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Rytai ir Vakarai išsijudino iš savo blokų?
Europa traukiasi nuo Amerikos ir siekia suartėti su komunistais. Amerikos pas
tangas artėti Maskva sutinka atsargiai — tiek, kiek jos tinka Maskvos ekspansijai
Akivaizdoje Sovietų-Kinų kon 

flikto, Prancūzijos bei Vokieti- 
jos padėties Nato, arabų bei 
Izraelio konflikto ir arabų tar
pusavio konflikto, Jungtinių 
Tautų konflikto su afrikiečiais 
dėl Rodezijos — stebėtojai da
ro išvadą, kad Rytai ir Vakarai 
išsijudino iš savo ligšiolinių po
zicijų ir blokų. Išsijudino ir 
kiekvienas ima suktis naujom 
kryptim. Chr. Sc. Monitor krei
pia dėmesį į keturis kertinius 
posūkius:
1. SOVIETAI-KINAI

Sovietų partijos centro komi
tetas gruodžio 13 formaliai pa
skelbė, kad Mao Tsetungas 
“nieko bendra neturi su mark- 
sizmu-leninizmu”. Tai pirmas 
viešas pasmerkimas Mao Tse- 
tungui. Ar jam nuversti Sovie
tai organizuos sabotažą iš vi
daus, ar organizuos komunisti
nių viršūnių konferencijos pa
smerkimą, ar imsis karinės jė
gos? Paskutinės žinios kalba 
apie Sovietų karinius judėji
mus. Kaip apsispręs Sovietai 
dėl Kinijos, nuo to priklausys 
Sovietų santykiai su Vakarais
2. AMERIKA-EUROPA

Vokietijos kancleris Kiesin- 
geris tą pat gruodžio 13 paskel
bė, kad Vokietijos politika
sieks būti tiltas tarp Rytų ir 
Vakarų, vadinas, jau ne tik Va
karų narys. Tai reiškia, kad 
Vokietija sieks būti savaran
kiškesnė savo politikoje: teida
ma nuo Amerikos ir artėdama 
prie Prancūzijos bei prie rytų 
Europos, valdomos komunistų, 
artėdama taip pat prie rytų 
Vokietijos.

Gruodžio 14-16 Nato konfe
rencijos metu veltui valstybės 
sekretorius Dean Rusk aiškino, 
kad Sovietų siekimai nepasikei
tė ir karinis budėjimas reika
lingas; veltui stengėsi paveik
ti europiečius, kad įneštų savo 
dalį į Vietnamo karą. Europie
čiai rodė tik simpatijas, įsiti
kėję, kad sovietinė grėsmė Eu
ropai praėjusi, kad jie turi stip
rinti savo prekybą su komu
nistiniais režimais ir vaduotis 
nuo Amerikos kapitalo įtakos 
Europoje, o Vietnamo karas te
santi kliūtis jų santykiam su 
komunistais. Trauktis nuo A- 
merikos (bent žodžiais) ir įeiti 
į Europos ūkinį vienetą rodė 
norą ir Anglija.

Amerikoje dėl Europos tebė
ra dvejopos nuomonės. Apsau
gos sekr. McNamara nori palik
ti Europos reikalus ir atitrauk
ti žymią kariuomenės dalį Viet
namo reikalam. Prezidento pa
tarėjas John McCloy tebedaro 
pastangų išlaikyti senuosius 
santykius bent su Vokietija.
3. AMERIKA-SOVIETAI

Gruodžio 11 naujasis valsty

— Lenkijos vyskupai gruo
džio 13 paskelbė laišką su įspė
jimu tikintiesiem, kad valdžia 
graso uždaryti 6 seminarijas. 
Ragino melstis. Iš 48 seminari
jų susitaisė studentų ir profe
sorių delegacijos, kurios kaip 
maldininkai vyksta į Čenstaka
vą-

— Vietnamas nupirko per 
Singapūrą plieno iš kom. Kini
jos ir perdavė amerikiečiam. 
Pastarieji žinios nei paneigė 
nei patvirtino.

bės pasekretorio pavaduotojas 
Foy D. Kohler aiškino prezi
dento spalio 7 paskelbtą “til
tų” su komunistais politiką: 
esą Vakarų prekyba su jais su
stiprins satelitų nepriklausomy
bę nuo Maskvos ir Vakarų su
sipratimą su Maskva, paliekant 
Europos ir Vokietijos padalini
mą ilgiem laikam, iki įvykių, 
kurie pakeistų sąlygas. Praktiš
kai tai reiškia ne tiek status 
ųuo pripažinimą, kiek nedary
mą nieko, kas keltų Sovietų 
prieštaravimą. Dėl to Nato kon
ferencijoje Amerika surado to
kią formulę Vokietijos rolei a- 
tominėj strategijoj, kuriai ne
prieštarautų Maskva J. Tauto
se į Maskvos kaltinimus Ameri
kai dėl Vietnamo Amerikos dip
lomatai atsikerta ne kaltinimais 
Sovietam, o kvietimu atsisaky
ti nuo propagandos ir verčiau 
padėti Vietname karą baigti 
U S. News pranešimu. A- 
merika stengiasi tyliai susipras
ti su Sovietais ir dėl kariuo
menės kiekio sumažinimo iš 
abiejų pusių. Stengiasi pri
kalbinti. kad Sovietai susilaiky
tų nuo antiraketinių raketų ga
mybos. kuria Sovietai esą pra
lenkę Ameriką

