, NJ.

( Gros -A. STAROLIO orkestras.
į Maistą ruošia M. Šaulienė

Staliukus užsisakyti pas:
B. BOBELĮ tel. MI 7-8837 

r ..
K.

New Jersey pas:

K. NORVILĄ — TA 7-2829 
“ VAINIŲ — TW 4-8787

" O. BALČIŪNIENĘ — ES 5-8329
K. TREČIOKĄ — MA 2-4887

Autobiimfl i* New Yorko ten ir atgal asmeniui 1.50 dol. Keleivius 
paims 8 v.v. prie Jalinskų įstaigos, 84-02 Jamaica Avė., ir 8:20 prie 
Apreiftklmo bažnyčios Brooklyne. Važiuojant automobiliu, nuo Pu- 
lanki skyūray įvažiuoti Wifaon Avė. Exit.

Asmeniui su vaitėmis*. >7.50 suaugusiam
- >5.00 studentui

>3.00 moksleiviui
Pelnas skiriamas studentų-moksleivių reikalams

MIRĖ KAZ
Gruodžio 9 vakare, apie 6 v. 

ligoninėje mirė Kazimiera Jani
na Jonynienė-Gustaitytė, dail 
V.K. Jonyno žmona. Velionė 
labai sunkiai virš 5 metų sirgo, 
pergyveno 5 dideles operacijas.

Buvo pašarvota šalinskų lai-

h ID U JANINA JONYNIENE

Antanas Vasaitis su žmona, 
iš Washingtono, atvykę į Vliko 
posėdžius, lankėsi Darbininko 
administracijoje, kur nusipirko 
lietuviškų knygų už 10 0 doL 
Taip pat apsilankė ir Darbinin
ko redakcijoje.

Dr. Klinga išvyko atostogų į 
Floridą. ' _

New Yorko ateitininkai ren
kasi prieškalėdiniam susikaupi
mui sekmadienį, gruodžio 18, 
Angelų Karalienės bažnyčioje 
213 So. 4 St, Brooklyn, N. Y. 
11 vai. mišios ir bendra komu
nija, 12 vai. pusryčiai parapijos 
salėje. Pusryčių metu meninę 
programą atliks jaunučiai atei
tininkai, vad. J. Gerdvilienės ir 
kanklininkių būrelis “Vaidilu
tė”, vad. St. Dziko. Taip pat 
veiks loterija, kurios pelnas 
skiriamas moksleivių at-kų kur
sų dalyvių Dainavoje kelionės 
išlaidom padengti. Kviečiami vi
si ateitininkai ir jų tėvai.

Mečys Razgartis parašė JAV 
prezidentui Johnsonui laišką, 
kuriame atkreipė dėmesį į žydų 
vaidmenį Vietnamo kare. Pre
zidento sekretorius laišku atsa
kė M. Razgaičiui, padėkodamas 
už sugestijas, pridėdamas iš
traukas vienos kalbos, kur pa
sisakoma iškeltu klausimu.

Bara Rimgailaitė, iš Kolum
bijos, savaitę praleido New Yor
ke pas savo gimines. Ji Miun
chene, Vokietijoje, studijavo 
vokiečių kalbą. Grįždama į Bo
gotą, Kolumbijon, buvo susto
si New Yorke.

dojimo namuose Woodhavene, 
kur atsisveikinimas įvyko gruo
džio 12, pirmadienio vakare. 
Susirinko daug pažįstamų ir gi
minių. Palaidota antradienį iš 
Maspetho lietuvių parapijos 
bažnyčios Mt. St. Marys kapi
nėse Flushinge.^. ,

Visi ją vadmb antruoju var
du Janina, nors tikras jos var
das yra Kazimiera Janina. Ve
lionė gimė 1912 balandžio 11 
Mikailiškio dvare, Marijampolės 
apskr. Tėvai — Mykolas Gus
taitis ir Elzbieta Kubiliutė-Gus- 
taitienė buvo kilę iš turtingų 
Suvalkijos ūkininkų šeimos, val
dė minėtą dvarelį.

Pirmojo didžiojo karo metu 
tėvai pasitraukė Rusijon, grįžę 
1918 administravo Išlaužo dva
rą prie Kauno, o vėliau Kume

Išnuomojamas 4 kambarių 
butas dviejų šeimų namo ant
rame aukšte. East New Yorke, 
Brooklyn, 167 Atkins Avė.

Moteris ieško dviejų ir pa
sės kambarių buto. Skambinti 
647-5013 kasdien nuo 4 iki 6 
vaL popiet

Bayskle, L.I. Paieškoma 
teris, kuri 
kita 
kelias dienas savaitėj. Ten 
lėtų nakvoti arba ateiti iš ba
rnų. Informacijai skambinti va
karais po 1 vaL Tel. BA 4-0104.

Parduodame mažai
Plokštelę galima įsigyti “Darbi- dviratis už 25 dol. ir vokiškos 

Horhner firmos akordeonas už 
200 dol. Informacijai skam
binti vakarais po 6:30 vai. teL 
(516) 561-1628.

