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Gęstančio, marinamo, atgimstančio tikėjimo ženklai
Kiek tikėjimo dvasia gyva ir veikia gyvenimą, kiek tikėjimas turi laisves, kiek 
tikėjimas mėgina koegzistuoti su netikėjimu — rodo faktai atskiruose kraštuose

ŠVEDIJOJE: suvalstybintos re
ligijos likimas

Švedija priklauso prie tų Eu
ropos kraštų, kur yra valdinė 
religija — būti Švedijos pilie
čiu formaliai reiškia ir vykdy
ti liuteronų Bažnyčios nustaty
tą tam tikrą tvarką pilietiniam 
gyvenimui:, mokėti mokesčius 
liuteronų bažnyčiai išlaikyti, re
gistruoti krikštą, vedybas, miri
mą liuteronų bažnyčios įstaigo
je (nors ir nebūtum liuteronas).

Kaip informuoja N.Y. Times 
korespondentas J. Cogley (gruo
džio 14) Švedijoje tikėjimo Įta
ka gyvenimui susilpo. Pamal
das reguliariai lanko 3-5 pro
centai visų gyventojų. Tokia 
padėtis netenkina tų protestan
tų, kurie, anot korespondento, 
nėra konformistai. Tokių visa 
eilė yra konvertitai Į kataliky
bę. Tai esą daugiausia rašyto
jai, muzikai, aktoriai, kiti kul
tūrininkai. Tarp jy esąs nepa
prastai didelis susidomėjimas 
katalikybe, kaip asmenybę ir 
gyvenimą formuojančia jėga.

Viso katalikų Švedijoje yra 
yra 35,000. Per dešimt metų jų 
skaičius padvigubėjo. Tarp jų 
Švedijos piliečių tik 7,000. Tai 
ženklas, kad katalikai nėra tik 
konvertitai. Jų skaičius padi-

Amerikoje: katalikų ir komunistų dialogas
Pro gausius katalikų, protes

tantų, žydų dvasininkų pokal
bius, pro atskirų dvasininkų re
voliucines bei anarchistines pa
stangas, pro vyskupų organiza
cijos ir bendradarbiavimo su 
pasauliečiais stiprinimą, pro po
litikų pastangas panaudoti tikė
jimus Vietnamo politikos reika
lui dėmesys nukrypsta į dialo
gus tarp tikėjimo ir netikėji
mo, tarp kataliku ir komunis
tu, kaip tai praktikuojama eilė 
metų Prancūzijoje, Italijoje, Vo
kietijoje. The Tablet (gruo
džio 8) aprašė tokį pokalbį, su
organizuotą J. C. Murray, S. J., 
kuris yra John LaFarge institu
to Manhattane direktorius. Jis 
pakvietė Prancūzijos komunis
tų teoretiką Roger Garaudy. 
Pakviestasis aiškino bendradar
biavimo galimybes tarp katali
kų ir komunistų. Dėstė, kad to
kios galimybės atsirado, kai ko
munistų partija Sovietuose pa
smerkė Staliną ir kai Vatikano 
susirinkimas pasisakė už bend
radarbiavimą su nekatalikais. 
Aiškino, kad “marksizmas ir 
krikščionybė turi dirbti drauge 
siekdami tikrosios laisvės". Tė
vas Murray pasisakė už tokį 
"dialogą kaip šios dienos kelią 
Evangelijai pristatyti".

Kitas Amerikoje reiškinys— 
nekataliku spaudos “paslaugu
mas” paimti katalikų teologu 
pasisakymus ir juos panaudoti 
saviem tikslam. W. J. Tribūne 
(gruodžio 7) pavartojo posa
kius iš Thomas Merton, gar
saus vienuolio trapisto, paskuti
nės knygos “Conjectures of a 
Guilty Bystander”. Pakartojo 
pasisakymus apie tikėjimo lais
vę, apie didžiausią šių laikų 
nuodėmę norėti, kad ir kiti bū
tų toki kaip aš; pakartojo Mer- 
tono priminimą, kad Amerikos 
katalikai meldžiasi už Rusijos 
atsivertimą, ir taip pat pakar
tojo Mertono vertinimą tokiai 

dėjo atbėgėlių dėka. Net ir vie
nintelės Švedijoje katalikų vys
kupijos vyskupas John E. Tay- 
lor yra ne švedas, o amerikie
tis. Jo vyskupijoje iš 72 kunigų, 
tik 5 yra švedai.

Ispanijoje ateina 
tikėjimo laisvė
Ispanija — kita valstybė, kur 

katalikų tikėjimas yra pavers
tas valstybiniu. Ten padėtis kei
čiasi. Ispanijos žydai pareiškė 
pasitenkinimą, kad Franco kon
stitucija lapkričio 22 duoda ti
kėjimo laisvę žydam. Tos lais
vės jie neturėjo nuo 1492, ka
da žydai iš Ispanijos buvo iš
varyti. Laisvė grąžinama pa
laipsniui. Jau 1945 Franco įve
dė vadinamą “toleranciją” žy
dam — žydai galėjo išpažinti 
savo tikėjimą, bet negalėjo jo 
tada manifestuoti viešai. Dabar 
naujas tikėjimo laisvės žings
nis. Žydų Ispanijoje yra 8,000.

Anapus: valdžios 
kontrolėje
Dvasinis gyvenimas komunis

tų valdomuose kraštuose įvai- 

maldai: “Kol mes pripažįstame 
kitom valstybėm, rasėm, bend
ruomenėm teisę būti skirtin
gom nei mes, ir išlikti skirtin
gom, turėti skirtingas idėjas ir 
atverti naujus horizontus, mū
sų maldos už jų atsivertimą bus 
beprasmės”... ir t.t.

šie ženklai Amerikoje rodo 
tikėjimo reikalų dinamišką ir 
chaotišką gyvumą, dialogą ir 
pasisakymus parodoksais, sofiz
mais, kaip mados dalyką.

DEL VIETNAMO:
Sovietai padidino biudžetą 

karo reikalam, aiškindami, kad 
dėl to .. .Amerika kalta: kam 
ji kariauja Vietname.

Amerikoje šen. Mansfieldas, 
daugumos vadas, pasisakė už 
paliaubas iki 45 dienų ir dau
giau; pasisakė prieš karinių 
veiksmų didinimą. Tik iš Viet
namo grįžę senatoriai Stennis 
ir Hollings pasisakė už karinių 
veiksmų sustiprinimą. Vyriau
sybė pasirengusi tartis su ko
munistais dėl paliaubų pratęsi
mo.

Hanoi gruodžio 14 pirmu kar
tu buvo bombarduoti taikiniai.

Apsaugos departamentas už-

"NUSIGINKLUOTI" — 'reiškia 

ginklus kitiem parduoti
Persijai Amerika sutiko par

duoti F-4 Phantom kovos lėk
tuvų. Persijos šachas grasino: 
jei negaus iš Amerikos F-4, 
kreipsis į Sovietus, prašydamas 
raketų Persijos įlankos apsau
gai. Jis negalįs nesiginkluoti, 
kada viduriniuose rytuose stip
rinamas ginklavimas.

Amerikos F-4 gavo Jordani
ja. Anglijos Lightnings gavo 
Saudi Arabija. Prancūzijos Mys- 
teres — Izraelis. O Sovietai Mi- 
gais aprūpino Egiptą ir Syriją. 

ruoja pagal režimo stiprumą. 
Taip aiškina National Revievv 
(lapkričio 15). Daugiausia lais
vės tikėjimui Jugoslavijoje. 
Daug mažiau satelituose. Veng
rijoje pastebima padidėjus 
šiaip laisves, bet “katalikų Baž
nyčios padėtis yra rūsti kaip ir

Vliko naujoji valdyba: J. Sonda, Pr. Vainąuskas, dr. K. J. Valiūnas, J. Audėnas, A. Budreckis, R. Kezys. Nuotr. V. Maželio

Nato konferencijoje gruodžio 
14-17 pagrindinis klausimas — 
santykiai su Sovietais ir jų sa
telitais. Pagal Nato gen. sekre
toriaus pareiškimą Nato dabar 
turi siekti susipratimo su Sovie
tais. Agresijos galimybė suma
žėjo. Vokietijos naujasis užs. 
reikalų ministeris Brandtas su
tiko, kad agresijos galimybė su
mažėjusi, bet ji nėra praėjusi. 
Valstybės sekr. Rusk įspėjo, 
kad Sovietų politika nėra iš es
mės pasikeitusi ir budrumas 
reikalingas.

Nutarta sudaryti nuolatinę 
grupę Nato atominės strategijos 
reikalam. Toje septynių grupė
je tarp keturių nuolatinių na
rių yra ir Vokietija — J. Vals
tybės, Anglija, Italija, Vokieti-

nuomones suskilę
sakė paskubintu keliu gaminti 
naują raketą, kuri neutralizuo
tų radarų veikimą š. Vietname. 
Radaro vairuojama priešlėktu
vinė gynyba š. Vietname tiek 
sustiprinta, kad padidino Ame
rikos lėktuvų aukas. Skaičiuo
jama, kad š. Vietname prieš
lėktuvinė apsauga yra gauses
nė nei rytų Europoje. Sovietų 
raketinių baterijų esą apie 30 
ir apie 5,000-7000 konven - 
cionalinių priešlėktuvinių pa
būklų. Naujai gaminama rake
ta būsianti paruošta vartoti 
1967 gale ar 1968 pradžioje.

VENECUELOJE — karo padė
tis

Venecueloje gruodžio 13 pre
zidentas suspendavo konstitu
cines teises kovai prieš tero
rizmą, kurį organizuoja Castro 
agentai. Policija užėmė univer
sitetą, kuriame labiausiai buvo 
susisukę lizdus teroristai, nau
dodamiesi universiteto neliačia- 
mybe. Teroro aktai buvo suor
ganizuoti prieš armijos viršinin
ką ir kitus pareigūnus.

— Žiema rytinėse valstybėse 
prasidėjo. Gruodžio 14 N. Ang
lijoj prisnigo iki 8 colių. Ypa
čiai New Hampshire. Bostonas 
pasitenkino lytum. 

prieš dešimt metų.” Tai nesąs 
“modus vivendi”, tai “modus 
non moriendi”. Čekoslovakijo
je nedaug geriau. Valdžios skir
ti pareigūnai, du ekskomuni
kuoti kunigai, kontroliuoja 
Bažnyčios veikimą. Rumunijoje 
yra bloga, jei nesakytum, be
viltiška. Lotynų katalikai ver

NATO KONFERENCIJOJE atomais užglęstoma Vokietija
ja. Tokia fonųule norėta paten
kinti Vokietijos pretenzijas. 
Prancūzija svarstyme nedalyva
vo. Tą pat dieną, kai konferen
cija prasidėjo, buvo paskelbta, 
kad Vokietija ir Prancūzija su
sitarė dėl Prancūzijos kariuo
menės Vokietijoje.

Vokietija — tiltas?
Kancleris Kiesingeris gruo

džio 13 parlamente dėstė savo 
vyriausybės politiką. Žadėjo at
sižvelgti į Europos bei Ameri
kos reikalus ir su jais derinti 
Vokietijos reikalus. Pažymėjo 
labiausiai artėjimą su Prancūzi
ja, pasisakė už susipratimą su 
Lenkija, bet Oderio-Neissės li

Suartėjimo politika: De Gaulle sako, kad suartėti su Kremlium reikia kiek
vienam skyrium. Pagal Chr. Sc. Monitor vaizdu.

čiami prisijungti prie ortodok
sų Bažnyčios — komunistai no
ri, kad būtų “valstybinė” baž
nyčia, priklausanti nuo valdžios 
ir neturinti ryšių su užsieniu. 
Taip, kaip yra su Rusijos or
todoksų Bažnyčia. To paties lai
kraščio teigimu, “Lietuvos ir 
Latvijos katalikai yra dabar tie
sioginėje Maskvos kontrolėje". 
Lenkijos kardinolas Wyszyns- 
kis tebekovoja prieš Gomulką, 
kuris stiprina spaudimą, norė
damas įtikti Maskvai.

nijos neminėjo. Atsisakė nuo 
Muencheno sutarties, pagal ku
rią Sudėtai iš Čekoslovakijos 
buvo prijungti prie Vokieti
jos. Vidaus politikoje labiausiai 
kalbėjo apie rūpestį subalan-

— Prezidento LBJ spaudos 
sekretorius Bill D. Moyers, ar
timiausias ir ištikimiausias pa
tarėjas vidaus ir užsienio rei
kaluose, pasitraukia nuo vasa
rio 1. Jis pereina į Long Island 
Nevvsday leidėjų štabą. Neskel
bia, kiek jis čia gaus, atlygini
mo — Baltuosiuose Rūmuose 
gavo 30,000. Iš LBJ štabo, su 
kuriuo pradėjo prezidentauti, 
LBJ jau mažai kas liko.

New Yorką pasiekė Drąsutis 
Žaltys ilgu keliu — iš Baltijos 

10 CENTŲ pro Juodąją jūrą, aplink Afri- 
;... = ką, sustojęs Dahomey respubli-

koje ir iš ten pasukęs — į lais
vę-

Dahomey yra buvusi Prancū
zijos kolonija vakarų Afrikoje. 
Jos uoste sustojo Sovietų žve
jybinis laivas, atlikęs savo už
davinį ir rengdamasis grįžti į 
Baltiją. Jūrininkus leido iš lai
vo į krantą penketukais. Kiek
vieno penketuko prieky buvo 
vadovas, kurio kišeniuje buvo 
visų kitų pasai. Tai turėjo būti 
paskutinis sustojimas pakeliui 
namo. Gal būt, Gibraltare jau 
neteks sustoti. Ir kai vienas 
penketukas grįžo, jame nebebu
vo Drąsučio šalčio.

Drąsus vyras ir tame juodųjų 
gyvenamame mieste neprapuo
lė, temokėdamas tik lietuviškai 

suoti biudžetą — jame dabar 
3,3 mil. markių skylė. Atmetė 
nacizmo atgimimo pavojų, nu
rodydamas, kad rinkimuose 
Hessene 92.1 proc. ir Bavarijo
je 92.6 proc. pasisakė už demo
kratines grupes. Vokietija no
rinti vaidinti tiltą tarp Vakarų 
ir Sovietų Sąjungos.

— Mrs. Kennedy kreipėsi į 
teismą, kad sulaikytų spausdi
nimą knygos “Prezidento mir
tis”, kurią parašė W. Manches- 
ter, turėjęs ilgų pasikalbėjimų 
su Mrs. Kennedy. Sako, kad jis 
nedavęs savo knygos patvirtin
ti Mrs. Kennedy.

— Hooverio-Kennedy kon
fliktas dėl telefoninio ir mikro
foninio sekimo tęsiasi. Hoove- 
ris, FBI direktorius, paskelbė 
ir datas, kada tų sekimo rekor
dų klausėsi pats R. Kennedy, 
būdamas vyriausio valstybės gy
nėjo pareigose. Šen Kennedy 
atsakė, kad jis nežinojęs, jog 
tai telefoniniai ar mikrofoni
niai rekordai. Sakoma, kad 
Hooveris paskelbė tas žinias ne 
be Johnsono žinios.

— J. Tautose gruodžio 13 
Sovietai ir jų sąjungininkai rei
kalavo, kad iš P. Korėjos būtų 
atitraukta J. Tautų kariuome
nė ir civiliniai pareigūnai.

— Saugumo Taryboje gruo
džio 13 Anglija nepritarė Nige
rijos, Ugandos ir kt. afrikiečiu 
siūlymui, kad Anglijos laivai 
blokuotų pietų Afriką ir sulai
kytų Rodezijos eksportą bei 
importą. Afrikiečius rėmė Indi
ja ir Pakistanas.

— Maskvoje partijos centro 
komitetas gruodžio 13 pritarė 
Brežnevo projektui šaukti pa
saulio komunistinių viršūnių 
konferenciją, nes Kinijos Mao 
Tsetungo klausimas atėjęs “iki 
pavojingo taško”.

