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Japonija jau turi karo pramones bazę
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iims atgailos aktas už Hitlerio nusikaltimus
Gruodži 

.enkija p Lenkjjos-Vokietijos susitaikymas svarbesnis už sienų de facto pripažinimą
aujimmo ro sukėlimo titul. Toje bylo- 
rJma?/je Stalinui geriau tinka vagies 
a a 1 e titulas, nes jis kasta ir melu 
uplanavę* a^iai operuodaras tuo pat 

jmetu grobstė maųjų kaimynų 
iekdamas-emes^ tie mži gabaliukai 
iu buvo galėję jį apaugoti nuo 
asirašęs, Hitlerio smūgių. Letuva, Latvi- 
tas nei g1'ja -r Ęs^ja tapo to klastingo- 
nO S? - Jo žaidimo didžisiomis auko- 
lenas kiti mis.
tas .form, jąv Anglijo; dėka Lenki- 
o nuo . ją p0 karo psiliko Euro

pos žemėlapy, be 70,000 kv. 
'‘llOu savo rytiną žemių tu-

.r ėjo atiduoti Stalhui, kuris da- 
kmeri.bar jau išdidžiai varkėsi Pots- 

Milanas ^ame su Ameriko Trumanu ir 
.‘poca atsAnglij°s Attlee, ulimatyviai pa
lo Edgar re^alavęs duoti Lenkijai 40, 
u kom 000 kv- Voiietijos žemių 
hou En-pš Rytprūsių masyo ir sau dar 
ad karo Priedo išsireikalaęs Karaliau- 
inanti iš ^aus nors jkio titulo tai 
Ąy žemei gauti netirėjo. Tokios 
Kinijos ^usJ°s vakarinės sienos buvo

numatytos slaptuose Kremliaus 
planuose, kurie buvo sudaryti 
Europai tuo tarpu bent iki Rei
no dominuoti- Churchiliui iš 
Potsdamo konferencijos iškri
tus dėl parlamento rinkimų 
pralaimėjimo, Stalinas be dide
lio vargo gavo viską, kas buvo 
suplanuota gauti pirmoje fazė
je šioje Europos dalyje.

Per 25 metus daugelyje šios 
erdvės vietų atsirado šis tas 
naujo Rusijos valdytojų ne
naudai, išskyrus tik Pabaltijo 
kraštų erdvę, kurią Jaltoje ir 
Potsdame Stalino karo partne
riai jam padovanojo. Ir Lenki
jos — V. Vokietijos susitaiky
mo sutartis yra stiprus žings
nis ta kryptimi, kuria einant 
Rusijos dominavimas iš tos erd
vės pamažu bus stumiamas at
gal.

- Kas toje sutartyje svarbiau
sia: vakarinių Lenkijos sie
nų de facto pripažinimas ar V.

Vokietijos — Lenkijos susitai
kymas? Geopolitikos manipulia
toriai greičiausiai pasakytų, kad 
Vokietijos-Lenkijos susitaiky
mas. Neilgtrukus turėtų sekti 
kiti įvykiai, kurie tokią nuomo
ne labiau sutvirtintu.

Varšuvos sutarties pasirašy
mo proga Lenkijos vadovai ne
slėpė savo pasitenkinimo, nes 
jie geriau negu prašaliečiai ži
no, kad Maskvos spaudimas 

'jiems nebebus toks pavojingas. 
Todėl sutarta, kad sutartis Įsi
galiotų kuo greičiausiai. Net to 
momento nelaukiant abiejų 
valstybių Raud. Kryžiai jau
pradėjo ruošti norinčių išvyk
ti vokiečių repatriaciją. Jau
numatytos ir komisijos, kurios 
organizuos Vokietijos - Len
kijos ūkinius ryšius. Lenkijos 
premjeras spaudos konferenci
joje labai atvirai pasakė, kad 
V- Vokietija yra pageidauja
mas partneris ne tik kaip Len

kijos prekių pirkėjas, bet ir 
kaip gamintojas.

Būdamas Lenkijoj, Brandtas 
padarė niekam į galvą nega- 
jusį užklysti dramatiškai sim
bolišką mostą. Padėjęs gėlių 
vainiką prie paminklo, pasta
tyto Varšuvos geto vietoje, kur 
naciai išžudė Varšuvos žydus, 
kancleris Brandtas atsiklaupė 
čia pat ant marmurinės plokš
tės ir susikaupęs klūpojo apie 
minutę laiko. Kadangi niekas 
tokio dalyko nesitikėjo pama
tyti, nustebimas ir susijaudini
mas buvo didelis. Lenkijos 
spauda įvyki plačiai komenta
vo.

Tai buvo simboliškas atgai
los aktas už Hitlerio padarytus 
nusikaltimus. Trumpame pasi
sakyme kitoj vietoj pareiškė, 
kad baigiamas vienas baisus lai
kotarpis ir pradedamas nau
jas, kuriame panašių baisumų 
nebeturėtų būti.

Tokio. — Patinka kam ar 
ne, bet Japonija jau turi suor
ganizavusi bazę moderniškai 
karo pramonei išvystyti. In
dustrijos galingumu Japonija 
dabar užima pasaulyje trečią 
vietą (pirmoji priklauso Ameri
kai, antroji V. Vokietijai).

Tuo tarpu karo reikalams ten
ka tik pusė procento visos pra
monės gamybos, bet jau yra ga
tava visa karinės gamybos or
ganizacija, industrinis bei eko
nominis pajėgumas ir techni
kinis žinojimas-

Vyriausybės remiama, pra
monės vadovybė jau yra su
organizavusi mokslininkų-tyri- 
nėtojų kadrus ir sudariusi są
lygas jų darbui. Dalis tų institu
cijų pinigų ir personalo panau
dojama kitoms pramonės ša
koms, kurios dirba civiliniams 
gyventojų reikalams tenkinti, 
bet reikalui atsiradus jos labai 
greit galės persimesti į karinę 
gamybą.

Skirtumas tarp prieškarinių

ir dabartinių laikų betgi yra la
bai didelis: dabar nėra luomi
nės karininkijos kastos, ka
riuomenė tebėra silpna ir. ne- 
bedievinama, karinę politiką ir 
finansus tvarko ne kariškiai, 
bet civiliai. Ir dar neužmiršti
na, kad ne kas kitas, bet Wa- 
shingtonas yra raginęs Japoni
jos vyriausybę susiorganizuoti 
reikalingą apsaugą ir kartu su 
kitomis tos erdvės valstybė
mis sujungti jėgas bendrai ap
saugai nuo iš Maskvos ir Peki
no galinčių ateiti pavojų. Nežiū
rint to, kad toji jėga organizuo
jama ne agresijai, bet iš kitur 
galinčiai ateiti agresijai atrem
ti, Maskva greit gali prisijung
ti prie Pekino, kad stipresniu 
balsu pradėtų šaukti apie at
gimstantį Japonijos militariz- 
mą. Washingtonas ta kryptimi 
stumtelėjo Japoniją todėl, kad 
nori sumažinti savo įsipareigo
jimus Japoniją ginti. Ikšiol to
kie įsipareigojimai tebėra su
tvirtinti.

Eksporto pramone nori prekybos laisves 
su Maskvos kontroliuojamais kraštais
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Maskva įuogąstauja del Japonijos 
priminimo grąžinti Kurilų salas

gaill Maskva. —- Kemlius savo Sovietinė vyriausybė žinojo, 
ėdsakus santykius su Japnija visiems kad tas klausimas kada nors 
inigų adiPirš° pavyzdžiu, »et po Japo- tvarkytinas, nes geri santykiai 

su Japonija būtini. Ypač po to, 
kai JAV pažadėjo Japonijai su
grąžinti Okinavos salyną. Da
bar viešai pratrūkta pykčiu to
dėl, kad Japonija prakalbo tuo 
klausimu labai negeru laiku— 
kada susipainiojo Maskvos de
rybos su Kinija dėl sienų. Mas
kva vis dar tikisi, kad Peki
nas nuo savo didžiųjų teritori
nių reikalavimų atsisakys ir 
pasitenkins tik simboliškais sie
nų įlinkimų ištaisymais, bet 
kol tokia valanda ateis, jai rei
kalingas Japonijos tylėjimas 
dėl Kurilų salų. Japonams tylą 
suardžius, Maskva pradėjo ko- 
liotis

Kadangi Kremlius yra suktų 
žaidimų specialistas, tai Japo
nijos puolimo atnaujinimas ga
li turėti ir papildomą priežastį 
— Japonijos puolimu gerintis 
Kinijai. Ne be reikalo jau ir ge
riausi Maskvos draugai prade
da neapkęsti Maskvos valdovų 
suktumo. Ulbrichtas tą jos po
litiką vadina švelniu nepastovu
mo žodžiu, nes stipriai ir teisin
gai ir jis dar bijo kalbėti.

arsus kan^os premjero Seo kalbos ju- 
jonai. K;biliejinėJe J Taut sesijoje vis- 
istracija kas apsivertė auktyn kojomis, 
yti, valstiDa1t>ar Jau reta d-na» kad So~ 
lonių sulvietll centrinėj skaudoj nebū- 
artu su puolama Japonia.
ajs Mat, pirmą kart tokiose ap

linkybėse Japoniji priminė Ru- 
Dll JŲ sijai, kad ji neteiėtai tebeval- 
• :md° Japonijai prikasančias ke- 

,r,turias salas Kurtį salų gran- 
Pietinės dinėje. Rusija jaspati pasiėmė 

mi patenAmerikai karą su Japonija bai- 
amos iš giant, nors Masku kare prieš 
o, gi sovJaponiją formalia tedalyvavo 
us ekspotik nepilnas šešia dienas. Bet 
lėtinės per tą laiką sugelėjo okupuoti 

Ką tik visas Kurilų sala, pasisavinti 
gio dujotJaponijai priklaususią Sachali- - 
ų prie <Jno dalį ir okupuot didelį gaba- 
ur prasidlą Korėjos. San Irancisco tai- 
jtiekių sikos sutartimi 193 m. Japoni- 
zerbeidžaja padarė taiki su visais 
ją. Į sovprieš ją kovojusias, bet Mask- 
žioje įsipva nesutiko sutaries pasirašy- 
00 mil. kti. Todėl Japonia tebemano, 
indą, vėlikad Kurilų salų Jausimas te- 
jono kutbėra nesutvarkyas. Maskvai 
pie kain apie tai jau daug :artų primin- 
ą nieko nta.

Čekai-slovakai išbandė 1968 
metais, kokių reformų negali
ma daryti be Maskvos palaimi
nimo. Dabar reformų keliu ne
seniai pamažu pradėjusi eiti 
.Vengrija ne&pntriąi laukė, ką 
tuo reikalu galėtų pasakyti 
Maskva dabar, kada jau mato- . 
si, kiek toli Vengrija norėtų ei
ti. Lauktoji proga buvo ką tik 
pasibaigęs 10-sis kompartijos 
kongresas Budapešte.

Maskvos svečias Brežnevas 
reformai davė palaiminimą šito
kia formule: “Kol komunistų 
partija turi savo kontrolėje vi
sas krašto gyvenimo apraiškas, 
tol ji turi pilną Sovietų S-gos 
kompartijos supratimą ir pasi
tikėjimą”. Reiškia, kad veng
rai ligšiol dar neperžengė nu
brėžtos linijos.

Tiesą pasakius, Vengrijos 
kompartijos reformos tuo tar
pu giliau tepalietė tik ūkinę sri
tį, visur kitur apie reformas 
kalbama tik pašnibždomis- Ir 
niekas dar neištrūko iš kom
partijos kontrolės, nors kont
rolės įtampa pradedama švel
ninti.

Aišku, kad visas Vengrijos 
ūkis tebėra valstybės vairuoja
mas, bet centrinis planavimas 
panaikintas ir atsakomybės 
svoris perkeltas į Įmonių va
dovų rankas. Per metus su pu
se reformos vaisiai visus nuste
bino: pramonės gamyba paki
lo 33 proc., realios pajamos 30 
proc. Dabar sovietų satelitų 
bloke ūkio našumu pirmą vie
tą užima R. Vokietija, antrą— 
Vengrija. Jei taip toliau seksis, 
kiti satelitai tuojau pasuks pa
našiu keliu.

Politinėj ir kultūrinėj srity 
Kadaras žadėjo lojalumą Mas
kvai, todėl nelauktina tuojau 
nė spaudos laisvės, nė legalios

Pakeltos kainos, 
riaušes Lenkijoj
Lenkijoj pakeltos kainos 

maistui, kurui, drabužiams, bet 
sumažintos visai eilei pramo
nės gaminių. Ta reforma norė
ta sumažinti žemės ūkio pro
duktų pirkimą, daugiau zlotų 
pasukti pramonės pusėn. Gy
ventojai reformos įsigaliojimą 
sutikę labai nepalankiai. Tre
čiadienio rytą pradėjo ateiti ži
nios, kad kai kuriuose miestuo
se įvykę protestų su riaušėmis.

politinės opozicijos, nė kokios 
nors demokratiškesnės santvar
kos, nes niekas dabar dar ne
gali drįsti daryti to, kas pražu
dė Čekoslovakijos sukilėlius. 
Bet Įd<ųnu tai, kad į ^įvairius 
renkamus organus kandidatais 
jau gali būti ir kompartijai ne
priklausą asmenys, bet visi tu
ri būti viename sąraše. Atskiro 
nepartinių sąrašo negali būti. 
Vyksta jau net propaganda, 
kad tokiu kandidatu būtu dau
giau. Tai jau įdomi pradžia, 
nes i valdančius visuomeninius 
organus dabar galės patekti ir 
nekomunistai.

Kompartija teiks finansinę 
paramą tik tiems rašytojams ir 
menininkams, kurių kūryba jai 
priimtina, bet nedraus spaus
dinti savo kūrybos ir ruošti sa
vo kūrinių parodų tiems, kurie 
jai atrodys nepriimtini. Ir tai 
jau gana didelė naujiena. Net 
sunkiai įtikima naujiena, bet 
faktas, kad apie tai kalbėjo 
viešai pats Kadaras, kongrese 
darydamas keturias valandas 
trukusį pranešimą-

Daugiau laisvės gausianti ir 
pati kompartija — jos padali
niams leista patiems pasirinkti 
kandidatus į vadovybes, kom
partijos centras j tą reikalą 
daugiau nebesikišiąs.

Kadaras pranešė, kad ir Ven
grija pasirengusi užmegzti dip
lomatinius santykius su V. Vo
kietija. Ulbrichtui toji politika 
nepatinka, todėl tik jo vieno te
trūko vengrų kompartijos di
džiųjų svečių tarpe.

Prezidentūra ir kongresas 
tuo reikalu yra kiek skirtingų 
nuomonių: kongresas nori 
duoti eksportininkams daugiau 
laisvės pasirinkti ką parduoti ir 
ko ne, prezidentūra gi mano, 
kad daug ko dar negalima Ru
sijai parduoti, todėl eksporto 
kontrolė dar negali būti panai
kinta. Šiais metais kongreso 
tuo reikalu priimtas įstatymas 
nuėjo vidurio keliu: principe 
pasisakoma už mažiau kontro
lės, bet prezidentui dar palik
tos laisvos rankos prekybą su 
komunistiniais kraštais regu
liuoti. L

Kongresu jungtinis ūki^t ko
mitetas, eksportinės pramonės 
nuolat spaudžiamas, seniai tą 
reikalą iš visų pusių apžiūrinė
ja ir dažnai įžymybių iš užsie
nio pasikviečia.

Virurvasary čia buvo at
kviestas tuo reikalu pakalbėti 
naujasis prancūzų politinis ma-

Ota Sik

Vengrijos Kadaras

gikas Schreiberis. Jo nuomonė 
buvo tokia: juo daugiau Vaka
rai prekiaus su Rusija, juo grei
čiau ten pabirs dabartinis reži
mas. Kitaip sakant, jokių varž
tų prekybai su Rusija neberei
kia.

Šią savaitę buvo atskraidin
tas iš Šveicarijos tuo reikalu 
pakalbėti Ota Sik, vienas iš sti
priausių Čekoslovakijos Dubče- 
ko reformų rėmėjų ir “Pragos 
pavasario” ūkinių reformų au
torius. Jo pagrindinė nuomonė 
buvo tokia: JAV prekybos su 
komunistiniais kraštais varžy
mas padeda tik stalinistam ir 
Jdtokierįi konservatoriam išsilai
kyti, bet nieku neprisideda 
prie Sovietų karinės jėgos silp
ninimo. Laisvesnė Amerikos 
prekyba su Rytų Europos kraš
tais tikriausiai padėtų jiems 
greičiau atsikratyti priklauso
mybės Rusijai ūkiniu atžvilgiu. 
Gi ūkinė nepriklausomybė 
stiprins ir jų politinę nepri -
klausomybę.

Šitoji Ota Sik nuomonė dau
giausiai lietė JAV prekybą su 
Maskvos satelitais, ir ji grei
čiausiai teisinga tam tikromis 
sąlygomis, bet sunku suprasti, 
kaip tokia ūkinė politika galė
tų suliberalinti Rusijos reži
mą. Tik tas vienas argumen
tas, kad Rusija iš kitur pasi- 
graibsto tų prekių, kurių Ame
rika jai neparduoda, negali bū
ti pakankamu pagrindu kontro
lę visai panaikinti- Ir dar ži
nant, kad tai prekybai palai-' 
kyti reikės duoti Rusijai ilgus 
skolos išmokėjimo terminus. 
Aiškiau sakant, tokią preky
bą reikėtų dar ir kredituoti. 
Biznis, atrodo nepatrauklus.

Amerikos gyventojų surašymo duomenys
Washingtonas. — šį pavasa-» 

rį vykęs Amerikos gyventojų 
surašymas parodė, kad krašte 
surašymo dieną buvo 204,765, 
770 gyventojų. Per 10 metų 
gyventojų prisidėjo 24 milijo
nai, kas lygu 13.3 proc-

Patirta ir apie gyventojų di
dėjimą atskirose krašto dalyse: 
pietinėse valstijose gyventojų 
skaičius padidėjo 8 mil., vaka
ruose 6.7 mil., Siaurės centro 
regione 4.9 mil., šiaurės rytų 
kampe 4.3 mil.

Daugiausiai gyventojais pra
turtėjo Kalifornijos valstija — 
per 10 metų gyventojų skai
čius pakilo 4.2 mil. (27 proc.) 
ir dabar turi 20 milijonų. Su 
tuo skaičiumi Kalifornija dabar 
užėmė pirmą vietą, nustumda- 
ma New Yorko valstiją į ant
rą vietą su 18.2 mil. gyventojų- 
Per 10 metų New Yorko vals
tija padidėjo tik 1.4 mil. 
gyventojų. Daugiau kaip vie
nu milijonu gyventojų pratur

tėjo Florida, Texas, New Jer
sey, Michigan ir Illinois.

Kadangi valstijoms skiriamas 
atstovų skaičius Atstovų Rū
muose priklauso nuo jose esan
čių gyventojų skaičiaus, tai 
kongresas turės iš naujo atsto
vų skaičių valstijoms nustaty
ti. Pagal jau padarytą apskai
čiavimą daugiau atstovų gaus 
šios valstijos: Kalifornija 5, 
Florida 3, Arizona, Colorado ir 
Texas po vieną. Neteks atstovų 
šios valstijos: New Yorkas 2, 
Penna, 2, Alabama, Iowa, N. 
Dakota, Ohio, Tenn., W. Vir
ginia ir Wisconsin po vieną- 
Pakeitimas turės paliesti 11 at
stovų vietas.

