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Iš Vietnamo ištraukia įar 50,000 karių
4-:

Priešui nesupratus pamokos, bausme bus kieta
Trumpame pareiškime per te

leviziją ir radiją prez. Neo
nas paskelbė, kad iki 1970 ba
landžio 15 bus vėl ištraukta iš 
Vietnamo 50,000 Amerikos ka
rių. Ikšiol per du kartu jau iš
traukta 60,000 karių.

Jis priminė, kad karių ištrau
kimo klausimą sprendžiant vi
sada žiūrima šių trijų rodiklių: 
kaip vyksta taikos derybos Pa
ryžiuje, kaip sparčiai eina P. 
Vietnamo kariuomenės paren
gimas ir apginklavimas ir, tre
čia, kokia priešo kariavimo į- 
tampa ir koks jo stiprumas.

laikais studentų tarpe. Dabar 
jis yra pašalintas iš visų parei
gų Čekoslovakijoj ir išsiųstas į 
Turkiją ambasadoriumi, šalina
mas iš tautos tarpo geresnių 
laikų simbolis ar slaptų draugų 
gelbstimas nuo teismo ir kalėji
mo?

Gali būti ir viena ir kita. Kad 
jis čekams ir slovakams yra ge
resnių laikų viltis, abejoti ne
tenka. Tai žino ir rusai Mask
voje ir jų agentai Pragoję. 
Ypač šie pastarieji, kurie Dub
čeko ir draugų sąjūdžio dėka 
buvo iškritę iš valdžios balno. 
Dubčeko vaikščiojimas tautos 
tarpe buvo jiems nuolatinis pri
minimas, kad pavojus staliniz
mo režimui dar nėra pašalintas rimai yra slapti. Jau įvyko pir- 
Tie tai ir spaudė per Maskvą, mas posėdis.

Derybos Paryžiuje nejuda iš Bet nutarta rizikuoti — iš
vietes, todėl šis rodiklis blogas. • traukti iš kovos lauko dar bū-

Vietnamiečių parengimas a- H Amerikos isanų. Bet su sąly- 
merikiečių vietai užimti šiuo 
metu vykstąs geriau, negu bu
vo manyta.

Trečiasis rodiklis nerodo taip 
gerai, kaip būtų norima. Prie
šas ilgai nevystė didelių kovų 
ir nesiuntė iš šiaurės tiek ka
rių, kad galėtų padengti pati
riamus nuostolius. Pastaruoju 
laiku karių į pietus siuntimas 
vėl yra sutirštėjęs, ir užpuldinė
jimai padažnėję. Bet vis ne to
kio stiprumo, kaip anksčiau yra 
buvę. Išeitų, kad ir šis rodiklis 
turėtų diktuoti atsargumą.

Žydai ir arabai atmete JAV pasiūlymus
Išbalansuota" politika bandyta įtikti arabam

— Rumunijos kompartijos 
centro komitetas pritaręs prez. 
Ceausescu pareiškimui, kad ir 
kiti Varšuvos pakto nariai turi 
užmegzti diplomatinius santy
kius su V. Vokietija. Rumuni
ją dabar plėšianti su vokiečiais 
ūkinius, kultūrinius ir technolo
ginius santykius. Diplomatinius 
santykius ji jau turi.

------- Amerikon ir- kom. Kinijos 
ambasadoriai Varšuvoje atnauji
no prieš pusantrų metų nu
trauktus pasitarimus. Tie pasita-

— Prie krašto apsaugos 
biudžeto senatas pridėjo pasta
bą, kad draudžiama panaudoti 
JAV karius -Laose ir Tailande 
karo reikalams. Užteks vieno 
Vietnamo, užteks vienos Ko
rėjos! — šaukęs senatorius 
Mansfield uždarame posėdy.

— Policijos karininkai buvo 
nuvertę Panamos diktatorių, kai 
šis buvo išvykęs į Meksiką. Bet 
jis pajėgė per draugus suorga
nizuoti savo šalininkus, kurie 
vėl jam grąžino valdžios vairą.

kad Dubčekas butų teisiamas _ traukia — Sočiai Security pensijų
už išdavystę. Vienas iš Dubce- teisman 55" asmenis, gyv. New pakėlimas 15 proc. tikrai pra-

numų.

ko gynėjų visada yra buvęs bet iš ten veikusius ir eisiąs, ir pradėsiąs - veikti nuo
prez. Svoboda. Manytina. kad utose ^ujMe Visi jie susiri- 1970 sausio 1.
slapti Dubčeko draugai patarė netebėtu gemMeriaviinu
jam pnunb paskyrimą būti am- J nuMtabUmris darbals.

11 t<*u Liudyti buvo iškviestas ir New-
budu išvengti didesnių nemato- arko meras A(i(k)nlzl0 at.

sisakė liudyti. Manoma, kad ir 
jis bus prikabintas dėl santykia
vimo su tos rūšies asmenimis.
Areštuotųjų tarpe yra vienas 
iš Cosa Nostra didžiųjų vadu.

— Bulgarijos ir Jugoslavijos 
atstovai vėl bandė gerinti san
tykius, kuriuos seniai drumsčia 
vadinamas Makedonijos klausi
mas. Makedoniečiai gyvena Bul
garijoje, Graikijoje ir, daugiau
sia, Jugoslavijoje, Ten jie da
bar turi ir savo autonomiją. 
Bulgarija juos laiko bulgarais 
ir nori jų gyvenamas žemes 
prijungti. Aišku, kad ir šį kar
tą tuo reikalu susitarimas ne
bus galimas, nes bulgarai prie 
to reikalo eina klaidingu keliu.

KITI RAŠO

£

Sunkiai rašoma 
Kanados

Ottawa. — Kanada vargsta su 
konstitucinėmis reformomis, ku
rias aštrina Ouebeko naciona
lizmas — separatizmas ir visų 
kitų provincijų noras turėti 
daugiau autonomijos ūkiniuose
reikaluose.

Federacijos premjeras Tru- 
deau ir 10 provincijų premjerai 
dabar vėl buvo susirinkę tų rei
kalų svarstyti, bet ir šį kartą 
nė .vieno rimtesnio klausimo ga
lutinai nesutarė. Naujoji kons
titucija bus labai svarbus doku
mentas, bet ją paruošti nebus 
lengva, nes ant kelio stovi to
kia daugybė senų tradicijų ir 
prancūzų-anglų antagonizmas, 
su kuriais nebus lengva susi
tvarkyti. Didelė kliūtis yra ir 
ekonominės problemos: kaip pa
dalinti mokesčių pajamas tarp 
centro valdžios ir provincijų? 
Ką palikti tvarkyti provinci
joms, ką visiems kartu per fe- 
deralinį parlamentą?

ga — jei priešas užsimanys 
organizuoti naujus didelius 
puolimus, kurie grėstų dideliais 
nuostoliais Amerikai ir P. Viet
namu!, atkirtįs būsiąs staigus 
ir stiprus (spėjama, kad turima 
galvoj kietai subombarduoti š. 
Vietnamą ir užgriauti Haiphon- 
go uostą, per kurį eina Mask
vos pagalba Hanojui).

prisipažino, 
kad to vienas nedaręs,
bet rinkęs žinias iš visų patiki
mų šaltinių ir prašęs diploma
tų bei partizaninio karo žino
vų patarimo. Vienas tokių, bri
tas R. Thompson buvo paprašy
tas nuvykti į Vietnamą ir įsi- 

. gilinti į reikalą. Tas Thomp
son yra tas pats, kurs tuojau po 
karo vadovavo komunistų su
tvarkymui Malajų džiunglėse. 
Malajus užėmę ir ten įsitvirti
nę, kinų komunistai turėjo iš 
ten slinkti pergalių keliu pietry
čių Azijoje. Jis yra tikras ko
munistų partizaninio karo žino-

— V. Vokietijos-Lenkijos pa
sitarimai dėl ilgametės preky
bos sudarymo vykstantys 
sklandžiai. Teigiama, kad V. Vo
kietija pažadėjo garantuoti Len
kijai didelę paskolą V. Vokieti
jos bankuose moderniškoms 
mašinoms V. Vokietijoje pirk
ti.

Prez. Nix

vas, pažįstąs iš seniau ir Viet
namo karą, kur buvo britų pa
tariamosios misijos vadovu,

Dabar jam atrodo, kad ame
rikiečiai ir pietų vietnamiečiai 
turi daugiausia galimybių lai
mėti karą. Bet dar galinti būti 
kita priešo ofenzyva. Dabar tik 
klausimas, kokio stiprumo jie 
begalės ją suorganizuoti. Ameri
kiečiai, žinoma, gali iš Viet
namo pasitraukti, bet atrodo 
kad jis patarė prez. Nūconui to 
nedaryti — trauktis iš Vietna
mo tik pamažu, paliekant ka
riauti paruoštus pietų vietna
miečius. Taip, kaip dabar prez. 
Nixonas yra pradėjęs daryti.

Iš kitų šaltinių eina didelis 
priekaištas amerikiečiams, kad 
jie patys subėgo į P. Vietnamą 
kariauti ir savo laiku visai pa
miršo karui rengti vietnamie
čius. Bet dabar jau šaukštai po 
pietų — amerikiečiams reiks il
giau pabūti, nes vietnamiečiai 
per kelias savaites negali būti 
parengti. Tą priekaištą pareiš
kė vienas i Australiją atvykęs 
Saigono vyriausybės ministras.

Slovakijos vienuolės skundžiasi valdžiai
Viena. — Čia gauta 

žinia, kad Stovakijos moterų 
vienuolynų vfefbvių pasirašy
tas memorandumas įteiktas Če
koslovakijos prez. . Svobodai, 
kompartijos vadui Husakui ir 
Slovakijos premjerui Petrui Co- 
lotkai. Tai yra skundas dėl vėl 
prasidėjusio jų veiklos varžy
mo ir kišimosi į jų bendruo
menių vidaus reikalus. Dabar 
vėl draudžiama visa tai, kas 
buvo leista Dubčeko režimo

Valstybės sekr. W. Rogers sa
vo “išbalansuotos” Vid. Rytų 
politikos kalbai negavo nė Iz
raelio, nė arabų, nė Maskvos 
pritarimo.

Izraelio ministerių kabinetas 
padarė išvadą, kad kalba tai
kos atėjimą į Vid. Rytų erdvę 
ne palengvins, bet pasunkins 
ir atėjimą uždels. Izraelio vy
riausybės komunikate yra toks, 
Washingtonui nepalankus, pa
reiškimas: “Taikos pasitarimai 
turi būti laisvi nuo iš anksto 
statomų sąlygų ir išorinių įta
kų bei spaudimo. Taikingam su
sitarimui bus labai pakenkta, 
jei už konflikto erdvės esančios 
valstybės nesiliaus kombinavu
sios teritorinių planų ir dari
nės patarimus, kurie nežada nė 
saugumo nė taikos”.

Rogers savo kalboje skelbė, 
kad pašaliečiai taikos sąlygų ne
gali padiktuoti, tačiau kitos Ro
gers kalbos dalys tą principą pa
neigia, “nes jis nustatinėja tai
kos sąlygas ir sprendžia kitus 
pagrindinius klausimus, kurių 
tarpe yra ir Jeruzalės statu
sas” — teigia komunikatas. Iš 
tikrųjų, Rogers užsiminė, kad 
Jeruzalė turi būti suvienyta, 
bet “miesto ūkiniame, religinia
me ir administraciniame gyve
nime turi turėti balsą ir Izrae
lis ir Jordanas.” Tokia nuomo
nė sukėlė daugiau painiavų ne
gu jų sutvarkė.

Kitą dieną Izraelio viceprem
jeras Alton parlamente prane
šė, kad dabar po viena admi
nistracija sujungta Jeruzalė nie
kad nebebus padalinta. Ji buvo 
padalinta 1948, kada J. Tau
tų rezoliuciją sulaužęs Jorda- ANGLIJA IR AMERIKA 
nas ten įsiveržė ir tik 1967 bu- TRAUKIAS IŠ LIBIJOS 
vo vėl išmestas. Alton pareiškė, 
kad Jordanas galės turėti bąl- .... . ___
są religiniuose arabų reikaluo- ^un or8a^p
se, bet jokiu būdu nebus pri-

vadovėliai, Michailovas nepa
teikia skaitytojui Rogers min
čių, tik"* stačiai teigia, jog Ame
rikos pusėje arabų reikalu nie
kas nepasikeitė—Amerika tebe
remia Izraelį ir jo agresinę po
litiką.

