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Jersey City-Hudson C. valdžia apkaltinta kyšius ėmusi
Newark. — Federalinė grand 

jury New Jersey valstijoje vėl 
pasodino į kaltinamųjų suolą 
visą tuziną savivaldybinių orga
nų pareigūnų už kyšių ėmimo 
organizavimą ir jų ėmimą, už 
prievartavimą juos duoti ir už 
pajamų mokesčių sukimą. Dau
guma apkaltintųjų priklauso 
partijai, kiti tebėra svarbūs 
partijos pareigūnai.

— Paulius VI vėl pasmerkė 
gimimų kontrolę visomis me
chaninėmis priemonėmis ir 
chemikalais. Jis kalbėjo Romo
je J- Tautų Maisto ir Agrikul
tūros Organizacijos iškilminga
me posėdy. Ragino nedalinti 
neturtingoms tautoms gimdy
mo kontrolės prietaisų.

— P. Vietnamo viceprez. Ky 
jau atvyko Amerikon. Pirmąją 
naktį miegojo West Point karo 
mokykloj ir ten pasakė pirmą
ją kalbą. Jis aplankys visas 
JAV karo mokyklas ir vietna
miečių apmokymo bazes Ameri
koje.

— Bevalant New Yorko poli
ciją, jau pažeminti pareigose 
du viršūnėje buvę pareigūnai, 
kurie nenorėjo bendradarbiau
ti su Manhattano grand jury, 
kuri tyrinėja policijos korup
ciją.

Aptariami Tautos Fondo valdybos ateities darbai. Nuotraukoje iš k. ilgametis TF valdybos iždininkas Pet
ras Minkūnas, vicepirm. veiklos plėtimo reikalam Zenonas Jurys, kuris ateinančiame Seime atstovaus TF 
valdybai, ir nepailstas darbuotojas Lietuvos laisvei — v-bos pirmininkas prel. Jonas Balkūnas. Tautos Fon
das telkia lėšas Vliko darbui. Siųskite savo duoklę tam darbui: LITHUANIAN NATIONAL FUND, 64-14 
56th Road, Maspeth, N.Y. 11378. Nuotr. R. Kisieliaus

Pats Chruščevas apie savo atsiminimus 
Labai suktas seno vilko pareiškimas
Maskva- — Pats Chruščevas 

jau atsiliepė dėl savo “reminis
cencijų” patekimo į Vakarus 
ir dėl jų autentiškumo. Tass 
paskelbė toki jo pasirašytą pa
reiškimą:

“Iš JAV ir kitų kapitalisti
nių kraštų spaudos pranešimų 
atrodo, kad vadinami N. S. 
Chruščevo atsiminimai ar re
miniscencijos dabar rengiami 
atspausdinti.

Tai yra suklastojimas (fabri
kacija) ir aš tuo esu labai 
pasipiktinęs. Aš niekad ne
daviau savo atsiminimų ar tos 
rūšies medžiagos nė Time nė 
kuriai kitai užsienio knygų lei
dyklai.

Tokios medžiagos aš nesu da
vęs nė Sovietų spaudos leidyk
loms. Todėl aš skelbiu, kad tai 
yra suklastojimas (fabrikacija). 
Parsidavėliška buržuazinė spau
da jau daug kartų buvo sučiup
ta panašiai meluojant. .. N. 
Chruičev."

Apkaltintųjų tarpe yra Jer
sey City meras Thomas Whe
lan, Įtakingas partijos pareigū
nas ir buvęs meras J. Kenny, 
Port of New York Authority 
komisionierius A. Sternkopf, 
Hudson county policijos virši
ninkas Fred Kropke, Jersey Ci
ty miesto tarybos pirm. Tho
mas Flaherty, Hudson county 
tarybos nariai W. Wolfe ir J. 
Kenny (ne giminė anam Ken
ny), Hudson county inžinierius 
Frank Munning, iždininkas J. 
Stapleton, Jersey City reikalų 
vedėjas Kunz, miesto ligo
ninės superintendento sekreto
rius J. Corrado, ir Jersey City 
užpirkimu viršininkas B. Murp
hy.

— Egipto premjeras Fawzi- 
pradėjo sudarinėti naują minis- 
teriu kabinėta. Norima įtrauk
ti tokių asmenų, kurie labiau 
nusimanytų apie ūkinius reika
lus ir sutvarkytų švietimą, nes 
beraščiai moderniškos techno
logijos siekiančiai valstybei nė
ra jokia parama.

— Pradėjo kilti namų staty
ba, nes atsirado rinkoje dau
giau pinigų ir sumažinti pro
centai už ilgalaikes paskolas.

Atrodo, kad Chruščevas nei
gia tik tai, kad jis pats to
kios medžiagos niekam nėra da
vęs, bet klausimas liko nepa
neigtas, kad kas kitas galėjo 
tai padaryti. Tuo pačiu jis ne
paneigia nė tokios medžiagos 
buvimo.

Gi Londono Times dabar 
jau skelbia, kad Chruščevo me
džiagos rankraštis pateko į Va
karus per Sovietų slaptosios po
licijos kanalus. Nejaugi ir ten 
atsirado sabotažninkų?

žodžiu, nuomonių skirtumas 
tuo reikalu dabar yra toks di
delis, kad teisybė greit nepa
aiškės. O gal dar ir pats 
Chruščevas paves kam nors vi
są tiesą pasakyti tada, kai jau 
slaptosios policijos ranka ne
begalės jo pasiekti. Gi ta pro
ga Rusijos žmonės pirmą kar
tą nuo 1964 metų išgirdo per 
radiją paminėtą Chruščevo var
dą

Pirmam būry 12 didžiųjų pareigūnei, eilės laukia kita grupė
Suminėta dar visa eilė kyši

ninkavimo sąmokslininkų, bet 
jie dar nepakaltinti. Sakoma, 
kad tai tik pirmoji gauja, ku
ri formaliai apkaltinta. Grand 
jury vėl pradės posėdžiauti 
gruodžio pradžioje, todėl ma- 
nytina, kad prokuroras turi dar 
ilgą sąrašą- Dabar nuskynė tik 
pačią viršūnę. Jis pareiškė, kad 
tūkstančiai lapų prirašyta per 
tardymus surinktos medžiagos, 
kuri sudaranti labai idomia 
lektūrą.

Jų prievartavimo aukų tarpe 
yra visa eilė mažesnių ir di
desnių bendrovių, norėjusių 
gauti miesto ir county darbų: 
Įvairios statybos, kelių ir gat
vių remontas ir naujų pravedi- 
mas, kanalizacija, vandentiekis 
ir kitoki darbai bei medžiagos. 
Tuo tarpu nustatyta, kad jiems 
buvo sumokėta kyšių 182,000 
dol. per gana trumpą laiką. Ir 
viskas surinkta vartojant Įvai
riausias šantažo priemones;

Jersey City yra 275,000 gy
ventojų, 
000, bet 
dėl tų 
mo, nes 
kiekvieną tų dviejų institucijų

Hudson County 600, 
nė vienas nenustebo 
pareigūnų apkaltini- 
visi yra girdėję, kad

— Čilės naujoji marksis
tinė valdžia pradėjo darbą pa
minklo atidarymu Che Gueva- 
rai pačioje sostinėje. Buvo su
sirinkę revoliucionieriai iš vi
sos Lotynų Amerikos.

Įspūdžiai?
Paryžius. — Buv. Prancūzi

jos premjeras Couve de Murvil- 
le šią vasarą plačiai keliavo 
po Kiniją jos vyriausybės pa
kviestas. Dabar France-Soir 
dienrašty pradėjo spausdinti 
savo įspūdžius.

Pirmame straipsny tvirtina, 
kad kraštas atrodo tvarkingas 
ir disciplinuotas. Armija suda
ranti esminį valdžios elemen
tą. Kareivių pilna visuose kam
puose, mokyklų ir kaimų neiš
skiriant

Visi gyventojai vienodai ap
sirengę, miestuose nematyti 
privačių automobilių, visi va
žinėja tik dviračiais. Visur 
disciplina, švara, drausmė ir pa
prastumas. Nematęs prie krau
tuvių eilių ir negirdėjęs apie 
juodąją rinką. 

pareigūną galima papirkti, kad 
neverta be kyšio prie jų eiti, 
nes nieko negausi. Ir taip jau 
kalbama apie 40 metų.

Kiti ir dabar dar netiki, kad 
kas nors rimto iš to apkaltini
mo išeitų. Šitas nuotaikas vie
tinis laikraštis Journal taip nu
sako: “Mes dar ilgai nežinosi
me, ar tas tardymas ką nors 
rimto surado, ar buvo tik poli
tikierių inspiruota žuvavimo 
ekspedicija. Atsakymas bus tik 
tada, kada bus teismo sprendi-

Luna 17 su robotu dirba ant Mėnulio
Robotas renka uolėnas, 
daro kitus tyrinėjimus

Sovietų automatinė stotis 
Luna - 17 jau pasodinta ant 
Mėnulio. Jos skridimą ir veik
la ant Mėnulio tvarko antžemi
nio vadovavimo ir matavimo 
kompleksas.

Stotis atsivežė su savim ant 
Mėnulio ir < vežimuka-robota, 
kurs antžeminiu vadovavimu at
kabintas nuo pačios stoties ir 
ir atlieka jam skirtus uždavi
nius. Robotas juda-keliauja ap
link stoti 50 pėdų spinduliu, 
rinkdamas nuo Mėnulio pavir
šiaus. pajėgtąsias paimti me
džiagas ir krauna jas Į Luna- 
17 stoti. Tas robotas bus pa
liktas ant Menulio, nes stotyje 
nebeliko jam vietos, kadangi tą 
vieta užėmė ten sudėtos robo
to surinktos medžiagos.

Luna -17 bus grąžinta su že
mių ir uolėnų kroviniu tokiu 
pat būdu, kokiu buvo nuvai
ruota ant Mėnulio.

Taigi Sovietų technologija pa
jėgė padaryti ir nukelti ant 
Mėnulio mechanišką prietaisą- 
robotą kai kuriems darbams at
likti. Tokio pat tikslo siekiąs 
Amerikos “vežimukas” — Lu
nar Module yra, aišku nepalygi
namai komplikuotesnis, nes su 
juo galėjo žmogus ant Mėnulio

ka-
Iš 

tik 
bet

Pakistano nelaime 
labai didelę
Rytų Pakistaną Bengalijos 

Įlankos erdvėje ištikusios nelai
mės dimensijos vis dar sun
kiai suvokiamos iš šalies žiū
rint, nes nutrauktas visoks su
sisiekimas su nelaimės vieta. 
Neliko vietos nė lėktuvui nusi
leisti, nebėra kelių Į pačią 
tastrofos vietą Įvažiuoti, 
lėktuvo galima apžvelgti 
kaip visas plotas atrodo, 
daug pagalbos dar negalima su- 
teikti.

Žinoma, tik tiek, kad nėra 
geriamo vandens, nebėra ne
užteršto maisto, todėl prasidėjo 
choleros epidemija, kuri grei
tai plečiasi. Prasidėjęs ir badas. 
Lavonai pradėti deginti ar lai
doti, bet dar niekas negali žino
ti, kiek jų slepiasi griuvėsiuose 
ir vandenyje lagūnuose, ku
riuos* pripildė, iš vandenyno 
ciklono užmestos milžiniškos 
bangos. Tos bangos daugybę, 
žmonių nusitraukė su savim 
grįždamos atgal į vandenyną. 
Dalis lavonų gali sugrįžti į 
krantą, ir tada atsiras dar di
desnis epidemijų pavojus.

Manoma, kad tai gali būti di
džiausia gamtos stichijos sukel
ta katastrofa, kokia tik užrašy
ta istorijos kronikose. Spėja
mas žuvusių skaičius jau pakel
tas iki pusės milijono.

mas ir išspręsti visi dėl to 
sprendimo paduoti skundai”.

Tas pats prokuroras ir tas 
pats grand jury uždarė už gro
tų ir Newarko merą Addoni- 
zio, kurs gavo ilgą kalėjimo 

.bausmę ir didelę piniginę pa
baudą. Sprendimą jis apeliavo 
bet apeliacija jau atmesta. Ar
tinasi laikas pradėti bausmės 
atlikimą. Ir jis su savo drau
gais nuteistas už tą pati nusi
kaltimą — už kyšių ėmimą iš 
miesto kontraktorių.

nusileisti. Bet fakto nepaneigsi, 
kad ant Mėnulio atsirado kito
kio tipo modulė-vežimukas tos 
planetos paslapčių tirti-

Sovietų robotas esąs su aštuo- 
niais ratais ir, tarp kitko, tu
ris televizijos kamerą ar kame
ras Žemėn vaizdų pasiųsti.
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Aksumo obeliskas Romoj

£

i t

— Etiopijos obeliskas, kurį 
Italijos kariuomenė pavogė iš 
senosios Etiopijos sostinės Ak
sumo ir Mussolini parvežęs pa
statė jį Romoje kaip Etiopijos 
nugalėjimo 1936 m- simbolį. 
Pokarinės Italijos vyriausybės 
atidavė Etiopijai daug pagrob
tų trofėjų, bet obelisko nesu
tiko judinti, nes žinovai nu
sprendė, kad jis antro perveži
mo neatlaikys. To obelisko 
grįžtant laukdamas, Etiopijos 
imperatorius vis delsė simboliš
kai susitaikinti su Italija, bet 
šiomis dienomis tai padarė, at
vykdamas Romon oficialaus vi- — prieš General Motors 9 sa- 
zito. vaites trukęs streikas.

Kom. Kinija ir Rusija tyliai 
atnaujino diplomatinius santy
kius. Tyliai, nes apie amba
sadorių paskyrimą tik Maskvos 
Tass kelis žodžius pasakė, bet 
Pekine tylėta.

Dabar taipgi tik iš Tass su
žinome, kad i Pekiną išvyko So
vietų delegacija prekybos rei
kalais kalbėtis. Jai vadovauja 
užsienio prekybos ministerio 
pavaduotojas Grišinas, iš se
nų laikų priklausąs tai Sovietų 
pareigūnų grupei, kuri varto 
Rusijos -Kinijos santykių pro
blemas. Prieš susipykimą jis 
kelis kartus yra dirbęs Kinijo
je.

Prekybinė apyvarta tarp Ru7 
sijos ir Kinijos 1959 metais 
siekė 2 bilijonus dol., bet 1969 
beliko tik 55 milijonai.

Pasitarimai dėl sienų tebėra 
visai užlūžę — nepasiekta susi
tarimo nė vienu klausimu. Da
bar, matyt, kinai sugrįžo prie 
pirmojo Kosygino pasiūlymo, 
kad santykių atšildymas pradė
tinas pasitarimais dėl preky
bos sutvarkymo- Tada Pekinas 
to nepanorėjo — reikalavo pir
miau sutvarkyti sienų reikalą.

Reikšmingas ir šių metų Pe
kino sveikinimas spalio revoliu
cijos šventės proga. Jis beveik 
draugiškas ir skelbiąs, kad 
principiniai nuomonių skirtu
mai neturėtų būti kliūtimi pa
laikyti ir vystyti tarp abiejų 
valstybių normalius 
paremtus taikaus 
penkiais principais.

Maskva • atsiliepė 
mai: Tass paskleidė 
ta. kad Sovietu vvriausybė bu
vo ir tebėra prieš “dviejų Ki- 
nijų” politiką, todėl jos dele
gacija J. Tautose visad balsuos 
už kom. Kinijos priėmimą, o 
Kinijos respublikos Taiwane iš- 

“ metimą išr J. Tautų- Siror^mėto
tas" klausimas JT gen. asamblė
joje jau diskutuojamas. Sovie-

santykius, 
sambūvio

atitinka - 
komunika-

Spaudoj apie de Gaulle darbų reikšmę
Charles de Gaulle pasitrau

kus Anapus, ėmė tarti savo žo
di ir toji spauda, kuri jo gyvo 
negarbino, bet ir nebuvo labai 
kritiška, nors cenzūros ir ne
buvo. Čia kelios ištraukos iš 
paskutinės savaites Paryžiaus 
laikraščiu.

L’Aurore šitaip rašo: “Jis iš
gelbėjo Prancūziją. Ne, ali - 
jantai Prancūziją išlaisvino. Jis 
Įtvirtino respubliką. Bet tuo 
vardu jis greit Įkūrė beveik ab
soliutinę monarchiją. Jis grąži
no tvarką ir pastovumą, kuri 
privedė prie 1968 m. gegužės 
Įvykių. Jis atstatė ūkinį pasi
tikėjimą. Bet kokioje padėtyje 
jis paliko pasitraukdamas fran
ką? Jis buvo vienytojas. Ne, jis 
buvo didelis skaldytojas ” —L’ 
Aurore yra kraštutinės dešinės 
organas, kuris pyko ant de 
Gaulle už Alžerijos praradimą.

Kraštutinei kairei atstovauja 
komunistų L'Humanite: “De 
Gaulle buvo didelis valstybės 
vyras, bent didžiausias, koks 
ikšiol buvo atėjęs iš buržuazi
jos eilių.” Specialiame pareiški
me kompartija teigia, kad de 
Gaulle atstovavo tom politinėm 
ir socialinėm jėgom, prieš ku
rias ji kovoja, bet pasididžiuo
ja istoriniu faktu, kad “lemia
mose karo ir Prancūzijos išlais
vinimo valandose gen. de Gaul
le ir komunistų partija abudu 
atsirado šalia viens kito Pran
cūzijos pusėje”. Neabejotina, 
kad šitoks pareiškimas atsi
rado dėl de Gaulle santykių su 
Rusija ir Prancūzijos išvedimo 
iš karinės Nato organizacijos.

Nepriklausomas “Figaro” rė
mė veik visą de Gaulle vidaus

— Amerikos pramonės ga
myba spalio mėn. krito 2.3 pro
cento. Didžiausias kaltininkas 

tų kalbėtojas jau taip ir pa
darė, kaip Tass skelbia, gi JV 
kalbėtojas ne tiek domėjosi Pe
kino nepriėmimu, kiek Tai
wan© neišmetimu. Tai laiko
ma Amerikos politikos tuo rei
kalu keitimo pradžia.

Grįžtant prie Pekino, dary
tina išvada, kad Pekino vy
riausybė pradeda grąžinti kon
tinento Kiniją i pąsaulio bend
ruomenę dėl kelių priežasčių: 
nenori pasilikti viena karo su 
Rusija atveju; nenori susirišti 
tik su viena Rusija ūkiškai, nes 
ji viena negali jos reikalų pa
tenkinti; nebenori pasilikti nuo 
visų atsiskyrusi, nes tai nesau
gu ir nepelninga.

Prez. Nixono administracija 
nekantriai laukia Pekino žo
džio dėl pasitarimų atnaujini
mo Varšuvoje per ten esan
čius abiejų valstybių ambasa
dorius, nes nori ką nors dau
giau pasiūlyti, kad Pekinas su-> 
sigundytų ir su Amerika švel
niau kalbėti.

Nauja Amerikos

Amerikos Lietuvių T-bos su
važiavime lapkričio 14 Chicago- 
je sudaryta nauja valdyba. Pa
gal Alto Įstatus kiekviena gru
pė i valdybą nominavo savo at
stovus Iš katalikų grupės Įėjo 
dr. Kazys Bobelis ir Kazys Klei
va, socialistų — dr. Jonas Va
laitis ir Juozas Skorubskas, 
Tautinės Sąjungos — inž. Vy
tautas Mažeika ir dr. Teodoras 
Blinstrubas, Sandaros — Jo
nas Zūris ir dr. Kazys Šidlaus
kas, L. R. Katalikų Susivieniji
mo — dr. Vladas Šimaitis, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje 
—"“Povilas Dargis. Valdyba iš 
savo tarpo pirmininku išsirinko 
dr. Kaži Bobelį, v * 

politiką, bet ji kritikavo dėl 
Prancūzijos išėjimo iš Nato ka
rinių pajėgų. Tą savo nuomo
nę redakcija ir dabar šitaip iš
reiškė: “Iš tikrųjų, rūpinima
sis Prancūzijos didybe tokiu lai
ku. kada tik valstybių solidaru
mas gali išgelbėti nuo pavo
jų, nuvedė de Gaulle tokiu ke
liu, kuriuo mes negalėjom kar
tu su juo eiti”.