Priėmime pas A. ir G. Mažeikus So. Ozone Park gruodžio 18 P. Vietnamo ambasadoriui Nguyen Duy Lien 
pagerbti: Laisvės Žiburio radijo vedėjas R. Kezys, L. Laisvės Komiteto pirmininkas V. Sidzikauskas, Vliko 
pirmininkas dr. K. J. Valiūnas, ambasadorius ir stebėtojas J. Tautose Nguyen Duy Lien, D. Mažeika, gen. 
konsulas V. Stašinskas ir Laisvės Žiburio radijo vedėjas A. Mažeika. Priėmime taip pat dalyvavo kongres- 
manas P. Addabbo, New Yorko seimelio atstovas Fr. Smidt, prel. J. Balkūnas, vietos demokratų pirminin
kas, būrys lietuvių jaunimo. Nuotr. R. Kisieliaus

— Sovietų technikai, kurie 
raketas statė Kuboje, dabar 
dirba š. Vietname. Jų esą 
7,500-10,000. Medžiagą pristati
nėja iš Lenkijos, Čekoslovaki
jos, Vengrijos, rytų Vokietijos. 
Taip informuoja H. Taylor, bu
vęs diplomatas W. J. Tribūne.

— Sovietai gruodžio 18 pože
miuose susprogdino atomus Se- 
mipalatinsko srity.

— Ginčas dėl knygos apie 
prezidento Kennedy nužudymą 
tarp Kennedy šeimos ir leidė
jų bei autoriaus Manchester pa
verstas tokia sensacija, kad ji 
atrodo skirta knygai išgarsinti.

— W. J. Tribūne pradėjo ei
lę rašinių su mintim įrodyti, 
kad Vokietiją valdo naciai — 
net ir parlamento pirmininkas 
Gerstenmayer — r%?is.

Kai Amerika siekia sugyve
nimo status quo pagrindu, So
vietai tebesiekia ofenzyvos 
veiksmais. Kaip Kohler paste
bėjo, stengiasi Vakarus suskal
dyti ir patys įeiti su savo įta
ka į neutraliuosius Suomiją, 
Austriją, į Vakarų sąjunginin-

Kun. Ed. 'Abromaitis. 'Kunigu Vienybės pirmininkas, audiencijoje pas popiežių Paulių VI.

— Sovietai pažadėjo Egiptui 
kviečių, kurių Egiptas negavo 
naujai iš Amerikos.

— U Thant atvirai prisijun
gė prie Amerikos “Naujosios 
kairės”, siekdamas diskredituo
ti Amerikos politiką Vietname. 
Taip vertina gen. sekretoriaus 
rolę W. S. White (W. J. Tribū
ne).
— Amerikos atstovas Goldber- 

gas laišku kreipėsi į U Thant, 
kad imtųsi visų priemonių pa
liaubom Vietname.

— R. G. Baker byla dėl mo
kesčių nemokėjimo, vagysčių 
pradedama sausio 9. Tai vėl 
nemalonus dalykas LBJ, nes 
Bakeris buvo Kongrese demo
kratų sekretorius pirmininkau
jant Johnsonui.

— Kom. Kinija išvarė tris so
vietų žurnalistus. 

durinius rytus.
Labiausiai įkyrėjusia Vietna

mo korta Amerika taip žaidžia, 
kad neprovokuotų Sovietų, bet 
šitas žaidimo būdas provokuoja 
karinius nepasisekimus Vietna
me, provokuoja dėl to pačioje 
Amerikoje nepopuliarumą pre-

— Gub. G. Romney gruodžio 
18 paskelbė samprotavimus, 
kad prezidentas Johnsonas 
1968 nuspręsiąs nebūti kandi
datu į prezidentus. Į tokius 
samprotavimus galima žiūrėti 
kaip į propagandinę priemo
nę prieš LBJ.- '

— Leningrade gruodžio 19 
prasidėjo dviejų amerikiečių 
byla. Jie prisipažino nusikaltę 
valiutos taisyklėm — keitė do
lerius į rublius, o vienas pasi
ėmęs iš viešbučio “suvenirą"— 
lokio statulėlę. Abiem gresia 
po 8 metus.

— Indiją pasieks Amerikos 
kviečių vienas milijonas tonų 
sausio mėn., kitas vasario, že
mės ūkio sekretorius kaltino 
Kanadą, Australiją, Angliją, 
kad jos neprisideda prie kovos 
su badu Indijoje.