Egiptas Washingtono pasiūly
mus atmetė tuojau juos gavęs, 
todėl suprantama, kad Maskva 
negali jų viešai remti, nes ne
gali rizikuot būti išmesta iš ara
bų erdvės. Juk ji ten įlindo di
delius pinigus sumokėdama.

Maskvos pagrindinis rūpes
tis yra išlaikyti savo įtaką ara
buose. Todėl ji darys viską, 
kad arabų kraštai patys susitar

tų ginčus baigti taikos derybo
mis ir pasirodytų pasauliui- su 
viena programa taikos dery
boms su Izraeliu vesti, šian
dien arabai to tikslo dar nepa
siekė, todėl ir Izraeliui dar nė
ra reikalo pasakyti visus savo 
planus ir galutines sąlygas.

Maroke" tuojau renkasi ara
bų kraštų karaliai ir preziden
tai. Sovietų agentai ten turės 
daug darbo savo interesų kryp
timi visą reikalą sukdami — 
arabų vienybės ir taikos be ka
ro su Izraeliu link. Nors Egip
tas skelbia, kad Rubatan vyks
tama karui ruoštis, tačiau daug 
savanorių Egiptas nesusilauks. 
Maskva tą žino, ir tą padėtį iš
naudoja savo reikalams. Sirija, 
rodos, pasitarime nežada daly
vauti. Negalima manyti, kad ji 
pati viena norėtų su Izraeliu 
kariauti, todėl manytina, kad ji 
turi kitų planų, kurių kitiems 
nenori atidengti. — -

Dvigubas
Maskvos matas
“Čekoslovakijos pareigūnas 

neseniai atidengė, kad Maskva 
patarė savo Rytų Europos kli- 
jentams nebesitikėti iš jos naf
tos siuntų padidinimo, bet ieš
koti naftos pirkti kitur. Po ke
lių dienų buvo pranešta, kad S. 
Sąjunga sudarė su V. Vokietija 
sutartį dėl didelio kiekio natū
ralinių dujų tiekimo per atei
nančius 20 metų. Nafta ateis 
Vokietijon dujotiekio linija per 
Čekoslovakiją. Maskva taipgi 
yra pasiūliusi parduoti didelius
kiekius dujų Prancūzijai ir Ita
lijai. Kad dujos ir nafta dau
gelyje atvejų gali viena kitą pa
keisti, todėl kuro problema R. 
Europoje galėtų būti sušvelnin
ta, jei Maskva nors dalį dabar 
V. Europai skiriamų dujų pa
suktų Varšuvos pakto nariam.

Ideologiškai ši Maskvos po-, 
litika atrodo kreiva, bet Mask
vai ji naudinga. Jau kelinti me
tai kai kurie Sovietų ekonomis
tai nurodinėja, kad Rusijos ža
liavų pardavimas R. Europos : 
kraštams yra nuostolingas. Iš 
jų Maskva paprastai gauna tik 
antros rūšies mašinas, gi savo 
žaliavas parduodama Vakaram 
gautų valiutos, už kurią galėtą 
nusipirkti pirmos rūšies pre
kių.

Taigi Sovietai žodžius pakei
tė darbais. Ūkiškai, žinoma, tai 
prasminga, bet kaip su “bro
liška pagalba tarp broliškų sa-

metu. Tiesa, ir dabar nėra for
malaus draudimo to ar kito ne
daryti, bet vienuolynų vadovės 
nuolat kviečiamos į religijos rei
kalų tvarkymo įstaigą, kurios 
valdininkai davinėja savo parė
dymus žodžiu.

Vėl uždrausta priiminėti kan
didates ir įsakyta išvaryti tas, 
kurios buvo priimtos 1968 m. 
(tais metais kandidatės buvo 
pradėtos priiminėti p i r - 
mą kartą po 18 metų). 

‘ Seserims leidžiama dirbti tik 
protinių ligonių institucijose ir 
paliegusiem kunigam skirtose 
prieglaudose, bet negalima ro
dytis normaliems žmonėms skir
tose prieglaudose, užsiiminėti 
jokia socialine veikla bei religi
jos mokymu. Seserų memoran
dume sakoma, kad viskas taip 
tvarkoma, jog seserų susitiki
mas su normaliais žmonėmis vi
sai nebegalimas.

1968 m. Čekoslovakijos tei
singumo ministeris paskelbė, 
kad vienuolynų persekiojimas 
Novotnio režimo metu buvo ne
teisėtas, nes joks įstatymus tei
sę turėjęs leisti organas nebuvo 
tam reikalui sukūręs jokio ju
ridinio pagrindo. Visas perse
kiojimas rėmėsi tik administra
cine sauvale. Ta pati tvarka vėl 
grižo, Maskvai pradėjus tvarky
ti Pragos valdžią.

ŠYPTELK.

Tripolis. — Libijoj susekta

vimo. šia proga primintina, kad 
dabar Jeruzalėje vyksta milži
niška gyvenamųjų namų staty
ba ir miestui pirmą kartą jo il
goj istorijoj duodama moder
niška kanalizacija, vandentie
kis, elektra ir kiti patogumai. 
Senasis miestas užleidžia vie
tą naujam. Ypač tose dalyse ku
rias arabai nugyveno.

Nors Maskva jau seniai turi 
naujuosius Amerikos samprota
vimus Izraelio ir arabų taikos 
reikalu, tačiau ir šiandien taip 
elgiasi, lyg nieko apie tai ne
žinotų. Rusijos atstovas J. Tau
tose po Rogers kalbos vienam 
JAV žurnalistui prabėgdamas 
burbtelėjo, kad tai seniai lauk
tas žingsnis getą kryptim, bet 
tuo pat laiku Kosyginas Mask
voje pareiškė, jog Rusija imsis 
“aktyvių priemonių arabų vals
tybių apsigynimo potencialui su
stiprinti”.

Galop prabilo ir Maskvos 
Pravda savaitiniame tarptauti
nių įvykių komentare. Jų rašy
tojas V. Michailovas teigia, kad 
Rogers kalbos tikslas buvo ne 
taika, bet bandymas suskaldyti 
arabus. Kaip moko Agitpropo

zavo valdžios paėmimą iš tų 
karininkų, kurie rugsėjo 1 nu
vertė karaliaus Idris režimą. 
Antrojo sąmokslo grupei vado
vavo krašto apsaugos ir vidaus 
reikalų ministeriai. Pranešama, 
kad sąmokslininkų vadai areš
tuoti. Žinoma, jiem gresia mir
tis, jeigu jų užnugaris nepasi
stengs jų išlaisvinti.

Britai, revoliucinės vyriau
sybės spaudžiami, sutiko pasi
traukti iš savo dviejų bazių iki 
1970 kovo 31. Dabar tariasi dėl 
pasitraukimo programos ir nau
jų santykių. Norima gauti teisę 
britų kariniams ir civiliniams 
lėktuvams perskristi per Libijos 
oro erdvę, aiškinamas likimas 
sutarčių, kurias sudarė senoji 
vyriausybė dėl Libijos orinės 
apsaugos įrengimo ir dėl britų 
tankų pirkimo. Sutartys yra pa
sirašytos, bet naujieji vadovai 
dar neapsisprendžia ką su jo
mis daryti.

Amerikiečiai jau pradėjo iš
vežti inventorių iš jų prie Tri- * 
polio turimos didžiulės Wheelus 
aviacijos bazės. Joje treniruo
jasi Nato aviacija. Pasitarimai 
dėl naujų santykių jau prasidė
jo šią savaitę. Sutartis su ame- 
rikiečiais baigiasi ateinanti pa
vasari.

Kelnes pešasi 
su sijonais
North Kingstown (R. I.) vi

durinės mokyklos 25 berniukai 
vieną rytą atėjo mokyklon ap- 

F sivilkę sijonais. Sijonai visi bu- 
; vo mini. Tai buvo demonstraci- 
i ja prieš mergaites, kurios pra

dėjo ateidinėti mokyklon apsi
vilkusius kelnėmis.

Didžiosios pertraukos metu į 
reikalą įsikišo mokyklos direk
torius, pasakydamas berniukam

į tokią prakalbėię: “Jūsų įspėji* j 
mas buvo suprastas ir palankiai 

| priimtas. Dabar sijonus pakeis
kit ktelnėmis”. Demonstracija 
pasibaigė gera nuotaika ir nesu
gadino berniukų santykių su f 
mergaitėmis. tau

Greit vėl bus susirinkta ki
tam posėdžiui. Tuo tarpu rengs

komitetas.

” D AR B I N I N KO” 
Redakcija ir Administracija

Džiaugsmingy Kalėdy sveikinimai ir Laimingy Naujy Mėty 
linkėjimai visiems lietuviams pasaulyje

Pranciškonų vardu
TĖV. LEONARDAS ANDRIEKUS. O. F.M.

Provinciolas
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nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius
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klebonas emeritus 
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Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, 
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

LICDNA IR PIKTA DABAR ATIDARINĖTI LAIŠKUS..
Po viešo konflikto tarp Agnew ir televizijos bei spaudos

Esame gyvenamo krašto vi
suomenės dalis. Kad ta dalis bū
tume sąmoninga ir aktyvi, ten
ka stebėti šio krašto visuome
ninės raidos žymes, kiek jas ga
lima pažinti iš faktų ir tos pa
čios spaudos.

Didieji šio meto rūpesčiai—

ri tik dengiasi liberalų vardu 
ir kuri labiausiai yra opozicijo
je vyriausybės politikai.

Šioje grupėje naują tai, kad 
ji lig šiol visus kitus atakavo, 
o dabar pasijuto atakuojama ir 
stumiama i defenzyvą.

N. Y. Tim® yra santūrus, at-— M*V IiiVVV — - — I. -------------- . -7 '

’ Vietnamo karas, nusikaltimai, sargus, bet jų bendramintis N*.

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas

z ŠV. JURGIO PARAPIJA' š
Brooklyn, N. Y. * <

i

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga
• ' : Rhniybės ir Taiko* 1

visiems,,parapijiečiams linld

• Kun. JURGIS GURINSKAS. klebonas f-

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
New York, N. Y.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo Imkime
visiems parapijiečiams

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Amsterdam, N. Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS

v

klebonas
Kun. LIUDVIKAS JANUŠKA .J,
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Rochestęr, N. Y.

* Mieliems parapijiečiams gražiausi linkėjimai —

Kun. VACLOVAS MARTINKUS 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA j

Providence, Rhode Island

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
k»>nma anoatidnui svefktHB mietas parapt^eCtas. 

sulaukus linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS
Nashua, N. H.

ŠV. KAZIMB1O PARAPIJOS

Rl. Rev. Msgr. JON AS A. KUČINGIS
Ken. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Kun. ROMANAS KASPONIS

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

ir geradariams bei pažįstamiems

Rf. Rev. Msgr. P. M. JURAS. P-A. 
klebonas emeritus

nesaugumas, korupcija, infliaci- 
‘ ja, rasiniai reikalai -r pakeitė 

f įprastinius santykius tarp vy- 
f riausybės ir opozicijos. Tie. ku- 
| rie normaliai turėjo būti poaci- 
a joje, atsidūrė opozicijos eilėje 

, * ir atvirkščiai. Atsirado ir nau- 
j jo jėgą:
i. , K*s ©policijoje ir kas _ ~

Dabar netikslu būtų sakyti, 
kad respublikono prezidento
vyriausybės opozicijoje yra mas, 0 taip
demokratų partija; kad respub- tituciniu
likono prezidento vyriausybės 
politiką renūalipespubiaionųpar- bės o 
tija. Ir vienos ir antros parti- tikrai ėsų' 
jos nariai labiau nei anksčiau 
ėmė rikiuotis pagal dvejopus 
polius — vadinamus konser- jam 

f vatyviuosius ir vadinamus libe-

•Mate

*»W*W****l«V

r

publikonai liberalai, vadovau-

tiem New Yorko liberalam ne-

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

mizmojį- Suris reiškėsi šūkiu: 
“Spiri? i$ iny bėro”. Buvęs kan-

gal — pasiuntė prezidentui ko
lektyviau raštą — pritarimą jo

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

N. Y.

statyba numatoma 1971 me
tas”! (Elta)

kiu 2:1 majorų vicepirmininku ' 
buvo išrinktas ne Lindsay, o ' 
konservatyvus ir ne' tokio gar- ' 
so kaip Lindsay. Tai buvo ženk- ! ! 
las, kad miestų vadovybių dau- ! 
guma' yra prezidento pusėje.

