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10 CENTŲ

Kalėdų šventės randa Ameriką džiaugsme ir rūpestyje
Vietnamas padare galą gandam apie slaptas derybas, kurios vieniem yra nuošir
dus noras, kitiem propagandos priemone priešininko jėgom skaldyti
Kalėdos randa Ameriką dve

jopoje nuotaikoje: džiaugsme 
dėl Gemini 6 ir 7' pasisekimo, 
rūpestyje dėl Vietnamo karo. 
Rūpestį didina ne tik komunis
tų atnaujintas teroras, bet ir 
naujos derybų pastangos, ku
rios sukėlė viltis ir jas palaido-

jo, palikdamos didesnį pakriki
mą tarp pačių amerikiečių.
Viltys:

Popiežius Paulius VI gruo
džio 19 kalboje miniai šv. Pet
ro bazilikos aikštėje linkėjo Ka
lėdom Vietname paliaubų, ku
rios paskui virstų “apsimąšty-

mu, derybom, sutartim ir tai
ka”. Suminėjo ir tom derybom 
italų tarpininkavimą. Tą dieną, 
kai popiežius kalbėjo, dar ne
buvo aišku, kad tas tarpininka
vimas buvo pastatytas ant labai 
•netvirtų pagrindų ir turėjo su
griūti.

Pavergtųjų seimo atstovai departamente
Elta praneša:
Gruodžio 14 Washingtone val

stybės pasekretorio pavaduoto
jas U.A. Johnson priėmė Pa
vergtųjų Seimo delegaciją, ku
rią sudarė seimo pirmininkas 
V. Sidzikauskas (Lietuva), dr. G. 
Dimitrov (Bulgarija), dr. J. 
Lettrich (Čekoslovakija),
Karbonski (Lenkija) ir F. Nagy 
(Vengrija).

Delegacija taip pat lankėsi 
pas valstybės sekretoriaus pa
dėjėjo pavaduotoją W.J. Stoes-

s.

sel ir rytų Europos skyriaus di
rektorių R.E. Lesle.

Atviras ir draugingas pasi
keitimas nuomonėm centro ir 
rytų Europos šių dienų klausi
mais užtruko apie 3 valandas. 
Pasikalbėjimuose aiškėjo visiš
kas principinis JAV ir Pavergtų
jų Seimo atstovų pažiūrų dėl 
dabartinės tarptautinės 
ties raidos ir dėl centro 
tų Europos laisvės bei 
klausomybės atstatymo 
mas.

bei ry- 
nepri- 

sutapi-

Florencijos prof. La Pirą su 
savo kolega 'kitu profesorium 
lapkričio 11 kalbėjosi su š. Viet
namo prezidentu Ho Chi Minh 
ir gavo įspūdį, kad š. Vietna
mas sutinka derėtis, nekelda
mas sąlygos Amerikai pasi
traukti iš Vietnamo. Su tokiom 
žiniom prof. La Pirą kreipėsi į 
savo užsienių reikalų ministerį 
Fanfani, dabar J. Tautų pilna
ties pirmininką. Fanfani pain
formavo Goldbergą ir lapkričio 
20 parašė laišką prezidentui L. 
Johnsonui.

Rusk, kam jis neišlaikė paslap
ties, paskelbė laiškus. Jeigu bū
tų išlaikyta paslaptis, gal būtų 
susitarta... Ja paslapties isto
rija jau beveik vaikiška. Buvo 
spaudoj skelbiama apie slaptas 
derybas ir tarpininkavimą. De
rybos esą tiek slaptos, kad pre
zidentas Johnšonas net Angli
jos min. pirm. Wilsono nieko 
neinformavęs; Fanfani neinfor
mavęs savo vyriausybės. O pa
slaptis tekėjo aikštėn jau kitu 
kanalu. Prof. La Pirą išsikvietė 
savo pažįstamą New Yorko ad
vokatą; jam kalbėjo, kaip da
bar galima išgelbėti pasauli nuo

katastrofos: kaip jis turi pa
veikti Washingtoną derybom su 
š. Vietnamu. Tas surašė jam La 
Pirą pateiktus duomenis, pada
rė rašto 6 kopijas, padalino 
tiem, kurie turėjo paveikti Wa- 
shingtoną. Viena kopija pakliu
vo į Post Dispatch rankas. Iš 
ten buvo pasiteirauta departa
mente dėl derybų.. Susilaukta 
paaiškinimo, kad rimtai į dery
bų projektus nežiūrima, ir gruo
džio 16 Post Dispatch paskel
bė. kad atsakymas dėl derybų 
projekto neigiamas. Tada ryto
jaus dieną departamentas ir pa
skelbė minėtus laiškus. 0 am
basadorius Goldbergas paaiški
no, kad nutylėjimas nuo visuo
menės būtų sukėlęs kaltini
mus vyriausybei, kad ji vėl at
metusi derybas.

Departamentas dėl prof. J. Kubiliaus

KITAIP JIS KALBĖTŲ, jeigu buty čia ..
New Yorkas pasekė Chica- 

ga, “ryšius su kraštu” organi
zuojant, “veidą į Lietuvą” krei
piant ..: Gruodžio 17 buvo su
rengtas “ryšių” susitikimas su 
Vladimirovu, Sovietų Sąjungos 
pareigūnu Jungtinėse Tautose.

Vladimirovas gimęs Lietuvo
je, baigęs Lietuvoje humanita
rinį ir teisių fakultetus, pirmos 
sovietinės okupacijos metu bu
vęs kadrų viršininkas, pabėgęs 
į Maskvą, o antroje okupacijo
je dirbęs Vilniaus bibliotekoje. 
Savo pranešime, kurį skaitė iš 
rašto apie dvi valandas, jis pa
teikė gausios statistikos apie 
Lietuvos ankštąsias mokyklas, 
jos paruoštus specialistus. Dide
lis skaičius rodė kaip didelę pa
žangą. Dėl šio skaičių kulto 
vienas iš dalyvių atkreipė dė
mesį. kad rusai mėgo ir mėgs
ta didžiuotis kiekybe. Tas skai
čių ir kiekio kultas perduoda
mas ir Lietuvai Bet kitas da
lykas yra kokybė. Ir jis paskai
tė ištraukas iš aukštojo ir spe
cialiojo vidurinio mokslo komi
teto pirmininko H. Zabulio raš
to, paskelbto sovietinėje spau
doje, apie didelius kokybės trū
kumus, apie kvalifikuotų spe
cialistų stoką, apie neparuoši- 
mą aukštosiose mokyklose. Jei 
Vladimirovas informavo, kad 
specialistų papuošta pakanka
mai, tai katras iš jų teisingai 
informuoja? Vladimirovas pa
aiškino: Zabulis kalbėjęs parei
gūnų susirinkime; jei jis kal
bėtų čia, tai jis kitaip kalbėtų..

Kita pranešėjo linija — rodė, 
kad rusifikacijos Lietuvos aukš
tosiose mokyklose nesą. Po ka
ro buvę pakviesta, jo žodžiais, 
variagų. Tai įvykę dėl “jūsų va
dinamų partizanų” veiklos, dėl 
pasitraukimo į Vakarus, dėl 
“represavimo” (taip vadina 
deportacijas į Sibirą). Bet ilgai
niui dalis variagų atkritę, tebe-

Valdžių aktai:
Valstybės departamentas ra

do, kad Fanfani laiške kalba
mos aplinkybės nereiškia besą
lyginių derybų, ir valstybės se- 
kret. Rusk gruodžio 4 laišku 
prašė Fanfani dalykus toliau 
aiškinti. Gruodžio 
mentas Fanfani ir 
šinėjiifrą paskelbė. 
Hanoi vyriausybė
jektą paneigė, pavadino jį de
partamento klastojimu ir pakar
tojo, kad Amerika turi pasi
traukti iš Vietnamo.

17 departa- 
Rusk susira- 
Gruodžio 18 
derybų pro-

Amerikos Lietuvių Taryba 
praneša:

Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba į jos užklausi
mą iš š.m. lapkričio 20 dėl at
vykusio į Chicagos universite
tą prof. J. Kubiliaus ir jo veiks
mų lietuvių tarpe, gavo Valsty
bės Departamento š.m. gruo
džio 7 paaiškinimą, kuriame dė
kojama ALT; ilž^-susirūpiniroą 
keliamu klausimu ir ta 
paaiškinta, kad prof. J. 
•liūs yra atvykęs į JAV 
JAV - SSSR kultūrinių 
pasikeitimo sutarties VI
jos §3, kaip paskirtas 1965 m. 
kovo mėn. Sovietų Sąjungos 
aukštesniojo mokslo ministeri
jos atstovas pasikeisti su JAV 
profesoriais mokslinėmis žinio
mis ir jeigu jis būtų skiriamas,

vadinamosios Sovietu Lietuvos 
vyriausybės, jo atvykimas ne
būty JAV vyriausybės patvirtin
tas. Jo veiksmai lietuviu kilmės 
amerikiečiu tarpe yra priešingi 
sutarties dvasiai.

KALĖDINIS VYSKUPŲ LAIŠKAS
Brangūs lietuviai,
Šiandien baigėsi istorinės 

reikšmės įvykis: antroji Vatika
no konsilija. Dabartinei žmoni
jos 'kartai teko ypatinga privi
legija gyventi šio įvyko metu. 
Mokslo ir technikos pažangos 
dėka visas pasaulis galėjo sek
ti konsilijos eigą taip iš arti, 
ko prieš mus gyvenusieji nega
lėjo net įsivaizduoti. Sekė jį ne 
vien katalikai, ne visi vienodais 
įspūdžiais, tačiau pasaulyje vy
ravo konsilijai ir Bažnyčiai pa
lankios nuotaikos. Tęsėsi ji 
ketverius metus, bet jos vaisių 
pakaks kartų kartoms.
Pirmoji su lietuviais vyskupais

Tai pirmoji konsilija, kurioje 
dalyvavo ir lietuviai vyskupai: 
pradžioje tik vienas, bet nuo 
šių metų pradžios jai! du. o bai
gė trys, nes šių metų gruodžio 
5 buvo konsekruotas iš Lietu
vos atvykęs Kauno arkivyskupi
jos ir Vilkaviškio vyskupijos 
ir Vilkaviškio vyskupijos valdy
tojas prelatas Juozapas Matulai
tis Labukas.
Mūšy artimiausios ateities už
daviniai

Negausios mūsų jėgos buvo 
sutelktos galimai geriau negrįž
tamoms progoms išnaudoti. 
Ėmėmės tokių darbų ir inicia
tyvų, kurios mums atrodė pa
čios svarbiausios. Dabar jau lau- 

,'kia visų mūsų bendra pareiga— 
galimai greičiau ir geriau pa
sisavinti gausų jos derlių. Mum 
reikia išsiversti visus jos nuta
rimus į gimtąją kalbą, juos iš
mąstyti, išsiaiškinti ir prisitai
kinti brandų jų turinį dabar
tinėms mūsų gyvenimo sąly
goms.

Pradėkime nuo mūsų viešųjų 
maldų, nuo liturgijos. Ką tik 
Apaštalų Sostas patvirtino 
mums naują §v. Mišių vertimą 
į gimtąją kalbą ir nustatė vie
noda jos vartojimo kieki tiek 
esantiems tėvynėje, tiek ir pa- 
sklidusiems visame pasaulyje . 
Nuo šiol visų kraštų lietuviai, 
vietos vyskupui sutinkant, var
toja savo kalbą visose balsiai 
kalbamose Sv. Mišių dalyse. į- 
skaitant visas tris viešąsias mal
das ir prefaciją.
Pakeitimas "Tėve mūsų"

Šia proga norime atkreipti 
visų dėmesį į mažą pakeitimą. 
Viešpaties maldoje: prašymas 
“ir nevesk mus i pagundą” yra 
aiškiau išverstas šitaip: "ir ne
leisk mūsų gundyti”.

Drauge su nekintamomis Šv. 
Mišių dalimis buvo patvirtintas 
ir naujas lietuviškas ritualas. 
Visus šiuos jau patvirtintus li
turginius tekstus stengsimės 
greitai ir deramai išleisti. Vi
sų mūsų šventa pareiga bus 
juos įsigyti ir gerai išmokti su
tartinai jais naudotis. Tuo tar
pu bus stengiamasi paruošti ir 
duoti patvirtinti naują visų me
tu Šv. Mišių vertima, bendra tė
vynės ir viso pasaulio lietu
viams.

bo-

kaip

daromos pastangos juos pakeis
ti savais specialistais. Dabar 
profesorių ir studentų tarpe ru
sų esą apie 5 proc. Dėstomoji 
kalba lietuvių, bet tam tikri 
kursai skaitomi rusų kalbą. Kai 
“socialinė” kilmė daros ne to
kia reikšminga, tai universite
tuose atsiranda ir tokių, kurių 
tėvai buvę “represuoti” (depor
tuoti). Toki s esąs ir Kubilius, 
dabartinis Vilniaus rektorius. 
(Ir anksčiau tėvų didelis ūkis 
ir net motinos pasitraukimas į 
Vakarus — nesukliudė A. 
Sniečkui būti partijos 
su. Red.).

Vladimirovas kalbėjo
režimo atstovas, sakydamas 
“mes”. Kiek tas “mes” skyrėsi 
nuo kitų šio pokalbio dalyvių, 
išreiškė vienas iš jų: esą mus 
skiria ne tik ideologija, bet ir 
terminologija. Pvz. kalbėda - 
mas apie prieškarinę Lietuvą 
Vladimirovas ją vadino “bur
žuazine nacionalistine”, tuo pa
brėždamas socialinį skirtumą 
tarp praeities ir dabarties; čia 
esantieji lietuviai kalba apie 
nepriklausomą Lietuvą, tuo pa
brėždami politinį skirtumą .. .

Jei pokalbio organizatoriai 
norėjo išgirsti apie tikrą padė
tį Lietuvoje, tai, vieno dalyvio 
vertinimu: vieni išgirdo “daug 
ką naujo”, ikiti, kurie seka 
są ir kitą sovietinę spaudą, 
dimirovo pranešime rado 
ką jie toje spaudoje yra 
skaitę.

Jei organizatoriai norėjo iš
girsti objektyvią tiesą, tai kliū
tis tai tiesai pasakyti yra ne 
ideologija ir net ne terminolo
gija, bet paprasčiausias negalė
jimas kalbėti laisvai: jei Zabu
lis būtų čia, jis kalbėtų kitaip ..

Pokalbis buvo surengtas Svie- 
sos-Santaros žmonių, uždaras, 
tik kviestiem asmenim, kurių 
buvo per 20.

Tie-
Vla- 
tai, 
jau

“ Darbininko'” skaitytojams. Kultūros Židinio rėmėjams, 
šv. Antano gimnazijos palaikytojams, visiems pranciš
konu bičiuliams bei geradariams ir visiems lietuviams 
pasaulyje linkiu šventos Kalėdų ramybės ir tėviškos 
Dievo globos 1966 metais.

T. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M., 
pranciškonu provincijolas

LAPKRIČIO 13 KOMITETAS darbą bai-

proga 
Kubi- 
pagal 

mainų 
sekci-

Nusivylimas ir kaltinininky 
ieškojimas:

Po Vietnamo atsakymo nusi
vylusieji puolėsi ieškoti kalti
ninkų. Ėmė versti kaltę sekr.

JIE ATNEŠĖ DOVANAS prie Gimusio Kūdikio prakartėlis — savo var
gi, skausmą ir viltis.

Lapkričio 13 komiteto koor
dinatoriai gruodžio 18 pateikė 
savo veikimo apyskaitą visuo
menės susirinkimui. Kiekvienas 
pranešė apie savo srities veiki
mą: A. Budreckis, R. Kezys, A. 
Gureckas. J. Miklovas, prel. J. 
Balkūnas, A. Sniečkus ir A. Ma
žeika. Pranešimai buvo rūpes
tingai. konkrečiai paruošti. Rei
kia manyti, jie bus paskelbti 
atskiru leidiniu. Iš to, kas la
biausiai krito į akį, keletas 
nuotrupų:

— Komitetas pajamų turėjo 
apie 65,000 dol., išlaidų apie 
50,000. Liko 15,000, kurie lai
komi banke ir būsią vartojami 
kitai akcijai dėl Lietuvos lais
vės. kada bus tai rasta reikalin
ga-

Pinigų daugiausia gauta iš 
New Yorko. Toliau ėjo Illi
nois vals t y b ė. Massachusetts, 
Connecticut. Ohio, N.H. Rengė
jų išvada: visuomenė parodė di
delio dosnumo, kada pamatė 
aiškų ir konkretų uždavinį Lie
tuvos 
vai.

nepriklausomybės

Kas ta visuomenė? 
ats<*kė i laiškus ir

ko-

Tie, 
parė- 
akty- 
proc. 
lietu- 
proc.

šių latvių buvo apie 1.100. es- 
sių latvių buvo apie 1.100, estų 
200. Latviai sakėsi buvę suklai
dinti savo vadovaujančių ašme
nių. Tarp jų labiau nei taip lietu
vių buvo defetistinės nuotaikos: 
esą laikas manifestacijai nepato
gus, manifestacija greičiau ga
linti pakenkti nei padėti lais
vės reikalui; esą dabar geriau
siai tylėti ir išlaukti. Lapkričio 
13 vaisiai sustiprino įtikinimus 
tų, kurie dalyvavo manifestaci
joje, kad nepatogiais laikais 
kaip tik reikia intensyviau 
veikti. Lapkričio 13 atnešė per
silaužimą latvių, estų jaunime 
ir sustiprino bendradarbiavimą 
ateičiai tai p baltiečių jaunimo.

— Darbas nebaigtas. Nors 
komitetas gruodžio 18 susirinki
me formaliai likviduotas, šiuo 
metu tebelankomos J. Tautų 
delegacijos. Siame darbe latviai 
ypačiai aktyviai dalyvauja.

Į susirinkimą buvo atvykęs 
iš Chicagos bendruomenės pir
mininkas J. Jesaitis, tarybos 
pirmininkas V. Volertas ir na
rys dr. P. Vileišis. Atrodo, jie 
suras kontaktą bendradarbiau
ti su buvusios manifestacijos 
rengėjais ateities darbui bend
ruomenės ribose.

DE GAULLE IŠRINKTAS
De Gaulle gruodžio 19 rinki

mus laimėjo maždaug tokia 
proporcija, kaip visuomenės

kurie
mė aukom, tenka laikyti 
viais lietuviais. Iš jų 75 
atsakydami pasinaudojo 
viškuoju laiško tekstu, 25 
angliškuoju.

Aktyviai laisvės kovai laimė
tas buvo jaunimas, atgautas ir 
senosios išeivijos didelis kiekis, 
jei iš Wyoming slėnio atvyko į 
manifestaciją 10 autobusų, kai opinijos tyrimas buvo iš anks- 
iš Chicagos tegalėjo atvykti 3 
autobusai. ,

Manifestacijoje pagrindinė 
našta teko lietuviam. Tarp 14, 
000 manifestacijoje dalyvavu-

to rodęs: 5 5.2 proc. Užsienių 
politika pasiliksianti ta 
Keisiantis vidaus politika 
prins vidų tino prancūzo 
vę. statys mokyklas ir t.t.

pati

gero

Mieliem musu skaitytojam, bendradarbiam ir rėmėjam 
linkėdami Kristaus Gimimo šventei dtiaugsmo ir lai
mingų Naujų Metų, kviečiam prisiminti tautiečius 
pavergtoje Lietuvoje ir kovotojus Vietname.

Redakcija ir Administracija

Pokalbis visų su visais
Antrasis bendras visų mūsų 

užmojis po šios konsilijos turi 
būti pokalbis visų su visais. Po
kalbis yra programinės Pauliaus 
VI enciklikos “Ecclesiam suam” 
vedamoji mintis ir dvasia. Po
kalbis katalikų tarpe kunigų su 
pasauliečiais, pokalbis Bažny
čios su nekatalikais ir net ne- 
ti'kinčiaisiais — kaip raudona 
gija eina per visus šios konsili
jos nutarimus. Ne užsidaryda
ma savyje, bet ieškodama po
kalbio su visų pasauliu Bažny
čia gali atlikti Kristaus jai duo
tą misiją: ^‘Eikite j visą pasau
lį ir skelbkite Evangeliją visai 
kūrinijai”. (Mork. 16,15).

Vaisingas pokalbis yra dide
lis menas, kurio visi; ir kuni
gai, ir pasauliečiai, turime mo
kytis. Turime gerai pažinti savo 
doktriną, išmokti kitų klausy
ti, juos suprasti ir jiems atsa
kyti. Mūsų pokalbi turi maitin
ti gili krikščioniška meilė, abi
šalė pagarba ir pasitikėjimas. 
Reikia pradėti ne nuo priekaiš
tų ir ne nuo to. kas mus tarpu
savy skiria, bet nuo to. kas mus 
jungia.
Tarp kunigų ir pasauliečių.

Su krikščionišku jautrumu ir 
atsakomybe imkimės pokalbio 
tarp kunigų ir pasauliečių. Nie
kada neužmirškime, kad krikš
to ir kitų sakramentų malone 
mes įsijungiame ne tik į patį 
Kristų, bet ir į Jo likimą ir į 
Jo kaip Vyriausiojo Kunigo, 
Pranašo bei Valdovo pašauki
mą. Štai 'kodėl ne tik kunigai, 
bet ir pasauliečiai esame pa
šaukti veikliai dalyvauti savo 
religinės bendruomenės liturgi
niame. apaštaliniame, socialinia
me gyvenime. Todėl reikia, kad 
visose šiose srityse tarp kunigų 
ir pasauliečių vyktų nuolatinis 
pokalbis ir atsakingas bendra
darbiavimas.

Nei kunigams, nei pasaulie
čiams nevalia siaurinti šito po
kalbio ribų jokiais kitokiais mo
tyvais, tik religinio išsilavini
mo laipsniu. Ne priklausymas 
'kuriai organizacijai padaro mus 
tikrais katalikais, bet tik krikš
to malonė. Tik ji duoda mums 
teisę ir pareigą dalyvauti nuo
latiniame Bažnyčios narių po- 
'kalby ir apaštalavime, ir Nors 
organ izuotas apaštalavimas 
•yra labai svarbus, nes kyla iš 
pačias socialinės žmogaus pri
gimties, tačiau nemažiau reika
lingas yra ir pavienių asmenų 
apaštalavimas, kuris visuomet 
yra naudingas, o kai kada ir 
kai kam yra tiesiog vienintelis 
tinkamas ir galimas apaštalavi
mo būdas. Štai kodėl reikia, 
•kad atviras ir nuoširdus pokal-

( nukelta j 3 psl.)
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Jaunimo Metų proga nuoširdžiai^ 
sveikiname laisvuosius ir pavergtuosius lietuvius ir linkime vi-į 
siems švenčių džiaugsmo ir asmeninės sėkmės. j

Tautinio mūsų kelio didžiuoju tikslu tebūna LAISVA TAUTA. 
NEPRIGLAUSOMOJĘ LIETUVOJE ir vieninga bei stipriu 
Lietuvių Bendruomenė svetur.

i Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybai 
JUOZAS J. BACHUNAS, pirmininkas i

S
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

LITHUANICA 201 East Main Street Waterburyje 
sveikina taurins lietuves-ius. remiančius lietuviškų prekybą 
ir kovą už savo tėvų žemės laisvę.

*

KAZYS BAGDONAS 1
Waterburv. Conn.

Nuoširdžįai sveikina su Šv. Kalėdom ir linki daug laimės 
Naujuose Metuose

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. VI 7-4477

* 87-09 Jamaica Avenue
3 . *

s

S
i
1

Woodhaven 21, N. Y. §

S Šventų Kąlėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Jus mieli tautie- o
» čiai ir linkime daug sveikatos ir sėkmės Jūsų darbuose. $
* Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame mūsų klijentams. kurie parciš-
» kė pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius per mūsų lietuvišką firmą. §
t AMERICAN & FOREIGN TRADING CO. |
| ANTANAS USTJANAUSKAS, vedėjas £

62 Whiting Lane. W. Hartford, Conn. Tel. AD 3-8030 1

" l

.« &

3 jr_ w o
v*<bime dalyvavo ir Balfo reikalų 

vedėjas, 'kuris sveikinęs aukštą
jį pareigūną Balfo ir NCWC 
vardu. Nemažam susirinkusių 
būriui sveikintojas iškėlė daž
nai nutylimą tremtinių grupę, 
■kuria niekas nesirūpina.

Laisvam pasaulyje yra per 
10 milijonų registruotų tremti
nių, (kurių globai Jungtinės Tau
tos išleidžia apie 302, nįjijonų. 
dolerių. Tačiau niekas nesu re
gistravo tremtinių komunisti
niame pasaulyje, .pvz., kiek yra

&
i3
ft 

ft

Season's, Greetings — Linksnių Švenčių

CHARLES SHIMKUS CO
REAL ESTATE — INSURANCE

380 New Britain-Ave. Hartford, Conn. 3
Phones: 521 -2086 — 249-1396 — 523-0644 3

| Season’s Greetings
4 Established 1889. EV 4-8859

EV 4-7281
. . Flowers jor Every Occasion ...

.... Flowers įor Every Occasionft ss
s* 270 Broadway . . - Brooklyn 11, N. Y.
f ” Branch: LONG BEACH, L. I.

§ Linksma Švenčiu
! C. VOKET- Vokietaitis

3
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l ADVOKATAS |
$ 41 -40 74th Street Jackson Heights, N. Y. .<
I Tel. NEwton 9-6620 t

S
8 
žII
1
3 &

t LINKSMŲ ŠVENČIŲ
| STEPHEN BREDES, Jr.
| ADVOKATAS
3 37 Sheridan Avenue Brooklyn 8, N. Y
c Tel. APplegate 7-7083

I S

Linksmu Šv. Kalėdų ir laimingu Nauju Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA %

&

3

Silver Bell Baking Co
Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 

visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;
Vestuvėms ir pokyliams tortai

36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y
Telefonas: STagg 2-5938

Alerry Christmas and a Happy New Year
Gift “O” Roses

FLORIST
1

& 956 Broadway Brooklyn 21, N. Y«
f Phone GLenmore 2-9274 «

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
draugus ir klijentU' sveikiname ir linkime, kad išsipildytų 

jūsų troškimai bei pageidavimai.

COSMOS TRAVEL BUREAU, Inc »
Cosmos Parcels Express

Corporation
15 West 45lh Street New York Citv

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
PROGA SVEIKINAME GAUSIUS MCSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS SĖKMĖS

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL 
AGENCY, INC.

153(1 Bedford Ave. Brcxsklyn. N. Y.

JUNGTINIŲ TAUTŲ tremtinių komisaras Sadruddin Aga Khan kalbasi su Balfo reikalų vedėju kun. L. 
Jankum.

Pas Jung. Tautų tremtinių komisarą
Šio rudens Jungtinių Tautų 

sesija visais balsais išrinko 
tremtinių komisaru princą Sa
druddin Aga Khan. iranietį. Ta 
proga naujojo komisaro pager-

jų Rusijoj. Kinijoj ir k. Niekas 
jais nesirūpina. JT tremtinių ko
misaras turėtų atkreipti dėme
sį ir į šia grupę.

Po oficialios dalies princas 
Sadruddin Aga Khan pagyrė 
Balfo atstovą už drąsu žodi, nu- 
sifotogi afavo. pasisakė esąs 32 
metų, baigęs Harvardo univer
sitetą, nevedęs. Nors J.T. trem
tinių komisaras nenorėtų tar
tis su rusais dėl lietuvių išskir
tų šeimų sujungimo Amerikoje

LINKSMV KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

I

— prašyti, kad rusai išleistų tė
vus, vaikus, vyrus ar žmonas, 
bet vistiek jam tokie prašymai 
rašytini. Vis bus keliamas bal
sas pasaulinėje institucijoje dėl 
sovietinio žmogaus teisių pa
žeidimo.

Tremtinių komisaro būstinė
je yra Šveicarijoj, Ženevoj, buv. 
Tautų Sąjungos rūmuose. New 
Yorke Jungtinėse Tautose yra 
tik komisaro atstovybė.

Kun. L. Jankus

ŠOLOGHOVAS TYLĖJO KAIP DONAS

MARYTE SHAUNS
.ŠAUNSKIENE

į 84-02 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
! Tel. VI 7-4490

Linksmų švenčių!

A. ANDRIŠKEVIČIUS '
LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

Tel. VI 7.-2573
■ f ;sjr<tf!i»t»a^«?5rs»<r«?srcWs?Šr«*Sr«4^^

1 Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
f
r Statybininkas A. ARMONAS ir šeima
’• 5 Robert Lenox Rd. Eatons Neck. L.l. Northport. N.Y.
' Tel. 516 AN 1-2864

; Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

= “VENTA” Home Improvements Co. — VI 7-2772

\ J. BANDŽIUKAS
į 84-12. 102nd Street Richmond Hill, N.Y’.
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Daug džiaugsmo linkiu Švenčių proga

VYTAUTAS MAŽELIS —fotografas
422 Menahan St. Brooklyn, N. Y.

Tel. HY 7-4677

fti

Linksmu Švenčiu ir laimingu Naujų Metų 8
/ t

* 110-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N.Y'.
I Tel. VI 6-1800
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JOHN ORMAN AGENCY i

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

Liuda Mikulskytč
Vyriškų ir moteriškų drabužių krautuvės savininkė

95-04 Jamaica Avenue Woodhaven. N. Y.
Tel. 849-7240

f
f

f i
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— Respublikonę vadai gruo
džio 12 pasisakė prieš Korėjos 
tipo karą Vietname. Reikalavo 
bombarduoti visus “svarbius 
karinius taikinius” ir blokuoti 
iš jūros pusės.
ir kitur.

— Sovietų min. pirm. Kosy
ginas pareiškė nesusitiksiąs su 
prez. Johnsonu, kol Amerika 
nepasitraukė iš Vietnamo.

Kai Michail Šolochovas atvy
ko Į Stockholmą Nobelio premi
jos (56,400 dol.) atsiimti, 18 Va
karų rašytojų rengėsi kreiptis 
i jį, kad užtartų kalinamus sa
vo kolegas rašytojus Andrei Si- 
niavskį ir Jurli Daniele Vakarų 
rašytojų delegacija norėjo ap
lankyti Šolochovą viešbuty ir 
Įteikti jam peticiją. Bet Šolocho- 
vas neatsiliepė i skambinimą te
lefonu; tylėjo ir tada, ikai rašy
tojai beldėsi Į jo kambario du
ris. Šolochovas tylėjo kaip jo 
aprašytasis Donas.

I

Savo klientams ir akcininkams linkime džiugių 
ŠV. KALĖDŲ 

ir laimingų Naujų'Metų

8i

“Tiesa” patenkinta Greimo pranešimu
Vilniaus sovietinėje "Tieso

je“ gruodžio 11 Stasys Šarūnas 
informuoja, kad esą dr. A. J. 
Greimo paskaitos rengėjai ti
kėjęsi, jog “Greimas išsijuosęs 
kaiks komunizmą, liaupsins jė
zuitus ir jų kolegas iš naciona
listinių “komitetų”, “sąjungų” 
ir “bendruomenių” ... Bet di
džiausiam ne įtik jėzuitų bet 
dargi “socialistinėmis” besiva
dinančių ‘ ‘Naujienų’ ’ nustebi
mui. A. Greimas . . .neigiamai 
kalbėjo apie įvairius bur
žuazinius nacionalistų lipdo
mus komitetus ... Apvylė pa
skaitos rengėjus ir paskaitos 
klausytojus. Mat, pasisakiusieji 
ėmė ir prabilo ne šmeižtais apie 
Tarybų Lietuvą, kaip laukė jė- 

. zuitai ir jų ’kolegos, o kalbėda
mi apie reikalą stiprinti ryšius 
su gimtuoju 'kraštu, daugiau 
rašyti laiškų, bendradarbiauti 
su jaunimu ir t.t. Įvykis Chica- 
goje akivaizdžiai rodo ... žmo
nės kritiškiau ima vertinti na
cionalistų vadeivų veiklą...” 
Gausiai minimas M.K.
Čiurlionis

M.K. Čiurlionis 90 metų su
kakčiai gausiai rengiami minėji
mai. Buvo jau Šiauliuose, Ro
kiškyje ir kt. Vilniuje gruodžio 
6 prasidėjo pianistų konkur
sas Čiurlionio muzikai. Dalyva
vo 15 pianistų iš Vilniaus ir 
Kauno. Žurnalas “Kultūros ba
rai” skvrė Čiurlioniui visa Nr.

9. Paskelbtas jame puoštelis 
J. Čiurlionytės atsiminimų iš 
jos ir brolio jaunystės dienų, 
paskelbti pora Romain Rolano 
laiškų, rašytų 1938 metais M. 
Vorobjovui, kuris buvo pasiun
tęs Rolanui savo knygą apie 
Čiurlionį. V. Landsbergio, J. 
Umbraso, A. Kalinausko straips
niai apie Čiurlionį parašyti ob
jektyviai, su šiluma. Iš jų išsi
skiria nežinojimu ką pasakyti 
dail. A. Savickas, kuris ima su 
kažkuo polemizuoti ir skelbti: 
“M.K. Čiurlionis, daug dėmesio 
skyręs gamtos mokslam, studi
javęs juos — nebuvo tikintis” .