Surašymo pravedimas kaš
tavo apie 200 mil. dol.

— Portugalija keis konstitu
ciją, kad galėtų savo koloni
joms Afrikoje suteikti plates
nę savivaldą. Parlamentas jau 
turi pakeitimų projektus.
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Amerikiečių spauda apie lietuvio jūrininko išdavimą SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Jv. 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.

Po pranešimo pereitame Darbininke, kad redakciją pa
siekė iš visos Amerikos 270 spaudos atsiliepimų — vedamųjų, 
reportažų, karikatūrų, skaitytojų laiškų, per naują savaitę vėl 
gauta atsiliepimų. Vieni jų pranešti tų pačių paslaugių 
bendradarbių iš tų pačių laikraščių, kurie Įvykius seka ir 
veik diena iš dienos informuoja. Gauta ir iš naujų bendra
darbių ir iš naujų vietovių: Shenandoah - Ashland - Mahanoy 
City (J. K. dėka), St. Louis (J. S. dėka), Pittsburgh (V. J/ K. 
dėka), Arkansas (J. Š. dėka), Worcester, taip pat papildomai 
iš Washingtono (Č. M- dėka), Cleveland (V. P. dėka), Connec
ticut V. B. dėka), N. Y- (R. Ž. dėka). Viso per vieną savaitę 
gauta 59 nauji atsiliepimai.

Šiame n r. mėginame apžvelgti spaudą Bostono, kuriam 
įvykiai yra arčiausi.

Bostono spaudoje: šiurpus pakrančių sargybos pareigūnų 
radijo pokalbis, kaip elgtis su lietuviu bėgliu

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)
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Bostono spauda sako savo nuomones

Laikraščiai veik kiekviename 
numery, dažniausiai pirmame 
puslapy, plačiai sekė įvykius, 
kas nauja jūrininko lietuvio by
loje. Kiekvienas parašė ir po 
vedamąjį ar po du, ar dėjo ko- 
lumnistų pasisakymus. Kai kas 
iš jų.

Boston Globe gruodžio 8 Wil
liam F. Buckley Jr. sindikuotas 
straipsnis palygina lietuvį jūri
ninką, kuris nesulaukė pagal
bos, su Kitty Genovese, į ku
rios šauksmus, kad gelbėtų 
nuo žudiko, neatsiliepė nė vie
nas iš 40-50 butų gyventojų — 
net nepašaukė policijos. — Lie
tuvio jūrininko išdavimas, lygi
na toliau, esąs miniatiūroje pa
kartojimas “Keelhaul operaci
jos”, kurioje keletas mėnesių 
po nacių kapituliacijos buvo iš
duoti šimtai tūkstančių bėglių, 
kad Stalinas turėtų malonumo 
juos prikankinti ir nužudyti. — 
Admirolo Benderio aiškinimus 
sutinka su kandžia ironija:

“Admirolas sako, matote, 
kad rusai tvirtino, jog bėglys 
Simas pavogęs 2000 dolerių iš 
laivo kasos. Nėra abejonės, kad 
jie taip sakė. Klausimas "betgi, 
kodėl pakrančių sargyba tuo 
patikėjo. Ar pakrančių sargyba 
būtų patikėjusi, jei rusai būtų 
sakę, jog esą tvirtai nustaty
ta, kad Simas buvo tas vyras, 
kuris nužudė Kirovą?” (Kirovas 
buvo Maskvoj nužudytas 1934. 
Red)

O dėl Benderio aiškinimo, 
kam Simas šoko ne į vandeni, 
o ant laivo denio, Buckley at
sako: “Aš galvojau, kad čia tu
ri būti kokia ypatinga prasmė 
— tas vanduo; kad gal Žene
vos konvencija priskiria kokią 
sakralinę savybę vandeniui, ku
ris paprastą bėglį perkeičia į 
teisėtą politinio azylio preten
dentą. Aš kreipiaus į geriausią 
teisininką, ir jis tik pakraipė 
galvą iš nustebimo. Tegaliu ma

nyti, jog minėto vandens versi
jos prasmė yra ta, kad admi
rolas įsivaizdavo, jog Simas ne
šoko į vandenį tam, kad nesu
šlaptų tie pasivogti 2000 dole
rių, ir dėl tos priežasties jis tu
ri būti laikomas kriminaliniu 
nusikaltėliu.”

“Dar nežinia, kas buvo at
sakingas, bet reikia tikėti, kad 
jis bus išaiškintas, ir kai jis įsi 
vaizduos pasekmes, tai šoks į 
vandeni, plauks prie artimiau
sio sovietinio laivo ir paprašys 
azylio”.

Record American gruodžio 
2: ‘Žuvys ir žuvavimo taisyklės 
kažkaip buvo svarbiau nei žmo
gus ir jo žmogiškos teisės į azy- 
lį šiame krašte.”

“Visi tie, kurie yra atsakin
gi už šį baisų kvailumą, turėtų 
atsakyti kongreso ar preziden
to investigacijoje — ir juo grei
čiau, juo geriau”.

Boston Advertiser gr. 6 ve
damajame: “Amerika tapo at
sakinga širdyse žmonių ir pa
saulio opinijos teisme.”

• “Nuo Pueblo laikų niekas ne
buvo amerikiečiam tokis šokas 
kaip dabar. Šis laikraštis — ir 
jis nėra išimtis tarp informaci
jos priemonių —užverstas laiš
kais, skambinimais nepasitenki
nusių, nepasitikinčių, sugėdin
tu žmonių.”
“Negana prezidentui užtikrin

ti pasaulį, kad “naujos direk
tyvos” bus išleistos apsaugoti 
nuo tokios tragedijos. Tauta rei
kalauja ne direktyvų, bet ga
rantijų”.

Gruodžio 7 vedamasis paly
gina jūrininko aferą su Pearl 
Harbor 1941 gruodžio 7, nes 
rodo, kas darosi su informa
cijom, pasiųstom į Washingto- 
na.

O prie laikraščiuose paskelb
tų laiškų bei Kongreso investi- 
gacijų dar teks, grįžti.

Bostonas yra artimiausias 
prie Mortos Vynuogyno salos, 
kur buvo išduotas lietuvis jū
rininkas Simas Kudirka. Bosto
no spaudoje tad labiausiai at
sekama visa išdavimo istorija. 
Bostono ir apylinkių visuome
nė labiausiai buvo įvykio su
krėsta.

Pašėkam tą istoriją iš Bos
tono laikraščių “Boston 
Globe”, “Boston Herai Travel
ler”, “Record American”, “The 
Christian Science Monitor”, 
“Boston Sunday Advertiser”, 
kuriuos mum parūpino dau
giausia ir paslaugiausiai mūsų 
bendradarbis A.M-

Pašėkam spaudą iki gruodžio 
13 dienos.

Toks piešinys buvo įdėtas į daugelį Amerikos laikraščių ryšium su jūri
ninko Simo išdavimu. Apačioje buvo parašyta: Forget it. tovarich, Ameri
cans only stage dramatic rescue attempts in North Vietnam..

RYTAS BUVO IDILIŠKAS:
Žadėjo būti ideali diena jū

roje. Dangus giedras; pūsčiojo 
švelnus vėjelis; ir vandenynas 
saulėje blizgėjo. Buvo kiek 
po 9 vai. ryto, kai maža ame
rikiečių grupė, civiliai, kurie at
stovavo New Bedfordo žuvi
ninkystės interesam, plaukė pa
krančių sargybos laivu Vigilant 
į susitikimą su Sovietskaja Lit
va, pagrindiniu laivu čia sovie
tinės .žvejybos laivyne.

Susitikimą surengė valstybės 
departamentas, tenkindamas 
New Bedfordo žvejybos pramo
nininku interesą. Buvo norima 
akis į akį išsiaiškinti su Sovie
tais žvejybos teises šiaurės At
lante.

Truputį daugiau kaip po va
landos kelionės Vigilant susiti
ko su Sovietskaja Litva Ameri
kos vandenyse — per mylia 
nuo j’Gayhead pakraščio Mortos 
Vynuogyno saloje. Kar-kuteris 
prisirišo prie Soyietskz^a,1 Litva 
laivo, amerikiečiai, civiliniai as
mens, lydimi kelių pakrančių 
sargybos karininkų, užėjo į so
vietini laiva. Buvo 10:30 vai. 
ryto. .

Amerikiečių delegacijai va
dovavo William G- Gordon — 
iš prekybos departamento žve
jybos skyriaus. Jo grupėj buvo 
Robert M. Brieze, jūrinio mais
to gamintojų sąjungos prezi
dentas, Howard W. Nickerson, 
jūrinio maisto prekybos sąjun
gos direktorius, John Bart, žve
jų unijos agentas New Bedfor- 
de.

Amerikiečiai sakosi buvę so
vietų laive nuoširdžiai sutikti, 
po laivą pavedžioti ir pakvies
ti į kapitono kajutę vaišių.

Šio pirmo susitikimo metu 
prie vieno iš pakrančių sargy
bos karininkų priėjo sovietų 
laivo jūrininkas ir angliškai pa
sisakė norįs pabėgti ir prašyti 
Vigilant laive azylio.

Tuo metu, pagal “Sunday Ad 
vertiser” informaciją (gr. 6) šiai 
jūrininko pastabai nebuvo 
skirta daug dėmesio.

Po vaišių ir laivo apžiūrėji
mo amerikiečiai ir rusai susė
do derybų dėl žvejybos šiau
rės Atlante. Kalbėjosi porą va
landų. Pasitarimą pertraukus, 
vėl buvo vaišės. Jos baigėsi 
3:30, ir amerikiečiai, atsisvei
kinę šeimininkus, rengėsi grįž
ti į Vigilant.

Ir grįžę jie dar nežinojo, kad 
prieš pusantros valandos, apie 
2 valandą, Simas Kudirka per
šoko 10 pėdų tarpą, kuris sky
rė Vigilant ir Sovietskaja Lit
va. Peršokęs paprašė politinio 
azylio.

Kudirka galėjo kalbėtis ang
liškai, vokiškai, rusiškai ir lie
tuviškai- Jis pasisakė Radio E. 
Eustis, Vigilant komandos kari
ninkui, kad turi žmoną, du sū
nus Lietuvoje. Jis perdavė Eus
tis keletą užrašų knygelių, žmo
nos laiškus, žmonos fotografi
ją ir savo pasą.

“Jis kalbėjo apie savo šei
mą — atsiminė paskiau Eustis 
— bet ne apie politinius rei
kalus. Rodės, kad tai labiausiai 
jo širdį spaudžia.”

Kol dar amerikiečiai nebuvo 
grįžę iš Sovietskaja Litva, Si
mas, sako, buvęs pasislėpęs ka
pitono kabinos vonioje. Ten jis 
buvo ir tada, kai laivo kapito
nas buvo pasikvietęs sovietų 
jūrininkus “revizito”. Kai civi
liai grįžo, jie ne iš karto buvo 
painformuoti apie bėglį.
POPIETIS DRAMATIŠKAS:

Kuteris turėjo grįžti pagal 
numatytą tvarką 4 vai. Bet jis 
tebestovėjo pririštas prie sovie
tinio laivo. Civiliniai asmens 
pradėjo teirautis, kodėl negrįž
ta. Tada jiem buvo pasakyta,, 
kad laive esąs sovietinis jūri
ninkas ir "prašąs azylio. Civi
liai buvo nuvesti į kapitono ka
jutę ir paprašyti iš ten neišeiti.

Tom nežinios ir laukimo va
landom vyko kita “konferenci
ja” — radijo pokalbis tarp Vi
gilant kapitono Eustis ir jo vir
šininkų adm. Ellis, pakrančių 
sargybos pirmo distrikto virši
ninko, ir kap. Brown, to dist
rikto štabo viršininko (Bosto
ne)- Tą radijo pokalbį, jo iš
traukas, perduoda “Boston Glo
be” (gruodžio 9). Tai 
penktą valandą p.p.

Eustis. Admirole, mes 
stovime prie sovietinio 
Mes turime savo laive
kuris pabėgo iš Sovietų Sąjun
gos^ Reikia manyti, jie žino, jog 
jis pabėgo. Bet jų nėra nė vie
no mūsų laive. Mes esam pasi
rengę grįžti. Vyras pareiškė sa
vo norus mano operacijų sky
riaus karininkui ir mano vykdo
mojo skyriaus karininkui prieš 
pietus. Manau, politinė padėtis 
yra tokia, kacį ši diena buvo la
bai. sėkminga*, kitokia nei įvy- 
kiai nuriedėjo^^ią paskutinę‘va- 
'landą.

Ellis. Ar jų laivas žino, kad 
jis atsirado jūsų laive? Jei ne, 
tai, manau, reikia, kad jie apie 
tai žinotų.

Eustis. Suprantu, jie įtaria, 
kad vyras pabėgo iš laivo ir 
yra Vigilant- Tačiau jie nepa
reiškė jokio konkretaus noro 
vyrą atgauti.

Ellis. Atsižvelgiant į dabarti
nius susitarimus su jais ir į 
reikalą, kad mes nesuteptume 
kokio mūsų susitarimo dėl 
žvejybos, aš manau, jie turėtų 
apie tai žinoti, ir, jei nenorės 
nieko daryti, tai laikyti jį lai
ve. Priešingu atveju — grąžin
ti.

Eustis. Patikrinsim, ar jie ži
no apie tai ar ne, kad jų 
ras yra mūsų laive, ir ar 
nori, kad jis būtų grąžintas.

(Vadinas, Vigilant laivo:
pitonas pranešė Sovietų laivui 
apie esantį čia bėglį ir pakvie
tė sovietų pareigūnus).

Tas pats laikraštis duoda ir 
Eustis pasikalbėjimą su Ellis 
štabo viršininku kap. Brown. 
Tai buvo apie 6:30 vai. vakaro.

Eustis. Jei mes pasakysim 
sovietų karininkam grįžti į sa
vo laivą, manau, jie tai padarys, 
palikdami sovietinį bėglį. Ma
nau, jei jiem pasakysim, kad 
jie gali pasiimti bėglį, jo gyvy
bė atsidurs pavojuje.

Brown- Jum buvo nurodyta 
gauti iš jų (sovietų) pozityvų 
atsakymą, ar jie nori tą indivi
dą grąžinti.

Eustis. Aš kontaktavau so-» 
vietinio laivo kapitoną, kuris 
dabar yra kabinoje, pakalbėsiu 
su juo, kad pamatyčiau, kokis 
jo noras šiuo metu.

Brown. Ir jei jis atsakys tei
giamai, individas bus grąžintas 
į laivą.

Eustis. Supratau — jei so
vietinis kapitonas norės grąži
nimo, mes tai padarysime.

Brown. Patvirtinta. Jei 
kės nurodymų, prašykit 
greičiau.

Eustis. Mes turime’ valsty
bės departamento ir žvejybos 
pareigūną (tikriau: prekybos de
partamento), jis čia stovi šiuo

buvo

tebe- 
laivo. 
vyrą,

vy- 
jie

ka-

rei- 
kuo

metu. Duosiu jam kalbėti ir pa
sakyti savo nuomonę.

Brown, šiuo reikalu žvejy
bos pareigūnas neturi jokios at
sakomybės-

Eustis. Aš kalbėsiu su So
vietų pareigūnu, remdamasis 
šiuo pokalbiu. Aš manau, jis 
norės grąžinti individą į sovie
tinį laivą ir sulig tuo metu, kai 
jie grįš, kai jis grįš į savo laivą, 
aš juos išlydėsiu iš teritorinių 
vandenų. Pramatant, kad in
dividas tuo metu gali daryti pa
stangų iššokti iš sovietinio lai
vo ir gali būti išgriebtas Vigi
lant.

Brown. Suprantu, ką sako
te. Jum įsakyta imtis visokio at
sargumo, kad būtų išvengta 
bet kokio incidento ant Vigi
lant.

Eustis. Imsimės viso atsargu
mo. Tačiau pramatant, kad vy
ras įšoks į vandenį, mes turi
me išgriebti jį iš vandens.

Brown. Manau, jūs klaidin
gai mane supratote. Jūs priva
lote imtis visų atsargumo prie
monių incidentui išvengti- Ar 
supratote? Visokio atsargumo 
incidentui išvengti.

Eustis. Supratau. Mes duosi
me suprasti sovietiniam laivui, 
jei vyras šoks Į vandenį, mes 
nesiimsime jo gelbėti, kol so
vietų laivas nepadarys pastan
gų jį ištraukti.

Brown. Aš turiu dar toliau 
paaiškinti. Kai individas bus 
grąžintas į savo laivą, jūs 
galite laikyti savo pareigą at
likę. Bet koks incidentas nuo 
to laiko turi būti sprendžia
mas pagal jūsų pačių nuožiū
rą įprastinio gelbėjirųo ribose. 
VĄKAifAS; ^TRAGIŠKAS:

Išėjo visai kitaip nęi tie du 
pakrančių sargybos vyrai kalbė
jo. Nėra reikalo kartoti vaizdų, 
kaip pakviesti sovietų jūrinin
kai suradę bėglį daužė; kaip lai
vo įgula turėjo tyliai žiūrėti, o 
ir tiem, kurie norėjo ginti, bu
vo uždrausta; kaip be sąmo
nės sukruvintą, kažin ar gyvą 
dar, susuktą į paklodę, Ameri
kos jūrininkai padėjo pristatyti 
į sovietinį laivą ir dar Ameri
kos laivo valtimi.

Su ja Amerikos laivo jūrinin
kai nugabeno žmogų tortūrom 
ir mirčiai. Su ja nugabeno ir 
Amerikos garbę.

Šis bendradarbiavimas su so
vietais žmogaus egzekucijoje 
nuginklavo Ameriką moraliai 
— atėmė prestižą, kuriuo ji bu
vo garsėjusi visam pasauly.

Po šio įvykio Amerikos žmo
nės pasijuto esą kaip anas pa
sakos karalius, kuris tarėsi ap
sisiautęs gražiausiais drabužiais.

Amerikos žmonės nuošir
džiai tikėjo, kad jie yra apsi
siautę laisvės sau ir kitiem gar
be, o dabar pasijuto apnuo
ginti- Dėl to ir toks didelis su
sijaudinimas visuomenėje. bei 
spaudoje, kokio, sako “Bos
ton Advertiser” (gr. 6), nebuvo 
nuo Pueblo laivo laikų.

Prie tų sujaudintų pareiški
mų dar teks grįžti, bet pa
skaičius anuos pakrančių sargy
bos viršininkų radijo pasikalbė
jimus, kyla įtarimas, kad tai ne 
jų mintys. Negalima prileisti, 
kad Amerikos karininkai galė
tų tokias nesąmones nuošir
džiai kalbėti ir gyventi tokiom 
fikcijom. Tai negalimas daik
tas. Kyla įtarimas, kad jie bu-, 
vo įsakyti iš šalies daryti taip, 
kaip jie padarė, bet sakytus 
garbus atlikdami turėjo pri
dengti juos bent idiotiškai fan
tastiškais argumentais, kad “į- 
sigytų kapitalą ir išlaikytų ne
kaltybę.”

Iš čia ir kilo dabar visuotL 
nis reikalavimas, kad Kongreso 
komisija ištirtų viską iš pagrin
dų; ištirtų, kas stovi už to dar
bo, kas stovi už to delsimo, no
ro paskandinti įvykį tyloje ir 
jį nuslėpti nuo visuomenės ir 
net nuo prezidento.

J. B. 8HALINS-ŠALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P* way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRAB ORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
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; ST2-5043.