- Antras ženklas — Agnew ag- j ' 
resija prieš rytinius “libera. • i, 
lūs” buvo teigiamai sutikta pie- - ' 

Y. Post visada buvo aštresnis, tiriėse valstijose. Net iki ekstre- 
agresyvesnis ir lengviau išsi- mizmojr kuris reiškėsi šūkiu: 
duodąs. Kaip jaučiasi šio tipo “Spiro ią pay bėro”. Buvęs kan- 
“hberalai” po Agnew puolimo didatas71 prezidentus Wallace 
ir tylinčios daugumos paramos; pareiškė apgailestavimą, kad sa- 
reakcijos, labai aiškiai išsidavė to kaitrią jis “neapdraudęs”, 
minėto laikraščio tariūmnistė - tai dabar jota galįs pasinaudoti 
H. van Hdrrie., Esą “Irūdna ,ff Mkonas irTai reiškia: 
priimu — rašėr(gruodžio 8)— NUono ir Agnev politika ati- 
-dabar atid£r|p£iti laiškus. Vice- ma piėtuose pą^rii|dą iš po ko-, 
prezidento Mgnew aštrus tele- jų Wallače ateinantiem rinkF- 
vizijos žmonių, žurnalistų, pa- mani.
cifistų, intelektualų užsipuoli- Ligšiolinis konfliktas, atrodo, ' 

puolimas kons- Nixono poziciją sustiprino, jo 
jų, — kad jos oponentų liberalų susilpnino.
i būti valsty- Pats^ vęs pajusti aki-
Ėad mes tokie btoki tiečiam- libe-

ino fanais - ratam, kurie balsavo prieš jo 
kus ir davė naują gyvenimo kandidatą į vyr. teismą: jų ne
tiksią neapykantos skleidė- pakvietęs į priėmimą Baltuo

siuose Rūmuose. Ar tai jausda- 
ir televizija gau- mi, ar jausdami opinijos persva- 

neapykantos rą prezidento pusėj, ar norė- 
- laiškų, k0WF. nebuvo nuo Joe darni partinės vienybės, šie res- 

McCarthy laikų. Visoje laiškų 
krūvoje aš esu apšaukiama kaip jami Javits, davė žingsneli at- 
snobas, kvaišas, išdavikė, raga
na, žydiška komunistė ir kitaip 
nemažiau piktai”.

Kolumnistė skundžiasi nervų Pastangos išsHaBčyti tvirtovėje: 
sukrėtimu, kada paskaičius! Tačiau pats “liberalų” cent- 
paskiausią žinią, jog nusikalti- ras New Yorkas nori atlaikyti 
mam sukontroliuoti rengiamas savo įtaką, kurią parodė rinkda- 

niekais pa- mas majoru liberalą Lindsay— 
nuolatiniu senatorium gub. N. 
Rockefelleris nori išrinkdinti jo 
paskirtą liberalą vyriausybės 
kritiką respublikoną Goodell. 
Yra ženklų, kad senatorium no
ri būti ir liberalų demokratų r

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS 
klebonas

Kun. JONAS BAKANAS
Kun. JUSTINAS STEPONAITIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

VVorcester, Massachusetts

Kun. Juozas K. PETRAUSKAS 
klebonas
Kun. M. VEMBRE

Kun. G. L. WOLKOVICH
Brockton, Massachusetts

ralus. Opozicijoje atsidūrė res- 5a bi
f publikonai liberalai ir demokra

tai liberalai. Vyriausybę remia 
konservatyvieji respublikonai 
ir konservatyvieji demokrataL 
Tai buvo aiškiai matyti iš lig
šiolinių balsavimų Kongrese.

Vyriausybės pusėje atsidūrė 
dar viena jėga, kurią Nhonas 
pavadino “tylinčiąja dauguma”. 
Opinijos tyrimai parodė, kad 
ši tylinčioji dauguma yra aiš
kiai vyriausybės pusėje ir kad 

. buvusi tyli, neveikli, ji dabar 
ima augti ir gali virsti kalban- 
čia dauguma. Du vyriausybės

Kun. ALFONSAS A. VOLUNGIS, klebpnas 
Kun. EUGENIJUS BOREK

AUŠROS VARTŲ PARAPIJA
Worcester, Mass.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS
linki visiems parapijiečiams

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Įstatymas, kuris 
vers žmoniškiausius ir garbin
giausius vyriausiojo teismo 
sprendimus”.

Kolumnistė drebanti, kad 
Frank Shakespeare, naujas US 
A direktorius, išėmęs "Įžy-

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

i veiksmai ypačiai išryškino
i šios tylios daugumos nuotai— . ...... „

— prezidento kai- m,aosl>! istorikų knygas”, star-
tas propagandai užsienyje, o lei
džiąs tokius kaip “Human lengva susigiedoti, kaip parodė

I rimas prezidento šiai p*ai Erents" apibudin- teirta Grtdtago irtorija.
i pasiekė 65-70 procentų. Ant- b kotamnistė kartojo kairiojo
' ras — viceprezidento Agnew 

ofenzyva prieš televizijos trijų
'■ kanalų ir New York Times bei „
1 Washington Post vienašališką 
! informaciją. Nors jo kalba mi

nėtos spaudos bei televizijos bo- 
vo sutikta su aštria kritika bei 
pašaipom, bet Agnew susilaukė 
paramos iŠ anos tylinčios lig 
šiol daugumos — iš klausytojų 
bei skaitytojų, kurių laiškai

I laikraščiam ir televizijos stotim 
| persvėrė aiškiai Agnew naudai.

kas. Pirmas
ba apie Vietnamo politiką. Opi
nijos tylūnai rodė, kad prita—

bios įtakos ir dabar pačiom te
levizijos transliacijom - jos 
žymiai abipusiškesnės.

Linksmų šventų-Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

“New RepuMk” žodžius: “Tai 1971 M. BUS BENZINO IR 
tikriausiai vienas iš labiausiai ANYK1ČIU0SE
ribotų ir mažiausiai patrauklių Vienas laiškas Tiesos redak- 
■' z". cijai Vilniuje atskleidžia auto-

"Mum gėda — baigia kotam- mobffizmo sąlygų paveikslą Lie- 
nistė, — kad turime perdaug • toroje. Rašo:
skurdžių ir nemokšų šiame ‘T Anykščius suvaliuoja Be
krašte. Dar labiau gaila, kad maža teistų bei poilsiautojų., 
kai kurie iš jų tapo turtingi, bet Tačiau vargas ekskursijos 
paliko nemokšos”. - mašinos vairuotojui, jeigu jis

Tie žodžiai išduoda jaudini- pritrūko benzino. Anykščiuose 
masi iki “nervų sukrėtimo”. Iš- j® j° negaus, nes čia benzi- 
duoda ir būdą apie kitus kai- nu neprekiaujama. Vietos gy-

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
kunigai

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas
Kun. A. JANUŠONIS

.^Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems

Kun. SIMONAS V. SAULENAS

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA

diktuoja toki isteriški žarna- ’
____ listai, tai nenuostabu, jei tyliu- Į* J?**** ?a^a> , 

>Agnew kalba buvo nukreipta čioji dauguma pradėjo prieš dybojfrsužiitojuglkad. .^“ben-
. g. • .m.jRj s**n-ne pneš tradicinę opoziciją — jocs sukilimą, 

antrąją partiją, bet prieš var- Tas grupės prataimėjimp 
du nepavadintą grupę, kurią jis tonkM: 
apibrėžė kaip negausią, nieke- Pagrindo jaudintis šio tipo li
no nerinktą, neįgaliotą, tačiau beralam yra realaus dėl kai ku-
susijungusią bendrais politiniais rių pralaimėjimo ženklų. Dau- tarybos isMyb* naujai perrink-

' ir socialiniais siekimais ir no- gumas pripažįsta, kad miestų ta šitokios sudėties: tam. J.
! rtnčią duoti toną visuomenės d- majorų konferencijoje Ltadsay Petrošius — • pirmininkas. A.

tarp New Yorko ir Wastoigto tik jo karjerai, bet ir visam Ii- sekretorius, P Klimas — tždi- 
no. Tai neabejotinai grupė, ku- beralų sparnui. Beveik santy- Trinkas.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
’ linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas 
Kun. JONAS BERNATONIS

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA

Laurvnce, Mm.

v
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MktlCS ^ttDDSU* 
moję. Veidte Befcsmi • Ir te 
pets esi ^hdcsmes ir

Dėkingas už ką tik iškritusį 
sniegą, kuris viską apklojo bal
tu skaistumu Ypač dėkingas, 
kad nereikia tau niekur važiuo-

Kai aš galvoju apie Kalėdas, 
matau vientulystėj užmirštą, mo
čiutę senelių prieglaudoje, vie
nišą seneli, gyvenantį iš pensi-

kioj šeimoj, kur jo niekas ne-

apie Kalėdas? MM*

Tarp atomanio amžiaus gėrio ir blogio
Balsas išgąsty pasiseks atlikti savo misiją ko-

Kaip miela išgąsčio valandoj voje už laisvę ir žmoniškumą 
girdėti ramų balsą! Kur išgąs- * pokariniame pasauly.
tis, ten ir sąmyšis. Persigandęs 
žmogus netenka dvasinės ir fi
zinės pusiausvyros.

To neatsitiko Kristaus gimi
mo naktį. Nors staigi dangaus 
šviesa puolė ant Betliejaus pie
menų, nors “daugybė dangiš- .

f kos kariuomenės” pasirodė pa-
. dangėje tie žmonės išli-

. f ko ramūs. Lengva buvo jiem 
kristi į paniką, išsislapstyti uo
lų landynėse ir nepatirti Kalė-

£ . dų stebuklo.
* Nuo tos nelaimės apsaugojo 

juos angelo ramus balsas. Per- 
sigandusiem aviganiam Dievo 
pasiuntinys tarė: “Nebi - 
jokite! Štai aš jums skelbiu di-

Lietuvi 
šiurpuliai krečia pamąsčius, ar 
pavyks išlaikyti tautinę gyvybę, 
apsuptam piktų grėsmių.

Bet Kristaus Gimimo šventė
je anas ramus Betliejaus ange
lo balsas dar tebeskamba ir ana 
dieviška Betliejaus šviesa dar 
tebedega. Reikia tik atmerkti 
akis — ir pamatysime, atverti 
ausis — ir išgirsime. “Nebijo
kite!”, guodžia angelas, “Štai 
aš jum skelbiu didelį džiaugs
mą .. .šiandien jums gimė Išga
nytojas, kurs yra Kristus, 
Viešpats”.

Nebijok, pasauli!
Pasaulis nėra be kaltės. Jo 

baimė pagrįsta. Bendros kal- 
delį džiaugsmą, kurs bus vi- tės jausmas baido ir kankina 
sai tautai, kad šiandien gimė 
Dovydo, mieste Išganytojas, 
kurs yra Kristus, Viešpats”. 
Laimingi tie piemenys! Jie be
moksliai, beturčiai ir prispaus
ti, palietus Dievo šviesai, staiga 
tapo mokyti, turtingi ir laisvi. 
Jų mokslas — tikėjimas, turtas 
— malonė, laisvė — vidiniame 
atsivėrime tiesai. Jie sponta
niškai tarė: “Nueikime lig Bet
liejaus ir pažiūrėkime to, kas 
įvyko”.

Nežinome, kokie grižo pie- 
menys, aplankę Kristų. Kas pa- 
sakys, ar jiem daugiau padarė 
Įspūdžio didinga padangių švie
sa, ar Išganytojo skurdi pasto
gė? Greičiausia juos giliai pa
veikė abi tikrovėj — dangiška

pats jo nekepei ir paskui tau 
nereikėjo plauti lėkščių.

Dėkingas už dovanas, taip 
dailiai ir rūpestingai supakuo
tas ir padėtas po eglute.