Tokiu kvailu mėginimu su
klastoti Čiurlionį ir prisegti jam 
ateisto ženklą pats A. Savickas 
apsijuokia ir supigina žurnalą, 
kuris šiaip jau surenka Įdomios 
kultūrinės medžiagos.
Mirė M. Vymerytė

Gruzdžio 3 po ilgos ir sun
kios ligos, sulaukusi 63 metų, 
mirė Margarita Vymerytė. Bu
vo svetimų kalbų specialistė, 
baigusi Kauno universitetą, stu
dijavusi taip pat Karaliaučiuje, 
Berne, Berlyne, Rygoje, Tartu, 
Cambridge. Nepriklausomo
je Lietuvoje dirbo Kauno gim
nazijose. nuo 1952 dirbo lietu
vių kalbos ir literatūros tauto
sakos sektoriuje kaip mokslinė 
bendradarbė, padėjusi ruošti 
lietuvių tautosakos rinktinę.

Siniavskis rašė satyras, Da- 
nielis pasakojimus. Abudu 
kritikavo sovietinį gyvenimą. 
Abiejų raštai buvo išgabenti į 
Vakarus ir ten paskelbti slapy
vardžiais — kaip Abram Tertz 
ir Nikolai Arzhak veikalai. Nors 
Vakaruose buvo paskelbta, kad 
Tertz ir Arzhak nesą minėti 
Siniavskis ir Danielis, bet tai 
neįtikino sovietinio saugumo.

•Raštus iš anapus uždangos 
išgabenti buvo pasirūpinę lenkų 
emigrantų rašytojai, kurie turi 
šalia Paryžiaus savo “Literatū
ros institutą” ir leidžia žurna
lą “Kultūra” (6000 egz.). Česlo
vo Miloszo raštus, o paskui ir jį 
patį (dabar jis Berkeley uni
versitete dėsto slavų literatūrą). 
Jie organizuoja ir kontrabandą « 
į Lenkiją tokių knygų kaip Ca- g 
mus, Koestler, George Oreli.

Institutui vadovauja Jerzy 
Giedroic, 58 metų, ir jo brolis 
Henrikas.
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LITAS Investing Corp., Inc

. Season’s Greetings

Superior Piece Goods Corp
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE

Orchard St. Tel. AL 4-8319 New

% 
t įt

f
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8
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*.................. fGLOBE PARCEL SERVICE, Inc.
943 Slizabeth Ave. Tel. EL 4-7608 Elizabeth, N. J.

Svekina visus savo klijentus su Šv. Kalėdom 
ir linki laimingu Naujų Metų 

Vedėja JANE ŠIŠIENĖ
Ta proga pranešam, kad siuntiniai siunčiami į LIETUVĄ ir kitus 
kraštus per Elįzabetho skyrių pasiekia gavėjus per 5 ar 6 savaites 
ir tai garantuotai. Apie gautą siuntinį išduodant raštišką pakvitavimą. 
Krautuvėje turime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, megztinių, 
skarelių, batų, kilimų ir t.t. Siųskite per Elizabeth© licenzuotą skyrių.

Holiday Greetings
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Laiškas redakcijai
Didžiai Gerb. P. Redaktoriau, 

Sąryšyje su Jūsų redaguoja
mu š.m. lapkričio mėn. 24 d. 
laikraštyje tilpusiu straipsniu 
“Kodėl jie pasakoja kitaip?’ 
prašau patalpinti sekantį pa
reiškimą.

Jūsų apžvalgininko paskelbtos 
išvados nesiremia lapkričio mė- J 
nėšio 5 d. New Yonke skaity
tos mano paskaitos turiniu; jos 
parašytos tarytum asmens, ne- 
girdėjusio tos paskaitos arba su 
tikslu mane apšmeižti. Taip 
pat apžvalgininkas šalia įvairių 
insinuacijų sūkūrė įtaigią teo
riją, kodėl aš turėsęs taip kal
bėti. Atseit, “Vilniuje jis lan
kėsi pas A. Sniečkų, prašyda
mas malonių savo ten studi
juojančiam broliui”. AŠ ne tik 
nesilankiau, bet ir niekuomet 
nesikreipiau jokiais reikalais 
pas A. Sniečkų. Taip pat netu
riu brolio, kuris studujuotų.

Su pagarba
B. Vaikelis

1965.XII.14.

Weiss & Katz, Inc.
DRABUŽIŲ PREKYBOS KRAUTUVĖ

187 Orchard Street New
Tel. G R 7-1130
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Linksnių Švenčių linki visiems pirkėjams

S & G MEAT MARKET
Lietuviškų valgių krautuvių

84-09 Jamaica Ave. Doodhavcn. N. V.
240 Grand Street Brooklyn, N. Y.
91-15 Jamaica Ave. Woodhaven. N.Y.

Švenčių proga didelis pasirinkimas

vardu

Tel. VI 9-5077
Tel. ST 2-4329

Tel. 441-4554
8 
«

1
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Sca-sons Greetings to our Patrons and Friends 
from

S. BECKENSTEIN, INC
Medžiagų drabužiams krautuvės

t 118-125-130 Orchard St.
! Tel. GR 5-4525

?
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TAIKA IR GERA VALIA ŽEMĖJE
Taika ir gera valia eina drau

ge; jos yra neatjungiamos. Jos 
nebuvo išskirtos nė angelų gies
mėje: “Garbė Dievui aukštybė
se ir taika žemėje geros valios 
žmonėm”. Tačiau iš to dangiš
ko himno dažniausiai pabrėžia
mi tiktai du žodžiai — taika že
mėje’ Paskutiniu laiku jie yra 
pasidarę ypatingai šauklūs ir 
nustelbia du kitus dalykus, ku
rie nuaidi kalėdinėje giesmėje: 
Dievo garbę ir gerą valią. O jie 
kaip tik nurodo tas sąlygas, ku
riomis taika turėtų remtis, jei 
norime, kad ji viešpatautų že
mėje.

★

Dievas sukūrė žmogų savo 
garbei, bet nepalen'kė prievar
ta garbinti, kad turėtų visišką 
•laisvę apsispręsti. Prievartus 
■garbinimas yra garbinamojo pa
žeminimas. jo išjuoka, nes tai 
rodo, kad tos garbės nėra ver
tas, nors jis pats pasijunta, kad 
jo garbė didėja. Tai didelis apsi
gavimas, diktuojamas savimei
lės. Prievarta pagrįsta garbė, iš
pūsta ligi aukštybių, supliūkšta 
su ta diena, kai prievartauja
mi įgyja laisvę.

žmogui dieviškoji garbė ne
priklauso. Bet ir Dievą garbin
damas, žmogus kaip kūrinys sa
vo Kūrėjo garbės padidinti ne
gali. Negali nė sumažinti ne
garbindamas, kad ir rašytų Die
vo vardą mažąja raide. Tuo te
parodo, kad Dievo atžvilgiu tu
ri visišką laisvę, tą Viešpaties 
gerbiamą laisvę ’net ir tada, 
•kai ji atsisuka prieš Jį patį' (A. 
Maceina).

žmogus tada nusisuka nuo 
Dievo, prarasdamas savo vidi
nę ramybę. Tą tuštumą stengia
si užpildyti visokiausiais pakai
talais. ‘Dievas yra vienas, bet 
dievų galima kurti be galo' (J. 
Girnius). Žemėje jie skaldo žmo
nes, kelia nesantaikas ir karus.

910 WILLOUGHBY AVE. 
BROOKLYN, N. Y. 11221

Nuklydus nuo tikrojo Dievo, 
plėšomasi dėl garbinimo netik
rų dievų: savo įgeidžių, gero
vės. socialinės utopijos, tauti
nės ambicijos ir net grynojo 
meno ar mokslo. Ko nors ne
garbindamas, tegu ir paties sa
vęs, žmogus gyventi negali. Ta
čiau be Dievo garbinimo negali 
būti tarkos. Garbė Dievui aukš
tybėse! — angelų skelbta pir
moje vietoje.

★
f

Gera valia yra antra sąlyga, 
kad žemėje įsiviešpatautų tai
ka. Kas yra ta valia, primena 
kalėdiniai sveikinimai ir dova
nos. Šie papročiai yra kilę iš 
geros valios apraiškų: linkėji
mo kitam gero, rūpinimosi pa
daryti džiaugsmo, neužmiršti, 
nors pasitarnauti, net ir pasiau
koti. Gera valia nusiteikusi da
ryti visa, kad ir kitiem būtų 
gera. Ji daro žmonių santykius 
švelnesnius ir taikesnius. Taika 
geros valios žmonėm- — skel
bia kalėdinė giesmė.

Gera valia vaduodamasis, po
piežius Jonas XXIII vieną savo 
encikliką pavadino ‘Taika žemė
je’ (Pacem in terris). Encikliko
je nurodoma, kai taika priklau
so nuo Dievo įsakymų, vykdo
mų gera žmonių valia. Tačiau 
ir iš tos enciklikos išlupamas 
tik vienas žodis ‘taika’ ir rėk
liai kartojamas. Visa kita nuty
lima. O tylima dėl to, kad stin
ga geros valios net ir popiežių 
žodžiam teisingai suprasti. Ge
ra valia reikalautų taisyti pa
darytas skriaudas, šalinti prie

varta ir neteisvbe. nesivaduoti * V v ■
apgaule, nesidengti veidmainy- 
be. neturėti klastos, nešaukti: 
niekados neatleisime, atkeršysi
me, palaidosime- Ir taip laido
jama taika žemėje .,.

Amerikos katalikų vardu
Popiežiaus autoritetu ragina priimti komunistinę Kiniją j Jungtines Tautas; kataliku kuni
gai skatina nedalyvauti kare; jėzuitai kursto deginti karinės prievolės lapelius.... Ką vi
sa tai reiškia?

Vyriausybės politikai Vietna
me palaužti vartojami visoki 
autoritetai. Jais groja lyg mu
zikos instrumento klavišiais.
PROFESORIAI IR 
STUDENTAI:

Pradėta nuo intelektualų— 
profesorių, studentų, rašytojų. 
Jie smeikė vyriausybės politi
ką Vietname; esą ji priešinga 
“;.mc ai ‘kumui ir demokratiš
kumui”. Taip dėjosi, iki subruz
do tylintieji profesoriai ir stu
dentai. Kai jie prašneko, pa
aiškėjo, kad tų protestuojan
čių tėra tik menka mažuma. Pa
aiškėjo dar daugiau: tarp 190 
profesorių, kurie gruodžio 9 
paskelbė pritarimą vyriausybei, 
esą net ir tokių, kaip buvęs pir
mininkas Americans for De
mocratic Action, to sąjūdžio, 
kuris yra labai jau kairus savo 
nusistatymais (pvz. prof. Sam
uel H. Beer ir prof. John P. 
Roche), pats tos “demokrati
nės akcijos” buvęs vicepirmi
ninkas, dabar viceprezidentas 
Humphrey taip pat pasmerkė 
“protestantus”.
DVASININKAI:

Buvo paspaustas kitas myg
tukas — dvasininkai. Jie pra
bilo balsais apie “moralę”. To- 

BETLIEJUS New Yorko Wall Street. Nuotr. R. Kisieliaus

kis moralinis autoritetas buvo 
“■Nacionalinė bažnyčių taryba”, 
kuri 93 balsais prieš 10 gruo
džio 3 pasisakė už oro atakų š. 
Vietname sustabdymą kaip į- 
žangą į derybas, už vengimą 
bombarduoti ' takius centrus 
kaip Hanoi, už Amerikos ka
riuomenės atitraukimą, jeigu 
ją pakeistų tarptautinės jėgos. 
Toji taryba atstovauja protes- 
tamntam ir ortodoksam.

N.Y. Times, pratardamas ta
rybos balsui, nukreipė dėmesį 
Į “katalikų bendruomenę”. Ne
są “pagrindo abejoti, kad kata
likų bendruomenė Jungtinėse 
Valstybėse ir visur kitur laiky
sis kitokios linijos nei protes
tantų bendruomenė. Vatikano 
konsilija kaip tik dabar pabal
savo už schemą apie Bažnyčią 
moderniajame pasauly su pas
merkimu atominiam karui ir 
dabartinėm ginklavimosi lenk
tynėm”.

Tekis laikraščio aiškinimas 
turėjo tikslą provokuoti katali
kus, sudaryti įspūdį: jeigu ka
talikai tylės, tai reikš, kad jie 
nesiskiria nuo protestantų nu
sistatymo; o kaip čia skirsies, 
jei net Vatikano autoritetu re
miamasi: o jeigu dar kalbės 

prieš vyriausybės politiką, tai 
tas laikraštis jų kalbas parems 
sodriu jų garsinimu.
SPECIALIAI KATALIKAI:

Tas pats laikraštis jau gruo
džio 7 pranešė, kad per 100 ka
talikų kunigų ir pasauliečių pa
sirašė pareiškimą, kuriame kal
bėjo “moralės” demokratijos 
ir Dievo” vardu: esą karas “mo
raliai yra nepateisinamas. Die
vo įsakymo laužymas ir mūsų 
moralinės tradicijos respektuo
ti demokratinį procesą išdavi
mas’ ’. Pasirašiusieji smerkia 
amerikiečių ir komunistų kari
ne taktiką, “solidarizuoja su 
tais, kurie atsisako tarnauti ka
ruose, jų laikomuose neteisin
gais”. Tuos pareiškimus, kaip 
skelbimą, išspausdino gruodžio 
8 National Catholic Reporter, 
gruodžio 10 Commonweal ir 
mėnesiniukas Avė Maria. Tai 
laikraščiai, kurie skelbiasi esą 
katalikų leidžiami. paprastai 
kritiškai pasisako dėl popie
žiaus. vyskupų, kunigų ir vy
riausybės. Kai kas juos vadina 
“katalikų liberalų” laikraščiais. 
Tarp pasirašiusių minėta pareiš
kimą yra tokių asmenų: vienas 
iš jėzuitų Missions Magazine re
daktorius Tėvas Daniel Berri- 

gan, Catholic Workers sąjūdžio 
atstovė Dorothy Day, Liturgi
cal Conference redaktorius Tė
vas Robert W. Howda, Ford- 
hamo teologijos profesorius Tė
vas Herbert W. Rogers, Notre 
Dame universiteto teologijos 
skyriaus — Tėvas Peter Riga ,

KALĖDINIS VYSKUPU LAIŠKAS
(atkelta iš 1 psl.)

bis apimtų ir organizuotus ir ne
organizuotus. ir arti ir toli esan
čius, ir palankiai ir priešiškai 
mums nusiteikusius.
Tarp vyresniosios ir jaunesnio
sios kartos.

Salia to nuolatinio tarimo- 
si ir pokalbio tarp kunigų ir pa
sauliečių yra būtinas nuolati
nis pašnekesys tarp mūsų vy
resniosios ir jaunesniosios kar
tos. Jo pareigą įsakmiai pabrė
žia ką tik pasibaigusi Vatikano 
konsilija: “Suaugusieji tegu rū
pinasi vesti draugiška pokalbį 
su jaunuomene, kad, nugalė
ję amžiaus skirtumą, galėtų ge
riau vieni kitus suprasti ir sa- 
viškais dvasios turtais vieni ki
tus papildyti” (Dekretas “Apie 
pasauliečių apaštalavima”, nr. 
12).

Pilni nekantraus dinamizmo, 
jaunieji ruošiatės perimti isto
rijos vairą į savo rankas ir pa
sukti jį į drąsių permainų ryto
jų. Jūs jį perimsite. bet perim- 
site kartu su slegiančia atsa
komybe už savo ir busimųjų 
kartų likimą. Tada pamatysite, 
kaip brangus ir kaip labai rei
kalingas yra vyresniosios kar
tos patyrimas. Tada tai susi
voksite, kad jie jau buvo tuo, 
kuo jūs šiandien esate, ir kad 
jūs greitai būsite tuo. kuo jie 
šiandien yra. Ir tada aiškiai su
prasite. kokia išmintis ir kokia 
Dievo palaima yra darnus abie
jų kartų sugyvenimas šeimoje 
ir visuomenėje.

Štai kodėl su dideliu rūpes
čiu ir meile mes sveikiname 
jus. lietuviškasis pasaulio jau
nime. šiais jūsų uždaviniams ir 
likimui apsvarstyti skirtais me
tais. Ruošdamiesi savo kongre
sui. iš atsinaujinusios Bažny
čios dvasios semkitės sau vil
ties ir Įkvėpimo. Plataus ir kar
tu gilaus įkvėpimo, vedančio 
per šeimą tarnauti tautai, o per 
tautą — visam pasauliui.

Netrukus Apaštalų Sostas pa
skelbs direktyvas, kaip reikės 
kai kuriuos koncilijos nutari
mus vykdyti. Šiais metais pri
imtieji koncilijos nutarimai įsi

Pittsburgho Mount Mercy kole
gijos teologijos skyriaus vedė
jas Tėvas George H. Tavard . 
Tokių įžymybių per Šimtinę. Ir 
jie visi solidarizuoja su atsisa
kančiais dalyvauti karuose. Jie 
visi prieš dabartinę vyriausy
bės politiką. ib. d.) 

galios tik nuo 1966 m. birželio 
29 dienos, šventųjų apaštalų 
Petro ir Pauliaus šventės. Visi 
katalikai jau dabar ruoškimės 
juos vykdyti. Koncilijos metu 
daug kur net nekatalikai mel
dėsi į Šventąją Dvasią, prašy
dami koncilijai sėkmės. Todėl 
dabar melskimės visi kartu ir 
pavieniui, prašydami šviesos ir 
pagalbos 'kuo sėkmingiausiai 
tęsti koncilijos mums duotus 
darbus. Stengsimės mes lietu
viai nelikti paskutiniųjų tarpe 
savo pačių ir visos žmonijos 
dvasinio atsinaujinimo darbe: 
būsime veiklūs tiek savo, tiek 
ir gyvenamojo krašto Bažnyčios 
gyvenime.
šeima ir pasaulis

Teisingai yra sakoma, kad 
Kalėdos — tai šeimos šventė. 
Kaip Rytų šalies’išminčiai į Bet
liejų, taip visi Kalėdoms skuba 
i namus, į savo šeimą. Šeimai 
didžiausią dėmesį skyrė konsili
ja. Joje juk gimsta ir bręsta 
žmogus, joje pražysta širdies 
ir dvasios pasaulis. Ir todėl pir
miausia joje yra sprendžiamas 
■ne tik atskiro asmens, bet ir 
tautos, ir viso pasaulio liki
mas.

Šventosios Kalėdos tegrąžina 
mus į šiltą gimtųjų namų jau
kumą. teatgaivina gražias tau
tos tradicijas mūsų šeimose, te- 
sujungia mus lietuvius į vieną 
didelę Šeimą. Kartu tepažadina 
jos mumyse tą gerąją valią, ku
ri kyla iš Dievo ir neša visokia 
ramybę bei taiką.

Broliai ir Sesės lietuviai: šito 
meldžiame jums per mūsų Vieš
patį Kristų, kuris gimė Kalėdų 
naktį, kad taptų mūsų likimo 
Broliu. Kartu su savo ganytojiš
kuoju palaiminimu mes siunčia
me jums ir Šv. Tėvo Pauliaus 
VI linkėjimus su ypatingu apaš
taliniu palaiminimu, kurį jis 
■prašė perduoti jums neseniai 
mums suteiktoje audiencijoje.

Kristaus malonė ir dangiško
sios Motinos globa telydi jus vi
sus ir visada!

Vysk. Vincentas Brizgys 
Vysk. Pranciškus Brazys

Roma, 1965 m. gruodžio 8 d.

LUIS COLOMA

TAI BUVO
ŠVENTAS
ŽMOGUS
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KATEDROJ suskambino Vieš

paties Angelui. Varpo garsas 
aidėjo rimtas, ramus, giedras, 
kaip skaisčios sielos malda, ky
lanti virš miesto triukšmo. Va
landėlei užstojo tyla, kuri kiek
vieną jaučiančią širdį pripildė 
kažkokio nesąmoningo susikau
pimo, ir staiga, kiek buvo var
pų mieste, visi atsiliepė, palie- 
dami ore aidą džiaugsmingų 
harmoningų garsų, tikrų metali
nio džiaugsmo šauksmų, kad vi
sur* skverbtus ir visas sielas 
pripildytų šventų žodžių aido: 
Totą pulchra es Maria et macu
la originalis non ėst in te!

Mat, tai buvo Nekalto Prasi
dėjimo vigilija ir varpai skelbė 
tos iškilmingos šventės artėji
mą. Žmonės būriais ėjo gatvėm, 
kurios buvo tankiai apšviestos 
su tuo skoniu, kurį Andalusija 
moka parodyti takiais atsitiki
mais. Namai buvo papuošti — 
ne tik tie, kurie galėjo pasipuoš
ti brangiais kilimais, bet ir tie,' 
kurie negalėjo daugiau kuo pa
sipuošti, kaip kukliais perkalė- 

liais. Ypač krautuvės buvo iš- 
puošusios savo vitrinas ir ap- 
švietusios šimtais liepsnelių.

Dcn Benito namas buvo taip 
pat papuoštas su ta prasta ele
gancija, kuri atitiko rimtą jo 
savininko būdą. Iš langų ir bal
konų kabėjo raudono aksomo 
kilimai ir trys eilės žiburių, de
gančių kristalinėse tulpėse, puo
šė visus tris to gražaus namo 
aukštus.

Don Benito ilsėjosi, kaip pa
prastai, giliame fotelyje, pri
stumtame prie židinio, apsup
tas šeimos, kuri kas vakarą vi
sa aplink jį susirinkdavo, kad 
jam padarytų malonias pasku
tines dienos valandas, kurių 
kiekviena galėjo būti paskutinė 
jo gyvenime.

Lorenzo peržiūrėdavo tėvo 
paštą, kuris paprastai ateidavo 
tuo laiku, ir jam balsu perskai
tydavo jo mėgiamuosius dien
raščius. Baigus skaityti, visi kal
bėdavo rąžančių, išskyrus Lo
renzo, kuris ir toliau skaityda
vo laikraščius arba sėdėdavo 
susimąstęs ir tylus.

Netrukus po to iš Kazino at
eidavo Sančo ir pralinksminda
vo susirinkusiuosius, pasakoda
mas nebūtus daiktus ir išdykau
damas, kaip pasileidęs vaikėzas.

Dcn Benito, kuris jautė tik
rą silpnybę savo žentui, nušvi
to, ji pamatęs, o dona Tula, 
nors ir skersomis į jį žiūrėjo, 
nes Sančo dažniausiai ją imda
vo savo išdaigų objektu, slėpda
vo, kaip galėdama, savo nepa
lankumą.

Tačiau tą vakarą don Benito 
nereikėjo pamatyti žento, kad 
pajustų tą džiaugsmą ir tą pa
tenkinimą, kurį paglostyta savi
myla visados žadino mažose, o 
retai ir didžiose sielose, taip 
kaip ugnis lengviau plykstelia 
medinėse lūšnose, kaip akme
niniuose rūmuose.
Šiandien don Benito gavo laiš

ką iš ministerio — Sr. don Ped
ro Lcpez, pirmo grafo de 
Campo Agarra. Jo Ekscelenci
ja. vadindamas jį tame laiške 
savo brangiu bičiuliu, jam pra
nešė apie artimus atstovų rinki
mus ir jam didžiausiu se
kretu pasakė pavardę ministe- 
rinio kandidato, kurį kabinetas 
tarė laimėsiant dėl don Benito 
paramos ir “visapusiškos Įta
kos” visoje provincijoje. Tuo 
reikšdamas savo “giliausią pa
garbą” ir siųsdamas jam “savo 
aukštos pagarbos patikinimus”, 
ir baigė Ekscelencija, pasirašy
damas su konfidencialumu, ku
rį visiškai pavergė Don Benito 
širdį.

Ministerio smilkalų kvapas vi
siškai apsvaigino silpną jo gal
vą. Jis ėmė verkti iš patenkini
mo. ir tuščios tuštybės dumste- 
lėjimas akimirksniu išblaškė to 
puslavonio sieloje visą blogą 
nuojautą, visas niūrias mintis, 
kuriom taip be galo pasiduoda
vo prieš kelias dienas ir kurios 
nežiūrint melagingų daktaro pa
žadų ir dirbtinės aplinkumos 
paguodos, glūdėjo jo sielos gi
lumoje, kaip skaudus neišimti- 
nas erškėtis.

Bet ministerio laiškas liepė 
jam užmiršti apie ligą, apie mir
tį, apie amžinybę. Jis jį per
skaitė donai Tūlai, vaikam, vi
siem, kurie jį tą dieną aplan
kė, tik paskutinė proto liepsne
lė, blykčiojanti dar jo suvaikė- 
jusioje galvoje, sulaikė jį nuo 
paliepimo viešai iškabinti drau
ge su konsuline vėliava tą gar
bingą laišką su paaiškinimu, 
kad tas Lopez, tai nėra kurpius. 
Lopez priešais, nei kirpėjas Lo
pez gretimoje gatvėje, nei Lo
pez iš gretimos valgyklos, bet 
karališkas mmisteris Lopez, de 
Campo-Agarra grafų dinastijos 
prakūrėjas.

Dona Tula nesitvėrė džiaugs
mu, matydama vyrą taip pra
linksmėjusi, o don Benito su 
tuo žemu dėkingumo jausmu, 
kuris uždeda pareigą malonės 
susilaukusiajam, iš karto ėmė 
su Lorenzo pagalba rengti kom
panijos planą su visu savo pri
tyrimu ir išmanymu apie rinki

mų dalykus. Vizitai, laiškai, pra
šymai, pažadai, dovanos, grasi
nimai — visos, vienu žodžiu, 
priemonės, kuriomis galima pa- 
pasinaudoti balsams gauti atė
jo jam į atmintį su stebinamu 
greitumu, sulig -kiekviena rin
kėjo pavarde, kurią Lorenzo už
rašė į sąrašą. Iš savo fotelio gi
lumos don Benito vienu aki
mirksniu pajudino visas savo 
provincijos rinkimų spyruokles 
taip, kaip kadaise Pilypas II iš- 
Eskurialo kertės tvarkė viso pa
saulio likimą.

Apie dešimtą įėjo Sančo; po
nios kaip tik baigė rąžančių, ku
rio don Benito užimtas rinkimų 
planais, nesukalbėjo tą vakarą.

Pamatęs savo žentą, jis tarė 
Lorenzui su patenkinta mina:

— Šiandien užteks ... Rytoj 
imsimės toliau darbo. Laimėji
mas laiduotas. Tai dviejų savai
čių klausimas.

Pasikalbėjimas pasidarė ben
dras, ir don Benito, linksmas ir 
pagyvėjęs, kaip niekad, atsisu
ko į žentą su nusišypsojusiu 
veidu rinkimų agento, kuris ke
tina išnaudot turtingą balsų šal
tinį.

Mat, Sančo buvo didelių dva
rų savininkas, turėjo daug nuo
mininkų, tad reikėjo skaitytis 
ir su jo įtaka.

Don Benito ėmė rengti dir
vą, keldamas į padanges dide
les įžymaus Campo-Agarra do
rybes su tuo-šališku dosnumu, 
kuriuo priskiriame visas tobu
lybes asmeniui, kuris mums pa

taikauja arba mums yra reika
lingas: dosnumu, kuris yra rak
tas į daugybę politinių ir li- 
teratinių šlovių, susidarančių to
kių savitarpio pagyrų draugijų 
prieglobstyje.

Bet Sančo atrodė nenusitei
kęs remti savo uošvio politi
nius sumanymus ir pasitenkino 
paniekinamu atsakymu:

— Grafas de Campo-Agarra! 
Geras diegas! Turėtų jį padary
ti taip pat grafu de Nada Suei
ta.

Don Benito apsimetė, kad ne
supranta pašaipos, pašaipos, 
paslėptos naujam titule, kuriuo 
Sančo pavadino jo žymų bičiu
lį ir rimtai, savo geresnių lai
kų dogmatiniu tonu pridūrė:

— Gera tai galva... Aš ma
tau, kad jis bus pašauktas su
daryti naują konservatorių par
tiją. kurią mes visi, viešos tvar
kos mylėtojai, turėtume parem
ti... Kaip tau rodos, Sančo?

— Man? — atsakė paklaus
tasis. — Man rodos, kad jauni 
ir seni konservatoriai — visi 
yra giminės. Tie pavadinimai, 
tai krikšto vardai, o pavardė 
yra viena: vagys ir gana

Ir tarsi norėdamas išsišokti 
nuo uošvio pasipiktinimo, jis 
pagriebė laikraštį ir ėmė jį žiū
rėti.

Don Benito pamerkė Loren
zui, kuris norėjo kažką atsaky
ti, ir kuštelėjo jam patylom:

— Duok jam ramybę... Jau 

aš pataikysiu su juo pasikalbė
ti... Laikau jį rankose.

Gal sumanus senukas turėjo 
galvoj tą testamento prierašą, 
kuris tais laikais taip rūpėjo 
Sančui. Tas staiga prapliupo ne
sutramdomai juoktis, mušda
mas rankomis per šlaunis.

— Še. še, — tarė jis Loren
zui. ’kišdamas jam laikraštį. — 
Perskaityk tai tėvui. Ar tai ne 
puiki istorija?

Lorenzo paėmė laikraštį su 
nuolankiu šypsniu ir ėmė gar
siai skaityti:

“Puikus reikalas! Per pasku
tinę traukinio 'katastrofą, kuri 
šiomis dienomis įvyko Kalifor
nijoje, atsitiko šitoks susido
mėjimo vertas atsitikimas. Kaž
koks Mr. Starbottle, žinomas 
Bostone savo nuolatiniais susi
rėmimais su uošve, lydėjo ją 
pirmos klasės vagone. Katastro
fa buvo pragaištinga uošvei. 
Vagono ratai sutraškė ją. Mr. 
Starbottle išėjo sveikų svei
kiausias. Vos atsipeikėjęs iš iš
gąsčio, Starbottle nuvyko į ge
ležinkelio valdybą, reikalauda
mas atlyginimo už uošvės mir
tį. Kilo byla ir teismas palaikė 
Mr. Starbottle pretenzijas, pri- 
teisdamas geležinkelių valdybai 
sumokėti 5000 dolerių atlygini
mo laimingam žentui. Ta isto
rija pagarsėjo ir, pasak “Morn
ing Post”, kuris tą žinią deda, 
nuo to laiko Šiaurės linija ėmė 
smarkiai keliauti žentai su sa
vo uošvėmis.”

(Bus daugiau)
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Čiurlionio ansamb
lis Baltimoreje

Baltimore, Md. M. K. Čiurlio
nio vardo ansamblis atvyko Bal- 
timorėn lapkričio 28 ir 2 vai. 
popiet Lietuvių namuose pradė
jo koncertą. Didžioji salė buvo 
perpildyta. Susirinko virš 50 0 
įvairaus amžiaus lietuvių. Buvo 
šiek tiek ir svetimtaučių. Tok
sai koncertu susidomėjimas ir 
aplankiusių skaičius Baltimo- 
res lietuviuose buvo retas įvy
kus.

Ansamblį pristatė koncerto 
iškilmingosios dalies vedėjas 
kun. Kazimieras Pugevičius. Pir
moje koncerto dalyje dainavo 
mišrus choras ir vyrų choras. 
Antroje dalyje pasirodė moterų 
choras su kanklių orkestru ir 
mišrus choras su kanklių ir pu
čiamųjų -liaudies instrumentų 
orkestru. Koncerto programą 
sudarė lietuvių kompozitorių ir 
liaudies dainos. Gausių katučių 
susilaukė “Piemenėlių raliavi
mas” su jaunais solistais —Ar
vydu Valiuku ir Ramūnu Švar
cu. Ansamblio solistai (Zenonas 
Gobis, Antanas Kavaliūnas, Vla
das Plečkaitis, Henrikas Johan- 
sonas, Algis Gilys, Irena Navic
kaitė, Irena Grigaliūnaitė) savo 
gražiais balsais žavėjo publiką. 
Programos pranešėjos (Ingrida 
Stasaitė-Bublienė, Gražina Pleč
kaitienė ir Violeta Žilionytė) 
aiškia tarsena ir grakštumu de
rinosi prie ansamblio polėkių .

. Čiurlionio ansamblio koncer
tas Baltimoreje buvo vienas iš 
ansamblio “jubiliejinių metų” 
koncertų. Tad koncertui pasi
baigus, prasidėjo sveikinimai. 
Kun. K. Pugevičius perskaitė 
jautrų prel. L. Mendelio laiš
ką, kuriame buvo neužmiršti ir 
koncerto organizatoriai Jaku
bauskai. Adv. Vincas Laukaitis 
Čiurlionio ansamblio vadovui A. 
Mikulskiui Įteikė Baltimorės 
miesto burmisto diplomą, ku
riuo Mikulskis keliamas j Bal
timorės miesto piliečius. Ir pats 
V. Laukaitis kaip Baltimorės 
pašto viršininkas sveikino an
samblį. Taip pat sveikino dš Wa
shington© atvykęs Lietuvos at
stovas Juozas Rajeckas ir PLB 
pirmininkas V. Volertas.

Po sveikinimų buvo perskai
tytas ir Įteiktas visų Baltimo- 
nės lietuvių organizacijų adre
sas, kuriame palinkėta dar daug 
metų lietuvių širdyse daina 
liepsningai kūrenti tėvynės Lie
tuvos meilės amžinąją ugnį’ ’. 
Julijai Rastenienei adresą per-

Rosario Liet, Bendr. pirmininkai 15 metų laikotarpyje. Iš k. j d. I eilėj: 
R. Simauskienč, B. Pundytė (valdybos narė), M. Klimas, A. Pundys (val
dybos narys) ir A. Latvėnas. II eilėj: D. Rudys (valdybos narys), A. švar- 
lys — dabartinis pirmininkas,A. Lukošius, A. Samauskas, Z. Stasevičius, 
J. Papečkys ir V. Seniūnas. Nuotraukoje trūksta: P. Makausko, K. Liut
kevičiaus ir S. Pšibiliausko.