Sutarta Kongreso c?
darbų tvarka

Washinggtonas. — Kongre
sas susirinko nutrauktos sesijos 
baigti senoje sudėtyje, nes nau
joji sesija su naujais išrinktais 
Atstovų rūmais ir kiek pakeis
ta senato sudėtimi pradės dar
bą tik po Naujųjų Metų.

Kadangi demokratų daugu
ma lemia ką svarstyti ir ko ne
svarstyti, nes iki sesijos galo 
dar nebus galima likusio dar
bo baigti, tai jie jau buvo susi
rinkę to klausimo aptarti. Jų 
sudarytas sąrašas pasirodė esąs 
perdaug didelis, todėl abiejų 
partijų vadai nuėjo pasitarti 
pas prez. Nixona.

Ten sutarta pirmiausiai su
tvarkyti dar likusius piniginius 
Įstatymus (atskirų žinybų biu
džetų tvirtinimas), paskui baig
ti svarstyti welfare reformos Į- 
statymą, social security pensi
jų .padidinimą, darbininkų ap
saugos įmonėse vienodų stan
dartų nustatymą. Jei liktų lai
ko, gal dar būtų galima sutvar
kyti ir vieną užsienio prekybą 
liečiantį įstatymą, kuriuo kon
gresas buvo linkęs įvesti im
porto kvotas kai kurioms Ame
rikos įvežamoms prekėms, ypač 
tekstilės gaminiams ir avaly
nei. Bet tas įstatymas vargiai 
tegali būti greit sutvarkytas, 
nes tuo reikalu yra labai gilūs 
nuomonių skirtumai.
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Pagunda pertaisytos komunistų istorijos skaitytojui SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute* 
rial, įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

M. Meškauskienė “patiksit, 
niipą”, skirtą “Lietuvių litera
tūros istorijai”, baigė pasakoji
mais, kaip jai nepasisekė pri
kalbinti demokratinių partijų 
vadų dėtis į bendrą frontą su 
komunistais. Jos pasakojimus 
vertinant, buvo pažymėta ko
munistų tendencija rodyti visur 
ir visuomet komunistų parti
jos įtaką gyvenimo eigai. Ver
tinimą pratęsiant:

•
4. Skyrium tenka kritiškai 

sutikti tuos M. Meškauskienės 
tvirtinimus, kurie sakomi api
bendrintais žodžiais, kad pro
komunistinė “Literatūra” ir jos 
štabas radęs didelio palanku
mo ir pritarimo Lietuvos švie- 

. suomenėje.
Toks teigimas yra prasilenki

mas su istorine tiesa. Jei švie
suomenės opiniją reiškė dau
giau ar mažiau lietuvių žurna
lai, tai “Vairas” (tautininkų) 
dviem straipsniais (1936, 7-8 
nr.) aštriai demaskavo tą žur
nalą kaip marksizmo, komuniz
mo įrankį; apkaltino neleistinu 
universiteto priedangos panau
dojimu tom tendencijom skleis
ti. To meto šviesuomenėje įta
kingiausias žurnalas “Židinys” 
(katalikų) metinėje spaudos gy
venimo apžvalgoje rado reika
lo pažymėti,, kad “Literatūra” 
parodė daug arogancijos ir ni
hilizmo, bet ne pozityvios min
ties: “Nemaža triukšmo ir dar 
daugiau dulkių sukėlė su dide
le arogancija pasirodęs naujas 
lit- "laikraštis “Literatūra”, 
apie kuri buvo susispietęs kai
rysis flangas. Iš jo tono, hiper- 
kritiškų išvadžiojimų, visko, 
kas ne jų skoniui, griovimo 
ir informacijos, nesimatė, kad 
jam rūpėtų literatūros gerovė” 
(1937 nr. 1).

(Tokis hiperkritiškas ir aro-., 
gantinis tonas yra būdingas ir, 
Amerikoje prokomunistiniam 
žurnalam!).

Dėmesio verta, kad nuo 
1937 pavasario perėmęs leisti 
“Literatūros naujienas” Liudas 
Gira tęsė prosovietines tenden
cijas (kaip sakoma L. Enciklo
pedijoje).

Tačiau Lietuvos visuomenės 
gyvenimui ir literatūrai toną

M. MeŠkauskienes pasakojimai ir kiek jie verti (4)

davė ne “Literatūra” ir ne “Li
teratūros naujienos”. Literatū
ros veikalai daugiau rūpėjo N. 
Romuvai, XX amžiui, Vairui, 
Šviesos keliam ir kt.”, rašė Ži
dinys metinėje apžvalgoje 
(1937 nr. 1).

Visuomenės gyvenime opini
ją stipriai laimėjo naujas dien
raštis “XX amžius” (katalikų), 
išleistas tais pat metais ir net 
tą pat mėnesį kaip ir Meškaus
kienės minėtoji “Literatūra”. 
Jis formavo aktyviai antikomu
nistinę ir antisovietinę opini
ją (net Sovietų užs. min. Molo
tovas rado reikalo daryti užsie
nių reikalų ministeriui Urbšiui 
protestą prieš “XX amžiaus” 
karikatūrą, nors ji tiesiogiai lie
tė ne Sovietus, bet •. .L. Girą, 
bučiuojantį Stalino batą’).

Lietuvių šviesuomenės galvo
jimas tarpo mėnesinių žurna
lų “Židinio”, “Vairo” idėjose, 
savaitinės “N. Romuvos”, o 
ypačiai “N. Romuvos” bičiulių 
išplitusiame po visą kraštą są
jūdyje. Tais pačiais metais nau
ja valstybinė mintis prasiver
žė kolektyvo (katalikų) dekla
racijoje “Į organiškos valsty
bės kūrybą”.

Šis sąjūdis jau dominavo lie
tuvių šviesuomenės galvojimą 
savo pozityviom Lietuvos pa
žangos idėjom.

Prarado komunistai ir įtaką 
darbininkų masėje. Prof. Pr. 
Dovydaičio, dr. Dielininkaičio, 
J. Katiliaus ir kt. vadovaujamo
ji Krikščionių darbininkų są
junga išplėtė savo įtaką tarp 
darbininkų tiek, kad jau sovie
tų įgulom atsidūrus 1939 Lie
tuvoje darbininkų mitinguose 
Kaune pasirodę komunistų 
ągitatorįai pačių darbininkų bu- 
vo išmesti laukan.

Tiek šviesuomenė, tiek dar
bininkija, nekalbant jau apie 
ūkininkiją, aiškiai ir sąmonin
gai orientavosi prieš komunis
tus. Šių žmonių negalėjo įtiki
nėjimais ir šauksmais perorien
tuoti nei M. Meškauskienė, nei 
A. Sniečkus, nei L- Gira, ne
kalbant apie nedidelį būrį aka
demikų intelektualų, kurie taip

pat nebuvo joki komunistai, 
tik gyvenę iliuzijom.

Lietuvių visuomenės nusista
tymą tais metais jau tegalėjo 
sulaužyti tik svetima jėga — 
sovietinė raudonoji armija; su
laužyti fiziškai — ,žudymais, 
suiminėjimais, deportacijom.

čia ir pasirodė tikroji ko
munizmo jėga — ne idėja, bet 
smurtas.

5. M. Meškauskienės pasako
jimai tiesiogiai skirti “pataisyti 
istorijai”, kurią netiksliai, jos 
supratimu, surašę “Lietuvių 
literatūros istorijos” autoriai, 
gali turėti ir netiesioginės
reikšmės tiem “Komunisto”

skaitytojam, kurie pajėgia sava- 
rankiškiau bent pagalvoti. To
kiem M. Meškauskienė parodo 
bent pro plyšelius tikrąją ne
priklausomą Lietuvą.

Antai, kada ji vadina to me
to Lietuvą “fašistine”, perse
kiojančia laisves, tai toki žo
džiai gali paskatinti “Komunis
to” skaitytoją susimąstyti: ne
jaugi toje “fašistinėje Lietu
voje” profesoriai turėjo laisvę 
remti priešvalstybinę komunis
tinę veiklą ir tam panaudoti 
net paties universiteto institu
cijas? Tegul mūsų santvarkoje 
profesoriai' pamėgintų remti 
“fašistinę veiklą” — iš profe-

šorių jie pavirstų kaliniais pri
verčiamųjų darbų stovyklose 
arba atsidurtų bepročių namuo
se.

“Fašistinėje Lietuvoje” buvo 
laisvė išleisti net du numerius
žurnalo, nukreipto prieš reži
mą; buvo laisvė eiti su petici
jom pas ministerius, kad pa
leistų politinius kalinius. Ar 
tiek laisvės turim mes sovie
tiniame režime? Kas gi nutiko 
su tais, kurie mėgino demonst
ruoti prieš Čekoslovakijos už
grobimą?

Kiek daug laisvės turėjo pi
lietis toje “fašistinėje Lietuvo
je”—pagalvos ‘Komunisto’ skai
tytojas komunistas, mėginda
mas vyti tą pagundą į šalį, kad 
nenusikalstų savo partijos tikė
jimui ...

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudlmas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

“Lietuvos atsiminimų“ radijo valandėlės New Yorke štabas. Iš k. j d. dr. Jokūbas Stukas, kuris vadovauja 
visai valandėlės programai, toliau pranešėjai — Irena Veblaitienė ir Algirdas Kačanauskas. Valandėlė kitais 
metais minės 30 metų sukaktį. Nuotr. (V. Maželio
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ŠEŠTADIENINES MOKYKLOS SIAURĖJA - KODĖL?

ANTANAS J. 8AVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave.
Woodhaven, N.Y. 11421; telef. 296-2060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8HALIN8-8ALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P*way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernioji 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange; N.J. 0707S.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų ksflbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

kurie dabar galioja muitu apmokėtiems siuntiniams 
į LIETUVĄ ir U.S.S.R.
Suprastintos prekių klasifikacijos, pakeistas muitas 
ant kai kurių daiktų etc.

Sena patikima firma
toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skaičių, 

• tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.
Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą. Jei ne, tai prašome 
pasinaudoti mūsų patarnavimu ir Jūs būsite dėkingas 
mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106; Tel. 215-925-3455

CENTRINĘ ĮSTAIGĄ NEW YORKE: 
220 Park Avenue South New York, N. Y. 10003 

Tel. 212-982-8410
Ar į bet kurį mūsų skyrių ir atstovus:

PHILADELPHIA, Pa. 19123 — 1013 N. Marshall SL 
BALTIMORE, Md. 21224 — 3206 Eastern Ave. 
SO. BOSTON, Mass. 02127 — 390 West Broadway 
CHICAGO, III. 60632 — 4102 Archer Ave. 
CHICAGO, III. 60622 — 2242 W. Chicago Ave. 
CLEVELAND, Ohio 44119 — 787 E. 185th Street 
DETROIT, Mich. 48210 — 6460 Michigan Ave. 
ELIZABETH, N.J. 07201 — 956a Elizabeth Ave. 
HAMTRAMCK, Mich. 48212 — 11415 Jos. Campau Ave. 
HARTFORD, Conn. — 11 Charter Oak Avenue 
KANSAS CITY, Kan. 66102 — 18 So. Bethany 
LOS ANGELES, Cal. 90026 — 2841 Sunset Blvd. 
MIAMI, Fla. 33138 — 6405 Biscayne Blvd.
MINNEAPOLIS, Minn. 55418 — 2422 Central Ave. NE 
NEW BRITAIN, Conn. 06052 — 97 Shuttle Meadow Ave. 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107 — 5524 So. 32nd Street 
PARMA, Ohio 44134 — 5432 State Road 
PITTSBURGH, Pa. 15222 —348 Third Avenue 
ROCHESTER, N.Y. 14621 — 683 Hudson Avenue 
NEW YORK, N.Y. 10003 — 101 First Avenue 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122 — 1236 9th Avenue 
SEATTLE, Wash. 98103 — 1512 N. 39th Street 
SOUTH RIVER, NJ. 08882 — 168 Whitehead Ave. 
WORCESTER, Mass. 01604 — 82 Harrison St. 
TRENTON, N.J. 08611 — 730 Liberty Street
VINELAND, N.J. 08360 — Parish Hall, West Landis Ave. 691-8423

WA 5-8878 
Dl 2-2374 

AN 8-8764 
254-4144 

BE 5-7788 
486-1836 

TA 5-7560 
354-7608 
365-6350 

203-249-6255 
AT 1-1757 

382-1568 
FR 9-8712 

788-2545

731-8577 
749-3033 

GR 1-3712 
BA 5-5923 
OR 4-3930 
LO 4-7981 
ME 3-1853 

257-2113 
798-3347 

LY 9-9163

Švietimo gairės 3 nr. storas 
— 96 pusi. Jis labiau nei kiti 
numeriai turi specialių pedago
ginių metodinių svarstymų bei 
informacijų, įdomių tėvam ir 
šiaip jaunimą sekantiem. Tos 
rūšies įdomūs savo konkretu
mu mūsų laikų “Jaunimo psi
chologija” (dr. R. Kriaučiūno), 
“Vaizdinės priemonės vaikų dar
želio mokyme” (Janinos Jukne
vičienės) ir ypačiai “Amerikie
tiškų metodų pritaikymas lietu
viškoje mokykloje” (Dalios Or
entaitės), “Tautinių šokių ir 
žaidimų programa lituanistinė
se mokyklose” (Jadvygos Ma
tulaitienės), taip pat “Dvikal
bių vaikų tarties taisymas (pro- 
fes. A. Salio). Tarp informaci
nių apžvalginių, kurie rodo rea
lią lituanistinio švietimo padė
tį, dėmesį patraukia “Nepa
sakytos nuomonės” (A- Rinkū- 
no). Jis informuoja išvadas iš 
Dainavos mokytojų stovyklos 
pranešimų ir nebuvusių prane
šimų.
Apie mokinių skaičiaus mažėji
mą:

“Vienu metu stovykloje iš
klausėme apie 20-ties mokyklų 
vedėjų iš JAV-bių ir Kanados 
pranešimus. Visuose tuose pra
nešimuose pagrindinis nusi
skundimas buvo mokinių skai
čiaus mažėjimas. Kaip pavyzdį 
galima paminėti Toronto (Ka
nadoje) šeštadieninio mokyklą, 
kuri prieš keleris metus turė
jo 620 mokinių (didžiausia 
šiaurės Amerikoje tokio tipo 
mokykla), o pereitais mokslo 
metais buvo 540, vadinasi, su
mažėjo apie 13 proc. Kitose vie
tovėse būklė pasirodė dar blo
gesnė. Švietimo vadovai JAV- 
bėse ir Kanadoje šį reiškinį ste
bi jau eilę metų ir yra padarę 
daug pastangų pasukti ratą at
gal. Jie veikė per spaudą ir su
sirinkimus, kreipėsi pagalbos į 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kes, bet visa tai mažai padėjo. 
Ir ateina mintis, kad reikalas 
išėjo iš mokyklos apimties ir

SPAUDA

pateko į šeimas. Dėl mokinių 
mažėjimo iš tikro pirmoji kal
tė tenka ne mokyklai, bet šei
mai .. .Gal būt, reikėjo pereitus 
metus skirti ne mokyklai ir šei
mai, bet tik šeimai...”

“Nors šių metų studijų savap 
tė neturėjo nė vienos šeimai 
skirtos paskaitos, tačiau šis rei
kalas tai vienur, tai kitur buvo 
bent kiek paliestas. Pirmiausia 
iš vedėjų pranešimų buvo ma
tyti, kad visoje eilėje mokyklų 
jau veikia priešmokykliniai dar
želiai ir kad dėl to pirmųjų sky
rių mokinių skaičius parodė 
tendenciją didėti- Tai be galo 
svarbi idėja. Švietimo vadovai 
turėtų dėti visas pastangas, 
kad tokie darželiai atsirastų be 
išimties visose liet mokyklo
se. Kelių mokyklų vedėjai pra
nešė apie labai sėkmingus jų 
turėtus tėvų ir mokytojų susi
rinkimus vienokia ir kitokia 
forma. Tai kita svarbi idėja. 
Gal reikėtų ją pastūmėti kiek 
toliau ir įsileisti tėvus į klases 
pamokų metu, taip kaip tas da
roma moderniose anglų-ameri
kiečių mokyklose .. .PLB švie
timo taryba pereitais metais 
dar buvo metusi idėją sudaryti 
apylinkėse nuolatinius tėvų- 
mokytojų ratelius, anglų Pa
rent-Teacher draugijos pavyz
džiu”.
Apie mokslo priemones:

“Modernioje metodologijoje 
šalia vadovėlio didelė reikšmė 
tenka mokyklos bibliotekai. 
Apie šį reikalą, deja, buvo 
kaip ir neužsiminta. Net ir ve
dėjų pranešimuose berods tik 
viena mokykla (Cicero) pasisa
kė biblioteką turinti... Daug 
mokyklų dar tebėra neįsigiju- 
sių Lietuvos geografijai ir da
linai istorijai eiti mokomųjų 
skaidrių, Kanados L. B. švieti
mo komisijos pagamintų” 
Apie mokytojų atlyginimą:

“Turime jau eilę mokyklų,

kurių metinis biudžetas siekia 
keliolikos tūkstančių. Mokyto
jų atlyginimas kai kuriose JV 
mokyklose siekia net iki 3 dol. 
už pamoką, o vidurkis JAV ir 
Kanadai bus apie 1.50 dol. už 
pamoką. Didelis lietuviškųjų 
mokyklų mecenatas yra JAV- 
bių Lietuvių Fondas, kasmet iš 
pelno skirdamas virš 10,0 0 0 
dol. švietimo reikalams”.
Apie generacijas:

“Tie, kurie daug kalba apie 
generacijų skirtumą, turėtų pri
dėti “gal tik politikoje”. Ten, 
kur nepolitikuojama, o dirba
mas ramus kultūrinis darbas, 
generacijų skirtumo mūsų tar
pe beveik nėra. Jei kas tuo ne
tiki, tegul atvyksta į mokytojų 
studijų savaitę kitais metais... 
Kai jauniesiems vieną kartą 
sutapo lietuvių kalbos paskai
ta su vyresniaisiais kartu su 
vyresniųjų mokytojų posėdžiu, 
jie panoro posėdžiauti su vy
resniaisiais kartu, patys pa
siūlydami savo paskaitai skirtą 
laisvalaikį. Taip ir buvo pada
ryta, ir vyko visą savaitę. Kur
čia generacijų skirtumas? Ar $ 
nėra jis tik mums svetimųjų į- į 
kalbėtas?

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932,________________________________ ,______
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI - FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.___________________ __________________
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 - 12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.
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ESPERANTININKAI

Vilniaus spauda kalba apie 
tarptautinės esperanto kalbos 
entuziastus (“Komj. “Tiesa”, 
rugp- 23).