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

8UYUS 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. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 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
JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas 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; VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
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 ir 
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 KRAUTUVE. 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 prie® 
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 vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio® 
rūšies pigiausiomis karnomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus | 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga
li vykti ir j kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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. 07079.
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis 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.
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932,_________________________________ •__________________ -_______

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. 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. M inkus, 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 St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

Lietuviškam rajone — ’ £
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ g

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- X 
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą, v
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Dienos įvykiai
Suprantama, kad Šiom die

nom lietuvio jūrininko tragedi
ja nustelbė visų kitų dienos į- 
vykių garsą. Nustelbė net vie
no iš reikšmingiausių nepri
klausomos Lietuvos kūrėjų — 
prel. M. Krupavičiaus — pa
sitraukimą iš gyvųjų eilės.

Tačiau kasdienio gyvenimo 
ir veiklos rutina nesustoja. Ru
tinos keliu riedėjo į šį metą 
susitelkę keli seimai: su svei
kinimais, metinėm apyskaitom, 
rinkimais, rezoliucijom, banke
tais. Vis tai yra virtę neišven
giama tradiciją- Tačiau pro vi
są tų rutininę programą kai kas 
gali prasiveržti ir naujo,' pažan
gesnio.

Balfo seimas Bostone išsimu
šė iš rutinos — naujų, jaunes
nių jėgų įtraukimu.

A.L.R.K. Federacijos seimas 
Chicagoje tuo nepasižymėjo. 
Bet tarp seimo kalbų nuskam
bėjo aiški ir aštri gaida prieš 
lietuvių parapijų nulietuvini
mą, gaida už lietuvių religinį 
aptarnavimą lietuviškai. Tokia 
gaida seime, tegul tai buvo tik 
atskirų asmenų, bet Ji reiškia 
posūki ne tylėti ir laukti, iki 
kas padaro malonę, bet steng
tis patiem išgauti ir padaryti. 
Tada į tokias parapijas, anot 
vieno kalbėtojo, lietuviai at
vyks ir iš už 50 mylių.

Jei šia kryptimi federacija 
parodys iniciatyvos, ji pasijus 
pati atsigavusi ir naujos jėgos 
Įgijusi.

Vliko seimas pirmu kartu bu
vo Chicagoje. Dalyvių gausu
mu nepasižymėjo. Nutarimuose 
rodė tuos pačius “nemiršta - 
mus”, kol Vlikąs veiks, sieki
mus: susiklausymo tarp savęs, 
vienybės su estais ir latviais, 
pinigų sutelkimo, jaunimo pri
traukimo . •.

Jaunimo, sakytum, vidurinės 
kartos balsai šiuo tarpu buvo 
garsesni, kai ką net išgąsdinę. 
Jie prabilo ne prieš tradicinius 
siekimus, bet už konkretes
nius ir naujesnius būdus tiem 
siekimam vykdyti. Dėmesio ver
tos šios kartos kalbėtojo su
gestijos Vliko veiklą susieti ar
čiau su L. Bendruomene, su-

(48)
Tą giesmę daugumas mokė

davo. Pramatoriui vedžiojant, 
visoj bažnyčioj užtardavo. Žiū
rėk, mergaitė, prisiglaudusi 
prie sienos, iš viso vieko trau
kia giesmės gaidą ir kartoja žo
džius. Mat, giesmė pasakoja 
artojo triūsą ir vargus.

šiandykštis svietas jos ne
moka, nesidomi jąja ir net jos 
negirdėjęs. Kodėl gi taip yra, 
kodėl, žengiant į kultūrą, liau
dies poetiškumas mažėja? Juš
kos dainų rinkinys sudaro ke
turias dideles knygas, o žino
vai sako, kad yra tai viena sau
ja, pasemta iš poetiškos liau
dies kūrybos. Vadinasi, dykas 
ir pusiaudykis svietas gyveno 
dailiąja vaidintuve, o dabar liau
dis esamais kūriniais nesido
mi. Pirmiau, ligi pusei devynio
liktojo amžiaus, mergaitė, išėju
si iš kaimos, pasijutusi lauke, 
tuojau užtraukdavo dainą; jei 
dvieju — dar geriau. Dabar 
palinkimą dainuoti pavadina 
pajuokiamu žodžiu — “didnas- 
riuoti”. Dabar mes mažai “be- 
didnasriuojame”, kuo gi mes

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

Business Office GL 2-2923
by FRANCISCAN FATHERS

darant pvz. Bendruomenės pa
daliniuose politines komisijas, 
kurios savo vietose galėtų at
likti informacijos pareigas. Tai 
būtų organizacinė atrama ir 
Vliko idėjom plačiau pasklisti.

Tai vis proveržiai pažangos, 
racionalizacijos ir jaunėjimo 
linkme.

★

Vienybės, susiderinimo, su
siklausymo mintys ir Vliko sei
me ir prieš seimą ir po Vliko 
seimo spaudoje linksniuote 
linksniuotos. Vliko seime pra
nešta, kad Vlikas ėmėsi derin
ti veiklą su kitais veiksniais 
ryšium su jūrininko išdavimu. 
Ir rytuose tai pasisekė.

Vliko ši taktika, taktika ne 
paneigti iš šalies atsiradusią ini
ciatyvą, bet su ja bendradar
biauti, ją paremti, mintis ir 
veiksmus derinti, tokia taktika 
atrodo pozityvesnė nei taktika 
tų, kurie vienybės ir susiklau
symo vardu skelbia: tik Altui 
priklauso teisė diriguoti, ir tik 
jo reikia klausyti, o ne kokių 
akcijos komitetų ...

Gerai, kur Altas parodo ini
ciatyvos, bet taip pat ge
rai, jei iš 'šalies atsiradę 
komitetai imasi ini
ciatyvos, kur jos neparodo Al
tas- Ir Vliko seimas teisingai 
pasielgė savo nutarimuose, pa
sidžiaugdamas “jaunimu, iš
vysčiusiu aktyvią veiklą su Si
mo Kudirkos išdavimu”.- Ži
noma, ir tokia iš šalies spon
taniška iniciatyva turėtų savo 
siekimus derinti su tais bend
riniais veiksniais, kurie pade
da sudaryti bendrą opinijos li
niją.

Vargiai galima džiaugtis pvz., 
kad Alto delegacija nuvyko į 
Baltuosius rūmus, tuo reikalu 
nepasitarus su Vilku, ko dele
gacijai siekti. Taip pat nepasi
tarus padarė studentų delegaci
ja-

Gerai, kad delegacijas pri
ėmė. Gerai, kad jos išgirdo: gai
la, jog tai įvyko; daugiau to ne
bus .. .Bet ar delegacijos siekė 
tik tokių žodžių?

Kalbama apie susiderinimą, 
o daroma nesusiderinus.

užpildėme tą sielos vietą, kuri 
vertė mus “didnasriuoti” — 
dainuoti? Tik kuo norint užpil
dėme, tik pažanga davė mums 
ką norint, kad mes surimtėjo- 
me- Tegul psichologai duoda at
sakymą į tuos klausimus.
Svietas bažnyčioje trepsi, kos

ti, kenčia šaltį ir ginasi' nuo šal
čio. Štai bažnyčios tatnai ima 
šviesti bažnyčią, degioja žva
kes ir stiklines, pripiltas lajaus. 
Bažnyčia jau nušviesta kaip 
dieną. Kunigas išeina su mišio- 
mis, užgriežia vargonai, net 
krūtinė sudreba. Bažnyčioje 
smagu ir linksma, tikra pra
moga, todėl kėlėsi anksti, ruo
šėsi, važiavo tamsumoje per 
laukus, kentė šalti.

Namie pasilikusieji: mergai
tės, vaikinai — priaugantieji 
žmonės ir ne vienas iš senių, 
renkasi į vieną gryčią, kur pa
prasta eiti, tankiausiai į baž
nyčios maršalkos gryčią. Čia 
ant stalo stovi uždegta lajinė 
žvakė, prie žvakės kantička 
ir “Aukso altorius”.

Žvakė perkama už cibavus pi
nigus — už tuos pinigus, kur su

Anno
Prieš Kristę ir po Kristaus

Žmonijos istorija yra padaly
ta į dvi dalis: prieš Kristų ir 
po Kristaus. Nuo Kristaus gi
mimo prasidėjo krikščionybės 
era.

Tikroji Kristaus gimimo da
ta nėra žinoma. Pirmieji krikš
čionys pasirinko gruodžio 25- 
tąją, kadangi toji diena buvo 
populiari visoje Romos imperi
joje. Tą dieną romėnai pavadi
no “sol invictus” (nenugalima 
saulė)- Pirmieji krikščionys 
sutapdino ją su Kristaus gimi
mu ir pradėjo švęsti.
Dionizas Exiguus ir Viešpaties 
metai

Šiandien mum lengva pa
rašyti 1970 metus nuo Kris- 

Chicagos Mokslo ir Pramonės muziejuje rengiamos kalėdinės programos ir eglučių parodos. Lietuviai 
dalyvauja 29 metus iš eilės, šių metų eglutę papuošė buv. Ateities Atžalyno nariai: Nuotraukoje: Zu
zana Radavičiūtė, Lauryną Kentraitė, Karolina Kasarskytė ir Liucija Vešotaitė. Paroda vyksta visą 
gruodžio mėnesį.

renkami iš grytelninkų ir kam
pininkų už ganymą jų ožkų. Vi
si renkasi giedoti ražančiaus ir 
“adynų”. Už stalo prie pat žva
kės sėdasi vadžiotojas, šalia jo 
turavotojai, toliau senesni ir 
godingesnį. Kiti visi susėda ant 
suolų, kėdžių, zoslanų, lovų. Sė
di patamsy, atsikreipę į žvakę.

Pramatorius, kaklą ištiesęs, 
apžvalgė gryčią ir ištarė: “Jau 
visi, galime pradėti.” Ir už
traukė diktu vyrišku balsu: 
“Sveika, aušros žvaigžde švie
si” Daugiau pagauna švelnus 
moteriškas balsas: “Tu links
mybė svietui esi.” Ir taip tęsia
si pasivaduojamas vyrų ir mo
terų giedojimas, nevarginąs gie
dotojų. Vyrai gieda prie žva
kės iš knygos, mergaitės pa
tamsy atmintinai pagauna eilu
tę po eilutės. Visi esantieji gry
čioje gieda ir sutaria; balso, ar
dančio sutarimą, nėra: visi pa
pratę giedoti, balsai išgiedoti. Ir 
čia, kaip ir bažnyčioje, smagu 
ir Dievui garbė. Pusberniukai 
peržiūri, ar visi iš jų luomo at
ėjo giedoti. Gal kuris pamigo 
ar patingėjo? Tokį jie savo 
priemone nubaudžia.

Advente sietynas eina dan
gumi tuo keliu, kuriuo vidur
vasary saulė. Jei dangus žvaigž
dėtas, sietynas rodo nakties lai
ką. Pradžia giedojimo atitinka 
ketvirtą valandą. Baigti giedo
jimą reikia penkiose ar šešiose. 
Tada sakoma: “Sietynas paldie- 
niuose, jau reikia gryčia už
leisti krosnies kūrimui.” Į tą

Domini 1971 Viešpaties metais
taus gimimo, šį skaičiavimą į- 
vedė Dionizas Exiguus, kuris 
gyveno Romoje apie 527 me
tus. Jis pradėjo metus skaičiuo
ti nuo Romos miesto įkūrimo 
(tuomet priskaičiavo 753-čiuo- 
sius). Pagal jo studiją pradėta 
skaičiuoti metus nuo Kristaus 
gimimo. Buvo sakoma “Anno 
Domini” (Viešpaties metais). 
Ankstyvesnieji metai buvo 
pavadinti “ante Christum” (A. 
C.) — prieš Kristaus gimimą. 
Tokiu būdu nėra metų (yra tuš
tuma) tarp A.C. ir A.D Tačiau 
daug yra prielaidų, kad Dioni
zo apskaičiavimas klaidingas ir 
kad Kristus gimė 3 metais anks
čiau. Tai teigia šv. Irinėjus, Ter- 
tulijonas ir šv. Augustinas.

laiką dalis ražančiaus atgiedo
ta; pabaigia poterius suklaupę, 
daugiau išsiskirsto. Parėjęs 
kiekvienas apšeria gyvulius ir 
ateina į gryčią. Gryčioje ran
da krosnį besibaigiant kūren
tis, o tankiausiai visai iškūren
tą- Oras tyras ir šiltas, kvapas 
bekepančio miežienio ragaišio 
ar žirnienio blyno. Dabar laikas 
patogus gulėti, baigti trūksta
mą miegą. Praaušus kelia šei
mininkė ir žadina visus kelti ir 
valgyti pusryčių.

Pažymėsime vieną mūsų tau
tinį paprotį: lietuvis prausia 
burną, ne dieną pradėdamas, 
bet visada eidamas valgyti pus
ryčio. Mums įžymūs šiuo žygiu 
Dotnuvos gudai: jie baigia ant
rą šimtmetį gyvent su mumis ir 
skiriasi kalba ir būdu. Dotnu- 
vietis, atsikėlęs iš ryto, ar jis 
kalba poterius, ar ne —tuojaus 
nusiprausia bumą, susiklasto 
plaukus, apsivelka ir tada eina 
į darbą. Mūsų žmonės tą mato 
ir stebi, ar tas geriau, ar pras
čiau.

šventadienio pusrytis būda
vo kopūstai virti su kiauliena 
mėsa ir dar kas nors “išmis- 
lyta”, būtent, miežienis ragai
šis, žirnienis blynas, kvietienių 
miltų tyrė, vėdarai, jekninės 
dešros. Ragaišis ir blynai buvo 
dažomi ar į varškę su grietiene, 
ar į taukus.

Toliau, įsigalėjus bulbių sodi
nimui, kada jos ėmė nebetilp- 
ti kubiluose, o užėmė kamaro
se aruodus, kaimiečių valgy-

BENVENUTAS
RAMANAUSKAS, O.F.M.

Šį metų skaičiavimo būdą pa
laipsniui pasisavino Italija, pas
kui ir kitos krikščionių šalys.

Šviesos simbolika
Senovės Rytuose šviesa yra 

būdingas simbolis. Senajame 
Testamente šviesa dažnai reiš
kia garbę ir šlovę. Dievas yra 
šviesos kūrėjas (Prad. 1,3). Nau
jame Testamente šviesa yra 
dievybės elementas. Kai Kris
tus gimė Betliejuje, “Dievo 
skaistumas apšvietė piemenis” 
(Luk. 1,9)-

Egipte ir Mesopotamijoje 
saulė buvo svarbus religijos 

mas paįvairėjo: bulbes rizuoja 
ir trina, verda ir kepa, primai
šo visokiu miltu ir riebalu — 
ir vis-išeina naujas geras patie
kalas. Valgė visada ligi sočiai 
ir nesuvalgydavo, kiek būdavo 
padedama ant stalo. Po pusry
čių visi ėjo pasivirtyti. Jei ne 
adventas, po pusryčių reikia 
važiuoti į bažnyčią, dabar gi į 
bažnyčią kas važiavo, išvažia
vo, šiandien daugiau nevažiuos. 
Taigi galima pasivirtyti-

Gerai pavalgyti ir gulti: tai 
tikras pailsys, atvanga už dar
bą. Parvažiavus iš bažnyčios, 
valgo pietus. Pietums eina tie 
patys kopūstai ar barščiai, ku
riuos valgė per pusrytį. Jie 
moliniame puode išbuvo ligi 
pietų krosnyje ar židinyje ap
kasti karštais pelenais. Per pie
tus valgo mėsą, išvirtą iš ryto. 
Pietūs šventadieniniai nesiski
ria nuo šiokiadieninių. Vakarie
nę virti šventadienį moterys 
tingi; jos tą tretįjį valgį taikosi 
šiuom tuom atkišti: pastato ko- 
Selienos bliūdą arba papiausto 
šaltos mėsos, stovėjusios jau 
nuo savaitės spintoje ir lauku
sios netikėto svečio. Nereikia 
manyti, kad mėsa nuo savaitės 
virta mažiau tinka valgymui, 
negut naujai virta. Rūkyta mė
sa išvirta ilgai esti, nenustoda
ma savo gerumo. Jeigu sakėme, 
kad nuo pusryčių liekti nesu
valgytų geridaikčių ant stalo, 
tai reikia pasakyti, kad nuo va
karienės nieko neliekti, čia 
gero po nedaug. (Bus daugiau) 

simbolis. Abi šalys turėjo daug 
saulės dievaičių.
Saulės dievaičio šventė

Persų Mitro, nenugalimosios 
saulės dievaičio, kultą į Romą 
atnešė grįžusieji legionieriai 
270 metais. Imperatorius Aure- 
lijonas gruodžio 25 dieną pa
skelbė valstybine švente — 
saulės dievaičio Mitro garbei, 
dargi 273 pastatydindamas Ro
moje saulės dievaičio švento
vę, pavadintą “Saulės imperi
jos viešpats”.
Nenugalimosios Saulės gimta
dienis

Laikui bėgant, krikščionys 
pradėjo švęsti gruodžio 25 
kaip nenugalimos Saulės gim
tadienį, tai yra, kaip Kristaus 
gimimo dieną. Tai “tikroji Švie
sa, kuri apšviečia kiekvieną 
žmogų”. Betliejuje gimęs Kūdi
kėlis Kristus yra pasaulio Švie
sa. Kelias ir Gyvenimas.

Pranašas Malachijas Mesiją 
vadina Teisingumo Saule (Mal. 
4,2). Kristus evangelijoje save 
vadina: Aš pasaulio šviesa ... 
(Jon. 8, 12)-

“Kaip stebuklingai padarė 
dieviškoji Apvaizda, kad toje 
dienoje, kada saulė buvo gimu
si, Dievo Sūnus turėjo užgim
ti”, — taip sakė vyskupas šv. 
Kiprijonas (m. 258).

Jau I-ajame amžiuje krikš
čionys atsisuka į rytus; tai pa
gal Origeną simbolizuoja “sie
los žvilgsnį į tikrosios saulės 
užtekėjimą”.

Tertulijonas ir Gregorijus 
Kristų vadina užtekančia sau
le. Kaip Kristaus nužengimas 
pragaran yra lyginamas su sau
lės nusileidimu, taip Kristaus 
prisikėlimas lyginamas su sau
lės užtekėjimu. Klemensas 
Aleksandrietis Kristų vadina 
Prisikėlimo saule. Kristaus 
prisikėlimas sujungtas su sau
lės simbolika, nes jis įvyko sek
madienį, t.y., saulės dieną (ga
lima palyginti su anglišku 
“Sunday” ar vokišku “Sonn
tag”).

Šv. Augustinas, Velykų pro
ga aiškindamas “Tėve mūsų” 
maldą, sako: “Kad ir kažin kas 
ten bebūtų, ką jūs šiai dienai 
buvote sulaikę, atleiskite šian
dien. Tegul saulė nenusileidžia 
ant jūsų rūstybės (Efez. 4,26)- 
Vienok tokių saulės nusileidi
mų būta gana daug. O, kad pa
galiau ir jūsų rūstybė nusileis
tų, kai čionai mes švenčiame 
didžiosios Saulės (Kristaus) die
ną; anoji saulė, apie kurią sa
ko šventraštis: Užtekės teisy
bės Saulė; sveikata yra po jo 
sparnais”.
Saulės miestas Egipte

Padavimas sako, kad Juoza
pas ir Marija su Kūdikėliu, bėg
dami nuo Erodo, apsigyveno 
Egipte, Heliopolio — Saulės 
mieste, kur buvo garsioji šven
tykla saulės dievaičiui. Heliopo
lis buvo svarbus Egipto farao
nų administracinis, kultūrinis 
ir religinis miestas. Ten ir da
bar teberiogso mūrų likučiai ir 
2000 m. prieš Kr. statytas di
dingas obeliskas.