Gatvoju apie vienišą žmogų, 
kuris Kalėdą rytą nori eiti baž
nyčion, kad tįk pabuvotų su

apie tą, kuris’ nori sėdėti ko
kiame nors valgyklos kampe ir 
sau vienui vienas valgyti kalė
dinį skanumyną. Vienok jis yra

Kai aš galvoju apie Kalėdas, truPut* «P«oSta ir kad ji pri- 
galvoju apie mažytį Kūdikėlį, 
paguldytą šaltą naktį prakartė- 
lėj. Galvoju ame jo globėjus ir 
jų rūpestį bei skausmą, nera
dus užuovėjos savo naujagimiui.

Kai aš galvoju apie Kalėdų meilę, kurią Kūdikėlis Kristus 
šventes šiandien, prisimenu 
vakarykšte Kalėdų dieną. Gal
voju, kodėl pasaulis nepriėmė 
ramybės nešėjo: kodėl žmonės 
kariavo ir tebekariauja; kodėl 
mes vieni kitiem darome skaus-

mena jam užmirštuosius na
mus.

☆

Kai aš galvoju apie Kalėdų 
šventes, turiu galvoti ir apie

turi kiekvienam: laimingiem tė
vam gimdytojam, vienišam naš
laičiui ir apleistam ligoniui, gir
tuokliui ir narkotininkui, bali
niui ir Silūro koncentracijos be
laisviui, kariui — Vietnamo

fronte, taip pat ir kunigui, au
kojančiam mišias, vaikui, atida
rančiam žaislų dėžutę.

☆

Aš galvoju apie dovanas.
Kai Rytų Išminčiam naktį ke

lionėje sustojo žvaigždė virš 
Betliejaus, kur buvo Kūdikė
lis, jie parpuolę jį pagarbino ir 
įteikė jam dovanų: aukso, smil
kalų ir miros. Piemenys jam at
nešė savo tikėjimą, motina Ma
rija jam padovanojo savo di
džiausią meilę, gi Juozapas — 
savo globą.

Nuo tos šventosios nakties 
taip pat ir žmonės Kalėdų iš
vakarėse pasikeičia dovanomis.

Pradžioje tai buvo meilės do
vana. Tačiau su laiku tas gra
žusis paprotys blėso ir nyko. 
Jo vietą pamažu užvaldė preky
binės dovanos. Ir taip ramybės 
ir artimo meilės šventė, kaip 
šiandien matome, pasikeitė į 
prekybos verslo džiaugsmą.

Ne vienas, artėjant Kalėdom, 
dejuoja: Kalėdos — ir vėl tos 
pačios bėdos! Ir vėl rūpestis 
dovanomis...

364 dienas mes praleidžia
me gavimui; Kalėdas mes pra-

leidžiame davimui. Didžiąją me
tų dalį mes branginamės, “ke
liame kainas”, išpučiame savo 
“aš”. Kalėdų dieną mes “maži
name kainas”, švelniname sa
vąjį “aš”, nešdami kitiem 
džiaugsmą ir laimę. Tai yra to
ji metų diena, kada mes “iš- 
plečiame — padidiname savo 
širdis”.

☆

Sekdami istorija, pastebėsim, 
kokiomis gražiomis legendomis 
yra apipinti šventi vyrai, mo
terys ir vaikai, kurie išgarsino 
Kalėdų švenčių papročius. Tai 
buvo anie palaimintieji žmonės, 
Betliejaus istoriją perdavę iš 
širdies į širdį, kokia iš tikrųjų 
ji buvo, iš vienos šalies į kitą 
šalį, iš kartos į kartą ...

Šventųjų gyvenimuose atsi
spindi tikri Kalėdų istorijos įvy
kiai. Jie prasideda su trim Ka
raliais, kurie iš Rytų šalies ne
šė pirmąsias dovanas naujagi
miui Kristui. Paskui regime ka
ralienę šv. Eleną keliaujant į 
Palestiną ir ten Betliejaus mies
telyje Išganytojui pastatančią 
Gimimo baziliką, šv. Jeronimas, 
šv. Paulė ir šv. Eustakija buvo

pirmieji Betliejaus piligrimai, 
šv. Mikalojus nuostabiu būdu 
tapo dovanų nešėju (Santa 
Claus), šv. Brigita vizijoje ma
tė Betliejų ir jo vaizdą įdiegė 
į Airijos vaikų širdis, šv. An
tanui Paduviečiui apsireiškė be
sišypsąs Kūdikėlis Jėzus.

O ką besakyti apie šv. Pran
ciškų Asyžietį, kuris viduram
žiuose atnaujino Kalėdų pra
kartėly Greccio atkrantėje ir 
dažnai tikintiesiem sakydavo: 
“Mylėkime Betliejaus Kūdikė-

žmoniją. Žmonija, ar bent pa
skiros tautos, yra sunkiai nusi
kaltosios, leisdamos įsivyrauti 
komunizmui. Jau virš 50 metų, 
kai Dievo ir žmogaus sandorą 
ardo ta žiauri ideologija. Ko
munizmo neigiama įtaka net ir 
tiems kraštams, kurių jis ne
pasiekė, yra baisi. Kiek ištek
lių sužerta į bedievišką propa
gandą, į neapykantos kursty
mą ir į ginklus! Pasaulis po 50 
metų atsistojo gynimosi pa
dėtyje. Baimė užkurti visuoti
nį karą verčia galingas tau-— 
tas lankstytis.

Gal dabar jau kitaip ir nebe
galima. Bet buvo laikas' tai 
blogybei užgniaužti. Ji kilo iš 
Vakarų Europos intelektualinės 

prabanga ir žemiškas skurdas, prabangos — iš materialistinių 
Abiejų centre stovi Kristus, abi filosofinių srovių. Lygia dalim
jos paliečia žmogų, abi sukelia ji kilo iš materialinio skurdo

varguomenėse, iš nudelstų že
mės reformų ir iš pertekliaus 
aukštojoje visuomenėje. Prie 
komunizmo raidos prisidėjo 
Versalio rūmų didybė, Vienos 
valsai, Rusijos carų ir carie- 
nių lobiai... Atsirado net to- 

nes, ir skurdas, kurstydamas kių valstybių, kurios jį pradžio- 
neapykantą. Pasaulio turtingiau- je tiesiogiai rėmė, geisdamos
sias kraštas, Amerika, atsidūrė susilpninti rusų tautą.
baimės centre. Baiminamasi, ar (nukelta į 4 psl.)

baimę.
Šiandien pasaulis gyvena bai

mėje, kokios dar niekad ne
buvo. Tai savęs sunaikinimo

tualinė prabangu-,* pateikdama 
atomines susinaikinimo priemo-

“Jei aš galėčiau su karalium 
kalbėti”, — sakė Pranciškus, 
— “norėčiau aš jį prašyti, kad 
jis išleistų bendrą Įstatymą, i- 
dant visi žmonės, kurie tik iš
gali, Kalėdų dieną pabarstytų 
kviečių ir grūdų, kad šią die
ną, dėl taip didžios iškilmės, 
paukščiai apsčiai turėtų lesa
lų”.

1741 vokiečių emigrantai, 
apsigyvenę rytų Pennsylvanijos 
valstijoje, Kalėdų išvakarėse 
įkūrė Bethlehem miestelį Kris
taus gimimo vietos dėkingam 
prisiminimui. Jie šventė Kris
taus gimimą prakartėlėj, atsta
tę senovės laikų sceną, kuri 
yra aprašyta šventraštyje. To
kiu būdu ir į kitas kolonijas 
pasklido prakartėlių paprotys, 
kurių pradžią iš tikrųjų davė 
šv. Pranciškus Asyžiuje 1223.

☆

Kas iš tikrųjų yra Kalėdos?
Žymus amerikiečių moksli

ninkas dr. E. Count Kalėdas 
apibūdino tokiais žodžiais: 
“Kalėdos — tai tokia sponta
niška žmonių drama, tokia mal
da, toks himnas. Viskas tuo lai
ku puoselėjosi: Rafaelis sukūrė 
Sikstinos Madoną, prancūzai 
statėsi Chartres katedrą, ang
lų vyskupai parašė bendruome
nės maldyną, Handel sukūrė 
savo Messiah, Bach — savo B- 
Minor mišias, (visuomeniniai 
žmonės, iš kurių iškilo genijai, 

.. ... buvo Kalėdų kūrėjai”.

Helen Kelte r, amerikiečių ra
šytoja, visuomenininke, akla ir 
kurčia nuo dvejų metų amžiaus, 
yra parašiusi Kalėdų vaizdą: 
“Girdžiu — kažkas klausia ma
ne: Kokį džiaugsmą Kalėdos ga
li suteikti vaikam, kurie negali 
matyti nei savo dovanėlių, nei 
bliksinčios eglutės, nei Kalėdų 
senelio šypsenos? Atsaky
mą galėtume rasti pamatę aklų-

(nukelta į 5 psl.)

VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIU ROBINZONAS

<10>
— Ne jau, kumele! aš ne 

toks. Jei dirbti, tai įsibėgėjus, 
rankoves ir kelines pasiraičius. 
Šliaužioti negaliu; nesu nė pra
tęs pas tetą. Būčiau tesėjęs, bū- 

. čiau žmoniškai pagyvenęs; ne
tesėjau, tai gražaus gyvenimo 
dar nesu vertas ir tenka dar ge
rokai pavargti, pasitraukus į 
šalį.

— Amerikoje ketini ūmai
prisipinigauti. O ar ten tau pa
dėta? Ar nežūsi ten ir nebe
grįs? O jei nebegrįši, tai kam 
bebus visa tai, kas jau padary
ta?

— Ontei štai pavedu, — 
sausu balsu atšovė, kaip iš pil
vo, ne iš plaučių.

Čia pat buvęs Ontė šoko, 
kaip gyvatės kirstas.

— žinokis sau... Man ne
reikia ...—Ir piktai ar gailiai 
nusišnypštė nosį.

Įsispytrėjo abudu karšinčiai 
Vincą kaip šaltokai padėję 
kiaušį, o prisimerkusiose žlibo
se jų akelėse tuo pačiu žygiu 
ėmė lakioti kytras

Nėmaž nebesimatė, kad jie bū
tų savo podę užjautę. Vincui 
net pasirodė, lyg jie dabar bū
tų atėję jo keblia būkle pasi
džiaugti ar jau pasityčioti, ko 
laukė iš viso kaimo. Ir kai jau 
ketino nusigrįžti, senutė šitaip 
prabilo:

— Sėskimės štai visi keturi 
ant šio rono ir pasikalbėsime, 
begu nėra kitokios priemonės 
iš bėdos išbristi. Mudu su tė- 
vu štai ilgai tave sekėme, koks 
tu būsi savo tėvelių nabaštikų 
vaikas, kuo juos būsi pasekęs, 
kuo nedasekęs ar kuo pralen- 
kęs; ar beatminsi mums tą, su 
kuriuo prieš dvidešimt metų 
pasižinome, ir taip prietelin- 
gai sugyvenome. Na, regime ta
ve esant, o duos Dievas, ir bū
siant toki pat ar dar majed-
nesnį. Mylėjome juos, mylė
jome tave mažutį, regime, ir 
dabar tebesi vertas, kad mylė
tume.