Sovietų Sąjungos esperanti
ninkai, 200 žmonių, atvykę iš 
40 miestų ir iš Lietuvos, daly
vavo Baškirijoje, 12-je jaunųjų 
esperantininkų darbo ir poilsio 
stovykloje. Joje pripažinta, kad 
geriausiais esperantininkų klu
bais, visos Sov. Sąjungos mas
tu, pripažinti du klubai Klaipė
doje ir Vilniuje ir trečiasis 
Ufos mieste. Vilniečiai Baški
rijoje gavo specialų prizą, o 
Vilniaus atstovas Vytautas ši
las buvo išrinktas Sovietų S- 
gos jaunųjų esperantininkų klu
bų tarybos pirmininku. (Elta)

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------  Gėlės įvairiom progom --------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212 - 441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, IU. 60629 — Tel. 312 - 476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis 1

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris M (Jochen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL LITAS Travel Servlcė parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiikai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Nauji žmonės jau atėjo

LB naujojo tarybos prezidiumo posėdis

30 mėty su kaupu, kai Lietuva okupuota tai vienų, tai antrų ir vėl tų pirmųjų, 30 metų gyvename įtampą dėl Lietuvos nelaisvės. 30 metų rodome desperacines pastangas savo kultūrai palaikyti.Per tuos eilę metų yra žymių atmainų. Dingo beveik skirtumas tarp vadinamų senųjų ir naujųjų ateivių- Per tą laiką ir vadinamoj naujojoj ateivi- joj pasikeitė kartos. Naujosios ateivijos vyresnioji karta, augusi ir brendusi Lietuvoje, traukiasi ar iš gyvenimo ar iš veikimo, ir jos vietoje ateina vadovauti jau vidurinė karta, gimusi Lietuvoje, bet mokslus baigusi ir subrendusi jau šiame krašte. Paskui ją į vadovaujamas pozicijas ateina jau ir jaunesnioji karta, čia visiškai išaugusi ir Lietuvos nemačiusi.Ir tai pastebime visose srityse. Literatūroje reiškiasi dar vyresnioji karta savu stilium, bet reiškiasi ir jaunesnioji nauju stilium, kuris yra populiarus šio krašto aplinkoje. Moksle pernai ypatingai pasireiškė vidurinė karta mokslininkų suvažiavime. Organizaciniame gyvenime šiemet ypatingai pasižymėjo vidurinės ar net jaunesnės kartos persvara vadovybėse.Turime galvoje ateitininkų kongrese dominavusį jaunimą ir kongreso išrinktoje taryboje jaunimo persvarą. Panašiai yra šiemet išrinktoje Amerikos L. B. taryboje: jos prieky (V. Ka- mantas), valdybos prieky . (V. Volertas); Vliko prieky jau nuo seniau vidurinės kartos žmogus (K. J. Valiūnas), Alto prieky prieš savaitę išrinktas vidurinės kartos žmogus (K. Bobelis), Rašytojų prieky vidurinės kartos žmogus (L. Andriekus)- šeštadieninių mokyklų persona- , le ima vis stipriau reikštis jaunosios jėgos.
Savo misiją vyresnioji karta daugiau ar mažiau atliko: išlaikė Lietuvai politinės laisvės il

gesį; neprarado kultūrinės pažangos pastangų.Išlaikė labiau užsidarydama savyje ir atspariai neįsileisda- ma iš šalies besiveržiančių įtakų.Vidurinės ar jaunesnės kartos veikime stebim jų reiškimąsi naujom formom, naujom priemonėm, kuriom jie gali lengviau prieiti prie šiame krašte augusio žmogaus —lietuvio ir nelietuvio.Stebim jų dvasią — gal mažiau kovingą ir mažiau atsidėjusią, savo tarpe tolerantinges- nę, atviresnę, daugiau individualistinę ir praktiškesnę.Bet negalim nepastebėti, kad ji paveldėjo laisvės siekimą savo gimtojo krašto žmonėm, lietuvybės išlaikymo dvasią ir kultūrinės pažangos troškulį.Šitokį žmonės jau ima vadovauti ir lietuviškam gyvenimui duoti toną.
★

Latvijos lapkričio 18Praeitin atsigręždami, negalime neprisiminti lapkričio 18— tai diena, kuri latviam yra tos pačios reikšmės kaip lietuviam Vasario 16.Latvijos nepriklausomybei teko patogesnės sąlygos kaip Lietuvai — teko jai kovoti atkakliau tik su vienu priešu. Ir jos civilizacijos raida buvo paveldėta pažangesnė, nes ji neturėjo spaudos draudimo, o jos miestinė kultūra buvo stipresnė.Bet sovietinė 1940 metų agresija ir dabartinis imperializmas ištiko lygiai visas tris Baltijos respublikas.. Ten jom tenka bendras vargas, o čia tenka bendra kova dėl laisvės.Šalia bendro darbo diplomatinėje plotmėj, Pavergtos Europos darbuose, baltiečių bendruomenėse iškilo dar ir specialus bendradarbiavimas: bendra kova dėl rezoliucijos Kongrese, bendra veikla propagandoje tarp J. T. delegatų; specialiai dar krypsta dėmesys į bendrą

JAV Lietuvių Bendruomenės 
naujasis tarybos prezidiumas 
savo pirmam posėdžiui susirin
ko lapkričio 8 E. ir dr. A. Raz
mų namuose, Joliet, Ill. Posėdy
je, be šeimininko vicepirminin
ko dr. A. Razmos, dalyvavo pir
mininkas Vyt. Kamantas, sek
retorius Vacį. Kleiza ir iš Cle
veland© atvykę vicepirminin
kai dr. E. Lenkauskas ir dr. S' 
Matas.

Svarstyta visa eilė skubių 
klausimų bei aptarta tolimesnė 
tarybos darbo eiga.

Vienu iš pirmųjų tarybos už
davinių yra naujosios centro v- 
bos tvirtinimas. CV pirminin
kas Vyt. Volertas jau pristatė 
savo kolektyvą, kurio tvirtini -mas bus pravestas korespon- denciniu būdu. Kiekvienas tarybos narys slaptu balsavimu pasisakys dėl naujos centro v- bos sąstato. Balsų skaičiavimą vykdys prezidiumo nariai, stebėtojais pasikvietę JAV LB garbės teismo atstovus.Kadangi Cleveland© sesijoje buvo nutarta ateityje tarybos darbą vykdyti komisijų pagrin dais, prezidiumas netrukus at- siklaus tarybos narius, kurioje komisijoje jie nori dirbti. Yra numatytos šešios komisijos: 1) kultūrinių reikalų, 2) švietimo reikalų, 3 organizacinių-ad- ministracinių reikalų, 4) jaunimo reikalų, 5) politinių-infor- 
darbą baltiečių mokslininkų, labiausiai vidurinės kartos mokslininkų, konferencijos šių tautų moksliniam kultūriniam darbam išnešti i viešuma.Tai pažangos ženklas Latvijos, Estijos ir Lietuvos ateičiai- 

Lietuvių Bendruomenės VI Tarybos prezidiumas. Iš k. j d. dr. Razma, dr. E. Lenkauskas, Vytautas Kaman
tas — pirmininkas, V. Kleiza, dr. S. Matas. Nuotr. A. Gulbinsko

marinių reikalų ir 6) ekonominių-finansinių reikalų.Šios komisijos savo konkretų darbą pradės kitoje sesijoje, kurią naujasis CV pirmininkas V. Volertas siūlo šaukti 1971 sausio 16-17 Philadelphi- joje. Siūlymui prezidiumas vieningai pritarė, tačiau galutinį žodį dėl sesijos vietos ir laiko tars kiekvienas tarybos narys. Sesijos darbotvarkėje numatoma svarstyti naujos centro valdybos pateiktus planus, aptarti bei papildyti tarybos sudėtį, atsižvelgiant į Cleveland©
ATGYJA NEBEVEIKĘ BALFO SKYRIAI1969 m. Balfas minėjo 25 metų savo darbo sukaktį. Pirmasis Balfo pirmininkas buvo kan- J. B. Končius. Jis vadovavo Balfui 20 metų. Nuo 1964 jis Balfo garbės pirmininkas. Balfui įsisteigiant, jis "buvo Mt. Carmel, Pa., parapijos klebonas. Jo iniciatyva Pennsylvani- jos valstybėje 2-3 metų laike įsisteigė apie 30 Balfo skyrių — daugiau nei bet kurioje kitoje valstybėje. Pittsburgh© mieste veikė net 7 skyriai: South Side — 9, 26 ir 30-tas skyriai.Juose aktingiausi balfininkai buvo -— kun. J. Skripkus, V. Jakštis, S. Aleliūnas, F. Rodgers. A. Mažiukonis, kun. P. Lunskis, A. Paleckis, A- Mažeika, A. Sadauskas, E. Miller, F. Bernoth. A. Gutauskienė, J. Šuopys, S. Aleliūnas, J. Pūkas.North Side — įsisteigė 40, 43-tas, Homesteade — 54 ir Braddocke !ltl-tas skyriai. Čia 

sesijoje padarytą nutarimą 
New Yorko apygardos atstovų 
atžvilgiu, pasisakyti LB lėšų 
telkimo ir kitais reikalais.

Praėjusi sesija įgalioja pre
zidiumą sudaryti naują LB įsta
tų keitimo komisiją. Apsvars
čius visas galimybes, buvo pa
sisakyta už tokios komisijos su
darymą vienoje vietoje. Ta vie
tove parinktas Detroitas ir ja
me gyvenantieji tarybos nariai; 
dr. K. Keblys, A. Rugienius ir 
N. šlapelytė pakviesti sudary
ti komisijos branduolį.

veikliausi buvo kun. J. Misius, V. J. Količienė, B. Rumbaus- kienė, V. Sadauskas, J- Mara- dulskis, kun. A. Jurgutis, A. Klasauskas, kun. E. Vasiliauskas, J. Grebliūnas, E. Monke- lienė, J. Puskunigienė, C. Ser- jotis, M. Sestok. Čia suminimi valdybų nariai. Savaime suprantama, kad jiem talkino žymus skaičius šaunių lietuvių.Tie visi skyriai 1944-45 surinko vagoną drabužių ir maisto. 1947 vieša miesto rinkliava davė apie 3,000 dolerių. Pinigams telkti buvo ruošiami piknikai, banketai, koncertai ir kitokie parengimai- Du kartu buvo pakviestas koncertuoti Čiurlionio ansamblis iš Cleveland©, Ohio. 1954 buvo pasiųsta per 200 Care pakietų i Vokietiją.Kai kurių skyrių veiklai susilpnėjus, buvo įkurta Balfo apskritis. 1954 jos valdybą sudarė: pirm. Jurgis Žilinskis, vice-i

Šalia šių pagrindinių klausi
mų aptarta visa eilė techniškų 
reikalų ir padėti pagrindai to
limesniam sklandaus darbo 
vykdymui.

Posėdžiui besibaigiant, atvy
ko PLB pirmininkas S. Barz- 
dukas, PLB vicepirmininkė jau
nimo reikalam M. Lenkauskie
nė ir II-jo pasaulio lietuvių jau
nimo kongreso komiteto pir
mininkas R. Sakadolskis. Buvo 
pasidalinta mintimis įvairiais 
PLB valdybos, JAV LB tarybos 
ir • pasaulio lietuvių jaunimo 
pirm. Veronika Količienė ir J. Taoras, sekr. A. Krapavi- čius, ižd. A. Paleckis, iždo globėjai J. Grebliūnas, ir A. Gutauskienė. 1944-54 laikotarpyje Pennsylvanijos valstybės balfininkai surinko 51,487 dolerius ir 279,000 svarų daiktinių gėrybių.Balfo našlaičių globos komi? tetui įsisteigus, kelerius metus jam pirmininkavo V. Količienė. Lietuviai našlaičiai buvo apgyvendinti St- Francis Acade-i my for Girls, Pittsburghe, vila Joseph Marie, Newton, Pa., ir kitur. Seselės davė našlaičiam bendrabutį ir mokslą, o rūbais,
OKUPUOTOJE LIETUVOJE

VIS TIEK PLANŲJau eilė metų girdime nusiskundimus ; Lietuvoje • tebetrūksta daržovių, nors pastaruoju metu daržininkai gyventojų stalui jų patiekia kiek daugiau. “Tiesoje” (rugp. 30) rašoma iš Klaipėdos: daržovių augintojams trūksta patyrimo, ir jie kartais . . .beplanuodami persistengia. Esą bloga tai, kada ... išauginamas geras daržovių derlius. Tokiu atveju laužoma gaivą, kur padėti daržoves, kurios nebuvo numatytos sutartyse? Štai, Plungės rajone, Rietavo sovehoze netikėtai gerai užderėjo ankstyvieji kopūstai, jų gauta keliasdešimt tonų, ir.. - prekybininkai jų kratosi. Pasirodo, kad pagal sutartis ūkis7 privalo kopūstus patiekti tik spalio mėn.Prekybininkai atsisako priimti daržoves, gi daržovių parduotuvės ir valgyklos liko tuš- 

kongreso reikalais. Jautėsi, jog šie mūsų bendruomeninės veiklos branduoliai siekia nuoširdaus tarpusavio bendravimo ir jėgų derinimo bendruose darbuosePosėdžiui pasibaigus, pasikalbėjimai tęsėsi vaišingoje E. ir dr. A. Razmų globoje. Visi dalyvavusieji reiškė nuoširdžią padėką mieliem šeimininkam.Kitas prezidiumo posėdis numatomas gruodžio pradžioje drauge su naujuoju CV pirmininku V. Volertu bei jo valdybos nariais. LBTi

pramogomis, švenčių ir vasaros atostogomis teko aprūpinti ir lėšas apmokėti —pirmininkei. Visi našlaičiai išėjo mokslus ir sėkmingai įsijungė į gyvenimą.Laikui bėgant, daug ankstesnių ateivių išėjo į anapus, visi tremtiniai sėkmingai įsikūrė. Balfo daugelio skyrių veikla nusilpo. Reikia džiaugtis, kad paskutiniais laikais sustingimas dingsta, pav. spalių mėn. pradžioje po ilgos pertraukos Phi- ladelphija išsirinko naują valdybą — pirm. J. Lukas, vice- pirm. kun. K. Sakalauskas, sek- ret. Irena Matonienė, ižd. Henrikas Misliauskis ir valdybos narys švietimo reikalam K. Ci- kotas- Linkime geriausios kloties. G.R.J.

PLANAI KLIUDOčios. Anksčiau, liepos mėn. panašiai įvyko su vieno Žemaitijos ūkio paruoštais ridikėliais bei žieminiais kopūstais.-. Jie buvę geri, bet... juos tekę nurašyti. Dėl panašių nesutarimų kaltinama Vilniuje veikianti vadinama Prekybos ministerija.(Elta)
Pinigai gauti, o namų nėra.“Tiesoje” (rugs. 1) nusiskundžiama, kad Kapsuko (Marijampolės) raj. Igliškio kolchoze vadovai prieš trejus metus kultūros namų statybai buvo gavę 200,000 rublių, bet. • .namai nepastatyti.Kretingoje jaunimas linksminasi pradžios mokyklos salėje, kur ankšta ir tvanku. Muzikos čia nedaug teišgirsi... Į salę prisirenka paauglių, kurie triukšmauja ir pešasi.. ■.Iš Kelmės rajono skundžiamasi: “Petras Pocius su žmo-
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(42)
Elgeta Raulas kas metai da

ro sau dviem mėnesiam atosto
gas; jis eina vasarą į dvarą da
boti sodno. Ten gauna valgy
mą ir tris rublius į du mėne
siu — tiek ir tereikėjo daboti 
sodną. Pareigą atliekti gerai, 
pertai kas metai kito ko nesam
do, tik jį. Susidraugavo Raulas 
su dvaro urėdu, jaunu vaikinu, 
bajorų kilmės. Vieną sykį ir sa
ko jam Raulas:

— Ponaiti, ponaiti, ką aš 
šiandien sapnavau, kad žino
tum ...

— Pasakyk gi, Rauleli, man 
savo sapnį. Jeigu geras, gal ir 
aš tokį susapnuosiu.

— Susapnavau ir nusigan
dau, ir dabar tebesu nusigan
dęs.

— Sakyk, meldžiamas, grei
čiau. Te papirosą.

— Nagi, va: sėdžiu aš šią
nakt ten ant akmens ir nemie
gu. Išgirdau — šaukia mane 
tėvas, mano tėvas: “Jūzapail”, 
dar sykį: “Jūzapail” Sakau: 
“Ko, tėveli brangiausias?” Vėl 
tėvas sako: “Eik į Lomius pas

Lubiną! Gale jo tvarto yra di
delis akmuo, tu tą akmenį ži
nai. Po tuo akmeniu pakasti pi
nigai. Kai tu tuos pinigus iš
kasi, tai tu tokius mūrus mū- 
ravosi, kaip Knips kad mūra- 
vojo.” Puoliau prie tėvo verk
damas, norėjau pasveikinti, 
tuom tarpu išbudau. Pamačiau, 
kad mano buvo užmigta. Pasi
jutau sukaitęs ir ašaros bėga. 
Matai, ponaiti, koks sapnys.

— O ar tu žinai, tą vietą, kur 
tėvas sakė?

— Žinau, kaip nežinojęs. Ma
no ten vaikščiota. Ir akmenį ga
le tvarto žinau.

— Rauleli, Rauleli, kai palik
si ponu, manęs neužmiršk.

— Kas mane pažįsta elgeta, 
tas pažins mane ir ponu, — 
atsakė Raulas-

Kitą sykį urėdas, užmiršęs 
apie pinigų radimą, kalbina 
Raulą iš kitos pusės:
— Ar žinai, Rauleli, kai aš 

pasensiu, eisiu elgetauti per 
žmones. Juk tau, štai ko dabar 
trūksta? Gyveni be rūpesčio, 
Dievo apveizdoje.

— Ne kvailiams ir elgetauti.

— Tai ar tu, Raulai, mane 
tiek kvailu laikai, kad aš nė 
nuo šunų neatsiginčiau, nė 
poterių nepakalbėčiau?

— Ne, tamsta, ponaiti, ne 
kvailas. Aš tik sakau, kad ir 
elgetauti reikia su išmanymu. 
Kvailas menkai tepririnks. Ana- 
va, poniškiai žmonės varginges
nį už karališkius. Jų bakanai 
mažesni, pailgi, siauručiai. Kad 
atriekia griežinį — tik tik 
griežinėlis; pereini kaimą—tu
ri pridėjęs tarbos galiuką. Ta 
duonelė bėralinė, tarboje susi- 
trina, į trupinius pavirsta. Nei 
ją valgyti, nei ką. Paršams su
šertame, ir gana. Eini, brač, į 
karališkius žmones. Oho, baka
nai tokie, kad boba vos suval
do. Atriekia griežinį, yra ko į 
tarbą dėti. Kelis kiemus perei
ni — jau tarba pilna. Antra 
vertus, tai ir nuo šunų reikia 
mokėti gintis, be to į dvaro vir
tuvę neįeisi.

— Man užtektų ir pas muži
kus vaikščioti,— sako urėdas-

— Pas mužikus eidamas, ži
nok vardus šeimininkų, pami- 
navok jų patronus, pasimelsk 
už dūšias, kur išsiskyrė iš tų 
namų, tai bus gerai. Visada su
minkštėja širdys — mėsos šmo
telį atneša. Pernai, vaikščioda
mas po baisogalius, užtikau lai
dotuves — gi man šeimininkė 
šmakšt ir padavė apynaujį mi
linį apsiaustą. “Pasimelsk už 
dūšią Valentino”, — sako. Su 
dovana tiesiai patraukiau ant 

namų. Kai pamatė brolis, tams
tų skerdžius: “Dovanok, broly
ti, man tą apsiaustą.” Užpuolė, 
ėmė prašyti, aš ir atidaviau. 
Manau sau: man naujo nerei
kia, man palaikis geriau, o bro
lis drabužiu labai suvargęs. Aš 
jam ir tabokos nuperku, šelpiu 
visuom kuom. Sužinojo ponas, 
kad aš apdovanojau jo sker
džių, ir sako man: “Tu, Raulai, 
geras žmogus.” Tamsta, po
naiti, čia pirmi metai, o aš šeš
ta vasara, kaip mets į metą da
boju sodną. Vieną sykį sėdžiu 
naktį, prie obelies, atsirėmęs, ir 
matau: eina pakaladninkiu du 
vaikėzu, paskui išsitraukė du 
kaladninku, sulindo į sodną ir 
renka obuolius, dedasi į antį. 
Manau, ką čia jums daryti, juk 
aš jūsų nesugausiu. Rinkitės— 
gal prie manęs arčiau prieisite. 
Gi jie prisirinko ančius ir pro 
skylę vėl išlindo, toliau nuo 
tos obelies nėjo. Na, manau 
sau, jums pasisekė tuom sy
kiu, gal ir ryloj ateisite. Ant ry
tojaus pasiprašiau savo brolį į 
talką, persakiau jam, kaip yra- 
Sakau: “Vakar buvo, daviau 
pasirinkti, paragauti, tai jie at
eis ir šiandien.” Skerdžių pa
stačiau į vidurį sodno ir sa
kau: “Kai sueis ir paeis toliau 
nuo kaladninko, tai tu imk rėk
ti ir šauk žmones ” Aš pats nu
ėjau prie skylės, atsistojau už 
medžio ir stoviu. Valandą pa
stovėjęs, pamačiau — beateiną 
pakaladninkiu ne du, bet ketu

ri. Sulindo į sodną ir pasklido 
visur. Stoviu, turiu lazdą ran
koje ir manau — bus darbo. 
Tik skerdžius kaip suriks: “Va
gys, vagys!...” Gi jie atgal prie 
skylės; aš čia pat stoviu ir kiek
vienam su lazda per nugarą 
niukt, niukt... Lankoje ganė 
arklinis, su juom ir šunys bu
vo. Šunys sujudo vytis vagis. 
Kas lojimo, kas riksmo. Rytą 
sužinojo ponas, kas buvo nak
tį — ir mums su broliu po gri- 
vinę ant tabokos makt makt. 
O man sako: “Kol tu sveikas 
būsi, man niekas kitas sodno 
nedabos ” Tai mat, tamstele, 
kaip reikia ponams įtikti.