ROSARIO LB 15 M. SUKAKTIS
1965 lapkričio 7 Rosario šv. 
Kazimiero parapijos Republi- 
ca de Lituania” mokyklos pa
talpose Įvyko iškilmingas Rosa
rio Lietuvių Bendruomenės 15 
metų sukakties minėjimas. Mo
kyklos salė, kurioj telpa 350 
žmonių, buvo sausakimšai pilna. 
Lietuviškai ir ispaniškai minėji
mą pradėjo Rosario LB pirmi
ninkas A. švarlys. Toliau prog
ramai vadovavo vicepirminin - 
kas M. Klimas. Prie 'garbės sta
lo pakviesti klebonas kun. Kaz. 
Černiauskas, kun. A. švedas^ 
mokyklos direktorė R. Valavi 
čiūtė, brolis Jurgis Brizgys, 
SDB. ir J. Guzas. Birutė ir An- 
gelita Pundytės, apsirengusios 
lietuviškais tautiniais drabužiais, 
stovėjo su vėliavomis. Minėji
mas buvo pradėtas malda ir Ar
gentinos bei Lietuvos himnais . 
J. Papečkys pasakė kalbą ir 
perskaitė 11 sveikinimų, gautų 
šia proga iš Įvairių lietuvių ko
lonijų. žodžiu sveikino klebo
nas kun. K. Černiauskas, M.

Klimas, A. švarlys ir R. Ši- 
manauskienė. Tylos minute bu
vo pagerbti mirusieji Rosario 
LB kūrėjai ir buvę jos pirmi
ninkai: a.a. kun. Kaz. Vengras, 
ir P. Makauskas. Pirmininkais 
yra dar buvę: K. Liutkevičius, 
S. Pšibiliauskas, A. Latvėnas, 
Z. Stasevičius, V. Seniūnas, A. 
Samauskas, J. Papečkys, A. Lu
košius, M. Klimas šiuo metu 
vadovauja A. švarlys. Meninę— 
muzikinę programos dalį išpildė 
pakviestas jugoslavų styginis or
kestras, gražiai bei draugiškai 
užsirekomendavęs lietuvių tar
pe. Toliau J. Galvydis, atvykęs 
iš Buenos Aires, rodė lietuviš
kas filmas, kurios atnaujino Tė
vynės prisiminimus. M. Klimas

— Anglų B.B.C. radijas 
gali pasigirti, kad turi didžiau
si pasaulyje rinkinį plokštelių 
ir Įrašytų juostų. Dabar pradė
jo daryti pirmąjį savo turimų 
gaidų katalogą. Katalogas bus 
15,000 puslapių, 9 tomuose.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

ii OBSERVATORY HILL FLORIST

•s t 
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AL. JAKUTIS, savininkas
Pristato visiems reikalams visada šviežias ir gyvas gėles
196 CONCORD AVE. CAMBRIDGE, MASS.

Tel. TR 6-1340. namų MY 6-1261

Linksmu Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki

WEBSTER MEAT MARKET

l

A. DAUKANTAS, savininkas 
Aukščiausios kokybės valgomieji produktai ir pasirinkimas 

importuotų valgių
187 WEBSTER AVE. CAMBRIDGE, MASS.

Tel. KI 7-8533

i

Į

.1 -----------------------
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Cambridge Bottling
Berkshire Beverages Co.

Broliai PUZINAI. savininkai
Jį Išdirbėjai aukščiausios kokybės minkštų gėrimų
j 4-6 Berkshire St. Tel. TR 6-8374 Cambridge. Mas

I r
i

skaičius ir įteikus, ansamblis 
pilname sąstate baigė koncertą 
daina “Lietuviais esame mes 
gimę”.

Ansamblio kvietėjai Jaku
bauskai nepamiršo svečių ir 
viešnių pavaišinti pietumis. 
Prel. L. Mendelis tarė jautrų 
žodį ir ansamblio -monografijai 
išleisti įteikė 100 dolerių. Čia 
pat prie monografijos išleidimo 
prisidėjo Jakubauskai 50 dole
rių ir Julija Rastenienė uždaru 
voku. A. Mikulskis savo ir viso 
ansamblio vardu padėkojo už 
nuoširdų priėmimą ir vaišingu
mą. Paskutinį iš visos širdies 
žodi tarė aktorius Juozas Palu
binskas. Su daina — Į laisvę!

M.M.

i Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home1sjį 380 Maple Avenue Hartford 6, Conn.

Tel. 246-2525 Area Code 203

i
šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina visus

Hanover Club Beverage Co., Inc.
Jonas ir Albinas Degutis - - (Lietuvių išdirbystė) 

Gaminame grriausį toniką įvairiausių rūšių ir pristatome 
klubams, tavernoms ir kitokioms įstaigoms

| Route 189, W. Hanover, Mass
» Tel. TRiangle 8-1313

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ suliko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininką. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. Šveikauskas, At
torney at Law, 8 Belgrade Avenue, 
Roslindale, Boston, Mass. 02131.

KLAUSIMAS
Gyvenu trijų šeimų namuose 

ir nuomuoju juose butą. Mano 
sesuo, atvažiavus manęs lanky
ti. lipdama laiptais nukrito ir 
susižeidė. Tie laiptai buvo iš 
lauko, užpakaliniai, ir pasirodo 
kad galiukas “stepso” (laipto) 
buvo nulūžęs. Ji užsikabino už 
to galiuko savo bato kulnimi. 
Sužeidimas buvo gan rimtas. Tu
rėjau vežti Į ligoninę ir ten už 
ją pasirašyti.

Dabar ligoninė ieško iš ma
nęs pinigų. Nors mano sesuo 
už mane daug turtingesnė, bet 
ji gyvena kitur. Ar aš turiu su
mokėti ligoninei už jos gydy
mą, dėl to, kad ji nukrito nuo 
mūsų laiptų, ir ar ji gali iš ma-

L
i
i

KAROLIS DIDYSIS Vainikuojamas Romoje popiežiau* Leono III 800 me
tais' per Kalėdas.

nęs, be to reikalauti pinigų už 
savo susižeidimą. Ji grasina 
man: jei aš nesumokėsiąs bent 
už ligoninę, eisianti pas advo
katą ir uždėsianti “areštą” ma
no turtui. Prašau man atsakyti 
per Darbininką.

A.K., Massachusetts
—o*— 

ATSAKYMAS
Dėl ligoninės. Jei nuvežęs 

seserį į ligoninę, ją pasirašei 
kaip asmuo, kuris atvežė ligo
ni, tada nereikės mokėti; bet 
jei pasirašei pasižadėjimą ap
mokėti sesers gydymo išlaidas, 
ligoninė gali ieškoti sąskaitos 
apmokėjimo.

Dėl atsakomybės už sesers 
susižeidimą. Kadangi sesuo nu
krito nuo laiptų, kurie nėra 
Jūsų bute, o bendro naudoji
mo. ji negali ieškoti iš Jūsų at
lyginimo už savo susižeidimą. 
Tam tikru atveju ji galėtų ieš
koti atlyginimo (už savo turė
tus nuostolius — damages) iš 
namų savininko, kuriam pri
klauso visu nuomininku “bend
ro naudojimo” laiptai. Teisiš
kai tokiais atvejais sakoma, kad 
laiptai yra namų savininko 
“kontrolėje” (under the control 
of the landlord). Ar toks ieški
nys Jūsų sesers atveju būtų 
sėkmingas, priklauso nuo eilės 
aplinkybių, kurių čia išvardinti 
vargu ar būtų prasmės, nes jos 
yra teisiškai komplikuotos ir 
technikiškos. Patarčiau Tams
tai ir seseriai nueiti pas vieti
nį advokatą ir jam, smulkiai pa
pasakojus visas detales, sužino
ti, ar aplinkybės yra palankios 
sėkmingam ieškiniui pateikti.

Svarbus leidinys jūsų sveikatos apsaugai . . .

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

-----  Knygos kaina $3.75 -----
Užsakymus siųskite leidėjo vardu: Mr. B. GRAŽULIS, 
2546 Lorain Ave., Cleveland, Ohio 44113
Platintojams nuolaidos. New Yorke šią knygą jau dabar 
galite gauti: AIDE. ROMUVOJ ir DARBININKO admi
nistracijoj, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

till • • •■•a ••till I I lilt I 'Bill 'Bl.B>Il-Il i.ButUBi B |..BuBHBi'BiiBUBUBuButfiBiiB

j RARE OPPORTUNITY
= Hundreds of uses assure you unlimited prospects! PENGUIN Liquid 
f Plastic Coatings are needed everywhere! There’s a PENGUIN 
= Liquid Plastic Coating for every job that used to be done with 
f ordinary finishes. You step right into a brand new, wide-open, multi- 
= million dollar virgin market. Profits PYRAMID Automatically!
į >700 Minimum— $25,000 Maximum Investment • Investment se-
I cured by inventory • For complete information write or call:
= Area Code 314-AX 1-1500
I PENGUIN PLASTICS & PAINT CORP.
| 3411 North Lindbergh Blvd. St. Ann, Missouri 63074

I ri.l.l.llilli.l.llll 1 I I I n l il ■:>auBuau(im>i(:mu*ii(iiMaiiauaiiti.uaMilBulumi>.'

SKANIAUSIAS

užtarnautą tikro importuoto

LENKIŠKO KUMPIO ■••f 
|W.

— saugokitės pakaitalu.

Good Housekeeping 
SUIM.HS

Atkreipkite dėmėsi j visoje valstybėje pripažintą 
kokybės simboli,

Pageidaujamas visur dėl 
aukščiausios jo kokybės 
ir nepaprastai puikaus 
skonio. įpakuotas lengvai 
atidaromose nuo 2 iki 12 
svarų skardinėse.

žinomas garsiais savo 
vardais

ATALANTA, KRAKUS 
IR POLO.

Reikalaukite tikrojo im
portuoto lenkiško kumpio,

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

ŠVENTĖMIS
Laimingi ir didžiuojamės mūsų patarnavimu, kuriuo
tūkstančiai Jūsų

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

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

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

PODAROGIFTS, INC.
220 PARK AVENUE SOUTH, 118-tos g-vės kampas) New York. 

Tel. 228-9547 N. Y. 10003

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

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

Cosmos Parcels Express Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metu patyrimą siunčiant

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

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
• ATHOL, Mass. — 61 Mt. Pleasant Street .................  CH 9-6245
• Boston 18, Mass., — 271 Shawmut Avenue .................  LI 2-1767
• SO. BOSTON 27, Mass. 327 West Broadway .............  AN 8-0068
• BROOKLYN 11, N.Y. — 370 Union Avenue ...............  EV 4-4952
• BROOKLYN 7, N.Y. — 600 Sutter Avenue ................ DI 5-8808
• BUFFALO 6, N.Y. — 332 Fillmore Avenue ...............  TL 6-2674
• CHICAGO 22, III. — 2222 W. Chicago Avenue ...........  BR 8-6966
• CHICAGO 8, III. — 3212 So. Halstead Street...........  WA 5-2737
• CLEVELAND 13, Ohio — 904 Literary Road ...........  TO 1-1068
• DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue ............... - VI 1-5355
• GRAND RAPIDS, Mich. — 636-38 Bridge St., N.W. GL 8-2256
• HARTFORD 14, Conn. — 200 Franklin Av, tel. 233-8030, 246-0215
• HAMTRANCK, Mich. — 11333 Jos. Campau ............ TO 7-1575
• IRVINGTON 11, N.J. — 762 Springfield Ave.............. ES 2-4685
• LAKEWOOD, N.J. — 126 - 4th Street ........................ FO 3-8569
• LOS ANGELES 22, Calif. — 960 So. Atlantic Blvd. .. AN 1-2994
• NEWARK 3, N.J. — 428 Springfield Avenue .............. Bl 3-1797
• NEW HAVEN, Conn. — 509 Congress Ave.................. LO 2-1446
• NEW YORK, N.Y. 10011 — 108 West 14th Street .... CH 3-3005
• NEW YORK 3, N.Y. — 39 - 2nd Avenue ...................... AL 4-5456
• PASSAIC,' NJ. — 176 Market Street ........................- GR 2-6387
• PATERSON 1, NJ. — 99 Main Street ........................ MU 4-4619
• PHILADELPHIA 23, Pa. — 525 W. Girard Ave..........  PO 5-5892
• PITTSBURGH 3, Pa. — 1307 E. Carson Street ........ HU 1-2750
• SAN FRANCISCO, Calif. — 2076 Sutter Street ........ Fl 6-1571
• WATERBURY, Conn. — 6 John Street ......................- PL 6-6766
• WORCESTER, Mass. — 174 Millbury Street ...........  SW 8-2868
• YOUNGSTOWN 3, Ohio — 21 Fifth Avenue ...........  Rl 3-0440
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Lietuviško kryžiaus apsauga
Kryžius pasaulines parodos aikštėje tebestovi

1S VISUR j
Daugelis lietuvių teiraujasi 

apie lietuviškojo kryžiaus, bu
vusiojo pasaulinėje parodoje, 
likimą. Čia noriu keletą žinu
čių pateikti-

Komitetai tebeveikia.
Pasaulinė paroda pasibaigė, 

bet darbai nepasibaigė. Pasauli
nės parodos lietuvių komitetas 
dar tebeveikia, nors daug pa
viljonų jau baigiama griauti. 
Spėjama, kad parodos aikštė 
bus nuvalyta iki 1966 liepos 1 
ir perduota New Yonko miestui, 
kuris toj vietoj per keletą me
tų įrengs miesto parką. Pagal 
susitarimą lietuviškas kryžius 
pasiliks miesto panko papuoša
lu. Deja, jis tam reikalui nėra 
tinkamai pritaikintas.

Lietuviško kryžiaus apsauga.
Dar pasaulinės parodos me

tu, kai aikštėje veikė gausios 
sargybos ir paroda naktimis bū
davo uždaroma, lietuviška aikš
telė kentėjo: dingo net ketu
rios lietuviškos vėliavos, buvo 
pavogti bene 5 prožektoriai, ap
laužyta tvorelė, daug kartų ap
rautos gėlės. Šiuo metu paro-

KUN. A. BERNATONIO LAIŠKAS
Mielieji Amerikos Lietuviai, 
perduodamas Lietuvių Katalikų 
Misijos direktoriaus pareigas di
džiai gerbiamam kunigui dakta
rui Jonui Avižai, 8 Miunchen 2, 
Unterer Anger 17, nuoširdžiai 
noriu pareikšti savo giliausią pa
dėką Amerikos lietuviam, pre
latam, klebonam, vienuolijom , 
ii' kunigam, visom garbingom 
lietuvių organizacijom ir visiem 
lietuviam už penkiolikos metų 
nuolatinį mano rūpesčių atjau
timą ir visakeriopą pagalbą.

Lietuvių Misijos direktoriaus 
buvo ir pasilieka tikrai dideli 
rūpesčiai ir uždaviniai. Jie api
ma ne tik sielovadini darbą, 
bet ir karitatyvinį, socialinį, tau
tinį ir net dalinai politinį. Nuo 
kūdikio lopšelyje lig amžinybėn 
artėjančio senelio jam turi rū
pėti. Todėl labai prašau visus 
lietuvius dar su didesniu supra-

MINĖJIMAS IR VAIDINIMAS
CLEVELAND, OHIO.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyrius ir L.V. S. 
“RAMOVĖS” Clevelando sky
rius 1966 sausio 15 7 vai. vak. 
Lietuvių Klubo salėje. 6835 Su
perior Ave., Cleveland, Ohio, 
rengia Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Lietuvos minėji
mą.

Tuoj po minėjimo toje pa
čioje salėje rengiamas vaidini
mas. Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, vadov. ir režisuojant 
Z. Arlauskaitei-Mikšienei suvai
dins V. Alanto 4 valksmų ko
mediją ‘ ’Žmonos portretas’ ’. 
Tai nauja V. Alanto parašyta 
komedija.

TAUTINIAI ŠOKIAI Madison Square Garden lapkričio 13 manifestacijos metu. Nuotr. V. Maželio.

dos aikštėję griaunami paviljo
nai, bet aikštės vartai saugoja
mi. Stengiamasi apsaugoti ir lie
tuvišką aikštelę. Nuimti pro
žektoriai, vėliava nuleista, kry
žius aprištas specialia medžia
ga. Nupirkti geležiniai rėmai, 
kurie savo laiku saugojo Vati
kano paviljone “Pietą”. Paro
dos aikštę palikus atvirą nuo 
liepos 1, maža vilties, kad mū
sų dailus medžio kryžius, tvo
relės ir gėlės atlaikytų paaug
lių vandalizmą, kuris taip ne
gailestingas viešiesiem pamink
lam New Yorke.

Popiežius laimina lietuviu ko
mitetą.

Savo laiku buvo dedama 
daug pastangų, kad šv. Tėvas, 
lankydamas New Yorką ir Va
tikano paviljoną, aplankytų bei 
palaimintų lietuvišką kryžių. Šv. 
Tėvas kryžiaus nesuskubo ap
lankyti, bet lapkričio 22 vice
pirmininkui P. Vyteniui padė
kojo už gražias komiteto pas
tangas ir prisiuntė popiežiškąjį 
palaiminimą komitetui ir jo 
darbams. Šalia Vatikano pav il

tiniu ir meile paremti naujojo 
Sielovado Vadovo rūpesčius 
ir darbus.

Penkiolika metų gyvenau Va
sario 16-tos gimnazijos rūpes
čiais, jos vargais ir laimėjimais. 
Šią gimnaziją — mūsų visų 
bendra vargo meilės auka išlai
kyti ir tobulinti. Neleiskime sa
vęs apgaudinėti skleidžiamais 
gandais ir netikslia kritika.

Savo maldoje prašysiu Dieviš
kojo Kūdikio Jums visiems gau
sios palaimos, o mūsų kenčian
čiai tautai greičiau sulaukti lais
vės ir tikros taikos. Savo mie
luosius prietelius prašau priim
ti šias eilutes kaip mano asme
niškus Šv. Kalėdų sveikinimus 
ir Naujų Metų linkėjimus.

Su tikra meile ir dėkingumu
Kristuje Jūsų

Tėv. Alfonsas Bernatonis

Pirmą kartą šis veikalas su
vaidintas Detroite š.m. lapkri
čio 6. Detroito korespondentas 
rašo, kad publika vos tilpo sa
lėje.

Salėje vietos bus numeruo
tos. Kvietimus galima įsigyti iš 
anksto pas Alto sk. narius, mi- 
nėjimo-vaidinimo dieną prie sa
lės nuo 5 vai. vak. Po vaidini
mo seks vaišės ir šokiai.

Detroito Dramos Mėgėjų Sam 
būris nėra apvylęs ir šį kartą 
duos progos pasijuokti iš rea
laus gyvenimo. Prašoma nesi- 
vėlinti, nes minėjimas bus pra
dėtas punktualiai. Rengėjai. 

jono lietuviškas kryžius buvo 
vienintelis katalikų pasireiški
mas pasaulinėje parodoje.

Lietuviu komiteto veikla.
Pasaulinė paroda užsidarė, 

bet dar liko daug neužbaigtų 
sąskaitų. Per 2 metus 'komite
tas sukaupė ir išleido per 29, 
000 d 3'1. Ižde tebėra 100 del. 
Komiteto žinioje yra dar per 
700 parodos ženkliukų, daug 
programų ir per 20,0 0 0 kry
žiaus atvirukų. Deja, iš to tur
to nesitikima pajamų. Komite
tas dar 1964 vasarą įmokėjo 
1,000 dolerių, kad būtų pada
rytas Lietuvių Dienos filmas. 
Filmas iki šiol nepristatytas ko
mitetui, o įmokėtus pinigus, 
kažin ar ir per teismą bus ga
lima atgauti. Tuo tarpu komi
tetas dar tebeturi finansinių įsi
pareigojimų, pvz., kad ir simbo
liškai šiek tiek atsilyginti lietu
viškai spaudai, kuri taip nuo
širdžiai rėmė visas 'komiteto pa
stangas iškelti Lietuvos vėliavą 
ir išgarsinti jos vargus New 
Yorko pasaulinėje parodoje.

—•—

Balfo mėnuo.
Lapkričio mėn. Balfo Cent

ras turėjo 5,432 dol. pajamų ir 
5.761 išlaidų. Didžioji pajamų 
dalis buvo aukos bendrai šal
pai — 4,408 doleriai. Vasario 
16 gimnazijai pasiųsta 1,078 
dol., Vokietijos lietuviams nu
siųsta grynais pinigais 944 dole
riai. Be to, lapkričio mėn. Bal
fo Centras išsiuntė 83 indivi
dualias siuntas — maisto, vais
tų ir knygų. Balfo Centrui pa-

NORWOOD, MASS.
Norwood, Mass. — L.R.K. 

Federacijos 10 skyriaus susirin
kimas įvyko gruodžio 4. Aptar
ta skyriaus reikalai, kalbėta 
apie Vasario 16 minėjimą.

Alto skyriaus valdyba pasi
kvietė Federacijos skyriaus val
dybos narius ir jiem pareiškė, 
kad Alto susirinkime sumany
ta Vasario 16 minėjimą reng
ti nesudarant bendros komisi
jos. Vienais metais rengtų Fe 
deracijos skyrius, kitais Alto 
skyrius.

L.R.K. Federacijos 10-tas 
skyrius nuo pat Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo kas 
meta ruošdavo Lietuvos ne
priklausomybės sukakties mi
nėjimus. Vėliau, įsteigus Alto 
skyrių, ir jis ruošdavo Vasario 
16 minėjimus. 1958 balandžio 
26 buvo sudaryta bendra ko
misija po 3 atstovus iš Federa 
cijos ir Aito. Taip buvo rengia
mi bendri Vasario 16 minėji
mai. Tik prieš dvejus metus 
Alto skyriaus atstovai ėmė 
reikšti nepasitenkinimą Fede
racijos skyriaus skiriamu ben- 
dren komisijon asmeniu. Fe
deracijos skyrius pareiškė, kad 
ne Alto skyriaus reikalas, kokį

PASAULINĘ PARODĄ prisimenant. Better Living paviljono direktoriui įteikiamas lietuviškas kryžius. Tai 
buvo padėka, kad leido nemokamai išstatyti lietuviškas lėles. Iš k. į d. A. Savicunaš, K. Genevich — vice- 
pirm. ir i±d. F. MacLeod, Art duRivage — Better Living Centro direktorius, A. Petrash, Regina Budrys 
— Lietuviškių Lėlių Komiteto garbės narė, L. Paulik, H. Pavilonis, M. Virbickas, H. Michalski. Atsiklaupę: 
B. Spūdis ir A. Binkins. Nuotraukoje nėra H. Kulber, L. Stukas, O. Brady, A. Merker, I. Misunas, I. San- 
danavičius, H. Vents ir M. Žukauskas. Nuotr. C. Binkius.

prašius Lietuvių Enciklopedi - 
jos atsiliepė net penki gerada
riai. Enciklopedija jau gauta ir 
siunčiama lietuviams mokslei
viams į Angliją.

Gruodžio mėn. pradžioje į 
Balfo Centrą aukos gimnazijai 
■plaukė gausiau nei kitais lai- 
kais. Gruodžio 15 Balfas per- šiaurę
siuntė gimnazijai 3,215 dolerių. 
Tai daugiausia specialaus ko
miteto ir kun. B. Suginto su
rinktos aukos. Tačiau iš auko
tojų laiškų matyti, kad vieši 
pagrįsti ar nepagrįsti priekaiš
tai gimnazijai žymiai sunkina 
aukų rinkimą.

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalu Vedėjas

asmenį Federacijos skyrius ski
ria į komisiją. Federacijos sky
rius niekuomet nesipriešino Al
to skyriaus paskirtam asme
niui. c

Tekieji Aplinkybėm susida
rius, Federacijos 10 skyriaus 
susirinkime pasisakyta —'tegu 
Alto skyrius rengia minėjimą 
atskirai. Tačiau apgailėtina, kad 
kai kurie asmenys, pirmiau rei
kalavę -bendrai rengti minėji
mus, dabar reikalauja atskirai.

Federacijos 10 skyriaus val
dybą dabar sudaro: dvasios va
das kleb. kun. A. Abračinskas, 
pirm. V.J. Kudirka, vicepirm. 
Petras Jaras, rašt. O. Paznio- 
kaitė. iždininkas D. Razulevi- 
čius.

Mirė mūsų parapijos vikaro 
kun. A. Janušonio tėvelis. Fe
deracijos 10 skyrius užprašė 
mišias, dalyvavo laidotuvėse, 
kun. Janošoniui reiškia gilią 
užuojautą. Vincas J. Kudirka 

Washington, D.C.
Washingtono Lietuvių Mote

rų Klubas lapkričio 6 suruošė 
tradicinį rudens balių gražioje 
Washington Hotel” salėje, ku-
ris praėjo su dideliu pasiseki
mu. Alg. Petrutis nuotaikingai 
pravedė visą programą įterpda
mas gyažaus humoro. Progra
ma atliko mūsų studentai: Va - 
karė Aistytė, Dalia Puzinaus- 
kaitė, Elena Jurgėlaitė, T. Va- 
saitis. Publika ‘labai šiltai pri
ėmė jaunųjų studentų pasiro
dymą.
Klubo pirmininkė Brcnė Taut- 

vilienė nuoširdžiai padėkojo A’f. 
Petručiui ir jaunimui už gražiai 
atliktą programą ir talkininka
vimą Moterų Klubui. Svečių bu
vo iš Baltimorės, New Yorko ir 
kitų kaimyninių miestų. Veikė 
gražiai paruoštas bufetas, ku
riuo rūpinosi klubo vicepirm. 
E. Kačinskienė, Ofrosimovienė 
ir Puodžiūnienė. Loteriją prave
dė Rūta Penkiūnienė, Regina 
Petrutienė ir Daiva Barzdukie- 
nė.

Iš gauto pelno Moterų Klu
bas paskyrė: Washington© Lie
tuvių šeštadieninei mokyklai 
100 dol. ir Vasario 16 d. gim-
nazijai Vokietijoje 50 dol.

Studentų ateitininkų žiemos stovykla
Studentų Ateitininkų žiemos 

stovykla bus gruodžio 29-sausio 
1 Round-up Lake, Ohio.

Važiuoti: Ohio Turnpike iki 
exit 13 (Streetsboro) iš ten į 

— route 14; už maž-
daug 15 mylių sukti į dešinę į 
route 82, pervažiuoti Aurora 
miestelį (junction 43), už ke
turių mylių bus lenta: Round up 
Lake Park — main entrance. 
Šis įvažiavimas žiemą uždary
tas; važiuoti iki sekančio — of
fice entrance. Ten sukti ir su
stoti prie namo.

Kas nori, gali atvažiuoti gruo
džio 28 vakare.

Mokėti: 20 dol., iš jų 5 dol. 
kaip užstatas skubiai siunčia
mi Danutei Polteraitytei, 1982- 
ęžth Street, Detroit, Michigan , 
48216.

HARTFORD, CONN.
Gruodžio 5 įvyko LRKSA 89 

kuopos metinis susirinkimas. 
10 vai. rytą išklausytos mišios 
ir pamokslas.

Po mišių lietuvių parapijos 
svetainėje buvo narių susirin
kimas, kurį pradėjo kucpos pir
mininkas Juozas Grinius. Su
kalbėta malda. Protokolą per
skaitė Andrius Pateckas, o apie 
iždo stovį pranešimą padarė 
Juozas Leonaitis.

Pirmininkas pranešė, kad bu
vęs suruoštas su katalikių mo
terų organizacija gražus paren
gimas su parodėle, laimėjimais 
ir pietumis. 'Pelno gauta 191 
dol.

Paaiškinta, kad L.R.K.S.-mo 
Co-anecticuto apskrities savo 
80 metų gyvavimo sukakčiai at
žymėti yra numačiusi ateinan
čių metų birželio 12 ar 20 d. 
surengti šaunų pikniką. Gi ši 
Hartfordo kuopa yra užplana
vusi surengti koncertą ar fil
mų vakarą.

Svarbiausias L.R.K.S-mo Con- 
neetieuto apskrities tikslas — 
tai naujų narių verbavimas. 
Apskrities suvažiavime Water- 
buryje pri imta šiuo reikalu 
svarbi rezoliucija, kurioje nu
matyta kreiptis į vietos klebo
nus, prašant šią LRKS-mo or
ganizaciją išpopuliarinti ir pa
dėti į ją pritraukti daugiau na
rių. L.R.K. S-mas yra stiprus, 
duoda geras pašalpas apsidrau- 
dusiems. tad lietuviai, ypač jau
nimas, turėtų jąja susidomėti.

Į naują valdybą išrinkti: Juo
zas Grinius — pirmininkas. Mi
kas Petrauskas — vicepirminin
kas. Boleslovas Sitkus —proto-

Gruodžio 12 d. Moterų Klu
bas turėjo visuotinį susirinki
mą ir arbatėlę pp. Kačinskų 
namuose. Po veiklos pranešimo 
ir apyskaitos buvo išrinkta nau
ja Klubo Valdyba: B. Tautvilie- 
nė, E. Kačinskienė, L. Eurkie- 
nė, I. Laučkienė, L. Platerienė. 
E. Vilimienė ir S. Ofrosimovie-
nė.

Atsivežti: patalyne ir paklo
des, pagalvi, pačiūžas, “tabog- 
gans” ir kitas sporto priemo
nes.

Vadovauja: Stasys Rudys — 
komendantas, Giedrė Bajorūnai
tė — merg. vadovė, Arūnas Ud- 
rys — bern. vadovas. Arvydas 
Bičiūnas — “vidaus reikalų” 
vadovas (šefas).

Studijų tema: Tautiškumo 
klausimas 25 metų perspektyvo
je. Prelegentai: dr. V. Vardys— 
At-kų Federacijos Tarybos pir
mininkas, Rimvydas Šliažas, Vy
tautas Kamantas — PLB jauni
mo reikalų vedėjas — ir kiti.

Atskirus vakarus rengia: tarp
tautinę naktį — Detroito drau
govė. poezijos iš laisvos kūry
bos — Remigijus Sužiedėlis ir 
kolektyvas, N. Metų sutikimą 
— Centro Valdyba.SAS 

kolų sekretorius, Vaclovas Bal
čiūnas — iždininkas ir Ona 
Kaunetienė — kasininkė.

Balfui kuopą paskyrė 10 dol. 
auką. Kitas susirinkimas bus 
sausio 9 d. (Paprastai kuojos 
susirinkimai būną kiekvieno 
mėnesio pirmą sekmadienį!

Susirinkimas baigtas skaniais 
pusryčiais.

Lietuvių klubo nepašalpinio 
skyriaus kalėdinė vakarienė i- 
vyko gruodžio 11 klubo patalpo
se. Susirinko gana didokas na
rių ir svečių būrys.

Vakarienę pradėjo savo kal
ba buvęs nepašalpinio skyriaus 
pirmininkas Kazys Mikalauskas, 
apibūdinęs šio skyriaus veiklą 
ir susijungimo su pašalpiniu 
skyrium aplinkybes. Jis pažy
mėjo. kad ši vakarienė nepašal
pinio skyriaus yra paskutinė. 
L.A.P. klubo pirmininkas Tho
mas, priešingai, pažymėjo, kad 
ši vakarienė yra pirmutinė jau 
susijungusių abiejų klubu. Pasi
džiaugė. kad dabar, susijungus 
naujoms jėgoms, klubas pagy
vins savo veiklą. Dar kalbėjo 
nepašalpinio skyriaus sekreto
rius Jonas Bernotas ir šio sky
riaus prieš 25 metus Įsteigėjas 
•Vladas Čekanauskas -Chase. 
Vakarienė buvo puiki. Ją su
ruošė šio skyriaus narės: Ona 
Jusinienė. Katarina Degutienė, 
Ona Radžiuvienė. Ona Brazaus
kienė, Marija Ba'.tulionicnė ir 
Konstancija Milerienė. Nepašal- 
pinis klubo skyrius buvo numa
tęs surengti ir savo gyvavimo 
25 m. sukakties minėjimą sau
sio 29. Tą mintį palaiko klubo 
pirmininkas Joseph Thomas. 
Tad. greičiausiai, hartfordiečiai 
dar turės gražų parengimą su 
skania vakariene.

P.S. Ankstesnėje žinutėje iš 
Hartfordo pamiršta paminėti, 
kad žygiui į Jungtines Tautas 
paremti komitetas “Darbinin
kui” ir “Draugui” už rūpestin
gą žinių apie žygio reikalus at
spausdinimą paskyrė auką po

5 dol. J. Bernotas

— Vyriausias Lietuvos Išiais 
vinimo Komitetas Kalėdų šven
čių ir N. Metų proga ial,o: ap- 
lankykim mintim vieni kitus, 
visi visus, kurie laisvėj be tė
vynės ir kurie tėvynėje be lais
vės. Sveikinki m nepalūžusius 
valioj būti laisviems, tvirtinki:*! 
pasitikėjimą Lietuvos laiv.c> 
kovos prasmingumu ir balinu 
laimėjimu.
— Alto Centro Vaidyba šven
čių proga sveikina visus patrio
tinius lietuvius Jungtinėse A- 
merrkos Valstybėse. Visiem lin
ki geriausių ir sėkmingiausių 
N. Metų. Ta pačia proga reiškia 
vilti, kad 1966 m. su nemažes
niu ryžtu bus dirbama Lietuvos 
išlaisvinimui.