Nenugalimoji Saulė — Kristus
Ankstyvoji krikščionybė “ne

nugalimosios saulės” kultą 
pakeitė į “Sol invictus Chris- 
tus” — nenugalimoji Saulė— 
Kristus.

Apie šią pergalės Saulę — 
Kristų prisimena ir meldžiasi 
tikintieji Advento metu savo 
didžiosiose septyniose antifo
nose: “O užtekanti Šviesa, am
žinosios šviesos atspindi, ir tei
sybės Saule, ateik ir apšviesk 
sėdinčius tamsybėje ir mirties 
ūksmėje”. Kiekviena antifona 
prasideda su “O” šauksmu. 
Maldos dvasia yra persunkta 
tūkstantmečio ilgesiu.

Net Bažnyčios himnuose 
Kristus vadinamas “tikrąja sau
le”, “užtekančios saulės kara
lium”. Ta pati dvasia užtinka
ma viduramžiuose. Šv. Pranciš
kus Asyžietis savo sukurtoj 
giesmėj “Sesei saulei” ją laiko 
Aukščiausiojo simboliu-

Kalėdos 336 metais
Viešpataujant pirmajam 

krikščionių imperatoriui Kon
stantinui, pirmą kartą *buvo 
švenčiamos Kalėdos (apie 336). 
Sekmadienį jis paskelbė valsty
biniu šventadieniu, o Kalė
dom skyrė gruodžio 25-tąją.

Pastovią Kristaus gimimo 
šventės datą — gruodžio 25— 
krikščionim paskelbė popiežius 
Julijus I, 350 m. Būdinga, kad 
343 metais iškaltame sarkofa
ge (dabar laikomame Laterano 
muziejuje) Jėzaus užgimimas 
jau pavaizduotas realia skulp
tūra: Jėzus suvystytas guli 
ėdžiose, o iš šonų yra jautis ir 
asilas.

Kaip matome, Kalėdų šven
tės atsitiktinai sutampa su di
džiąja pagonių “saulės kulto” 
švente, kuri buvo praktikuoja
ma Romoje, kaip likutis po
puliarios Mitro ir Saturno re
ligijos. Šventė prasideda milži
niškos ugnies sukūrimu, įjun
giant ir linksmas žaidynes.

Imperatorius Konstantinas 
panaudojo krikščionybės jėgą 
kaip ramstį panaikinti pagony
bei, kuri dar turėjo didelės įta
kos žmonėm. Nors jis ištrėmė 
orakulus, panaikino žmogiškas 
aukas ir nepadorius šventyklos 
kultus, tačiau jis dar puoselėjo 
saulės kultą.

Kaip matyti, saulės kultas 
turėjo didelės įtakos Kalėdų 
šventėm ir jų papročiam. Ug
nies kultas buvo net įamžintas. 
Tos dvi šventės taip susiliejo, 
jog net nepastebėta, kas tinka 
tikintiesiem: Kristus yra tikro
ji Saulė. Štai kodėl šv. Augus
tinas perspėjo, kad verčiau bū
tų meldžiamasi į saulės Kūrė
ją, ne į pačią saulę.
Pasipriešinimai

Prieš naująją Kalėdų šventę 
labiausiai pasipriešino Jeruza
lės Bažnyčia. Kaip matyti iš kai 
kurių pamokslų, šv. Jeronimas 
(386-420) Betliejuje, Kristaus 
užgimimo grotoje labiausiai 
priešinosi prieš gruodžio 25-to- 
sios paskelbimą Kalėdų diena.

Vėlyvesnėje Kalėdų istorijo
je nebūta pagrindinių pakaita
lų. šventė per šimtmečius liko, 
kokia buvo pradžioje: šviesos 
šventė. Kristus yra minimas ir 
švenčiamas kaip Šviesos Die
vas — pasiųstas į tamsųjį pa
saulį.
Kalėdų šventės pavadinimas

Kristaus užgimimo šventė 
Romos liturgijoje jau žinoma 
4-jame amžiuje ir vadinasi “Na
talis Domini” — Viešpaties gi
mimas.

Lietuvių “Kalėdos” neturi 
nieko bendro su romėnų “Ka
lenda”, bet paeina nuo seno
vės lietuvių dievuko “Kalėda”. 
Kadangi toji žiemos šventė su
tapo su Kristaus gimimu, tai 
ją pavadino “Kalėdos”. Pirmo
ji žinia apie Kristaus gimimo 
dieną yra pažymėta liturgiška
me kalendoriuje: “Kalendas Ja- 
nuarii natus Christus in Beth
lehem ...” — Sausio pirmąją 
Betliejuje gimė Kristus •..

Romėnai pirmąją mėnesio 
dieną, pvz., pirmąją sausio, va
dino “kalendae”, kuri Romoje 
buvo mokesčių ir rinkliavos die
na dėl skolininkų. Iš to atsirado 
posakis, kurį dažnai karalius 
Augustas vartojo savo raštuo
se: “Ad kalendas Graecas solu- 
turos” — sumokės per graikų 
kalendas. Tai reiškia: “Ponas 
Toks niekad nesumokės!” Mat, 
graikai niekad neturėjo savo 
metų kalendoriuje žodžio “ka
lendas”.

Gi “Dabartinės lietuvių kal
bos žodynas” šitaip aiškina žo
dį “kalėda”: bažnyčios tarnų 
rinkliava; krikščionių ir kitų 
religijų žiemos šventė.
Kalėdų švenčių papročiai

Amžių bėgyje Kalėdų šven
čių puošnumą ir kilnumą pra
turtino naujos bažnytinės apei
gos, kalėdinės giesmės, Betlie
jaus prakartėlės, Kalėdų eglu-

(nukelta į 5 psl)
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SEASON’S GREETINGS

i P. E. FLET CHER CORP
Nashua’s Largest Appliance Dealer

228 Main Street, Nashua, N. H. 
Tel. 889-4146.

į

4 
Season’s Greetings

Phone E Vergreen 4-8859 - 7281

. . . Flowers for Every Occasion . ' . .
.... Flowers for Every Occasion

LASKAS FLOWERS
* 270 Broadway

i

i

Established 1889

Brooklyn 11, N. Y.

i

I

Robin* Sandwich Shoppe

Open 7 Days a Week 
Orders to Go

16 South Bergen Street 
Dover, New Jersey 
Call 201-361-7095
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Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DE LUXE RADIO TELEVISION 
SALES, Inc.

67 East Pearl Street, Nashua, N. H.
Tai viena iš didžiausių radijo, televizijos, Hi-Fi Stereophonic Play
ers Sound, Intercom. Systems, Maytag Washers-Dryers ir kitokių 
daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykite ką galite pirkti. Zenith Color TV prieinama kaina.

—-r- Tel. 883-5722 --------

SEASON’S GREETINGS TO ALL

FIRST FEDERAL SAVINGS

i

j

i

Sveikina visus ir linki liamingų Naujų Mėty

Teisėjas Leonardas G. Velislika
ir

Adv. Lucille Kozlowski
1 E. Hollis Street, Nashua, N. H.

s

I

Merry Christmas

DiMaggio Cleaners Launderette

į 730 West Street
George Ave. 
Linden, N. J.

SKYLINE CATERERS 
•At the Skyline Cabana Club

30 Burma Road 
Jersey City, N. J. 
Call 201-432-6800

I
I

& Loan Association of Nashua
223 Main Street, Nashua, New Hampshire 03060 

Telephone: (603) 889-2123

I i L
II

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all members and friends

POLISH-AMERICAN CLUB
15 School Street, Nashua, N.H. — Tel. 889-9819

1 Season’s Greetings from

Ii
iir
I

i.

Crowley Insurance Agency
15 High Street, Nashua, N.H. 
PETER J. M’ARDLE, Agent

SEASON’S GREETINGS FROM

STANLEY P. ZIS 
Funeral Director

. formerly
Michealonis Funeral Home

26 Kinsley Street, Nashua, N. H. 
Tel. 882-3501

Wuy Christmas

MERRY CHRISTMAS AND HAPPY NEW YEAR 
TO CUSOMERS AND FRIENDS

Producers of Finest Lithuanian Records

F

T

1

1 i •i
Kalėdų ir Naujų 1967 Metų proga sveikina visus

Charles F. Kazlauskas
vienintelis lietuvis laidotuvių direktorius

8 E. Pearl Street, Nashua, N. H. — Tcl. 882-0731

I
4

Svekina savo klijentus Kalėdų ir Naujų Metų proga

Degasis Insurance Agency, Inc.
Complete INSURANCE Service

Olive Street, Nashua, N.H. Telefonas: 882-4641

I
I •II

Kalėdų šventes čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

Wingate’s Pharmacy
131 Main Street. Nashua, New Hampshire 

Nupirktas kalėdines dovanas įriša (apvynioja) gražiai nemokamai.
Dearborn Wingate. Reg. Ph.— Tel. 2-9733

Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių

I 
i
I
I

Kalėdines dovanas, atvirutes ir kitokius daiktus pirkite

George Scontsas & Sons,
P. G. SCONTSAS

NASHUA, N. H.

J i
i '*■

h Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki 
laimingų Naujų Metų

NASHUA FEDERAL SAVINGS

!ii
ii. i
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NASHUA

& LOAN ASSOCIATION
157 Main Street 

NEW HAMPSHIRE
Bankas yra labai daug padaręs del daugelio

L
įį ’

173 MAIN STREET

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki visiems

į r Tavern Hotel
į
I

9 Clinton St., Nashua, N.H.
Rooms by day or week S. Docos, Mgr.

Sveikina visus Kalėdų švenčių proga ir linki 
laimingų Naujų Metų

1 46 Spring Street

* NASHUA, N.H.

I 
iII
I
į

Nashua
Linksmų 

švenčių ir 
sėkmingų 

Naujų Metų!

I
~Company 194 Main Street

NASHUA, N. H.

Merry Christmas To All 

The Original Rudy’s Restaurant 

219-01 Northern Blvd. 
Bayside, N. Y.

(212) BA 4-5154

Merry Christmas 

Westhampton, L. I.
7 Seafield Lane 

Westhampton Nursing Home 
516-288-1122

h
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SEASON’S GREETINGS

MODERN RESTAURANT
DINING ROOM & LOUNGE

116 West Pearl Street, Nashua, N. H. 
---- Christmas. Day will be closed —

SEASON’S GREETINGS FROM

NASHUA LOOMFIXERS ASSOCIATION, 
Inc.

Nashua, New Hampshire

%

s

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

Tel. 914 NE 3-6055 - 6059

i T T T T T T
i i*
I
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Seasons Greetings

L AND M ESSO 
Service Station

Open 7 days a week 
Mechanic on Duty 8 Hours 

a day
153 Springdale Ave.
East Orange. N. J.

201-673-9785

f
I

s
LINKSMŲ SV. KALĖDŲ 

IR LAIMINGŲ 1971 METŲ 
linkime visiems geros valios lietuviams

!i
Virginia 6-9683 — Road Service j

THREE JOES 
Service Station Inc. 

(J. Povalitis)
Complete Automotive Repairs 

State Inspection 
85-42 Woodhaven Blvd. 
Woodhaven. N. Y. 11421 

(Comer 86th Avenue)

s

•4

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
and Loan Association

'4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632— Phone 254-4470

gI

I
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Seasons Greetings 2

DANIEL LAWSON AUTO BODY^

Texaco Downtown Brooklyn
Atlantic Ave. Road Sercice

Expert Auto Repairs
All makes

Body and Fender Repairs
622 Atlantic Ave. •.

783-8831 .. j

I
i

Passbook Savings. All accounts compounded daily — paid quarterly 
6%

2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)

i i Ii į iI 
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LIETUVIŲ 
FONDAS

1

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA 
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMĖS.

I i i i
i •
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2422 W. Marquette Rd.

Chicago, III. 60629

(312) 925-6897 i
Lietuvių Fondas laukia kiekvienoj 

mūsų įnašo — šimto ar tūkstančio. į 
Stokime į fondą su tokiu įnašu, su* 
kokiu dabar galime — nelaukime,į: 
kada praturtėsime ar kada turėsime j į 
“atliekamų" pinigų. Fondas sudaro-.1. 
mas ne iš “liekanų", ne iš nereika-, 
lingu pinigų, bet iš lietuviškos šir-:L 
dies, iš lietuvybės reikalų suprati-j: 
mo. iš aukos, kurią lietuvis skiria.] 
lietuvybei ir Lietuvai dabar.

zzz t — I ~~~ 5
LMiami Lietuviy Piliečiu Klubas j

3655 No. West 34th Street, Miami, Florida 
sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti sveikiems

Indian Head 
National 

Bank

Linksmų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų visiems savo

klijentams linki šis bankas.

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, New Hampshire
Ėst 1851

ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS METUS

1
I

j

WEST END BEVERAGE COMPANY, INC.
Nashua, N.H.

Tel. 883-7774

Canadien Club

Merry Christmas and a Happy New Year 
to al! our members

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR 
TO CUSTOMERS AND FRIENDS

EUROTONE 
INTERNATIONAL 

LTD.
130 West 42nd Street, New York, N.Y. 10036 

Telephone (212) 594-9670-1

The authentic sounds in International Recordings

LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA, JUGOSLAVIA, 
HUNGARY, POLAND, GERMANY, ISRAEL, 

UKRAINE, GREECE, SCANDINAVIA, 
etc.

aii

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

Sveikina visus Kalėdy švenčiy proga

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
. Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston, Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus”

ALFRED W. ARCHIBALD,
President

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

4 ■ i
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Baltas ■ ateities kartose
Sėkmingas Balfo seimas

XV-sis Balfo seimas įvyko 
Bostone, Amerikos Lietuvių 
Draugijos salėje, lapkri
čio 28. Jis išėjo su šū
kiu “Balfo ateitis — ateities 
kartose!” Tuo norėta pabrėžti, 
kad, norint užtikrint šalpos dar
bo tęstinumą, pamažu šį dar
bą turi perimti jaunesnė kar
ta. Vadovaujantis šia mintimi, 
į Balfo direktoriatą buvo iš
rinkta keletas jaunesnių žmo
nių. Seimas taip pat įpareigojo 
kiekvieną Balfo darbuotoją per 
vienerius metus sudominti šiuo 
reikalu bent vieną jaunesnės 
kartos asmenį, įtraukiant jį į 
Balfo darbą.

I Balfo direktorius seimas iš-* 
rinko šiuos asmenis: dr. E. Ar- 
manienę, kun. A. Baltrušiūną, 
V. Baleišytę, K. Čepaitį, A. 
Dzirvoną, A. Gintnerį, R. Grau- 
dušytę, O- Jokubaitienę, J. Mac
kevičių, kun- V. Martinkų, J. 
Luką, kun. J. Pauperą, E. Pau- 
razienę, V. Pažiūrą, M. Rudie
nę, dr. R. Sidrį, F. Sereičiką, 
V. Skališių, dr. A. Skripkutę 
ir O. Zailskienę.

Be seimo išrinktųjų, remian
tis praeities tradicija, keturios 
organizacijos skiria po tris at
stovus i direktorius. Šiais me
tais Liet- R. Kat. Federacija 
paskyrė S. Dziką, dr. D. Jasai
tį ir dr. A. Skėrį; Liet. Tauti
nė Sąjunga — J. Bagdoną, E.

Šv. Alfonso mokyklos kalėdi
nė programa buvo sekmadienį, 
gruodžio 13. Vaikų pasirody
mai visiem labai patiko. Buvo 
kalėdinės giesmės, montažas 
apie Tris Karalius, šokiai. Vai
kam išdalintos dovanos.

Kalėdini vakarą suaugusių 
klubas rengia gruodžio 19 Šv. 
Alfonso mokyklos kambariuo
se. Rengėjai kviečia visus na
rius kuo gausiau dalyvauti. Bus 
įvairių dovanų, gardžių valgių, 
gėrimų. Vakaro pradžia 8 v.v.

Anno Domini
(atkelta iš 3 psl.) 

tės, dovanos, sveikinimai, sve- 
čiavimaisi. •.

Nepaisant, kokia forma yra 
švenčiamos Kalėdų šventės, vi
si krikščionys ant žemės yra 
apjungti dangiško džiaugsmo ir 
ramybės.

Tyliai slenka valandos. Vi
durnaktis gaubia baltąsias Ru
sijos gilumas. Bet ten vargo
nai nutilę, žvakės užgesusios, 
altoriai apdulkėję, maldos na
mai paversti teatrais bei san
dėliais. Kalėdų šventės uždraus
tos. Tačiau ir ten geros valios 
žmonių širdyse viešpatauja Ka
lėdų ramybė.

Praeito karo metu italų kor
pusas buvo pasiųstas į rusų 
frontą. Korpuso daliniai 1943 
metų žiemą pasiekė Nikola- 
jevsko kaimą. Būrys italų žval
gų pasiunčiamas ištirti priešo 
jėgų. Būriui vadovauja Marijus 
Rigoni. Po smarkaus susišau
dymo daugelis krinta, kiti išsi
blaško. Paklydęs svetimoje že
mėje, sušalęs ir išalkęs, Rigoni 
eina į pamiškėj esančią mažą 
trobelę. Praveria duris. Prie 
stalo sėdi ginkluoti rusų kariai 
ir valgo vakarienę, o jiem tar
nauja dvi senutės. Rigoni lau
kia rusų kulkos, bet tie nešau
na, o pakviečia italų kari sėstis 
už stalo ir valgyti su jais kuklią 
vakarienę, šiaip taip ženklais 
išsiaiškina, kad tai Kalėdos — 
taikos šventė! Pavalgydinę pa
leidžia karį, kuriam laimingai 
pavyksta sugrįžti į savo dalinį 
ir, net karui pasibaigus, svei
kam grįžti namo.

☆
Dieviškasis Kūdikėlis tapo 

žmonijos istorijos centru. Čia 
nėra joks ginčijamas įvykis. 
Tai patvirtina kalendorius: an
te Christum (prieš Kristų) ir an
no Domini 1970 — šiais Vieš
paties metais.

Cekienę ir dr. V. Ramanaus
ką; Sandara — A. Baliūną, D. 
Bobelienę ir A. Daukienę; 
Liet- Socialdemokratų S-ga— 
P. Brazaitį, S. Bredes ir B. Spū- 
dienę.

Į revizijos komisiją buvo iš
rinkti: M. Klimas, A. Reventas 
ir V. Vaitiekūnas.

Seimo posėdžiam vadovavo 
V. Šimkus, M. Rudienė, E. Ce- 
kienė ir P. Mučinskas. Sekreto
riatą sudarė E. Jociūtė, S- Sku- 
dzinskas ir J. Bagdonas. Į no
minacijų komisiją įėjo A. Tre
čiokas, A. Kareiva ir A. Matjoš- 
ka; rezoliucijų komisiją sudarė 
E. Cekienė, dr. D. Jasaitis ir dr. 
A. Skėrys; mandatų komisiją 
— G. Čepas ir B. Banaitis.

•
Prasmingą atidarymo maldą 

sukalbėjo kun. J. Svirskas, Bos
tono liet, parapijos vikaras.

Po gausių sveikinimų ir miru
siųjų pagerbimo buvo pradėti 
seimo darbai.