— Ponas būt geriau pagyręs, 
kad būtum kurį nutvėręs, — 
sako urėdas.

— Tai mat, ponaiti, nebūk 
perdaug nei saldus, nei kar
tus. Saldų nuris, kartų išspjaus. 
Vis negera. Einu per žmones: 
nusidėčiau — bevainotų ir duo
nos neduotų. Dabar gi vaikai 
gavo po lazdą per nugarą, nie
kam nesigirs; aš žinau, kieno 
vaikai yra, bet deduos nežinąs, 
nepažįstąs. Kad būčiau suga
vęs, kiek čia būtų piktumų, bar
nių, o vis man atsilieptų. Ge
riau taip: “Tarnauk Dievui, ne
užmiršk ir velnio”- Aš per 
daug išsiplepėjau. Tamsta ma
no kalbos niekam nesakinėk.

— Zinai gi, kad nesakysiu. 
Ką mudu šnekame, mudviejų 
tarpe ir paliks, — sako urėdas. 
— Kodėl tamsta neprisijunkini 

šunies prie sodno? Būtų leng
viau, per šunį niekas neateitų.

— Gi kad ir taip niekas nei
na. žinai, ponaiti, kad elgeta su 
šunimis nesugyvena. Dėl jų el
geta turi nešioti lazdą ir rimbą. 
Valatkaičių dvare buvo pa
šaukti pikti šunys ... “Ar aš 
dėl šunų aplenksiu dvarą?”— 
manau sau. Einu. Paėjau pa- 
dvarija kelis žingsnius ir apni
ko. Kalė pasiučiausia, lenda 
prie kulnų. Dar prieš ateidamas 
įsirišau į galą rimbo vinį. Gi 
kai pašiaušiu rimbu pažemiu, 
lyg dalgiu — kliudžiau kalei 
per koją. Jau tai užteko: nuėjo 
į šalį ir atsitūpė; pagal ją ir 
kiti šunys sutūpė, nė vienas 
nė vamt. Einu tiesiai prie po
nų gonkų. Priėjau, atsisėdau ir 
kalbu poterius, ir vinį išėmiau 
iš rimbo. Girdžiu, ateina po
nas. Mat, jis, išgirdęs šunis, žiū
rėjo pro langą ir matė, kad aš 
greitai nugrasinau šunis. Pri
ėjo: “Kame tavo rimbas?” Ap
žiūrėjo: “Geras rimbas. Aš žiū
rėjau, kad šunys tavęs nepasi 
verstų.” — “Ne, sakau, šunys 
manęs neloja. Ką veiks ir pasi
vertę: elgetos šuo neėda.” Iš
siėmė ponas ir davė man — ne
daug, dešimtį grašių, ir sako: 
“Palūkėk.” Palūkėjau — mer
gaitė išnešė kvietienio ragaišio 
gerą gabalą. Išeidamas iš dva
ro, šunies nemačiau nė vieno. 
Matai, ponaiti, koks mūsų pa
šaukimas, kokius mokslus ir ko
kias klases turi išeiti elgeta.

na ir šešetu mažų vaikų gy
vena Kražių kolchoze. Jis nie
kur nedirba, tik girtauja. Vai
kai auga pusalkaniai ir nuply
šę.” (Elta)
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— Ar nepasapnavai šian
dien ko gero? Meldžiamas, Rau 
leli, kai eisi į Lomius, neik vie
nas, veskis ir mane. Abiem bus 
drąsiau. Man kiek duosi, tiek 
gana. Kad ir nieko neduosi, ir 
tai gerai. Aš padėsiu parnešti. 
Man gerai, kad aš žinosiu, kad 
tamsta ponu palikai.

Tuom baigėsi pašneka Raulo 
su urėdu. Sis nusiraškė kelis 
obuolius, atsisveikino ir nu
ėjo, o Raulas vienas sau šne
ka:

— Ne tokiems ištižėliukams 
vaikščioti elgetos pėdomis. Ką 
tu belaukęs senatvės? Dabar pa
mėgink su manim pavaikščioti, 
paelgetauti.

Dar apie kitą elgetą. Gyve
no mūsų kaimoje kurpius ir 
siuvo visiems batus ir batukus. 
Užprašydavo jį į namus ir mo
kėdavo už batų porą du auk
sinu, už batukų pasiuvimą — 
dvi grivini. Batus siūti patek
davo dvi dieni, batukus — vie
ną dieną. Anų dienų išlygo
mis nebuvo tai pigu, nes už du 
auksinu galima buvo nupirkti 
sieką rugių. Pats kurpius pas 
ūkininkus gerai valgė, o šeima 
iš jo uždarbio neblogai mito. 
Reikėjo tokios nelaimės' kad 
kurpius susirgo ir numirė.

(Bus daugiau)



DARBININKAS 1970 m-, lapkričio 20 d., no. 76

Dail. Antano Petrikonio parodoje, kuri buvo Kultūros židinyje lapkričio 14-15 Nuotr. R. Kisieliaus

DAIL. ANTANO PETRIKONIO PARODA NEW YORKE
Lapkričio 14-15 Kultūros ži

dinyje Brooklyne buvo sureng
ta Chicagos dailininko Anta-, 
no Petrikonio paroda, kurioje 
buvo išstatyta 40 paveikslų. 
Rengė Skaučių Seserija, kuriai 
vadovauja Lilija Milukienė. Pa
roda turėjo gražų pasisekimą. 
Ją. aplankė daug žmonių, par
duota 21 paveikslas.

Atidarymas
Pats dailininkas negalėjo da

lyvauti šioje parodoje. Jis pa
veikslus iš Chicagos atsiuntė 
keletą dienų anksčiau, ir jie 
penktadienio vakarą jau buvo 
sukabinti.

Atidarymui buvo parinktas 
šeštadienis, 2 v. popiet. Laikas 
kiek nepatogus, bet kitaip ne
galėjo. Tą pati vakarą buvo 
mokyklos pokylis, sekmadienį 
— visa eilė parengimų. Ren
gėjos prisitaikė prie kitų ir sa
vo parodos atidarymą padarė 
2 v. popiet.

Į atidarymą susirinko ne tiek 
daug žmonių, kaip paprastai su
sirenka, kai laikas patogus. 
Skaučių Seserijos vadeivė Lili
ja Milukienė trumpu žodeliu 
parodą atidarė ir pakvietė šia 
proga pakalbėti Paulių Jurkų, 
kuris prisiminė ir kitas Chica
gos dailininkų parodas, apibū
dino dail. Petrikonio paveiks
lus, jų techniką, kaip į pa
veikslą žiūrėti parodos lankyto
jui. Užbaigiant atidarymą, šei-

TĖVAI IR TUŠTI NAMAI
PETRAS MELNIKAS

(Tąsa iš 74 nr.)
— Elena ...—jis jai rimtai 

kalba. — Dabar mes vieni. Vai
kai išskrido. Ką dabar veiksi
me, Elena? Ar girdi? Dabar, 
kai namai ištuštėjo?

— Taip. Namai dideli ir tuš
ti, Jonai. Ką darysime ...?

— Tušti. Bet ar tai taip svar
bu? Aš ką kitą galvojau...

— Ką?
— Elena, aš myliu tave.
Nustebusi ji padeda žirkles 

į salį ir ilgai žiūri į Daubša- 
Lyg pirmą kartą jį mato. Po 
valandėlės ji lyg save klausia:

— Ką su namais darysim?
— Nieko, — jis sako, pasi

lenkia, ištiesia ranką ir, po jos 
smakru pakišęs, verčia pakel
ti galvą. Nesiseka. Ji nenori 
parodyti jam savo akių ... Jos 
ilgos blakstienos liūdnai dre
ba.

Pagaliau smalsumas laimi. 
Jo nebylumas ją sukrečia. Jai 
sudreba antakiai, viena akis 
daugiau prasidaro, atidengda
ma juodą lėliukę, ir ji klauso
mai žiūri į jį.

•
Namas didelis. Jis tuščias — 

jame nėra Rimo, jame nėra 
Martos, o kai Elena, lyg sap
nuodama, varto laikraštį, žiūri 
į prekes, madas, salione dirb
tinės gėlės kužda: kas laimę 
dabar atneš?.. •

— Ar aš pasikeisiu? —Elena 

mininkė Lilija Milukienė pa
kvietė parodą apžiūrėti, pasi
vaišinti kava ir pyragaičiais.

Pirmą atidarymo valandą bu
vo parduoti 8 paveikslai. Dau
giau žmonių atsilankė sekma
dienio popietėje.

Kas tie paveikslai?
Šioje parodoje buvo išstaty-

Dail. A. Petrikonio parodos organizatoriai, iš k. R. Gudaitienė, G. Kulpienė, S. Šakienė, kuri buvo atvykusi 
iš Providence, R.L, tvarkyti parodos reikalų, Antanas Gudaitis, Lilija Milukienė ir I. Jankauskienė.

Nuotr. R. Kisieliaus

klausia save. —Būsiu kita?
Taip noris gyventi dar... ir 
dar... Nerakink rankų, mano 
angele, ir aš dar pradėsiu ...

Pradėjo. Po kelių savaičių 
pardavė namus. Žemų name
lių kvartale sustojo jų didelis 
sunkvežimis, ir štai, lyg pro 
Trojos arklio duris, iš jo lenda 
baldai, dėžės ir ryšuliai ir pro 
mažo namelio duris keliauja į 
vidų.

Ar tai sapnas? Jonas ir Ele
na dairosi aplinkui.

— Čia taip gražu, — Elena 
sako-

— Kitaip, Elena, dabar visa 
bus kitaip.

— Manai?
— Kiti namai, kaimynai.
— Ir tu kitoks.
— Aš tas pats, Elena. Tu 

pasikeitei. Kodėl?
— Kartu pasikeitėm, Jonai. 

Pasaulis pasikeitė ir lyg pradė
jo suktis kiton pusėn.

— O, Elenuk, tesisuka.. .ir 
mes kartu.

— Žiūrėk, kokia saulė, ko
kia žolė sodri.

— Gražu.
— Žalia. Jonai, kitaip žalia, 

kitaip.
— Aš jaučiuosi laiminga. Bū

sim laimingi? Ar ne?
— Elen •..
Krovikai išvažiuoja. Jo ran

ka jai ant pečių. Veda į vidų. 
Elena virtuvėje laiko naują gė
lių indą. Ji žiūri į jį, saldžiai, 

ta akvarelės ir skystais akrili- 
kos dažais atlikti paveikslai, ne 
aliejinė tapyba. Tapydamas a- 
liejumi, Petrikonis dažą de
da storai, dažniausiai deda pei
liu, taip visas paveikslas pasi
daro “sutrupintas” į daugybę 
dalelių, kur visi kontūrai tirps
ta ir kur viskas virpa.

matuojamai. Klausomai. Ji nu
sišypso. Moteriška, ramia šyp
sena, gudria ir kviečiančia. Šyp
sena moters, kuri iš dalies su
sitaikė su savo nauju pasauliu.

Jie tvarkosi. Jonas stumia 
sunkią spintą prie sienos. Koja 
užkliūva. Suspausta tarp 
kavos staliuko sutrupinto stik
lo, ji kraujuoja. Krauju nusi
dažo kilimas.
Tada Elena lyg išauga: ji pasi

daro didesnė ir platesnė. Prieš 
aną keistą šypseną virtuvėj Jo
nas dar negalėjo didžiuotis, bū
ti tikru, būti pilnu Jonu Daub- 
ša; ta fatališka kibirkštis tik 
dabar lyg įsižiebė . •. ir dega.. 
dega ... Elenos artumas jį ra
mina, jo kojos žaizda užsidaro, 
kai ji, ištraukusi stiklą, apri
ša... ir po to, kai virtuvėje 
stipriu aromatu pradeda kava 
pupčioti...

.. .Jonas Daubša garsiai gal
voja:

— Atsimeni? Seniau. Tu il
gu apsiaustu, iki kojų, o aš už
dėjęs ranką ant tavo galvos. 
Atsimeni, kiek pasaulių su- 
draskydavom į gabalėlius ir po 
tb juos vėl suklijuodavom tarp 
kavos puodelių, kaip šitas? At
simeni, Elena?

— Nepamiršau. Dabar turė
sime daugiau laiko- Kalbėk, Jo
nai. Daugiau, kaip kitos vedu
sių poros, turėsime laiko. Žmo
nos dažnai atrodo, kad tik vai
kus tesupranta, bet vyrai, kai 
jie šneka romantiškai, ar nešne
ka jie ta pačia lopšinės kalba? 
Man ji patinka.

Visai kitoks jis yra, kai dir
ba akvareliniais ir akrilikos da
žais. Čia jis vandenį lieja pla
čiai. Dirba ant šlapio popie
riaus, leisdamas dažam išsilieti, 
išsiskleisti, susimaišyti su ki
tais tonais. Taip gaunama plau
kianti spalvinė banga, švelnūs 
perėjimai, skaidrus tono žėrė
jimas. Kai daug pilama van
dens, tirpsta ir daiktų kontū
rai

Kartais spalvų jis prideda ga-, 
na daug, — tada priartėja prie 
Galdiko paveikslų. Kitoje vie
toje naudoja taškymo techni
ką ir taip priartėja prie ameri
kiečių dailininko Pollock pa
mėgtos technikos. Geriausiai 
jam sekasi apvaldyti kelių to
nų gamą ir išlieti plaukiančia 
vilnimi.

Gamtos dailininkas
Dailininkas eina tarp gam

tos ir abstrakto. Gamtą pagau
na impulsyviai, pagauna tos 
gamtos audringas nuotaikas ir 
paveiksle jas ekspresyviai pa
rodo. Savo paveiksle mėgsta 
sustatyti vieną ar du medžius, 
priekyje įdeda taką, šone kur 
nors įrėmina vandens gabaliu
ką. Dominuoja medžiai, kurių 
šakos ištirpsta ir susilieja su 
debesim. Kai jis analizuoja to
kią gamtą, jis kur kas geriau 
jaučiasi, nei piešdamas natur- 
mortą — gėles.

Kurdamas abstraktinį pa? 
veikslą, jis daug kur naudojasi

— Tai dalinsimės, Elena?
— Dalinsimės ja.

•
Rytą Daubšai su paštu ant 

stalo sumirga lyg Rimo rašyta 
ranka. Jis žada vesti, žada pa
rodyti nuotaką...

Tą vakarą Marta telefonuo- 
ja. Ji pasiilgo namų. Sako, 
kad, pasiskaičiusi paskaitos už
rašų, dairėsi aplinkui. Jos drau
gė buvo išėjus, nebuvo su kuo 
pasikeisti mintimis, pasišnekė
ti. Ji išėjo iš kambario ir vaikš
čiojo ilgu koridorium. Jos ba
tukų tuksenimas jai buvo vie
nintelis draugiškas balsas, 
kurtinantis ir pasikartojantis. 
Kai ji pradėjo lipti laiptais į 
apačią, jai atrodė, kad sienos 
žiūrėjo į ją. Ji norėtų savo tė
vus aplankyti.

Rimas ir Marta atvažiuoja. 
Namelis užsidaro virš jų galvų- 
Ant sienos laikrodis tiksi. Gal 
tai jų širdys? Viskas vėl laiki
nai grįžta. Vėl kaip anas gyve
nimas kartu. Martos veidas at
rodo jaunas ir šviežias. Nors 
dabar jau ir su pirmu savito 
gyvenimo bruoželiu.

Jonas Daubša mąsto. Kai iš
važiuos, tur būt, vėl būsiu kaip 
tas senas kinas. Rinksiu senus 
manuskriptus ir vis turtinsiu 
savo kolekciją peteliškėm. Ir 
vėl būsiu turtingas. Ypač Ele
na. Retkarčiais ir savo vaikais. 
O apleistame sode iškirsiu sau
lę užstojančius medžius ir, pa
rinkęs žolėje vabalėlių, dalin
siu juos į sodą retkarčiais at- 
skrendančių paukščių būriams- 

atsitiktinumu. Kai išlietus ant 
popieriaus dažus kuo nors pri
spaudžia ir kai jie ištrykšta į 
visas puses, tada ir gaunasi tas 
nekontroliuotas atsitiktinumas, 
kuriam kartais stinga indivi
dualybės.

Technikiniu požiūriu jo pa
veikslai buvo atlikti gerai, į- 
rėminti patraukliai- (p.j.)

Ateina knyga, 
kurios laukiame
Netrukus pasirodys knyga 

apie didįjį ateitininkijos vadą, 
mokslininką, visuomenininką 
ir politiką prof. Kazį Pakštą.

Visuomenė išeisiančiai kny
gai rodo gražų dėmesį. Ją pre
numeruoja pavieniai asmenys 
ir grupės. Romas Puteris iš To
ronto užsakė penkiolika šios 
knygos egzempliorių Toronto 
ateitininkų kuopai. Antanas Sa
balis iš Rochesterio, N. Y., 
paprašė atsiųsti jam 15 egz. Ba
lys Pakštas iš Chicagos užsa
kė 10 egz.

Leidėjai praneša, kad užsi
sakyti knygą, norint ją gauti 
papiginta kaina, dar nėra vė
lu- Kadangi kiek užsitęsė kny
gos spausdinimas (dėl techniš
kų spaustuvės priežasčių), tai 
pratęsiamas ir užsakymo termi
ną. Kas užsisakys knygą iki 
lapkričio pabaigos, gaus ją pa
piginta kaina: neįrištą, minkš
tais viršeliais — už 5 dol., o 
įrišta, kietais viršeliais—už 7 
dol.

Knyga parašyta prof. dr. Juo
zo Ereto, virš 400 psl., iliustruo
ta.

Užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu: L. K. Mokslo Aka
demija, Piazza della Pilotta 4, 
00187 Roma, Italy.

D. Kezienė ir
L. Pierce
Balt. Rūmuose
Spalio 26 Daiva Kezienė (Vil

ko valdybos nario Romo Kezio 
žmona) ir Lee Pierce buvo nu- 
vykusios į Baltuosius Rūmus, 
kur prez. Nixono štabo nariui 
Michael Farrel įteikė per 10, 
000 parašų. Šie parašai buvo 
surinkti po peticija, remiančia 
prez. Nixono politiką ir smer
kiančia netvarkos kurstytojus. 
Surinktos peticijos buvo sko
ningai įrištos specialiame me
džio viršelyje su meniškai išde
ginta lietuviška juosta ir žo
džiais “United we stand”. Vir
šeli paruošė dail. Aldona Pesy- 
tė. Abi peticijos koordinatorės 
buvo Baltųjų Rūmų viešnios 
Rumunijos prezidento Ceuses- 
cu priėmime. Ta proga joms 
teko manyti visas didingas iš
kilmes ir pasisveikinti su prez. 
Nixonu. M. Farrel ponioms 
Kezienei ir Pierce prez. Nixo
no vardu padėkojo už taip pui
kiai atlikta darba. D. Kezienė 
atsakydama pabrėžė, kad j oš 
abi buvę tik šio darbo koordi
natorės ir kad daug asmenų, 
ypatingai lietuviško radijo 
New Yorke — Laisvės žibu
rio — klausytojai, yra surinkę . 
daug parašų. Po oficialaus pri
ėmimo abiem viešniom asme
niškai Baltųjų Rūmų vadovė 
Cindy Brumbach aprodinėjo 
Baltųjų Rūmų kambarius ir is
torinės vertės eksponatus.