KALĖDOS TEN, KUR KRAU
JAS LIEJASI

Vietname šiemet labiau nei 
pernai siaučia teroras. Dėl jo 
Bernelių mišios iš vidurnakčio 
atkeliamos Į 9 vai. vakaro. Kar
dinolas Spellmanas išvyko į 
Vietnamą. Pernai jis laikė Ber-
nelių mišias vidurnaktį aerod
romo aikštėje, šiemet nuo to
kios iškilmės susilaikoma.

— Jeruzalėn Jordano vy
riausybė įsileidžia 5,276 krikš
čionis, bet tik trumpam laikui 
— nuo penktadienio iki sekma
dienio vakaro. Atsisakė įsileisti

Kunigy Vienybės 
pirmininkas pas 
popiežiy Paulių
Kun. Ed. Abromaitis, Šv. Kry

žiaus parapijos Chicagoje, kle
bonas ir Kunigų Vienybės pir
mininkas, kviečiamas prel. P. 
Marcinkaus, lankėsi Romoje, 
Milane, Šveicarijoje. Lapkričio 
30 svečią priėmė Paulius VI. 
Audiencijoje kleb. Abromaitis 
perdavė Šv. Tėvui lietuvių Ku
nigų Vienybės sveikinimus ir 
paprašė palaiminti visus lietu
vius kunigus, vienuolius-es ir vi
sus lietuvius. Taip pat prašė 
palaiminimo komitetui, kuris 
steigia lietuvių kunigų sodybą.

Popiežius mielai suteikė pa
laiminimą visiem lietuviam. 
Aiškiai pabrėžė, kad rūpinasi 
lietuvių reikalais ir prašė tą 
pranešti visiem. Taip pat Pau
lius VI suteikė teisę duoti sa
vo palaiminimą parapiečiam. 
Tą klebonas atliks Kalėdų die
ną, nes gruodžio 18 yra atsiųs
tas specialus popiežiaus palai
minimas visiem dalyviam Su
moje, kurie dalyvavo Tėv. Kle
menso žalalio, pranciškono, ju
biliejinėse mišiose.

Romoje, globojamas prel. P. 
Marcinkaus, kuris dabar veda 
angliškai kalbančių tautų sky
rių prie Vatikano, kleb. Abro
maitis aplankė visas Romos į- 
žymybes, turėjo laimės atlaiky
ti šv. Mišias prie šv. Petro 
karsto, aplankė tėvų marijonų 
centrinius namus, kur išsamiai 
išsikalbėjo su vysk. Braziu ir 
kun. Rėklaičiu. Šv. Kazimiero 
kolegijoje matėsi su P. A. Tu- 
laba ir vysk. Samore; dalyvavo 
ir kunigų susirinkime.

— Sovietų min. pirmininkas 
Kosyginas gruodžio 20 atvyko į 
Turkiją. Tai Sovietų min. pir
mininko pirmas vizitas Turki
joje.

ŠVENTINIS APLEISTŲJŲ LANKYMAS 
Bažnyčia paskatino vietoj susilaikymo nuo mėsos ne
susilaikyti nuo tokių gerų darbų — kaip ligonių, ap- 
leistųjų lankymas . . .

Taigi pasiryžome lankyti ap
leistuosius. Pirmiausia tuos, su 
kuriais galėtume pasikalbėti 
ne apie politiką, o ekumeninei 
dvasiai tinkamom temom — 
kaip ir dera Kalėdose.

Ką rasi labiau apleistą, ypa
čiai per iškilmingas šventes, 
kaip lietuviška knyga? Ir kas 
kitas galėtų tavo galvą papildy
ti mintim ar bent klausimais — 
kaip knyga? ... Kalbamės su jo
mis.

★
Tyli, kukli, naujagimė, ku

riai autorius Antanas Maceina ' 
davė vardą “Dievo Avinėlis”, 
nužemintai ir paprastai pasako
ja apie santykius su užgimusiu 
ir atėjusiu į pasaulį Kristum. 
Pasakoja, kad Vakaruose kalba
ma apie žmogų, kurio dvasia 
nerimsta ir vis ieško Dievo. Ry
tuose, priešingai, čia supranta
ma, kad Dievas ieško žmogaus. 
Dievas beldžiasi į žmogaus 
duris, ir nuo žmogaus priklau
so ar įsileisti ar ne. Tas, kuris 
įsileidžia, ima suprasti Kristaus 
misteriją — atėjimą pas žmogų 
per savo kentėjimus ir savo 
mirtį. Kristaus kentėjimo ir 
mirties apmąstyme iškyla pras
mė kentėjimo ir mirties, t ku
rios naujųjų laikų galvotajam 
egzistencialistam rodės bepras
mybė, chaosas ir stūmė juos į 
pesimizmą.