Iš centro valdybos narių pa
aiškėjo, kad Balfo darbai na
šiai ir veiksmingai žengia pir
myn. Lėšų telkimą buvo ban
dyta išplėsti ir tarp kituose 
kraštuose pasiturimai įsikūru
sių lietuvių — Kanadoj, Austra
lijoj ir Venecueloj. Deja, šie 
žygiai nedavė lauktų rezultatų.

Iš-paskutinių metų apyskaitų 
paaiškėjo, kad lietuvių šalpai

RE, M D.
Lietuvių posto 154 metinis 

kalėdinis parengimas vaiku
čiam bus gruodžio 20 lietu
vių svetainės klevų kambaryje. 
Pradžia 2 v. popiet. Legionie
riai su šeimomis kviečiami kuo 
gausiausiai dalyvauti, nes bus 
gera proga visiems susipažinti, 
drauge pabuvoti- Vaikam bus 
žaidimų, dovanų, o suaugusiem 
— įvairių valgių.

William Kamanskas-Kamans- 
ky staiga mirė savo, namuose 
Glen Burnie Maryland gruo
džio 4. Velionis buvo gimęs ir 
užaugęs Baltimorėje, dalyvavo 
antrame pasauliniame kare ir 
buvo ilgą laiką lietuvių posto 
154 narys. Buvo malonaus bū
do žmogus, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Ge
dulingos mišios už jo sielą au
kotos Šv. Alfonso bažnyčioje 
gruodžio 9. Palaidotas Holy Re
deemer kapinėse. Liko nuliū
dusi žmona Eugenija ir sūnus 
Earl.

Agota Pilipauskienė-Phillips, 
ankstesnės kartos lietuvė, mi
rė gruodžio 7- Velionė dirbo 
siuvykloje, kol išėjo į pensi
ją. Paskutiniais metais ji nega
lavo. Buvo ištikima Šv. Alfon. 
so parapijos narė, susipratusi 
lietuvė, nes aktyviai prisidėjo 
prie įvairių parengimų. Mišios 
už jos sielą aukotos Šv. Al
fonso bažnyčioje gruodžio 10. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Liko nuliūdęs vyras Jo
nas ir sūnus Jonas, dukra Mild
red, sesuo Gedrutė Valeikienė 
ir Ieva Petrulionienė ir eilė 
anūku.

Evelyn Kvederiene-Kweder, 
gimusi ir augusi Baltimorėje, 
po sunkios operacijos mirė 
gruodžio 8. Kai sveikata leido, 
velionė dalyvavo parapijos pa
rengimuose. Buvo malonaus bū
do ir geros širdies moteris. Ge
dulingos mišios už jos sielą 
aukotos Šv. Alfonso bažnyčio
je gruodžio 12. Palaidota Bei 
Air Memorial Gardens kapinė
se. Liko nuliūdusios dukros 
Frances ir Evelyn ir nuliūdę 
sūnūs Antanas, Martynas ir Ka
rolis-

Marytė Strazdauskaitė, duk
ra Juozo ir Evelinos Straz- 
dauskų, čiuožimo lenktynėse 
Civic Center Baltimorėje gruo
džio 5 laimėjo du medaliu. Ji 
laimėjo dvejas lenktynes. Svei
kiname Marytę ir linkime jai 
ir sesutei Onai ir broliam sėk
mės čiuožime. Tėvai Strazdaus- 
kai yra uolūs Šv. Alfonso para
pijos nariai ir žinomi veikėjai.

Jonas Obelinis 

buvo išleista daugiau negu gau
ta iš Balfo skyrių. Iš skyrių 
gauta 56,535 d oi., o šalpai iš
leista 77,366 dol. šiais metais 
vargstantiem lietuviam buvo 
pasiųsta 512 siuntinių-

Studentų šalpos klausimą pri
statė specialiai šiam reikalui su
darytos komisijos pirmininkė 
M. Rudienė. Seimas nusprendė, 
kad dabartinėse sąlygose stu
dentų šalpa priklauso Liet. 
Bendruomenei ir kitiem fon
dam, o ne Balfui.

E. Paurazienei pasiūlius, il
gametė Balfo vicepirmininkė 
ir teisinė patarėja dr. E. Ar- 
manienė buvo pakelta į garbės 
nares.

Popietinės sesijos metu Bos
tone vyko lietuvių demonstra
cija. Dauguma seimo dalyvių 
dalyvavo šioj demonstracijoj. 
Dėl to kai kuriem klausi
mam išdiskutuoti neliko 
pakankamai laiko. Vie
nas iš tokių klausimų yra 
eventualus Balfo centro perkė
limas į saugesnę ir kultūringes
nę aplinką. Tai turės būti pir
mas uždavinys įvyksiančiame 
direktoriato suvažiavime.

Seimo posėdžiam pasibaigus, 
naujas direktoriatas trumpame 
posėdy išrinko centro valdybą 
ir direktorių pirmininką. Į cen
tro valdybą išrinkti: pirminin
kas — kun. V- Martinkus, vice
pirmininkai — dr. E. Armanie- 
nė, E. Cekienė, dr. D. Jasai
tis ir S. Dzikas, iždininkas — 
dr. A. Skėrys, generalinis se
kretorius — A. Dzirvonas, pro
tokolų sekretorius — J. Bag
donas. Balfo direktorių pirmi
ninkė — M. Rudienė.

Banketas
Vakare seimo atstovam ir 

svečiam buvo suruoštas šaunus 
banketas- Visi bilietai iš anksto 
buvo parduoti, visos vietos už
pildytos. Meninę programą pa
sigėrėtinai atliko Bostono lie
tuvių meninės jėgos: Benedik
tas Povilavičius, Daiva Mongir- 
daitė-Richardson ir Stasys Lie
pas. Visi trys padainavo po 
tris kūrinius. Akomponavo mu
zikas Jeronimas Kačinskas. Jie 
visi atsisakė honoraro, atlikda
mi šią programą kaip auką Bal
fui.

Banketo programą pradėjo 
Bostono Balfo skyriaus pirmi
ninkas ir šio seimo šeiminin
kas P. Mučinskas, tolimesnį va
dovavimą perduodamas A. Mat- 
joškai.

Banketo kalbėtojais buvo dr. 
E. Armanienė ir naujasis Bos
tono arkivyskupas H. Medeiros.

Arkivyskupą pristatė Bosto
no lietuvių parapijos klebonas 
kun. A. Baltrušiūnas, įteikda
mas jam architekto E. Mano- 
maičio specialiai paruoštą Lie
tuvos rūpintojėlių skulptūrą ir 
Sibiro maldaknygę- Pristatyda
mas svečią, klebonas pavadi
no jį naujuoju Bostono tikin
čiųjų rūpintojėliu.

Arkivyskupas labai šiltai pa
sveikino Balfo šalpos darbo tę
sėjus ir visus banketo daly
vius. Užjaučiamai kalbėdamas 
apie pavergtą Lietuvą, sakė, 
kad, jei galėtų, visą laiką pra
leistų melsdamasis, prašyda
mas laisvės Lietuvai. Sveikino 
lietuvius, kurie atvyko į Ame
riką turtingi kultūra ir savo 
tautinėm tradicijom, tokiu bū
du praturtindami šį kraštą. Ka
dangi jis pats nėra gimęs 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, pasidžiaugė, kad Amerika 
iki šiol buvo tas kraštas, ku
rio durys visada buvo atdaros 
laisvės ieškantiem. Su liūdesiu 
prisiminė lietuvio jūrininkb 
nelaimingą atveją, kai jam ne
buvo leista šia privilegija pasi
naudoti. Pareiškė viltį ir pagei
davimą, kad šitai niėkada dau
giau nebepasikartotų.

•
Kitą dieną, sekmadienį, Bos

tono lietuvių parapijos bažny
čioje buvo iškilmingos pamal
dos. Mišias koncelebravo para
pijos klebonas kun. A. Baltru-

PARBJNINKAS

Demonstruoja Los Angeles lietuviai gruodžio 7. Pri e rusų laivo ūoste sudeginta sovietų vėliava.
Nuotr. L. Kanto

DEMONSTRACIJOS DEL LIETUVIO JURININKO
Komunistinis slibinas rusiš

kojo imperializmo formoje ne
pasotinamai reikalauja vis nau
jų aukų, kurių paskutinioji — 
lietuvis jūrininkas Simas Kudir
ka. Sužinojusi šį tragišką įvy
kį, Los Angeles lietuvių visuo
menė, ypač jaunimas, jautriai 
reagavo. Tuojau buvo sušauk
tas pasitarimas. Buvo išrinktas 
komitetas su pirmininku Uo
gintu Kubilium. Tuoj buvo nu
tarta vykdyti 100 valandų bu
dėjimą prie federalinės val
džios pastato su gedulo karstu 
ir plakatais. Šios liūdnos vaikš
tynės buvo pradėtos gruodžio 1 
ryto ir tęsiamos nepertraukia
mai dieną ir naktį, nežiūrint 
smarkaus lietaus.

Gruodžio 5 d. 11 vai. rytų 
karstas nuo federalinės val
džios pastato buvo atneštas į 
Pershingo aikštę, kur įvyko 
protesto demonstracijos, SU

METINIS LITO BANKO SUSIRINKIMAS
Kviečiami prisidėti visi, kad bankas dar didėtij

New Yorke lapkričio 15 bu
vo sušauktas Lito bendrovės 
metinis akcininkų susirinkimas. 
Susirinkimas vyko banko cent
rinėje įstaigoje. Pagal įgalioji
mus buvo atstovaujama 170, 
000 akcijų.

Nauja vadovybė
Susirinkime vienas iš pirmų

jų atliktų darbų — buvo Lito 
bendrovės valdybos ir tarybos 
išrinkimas ateinantiem metam.

Pirmininku vėl išrinktas Vy
tautas Vebeliūnas, vykdomuo
ju vicepirmininku Algimantas 
Vedeckas, vicepirm. Antanas 
Skėrys, sekretorium — E. Ra- 
deckis. Iš buvusių direktorių 
taryboje pasiliko Kvirinas Alek
sandravičius ir Vytautas Galvy
dis, naujai įėjo dr- Petras Ki
sielius iš Chicagos, inž. Brute- 
nis Veitas iš Bostono ir dr. Vy
tautas Vygantas iš New Yorko.

Pelningi mainai
Bendrovės pirmininkas Vy

tautas Vebeliūnas padarė pra
nešimą apie praeitus metus. 
Bendrovė turėjo viešbutį prie 
aerodromo Chicagoje. Tą vieš
butį ilgam laikui išnuomojo; 
mainais gavo Colonial Acres 
apartamentinį kompleksą. Iš vi

jūnas, prel. dr. V. Balčiūnas 
ir kun. P- Geisčiūnas. Progai 
pritaikytą pamokslą pasakė 
prel. V. Balčiūnas.

'•
Visus seimo ir banketo pa

ruošimo ir organizavimo dar
bus atliko Bostono lietuviai. 
Šiam reikalui buvo sudaryti 
įvairūs komitetai, kurių dar
naus ir vieningo darbo rezulta
tai buvo šaunūs.

Seimo dalyviai ir banketo 
svečiai išsivežė gražiausius įs
pūdžius ir ilgai su dėkingumu 
ir pagarba prisimins Bostono 
lietuvių darbštumą ir vaišingu
mą. ‘ P.G.

LOS ANGELES, CALIF.

traukusios daugiau tūkstančio 
žmonių su daugybe plakatų. Mi
tingą pradėjo komiteto pirmi
ninkas U. Kubilius. Toliau kal
bėjo dr. A. Avižienis, filmų 
aktorė Rūta Lee ir visa eilė lie
tuviam draugiškų tautų atsto
vų: dr- Klejnot — lenkų, E. 
French — čekų, N. Medvid — 
ukrainiečių, Kalejs — latvių ir 
kiti. Ilgiau ir labai griežtai tuo 
reikalu pasisakė Kalifornijos 
valstijos assemblyman F. W. 
Wakefield. Įvykis buvo perduo
tas per daugelį televizijos sto
čių.

Demonstracijas baigiant, bu
vo priimta rezoliucija, kurioje 
reikalaujama ar prašoma, kad 
Jungtinėse Tautose esąs pabė
gėlių reikalam komisaras Aga 
Khan imtųsi iniciatyvos - pra
vesti tyrinėjimui ir padarytų 

sos tos operacijos Lito bend
rovė gavo pelno 170,000 dol.

Kas tie Colonial Acres?
Indianapolio mieste, Indiano

je, Lito bendrovė tvarko didelį 
apartamentų junginį. Ten yra 
net 26 pastatai. Iš viso yra iš
nuomojami 208 butai. Be to, 
dar yra 5 tarnybiniai pastatai. 
Visas tas junginys užima 26 ak
rus žemės.

Butai išnuomojami gerai. Li
ko neišnuomoti tik 4 procen
tai.

Kas toliau numatoma?
Dr- Antanas Skėrys -padarė 

pranešimą apie numatomą toli
mesnę eigą. Ir ateityje bus 
stengiamasi plėsti nekilnojamo

Laiškas redakcijai
PADĖKA JAUNIMUI

JAV Lietuvių Bendruomenė 
reiškia nuoširdžią padėką šiau
rės Amerikos Lietuvių Studen
tų Sąjungai ir visam lietuvių 
jaunimui, kurie patys pirmieji 
suprato Simo Kudirkos tragedi
jos reikšmę ir savo drąsa bei 
pasiryžimu ją atitinkamai pri
statė šio krašto plačiajai visuo
menei. Jie išnešė mūsų kovos 
bylą iš posėdžių ir susirinki
mų salių į triukšmingas did
miesčių gatves, į televizijos ek
ranus ir spaudos puslapius, kad 
visam pasauliui dar kartą būtų 
priminta ir parodyta, jog lietu
vis už laisvę ir šiandien tebe- 
miršta. Kaip praeityje, taip ir 
dabar jaunimas parodė, kad jis 
yra jautrus savo tautos kan
čiai ir budriai stovi lietuviškos 
egzistencijos sargyboje. Visa 
lietuviškoji visuomenė turi di
džiuotis ir džiaugtis tokiu są
moningu ir gyvu savojo jauni
mo pasireiškimu- Už tai mūsų 
jaunosiom sesėm ir broliam ta
riame ačiū.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba 

reikalingus žygius išlaisvinti 
lietuviui jūrininkui; kad JAV 
prezidentas suteiktų šiam jūri
ninkui politinę globą, jei jis 
gyvas, ir pareikalautų sugrąžin
ti jį į Ameriką; kad JAV pre
zidentas duotų patvarkymus 
valstybės departamentui per
duoti reikalingą įvykį liečian
čią medžiagą senato užsienio 
reikalų komisijai, tyrinėjančiai 
šį nusikaltimą, kuri visus davi
nius paskelbtų visuomenei, pa
reikalauti, kad atsakingi už šį 
įvykį pasienio sargybos parei
gūnai atsistatydintų ar būtų at
statyti iš pareigų.

Gruodžio 6, sekmadienį, šv. 
Kazimiero bažnyčioje per su
mą, prel. J. Kučingiui priminus 
šį tragišką įvykį, prie altoriaus 
esanti Lietuvos vėliava jauni
mo atstovų K. Reivydo ir A. 
Matulaitytės buvo perrišta ge
dulo kaspinu. I. M- 

turto tvarkymą. Kai Chicagoje 
sukliuvo viešbučio reikalai, ten 
nuvyko pats pirmininkas Vy
tautas Vebeliūnas ir išbuvo net 
8 mėnesius, kol paskui padarė 
pelningą pakeitimą.

Mėgins išeiti i akcijų rinką?
Diskusijose pasisakyta ir dėl 

kelionių biuro ir dėl kitų reika
lų. Kalbėta ir apie galimybes 
bendrovei išeiti į biržų rinką. 
Tai gali būti maždaug po metų, 
kai biržos svyravimai nusira - 
mins. Iki to laiko reikia dar la
biau sustiprėti, kad toks išėji
mas būtų įspūdingesnis.

Pelnas lietuviam
Uždarydamas susirinkimą, 

pirm. V. Vebeliūnas pabrėžė,
kad bendrovė yra susiorganiza
vusi pelno tikslais. Tačiau Lito 
bendrovė siekia ir grynai tau
tiniu tikslu. Siekiama, kad lie
tuvių santaupos būtų apdairiai 
tvarkomos ir kad neštų kuo di
desnį pelną. Kelionės, apdrau- 
da, investavimai irgi tvarkomi 
Lito bendrovės. Čia irgi galima 
kreiptis tais reikalais, ir visi 
gaus gerą patarnavimą, ir 
svarbiausia, pinigai liks lietu
viškose piniginėse.

Jau dabar bendrovėje dirba 
10 lietuvių- Didėjant darbam, 
bus parenkami tik lietuviai.

Dar po 10 naujų narių
Bendrovei labai rūpi, kad ji 

augtų ir stiprėtų. Todėl visi ak
cininkai prašomi surasti bent 
po 10 naujų akcininkų iš savo 
draugų tarpo. Litas turi pasida
ryti didelė stipri komercinė 
bendrovė. Jis turi pasiekti to
kį lygį, kad būtų pajėgus ap
saugoti visus mūsų ūkinius rei
kalus!

Po baigiamosios kalbos bu
vo vaišės.

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin, N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

— Philadelphiįos vyresniųjų 
skaučių “Sofijos Čiurlionienės“ 
vardo židinys kviečia visus 
šventiškoj nuotaikoj ir jaukioj 
aplinkoj bendrai susirinkti 
prie tradicinio kūčių stalo. Kū
čios įvyks gruodžio 20, sekma
dienį, 4 vai. popiet Šv. Andrie
jaus parapijos salėj. Vietas už
sisakyti prašom pas Ramoną 
Ramunienę Philadelphijoj (tel. 
DA 4-8083) ir pas Juliją Jurs- 
kienę New Jersey (tel. 609 
461-6423).

— Pittsburgh© Lietuvos vy
čių 19 kuopa ryšium su tragiš
ku Simo Kudirkos išdavimu pa
siuntė telegramas prez. Nixo- 
nui ir valstybės departamentui. 
Gintauto Taoro iniciatyva ruo
šiamasi susikaupimo ir gailes
čio religinei valandai, kuri nu
matyta universiteto koplyčioj 
— Heinz Memorial Chapel.

— Tėv. Jurgis Gailiušis, pran
ciškonų provincijolas, gruodžio 
9 sugr’įžo iš Burlington, Wis
consin, kur per tris dienas vy
ko angliškai kalbančių pran
ciškonų provincijolų suvažiavi
mas. Dalyvavo Amerikos, Ka
nados, Anglijos, Airijos pro 
vincijolai ir iš Romos T- Gene
rolo siųstas jo patarėjas. Buvo 
svarstyta Įvairūs šių provincijų 
reikalai ir pranciškonų ordino 
atsinaujinimo klausimai.

— Aldona ir Vytautas Ka- 
mantas (JAV LB Tarybos pir
mininkas) vietoj Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų sveikinimų savo 
draugam bei pažįstamiem ir 
šiais metais paaukojo lietuviš
kai spaudai, paremdami Darbi
ninką ir kitus laikraščius, v

— Dr. Gediminas Balukes 
yra pakviestas IV-sios JAV ir 
Kanados Lietuvių dainų šven
tės komiteto pirmininku ir sa
vo sutikimą davė JAV LB cent
ro vaidybos pirmininkui Vytau
tui Volertui. IV-ji dainų šventė 
įvyks Chicagoje 1971 liepos 4. 
Dr. Balukas yra Lietuvių Fon
do tarybos pirmininkas,, daug 
pasidarbavęs lietuvių kultūri
niam reikalam.