(Elta)

Žinios šiokios ir tokios
Ugniakalnis

San Salvadoro respublikoje, 
Ramiojo vandenyno pakrantė
je, yra Icalko ugniakalnis. To 
ugniakalnio aukštis apie 2000 
metrų, ir jis be perstojo veikia 
jau 200 metų, kas aštuonias mi
nutes išmesdamas įkaitintų ak
menų ir pelenų. Vandens garų 
stulpas yra apie 300 metrų.

Šį ugniakalnį žino visi po 
aną sritį plaukiojantieji jūrinin
kai, ne jis tamsią naktį iš tolo 
matomas.

.Tai bent žuvis
Danų žvejas K. Jensenas tink

lu sugavo 5 metrų ilgio lydeką, 
kuri svėrė 1,000 kilogramų.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

TESTAMENTAS GALI BŪTI 
"NESURANDAMAS“ 

Klausimas
New Yorko mieste nuo dar

bo atliekamu laiku keletą me
tų esu tvarkiusi vieno turtingo 
daktaro raštinės reikalus. Už 
tai man nemokėdavo, bet ža
dėjo mane įtraukti į testamen
tą, į turto paveldėtojų sąrašą. 
Man yra žinoma, kad, tarp ki
tų, ir mano vardu buvo palik
ta viena banko knygutė.

Daktaras paliko testamentą, 
kurio vykdytoja buvo paskirta 
jo žmona. Jis mirė 1956 me
tais. Žinau, kad testatoriaus 
žmona buvo nepatenkinta sve
timų žmonių įtraukimu į pavel
dėtojų sąrašą, ir manau, kad 
gal dėl to ji galėjo iki šiol tes
tamento nevykdyti.
į Į kokią įstaigą New Yorko 
mieste galima kreiptis minė
tam palikimui išsiaiškinti ir ko
kia procedūra yra nustatyta pa
likimui gauti? Ar reikia sam
dyti advokatą?

N. M., Canada

Atsakymas
Asmeniui mirus, jo testa

mentas per tam tikrą laiką 
(paprastai per 1 arba 3 mėne
sius) privalo būti pristatomas 
Probate arba kai kuriose valsti
jose Surrogate vadinamam teis
mui “patvirtinti” (probate). De
ja, dažnai pasitaiko, kad gimi
nės, kuriem paliktas testamen
tas nepatinka ir kuriem būtų 
naudingiau, jei tokio testamen
to iš viso nebūtų, testamentą 
“pameta” arba jo “nesuran
da”. Tokiu atveju paliktas tur
tas paskirstomas taip, kaip jis 
būtų paskirstytas, asmeniui mi
rus be testamento (according 
to the laws governing intersta
te descent and distribution)-

Kartais pasiseka įrodyti, kad 
testamentas buvo sudarytas ir 
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kad jis nebuvo atšauktas (re
voked), bet gal netyčia buvo pa
mestas. Advokatas, kuris suda
ro testamentą, paprastai pasilie
ka nuorašą. Jei pasiseka įrody
ti, kad originalas nebuvo at- 
atšauktas (o tai, žinoma, yra 
labai sunkiai įrodoma), retkar
čiais pasiseka gauti nuorašo pa
tvirtinimą originalu, ši yra la
bai kebli ir reta procedūra, 
nes visuomet yra galima, kad 
testatorius nutarė panaikinti 
sudarytą testamentą ir, jį pa
naikinęs, kito nesudarė.

Jei Tamstai tektų būti pa
čiai New Yorke, patarčiau pa
siteirauti Surrogate teisme to
je apylinkėje (County), kurioje 
Tamstos buvęs darbdavys dak
taras gyveno. Pasakyk Tamsta 
jiem, kad jis yra miręs 1956 
metais, ir paklausk, ar buvo 
testamentas “probated” tais 
metais ar vėliau.

Jei buvo palikta banko kny
gutė Tamstos buvusio darbda
vio ir Tamstos vardu, tada ky
la klausimas, kaip ta knygutė 
buvo palikta: ar “in trust”, ar 
kitaip. Neturint pačios knygu
tės, nežinia, kur kreiptis ir tei
rautis- Juk Tamsta šiuo reika
lu neturi jokių tikrų informaci
jų. Verta pasiteirauti Surroga
te teisme, kaip minėjau, ir pa
žiūrėti vadinama “inventory”, 
jei buvo testamento “probate”. 
Tačiau tokių informacijų, ko
kiu Tamstai reikia, kartais ten
ka ieškoti per Inheritance Tax 
Bureau (palikimo mokesčių įs
taigą).

Man sunku Tamstai patarti 
pasiimti advokatą New Yorke, 
kadangi nežinia, ar iš viso kas 
nors Tamstai buvo palikta. 
Žmonės dažnai prižada įtraukti 
kurį nors asmenį į testamen
to paveldėtojų sąrašą, bet žo
džio neišlaiko, ypatingai kai tu
ri savo šeimas.
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Nauji Aido choro planai
Prieš 20 metų Hartforde yra 

įsisteigęs “Aido” choras. Cho
rui (pradžioje oktetui) diriguo
ja neišsemiamos energijos vy- 
ras-muzikas Jurgis Petkaitis.

“Aido” choras sėkmingai vei
kia ir džiugina savo pasirody
mais ne tik Hartfordo, bet ir 
apylinkių lietuvius. Choras 
daug yra turėjęs išvykų ne tik 
į apylinkių miestus, bet daly
vavęs ir Chicagos bei New 
Yorko dainų šventėse-

Ypač džiugu, kad “Aido” cho- 
ras šiais metais gražiai pagau
sėjo. Grįžo kai kurie buvę cho
ristai ir prisidėjo naujų. Rei
kia labai sveikinti tuos pasiry
žėlius, kurie kiekvieną savaitę 
atvyksta į choro repeticijas. 
Tai reikia didelio pasiaukoji
mo. Matyt, jų širdyse dega lie
tuviškos dainos meilė, kuria 
mūsų protėviai skatindavo jau
nimą į kovas už Lietuvos že
mę ir žmonių laisvę ... Reikia 
labai džiaugtis, kad Hartfor
do “Aido” chore dalyvauja ne 
tik hartfordiečiai, bet ir iš kitų 
miestų lietuviai, kaip iš Spring- 
fieldo, Mass., Manchesterio, 
Conn, ar Wethersfieldo, Conn.

Kiekvienais metais “Aido” 
choras išsirenka valdybą, kuri 
tvarko choro koncertus vietoje, 
išvykas ir piniginius reikalus. 
Šiais metais į valdybą išrinkti: 
Kostas Jurkevičius — pirminin
kas, Petras Brazdžionis — vi
cepirmininkas, Danguolė Bane
vičienė — sekretorė, Zita Dap
kienė — kasininkė ir Saulius 
Lišauskas — narys jaunimo 
reikalam.

Šiais metais (1970-71) “Ai-

Lietuvis—Gvitan klubo pirmininkas
Džiugu matyti lietuvius, pa

sireiškusius amerikiečių tarpe, 
Įėjusius į jų organizacijas, ak
tyviai dalyvaujančius jų gyve
nime. Tuo pačiu padidina drau
gų skaičių Lietuvai.

Vienas iš tokių yra Zigmas 
J. Strazdas, iš Wethersfield, 
Conn. Jis nuo pat atvažiavi
mo i ši krašta 1949 m. vra uo
lus veikėjas ir dirba Įvairiose 
lietuviškose organizacijose — 
yra LB Hartfordo apylinkės pir
mininku, Conn, apygardos vice
pirmininkas, Pabaltiečių ir Pa
vergtų Tautų komiteto pirmi
ninkas ir eilės kitų organizaci
jų valdybų narys.

Be to, Zigmas Strazdas dar 
turėjo laiko ir buvo savo mies
to respublikonų komitete ket
verius metus, o nuo 1964 me
tų Įsijungė i Wethersfield Civi- 
tan organizaciją.

Civitan yra amerikoniškai ta
riant Civic and Fraternal — 
patriotinė organizacija, kaip

Zigmas J. Strazdas

HARTFORD, CONN.

do” choras yra numatęs tokias 
darbo gaires: 1. Spalio 31, šeš
tadienį, išvyka į Worcesterį 
(jau įvykus), kur Maironio par
ke “Aido” choras davė gražų 
koncertą, solo dainuojant dr. 
Izidoriui Aliui. 2. Rengiamasi 
religinės muzikos koncertui 
(laikas bus praneštas vėliau)- 3. 
Norima išleisti choro dvidešimt
mečiu! paminėti plokštelę. Dėl 
to visi choristai prašomi uoliai 
dalyvauti repeticijose. 4. Su di
džiausiu atsidėjimu rengiamasi 
1971 metų dainų šventei Chi- 
cagoje. 5. Choras bandys su
rengti ypatingą koncertą su pa-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Lietuviškas filmas

Lapkričio 1, sekmadienio 
popietę, skautų tėvų komite
tas padarė malonią staigmeną 
ne tik skautam, bet ii’ visai lie
tuvių visuomenei, atveždamas 
į Philadelphiją spalvotą garsi
nį filmą. Šis kunigo A. Kezio, 
S. J., suktas filmas vaizduoja 
lietuviškąjį jaunimą jubilieji
nėje penktoje skautų stovyklo
je 1968 metais. Kun. A. Kezio 
meniškas fotografavimas, meis-j 
triškai užfiksavęs stovyklos 
jaunatvišką džiaugsmą bei pa
triotinius užsimojimus, paliko 
gražų ir jaudinantį Įspūdi žiū
rovam.

Šis filmas, jau apkeliavęs di
desnes JAV lietuvių kolonijas 
ir susiĮaukęs palankių atgarsių 
mūsų spaudoje, yra siunčiamas

Rotary, Kiwanis, Lions, Ex
change klubai. Civitan yra pla
čiai išsišakojusi per visą kraš
tą. Dabar jų skyriai Įsikūrė Ka
nadoje ir Europoje. Naujojoje 
Anglijoje yra 40 klubų ir iš vi
so narių skaičius siekia 80 
tūkstančių-

Šiais metais Zigmas Strazdas 
buvo išrinktas Wethersfieldo 
Civitan klubo pirmininku — 
prezidentu 1970-71 metam. 
Kaip pirmininkas birželio 28, 
29, 30 ir liepos 1 dalyvavo Ci
vitan konferencijoje Atlanta, 
Georgia.

Z. Strazdo nominaciją gražiai 
atžymėjo Hartfordo Courant 
dienraštis, pažymėdamas, kad 
jis yra kilęs iš Lietuvos, kari
ninkas, antrojo karo veteranas.
Tikrai linkėtina Zigmui Straz

dui geros sėkmės ir gero lietu
vių reprezentavimo būnant šio
se vadovaujamose pareigose.

A.D. 

silinksminimu Hartforde. 6. 
Numatyta kuria nors proga nu
vykti į Putnamą ir dalyvauti se
neliam surengtose pamaldose 
su choro giesmėmis, o paskui 
duoti jiem koncertą.

Vadinasi, šios valdybos dė
mesys — tai daugiausia išvažia
vimai, jei kas kvies, bet ir pa
tys nebijos pasisiūlyti.

Nors į “Aido” chorą, kaip mi
nėta, yra Įstoję daug naujų cho
ristų, bet vis dėlto dar ir trūks
ta, ypač jaunų žmonių. Tad jie 
labai prašomi ir laukiami.

Linkėtina “Aido” chorui ge
riausios sėkmės ir ištvermės jo 
užsibrėžtuose darbuose.

Jonas Bernotas

viėšnagėn pas Australijos lie
tuvius.

Pasiruošimas Vasario 16
Philadelphijos ir Pietinės 

New Jersey LB apylinkių v-bos 
spalio 30 sušaukė organizaci
jų atstovų susirinkimą aptarti 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo minėjimo planam.

Susirinkime buvo sudarytas 
Vasario 16-sios rengimo komi
tetas ir aptarta programos for
ma. Komitetui vadovauti suti
ko Aušra Mačiulaitytė-Zerr.

Minėjimą nutarta rengti Li
thuanian Music Hall didžiojoj 
salėj, 1971 vasario 21- Phila
delphijos ir jos apylinkių 
visuomenė yra maloniai prašo
ma tą datą jau dabar pasižymė
ti, kad galėtų minėjime kuo 
gausiau dalyvauti.

Apie minėjimo programą 
smulkiau bus pranešta vėliau.

Parapijos pietūs
Maldos Apaštalavimo draugi

ja ruošia pietus su šokiais ir 
loterija. Kviečia visus kuo gau
siausiai dalyvauti. Visas pelnas 
skiriamas Šv. Andriejaus para
pijai.

Pietūs įvyks lapkričio 22 d., 
2 vai. p.p., Šv. Andriejaus pa
rapijos salėje.

Šv. Andriejaus parapija yra 
tapusi lietuvybės židiniu; čia 
prieglaudą ir pritarimą ran
da visa lietuviška veikla. Tad 
jauskime pareigą i ši parengi
mą atsilankyti, išpirkti loteri
jos bilietus ir tuo būdu sutelk
ti parapijai lėšų.

šeštadieninė mokykla
LB Philadelphijos Vinco Krė

vės šeštadieninė mokykla yra 
svarbi institucija. Čia tautinė
je dvasioje auginamas atžaly
nas ir ruošiamos naujos jėgos 
lietuvių bendruomenei- Gal tik 
ne visi tėvai tą lietuviškos gy
vybės puoselėjimą pilnai Įver
tina ir nesudaro savo mažie
siem galimybės lankyti šią mo
kyklą. Bet, laimei, daugelis tė
vų supranta lietuviškos mokyk
los reikšmę ir kiekvieną šešta
dieni stropiai gabena Į ją savo 
prieaugli. Yra net tokių šeimų, 
kuriom pasiekti mokyklą trun
ka dvi valandas, tačiau ir tokia 
distancija neatbaido jų nuo 
mokyklos.

Vinco Krėvės vardo šeštadie
ninė mokykla, sėkmingai veda
ma Redos Ardienės, 1970-71 
mokslo metus pradėjo rugsėjo 
19. Šiais mokslo metais mokyk
loje veikia dešimt skyrių ir dar
želis. Mokyklą lanko 62 moki
niai. Patalpas duoda ir nuošir
džiai mokyklą globoja šv. An
driejaus parapijos klebonas ku
nigas Jurgis Degutis, o vikaras) 
kun. Kajetonas Sakalauskas 
dėsto tikybą.

Darželį veda Darija Dragū- 
nienė, Lame skyriuje mokyto
jauja Ona Pliuškonienė, II ir 
IV skyriuose — Aldona Viliū- 
nienė, III sk. — Nijolė Raižie
nė, V ir VI sk. — Danutė 
Surdėnienė, VII ir VIII sk. — 
Reda Ardienė, o IX ir X sky
riuose dėsto Juozas Ardys, Juo
zas Kananavičius ir dr. Jonas 
Puzinas.

Tautiniam šokiam ir pasiro
dymam vadovauja Aldona Pa
ge. Mokyklos chorą, kuris uo-

Muzikas Vytenis Vasyliūnas.groja vargonais. Jis šį sekmadienį, lapkričio 22, dalyvauja religinės muzikos 
koncerte Maspetho lietuviu bažnyčioje. Koncertas rengiamas Kristaus Valdovo šventės proga.

MIRĖ ONA SAUKAITIENĖ
Lapkričio 7 Bristolyje, Conn., 

mirė kilni ir didelė pranciško
nų rėmėja Ona Saukaitienė- 
Tur būt, už jos didelius arti
mo meilės darbus Dievas ją pa
laimino ilgu amžiumi. Ji mirė 
sulaukusi 93 metų.

A.a. Ona Saukaitienė

liai repetuoja ateinančios dai
nų šventės vaikų repertuarą, 
veda Ona Pliuškonienė.

Kai kurie tėvai ir buvę mo
kyklos mokytojai — Estera 
Bendžiūtė, Daina Burienė, Te
resė Gečienė, Julija Jurskienė, 
Stasė Kananavičienė ir Vytau
tas Muraška, reikalui esant, yra 
pasižadėję pavaduoti nuolati
nius mokytojus, kad mokyklos 
darbas nesusitrukdytų-

Mokykla Vra numačiusi su - 
ruošti vaikų eglutę. Vasario 16 
ir Motinos dienos minėjimus 
bei mokslo metų užbaigimą. 
“Ūkiniais” mokyklos reikalais 
rūpinasi tėvų komitetas, šiais 
metais vadovaujamas pirminin
ko Gedimino Surdėno.

Visuomenė liūdi 
a.a. V. šaudzio

Spalio 16 po sunkios ligos 
mirė Vincas Šaudzis, nepri
klausomos Lietuvos kariuome
nės pulkininkas, savanoris kū
rėjas. Gyvendamas Philadelphi- 
joj, velionis buvo lietuvių ve
teranų “Ramovėm” skyriaus 
pirmininku ir ilgamečiu Lietu
vių Bendruomenės valdybos na
riu. Philadelphijos visuomenė, 
liūdėdama šio tauraus lietuvio, 
Lietuvių Fondui suaukojo 205 
dol. ‘ S.M.J.

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 • Tel. (617) 268-7730, Vakare — 282-2759

Maždaug prieš 20 metų ve
lionė pirmą kartą atvyko su sa
vo dukra Milda ir mažais vai
kaičiais Į Kennebunkportą atos
togų. Ji labai susižavėjo pran
ciškonų gyvenimu ir jų atlie
kamais darbais, kuriuos tuojau 
visa širdimi pradėjo remti. Ji 
išleido i mokslus tėvą Augusti
ną Simanavičių, stambiomis 
aukomis prisidėjo prie vienuo
lynų ir šventovių statybos. Jos 
atminimas yra likęs Toronto 
pranciškonų bažnyčioje, Ken- 
nebunkporto koplyčioje ir vi
sose kitose statybose. Ypatin
gai ji buvo dosni Šv. Antano 

^gimnazijos rėmėja. Rėmė ją

BALTIMORE, MD.
Parapiįos mokyklos vaikučiai 

trumpas Padėkos dienos atosto
gas pradės lapkričio 25. Vėl 
grįš į mokyklos suolus lapkri
čio 30. Jie šiuo metu ruošiasi 
kalėdinei programai, kuri Į- 
vyks gruodžio 13, sekmadieni. 
Jau iš anksto tą sekmadienį pa- 
skirkim Šv. Alfonso mokyklos 
vaikų pasirodymui.

Balfo ruoštas vakaras susi
laukė sėkmės. Jis Įvyko lapkri
čio 14.

šv- Alfonso suaugusių klubas 
lapkričio 21, šeštadieni, 8 vai. 
vak. Šv. Alfonso mokyklos kam
bariuose rengia populiarią kep
tų austrių vakarienę. Austrės 
paprastai gaudomos gražiuose 
Chesapeake Bay vandenyse, 
prie Baltimorės priemiesčio. 
Nariai ir prijaučiantieji kviečia
mi vakarienėj gausiai dalyvau
ti.