O kūma Vaurus pabaigė:
— Mes tave dabar net ger

biame ir pasitikime. Mums rei- 
palikimo zuikelis, kalingas jau mūsų

vykintojas. Regi pats, kiek 
trumpų dienelių mums beli
ko gyventi. O mes turime ke
letą tūkstantėlių susitaupę, kad 
kas mus mirusius atminti}, už 
mūsų prietelių dūšeles mels
tųsi Mūsų žemės paveldėtojai 
nerimti ir nedori žmonės. Jie 
beširdžiai Dievai jų nematai 
Šiaip taip baigsime gyvatą ne
maloniam jų paunksnyje. Bet 
pinigus jiems palikti būtų lygu 
į šulinį įmesti: nei mums, nei 
jiems iš to naudos; paleistų vė
jais, ir gana, šimtą kartų jie' 
kėsinosi iš mūsų juos išvilioti. 
Nepasidavėm. Bevelijom juos 
turėti savo priešininkais ir 
šmeižikais. Tai jie darė. Nei 
mums dėl to buvo Šilta, nei 
šalta. Kas mums jie ir žmonės! 
Vienam Dievui katras savaip at
sakysime. Tai štai, Venceli, ką 
mudu su motina esame jau pir
miau sumanę, o nepadarę; pra
šyti tave, žmogų rimtą, teisin
gą ir ne suskį, kad apsiimtu
mei būti mūsų testamento vy
kintoju. O jis trumpas: kai nu
miršta, tuos gyvuosius pinigus 
išdalyti Dievo garbei — baž
nyčioms ir už mūsų vėles, o 
kol tebesava gyvu, paglo
bok tą mūsų vienatinį turtą. 
Tu dabar esi pinigų reikalin
gas — panaudok juos savo 
reikalui, o atidavinėsi pamažu, 
prasigyvendamas. Kam gi iš 
karto visus? O. mums jų ne tik 
nereikia dabar, bet ir pradeda 
būti vis didesnė sunkenybė — 

vis bijok, kad nepavogtų, vis 
budėk, saugok ar nešiokis su 
savim, lyg kokią šventą brostvą 
maišelyje ant krūtinės, atleisk 
mums, Viešpatie.

— Gerai sako kunigėlis iš 
ambonijos: kame jūsų turtelis, 
ten ir širdelė. Mudu vis apie 
pinigėlius dieną naktelę, kai vi
sos mintys betenka į Dievu
lį kreipti, kai jis vienas bėra 
vienintelis ir didžiausias tur
tas. — Palingavo galvele ir kū
ma Vauruvienė ir, pasigraibiu
si po antį, nusikabino nuo kak
lo iš stiprios, naujos drobės 
pasiūtą ir kietai užraukiamą 
maišelį su bumaškomis.

Visokių stebuklų galėjo Vin
cas tikėtis, net kad jo jungtu
vėms su Uršele pats šv. Au
gustinas paskripkuos iš dan
gaus, tik ne to, kad kas nepra
šomas, nenugirdomas pats sa
vo ranka atkištų pinigų ar at
rištų milžinišką kūlį ir parody
tų užburtą lobį: imkis, tai ta
vo. Vincas apkvailo ir paimtą 
maišelį tebelaikė ištiestose ran
kose.

Senukai džiaugės padarytu 
įspūdžiu.

— Imk imk, meldžiamasis ir 
globok. Viso to ne tiek daug, 
tavo turtas jį atsveria: bet tau 
darbams baigti užteks. Girdi
me kažin ką prasimanant apie 
mūsų turtus, tai dar kas susi
gundys juos pasisavinti neati- 
duotinai ir mus nuskriausti. 
Abejiems bus ramiau. Imk, 

vrštytėli! — Ir meiliai paglostė 
Vincą per petį ir per veidą.

Dabar tik Vincas ėmė senu
kus bučiuoti į rankas ir į su
vytusius veidus, kalbėdamas 
jiems meilių žodžių:

— Bene pats ponas Dievas 
bus man, kaip tam Tobijui, at
siuntęs savo Rapolus! Ne ne! 
čia bus neapsieita be Dievo 
rankos, kad iš tėvelių žemės ko
jos neiškeičiau, kad žemaičiuo
se likčiau pats, mano vaikai ir 
vaikaičiai, kur man maloniau
sia, kur tėvučių kapai, kur dar 
esama tokių geraširdžių kaip 
jūs, mano kūmos.. .Ne ne! Ir 
kaip beatsidėkosiu? 3

— Nu, vage vaike, dabar 
dirbkite su Onte toliau ir nie
kam nieko nesisakykita, kuris 
tau aitvaras pinigų neša. Lai 
svietelis mano, kad mudu tebe- 
šykštaujava, tebelaikova savo 
lobį užgulę. Lai vienas Dievas 
ir štai Ontė težino mūsų sąly
gas ir jis vienas tepareikalau- 
ja iš tavęs, kad jam, nebe mum 
atsiskaitytumei.

Vincas vėl pašoko diedu
kams rankas bučiuoti ir mei
lintis.

— Tėveliai mano brangiau
sieji! Kitaip aš jūsų nebeva- 
dinsiu. Atsiteisiu aš iki pasku
tinio skatikėlio, dar su gero
mis palūkanomis, kai gyvi dar 
būsite, — o ko jums nebūti 
patogume? — arba jau numi
rę. O palaidosiu jus karališ
kai, su ilgosiomis egzekvijomis, 

su visa brostva, su visomis ka
rūnomis ir patriūbočiais ir pas
kui sekmą, trisdešimta ir meti
nę myrio dieną. 0 ant kapo pa
statydinsiu gražų šlifuotą ak
meninį paminklą, kokio dar nė
ra visuose kapuose. Tikėkite 
manim. — Ir dunkterėjo sau 
kumštimi Į krūtinę taip iš šir
dies, kad tikrai sunku buvo ne
patikėti.

— Gerai jau, gerai. Pasikliau
jame tavimi, kad taip ir pada
rysi: tu ne kaip kiti. Eiva, moč, 
namo, pasilengvinę, be bailės. 
Dabar ir bažnytėlėje galėsiva 
ilgiau pabūti, kai nebe
rūpės bėgti ir patikrinti, ar te
bėra, neišsinešus su savim.

—- Palaukita, aš dar nepabai
giau. Aš visame pasaulyje vie
nas kaip pirštas. Ir judu vienu. 
Tai kam mums tolintis nuo kits 
kito, kad širdys traukias į ku
petą? Aš priešininkę rengiau 
savo senatvei, savo karšačiai. 
O kol tai ateis, kam ji stovės 
dyka. Imkita ir ateikita į ma
ne karšti su savo išimtine, kad 
būtumėte sau ponai, bet su 
gerais mano priedais. Ne, ta
tai būtų gerumėlio, kad judu 
mane vedant palaimintuta ir 
sutiktuta kaip tikrieji tėveliai!

— Gerai jau, gerai. Geras tu 
vaikas ir širdies turi. Tik baik 
statyba, o ten pasižiūrėsime, 
gal h* surokuosime.

įvyko nedidelė gyvenimo at
maina. Vaurūs karšinčiai geruo
ju oru ėmė kas dieną išeiti ant 

ankstyvųjų ir begrįžti po vėly
vųjų, jau gerais pusryčiais. Vi
si namiegai, visas kaimas tai 
matė.

Vieną dieną diedukas Vau
rus nutvėrė Vincą prie staty
bos taip kytriu juoku išsižio
jęs, kad bedantėje burnoj vi
sas liežuvis matės.
— Būta.. .Viskas išversta ... 

net palovis išraustas... O mes, 
kaip tik ten ir laikėme užka
sę... Nu, sakyk, vage vaike, 
argi ne pats ponas Dievelis 
mum Įkvėpė tau paduoti lobelį 
saugoti? Dabar išgriaužk ... 
Dievo malonė ir jo šventasis 
Apvaizdas teesie ir toliau su 
mumis... — Pamaldžiai sudė
jo sausas, gyslotas, gaurais ap
augusias, tokias nebegražias, o 
betgi Vincui tokias meilias ran
keles.

Lizdui patelė*
Kaniavaičio sėdyba per visą 

vasarą kvepėjo pušų sakais ir 
nuluptomis žievėmis, bet ir vi
sas kaimas buvo tuo pakvipęs. 
Kaimynai uodė gardų orą ir 
gręžė savo veidus Kaniavos 
link. Tuo vienu Kaniava laikė 
į save atkreipęs visų atidę. Vi
siems patiko, visi džiaugės ir 
didžiavos, kad jų kaime daro
si šis tas nauja, kaip visi 
džiaugias naujai gimusiu kūdi
kiu ar gyvuliuku. Kažkas su
sikuria, kažko padaugėja, ir tai 
malonina; o kai kas suyra, iš
nyksta, liūdnina.



Kun. JURGIS VILČIAUSKAS

Kalėdų švenčių proga sveikom mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.
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§VČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI
Rasa Ardyte. Nuots. V. Gruzdžio

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

m

Linkimų §*• Kalėdų ū laiminu Naujų Metų 
teki visiems parapųrčiams

Kun. ADOLFAS i. GRADECKAS. klebenąs 
Kun. VLADAS J. PRANCKIETIS 

Kun. ALBERTAS KARAMS
ŠV- ANDRIEJAUS PARAPIJA

te*

Kun. RAYMUNDAS YUŠKEVIČIUS 
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA

Naujų.

RkRrz. Msgr. VIIASJ. MARTUSEVICIUS

f‘ 1 į- t

I 
1 H L* f |IH1

PhflacHnhU, Pa.

Kalėdų Švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos

Kun. J. KINTA, klebonas 
Kun. V. DABUŠIS

Paterson, N. J.

•OM

Kun. V. SVIRNELIS, klebonas
Bayonne, N. J.

sybėje! šiuo mete reikia ieškoti

lt Bijome, kad mūsų tautos ne- net siaubas. Koncentruotis į es-
nuoširdžiai linki

Lietuvių Katalikų Religinė šalpa, Direktoriai ir

KRISTAUS GIMIMO ir Naujų Mėtų taenčių proga svei-

statytojus. Linkime ižtvermėa Dievo ir Tėvynės meilėje

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

I

juo- 
mė-
pra-

se pobūviuose. Vienok vaistyti- nimas tremty. Kiekvieni metai tinę šeimą 
nėse mokyklose jaunimo moky- palieka neigiamus pėdsakus lie- ruomenę. Stovėti prie esminių 
mas yra kiaurai materialistinis, tuviškoje

Kun. JONAS RIKTORAITIS
Hartford, Connecticut

Šh. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. V. KARALĘVIČ1US, 
klebonas

rinos: be Dievo, bezsielos, be vadovaujantys asmenys miršta, 
aukštesnio pasaulio žiežirbų, jaunimo žymi dalis iki kaulų nemažiau verti dangaus paguo- 
Prezidento įvesdinimo iškilmė- perkošta svetimų vėjų, knyga dos už kitus. Ramios sąžinės,

Kun. PAULUS P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA

Ansoma, Conn.

Kun. JONAS J. SCHARNUS 
Kun. P. TOTORAITIS

ŠV. TREJYBES PARAPIJA .
Newark, N. J.

f jonių ir nusivylimų tamsas. An- 
į gėlas tebekartoja: “štai jums

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

Milano (Italijos) didysis dien
raštis Corriere Della Serą lap
kričio 12 dieną vėl įdėjo stam
bų straipsnį apie Baltijos kraš-

Kun. STASYS RAILA 
Reikalų vedėjas

gas sau pačiam. Religija Ame
rikoje laikoma aukščiausioje pa
garba j. Jos pastatams bei atsto
vams teikiamos viešos privilegi
jos. Religijos vaidmuo iškelia-

Nuoširdžiai sveikina sų Šv. Kalėdom 
ir teki daug laimės Naujuose Metuose

Kun. P. ŽEMEIKĮS
Kun. J. PRAGULBICKAS 

Kun. A. MATULIS
Elizabeth, N. J.

to ateistinio spaudimo per 50 
metų.

Tačiau Betliejaus šviesa yra 
galingesnė už netikėjimo, abe-

Kun. CLARENCE A. BATUTIS

I

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

Kun, JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų 

Kun. DOMININKAS* POCIUS 

klebonas
Kun. R. TAMOŠIŪNAS
Kun. A.. ŽEMEIKĮS _ „ . ..

KELIONE | POLITINIŲ IŠEIVIŲ PASAULI
Straipsnį tiksliausiai apibū- fikacijos priemonių. — Našta 

dina jo antraštės. Pagrindinė, ant kaikurių vakariečių valsty- 
septynių skilčių, sako: “Trys 
svetur atkurtos tėvynės!” Vir
šuj jos — “Kelionė į politi
nių išeivių pasaulį”. Žemiau iš
dėstomos tezės: “Estai, lietu
viai ir latviui pabėgėliai, pa
sklidę pasaulyje, stengiasi viso
kiomis priemenėmis sukliudyti 
savo vaikų sutapimą su kraš
tais, kuriuose jie gyvena. Vals
tybinės mokyklos ir universite
tai, turintieji perteikti nepakei
čiamą tradicijų ir kultūros pa
likimą, tėvynėje įtakojami rusi-

litiniais išeiviais Stockholme. 
Kalbėta daugiausia su tais, ku
rių tenai daigiau, tai yra, su 

■ estais bei latviais, tačiau pa- 
’ liestos visiems, taigi ir lietu- 
‘ viams bendros problemos, taip 
j pat ir lietuvius bei Lietuvą lie- 
i čiantieji duomenys paminėti ly- 
i giai tiksliai, kaip ir kiti.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Sveikindamas savo parapijiečius linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPŲA

Šv. Kalėdų, ir Naujų Metų sulaukus

Kun. JUOZAS GIRDIS,' klebonas
ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Šv. Petro ir Povilo

Kun. PRANCIŠKUS F. RLANTES

TARP ATOMINIO AMŽIAUS
(atkelta iŠ 3 psl.)