Darbininko spaudos kioske 
galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviškos muzikos plokš-

dėžutę, kainuoja 1 dol. Darbi
ninko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221. //•

"Aurdia" — Graži lietuviška 
A. Paukštelienės plokštelė yra 
puiki kalėdinė dovana. Nupilki
te savo draugam ir giminėm ir 
taip pat nepamirškite savęs.

ninke” ir kitur.

iv. Jvrgio Draugijai, New-

Moi^soicoo^3er įsa^ite^l. For 
a professional man, writer. 
Mušt speak and write English. 
No chuflren. Good home for 
right woman.Call UL 2-0565, 
ask for Kartie.

Pirmenybė lietuviam, gali būti 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip
tis raštu: V, Lengvenis, 196 Fer- 
ry St, Neįtark, NJ. 07105.

Woodhavuew prie parko par
duodamas vienos Šeimos na
mas iš 8 kambarių. Dviem ma
šinom garažas, sklypas 40x100. rėtų gyventi drauge arba turėti 
Kaina 24,500 dol. Kreiptis: J. atskirą kambarį. Graži aplinka, 
Andriulis, 87-09 Jhmaica Avė. butas su visais patogumais. 
Tel VI74477. Skambinti 342-3406.

įįjroda vyko Tautinės sąjungos 
fe namuose ir užtruko dvi dienas.

Atidaryme kalbėjo dr. Henri- 
fekas Nagys. Parodą rengė ir glo- 
L/bojo vyrų sekstetas, kuris ati- 

daryme padainavo porą dainų. 
Iš 42 parodos paveikslų par- 

L . duota 29.
; Remeikos 
; V žičkus.

Vasario
būrelis jau veikia 15 metų.

I Per tą laiką surinko 4,602.65 
doL *

Smuik. Iz. Vasyliūno ir pia- 
’ nisto Vytenio Vasyliūno kon

certas bus gruodžio 18 d. 3 v.
- popiet Jordan Hali salėje. Kon

certas skiriamas Brahmso, Mo- 
zarto, Gražinos Bacevičiūtės ir 
Račįūno sonatoms. Lietuvių 
kompozitorių veikalai Ameriko
je išpildomi pirmą kartą.

....Kūčiom paplotėlių sekmadie
niais galima gauti po kiekvie
nų mišių parapijos salėje po 
bažnyčia. Kitom dienom — 
klebonijoje.

Kazys ir Stasė; Tamošaičiai

Laimėjimui leistą V. 
paveikslą laimėjo P.

16 gimnazijai remti

čių dvarą Vilkaviškio apskr.
Giminėje buvo garsių ir mo

kytų žmonių: poetas kunigas 
Motiejus Gustaitis buvo velio
nės dėdė ir krikšto tėvas, krikš
to motina buvo K. Masiulienė, 
buvusio ministerio ir Tarybos 
pirmininko Boleslovo Masiulo 
žmona. Dėdė buvo ir gen.' Jur- - 
gis Kubilius, pirmasis Lietuvos^. Šiluvos koplyčios Washingtone 
kariuomenės štabo viršininkas.

Kazimiera Janina 1933 Kau
ne baigė suaugusių gimnaziją. 
Tuo pačiu laiku lankė ir kon
servatoriją, Balio Dvariono kla
sėje studijavo pianiną. Baigė 
konservatorijos 6 metų kursą. 
Su B. Dvarionu dažnai koncer
tavo konservatorijos koncertuo
se.

1933 ištekėjo už dail. V. K. 
Jonyno ir su juo išvyko į Pa
ryžių, kur Allianc Francaise 
prie Sorbonos universiteto 3 
metus studijavo prancūzų kal
bą ir įsigijo Šios kalbos gimna
zijos dėstytojos diplomą. Grį
žus Lietuvon ir antrajam karui 
artėjant, 1939 baigė gailestingų 
seserų kursus, atliko ligoninės 
praktiką. Priklausė šaulių orga
nizacijai.

Karo metu pasitraukė į va
karus, gyveno Hanau stovyklo
je, 1946 persikėlė į Freiburgą 
ir visomis išgalėmis talkininka
vo vyrui, organizuojant Frei- 
burgo meno mokvkla.

J. Kačinsko 
koncertas Melrose 
Jeronimas Kačinskas, Meko- - 

se simfoninio orkestro dirigen
tas, itin sėkmingai pasirodė 
koncerte penktadienį, lapkričio 
19. Programoje buvo Haydno 
btųąfonija Nr.104, . Wagnerio 
preliudas Į operą “Die Meister- 
singer von Nuerenberg” k iš
traukos iš Verdi operos “La 
Traviata”. Dar prieš pačią pro
gramą buvo pagrota Largo iš 
Hąendelio didžiojo koncerto B 
dur pagerbimui spalio 12 miru
sio Wilbur W.7Parshley, kuris 
trisdešimts metų grojo Melrose 
orkestre pirmąja fleita.