ALTAS, VLIKAS, ATSTOVAS 
DRAUGE

Vliko pirmininkas dr. J- K. 
Valiūnas su Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininku E. Bart
kum spalio 26 buvo nuvykę į 
Washingtona. Jie abu, Lietuvos 
atstovo J. Kajecko lydimi, lan
kėsi Valstybės Departamente ir 
su Doyle Martin, Baltijos kraš
tų ir Lenkijos skyriaus viršinin
ku, turėjo ištisos valandos pasi
kalbėjimą. Tai pirmas susitiki
mas su naujuoju to skyriaus 
viršininku. Pasikalbėta nuošir
džiai ir atvirai. Ta pačia proga 
lankėsi ir Turkijos ambasado
je daugiau išsiaiškinti Prano 
ir Algirdo Bražinskų reikalu.

(Elta) 

statant ir paskui kas mėnesį 
gimnazijai išlaikyti siųsdavo sa
vo sunkiai sutaupytą auką. 
Nors jau senatvės slegiama, ta
čiau atskubėjo Į pagalbą ir 
Brooklyne statomam kultūros 
židiniui, tapdama jo garbės 
fundatore.

Reiškiu gilią užuojautą liku
siai velionės šeimai, ypač jos 
dukrai Mildai, kuri ją globojo, 
pas mus nuolat vežiojo ir ją pa
laidojo. Jcs kilnią sielą visada 
minėsim savo maldose ir mi
šiose. kad Dievas jai gausiai at
lygintų už jos dosnią širdį. Šios 
kilniadvasės geradarės mes vi
sad pasigesime savo ateities 
darbuose.
Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M-

-provincijolas .„4. .

Sodaliečiy rengti bingo žai
dimai Įvyko lapkričio 13 Šv. 
Alfonso mokyklos salėje. Daug 
kas iš publikos galėjo pasi
džiaugti gražiom premijom. 
Svečiai buvo pavaišinti skaniais 
valgiais, tortais ir kava. Paren
gimo pelnas bus panaudotas 
pirkti šventinėm dovanėlėm, 
kurios prieš Kalėdas bus įteik
tos lietuviam seneliam, esan
tiem prieglaudose.

Jonas Obelinis

Dr. Vladas Lelis Rochesteryje lap
kričio 6 atšventė 60 metų sukaktį. 
Ant kelių — anūkė Aušrelė Lėlytė.

Į IŠ VISUR Į
— Dr. A. Spekke, Latvijos 

pasiuntinybės atstovas, nuo 
spalio 1 išėjo atsargom Jo vie
toj dabar yra A- Dinbergs. Jis 
išsiuntinėjo kvietimus Į latvių 
nepriklausomybės šventę lap
kričio 18 savo vardu.

— Lietuvių evangelikų gies
mynų paroda, minint 400 me
tų sukaktį nuo pirmojo giesmy
no pasirodymo, bus atidaryta 
St. Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuj lapkričio 29. Parodo
je bus išstatyti giesmynų pa
vyzdžiai nuo seniausių iki mū
sų laikų.

— Kariuomenės šventė To
ronte, ruošiama Lietuviu Bend
ruomenės apylinkės valdybos, 
Įvyks lapkričio 22, sekmadienį, 
4 vai. popiet Prisikėlimo para
pijos didžiojoj salėj. Paskaitą 
skaitys iš Detroito atvyks
tąs gen. štabo pulk. J. šepetys. 
Meninę programą atliks D. 
Ūsaitė ir I. Vizgirdaitė iš Det
roito, Toronto skautų kankli
ninkai ir Birbynės skudutinin
kai. Mišiose 11:15 vai. organi
zuotai Prisikėlimo parapijos 
bažnyčioje dalyvauja savano
riai kūrėjai ir skautai.

— Kazys S- Karpius, žymus
Cleveland© lietuvių visuome
nės veikėjas, atvyksta Į Day
ton, Ohio, ir lapkričio 28, šeš
tadieni, 8:15 vai. vak. Šv. Kry
žiaus parapijos salėj (1922 Leo 
St.) rodys filmus apie Clevelan- 
do lietuvių kultūrini darželi bei 
Lietuvos prezidento Antano 
Smetonos gyvenimą JAV-bė- 
se. Jis taip pat pagros plokštelę 
— iškilmės Karo Muziejaus so
dely Kaune, nepriklausomoj 
Lietuvoj.

— Gyvataras, Hamiltono tau
tinių šokių grupė, lapkričio 21 
dalyvaus Sudbury lietuvių kolo
nijoj ruošiamame kariuomenės 
šventės minėjime, o lapkričio 
28 pasirodys studentų suvažia
vime Clevelande.

— Tėv. Alfonsas Bernatonis, 
,OFM, Cap., Vasario 16 gimna
zijos reikalais keliaująs per 
Šiaurine Amerika, lankėsi ir 
Hamiltone, Ont. Kanadoje. Čia 
Hamiltono lietuvių parapijoj 
Vasario 16 gimnazijos bendra
bučio statybai surinko 900 dol.

— Dr. Aro Balio paskaitą 
“Pagrindiniai- D.N.A- ir R.N.A. 
elementai generikoje” rengia 
Toronto akademikai lapkričio 
21, šeštadieni, 8 vai. vak. Pri
sikėlimo parapijos muzikos stu
dijoje.

— Prof. dr. A. Rukša, gy
venąs Augsburge, atšventęs 70 
m. amžiaus sukaktuves, ir to
liau intensyviai dirba mokslo 
ir vertėjo darbą. Dabar ra - 
šo istorinę studiją apie kovas 
su lenkais. Be to, jis yra išver
tęs Vergilijaus Bukolikas ir 
Georgikas Į lietuvių kalbą. 
Šiuos klasikinius veikalus žada 
išleisti Nidos leidykla.

— Kun. prof. dr. P. Rabi
kauskas, S. J-, bažnytinis isto
rikas, Romos Gregorianu - 
mo universiteto profesorius, 
dėstąs paleografiją ir diploma
tika, išrinktas to universiteto 
istorijos fakulteto dekanu.

— Detroito Šv. Antano pa
rapijos 50 metų jubiliejus bus 
atšvęstas 1971 birželio 13. Tą 
diena bus atlaikvtos iškilmin
gos pamaldos bažnyčioje, o Lie
tuvių namuose įvyks banke
tas. Bus išleistas spalvotas lei
dinys, kuriame bus aprašyta 
parapijos veikla-

— Senatorius Lanigan Illi
nois valstijos senate yra prave
dęs Įstatymą, kuriuo remiantis 
yra sudarytos galimybės bet 
kuriame Illinois valstijos išlai
komame universitete steigti lie
tuvių kultūros centrą. Kultū
ros centras būtų išlaikomas val
diškomis lėšomis Projekto Įgy
vendinimu rūpintis, bendra
darbiaujant kartu su senato
rium Lanigan, yra sudarytas 
komitetas, į kurį įeina: kun. 
Algimantas Kezys, S. J., Gab
rielius Gedvilą, Pranas Zapolis 
ir Bronius Nainys.
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POPE PHOTO 
STUDIO

PHOTOGRAPHY FOR 
THE ENTIRE FAMILY

1154 Fulton Street 
Brooklyn, New York 

CALL: 783-3921

Sunset Inn
Restaurant and Cocktail 

Lounge
Specializing in Home Cooking 
Thumbits, Filet Mignon and 

Lobster Tail Combo 
our specialty.

Accommodations for small parties 
Entertainment — 

Friday and Saturday Nights 

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

LT 9-1898 — LT 9-9868

Durban Studios
Inc.

115 E. 18th Street 
New York City 

Artists and Craftsmen 
of the 

STAINED GLASS 
WINDOWS 

for all churches 
Call GR 3-3500

Ricky’s Drive-In
Inc.

Hamburgers, Hot Dogs 
Cheesburgers, French Fries 

Shrimp Rolls, Sausages 
Peppers on soft Buns 

Soft Drinks, Soft Icecream 
Open 7 days 7:30AM - 11 PM.

Patchogue, L.I.
Sunrise Highway

(Cor. North Ocean Avenue)

516 GR 5-3466

Trident 
Excavating 

Corp. 
Earthwork and

• Subsoil Drains 

126-40 35th Street 
CORONA, N. Y.

Call 672-7813

Peterson’s
Riverside Inn
Open 7 Days a Week 
Cocktail Lounge and 

Restaurant

183 Riverside Avenue 
RED BANK, N.J. 
Call: 201—741-7793

Happy Thanksgiving 
to all our friends, 

neighbors and customers!

Virga’s
Pizza Crust Co.

Inc.

2236 Conner Street 
BRONX, N. Y.

CHU DYNASTY
CHINESE & AMERICAN 
POLYNESIAN CUISINE 

We specialize in 
Take Out Orders.

Route #22 
SPRINGFIELD,

New Jersey 
Call 201-376-1151 

Your Hostess 
GLORIA CHU

Happy Thanksgiving 
One and All!

MARCPIERE
RESTAURANT

ROUTE #110
(1 mile South L.I. Expressway) 

MELVILLE, L.I.
(516) CH 9-8221

R. B. HAWKINS 
FUNERAL HOME

A Family Owned and managed 
Establishment

MAE E. C. HAWKINS,
owner

JOHN G. HAWKINS, 
mgr.

516 AN 5-1810

A. LUCIDO, 
Inc.

Formal Wear to Hire 
Tuxedos - Cutaways - Full dress 

Latest Edwardian Styles 
327 Ninth Street 

Bet. 5th & 6th Avenues 
1 Flight Up 

ROYAL FARMS BLDG. 
SO 8-9758 or SO 8-2790

Greetings
To All Our Friends 

and Customers

SAN ANTONIO 
DELI

2276 2nd Avenue 
New York City 
(212) 534-9446

Greetings from

HOLLYWOOD

Memorial Park 
and Mausoleum

. Box 424 
UNION. NEW JERSEY 
(on Stuyvesant Avenue) 

(201) 688-4300

ROGERS 
CLOTHES
Route 440 

HUDSON PLAZA 
SHOPPING CENTER 

JERSEY CITY 
New Jersey’s Largest 

Clothing Chain

Westchesteritcs with cultivated 
tastes are seen at

CHERRY LODGE
Restaurant

Private dining room for weddings
Parties - Banquets
Business meetings

Business Men’s Luncheon
1 Colonial Place, Harrison, N.Y.

Closed Tues. • 914—835-3388

Happy Thanksgiving 
to all our friends, 

neighbors and customers.

FRANK’S 
PIZZERIA

791 East Tremont Avenue 
BRONX. N.Y.

CY 9-1777

FORLINI’S 
RESTAURANT

Private Parties Accommodated 
Authentic Italian Cuisine 

Free parking
Sat. - Sun and daily after 5 PM.
Ask for Frank, Freddie or Hugo!

962-9316
(Alt. call: WO 2-8728) 
93 Baxter St., N.Y.C.

For extra miles on smooth motoring 
engine lubrication, brakes, tires, gas. 

oil. tune-up, batteries, ignition ... 
Plaid Stamps on all service, sales, 

tires and accessories.
ESSO

BAY RIDGE 
Servicenter

Senator St. & 4th Avenue 
SH 5-9044

Open 7am to 10pm; incl. Sun.

HAPPY THANKSGIVING DAY
SANTANA’S

PASSAIC ELECTRONIC

163 Passaic St., Passaic, N.J.
(201) 471-2793

ATOMIC CESSPOOL CO.
“Chemical Specialists’’ 

Cleaning cesspools the modern way 
Electric Roto Rooter service

Call:
(516) 249-1647 — 643-9841

CORNER FLOWER SHOP
Established 1936 — Open Sundays

2 blocks from Maimonides Hospital 
F.T.D. SERVICE

4828 New Utrecht Avenue
Phone GE 8-6123

SEA FOOD HOUSE
Upper Vailsburg section of Newark 

(1 block above Stuyvesant Ave.) 
Superb Italian Cuisine and 

Take Out Dinners,
Shrimp in the basket, Fish ’n Chips, 

Steaks, Burgers, Chicken.
995 South Orange Avenue, N.J. 

201—374-4941 — Closed Sundays 
Thanksgiving Day — 

“Turkey Dinner Special”

ESQUIRE CLUB

461. Clove Road 
STATEN ISLAND

Your Genial Hosts

RAY & CLAIR MARZULLO
Call 442-9625

ALPINE ESSO 
SERVICE STATION

Open 7 days a week 
General Auto Repairs 
and Towing Service 
Tires and Batteries.

Closter Dock Road 
ALPINE, 

New Jersey
Call 201-768-0075

HERZIG FOOD 
SPECIALTIES

123 Watchung Avenue 
MONTCLAIR.

New Tersev 
Call — ' 

201-746-8240

NEAR EAST 
DEPARTMENT 

STORE
Open 6 days a week 
---- A Family Place-----  

6134 Bergen Line Ave. 
WEST NEW YORK, 

New Jersey
Call 201-863-1688

Happy Thanksgiving to all our 
friends, neighbors & customers.

FIVE BROTHERS 
CARTING

84 Williams Street 
New York City. N.Y. 

943-3811

GERDES 
Delicatessen 
and Liquors

Everything for the Family

314 Queen Ann Road 
TEANECK, N.J. 

Call — 
201-836-0197

CEDARS 
OF LEBANON 
RESTAURANT

39 East 30th Street 
New York City 

Call— 
686-9634

CHARLIE BROWN’S
Grecian Festival! — “Grecian 

Delicacies and Continental Cuisine” 
Luncheon and Dinner served daily 

Catering for every occasion.
920 Hicksville Rd. Bethpage. L.I. 

(Opp. Grumman’s),— 516—822-1311

SONNY’S INTIMATE 
CLUB DACHĖ

884 Fulton Street 
Brooklyn. N.Y.
(212) 789-4073

ARMAND’S ATLANTIC 
SERVICE STATION 

General auto repairs. Open 7 day’s 
Free lubrication with your oil and 

filter change. We give Plaid Stamps 
West End Court & Second Avenue 
Long Branch N.J.; 201-229-9831

DEANS 
FLOWERS

For Weddings - Confirmations 
and Communions 

Oceanport Ave Little Silver N.J.
(201) 747-1832 or 842-0100

ADVANCE HEALTH FOODS 
Stores at:

193 Jackson Ave Jersey City NJ 
266 Fairmont Ave Jersey City NJ 

679 Anderson Ave Cliffside Park NJ 
Better nutrition tru better Foods

HOLUB & MINOR 
AUTO BODY CORP.

Collision specialists. Ins. estimates 
Undercoating, body-fender work 

Foreign Car specialists — Towing 
1946 Jerome Ave Bronx 

Call 299-8280

RALSTON’S 
VOLKSWAGEN REPAIRS

Open 7 days a week
All work guaranteed

U.S. Route #46 Pine Brook. N.J.
201-227-9744

F. A. MORALES 
FURNITURE STORE

241 Monroe St. Passaic, N.J.
(201) 777-7234

THE HAVEN

2 East Palisade Avenue 
ENGLEWOOD, 

New Jersey

ROBERT W. PATTERSON
MECHANICAL CONTRACTORS

505 Broadway Long Branch N.J. 
201-222-3615

JACK’S AMOCO SERVICE STA. 
Open 7 days a week, Sundays 8-6 

We do general auto repairs & road 
service (Volkswagen repairs also) 

Park Avę & Bergen Blvd.
Fairview, N.J. Call 201-943-5899

HUDSON METAL 
Body Works Inc.

503 Tonnelie Avenue 
Jersey City, N.J.

Telef. (201) 798-7039

Happy Thanksgiving to All!

MIKE’S AUTO BODY 
862 E 26th Street 
PATERSON, N. J. 

(201) 279-0313

MAIN PHARMACY

Open 7 days a week 
— A Family Place — 
63 West Main Street 
Bogota, New Jersey 

201-342-1365

M & E 
LIQUORS and BAR

------ We Deliver-------

Dover Chester Road 
IROMIA, 

New Jersey
CALL 201-584-3771

THE HILLTOP 
BOUTIQUE

Open 6 days a week 
CASUAL CLOTHES

6 Hilltop Road 
Mendham, New Jersey 

Cathy Clemency & Helen Anderson 
(201) 543-4351

TOMS RIVER 
CITGO SERVICE 

Center open 7 days a week 
We do general auto repairs 

and towing service.
Also tires, batteries and accessories 

Cedar Grove Road & Woodside 
Toms River, New Jersey 

201—244-5929

SONNY’S GARAGE’

208 Clinton Place 
LONG BRANCH, 

New Jersey
Call: 201-222-0377

AMADEO’S

Carpet Cleaning & Floor Wax 
Rugs 8e sq. ft. $15 min.

----  645-5861 ------  
1648 East 14th Street

. (Near Kings Highway)

Happy Thanksgiving!

CHURCH OF THE 
CRUCIFIXION 

459 West 149th Street 
New York City, N.Y.

RIVERSIDE ATLANTIC 
Service Station

General auto repairs. Open 6 days 
Tires. Batteries and Accessories

824 Riverside Avenue
Lyndhurst, N.J. Call: 201-939-9577

BIG TOP LANDSCAPE 
CONTRACTORS, Inc. 
Industrial - Residential 

Sodding — Bulldozer Service

1040 Route 1 Avenel, N.J.
Dial (201) 634-7606

J&J BRAKES
and

WHEEL ALIGNMENT

We Take Pride in Our Work

837 ROGERS AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

Call 212 BU 4-4660

NORMAN KING 
& SONS 

Finest of Furniture. 
Open Mon. Thur and Fri 

. ’till 9 PM.
Early American Country 

Colonial

646 Route 112 
North Patchogue. L.I. N.Y’.

Call 516 GR 5-1042

'' ■ HAPPY’ 
THANKSGIVING 

TO ALL!

METEOR RIGGING 
CORP.

43-12 54th Road 
MASPETH, 
New York

ROBINS 
SANDWICH 

SHOPPE
Open 7 Days a Week 
ORDERS TO GO

16 South Bergen Street
DOVER,

New Jersey 
Call 201-361-7095

MARINER’S
HAVEN RESTAURANT 

and LOUNGE
Steaks, chops, prime ribs, seafood

Luncheon -Cocktails - Dinner 
Entertainment

Call for Reservations
(516) 432-8228

Beach Ave. & Waterfront Blvd.
Island Park, L.I.

(at the foot of Long Beach Bridge)

. CLAYTON 
FUNERAL HOME

Over 50 years of continuous 
courteous, efficient service. 

Afr. Frank Mazza—Director
KINGS PARK 

Cor. of Indian Head 
and Meadow Rd. 
516-269-6421

ANDRE'S 
Italian Restaurant

Specializing in Italian Foods 
made to your order.

Cocktails. Seafood. Clam Bar 
Open for lunch and dinner 7 days 
Accommodations for smąll parties 

Your Host — Hick Mattera 
2104 Route 111. Hauppauge 

516-234-2633

SCHETZER 
TRUCKING

1201 East Broad Street

ELIZABETH, 
New Ivrscv 

Call — 
201—355-6660

Virginia 6-9683 — Road Service

THREE JOES 
Service Station Inc.

(J. POVILAITIS) 
Complete Automotive Repairs 

State Inspection

85-42 Woodhaven Blvd. 
Woodhaven, N.Y’. ,11421 
(Corner 86th Avenue)

RIDGE DINER
Open 7 days a week 

-----Good Food ------  
A FAMILY PLACE

125 Kinderkamack Road
PARK RIDGE, 

New Jersey 
201-391-4242

G & J
AUTO BODY 

Inc.
Custom Work and Painting

Collision Work
Corvette Specialists and 

Insurance Estimates 
Call — 

201-675-3400

TEMAFLY 
MARKET

Open 6 Days a Week
A FAMILY STORE

20 West Clinton .Avenue 
TENAFLY. N.J.

Call —
201-568-4670

JIM'S BODY SHOP 
Open 5 Days a Week 
AH Work Guaranteed

Collision Experts.
We handle all insurance problems

566 Pennsylvania Avenue 
Elizabeth. New Jersey

Call:
201—352-5990

A-Betta Movers
Agents for 

TRANS AMERICAN 
VAN SERVICE 
Furniture and

Appliances

554 Main Street 
Paterson, N. J.

Call-
201—279-3334 or 279-5255

Ace Motor
Sports

148 CLARKE AVENUE 
JERSEY CITY, 

New Jersey
Call: 

201—433-0618

Colonial
Auto Body

Open 5]/_, days a week 
Collision Experts and 
Insurance Problems. 