Tokį Kristų ir jo santykį su 
žmogum autorius pažino iš Ry
tų liturgijos studijų. Tai nau
jas priėjimas. Jis derinasi su 
aukos, susiprastinimo dvasia, 
su “Avinėlio” dvasia, kuri ėmė 
kilti po Vatikano susirinkimo. 
Tai sykiu ir tiltas kelyje į rytų 
ir Vakarų bažnyčių susiprati
mą, kuris virto siekimu šių die
nų Bažnyčių santykiuose.

Lyg antra pusė šiai knygai 
stovi atokiau vyresnė už ją, 
kuri su enciklopediniu plačiu 
pažinimu sklaidė tą Vakarų 
žmogų, ieškojusį Dievo, nera
dusi, virtusį “žmogum be Die
vo” — tokiu vardu knygą ir pa
krikštijo jos autorius dr. J. 
Girnius.

Šioji knyga lyg tave, vakarie
tį, kviestų pasižiūrėti, ar tarp 
daugelio portretų nepamatysi 
ir savo minčių bei jausmų.

ši knyga yra lietuviškas til
tas, kuriuo gali būti siekiamas 
susipratimas tarp “žmogaus 
su Dievu” ir “Žmogaus be Die
vo”. Ji pasitarnauja ekumeni
nio sąjūdžio siekiamam susipra
timui tarp tikinčiųjų ir netikin
čiųjų.

★
“Metraštis H” — tai lyg lop

šys, padirbdintas L. Katalikų 
Mokslų Akademijos, kuriame 
sudėta ketvertas mokslo nau
jagimių. Storiausias ir ekume
ninei temai labiausiai atstovau
jąs yra P. Maldeikio “Moder
niosios pažangos problema”. Ji 
pasakoja to milžino “pažangos” 
augima, ir rūpestingas klausyto
jas patiria joje apie tokius 
konkrečius sąjūdžius kaip kon
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Dangiškos ramybės Kalėdų šventėje ir dieviškos glo- j 
bos 1967 metais linkiv "Darbininko” skaitytojams. pran- j 
ciškonti bičiuliams ir visiems lietuviams pasaulyje.

T. Leonardas Andriekus, O.F.M.
Pranciikony provincijolas

servatizmas, liberalizmas ir k., 
reiškiančius žmonių su žmonė
mis santykius naujose technolo
gijos įtakoje sąlygose. “Pažan
gos” raidoje knyga mato krikš
čioniškosios minties nustelbi
mą gyvenime, ir todėl į ateitį 
žiūri nykiu žvilgsniu — lyg pri
mindama Spenglerio “Vakarų 
žlugimo” nuotaikas.

Kad tokias nuotaikas išblaš
kytų, redaktorius A. Liuima, S. 
J., ilgame priede skuba retu - 
šuoti dviem brūkšniais: viena, 
pažangos kilimas ir slūgimas ei- 

,na sykiu paraleliai dviem lini
jom, čia išryškėja viena, čia ki
ta; antra, krikščioniškosios lini
jos gyvumas ar nublukimas pri
klauso nuo pačių krikščionių 
uolumo, budrumo, kūrybingu
mo. šios priedo mintys yra lyg 
atspindys dvasios, kuri sustip
rėjo po Vatikano* susirinkimo: 
autokritikos dvasios, atsakomy
bės priskyrimas sau, ne opo
nentui. Kai kurie šia linkme 
pasineša dar toliau — iki apo
logijos ar kulto oponentui (pvz. 
dėl Liuterio). Šia pagarbos opo
nentui dvasia pasuka čia kun. 
V. Bagdanavičius, M.I.C., iškel
damas į istorinius veikėjus lie
tuviško materializmo atstovus. 
Šią apleistąją atsisveikini su vil
timi, kad “materialistai1’—ir 
“žmonės be Dievo” iškels į is
torijos lapus tokius kaip Rei
nys, Borisevičius, Matulionis ir 
kiti lietuvių kankiniai dėl tikė
jimo, kurie tebėra tylimi.

★
Laikas ribotas. Visų apleistų

jų nespėji aplankyti. Nuo jų 
grįžtantį pasitiko spaudoje mir
ganti kardinolo Cushingo pa
vardė. Griausmingai jis šaukė 
apie socialinio teisingumo rei
kalavimus, vadinas, apie teisin
gesnį gėrybių paskirstymą tarp 
turinčių ir neturinčių. Jį per
šaukė Tėvas Blase Bonpane, 
Maryknoll pašaukimų direkto
rius, dėl to pat soc. teisingu
mo: “Bažnyčia JAV prarado ry
šį su vargšais ... Mes nuėjom 
į vidurinę ar aukštesnę klasę. 
Vargšam mes nebeturim ką pa
sakyti” ... Tie šauksmai primi
nė aplankyti dar seną pažįsta
mą “Socialinį teisingumą” — 
tokį vardą šiai pažįstamai buvo 
davęs Antanas Maceina — tas 
pats Maceina, kuris katalikų 
veikimo konferencijoje buvo 
metęs šūkį: nuimkit auksą nuo 
altorių ir išdalykite vargšam . 
Nubraukiau nuo jos dulkes, ir 
ji lyg nušvitusi su šypsniu pa
sakojo: matai, mes visa tai kal
bėjom seniai, dar prieš trisde
šimtį metų, dar Lietuvoje, dar 
prieš katastrofą ...