— Lenkijos valdžia uždary
sianti 6 kunigų seminarijas. Vi
so yra 24 vyskupijų ir 24 vie
nuolijų seminarijos, o taip pat 
Liubline katalikų universitetas. 
Uždarinėti ima dalimis. 

ir rusiškai. Sutiktam prancū
zui sugebėjo ir lietuviškai išaiš-
kinti, kad jis nori Į Amerikos 
ambasadą. Tas nuvedė. Amba-
sadoj be žemėlapio nebuvo gali
ma išaiškinti, kad Lietuva yra 
tai Lithuania. Bet kai susirado 
tarp tarnautojų viena rusiškai 
kalbanti, visas reikalas leng
vėjo.

Pagal protokolą Amerikos 
ambasada turėjo perduoti D. 
šaltį vietos valdžiai. Dahomey 
ministeris per vertėją išklausė 
D. šalčio bylos ir pranešė . .So
vietų ambasadai. Tokia jau dip
lomatinė tvarka... Iš ten atvy
ko du atstovai. Prikalbinėjo 
grįžti. Po pusvalandžio išvyko. 
Dahomey ministeris teiravosi, 
ar D.š. nori pasilikti čia ar iš
emigruoti. Kai D.š. pasisakė no
rįs vykti į Ameriką, kur turį bū
ti jo giminių, jam buvo išrašy
tas didelis ir gausiai antspau
duotas Dahomey pasas. Jis nuo 
tada atsidūrė jau Amerikos glo
boje. Ir dabar jis mina pirmus 
nedrąsius žingsnius šiame lais
vame mieste.

D. Šaltys laive buvo vieninte
lis lietuvis. Jo pasiryžimą to
je paskutinėje jūrų kelionėje 
sutvirtino varžymas laisvės pa
sirodyti .krante be palydovo, 
varžymas laisvės susitikti ir 
išsikalbėti su kitų laivų ir kraš
tų žmonėm ... Laisvė, atrodo, 
tebėra magiškas žodis, kuris 
sugundė ne tik Drąsutį, kuris 
gundo ir daugelį kitų, tik jie 
ar nėra tiek drąsučiai ar neturi 
tokių progų ...

Žvejo darbas yra vienas iš 
pelningiausių. Ne kiekvienas 
gali žveju virsti. Tik praėjęs 
eilės mėnesių patikimimumo 
tyrinėjimus. Tačiau ir žvejo dar
bas taip suorganizuotas, kad 
iš uždarbio žygio metu 150 rub
lių mėnesiui (nežygio 80) gera 
dalis nutrupa valdžios kišenėn: 
maitinimas nėra tiek pakanka
mas, kad nereiktų papildyti iš 
laivo parduotuvės. Ten perki, į- 
rašo tavo sąskaiton, mėnesio 
gale atskaito, ir tavo uždarbis 
pasirodo žymiai sumažėjęs.

Apie savo ir kitų gyvenimą 
kalbėjo santūriai, su didele mei
le savo tautiečiam, kurie yra iš
tikimi savo žemei ir jos ilgaam
žėm tradicijom.

Nebuvo prasmės informuotis 
apie gyvenimą, kuris reiškia - 
mas skaičiais, kainom, kvadra- 
tūrom — mes gi visa tai pažįs
tam iš kitų šaltinių. O ką tie 
skaičiai iš tikrųjų reiškia, tega
li žinoti tas, kuris jais pats pa
gyveno, jais skaičiavo savo už
darbį ir pragyvenimą, jais al- 
suote alsavo. To negali pajaus
ti tas. kuris čia gyvena ir lais
vėje ir pertekliuje.

Ar pajus Drąsutis palaimą 
laisvės, kurios ilgesys padrąsi
no į tą drąsų žygį? Jei mokėjo 
susiprasti aname juodosios Af
rikos mieste, norime tikėti, kad 
jis mokės susiprasti ir su šio 
laisvo miesto laisvais lietuviais. 
Prieš jo akis dar ilgas vyro gy
venimas — Drąsutis dar tik 25 
metų.

Dr^iutl* Aaltya
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HAVEN REALTY

baras - restoranas

VYTAUTAS BELECKAS

REPUBLICDolaw»ro valstija pirmoji už- 
tvirtino JAV konstituciją.

iš krašto & 
rimas yra nuims vertingų ži
nių kjtitfoįs ir įdomus nūotai-

minti. Apskritą! man atrodo, 
jog iš krašto atvykę lietuviai, 
kurių širdies gilumoje glūdin
čių įsitikinimų negalime nusta
tyti, turibūti sutinkami su ap- 
dairumu, visuomet atsimenant, 
jog ir geriausios valios krašte 
gyvenantis lietuvis gali būti 
prievarta sovietų išnaudotas. 
Rengti su jais viešus susitiki
mus nėra tikslinga, nes jų me- 
,tu atvykęs svečias yra privers
tas tylėti arba (tai dar skau
džiau), jei svečias yra gerds 
lietuvis, prieš savo norą karto
ti sovietinės propagandos šū
kius. Naudingiausi susitikimai 
tegali būti individualinio pobū
džio. Jų svarbiausiuoju uždavi
niu turėtų būti ne tiek žinių 
apie kraštą rinkamas, kiek ga
limai platesnis atvažiavusiojo 
pąmformąrimas. T^u^ šįe reti

VttNONĖS MEDŽIAGOS JŪSŲ ARTIMIESIEMS 
IMPORTUOTOS IR VIETINĖS

PRANAS BRUCAS, savininkas
86-16 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N. Y. 11421

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

nuodyti, ar lietuviai želdinti.
(Elta)

uždangos yra viena didžiųjų jė
gą, kairi formuoja žinomų są
monę ir yra labai svarbus is
torijos veiksnys. Rasti bendrą 
kalbąsu njhynio intelektuali- 
nėffiis pajėgomis reiškia ne tik 
pasitarnauti Lietuvos kultūrai, 
bet taup pat dalyvauti bendra-

. BR B-6966 
WA 5-2737 
TO 1-1068 

_ Vi 1-5355

RAVS UQUOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuo
tų gėrimų . .. Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno. 
103-55 LEFFERTĘ BLVD. RICHMOND HM±. N. Y.

Telefonas: Vlrginie 3-3544

Namų pirkimo, pardavimo, apdrandos ir 'visokiais reika
lais kminkitės i

JOHN ORMAN AGENCY
Insurance - Real Estate

AN 8-0064.
EV 4-4952
OI 5-8808
TL 6-2674

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

naudingas. Užsienyje jaunimo 
balsas įrodytų, jog mūsų tautos 
aspiracijos yra gyvos. Krašte 
jos lengviau pasiektų jaunosios 
kartos širdį bei protą. Jauno
sioms jėgoms reikia dėl to su 
traftteę ugnimi širdyje, su 
puošHttiia pagarba vyresniems 
skverbtis i fietgrišką gyvenimą 
ir perimti veiklos dalį

Lieturiftąjam jaunimui, kraš
te ir užsienyje istorija suteikė 

produkią, neikia nuolatos nag- nepaprastą progą pasireikšti 
rmėti nnk% analizuoti pirkė- tautos kaynje taip kad kada 

ncšsfenbMtfža ■ n-uim si pasididžiavi
mu būtų sakoma, jog tamsiau
sią valandą Lietuvos jauni
mas pikiai atliko savo pareigą, 
nes atliko daugiau negu savo 
pareigą.

Pareiga dirbti Lietuvai yra 
sunki, tačiau garbinga. Ją vyk
dė Valančius, Kudirka, Basana
vičius,-šimtai knygnešių, tūks
tančiai savanorių ir galop de
šimtys tūkstančių partizanų, ku
rie kovojo, vieni prieš Sovietų 

iįt neišnaųdoty jėgų potencia- Sąjungą. Jojpa kitę tauta Ry- 
lįiir ląirįa’iie'kserį "kartą įru- tų Europoje nęėęa parodžiusi

tesnę areną išeiti.
Ypatingą dėmesį reikia at

kreipti į kultūrinės veiklos sri
tį, kurioje investuotas kapita
las, jei ne tuojau, tai ilgainiui 
duoda labai reikšmingus rezul
tatus: Šiandien kultūros pasau-

ba, kultūra, nes "Šie elementai 

muojasi naujos sąmoningos jė
gos, dygsta idėjos ir gimsta 
darbai Tiktai pilnai Išjungęs 
į darbą jaunimas pajus mūsų 
reikalu konkretumą ir Rama- 
tys, jog kiekvienas lietuvis sa- 

Aišku, reikia pripažinti, kad yo galimybių ribose gali būti 
kartais ir mes patys esame 
bent dalinai nusidėję. Paskuti
niųjų dvidešimties metų bėgy
je laisvės bylą buvo ginama, 
nekeičiant metodų ir ne visuo
met 
kintančios žmonių psichologi
jos. Jeigu mes šftokių būdu bū
tam atstovavę kuriai nors 
pramone, mes būtume ją, gal 
būt, privedę rprie krizės. Gami
nant ar parduodant kurį nors

beturiu susirašinėjimas r* ~ 
minėmis irdraugais krašte, 
šiandien toji korespondencija 
jau vyksta kiek drąsiau ir in
tensyviau, nors su ja surišti 
pavojai tebeegzistuoja. Kiekvie
nas ii Lietuvos ir į Lietuvą 
siunčiamas laiškas yra cenzū- 
rvojama^. Laiškų gavėjai bei 
siuntėjai yra sakyčiau, prižiū- 
rinp. Dąr ir šiandien daugelis 
krašto lietuvių nedrįsta kores
ponduoti su užsienių.

Man atrodo, kad turėtume 
kiek' galinti daugiau praplėsti 
korespondenciją su kraštu, ku
ri palaiko ne tik šiltus kon
taktus tarp giminių bei draugų, 
bet dažnai leidžia “užmegzti 
naują, žmogišką ryšį tarp as
menų, kuriuos jungia tam tik
ri bendri interesai. Korespon
dencija su kraštu yra skatinti
na dar ir todėl, kad ji, nors ir 
ribotai, informuoja kraštą ir ri
ša jį su užsienio lietuviškąja 
bendruomene. Būtų naudinga, 
kad ir jaunoji karta įsijungtų į 
šitokių ryšių palaikymą, protin
gai užmegzdama atsargius, in- 
diridualiue santykius su stu
dentais ar šiaip su tos pačios 
kartos jaunuoliais Laikui bė
gant ir mūsų vyresniajai kar
tai nykstant, bus vis sunkiau 
susirasti korespondentų ir pra
dėti susirašinėjimą. Juo dau
giau laifikų eis* į Lietuvą, juo 

bus su jais susieti 
pavojai Gi

Cosmos Parcels Ezpress Corp.
Pati žinomiausia ir patikimiausia firma Amerikoje, turinti 
daugelio metų 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 prieinamam kainom. Informa
cijų ir nemokamų katalogų gausite iš visų mūsų skyrių.
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hufenio
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• Vyrų ir moterų eii8ŽiPffl> apsiaustam, suknelėm ir kL
• Audiniai angliškos ir vietinės vilnos, šilko,' medvilnės
• Specialiai žemos kaimo* siunčiant audinius į užsienį
• lies padidinome sevo patalpas, kad galėtume geriau 

patarnauti klijentams. Prašome užeiti ir pasižiūrėti.

■ jus' iri bęskui g^ąžiaLietivon, 
parsiveža ^įek^Iintdaugiau 
žinių apieu^i^ųJr.tašp^ąt į- 
sitikmimą, jog ĮĮsįįs FjKHPė tvir
tų nusistatymo ir sų reikiamu 
rūpesčių žvelgiame į . kraštą 
bM jo reikalus, šitokia būdu 
jfaitiĖHnai bus nauja kibirkš- 

įtis, kuri krašto žmogui įžiebs 
^naujos vilties, naujos drąsos ir 
saujų jėgų. ’ ?LIUDOS MIKULSKYTES 

įvairią moterišką aršjjtižią kriuitave 
Krautuvėje yra didelis įvairių gatavų moteriškų drabužių paširbip 
kūnas: išeiginės - balinės bei darbo suknelės, megstukai. apa-inukai, 
bbuskutės, kojinės. Čia gaunama siuntiniams gatavi moterižki dra
bužiai. pritaikinti įvairioms progoms ir dydžiui.
954)4 JAMAICA AVĖ. Woodhaven, N.Y. 1142!

— Tek 849-7240 — _______ ___

reti realybė, o nę romantiškos
Toda jis tari SMi- kb Konkrečios.pa- -—-r -

-dįftįai frMigflfrH
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O, juk, pavergtosios 
tautos, kovodamas už savo lais
vę, tuo pačia gina ir laisvojo 
pasaulin rpvfrahvK.
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Siųskite į Lietuvą ir SSSR
DOVANŲ SIUNTINIUS 

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprąątal žemom urmo kainom atraižų vilnonės me
džiagos — importuotos ir vietinės—trijose krautuvėse:

SkanfHnavų kilmės žmonių 
daugiausia gyvena Minneapoly- 
je, Minn., negu kuriame kita
me mieste pasaulyje, išskyrus 
Stockholmą.

aasgos dėaų ir tuo pačhi pasta- mū p 
tome atvykusms į sunkią ir nai, u
j# pavijingą padėtį, ufcįirš-

y® griefta j»i- nsos

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

dĮ savo pritirišiirią prie tėvę tokio pasipriešinimo.
amė*. Toliau reikia- eiti' prie §ią iškilmingą valandą mes 
vis didesnės darbo koordinaci- kreipiamės į pavergtos Lietu- 
jos ne tik su,kitų Baltijos tau- . vos jaunimą, į tuos, kurie ty- 
tą atstovais, bet ir su visais liai dirba, ir į tuos, kurių šir- 
pavergtųjų ’.krantų žmonėmis, dyse tūno abejonės. Mes jiem 
sq.koriais mūs sieja tie patys pažadame ištikimybę tiem idea- 
tikslai. įteikia taip pat lam, už kuriuos istorijos bėgy- 
^verbtis į kitų šalių tautines je kovojo kiekvienas taurus 
bei tarptautines organizacijas, lietuvis. Mes jiems pažadame 
ferios gali mums padėti į pla- prisidėti prie statybos naujos, 

gražios šviesios. Lietuvos atei
ties, į kurią lietuvių tauta turi 
tokią pat teisę, kaip ,ir visos 
kitos tautos. Tikroji žmonijos 
pergalė įvyks ne erdvėje, o Šo
je žemėje, kada kiekvienas jos 

_____________________ ___  gyventojas galės pasakyti: aš 
lis šiapus ir anapus geležinės ®®w tarp laisvųjų ir ly

gus tarp lygiųjų. Todėl mūsų 
kovos didysis tikslas yra ir 
liks: napriklausomoja valstybė
je laisvas žmogus.

Tegul Viešpats mums pade
da, nes šiandien lietuvių tauta 
yra mūsų darbų liudininkė, ry
toj ji bus mūsų darbų teisėja.

Dabar jūs galite aplankyti savo artimuosius Lietuvoje — 
Mūsų įstaigataip pat sutvarko pranu^ines ir'biznio keliones į vi
sus Sovietų Sąjungos valdomus kraštus. Mes parūpiname vizas, su
tvarkome rezervacijas ir kt. Smuike-*“-- ------------- “----- -
- skambinkit daugiausia patyrusiam

COSMOS TRAVEL BUREAU, Ine.

118-125-130 ORCHARD STREET — GR 5-4525
Cor. DELANCEY, N. Y. C. 

Krautuvės atviros kasdien ir sekmadieniais,
. išskyrus šežtadienius, nuo 9 ryto Hd 5:30 vak.