We take pride in our work.

30 South Haddon Ave.
Haddonfield, N.J.

609-428-4404

LEWIS FLYING 
SERVICE

CHARTER PLANES 
and Instructor Courses 

in Flying
Tu< kahoe Road Cross Keys 

Williamstown, N.J. 
609—629-8949

Raritan

SERVICE STATION
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs 
and Towing Service. 

Tires, batteries, accessories.

719 Raritan Road 
CLARK, N.J. 
201-382-3558

Tro Ilers & Pacers
Restaurant

Open 7 Days a Week 
We have the Finest

Banquet Accommodations. .

U.S. Highway No. 9
FREEHOLD, N.J.

Call:
201-462-5768

Central Jersey ♦
Disposal
Service

River Road
BOUND BROOK, N.J. 

Call:
201-356-8623

Tony’s Stereo
798 Nostrand Ave. 

771-8770
UTICA AUDIO

370 Utica Avenue 
773-7024 

With this Ad —
all 45 RPM 65c at all times.

Gallo’s
Drug Store

Inc.
------ A Family Store-------

143 Rochelle Avenue 
ROCHELLE PARK, N.J. 

Call: 
201-843-1350

Westwood
Esso

Servicenter
Open 7 Days a Week 

We do general auto repairs 
and towing service. 

Tires, batteries, accessories
315 Old Hook Road 

Westwood, N.J.
Call 201-664-9880

Poodles in the “Know” 
will be on the “go”

Poodles
Boutique

(Est. 1954)

842 Kearny Avenue
KEARNY, N.J. 07032 

Call:
(201) 991-4668
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IN MEMORIAM 
RICHARD CARDINAL CUSHING

1895—1970

GERBER &. PANCANI 
Architects

99 Morris Avenue 
Springfield, New Jersey 

201-467-1710

IN MEMORIAM 
RICHARD CARDINAL CUSHING 

1895—1970

CONSOLIDATED 
STEEL FABRICATORS 

Inc.

100 West Main Street 
Bound Brook, NJ. 

201-356-9292

SERVICE H. W. MALE

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 
by Mario De Santis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

SHIPPING CLERK—full charge — 
Furniture experience necessary. In
dustrial factory, steady position — 
Stanbuilt Upholstery 376 President 
St., Brooklyn, N.Y. Call UL 8-0550 
Mr. Bob Stoll.

TO PLACE
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

Nostrand Beauty and Wig Center 
Hair straightening, cold wave perm. 
1280 Nostrand Ave. Bklyn. No ap
pointment. IN 2-9751 / BU 4-9450

P.OLISHER - LAPPER experienced 
on School Jewelry — permanent — 
SCHILLING MFG. 251 Washington 
Street, Jersey City, N.J.

DISPLAY

HELSINKI
yra taip arti Lietuvos 

... ir jūs ten galite nuvykti su

FINNA1R
SKANDINAVIJOS PASIDIDŽIAVIMAS

IN MEMORIAM 
RICHARD CARDINAL CUSHING

1895—1970

ST. CLARE’S HOSPITAL
SCHOOL OF NURSING

Conducted by

THE SISTERS OF ST. FRANCIS

Allegany, N.Y.

Sr. Maureen Marie O.S.F, Director

426 West 52nd Street

New York City 10019

George ■& Sons Texaco Open 7 days 
a week. Road service, mechanics on 
duty all time. 239 Chancellor Ave., 
Newark, N.J. — Call 201-929-9647

Cabinet makers, wood finishers and 
foreman for finishing dept, for desk 
factory in Irving, N.J. Arnold Fur
niture Mfg. Inc. Call 201-399-0505

West Brighton 3 bdrms, brk ranch, 
gar, I1/* bths, central air, carpeting, 
rec rm, env trans, owner. SA 7-0930 
eves Sat. & Sun. — Firm $44,000.

H. W. FEMALE

BOUNDARY 
DELIVERY SERVICE 

WE DELIVER 
'FROM DOCUMENTS 

TO PACKAGES
We take pride in our work

Call TE 6-2210 or 
SO 8-4262

MEDLEY WAKEUP 
SERVICE

Can’t Depend on your Alarm — 
Let Medley Awaken You. 

Low Rates 
• 871-5177 •

BOGDENS GULF 
SERVICE STATION

Open 7 days a week. General auto 
repairs and towing service, tires, 
batteries & accessories. State Hwy. 
35 & Sea Girt Ave., Sea Girt, N.J.

201—449-9836

MEN’S HAIR 
STYLIST

Must be experienced. Top salary — 
AUGIES MEN SALON. 200 E. 9th 
Street Rockaway, New Jersey, Mor
ris County (New Jersey area). For 
information call days 201—627-9656 
after 7 PM 201-625-1265

TURNHALL Restaurant & Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, -showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

DIE MAKERS
1st and 2nd Class

Up to $4.50 per hour for qualified 
men, overtime, benefits incl Life & 
Health Insur, dental plan, liberal 
pension and paid vacation. Air-con
ditioned factory. Also looking for

MACHINIST
1st and 2nd Class

Apply in person Monday - Saturday

Stewart Stamping Corp.
630 Central Park Avenue

(2 blocks North of Raceway) 
Yonkers, New York

Music Instruction — LILLI LeNAY 
Classical and Jazz Piano, all grades 
KI 6-2084

We are opening NOV. 12, 1970

328 Broadway Avenue 
Palisades Park, New Jersey

DELI INTERNATIONAL
A new Delicatessen with Domestic 
and Imported Delicacies including 
Hungarian Goulash, Chicken Papri
ka with Spaetzel.

Open every day 8 to 8 
except Sunday.

We speak your language — 
We welcome your patronage.

Arba kodėl nepasiųsti per Finnair savo giminėm Kalėdų 
sveikinimą užkviečiant juos kitą pavasarį atvykti čia ap
silankyti. Tai taip lengva, kada jie naudoja tiesioginį 
susisiekimą per Helsinkį į New Yorką.

Kokia puiki Kalėdiį dovana!

Platesnėm informacijom — skambinkite 
savo kelionių agentui ar FINN AIR New 
,Yorke telef. 889-7070, ar Jums artimiau
siai FINNAIR įstaigai.

r>r>ir)r> nf nriinauiza

Nauja 1970 m.
Geriausia dovana į 
LIETUVĄ

specialūs rubliu 
pažymėjimai
DIDŽIAUSIA VERTĖ

. ŽEMOS KAINOS

Jūsų giminės gali pasirinkti 
geros rūšies prekių užsienio 
valiutos Vneshposyltorg 
krautuvėse už pusę kainos 
ar mažiau.
Prašykite mūsų veltui 
siunčiamų katalogų.

INTERTRADE
EXPRESS CORP.
125 East 23rd Street
Second Floor
New York, N.Y. 10010
Tel. 982-1530

PRAŠYKITE VELTUI 
SIUNČIAMŲ KATALOGŲ 
SVARBU
Mes priimame automobilių 
ir butų užsakymus.

EXP. OPERATORS
on safety stitch and blind stich and 
bar tack machine. Piece or section. 
Union shop—MAURICE SILVERA, 
INC., 418 Lafayette St. (5th floor), 
New York City — AL 4-8638

SEWING MACHINE OPERATOR 
Experienced with all types of ma
chines to do duplicate sampler for 
large lingerie manufacturer. Bene
fits, good working conditions. Call:

Mr. S. — 686-5625

R.N. NURSES — New York State 
license required. 3-11 shift full and 
part time for Nursing Home. Nyack 
Manor Nursing Home — Call: week
days 914-268-6861

Woman, mature, exp for diversfd 
office duties. Take dictation, type 
45-50 words/min.; well versed in 
filing, billing, good at figures and 
record keeping. Good start, salary. 
For appointment call Mr. Lagowicz 
201-621-9144, LIGHT ELECTRIC 
CORP. Newark, N.J.

MALE - FEMALE.

GENERAL FACTORY HELP 
Steady jobs Salaries $74-$100. Good 
working conditions — ALL STATE 
EMPLOYMENT AGENCY 400 E. 
148thSt. N.Y.C. Call 635-9818

MACHINE OPERATORS
Full or part time—optical work 

Some mechanical ability required. 
Full fenefits 40 hours incentive pay

PHILIPS LENS 
700 Cedar Ave. Middlesex Borough, 

New Jersey — 201—356-1461

HAIR STYLIST preferably Europe
an trained, must be clever and ex
perienced. Elegant salon, Syracuse, 
N.Y. Joseph Hair Stylist, Presiden
tial Plaza. Syracuse, N.Y. Call 315 
-422-3195 - 3194.

GIRLS! Are you the Right Girl do
ing the Wrong Job? If you are or 
were selling cosmetics, detergents, 
jewelry etc. and find difficulty 
making $200-$400 each week, call 
us! We have the greatest ground 
floor, high earnings opportunity for 
girls in 10 years. We will train and 
pay you weekly to call on retailers 
for repeat orders. No competition. 
N.J. area only. Call (201) 264-0030

EXPERIENCED OPERATORS 
On Merrow and Singer Machines 

Complete on Dresses
1157 Southern Boulevard. Bronx 

Ask for PANCHO 
Tele. 212-842-6220

Operator (Exp.) for machine work 
on Ladies Sportswear — good pay, 
modern plant. Harvin Sportswear, 
32-07 Junction B. Corona; HI 6-2343

Temporary No Fee
JUMPING JOBS —

SKY-HI $
Stėnos - Typists - Clerks

GAL FRIDAY
106 E. 41st St. N.Y.C. 687-7210

25-02 Bridge Plaza So.
LIC RA 9-7220

PAINTER
INSIDE AND OUTSIDE 

All Work Guaranteed 
We take pride in our work!

MR. DIMOPOULOS
4117 Astoria Blvd., Astoria 

Call 274-9359

AUTO PAINTER
MUST BE $200.00 

PER WEEK 
OR OVER CALIBER.

CALL (212)
658-5900

Gracious large Colonial House 19 
rms plus apartment can be used for 
any business nursing home & health 
spa oi- selling antiques. Landscaped, 
barn for 2 cars, small building in 
rear. Asking $40,000. 518—925-8113

New Standard Auto Body Shop — 
Collision experts & insurence prob
lems. 512 Elizabeth Ave. East Lin
den, N.J. 201-486-8770 Bill Daniels

Our Lady’s Retreat House at Gray
moor Rt. 9 Garrison, N.Y. 10524 — 
914 GA 4-3300. Open Retreat for 
women Nov. 6-8; also for HS girls.

Aluminum Siding % price! 3 colors, 
•wood, cedar, custom siding and roof
ing available. Terms & installation 
(516) 223-5011 — (212) 343-1220

Attention INJECTION MOLDERS! 
Moldmakers, Manufacturers. Pro
duct design, mold design and draft
ing services available. Joseph N. 
Laurita, 66-44 Grand Ave., Maspeth, 
N.Y. 11378. Phone (212) 672-4661

APOLLO COLLISION
Painting Expert, Collision and In
surance work, Chassis straightening 
American - Foreign - Sport - Cad
illacs. W’e take pride in our work! 
1069 60th Street, Brooklyn, N.Y.

Call 438-1247

FREESON 
CUSTOM WOODWORK 

Cabinet making - Formica work 
Interior Carpentry 

We Take Pride in Our Work 
84 Bįeverly Street Irvington, N.J. 

Call 201-374-8484

SPECIAL OFFER 
ON CHILD PHOTOGRAPHY 

One big beautiful Black & White 
Portrait of your Child 

taken in your own home only 
$5.00 8x10 — Call 857-3180 

for appointment.

SINGER AUTHORIZED 
We Repair all kinds of Sewing 
Machines in your own home. 

Household and Factory Machines.
CALL MR. LIRIO 

427-9895 427-9875

F. A. MORALES 
FURNITURE STORE 

Furniture for the Entire Family 
Late Nite Monday and Friday. 

241 (243) Monroe Street 
Passaic, N.J. - 

201-777-7234

Kas norėtu skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

JOHNS 
IRON WORKS

Railings - Cellar Doors - Poręh
Aluminum and General Welder

14 Davis Street East Newark, N.J.
Call 201—484-4333

Famous brands of carpeting — 
Remnant Clearance — Bring room 
measurements for Inlaid. Linoleum 
and Carpets. Save plenty! DORTER 
RUG SHOP — 56-25 Myrtle Ave- 
Ridgewood, Queens. N.Y. Tel. (212» 
VA 1-1936 / VA 1-1933. Late nite 
Mon - Thur - Fri till 9 PM.

Virginia 9-4496
tk. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. .
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley-----------

Kultūros židinio, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N. 
Y., telefono numeris yra 827- 
9865.

CHRISTMAS — NEW YEAR S 
Hunter House Ski Chalet Dec. 24 to 
Dec. 27: 4 days. 3 nights, 6 meals — 
$65; Dec. 31 to Jan 3: 4 days. 3 
nights. 6 meals — $65: Package 
weekends from $42. Send for free 
color brochure — Hunter House Ski 
Chalet, Hunter, N.Y. 518—263-4611

International Florist flowers for all 
occasions weddings, communions & 
confirmations. 175 Ferry St., New
ark. New Jersey. 201-589-5522

ia Wmacy oIIe3 rnnMYlAwI IKd]
Wm. Anastasi, B. S.

77-01 JAMAICA AVENUE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELIVER

Michigan 24130

Campus Safety Officers — Careei- 
minded men join the staff of Tem
ple University exp. is not required. 
Diplomatic, energetic, alert, H.S. 
Grads are needed for career oppor
tunities. Receive 15 College credits 
upon completion of 30 days of the 
job training course. Liberal benefits. 
$2.95 to start: $3.10 per hour after 
30 days training; 2 mo. later—$3.34 
per hour and' after 18 months of 
service $3.75 per hour. Call: (215) 
787-7174.

An Equal Opportunity Employer

Northville (Foot Hills of Adirondack 
Mts.) Gracious older home, remod
eled, everything new. 3 bedrms, 2 
baths, fam rm, laundry rm. garage. 
Ready to move in. Corner lot-r extra 
cor bldg lot. $30,000.(518) 925-2931 
or 9475..

Outstanding buy—Dongan Hills all 
brick 2 new 2 family attached 4 rms, 
each apartment excellent location 
near transportation, schools, shop
ping. Immediate occupancy. Call — 
356-3000 8 to 4:30 PM; nites — 
442-4265 5 to 8 PM.

Putting It All Together
The way you put together the educational bits and pieces 
will make 
lege” and

the difference between merely “going to col- 
truly gaining an education.

in mind, St. Anselm’s College has developed 
program in the liberal arts. The “Integrated

OPERATORS, EXP.
ON SINGER MACHINES

Complete-Garment on Dresses 
ASK FOR PANCHCO 

(212) 842-6220

MAINTENANCE
SUPERVISOR—CLEANING

Good oppty. Car helpful. Hrs. Mon. 
thru Thurs. 6am-2:30pm; Fri. 6am- 
9pm; Sat. 6am-ll:30am. — Salary 
about $175 week. Fringe benefits, 
hospitalization. Call 889-6194.

“DRIVER” for Parts
to drive around Hicksville, Hunting- 
ton. Plainview, and Westbury areas. 
Salary, plus benefits. Union shop. 
5 days, 40 hr week, 8-5 PM Monday 
thru Friday. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

STOCK CLERK 
To Work in Parts Dept.

— For incoming automotive parts. 
Salary plus fringe benefits in Union 
shop, 5 days, 40 hr week. 8-5 PM 
Mon. thru Fri. Call Al Krug (Parts 
Dept.) (516) IV 3-1285

“BUTCHER’S HELPER’’ 
wanted with some experience 

Call — 384-1853

DESK CLERK—MALE
Full time, 35 hour week. Off days 
on weekdays N. C R experience re
quired. Must speak fluent English.

HOTEL DORSET
30 West 54th Street 

New York City

FILATELISTAI I
Siunčiame Lietuvos pašto 

ženklus Jūsy pasirinkimui. Ra* 
Syti: Baltic Stamps, P* O. Box 
127, Toronto, 19, Ont., Canada.

BEECH-NUT, INC.
Is expanding operations at Canajoharie

If you are looking for:
Good Wages — Opportunity for Advancement
Full Benefits — Steady Employment, apply at 

BEECH-NUT EMPLOYMENT OFFICE
Church St., Canajoharie, NJ. 13317

Monday - Friday — 8:00 AM to 5:00 PM. 
OR WRITE TO EMPLOYMENT OFFICE

“An Equal Opportunity Employer”

ROYAL HOUSE 
FURNISHERS
FINE QUALITY 

FURNITURE AND 
APPLIANCES

Late Nite Friday till 9 PM 
Use Our Lay-Away Plan

282 Springfield Avenue 
NEWARK. N. J. 
201-272-8585

DEER HUNTING — on 2600 Cats
kill Mts. acres! Bucks everywhere. 
Deluxe steam heated rooms. —- For
reservations;

PARAMOUNT MOTEL
PARKSVILLE. N.Y.

Direct Wire; (212) 524-3370

Truck for Hire 20 foot flat body 12 
ton carrying capacity, automatic 
unloading equipment with drivers. 
For more information: 212—987-7238

New foctory outlet for double knits 
polyesters acetates cottons, etc. — 
first look at newest season fabrics 
at low factory prices stock cont’ly 
changing. Mon.-Fri. 2pm-8pm. Sat. 
llam-3pm CARNABY MILLS, 25 
East Union Ave. East Rutherford, 
New Jersey — 201-935-0020

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

WESTHAMPTON NURSING 
HOME

Finest accomodations available — 
nurse in attendance 24 hours a day. 
Catholic Church within the area. A 
home away from home — 7 Seafield 
Lane Westhampton Beach, Long 
Island. Call: 516—288>ni22

Yellow Jacket Transmissions open 
5’4 days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
NJ. Call 201-374-2700

LITCHMORE CONST. CO.
General Alterations and Repairs 

All Work Guaranteed 
(Lie. 764048)

We take pride in our work. 
733 Utica Ave. Brooklyn, N.Y. 

Call 212—493-3774

MAINTENANCE 
GENERAL BUILDING

Home improvements, violations re
moved, all licensed personnel. We 
take pride in our work. 369 Utica 
Avenue, Brooklyn, N.Y. — Call: 

771-9659

•With this 
a unique
Liberal Studies Program” cuts across the lines of tradi
tional academic disciplihes and guides the student in his 
efforts to “put it all together.”

Students and faculty worked closely together in develop
ing this new program. Those involved in the course are 
particularly enthusiastic abdut it.
“Integrated Liberal Studies” is only one aspect of edu
cation at St. Anselm's that might interest you.

Before you make up your mind about which college to 
attend, perhaps you should inquire about St. Anselm’s.

SAINT ANSELM’S COLLEGE
Manchester, New Hampshire 03102

ST. FRANCIS 
COLLEGE

GROWING!
Nestled on the rockbound coast of Maine and yet just 90 
miles from Boston. Saint Francis College has more than 

doubled its enrollment in the past four years. This year’s 
addition: new college library and women’s residence hall. 
We are proud of our College and our 800 students. And 
we are proud of our matchless location on the coast of 
Maine. Our College community offers the kind of inti
mate student-faculty relationship we feel essential to 
achieving the Franciscan goals on which the College has 
been built. We are a fully accredited, co-educational insti
tution, emphasizing the liberal arts and teacher education. 
Think about Saint Francis College if you seek academic 
excellence in an atmosphere of community responsibility. 
If you do, we will be happy to talk to you about the pos
sibility of becoming a part of our College.