Kas švenčių vizitą padarys 
lietuviškai knygai, pasikalbės 
su ja, nustos stebėjęsis Vatika
no susirinkimo nutarimais; pri
ims jo ekumeninius siekimus 
kaip savaime suprantamus, 
nors gal ir kiek pavėluotus; 
ekumeninės dvasios vardu skel
biamas didžias gyvenimo tiesas, 
atmes tos pačios dvasios, var
du skelbiamus nuklydimus nuo 
tiesos.
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.Statybininkas A. ARMONAS ir seimą ■
5 Robert Lenos Rd. Eatons Neck, L.I. Northport, N. Y. 

Tel. 516 AN 1-2864

Nuoširdžiai sveikina su Šv. Kalėdom ir Imki daug laimės 
/ Naujuose Metuose

423 Metropolitan Avė.
I-.;? . - .<•. TeLEVi

ModenriikaKoplyčių 
- Brooklyn, N. Y.

f Juozas Andriušis ir šeima
TA VI 7-4477

87-09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y.

Englewood Oiffs, NJ 
Open 7. days a week

CaH

MU8SO CMtPtT 8ERV 
817 —. IStik.' Avenue 

Irvtngfcn^T 
The Key to dar 

Our*Satisf|šl
m sif .1080 '

Royal Electric, SftapiBard, 
PortalHe.

Timepayments.
Sakęs - Service - Parts. 
Remtais onallmakes. 

Also Lease Pian.

Savo klientams ir akcininkams linkime džiugių 
ŠV. KALĖDŲ 

ir laimingų Naujų Metų’

Sveiki sulaukę Šventą Kalėdą!

RAY’S UŲUOR STORE
Galima, gauti Įvairiausios rtžies amerikiečių ir importuotų gėrimų. 

Didžiausias peroriakimas degtinės ir vyno

103-55 Lefferts Blvd. Richmond HiU, N. Y.
z Telefonas: VIrginia 3-3544

Linksmų Švenčių ir laimingų Naujų Metų

JOHN ORMAN AGENCY

110-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.
TeL VI 6-1800

/ Lietuviškų valgių krautuvių vardu

84-09 Jamaica Avc. Doodhaven, N. Y. Tel. VI 9-5077
240 Grand Street Brooklyn, N. Y. Tel. ST 24329

Švenčių proga didelis pasirinkimas

Supėrior Piece Goods Corp<
MEDŽIAGŲ PREKYBOJ KRAUTUVE

New York City

Hoilday Greetings

DRABUŽIŲ PREKYBOS KRAUTUVE

187 Orchard Street
- Tel. GR 7-1130

New York City

and Friends

118- 125- 130 Orchard St

Medžiagų drabužiams krautuvės

New York City
Tel. GR 5-4525

Sveikiname visus
MŪSŲ GAUSIUS KLUENTUS

NAUJAIS METAIS.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.

Season’s Greetings

Sdlfo Paint Mfi
Company Ine.

Sales.Offiee

821 PemifegtoB Avė 
TRENTON NJ. 
669-393-4161

Merry Cristmas and a 
Happy New Year

■ ..-Th® ' .

Suburbau Cąterers
Bergen’s outstanding Cąterers 
z ' FaeHities tp; 850 . <<4: 

We spęeialize in distiuctive

. Rottte 4, EžSt4M>nnd • 
Baramus, N.J.

Phone 201 - 487-1159 -1160

Valley View
Manor

FRENCHTOWN 
New Jersey 

201-996-4112

Ruland 
F utie tai Home 

Serving Patchogue

with

MMKi

For We
Two

AB Fųpns of Insurance

13 South Main Street 
BARNEGAT N. J. f 

609 - 698-2162

Wahtagh Diner
Stmrtoe H2ghway 
Wantagh Avenue 
WANTAGH L. L

Open 7 days a week
24 bours a day . 

Serving the Finest of Foods 
from snąck 

to full course dinner 
Call 516 SU 5-4133

or Night

Avė

Route 70 Cbte
609

NATIONAL D AIRY 
PRODUCTS

808 Seveoth Avenue 
New York City 

CO 5-8400

eųuipment.
108 Fishel Avė. Riverhead 

Just off E. Main St 
East of Railroad Tracks.