— Juozas Riauba, rūpestin
gas knygų mėgėjas, g. 9 Har
row St-, Dover Garden, SA, 
Australia 5048, surinko daug 
anglų kalba išleistų knygų ir 
jas įteikė bibliotekai. Jam dar 
trūksta: Thomas Y. Chase “The 
Story of Lithuania*’ (išleista 
1948) ir J. Petruitis “Lithuania 
under Sickle and Hammer’’ 
(išleista 1948). Kas šias knygas 
turėtų ir galėtų jas paaukoti 
Riaubai, prašoma įrašyti “The 
State Library of South Austra
lia with compliments from ..” 
ir pasirašyti. Knygas siųsti 
Riaubai aukščiau nurodytu ad
resu. (E)

KAUNO “AUŠROS" 
GIMNAZIJOS SUVAŽIAVIMAS

Šiemet sueina 50 metų, 
kaip Aušros gimnazija gavo se- 
vo vardą. Toronte susidaręs ko
mitetas nutarė paminėti šią su
kaktį ir sukviesti visus buvu
sius Aušros gimnazijos moki
nius, likusius mokytojus, kad 
galėtų drauge pasidžiaugti, pri
siminti anas dienas.

Toks suvažiavimas šaukia
mas gegužės 29-30 Toronto Pri
sikėlimo parapijos patalpose. 
Komitetas prašo atsiliepti bu
vusius Kauno Aušros —ber
niukų ir mergaičių gimnazijų 
mokytojus, mokinius komiteto 
sekretoriaus adresu: Algis P. 
Stanėnas, 52 Apple Orchard 
Path, Thornhill, Ont, Cana
da, tel. 889-7910. Į suvažiavi
mą kviečiami su antrosiomis 
pusėmis — su žmonomis ar 
vyrais. Visi prašomi registruo
tis.

New Yorko apylinkėje gyve
nantieji suvažiavimo reikalais 
gali kreiptis į Kęstutį Miklą, 71 
Farmers Ave, Plainview, N.Y. 
11803, tel. (516) WE 5-0896.

Organizacinis Suvažiavimo
Komitetas
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MIDTOWN SERVICE CENTER J 
! Open 24 hours

Located in Westley. “Mobil ii 
Products". Tires. Batteries. Inspee-j 

‘ tion. General Auto Repairs. RoadJI 
Sve. We give Plaid Stamps
1234 Forest Ave. (Corner Jewett)ii

GI 2-9829 j
treews vwa or]

VICTORY SUNOCO SERVICE 2 
Road Service. Motor Tune-Up is 

Brake Service į
Brakes - Tires - Batteries li 

Full Line of Sunoco Products j 
2052 Victorv Blvd. į

GI 2-9605 5

CLOVER LEAF GARDENS iI

i:

272A Roanoke Street 
Woodbridge, N. J.

Call (201) 636-2980
DELUXE DINETTES INC. 
Designers Wood, Chrome, 
Wrought Iron and Formica 
Kitchen Chairs Recovered 
283 State Highway No. 18 

East Brunswick 08816 
Dial 201 254-2828

American Standard Distr.
Authorized D,st^s- REGINA SERVICE CENTER |
No charge for Service or Repairs? «

the Oil Burner We Install Fails* New York CYv X
To Operate Within 10 Years > _ , " . , K ... .

z- , i . * a We Take Pride m Our Work1195 Cone. IslandI Ave. J |
Brooklyn. N. Y.

252-6000

If

i

Vieny Ciristmas
} CHARLIES AUTO REPAIRS

Open 7 Days a Week 
We Take Pride in our Work 

252 Monroe Street 
Passaic, N. J.

Call 201 773-9754
JIMMY WESTON'S

131 E 54 St, N.Y.C. EL 5-3640 
Handsome, comfortable 
restaurant. Very good 
international cuisine 

Music and entertainment 
nightly from 9.

i

S
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Seasons Greetings
O. D. Auto Electric Service 
Tune-ups — Brake Service 

Front Wheel Alignment 
9235 4th Ave. (Cor. 93rd St.)

SH 8-9623

Merry Christmas To All

§ Gerber and Pancani Architects 
99 Morris Avenue 
Springfield. N. J. 

(201) 467-1710

I
.ft Merry Christmas To All!

Y WILLIAM A. SMITH and Son, Inc.Aį
$ 380 Broadway
M Newburgh, N. Y. ft

Keystone Appliances Co. 
Complete Line of Electrical 

Appliances
Strictly a Discount Center 

4237 Bergen Turnpike 
Northbergen. N. J. 
Call (201) 867-6499

JOSEPH SALVATORE 
AND SON 

Serving North Bronx 
Since 1921— ' Roofing , Siding 

Leaders and Gutters 
1191 Yonkers Ave. 
Near 241 st. Bridge 

914-237-0683

Tompkinsville Service Center
Mobile service from Mario and 

Anthony Gattulo 250 Bay St. (cor.
Hannah St.) Staten Island

447-9864

SARMIENTO’S FOR MEN INC.
698 Madison Avenue

New York. N.Y.
751-0813

Mr. Sarmiento, Prop.
<a taxa tfxi

LA STRADA EAST
Exquisite Italian and
Continental Cuisine

f 274 Third Ave. bet'. 21st & 22nd St.
GR 3-3760

“ CYRANO
į CONTINENTAL CUISINE
| 11 W. 56th St. (off 5th Avenue)
| CO 5-8733

3
VENUTO’S TEXACO

Specializing in Electronic Tune- } 
Ups Complete Rear Alignment ,i 

Tires - Batteries - Shocks - Acces-į 
sories — Open 7 Days a Week! 
Englishtown and Old Bridge Rds.} 

Old Bridge, New Jersey .1 
201 251-9808 į

3
3

SILLA LINGERIE, INC.

114-16 Lincoln Street 
Jėrsev City. New Jersey 

Call: 201 792-1658

3
I
i

Merry Christmas to All Our 
Friends. Neighbors, Customers 

TRIO MOTORS, Inc. 
375 Grand Concourse 

Bronx, N. Y. 
MO 5-7708

3
3

HOUSE OF 
HAIR FASHION

a
I
s.

Merry Christmas to All Our 
Friends. Neighbors. Customers

Louis Fata
Finest Wines and Liquors>

(Chelsea Area)
261 W. 18 St. (Corner 8th Ave.)

WA 9-1924

Seasons Greetings

Absolute Fire Protection Co.
2800 Hamilton Blvd. 

South Plainfield. N. J.
201 757-3600

Merry Christmas. To All

i
S
S
4

PAT ANO BROS. CORP. 
24-52 90th Place 

Jackson Heights, N. Y.
HA4-1670

•I 
I 
I

J how to drive thru traffic and .< 
j gives Free Class Room Instruction^ 
k Sunday open <■
? Evenings and Holidays
| Chase Auto Driving School A 
r 489 Kings Highway. B’klyn, N. Y.| 
f 645-4660 į

105 W. 72nd Street 
Call SU 7-3543

W .W. POLHEMUS INC-

4

4I
I

S

1

3

I

3
3

3 
3I

Seasons Greetings
Atherton Cadillac, Inc. « 

Suffolk County’s Largest Cadillac^ 
Dealer. Authorized Sales. Service.

Parts
West Islip. L. I.

555 Sunrise Highway if
516 587-6800 ’ S

I
*ft§ Sayreville Savings and Loan Assoc.4

I

Seasons Greetings

59 Main St. 
Sayreville. N. J. 

Members of F.S.L.I.C. - 
201-254-3600

4
Seasons Greetings

Hudson Metal Body Works, Inc. 
503 Tonnelle Ave. 
Jersey City. N. J.

201-798-7039

1
I Seasons Greetings

FIVE BROTHERS CARTING 
84 Williams St. 
N. Y. C. 10038 

TE 7-5778

i Seasons Greetings To All Our 
Friends and Patrons 

THE HAVEN 
Forward Fashions For Juniors 

2 East Palisade Ave. 
Englewood. N. J. 

201 568-7865

Seasons Greetings
Charlie’s Service Station g 

General Auto Repairs Brake See įf 
Ignition - Lubrication - 
Tune-ups - Texaco Products

Midland Beach
552 Midland Ave.. Staten

EL 1-0116

Air Conditioning 
Plumbing and Heating

Motor:Š

Island $

Seasons Greetings

FAZIO and SONS 
26 Lawton St. 

Brooklyn. N. Y.
The ultimate in heating oils 

and oil burners
A Superior Service for 

Heating Catering to Homes 
Stores - Industrial -etc. 

GL 2-1800 for fast service

I
3
3

SABES AMOCO 
SERVICE CENTER

“Good Service 
All Year-Round” 
(Ask for Louie)

(201) 523-9449
61 Spruce St. 

Paterson. N. J.

TRI-RITE AUTO INC. 
Tri Rite Auto 

Coney Island Ave. 
Expert Collision and Painting 

Towing Available 
American and Foreign Sport 
Insurance Work Estimates 

2447 Coney Island Ave. 
645-7373 

Alt. calls - 645-7070 
John and Vic Props.

4=IS
Good

I
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} Seasons Greetings to our Patrons} 

and Friends .1
S and J SERVICE CENTER 9

PUPPY PALACE
Mondav thru Friday 12:00-9:00 

Saturday 12:00-6:00
“We’ll sell you the right puppy or] 
no puppy at all’’. Every puppy is* 
a purebred, has had his puppyi 

shots, and is guaranteed. } 
Bergen Mall. Paramus, N. J. 07652.1

J

Seasons Greetings to Our
Patrons and Friends

DINER 
a week

MARTINI’S
Open 7 days

Food and Excellent

A Family Place 
Highway Nr. 36 
Keansburg. N. J.

456 E. 18th Street 
Paterson, N. J.

Call 201 742-5771

CROWN CABINET CO. INC.

254 Stewart Ave. 
Kearny N. J.

Call 201 997-3631

PUPPY WORLD INC.
Puppies” all breeds, AKC

*IS A— -

§

„ . 4Service*

I

28-42 Middle Country Road 
((Georgetown Manor 

Shopping Center) 
Lake Grove, L. I.

Call (516) 585-8800

PARK TERRACE

Private Car Service 
For Weddings, Parties, 
Hospitals and Airports
93 East Fourth Street 

Brooklyn, N.Y UL 3-7010

HARBORSIDE TERMINAL 
MANAGEMENT CO.

Harborside Plaza 
Jersey City, N. J. 

201 434-6000

Seasons Greetings
To Our Patrons and Friends 
BATTAGLIA’S AUTO BODY 

SHOP, INC.
Specializing in Fiberglass Bodies 

Domestic and Foreign 
Sport and Show Cars 

Custom Painting
15 Lackawanna Place 
South Orange, N. J.

1 rI
1

Greetings to All Our Friends 
and Customers from

John Patrick 
BOULEVARD BOUTIQUE 

Custom Made Originals 
329 Oakland Avenue 

West Brighton 
Staten Island 

727-5522

Merry Christmas to All } 
Riverside Atlantic Service Station, 

Open 6 days a Week < 
General Auto Repairs, Domestic andi 
Foreign Cars - Tires - Batteries -} 

Accessories
824 Riverside Ave. (
Lyndhurst. N. J. i

(201) 939-9577 }

f i

f

Š
3

* ..... ..
Longo Branchview Service Station 
Complete automotive Service and 
repairs road service Esso 6 AM to 
midnight 242 Park Ave Newark NJ 
at Subway Sta. Tel 201-481-1645

1

COPLEY SCHOOL

85 COPLEY AVE 
TEANECK, 
New Jersey 

Call 201- 836-4362

“Let Quality be Your Guide” 
Siding - Gutters - Repair - Slate

HERM’S ROOFING 
Sheet Metal Work 
Free Estimates 
POUND RIDGE 

914—234-3545

KENT BAR and GRILL

Full course dinners. Luncheon, 
Home cooking, wines, liquors 
Private party room. Wedges 

Open 9:30 AM 
Rte 52 Carmel N.Y.

914—225-9853

BANNER 
DELICATESSEN

3’.
3'

FREDERICK J. FERRARO
WINES and LIQUORS 

1006 2nd Avenue 
New York, N.Y. 

759-7085

ROMANO’S ft
CONTINENTAL RESTAURANT ? 
Italian, American Cuisine. Catering £ 
Special occasions, premise parking » 

Closed Mondays FL 3-2244 ft 
165-01 Northern Blvd. Flushing f

THE CLOTHES GALLERY
Men & Women—the NOW generation 

488 Valley Road 
Gillette, New Jersey

I

I
I
4

I
I.G

r

The
LILLY PAD

THE 
IVY 

HOUSE
402 STATE STREET 

HACKENSACK, 
New Jersey 

Call— '
201-488-6866

t
a

V
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ft Armand’s Atlantic Service Station 
ft General auto repairs. Open 7 days 
(Free lubrication with your oil and'

filter change repairs foreign We give 
green stamps West End Court & 2nd 
Ave Long Branch NJ, 201—229-9831 

ft
4

LA GIOIA PASTRY SHOP

3

3

I

1

ft

r
Open 7 days a week 

Finest of wines and liquors 
and beers.

Buffet platters for parties. 
For free delivery call:

201-944-9796
400 Broad Avenue 

Palisades Park N.J.

I 
į 
I
I 
I V
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į

56 Spring Street 
New York City 

CALL CA 6-5195
TEDESCO’S 

RESTAURANT

CORRIGAN BOAT YARD

Newton road

Hampton Bay, L.I.N.Y;
Call 516 RA 8-4189

DIETRICH MOTORS INC.
Low Rate -Car Rentals 
Featuring One Owner 

Good Used Cars for Sale 
Phone 201 867-7863 

801-03 Sip Street
Union City, N. J. 07087

Seasons Greetings

KAROL 
FASHIONS 

FURS
GARDEN STATE PLAZA 

PARAMUS. N. J.

Merry Christmas to All

ft

Catering for all occasions
Weddings and Banquets' 

Communions - Confirmations
Capacity 175 people

6701 Bergen Line Avenue
West New York, N.J.
Call (201) 868-9802 

or 868-9255

I 
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FRIENDLY 
ICE CREAM SHOP
Open 7 days a week

150 MAIN AVENUE 
PASSAIC, 

New Jersey 
201-778-2553

& 
I 
I I 
I 1
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THE HO-HO-KUS INN I

Featuring original designs 
by Lilly 

Custom made dresses 
and sportswear 

Open 6 days a week 
9 to 5 

By appointment. 
60 Main Street 
Milltown N.J.

Call 201-545-0043

Bardowell Blvd
Texaco

Open 7 days a week 
Complete Auto Repairs 
Foreign and Domestic 

Road Service and Towing 
Tires and Batteries

ft

ft

i

FORLINES
RESTAURANT

Private parties accommodated 
Authentic Italian cuisine 

Free parking 
Saturday - Sunday 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 reservatons call: 

349-6779

PIERCE
COACH LINE
Incorporated

SCHOOL BUSES 
AND COACH 

FOR CHARTER 
Call Ext. 9 for rates

Mineola Avenue 
. Roslyn, L.I. N.Y.

(516) MA 1-2210

t
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25 Bergen Blvd. 
FAIRVIEW N.J. 

Call 201-945-5595

Merry Christmas and 
Happy New Year

KUHN, SMITH
& HARRIS,

Inc
159 West 33 Street 

New York City, N.Y.

Merry Christmas and A 
Happy New Year

NORTHFIELD
MANOR

Nursing Home
777 Northfield Avenue

WEST ORANGE, N.J.
A Home Away from Home 

201-731-4500

I

f

ft
ft

New Jersey’s Award-Winning $ 
Restaurant

East Franklin Turnpike
Ho-Ho-Kus, N. J. | 

445-4115 Closed Mondays g 
and Tuesdays |

201

$

___ !f OF PERPETUAL HELP CHURCH |

II
,1

OUR LADY

2 5th Avenue and 59th Street 
BROOKLYN, N. Y.

SVEIKINAME VISUS 
. MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 

SU ŠVENTĖMIS

V.I.P. LINCOLN MERCURY 1

1 Main Street 
New Rochelle, N.Y- 

914 632-8800

£
i1

i

DURANTE'S PUB

Open 7 Days a Week 
Where Good Friends Meet

į

Bob’s NAUJAIS METAIS.

42 Kinder Mack Road 
Woodcliff Lake, N.J.

Call 201 391-9700

JOE MAURICE
RUBBISH REMOVAL 

Home Owners 
Attics - Basements - Yards 

Covered by Insurance 
Industrial and Commercial 

Apt. houses, cellars, factories 
Low Rates 

CALL 665-2143 
“Thank you very much”

KEANSBURG-MIDDLETOWN
NATIONAL BANK

Flying A Servicenter
General Auto Repairs

Brakes - Ignition 
Air Conditioning 
Tires, Batteries

Flying A Products
I

t 1201 Victory Blvd. 447-9034 v 
a a xt xr: <Open 6 AM to Midnight }

1..................................
S
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THE SPORT SPOT

801 Broad Street

Shrewsbury, N. J.

Call (201) 747-0585

R. B. HAWKINS 
FUNERAL HOME

A family owned and managed } 
Establishment — Mae E. C. }

Keansburg — Middletown
Lincroft, Belford-Port

Monmouth Chapel Hill, N.J-

I

O ano j
Expert Auto Repairs on Americana
and Foreign Cars. State Inspection}

Hawkins owner, John C.
Hawkins, Mgr.
17 Manor Road 
Smithtown, L. I.
516 AN 5-1810

Auto Body and Repairs }
All makes and models } 
Pick up and delivery } 

Towing service Collision exp }: 
Body and Paint foreign and } 

American. Insurance estimates } 
" r

i r
I

gladly given — 273-4969 
1851 Richmond Terr. 

Staten Island

COSMOS PARCELS EXPRESS
CORPORATION

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC

Season’s Greetings

to all our Lithuanian Customer and Friends

ANDY’S WINES and LIQUORS
Inc.

if

r r
?
f

Station 
1549 Richmond Rd. 

Dongan Hills. Staten Island 
EL 1-9677

BRANFORD AUTO BODY J

į r i
524 Kearny Avenue 

Kearny, N. J. 
(201) 997-1170

FLOYD'S TEXACO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs and 

Towing, Service, Tires, 
Batteries and Accesories 

956 Bergen St. 
Newark, N. J. 
201 242-8860

į»«e»e»»****w'e*'«*»*^ifrw**'******«**w*«w«^^
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CENTRAL JERSEY 
DISPOSAL SERVICE

PERSIPPANY 
DELICATESSEN

Open 7 Days a Week} Open 7 Days a Week 
| Monday-Saturday 8:30 to 10

Old Market Road and River 
Road, Bound Brook, N. J.

Call: 201 356-8623

Sundays 8:30 to 9 
Distinctive Catering 
137 Parsippany Road 

Parsippany, N. J. 
Dial 201 887-2439

AUSTIN W- MORAN 
FUNERAL HOME INC. 

George T. Barton, Lie. Mgr. 
Air conditioned 

Chapels Available 
In All Communities 

121 6th Avenue
(opp. St. Augustine’s) 

NE 8-3171

I
I

j

184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.)
Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2

Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka, 
Scotch, Ruginei. Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams 
... kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta automobiliui pa
sistatyti ir, užsakius didesnius kiekius, pristatomi į namus.
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Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

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

SENIOR CITIZENS... THINKING of MOVING??? — 
Think of the JEFFERSON HOUSE in Downtown Peoria 
NO SNOW TO SHOVEL—NO UTILITIES TO WORRY ABOUT. 
Live with people who care. Private rooms with private bath. Maid 
service for all rooms. Full independence with security. Meals are 
available if required. No admission fee. Reasonable room rates. Bus 
service at door. Sacred Heart Church is just two blocks away!