— Altas gavo 500 dolerių 
palikimą pagal testamentą mi
rusio Dominika Bernatavičiaus 
iš PowLucke t, R.I.

— Saleziečiu gimnazijos di - 
rektorius kun. Pranas Gavėnas 
švenčių proga sveikina Darbi
ninko redakciją ir administ
raciją, gimnazijos rėmėjus, ge
radarius, visiems linkėdamas ir 
melsdamas gausių Viešpaties 
malonių.

Kun. Antanas Čeponis, ilges
nį laiką gyvenęs Miami ir 
ėjęs atsakingas pareigas vysku
po kanceliarijoj, gavo naują pa
skyrimą klebonu i St. Bedes 
Catholic Church parapiją. Key 
West. Florida. Ten kun. Ama
nas turėsiąs Įdėti darbo, iki vis
ką sutvarkysiąs kaip reikiant. 
Drauge su juo apsigyveno jo 
motulė. Ona čeponienė.

— Juozo Jakubonio Įpėdiniam 
Prieš metus New Jersey val
stybėje pasimirė Juozas Jaku
bonis, palikdamas šiek tiek tur
to. Turimomis žiniomis jis buvo 
■kilęs iš Pasvalio apylinkės ir 
turėjo Lietuvoje seserį, bet ve- 
licnies draugai nežino nei jos 
vardo, nei ištekėjusios pavar
dės. Nesuradus valionies gimi
nių, turtas attieks valstybei.

Juozo Jakubonio giminės ar
ba apie juos žinantieji malonė
kite rašyti Lietuvos Generali
niam Konsulatui New Yorke: 
Consulate General of Lithuania, 
41 West 82 St., New York, N. 
Y. 10024.

— Tarailai ar Tareilos, kitę iš 
Varėnos apylinkės, turi teisę i 
nedideli palikimą. Amerikoje 
gyvenusieji vyresnieji išmirę, 
o apie okupuotoje Lietuvoje gy
venančius irgi trūksta žinių. Ta
railų šeimą gerai pažinusi vie
na ponia J. Digeon. anksčiau 
gyveno Linden, N.J.. bet da
bar Kais jos adresas irgi nežino
mas. Tarailai arba apie juos ži
nantieji malcnėkite ta pranešti 
Lietuvos Generaliniam Konsula
tui New Yonke: Consulate Ge
neral of Lithuania. 41 West 
82nd Street, N.Y. 10024.

DOVANA 
KALĖDOM

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

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

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

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

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

DARBININKO
Administracija



Christmas Blessings

LIBERTY 
OPTICAL MEG. 

CO

.Christmas Greetings!

TOWN ROSE 
BAKE SHOP

Christmas Greetings!
DENVILLE ESSO STATION

Open 7 days a Week 
Quality Products and Service 

Ignition Work — Motor Tune ups 
30 Main St. Denville. NJ.

Calll 201 627-0728

darbininkas 1965 m., gruodžio 21 d.t nr. 84.

A Happy Holy Season to Al! 
Our Friends and Patrons

HAP’S

Mfrgs of Distinctive
OPTICAL FRAMES

380 Verona 
Newark. N.J. 

Call 201 -484-4100

542 E. 14th Street 
New York City 

CALL OR 31164

i Christmas Greetings

NICK D'ALOISIO 
AND SONSft

Christmas Blessings
i    J I
ft TRIONFETTI'S RESTAURANT I
ft « ft4 S °
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Christmas Blessings

ORLANDO
SIMONETTI

The Finest Italian Cuisine

Custom Made Kitchens
Formica Tops

Milford Ave., Dumont, N.J.
Easy Payment Plan 

Phone: 384-7419

5

fta
ft4

FOR THE FINEST .
OF INSURANCE

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

5009 Broadway 
New York City 

LO 9-4024

Merry Christmas and 
a Happy New Year from

BAR

ft
4

PARADISE
& LIQUOR 

STORE 
Favorite for

5

ft

Your
Wine

Open 7 days a week 
Corner of Chamber 

and Locust 
TRENTON. N.J.

Phone 609 - 392-9865

Christmas Greetings
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ft
4

ft
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RALPH. T. PRESTON 
INC 

MARINE CONTRACTORS 
Dock Building 
Pile Driving 

Steel and Wood 
Bulk Heading & Jetties 

Call 516 
GR 7-0005 or GR 7-1092 

Sterling Street 
Greenport L.I. N.Y.

Christmas Blessings

s 
4

TONY'S 
AMERICAN 

SERVICE

f and Banquets up to 50 Persons
I600 Chesnut Ave. 

Trenton, N. J. 
Phone: 609 392-5562

Merry Chrsitmas and 
Happy New Year

9
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Christmas Blessings

TWIN CASTLE 
NURSING AND 

CONVALESCENT HOME 
For Those who Desire 

the Finest 
Mt. Arlington:

Lake Hopatcong, N.J.
Call 201 398-0255

Merrv Christmas!

VENUS DINER

Open 7 days a Week 
For Fine Food and Service

U.S. Highway 22 and 
Chestnut Street

Call 201 688-0267

Christmas Greetings

VIKING PUMP CO.

1095 Peterson Lane 
Secaucus. N. J.

201 UNion 4-2173

Christmas Greetings

VILLA MARIA

$
DELKO 

TRANSMISSIONS CORP.

We Guarantee AH our Work |

2102 Webster Ave. Bronx, N.Y. ft
S Call LU 4-3060 ft
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WILLIAMS AND HIBLER

Lumber and Coal

Liberty Street 
Hackettstown, N.J. 
Call 201 - 852-0100

Holiday Greetings
WILLIAM A. MARTIN 
FUNERAL HOME INC.

536 Sterling Place. 
Brooklyn, N.Y.

Corner Classon Ave.
Superior Funeral Service
Minimum Cost. Every Wish 

Observed — Air Conditioned
Chapels in all Localities 

i 24 hour Service — NE 8-6821 

į..............
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Christmas Greetings

WILLIAM J. SCULLY INC.

41 E. 42 St.
New York City
Call MU 2-5991
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Tires, Tubes. Batteries 
Accessories .

Minor Repairs 
Ptoad Calls

Phone 201 - 684-9386 
100 Union Blvd. 
TOTOWA. N.J.

For the Finest of Cuisine

i

109 W. 46th Street 
New Yoik City 
Call CI 5-0688

I ft Christmas Greetings!

YONKE AUTO BODY

Week
Motto

ft a
I

1 CHRISTMAS GREETINGS
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DINER
Street
Stream
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TULSA 
99 4th 
Valley

Open 7 days a week
Bring the children for 

Sunday Dinner 
Call 516 LO 1-6410 

Also
Golden Eagle Diner 

269 Route 110 
Huntington Station 

516 MY 2-2923

SEASON S GREETINGS 
TO OUR 

FRIENDS AND PATRONS

VINCENT & NEAL 
RESTAURANT

For the Finest 
of Cuisine 

120 East 40th Street 
New York City 

YU 6-6434

Christmas Greetings

WILLIAM A. KING 
LUMBER 

COMPANY

GOLDEN BRIDGE

New York City 
914-RO 9-4665

4
1

Christmas Greetings 4
U.S. ABSTRACT CORP. |

ESQUIRE ABSTRACT CORP. I
Frederick J. Barto and |

Leo Barto — Agents for Lcger I
Title Insurance co.

Complete Insurance Service 
Title Insurance Available 

1551 Franklin Ave. 
Mineola. N. Y.

Call 516 PI 1-4747

I

Merry Christmas!

I
WALTER SCHERER'S 

DELICATESSEN

270 Jamaica Ave.
BROOKLYN. N.Y.

Call AP 7-0215

Seasons Greetings

I
ft

v a

I

WEST 
REALTY

BERGEN 
COMPANY

For the Finest in Real Estate

491 West Side Ave. 
Jersey City. N.J.
201 HE 4-2263

WILKS HEARING 
AID CENTER

1 Cualitone — Widex, Zenith

317 Central Ave.

S

Lawrence, L. L, N. Y. 
Call 516 FR 1-1124 

Mr. Sidney P. Wilks

HOURS
Monday to Saturday 

6 AM to 10 PM 
Sunday 6 AM to 6 PM 

997 Ambov Avenue 
EDISON N.J.

Call 
201 - 549-4583

Seasons Greetings

“One of America’s Largest 
Operators of Tours’’ 

Comfortable - Modern 
Charter Buses for all Occasions 

Group travel anywjiere in 
America

One day - week end or longer 
Low rates Bonded 

201 W. 41st Street 
(Nr. 7th Ave.)

New York City 
BRyant 9-1000

Christmas Greetings 
to all our Friends and Patrons

HAIR STYLING 
by

SPECIALIZING IN ALL 
FIELDS OF 

BEAUTY CULTURE 
Garfield & Pacific Aves. 

Wildwood, N.J. 
Call 609 - 522-7151 
---- Free Parking -----

Christmas Greetings

SHELL SERVICE

Open 7 days a week 
MAJOR REPAIRS 
GENERAL AUTO 

REPAIRS 
We also do 

SNOW PLOWING 
Willow & Sycamore Ave 

Little Silver, N.J. 
Call 201 - 741-9602

Happy

LOREN GULF

9. ft 
?
ft 
9 ft

%

H o 1 i <1 a y

ALBERT MAIER PORK STORE

1927 Washington Ave.. 
Bronx. N.Y.

Tel TR 8-8193

9 
B

9 ft 
9 a 
9 a 
9

Christ m a s

F.W. WOOLWORTH AND

46 Ea«-t. 23rd St. 
NEW YORK CITY 

AL 4-8541

CO.

Christmas Greetings

a
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ft 9 
ft Christmas B 1 e

Seasons

A. OTTAVINO CO.

80-60 Pitkin Ave.. Ozone Park
VI 8-9404

«7<J-45 Metropolitan Ave.
ft Middle Village, N.Y. DA 6-0838
^79

«
«

§
i
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9 
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FRED’S BARBER SHOP

Holiday

BUHL and Caffrey 
Electricians

35 Hudson St.

Call 201 483-0130

CHARLES PETER NAGEL 
FUNERAL HOME

352 E. 87th St. 
New York City 

AT 9-2221

Holiday

COSTANZO BROS.
John and Joseph 

Machine Shop Work Precision 
Guaranteed Service

314 Evergreen Ave.. 
Brooklyn. N.Y.

May we serve you?

Happy Holidays
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210 w. 50th. st. 
NEW YORK CITY 

CO 5-9698 
Discreet Good Grnomin°roilrRazor 

Cuts by Parisian Stylists 
Master Barber. 

Academic de Paris

9
ft
«
ft
9
9
* JERSEY CITY STATE COLLEGE
ft
9.
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9
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ft
9
B
9- it s^TSS'SįrS^ie^tįs^tjr-

9
ft
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2039 Kennedy Boulevard 
Jersey City. NJ.

Phone: 201 432-6000 -

Christmas Greetings!

JOHN ESPOSITO MEMORIAL 
COMPANY INC.

Opp. St. Charles Cemetery

Holiday

FRANK’S AUTO SERVICE

Formerly Silvio's 
Scientific Auto Service 

Repairs on All Makes of Cars 
Foregn and Domestic

1495 Inwood Ave. Bronx. N.Y.
TR 8-4250 

Frank Cassar. Prop.

Christmas Blessings

HARRY S. ROWLAND, SR.

Real Estate and Insurance

17 Broad Street 
Eatontown. N.J. 

Call 201 542-0228

Happy Holidays

HARRISON AUTO 
BODY WORKS

Experts In Auto Paintin;

21 Osborne Road. 
Harrison. N.Y.

TE 5-3060
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Use Exit 35 Southern State Pk.
1250 N. Wellwood ave.

North Babylon. L.I.
516-CH 9-2921

Christmas Greetings

JOHN T.-GALLAGHER 
FUNERAL HOME INC.

2549 Church Ave. 
Brooklyn. N.Y.

IN 2-2200

Christmas Greetings

JOSE RODRIGUEZ
. General Contractor

Painting Plastering Papering 
Phone 201— 624-5144 

253 Littleton Ave.. 
NEWARK. N.J.

Christmas Greetings!

J. STRONG 
MOVING AND STORAGE

Local Lon°' Distance 24 hr. 
Service — Free Estimates 

PR 8-1084 
1770 — FULTON ST. 

Broonlyn. N.Y.

Open 5 days a
Service is our

3607 Budd Place
Flushing. N.Y.

Call FL 8-5508 ask for 
Mr. John Yonke

Christmas Greetings!

ZUCCARO BEAUTY SALON

Late Nite Thurs.day 8 P.M. 
Our Specialty is Pleasing our 

Customers 
422 38th St. 

Coiner of Bergen Line Ave. 
Union City, N.J. 

Call 201 867-4291

Holiday Greetings

ALICE & MARY

FRENCH INVISIBLE 
WEAVING 

On all Fabrics 
Weavers to the Trade 

and Individuals

2 West 45th Street 
(near Fifth Ave.) 

Room 1504 N. Y. C 
MU 7-0867

I

I
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Christmas Greetings!

THE AMERICAN 
NEWS CO

ii

1

1

131 Varick Street 
New York 13, N. Y. 
May We Serve You?

Call AL 5-51,00

for prompt 
Service and Delivery
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Good Courteous Service 
Motor - Generator - Repairs 

Tires - Batteries - Accessories 
One step winter protection 

We also do machine shop work 
South Broad & Greenwood 

Trenton, N. J.
Call 609 - 695-9890 

LOREN JOHNS Prop.

Holiday Greetings

The Distillers

Ltd
800 Edgar Road West

LINDEN, N.J. 
201 - 486-4400

SEASONS GREETINGS 
and our best wishes 

to our Friends and Patrons

Dine at Staten Islands 
New Restaurant

Triinarche’s
Early American Atmosphere • 

Business Mens’ Luncheons - Dinners 
' Alacarte Catering
Fine Wines - Liquors - Cocktails
For pleasant relaxed dining cell

EL 1-7755 or EL 1-9898 
1650 HYLAN BLVD.

DONGAN HILLS. S. L. N. Y.

Holiday Greetings 
ANDREAS HAIR STYLIST 

Wizard at Scissors and 
Razor Shaping

Latest Fru-Fni. carefree haircut 
Electric Comb Method 
eliminates hair dryer. 
CUSTOM WluL^iS 

AND WIGS 
OUR SPECIALTY 
Free consultation

49 West 8th Street. New York City 
opposite 8th St. Movie House 

GR 7-2289 — GR 5-9135
2141 Broadway at 75th Street 

SC 4-7977
Open Eves Est. 1935
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THE CHARLES SCHEURLE 
FUNERAL HOME

Disunity and Understanding 
Within the Means of All - j 

Hour Service— Parkin? Available 
6119 Tvler Pl. West New York.

' NEW JERSEY
PHONE: UN 7-1S01

Christmas Blessings!

Mr. Paul Caroinal 
DELSOMMA RESTAURANT 

266 West 47th St.. 
NEW YORK CITY 

An immaculate atmosphere where 
delicious food is dispensed at 

reasonable prices 
For Reservations PL 7-9079

DON’S LUMBER YARD

Builders Supplies —Builders 
Hardware

Don’z Wholesale Supply Co.

438 Broad St. 201 PI 3-7300 
Bloomfield. N.J.

Holiday Greetings

Dr. EDWARD MOUNT 
DR. RICHARD MORRELL

Chiropractic Service

44 Tulip Ave. 
Floral Park. Li.. N.Y.

GE 7-2264
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Christmas Blessings

HEATHCOTE SERVICE CENTER
Merry Christmas!

9 
ft
9 
ft
9. 
ft

Heathcote Road and Weaver St. 
Scarsdale. N.Y.

Complete Auto Repairs 
24 Hour Towing Service 
SC 3-1568 for prompt service914

Christmas Greetings

HEATHER REST HOME

A Home Away From Home

24 Fifth Ave. 
Bavshore. L.I. N.Y. 

516 MO 6-8469

Christmas Greetings

HILLSIDE HOUSE 
CATERERS

For the Finest in Catering

206-10 Hillside Avenue 
Hollis. Long Island 

call HO 5-7788

ftf
HOTEL GRAMERCY PARK

I Daily

Christmas Greetings

t

H o 1 i d ay Greetings 
f EDENWALD CONTRACTING CO. ft 

151-45 Sixth Rd.

Whitestone, N.Y.

IN 1-3000

9

Holiday Greetings

EL. FARO RESTAURANT

The Finest of Foods

823 Greenwich St. 
New York Citv 

CH 2-9566

9„ft««sft
I
f
9
ftLEDDENS HOUSE OF GLASS9.ft
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9
ft'

Grove Street and Parkway

Cherrv Hill. N.J.
Call 609 NO 3-2661
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f
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Monthly — Yearly Rates 
Banquet Facilities

Lexinerton Ave at 21st. St.
NEW YORK CITY GR 5-4320

Christmas Blessings

G. SANTINI
AND Co. Inc.

Local and Long Distance
Moving and Storage

Packing Crating Shiipping
Agent U.S. Van Lines

?. 1118 Longwood Av. • Bronx. N.Y. «
DA 9-7400 £
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Christmas Blessings!

ITALIA NISSIMO RESTAURANT

A Merry Christmas

LICHEE RESTAURANT
Chinese Food at its Finest

226 W. Front St.
Plainfield. N.J. (201) P L7-2007 

Open Daily- and Sundav 
Reservations Suggested 
Your Host Roger Fung

H o 1 i d a y

LUIGIS CATERING
Specialists

1469 Westchester Ave.
Iron.x. N.Y. - TI 2-6200

Merry Christmas and 
a Happy New Year

MARGARETTA VILLA

Unexcelled Italian Cuisine

3338 Hillside Ave. 
New Hvde Park. L.I. N.Y.

516-PI 6-8323

Christmas Greetings

MICHAEL STORAGE COMPANY

Moving and Storage 
Local and Long Distance

1771 Jerome Ave (at 176th St.» 
Bronx. N. Y. 

Call LU 7-1600

422-3rd Ave. N. Y. C. 
Between 29th and 30th. St. 

MU 4-8677
Enjoy Italian Cuisine at its best 

Fine Imported and Domestic 
Wines and Liquors

Christmas Blessings

ft 
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ft

8

Christmas Greetings

MIRAMAR FINEST CUISINE

Scamp. Duckling Flambe 
Free Garage 6 P.M. to 1 P.M.

10 E. 46th St. New York Citv 
MU 7-1096

Holiday Greetings

ENGLISH BROTHERS 
FUNERAL HOME INC.

2203 — Ave. Z. 
Brooklyn. N. Y. 

SH 3-8459

JERRY AND PHYLLIS NAGS 
HEAD INN

« 139 East 34 ST.J NEW YORK CITY .
MU 4-8226J A great talent showcase 

#No Minimum Dancinvg every 
Į Night
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Merry Christmas and 
a Happy New Year

MONTI TILE COMPANY

94-23 46th. Ave. 
ELMHURST. L.I N.Y.

Call HA 4-9787
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Linksmų Švenčių! Jamaica Polish National Home, Ine
JUOZAS GARSZVA

Nuotr. V. MaželioATEINA ŠIEMA

1
SERVICE

t

Ine

f. 
F

ft

PRESCRIPTION SPECIALISTS
Murray Gilman, B.S. & Robert 1. Weicks, B.S. 

GLemnore 3-1569t
t 948 Broadway, cor. Myrtle

! THE LEVY STATIONERY CO., Inc.
Stationery - Printing - Furniture • Typwriters sold, serviced, repaired 

Filling*Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies
F 241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.

Phone STagg 2-8669

LINKSMŲ ŠVENČIŲ
STEPHEN AROMISKIS

Joyous Holiday Greetings’
BENNETT PHARMACY

(ARMAKAUSKAS) J
Graborius Balsamuotojas Modemiška Koplyčia *

423 Metropolitan Ave. Brooklyn, N. Y. i
Tel. EVergreen 7-4335 i

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. B ALTON, Licensed Manager
660 Grand Street Brooklyn 11, N. Y. 1

STagg 2-5043 ’

GRABORIUS - BALZAMUOTOJAS į
231 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. ;i

EVergreen 8-9770 J

1 Linksmų Švenčių
S CARROLL FUNERAL HOME, Inc

ATSIUSTA PAMINĖTI
ŠALTINIS, spalio mėn. nume

ris. Leidžiamas Nortingham An-

į PETRAS KARALIUS, savininkas
į Laidotuvių direktorius ir balzamuotoj as
i 74 Providence Street Worcester, Mass.

PL 4-6757 PL 4-1165
glijoje. laidžią ŠV. Kazimiera 

f Season’s Greetings *

FUNERAL HOME
280 Chestnut Street New Britain, Conn

Tel. BA 9-1181

Sąjunga, redaguoja įkun. S. Ma
tulis, MIC.

i

F 
F 
F 
i 
F 
F 
F 
F 
F

Public Dance Hall - Picnic Grounds - Meeting Rooms 
available for all occasions

Tel. RE 9-9647
108-11 Sutphin Blvd. , Jamaica, N. Y.

Best Wishes for a Merry Christmas and Happy Neu' Year
Virginia 6-9683 Road Service

SEASON’S GREETINGS

JOHN J. MEGIEL, INC
FUNERAL DIRECTORS 

------  Air Conditioned Chapels - 
64-18 Flushing Ave. 

DAvenport 6-1790 -91
Mašpcth

Seasons Greetings

THEODORE WOLINNIN, Inc

KARYS, nr. 9 — lapkričio 
mėn. numeris. Rašo: A. Rėklai
tis — Lietuvos kariuomenė, A. 
Budreckis — Kosciuškos sukili
mas Lietuvoje, R. Liormanas— 
Spalio 9 diena 1920 Vilniuje, 
Butegeidietis — Epizodas iš 
Lietuvos nepriklausomybės ko
vų su mūsų pietų kaimynu. P. 
Žilys —- Suomių Sovietų karas 
1939-1940, šaulių skyrius, ap
žvalgos ir k. Leidžia L.V.S.R.a- 
movės New York o skyrius, re
daktorius Zigmas Raulinaitis.

f E. JOSEPH ZEBROWSKI Z
S 123 E. 7th STREET • GRamercy 5-1437 • New York 9, N.Y. ž

« Merry Christmas and Happy New Year
I LOFFREDO BROS

KNYGŲ LENTYNA, nr. 2. 
Redaguoja A. Ružancovas. Tę
siama knygų ir svarbesniųjų 
straipsnių bibliografia.

RELIGIOUS ARTICLES
« 373 Broadway

$MAin 4-8827

WOrth 6-5933-4
New York City §

PASAULIO LIETUVIS . Nr. 
18, leidžia PLB valdyba, infor
macinis biuletenis.

Season’s Greetings
“Where Pizza is Pizza — not just a name

ANGIE’S PIZZA BAR 1 RADIJO PROGRAMOS

1

1

Our Specialty: CALZONE-ZEPPOLE
Fresh dough made 2 or 3 times daily 

FREE DELIVERY
652 Myrtle Avenue

Brooklyn, New York

Linksmų Kalėdit ir laimingų Naujų Metų
linki

WINTER GARDEN TAVERN, Inc
VYTAUTAS BELECKAS, 

savininkas
1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

EVergreen 2-9586
Linksmu Kalėdų ir laimingų. Naujiį Metiį

WHITE HORSE TAVERN
PRANAS BRUCAS. Savininkas

BARAS, RESTORANAS IR SALE 
Duodami polaidotuviniai pietūs 

86-16 Jamaica Avenue • Woodhaven 21, N. Y.
Tel. APplegate 7-3631

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų!
JUOZO IR IZABELĖS MISIŪNŲ

RAY’S LIQUOR STORE

I i4
i

.1 
į:

Iii
.1

Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų. į • 
Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno j,

103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N. Y. į
Telefonas: Virginia 3-3544 į

§ Linksmų Švenčių linki

Liquor Store, Ine.
322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y. s<• dzz union Ave. • r>v. z-zuoy • urooKiyn ii, in. x. 

« Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų ’ 
f šventėms bei kitokioms progoms 5

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

Federation Bank & Trust Co.
Main Office 10 Columbus Circle 

New York Citv
Other offices located in Bronx Bklyn Queensand Manhattan 

Call JU 2-1000

i

i

SEASON’S GREETINGS TO ALL

LOEB & MAYER, INC
Butchers Main Office

81-01 Boulevard Rockaway Beach 93, N. Y.
5 Phone NE 4-5200 i

BOSTON, MASS.
' Vedėjas

JONAS J. ROMANAS, Sr.
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass.
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vicL

BOSTON. MASS
Vedėjas 

STEP. MIN KUS
WLYN — 1360 kilocycles 

ir FM 101.7 banga 
Sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p.

BROCKTON, MASS.
Vedėjas P. VIŠČINIS

173 Arthur St., Brockton 18, Mass.
Tel. JU 6-7209

AM bang. 1190 kil.—FM bang. 105.7
meg. iš WKOX, Framingham, Mass.

Sekmadieniais 8-9 vai. ryte

DETROIT, MICH.
Vedėjas RALPH J. VALATKA

WJLB, 1400 banga
15756 Lesure, Detroit 27, Mich.

BRoadway 3-2224
šeštadieniais 8:45 iki 9:45 v.v

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄVIČIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd., Hartford 14, Conn.

TeL: 249 - 4502
Sekmadienj — nuo 12 iki 1 p.p.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS
52 Shady St. W. Pgh.. Penna. 15228 

Tel. 563-2754
Sekmadieniais 12:00 iki 12:30 v. p.p.

PHILADELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMEN4S BALSAS 
. 1203 Green St., Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATERBURY, CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:35 iki 10:30 ryto

TO PLACE 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANGE 
Tel. 867-3680

REAL ESTATE

HOUSES FOR SALE
Rooming Houses Apartment Houses 

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

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

SERVICE

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

PETS — GROOM & SHAMPOO 
DU-VALS POODLE SALON 

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

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

DOG TRAINING

Mr. CASSIDY Dog Training Service 
Learn obedience and guard and 

house training Low rates

Call HY 7-9030 or HY 7-9639 
213 Seigal St. Brooklyn

DISPLAY

INTERNATIONAL 
PRINTING CO.

197 E 4th Street
Everything for the Printing Line

Call OR 3-1830

COLES GENERAL 
CONTRACTING

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

Shop Now and Save for Christmas
MAURICE KLEIN

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

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

SCHOOLS

FRANK REILLY
* School of Art Studio H

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

BEAUTY SCHOOL

New York Beauty School
Brooklyn Oldest School

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

596 Atlantic Ave opp. L.IJR.R.
___________ Cal| NE 8-6502__________

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

THREE JOES
(J. POVILAITIS)

SERVICE STATION

Complete Automotive Repairs
State Inspection 

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

Linksmų Kalėdii ir laimės Naujuose Metuose

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

ft: •

VA 5-8790
275 W. Merrick Rd. 
Cor. Central Ave.

VALLEY STREAM, N.Y.

FURNITURE — Appliances 
FLOOR COVERING 

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

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

TACIK TRAVEL AGENCY 
Travel Iš Our Only Business 

297 Grove St. Jersey City 
New Jersey.

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

BOWLING BALLS
SPARE TIME SPORTS CO.

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

SILVER LAKE KENNELS

500 Lake Street, White Plains N.Y.
10-7 every day late nite Thurs & 
Fri 8 PM 7 days a week
AKC Beagles Bassets Mini Dachs
hunds Mini Schnauzers German 
Shepherds Poodles and mixed breed 
will hold till Christmas

CALL 914 WH 9-1467

CALVIN FORD

Local Storage and Moving 
Licensed and Bonded

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

sale
Avė

TIP - TOP TRUCKING 
TOPS ’EM ALL

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

Phone: 929-9524
929-9717

PETERS JEWELERS
Buy now and save for Christmas 

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

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

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

Išvykusi Luizianon, gruodžio 12 staiga mirė sena Darbininko 
skaitytoja

MORTA E. ZAILSKAS

patikusi liūdinčius sūnus Prosperą. Robertą. Patriką. Edie. duk
teris Phylts. Ann. gausiai vaikaičių, seserį Anelę ir brolį Igną 
Malėną. Palaidota Waterbury.

Mercury Trading Corporation
80 East 7th Street, New York 3, N. Y.' — Tel. OR 4-3930

2 Siuntiniai į: Lietuva, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitus kraštus

-n Siuntinių pristatymas garantuojamas
» Didelis pasirinkimas vilnonių atraižų vyriškom bei moteriškom 

tėm. paltam; vilnonės skaros, kilimai, lovų užtiesalai ir kt. o
g. imami užsakymai ir raštu. Jums patarnaus lietuvė moteris, kalbanti 
e įvairiom kalbom. Mandagus, kruopštus ir nebrangus patarnavimas.
§ Atidarą nuo 8:30 ryto iki 8:00 vakaro; sekmad. nuo 8:30 iki 4 popiet. „
Š Mūsų firmos geriausia rekomendacija—tūkstančiai klijentu visose JAV-se
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Merry Christmas and a Happy New Year

Best Metal Products Company
METAL SPECIALTIES

ft: 171 No. First Street Brooklyn 11, N. Y. £ '■
f Phone EV 4-3795
f *'I ft

Merry Christmas and a Happy Nezc Year ft;, i
Specialists in Clerical-Attire — Custom-Quality in Ready-Made 

SAVE MONEY! BUY DIRECT! |
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CLERICAL CLOTHES
Dignified Apparel at Amazing Discounts!

921 Broadway
212 GRamercy 7-8507

ft '

ft:

New York 10 § ;

Merry Christmas

NOTRE DAME COLLEGE
OF STATEN ISLAND

Fully Accredited Courses in Liberal Arts 
Pre Medical Pre Law Teacher Training
GRYMES HILL STATEN ISLAND 

GI 7-4343

Merry Christmas

St. Anthony of Padua Seminary
and Prep.

WATKINS GLEN, N. Y. 
Franciscan Fathers

Principal — Rev. Hyacinth Kulinski, O.F.M.
We send Holiday Wishes to one and all!

— Franciscan Fathers

į- i T: f. r
HOLIDAY GREETINGS

METROPOLITAN
Air Conditioning - Heating - Humidifiers

GRAND OPENING SALE!

F
Neic Fedders Plant

1250 Woodbridge Ave., Edison. N.J.
1 mile north of Plant Phone 826-4343

Happy Holidays

Bens Bar-B-Q
. Meals are carefully planned here

Why not stop and enjoy them — Wc cater to the entire family 
Black Horse Pike West Atlantic City. N.J.

Call 609-641-9857

f;
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NAUJIENOS,

J. Jasaitis — LB centro val
dybos pirmininkas ir dr. P. Vi
leišis — Tarybos narys, gruo
džio 18 lankėsi Darbininko re
dakcijoje ir padėkojo laikraš
čiui už paramą Lietuvių Bend
ruomenei.

Madę parodai ruošti komitetą 
sudaro: pirm. A. Kazickienė, na
rės — Ir. Dičpinigaitienė, T. Ig- 
naitienė, J. Kiaunienė, B. Pap- 
rockienė, E. Skeirienė, M. Var
nienė ir J. Vytuvienė. Komite- 
tan įeina ir L. Baltrušaitienė 
ikaip atstovė Vasario 16 gimna
zijai remti būrelių vadovų (tie
sioginių parodos organizatorių) 
Paroda, jau 3-ji New Yorke Va
sario 16 gimnazijos naudai, Į- 
■vyks kovo 13. Parodą globoja 
garbės pirmininkė R. Budrienė.

Tėv. Kornelijus Bučmys, O. 
F.M.Z Darbininko redakcijos at
stovas, gruodžio 20 dalyvavo 
New Yorko miesto burmistro 
Roberto Wagnerio rezidencijo
je įvykusiame priėmime. Bur
mistras ir valdžios įgaliotiniai 
aiškino ligoninės ir daktarų ap- 
draudos galimybes asmenims, 
vyresniems negu 65 metai am
žiaus. Lietuviška visuomenė 
apie tai bus painformuota atei
nančiuose Darbininko nume
riuose. Po 12 metų pareigų ėji
mo burmistras pastebėjo, kad 
tai paskutinis jo viešas pasiro
dymas. Dalyvavo apie 50 įvai
rių tautybių spaudos atstovų.

Darbininko rengiamame Nau
jų Metų sutikimo pobūvyje 
mcksleiviar«s ir studentams bi
lietas kainuos tik 6 dol. (ne 8 
dol.). Mažesniem šeimų nariam 
tik 4 dol., kad galėtų tėvai su 
visa šeima sutikti Naujuosius 
Metus drauge. Salė pasiekia
ma 8th Avė. ir Jamaica trauki
niais išlipant Woodhaven Blvd. 
Salė yra arti Atlantic Avė., 101- 
49 Woodhaven Blvd. Prie sa
lės yra keliolikai mašinų vietos 
pasistatyti. Svečiai bus vaišina
mi namuose gamintais val
giais. Prašoma visų registruotis 
iš anksto.

Balfo skyriaus valdyba gruo
džio 16 posėdy nutarė vajų pra
tęsti iki sausio 15. Mat, per 
pirmą mėnesį atsiliepė tik pu
sė nuolatinių Balfo rėmėjų. Au
kojo dosniai (vidurkis 10 dol.), 
bet ne visi atsiliepė. Jei dau
guma atsilieptų, kad ir po pen
kinę aukodami, jie pralenktų 
dosniuosius, nes ir vandenynai 
susidaro iš lašelių. Skyriaus val
dyba negali rėmėjų aplankyti. 
Aukas Balfui prašo siųsti: 105 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 
11211. Vajaus užbaigtuvėm sau
sio 29 rengiamas didžiulis kon
certas. Programą atliks meni
ninkai iš Chicagos, Bostono ir 
Philade’.phijos.