& Beck«nsteb» krautuvėse kalbama fušižkafc Mnklftkal, ukrainižkal
Važiuoti BMT išlipant Essex Street, keltis elevatorium į 
viršų, arba IND traukiniu D-6 Avenue fld Deiancey SL 

AtsmeBcite žį skelbimą, kuris bus protingai įvertintra!
' ’T’

F* 
dHInti '*mvsu floiHM oėorf oi-

> MkMfoi *49- oefttų įSk kelmuoti”'
vouti kronui. To niekM kitas ta esą beatodąiriš-
už imis negali padaryti. Arta ko naftų ndtiftM ir jų daug 
mes apginsime savo teisę kai- ndiMuna. Maria ftą, kai 25 
bėti krašto vardu, arta jo var- poc. krrito tankį yra apaugę 
du kalbės okupantas, begėdiš- iftfte. Uatuvuj Kuo metu 
kai IrisifikuodamM tikrąją ije- j» eną n proc. { dirbamas te
turiu tautos valią. * m miškininkai Mriktainą,

j. ■ *

r" •

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
U 2-1767

Lietuviška ir eurapietiška duona ir pyragai 
šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai 

DALIA ir ALBERTAS RADŽIŪNAS, sar.
36-38-40 6TAGG STREET BROCKLYN, N. Y. 11206

Telefonas STage 2-5BS8

jauniibas Liriuvoj rūpi- bet upių ir ežerų šlaitus tai dar 
naši savo kraštu, gražiai liu- apsodinsią.
dija ir vieno- mftsleivio laiške- Sėkmingiau miškam želdinti 
Iš Komjaunimo TTesos redakci- esą naudinga turėti miškų dir- 

‘ perskaitęs voženrio kartogramas. Jos jau
J Idatau, ar ne- sudarytos 98,000 hektarų plote, 
gų šflriio tikimas Lietuviai ir šioj srity anksčiau 
Lietuvos ųaišĮmm: už rusus susipratę. Bet rusai ki- 
okžų dalykų daro- taip griingęsni: jie, miškininkų 

ma vis įi medfio... Redakcija nesiklausdami, ateina su savo 
ataitaė sart atstovą į Miškų nuodingom naftos-cbemijos į- 
ftj inokriinte tyrimo institutą monėm ir dar nežinia, kas bus 
ir ten gavo aanratamtl atsa- greitesni — ar rusai miškus

reklaminių taikių Panašiai mo- 
demiajasBe pasaulyje yra ir su 
plitimais reikalais.

Kadangi mjjsų jėgos , yra ri
botos, turime visur, kur gali
me, ieškotif ^sąjungininkų ir 
bendradari^j kurie vienpkiu 
ar kitokiu budu galėtų parem
ti laisvės dartą. Lietuviškame 
sektoriuje būtina stiprinti ry - 
iius su' jenugracijos lie
tuviais, kurie sudaro didelį
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WATERBURY, Ceem. — 905 Bank St______ ;--------  PL 6-6768-------------------- . ------------ SWS2868

CHICAGO 22, IH. — 2222 W. Chicago Avenue 
CHICAGO 8, IU. — 3212 8o. Halstead Street. 
CLEVELAND 13, ©hio -r 904 Llterary Road 
DETROIT, Mich. — 730 Michigan Avenue________
GRAND RAPIDS, Midi. 3— 636-38 Bridge St, N.W. GL 8-2256 
HARTFORD 14, Conn. —.200 Franklin Av, tel. 233-8030,246-0215 
HAMTRANOK, Mich. —I 11333 Joe. Campau ----------------
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M 1irJr-Qt AMERIKĄ, LOS or«an« DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS

■ taL™“

aysae be atgai-
«*»-

C išrašyti ma-

Jaunimo metų dvasia dar vis 
sūkuriuoja. Pradėjus Pasaulio 
lietuvių jaunimo metus 1965 
spalio 8-10 Toronte Kanados 
lietuvių jaunimo kongresu, ši 

" dvasia' plačiausiai įsižiebė -šią 
vasarą Chicagoje. Birželio 30- 

. liepos 3 įvykęs jaunimo kong
resas subūrė ne tik didelį Šiau- 

i rėš Amerikos kontinento lietu
viško jaunimo būrį, bet sutrau
kė daug svečių ir iš Europos, 
Pietų Ariierikos, Australijos.

Kai nemaža dalis vietinių jau
nuolių žvelgė į kongresą kaip 
progą pažmoniui, iš toliau atvy
kusieji stengėsi surasti kuo di
desnės paskatos ateities žy
giam, kad į gyvenamuosius 
kraštus grįžę su didesniu įsiti
kinimu galėtų dirbti lietuviš
ką darbą. Ypač Pietų Amerikos 
lietuviškasis jaunimas, įsiparei
gojęs pravesti jaunimo metų 
užbaigimą Argentinoje, grižo 
iš JAV su nauju užsidegimu, 
šie jaunuoliai, įsijungdami į 
Pietų Amerikos kongreso pa
ruošiamuosius darbus, bendrą 
veiklą labai pagyvino.

; Bažnyčios, vadovybė kadaise 
labai tiksliai pasakydavo, kada 
ir kokius gerus darbus žmonės 
turi atlikti, nuo ko ir kada su-

^ tarida. Mū- 
kur paneiki- 
tėjevienintė-

5 - ? ; ’ y v 7 " ta( Jadalita) sąmdi^aguttm
C £<7\ „i? įL ma daugiau pasitikėti negu pra-

ypatingi tnn eityje. Mūsų subrendimo laips- 
ėen jooettidfiau atsimin- °i parodys, mūsų elgesys. Ad- 

it mm liirte n iihih ru vento *r gavėnios praiųpgas 
ito/iqnčių msą teisinantieji tautinio labo moty-

» šv. Kazimiero Kolegiją, 
* vtamoHjas ir jų veiklą, 
s savasmok^ktairja^ 
orgtazariįjas^ 'rosnė rej- 
į pag*Hvwwwwų betnviš-

tautos ištvermėje ne 20 ar 100 
metų, o kelis tūkstančius metų.

Mūsų tautos ankstesnės kar
tos sukūrė daug krikščioniškų

Pietų Amerikos lietuvių ben
dradarbiavimas, apimdamas 
daugiau Argentinos ir Urugva
jaus lietuvių veiklą meno ir 
sporto srityse, prasidėjo prieš 
11 metų. Paskutiniame penkme
ty, labiau plečiantis kraštų, o 
taip pat lietuviškos kultūros as
pektam, tas bendradarbiavimas 
ypač reiškėsi kongresais. Jie 
rengiami kas antri metai vis 
kitame krašte.

Užsklandos kongresui artėjant
vieno šitokio kongreso metu 
vis daugiau atvykdavo svečių 
bei atstovų ir iš JAV. Ketvir
tame kongrese, kurs įvyks |967 
vasario 2-6 Buenos Aires, Ar
gentinoje, laukiama dar dau- ?Mrikyti»~-kaip ąpsunarmti, ta>- 
giau svečių bei atstovų iš JAV L 
ir kitų kraštų.

Prieš patį kongresą pramaty
ta studijų savaitė nuo sausio 
27 iki vasario 2 Vilią Elisa ma
rijonų vasarvietėje. Studijų sa
vaitės ir kongreso metu vyks 
konferencijos, studijų posėdžiai 
bei simpoziumai. Svarbiausios 
temos: 1. Lietuvybės išlaiky
mas išeivijoje: šeimose, organi
zacijose, klubuose ir meno an
sambliuose. 2. Lietuvos padė
tis ir ateitis. Kongreso darbų 
užbaigimo pamaldos Įvyks vasa
rio 5 Buenos Aires katedroje. 
Oficialus jaunimo metų užda
rymas pramatytas vasario 6 su

Bažnyčios vadovybė, pasitikėda
ma katalikų dvasiniu ir intelek
tualiniu sntaptMffimn, ĄąaBgpIĮ 
buvusių tikslių įsakymų, patvar
kymų atšaukia^ o 
dėsnius, kokie

Primindamas šiuos Dievo ir 
Bažnyčios reikriavmras, drįstu, 
paraginti jus, Myimneji Kristų-, 
je, nesiduoti ir neleisti, kad pa
goniškos įtakos iškreiptų Dievo 
ir Bažnyčios reikalavimus bei 
patarimus, gadintų mūsų krikš
čioniškas ir prasmingas traįįtiri. 
jas. Reikia atsiminti,kad ad
vento ir gavėnios metu tartai!- » ■ kams neteka ruošti pasiimta-gerai spaudai 

minimus, nebūtinas pramogas,/ Ypatingai gavėnios metu grįž- 
netinka dalyvauti kitų ruošia- ^nte grig daug yažesnių ir 
mose, netinka to laiko neatžy- prasmjjpganių praktikų, negu 
mėti jokiu asmeniniu a paima- pasrilnysromhnai ar nebūtini su
tinimu. Daugelyje . vietų yrisirinkim$i. Ar.ginebusšven- 
praktika, virstanti j tradiciją, SMi,praanin^miir net visuo- 
kad katalikiškų mokyklų vaiku- atžvilgiu

riaras katalikas pakankamai iš
mintingai ir uoliai juos Įnitaį- 
kys savo asmeniui Taip pas
kutinių 50 metų tarpe tapo pa
laipsniui atšaukti daugelis bu
vusių pasninko h* abstinencijos 
potvarkių. Tai padaryta ne tuo 
tikslu, kad tikintieji atprastų 
nuo visokios drausmės, nuo 
apsimarinimo, nuo atgailos, bet 

meno programa įr ‘rezoliucijų ^ad pakitėjusiame gyvenime pa-
■' . » • . InnrTvvvnin tialnriA

pnenumu.
Pietų Amerikos lietuvių kon

gresai davė apčiuopiamų vai
sių. Tai lietuvių kolonijų suartė
jimas, sustiprinąs bendrą veik
lą prieš tautinį apsnūdimą. 
Ypač lietuviškasis jaunimas tu
rėjo progos užmegzti naujų ry
šių, suartėti ir pasidalinti entu
ziazmu visam tam, kas lietuviš
ka. Pietų Amerikos lietuvių jau
nuolių sąmoningu lietuviškumu 
ne viena proga. teko džiaugtis, 
pasitaikius progom su jais pa
bendrauti šios vasaros kongre
so laikotarpy. O juk daugelis

lės dienos — penktadienio abs
tinencijos įsašgora- Gydytojai 
ir_ kiti *Btatattogesm žmonės 
galvoja, jog maisto įvairumas, 
saikingnmas, ągismtrmimas yra 
būtini žmogaus sveikatai. O 
dvasinės sritiesvadovai ir to- *_  , ___ ________
jau lvirtins,kad šios dorybės metu atsižada nebūtinų “ais, ąefcmadieniaisrinktis j
" “** ~ sVartARti^ » sutaupęs nf fęi gfri- bažnyčia lietuviškai... pagiedoti

ria kokiam nors labdaras dar- Graudžius^Verksmus, giedant 
hni Dar būdami tremtinių sto- lietuviškas giesmes apeiti Kry- 
vykiose Europoje ir čia nekar- žiaus Kelius. Iš tokių valandų 
tą esame gavę iš tokių mokyk- kiekvienas išsineš sieloje dan
ių aukų mūsų kaliniams Sibi- gero, negu g nebūtino

terin anUėjimui nemažiau kaip 
sveikatai. Taigi, ir pakitėjus 
Bažnyčios drausminiams įstaty
mams, saikingumas, apsimarini- 
mas, atgailos praktikų bendras

papročių, tradicijų, supintų su 
tautos charakteriu. Jos yra ver
tingos ir dabar. Už krikščioniš
ką religiją ir gyvenimą tiek iš
kentėjusios ir dabar kenčian
čios tautos nariai esame įparei
goti nepasimesti klaidingose 
nuotaikose ir aplinkoje, o gy
venti savu krikščionišku gyve
nimu ir kitus jo pamokyti.

Pasakytieji žmogiški moty
vai, sujungti su dieviško įstaty
mo reikalavimais, tepadeda su
siorientuoti naujų laikų naujuo
se potvarkiuose, kad, išlaikyda
mi senas krikščioniško gyveni
mo vertybes, pajėgtumėm su
kurti ir naujų.

Visada prisiminkime ir gy
venime taikykime pranašo Izai- 
jo paraginimą: “Ieškokite Vieš
paties, kol jis randamas; šauki
tės jo, kol jis yra arti. Nedo
rėlis tepalieka savo kelią ir ne
teisusis savo užmačias; tegrįž
ta į Viešpatį, kuris jo pasigai
lės; į mūsų Dievą, kuris yra di-

Graudžius ? Verksmus, giedant 
lietuviškas giesmes apeiti Kry
žiaus Kelius. Iš tokių valandų 
kiekvienas išsineš sieloje dau
giau gero, negu iš nebūtino 
susirinkimo.

Bažnyčia mūsų laikais, savo 
naujais potvarkiais šaukia vi- 

padaryt daugiau gero sau ir ki-. sus ne į pairimą, ne į pagoniš- 
. tiems. Užaugusieji katalikai ga

lėtų visi atsižadėti advento ir 
gavėnios metu, pav., rūkymo, 
alkoholio vartojimo, nebūtinų sinį atsinaujinimą ir gyvenimą 

kalą. Ir ateičiai lieka tie patys pramogų, © sutaupąs iš tO skir- arčiau Kristaus. Bažnyčiai va- _ . „
laiko tarpai, kuriuose tikintieji ti kotaaų). nors, geram darbui, jiovybė parodo, kad mūsų lai- džiai atlaidus” (55.6/..)

reikalavimas pasilieka. Mūsų 
laiko žmonėm teikiama tik dau
giau iniciatyvos pasirinkti ir 
apsispręsti, kada ir kokiu būdu 
kuris apsimarins, kokią pasi- 
skirs sau atgailą.

Visuotinis Vatikano n susirin
kimas pabrėžia dar ir kitą rei-

re, vargstantiems ' Lietuvoje ir 
kitokiems geriems darbams. Už
augusieji galėtų panašiu būdu

ką supasaulėjimą, o į sąmonin- 
gesnį, savistovesnį, gilesnį Kris
taus Mistinio Kūno narių dva-

lengvintų geriau atlikti kiekvie
nam savas kasdienines parei-. 
gas ir palengvintu eucharistinio privalo daugiau, negu papras- 
pasninko įstatymu paragintų ti
kinčiuosius 
muniją.

Pačiuose 
tvarkiuose, 
nančiuose 
mus ir Visuotinis Vatikano II 
susirinkimas ir Paulius VI pri
mena, kad bendras apsimarini
mo ir atgailos reikalavimas yra 
iš Dievo ir jokis žmogus nei 
Anaštalų Sostas negali to rei
kalavimo panaikinti, nė vienas 

iš jų ten gimę B jau ten girnų- žmogus negali nuo to pats sa- 
sių. ves dispensuoti. Kokia bebū-

Nei tolimi kraštai, nei tėvy- tu drausmė pagal Bažnyčios į-

arčiau Kristaus. Bažnyčios va-

Į dažnesnę šv. Ko-

paskutiniuose po- 
dar labiau palengvi- 
pasninko reikalavi-

Pirmas Pietų Amerikos lietu- nes 25 metus nešama okupaci- statvmus, tai santvkiai tarp Die- 
vių kongresas suruoštas 1960 
gruodžio 2-4 Avellanedoje, Ar
gentinoje. Antras — 1963 vasa- menkos lietuvių ketvirtojo kon- Kokie bebūtų pasninko ir kitų 
rio 22-26 Montevideo, Urugva- greso rengėjus, linkėtina, kad ateailų potvarltiai, tai Kristaus 
juje. Trečias — 1965 vasario ir šis kongresas dar labiau sus- 
17-21 San Paulo, Brazilijoje, stiprintų lietuviškos visuomenės 
Šiuose kongresuose dalyvių ir jaunimo patvarumą ryžtingo- 
daugumą sudarydavo Pietų A- je kovoje už Lietuvą ir lietu- 
merikoje gyveną lietuviai. Kiek- vybę.

ja iki šiol nesusilpnino lietuvis- vo ir žmonių, Dievo teisingu- 
ko ryžto. Sveikinant Pietų A- mas pasilieka visada tie patys.

žodžiai pasilieka, kad yra pik
tų dvasių, kurios “kitaip neiš
varomos, kaip tik malda ir pas
ninku” (Mat 17, 20): “Jei at
gailos nedarysite, visi taip pat

tu laiku, dvasiniai susitelkti, 
apsimarinti, pasiskirti kokias | 
nors ypatingas atgailas.. Tokie J 
ypatingi laiko tarpai yra ad
ventas ir gavėnia. Gavėnios me- I 
to pasninko ir abstinencijos įs- ; 
tatymas yra palengvintas, ta
čiau tuomi nepanaikinama pa- { 
reiga pasiskirti sau pačiam ko
kius nors ypatingus atgailos j 
darbus ar apsimarinimus. Yra ] 
daug dalykų, kurie advento ir 
gavėnios laikui netiko anks
čiau, netinką nei dąbąr. Ir da- 4 
bar advente ir gavėnioje netin
ka pasilinksminimai, nereika
lingos pramogos, visokis nesai
kingumas. Praeityje tiko, tinka 
ir dabar apsimarinimas, dides
nis pamaldumas, įvairūs atgai
los ir labdaros darbai. Visuoti
nis Vatikano U susirinkimas ra
gina, ypatingai gavėnios metu, 
net į viešas ir bendruomenines 
atgailas.