PArk 7-2695

A tou<9i et Merry Olde England 
has coiųe to Bkocddyn

KING ARTHUR’S 
STE AK PUB

Ocean Parkway Bet. Aves. J & K 
Res. CL 2-9706

j, 4 Featuring 
SntLOiJTSTŽAK>3.95

Other dehctous entrees irom 2.50

a loaf yd jreafeĮy;'baked bread, 
baked potato witb aour cream & 
chfves, vegetable, idng stzied salad 
with cboice jtrėinp.iing. coffee. 
Piano bar to our I/uiūcėlot Lounge 

, IConday thru Thursday 
Phis Danny Hcdgate Trio 

FrL. SaA. 9un.
Prtvate Caterfzų; faeilities 

Dtoers’ - American Express 
Open Mon. - Fri. from 4 PM 
- Sat.’and Sun. ftom 1 PM.

F^eeparidngoėjrcmises

f Floor maintenance 
: eųuipment and supphes
į Floor polishers Power sweeper 
t. Vaetram Cleaners 

Automatic floor scrubbers

Cleaners Waxes and Finishes 
Diamfectants and 

Bowi CIeanezs' ’

91 Milbar Blvd. 
Farmingdale N. Y. 

516-694-1373

AMERICAN
u<reaAw«e 
New Y<ak

Gali WA4-1100

735 Union Avenue 
Ifiddtenz, N.J.

Gemcatttag and

Letm ua hobby 
■choote supplied 

Write for catalogs 

Phone 356-8569

MATO P. BALLAS
NAMAI

ALBĘRT J. BALTON, Lieensed Mun0r 
660 Grand Street RooMyB U, N. Y.

, ‘.-./į: STa«M64S -

,mksmą Sveniią! ' ?
JUOZAS GARSZVA
GRABCmiUS - BAUBĄMUOTOJAS V 

__ ____________ j . Brooklyn, N. Y.

SEASONTs'gR^TINGS FT?OM**m*m*

THEODORĘ. WOUNMN. Ine.
E. JOSEPH ZEBROWSKI

‘ 123 E. 7th STREET • GRamercy 5-1437 • New York 9, N-Y.
---------------------------- ----------------- ----

956 Broadway $ .< . i Brooklyn 21, N. Y.
Phone GLenmore 2-9274

Linksmą Švenčią linki ~ 7 ?

R E PUB LiC
Liquor Store, Ine.

322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y;
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų
\ šventėms .bei kitokioms progoms - J

--------------Season’s Greetings from
THE LEVY STATiONERY C0«, Ine. j
Stųtipnery - Printing - Furniture • .Typvpit^rs soĮjį serviced, repaired (į

Ęilling Devices — Loose Leąf Blank Books - Office Supplies/ J
241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.

Phone STagg 2-8669

Season’s Greetings
EstabUshed 1889.

270 Broadway

M**.

EV 4-8859 
EV 4-7281 

FlowersforEveriįOęcaswn ...

Brooklyn 11, N. Y.

stsr

FOREST PARK INN
Drodami pataMptiMmai petite 

Fine Food — CSioice Lkjubrs

B^r aiid Restaurant
,Ray Whūe& Julia Ėyman, props.

State Ihspection 
85-42 Woodhaven Blvd. Woodhaven, N. Y. 11421

(C<»mer86^t Avenue) 
a^RĮbiMMMM 
Ipūitų Kalėdų!

LSERVidine.GLOBĖ PAR

Svekina visas savvklijentus su Šv. Kalėdom 
ir linki laimingų Naujų Metų 

Vedėja ŽARĮI EElIKNB
Ta proga pranešam, kad sjunOaUit. diaiflemi Į LIETUVA ir >dtua 
kraštus per KUzabetho skyrių ]feaMda gavėjus per 5 ar 8 savaites 
ir tai garantuotai. Apie gautų stanttaĮ jidoodain ražUllų pakvttavimų. 
Krautuvėje turime <fideiĮ pastria*BW bailiausių flMdtistų, aMgsttatu, 
skarelių; batų, kttbnų Ir U. 8hHMto.faFlTfaaWhn D niautų akyrtų

Merry Christmas aiuta Hafto Titu Ytar 
. ■ ; ■

Specialiste in Clerical-Attire — CoMocn-Qiiality in Ready-Made 
SAVE MONEYt KUit DIRECTI



DARBININKAS BROOKLYN, N. Y. 11221
Edltorlal Office G L 5-7281 • Business Office GL 2-2923 

THE WORKER (T:jecoPyri»ht) by franciscan fatkers

Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ Ir LIET. ŽINIAS

Second-da«s postage pald at Br^oklyr^ Post Office 
Publlihed seml-weeklv except hollday weeks and July and First week In Aujust 
*hen published weekly.

' Prenumeratos kaina $7.00 — Subscrlptlon per year >7.00

Lalkraifl tvarko REDAKCINS KOMISIJA.
Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti straips
niai saugomi Ir grąžinami autoriams prašant. F’avarde pasirašyti straipsniai nebū
tinai Išreiškia reta kelios nuomone. Už skelbimu turin) <r kalba redakcija neatsako.