Vietoje kalėdinių sveikinimų 
Balfui aiikojo A. Benderius 25 
dol. ir K. Žalkauškienė 10 dol.

(K.L.)

S DARBININKO 50 METŲ JUBILIEJINIS

| NAUJU METŲ
l sutikimas
| 1965 gruodžio 31
$ (penktadienio vakare, nuo 9:80 v.v. iki 2:30 vah ryto)
S DEMOKRATŲ SALĖJE

OZONE PARK, N.Y.
?* 101-49 Woodhaven Blvd, (tarp Jamaica ir Atlantic Avės.)

$ • Skani, lietuviška vakarienė
J • Trumpa programa

• Šokiai, grojant lietuviškam J. Kazio orkestrui
* Asmeniui įėjimas 8 dol. įskaitant vakarienę ir dovanas gėrimais

if Rezervacijas pavieniam ir 10 asmenų stalam užsakant skambinti: DARBI
AI NINKAS GL 2-2923 (vakarais GL 5-7068); M. SALINSKIENE VI 7-4499;

J. GERDVILIENfi AP 7-5132; L. GUDELIENE SE 3-7639; P. MONTVILA 
įf VI 7-8936; K. VAINIUS TW 4-8787; PH. VIŠNIAUSKAS 516 - 485-9497.

Vienuolynai ............ ....... GL 5-7068
Spaustuvė ............. ....... GL 2-6916
Redakcija ................ ....... GL 5-7281
Administracija ..............  GL 2-2923

Newarke šv. Trejybės lietu
vių bažnyčioje pamaldos Kalė
dų metu bus tokia tvarka: Ber
nelių mišios 12 vai. naktį. Ki
tos mišios — 8 v., 9 v., 10, 11 
ir 12 vai. Išpažinčių klausoma 
Kūčių dieną nuo 3 iki 6 v. ir 
nuo 7 iki 9 v.v.

Prel. J. Tadarauskas, Hamil
tono lietuvių parapijos klebo
nas, atvykęs į Patersoną, kun. 
V. Dabušio lydimas, lankėsi 
Darbininko redakcijoje ir papa
sakojo savo įspūdžius iš Ro
mos, kur jis dalyvavo liturgijos 
kongrese.

Kun. dr. St. Valiuiaitis kal
bės per J. Stuko vadovaujamą 
radijo programą Kalėdų ir N. 
Metų dieną.

D. Klinga, išvykęs atostogau
ti į Floridą. Darbininkui atsiun
tė sveikinimus.

Pataisymas. Pereitame prane
šime “Kultūros Židiniui —Jau
nimo Centrui aukojo” turėjo 
būti: 1000 dol. N.N., Brooklyn, 
N.Y. įrašo savo mirusius tėvus 
Elzbietą. Joną, žmoną Bronisla
va, brolį Joną, seseris Ona Varž- 
galienę ir Uršulę Skuodienę. 
500 dol. Benediktas Paplaus
kas. Methuen Mass., įrašo mi
rusią žmona Veroniką ir sūnų 
Albertą.

25 metų vienuolinio gyvenimo sukaktis
Brolis Antanas Trumpa, pran

ciškonas. gruodžio 22 Brookly- 
no pranciškonų vienuolyne kuk
liai atšventė 25 metų savo vie
nuolinio gyvenimo sukaktį. Bro
lis Antanas (Bronius) gimė 1907 
vasario 15 Skiemonyse. Paau
gęs baigė vietos pradžios mo
kyklą ir dar mokėsi Utenos 
gimnazijoje. Pajutęs pašaukimą 
į vienuolinį gyvenimą, išvyko 
Olandijon ir įstojo į Jėzaus ir 
Marijos Širdžių kongregacija, 
betapo 15 metų apsisprendė per
eiti į pranciškonus. Grįžęs Lietu
von 1940 gegužės 1 buvo apviltas 
pranciškono abitu ir Pajūrio 
vienuolyne pradėjo naujokyną. 
Baigęs bandymo laiką, 1940 
gruodžio 22 padarė įžadus ir ne
ramiais bolševikmečio metais 
darbavosi Žaliojo kalno ir Vy-

BR. ANTANAS TRUMPA, O.F.M.

KUN. A. RAČKAUSKAS moko religiją Maironio šeštadieninėje mokykloje. Nuotr. R. Kisieliaus.

BŪRELIS LIETUVIŲ LANKO PIETŲ AMERIKĄ
Olandų laivų linija lietuviam 

■pažįstama nuo to laiko, kai 
daugelis keliavo į Ameriką dar 
caro laikais. Vėlesniais laikais 
ši bendrovė organizavo ekskur
sijas į Lietuvą ir iš Lietuvos. 
Paskutinė tokia ekskursija at
vyko 1939 m. — tai buvo Lie
tuvos verslininkai, dalyvavę 
New Yorko pasaulinėje parodo
je.

Praslinkus savaitei po sėkmin 
gų lapkričio 13 manifestacijų, 
penketas lietuvių — V. Bud- 
reckienė, A. ir V. Sinusai, A. 
S. ir I. Trečiokai — olandų ben- 

tauto bažnyčios vienuolynuose 
Kaune, kur ėjo zakristijono pa
reigas. Perkeltas į Kretingą bu
vo durininku ir virėju. Artėjant 
bolševikam, 1944 m. spalio 8pa- 
sitraukė į Vokietiją. Apsistojęs 
Dietfurte pranciškonų vienuoly
ne Bavarijoje, čia praleido ke
lis mėnesius. Paskui nuvyko į 
Prancūziją ir ten Metzo ir vė
liau Paryžiaus vienuofynose 
buvo virėju ir zakristijonu. 
1948 gegužės 27 atvyko Kana- 
don. Čia ’darbavosi Montrealio 
šv. Bonaventūros vienuolyne, 
iki lietuviai pranciškonai, įsikū- 
kę Kanadoje, pakvietė St. Catha 
rines durininko, virėjo ir dar
žininko pareigoms. Įsikūrus vie
nuolynui Brooklyne, brolis An
tanas 1951 pavasarį buvo atkel
tas čia virėjo •pareigom. Paskui 
naujai išrinktas pranciškonų ge
nerolas T. Augustinas Sepinski 
pakvietė jį Italijon, kur išvyko 
1952 kovo mėnesį. Ten Quarac- 
chi, buvo paskirtas šv. Bonaven
tūros kolegijos virėju. Vėliau 
•perkeltas į šv. Antano kolegi
jos ūkį Gorttaferrata. Dėl svei
katos 1958 liepos mėn. apleido 
Italiją ir atvyko į JAV. Tada 
•laikinai buvo pasiųstas į Greene, 
Me., vienuolyną, o paskui per
keltas į St. Catherines, Kana
doje. Nuo 1961 birželio 13 dir
ba “Darbininko” administraci
joje. Yra labai kuklus, paslau
gus ir pavyzdingas vienuolis.

(G.) 

drovės laivu keliavo į Vakarų 
Indijos salas ir Pietų Ameri
ką.

Praplaukėme 4255, kelionėje 
išbūdami 14 dienų. Be mūsų 
penketuko, laive atsirado dar 
penki lietuviai. Viso kelionėje 
sustota tik septyniose vietose. 
Nors daug matėme gražių vaiz
dų ir vietovių, bet maloniausia 
staigmeną sudarė Caracas lietu
vių priėmimas.

Po trijų dienų pirmiausia su
stojome San Juan, Puerto Rico. 
Sala yra 100 mylių ilgio ir 35 
mylių pločio; gyvena virš dvie
jų milijonų ispaniškai kalban
čių. Antrukart sustojome Wil- 
lemstade.

Apie 2000 mylių nuo New

Apie Dariaus Girėno pamink
lą žuvimo vietoje Soldine prane
šimą padarys specialiame sus- 
rinkime sausio 16 3 v. popiet, 
P. Bručo svetainėje. 86-16 Ja
maica Ave.. Woodhavene. Vi
suomenė kviečiama atsilankyti. 
Įėjimas nemokamaųs. Susirinki
mą kviečia Dariaus Girėno pa
minklo komitetas Brooklyne.

Balfui ■vietoje švenčių sveiki
nimo aukojo: Danutė ir Stasys 
Biručiai — 10 dol.. J. Trimakie- 
nė — 10 dol., Zenonas ir Živilė 
Jūriai — 25 dol.

Lietuviu Romos Katalikę Su
sivienijimo 94 kuopos susirin
kimas įvyks sausio 9 šv. Petro 
parapijos salėje po 10 valan
dos mišių. Susivienijimo cent
ro direktoriai nutarė atšvęsti 
sukakti ir ta proga pravesti 
naujų narių vajų. Visos kuopos 
prašomos surasti bent po 10 
naujų narių. Nariai prašomi 
prirašyti savo vaikus ir vaikai
čius. Galima tai atlikti kaip do
vaną kokių nors didesnių šven
čiu ar sukakčių proga. Tuo su
teiksime dovaną savo mažie
siems ir paremsime lie 
apdraudos organizacija.

VENECUELOJE ant laivo. I* k. J d. A .Trečiokas, I, Trečiokienė, Em. Si- 
nuiienė, V. Oureckienė, kun. A. Perkumas.

Yorko, lapkričio 26 ryte, besi
ruošiant išlipti Caracas uoste, 
mums pranešė, kad atvyko 
pasitikti grupelė vietinių atsto
vų. Tai — kun. Antanas Per- 
kumas. salezietis misijonierius 
ir Caracas lietuvių centro vir
šininkas, dr. Jadvyga Klovaitė, 
Caracas Lietuvių Bendruome
nės vicepirmininkė, ir jos bro
lis Romas, L.B. valdybos narys. 
Čia buvome maloniai priimti, 
pavaišinti ir pavedžioti po 
miestą, mums aprodytos įdo
mesnės ir svarbesnės vietos. Ca
racas Lietuvių Centras yra pa
togioje ir jaukioje miesto da
lyje, prie parko, mokyklos ir 
bažnyčios; čia ir lietuviam lai
komos pamaldos. Teko pastebėt 
nemažą knygyną su skaitykla , 
kur gaunami beveik visi lietu
viški laikraščiai.

Iš pasikalbėjimų supratome, 
■kad Venecuelos Krašto Lietu
vių Bendruomenė mano atsiųs
ti bent tris atstovus į Jaunimo 
Kongresą 1966.

Dar teko sustoti šv. Vincen
to ir šv. Tomo salose. Paskuti
nį kartą sustojome St. Croix 
saloj, Frederikstedo uoste. Ši 
sala yra didžiausia iš JAV pri
klausančių. Kartu su šv. Tomo 
sala ji buvo iš Danijos atpirk
ta 1917 už 25 milijonus dol. 
Nors sala priklauso JAV ir ją 

.valdo prezidento skiriamas gu
bernatorius. bet joje gausu įvai
rių tautų. Daugiausia įtakos tu
ri anglai. Net ir susisiekimas lai
kosi Anglijoje 'vartojamos kai
riosios pusės.

Nebe pirmą kartą pasivažinė- 
jus po Vakarų Indijos salas ir 
palyginus matytus vaizdus su 
Lietuva, vis dėlto pasilieka tvir
tas įspūdis, kad Lietuva yra ne
palyginamai gražus kraštas, ir 
tie, kurie Lietuvoje su pasitenki
nimu dirbo žemės ūkyje, mie
lai grįžtų į mielą nepriklauso
mą I ietuvos kraštą.

A.S. Trečiokas

Kūčių vakare 11.30 vai. šv. 
Petro parapijos bažnyčioje pa
rapijos choras giedos kalėdines 
giesmes. Po giesmių 12 vai. 
nakčia bus Bernelių mišios, ku
rias taip pat giedos parapijos 
choras.

Kalėdų šventėje šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje šv. Mišios 
bus aukojamos 12 vai. naktį ir 
7, 8. 9, 10 ir 11:30 vai. ryte. 
Parapijos koplyčioje prie E. 7- 
tos gatvės bus 12 vai. naktį, 8 
ir 9:30 vai. ryte. Popiet parapi
jos bažnyčioje nebus jokių pa
maldų.

Vysk. V. Brizgys gruodžio 20 
šv. Petro parapijos klebonijoje 
padarė pranešimą N. Anglijos 
lietuvių Kunigų Vienybės susi
rinkimui. Papasakojo apie Vati
kano susirinkimo nutarimus ir 
naujus patvarkymus liturgijoje.

Kardinolas R. Cushingas vi
sus Bostono arkivyskupijoje gy
venančius katalikus ir jų sve
čius atleido Kūčių dieną nuo 
pasninko ir penktadienio absti
nencijos. Taip pat visus atleido 
nuo penktadienio abstinencijos 
ir gruodžio 31 prieš N. Metus.

Žygio į New Yorką apyskaiti- 
niname gruodžio 18 susirinki
me pranešta, kad aukų į cent
rą pasiųsta 2796.47 dol., atskai
čius nežymias išlaidas. Apylin
kės pirm. A. Matjoška tebuvo 
siekęs 2000 dol.

Adv. James J. Twohing, ku
rio įstaiga yra 9 Park St. So. 
Bostone, drauge su lietuviais 
taip pat dalyvavo lapkričio 13 
manifestacijoje New Yorke. Ji
sai dar nuvežė Feliciją Grende- 
lytę, jos motiną ir Feliksą Za- 
leską. Bostono lietuviai, tikimės 
nebepamirš to nuoširdaus lie
tuvių draugo.

Adv. M. Šveikauskienės (gyv. 
B. Belgrade Avė, Roslindale, 
Mass.), atsakymai teisiniais klau
simais. kuriuos skaitome Darbi
ni..ke. skaitytojų gyvai sekami, 
kaip rodo redakciją pasiekian
čios žinios.

Nauji Darbininko 
skaitytojai

M. Molynas. Jamaica, N. Y.. 
J. Dcveinis, Detroit, Mich., A. 
Karpavičius, Brooklyn. N. Y., J. 
Ruškys. New Britam. Conn. A. 
Gedrimas. S. Aleksa ir A. Ke- 
siūnas, Hamilton. Ont., G. Ad
ams, San Manuel. Ariz.. J.E. 
Greška, Worcester, Mass. J. 
Valiūnas, Brockton, Mass. V. 
Kamantas. Willowick, Ohio. N. 
Rybokas, Bridgeport. Conn., E. 
Urbaitis. Wantagh, N.Y. M. Pa- 
gramdis. Middle Village. N. Y., 
R. Dovydaitis. Los Angeles, Ca
lif., V. Galvydis. Cicero. III., K. 
Žymantienė. M.D., New York 
City, D. Menkes, Seatie. Wash., 
A. Lugauskas, Brooklyn, .N.Y.

Užsakė Darbininką A. Gied
raitis Hartford. Conn. — I. Ku
biliui, Vernon. Conn., G. Na
vikas, Worcester, Mass., M.N. 
Wentz, Queens Village, N.Y., V. 
Šimutis, Chicago, Ill.. — D. 
Lukošiui, Buenos Aires, Argen
tina, J. Paliulis, Oakville Conn.
— M. Siemoneit, Bridgeport, 
Conn.. VI. Vaikausftas. Rich
mond Hill. N.Y. — Nijolei Kno- 
blach, Metairie. La., V. Liobis, 
Plainfield, N.J. užsakė J. Bač- 
kaičiui. Magil 1, So. Australia, 
G.V. Cocke. Brooklyn, N. Y.
— J. Šilimui, Rochester, N.Y., 
V. židžiūnas, Worcester, Mass.
— R. židžiūnui, Bethlehem, Pa. 
V. Vaškys, Baltimore, Md. — 
R. Vaškiui, Richmond. Va. A. 
Kvietkauskas, Poquonock. Conn.
— J. Indrikui, Poquonock. Con
necticut ir A. Blažiui, Windsor 
Conn., A. Steponaitis, Great 
Neck. N. Y. — H. Sconpati, 
Brooklyn. N.Y.

Sveikindami naujus skaityto
jus dėkojame užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam pirmais 
metais metinė prenumerata tik 
5 dol. Rašyti; Darbininkas 910 
Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
Y. 11221.

Mirusieji:

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

Antanas Krizanauski (gruo
džio 6) 68 m. Velionis gyveno 
262 E. St. Palaidotas šv. Mari
jos kapinėse, Dorchester, Mass.

Juozas Mickūnas (gruodžio 
10) 78 m. Velionis gyveno 436 
W. 3rd. St. Palaidotas N. Kal
varijos kapinėse.

Kazimieras Petraitis (gruodžio 
13) 70 m. Velionis gyveno 476 
E. 5th St. Nuliūdime paliko 
dvi dukteris, sūnų ir seserį. Pa
laidotas N. Kalvarijos kapinėse.

Ona Jakštienė (gruodžio 14) 
73 m. Velionė gyveno 46 Mt. 
Everett St., Dorchester, Mass., 
Nuliūdime paliko vieną dukterį. 
Palaidota N. Kalvarijos kapinė
se.

Antanina Zapustienė (gruo
džio 16) 77 m. Velionė gyveno 
16 Vesey Rd., Randolph, Mass. 
•Nuliūdime paliko Sūnų. Palaido
ta N. Kalvarijos 'kapinėse.

BROCKTON, MASS.

Zuzana Kucinienė, gyv. 41 
Lansdown, Brockton, Mass., iš
vyko gruodžio 11 į Afriką, į 
Keniją, Kismu Mayrobi. Ten 
išbus du mėnesius ir dirbs Mil 
Hill seminarijoje. Mil Hill vie 
nuolyne jau dvidešimt metų 
darbuojasi jos pusbrolis kun. 
Pranas Spakauskas. Šv. Kazimie
ro parapijos choristai surengė 
jai išleistuves gruodžio 2 ir į- 
teikė dovanų.

Motery sodali cijos kalėdi
niame pobūvyje gruodžio 11 da
lyvavo per 100 asmenų, jų tar
pe klebonas kun. F. Norbutas 
ir parapijos vikarai. Nukryžiuo
tojo seserų akademijos auklėti
nės padainavo tris daineles ir 
giesmes. Viena jų, svetimtau
tė, .lietuviškai pagiedojo dvi 
giesmes, kas labiausiai visus nu
stebino. K. Keblinskienė pa
skaitė keletą savo kūrybos ei
lėraščių. Kalėdų senelis visas 
apdovanojo savo gausiomis do
vanomis.

Sandaros susirinkimas buvo 
gruodžio 11 d. 11 vai., o vai
šės — 4 'vai. Svečių buvo apie 
80. M. Kas.

GERIAUSIA DOVANA

Mozerio šveicariškas laikrodis

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

Parengimai New Yorke
Gruodžio 31 — Naujųjų 1966 Me

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

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

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

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

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

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

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

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

•
Numatomus parengimus pranešti 

KĘSTUČIUI MIKLUI, 71 Farmers 
Ave., Plainview, N. Y. 11803; telef. 
(516) WE 5-0896.
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LEIDYKLOS DOVANA 
Perduota Liet.

Bibliogr. Tarnybos

BĖGIMAS j EGIPTĄ, meisterio Gillebert skulptūra iš 1130 metų Autun 
mieste, Vokietijoje.

GARBE DIEVUI AUKŠTYBĖSE
JONAS MIŠKINIS

Kalėdų šventės supa mus sa
vo gilia poezija., gaubia šeimy
niškos šilumos Spinduliais. Kū
čių vakaras ir Bernelių mišios 

mum ir dabar apčiuopamai sa
vos. artimos ir lietuviškos.

Mūsų mintys taip pat nu
skrieja i tolimą kraštą. Betlie
jaus miesteli, kur vidurnak

ti sumirksi žvaigždės didžioje, 
■tyloje ir ramybėje, žmonės su
migę. tik vienoje gyvulių pra- 
kartėje budima. Čia vyksta 
amžių paslaptis. Garbė Dievui 
aukštybėse! Ramybė geros va
lios žmonėms.' Kristus gimė.' 
Proamžių Žodis — Pažadėtasis 
Įsikūnijo. Didis žmonijos troš
kimas Įvyko.

Kalėdii naktis išsprendė nie- 
'keno neišsprendžiamą ir vis 
žmoniją kankinusi klausimą. 
Ir žmogaus, žemės dulkės, 
skruostus papuošė dieviški 
spinduliai. Dievas -žmogus Įsi
kūrė žemėje. Tai drauge ir mis- 
tinė-poetinė ir gyvoj i-istorinė 
diena. Žodis tapo kūnu.'

Kristus yra krikščioniškojo 
pasaulio steigėjas. Jau baigiasi 
dvidešimtas amžius, kaip gy
vena žmonija Kristaus dvasios 
gaivinama.

Kristus- Štai asmenybė, kuri 
mylima ir kuri neapkenčiama. 
Va, prieš kuri žmogus klaupia 
ir prieš kuri keliamas maištas! 
Nė vienai valandai, sužibus 
Betliejaus žvaigždei, ta kova ne
nurimsta: už Ji arba prieš Ji.

Jei pažvelgsime Į Kristaus 
žemiškąjį gyvenimą, pastebėsi
me. kad Jis vis turėjo draugų 
ir priešų, vieni žavėjosi Jo 
mokslu ir darbais, kiti sakė, 
kad Jis “maištininkas”. Kodėl 
teks nuomonių skirtumas? Ogi 
dėl to. kad Kristus turi tokių 
nepaprastų bruožų, tekių Įsta
bių savybių, žmogiškų ir dieviš
kų pradų, dėl kurių sunku bu
vo prieiti vienos nuomonės, 
štai keletas pavyzdžių.

Jis slepiasi gyvulių tvartely
je, niekas apie Ji nežino. Tik 
angelų chorai nužengia iš dan
gaus ir gieda nežinomojo Kūdi
kio garbei.
Jis vos judina savo sąnarius, 
niekam pikto negalįs padaryti, 
o jau kėsinamasi ir Jo gyvybę.

Ir išvengia mirties tiktai bėgda
mas iš savo Tėvynes?

Jokios mokyklos nelanko, ta
čiau turėdamas dvylika metų 
stebina savo išmintimi visus 
Rašto žinovus.
Kas yra Kristus? Trisdešimt 

metų gyvena nuošaliai, kaip sta
lius, amatininkas, bet per tre
jus viešojo gyvenimo metus su
kelia tokią dvasinę reakciją, 
kokios nebuvo nei prieš Ji. nei 
po Jo.

Jis vargdienis, neturįs kur 
galvos priglausti, bet sako žmo
nėms: palikite visa dėl manęs; 
palikite namus, valtis, tėvus ir 
1.1. Ir Jo klauso. Kas prisilie
čia tik jo rūbo skiautės, pa
sveiksta: kas tik žvilgteri i Jo 
veidą, atsinaujina. Jis vandeni 
paverčia vyno. Jis Įsako jūrai 
nurimti. Jis neregiam grąžina 
šviesą. Jis daug kitokių stebuk
lų padaro.

Kristaus istorija kartojasi 20 
šimtmečių. Jis yra didysis pa
saulio istorijos centras ir šalia 
Jo pamažu blanksta visa, kas 
yra didingo, bet žmogaus su
kurto. Egipto faraonai pastatė 
milžiniškas piramides, senovės 
■valdovai paliko įstabių rūmų, 
bet jų vardai nūdien apmirė is
torijos lapuose, jų pastatai su
griuvo O Betliejaus švyturys ir 
šiandien šviečia, šildo žmogaus 
sielą.

Pasaulis matė didelių žmo
nių. garsių mckslo vyrų, bet jų 
įpėdiniai prašoko savo pranokė
jus. Apie Kristų milijonai tebe- 
ka’ba ir niekas už Jį nėra pra
našesnis. Jame yra kažkas, ko 
negali pavaduoti nei moks
las, nei menas, nei civilizaci
ja. Visa nusidėvi, dėl visko pa
vargstama. vis'kuo nusiviliama, 
visa pasensta. tik Kristaus 
mokslas lieka visada naujas ir 
gajus.

Kristus paskelbė tikiąjį tai
kos dėsnį, kurio anksčiau nie
kas ant žemės nėra girdėjęs— 
“Mylėkit vieni kitus!”
Kristus -visada turėjo priešų. 

Ar ir tam reikia pavyzdžių? Ar 
nebeburnojama ir šiais laikais? 
Religija daug kur. ypač komu
nistiniuose kraštuose, pašiepia
ma ir persekiojama. M iu jonai
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Mūsų takai tremties platybėse

f

I
šv. Pranciškaus Asyžiečio gy

vas ryšys su Kristaus Gimimo 
švente yra akivaizdus. Per vi
sus septynis šimtmečius po sa
vo mirties jis buvo nuolat vaiz
duojamas pakilioje kalėdinėje 
ekstazijoje. Tai atšvaista anos 
Kristaus Gimimo šventės Gre- 
čio pagiryje, kur Pranciškus 
pirmą sykį atviroj gamtoj, lyg 
begalinėj scenoj pavaizdavo Die
vo atėjimą į žemę. Ten buvo su
kalta prakartėlė, atnešta šieno 
guoliui, parūpinta vaikelio Jė
zaus statula. Tame dieviškame 
dramos veikale, kur Visagalio 
sūnus prisiima žmogaus pavi
dalą, aktoriaus vaidmenį atliko 
patsai šv. Pranciškus. Jis ėmė 
vaikelį Jėzų į rankas, kėlė į 
dangų, rodė jį miniai, linksmi
no lopšinėmis, kvietė visus 
meilės ekstazėm Tai jau ne že
miška vaidyba. tai šventas 
veiksmas — liturgija. Grečio 
scenai nereikėjo dekoracijų — 
ją gaubė tyras dangus, ją supo 
medžiai bei gėlės, ją sykiu iš
gyveno žmogus ir gamta. Die
viškų paslapčių visuotinis ir 
jausmingas suvokimas yra ta
pęs šv. Pranciškaus dvasinio pa
saulėvaizdžio atrama.

• -

žmonija Kristaus Gimimo 
šventę jau išgyvena 1965-tą 
kartą. Išganytojo sceninis vaiz
davimas prakartėlėje jau - yra 
pasklidęs po visą pasaulį. Ne
žiūrint. tautinių skirtumų, šv. 
Pranciškaus išorinė Kalėdų for
ma patraukė širdis. Nuo paly
ginti kuklaus Grečio vaizdelio 
nueita iki milžiniškų kalėdinių 
vaizdų — su didingom statu
lom. aštriom šviesom, iškil
mingom panoramom .. . Tačiau 
tikroji Kristaus Gimimo šven
tės prasmė dar nė kieno-nėra 
giliau išgyventa už šv. Pranciš
kų. Žemiška didybė neretai net 
slopina dangiška paprastumą. 
Pro šviesas, garsus, dekoratvvi- 
nes puošmenas kartais nebegir
dimas Dievo balsas. Religinės 

knygų bei straipsnių spausdina
ma. išjuokiant Kristų ir 
Jo Mokslą. Tačiau katalikiškas 
pasaulis Kristų myli. Milijonai 
širdžių išgirdę Kristaus vardą . 
lenkia savo galvas, klaupiasi 
prieš Jį ir iš jų lūpų veržiasi 
šie ugningi žodžiai:

Taika, ramybė visai 
žmonijai,

Meilė težydi mūs širdyse:
Meilė Kristui ir mūsų

Tėvynei...

PRIE KALĖDŲ EGLUTĖS. * Nuotr. R. Kisieliaus

KALĖDINĖS REFLEKCIJOS

paslaptys palaikomos tiktai 
vaidyba, laiko bei amžinybės 
srovė — paprastu žaismu. To 
neturėtų būti niekur, ypač gi 
mūsų lietuviškame pasaulyje.

Kalėdų šventė lietuvių tauto
je kartojasi šimtmečiais, pagal 
laika bei vietą Įvairiai pakelda
ma žmogaus dvasią. Kristaus Gi
mimo paslaptis jau turėtų būti 
kiaurai perdveHcusi lietuvio sie
lą. Šv. Pranciškaus Asyžiečio 
dvasinis-pasaulėvaizdis stovi at
skleistas prieš mus nuo Mindau
go ir Gedimino amžių iki šios 
valandos. Lietuvis, jau paraga
vęs karčių antireliginio siaus
mo vaisių, nebeturėtų laikyti ti
kybos vaidyba ir laiko eiliniu 
žaismu. Religija lieka tvirčiau
sia atrama mūsų kultūrinėms 
aspiracijoms, o laikas — pras
mingu taku mūsų žingsniams į 
dvasinį bei tautinį išsivadavi
mą. Kiistaus Gimimo šventė ir 
Nauji Metai abiem atžvilgiais 
teikia rimties ir įkvėpimo. Šia 
proga, negalint apžvelgti viso 
horizonto, miela įsmeigti akis 
bent į jo kraštelį — į šv. Pran
ciškaus sūmj takus tremties 
platybėse ir apsiriboti atitinka
momis rezekcijomis.

II
Sausio mėnesį sueina 25 me

tai. kai Amerikoje suskambėjo 
žingsniai lietuvio pranciškono, 
pasiryžusio <iidęp*ms žygiams . 
Paskui žen^e •kM?’'ži!^gsniai gau
sėjo, pasiekdami visas šio kraš
to lietuvių vietas. Šv. Pranciš
kaus Asyžiečio dvasia, ilgus 
amžius plazdėjus mūsų tautoje, 
parengė našią dirvą. Dvasiški- 
ja ir visuomenė be jokių abejo
nių patikėjo lietuvių pranciško
nų pažadams ko aktyviausiai Į- 
sijungti į religinę ir tautinę 
•veiklą. Pagalba užsitikrino, dar
bo laukai platėjo. Atsirado net 
nepramatytų galimybių. Šv. 
Pranciškaus lietuvių sūnų ta
kai tremtyje giliai įsimynė ir 
jais gali eiti visi, kuriems bran
gus dvasinis labas. Ju vienuolv- 
nai atviri lietuviams jaunuo
liams. jų idėjos religinėje bei 
kultūrinėje plotmėje prieina
mos Įvairių pakopų visuomenei.

•

Birželio mėnesį taip pat su
eina 20 metų, kai lietuviai 
pranciškonai centrinės ordino 
vadovybės buvo rasti pajėgūs 
savarankiškai tvarkytis. 1946 
teisiškai Įsteigtas nuo kitatau
čių nepriklausomas lietuvių 
Čių nepriklausomas lietuvių 

pranciškonų padalinys. Netru- 
pats centras. Nuo to laiko šv. 
Kazimiero lietuvių pranciškonų 
provincija apima visus pranciš
konus — Lietuvoje ir tremty. 
Tas juridinis pripažinimas įga
lino įvairiem linkmėm šakotis 
bei dirbti. Per 25 metus be
maž neliko srities, kur lietu
viai pranciškonai vienaip ar ki
taip nebūtų judėją. Jubiliejaus 
šviesoje malonu pasidžiaugti, 
kad Visagalis 'leido reikštis mi- 
siniame. parapiniame, organiza
ciniame. spaudos ir auklėjimo 
darbe. Tai laimė, kurią maldin
gai išgyventų ir pats šv. Pran
ciškus. Tai Viešpaties malonė , 
atvėrusi Asyžiečio sūnų ms 
prasmingo veikimo barus tauti
nio išsisklaidymo klajonėse.

Be to, kovo mėnesį užsibai
gia 15 metų, kai šv. Pranciš
kaus sūnūs įsikūrė Brccklyne. 
Tas įvykis visuomet liks reikš
mingas, kai eis šneka apie lietu- 
vių spaudos raidą Amerikoje ir 
apskritai mūsų tremtiniškame 
pasauly. Be šio centro pranciš
konų spaudos drabuotė būtų li
kusi neįvykdyta. Savo spaustu
ve ypač pasitarnavo kultūros 
žurnalo ’'Aidų” gyvybei, prano
kusiai cptimiš'kiausius spėlioji
mus. Brocklyno vienuolyno į- 
kūrimo įvykis Amerikos lietu viii 
istorijoj liks nuostabaus ir tik
rai broliško pasaulinės dvasiški- 
jos su vienuoliais bendradarbia
vimo pavyzdžiu. Niekas negalės 
pamiršti kliūčių, bandant steig
ti spaudos centrą kitur, ir nie
kas negali pilnai įvertinti vie
tinės dvasiškijos bei visuome
nės nuoširdumo šiam vienuoly
nui. Per 15 metų jis tiek su
tvirtėjo. kad šiandien auga į 
Kultūros Židinį visų New Yor- 
ko bei apylinkės lietuvių labui 
ir paguodai. Šia linkme jau toli 
nužengta, ir atgal nėra grįžimo.

Pagaliau dabar sueina de
šimtmetis ir nuo šv. Antano 
gimnazijos įsteigimo. Ji buvo 
atidaryta 1956 rudenį. Tai lyg 
evangelinis garstyčių grūdelis, 
augąs į didį medį, kurio šakose 
ilsisi padangių paukščiai. Medy
je visuomet paukštis ieško už
vėjos audringom dienom. Trem
ties jaunimui yra tekusi blaško
mų paukščių dalia. Jį blaško vi
sos amerikietiško gyvenimo au
dros — visos nureligėjimo bei 
nutautėjimo pagundos. Kuo to
liau. tuo anų audrų jėga smar
kesnė. Auganti karta dažnai la
biau svyra i didmiesčių sūku
rius. kaip į lietuviškos kultūros 
ramybę. Kuriant šv. Antano

(nukelta į 10 p.)
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SANTYKIAI SU ŽMOGUM
Kaip vertina Bažnyčios 21 susi
rinkimą, kuris truko nuo 1962 
spalio 11 iki 1965 gruodžio 8

1

Popiežius Paulius baigiamojo
je kalboje apie humanizmo idė
ją kensilijos darbuose:

— Bažnyčios kensilija yra su
sirūpinusi ne tik savim ir savu 
santykiu su Dievu, bet ir san
tykiu su žmogum, žmogum ko
kis jis šiandien iš tikrųjų yra: 
gyvas žmogus . . .antžmogis, pa
lyginti su vakary kščiu ir šian
dienykščiu: kai kada nusigyve
nęs, nerealus, savinaudis ir lau
kinis: žmogus nelaimingas savy
je. kai juokiasi ir veikia, žmo
gus. kokis jis yra. kaip tvari
nys. kuris mąsto, ir myli, ir 
kankinasi, ir visada ko ners 
laukia. . Mes kreipiamės i tuos, 
kurie save vadina moderniais 
humanistais, kad jie pažintų 
mūsų naują humanizmo tipą; 
mes taip pat daugiau nei kas 
kitas geibiam žmonija".