DR. M. ANYSAS

Į

KELIONĖ Į LIETUVĄ
t

čių lietuvių ir žemaičių. Iš čia 
jis vyksta pas did. magistrą į 
Marienburgą. Tas miestas su 
tvirtove esąs labai stiprus ir ja
me randasi visi Prūsijos ponų 
turtai, pajėga ir prieglauda. Mi
nėtoje pilyje visuomet esą 
maisto tūkstančiui žmonių de
šimčiai metų arba dešimčiai 
tūkstančių vieniems metams,

Jam sugrįžus jis gauna suži
noti, kad Prūsijos ponai ruošia 
vasarinį žygį prieš lenkų kara
lių ir Pomeranijos kunigaikštį 
už tai, kad abu palaiko saracė
nus (sarracėni), kaip tuomet bu
vo vadinami nekrikščionys ara- 
bai-moslemaL Sis vardas vėliau 
buvo taikomas ir pagoniškiems 
lietuviams bei žemaičiams. Ghil-

Iškelsime Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose 
Pokalbis su L. Valiuku, rezoliucijy komiteto pirmininku

GhiHebert de Lannoy kelionė 
per Ordino Prūsiją, Žemaitiją, 
Livoniją, Did. Naopardą, Psko
vą, Vilnią, Trakus, Kauną, Kur- 
fią marias, Lenkiją lipi Juodą
ją jūrą 1413-1414 ir 1421 m.

Yra daug rašyta apie karus 
ir naikinimus Lietuvoje ir kai
myninėse valstybėse ir Lietu
vos did. kunigaikščio Vytauto 
kartams žygius plėsti savo val
stybės sienas į šiaurę, rytus ir 
pietus, bet beveik niekur ne
randame žinių arba pasakojimų 
kaip atrodė tie kraštai, o ypa
tingai Lietuvos valstybė. Rite
rio Lannoy kelionės aprašymas 
mums duoda apytikrį vaizdą 
kaip tarp kitų vietovių atrodė 
Lietuva (Vilnius, Trakai, Kau
nas) keletą metų po Žalgirio 
mūšio 1410 m. ir kaip keletą 
metų vėliau Vytautas buvojo sa
vo didelės valstybės pietuose ir 

. ten tvirtinosi.

Nors Ghilleberto kelionės 
aprašymas ir seniau buvo žino
mas, Petras Klimas, reziduo
damas Prancūzijoje, ištraukė iš

prancūzų archyvų keletą kelio- 
. nės aprašymo versijų. Sutrum
pintoje formoje kelionės apra
šymas buvo atspausdintas Vy
tauto Didžiojo metų proga. Ka
dangi šitas aprašymas mums ir 
šiandien tebėra Įdomus, ypa
tingai, kad jis yra rašytas va
karų Europos aristokrato, šiuo 
padlibdu kelionės aprašymą iš
tisai, padarydamas kai kurias 
korektūras ir paaiškinimus, kad 
jo aprašymas būtų geriau su
prantamas skaitytojams.

Straipsnis yra paimtas iš ma
no rašomo veikalo: Vytautas— 
Aleksandras, Did. Lietuvos ku
nigaikštis, 1350-1430 m.

Jaunas, vos 27 metų amžiaus, 
Burgundijos aristokratas, vyko 
1413 m. kovo mėn. į Prūsiją 
muštis su netikinčiais. Jis atvy
ko laivu pro Daniją, Bornhol- 
mo salą ir pasiekė Gedanės 
(Dancigo) uostą, kuris miestas 
jau esąs Prūsijos ponų valdžio
je. Tas visas kraštas anksčiau 
buvęs Šv. Marijos Ordino bro
lių kardu atkovotas iš netikin-

perdėtomis skaitlinėmis rašo ke
liautojas.

Teutonų žygis į pagonių kraš
tą dar nebuvo paruoštas (jis 
nieko nerašo, kad jo apsilanky
mas įvyko tik trejetą metų po 
pragaištingo mūšio Ordinui 
prie Žalgirio 1410 m.), todėl 
riteris plaukia jūra padaryti vi
zitą danų karaliui, kurį jis ran
da Vordinsborge. Ten priimtas, 
pavaišintas ir > pagerbtas, rite
ris nusiperka Danijoje ketver
tą arklių ir su jais grįžta į Ge- 
danę.

Iš Marienburgo su did. ma
gistru Reuss von Plauen jis 
vyksta į Elbingą ir daugelį ki
tų vietovių bei pilių, kur būna 
skaniai ir sočiai vaišinamas. Jis 
pasiekia Karaliaučių, didelį 
miestą ant upės kranto su 
“dviem sienom ir viena pilimi, 
kuri priklauso Prūsijos Ordino 
maršalui.” Tame mieste jis gau
na pamatyti ir aną,vakarų Eu
ropoje pagarsėjusi “garbės sta
lą”, kurį Ordinas karo žygio 
metu dažnai padengdavo pago
nių žemėje.

lebert apsiginklavęs vyksta kar
tu. Didelė 15,000 arklių ir dau
gelio pėstininkų armija per 8 
dienas pasiekusi lenkų sieną ir 
įžengusi į Pomeranijos kuni
gaikštystę. Ten ji išbuvusi 4 
dienas ir 4 naktis ir sudeginu
si 50 bažnytkaimų, paimdama 
didelį grobį gyvulių. Paskui ji 
puolusi vieną miestą (PoHeur), 
bet miestas taip narsiai gynę
sis, kad Prūsijos ponai, turėda
mi daug sužeistų ir užmuštų, 
atsitraukę miestą nepaėmę. Da
lyviui Lannoy tame mūšyje 
viena ranka suktinės strėlės bu
vusi perdurta. Už tai jis iškil
mingai buvęs pakeltas riteriu.

Sugrįžęs į Gedanę naujai pa
keltas riteris sužinojęs, kad did. 
magistrą v<m Plauen dėl tad 
kurių klaidų pašalintas iš savo 
vietos ir jo priešų lasomas ap
kalime. Jo pašalinimas įvyko 
1413 lapkričio 11 už tai, kad 
jis ir po Žalgirio mūšio vedė 
agresyvią politiką prieš Lietu
vą ir Lenkiją.

fBua dcnųricnU

tuvos bylos reikalu ir Atstovę 
Rūmuose ir Senato. Kokie bus 
tohbnoscM Rezoliuci|om remti 
ą--- fa - O - V l
lUMiiliviv yiMz

—- Iki galutinio laimėjimo 
yrii dar ąb kovos etapai: pa- 
lenkti^vyrifiBybę Kongreso nu
tarimo vykdymui ir laimėti by
lą Jungtinėse Tautose. Esame 
tikri, kad .pavyks krašto admi
nistraciją ■ palenkti per Kong
resą, pilhai mūsų reikalui: JAV- 
bių vyriausybė iškels Lietuvos 
bylą Jungtinėse Tratose ir tai 
ją tinkamoj apgins Prieš maž
daug šešerius metus daugelis 
mūsiškių kraipė galvas ir neti
kį, kad mums pavyks praves
ti rezotiudją JAV-taų Kongre
se. Lahnėjimą atsiekėme kie
ta, ilgu ir ištvermingu darbu. 
Atsieksime ir galutinį laimėji
mą, jri tik visi pilnai ir nuo
širdžiai į šį kryžiaus karą jung- 
simės. Sis žygis pareikalaus 
daug pastangų, darbo ir pini
ginių Išteklių, tad" pavyks at
siekti galutinį laimėjimą. Vi
si geros valios lietuviai kviečia
mi prisidėti prie šio žygio ir 
darbu ir pinigine auka. Tai tft-

— Be abejo, džiaugėsi Rėžo- 
liucijom ramti komiteto atsiek
tu laimėjimu musę vaikiniai 
ir plačioji visuomenė. Pasakyki
te vieną kitą žodį Šiuo klausi-

— Gavome daug sveikinimo 
telegramų ir laiškų iš pažįsta
mų ir iš nepažįstamų hetavių, 
latvių, estų ir kitų amerikiečių; 
skatabtao mums ir telefonu ir 
pažįstami ir nepažįstami,, per
duodami sveikinimus ir linkėji
mus. Iki Sol nesame gi^ nė 
žodžio nei iš ALT-bos, nei iš 
VUK-o. Kiek teko patirti, pas
kutinėje ALt-bos konferen - 
rijoje, neseniai įvjdtasioje Chi
cagoje, tik du ALINOS direkto
riai pasisakė už pasveikinimą 
mūsų su laimėjimu, visi kta bal
savo prieš.

— Ar tikrri ALT-ba Ir VUK- 
as RraoltacIjoNs remti ktinit^ 
to darbą nerimė?

— |Crii ALT-bos direktoriai 
yra mūsą komiteto nariai 
ALT-ba oficialiai nė pirito nė
ra pajudinusi rezoliucijos pravė
dinto rsftalu Kongrese; ALT-

paramos mums neteiksiąs. Ypa
tingos talkos iš VLIK-o niekad 
nelaukėme, o tik pritarimo. Ei
lė VUK-o narių mūsų darbą la
bai nuoširdžiai rėmė ir remia. 
Nepaprastai didelio nuoširdu
mo ir pritarimo mums rodė a. 
a. dr. Antanas Trimakas, buv. 
VUK-o jnrmininkas. Dabartinis 
VUK-o pirm. V. Sidzikauskas 
eilę kartu ir žodžiu ir raštu yra 
pareiškęs mums, kad dirbame 
“naudingą darbą”.
. — Kas nulėmė nriraą laimė 

jbną JAV-bią Kongreso?
— Mūsų laimėjimas JAV-bių 

Kongrese buvo atsiekta tūks
tančių geros valios lietuvių, lat
vių, ertų ir kitų amerikiečių il
gu, kietu ir intensyviu darbu. 
Nė nemėginsiu čia išvardinti 
asmenų, kurie pakėlė to Žygio 
naštą: reiktų suminėti tiilratan- 
čius pavardžių. B lietuvių orga
nizacijų ir vienetų reiktų išskir
ti tris: 1. PLB vadovybę ir eilę 
JAV-bių LB Vyr. Tarytas na
rių bei apylinkių; 2. Lietuvos 
VyOus su tam. J.C. Jutkevičiu- 
mi; ir 3. Lapkričio 13-rioa ma-

(RukėtaįSpeLj



Moterys prieš 50 metų
LK Moterų Sąjungos 29 kuopos veikla iš protokolų knygos

Rudenį Apreiškimo parapijos 
Liet. Kat. Moterų Sąjungos 29 
kuopa minėjo savo veiklos 50 
metų. Buvo iškilmingos pamal
dos, sukaktuviniai pietūs. Pasi
džiaugta kuopos veikla.

Tada ir kilo noras — pažiū
rėti į kuopos protokolo kny
gas: kas gi ten surašyta. Juk 
tuo metu — prieš 50 metų— 
buvo lietuviškų draugijų pava
saris. Jų kūrėsi daug, visos tu
rėjo daug narių. Tad pamatęs 
vienos kuopos senas knygas, ga
li suprasti ir visą tų metų gy
venimą.

SeniejLkuopos protokolai yra 
gerai išlikę. Jie priklauso isto
riniam kuopos turtui, pirminin
kės O. Kubilienės prižiūrimi.

Tuos lietuviškus pirmuosius 
protokolus surašė paprastų dar
bininkų rankos.- Surašė taip, 
kaip mokėjo. Ten daug rašybos 
klaidų, bei ar tai buvo svarbu 
tuomet. Svarbu, kad jis jautėsi 
lietuviu, kad jis norėjo Lietu
vai dirbti. Jis atėjo į draugiją 
su dideliu noru jai pasiaukoti. 
Todėl ta vos įskaitoma braiža, 
ta pilna klaidų braiža turi dide
lę dvasią, kuri ir dabar kiekvie
ną pagauna.

"Užmegsta kuopa"
Protokolo knygos pirmam 

puslapyje parašyta, kad 1916 
spalio 26 “užmegsta kuopa’’ ka
talikiškos spaudos šventės me
tu. Prisirašė daug narių. Orga
nizatorės buvo U. Mikulskienė, 
0. Dobrovolskienė, M. šertvi- 
tienė.

Pirmas kuopos susirinkimas 
buvo spalio 29. Išrinkta pirma 
valdyba: pirm. F. Aleksienė, 
M. šertvitienė, O. Dobrovolskie-

Ona Kubilienė, dabartinė kuopos 
pirmininkė

nė, A. Varaniūtė, Z. Slauterie- 
nė, V. Jankaitė.

Susirinkime numatyta, kad 
kuopa šaukia susirinkimus kiek
vieno mėnesio paskutinį pane- 
dėli (pirmadienį) 8 v.v. Apreiš
kimo parapijos salėje. Taip su
sirinkimai daugel metų vyko 
kiekvieną mėnesi. Prasidėdavo 
8 v. ir baigdavosi apie 11 vai. 
v. Tik paskutiniu laiku susirin
kimų vasaros metu nebešaukia.

"Teatrų lošimas"
Jaunos energingos moterys 

tuoj griebėsi veiklos. Tuo me
tu labai madoje buvo vakarė
liai su vaidinimais, kaip saky
davo “sulošti teatrą”. Mėgo jau
ni žmonės pasirodyti, kartu tai 
buvo ir pajamos draugijai.

Protokolo knygose aprašyta, 
kad toks 29-tos kuopos pirmas 
vaidinimas buvo 1917 balandžio 
26. Sekretorė istoriko stropu
mu surašė smulkiausias išlai
das, pvz. muzikantam sumokė
ta 20 dol., už salę — 10 dol. 
Gauta pelno 13.50 dol. Įėjimo 
“tikėtai” buvo 25 et.

Tų vaidinimų' buvo gana daž
nai. Minint Sąjungos 25 metų 
sukaktį, leidinyje pažymėta, 
kad Brooklyno 29 kuopa suren
gė 39 vakarus (teatrus).

Kursai
Suvažiavę to meto emigran

tai turėjo didelį norą šviestis, 
lavintis. Tuo rūpinosi pačios 
draugijos, rengdamos kursus. 
Štai ir Brooklyno 29 kuopa jau 
1917 pavasarį organizuoja siu
vimo kursus. Pamokos buvo 
kiekvieną savaitę “seredos” 
(trečiadienio) vakare nuo 7:30 
iki 9 v.v. Paskui buvo virimo 
kursai ir net iškalbos kursai.

Garsios prakalbos
Dabar tokių dalykų jau ne

bėra, bet anuo laiku, kai baigė
si pirmas pasaulinis karas, la
bai madoje buvo rengti prakal
bas. Sakome, kad dabar iškal
būs žmonės, bet seniau dar la
biau mėgta viešai pakalbėti. Už
imdavo salę ir atsiųsdavo savo 
kalbėtojus. Kiti atsiunčia savo. 
Taip ir rėžia kalbas. Visų tų 
kalbų tema buvo Lietuva.

Prakalbų metų buvo proga 
pasirodyti su savo iškalba, bu
vo proga sutraukti daug žmo
nių, atkreipti dėmesį Į vieną 
ar kitą reikalą. Tad supranta
ma, kodėl ir 29 kuopa rūpinosi, 
kad jos narės mokėtų gražiai 
ir įspūdingai kalbėti viešuose

Ona Dobrovolskienė su savo šeima maždaug prieš 40 metų

susirinkimuose.
Tuose protokolo lapuose ne

kartą sutinkame prakalbų var
dą, net asmenys minimi. Pažy
mėta, kad įeinant reikės mo - 
keti — 10 et.