Saugoma medžiaga apie lietuvius iš 22 kraštų

Sveikinimai
Kai Bažnyčia violetiniu dra

bužiu, su Rarotų malda lūpose 
laukia ateinančio Išganytojo, 
minia neribotu linksmumu jau 
puošia dirbtinom snaigėm Ka
lėdų eglutes. Visur — namuo
se, gatvėse, krautuvėse — aidi 
giesmė: “šventa naktis, tyli 
naktis ...” nors ten nedaug te
matyti šventumo nuotaikos, o 
tylos tai nė nebandyk ieškoti 
prieškalėdinės mugės sūkury.

Ateis ir ta lauktoji Šventoji 
Naktis. Bažnyčia tvins džiaugs
mu ir tik tada pradės linksmy
bės laikotarpį, bet už jos sienų 
viskas klostosi priešingai — 
—linksmajai prekybininkų mu
gei ir jos linksmybėm pasibai
gus lieka tik pagirios.

Visur aplink skambant 
“Linksmų Kalėdų” sveikini
mam, perduos juos šeimos na
riai, draugai, pažįstami, atsitik
tinai net ir svetimieji. Ypatin
ga šio pasveikinimo žodžių jė
ga. Nors kartais ir nujaučiama, 
kad ne visad tai plaukia iš nuo- 
šlirdumo perpildytos širdies, 
bet ?al tik iš įpročio, kasdie
nio formalumo ar net preky
bini^ anckaičiavimo, vis dėlto 
jie pakelia nuotaiką, praskaid
rina kasdienvbę.

žmonės išreiškia kalėdinius 
sveikinimus vienokiais ar kito
kiais žodžiais. Dievas gi —vie
ninteliu Žodžiu, tapusiu Kūnu. 
Kai artimieji ir draugai apipils 
savo asmeninėmis dovanomis, 
Dievas irgi suteiks savo dova
ną — Asmenį. •

Kalėdų šventos nakties glū
dumoje ar užtektų drąsos sa
ve paklausti: ko labiausiai 
trokštame gyvenime? Iš nuošir
daus apsvarstymo išplaukiąs at- 
sakvmas tikrai atmestų tuos 
laikinius ir trapius siekimus.

Niekas iš šios žemės keleivių, 
nežiūrint amžiaus, aplinkybių, 
gabumu ar kitokių skirtumų, 
neapsiriboja vien medžiaginiais 
dalykais, kaip tikslu savyje. Vai- 

DR. M. ANYSAS

KELIONĖ Į LIETUVĄ

(2)

KLAIPĖDA
Po to Lannoy pasirengė ke

lionei į Livoniją “žiemos sezo
nui praleisti”. Iš Gedanės jis 
vyko į Karaliaučių ir iš čia, vie
ninteliu ir tiesioginiu keliu 
Kuršių marių neringa, nes tie- 
soginio pravažiavimo per van
deningą Nemuno deltą tuomet 
dar nebuvo. Keliautojas sako, 
kad iš kairės pusės jis turėjęs 
jūrą, o dešinėje pusėje dide
lį vandenį, matomai Kuršų ma
rias, į kurias tais laikais žiūrė
davo kaip į Nemuno (Memelle) 
ištaką. Nežinia dėl ko Lelewel 
ir kiti savo rašiniuose nurodi
nėjo, jog riteris nekeliavęs Ne
ringa, bet pro Labgavą ir Rus
nę. Prie Memelle upės, tai yra, 
prie Kuršių marių ištakos sto
vinti pilis, paskutinė iš Prūsijos 
pilių prie Žemaitijos sienų. Ne
ringa jis vadina Strang, turbūt, 
rš vokiško Strand, nes pats va
žiavimas arba jojimas tuomet 
vyko pačiame pajūryje, van
dens suplaktu kietu smėliu. Jo

ir dovanos
kas, ieškąs malonumo žaidi - 
muose; moksleivis ar studen
tas, besistengiąs savo protą 
praturtinti amžių eigoje sukaup
ta išmintimi; jaunuolis, besi- 
viliąs romantiškom vilionėm; 
suaugęs besitikįs susikurti šei
mos židinį, pasisekimą profesi
joj ir padėtį visuomenėj; be- 
senstantis, trokštąs saugumo ir 
aprūpinimo paskutiniom die
nom — visi nors ir taip skir
tingais keliais veržiasi prie vie
no ir to paties tikslo — pa
siekti laimės.

Tikslas aiškus, tačiau prie
monės kartais apgaunančios . 
Priimant tik pasaulio teikia
mas galimybes, būtų rėmimasis 
greit linkstančia nendre. Siek
dami įgimto laimės ir ramybės 
troškimo patenkinimo, žemės 
sūnūs ir dukros kartais pasi
naudoja ir netiksliomis, net ža
lingomis priemonėmis. Ar ne
atrodytų lyg ir žiauru iš Kū
rėjo pusės, jei įdiegęs tokį lai
mės ir ramybės troškimą, ne
įgalintų savo kūrinių tai pasiek
ti?