Anglijos benediktinas Dom 
Christopher Butler apie "se
niau” ir "dabar":

— Prieš tai Bažnyčia atrodė 
kaip milžiniška nepajudinama 
galybė, kaip pilis ant kalno, at
spari tvirtovė prieš revoliuci
nes atmainas.

Dabar ji tapo keliaujančiais 
žmenėm. ar bent žmonėm, ku
rie kraujasi savo ryšelius pilig
rimų kelionei.

Vokietijos Tuebingeno teolo
gijos profesorius Hans Kueng, 
konsilijos ekspertas, apie naują 
dvasią po kensilijos:

— Mes išeiname iš katalikų 
ghetto visom kryptim: pirmiau
sia link kitų krikščionių, pas
kiau link žydų, dar paskiau link 
kitų pasaulio religijų ir paga
liau link modernaus pa
saulio apskritai. Bažnyčia davė 
pradžią krikščionybės naujai 
epochai.

Vokietijos evangelikų vysku
pas Otto Dibelius:

— Jei Romos Katalikų Baž
nyčia taip būtų žiūrėjus prieš 
450 metų, kaip ji žiūri dabar, 
tai niekados nebūtų buvę refo- 
macijos.

Amerikos liuteronų vadas 
Franklin Clark Fry:

— Ačiū Dievui, kad kcnsili- 
ja davėsi vadovaujama Švento
sios Dvasios. -

Stephen Leven, San Antonio 
vyskupas augz. žvelgia po susi
rinkimo į ateitį:

— Konsilija buvo kaip gra
žios vestuvių iškilmės. Bet rei- 
■kia žiūrėti į tai. kaip vedybinis 
gyvenimas reikšis praktikoje.

Vokietijos kardinolas Bea, 
lyg atsiliepdamas į popiežiaus 
žodžius, kad •kcnsHija pasėjo 
sėklą, kurią reikia dabar augin
ti. ir tam paskatino vyskupus 
tardamas paskutinius žodžius: 
Tte in pace" (eikite ramybėje); 
kensilija vertino:

— Konsilijos pabaiga yra 
tik (darbo) pradžia.

Vatikano kensilijos vertinto
jai kreipia dėmesį į paskelbtų 
16 deklaracijų raidę ir kensi
lijos dvasią. Raidėje pasigenda 
šio ir to. Kensilijos dvasioje 
Įžvelgiamos šios žymės:

— Kolektyvinė atsakomybė, 
vyskupų, kunigų, pasauliečių— 
kiekvieno Bažnyčios nario at
sakomybė už Bažnyčios likimą, 
kolektyvinis dalyvavimas litur
gijoje ir Bažnyčios iš!a:kyme.

— Grįžimas prie paprastu
mo. kuris trykšta iš Evangeli
jos santykiuose tarp savęs, san
tykiuose su kitais.

— Išėjimas į modernųjį gy
venimą apaštalaujant pavyzdžiu 
ir bendradarbiavimu.

— Prancūzijos kunigų tarpe 
buvo pravestas apklausinėji
mas. Paaiškėjo, kad 92 proc. iš 
jų galvojo apie kunigystę dar 
prieš 16 savo amžiaus metus. 
Taigi brendimo metai yra 
sprendžiamasis kunigystės pa
šaukimų laikas.

SEKANTIS ŠVENTINIS 
DARBININKO NUMERIS IŠ
EIS DAR PRIES KALĖDAS 
GRUODŽIO 24. PO KALĖ
DŲ BUS LEIDŽIAMAS TIK 
VIENAS NUMERIS GRUO
DŽIO 29
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Kristaus Gimimo Šventėje nuoširdžiai sveikinu bran- 

gius savo tautiečius latvius ir mielus brolius lietuvius, lin- . 
kėdamas ir melsdamasis, kad mūsų Viešpats suteiktų vi- ■ 
stems tyrojo dangiškojo džiaugsmo, laimintų laukiamus . 
Naujuosius Metus ir teiktųsi savo malone pagreitinti mūsų J 
Tėvynės laisvės dienas. 1

T Vysk. JAZEPS RANCANS ;
Grand Rapids, Mich.
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(atkelta iš 9 p.) 
gimnaziją, aiškiai buvo jaučia
ma jos palaimi ateitis. Atokiau 
nuo didmiesčių, gražios gamtos 
glėbyje, su kilniais auklėjimo 
užmojais, su gyvais lietuvybės 
idealais ši gimnazija 'tampa švy 
turiu visose prietemose bei au
drose.

Tai palengva pajunta lietu
viai tėvai. Dešimtuosius moks
lo metus šv. Antano gimnazija 
pradėjo jau beveik su šimtu 
mokinių. Toks būrys laikytinas 
pakankamai gausiu, kai visi mo
kiniai gyvena bendrabuty. Lie
tuvių tėvų dėmesys šiai gimna
zijai dar tebeauga. Iš Ameri
kos ir Kanados nuo pat rudens 
eina prašymai priimti sūnūs at
einantiems mokslo metams. Ry
šium su gimnazijos plėįtra, ne
išvengiamai kyla naujos proble
mos — patalpų, pedagoginio 
personalo, didesnio programos 
pritaikymo kanadiečiams .......
Pranciškonų vadovybė, minėda
ma šios mokyklos dešimtmetį, 
svarsto, kaip tas problemas 
sklandžiau išspręsti. Ji viską da
rys. kad nė vienam doram lie
tuviui jaunuoliui. norinčiam 
siekti mokslo, šv. Antano gim
nazijoje netrūktų -vietos.

taip dosniai rėmė kiekvieną jų 
sumanymą. Stebėtina, jog per 

' to»kį ilgą painaus darbo laiką 
niekas lietuvių pranciškonų 
nepuolė, neniekino, net beveik 
nekritikavo. Užsimotus planus 
visuomet buvo galima vykdyti 
ramiai, negaištant valandų po- 
leminėm šnekom. Net pasaulė
žiūrinės skirtybės nesutrukdė

nė vienos iniciatyvos ir nesu
lėtino nė vieno darbo,, kuris 
nesykį reikalavo žymių dvasinių 
bei medžiaginių išteklių. Tai | 
akivaizdi šv. Pranciškaus Ašy- 
žiečio palaima, apglobianti sa- 
vuosius ramybe ir taika.

T. Leonardas 
Andriekus, O.F.M.

JEI NESKAITEI — PASKAITYK 
JURGIO GLIAUDOS AGONIJĄ

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
linkime visiems Aušros Vartų parapijiečiams 

Dievo palaimos

.< Rt. Rev. Msgr. K. VASYS, klebonas t
| Kun. A. JANKAUSKASl Kun. JUST. STEPONAITIS.
1 Worcester, Mass.
I

1

Šios kalėdinės refleksijos yra 
kupinos džiaugsmo ir paguodos. 
Jos atsisviečia iš praeities ir 
prasiskverbia i ateiti. Kalėdos 
tikinčiam žmogui visuomet bus 
riba, kuri pastatys jį tarp senų
jų 4r naujųjų metų. Praeitis ir 
ateitis suplauks i vieną upę. ne
šančią mus toliau už laiko ir 
laikinių Įvykių. Prasmingi dar
bai ir kilnūs jausmai plauks 
kartu su ta srove į Dievo jūrą.

Lietuviai šv. Pranciškaus sū
nūs džiaugiasi, kad visuomenė 
per 25 metus Amerikoje taip 
giliai Įvertino jų pastangas ir

“Agonija", naujausia J. Gliau- 
dos knyga, išleista Nidos klu
bo. yra pavadinta romanu. 
Taip pavadinta, tur būt, tam, 
kad autopus galėtų atsikirsti, 
jei kaš Knygą kritikuoti 
tardamas: tuo ir kitu dalyku au
torius prasilenkia su istorine 
tikrove. Tiem autorius galės sa
kyti: mano veikalas yra roma
nas, ne istorija; romanas leidžia 
ir fantazijai pažaisti tuo. kas 
galėjo būti, ne tik tuo. kas bu
vo.

Iš tikrųjų “Agonija" nėra ro
manas. Romaninių eltmentų 
yra labai maža, palyginti su is
toriniais. Tiksliausia būtų pa
sakius. kad tai istorinis repor
tažas. Ir stilius labiau reporta
žinis, ne beletristinis.

Tačiau maža bėda, kuo 
kalas pavadintas. Svarbu,
jis gyvai skaitomas ir teisingai 
vaizduoja Lietuvos pavergimo 
eigą. Pavergimo istorija labiau
siai sutelkta į tris epizodus: 
Maskvoje derybas su Sovietais, 
iki ultimatumo, Kaune vyriau
sybės >paskutinį posėdį pas 
prezidentą dėl ultimatumo, Ky
bartuose prezidento ir jo paly
dovų pastangas iš vergiamos 
Lietuvos ištrūkti anapus sienos.

vei- 
kad

į

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJE NUOŠIRDŽIAI j
SVEIKINA ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS KUNIGAI

Rt. Rev. Msgr. JONAS A. KUČINGIS į
, klebonas *

Kun. ANTANAS VALIUŠKA į 
Kun. PETRAS CELIEŠIUS

Los Angeles, Calif.

5 į
4 <1
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1 j
* <
jį Linksmų Šv. Kalėdų ir įJ laimingų Naujų Metų ,
j linkiu visiems parapiečiams j

į Rt. Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS 1
I Šv. Jurgio parapijos klebonas 1I Philadelphia, Pa. «

i s SV. ANTANO gimnazija žiemį Kennebunkporte. Maine.

Dramatiškiausias paskutinis epi
zodas. Šiurpu sukrečia primini
mas, kaip savo -krašto preziden
tą norėjo sulaikyti ir išduoti 
tie patys šauliai ir tie patys 
aukštieji 'karininkai, kurie bu
vo laikomi sąmoningiausiu ele
mentu tautoje; kaip valstybės 
priekyje esą vyriausybės žmo
nės nesuvokė tikrosios padėties 
ir Maskvos kėslų.

Autoriaus aprašyme teisin - 
giausiai politinę raidą įvertino 
prezidentas Smetona. Jo vaiz
das čia pozityvesnis, nei spręs- 
tum iš paskiau jau tremtyje pa
rašytos jo “Pro memorijos”. Ge
riau, kad jis jos nebūtų ir para
šęs. Realistiškiau padėtį vertino 
dar susisiekimo ministeris J. 
Masiuliūnas, 'kuris siūlė vyriau
sybei pasitraukti protesto ženk
lui. Oportunistiškiausiai priėmė 
padėti min. pirmininko pava
duotojas K. Bizauskas, kuris čia 
parodytas veržlus, dinamiškas, 
nors įvykių ir nepramatantis. 
Tai priešybė min. pirmininkui 
A. Merkiui, kurio vaizdas gal 
nesimpatingiausias iš visų kitų 
vyriausybės narių: neveiklus, 
nerūpestingas, atsidėjęs tik lai
ko sprendimam, nors ir su ne
mažom asmeninėm ambicijom..

Skaitai knygoje tekančius į- 
vykius, seki juose dalyvaujan
čius žmones ir galvoji: Sovietai 
tada buvo mūsų pašonėje ir ne
pažinome tikrosios padėtus, į- 
vertinome juos perdaug opti
mistiškai; ar turime stebėtsi ir 
smerkti tuos amerikiečius, ku - 
rie dar tebegyvena buvusiom 
mūsų žmon ių iliuzijom? (B)

P.S. Knygoje 408 p., kaina 
nepažymėta. Tarp pastebėtų ne
tikslumų — netikslu vadinti A. 
Merkį “tautininku”, jei jis bu
vo Ūkininkų Sąjungos žmogus 
seime; netikslu vadinti dr. K. 
Jokantą ūkininkų sąjungos “va
du", jei jis tebuvo ūkininkų są
jungos atstovas seime, bet ne 
“vadas"; netikslu pulk. Barzdą 
Bradauską vadinti Barzda Barz- 
dausku: netikslu prezidento 
kanceliarijos viršininką P. Biel- 
skų vadinti Bielskhi; taip pat 
nėra tikslu sakyti, kad Lietuvo
je atvykus Sierovui buvo “pra
dėtas stebėti ‘kontr-revoliu- 
cinis’ elementas: sąrašai jau bu
vo sudaryti po sutarties 1939.



1965 m., gruodžio 21 d., nr. 84. DARBININKAS

NAUJA

ROMO

VIESULO

KŪRYBA

Vieną dieną Į redakciją už
ėjo dail. Romas Viesulas. Užė
jo kaip “knygnešys”, vilkda 
mas dvi didžiules knygas. Padė
jo ant stalo ir atsipūtė. Tai bu
vo jo nauja kūryba, vienerių 
metų derlius, parvežtas iš Ro
mos.

Praeitais metais jis 'keliavo 
po Europos kraštus, ilgiau buvo 
sustojęs Romoje, kur sukūrė 
naują litografijų ciklą, j Euro
pą visiem metam jis buvo išvy
kęs jau antrą kartą, gavęs Gug- 
genheimo premiją. Pirmą kar
tą 1958 iš Europos parvežė sa
vo “Dainų” ciklą. Paskui šiame 
kontinente sukūrė dar du skir
tingus litografijų ciklus. Dabar

iš Romos atvežė “Notes on 
Image and Sound”.

Eidamas i parodą ar pasitik
damas naujus kūrinius, visada 
jauties šventiškai. Prasiveria 
kažkas naujo, kas žiūrovą ma
gina ir jaudina. Dabar štai to
kia “paroda” atėjo net i kam
barį. Jei būtų tapyba, būtų sun
kiau kilnoti ir visiem paskleis
ti. Grafika turi tą privalumą, 
kad ji lengviau sklinda visur, 
lengviau pristatoma. Iš Philadel- 
phijos keliaudamas i vieną New 
Yorko galeriją, dail. R. Viesu
las ir galėjo sustoti prie redak
cijos parodyti savo dideli der
lių.

Ciklą “Notes on Image and 
Sound” sudaro du didžiuliai ap

lankai. Formatas beveik ketur
kampis, įrišta į kietus viršelius, 
gražiai aptraukta drobe, įspaus
tos raidės.

Pirmame1 aplanke sudėta lito
grafija — Notes on Image. Dai
lininkas sukūrė 10 paveiks
lų. Jų temos abstrakčios. For
mose pastebimas besikartojan
čios spiralės, Įdrėskimai, sub
tilūs išliejimai. Litografijos 
spalvotos. Kartais net keturių 
spalvų, bet spalvos nekrinta i 
aid. Pagrinde vyrauja dažniau
siai juoda spalva; o kitos spal
vos Įvestos nežymiai, kad susi
darytų didesnė erdvė.

Visuose paveiksluose vyrau
ja bendra liūdna dramatinė nuo
taika. Jaučiamas kažkoks įsi

tempimas ir nerimas. Kartais 
tai išvirsta į žiedinę kompozici
ją, kur viskas sukasi ir virpa, 
kartais tai ištyška į šalis ir at
rodo lyg būtų kaulai į krūvą 
sumesti. Jvairios formos, jude
siai sudaro savo nuotaiką ir 
verčia žiūrovą susimąstyti.

Vienam aplanke yra dešimts 
litografijų. Atspausta 30 egz. 
Romos litografijos studijose, pa
čiam dailininkui prižiūrint. Dai
lininkui anksčiau teko dirbt 
Paryžiaus ir Madrido litografi
jos studijose, ir jo teigimu ge
riausiai atspaudžia Paryžiaus 
studijos.

Į antrą aplanką sudėta ant
roji cik'o dalis — Image on 
Sound. Čia dail. Viesulas iš lie
tuvių pirmas panaudojo įspau- 
dimo i popierių techniką, visai 
nevartodamas spalvų. Technika 
sunki, reikalaujanti daug kan
trybės ir darbo. Pirma paren
giama matrica — išpjaunamos 
įvairios formos įdubimai. Ant 
jų dedamas sudrėkintas popie
rius ir spaudžiamas. Į visus įdu
bimus įsidkverbia popierius ir, 
kai išdžiūsta, sudaro reljefo įs
pūdį, lyg būtų iš gipso nukrės
ta. Besikeičiant aplinkos šviesai, 
keičias ir paveikslo įspūdis.

Ir čia, 'kaip pirmame aplanke, 
sūdė La dešimts, paveikslų. Pen
ki iš jų sukurti dailininko lais
vai, abstrakčiom temom; ki
tiem penkiom panaudota mo
dernios elektroninės muzikos 
•gaidos. Jos įvairių kompozitorių 
parašytos skirtingai, nieko ben
dro neturi su Įprastinėm gai
dom. Išmarginta Įvairiom lini-

ROMAS VIESULAS —Kristaus Gimimas, litografija iš ankstesniu laiku.

jom, pabraukimais, taškais. Pa
naudota turkų kompozitorius 
Bulent Arei, amerikietis Mil- 
ten Babbitt, amerikietis Earle 
Brown, italas muzikas ir daili
ninkas Sylvano Bussotti ir Vla
dimir Ussachevsky. gimęs 
Mandžiūrijoj, dabar profesorius 
Kolumbijoje. Visi kūriniai pa
naudoti su autorių ir leidvklu *• w W 

leidimu. Panaudota tik tos vie
tos. kurios autoriui atrodė gra- 
fiž'kesnės. įdomesnės. Pervestos 
reljefiniu būdu į popierių, juos 
primena neregių raštą.

Gale knygos tokiu pat relje
finiu būdu surašyta visa aplan
ko metrika, tik dailinnko au
tografe įvesta juoda spalva.

Visas ciklas buvo išstatytas 

grafikos kūrinių parodoje The 
P: i it Club, Philadelphijoje lap
kričio 5-23, taip pat atvežta į 
New Yoiko galerijas bei muzie
jus susipažinti.

Šiuo metu dail. Romas Viesu
las gyvena Phi’.ade'.phijoje ir 
Temple universitete profeso
riauja. dėsto mena.
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DRAUGYSTE

Jis ir šių Kalėdų Naktį atsi
liko.

Tai buvo taip Įprasta, jog jis 
visada stodavo į paskutines 
skridimo eiles, kad nė plunks
nos krustelėjimu nesukliudytų 
gražiosios tvarkos. Jis lėkė pu
sės sparno atstumu, bet jo džiu
gus giedojimas nepasitraukė 
nuo visos dangiškos angelų mi
nios, kai jie skelbė Dievo aukš
tybėse garbę ir raminimą žmo
nėms.

Juk jie buvo Gerosios Nau
jienos šaukliai, juk iki pat Pri
sikėlimo pergalės nėra gražes
nių giesmių — ir jie taip gi ju
to savyje žemės džiaugsmą. Nes 
visi vaikai, begalės vaikų, buvo 
linksmi ir didelieji žmonės pa
sidarė nuolankūs, panašūs ma
žiesiems. — O Palaimintoji Pra- 
kartė, prie kurios skrido atkar
todami Nepakartojamą! —gie
dojo angelas, toks laimingas, 
kad nejuto kaip sunkios snai
gės dribo ant jo lūpų, tarytum 
norėdamos užslopinti giesmę.

Jis tiktai krūptelėjo, kai jo 
skaudantysis sparnas sudiegė 
taip giliai, lyg vėl iš naujo bū
tų išnarintas, ir jis beveik su
dejavo. Tačiau tuojaus atsidau
žė į kitą sparną, labai tvirtą, 
kuris palaikė jį, ir pasukęs gal
vą, angelas išsigando taip labai, 
jog vos nenusirito žemyn: anas 
sparnas buvo juodas.

— Kaip tu drįsti atsirasti čia, 
mūsų kelyje. — sušuko ange
las. O juodoji būtybė tarė:

— Ne jūsų — tai tiktai tavo. 
Tu taip slenki, kad ir perkaršęs 
paukštis tave pavytų ir pralenk
tų. kaip sako naujoviškos žmo
nių patarlės. Tu turėtum man 
dėkoti, kad nutvėriau laiku, kaž
kur būtum nusiritęs.

— Ačiū Geriausiam Viešpa
čiui. aš niekuomet nenukrisiu 
iki tiek, kaip tu! — sušuko an
gelas. — Ir aš negaliu patikėti, 
kad tu man padėjai: aš pajutau 
tokį pat mugi beveik toki, 
kaip tada, kai pirmojoje kovoje 
tu palaužei mano sparną.

— Kaip tu gali abejoti, — ta
rė priekaištingai juodasis, ar 
nebuvau tavo bičiulis, kada aš 
švitėjau didžioj skaistumo saulė
je, o tu buvai tiktai mažas eili
nis angelas. Tiktai tu tapai neiš
tikimas mano draugystei.

— Tu nenustoji piktžodžia
vęs! — vėl sušuko mažasis an
gelas, tu nepasitaisei ir nubaus
tas!

— Kodėl turėčiau — sako 
juodasis, ir tuojau sako: — Ko
dėl neturėčiau? Ar tu nepatikė
jai gandams gerų, labai mokytų 
žmonių, kad aš noriu pasitaisy
ti? Sakau, žmonių, tu žinai, 
kad aš nesirūpinu savo nauda, o 
Danguje to jau tikrai niekas ne

skelbia, bet išmintingieji žmo
nės taria, jog aš per ilgai esu 
baudžiamas, kad atėjo laikas 
peržiūrėti įstatymus. Naujausias 
teisės išradimas yra, kad baus
mė nepataiso nusikaltėlio, kad 
reikia iš viso neminėti kaltės— 
tiktai malonė išgelbsti pasmerk
tuosius. Ar tu nori man padė
ti?

— Padėti? —sušnibždėjo an
gelas, prilaikydamas savo ap
niokotą sparną kito sparno ga
lu. — Kaipgi aš, menkasis, ga
liu pagelbėti tau, Liuciferi, kaip 
galiu padėti ištremtam maišti
ninkui?

— Bet ar aš nebuvau tavo 
globėjas ten, kur po to. kurio 
Vardo neminiu, aš buvau galin
giausias? Ar nebuvo akimojo, 
kada tu svyravai, kieno pusėje 
kovoti, ir net manei, kad aš ga
liu laimėti — ar -neatsimeni?

— Kaip aš galiu užmiršti! — 
dejavo angelas, — žiūrėk, ką 
tu padarei mano sparnui!

— Todėl, kad tu svyravai. Tu 
negalėjai apsispręsti — tokie vi
sada ir visur yra sunaikinami.

— O, koks teisingas ir gailes
tingas yra Viešpats, galybių Die
vas! — tarė angelas, bet buvo 
labai išsigandęs, lyg ir vėlei tu
rės pereiti mėginimą, ištikusį 
angelus prieš laiko pradžią, ir 
jis vėl bus labai mažas ir labai 

laisvas, ir nesugebės pasirinkt. 
—Pasitrauk,—tarė. —pasitrauk 
aš visada vėluoju, ir tai tavo 
kaltė, o dabar turėsiu skristi 
viscm jėgom, kol pasivysiu Cho
rą. Ir taip toli iki Betliejaus!

— Bet tu padarysi daug dau
giau naudos, jeigu pasiliksi 
čia, ir aš skrisiu tavo vietoje, o 
tu žinai, kad aš nepažįstu nuo
vargio. jeigu yra tikslas.

— Ką tu kalbi, pasmer ktasis, 
kaip tu drįsti! Net ir tu nepajėg
si būti toks įžūlus, kad įsimai
šytum į Pranešimo angelus. Ar 
tu nori būti dar kartą nutrenk
tas?

— Į kur dar? — susijuokė 
juodasis, ir angelas krūptelėjo. 
— Beje, ir to nežinai, kad ma
no buveinė nebevadinama Pra
garu — esi labai senamadiškas. 
Tačiau negaišinsime laiko. Ir 
ūmai jis ėmė kalbėti, kaip arfa 
ir smuikas: — Aš sakau, kad tu 
padarysi gera pasėdėdamas ant 
kalno viršūnės, arba, dar geriau 
—aš tau duosiu savo sparnus, 

ir tu matysi kaip galima su jais 
lakstyti, o aš pasiimsiu tavuo
sius.

— Ne. ne — sušnibždėjo an
gelas, — niekuomet! — ir jis 
pasuko į taką, kur per sniegą 
buvo palikta, lyg vėžės, nu- 
skridusiųjų angelų sparnų Įbrė
žimai.

Tačiau jis tuojau buvo nu
tvertas.

Galimas dalykas, kad kas 
nors bus matęs, žiūrėdamas į 
dangų Kūčių naktį, kaip aukš
tai, sniego pūgoje, vienas prieš 
kitą stovėjo du angelai ir ma
žas buvo baltasis, ir liūdnas. Ta
čiau, kas nors tvirtins ir tai, 
jog jis vistiek būtų buvęs sti
presnis, jeigu jiems prisieitų 
grumtis, -tiktai, kad jis nesigy
nė prieš juodąjį, kuris buvo 
toks didelis, ir maldavo:

— Tu turi man paskolinti sa
vo sparnus, broli! Tiktai šiai 
nakčiai, kad aš galėčiau pabūti 
drauge su savo buvusiais drau
gais, kad jie pažintų mane, 
koks aš pasidariau — atgailau
jantis, trokštantis sugrįžti. Man 
reikia, kad jie užtartų! O tu ne
sigaili manęs, tu nenori man 
padėti — ar žinai, kokia atsa
komybė tėkš tau nešiotis amžių 
amžius?

Ir baltojo angelo širdis pradė
jo abejoti ir tirpti: kas yra jis, 

kad išdrįstų eiti prieš Dievo 
kelią? Juk iš tikro, ne Viešpats 
turi nusižeminti ir tarti, bet lei
do per žmones tam nusikaltė
liui sužinoti, kad ir jam yra at
gaila — ir praėjęs laikas už
skaitytas už bausmę? Jeigu to- 
Kia menka paslauga gali padėti, 
ir jis nepadarytų to!

Jis nebesipriešino, kai Liuci
feris nukabino jo baltus spar
nus. o juodus ir didelius pada
vė angelui palaikyti. Angelas 
dar padėjo savo baltuosius pri
kabinti. ir pamokino, kaip skris
ti. kad mažiau skaudėtų įlauži- 
mas. Jis tik paprašė:

— Negaišk niekur, kai būsit 
pakeliui iš Betliejaus, atnešk 
alga- mano sparnus.

— O kad tau nebūtų nuobo
du. — tarė Liuciferis. — pa
mėgink nuvalyti manuosius, ži
noma. koks mokytas teologas 
galėtų tau padėti, bet jis gali 
nepatikėti tau. — Ir jis sumo
javo sparnais, kurie ūmai tapo 
labai dideli, matė baltasis ange- 
las. ir nuskrido draskydamas 
Pūgą.

Ir vienas, besparnis, mažasis 
angelas ūmai pajuto siaubingą 
išgąsti: kodėl iš tolumos aidi 
juckas. tarytum Liuciferis būtų 
ir negalvojęs apie atgailą? Ta
čiau jis nebegalėjo sulaikyti, be 
to. argi galima įžeisti pasitikėji
mą — jis tegalėjo tiktai laukti. 
Ir raminti save, jog iš jo bai
mės bus begalinis džiaugsmas, 
kad ir buvusiam šviesos angelui 
pirmą kartą ateis Kalėdos.

Jis susigūžė į sniegą, susivy
niojo į savo baltą apda
rą, ir kai pajuto vienatvę, pagal
vojo, kaip tie maži vaikai žemė
je, kad kas nors jo pasiges ir 
ateis ieškoti, ir atras greitai, nes 
ant jo kaktos spindi aukso spin
dulių lankos. Ir jis norėjo pasi
taisyti jį taip, kad ir pro pūgą 
būtų iš tolo gerai matyti, ta
čiau lanko nebuvo — ir jis su
prato, jog ir šitą lanką bus nu
kabinęs tas, kuris dabar lėkė jo 
sparnais.

Jo liūdėjimas augo, ir jo vie
nišumas taip pat. iki pagaliau 
išgirdo: giedojo.

Giedojo angelų choras Betlie
juje, ir giedojo piemenys, ir vi
soje žemėje — vyrai, moterys, 
švepluojantieji vaikai, gyveni
mą baigiantieji seniai, su aša
rom ir džiūgavimu giedojo, per 

vandenis ir kalnus susiliejančią 
giesmę. Ir jis. mažas angelas, 
priartėjo prie visų, giedodamas ' 
drauge:

— Garbė Dievui aukštybėse, 
ramybė žemėje, geros valios 
žmonėms!

Ir buvo tikros Kalėdos ange
lo sieloje, iki ūmai pasigirdo 
išsiskiriantis iš visų balsas:

“Žemėje talka! Taika žemėje 
žmoniems! Gerieji žmonės, pir
kite taiką žemėje!

Angelas pažino balsą —gun
dantį ir viliojantį, ir grasmų ir 
įsakantį, ir įkalbanti ir migdan
tį — tai tasai, kuris buvo pa
siėmęs jo sparnus, ir įsimaišęs į 
Kalėdų apreiškimą.

Ir nusiminė angelas puolė nu
lenktu veidu ir raudojo, kaip 
prieš Laiko pradžią:

— Pasigailėk, pasigailėk, ma
loningas. gailestingas, teisybės 
Dieve, pasigailėk, atleisk man!.

Dabar jis žinojo, kad šėtonas 
melavo, kaip visada buvo daręs 
ir kaltas buvo ne tas. kuris bu
vo nugramzdintas — kaltas bu
vo angelas, patikėjęs nuodė
mei. jis kuris nebegalėjo nusi
dėti — nusidėjo dėl nuodėmin
go gerumo.

Yra pasakojama, kad angelas 
atgailauja — jis lipdo sparnus 
iš sniego, kad galėtų skristi. Sa
ko, jis be atlydos mėgina ašaro
mis nuplauti juoduosius velnio 
sparnus — bet jie netinka jo
kiai atgailai. Sako, angelas 
klupsčiomis slenka į kalną. į vir
šūnę. vieną už kitą aukštesnę, 
kad Dievas išsiųstų kitą gerą 
angelą ieškoti paklydusio ir pa
dėtų pareiti Namo.

Tačiausia ji labiausia kanki
na ne jo paties nelaimė, bet kad 
nepaliaujamai jis girdi savo bal
tų sparnų plasnojimą — per vi
są pasaulį, ir praėjus Kalėdoms 
ir Šventosios Dvasios Šventei, ir 
kiekvieną dieną — jis girdi 
savo sparnus, ir šėtono balsą, 
įkalbinėjant; atkakliai, apgau
lingai, i atskiras ausis, į būrius 
žmonių, peršaukiantį, užspau- 
džiantį pavergtųjų laukimą, žu
domųjų verksmus, girdi balsą:

— Taika, taika, taika! Gero
sios valios žmonės žemėje — 
prikite taiką. Pirkite taiką!

Ir angelo kančia dar gi
lėja, nes jis mato, kad žmonės 
tiki, jog tai skelbia tikras an
gelas.



12

i 
i Sveikindamas savo parapijiečius linkiu 

Linksmų šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų

i

> Philadelphia, Pa.
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Ii RAMYBĖS IR TAIKOS

VISIEMS PARAPIJIEČIAMS 
IR DARBININKO SKAITYTOJAMS

į LINKIf
ir
g Bayonne, N. J.
ii2 
i 
i 
į 
i i •i

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
KEARNY N.J.
KUNIGAI SVEIKINA IR LINKI
LINKSMŲ

KALĖDŲ ŠVENČIŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Maloniai sveikinu visus parapiečius
Šv. Kalėdų ir Nauju Metų proga 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. JONAS J. SCHARNUS, klebonas į 
Kun. R. TAMOŠIŪNAS 
Kun. A. ŽEMEIKIS

1i

i

1
I KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
į SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS,
% LINKĖDAMAS VISIEM DIEVO PALAIMOS 
s BEI GLOBOS.
ifi
g Waterbury, Conn.
>

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS | 
Šv. Juozapo parapijos klebonas

i

| ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJOS KUNIGAI
| MALONIAI SVEIKINA
| VISUS PARAPIJIEČIUS
| KALĖDŲ ŠVENTĖSE

Hartford, Conn.

[ 
r r r t t t

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS,
klebonas ir vikaras

nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, sulaukus
linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

linkėdami visiem Dievo palaimos bei globos.
' Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS

Kun. ADOLFAS VAINAUSKAS
Nashua, N. H.

................................................. i

MIELIEMS PARAPIEČIAMS 
LINKĖJIMAI
DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Kun. VACLOVAS MARTINKUS !
Šv. Kazimiero parapijos klebonas

I
i

Providence, R. I.

[ Linksmų šv. Kalėdų
r ir laimingų Naujųjų Metų
Į NUOŠIRDŽIAI LINKI

į
1

1 ŠV. ANTANO PARAPIJA 
ANSONIA, CONN.

t

i
i
i 
i

’ Kun. JUOZAS ČEPUKAITIS į 
šv. Andriejaus par. klebonas i

I

Kun. Dr. J. STARKUS
Kun. P. ŽEMEIKIS
Kun. A. MATULIS

ii i

I

I
B

I
S

Kun. JUOZAS J. MATUTIS i&
klebonas B

i f
I

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS 
klebonas'

DARBININKAS

§

I

t
F

i

f

1

Kalėdų eglutes istorija1

Benvenutas Ramanauskas, O.F.M.

f

F 
F 

į>.