Dabar jau ideologinė ir Kari
nė komunizmo grėsmė tapo 
gąsdinanti.'Visur ieškoma kom
promisų ir įsiteikimų, nors jau
čiama, jog tai bekompromisinė 
srovė. Nėra abejonės, kad reli
ginė šių laikų krizė buvo tie-

dėsčius, nevartojama prievarta 
laikytis. Nestebėtina, kad aukš
tieji intelektualiniai sluoksniai 
kai kuriuosequniversitetuose — 
palankūs komunizmui. Tai itin 
matėme Roošėvelto laikų dery
bose, kurios;išėjo pilnai komu
nistų naudai. Tai dalinai ma
tome dabar Vietnamo atveju. 
Spaudimai prezidentui tuojau 
besąlyginiai atitraukti kariuo
menę reiškia aukščiausią palan
kumą komunizmui ir pikčiausią 
žalą Amerikai

Vienok Amerika yra užsipel-

Straipsnyje yra ne kartą už
kliūta už įvairių valstybių, ne
išskiriant ir Italijos, laikysenos 
Baltijos valstybių atžvilgiu, ku
rioje mato nemaža kompromi
sų su sąžine. Skyriuje, pavadin
tame “Tyli kova”, sako, kad iš 
visų politinių pabėgėlių baltie- 
čiai atrodą geriausiai informuo
ti apie tai, kas dedasi jų tėvy
nėse. Žinios gaunamos per ry
šius su giminėmifijei draugais, 
per padažnėjusius apsilanky
mus, o taip pat ir iš Vilniuje, 
Rygoje bei Taline leidžiamų 
laikraščių, kurie atskleidžia, ką 
režimas ten yra užsimojęs. To
mis žiniomis remdamasi, politi
nė išeivija, esą, imasi priemo
nių tiems užsimojimams atrem
ti, jiems demaskuoti. Skyriuje 
“Tragiška pamoka’9 pabrėžiama, 
kad ginkluotoji rezistencija yra 
atmesta (nurodoma, kad vien 
Lietuvoj joje žuvo apie 30,000) 
ir yra apsispręsta kovoti iš vi
daus, ir tik kultūros bei švie
timo plotmėj, bet ne politinėj, 
— siekiant sukliudyti rusifika
ciją, užtikrinti tradicijų pertei-

r 
• -

i skelbiu didelį džiaugsmą.. .gi- 
• mė Išganytojas.” Kristus mo

ka baust ir atleist; jis žino, kaip 
pagąsdinti ir paguosti. Dieve, 

1 pasaulis reikalingas paguodos!

. Nebijok, Amerika!
Kai šio krašto žmogus 

■■ kaudamas vaikštinėja ant 
; nulio — tai intelektualinė 
į banga. Kai vargsta išskirtas iš 

baltųjų bendruomenės, Alaba- 
i mos šiukšlyne — tai skurdas.

i rikoje. Juos paaštrina net kai 
■ kurių senatorių gal nesąmonin

gi veiksmai labiau pasitarnauti 
Rusijai, kaip savo kraštui, ir 
studentijos protestai su komu
nistinėm vėliavom.

Nėra galingesnio krašto pa
saulyje, bet taip pat gal nėra

ŠV. ONOS PARAPIJA

maišais. Visgi religiniai simbo
liai ir kalėdinės giesmės did
miesčiuose'’ftejučiom kelia žmo
gų į Dievą. Jis neliks skolingas 
Amerikai už tiek gero.

Linksmų, šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Keliais pavyzdžiais vaizduo- 
niusi ypatingos Dievo palaimos jama, kaip fiktyvi yra tariamo- ! 
savo išskirtinu dosnumu labda- ji “respublikų” autonomija So- 
rybėj, giliu dėmesiu privačiom 
mokyklom, pasaulėžiūrine tole
rancija, demokratine santvarka, 
kylančiu dėmesiu dvasinėm ver
tybėm, tyru troškimu pašalin
ti skurdą pas save ir kitur, 
nuolatiniu priešinimusi komu
nizmo santvarkai, pagarba Die
vui, kuri pridengia visus ne
nuoseklumus.

Net Kristaus Gimimo šventė 
Amerikoje išoriniai yra savo
tiškas triumfas, nors su mate-

vietų Sąjungoj, ir kaip žings
nis po žingsnio grįžta stalini
nių laikų metodai Papasakota 
latvių socialdemokrato Mende- 
rio byla, kurs už parodymą ar 
padavimą savo memuarų iš A- 
merikos atvykusiam svečiui ne-

( nukelta į 5 psl.)

Nelieka nieko kito, kaip kon
centruotis į esminius dalykus. 
Kalėdų mete religija iškyla {Mi
name savo grožyje. Juk tai ji 
visos mūsų kultūros pagrindas, 
ant kurio stovime? Juk tai ji

je sukalbamos net 5 maldos, paniekinta, savas laikraštis nu- lyg Bettejaus angelo, balsas ve- 
teismų, sesijos pradedamos mal- stelbtas amerikietiškos spau- da iš baimės į cteaugsmą. Esą-, 
dom, priesaikos duodamos Die- dos... Blogiausia, jog kasmet me Dievo žinioj, apsupti atomi- 
vo vardu, Kongrese ir karino- vis sunkiau ir sunkiau besusi- mo amžiaus gėrio ir blogio, 
menėje apmokami kapelionai— kalbėti tarp savęs net patrio- Betliejaus angeles ir mums by- 
bet mokyklose neleidžiama vai- tišteos minties žmonėms. Sveti- loja: “Nebijokite! štai aš jums 
tems sukalbėti maldelės! ma aplinka, naujos* idėjos, se- skelbtu didelį (teaugamą. .šian-

Viešo mokymo pagrinde A- nų dvasinių vertybių kaitalioję dteu jums gimė Išganytojas..” 
menkoje yra tas pats materia- mas neigiamai atsiliepia ir lie- 
temas, kaip Rusijoje, tik, jį iš- tuviškoje buity.
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King’s Markei
GEIGER ORCHARDS

h
381 Market Street

542 Main Streeti1208 Washington St., Norwood, Mass. — Tel. 762-0604 Saddle Brook, N. J:
Belford, N, J.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki 432 Clifton Avė., Dial (201) 843-3574f Dial 201 787-8224Waitkus Fanerai Home Lakewood, N. J.

PRANAS VAITKUS, Call 363-1282

Season’s Greetings from
rTHE OPERA

' NASHUA LODGE itllO LOYAL ORDER OF MOOSE |i464 Route 9 W ii Rahway, N. J.230 Main St., Nashua, N. H.
iiEnglew<x>d Cliffs Call 201 388-2000

A Family Place

F

h

L
L

TOPS "N" TOWN 
CLEANERS OF HOWELL

TCMAHAWK 
RĘST & SNACK BAR

1 Hour Dry Cleaning Service 
We Call and Deliver 

2317 U. S. Highway 9, 
Aldrich Shopping Center. 

Call 201-364-3800

F

UNIOUE 
SANITATION CO., INC.

Open to the General Public 
ait the Tomahawk County Club 

Buffets Mon - Wed - Fri 
Middletown - Lincroit

LINCROFT, N. J.
201-741-9355

Serving all Nassau and Suffolk S
Commercial and Industrial | 

Rubbish and Garbage |
6 Pąrkdale Drive į

PIERCE ČOAČH LINE INC.

School Buses and Coach 
For Charter

F

SUBRIZE MACKNE 
AND TOOL VVORKS

Call Ext. 9 for Rates 
Mineola Avė. Roslyn, U L,N.Y.

(516) MAf 1-2210JOSEPH’S of NORWOOD
MEN’S CLOTHING SHOP

45 Central Street, Norwood, Mass. 
Tel. 762-6580

Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

We Take Pride in Our Work

526 Kearny Avė. 
Kearny, N. J. 

Call (201) 991-5023 ask for
Tony or Arty

Open 7 Days a Week 
We do General Auto Repair 

and Towing Service

RONKONKOMA WHEEL 
ALIGNMENT AND BRAKE

INDUSTRIAL 
HYDRAULICS, INC.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H. KRAW
FUNERAL

1248 Washington Street

____ _ „„„ i ■
Balancing — Šame Day Service5;

i s

J F .
F

; Į
- ■ 197 VVebster Avenue, Cambridge. Mass. — Tel. TR 6-6434

F 
f

ups --------------------------
Removed

9 Birch PI.
Farmingdale, Long Island, N.Y.

(516) 643-9841 CH 9-1647

į

1F South Farmingdale, EX1 
F, Call 516 CH 9-1639

4;

71 r ' ' ji
; į Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų^____ :

Ed. King. savininkas
King’s markete galima gauti lietuviškų sūrių, dešrų ir kitokių 

maisto produktų, įvairių gėrimų

f
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Levittowh, L. I. N.Y. •
Next to Fire House J;

PE 14242 ' Jį

HOME
Norwood, Massachusetts

Namas pastatytas specialiai šermenims
Patarnavimas dieną ir naktį 

TeL 762-0482

LAKEWO0D WATER 
COMPANY

laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį. 
Notary Public

RIVERHEAD CEMENT 
BLOCK CO. INC.

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 
TO CUSOMERS AND FRIENDS

Producers o f Finest LithuanianRecords

REQUEST RECORDS, INC
66 Mechanic Street, New RocheSe, N. Y.

Tel. 914 NE 3-6055-6059

Building Blocks — Pre-Cast 
Pools — Sand and Gravel— 
Granes — Bulldozeis and 

Tractors — Estimates Given 
on Excavation and FilL 

Roanoke Avė.
Riverhead, Long Island, N.Y. 

(516) PArk 7-2839
L 1 .

F
F

' n

. i h

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. Grigaitis
52 G Street, South Boston. Mass. — Tel. 2684877

STONEY BROOK 
RECREATION ANO 

GOLF CENTER
Stoney Brook Rd Hopewell N.J.

Dial 609—466-2220
George P. Drake. Vice-Pres.-Mgr.

VOLKSWAGON OF 
FIVE TOWNS, INC.

AT0M1C CARTING CO.
Established 1947—Garbage 
and Rubbish Removal — 

Commercial — Industrial — 
Residential — Container 

Service 1 to 10 cu. yds. Ali

GARRET AUTO PARTS

Top Prices Paid 
For Foreign and 
American Wrecks 
145 Stewart Avė. 

Bethpage, ŪLN.Y.
(1 block So; of Hempstead 

Turnpike)
516 PE 56620. PE 5-7462

ARTONFS BOOY SHOP 
INC.

Authorized Volkswagon f
Dealer !

100% Guaranteed Used Cars ;
Long Term Leasing s

550 Bumside Avė., Inwood, L.I. ‘
Call 516 371-1220 F

F .

Service 1 to 10 cu. yds. Ali 1
Types of Residential Clean- 1 
ups — Construction Debris ’

MM1
SERV-ALL UNIFORM 

RENTAL CORP.

SMITHTONN AUTO 
UPHOLSTERY, INC.

Now specializing in Vinyl and 
Fabric Home Upholstery. .
Draperies for the Home 

We install and repair Conver- 
\ tible Auto Tops — Auto 
Čarpeting — Rear Windows 

Truck Cushions —Seat Covers
Antiąue Car Restoration 

42 Terry Road 
Smithtown, L. I. N. Y.

516 AN 5-3561

Uniforms for shop to front of- < 
fice. Firm and name embroi- ’ 

dered. Individually fitted. Ex- < 
ecutive Service dust controL < 

Acid resistant uniforms avail- ’ 
able. Wiper, fender cover < 
service. Special cleaning < 

Service F
8 Drayton Avė.