Pagalba Raudonajam Kryžiui
Kai kuopa įsikūrė, Europo

je jau ėjo pasaulinis karas, į 
kurį įsitraukė ir JAV. Štai Ame
rikos ir karo reikalai paliečia 
net tokią vietinę kuopą — mo
terys organizuojamos
Raudonąjį Kryžių. Iš to Kry
žiaus lankosi žmonės ir kalba 
apie reikalą remti, pagaliau ir 
pati kuopa buvo sudariusi at
skirus komitetus, kurie rinko 
aukas Raudonajam Kryžiui.

remti

Minti

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų

Iron City Clock Hospital
EXPERT VVATCHMAKERS

Authorized dealers of Longines - VVittnauer and Elgin Watches
SIMON ALELIONAS

Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.
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Anelė Varniūtė-Styrienė, buvusi 
pirmoje kuopos valdyboje Uršulė Mikulskienė (stovi) su savo seserim

Klestėjimo metai
Kuopa geriausiai klestėjo 

antrojo pasaulinio karo. Vienu 
laiku turėjo net 1^4 nario mo
kestį susimokėjusias nares. Gi 
1939, minint Sąjungos 25 me
tų sukaktį, tos sukakties leidi
nyje randame: “Kuopoje narių 
ateivių yra 65. Amerikoje au
gusių 12. Vertelgų (biznierkų) 
15. Kuopa yra surengusi 40 
vakarienių, 20 prakalbų, 39 va
karus (teatrus), 15 balių ir 30 
išvažiavimų”, 
minima, kam 
aukojo pinigų.

Ateina
Maždaug nuo 1950 metų pro-

iki

Toliau detaliai 
ir kiek kuopa

'dypukės'
Lietuvos vardas pirmą kartą
Štai 1919 kovo 19 susirinki-, tokolų knygoje sutinkame ir 

mo protokole minima, kad Rau
donajam Kryžiui buvo surinkta 
85 dol. Susirinkimas nutarė 50 
dol. skirti Raudonajam Kry
žiui, o 35 Lietuvai, čia pirmą 
kartą paminėtas Lietuvos var
das.

Tame pačiame susirinkime 
buvęs dvasios vadas kun. Pet
kus papasakojo apie Lietuvos 
Raudonąjį Kryžių. Narės paža
dėjo jį remti.

1919-1920 protokoluose daž
nai sutinkame Lietuvos vardą, 
minima net dovana pirmam Lie
tuvos prezidentui.

naujų ateivių,—, “dypųkių” pa
vardžių. Štai kuopos sekretore 
vienu metu buvo M. Galdikie
nė, vėliau K. Grajauskienė — 
mokytoja, bankininko P. Gra
jausko žmona, E. Sandanavičie- 
nė.

Kūrėjos
Pirmųjų kuopos narių eilės, 

žinoma, išretėjo. Iš steigėjų yra 
išlikusios Uršulė Mikulskienė ir 
Ona Dobrovolskienė, kuri daug 
kartų buvo valdybos narė ir pir
mininkė.

Dabartinė LKM Sąjungos 29 kuopos valdyba su jubiliejui rengti komisija. Nuotr. R. Kisieliaus

Protokolų rutina
Protokolai turi savo rutiną, 

kiekvienas pradedamas tuo pa
čiu — vieta, laikas, protokolo 
skaitymas. Toliau prasideda į- 
vairesni dalykai — kasdieni - 
niai kuopos reikalai. Ir juose 
dažnai yra kartojami tie patys ’ 
išsireiškimai — raportai, teat
rai, vakarienės. Dažnai mini
mos kuopos sergančios ir mi
rusios narės, minimos su tuo 
reikalu surištos Įvairios parei
gos. Įdomiausios gi vietos yra 
smulkios piniginės apyskaitos,

'F 
F

1 
F 

'F 
jH

F 
F 

■F 
į 
■F 
;F 
■F

F 
F 
F 
1 

F 
F 
1 

F 
F 
F
£ 2128 Carson Street F 
F 
F
F
F S'EASON’S GREETINGS 

■l 
FI 
i 
! 
i

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkime visiems mūsų draugams

LIBERTY HALL
Beatriče - Birute SHANOSKI, savininkė

Lietuviška užeiga — parduodame įvairius gėrimus

2204 Carson Street Pittsburgh 3, Pa.

Tel. 431-9821

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus sveikiname 

visus mūsų draugus ir pažįstamus

A. L. WENSLOVAS
LIETUVIS GRABORIUS

S. S. Pittsburgh, Pa.
Tel.: 431-0203

MILLER FURNITURE
South Side Largest and Finest

FURNITURE STORE

b

1

T

Dabartinė valdyba
Dabartinę kuopos valdybą su- ' 

daro: dvasios vadas kun. A. Rač- ' 
kauskas, pirm. Ona Kubilienė, i 
vicepirm. Ona Žudraitienė, fih. 
sekr. Julija Terebeizienė, prot ■. 
sekr. Eugenija Kezienė, iždi- , 
ninkė Grasilda Kazilienė.

Kuppos veikla reiškiasi dau
giausia parapijos ribose. Be^ 
nuolatinių susirinkimų, rengia
mos įvairios šventės, minėji
mai. Daug padeda lietuviškam 
jaunimui ir aukomis remia lie
tuviškus bei katalikiškus reika
lus.

ra

Vytautui Jonynui ir dukft-lci Giedrutei, jų mylimai žmonai ir 

motinai

janutei-kaziMVrai
mirus, gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Mykolas. Ona, Alija, Birutė Paskrvičiai 

ir motina A. Dokalskienė

Dantų gydytojai JULIJAI ADOMAITYTEI-JUREVIČIENEI 

mirus,

DR. POVILĄ JUREVIČIŲ 
nuoširdžiai užjaučia

A. Y. I.IETIVIŲ GYDYTOJŲ DRAUGIJA

Carson at 20th Street, Pittsburgh 3, Pa.

Phone 431-1024

599 Chartiers Avenue, McKees Rocks, Pa.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingiį. Naujų, Metų! 

visiems mūsų kostumieriams ir draugams 

linki
&

-F KAUNAS BAKING COMPANY
DUONA ir KEKSAI

1F
1
’ F
: Į 304 Olivia Street
1

Wedding and Birthday Cakes

Phone: 331-4455

McKees Rocks, Pa. t

1
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Sveikiname gimines, visus draugus ir pažįstamus. Linkime o 

linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. «

PAUL, MILDRED ir CHARLENE YUTZ 
savininkai

PAUL’S SUPER MARKETS
Home Office: 960 E. 8th Avenue, Munhall, Pa.

Munhall - Whitaker - West Mifflin - Duąuesne, Pa. *i
MERRY CHRISTMAS

Peace on Earth Goodwill toward Man

CONSTRAD CONSTRUCTION
ADMINISTRATION and

ENGINEERING
PAUL W. RIGO

Fox Hill Road Oldwick, N. J.
Dial (201) 832-2195



nis apie Liet Moterų KhžbųFė* tint fiįuĄrtyll žp 
deradjos New Yorke rengtą t » nebepatefa 
munkąs vakare, kur **pnW»knn ko apie 2500 <WL . 
aHii«ikė labai mažai .. .” Liūd-. i^ėa^ 
na, kad didžiansiam Amerikos 
meste' lietuviai neparodo rei
kiamo dėmesio saviesiem mem- 
nmkam. Nors, tiesa, “dainavie- 
čiai” iš to paties miesto grįžo 
su maloniu džiaugsmu, kad jų 
spektaklį New Yorke sekė per

CTOMF 
mia operos i

2000 žiūrovų
Tuo tarpu Chicagoje, ypač šį 

rudenį, rimtesniuose parengi
muose net tenka kautis už vie
tą, kad ją gavus. Lapkričio 20 
įvyko* istorinė Jaunimo 
centro vakarienė po 100 doL 
už lėkštę. Pradžioje kai kam 
atrodė, kad tai prabangos rei
kalas, bet vėliau visuomenė su
prato, kad tas 100 dol. — tai 
auka Jaunimo centro praplėti
mui, ir į -vakarienę susirinko 
360 žmonių, kiek jų tegalėjo 
talpinti didžioji salė. Šalia jų 
dar 200 žmonių atsiuntė sta
tybai savo aukas. Taip, kad va
jaus pradžia naujai statybai da
vė 40,000 doL Tėvai jėzuitai pa
matė, kokį stiprų jie turi vi
suomenės užnugari, ir dabar 
niekas neabejoja, kad pavasarį 
ar kiek vėliau prasidės dabar
tinio Jaunimo centro didinimo 
darbai. O naujose patalpose 
visoje didybėje galės išsitiesti 

’ ' mėho galerijas, archyvai, bus 
daug naujų patalpų jaunimui ir 
sportininkam.

Kiek 
kun. J. 
pinęsis 
ir, jai 
triumfavęs, sunegalavo širdimi, < 
dabar yra gydytojų priežiūroje, 
izoliuotas nuo visų darbų ir vi
suomenės. Visi meldžiam Die
vulio jam jėgų ir sveikatos.

Lapkričio 26 vėl rinkomės 
į puošnų Country Club, Palos 
Park priemiestyje, kur vyko 
tradicinis operos balius. Operos 
vardas yra toks populiarus ir 
žmonėse taip įsipilietinęs, kad 
daugelis jaučia pareigą ir gar
bę patekti į Lietuvių operos ba
lius ir spektaklius. Taip ir į šį 
operos balių, kur buvo 700 vie
tų, nors ir brangoki bilietai (po 
10 dol. asmeniui) buvo bema-

liūdnesnė žinia, kad 
Kubilius, tiek daug rū- 
vakarienės pasisekimu 
praėjus, džiaugsmingai

rint į prabangiausias damų suk- stitutas Yfrirąįyij^jffinirošė kit^ 
neles, nekartą suskaudėjo ^r- knygos vakarą — dr. J. Balio 
dį; kad* tos suknelės būtų per- knygos “Lietuvių liaudies pą-:

tėskĮkoo mūsą patriotinė. spau
dai t Be ! reaervų. Bros . rėmė

' br ’ “Dfrbįninkaj” ir 
droėnmm tbk vfeteSt' kiek tik 
jįp jpkaėktoė.' Baa^'tfikihK 
kėme ir M Wrriftiį ir 
kanalų; “Dineos”, “Laisvosios 
Lietuvos”, , “Aidų”, “Lietuvių 
Dienų” ir kit Tūkstančiais ar 
Sartais dolerių mūsų žygį pa- 
rėmė šie lietuviai: kun. S. Mor
kūnas, preL F.M. Juras, kun. F. 
Valukevičius, dr. K. Ambrazai
tis, dr. J. Kazickas, dr. P. Ki
sielius, dr. P. Jaras, dr. A-Raz-

snfrrta* ir skautų stovyklos ph> 
kimo vienas sumanyto
jų, .išrinktas Padfiko skautų ra
jono vadu. Iki šiol Mas pareigia 
ėjo Pažėra.

—f DrtL A. Rūkštelte parodėm 
vykusi lapkričio 26-gruodžio d o 
Les Angeles, Calif., Tautiniuo- 
se namuosel, praėjb sėkmingai.•, f -g 
Apsilankė keli šimtai žmonių ir 
buvo parduota 12 paveikslų.

būs būtų jų iždai Ir dabar Bal
to aukų rinkėjai dar tebevaikš- 
to po lietuvių namus Chicagoje. 
Dažnas atkiša dolerį, kitas pen
kinę — tai ir viskas. Ačiū idea-

,jpa; dr. V; Mileris, dr. P. 2e- “tos Arbų dukra, vėl laimėjo pir- 
į? maitis, K. Bagdonas, j. Bachu- ~~—------- “ ",
/ nąs, J. Yurkus, V. Petrikas ir 

kit Didžiausią auką iš organi
zacijų yn skyrę Lapkričio 13- 
sios manifestacijos organizato
riai — 1,000 dol Tūkstančiai 
parėmė mus smulkesnėmis au
komis. Nepamirštini eilės dele
gacijų dalyviai. Ne vienas daly
vavo keliose delegacijose, ir Re
zoliucijom remti komitetas ne
gavo iš jų jokių sąskaitų. Reik
tų paminėti bent. kelioliką to
kių ištvermingų ir nuoširdžių 
lietuvių: dr. P. Vileišis (nuolatir 
nis delegacijų dalyvis), kun. J. 
Jutkevičius, kun. C. Pugevičius, 
kun. F. Valukevičius, dr. A. 
Nasvytis, J. Jodelė, dr. J. Što
kas, V. Volertas, E. Bartkus, J.

r_ . _ . - ------ Yurkus, J. Stankus, .P. Norke-
I §ią šv^tę nem<^mus^bžlię-^ metais mnnMyta rimsti ka^p ti^’tdkti. Tbdėtv jie reialingi K 2ukau^iė^, df.

uohitn.i lai.i Montrealyje. Darbo dienos sa- sų kaimyniškos pagalbos. Kana- ’ - -
vaitgalyje, rugsėjo 2-4. Svar
biausios lietuviškos iškilmės ir 
pasirodymai įyyks pasaulinės 
parodos aikštėje — Place dės 
Nations. x

Be kitų sumanymų ruošia
mas bendras filmas, kuris api
ma visų Kanados tautinių gru
pių gyvenimo - vaizdus ir ku
rio gamyba . kaštuos apie 55, 
000 dol. Šis filmas bus dauge
lį kartų demonstruojamas paro
dos metu.

Lietuviai yra numatę Įruošti 
lietuvių dailininkų paveikslų ir 
skulptūrų atskirą parodą, o 
taip pat išstatyti spaudos leidi- menes

tą akademiją, kur įdomią pro- į 
gramą atliko jaunieji institutą d 
studentai, paruošti direkt.
Veličkos, muz. B. Prapuolė- | 
nio ir kitų. Kiekvienas dalyva
vęs šiame knygos pristatymo 
vakare džiaugėsi akademine “ 
rimtimi, puikiu studentų pasi-

Santa Monica, Calif.

bei. Ir po doleri ar paikinę' 
gaudami, jie į bendrą kasą Chi- ruošimu, jų švariu taranu lie- 
cagoje suneša iki 20,000 doL tuviškų žodžių Į knygos prista

tymą buvo atvykęs ir pats 
autorius iš Washingtono, o tarp 

J Nyressuo amžiaus svečių matė
si ir būreliai jaunimo! Toks 
Chicagos lietuvių respektas Pe
dagoginiam institutui ir litua
nistikai yra mielas ir džiugus 
reiškinys.

Prieš kelias savaites rimtą a- 
kademiją — banketą buvo su- 

vo įteikta korp! “Giedros” ro- rengęs ir LB Kultūros Fondas, 
mano " premija1 rašyt. AK Bann 
nui. Nors vakarykščių balių iš- 

-varginti, Chicagos lietuviai gau
siai dalyvavimu parodė dera
mą respektą lietuviui rašytojui, 
knygai ir pačiai korporacijai,

Bet pamačius žmonių praban
gą kad ir operos baliuje, taip 
ir pagalvoji, kad ne 20,000, o 
200,000 doL mės turėtumėm 
sudėti Baltui

O rytojaus dieną, Balto ban
ketui ir operos baliui praėjus, 
vėl 500-600 žmonių susirinko 
į knygos šventę, kur iškilmin
goje akademijoje -koncerte Bi

tus buvo gavę visų lietuvių^ lai
kraščių atstovai išskyrus “Dar
bininką”, kuris tiek daug vie
tos skiria Kultūros fondo popu
liarinimui ... VI. Rmjs.

BALTIMORĖS ŽINIOS
Kalėdinis pasveikinimas su 

gražiu atviruku ir nuoširdžiu 
laišku pereitą savaitę išsiųstas tiko vaikučių dainos bei gies- 
kiekvienam šv. Alfonso parapie- mės. Vaikučiam dovanas išdali- 
čiui. Laiške klebonas padėkojo no klebonas preL L. Mendelis. 
ne tik kunigam ir seselėm, bet Suaugusių ' klubas kalėdinį 
ir visiem kitiem, dirbantiem subuvimą turės šeštadienio va
šioje parapijoje. Padėka iš- karą, • gruodžio 17, šv. Alfonso 
reikšta ir visiem aukojusiem 
šv. Alfonso parapijai Laiškas 
baigiamas Kalėdų ir Naujų Me
tų sveikinimais ir linkėjimais.

šv. Alfonso mokyklos vaikų 
parengimas gruodžio 11 pa-

vyko labai gerai. Salė buvo pil
na žmonių ir publikai labai pa-

mokyklos patalpose.
Lietuvių postas 154 gruodžio 

18, sekmadienį, lietuvių svetai
nėje turės kalėdinį subuvimą. 
Visi nariai kviečiami su šeimo
mis. Vaikučiam bus dovanų, o 
suaugusiom skanių valgių ir gė
rimų. Pradžia 2 vai. popiet.