EGLUTĖ Vokietijos kaizerio dvare 1880 metais. Prie dovanu stalo kaizeris Wilhelmas I toliau kron- 
□rincas, vėliau kaizeris Friedrich III, priekyje su princese Dorothea kalba princas Wilhelm, kuris 
/ėiiau buvo Wilhelmas II, paskutinis Vokietijos kaizeris.

i

i
i
i
i

Šv.
Esplen, Penna. |

Žalioji kalėdinė eglutė šian
dien puošia viso krikščioniško
jo pasaulio šventoves, jų alto
rius. Kūdikėlio Jėzaus prakar- 
tus, ir mūsų gyvenamus a- 
mus; džiugina ir linksmina vai
kučių, jaunųjų ir senųjų širdis. 
Ji turi ilgą savo kelią, apipintą 
gražiomis legendomis. Pasako
jama, kad pirmoji eglutė buvo 
nukirsta 16-jo amž. pradžioje 
palei Reiną ant kalvos, Vokieti
joje. vieno darbštaus vokiečio.

Niekas nežino, kas jis buvo 
ir kas ji paskatino tai padaryti. 
Legenda sako, jog tai atsitiko 
Strassburge. Užtat šiandien visi 
bendrai teigia, kad ten yra mo
dernios Kalėdų eglutės gimti
nės vieta.

Kiti kalėdinės eglutės kilmę 
paskiria prancūzam ir skandi
navam. Žinoma, kiekviena ša
lis turi savas legendas bei pa
sakojimus apie puošnios eglu
tės atsiradimą.

1

i

O KAIP LINKSMA MAN, kai sužiba eglute*. Nuotr. V. Maželio

Kg?'U ■

Viena skandinavu versija pa
sakoja apie medį, kuris išaugo 
krauju sudrėkusioj žemėj, kai 
viena jauna pora sau rado mir
ti. Esą vienų Kalėdų metu eg
lutės šakelės sužėrėjo skaisčiai 
baltomis švieselėmis, kad net 
vėjas negalėjo jų užgesinti.

Prancūzai turi iš 13'to amž. 
pasakojimą apie karžygiškų 
nuotykių riterį, kuris užtiko vie
ną medį ir jo šakose sudėliota 
daug žvakių. Vienos iš tų žva
kelės 
kitos 
je jis 
kurio 
aureolės. Legenda pasakoja, 
jog tas riteris kreipėsi pas po
piežių. idant jam išaiškintų. Sa
ko. tas medis vaizduojąs pa
saulį, kūdikis — Atpirkėją, o

buvo dailiai pakabintos.
— ne. Eglutės viršūnė- 
savo vizija matė kūdikį, 
galvutė vuvo apsiausta

1965 m., gruzdžia 21 d., nr. 84.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. CLARENCE A. BATUTIS

F
į Philadelphia, Pa.

F

šv. Kazimiero parapijos klebonas

ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 
sulaukus

nuoširdžiai sveikinu 
visus parapiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas
Vincento parapija,

i i
Kun. WALTER KARAVECKAS. klebonas

Šv. Kazimiero parapija, Pittsburgh, Pa.

žvakutės — geruosius ii- blo
guosius žmones.

&

KALĖDŲ ŠVENČIŲ ir 
NAUJŲ METŲ 

SULAUKUS 
NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU 
VISUS PARAPIJIEČIUS

Kun. FELIKSAS E. NORBUTAS 
klebonas

Kun. J. PAULAUSKI 
Kun. M. VEMBRĖ

Brockton, Mass

Vokiečiai savo pasakojimu 
siekia 7-tą amžių ir mini šven
ta vyskupą kankinį Vinfridą. 
Tas šventasis vyras buvo gimęs 
Anglijoje, atvykęs į Vokietiją i
krikščionybės skleisti ii’ čia va- I 
dinosi Bonifacu (m. 754). Jis. | 
nukirtęs garbingą ąžuolą, pa- I 
švęstą pagonių dievui Thorui I 
ir išgelbėjęs nuo paaukojimo i 
dievaičiui vyriausi vado Gunda- I 

* ro sūnų. - |
•‘Sakyk mums, klausė Gunda- | 

ras, kas yra tas žodis kurį tu | 
mums atnešei’’. |

“Štai yra žodis ir patarimas, | 
— atsakė šventasis: — Šiąnakt | 
joks kraujo lašelis nekris, nes | 
tai baltoji Kristaus Gimimo | 
naktis, Aukščiausiojo Sūnaus ir | 
pasaulio Išganytojo”. |

Paskui nukreipęs dėmesį į | 
eglutę sakydamas: “Šis maža- | 
sis medelis, jaunutis miško vai- | 
kas, šiąnakt bus jūsų šventas | 
medis. Jis yra taikos medis; jū- I 
su namai yra pastatyti iš eglių. | 
Jis yra ilgo gyvenimo ženklas, I 
ir tcdėl jų šakos amžinai ža- | 
liuoja. Tik veizėkite, kaip ji 
stiebiasi aukštyn! Tesivadina ji 
Kūdikėlio Kristaus medaliu!
Rinkitės apie ją ne giriose, bet 
savo namuose; tebūnie tai ne 
kraujo dokumentas, bet meilės 
dovanos ir gerumo papročiai”.

Džiaugsmo eisenoje jie nune
šė aną eglutę į Gundaro na
mus.

Kalėdų eglutė Vokietijoje 
buvo žinoma jau 18-jo amž. pra
džioje. Iš Vokietijos pasklido 
rytinėje Bohemijoje ir Vengri
joje, toliau prasiskleidė į Pran
cūziją ir Angliją. Kai vokiečiai 
emigravo į Ameriką, jie kartu 
vežėsi savos tautos papročius. 
Žinoma, Kalėdų eglutė buvo 
viena iš tų papročių.

j . 4

r

Linksmų Šv. Kalėdii ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapiečiams Dievo palaimos

Athol, Mass.

Kun. M. F. TAMULEVIČIUS

Šv. Pranciškaus parapijos klebonas

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

LINKI VISIEMS PARAPIJIEČIAMS
Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS 

Klebonas 
BAKANASKun. JONAS 

Kun. ALFONSAS VOLUNGIS
Šv. Kazimiero parapija, Worcester, Mass.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
linki visiems parapiečiams 

SV. JURGIO PARAPIJOS kunigai

? Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS,
[ Kun. A. JANUŠONIS
? Norwood, Mass.

Iš legendinės ir spalvingos 
Kalėdų eglutės šiandien išaugo 
milžiniška prekyba.

Praeitais metais (1964) ame
rikiečiai Kalėdų eglutėm išleido 
per 100 milijonų dolerių, šian
dien Amerikoje kalėdinių eglu
čių auginimo ūkis yra gana 
plačiai išsišakojęs ir eglučių 
poreikis kasmet vis didėja ir

(nukelta, j 13. p.)

Šv. Juozapo parapijos kunigai 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų
Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Mass.

<***
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J DŽIUGIŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ
VIENUOLYNO GERADARIAMS IR
NAUJOSIOS KOPLYČIOS STATYBOS
RĖMĖJAMS LINKI

T. Jurgis Gailiušis, O.F.M.
vienuolyno gvardijonas ; !

Kennebunkport, Maine

širdingai sveikiname visus parapiečius, 
’ geradarius bei draugu®, sulaukus.

i

n.
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

T. BENEDIKTAS BAGDONAS. O.F.M. ‘
ji T. BARNABAS MIKALAUSKAS, O.F.M. |
’ St. Catharines, Ont.
'Canada j

i 
i

3:
I

Trečiojo Ordino Šv. Kazimiero provincijos visiem didžiai 
gerb. kunigam, direktoriam, kongregacijų tarybų nariam, 
visom tretininkėm ir tretininkam širdingiausi Šv. Kalėdų 
sveikinimai ir geriausi linkėjimai.

Tėv. KĘSTUTIS-MARIJA BUTKUS, O.F.M. i PETRAS MONTVILA FILMUOJA.

-k i
1 l „J i - - ___ __ -.......   <
J
i

i•r

PETRĄ MONTVILĄ APLANKIUS

damas apie kitus, pasakotojas 
užmiršta savo asmeninio gyve
nimo kroniką. Nesižino, kurią 
dieną nei kurį mėnesį gimęs. 
Užtenka to, kad metus žino — 
1877. Gerai turi pagalvoti, iki 
prisimena, kad tai buvo 1912 
metai, kada jis vedė Magdę My- 
lūnaitę, kuri mirė 1954, palik
dama jam tris dukras. Dabar 
jos turi savo šeimyninius gyve
nimus. Bet vielią datą iš savo 
šeimos istorijos P. Montvila at
simena labai gerai — kad jo 
brolis kunigas Juozas žuvo su 
Titaniku 1912 balandžio 12-13 
naktį. Tos datos kiti įvykiai 
neištrynė iš jo atminties.
MINTYS ATGAL:

Dabar jis rūpestingai saugo
ja sudėliojęs praeities veikimo 
žerJklus albumuose. Viename 
šeimos gyvenimas, kitas specia
liai skirtas kunigo Juozo atmi
nimui, kitame vėl Alto veikla, 
dar kitame Dariaus-Girėno pa
minklo statybos bylos. Dar ki
tuose sudėlioti įvairių pinigų 
pavyzdžiai — tarp jų ir šimti
nė litų. Rinko ir skaitė knygas. 
Dabar jas dalina. Daug atidavė 
Balfui. Dairosi, kur kitas nu
des. Kam jos dabar jam. Tegul 
kiti naudosis. Grįžta mintys ir 
i paliktą tėviškę. Norėtų dar ir

t Kristaus Gimimo Šventėje
nuoširdžius linkėjimus siunčiu mano vadovaujamos radijo valandoj 
klausytojam, rėmėjam, bičiuliam ir Ix-ndradarbiam. visiem linkėda
mas skaidraus Kalėdų džiaugsmo, o brangiai levų žemei • Lietuvai 
prisikelti vėl laisvai ir nepriklausomai.

l MOTERŲ VIENYBE
v

tfft

JOKŪBAS J. STUKAS

širdingai linki visiems linksmų Šv. Kalėdų 
ir laimingų 1965 Naujų Metų

ft HELEN V. KULBER. Pirmininkė
S ELENA ANDRUSIS. Vice Pirmininkė
b IZABELA MISIŪNAS. Sekretorė
ft MARY BL’YOKAS. Iždininkė

ANNA LAUKYS. Finansų sekr.
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i?Daug giedrios nuotaikos^džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 
ft ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau
gams ir pažįstamiems linki

! DR. JUOZAS B. DIČPINIGAITIS
8i
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ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

AMŽINOJO ROŽANČIAUS DRAUGIJA
nuoširdžiai sveikina Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga parapijos 
kleboną kun. Juozą Aleksiūną ir kun. Vyt. Pikturną, draugijos nares, 
Tėvus Pranciškonus, Darbininko redakciją ir administraciją, visus 
parapiečius bei draugus, linkėdama visiems gausios Dievo palaimos.

Tarp Brooklyno lietiiviy veikliausias (2)

ONA SIJEVICIENĖ, Pirmininkė
Brooklyn, N. Y. I
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkime visiems savo draugams bei paž ? stamiems

WALTER - PULCHERIJA

Hollis, §

x Malonūs kalėdiniai sveikinimai ir nuoširdūs linkėjimai
• 1 Naujųjų Metų proga parapijos kunigams, draugijų 

g pirmininkėms, nariams bei narėms, 
£ pažįstamiems ..ir draugams
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Brooklyn. N. Y.

Apreiškimo parapijos
Amžinojo Roažnčiaus draugijos pirmininkė

Elžbieta Kašetienė
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR NAUJŲJŲ METŲ proga 
reiškiu savo nuoširdžius sveikinimus brangiem tautiečiam, 
išblaškytiem po visą pasaulį, o ypač tiem, kurie vargsta %
Laisvuose kraštuose gyvenančius lietuvius kviečiu jungtis 
į vieną galingą armiją savo gimtajam kraštui laisvinti iš

Frank T. Alexis
tjrt^są?*c«re«raw«!Srt»^^

MIELUS PAZJSTAMUS SVEIKINAME 
KALĖDŲ ŠVENTĖMIS IR LINKIME 
KUO LAIMINGIAUSIŲ NAUJŲJŲ METŲ

5

Prane, Andrius ir Nele LAPES |
Stony Brook, L.I. N .Y. |

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

1 WITKUS PHARMACY
DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

441 Graham Ave. (bet. Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y. * 
Tel. STagg 2-2510 į

>et«**’*»»!twiw?**<*w****«’*«w

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR »
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

S & M MAISTAS į
QUALITY MEAT MARKET

Specialiai paruoštos misos — Priimame užsakymus vestuvėms ir » 
pobūviams • We Take All Orders for Weddings and Parties 3 

CHARLES SHIMANSKAS, savininkas
145 Grand St. — Brooklyn 11. N. Y. — 483 Grand St. |

EVergreen 8*4608, 8*4627 »

Pirmas pasaulinis karas atne
šė atmainų. Su karo pabaiga 
padidėjo darbai. Darbo visi tu
rėjo iki ausų. Uždarbiai buvo 
labai geri. Dėl siuvėjų varžėsi 
siuvyklos. To gero gyvenimo 
viršūnė buvo 1919. Tuo pat me
tu atmainos vyko ir unijų vidu
je. Jose insifiltravę komunistai 
ėmė dominuoti. Susirinkime, 
kuriame iš poros tūkstančių na
rių tedalyvavo kelios dešimtys, 
jie išrinko Į valdybą savus 
žmones. Kai kiti jų nenorėjo 
pripažinti ir reikalavo naujų 
rinkimų, protestuotojus mėgino 
jie likviduoti. Tekis J. Mačiulis 
buvo nutarta visai pašalinti iš 
unijos, Petras Montvila buvo 
nubaustas pinigine bausme, šim
tu dolerių be vieno cento. O 
protestuoti, kelti opiniją padėjo 
tada Bostono Darbininkas, kuri 
redagavo Karosas, ir Brookly
no Garsas, redaguojamas Ju
liaus Kaupo, administruojamas 
Strums'kio. M. Miluko. Per Dar
bininką ir Garsą Montvila ir 
kiti demaskavo unijose vyks
tančias negeroves. Priėjo prie 
to, kad Petras skundėsi aukštes
nei unijų valdybai. Ta sušaukė 
susirinkimą prieš komunistuo
jančios valdybos valią. K 1 o 
triukšmas dėl susirinkimo pir
mininko. Nenusileido nė viena 
pusė. Svetainės savininkas iš
sigando, kad jam neimtų lūžti 
kėdės, pašaukė policininką, jam 
reikalią išklojo, ir tada polici
ninkas pravedė pirmininko 
rinkimus. Komunistuojantieji 
pralaimėjo. Susirinkimas pas
kiau išrinko ir Montvilą i at
sakingus unijos pareigūnus, ‘de
legatus”, nubraukė jam anos 
valdybos skirtą bausmę.

Šioje vidaus kovoje daug 
reiškė antikomunistinis ‘'rate
lis”, ne viešas, sakytum, po
grindinė grupė veikėjų, kurie 
demaskavo komunistų Įtakas. 
Daugiausia čia reiškėsi vyčiai. 
Jis ypačiai buvo įtakingas, kai 
nuo komunistų atsimetė socia
listų veikėjai Buivydas, Vaitu
kaitis, Glaveckas ir ėmė veikti 
bendrai su to “ratelio” žmo
nėm.

Veiklai “ratelis” buvo reika
lingas pinigo. Jį ėmėsi organi
zuoti rengdami vakarienes, 
pasišokimus tam ar kitam as
meniui pagerbti. Pirmasis toks 
gerbiamasis ir buvo Montvila, 
paskui Vaitukaitis ir dar pora. 
Nuo tokių pagerbimų vis atlik
davo veiklai po šimtinę arba ir 
kitą.
SU VAIČKUM IR KITAIS:

Kur čia suminėsi to meto vi
sus veikimus; — per vyčius, 
LRK Susivienijimą ir kitas ka
talikų organizacijas. Jos visos 
tada klėstojo. Jos parėmė stip
riai atvykusį iš Lietuvos muziką 
Stasį Šimkų, parėmė eiti į 
mokslus būsimą profesorių Ka

ži Pakštą. Pats P. Montvila bu
vo ’ ’menadžeris’ ’ atvykusiam 
režisieriui aktoriui J. Vaičkui, 
kada jis rengė vaidinimus- su 
grupės nariais Dikiniu. Tend- 
žiulyte ir kt. Su juo važinėjo i 
Philadelphiją, Elizabethą. Wa
terbury. Ansoniją ir kt. Bet 
jam nesisekė. Brooklyne praėjo 
vienas spektaklis ir daugiau ne. 
Buvo žmogus lėtas, pertraukas 
darė ilgas, ruošdamasis kitam 
veiksmui, ir tai baidė publiką.

Apie tuos laikus galėtum kal
bėtis ilgai. Matai, kad pasako-

jai surankioti albumą. Grįžta 
mintis i brolius, kurie atkentė
jo Sibirą. O paskutiniu savo rū
pesčiu nusigrįžta į kunigą Juo
zą — kad jam būtų pastatytas 
kekis paminklas Mariampolės 
kapuose.

“Matai, kaip atsitinka. Tik 
lapkričio 13 žingsniavom sykiu 
su Bieliniu, o šiandien jis ėmė 
ir dingo ’. Atsitinka . . Bet ko
respondentas baigė pasikalbėji
mą, žinodamas, kad artimiausia
me susirinkime ar pobūvy vėl 
pamatys Petrą. Montvilą, mik
liai keliantis su savo foto kame
ra ir vėl pasineriant tarp dau
gybės galvų, lyg pogrindin. (B)

Linksmu Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

JOSEPH VASTŪNAS
REAL ESTATE & INSURANCE

Notary Public
Mortgages Bought and Sold — All Kinds of Business 00 o
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l LINKSMŲ ŠVENČIŲ
f

VI 6-7405

f TAX CONSULTANT — INTERPRETER
8 337 Union Avenue

EVergreen 4-1232

KALĖDŲ EGLUTĖS ISTORIJA
(atkelta iš 12 p.J 

didėja. Kasmet amerikiečiai iš
peiks-apie 46-milijonus eglu
čių. iš jų per 10 milijonų im
portuoja iš Kanados ir kitur.

New Yorko valstybė paruo
šia apie 3-4 milijonus eglučių. 
Daugiausia jos auga pietų ir va
karų valstybės dalyse. Tačiau 
newjorkieciai pirmenybę duo
da ir savo namus puošia balza- 
minėm eglutėm, kurios auga 
Maine ir Nova Scotia. Kanado
je.

★

Lietuvą kalėdinės eglutės, sa
koma, pasiekė per slavus. Sla
vams iš senų laikų buvo žino
ma vestuvinė eglutė, kabinama 
prie lubų. Vėliau išvirtusi “so
du ’, daromu iš šiaudų pynu
čių. Tačiau Kalėdų eglutė yra 
visai naujas paprotys, atėjęs 
per. dvarus, mokyklą ir bažny
čią. Dar 1898 M. Lietuvos lie
tuviai nepažino eglutės, išsky
rus vieną kitą šeimą, turinčią 
vaikų. Lietuvoje po 1908 jau 
buvo puošiama viena kita eglu
tė. Žemaitijos dvaruose darbi
ninkų vaikams, (apie 1910) ir 
vienoje kitoje pradžios mokyk
loje, kur susirinkę vaikai pa - 
dainuodavo, pašokdavo. Tuo 
pat metu eglutė pradėta puošti 
vaikų prieglaudose Kaune ir

Vilniuje. Po I pasaulinio karo 
eglutės puošimo paprotys išpli
to daugumoje pradžios mokyk
lų . .” (L. Encikl. V ii- X t.).

★

Sovietų pavergtoje Lietuvoje, 
pagal “Dabartinės Lietuvių kal
bos žodyną”, išleistą 1954, “Ka
lėda — bažnytinis ar religi
nis terminas: krikščionių ir ki
tų religijų žiemos šventė“. Nė
ra pažymėta, kad tai Kristaus 
Gimimo šventė. Gi rusams tą 
žiemos šventę atstovauja “Sta- 
rucha Moroz — Senelis šaltis.

Kai Leninas dar buvo savo 
galybėje, rusų valdžia dėjo vi
sas pastangas, idant Kalėdas 
pakeistų į Lenino šventę, kuri 
yra švenčiama sausio 20. Kalė
dinės eglutės buvo uždraustos 
pardavinėti. Daugybė fabrikų 
Maskvoje privertė savo darbi
ninkus. kad jie dirbtų per Ka
lėdų šventes.

★

Kalėdų eglutė yra krikščio
nių tradicija. Kokie bebūtų pa
sakojimai. eglutė simbolizuoja 
krikščioniškas idėjas. Čia gali
ma pritaikyti šventraščio žo
džius: “Medis buvo didelis ir sti
prus, jo viršūnė siekė dangų, ir 
jis buvo matomas iš visos že
mės pakraščių” (Dan. 4.8).
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Daug džiaugsmo Kalėdose ir laimės Naujuose Metuose 

linki

A. KALNO MAISTO KRAUTUVE
Priimame užsakvmus vestuvėms ir kitokiem' parengimams

52 Hudson Avenue - Brooklyn. ?fi

t
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1332 Halsey Street
I
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Linksmu Šv. Kalėdų 
linki savo nariams ir sporto bičiuliams

LIETUVIU ATLETŲ KLUBAS

%

% 
į 
£

Tel.: HY7-9756
Linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

PAINTING & DECORATING CO
VLADAS VASIKAUSKAS

JONAS BAČIANSKAS
PETRAS PAGOJUS

102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 7-1286

Linksmu Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
Carpenter

A. V. CABINETMAKER COfti 
I 
t

119-20 Jamaica Avenue
j ..... ..

Custom Built Wcxxlwork - Bookcases - Kitchen Cabinets 
Formica Sinktops - Alterations

AUGUST VILENISKIS Virginia 7-5760
Richmond Hill. N. Y.
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KAI NUGRIŪVA baigiama puošti eglutė.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

P. URBANOVIČIENE
FIRST CLASS SHOE STORE 

Shoes for the entire family
£ 547 Knickcrlxxker Ave. near Linden St.) Brooklyn. N. Y.
£ Tel. EV 6-5915

f V
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Best wishes
PARK FLORIST £

LIETUVIŲ GELIŲ PARDUOTUVE j
Matthew ir Adelė Mažeikai. >ac. J

Gėles pristato į bet kurias pasaulio vietas
Woodhaven. N. 5 . į?p 80-l."> Jamaica Avenue

5 VI 9

Best wishes for •’ Mcrrv Christmas and Happv New \’e.u

FOREST PARK INN
Choice LiquorFine F<xxl -

Bar and Resta'iii’ant
i R/iy il'hiti Julia Eyman. /uo/o.
’ 80-16 Jamaica Avenue IVoodb.v
f Virginia 6-9820
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Christmas Blessings

A. C. FARGO
Auto Body and Fender Work 

Open 7 Davs a Week
Specializing in Automatic 

Transmissions
Service is Our Motto
U. S. Highway No 46 
FAIRFIELD. N. J. 
Ca l 201-227-9819

JOYOUS HOLIDAY GREETINGS

CHARLES E. SPENCER 
AGENCY

Complete Insurance

17 South Warren Street 
Dover. N.J.

201 FO 6-0256

Happy Holidays
Seasons Greetings

ADJUSTABLE BRACKET CO.

Original Manufacturers of 
Adjustable Scaffold Brackets

CHARLES H. TINDALL 
AGENCY

Reali Ji s and Lisurors

1 4

2
u
4

263 East 23rd Street 
Paterson, N.J. 
(201( 279-1331

2 19 East Front St. 
Red Bank, N.J. 

(201) 741-9030—741-5613

2
4
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4 
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Seasons Greetings
ALEXANDER HAMILTON 

SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION

Paving 41on Insurance
Savings

Hawthorne-Westmilford and 
Paterson 

Eliscn and Colt St. 
Paterson. N.J.

Phone 201 - 742-6815

Seasons Greetings

CRANBERRY LAKE ESSO

Open 7 Days a Week

*
*

State Highway No. 206 
Cranberry. N.J.

Service is Our Motto 
Call 201 347-9829

I 

I 

%

Christmas Greetings!

THE ALEXANDER HAMILTON*
HOTEL |

Market and Church Streets |
E. A. GILBERT CO.

Steel Fabricator

ft 

a 
ft

Paterson. New Jersey 
201 — SH 2-8000 

J. L. Voorhees. Mgr.

ft

I MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR 1
° 9to our Friends and Customers t
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Holiday

FINE ARTS BEAUTY 
ACADEMY RUSE LOU 

SALONS
Open 9 A.M. to 5 P.M. 
Send For Free Booklet 

858 Bergen Ave. 
Jersey City, N.J.

Ca’l 201 DE 3-9628 — 
or DE 2-5400

Happy Holiday s

FREBRON HEAT 
TREATING CO.

267 River Road 
North Arlington, N.J. 
Call 201 WY 8-4651

Happy Holidays

FRANK J. GAFFNEY 
REALTY COMPANY

Jersey City’s Fastest Growing 
Real Estate Company

>J
CHRISTMAS GREETINGS

« GLENDALE LUMBER CO. INC. ft
1
1
i
1

73id Place and Cooper Ave. |

Glendale, L.I. M.Y. 11227 |

HOUSTON OLDS INC.
Immediate Delivery 

66 
Models

Oldsmobiles 
and Colors Air. Cnd.

ft

VA 1-1840

ft

Lafayette St. 
(cor. Prince St.) 

NEW YORK CITY 
WO 6-4560

270

I
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A Happy Holy Season to All 
Our Friends and Patrons

GREENVILLE BAKERY

136 Ocean Ave. 
Jersey City, N.J. 
Call 201-435-0980

Seasons Greetings

GUS SHOE REPAIRS
Open 6 Days a Week 

We Take Care of the Entire
Family
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Merry Christmas

HUNT FUNERAL HOME

1601 Palisade Ave.
Fort Lee, N. J.

James A. Hunt — Director 
Call 201 WI 4-1202

A Blessed ind A Joyful 
Christmas Season

IN WE GO DINETTE

I
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Marshall Hill Road 
West Milford. N.J.

201 728 3006

437 West Side Ave.. 
JERSEY CITY, N.J.

PHONE: 201-433-4334

I 
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4

2 ft

180 West Englewood Ave. 
Teaneck, N.J.

Call 201-837-2950

139 Main St.
Mt. Kisco, N.Y.

Call 914 MO 6-9065

>

Christmas Blessings!
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S e a's o n s
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ANTHONY GIORDANO
Gioceries — Cold Cuts
Salads — Sandwiches

Orders Carefully Prepared 
To Take Out

1980 Gildersleeve Ave., 
BRONX. N. Y.

TI 2-9608

I

*

Happy Holidays

FRANK ROMANELLI 
AND SON

A Merry Christ m a s

ft
4

%

ft
Ž34 
ft 4 
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BABYLON AUTO PAINT 
COMPANY, INC.

Suffolk Largest Shop 
Auto Body Repairs—Auto 
Painting Towing Anytime

Anyplace anywhere
Railroad Ave. opp. R. R. St. .

BABYLON, N.Y. Ž
Call 516 JU 7-3900 į

ft 
4
1

A

EAST END 
FUNERAL HOME INC.

725 Gun Hill Road

Call KI 7-4545
Frank C. Cinquemani

Most Holy and Blessed Christmas 
To All

EMPIRE FOTO SERVICE

4709 New York Ave., 
UNION CITY. N.J.

201 UN 5-7237

ft a 
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Christmas

BAYVILLE SHELL

ft 
ft
I

ft « 
ft 4

Service Station
Open 7 A.M. to 9 P.M. Daily

455 U.S. Highwav No. 9
BAYVILLE, N.J.
Call 201 244-2050 

ask for Ben or Tom Phillips

Holiday Greetings

I ERIKSEN—UNITED FUEL
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M e r r v Christ m n s
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5007 19th. Ave.
BROOKLYN, N.Y.

Cail GE 6-5800
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Happy and Joyous New Year 
to all our friends and customersBARTON FRANCIS į 

DODGE SALES AND SERVICE Jį ESPOSITO MEAT MARKET
Guaranteed Used Cars

2235 v’ttin?h?m Way 
TRENTON. N.J. 

609-587-8030

177 Columbia tpke.
Florham Park, N.J.

We Cater to the Family 
Call 201 377-9363

M <• t- r v Christ m a s

BUCK YOUNG'S 
RECORD SHOP

Everything in Records, 
Radios. Hi-Fi and Stereo

1204 Haddon Ave 
CAMDEN. N.J.

Ca l 609-966-2308

Christmas Blessings

CARDINAL MOVING CO.
Loca’ and Long Distance

Mc'Ving — All Boros 
“40 Years of Moving 

Experience Your Guarantee of 
Satisfaction”

TR 5-9088
203 Court St. Brooklyn. N.Y.

Holiday

FELICE SACCONE

Liquor Store

4

Air Cond. Chapels—Est 1927 
Complete Range of Prices

VI 7-6161 
89th St. and Rockwav Blvd. 

OZONE PARK, N.Y.

H. ALLEN VAN HISE AND 
CALLAGAN FUNERAL 

DIRECTORS

ft

Merry Christmas
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

I

ft

Happy Holidays

FRANK'S SERVICE STATION 
715 Soundview Ave.

BRONX, N. Y. TI 2-9896 
Specialists in Lubrication.

Brake Service. Tune-Ups — 
Mobile Gas and Accessories— 
Foreign Cars Too — All Work 
By Trained Mechanics —Tires 

Batteries — Road Service

1

i
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FRED B. ROTHMAN and Co. 4

I 

ft 4

H o 1 i d a y

57 Levning St.

South Hackensack. N.J.

TELE. 201 489-4646

CHRISTMAS GREETINGS

FRED'S CHEVRON STATION

447 Newark Pompton Tpke. 
Pompton Plains, N.J.

Expert Motor Tune Ups 
Brake Service

Phone: 835-8953

Christmas Blessings
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812 Arnold Ave. 
Point Pleasant, N. J. 
Call 201 892 - 0100

Seasons Greetings

HANDCRAFT GOLF CO.

466 Maple Ave.

Westbury, L.I. N.Y

Call 516 ED 4-6320. ask for

Pat Siniscalchi

Happy Holidays

KEARNY PIZZA PALACE

Italian Style Sandwiches 
Manicotti Home Cooked 
Dinners Veal Parmigiana

73 Kearny Ave. 
Kearny. N. J. 

Call 201 998-3525

Happy Holidays

HILLSIDE AUTO BODY CO 
Est. 1929

Open 5 Days a Week
Body and Fender Repairing 

Collision Specialists 
129-14 Hillside Ave. 
Richmond Hill. N.Y.
PHONE HI 1-1567

VI 9-2444

Merry Christmas and Happy

to all our friend' and customers
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INTERNATIONAL 
HOUSE OF PANCAKES

3713 Broadway 
Fairlawn, N.J. 

Call 201 791-2626

C h r i s t m a s Blessings

INTERNATIONAL I
SUPERMARKETS |

of the Finest Supermarkets £ 
Serving New York

Low Prices Excellent Service
Delivery Service Available ft

499 6th. Ave. N .Y.C. -ft
188 9th. Ave. N.Y.C. |

1299 Wijkins Ave. Bronx. N.Y

One

Holiday
4

J. and A. COAT CO.

Mfrs, of Ladies Coats and Suits $

253 Brunswick St. 
Jersey City. N.J.

Call 201 798-6400 .

Happy H o 1 i d a y s

J. and M. FASHIONS INC.

67-69 Brighton Ave.

| West End L'mg Branch. N.J.
3 Call 201 -229-2955I
1

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season

JACK TRACY

Wine and
575 East 137th St..

BRONX, N.Y.
Free De iverv — Prompt 

Sei vice
Phone: MO 9-0853

F. W. WOOLWORTH and CO. \

ft

The Family Store 
52 B: sad Street 
Red Bank, N.J.

Cail 201 747-1295

HCNEYWOOD DINER 
Open 7 Days a Week 

In the Heart of Greathills

4111 Hyland Blvd.
Staten Island. N.Y.

Call 984-9622

Holiday Greetings

Seasons Greeting?-

GARDEN STATE
t FIELD ELECTRIC COMPANY | AUT0 B0DY and TOW,NG 

Jį wEKViwt

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

Service is Our Motto

34 Buckley Ave. 
Portchester. N.Y. 

Can 914 WE 9-6300

Open 6 Davs a Week
33 West Ciinton Ave.

Bergenfield. N.J.
201 - 385-5155

HOTEL ESSEX HOUSŽ

1050 Broad Street 
NEWARK, N.J. 

Call 201 MI 2-4400

Christmas Blessings

JAMES ROMANELLI 
FUNERAL HOMES INC.

Chapels Available in all Boros
Massapequa. N. Y.

540 Broadway 516 LI 1-4000
Brooklyn, N.Y.

2715 Atlantic Av. MI 7-6600
Huntington

New Yoik Ave.