North Bay Shore
Area Code 516 666-3550 j

R and F PAVING CORP.
Residential — Commercial 
Driveways. Belgian Blcck 

Asphalt Curbing Sealer Ap
plication. Gas Stations. Road 
Work, Parking Areas. All Ty

pes of Concrete Work.
2 Circle Drive 

Bellmore, Long Island, N. Y.
8264635, 826-3835

PADDOCK POOLS g 
One of America’s Largest * 
Builders of Residential and t 
Commercial Quality Pools g 
Custom designed pools to $ 
meet every reąuirement g 

Visit Our Showrocm g 
Professional POOL Builders g

Incorporated g
313 Węst Jericho Tpke. gJ 
Huntington, L. I.N.Y. g

516 423-7665 s

CENTER ISLAND GLASS 
CORPORATION

“For all your glass needs” 
Mirrors, Stonu Windows and

Doors Repaired 
Glass tops rescreening 
Auto Air Conditioners 
Serviced and Instalted 
Pick trp and delivery, 

Insurance Clairris handled 
promptly 

110 Gardiners Avė.

SUNSET INN 
Restaurant and Cocktail 

Lounge
Specializing in Home Cooking 
Thumbits, Filet Mignpn and 
- Lobster Tail Combo

-----------Our S pečiai t y
Accommodations for 

Small Parties—Entertainment 
Friday and Saturday Nights 

296 W. Main St.
Sayville, L.I. N. Y.

LT 9-1898— LT 9-9868

ii
ii

L
L

Call 201 568-8700

Ii

J^4^U^aĮBWjĮUBįllBĮUBa JBį Jįjį JBįUĮjįlJHĮfci ;

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina visus 
ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 E Street. South Boston. Mass. Tel. 268-8491 t

PARKVIEW ESSO

Open 7 Days a Week
We Do General Auto Repairs 

and Towing Service
782 South Orange Avenue 

Newark, New Jersey 
Dial 201 372-9824 

Ask For John

i
i

J

RAU W00D PRODUCTS 1
F “Deal Direct and Save at Dis- | 
F count Prices” Manufacturers |

Wholesale and Retail I
F Custom Vanities also ready- | 
F made Mica Kitchen Cabinets | 
F 15 Harned Road a

Commack, L.I.N.Y. |
(Cor. Harned Rd. and |

Jericho Tpke.) 516 543-2011 į
3 NORAAAN KING and SONS

ARTISTIC MEN'S 
HAIRSTYLIST, INC.

Teps in Styling. Feature 
į Cr eative Razor Cuts Natūrai 
į Hair Colering. Scalp. Treat- 
į ments. Hair Treatments. Hair 
i Straightening. Custom Tou- 
į pees. Manicuring Facials.

Staff of 6 Stylists 
Open 5 days.

į Personai Attention by
į Appointment
Į . Roslyn, L. L N.Y.
į 142 Willis Avė.
Į (516) 6214861

ana Ksmmna
į CAMPBELL'S
Į ATLANTIC STATION 
į GENERAL AUTO REPAIRS 
į We also do Motor
į Steam Cleaning
į Road Service Dial
i 609 4654432
Ė Open 8-9 Sat and Sun tūl 10 
Ė 233 North Main St.

Cape May Court House 
08210

r 
F 
F 
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SHOP
“Complete Front End 
and Brake Service” 

Cars, Domestic, Foreign — 
Trucks — Up to 2’Zj ton.

Shock Absorbers and

All Work Done on Premises 
Frank Wenner, prop. 

20 Yrs. Experience 
101 Hawkins Avė.

Ronkonkoma, L.I.N.Y. 
(Cor. Hawking Avė and 

Long Island Expr. Ex. 60) 
516 588-9085aio joo-uvou

ESOUIRE CLUB

461 Clove Road

Staten Island

Your Geniai Hosts 
Ray and Claire Marzullo 

Call 442-9625

ii
L

G and J 
DELICATESSEN

147 Washington Avė. 
Little Ferry, N. J.

A Family Store 
Call 201 487-1177

BERGEN CARPET 
> AND TILE

Residential and Commercial
Carpet — Tile — Ceramics

Center Isle — U. S. Route 22 
Union, New Jersey 

Call 201 687-8960 or 
201 687-8961

10% OFF any Item in the 
Store with this Ad.

ii
ii

BOULEVARD NITE CLUB | 
“Long Islands Sensational #

New “Inn Sport” | 
New York’s Entertainment » 
on L. I. “Dine and Dance’” | 
2 Big Exciting Shows Nitely I 
Friday and Saturday 11 PM | 

AND 1 AM. Served until 3 AM | 
Allen Blvd and Rte 110

Farmingdale, L.I.N.Y. |
John Falco |

516 CH 9-9614 |

HARRISON'S 
ATLANTIC PARKWAY 

SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week. 

We do General Auto Repairs 
and Towing Service. 
Memorial Parkway 
Philipsburg, N. J. 

(201) 454-9839

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

TRANS- ATLANTIC TRAVEL SERVICE
&

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
390 W. Broačhvay — 268-8764 

Boston, Massachusetts
IMI g* tat ■ĮfĮtHBKI

May the Season bring health and good cheer to all
from

Ai J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

321 Country Club Rd., Newton Centre. Mass. • DE 2-2645

Linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

S. Baracewicz & Son
FUNERAL HOME f

Juozas B.iracrwi< z, laidotuvių direktorius — Notary Public 
254 W. Broadvvay, So. Boston. Mass. — Tel. 268-2590

TIPPY'S AUTO
MURRAY STEIN 

CHEVROLET

For the Finest of Cars

Route 130 Burlington, N. J.

609-386-2700

Customizing — Restyling 
Soup Jobs

TIMZS 
COLONIAL CHEVRON

Major and Minor Repairs 
Brake Service — Front End 
Alignment — AAA Service 

Dial 201 583-2384 
Route 516 and Higgins Road 

Matawan, 07747

Finest of Furniture 
Open Mon, Thur and Fri 

Till 9 PM.
Early American Country 

Colonial
645 Route 12 

North Patchogue, L.I.N.Y.
Call 516 GR 5-1042

F 
■F

DANNY'S STEAK HOUSE g 33 West Inman Avenue
547 Piermont Road, g

Closter, N. J. 4
Wedding and Banųuets

Seating up to 400
Open 7 days for Dinner

Call (201) 768-5177. Also — 
Shcw Case Restaurant and

Top Side Restaurant

MAGIC CARPET 
TRAVEL AGENCY

11 B Buckingham Drive 

Lakewood, N. J. 

Call 201 364-6588

Ask for Miss Betts.

KING ARTHUR'S 
ROUNDTABLE . w . _ ,4 . .
RESTAURANT f ^°°r Wa2™g “ Janitonal

f. Service Offices-Businesses 
Steaks, Sea Food | Completely Insured —

An Experience in Eating | Free Esti^tes
76 North Frankiin Avenue | ^611 24 hours (201) 991-2087 or]

Hempstead, L.I., N.Y. 1 (201) 997-2062 ask for
Call (516) IV 3-7963 Mr. Joe Hopp

KEARNY, N. J.

SERVICE

;F 
•F
'F
■Ff
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U 
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j ALL COUNTY LOCKSM1TH ;

We Go Anywhere —Radio 
Dispatched Service — Free 

Security Estimating By a 
Security Specialist — Auto
Burglar Alarms Installed 
Dcor and Floor Checks 

Sold — Installed — Repaired 
Residential Commercial 

Industrial
i 11 Oakdale Blvd.
i Farmingdale, L.I.N.Y.
j (516) MY 4-3995

PAULS AUTO REPAIR

197 Peshine Avė.
Newark, New Jersey 

Call (201) 242-6677

BEACH MAINTENANCE
BIG TOP

RODGERS CLOTHES 
CF NEW JERSEY

CARDINAL 
LUMBER

Transmission Work 
All Work Guaranteed 

We Take Pride in our Work 
103 West Alpine Street 

Newark, N. J. 
Call (201) 243-7177

Serving Tou with the Finest
of Ctothes CO. INC.

LANDSCAPE CONTRACTORS 
INC.

Industrial — Residential 
Sodding — Bulldozer Service 

1040 Route 1 
Avenel, N. J.

Dial (201) 634-7606

450 Front Street 

STAPLETON, 

Staten Island

Whoiesale Paneling Distributor 
Sėlis Direct to the Consumer 

Buy Retail at Wholesale Prices! 
Calf GI 8-9264

BOB'S NEIGHBORHOOD 
? SHELL

46 Liberty Street, Little Ferry 
Call 201 488-9861
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tiaincAS

C4 8. PAINTING 
■DCHBIOR andINTBRIOR 

Fully iuured. Free Eati mat.es. 
Ali worictone at reasonable rates.

8023 Vallace Avė. Bronx t
(212) 654-2499

TO MACE 
YOUBAD

CANCEL OR CHANGE 
Tol.: GL2-2923

MATTHEW F. BALLAS 9UNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-ceu 
tatoaed. A - J. Battott-HeMritaea, lactroed Manager and Nocary Public. 6ta 
Grand bu, MroakJya, N. X. mU; 8T3-59U.__________________________

PAUL SALE on everythlng — all 
types Home Improvement — ALL- 
VENT HOME IMPROVEMENT. 
lac. Houn8am - 9pra. 4305 White 
Piains Rd. inr. 236th Street). CaU: 

324-8470 - 8471

H. W. MALĖ

RIMOS IR JUOZO BRUŽU vienintelė HetuvMta siuntinių ištaiga didžiąją-

Ava, Brooklyn, N.Y. Tetef. EV 4-952

VYTAUTAS BELECKAI, ». Wlnter Gardai Tavern. 1883 Madhna St,

4W5MW*
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Mvar SeU BaMof Ce. UetuvMta ir

ST 2-5938.

dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė, Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477,

8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Ava. 
VVoodbaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Gsand SL BroakijM. N.Y. 11211, ST

ta kamturt otMteyto 84^4 Jamaica Avou, Woodtaven, N.Y. — VI9-5077. 
•UPERIOR PIECE GOOD5 CORP. 200 Orctard SL New^York, N.Y. 10002,

C. A. VOKfiT

sveikina tįsos Kaledę svenciŲ proga

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

“Kur riU»taatčiai taupo milijonus" 
A1RS) W. ARCHIBALD, 

Presidėnt

TURTAS (ASSETS) virš $175,000,000

Current dividend 5(/2% on ai accounts.
Dabar moka 5*/2% uz visų rūšių taupomus pinigus.

KALĖDINĖ TRADICIJA

Daugeliui amerikiečių Kalė
dų švenčių patiekalas yra kala
kutiena, kitiem — žąsiena ar
ba kumpis.

Per šimtmečius žmonės mo
kėsi, kaip reikia maistą, ypa
tingai mėsą, konservuoti. Jie 
išmoko mėsą rūkyti, sūdyti, ma
rinuoti, pagaliau pilnai paruoš
ti virimui ir supakuoti.

Moderniais metodais pagami
nama skaniausių ir sveikiausių 
mėsos produktų. Tai atsiekia
ma tinkamai šeriant galvijus bei

W SPORTAS ^šachmatai
Veda K. Moricis

SEKMADIENI FUTBOLAS

SEABROOK HILL 
NURSING HOME

A HOME AWAY FROM HOME 
160West Front Street 
- Keyport, N. J.

Call 201—264-2027

TONY CRUZ TRUCKING
L0W RATES 

Any Type of Work 
We also do Local Moving 

CaU — 
781-9707 or 795-3438

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits.