C.Y.O. šv. Alfonso parapijoj 
gruodžio 23 turės “Ice Skating

ATGARSIAI IŠ ROSARIO
Jaunimo kongreso proga' Bi- party”. Tas pats jaunimas kalė- 

rutė ir Angelė Pundytės JAV 
lankėsi pirmą kartą ir grįžo su 
geriausiais įspūdžiais bei giliai 
dėkingomis širdimis. Ypač jos 
nepaprastai yra dėkingos Varš
kių šeimai Chicagoje ir Seko- 
niams Toronte, Kanadoje, už 
tokią nuoširdžią globą ir vaišin
gumą bei dovanas. Abi sesutės 
jaučiasi žymiai sustiprėjusios 
meilėje lietuvybei, su pasiryži
mu dar uoliau darbuotis Rosa
rio lietuvių kolonijoj.

M. Klimas

Rosario, Argentina. Negausi 
Rosario lietuvių kolonija taip 
pat turėjo savo atstovus Chica
goje įvykusiame Jaunimo 
kongrese. Neskaitant kun. J. 
Petraičio, MIC, kuris į JAV vy
ko kaip delegatas į Tėvų Mari
jonų provincijos kapitulą ir 
dalyvavo kongrese, oficialiai 
Rosario lietuvių koloniją atsto
vavo dvi seserys:, Birutė ir An
gelė Pundytės. Birutė-yra ilga
metė ir uoli Rosario Lietuvių 
Bendruomenės darbuotoja bei 
pareigūnė.

dinį parengimą ruošia gruodžio 
30. Kiekvienas narys galės atsi
vesti po vieną draugą ar drau
gę-

Sodalietės visą iš Bingo gau
tą pelną paskyrė dovanom, ku
rios bus padalintos seneliam 
lietuviam, esantiem įvairiose 
Baltimorės prieglaudose. Sene
liai aplankomi ir namuose. Tai 
gražus pavyzdys ir kitiem —

tus senelius.

. 1967 Pasaulinė paroda bus 
rengiama Kanadoje, Montrealio 
mieste. Ji sutrauks milijonus 
lankytojų. Natūralu, kad ir Ka
nados lietuviai nori ir turi būti 
tinkamai reprezentuojami šioje

nius ir knygas. Lietuvišką at
skirą programą sudarys chorai 
ir tautiniai šokiai Parodos lie
tuviškų reikalų vyriausiu tvar
kytoju yra R. Verbyla.
7 šių visų pasiruošimų ir pla-

parodoje bei atitinkamose jos nų įvykdymas iš Kanados lie- 
iškilmių dalyse. tuvių pareikalaus apie 20,0 0 0

Kanados lietuviai tą progą dol. išlaidų. Per trumpą laiką 
yra pasiryžę išnaudoti Kana- jiem vieniem tai bus ne tik ne- 
dos Lietuvių diena ateinančiais lengva, bet gal ir per sunku su-

. dos lietuviai visada dosniai tal
kininkaudavo JAV lietuvių 

; stambiesiem sumanymam įvyk
dyti, tai dabar mes jiem turėtu
me atsilyginti už pagalbą ir pa
remti aukomis jų gerus suma
nymus, kurie skirti lietuvybės 

. geram vardui ir garbei kelti.
Kviečiu ir prašau, kiek kas 

išgali, aukas siųsti Kanados Lie
tuvių Bendruomenei, pirminin- 

. ko A. Rinktino vardu ir adresu: 
941 Dundas St, W. Toronto 3,

J. Motiejūnas, A. Trečiokas, V. 
Rastenis, A. Gečys, A. Mažei
ka, J. Kazickaitė, J. Stankus, A. 
Barzdukas, dr. A. Sužiedėlis,
A. Sužiedėlienė, C. Surdokas,
B. Nainys, A. Lukas ir kit.

— Ar jau **at« pradėję dar
bą po pirmo lanhėjimo?

r— Planai tolimesniem žy
giam paruošti ir detalizuojami. 
Bus pradėti vykdyti tuoj po 
Naujųjų" Metų, kai naujasis 
Kongresas (90th. Congress)
pradės savo pirmąją sesiją. To
liau— stiprinama organizacija

šininkė motina M. Gertrūda ir J 
seserys, Pittsburgh, Pa., dėkoja: 
kunigam klebonam už 250 doL 
auką ir visiem, seselių darbą 
parėmusiem savo dalyvavimu;
52 Lietuvių dienoje, įvykusioje 
Lakewood Parke, Mahanoy Ci
ty, Tamaųua, Pa.

— Amerikos dėtuvių konser
vatorių klubas Clėvelande kvie-: 
čia apylinkės lietuvius į inž. P. 
Razgaičio pranešimą apie pasi
keitimus Vlike ir Santaros-Švie
sos pašnekesį New Yorke. Pra- ’ ' 
nešimas įvyks gruodžio 18, sek
madienį, 11:30 vai., tuoj po lie
tuviškų .pamaldų, apatinėje Lie^ 
tuvių salėje, 6835 Superior Av. 7

—"Krivūlė", nepriklausomos 
Lietuvos buvusių policijos tar
nautojų draugija, veikianti Chi
cagoje, Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto bibliotekai užsakė 
Vinco Krėvės raštus (6 tomus), 
kuriuos yra išleidusi Lietuvių 
Enciklopedijos leidykla Bosto
ne ir kurių Institutas ligi šiol 
neturėjo, ši draugija, kuriai 
šiuo metu pirmininkauja Povi
las Dirkis, užsakydama. Insti
tutui minėto lietuvių klasiko
raštus, kultūringai įprasmino

Liet umyeršiteto sukaktuvinis leidinys
Trečias Lietuvos universite- ir profesorių atsiminimam, aka- 

to sukaktuvinio leidinio redak- deminių organizacijų 
cinės komisijos posėdis, kuria
me dalyvavo vysk. V. Brizgys, 
Pr. Čepėnas, kun. P. Dilys, 
prof. St. Dirmantas, dr. P. Jo
nikas, M. Mackevičius, dr. J. 
Meškauskas, kun. dr. Pauperas 
ir J. Rugis įvyko lapkričio 20, 
dr. J. Meškausko bute. Pirmi-

veiklai.
Veikalas bus iliustruotas.

Pr. Čepėnas
Posėdžio sekretorius

ir organizuojama piniginė pdM@ i;\ 
ma. Kviečiami visi geros valios 
lietuviai, kurie iki šiol dėl vie
nos ar kitos priežasties nebu
vo prie šio darbo prisidėję, 
jungtis į šį žygį: čia reikės vi
su galimų darbo rankų ir visos

nos ar kitos
vo prie šio darbo 
jungtis į
sų galimų darbo rankų 
galimos piniginės paspirties. Vi
sais reikalais rašyti: Rezoliuci
joms Remti Komitetas, Post 
Office Bos 77048, Los Angeles, 
Califomia 90007. J. Vn.

Savo buvimą ir veiklą išeiviyoL 
d Institutui šios draugijos mos
tas yra didelė paspirtis. Insti
tuto darbas dar labiau paleng
vėtų, jei atsirastųmecenatas, 
kuris užsakytąminėto klasiko

NEW BRITAIN, CONN.
ton, Conn. ir užsiima tapyba. 
Dalia gerai pažįstama New Ha- 
veno ir apylinkių lietuviam, 
nes prieš ištekėdama reiškėsi 

_ lietuviškoje veikloje: vadovavo 
gatvėj, New Britain, Conn.Pa- tautinių šokių grupei, dalyvavo

— Dali, jodas Rimša, pra
leidęs pusę metų Tahiti saloje, 
kur sukūrė kefiotikanaujų kū
rinių ir daug ėflfrmį dėl sun-

Dail. Dalia Ramanauskaitė - 
Jenson su savo vyru Leo Jen- 
sen pakviesta suruošti savo 
darbų parodą New Britain Art 
muziejaus patalpose, Lerington

kretoriavo Pr. Čepėnas. Posėdy
je galutinai nusistatyta dėl lei
džiamo veikalo formato, dydžio 
bei turinio. Daugiausia vietos 
bus skirta t pagrindiniam rodą įvyks 1967 sausio 7. Dalia chore, studentų 
straipsniui — Lietuvos uišyer- .
siteto istorija. Šį straipsnį skulptūroj. Amerikiečių spau- 
rašo dr. Ą. Rukša. Medžiaga da (Art 
jau seniai telkiama. Straipsny-

reiškiasi tapyboje, vyras skautuose.

VISI BENDROM JĖGOM STA'

NEWARK, N.J.

dėl laisvės karius ir pa
sakė pritaikytą pamokslą.

Tuoj po pamaldų 12 para
pijos salėje buvo Vytauto Ab*

je ryškiai bus akcentuota Lie- Jos iliustracijas naudojo Argo- 
tuvos universiteto reikšmė Lie- sy žurnalas rugpjūčio mėn. nu- 

. tuvos valstybiniam gyvenimui mery. Dailininkė yra dalyvavu- 
ir Lietuvių ^ultūrai. ' si daugely parodų ir gavusi pre-
- " Be Lietuvos universiteto isto- Tris bartus suruošė 
rijos, bus aprašyti visi fakulte^ ' show -. Sirijoj®’ 
tai, jų atlikti žymesni mokslo Yorke. Dailininke baigė 
darbai Atskiruose straipsniuo-^Southern Connecticut CoUege 
se bus paliesta universiteto bakalauro laipsniu mene.
Zk- .7^ 'Tr TTra dėsčiusi mena, Old Say-BKAslo jstaigų veikia, jų augi-

j tobulėjimas Veikalo apim- brook aukštesniojoj mokykloj. 
Į "t^je yra skirta vietos studentų Dabar su vyru gyvena Ivory-

RoMrto, Argentinos, Lietuvių Bendruomento valdyba, lt k.’f A R. ėbhdyM, M. Klimas, Alt. LUkdAoo Ir 
Albertas Liutkevičius.

rinktos aukos Lietuvos laisvės nei ir kitiem, prisidėjuslein prie 
kovų invalidam. Surinkta 85. t minėjimo. — V.K.

• STATYBOS FOMJAS ATIDARYTO
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATKAST
• PASTATO PLANAI RUOŠIMA į

K4 PASIRY2OME—ĮVYKDYSIME 
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI . c .



International

MUNHALL, PA.MUNHAL, PA.

Season’s Greetings from 414 Chestnut Street

Munhall, Pa.
3501 Main Street

243 E. Eighth Avenue JAMESHOMESTEAD PARK, PA.

Tel. 461.-9313
MONGITORE

COMMUNITY PHARMACY

815 Ann Street

KATILIUS Tel. 461-3442

Home Delivery

Phone: 462 - 2833
130 West 7th AvenueCor 8th Avenue & McClure St. HOMESTEAD, PA

Phone 462-7100

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų!

TILLYSJOE’S TAVERN

Linksmiausių Šv. Kalėdų

Matrie D. Niek De Federico

1H*

LISA

310 E. 8th Avenue

MARGOLIS RAMBLER, Ine

225 Fifth Avenue

MAYON
PONTIAC

SEASON’S GREETINGS

103 PARK AVENUE, NEW YORK CITY

The Key to our Succcss i* You our Satisfied Customen

Call LE 2-0784

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Merry Christmas and a 

Happy New Year

101 Park Avenue 
New York City 

Mr. L. Gemmola 
James Mongitore

Merry Christmas and a -- i-,*
Happy Nęw Year

Phone: 462-2288

KVIEČIAME VISUS J ATIDARYMĄ 
AUTOMOBILIŲ ĮSTAIGOS

Phone: 461-1044

Laimingiausių Nauju Metų 
visiems lietuviams

Longshęremans
Association ,

Prescriptions — Siek Room Supplies

FURNITURE — ELECTRIC AL APPLIANCES

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Linksmų Šv, Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkime visiems mūsų kostumeriams ir draugams

Season’s Greetings 
from

Season’s Greetings 
to all our Lithuanian Customers and Friends

Season’s Greetings 

To All Our Cherished Patrons

MERRY CHRISTMAS
U AUaCROC 

; ’ - -•hETbNNE, ■

HOMESTEAD BRADDOCK, PA.
emmmiamminimiaiMininiitininminiaiaimminiaiiaii

HOMESTEAD, PA.

ALBERT J. SAVOLSKIS 
RJNERAL CHAPEL

JOSEPH A. PROKOPOVITSH 
FUNERAL HOME 

DAVID WASIK — Assistant JUD Y’S
GANDY & NUT SHOP

SHERMAN’S PHARMACY
JAMES H. DARUNG, Ph.G.
Your Prescriptions Drug Store

Homestead Park, Pa.

Tel. 461-1214 
milfc1ieilt1lti!lim«ft1ltmWie«miaiiei

Ateikite pas mus pam 
naujų 1967 m. RAMI 
automobilių.

Fine hand made and 
wefted wiggery 

for women and m’lord 
handerafted hairpieces

Route 22 West
UNION N. J.

GLOBĖ DISTRIBUTORS
Manager W. W. Szuba 

ALL POPULAR BRANDS OF BEER

«į <: : i’. <<£'?'

Kun. PRANCIŠKUS P. PLANTES
Jšv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas

431 Ninth Avenue
Phone: 461-2267

Sveiki sulaukę Šventų Kalėdų

AL LUTHERAN
Radio Dispatched Service •«.••• i

Distributor of all Local and Premium Beers I
1410-12-14 MIFFLTN ST. HOMESTEAD, PA. Į

i Phone: 461-3133.. . ;

—J •, ■■ ~

A-

Your Savings Pay 4VŽ% Dividend 

Insured up to $15,000

Home Office — 300 East 8th Avenue, Homestead, Pa.

Home Office
714 Braddock Avė.

RAMBLER automobilis, tai yra darbo žmo
gaus automobilis, nes jis yra vienas R ekono
miškiausių ir sulyginamai su kitais automo
biliais, yra pigiausias. Čia galima įsigyti nau
ją ir vartotą automobilį, pritaikintą -Jūsų 
kišenei

Homestead, Pa.
Phone: 461-9491

Merty Christmas and a 

Happy New Year

Chinese Food and 
Entertainment 

Your Host Tilly

11 W 42nd Street 
New York City 

Suite 582
212 CH 4-5900

Brocktone vienatiniai
RAMBLER
Auto dyleriai

for men 
all made irt ltaly 

of 100% Italian human hair
USA-WIGS « WIGLEXS

McKeesport Office
Braddock Office — 851 Braddock Avenue

Clairton Office — 608 Miller Avenue

First FederaI Savings & Loan Ass’n 
of Homestead



NURSING HOMES

Romualdas Kisielius

WANTED

Call 201-521-1194

KASDIEN KONCERTAI nuo 4 vai p.p.

PROFESSIONAL NURSES

BUILDING REPAIR8

PASTRIES 516-727-3709

TORTAI - PYRAGAIČIAI

1643 SECOND AVENUE NEW YORK, N. Y.

SCH ALLER & WEBER
WUKOWITZ BAKERY

6 DIDŽIULES KRAUTUVES 6

AIR-TECH INDUSTRIES
9 Brighton Road CliftonN.J.

Amerikos Foto-žurnalistų organiza
cijos ir Tarptautinės Fotografų S-gos 
narys, jums už prieinamiausių kainą 
atliks visokius fotografinius darbus. 
Reikalui esant nuotraukos pagamina
mos per porą valandų.

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

geaeral dtuties, aH shifts, good salary 
andshift differentials, f ringe bene- 
fita,20 working days, paid vacattoo, 
12 vorking days paid siek leaves, 8 
paid boHdsys, hoSpitaMzation. Group 
Life Inatoanee. EzceHent working

790 BROAD STREET 
(kampas Market St.) 

NEWARK, N. J. 07102

Call 201 - 472-1980

Fontaną DiTrevi speciali zing in fine 
Itafian cuisine Seven course dtaners 
gervės. daily. Gracious settiugs, soft 
mušte. Complete vrine list 944 West 
Jericho Turnpike Srartfato^O, U 
N. y. TeL 543-2323>■(Be£ween ,Gom- 
mack & Smithtown) Oosed Mon.