Jeronimas Kačinskas su šiuo 
orkestru dirba labai sėkmingai 
ir pasigėrėtinai. Jo orkestras 
nedidelis, labai daug senes - 
nio amžiaus narių, jų kiekvieno 
individualus pajėgumas gana ri
botas. Todėl teko $ tikrai nusteb
ti Haydno simfonijos sklandu
mu. Lygūs, judrūs ritmai, švie
si saulėta nuotaika buvo išgau-

gento vadovavimo dėka. Dar la
biau teko nustebti Wagnerio 
preliude, nepalyginamai sunkes
niame veikale, kur nežiūrint o- 
bojaus nesklandžios frazės, bu
vo išgauti puikūs momentai, 
ypatingai varinių instrumentų 
grupėse. Darnūs ansambliai, 
gyvi crescendai, frazių kulmi
nacijos, logiška vidaus linija 
perteikė veikalą gyvai ir įspū
dingai.

Antroje programos dalyje 
girdėjome. Traviatos operą, tie
sa, be choro, bet solinės ir an
samblių vietos, šalia kuklių, 
bet skoningų dekoracijų ir kos
tiumų, davė pajusti visą operos 
turinį bei eigą, juo labiau, kad 
trūkstamas vietas plačiai užpil
dė naratorė Marion Buttrick. 
Violetos vaidmenį dainavo so
pranas Dorothy Schultes, Al
fredą — tenoras John Morabi- 
to, Germontą — baritonas Er- 
nest Triplett, Dr. Grenvil — 
bosas Joseph Mitchell ir Annina 

' — kontraltas Joan Keohan.
Scenos priežiūra buvo Robert 
D’Attilio atsakomybėje. Viole
ta parodė gerai valdomą bal
są, buvo drąsi aukštuose kolo
ratūros tonuose, kai kur “pra- 
slysdama”. per greituosius pa
sažus, bet gera ir 'užtikrinta ' 
cantilenose. Labai geras bari
tonas, šiltai ir preciziškai dai
navęs tėvo vaidmenį. Nedide
lio, bet savito, sakyčiau, “ita
liško” tembro tenoras buvo 
malonus klausyti. Darniai įsi
jungė nedideliu vaidmeniu bo
sas ir kontraltas į finalinį 
kvintetą. Naratorė —puiki dra
mos artistė — savo vaidmenį 
kiek perdėjo naudodama daug 
gestikuliacijos.

Į Šį koncertą nemažai atsi
lankė lietuviškos publikos, tuo 
įrodant ne tik prisirišimą prie 
savo dirigento (tai tikras šian
dieną patriotizmas), bet ir sa
vo pamėgimą operai.

Vietinė Melrose publika pri
pildė beveik pilną didžiulę Me- 
morial salę, o jų entuziazmas ir 
pasididžiavimas savu orkestru 
ir savu dirigentu aiškiai matė
si jų reakcijoje į kiekvieną iš- 

18 d. 3 V. popiet PiMoma dalyką.
Nuotr. V. Maželio

Įrengimo reikalams per kun. J. 
Klimą pasiuntė 100 doL

Velionė nuliūdime paliko 
dukterį Giedrą Genovaitę Fran- 
cone, kuri dėsto prancūzų kal
bą ir literatūrą “assistant pro- 
fesor” titulu; vyrą dail. V. K. 
Jonyną New Yorke; seserį Gra
žiną ir jos vyrą dr. D. Krivic
kus Washingtone; brolį Algir
dą Gustaitį Los Angeles ir pus
seseres: K. Masiulienę, A. Tijū- 
nelienę, K. Leonaitienę ir Taut- 
vilienę, visos gyvenančios Ame
rikoje; pusbrolius dr. Vincą 
Kubilių Kanadoje, Juozą Kubi
lių, Bronių Rugelį ir eilę kitų 
giminių Lietuvoje bei vakarų 
pasaulyje iš sesers, brolio ir 
vyrų pusių.

Savo širdies gerumu sielojo
si ir padėjo visiem savo arti
miesiem ypač giminėm Lietu
voje.

Kazimiera Janina Jonynienė 
yra narė Lietuvių Kultūros Fon
do su 500 dol. įnašu.

Izidorius Vasyliunas

3 family house. Call AN 8-3386.

dootom^ikvuvi^ oemesM

Construction Co<
100 Boy mon ttreot

vidiniai ir išoriniai darbai.
M r. Julion Sedlauskas 

Dėl veltui atitekamo apritaHIa- 
vlmo atcambtntl tetef. >38-7700

Dėmesio!

So. Bostono Lietuvių Piliečių Dr-ja

sveikina visus narius ir draugus artėjančių švenčių proga 
ir linki visiems sveikatos. ------ Kviečiame visus dalyvauti

Naujųjų 1967 Metų sutikime
kurs įvyks mūsų auditorijoj, 368 W. Broadway, So. Boston.
Turėsime progą palydėti senuosius metus. Iki pasimatymo.