CaU S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY 
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Avė., Waltham, Mass.
An Eųual Opportunity Employer

MR. AMEDEO'S 
BEAUTY SALON

Latenite Thrus Creators of Classic 
Coiffures - Complete line of Hair 
Goods. 10 Sherman Avė. Raritan, 
N J. CaU 201—526-0106

CHATEAU LIQUORS
THE COMPLEJTE SPIRIT SHOP

273 Route46 ( Across from Lake) • 
Budd Lake 07828

Dial 347-6650

Warehouse Help — Growing Ekjgle- 
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warehouseman, Ma- 
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Startinę aalary 
$90 per week, merit inereasea. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. CaU Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Avė., Etaglevrood, N J. 201- 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

AUTO PARTS 
CLERK A COUNTER MAN

Experienced preferred will consider 
ambiūous person as trainee. Com
pany benefits. Contact Mr. Rich- 
arch Johnn — CaU VI 6-8150CARPENTRY A FLOOR WAXiNG

General maintenance for commer
cial, industrial and heme ūse. CaU: 

583-2440• Bostono tarpklubinėse dalyvauja 
dvi So. Bostono LPD šachmatų ko
mandos, sutrumpintai vadinamos— 
Lithuanian. Kol kas abi komandos 
neblogai varosi. Lietuvių I gruodžio 
12 d. įveikė Cambridge II, santykiu 
3-2. Pasižymėjo Algis Makaitis, lai
mėdamas trečią tašką iš ketvertų 
rungtynių. Lietuvių II pralaimėjo 
prieš MIT 2-3. Abi komandos netu
rės rungtynių iki sausio 9 d. Bosto
no "Championship Division” lentelė 
dabar tokia:

Boylston—4-0 “
- - /ILT-T. — 3%-% 

Lithuanian — 2-2 
Harvard — l%-2% 
Cambridge —1-0 
Cambridąe I — 0-4

• JAV pirmenybėse New Yorke, 
belikus 8*ratfflns lošti, pirmavo 
tarpt, meistras Addison ir didmeist
ris Reshevsky, turėdami po 5% tš. 
Benko ir D. Byrne po 4^ tš. Benko

mo turėjo pasekmę 1:2 savo turėjo dar 1 nebaigtą partiją su 
nenaudai. Per pertrauka teisė- zuekermanu kurią laimėjęs susiiy- 

_ ; r *• <nntii cii nirmimais; Pirmien trvs
jas pasigailęjp

ŠĮ sekmadienį Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji ir rezervinė 
futbolo komandos žaidžia pir
menybių rungtynes namie, t.y., 
Kissena Corridor Flushing, L. 
I. Mūsų priešininku yra Ger- 
mania Blau-Weiss iš Poughkeep- 
sie, N. Y^ J^jrmame rate pas 
juos pralaimėta 2:4. Pirmosios 
komandos pradeda 2:30 vaL, o -

m* kiaules ir tinkamai lesinant rezervinės(12:45. Jauniam rung- 
paukščius. šimtais metų Len- 
kijoj kiaulės buvo auginamos ir 
šeriamos kįtąip, .Įnęgu kituose

tynių šį sąvaitgalį nepaskirta.

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ava, senamos kltąip,. į negu kituose 
WooAavo^ N.Y. 11421; tel. 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 vj kraštuose. Mėsos produktų ga-

Pereitą šlapią ir snieguotą

MARIO’SAuto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
Service — Shell Bay, Mayville, N J. 
Cape MayCourt House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operated by M. DeSantis

Scale Men major Company has op- 
enings in Edgevvater plant for fully 
ųualified scale men with high speed 
packing produetion exp. — $4 46 to 
$4.76 per hr. excellent benefits and 
working cond. Call (201) 943-6300 
for appointment. An Eųual Oppor- 
tunity Employer.

WE BUY - COMPLETE HOMES, 
ANTIQUES, FIANOS, Furniture, 
Rūgs, BricaBrac

SMITTY’S FURNITURE
503 Flatbush Avė. Brooklyn, N.Y. 

UL 4-3052 UL 4-8932

TEXTILE REFOLDER
Exp on woven knit fabries, $3.00 
per hr.. new modern plant Steady, 
overtime, good benefits. BLEjffDS, 
Ine. 5 Garden St. Moonachie, N. J. 
201—342-1300 ask for Mr. Solognon.

■ ■ myktose buvo patobulintas ku-
vytautas MA2ELIS> fMografas—vestuvės: spalvota m juoda tafta (ga- linarijos menas. Pradėti gamin- 
B vyku ir j kltuo atiestus), portretūra, meno dartų nuotraukos ir kiti foto Įį skanūs “ready-toeat” kum- 
patamavimal 422 Menatan 8L RMgovrood, N.Y. 11237; TeL HY7-4877. piaį Jungt Am v

puliarūs dėl to, kad turi prana
šesnį “old country” skonį, pa
gaminti iš geros mėsos, nerie
būs, bet sultingi. —

Išbandykit juos šiandieną ar
ba per Kalėdas, ir įsitikinsit jų 
pranašumu. (Sk.)

jo, Yonkęrsp 0:6. Pirmoji ko
manda po ^vieno kėlinio žaidi-

CARPETING** '
BEAUTIFULLY CLEANED

LATHE HANOS — Experieiwe<l
Capable of reading blue prints and

in your Home

GEROS NAUJIENOS
rungtynes nutraukė. Jos vėliau 
turės būti peržaistos. _

DOVANŲ pirkėjams ir užsakytojams DOVANŲ PAŽYMĖJI
MŲ giminėms LIETUVOJE ir U.S.S.R. — Dabar galima pasi
rinkti bet kurį iš sekančių trijų metodų:

1. IŠSIRINKTI IR UŽSAKYTI SPECIFINIUS DAIKTUS 
kaip motociklus, šaldytuvus, radijus, televizijos aparatus, ka
meras, rūbus ir šimtus kitų daiktų, randamų mūsų naujuose

Jaunių rungtynės prieš 
Oceanside buvo atšauktos.

Atletas

- . . gintų su pirmūnais. Pirmieji trys
pažliugusioje į§ §ių pirmenybių kvaUfikuojasi j 

kitų metų tarpzonines pirmenybes. 
• Maliorkos tarptautiniam turnyre 
pirmauja buvęs pasaulio čempionas 
Petrosianas ir Danijos didmeistris 
Bent Larsen, kuris prisivijo pirmū
ną laimėdamas 7 iš eilės partijas 
po trijų pralaimėjimų. 17-metis Bra
zilijos čempionas Meking atsilieka 
tik pustaškiu.

Ali work done at reasonable rates 
-Free estimates — 

Call PR 4-0151

Fully paid hospitalization and med- 
ical benefits. Vacation, hoUdays, 
siek leave. Age no barrier. Ask for

jhfR. E D. JAE2GBR

MANHASSET MACHINE CO.
409 Bayview Avė. Amityville, LL 

516-691-8411

2.

3.

kataloguose.
NUPIRKTI DOVANŲ PAŽYMĖJIMĄ {Merchandise Pur- 
chase Order) — už kurį jūsų giminės gali pasirinkti ką nori 
arba *
NUSIŲSTI SPECIALŲ RUBLIŲ PAŽYMĖJIMĄ (Prefer- 
ential Special Rouble Certificate) — su kuriuo jūsų giminės 
gali gauti exporto kokybės prekes, specialiomis (diplomatinėm) 
pažemintomis kainomis.

Leonardo Andriekaus eilė
raščių rinkinys — Po Dievo 
antspaudais — Vytauto Didžio
jo godos — jau atspausdintas 
pranciškonų spaustuvėje Broo- 
klyne. Iliustravo dail. T. Va
lius. Knyga turi 106 puslapius. 
Didelio formato. Kaina 3 doL 
Gaunama Darbininko adminis- 
tracijoje.

Gyvybės, -ligoninės, automobilių, baldų, namų ir visos ki
tos apdraudos — asmenims, profesionalams ir biznio įstai-

sies. Nemokamas patarnavimas ir informacija. Smulkes
nei informacijai gauti skambinkite, rašykite ar užeikite:

LITAS

PAINTING JOBS 
INSIDE 4 OUTSIDE

Big or small jotos — estimates given 
Mr. L. Sanchez, 1104 Park Place, 
Brooklyn. Call 756-4325

CARPET CLEANING
for Homes, Commercial, Industrial 
places —all work guaranteed. Mr. 
Gilbert, 570 Hoffman Avė., B’klyn

Caff 342-7708

Warehouse Helph: growing Ehgle- 
wood firm has excellent permanent 
opportunities—Warehouseman, Ma
teliai Handlers, Order Packers. No 
exp req 8am-5pm. Startinę s&lary 

$90 per week, merit incr, adv opp 
thru promotion from within, paid 
vac, free life ins, group hosp, major 
med. Tuition assistance plan. For 
interview: Mr. Monteleone, Tower 
Crossman Corp. 1 W Forest Avė., 
Englewood, N. J. — 201-567-6900

3-0 
DIAMOND EXPERTS

All Shapes and Sizes
At Factory Prices

Cl 6-3475

Toji nauja sistema suprastina procedūrą ir pagreitina pristatymą. 
Šimtai naujų daiktų yra pridėta. Kokybė pagerinta. Kainos su
mažintos. — Dėl naujo katalogo ir smulkesnių informacijų kreip
kitės į betkurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

Nauja liatuviika ptokitelė:
A. Stephens 

choro Įdainuota 18 dainų, ste
reo, 4.50 doL,

SERVICE CORPORATION

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

Juostoj taksKsi, pagalvėlė*. 
Milda Kvedarienė, 5 Druni SL, 
Iselin, N. J. 08830. TeL (201) 
283-1981.

94-Į0 Jamaica Avo. WoodH*aven, N.Y. 11421 
TeL 212-847-5522

arta

A-1 PIANO TUNING
Any piano tuned for $7.00

Fight inflation and call this number 
358-1897

Molding foremen — ADMffiAL 
PLASTICS is offering career op
portunities to exp injection and/or 
blow molding foremen. Top sataries 
are being offered to those who are 
qualified molders and willing to ac- 
cept responsibility. Our plant is new, 
working conditions are the best Be- 
sides good salaries, the company 
provides a liberal Insurance plan 
for ųualified people. If you have 
reąuired experience and are seek- 
ing an opportunity, call right now.

ADMIRAL PLASTICS
(212)649-8007 Mr. Froot

Tel. 212-441-8799 H. W. FEMALE

5 Wett 45th Street, New York, N.Y. 19996 — Tek (212) Cl 5-7905 

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
716 Wafnut St, Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC

FILATELISTAI!

127, Toronto, 19, Ont., Canada.

LITAS SERVICE CORPORATION Km nority sfcribtis Darbininke SEWING MACHINE OPERATORS 
for piece work — mušt be exp. on 
SLNGER machines. Warwick and 
Greenwood Lake area.

DISPLAY

PERSPĖJI M ASI DM savo saugumo ir greito užsakymų BpUdymo. 
užsakykite t i k t a i per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius.

DEXTER PARK 
H PHARMACT 

Aaaataat, B.S. 
77-91 JAMAICA AVENUE

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCH ALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Greenwood Lake Sport Center Ev
erything for the Skier: skis, poles. 
clothing. binder installation service, 
profiles & wigwam skiwear, Flacber 
skis, ice skates sharpened. Green- 
wood Lake Tpke. West Milford. — 
Closed Monday (201) 728-8109

pormokėkit*! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos firmos mechani
kų Jūsų bute. Pranešę kuo do
mitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L. Giedraitis, 10 Bany Dr., 
E-NertbpOTt, N.Y. 11731. TeL 
(516) 757-0055.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

ir NUDAŽYMO

žiningai adiks visut darbus.

Mante! & Doren, Ine.

VlrgMa 9-4496
A. R- SHIPLEY 

COMPANY
Ahiminuni Cbmbination
Windows and Doors

Jalousie Window8
Aluminum Awninga

909 RIDGEWOOO AVĖ.
Brvoklyn, N.Y. 11209

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

SKI THE NEW 
MT. PETĖR

9-5 Sun. A Mon.: 9-11 Tucs. - Sat. 
Couples Night Every Saturday 

$2.00 per couple

AstoHJoje: 29-29 8te*nway 9tre<t> — AS 4-3219 
FtorM Purk, UI.: 259-17 MIHaM* Avė. •— 343-6116 
K. Northport, Ll.: 250-A Lark FMM Rd. 519-757-0801

FrankHn L-l.: 981 Heniprteadi Tpko- — 437-7677 

Fhrahingo: 41*06 Mafn Strnt — Hl 5-2952
OE S-11M

GroU Ir vertinga dovana Ka
lėdama. Vyriški šveicariški HY 
MOSER 18 karatų aukso laik
rodžiai už pusę kainos. Rašy
ti: S. V. Staras — Imparter, 
23 Mendon St., Worc9Bter, 
Mass. 01604 Tel. 757-2034