SAINT FRANCIS COLLEGE

Office of Admissions
605 Pool Road, Biddeford, Maine 04005

Career Opportunities in CIVIL ENGINEERING
HIGHWAYS (Design, Construction. Maintenance); MATERIALS; 
SOILS; PHYSICAL RESEARCH; TRAFFIC; STRUCTURES; and 
TRANSPORTATION PLANNING. NY State residency not required. 
U.S. Citizenship required.$13,528 - $16,243 (8% increase effective 
4/1/71). ORAL TEST ONLY. Requirements: Bachelors degree in 
Engineering, Professional Engineer's license, 1 year of satisfactory 
engineering experience in the specialty for which the candidate is 
applying. Write to: Director of Personnel. Box A

New York State Department of Transportation 
Bldg. #5. State Office Campus. Albany. N.Y. 12226 
New York State is an Equal Opportunity Employer
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DARBININKAS
Mtmnjįg
NAUJIENOS-

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Padėkos šventės išeis tik vieną 
kartą — antradienį-

Apreiškimo parapijoje šiuo 
metu vyksta kalėdojimai —me
tinis parapiečių lankymas.

Vladas ir Kazimiera Žibai iš 
Patersono, N. J., paaukojo 
Laisvės Žiburiui 100 dol. Radi
jo vadovybė nuoširdžiai dėko
ja.

J. 'šereiva iš Manhattan© 
drauge su D. Klinga išvyko žie
mos atostogų į Phoenix, Ari
zoną, kur mano pabūti apie tre
jetą mėnesių.

Juozas Gaigalas lapkričio 21 
susituokia su Mary Walsh St. 
James bažnyčioje. Long Island, 
N. Y. Juozo močiutė V. Gai
galienė iš Richmond Hill, N.Y., 
linkėdama jaunavedžiams sėk
mės, užprašė jų intencija mi
šias pranciškonų koplyčioje-

Balfo seimas vyksta Padėkos 
dienos savaitgali — kitą savai
tę — Bostone. Iš New Yorko 
važiuoja Balfo valdyba: vice
pirmininkai — St. Dzikas, Br. 
Spūdienė, dr- E. Armanienė (iš 
Baltimorės), laikinai einąs iždi
ninko pareigas dr. A. Skėrys, 
sekretorius J- Bagdonas, Balfo 
reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas. Balfo direktoriai dr. D. 
Jasaitis, adv. S. Briedis. New 
Yorko 100-tasis skyrius turi tei
sę siųsti 6 atstovus. Seimas pra
sideda lapkričio 27, penktadie
nio vakarą. Darbo posėdžiai 
bus lapkričio 28. Banketas tos 
pačios dienos vakarą.

Kun. Bruno P. Mažukna, gi
męs ir augęs Worcester, Mass., 
po ilgos ligos mirė lapkričio 9. 
Palaidotas iš Šv. Kazimiero 
bažnyčios lapkričio 12 šv, Juo
zapo kapinėse. Nuliūdime liko 
motina Ieva Mažuknienė, sesuo 
Frances Hartford ir kiti gimi
nės.

Darbininko menišką kalen
dorių 1971 metam skaitytojai 
gavo šiomis dienomis. Kas nori 
kalendorių gauti didesnį kieki, 
prašom kreiptis į Darbininko 
administraciją. Už kalendorių 
visi skaitytojai prašomi spau
dai paremti prisiųsti bent po 1 
dol. Už paramą Darbininko ad
ministracija iš anksto dėkoja. 
Ta pačia proga visi kviečiami 
surasti naujų skaitytojų, ku
riem duodamas didelis papigi- 
nimas- Žiūrėkit skelbimą — 
Kviečiam talkon!

A.fA.

Antanui Kneižiui
mirus, sūnums kun. Antanui, Pranui ir Vincentui bei 
dukrom Angelei ir Marytei, o taip pat ir kitiem giminėm 
užuojautą reiškia

DARBININKO redakcija ir administracija

Vienuolynas______GL 5-7068
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Redakcija —.........  GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923

Solistė Ona Zubavičienė pra
dėjo dainos meną Lietuvoje, 
studijuodama Kauno konserva
torijoje. Vėliau studijavo Vo
kietijoje, Bad Worishofene. Da
bar studijuoja pas Stella Vola- 
ni New Yorke. Ji yra koncer
tavusi New Jersey, New Yorke 
ir kitur. Malonu bus išgirsti 
Brooklyne gruodžio 6, sekma
dienį, 4 vai. p.p., Franklin K. 
Lane mokyklos salėje.

N. Y. Lietuvių vyrų choras 
gruodžio 5 vyksta gastrolėm į 
Philadelphiją. Važiuoja autobu
su, kuriame bus vietos ir sve
čiam. Kas norėtų drauge va
žiuoti, prašom pranešti St. Vaš
kini, tel. 641-1512. Autobusas 
išvažiuoja iš Wooahaveno Blv. 
ir Jamaicos Avė- kampo gruo
džio 5 d. 2:30 v. popiet ir llv. 
grįžta iš Philadelphijos. Kelio
nės kaina — 5. dol.

Helen Kulber, pagerbdama 
Anitos Pauley prisiminimą, Bal
tui paaukojo 10 dol.

Žibuoklių sekstetas, vadovau
jamas Liudo Stuko, dainuoja 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjime, kuris bus lapkri
čio 28, šeštadienį, 7 v.v. Mas- 
petho lietuvių parapijos salėje. 
Be seksteto taip pat dainuoja 
solistė Irena Stankūnaitė, 
akomponuoja jos tėvelis kom
pozitorius Juozas Stankūnas. 
Pritaikytą šventei kalbą pasa
kys svečias iš Philadelphijos 
Balys Raugas. Po programos ‘šo
kiai. Groja Gutauskų orkestras.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom -knygom, muzikos 
plokštelėm ir kalėdiniais atvi
rukais pakviestas į persekioja
mai Lietuvos Bažnyčiai prisi
minti skirta koncertą, kuris į- 
vyks Franklin K. Lane mokyk
los salėj gruodžio 6. Prieškalė
diniame laikotarpy tai gera pro
ga įsigyti dovanom lietuvišką 
knygą ar plokštelę. Bus galima 
užmokėti ir Darbininko prenu
merata.

Prisidėkit prie revoliucijos! 
KOSCOT — Mink Oil Cosme
tics (kaip skelbiama televizijo
je)- Pelnykit $$$ savo laisva
laikiais. Lavinimas ' veltui. 
Skambinkit Karlis Justs (516) 
485-3745.

Moteris ieško darbo šeimoj, 
gali šeimininkauti ir namų dar
bus atlikti. Pageidautina gy
venti vietoj. Skambinti (201) 
387-0362.

Leit. pulk. Antanas Vaitiekū
nas neseniai grįžo iš Korėjos. 
Lankėsi ir Expo 70 Japonijo
je. Tarnybos reikalais buvo Ja
ponijoje, Aliaskoje, Hawajuo- 
se. Dabar yra išskridęs inžinie
riaus darbam i Azorų salas. Jo 
šeima, motina Elena, sesuo su 
šeima laukia jo grįžtant Kalė
dom. Pulk. Antano vyriausia 
duktė Monika studijuoja Madi
son College Harrisonburg, Vir
ginia. Du jaunesni vaikai aukš
tesnėse mokyklose, o du patys 
jaunieji pradžios mokyklose. 
Antano sesers duktė Patty Ba- 
jor mokytojauja Brooklyne, o 
jos brolis Edvardas lanko St. 
Johns kolegiją.

Mykolas Marksen, 79 m. am
žiaus, gyv. Richmond Hill, N. 
Y., mirė lapkr. 15. Palaidotas iš 
Apreiškimo bažnyčios lapkričio 
18 Šv. Jono kapinėse, šerme
nimis rūpinosi Šalinskų šerme
ninė- Nuliūdime paliko žmoną 
Agnes, dukrą su šeima ir kitus 
giminaičius.

Vytauto Abromaičio tėveliui 
mirus, pranciškonų spaustuvės 
darbininkai dalyvaus gedulin
gose mišiose už velionies vėlę 
pranciškonų koplyčioje lapkri
čio 19, ketvirtadienį, 7 vai. ry
to.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoje. Dėžutė su 12 re
liginių kortelių su lietuviškais 
pasveikinimais su pasiuntimu 
1 dol. 12 meniškai tautiškais 
motyvais pieštų kortelių 2 dol. 
Prašom laiku užsisakyti, kad 
laiku galėtumėt išsiųsti.

RENGIAMOS IŠLEISTUVĖS 
MOKYTOJUI J. KOŠIUI

Brooklyne gyvena mokyto
jas ir gimnazijos direktorius 
Jurgis Košys. Jis dirbo įvairio
se gimnazijose Lietuvoje: Tel
šiuose, Palangoje, Sedoje, Kal
varijoje ir kitur. Vėliau reiš
kėsi tremtyje, mokytojavo net 
Brooklyno šeštadieninėje mo
kykloje. Dabar jis rengiasi iš 
čia išsikelti ir išvažiuoti į Chi- 
cagą.

Kilo mintis surengti išleistu
ves šiam žymiam ir nusipelnu- 
siam pedagogui. Visi buvę jo 
mokiniai, kurie gyvena New 
Yorko apylinkėje ir kurie galė
tų dalyvauti, prašomi atsiliepti. 
Rašyti: P. Jurkui, Darbininko 
redakcija, 910 Willoughby Av., 
Brooklyn, N. Y. 11221- Tel. 
GL 5-7281.

: KONCERTAS i
: PERSEKIOJAMAI BAŽNYČIAI : 
: LIETUVOJE PAMINĖTI :» < 

sekmadienį, gruodžio 6
► 4 vai. p. p. <
* FRANKLIN K. LANE MOKYKLOS SALĖJE J
Į Jamaica Ave, ir Dexter Court, Brooklyn, N.Y. J
J Koncerto programą išpildys: J
► solistė ONA ZUBAVIČIENĖ „ <
► solistas BENEDIKTAS POVILAVIČIUS
► pianistė JULIJA RAJAUSKAITĖ-PETRAUSKIENĖ ;
; VYRŲ KVARTETAS IŠ WATERBURIO J
; — vad. ALEKSANDRAS ALEKSIS J
I Įėjimo auka $3.00, $2.00 ir $1.00 jaunimui J
Į Pelnas skiriamas Bažnyčiai Lietuvoje paremti <
[ Rengėjai: J
; Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa J
J Liet. Kat. Moterų Kultūros D-ja <

Solistė Ona Zubavičienė dainuoja koncerte, kuris skiriamas-persekiojamai 
Bažnyčiai Lietuvoje prisiminti. Koncertas bus gruodžio 6 Franklin K. Lane 
mokyklos salėje.

Religinis koncertas Maspetho bažnyčioje
Kristaus Karaliaus šventė šie

met švenčiama lapkričio 22. 
Ta proga New Yorko ir New 
Jersey Katalikų Federacijos 
apskrities valdyba rengia religi
nės muzikos koncertą Mas
petho lietuvių parapijos salėje. 
Koncerto pradžia 3:39 v. po 
pietų.

Koncerto programoje daly
vauja: muzikas Vytenis Vasyliū- 
nas, solistė čižauskaitė-Balčiū- 
nienė, solistas Stasys Citva- 
ras, V. Atsimainymo bei Ange
lų Karalienės parapijų chorai, 
kuriem vadovauja V. Kerbelis 
ir M. Liuberskis.

Savo vietines jėgas geriau
siai pažįstame. Abu chorai gie
da sekmadieniais per lietuviš
kas mišias ir kitom progom. 
Šiai šventei chorai yra parengę 
visai naują programą.

Pažįstamas ir solistas Stasys 
Citvaras, kurio sodrus ir gra
žus bosas žavi koncertuose. Jis 
yra giedojęs ir toje pačioje baž
nyčioje solo. Ir šiam koncertui 
parinks gerą ir patrauklią pro
gramą.

Iš Bostono atvyksta du į šį 
koncertą. Solistė Violeta Ci- 
žauskaitė-Balčiūnienė yra nese
niai baigusi dainavimo moks
lus. Reiškiasi ne tik Bostone, 
bet ir kitose tolimesnėse apy
linkėse. Vytenis Vasyliūnas, 
smuikininko Izidoriaus Vasyliū- 
no sūnus, yra fizikas ir drauge 
vargonų virtuozas, akompania
torius- Pirma studijavo muziką. 
Pradėjo ją Kolumbijoje, baigė 
N. Anglijos konservatorijoje. 
Baigė taip pat ir Hartfordo uni
versitete fizikos mokslus, gau
damas daktaro laipsnį. Dabar 
dėsto fiziką Massachusetts In
stitute of Technology ir dirba 
mokslinius tyrinėjimo darbus. 
Kaip vargonų virtuozas • yra 
bent kelis kartus davęs savo 
rečitalius ir plačiai reiškiasi 
kaip akompaniatorius.

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garahtuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.

Lietuvių dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

sidrausti.
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Poeto Brazdžionio “Poezijos 
pilnaties” rinktinės pristatymas 
bus gruodžio 13, sekmadienį, 5 
v. popiet Tautinės Sąjungos 
namuose So. Bostone. Iš Los 
Angeles atvyksta pats poetas 
Brazdžionis, iš New Yorko ra
šytojas Pranas Naujokaitis, iš 
Washington© — dramos akto
rius Henrikas Kačinskas- Kny
gos pristatymą rengia Bostono 
Lietuvių Dramos Sambūris.

Petronėlė ir Juozas Rente- 
liai, švęsdami savo vedybinio 
gyvenimo 25 metų sukaktį, į- 
stojo į Lietuvių Fondą ir įne
šė 100 dol. J. Rentelis šiuo me
tu yra Balfo Bostono skyriaus 
sekretorius.

Kardinolo Cushingo laidotu
vėse lapkričio 7 dalyvavo 8 kar
dinolai, per 120 vyskupų, Mass, 
gubernatorius Sargent, buvęs 
gubernatorius, dabar trans
porto sekretorius J. Volpe, pre
zidento atstovas ir daugybė ki
tų aukštų pareigūnų. Mišias au
kojo Šv- Tėvo atstovas JAV- 
bėm arkivyskupas Luigi Rai
mondi. Pamokslą pasakė kardi
nolas Wright, kurį kadaise kar
dinolas Cushingas buvo pa - 
konsekravęs vyskupu, kai jis 
buvo paskirtas Worcesterio vys
kupu. Po pamaldų Šv. Kryžiaus 
katedroje mieste buvo sulaiky
tas visas judėjimas, ir didžiulė 
automobilių kolona palydėjo 
kardinolo kūną į Hanover, kur 
mažoje koplyčioje buvo įsiren
gęs marmurinę kriptą.

Vysk. V. Brizgys ir kun. Juo
zas Venckus, S.J., buvo atvykę 
iš Chicagos ir dalyvavo kardi
nolo Cushingo laidotuvėse. Jie
du buvo sustoję lietuvių para
pijos klebonijoje.

Arkivyskupas Medeiros daly
vauja Balfo seimo bankete, ku
ris bus lapkričio 28 vakarą lie- 
vių piliečių draugijos salėje. 
Taip pat dalyvaus ir Mass, gu
bernatorius Sargent, majoras 
White ir eilė kitų amerikiečių. 
Visi kviečiami į šį didelį ir gra
žų Balfo banketą. Bilietus rei
kia iš anksto užsakyti.

Kun. Juozas Trinka, Šv. Jo
no parapijos klebonas, Birch
wood, Kansas, rudens atosto
gas praleido Bostone ir mišias 
laikė lietuvių bažnyčioje, kurio
je prieš vienuolika metų buvo 
jo primicijos.

Pirmosios komunijos vaikų 
pamokas veda Nukryžiuotojo 
Jėzaus seselės mokytojos. Pa
mokos būna sekmadieniais po 
9 v. mišių Šv- Petro mokyk
loje, Flaherty Way.

Lietuvos vyčių 17 kuopa So- 
Bostone rengia lapkričio šven
tę — Novemberfest — lapkri
čio 21 lietuvių piliečių draugijos 
salėje. Šokių pradžia 8 v.v. Už
kandžiai 10 vai.

J. L B. vaistai patentuoti Šveicarijoje Nr. 458628, registruoti JAV, 
Kanadoje ir Europoje. Ataugina plaukus, išgydo pleiskanas, šašus, 
niežėjimą, plaukų slinkimą, grąžina natūralią plaukų spalvą mote
rims ir vyrams, 100% garantuotai, JIB vartodamas 8 uncijas 16 
savaičių, nebūsi nei žilas, nei plikas. Užsakymus su $6.00 money or
deriu siųsti: J.I.B. Laboratory, 1437 So. 49th Ave. Cicero, III. 60650.

Gaunami —
JIB atstovybėje, 2498 Dougall Ave., Windsor, Ont. Canada

Kun. Alfonsas Yumontas, S. 
J., mirė lapkričio 8 ir buvo pa
laidotas lapkričio 11 iš Nekal
to Prasidėjimo bažnyčios (jėzui
tų) Harrison Ave. Bostone į 
jėzuitų kapines Weston, Mass. 
Jis buvo vyriausias profesorius 
Bostono kolegijos aukštesniojo
je mokykloje, prieš metus bu
vo atšventęs kunigystės sidabri
nį jubiliejų. Jis talkino Šv. Pet
ro lietuvių parapijai — sekma
dieniais ir šiokiadieniais mišias 
laikydavo 7-tos gatvės koplyčio
je. Laidotuvėse dalyvavo trys 
jo ištekėjusios seserys su šei
momis, daug giminių, studentų, 
jėzuitų vyskupas Kanealley, ku
nigai Baltrušūnas, Janiūnas, 
Svirskas ir Kontautas. Viso bu
vo apie 60 kunigų.

Antanas Kneižys, buvęs Dar
bininko laikraščio ilgametis re
daktorius ir Lietuvos vyčių gar
bės narys, mirė lapkričio 11. 
Palaidotas lapkričio 14 iš šv. 
Kazimiero lietuvių bažnyčios 
Nashua, N. H., kur klebonauja 
kun- Juozas Bucevičius. Laido
tuvėse dalyvavo šie kunigai: 
Baltrašūnas ir Janiūnas iš Bos
tono, kun. A. Kontautaš iš 
Newton, kun. J. Žuromskis iš 
Lowell, kun. Šakalys iš Brock- 
tono. Kun. Antanas Kneižys, 
velionies sūnus, aukojo mišias- 
Jam asistavo kun. Svirskas iš 
So. Bostono ir kun. Sviokla iš 
Peabody. Velionis A. Kneižys 
palaidotas Highland kapinėse, 
Norwood, šalia žmonos. Be sū
naus kunigo liko dar du sū
nūs—Pranas ir Vincentas ir 
dukros Angelė ir Marytė. Visi 
sukūre savo • šeimas, kuriose 
yra 19 anūkų.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo minėjimas įvyks lap
kričio 22. Šv. Petro bažnyčioje 
mišios bus 10 vai. Jos aukoja
mos už žuvusius dėl Lietuvos 
laisvės. Iškilmingas minėjimas 
su menine programa bus 3 v. 
popiet Lietuvių piliečių drau
gijos auditorijoje. Kalbės Lietu
vos Laisvės Komiteto pirminin
kas Vaclovas Sidzikauskas, o 
meninę programą atliks solistė 
Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė ir 
solistas Stasys Liepas.

SPORTAS
SEKMADIENĮ FUTBOLAS

Šį sekmadienį Lietuvių Atle
tų Klubo pirmoji komanda žai
džia namie, t.y. Kissena Cor
ridor, 150 St. ir Booth Memo
rial Drive, Flushing, L. I. 
Priešininku yra Germani Blau 
Weiss Poughkeepsie, N. Y. Pir
mame rate mūsiškiai laimėjo 
2:1- Pirmosios komandos pra
deda 2:45, o rezervinės 1 vai. 
Dabar savo grupėje iš šešių 
komandų mūsiškiai stovi tre
čioje vietoje su 9 taškais. Iš 
9 rungtynių 4 laimėtos, 4 pra
laimėtos ir 1 sužaistos lygiom. 
Įvarčių santykis 15:15.

Mažučiai šeštadienį žaidžia 
prieš DSC Brooklyn, Brennan 
Field, Middle Village, L. I. 
Rungtynių pradžia 3 vai.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS t

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBfiS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 8L) — TR 8-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, LX: 258-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, LX: 25O-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 881 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushings: 41-06 Main Street — Hl 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL 814-454-8070