AMERICAN TALENT 
PRODUCTIONS 

250 Węst 5Ttb iJkreet 
" Nfew;Yori£,N.Y. -

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

Phone: JU 2-1757 — 286-1113

Užkandžiai iš nuosavos virtuvės 
Puikiausia vokiška virtuve: pietūs-vakarienė 

Teirautis kavinėje kur pastatyti automobilį.

English Town Road 
JAMESBURG N. J.

Rooms Painted andPėpered- 
before Christmas ., į

Steady work Niee working condi- 
tions. Leading industrini firm seeks 
reliable general factory personnel. 
Meė’Jiical aptitude desired. Excel- 
lent rages chance for odvancement

Contact

Maher Agency 
Concourse Plaza Hotel 

at IBlst Street 
Brome 10451

Avąilable fojr Bootag* 
Dances, Coddąil Sips, Etc.

THE FAfUJLOMS 
8WINGING 8ULTAN8

Mąnagęd by Wbody Vali 
Cąll 7PM -11PM — 723-2063

fĮijyypty- -' į
* KRES0E8 5

ępiviCE *
1425 Montauk Higtaray -

E. Ppįchogue 2888338

VANTBD EXP CfPBRA.TORB 
oaHarvvf and Union spėriai ma- 
cMne o® Ungerie section vrork — 
steady work and ni.ee worittag con- 
dttkns — SOPHISTICATED MEBS

J. Rutenio išdekoruotoje Atle
tų Klubo salėje įvyks pusiau 
šeimyniško pobūdžio vakaras, 
suribotų vietų skaičium. Vie
tas galima užsisakyti pas LAK 
valdybos narius. Atletas

M. GERSON — open 6 days a week 
open late every eventag The finest 
of Diamonds and Jewelry tremen- 
dous savings Retirmg next year ,— 
come and buy bring the family 127 
Mala St. Paterson N. J. Call 201 - 
742-3242

for nig-ht shift also general help 
Steady work niee worktag con- 
ditions Call. 516-293-7600 ask 
tm Mr. Aliau Koester

COOK for rectory, suburbau Essex 
County, some housework, no laund- 
ry, room & board supplied, penston 
plas, Insurance, Blue Cross, Blue 
Shield, grood salary, references re- 
ąuired. Phone 675-4445 bet. 9 and 5.

jos ateities krypti yra priežas
tis kodėl išpardavimo pofaeęęia- 
las nepasiektas. Žmonos aprū
pinę dėl mokesčių pakėlimo, 
darbo savaitės sutrumpinimo, 
pragyvenimo pabrangimo, ir to- 
dėl jie vengia daug, pirkti kol 
padėtis nepaaiškėjo.”

“Mūsų spėjimu”, jis pasakė, 
“naujų mašinų pardavimas 
1967 bus kiek žemesnis — maž
daug 8,5 miL Tai būtų maždaug 
250,000. mažiau negu numaty
ta”. Mr. Ford pabrėžė, kad,

titĄ^NERS INN cfirect on North- 
port Bay beautiful view of water 
German cooking imported & desnes- 
tic vrines and Hquors. Lobster fresh 
daily — Bayview Avė įk James St. 
- 9756 
Northport, U. TeL (516) AN1-8111

ovcuotl wvnc OCSMy WOC1C 
NIm wortdng condRioaa 

CHIPv INC 
<54Ei48 8trwtBront

Vizito reikalu 
telefonuokite arba rašykite

GEORGE CONNELIaY 
Dance Studįos otPance and Drama 
Dance instruction at its finest, two 
studios located ta Queens, 123-15 Li
berty Avė., Rk^įmond HiU, 103-15 
lOlst. Street, O2pne Park. Call VI 8- 
9550. . /

raitis. aelinjo pradžioje 
iš vartų išbėgus Žadvydui, fii- 
leikio atgal grąžintas kamuolys 
atsiranda mūsų vartuose. Vi- 
siems jau susitaikius su pralai- 
mė^mu, paskutinėje minutėle 
pasiekiamas lyginimas. Krei-

Adara kasdien iki 9 vai,vakaro, antradieniais ir ieitad. 
iki 6 v. vak

MEN & WOMEN wanted exp power 
press operatore also exp solderers 
steady work niee working ©ondi- 
tions many fringe benefits ROTAI* 
APEX 1355 West Front St Plain- 
field N J. — 201-753-6414

Soundview Nursing Home 
Cardiacs convalescents chrome 
aged infirm diets spacious suites 
privatesemi private.

MANOR HAVEN RĘST HOME 
24 hour care of Convalescent and 
Aging R N. supervision — modern 
clean. Ręasonable rates 
Call HA 3^9638 ^ 222 CoIumbia SC. 
Huntington Station

CaH CY 3-4848 
Ask for Hubert l*. Frestwidge

SILVER LAKE 
NURSING HOME

Your Care is Our Care 
Will be open December 5,1966 

for admitting patients 
; Ultra modern building 

f eaturing specialized convalescent 
and geriatric care 

Non-sectarian — Men and Women 
Catholic church within the area. 
275 Castleton Avė S. I. Phone 

273 - 5800

Sympathetic care under supervision 
of Registered Nurses in a gracious 
ątmosphere fireproof inspection in- 
vited' reasonable rates ~ I^nding 
Avė Smithtown Call AN 516 5-1134

A Home away from Home 
Nurse in attendance 24 hours 
Good Food and exceBent care 

Catholic Church within the area 
FLC®ENCE ČSIK MkUger

THE PAMID HAVEN 
RĘST HOME

jS«į- ir jaunučių pirmenybės 
pertrauktos iki oro atšilimo.

Ateinant sekmadienį pirmoji 
komanda keliauja į Stamford, 
Conn. Prieš 'Stamford United 
šį sezoną ir pasiektas mūsiškių 
vienintelis laimėjimas ĮŪramSČ 
rungtynėse. Pernai Stamforde 
baigta 22. Rungtynės įvyksta 
Cummings parke, Stamford 
Conn. Pradžia 2:30 vaL Jauniai "nežiūrint rinkos sunkumų, jis 
žaidžia 12:30 vai pas ukrainie
čius New Yorke.

NAUJŲ METŲ SUTIKIMAS
New Yorko sportininkai ir 

šiais metais neatsisakė nuo sa
vo tradicinio Naujų Metų suti
kimo New Yorke. Naujai dail.

Pęnoy’š Wig-W«m featurtag a fuH 
seleetion; vrigs, wigiets, ponytail^ 
chignons, eyelaahes, wig caaes 
mat Am martę, marhino, hapd madfi 
jjinnan įiair, expertly color matehedi 
restyled, cleaned, sėt. Cloeed Monį 
late nite Thurs. and Fri. North Bay 
Shone, 47 Arizona Avė. 516-273-9798

WWEO (2) AUTO MECHAN1C8 
GJLerp preferred 40 hours weekly 
steady wx>rk niee worktag condi- 
tions vajealion many fringe benefits 
iinifnrma *atppli*wĮ CaTl Mr. Hughes 
VABS BUICK 39 Cutter MiU Road 
GreatNeck, LI. Call 516 HU 2-2800

SPACE AGE AUTO 
SCHOOL

Learn with tibe^ev Breed, be pre- 
pared for tomorrow’s drivtag neėds. 
Leam tomorrow's concepts today. 
Modernize your drivtag the Space 
Age way. Limited pick up Service 
ta Manhattan and Bronx

638 East 169th Street
nr. cor. Boston Rd. & McKtaley Sq.
Bronx z 589-2552

GENERAL FACTORY 
HELP

EXP BINOERY FOLDING 
MACHINE OPERATOR8

SL McCain Operatore

vorani COMROM w 
8teplOMIDaBDlUBMjD» 
T^ere> 2 WUk* PMoiMt. T«hH

--
' Uju 1 B'H.jį1

WM«ytB SXF WGRAT0R8

WANTED EXP OPERATORS 
ON DRE8SES £ SHIFTS

Section work
Niee worfcing conditions

R. F. K. MFG. CORP.
229 50th Street Brooklyn ■

2ndFloor Cafi 439-9383

mana SC baigė 13 (0:1). LAK mobilių paavime galimybės KM* t*» į 
*ęJVHfc.. 2#dvy*; yn puftios ir kad įtekės per-' 

j?8*** lodymas yra toli tiek čia, tek
* užsešnose. \ ‘ •

čitas (Khrekes), Mrozinskas, Mr. Ford sakė, kad jei nauji Tnimpir, jis 
Budreckas, Krecas. Kiek geriau automobiliai bus parduodami pri|pWnaflf, kpd 
atrodė tik Česnauskas ir Bud- 8,5 miL vidurkiu, kaip kad bu-

vo nuo spalio galo, “visas 1966'*£įajųsęįj ^^--;yj 
išpardavimas bus kiek temiau beit ■Ms''jĮ|įi 
9' mil — maitau negu praėjo- Nonas -ir iflB tess 
šių metų 9,3 miL rekordas, bet ’ 
aukščiau fiegu kitaric mrtak” 

“Mūsų numnone, dabar vieū 
natauiianK nuotaika anū* nkra.

cb iš kampinio paduotas kampo- naminės politikos npaišknmą jr 
lys, į^sąką Jiesiai į vartus.
' Taiiniai pralaimėjo pirmąsias
pirmenybių rungtynes prieš

New Yorke: 1654 Žnd Avenae — TB 9-3847 
(Tarp 85 - 86 gatvių)

BMgevoede: 58-54 Myrtle Avė. — VA 1-7868
AšterUeje: »-» Stefanray 8A — AS 4-8215

Daug sutaupysi jjfrfcfenaag 
per “Spartą” radiją, radio-con- 
soies, color ir kt TV, Tapė 
recondejiaį, patefonai, fonogra
fai, įv.- ęk^Sommo mašinos, 
ęash 
visomis ka&emis. Visi gaminiai 
Tdefunken, Grundig, Zemtb, 
Burroughs, (Mympia, Royai etc. 
Katalogus žnfbnnacijas įm
atė tik pranešę savo , adresą: 
J.L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E Northport, N.Y.r U73k

wttt* nop
BEDROOMS — LTVING ROOMS^ 

VVARDROBKS, Etc.
Bepair it, seflntali U or tradb R te 
for new. Ton mnat need ooe of tte 
three to brigMea your Immm. J*ęt 
us att <do*vn and diacusa it wM F*- 
Frte estimates. Ftee tianaportaUdn 
if you care to aee abourooin. ’lte 
oįMgattoci. Foy tnfocvu^ion call -į~

s — Helmut Vollmer 
206 East 86th Street 

(tarp 2 ir 3 Avė.) 
New York, N. Y,

TeL RE 4-4428

Leam Automation at air conditioned 
STERLING School of Automation. 
Enroll now. Day & Evening Classes 

1401 PROGRAMMING 
IBM KEYPUNCH

41-WashingtoĮjL Avė., Suffern, N.Y. 
EL 7-4411 — Free placement Service

APSAUGOJATE 
SAVO 

SVEIKATĄ. 
Yra žinoma tiesa, kad juo il
giau leidžiate ligai išsiplėsti, 
juo ilgiau truks išsigydyti.

TOPLAtt 
YOUR AD, 

CANCEL OR CHANG6

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI 
Mūsų krautuvėse geriausios dešros 

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinaitef

TRAVEUNG
for any travel 

'ItAND-^SBA-'— AIR 
Reliable and Fast Service

Since 1921

WANTED 

UNSKILLED HELPMEN
GENERAL, FACTORY 

>55 yra immediate openings 
Lxanguage nobarrier 

SALRO MF& ^ORP. 
Hook. Creek Btvd. & 145 Avė 

Vaiky Stream LL 
Call 516 VA 5-6522

TYFI8T - 
FILECLERK

Puttime Clark Typist — 8 - 3 PM. 
kįįtj PARENTS MAGAZINE, 88 
Nev Bridge Road Bogenfield lt j.1

Call 201-384-4400

8' isiiįiiv.JAjĮ'L ruiū;j ĮiiR 1 ' ■>
PAUL RA^ti — PAINTER * 

|6M» VUMte Fote BM Whitei 
ftOĮM fiutens W «7-W85 Af

vrark done at reasonabie rates traį 
gjyen. Mak» 

ro® hmpę beauttfVl fcnę'Christmaa

NAUJAUSI PRANCŪZŲ IR ITALŲ 
MODELIAI 
Įvairūs

K Ali JNIŲ ir kitę kailiu

JŪSŲ SVEIKATA 
yra jūsų didžiausias turtas
Jeigu -jūs nesijaučiate, arba 
jei jūs jaučiate skausmus ir 
skundžiatės, nelaukite, bet pa
sitarkite su įtakingu gydyto
ju, kaip galima greičiau. Jei
gu jūs tą signalą jaučiate ir 
laiku tuo rūpinatės — tai

B papuosaly pasirinkimas 
m Viskas paruošiama mūšy, dirbtuvėje 

Turtingas pasirinkimas — prieinamos kainos
Mes pardueidame didžiausioms kailinių krautuvėms. Prieš 
pirkdamos, aplankykite mūsų firmą ir apžiūrėkite mūsų 
prekes. Savo gaminius ^ims parduosime patogiomis mo
kėjimo sąlygomis • Mes pertaisome kailinius ir kitus 
kailių siuvinius į naujaustus modelius.

HOSPfTAL.
Rinrbesul

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

Laikraščio lerdįėjai yra susi
rūpinę, kad atsirastų daugiau 
naujų skaitytojų vietoje iš
mirštančių seiąuų skaitytojų 
ir rėmėjų. Naujieji skaitytojai 
pirmaisiais metais moka tik 
5 dolerius. \ .

Dabartinė laikraščio prenu
merata— 7 dol. metam — to
li gražu nepadengia leidimo 
išlaidų. Tenka papildomų lėšų 
ieškoti. Tačiau laikraščio ne
norime branginti, kad daugiau 
kas galėtų jį užsisakyti. 
. Nepamirškime^ jau, dabąr 
DARBININKĄ galima užsa
kyti kaip kalėdinę dovaną už 
5 doL ligi 1968 sausio L

158 W. 28 Street, New Ynk, N. Y. 
Patalpos No. 501

Tel. CHelsea 2-1079 » CHelsea 2-0535



LIETUVIŲ ADVOKATAI

Lietuvių AHoty Klubą*, smar
kiai ruošiasi Naujųjų Metų sufi-

kuruojama LAK salė. Esant ri
botam vietų skaičiui, kvietimai 
gaunami tik per LAK narius.

Maironio vardo iaštacBeni-

šyviai ruošiasi Kalėdų eglutės 
vakarui, kuris įvyks sausio 15, 
sekmhdienį, 4 vaL p. p. Apreiš- 
kimo parapijoj. Programa tu
rės tris'dalis. Pirmoje dalyje— 
religinis gyvasis paveikslas, 
surištas su Kūdikėlio Jėzaus už
gimimu. Žodinę dalį atliks Vm 
kL mokiniai,paruošti mokyto
jos J. Kregždienės. Antroje da
lyje — Kalėdinis vieno veiks
mo vaizdelis “Nauja žvaigždė”. 
Vaizdelį, pagal H. C. Anderse
no pasaką “Mergaitė ir degtu
kai”, ^parašė mokytoja J. Gerd- 
vilienė. Ji ir tą vaizdelį režisuo
ja. Šokius mokina ir scenos de
koracijas daro p. St Madziliaus- 
kas. Vaidins apie 80 mokinių. 
Pradedant darželio “pipirais”, 
baigiant didžiausiais mokiniais.

Trečioje dalyje — atkeliavęs 
iš šiaurės Kalėdų Senelis tars į 
vaikučius žodį. Jam atsidėko- „ 

- darni ^mokiniai atliks kelis 
trumpus pasirodymus. Galės ir 
svečių vaikučiai parodyti savo 
gabumus. Po to, pasikinkęs stir- 
niukę, Kalėdų Senelis atveš vai
kučiams dovanų maišą. Bus ap
dovanoti ne tik Maironio vardo 
šeštadieninės mokyklos moki
niai, įbet ir mažieji svečiai.

skautyBų bendros Kūčios bes d 
šį sekmadienį, gruodžio 18 dL» | 
4 y. popiet Aušras Vartą paars- | 
pijos salėje, 570 Broom Str., 
prie Hdland tunelio. T^si skau- ! 
tai n jų tėveliai kviečiami da- į 
lyvauti d

Carai Boaran, lietuvių kilmės i 
dainininkė, kontraltas, pasižy
mėjusi Lietuvos vyčiuose, _ j 
penktadienį, gruodžio 16, Ama
to operoje dainuoja Amneris 
rolėje, Verdi “Aidos” operoje. 
Bilietų galima įsigyti prie įėji
mo: Amato Opera Theatre, 2 
Bowery, New York City.