“Jefferson House proves that loneliness 
does not have to be part of the aging process.” 

Call for further information and brochure

The JEFFERSON HOUSE
235 S.W. Jefferson St., Peoria, Ill. 61602 • (309) 674-1151

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

tis nėra pagrindo. Pardavus na
mą su svetaine, pasirodė liūd
nas finansinis stovis. Pabaigta 
kiauromis kišenėmis ir praktiš
kai piniginė padėtis lygi nuliui. 
Palyginti gausūs abu susirinki
mai parodė betgi, kad turima 
energijos viską veik iš pradžios 
pradėti (sportininkam tai ne 
naujiena).

Dešimtmetį pirmininkavusį ir 
sunkiais laikais klubą vairavu
sį Aleksandrą Vakselį ir dau
giau kandidatuoti nebesutiku
sį pakeitė Jonas Rauba. Kiti v- 
bos nariai: 1 vicepirm.—Kle
mas Budreckas, 2 vicepirm.— 
Rimas Klivečka; sekr. — Sau
lius Remeza, ižd.—Valdas Duo
ba, finansų sekr. — Danielius 
Averka (vienintelis iš senosios 
valdybos); turto globėjas —Sta
sys Prapuolenis. Revizijos ko
misija: Aleksandras 
Juozas Vilpišauskas,
Remeza. Statuto pakeitimo ko
misija — R. Klivečka, A- Vak
selis, E. Remeza ir E. Staknys.

Susirinkimas nutarė prašyti

• JAV didmeistris Bobby Fischer 
laimėjo tarpzonines pirmenybes Is
panijoje, dar jų nebaigus. Po 21 ra
to jis turėjo 16 %-4 %, kai arčiausi 
jo varžovai Hiibner ir Geler jau bu
vo pralošė po 6 % tš., o danas Lar
sen 7 taškus: Sekančiam rate Bobby 
Fischer nugalėjo dar jugoslavą Gli- 
gorič. Beliko tik vienas ratas, ku
riame Fischer susitiks su čeku Hort. 
Po 22 ratų pirmavo Fischer su 17% 
-4% tš., vokietis Hiibner 14% su 1 
nebaigta, Sovietų Geler 14%, Lar
sen 14, Taimanov (Sov) ir Uhlmann 
(R. Vok.) po 13, Gligorič, Poluga- 
jevskij, Smyslov po 12%, vengras 
Portisch 12 su 2 nebaigtom. Pirmie
ji šeši iš šių pirmenybių, draug su 
buv. pasaulio čempionu Petrosian ir 
didmeistriu Korčnoj, kitais metais 
turės išaiškinti, kas 1972 m. rung
sis su pasaulio čempionu Spaski dėl 
pasaulio karūnos.
• Lietuvos komanda (Mikėnas, Vis- 
taneckis, Lapienis, Uogelė ir kiti) 
užsitikrintai laimėjo Europos taurės 
korespondencinių šachmatų varžy
bas, dar jų nebaigus. Tai buvo pa
skelbta ICCF prezidiumo suvažia
vime, Romoje. Lietuvos komandos 
žaidėjams D. Lapieniui, V. Mikėnui, 
A. Uogelei ir I. Vistaneckiui su
teikti tarptautinio koresp. šachma- leidimo rengti Bingo-vakarus, 
tų meistro titulai.
• Bostono tarpklubinėse, gruodžio 
11 d. So. Bostono Liet. Pil. draugijos 
klube, Lietuvių komanda įveikė 
Northeastern universiteto komandą 
;sąntykių 3%-Į %.--Po- tašką pelnijo 
Algis Makaitis, Algirdas Leonavi
čius ir Kęstutis Makaitis. K. Merkis 
%, o pralaimėjo tik vienas Jurgis 
Zoza. Tai antras iš eilės laimėjimas: 
gruodžio 4 d. Lietuvių komanda į- 
veikė tokiuo pat santykiu Harvardo 
klubą. Reikia laukti, kad dabar su- 
sicementavusi Lietuvių komanda 
atitaisys padėtį po patirtų trijų pra
laimėjimų prieš Boylston, Cambridge 
ir Harvardo universiteto komandas. 
Sekančios rungtynės bus sausio 8 d. 
su MIT.

Vakselis
Evaldas

SPORTAS
SEKMADIENI FUTBOLAS
Pereitą sekmadienį mūsų fut

bolo komandom pirmenybių 
rungtynės dėl blogo aikščių 
stovio atkrito. Šį sekmadienį 
mūsiškiai žaidžia namie, t. y. 
Kissena Corridor Flushing L.I. 
Priešininkas — pajėgus vie
netas Ūke Youth iš Yonkers 
N- Y. Pirmosios komandos pra
deda 2:30, o rezervinės 12:30. 
Jauniai žaidžia Metropolitan 
Oval, Maspeth, L.I., prieš Intęr- 
Giuliana 12 vai.

Gautas pelnas eitų naujai stato
mam Kultūros Židiniui, kuria
me dabar atletai prieglaudą ra
do. Tinkamas pelnas užtikrintų 
sporto salės statybą minėtame 
Židinyje.

1901 įsteigtas Lietuvių At-» 
lėtų Klubas kitais metais su
laukia 70 metų. Valdybos sudė
tis bei narių idealizmas 
rodo mums turint jauną tvir
tą vienetą ir gal šį kartą nesu- 
klysime pažymėję, kad dėl jo 
ateities baimės neturime.-

Statutą pakeitus, kluban bus 
priimamos ir moterų luomo at
stovės.

Visiem LAK nariam, rėmė
jam, futbolininkam ir ki
tiem iš miego atsikelsiantiem 
kitų sporto šakų atstovam ge
rų švenčių ir dar geresnių at
einančių metų!

Atletas

DISPLAY MALE - FEMALE. SERVICE

H. W. MALE

Part Time — Full Time Its still 
great! — XMAS MONEY!

|500 WEEKLY
Possible in Comm, Car nec. will 

train. Sell X-pand homes
X-PAND 467-7927

846 Nostrand Ave.

PLANT LABORERS, CHEMICAL 
MAINTENANCE MAN, 2 Trainees 
needed immediately: Fine Organics, 
Inc., 205 Main St., Lodi, N.J.

Cabinet Makers, Wood Finishers — 
for Finishing Dept., Desk Factory 
Arnold Furniture Mfg. Inc. 1824 So. 
20 St., Irvington, N.J. 201-399-0505

Exp Lock Setters wanted — steady 
work on metal handbags frames. 
Good salary. Call Dave Karron 1958 
Pitkin Ave Bklyn NY — 342-1040

OIL BURNER SERVICE MAN ex
perienced. Good pay per call basis. 
Nassau and Suffolk. Nights. (516)

— 261-0703

Guards; 4-12; 12-8; must have 
Drivers Lie. and do Minor Repair 
Work, high School Graduate and 
Paper Work. Good Future Company 
and Union Benefits. Must Pass 
Physical and References. Call 9 AM 
to 11 AM RA 9-2040

EXPERIENCED WELDER and 
BOILER MEN 

with Chauffers license only! 
Good Pay.$$ 
Call 387-0538

Automotive Combination, Brake, 
Front End and Muffler Man wanted. 
Good Pay - Plus Commissions, Plus 
Benefits. Experienced only need 

Apply. (201) 772-0400

Carpenter all aorund man general 
construction & repair work steady, 
all year round. Newark N.J. area 
Call after 6 PM 201-376-6688

PANTOGRAPH
Hand engraver — Experienced full 
time on Brass and Steel. Good sal
ary. Call 212-732-0858 CANNIZ
ZARO SEAL & ENGRAVING CO.

37 Murray St. New York City

Woodworkers general shop work, 
will train if necessary. Call for ap- 
pointm. 201 568-8395. Rustic Crafts 
Co. 63 No. Summit St., Tenafly N.J.

AUTO TRUCK MECHANICS
Or exp helper for preventive main
tenance — no major repairs. Top 
salary’ P&F TRUCKING — 60-02 
30th Ave. Woodside Call 728-5209 
ask for Ernie

SECRETARY-EXPORT

“CASA RINA”
(Businessmen’s luncheons)

Cocktail Lounge Small
Lunch

Dinner,
Parties — Open 7 days a Week

Call for Res. (914) 693-6024
Ashford Ave. and Southfield Ave.

Dobbs Ferry, N. Y.

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.

“EXTERMINATING SERVICE”
Daily, w’eekly, monthly rates. Fast 
service plus results. Chemicals also.

662 Metropolitan Ave., B’klyn.
Call 388-5579

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

Showroom Samples of Lamps. 50 
percent below wholesale. Fixtures, 
Tablelamps, Floors, Poles, trees etc. 
Also repairs on all types of lamps. 

Sat. only 9 to 4. 
Rose Lamp Co.

131 North 14th, Brooklyn, N. Y.

Exp Presser on Sportswear—Three 
piece skirts, jackets and blouses. 
Beewood Contracting Corp. 3867 3rd 
Avenue, Bronx. Call 212—587-4164

HOUSE PARENTS
Florist excellent location shopping 
center Morris County NJ Will teach, 
liberal terms Gross 40,000 — Price 
25000 Call after 7 PM 201-335-5634

To care for pre-adolescent children 
in community setting. Live in at
tractive rentfree apartment on pre
mises. Experience preferred — but 
not necessary. Salary open. Excel
lent benefits.

Sunnydale Homes for Adults gra
cious living for senior citizens nurse 
on duty 24 hours a day. Catholic 
church within walking distance per
manent monthly op weekly rates. 
Lie by State of N.Y. Call 914 OW 
8-2824 — 807 Steward Ave. Ma
maroneck, N.Y-.- -

JOHN GAFFNEY 
Households — Commercial 
Moving, Packing, Shipping

EV 3-1520 181 Norman Avenue

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

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

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

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 — Sealood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

ROYAL HOUSE 
FURNISHERS

• FlNfc QUALITY 
FURNITURE AND 

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

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

GERMAN SHEPHERD-PUPS
Trained dogs AKC big bone beau
ties black and silver we deliver 
$50 and up call 387-3292 or 384- 
0706 — MONTROSE KENNELS 
183 Humboldt Street Brooklyn

CABRINI-ON-THE-HUDSON Home 
of real hospitality for private or 
group retreats or quiet relaxation. 
For information write or call Mis
sionary Sisters of the Sacred Heart 
West Park, New York 12493, (914) 
686-5719

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

Contact Mr. Schulze:

cardinal McCloskey 
SCHOOL & HOME

(212) 993-7700 or (914) 948-6565

TECH'S HELP

For service of electric products 
-Large Co in Astoria area •

Call Mr. Ukita — 278-5800

Adults and kids needed for films, 
TV and modeling standard pay for 
employed talent $40 per hour for 
photo work $35 to $120 a day for 
films and TV. No experience neces
sary. Ask for Charles—for auditions 
212-787-2192

CLERK
COUNTY OF BERGEN

Has immediate openings for

TRANSCRIBERS 
CLERK

Excellent opportunity for persons 
seeking year-round employment. 
Liberal benefits.

• Paid Sick Leave
• Free Hospitalization
• Insurance including

Major Medical
• Free Life Insurance
• 12 Days Vacation 1st Year
• Pension Program
• Paid Holidays

REQUIREMENTS:
(1) High” School graduate or posses
sion of an approved H.S. equivalent 
'certificate. (2) Knowledge of trans
scribing machines or other record
ing devices and the taking and 
transcribing of dictation using such 
equipment. Applications may be ob
tained . by contacting Daniel Foca- 
relli — 342-2200 — Administrative 
Building, Hackensack, N.J.

H. W. FEMALE

Exp operators on dresses — section 
work steady niercedes dresses 576 
Rogers Ave Brooklyn, N.Y. — Call

— 282-0548

HOUSEMOTHER

FOR GIRLS HOME & SCHOOL
11 PM to 7 AM — 5 day week

Box 8 Valley Stream. N.Y. 11580
Call: 316 VA.5-1600

Lietuviu Atletu Klubas 
j 71 metus

Prieš kiek laiko šio laikraš
čio skiltyse teko baimintis vie
tos Atletų Klubo, pardavusio 
nekilnojamą turtą, likimu. Bai
mintasi ir sportiniu likimu. Šį 
mėnesį įvykę Lietuvių Atletų 
Klubo susirinkimai bei valdy
bos rinkimai įrodė, kad baimin

Attractive position available for an experienced secretary 
with good typing and stenographic skills. The position is 
in our very active Export Department. Excellent English 
grammar essential. A facility for Spanish highly desirable. 
Additional languages helpful. Excellent salary and fringe 
benefits. Apply in person or send resume to Personnel 
Dept.

The Cottrell Company
Mechanic Street, Pawcatuck, Conn. 02891

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krąutuvėse geriausios dešros 
įdžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai

Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 99 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 8-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astor i joje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin SqM L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushlnge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ** 914-454-9070

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

FEMALE COOK 2nd Position
Girls Home and School 

Live-in optional
Box 8, Valley Stream, N.Y. 11580

' Call: 516 VA 5-1600

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

LADIES unusual money making op
portunity: Flexible hours. Part time 
or full time. Call 7-10 PM — (201) 
335-1650

SERVICE

Highland Boulevard, Brook* 
lyn, opposite Lithuanian Cul
tural Center, one family house 
fpr sale. Call tel. 212-495-1400.

SEWING MACHINES 
Repaired in your Home 
Expert 1 day service 
Established 19 years 

MANHATTAN SEWING 
MACHINES 
Call 283-8091

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

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 DeSantis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Kitataučiui geriausia dovana 
Kalėdų proga tik už 3 dol. Vy
tautas the Great Grand Duke 
of Lithuania by Dr. J. Končius. 
Awakening Lithuania by Dr. 
Jack J. Stukas. Gavęs bus gra
žiai supažindintas su Lietuvos 
praeitimi. Rašykite: Darbinin- 
kas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y- 11221.

C&J MOVING and STORAGE 
216 Rockaway Ave., Brooklyn, NY 

We Deal In Flat Rates 
LOCAL and LONG DISTANCE 

Licensed and Bonded 
Call 342-1555 or 731-6618

Complete line of SKI EQUIPMENT 
and APPAREL all name brands — 
Repairs, RentaLs SITZMARK SKI 
SHOPS 125 E. Central Ave., Pearl 
River, N.Y.

— (914) 735-2277

BABES ANTIQUES
Brass Beds, Wash Stands, Hall
Racks, Bric-a-Brac For Sale

Call EV 9-8267
43 Franklin St. (near Calyer St.) 

Brooklyn, N. Y.

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

Call 438-1247

FREESON 
CUSTOM WOODWORK 

Cabinet making - Formica work 
Intei-ior Carpentry 

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

Call 201-374-8484

JOHNS 
IRON WORKS

Railings - Cellar Doors - Porch
Aluminum and General Welder

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

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

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

SPECIAL OFFER 
ON CHILD PHOTOGRAPHY

One big beautiful Black & White
• Portrait of your Child

taken in your own home only 
$5.00 8x10 — Call 857-3^80 

for appointment.

Yellow Jacket Transmissions open 
5% days a week all work guaran
teed. 681 Grove Street Irvington, 
N.J. Call 201-374-2700

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

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

HIGHEST PRICES PAID 
FOR USED FURNITURE

Bric-A-Brac and Antiques LOG A 
FURNITURE 430 Amsterdam Ave. 
New York City (bet. 80 and 81st 
Street) Call 212—874-8650

I

PAINTING and 
SANITATION WORK 

ALL WORK GUARANTEED 
275 Ridgewood Avenue 
Ridgewood, Brooklyn 

Call 647-0360

CABEZA’S 
TEXACO SERVICE 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tires Batteries and Accessories 
364 Broadway Newark N.J. 

Call 201—485-9656

BOOKKEEPING AND 
TAX SERVICE

Retail stores. Edward J. Hogan, tax 
consultant 145 Nassau Ave. 389-0661 
383-1629. Member of US Tax Ass’n.

B & M DRYWALL CO.
We specialize in Sheet Rocking 

Over Plaster and Taping 
We take pride in our work 

No Job too Small 
Call 653-0807

HOMEOWNERS 
DO YOU NEED MONEY?

You can now borrow up to 85 per
cent of the appraised valuation of 

your property. Consolidate existing 
debts! Call today — open 7 days a 
week. KNIGHT REALTY COMPANY 
(201) 373-0405. 747 Springfield Ave., 
Irvington. Ask for Miss Bigams.

Kas norely skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

DISPLAY

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

CHRISTMAS — NEW YEAR’S 
Hunter House Ski Chalet
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

Dec. 24 to

LINCOLN AVE. PET SHOP
Open 7 days a week 

A Pet Shop specializing in Birds 
and Tropical Fish.

281 Lincoln Avenue
Orange, N.J. Call 201—676-7518

IDEAL GIFTS — for Holidays and 
Everyday: blessed paintings, lucky 
charms, oils, floral pieces, necklaces 
& blessed candles. REV. STEVENS 
457 W 153 Street New York City. 
Send for Free Brochure.

Buy direct from knitter

Double Knit
Polyester

All colors, crepes, jaquards 
diagonals, ottoman and all fancies

We also carry
1007; double knit whole wool 

and dacron wool.
Bonded orlon and bonded wools, 

solids, glen plaids, all colors.
Lowest prices in City 
Washable Prints —

Simplicity patterns and all trim
mings. For dressmaker and all ac
cessories. — We carry complete line* 
of piece goods.

NOELIAS FABRICS 
32-72 Stenway St. Astoria 

274-9325

GREENPOINT BOWL 
New Bowling Groups 

Now Being Formed
Teenage boys ages 15-19 6:30 PM 
Friday nite; Junior boys age 10-14 
4 PM Friday afternoon; Teenage 
boys and girls age 15-19 6:00 PM 
Monday nite; Afternoon ladies any 
age 1:00 PM Mon, Wed, or Thurs. 
For the afternoon ladies free baby
sitters — free instructions for all 
groups. Come in and see Annette 
Neuer or call 383-3400 — Join the 
fun—make new friends.

JACK GALLOS AUTO BODY — 
“Service is our trademark" All types 
of auto repairs ana road service. 
Open 6 days a week. Call Jack for 
service: (212) WI 2-0232 — 216th 
Street & Broadway.

H. W. FEMALE

Experienced SECRETARY — short
hand, some legal experience helpful 
1:30 to 5:30 PM SALARY OPEN 

— 389-3304

Sewing Machine Operators pleasant 
working conditions, Union Shop — 
lunch room on premises bus from 
Freeport RR Sta. — 516—868-0800

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

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

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 24130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley -----------
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Darbininkas kitą savaitę dėl 
Kalėdų švenčių išeis tik vieną 
kartą — antradienį.

Sam Yeremskiai iš Port 
Ewen, N. Y., Kalėdų proga svei
kina visus savo draugus ir pa
žįstamus, ypač Maspetho para
pijos dvasiškius. Vietoj kalėdi
nių sveikinimų paaukojo 10 
dol. Kultūros židinio statybai

Laisvės Žiburiui vietoje ka
lėdinių sveikinimų paaukojo: 
Birutė ir Petras Macijauskai iš 
Kearny, N. J., — 20 dol., Aldo
na ir Jonas Alytai iš Elmhurst, 
N. Y., — 10 dol., Eugenija Ke- 
zienė — 10 dol. Radijo vado
vybė nuoširdžiai dėkoja.