Seasons Greetings

JANICE MOONEY 
REAL ESTATE BROKER

Acreage — Farms — Homes 
Mortgage Money

201 349-7950

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

J. MORRISON BETTER CARS 
INC. -

56 W. Merrick Road 
Valley Stream, L.I.

516 LO 1-0500

Holiday Greetings

JO-AL. LUMBER COMPANY
For the Finest of Lumber

1 Fort Hill Road 
Huntington, L.I.N.Y.

Call 516 HA 7-3366

Merry Christmas

JOHNNY LUCCIS

Radio and Television
Sales and Service

810 Forest Ave. Staten Island
Call GI 8-1515

Seasons Greetings

JOHN S. THOMSON 
MARINE SPECIALIST 

AND GENERAL INSURANCE

203 Main St.
Port Washington. L.I.N.Y.

Call 516 PO 7-3737

Holidav

JOHN'S FRIENDLY 
SERVICE STATION

Foreign Car Specialist 
Open 7 Days a Week 
All Work Guaranteed

170 E. Main Street 
Ramsey, N.J.

Cail 201 327-8549
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a MerrV C h r i s t m a s
* JOHNSON'S MOVING
> SERVICE

(Not connected with any similar |
ft name) *

ft

Fast — Safe — Reliable |
Low Rates 4

į Interstate Movers (MC.ICC.929) | 
j Low Cost Storage — Day or

Authorized Dealer 
Harley — Davidson and Honda i 

1985 Medel cn Display 
Others New and Used

86 McLean Ave Yonkers, N.Y. ’ 
914-YO 3-0532 J

Wann and Sin^re 
Holiday Greetings

JAMES A. HARKIN 
AND SONS INC.

Realtors and Insurers

Route 9 Sayrevi’le, N.J.
Call 201 PA 1-5110

Christmas Blessings

JOSEPH REDMOND

Established 1898 
Chapels in All Localities

Call MA 5-0335
105 King St. (Erie Basin) 

Brooklyn, N.Y.

Merry Christmas

JOSEPH SCAPPATONE

2105 Tomlinson Ave.
Bronx, N.Y.

Rubbish Removal Ashes and 
Garbage — Call 

TA 9-0232

MERRY CHRISTMAS 
TO ALL OL R 

FRIENDS AND CUSTOMERS

JOSEPHS BEAUTY SALON

32 Main St. Mt. Kisco. N.Y.
914 MO 6-9724

Holiday G r e e t i n

KEYPORT AUTO LAUNDRY

We Specialize in Simonizing 
and Glazing Motors Steam 

Cleaned — Washing Polishing

110 West Front St. 
Keyport, N.J. 
201 -264-9767

M e r r y Christmas

KEN SMITH MOTORS

Authorized lincoln
Mercury Ccmet Dealer

75 Franklin Ave. 
Ridgewood, N.J. 

Call 201 GI 4-2200

Holiday

KERR CONCRETE CO. INC
469 Market St., 

East Paterson, N.J..

The Ultimate In This Field 
May We Serve You?

201 SW 6-2150

M e r r. y Christ m a s

LE CHATEAU RICHELIEU

48 East 52nd. St.
New York City 

PL 1-6565 
Mr. Peter J. Robotti

Holiday Greetings

LEE CHEVROLET

476 West Union Ave. 
Bound Brook. N.J. 
Call 201 EL 6-2460

Holiday Greetings

LEE MASTERS 
SUNOCO STATION

Open 24 Hours Each Day
Road Service

State Highway No 38 
Woodland Ave. 

Cherry Hill, N.J.
Call 609 665-3273

A Merry Christmas

LEONS BAKE SHOP 
2137 Knapp St. 
Brooklyn, N.Y.

For the Finest in Bakery 
Products. We specialize in 

Birthday Cakes 
Call NI 6-9012

Merrv Christmas

LENANS CORSET SHOP

717 Lexington Ave. 
Between 57 and 58th St.

New York City
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We specialize in Camp 
ftSupports Brassieres and Lingerie^ 

Call EL 5-8630

Merry Christmas and a Happy

to all our friends and customers

LIBRETTIS REST AND BAR 
Where Good Friends Meet 

554 Nassau Street 
Orange, N. J. 

CaU 201 673-5155 
Ask for Hugo

5
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t MERRY CHRISTMAS and HAPPY NEW YEAR

to our Friends and Customers

I

I

Merry Christmas
LOADHOLT MEMORIALS INC J 

MONUMENTS
Erected in all Cemeteries coast^

Merry Christmas 
and a Happy New Year 

to all our customers

Christmas Greetings! * .4 
PATERSON PASTRY SHOP \

Specialists in Party and 
Wedding Cakes — Made To j 

Your Special Order t 
Fine Chocolates Produced in j 
Our Immaculate Comissary ’ 
For Prompt Delivery Call 

201-684-0979 )
MUTUAL AID SAVINGS and | 87 Market St., Paterson, N.J. ) 

LOAN ASSOCIATION jMta, 1

Happy Holidays
RUSSO MOVING AND 

STORAGE CO.

1338 Rogers Ave. (warehouse)

Merry Christmas

Any Job Large or Small 
$12 per hour 2 men 

Including Sat and Holidays

f

I

Merry Christmas

SPARKLE AUTOMATIC
CAR WASH

Open 7 Days a Week

East Hanover Ave. 
Morris Plains, N.J. 
Call 201 JE 9-4895

.9

Seasons Greetings to all 
our Friends and Patrons

SWIFTS COLONIAL DINER

1

i I

to coast
Authorized Barre Dealer 

1449 Fulton St. 
Cor. Thompkins and Fulton 

Brooklyn, N.Y.
Main 2-5453 — PR 2-5454

MARTHA RESTAURANT 
AND BAR

LN 9-8488
ŽI

U.S. Highway No. 2 
Near Quakerwood Road 
Princeton, New Jersey 

Good Food Good Service 
Call 609-452-2178

rI
11

75 Washington Place 
New York City 
Call GR 3-9077

For Reservations

Paying 4% Dividend

Cor. of Highway No. 71 and
Main St. |

Manasquan, N.J. |
201 223-3434 ?

Merry Christmas!
Merry Christmas! 4;

to all our Friends and customers j t
Merry Christmas!

SQUARE ELECTRONICS
ft

i
Holiday Greetings Seasons Greetings

Warm and sincere 
Holiday Greetings 

to all our Friends and Customers
I

PETRILLO CONSTRUCTION i

The Finest in Commercial 
and Industrial Building

2702 Clubhouse Road 
Merridk, N.Y.

Call 516 TN 8-7330

RUSSO RESTAURANT

For the Finest of Italian 
Cuisine

2758 Coney Island Ave. 
Brooklyn, N.Y. 

NI 8-9625

ft 156-13 Northern Blvd.
Flushing, L.L, N.Y.

| HI 5-2715
ft Auto Radios —Becker —
| Blaupunkt — Motorola
S . Manual $19.95 FM-AM$69.95

Tape Players $69.95

$

a »
1

Ii
LOLA GOWNS

For the Finest of Gowns

857 Madison Ave.
NEW YORK CITY 

Call TR 9-2830

MARTUCCI BUS COMPANY

89 Guy St.
Dover, N.J.

For Fast Prompt Service Call
201 366-1453

NORTH JERSEY PRO SHOP 
Ray Ferguson — Prop.

201 684-3500
Homberg Turnpike 

Wayne, .N. J.

% Hiliday Greetings

POMPTON LAKES

Happy Holidays
ft a 
ft

% Happy and Joyous Christmas 
to all our Friends and Patrons S and S. Meat and PROVISIONS

Wheel Alignment 
Open 5 Days a Week

SAMS TAXI SERVICE

I I - Seasons Greetings

114 Cannon Ball Road 
Pompton Lakes, N.J.
Call 201 TE 5-1949

I
16 Richmond Ave.

Port Richmond, S.I.N.Y.
24 Hour Service 
Call GI 2-0500

1
*

Merry Christmas Merry Christmas

LOMBARDY HOTEL

Ill East 56th Street I
METROPOLITAN 
PETROLEUM CO.

NEW YORK CITY

PL 3-8600

235 E. 42nd. St.
NE WYORK CITY

TN 7-4141

NATIONAL BANK OF 
MANTUA 

Paying 3% interest 
Member of F.D.I.C.

Main St. Mantua, N.J.
609-468-0600

3 i^Srs*^**®*®**^^^ j
ft

£

*

Christmas Season
Seasons Greetings

•ft

Christmas Greetings

Christmas Blessings

REDMOND FUNERAL 
HOME, INC.

At your Service 24 hours 
Chapels in All Localities

SH 5-4646 
476-73 Street 

Brooklyn, N.Y.

ft

1 ft »

LOU'S SHELL SERVICE 
STATION

Broadway and Blomfield Ave 
Denville, N.J.

Open Daily 7 A.M. — 9 P.M.
Sunday 8 A.M. to 6 P.M.

NICK TOMASSI 
CORPORATION

PAVLNG CONTRACTORS

44 Driftwood Road 
Port Washington, N.Y.

Call 516 PO 7-4567
Call 201 627 - 9714

Merry Christmas
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

Christmas Greetings

L. and V. BEAUTY SALON

MILLERS BROOK AVE 
MEAT CO.

For the Finest of Meats

i
i

NUZZI BROS.
SERVICE STATION
1800 Jericho Tpke.

New Hyde Park, L.I., N.Y. 
Sports Cars and Tune Ups

ftII . 3
^Specialists All Racing Car and?fį| ________

All Makes and Models of 
American Cars

Call 516-FL 4-9791

ft

Merry Christmas

RITE — WAY 
PRIVATE CAR SERVICE

' £ 1- I

1825 White Plains Rd., 
Bronx; New York 

For Prompt and Excellent 
Service Call

LY 7-1 IM or TU 2-2222

§

I

•ft

1

Serving Luncheonettes and 
k Restaurants

450 Weschester ave. 
Bronx, N. Y.

CY 2-5942

Merry Christmas
and a Happy New Year 

to all our friends and customers

O'SULLIVAN'S TAVERN Christmas Greetings

106 Main Street 
Northport, L.I.N.Y. 
Call 516 AN 1-0885

3 I
1
ft

ft

Christmas Greetings

THIRTY FIRST STREET 
SERVICE STATION

23-27 31st. Street 
<Astoria, L. L, N. Y. 
Open 7 Days a Week 

Call RA 8-9229
Ask Far Mike S tauros

Warm and Sincere 
Holiday Greetings 

from

THE GINGER MAN 
51 West 64 st. 

NEW YORK CITY

ft .

^...
&. ■Catering by Donne Lucas 

Reservations call SC 4-7272
Catering call SC 4-7408 v:

SECURITY FIREPROOF 
STORAGE INC.

Movers since 1925
Free Estimates — Local and 
Long Distance — Agents for

Allied Van Lines
E.T. Cassidy Pres.

636 Pacific St., Brooklyn, N.Y.
NE 8-1700 

69-02 Austin St. Forest Hills,
BO 8-6667

Merry Christmas!

KARL SCHAEFER FURS INC

ft .

For the Finest of Furs 
We Repair and Remodel

112 Blackwell Street 
Dover, N.J. 201-361-2266 
(Next Door to A and P)

Merry Christmas!

STAMATO AND 1OMMETTI

:ft 
a

&

s
I

I
ž

ft

Christmas Greetings

Trucking and Contracting

Route 17 Paramus, N.J.
Cad 201 843-2124

I

Warm and Sincere 
Holiday Greetings

THE AIRPORT MOTEL

80 Air Conditioned Rooms 
With Radio and TV 

Opp Newark Airport Terminal

Call 201 MA 4-2451 
NEWARK, N.J.

* ■

S’ - 
i?.
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&

Christmas Blessings
STANDARD ACADEMY OF 

BEAUTY CULTURE 
Classes Start at the

Beginning of every month '

5 Rail Road Plaza 
Opp. Penn Station 

New Brunswick, N.J.
201 CH 7-0494 '

I

&

<S

Nferiy Christmas 
and Happy New Year 

to all our friends and customers

THE FRENCH SHACK

65 W. 55th Street 
New York City 
Call CI 5-1369

§

f-*
f

į.
$

Seasons Greetings
THE SCAFURO AGENCY

Anthony P. Scafuro 
General Insurance

Fire Casualty — Life Auto
Insurance — All Types of 

Insurance
201 OL 2-5656

24 Wyckoff Ave.
WALDWICK, N.J.

Seasons Greetings
SCH RAFTS

f oi • ntv I STAPLETON AND SCHNEIDER^
| 14o Mam St. White Plains, N.Y. |

A Place to Relay with Quality | Largest Dodge Dealer at 
Food and Service 74-17 Northern Blvd.

Your genial host Mr. Kemp | Jackson Heights, L.L N.Y.
HI 6-6500

ftR. KILLMER AND SONS 
HEATING CONTRACTORS5195 Broadway, 

New York, N.Y. 
Phone: 562-9883

I 
į449 — 53 Brook Ave./ 

Bronx, N.Y.
Call CY 2-2986

1 
I’ 
I

fi
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1

$ Union Valley Road and Elm St I
ft

4

Holiday Greetings

MACALUSO HOMES INC.

We Build Fine Homes

Happy Holidays

M and M. SERVICE STATION

Open 7 Days a Week I
Christmas Greetings

PANTHER TRUCKING

«

1146 Hylan Blvd. 
Staten Island, N.Y. 

Call 273-4440.

į
263 Bay Street
Staten Island 

For Fast Prompt Service 
Call GI 7-8937

I
2215 8th Ave.

New York City 
Service is our Motto

Call 865-0874
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'Hewitt, N.J.

Call 201-728-3182
i ft

*
t-
§

914-WH 9-9610

I SHEILA CHANG'S | Christmas Greetings |

SHANGHAI EAST « STEL'S BEAUTY SHOP
« -Only Chinese Restaurant į Mrs. steMa Car.D0 t

Merry Christmas /
and a Happy New Year 

to all our friends and customers
ft:
ft* 3 & 

s
Mrs. SteMa Carpo, 

Owner-Operator
924 N. 22nd St., Camden, N.. 

Beautiful Soft, Lasting
Permanents — Specialist in Hi- į 

Styling and Hair Tinting |
By Appointment Only į

Phone EM 5-8096 j
... _ Closed Wed. and Sat. J

f

Christmas Blessings
i

1
ROBERT TRAVEL SERVICE

247 - 05 Jamaica Ave.
Bellrose, L.L N.Y. ifI

Merry Christmas
and a Happy New Year

MAPLE REST HOME

A Home Away From Home

61 Rolston Ave.
West Sayville, L.I., N.Y.

Call 516 LT 9-4840

Merry Christmas

MARATENE'S
Wines and Liquors

Open 6 days a Week

I

MULLER'S RELIGIOUS 
ARTICLES 
(Est. 1852)

Many Fine Religious Gifts for 
Christmas — Over 3000 
varieties — Communion 

Souvenirs. Missals, Statuary
Memoria, Chalice and Ciboria 

Nativity Sets and Statues 
27 Warren St. 
New York City 

BA 7-8717

1 i

The Liquor Store of Distinction i

18 A.E. Porspect St., 
Waldwick, N.J. 

Opposite Municipatl Bldg.
Phone 201 444-7200 

We Deliver

Seasons Greetings

M T. PARR AUCTIONEER

We Buy out Complete Homes 
we Hold Sales in Your Home 

Anywhere in New Jersey

201 689-1385
Grant Str. Washington, N.J.

Happy Holidays J

I MARY ANN BEAUTY SHOPPE J
Christmas Greetings

.1

a•r
i Use

MURRY'S DELICATESSEN

Call 516 FL 4-3614

Serving the Following Cuisine 
Shanghai-Canton Peking 

Szechuan 
Private Banquet Room 

Parties Catered to at Home 
1059 3rd Ave 

Between 62nd and 63rd Sts. 
TE 8-0850 New York City

s

TEDDY'S RESTAURANT

For the Finest of Cusine

219 West Broadway 
New York City 
Call WO 6-2180 .

Mr. Louis Gianelli and Staff

S
I 
į

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to our Friends and Patrons

PAPA JOHNS 
RESTAURANT

For the Finest of Cuisine

A Blessed and A Joyful 
Christmas Season 

to all our friends and customers

ft1

a * ■ Merry Christmas to all 
our Friends and Patrons

Christmas Greteings

Instant Beauty 
Same Day Appointments

52 So. Finley Ave.
Bsking Ridge, N.J.

Our Men’s Barber 
Call 766-1567

į

Shop

For the Finest of Foods 
We Also Deliver

34 Lexington Ave. 
New York City 
Call GR 5-6330

238 Central Ave.
White Plains, N.Y.

Call WH 8-9716 1

Merry Christmas!

PAUL AND MIKES AUTO 
BODY SHOP

Open 5 Days a Week

463 Division Street. 
Perth Amboy, N.J. 
Call 201 HI 2-4578

ROY and JAY Tavern and 
REST INC.

Where Good Friends meet

. 8
I

241 Sip Ave. Jersey City, N.J. *
iCall 201 333-9329

1
SHORT HILLS GOLF RANGE 1

Golf Pro Shop — 
Miniature Golf

800 Morris Turnpike, 
Short Hills, N.J.

I 
4 ■ 
į

r ■ r

SUFFERM DISTRIBUTORS 
INCORPORATED

27-33 Franklin Tpk.

Mahwah, New Jersey

Call 201 529-3311

*
I
1
.«
i ■■
14

II
Seasons Greetings

ROMERO REALTY CO.

I All Types of Mortgage Loans 
All Phases of Insurance

sr

' i ■■

1022 East 163rd Street 
Bronx, New Yonk 

Call LU 9-3800
■r
1

Christmas Blessings

SID ALLENS ,.
Magnificent American 

Continental Dining
1 mile North of George 

Washington Bridge 
On Route 9 w.

Englewood Cliffs, N.J. 
Call 201 LO 9-1090

į

i

Merry Christmas!

SUFFOLK BODY AND 
FENDER CORP

All Types of Collision Work 
Sports and Foreign Cars

25 New York Ave.
Huntington, L.L N.Y. 
Call 516 HA 3-8212

Christmas Blessings

PETER PAN DINER

24 Hours a Day 
7 Days a Week 

Food and Service

2431 Morris Ave. 
Union, N.J. 

201 687-2260

i
I

I

r I

MERRY CHRISTMAS 
AND HAPPY NEW YEAR 
TO...ALL...OUR.FRIENDS 

AND CUSTOMERS

TERMINAL REALTY

77-01 Broadway 
Jackson Heights, N.Y.

HI 6-0600

- "fI
«• ft

i

9‘
£

Merry Christmas

I

2
Ii

TEXACO SERVICE

Open 7 days a Week 
Always open Newer Closed

24 Hour Road Service 
2130 Atlantic Ave 
Atlantic City, N.J. 
Call 609 - 345-4300

8
ft

Merry Christmas J
and a Happy New Year j
RUBIN SHOES

li 
r 
i

We Cater to the Entire Family

969 Flatbush Ave. 
Brooklyn, N.Y. 
Call' BU 2-3830

Seasons Greetings Merry Christmas and 
a Happy New Year

SOMMO VAN SINC 
FAMILY MOVERS

139 Quentin Road 
Brooklyn, N.Y. 
Call ES 2-2260 

ASK for Lou Sommo
j

£

SUPREME FREEZER 
MEATS INC.

2956 Brunswick Pike 
Trenton, N.J. 

Call 609 883-9203

Merry Christmas!
J TOM'S ATLANTIC SERVICE | 

į Expert Auto Repairs, Lubricationf
Cars Washed. Accessories, 
Road Serv. U-Haul Trailers

I 533 Mam Street 
Hackensack, N.J.

Phone 201 488-9874
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PENKETAS AMŽIŲ užsibai
gia ateinančių metų rudeni, kai 
buvo pasirašyta vadinamoji ant
roji Toninės taika (1466.X.19). 
kuria lenkai atgavo Baltijos pa- 
•marį, bet Mažoji Lietuva ir to
liau liko vokiečių rankose. Jei 
sakoma, kad neišnaudotos pro
gos nebegrįžta, tai čia lietuviai 
prasilenkė su proga atgauti sa
vo senelių žemes tarp Nemuno 
ir Vyslos ir įplačiu ruožu atsi
remti i Baltijos marias. Kad ge
riau suprastume, kodėl taip at
sitiko ir kekios iš to plaukė pa
sekmės iki mūsų laikų, žvilgte
rėkime į anuos senus laikus, ka
da Lietuva politinėje padangė
je jau leidosi iš savo galybės 
viršūnių.

' ★

VYTAUTAS DIDYSIS (1392- 
1410), kaip žinome. Žalgirio per
gale (1410) galutinai sužlugdė 
Vokiečių ordino (kryžiuočių) sie
kimus pavergti visą Lietuvą. 
Tačiau nei po Žalgirio laimėji
mo nei po naujo karo, pasibai
gusio Melno tarka (1422), kry

MARIENBURGAS

jSRUTIS

GUMBINĖ

STALUPĖNAI

Mažoji Lietuva už Nemuno
Prieš 500 metų lietuviai dėl kivirčų su lenkais neišnaudojo geros progos išlaisvinti visą 
Mažąją Lietuvą, kurioje vėliau susidarė vokiškos Prūsijos (Berlyno) stipri atrama, o mū
sų laikais po paskutinio karo įsikūrė kolonialinė ir militarinė sov. Rusijos (Maskvos) bazė.

žiuočiai iš Mažosios Lietuvos 
nebuvo išvyti. Melno taika bu
vo sutarta tokia siena, kuri 
tarp Lietuvos ir Vokietijos pa
liko ligi mūsų dienų, išskyrus 
Klaipėdos srities išvadavimą 
(1923). Vytauto kova su kry
žiuočiais. jo diplomatija ir pa
reiškimai rodo, kad jis siekė 
‘savo senolių žemių, iki Kara
liaučiaus, bet vėlyvas jo am
žius ir mirtis neleido, jam to
liau savo žygių vakaruose vyk
dyti. Po Vytauto mirties pra
slinkus vos 24 metam, buvo ge
ra proga užimti visą M. Lietu
vą. bet čia pakliudė lietuvių ki- 
virčiai su lenkais Kazimiero lai
kais.

KAZIMIERAS (1440 - 1492), 
Jogailos sūnus, dar 13 metų 
vaikas, Vilniuje iškilmingai bu
vo apskelbtas Lietuvos valdovu, 
atsiskiriant nuo lenkų, kurių 
karalium buvo jo brolis Vladis
lovas. Tačiau šiam netrukus žu
vus kovoje su turkais (14 4 4), 
Kazimieras atsisėdo ir Lenkijos 
soste Krokuvoje. Čia rūpinosi 
daugiau Lenkijos ir savo didžios 
šeimos (11 vaikų) reikalais, ne
gu Lietuvos. Gana retai Lietu
vą ir lankė. Lietuviai rodė ne
pasitenkinimą, ypač dėl mažai 
kreipiamo dėmesio Maskvos 
grėsmei.

Kazimieras su Maskvos kuni
gaikščiu Vosylium sudarė vadi
namą ‘amžiną taiką’ (14 49). 
Maskvos kunigaikščiai, kurio ta
da nevisi rusų kunigaikščiai 
klausė ir su juo kovojo, buvo 
pripažinta pirmenybė ir lygybė 
su Lietuvos valdovu. Maskvą 
tai žymiai sustiprino. Jos Įtakai 
Kazimieras dar užleido du žy
mius ir savarankiškus pirklių 
miestus — D. Naugardą ir Psko
vą. Be to, ta sutartimi pirmą 
kartą nustatyta pastovi Lietu
vos ir Maskvos žemių siena; ji 
ėjo apie 100 mylių šiapus Mas
kvos. Tuo būdu Lietuva atsisa
kė nuo tolimesnės savo veržlos 
i rytus. Tai laikoma Lietuvos 
kryžkele rytuose: nuo 1449 
‘amžinos taikos’, kuri neilgai ir 
truko. Maskva vis kilo ir plė
tėsi, o Lietuva silpnėjo ir trau
kėsi. Kazimiero politika buvo 
daugiau pasukta Į ivakarus. bet 
iš to naudos tebuvo Lenkijai.

★

LENKIJA buvo visai atsi
traukusi nuo Baltijos pamario 
savo karaliaus Kazimiero Di
džiojo laikais (Kališo taika 
1343). Tada Gedimino siūlymas 
išvyti kryžiuočius iš mozūrų ir 
prūsų žemių nebuvo priimtas. 
Pralaukta ligi Žalgirio smūgio, 
po kurio kryžiuočiai nebeatsi- 
griebė. Iš to jų silpimo dau
giau pasinaudojo lenkai. Kazi
mieras čia padarė lenkam dide
lę paslaugą savo kietu lietuviš
ku užsispyrimu, nepaklausyda
mas net kai kurių lenkų ponų, 
nepaisydamas nei popiežiaus 
nei vokiečių imperatoriaus gra
sinimų. Tai kas čia atsitiko?

Vokiečių ordinui susiipus. iš
augę miestai ir diduomenė sie
kė didesnio savarankumo. Pra
sidėjo sukilimai. Sukilėlių va
das J. Baysenas 1454 vasario 
18 atvyko Į Krokuvą, papra
šė paramos ir sutiką su visu 
kraštu jungtis prie Lenkijos. 
Kazimieras tik prieš 8 dienas 
buvo atšventęs iškilmingas sa
vo jungtuves su Elzbieta Habs- 
bergaite. Vokiečių imperato
riaus giminaite, bet tai jam ne- 
sukliudė 1454 kovo 6 pa
skelbti, kad visa kryžiuočių val
doma teritorija Įjungiama Į 
Le.Jkiją. Dėl to prasidėjo 13 
metų trukęs karas (1454-1466). 
Jis pasibaigė Lenkijos laimėji
mu. Lenkija 1466 spalio 19 To
ninės taika gavo Pamarėli su 
Dancigu. Kulmo ir Michalvo sri
tis su Torune, Elbingą. Marien
burgą, buvusią kryžiuočių sosti
nę, ir Varmę. Tos vakarinės ir 
pietinės žemės ilgainiui visai su- 
sžllijo su Lenkija. Kryžiuočiam 
dar liko žymi dalis senųjų prū
sų ir lietuvių žemių su Kara
liaučium, kuris virto nauja Ordi
no ir paskui Prūsijos kuni
gaikštystės sostine, bet tas ku
nigaikštis jau buvo Lenkijos 
karaliaus vasalas.

★

LIETUVA negavo nė sklype
lio. nes kare aktyviai nedalyva
vo. Lietuvių laikyseną apspren
dė ginčas su lenkais dėl pieti
nių žemių — Podolės ir Volini- 
jos. Kazimiero duotu pasižadėji
mu, jos turėjo būti Lietuvos 
sienose, kaip ir Vytauto laikais, 

bet de/.kai tebelaikė užėmę. Tas 
ginčas vos neisidegė Lietuvos 
ir Lenkijos tarpusavio kova, kai 
Kazimieras pradėjo karą su Vo
kiečių ordinu. Kazimierui di
džiai priešingas buvo Lietuvos 
kancleris Goštautas; jam rodė
si, geriau atgauti Podolę, negu 
veržtis Į Prūsiją. Vis dėlto Ka
zimierui pavyko Lietuvoje susi
rasti šalininkų ir prilaikyti Lie
tuvą nuo atviro karo su len - 
kais. Ypač Kazimiera rėmė nau
jas Lietuvos kancleris — Žemai
čių seniūnas Jokias Manvydas. 
Nedideli lietuvių būriai dalyva
vo ir Trylikos metų kare. Ta
čiau nebuvo daroma pastangų 
ta proga atgauti bent Nemu
no žiotis su Klaipėda.

Kai šaukštai jau buvo po 
pietų, tai pajuto ir patys lietu
viai ir likęs dar “laimingas” Vo
kiečių erdinas, kurio visa atra
ma tebuvo nauja sostinė Kara
liaučiuje (Tvankstė) ir M. Lietu
va su Nemuno žiotimis. Tebe
galioja 1422 Vytauto sutarta sie
na. bet ji tebuvo nusmaigstyta 
(1446) tik tarp Palangos ir Ne
muno (Smalininkų) .. .Sūduvos 
ir Mažosios Lietuvos pasienio 
lietuviai laisvai kilnojosi i abi 
puses. Vokiečių magistras L. Er- 
lichshausenas, kuris prakišo ka
rą, rūpinosi apsidrausti nuo 
Lietuvos, kad ji nesikėsintų i 
likusias ordinui žemes; siūlė nu
smaigstyti sieną, bet lietuviai 
jokio noro nerodė.

Vokiečių ordinas kiek vėliau 
virto pasauline . kunigaikštyste 
(1525). Kunigaikštis Albertas 
taip pat norėjo sieną aiškiai už
brėžti. Buvo paskirta komisija, 
bet lietuviai sutartą dieną 
(1559.XII.19) nepasirodė, nė vė
liau su Prūsijos atstovais ne
susitiko.

Tuo metu žymusis Lietuvos 
kancleris Mykolas Radvilas Juo
dasis. kurio 500 metų mirties 
sukaktuves šiemet minime, bu
vo mojęsis atgauti dali Mažosios 
Lietuvos su Nemuno žiotimis,

IŠBĖG IŠBĖGO IŠ
RUSNĖS KIEMO

Išbėg išbėgo 
Iš Rusnės kiemo 
Du jaunu žvejytėliu.

Jie leido leido , 
Plonus tinklelius 
Bodumo vidurėly

O ir sugavo 
Devyniais tinkeliais 
Du juru veršiukėliu,

— Oi drauge, drauge, 
Drauguži mano,
Kas tai dyvy žuvelė!

Oi ir supyko 
Bangu dievaitis, 
Pakilo šiaurės vėjas.

— Oi drauge, drauge, 
Drauguži mano, 
Mesk aukso inkarėlį-

Tegul terita
Bangpūtys valtį 
Ant aukso inkarėlio,

— Oi drauge, drauge, 
Drauguži mano,
Lipk stiebo viršūnėlėn-

Rasi matysi
Kopų kalnelį
Ir laibąsias pušeles.

Nei matau kopy,
Nei kopų kalnų, 
Nai laibųjų puselių.

Aš tiktai matau
Mergelę savo
Po pušyną vaikščiojant.

(liaudies daina) 

kaip Is'.kai kad buvo atgrvę 
Vyslos žietis su Dancigu. Bet 
netrukus -prasidėjo pi: moji 
Mai'kvos invazija į Baltijos kraš
tus — Latviją ir Estiją. Tas ka
ras nukreipė Lietuvos dėmėsi Į 
rytus ir čia karas su Maskva il
gai truko.

M} ko’.as Radvilas Juodasis nė 
•prieš savo mirti neišleido iš a- 
kių Nemuno žiočių išlaisvinimo. 
Paskutinėm savo gyvenimo die
nom jis dar rašė: “Būtų gera, 
kad Nemuną valdytume p tys”. 
To pasi; iii pakliudė caro Jono 
Žiauriojo agresija.

Lietuva vis daugiau buvo 
spaudžiama iš rytų ir nieko ne
pešus! vakaruose.

★ KARALIAUČIUS

MAŽOJI LIETUVA, likusi vo
kiečių rankose, su laiku pateko 
i jų imperijos sąstatą. Kurfiurs
tas Fridrichas Vilhelmas sujun
gė Brandenburgo (Berlyno) ir 
Mažosios Lietuvos žemes i vie
ną valstybę, pavadintą Prūsija, 
ir atsipalaidavo nuo Lenkijos 
(Olivos taika 1660). Ta vokiško
ji Prūsija XVUI a. išaugo i 
Europos galybę, pasidarė dide
lė kaimynam grėsmė ir paga
liau pasidalino Lietuva ir Len
kija 1772-1795 drauge su Rusi
ja ir Austrija. Šie istoriniai Įvy
kiai būtų buvę kitokie, jei prieš 
500 metų, kai lenkai atsiėmė iš 
vokiečių savo pamarį, ir lietu
viai būtų atgavę Mažąjį Lietu
vą.

Po pirmo pasaulinio karo 
(1918) Lenkija gavo išeiti i Bal
tijos marias Vyslos (Dancigo) 
koridorium, o po antrojo karo 
(1945) gavo visas tas žemės, ku
rias ji buvo išsikovojusi 1466. 
ir dar su plačiu vakaruose plo
tu ligi Oderio ir Neisės. Mažo
ji Lietuva ir vėl liko svetimose 
rankose, bet šį kartą — rusų, 
ko niekas, rodos, nebūtų nė ti
kėjęsis. Mažoje Lietuvoje da
bar įsteigta Maskvos koloniali
nė ir militarinė bazė, nepaisant 
Postdamo susitarimų (1945), — 
kad administrauojama tik lai
kinai. Potsdamo susitarimai ne
buvo ir nėra jokia tarkos sutar
tis.

Maskva to nepaisydama ‘Įsi
savino’ (jų žodžiu tariant) Ma
žąją Lietuva ir surusino vieto
vardžius. Miestų ir kaimų cha
rakteris tiem rusiškiem var
dam neatitinka, nes visi lengvai 
pastebi senąją lietuvišką ir ger
manišką architektūrą, kuri liu
dija gilią praeiti. Rusam nieka
da M. Lietuva nepriklausė, ir 
jie čia nepaliko nei upių nei so
dybų vardų. Bolševikų elgsena 
yra brutali ir užgauli, pasityčio
janti. Štai, šiame puslapy mini
mi sudarkyti tokie vietovar
džiai: Karaliaučius vadinamas 
Kaliningradu. Įsrutis — Čer- 
niachovsk. Ragaine — Neman, 
Tilžė-Sovietsk. Stalupėnai -Nes
terov, Širvinta — Kutuzovo ir 
tt. Rusų gen. Kutuzovas stovi 
prieš Kudiiką (Kudirkos Nau
miesti). Lietuvos himno autorių. 
Tai simboliška! Lietuva išsiva
davo iš caro jungo, išsivaduos 
ir iš bolševikų. SS.
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