Prasmingiausia Kaladę dova
na yra LITO akcija. Ji neišme
tama su kalėdine eglute, bet 
kas metai primena gavėjui jo 
geradarį, prieš Kalėdas atnešda
ma dividentus. Šis lietuviškas, 
ūkiškas vienetas yra mūsų pasi
didžiavimas. Plėstame jį, dau
gindami narių skaičių. Lito ak
cijų užsakymas telefonu ar paš
tu bus išpildytas prieš Kalėdas, 
reikalui esant — special delive- 
ry. Litas Investing Co. Ine. 
100-21 89 Avė., Richmond Hill, 
N.Y, teL 441-6799.

MIRĖ MOKYTOJA 
VLADA ARMINAITĖ

Gauta iš Lietuvos žinia,
gruodžio 11 mirė įžymi moky
toja, jaunimo organizatorė ir 
auklėtoja Vladislava Arminaitė. 
Gedulingos mišios už velionės 
sielą bus atlaikytos šeštadienį, 
gruodžio 17, 8 v.r. tėvų pran
ciškonų koplyčioje, 680 Bush- 
wick Avė, Brooklyne. Draugai 
ir pažįstami kviečiami dalyvau
ti. i

Skautams remti komitetas, stotoje* da*L V. 
runkžttenė, A. Prekeri*. 'Nuotr. R. Kisieliaus

kad

galima įsigyti ne tik naujų kny
gų ir lietuviškos muzikos plokš- metų pavasarį, ieškodami 
telių, bet taip pat ir kalėdinių pagalbos finansinės paramos 
atvirukų. Paštu siunčiant vieną sportu0jančiam jaunimui, susi- 
dežutę, kainuoja 1 doL Darbi- būrusiam seniausiam pasaulyje 
ninko administracija, 910 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn, N. Y. 
11221.

L.A.K. PADĖKA

A a. Antano Vainiaus, Jr., 
metinę mirties sukaktį minint, 
šv. mišios už jo sielą bus auko
jamos; gruodžio 31,- šeštadienį,. 
10 vai. ryto Apreiškimo para- ' 
pijos bažnyčioje. Taip pat už 
a.a. Antaną šv. mišios bus au
kojamos tėvų jėzuitų koplyčio
je, Chicagoje, 1967 sausio 8, 
10 vai. ryto. Tiek New Yorke, 

, tiek Chicagoje giminės, drau
gai ir pažįstami maloniai pra
šomi pamaldose dalyvauti. — 
Vėtionies tėvai ir broliai.

, thvanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Paruošė L Dam- 
briūnas, A. Klimas ir W. R. 
Schmalstieg. Išleido lietuviai 
pranciškonai Brooklyne. 479 
psl., kietais viršeliais. Kaina 7 
dol.

Woodh a v e n parduoda
ma* dviejų šeimų namas. Dėl 
informacijų skambinti VI 7-58 
34.

PADĖKA
Šv. Mykolo lietuvių parapijo

je, Bayonne, N.J., tėv. dr. To
mas Žiūraitis, O.P., per dvie
jų sekmadienių pamaldas ir Die
vo Motinos garbei novenos pro
ga pasakė 10 pamokslų lie
tuviškai ir 53 pamokslus ang
liškai. Kalbėdamas apie Mari
ją, pamokslininkas dažnai pa
brėžė jos apsireiškimų reikšmę 
Lietuvai ir visam pasauliui. 
Daug maldininkų novenoje da
lyvavo ir iš kitų parapijų. Reiš
kiame pamokslininkui didelį dė
kingumą už labai sėkmingą no
venos pravedimą.

Kun. dr. J. Starkus, ir 
P. Žemeikis, A. Matulis — 

assistentai

A-a. Antanas Vainius, jr. tragiškai 
žuvęs praeitais metais

’ Lietuvių atletų klube (įsteigtas 
1903 vasario 5), ją radome,

■ kreipdamiesi į lietuvius daili
ninkus.

Dailininkai: C. Janušas, V. K. 
Jonynas, V- Kasiulis, V. Ignas 
ir J. Rūtenis L A. klubui pado
vanojopovienąpaveikslą?Lap
kričio 26 šiuos paveikslus lai
mėjo:

1. Dail. C. Janušo “Rimstanti 
jūra” — No. 409, R. Čerkeliū- 
nienė.

Dail. V. Igno “Pavasaris miš- * 
ke” — Nr. 489, V. Gerulaitis.

Dail. V.- Kasiulio “Šv. Jur- ? 
gis” — Nr. 789, J. Andružis.

Dail. V. Igno “Moteris ir po
vas” — Nr. 357, L Vakselienė.

Dail. J. Rūtenio “Balta s

paukštė’’ Nr. 657, L Rama
nauskas.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. 
dailininkam už auką ir žymią 
paramą. Sveikindami laimėto
jus, taip pat dėkojame visiem, 
kurie kvalifikavosi laimėjimam, 
įsigydami bilietus. Dėkojame vi
siem bilietų platintojam, ypač 
J. Andriušiui, kuris Stisus mė
nesius platino bilietus ir minė
tus dailės kūrinius buvo išsta
tęs savo Haven Realty įstaigoje. 
Ačiū visiem.

Lietuviu Atletę Klubą*

WA6NER1HEA1H
110 Wyckoff Avė., Ridgewood, N.Y.
Kasa atidarai: Penktadieniais 6 vak'p.p. 

SeStadieniais iki flhnos pabaigos; 
Trečiadieniais — 12 v*], dienos.
Gruodžio 17 iki gruodi. 21, 1966

Spalvinė filmą —
“DIE POST GEHT AB”

Vaidina:
V. Bach, A. Hoven, C. Biederstaedt

Priedin? filmą:
“B ii zum Ende aller Tage” 

b vėliausia vok. įvykių apžvalga.

šv. Jurgio Draugijai, New- 
ark, New Jersey, reikalingas 
prityręs bartenderis? tnanager. 
Pirmenybė lietuviam, gali būti 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip
tis raštu: V. Lengvenis, 196 Fer- 
ry St, Newark, N.J. 07105.

NEWAftfc, N. J.
Pamaldos švsntėio

švč. Trejybės lietuvių para 
pijos bažnyčioje Kūčių dieną 
išpažintys klausomos nuo 3 iki 
9 vai. vakaro. Bernelių mišios, 
pradedant su procesija, bus au
kojamos 12 vai. naktį. Berne
lių mišios bus aukojamos lietu
vių kalboje, o choras giedos lie
tuviškas Kalėdų giesmes. Kitos 
mišios Kalėdų dieną: 8, 9, 10, 
11 ir'12 vai. '•

Naujų Metų sutikimą parapi
jos naujose salėse rengia New 
Jersey ir New Yorko ateitinin
kai parapijos vardu. Pradžia 9 
vai. vak. Pelnas skiriamas ka
talikiško jaunimo veikiai

Naujų Metų mišios: 12:30 ▼. 
naktį ir 8, 9, 10:30 ir 12 vaL 
diena. l

shingtdno, apsilankę^ Darbininko 
redakcijoje ~

3 family house. Call AN 8-3386.

Petro parapijoje atliks Tretinin
kų brolijos vizitaciją. Tretinin
kų brolijos pamaldos, susirinki- 
mas ir vizitacija bus 2:30 vai. 
popiet. Po susirinkimo seks ar- 

j: batėlė salėje po bažnyčia.
Savaitiniai Blitz parengimai 

į pradedami sausio 9 d. 8 v. v. 
į šv. Petro parapijos salėje, prie 

E. 7-tos gatvės, šie parengimai 
vyks kiekvieną pirmadienio va
karą nuo 8 iki 10 vai. Parengi
mus praves parapijos vyrai. Į 
šiuos Blitz parengimus nebus 
priimami vaikai ir jaunuoliai. 
Visas parengimų pelnas eis pa
rapijai.

Išrinko valdybą. Gruodžio 
5 šv. Petro parapijos klebonijo
je įvyko parapinės bažnyčios 
aukų rinkėjų-kolektorių susirin
kimas. šiuo susirinkimu buvo j- 
steigtas parapijos Ushers Club. 
Organizacijos pirmininku iš
rinktas Francis Gailius, kasinin
ku Albertas Kleponis ir sek
retorium Alfonsas Baika.

Juozafina Grimienė šv. Pet
ro parapijos bažnyčiai paauko
jo albą savo sūnaus Petro at
minčiai. Taip pat parapijai po 
100 dol. aukojo Ann Satkevich, 
ir parapijos Moterų Merginų 

-Klubas. JuOzasTrasas aukojo 
75 dol. ir Maldos apaštalavimo 
draugija 15 dol. Už aukas pa
rapijos klebonas pareiškė pa
dėką parapijos biuletenyje . Au
kos parapijai yra labai reikalin
gos, kadangi šiuo laiku eina di
deli remonto darbai.

šv. Petro parapijos CYO or
ganizacijos Kalėdų eglutė įvyks 
parapijos salėje po bažnyčia 
gruodžio 16 d. 8 vai. vak., o vi
sos CYO organizacijos kalėdinis 
parengimas bus kitą dieną salė
ję po bažnyčia.
Mirusieji.

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

Sofija Charnelis (lapkričio 
25) 80 m. amžiaus, gyvenusi 
260 Bolton gatvė, So. Boston. 
Nuliūdime paliko dvi dukteris. 
Palaidota Naujos Kalvarijos ka
pinėse.

Malvina šluškonienė (gruo
džio 1) 79 m. amžiaus, gyvenu
si 11 Worcester gatvė, Bel- 
mont, Mass. Nuliūdime paliko 
dukterį ir du sūnus. Palaidota 
Naujos Kalvarijos kapinėse.

Karolina Auskelis (gruodžio

ADVOKATAS 
41-40 74th Strttt 

Jaekatm Heights, N. T 
TeL NEwte«* 9-4420

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue 

Brooklyn 8, N. Y.
Tetof.— APptogat* 7-706»

LAIDOJIMO DIREKTORIAI

VAITKUS
FUNERAL HOME

197 Webster Avenue 
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių Direktorius

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas dieną ir naktį. Mb-

Bostono kolonijas žemiausiomis 
kainomis. Kainos tos pačios ir j 
kitus miestus — TeL TR 6-6434

• Stephen Aromiskis
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balsamuotojas 
MODERNI KOPLYČIA 

423 METROPOLITAN AVĖ.
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043

FUNERAL HOME
Moderni koplyčia - Air conditloned

A. J. BALTON-BALTRŪNAS
Licensed Manager
& Notary Public

660 Grand St, Brooklyn 11, N.Y.

EVergreen 8-9770

Joseph Garszva
GRABORIUS 
BALSAMUOTOJAS 

231 2BEDFORD AVĖ.
Brooklyn. N. Y.

J.B.ShaRns-Safin$ka$
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

84-02 JAMAICA AVĖ. 
(prie Forest P*way Station) 

Woodhaven, N. Y.
Suteikiam garbingas laidotuves. 
Koplyčios nemokamai visose 
miesto dalyse; veikia ventiliacija. 

Tel. Vlrginia 7-4499

Theodore Wofionin,
Laidotuvių direktorius 
Moderniška koplyčia su 

AirCondition
123 E. 7th St, New York 9, N.Y. 

GRamercy 5-1437

drau-

Bostono lietuvių dėmesiui

New Yorko ir apylinkės ateitininkai
rengia

žiai pasiruošti Kalėdų šventėm, 
kad užgimęs žiponijos Išganyto- 
jas rastų paruoštą prakartėlę 

Woodhavene prie parko par- mūsų sielose, -r- Prel. I. Kefcno- 
duodamas vienos šeimos na- *•$, kun. P. Totoraitis ir para* 
mas iš 8 kambarių. Dviem ma
šinom garažas, sklypas 40x100. 
Kaina 24,500 dol. Kreiptis: J. 
Andriušis, 87-09 Jamaica Avė.
Tel VI 7-4477.

Paraikoma moteris, kuri no
rėtų gyventi drauge arba turėti 
atskirą kambarį. -Graži aplinka, 
butas su visais patogumais. 
Skambinti 342-3406.

Construction Co.
100 Boytoton Street 
Boston, Mas*. 02116

Statybose atliekanti (vairūs 
vidiniai ir išoriniai darbai.

Mr. Juliau Sedlauskas 
Dėl veltai atliekamo apskaičia
vimo skambinti telef. 338-7700

laiku gyvenusi senelių namuo
se, Brockton, Mass. Nuliūdime 
paliko dukterį ir sūnų. Palaido
ta Naujos Kalvarijos kapinėse.

Jonas Cummitch (gruodžio 
5) 54 m. amžiaus, gyvenęs. 2 Tie 
tura Rd., Randolph, Mass. Nu
liūdime paliko žmoną ir dukte
rį. Palaidotas šv. Marijos ka
pinėse, Randolph, Mass.

KARLONAS 
FUNERAL HOME 
280 CHESTNUT STREET 

NEW BRITAIN, CONN.

Tel. BA 9-1181

CARROL 
FUNERAL HOME

pijo* komitetą*.
Jūs esate maloniai kviečiami atsilankyti į

Laidotuvių direktorius 
ir balzamuotojas 

74 Providence 8L 
WORCESTER, MASE. 

PL 4-6757 PL 4-1165

SV. TREJYBES PARAPIJOS SALĖJE 
207 ADAMS ST., NEWARK, NJ.

> gruodžio 31, šeštadienį, 9 v. v.
Gros A. STAROLIO orkestras.

Maistą ruoSia M. Šaulienė
i Staliukus užsisakyti pas:

1 B. BOBELĮ tel. MI 7-6637
K. NORVILĄ — TA 7-2629

i K. VAINIŲ — TW 4-8787
New Jersey pas:

I O. BALCIŪNIENę-ES 5-6329
K. TREČIOKĄ *- MA 2-4867

1 Autobusas ii New Yorko ten ir atgal amnenhd 1.50 dol. Keleivius
1 paims 8 v.v. prie SaUnskų įstaigos, 84-02 Jamaica Avė., ir 8:20 prie 

ApreUkimo bažnyčios Brooklyne. Važiuojant automobiliu, nuo Pu-
2 lanki skyway ižvažluoti Wilson Avė. Exit.
I Asmeniui su vaiMmis: >7.50 suaugusiam4 15.00 studentui
z 13.00 moksleiviui
} Pelnas skiriamas studentų-moksleivių reikalams -

Bayside, L.L Paieškoma mo
teris, kuri g^ėtų pabuvoti su 
kita senyvo avižiaus moterim 
kelias dienas savaitėj. Ten ga
lėtų nakvoti arba ateiti iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vaL,TeL BA 4-0104.

■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Dail. Vytautą 1L Jonyną,

jo žmonai

Kazimierai J. Jonynienei
mirus; *

nuosircIBai užjaučia

NEW YORKO LIETUVIŲ 

DAILININKŲ SĄJUNGA

Ruošia

CHARTER HOUSE HOTEL 
CAMBRIDGE, MASS.

Programa: sol. B. POVILĄVlClflS 

Rūbai: Formai ar Semi-formal 
Vakarienė • Išgėrimai - šokiai

Užsakymus kartu su čekiu — “Boston Uthuanian School” vardu 
prašome siųsti ligi gruodžio mėn. 20 d. sekančiai:

A Tumas, 42 Chapel Street, Nonvood, Mass.
(Trf. 762-7628)

L. VVaingortin, 250 Ashmont St., Dorchcster, Mass.
v (Tel. 265-0851)

Ligi malonaus pasimatymo! .

TĖVŲ KOMITETAS

Long Island
statome įvairaus dydžio 
naujus namus, Įtariuos 
galima tuoj įsigyti- Pri-

davimus ant musų arba 
pirkėjo žemės. Statybą

susitarimą už laimi pri-

kaisis kreiptis pas staty
bininką Andrių Armoną 

TeL 516 AN 1-2864
- - - —

LAIKRODININKAS

vi v-»7s