Giedrės Budreckienės inicia
tyva buvo sudarytas Lithuani
an Women’s Action Committee, 
kuris išsiuntinėjo per 500 laiš
kų kongresmanam, senatoriam 
dėl jūrininko .Simo išdavimo. 
Laiškų išsiuntimą 70 dol. auka 
parėmė Marytė Šalinskienė.

Liucina ir Vytautas Vilkutai- 
čiai vietoj kalėdinių sveikini
mų Darbininko spaudos palai
kymui skiria 15 dol. Ta pa
čia proga sveikina visus bičiu
lius su Šventėmis.

Prisiminti Vietname žu
vusiam kapitonui Eugenijui 
Shumbriui metinių proga mo
tina Anelė skiria spaudai 5 dol.

Ona ir Stasys Skurvydai iš 
East Newark, N. J., vietoj ka
lėdinių atvirukų siunčia po 10 
dol. Darbininkui ir Draugui ir 
25 dol. Tautos Fondui Bražins
ku bvlai vesti ir Simo Kudir
kos reikalam. Ta pačia proga 
sveikina artimuosius, drau
gus ir pažįstamus.

Pamaldos už Simą Kudirką 
Apreiškimo parapijos bažnyčio
je buvo gruodžio 6 d. 11 vai. 
Žmonių buvo prisirinkusi pilna 
bažnyčia. Su vėliavom dalyva
vo ramovėnai, moksleiviai ir 
studentai ateitininkai. Pamoks
lą pasakė kun. P. Geisčiūnas. 
Giedojo Apreiškimo parapijos 
choras. Pamaldos baigtos Ap
saugok, Aukščiausias ir Marija, 
Marija giesmėm.

Stasys Nutautas su Šeima, 
gyv- Woodhaven, N. Y., sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta
mus Šv. Kalėdų ir Naujų Me
tų proga, linkėdamas visiem 
sveikatos ir džiaugsmo. Vietoj 
kalėdinių kortelių skiria lietu
vių pranciškonų Kultūros židi
nio statybai 10 dol.

Antanas Asevičius
gyvenęs 144 Ripley Place Elizabeth, N.J. mirė gruodžio 
15, sulaukęs 67 metų. Laidojamas penktadienį, gruodžio 
18, iš šv. Petro ir Povilo bažnyčios.

Apie tai praneša liūdinti žmona
J oanit a

Vienuolynas_____ GL 5-7068
Spaustuvė_________ GL 2-6916
Redakcija _______  GL 5-7281
Administracija___ GL 2-2923
Kultūros Židinys ..... 827-9865

Algis Žukas, Amerikos Inži
nierių Sąjungos kviečiamas, bu
vo atvykęs iš Arizonos į New 
Yorką ir gruodžio 1 Hilton vieš
buty inžinierių konvencijoj 
skaitė paskaitą tema “Laminat
ed Transversely Isotropic Cy
lindrical Shells”. Malonu, kad 
jaunas lietuvis tąip aukštai ver
tinamas amerikiečių, nes pa
skaitoms konvencijoj paprastai 
parenkami patys geriausi Ame
rikoj savo srities specialistai. 
Tojį Sąjunga (The American So
ciety of Mechanical Engineers) 
yra profesionalinė organizacija, 
apimanti Amerikoj ir net už
sieny gyvenančius inžinierius. 
Algis Žukas yra puikus lietu
vis. Gyvendamas Arizonoje, 
jis lietuvių reikalu rašė Arizo
nos gubernatoriui, ir ten išga
vo specialią proklamaciją Vasa
rio 16 proga. Newyorkieciam 
Algis Žukas gerai pažįstamas, 
nes čia baigė mokslus, čia turi 
daug savo lietuvių draugų ir 
čia gyvena jo tėvai.

Živilė ir Zenonas Jūriai vie
toje kalėdinių sveikinimų kor
telių savo bičiuliam Tautos 
Fondui — Bražinskų bylai au
kojo 20 dol., Darbininko reika
lam — 10 dol.

J. ir V. Lileikiai vietoje ka
lėdiniu sveikinimu Lietuviu 
Fondui paaukojo 20 dol-

R. J. Čepuliai kalėdinių svei
kinimų vietoj paaukojo 15 dol. 
“Neringai”-

Dr. Domas Jasaitis gruodžio 
19, šeštadienį, 5 v. popiet Kul
tūros Židinyje skaito paskaitą 
— Genocidas ir mano pergy
venimai kalėjime. Lietuviška 
visuomenė kviečiama atsilanky
ti.

Lietuvių Laisvės salės komi
tetas Elizabeth, N. J., švenčių 
proga skiria Darbininkui 5 
doE Sveikina visus klientus lin
kėdami. gražių švenčių.

Izabelė Dilienė iš E. Oran
ge, N. J., mirusio vyro Vlado 
mirties metinių proga Darbi
ninkui paremti aukojo 25 dol- 
ir prenumeratai 25 dol. Vi
siem spaudos rėmėjam admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja.

— Dar Kalėdom spėsite gau
ti rašomas, skaičiavimo ir kal- 
kuliacines mažinąs, taip pat ra
dio, TV per: J. L. Giedraitis, 
10 Barry Dr., E. Northport, N. 
Y. 11731. (516)—757-0055.

Rima ir Juozas Bružai svei
kina savo mielus klijentus šv. 
Kalėdų proga ir linki laimingų 
Naujų Metų. Kartu praneša, 
kad šventėms siuntinių įstaiga 
uždaroma nuo gruodžio 23 iki 
sausio 5.

Taip pat praneša, kad klijen- 
tų patogumui, nuo sausio 7 ati
daroma nauja siuntinių įstaiga 
patalpose prie Litas Travel 
Service, 94-08 Jamaica Ave
nue, Woodhaven, kuri veiks 
tris dienas savaitėje: ketvirta
dieniais, penktadieniais nuo 
10 vai. iki 7 vai. vakaro ir šeš
tadieniais nuo 10 vai. iki 4 vai.

Dail. K. Žoromskio tapybos 
kūrinių paroda vyksta Seaton 
Hali universitete So- Orange, 
N. J. Ji uždaroma gruodžio 20. 
Lankymo laikas: kiekvieną die
ną nuo 10 iki 10 v.v., sekma
dienį nuo 2 iki 10 v.v. Dail. 
K. Žoromskis taip pat dalyvau
ja su vienu kūriniu parodoje 
Paryžiuje. Parodą rengė Pran
cūzijos meno mokyklos draugi
ja, ir ji vyko moderniojo meno 
muziejaus patalpose. Iš Ame
rikos dalyvauja 10 dailininkų.

Kalėdų eglutę rengia Mairo
nio mokykla gruodžio 27 v. po
piet Maspetho lietuvių parapi
jos salėje. Bus pačių mokinių 
atliekama programa, loterija, 
Kalėdų senelis apdovanos visus 
vaikus.

Jūratė Kazickaitė dalyvauja 
visoje eilėje “To Tell the 
Truth” televizijos programų: 
gruodžio 30 —New Yorke, sau
sio 6 — Harrisburgh, Pa., sau
sio 13 — Providence, R. L, sau
sio 20 — Washingtone, D.C., 
sausio 27 — Philadelphijoje, 
vasario 10 — Buffalo, vasario 
17 — New’ Yorke, vasario 24 
—Pittsburgh, vasario 20— St- 
Louis, vasario 27 — Kansas Ci
ty, vasario 3 — San Diego, va
sario 17 — Minneapolis, kovo 
3 — Los Angeles.

Darbininko administracija 
praneša, kad laikraštis cTabar 
yra leidžiamas tvarkingai ir vi
sada laiku nuvežamas į paštą, 
bet paštas, prieš šventes netu
rėdamas pakankamai darbo jė
gos, nesuspėja laikraščio laiku 
pristatyti skaitytojams. Ypač 
laikraštis vėlinasi Woodhaveno, 
ir Richmond Hill rajonuose.

Laiškas redakcijai 
Dėl atvirukų kariam Vietname 

Gerbiamas Redaktoriau,
Gal remtumėte petį į vajų— 

Kalėdų atvirukus karo belais
viam! LB Connecticut apygar
da vajų amerikinėje spaudoje 
paskelbė kaip tik tą sekma
dienį prieš S. Kudirkos trage
diją.

Tai mūsų įrodymas (labai 
svarbu, manau!), jog rūpina
mės ne vien lietuvio laisve.

Lietuvių platesnis prisidėji
mas ir pasiskelbimas būtų la
bai naudingas. O jį vykdyti la
bai lengva: siųsti paprastą at
viruką, nors ir lietuvišką, ad
resu: To the Unknown Ameri
can POW, c/o White House, 
Washington, D.C. 20500.

Jų reikalas bus persiųsti.
Su pagarba Vi L Bražėnas

KEARNY, NEW JERSEY
Julius Paknis — 

pavyzdys lietuviam
Smagu sutikti Julių Paknį ir 

vienu kitu žodžiu su juo ap
tarti bėgamuosius reikalus. O 
tų reikalų jam netrūksta. Nors 
ir senyvo amžiaus, bet dar paly
ginti judrus, energingas, se
ka bankinę apyvartą (yra 
Schuyler Savings and Loan As
sociation of Kearny, N. J., 
Chairman of the Board), perka 
ir parduoda namus (Real Esta
te), dalyvauja įvairiuose susi
rinkimuose ir, kai reikia, savo 
svariu žodžiu nulemia teigia
mai ir lietuvybės reikalus.

Julius Paknis, tikra to žo
džio prasme, yra lietuvis pa
triotas. Jaunas atvyko į šį kraš
tą, visą savo amžių laikėsi lie
tuviškojo kamieno ir darė vi
sa, kad lietuvybė šiame kraš
te išsilaikytų ir lietuvis būtų 
traktuojamas jei ne geriau, tai 
nors lygiai, kaip ir kitų kultū
ringų tautų atstovai.

Jei šiandien Kearny lietuviai 
gali didžiuotis turį gražią nau
ją bažnyčią, banką, kurio akty
vas jau viršija 7 mil- dol., ir du 
gerai įrengtus klubus,— t a i 
dideli nuopelnai dėl 'šių ob-

MASPETHO ŽINIOS

Maspetho Lietuvių Piliečių 
Klubo 60 metų sukakties vaka
rienė puikiai pavyko. Žmonių 
dalyvavo arti 300.

Albinas Shmagorius, daug 
metų gyvenęs Maspethe, mirė 
lapkričio 24 Jackson Memorial 
ligoninėje, Miami, Fla. Palaido
tas lapkričio 28 Waterbury, 
Conn., kapinėse. Velionis buvo 
ilgametis klubo narys ir Lietu
vių Auditorijos bendrovės di
rektorius.

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 garantuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pasvei
kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 meniškų tautiškais moty
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku 
galėtumėt išsiųsti-

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. Šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo mokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, m. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

Julius Paknis

jektų įsigijimo ir suorganizavi
mo priklauso Juliui Pakniui.

Julius tikrai yra vertas lie
tuviškos pagarbos dėl savo 
nuveiktų darbų. Todėl nors ke
li nuoširdūs žodžiai suteiks jam 
daug džiaugsmo ir paguodos jo 
judriose senatvės dienose.

Lietuviai patriotai, dirbą lie
tuvybei išlaikyt ir Lietuvos lais
vei atgauti, turi būti keliami 
aikštėn dar jiem gyviem esant. 
Ne tada laikas kelti ir nuveik
tus darbus aprašyti, kada jie 
užmerkia akis amžinai.

Šį kartą Julius Paknis susido
mėjo lietuvių pranciškonų kul
tūros židiniu, kuris statomas 
Brooklyne. Pradžiai paskyrė sa
vo asmeninę 100 dol. auką. Bū
damas kuklus, tiesiogiai nepa
reiškė, kiek iš viso šiam kil
niam tikslui aukosiąs. Tai pa
rodys ateitis.

Šiuo pavyzdžiu turėtų pasek
ti ir kiti Kearny lietuviai, nes 
nėra paslaptis, jog pasiturin
čių lietuvių šioje, nors ir ma
žoje, kolonijoje dar esama.

J. Mėl.

Newark, N.J.
Newarko lietuvių šv. Jurgio 

draugija, seniausia ir. Stipriau
sia draugija, pardavė savo na
mus, salę ir visą biznį ispanam. 
Kitos draugijos jau anksčiau 
likvidavosi. Lietuviai yra susi
rūpinę, netekę savo buvusio 
centro, kur vykdavo visokį pa
rengimai, susirinkimai ir posė
džiai. ‘

N. J. Lietuvių Tarybos atsto
vų suvažiavimas įvyko

f
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Elizabethe gruodžio 6. Nutarė 
Vasario 16 minėjimą daryti 
Newarko lietuvių parapijos sa- 
Įėję vasario 13 vakarą, šešta- ’ 
dienį. Dėl programos bus pra- £ 
nešta vėliau. .

Simo Kudirkos reikalu NJL *
T-bos valdyba parašė laiškus 
savo valstijos Kongreso na - * 
riam, senatoriam ir administra- * 
cijai Washingtone. Jau gauta F 
visa eilė atsakymų. *

JAV LB Newarko apylinkės i 
vardu yra pasiųsta Washingto- 
no administracijai telegrama-

Lietuvos Vyčiai ir kitos orta- 
nizacijos taip pat siuntė daug 
laiškų bei telegramų į Wash_ 
ingtoną.

Lietuvos Vyčiai ir kitos orga- 
amerikiečių organizacijoms, 
siuntė tų organizacijų vardu re
zoliucijas ir telegramas. (A. S. 
Trečiokas.)

Liet. Fondo vajaus komitetas 
Bostone, vadovaujamas inž. 
Skudžinsko, jau senai išpildė 
Bostonui paskirtą kvotą- Va
jus tęsiamas toliau. Štai dabar 
A. Matjoška,- žinomas Bosto
ne uolus visuomenininkas, įsto
jo į Liet. Fondą su 100 dol. A. 
Matjoška buvo Bostono A.L.T- 
ir Balfo steigėjų tarpe. Dabar 
pirmininkauja Liet. B-nės Bos
tono apylinkei. Roušiant 15 Ba- 
fo seimą Bostone, jis vienas su
rinko aukų virš 600 dol. Be šių 
visų darbų ir pareigų jis yra ir 
Amėr. Liet- Piliečių D-jos sek
retorius. Šį visuomeninį darbą 
dirba jau 33 metus. .

Darbininko menišką kalen
dorių 1971 metam skaitytojai 
gavo šiomis dienomis. Kas nori 
kalendorių gauti didesnį kiekį, 
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!

Lietuvė šeimininkė ieško 
vietos. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

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.
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J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
JERSEY CITY APYLINKE 

ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMI 
—BANKETU

į kurį maloniai kviečia visus New Jersey ir New Yorko 
apylinkių lietuvius dalyvauti.

Banketas įvyks 

1970 m. gruodžio 31 d. 
gražioje ŠVČ. TREJYBES lietuvių 

parapijos salėje
207 ADAMS ST. NEWARK, N. J.

Bus skani lietuviška, šalta ir šilta vakarienė, skanūs gėri
mai, o naktį 12 — šampanas. Gros geras orkestras. Stalas 
susideda iš 10 asmenų. Auka asmeniui 10 dolerių; moks
leiviams 6 dol. Pradžia 8 vai. vakaro. Stalus ir pavienius 
bilietus galima užsisakyti iš kalno pas valdybos narius: 
A. Žukauskas — 81 Grove Ave. Metuchen, N.J. — Tel. 549-0936 
A. Raudys — 2142 Alberta Ave., Linden, N.J. — Tel. 925-4796 

S. Ramonas — 215 East Curtis St., Linden, N. J. — Tel. 925-4796
A. Skruodienė — 42 Thome St., Jersey City, N.J. — 656-4791

Pelnas skiriamas besimokančiam jaunimui remti 
ir lietuvybės išlaikymui.

Apylinkės Valdyba

Drabužių vajus, kurį rengė 
Amerikos vyskupai lapkričio 
mėn., praėjo sėkmingai- Šv. Pet
ro lietuvių parapijoje surinkta 
2300 svarų. Drabužius surišti 
padėjo šie asmenys: Stasys Sa
kalauskas, Elena Simonavičiūtė, 
Ona Višniauskienė, Ona Kulpa- 
nienė, Ona Martus, Kazimiera 
Arlauskienė, Marijona Mickevi
čienė, Juozas ir Ona White- 
Vaitkevičiai.

Dail. Leono Urbono kūrinių 
paroda buvo surengta lapkričio 
13-15 Tautinės Sąjungos na
muose. Surengė LB Kultūros 
Klubas, taip šeštadienio vaka
re buvo ir dail- L. Urbono pa
skaita — Minties vaizdo forma
vimas pasąmonėje. Daugiausia 
jis kalbėjo apie savo kūrybą.

Kultūriniame subatvakaryje 
lapkričio 21 paminėta dra
maturgo Petro Vaičiūno 80 me
tų gimimo sukaktis. Programą 
parengė aktorė-režisierė Alek
sandra Gustaitienė su lietuvių 
dramos sambūrio dalyviais: Bi
rute Vaičjurgyte, Laima Anta
navičiūte, Algiu Antanavičiu
mi. Jurgiu Jasinsku ir Jonu 
Valiukoniu. Jie suvaidino iš
traukas iš “Naujieji žmonės” ir 
“Tuščios pastangos”. Jiem dar 
talkino dail- V. Vizgirda, Gedi
minas Margaitis, ir ypač Romas 
Šležas su šviesomis ir garsais. 
Apie P. Vaičiūną ir jo kūrybą 
kalbėjo Antanas Gustaitis, vaiz
džiai jį charakterizuodamas ir 
iškeldamas jo kūrybos reikšmę. 
Subatvakarį pravedė rengimo 
komisijos pirmininkas inž. Ro
mas Veitas. Po šios programos 
buvo vaišės ir pa'šnekesiai. Ki
tas subatvakaris bus tik po N. 
Metų. Prelegentu pakviestas 
Vladas Adamkus iš Chicagos.

Kalendorių 1971 metam ga
lima gauti Darbininko adminis
tracijoj: Nidos Anglijoj išleis
tas, su lietuviška Vytim, kas
dien nuplėšiami lapeliai — kai
na 3.50 dol. Darbininko spalvo
tas kalendorius, nuplėšiamas 
kas mėnesį — 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y- 11221.
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Rezervac

&

• “Blue Notes” orkestras
• šokiai, dainos ir žaidimai
• Skanūs valgiai ir gėrimai

(212) TW 4-1288
(212) 847-5522
(201) 998-6797

(212) VI 7-5550

Laisvės žiburio radijas 
LITO kelionių biuras 
Bronė Macijauskienė 
Birutė Labutlenė ■

Įėjimas: asmeniui 12.50 dol. (tik su rezervacijomis)
8.00 dot studentams — jaunuoliams

15.00 dol. prie įėjimo be rezervacijų (jei būtų vietos)

kviečia visus atsilankyti į tradicinį

SUTIKIMO BALIŲ
1970 m. gruodžio 31 d.

9 vai. 30 min.

Presentation mokyklos salėje 
87-17 Parsons Blvd., Jamaica, N.Y. 

Patogus privažiavimas traukiniais ir autobusais 
BMT Jamaica linija — 160 Street stotis 
IND 8 Avė. linija — Parsons Blvd, stotis 

Gausu vietos mašinoms pastatyti nemokamai.