Ne, Dievas nėra priešingy - 
biu autorius. Stebėkim prieš 
dvidešimt šimtmečių menkučio 
Palestinos kaimelio pašlaitėse 
vvkstančius įvykius — Taikos 
kunigaikščio gimimą. Prana
šas Izaiias iš anksto buvo nu
sakęs, kad tai bus vienas iš 
Kristaus titulų. Šis naujagimis 
buvo apsuptas ne galingos ka
riuomenės būriais; apie jo lep
ši rinkosi paprasti piemenėliai. 
Jis buvo pasveikintas ne pa
tranku šūvių salvėmis, bet an
gelu giesme, šioje angelu gies
mėje kaip tik ir buvo išreikšta 
žmogiškosios laimės formulė.

Ramvbė užsilaiko tik geros 
valios žmonių sąžinėse. Ramy
bė kyla iš tvarkos, tvarka atsi
randa iš įstatymo, įstatymas 
gimsta iš teisingumo. Ir visa 
tai atgimė su Kristumi toje pir
mųjų Kalėdų naktyje.

jimas arba važiavimas Kuršių 
pamaryje niekuomet nebuvo į- 
manomas dėl nelygaus pakraš
čio ir dėl daugelyje vietų pasi
taikančio vandens smėlio.

Apleidęs Neringą (Strang) 
Ghillibert sakosi įžengęs į Že
maičių žemę (pays de Sammet- 
te), ir per 12 mylių (lieues) ap
leistos dykumos (de desertes so- 
lidutes) jis neradęs jokio žmo
gaus gyvenimo pėdsakų. Jūra 
visuomet likusi kairėje pusė
je. O šitos dykumos pajūris va- 
dinasis Lietuvos pajūriu 
(Strang de Letaoen), nebo
jant to, kad jis yra žemaičių 
žemėje.

Livonijoje

Toliau vykdamas, jis pasie
kęs Kuršią (pays de Correlant), 
kuris priklausąs Livonijos po
nams, kurie priklausą Prūsijos 
ponams. Ten buvęs miestas 
vadinamas Live (turbūt Liepo- 
jus) prie to paties vardo upe
lio, kuris skiria Kuršą nuo Že
maitijos. Tarp Memelle ir mi

1944 m. baisiajai komuniz
mo bangai ritantis per Lietu
vos žemę, kelios dešimtys tūks
tančių lietuvių pasitraukė į 
Vokietiją ir slinko vakarų 
kryptimi. Ir vos tik sąjunginin
kai privertė Vokietiją kapitu
liuoti ir pabėgėlius sukoncent
ravo į stovyklas, tuoj užvirė 
kultūrinis gyvenimas: prisistei
gė vaikų darželių, pradžios mo
kyklų, progimnazijų, gimnazi
jų net universitetų, be to,įvai
riausių kursų ir meno ansam
blių. Visam tam darbui labai 
darniai talkininkavo knygų ir 
laikraščių leidyklos.

Kiekvienam buvo aišku, kad 
gyvenimas stovyklose yra tik 
laikinas. Kilo mintis griebtis 
priemonių išsaugoti šios gra
žios ir kūrybingos veiklos pėd
sakus. Tuo tikslu 1946 lapkri
čio 19 pradėta rinkti istorinė 
medžiaga ir siųsti į Šv. Kazi
miero seserų vienuolyną (Chi- 
cago, III.) saugojimui. Pradžioje 
(Vokietijoje) darbas buvo pra
dėtas pusiau privačiu būdu. Vė
liau tam darbui buvo suorgani
zuota Istorinės medžiagos rinki
mo komisija, kuria po vienerių 
metų veiklos emigracija sulikvi- 
davo.

Kai minėtame vienuolvne is
torinės medžiagos prisirinko di
desni kiekiai, reikėjo ją sutvar
kyti. Kadangi visame pasauly
je jau nuo seniau daug lietu

Pasaulio Lietuvių Archyvas švenčia savo veiklos dvidešimtmeti. Iš k. j d. archyvo direktorius Vincentas 
Liulevičius, skyrių vedėjai: Kazimieras Jasėnas — istorinės medžiagos inventorizatorius, Česlovas Grincevi- 
čius — bibliotekos vedėjas, Stasys Staniškis — sekretorius. Nuotr. V. Noreikos

nėtos vietovės esą 12 mylių at
stumo.

Jis pravažiavęs įvairias vieto
ves ir pilis ir pasiekęs Rygą. 
Ta proga jis rašo, kad kuršiai, 
nors esą gimę iš prievartos 
krikščionimis, turį tokią sektą, 
kuri numirėlius nelaidojanti, 
bet deginanti su geriausiais rū
bais bei papuošalais ant ąžuolo 
laužo. Jie tikį, kad į dangų ky
lą dūmai rodą, kad siela išga
nyta, o į šoną einą, — žuvu
sią.

Kadangi Livonijos ponai ne
ruošė kokį žygį prieš pago
nis, riteris nutarė važiuoti į 
Did. Naugardą. Jis pasiekė Nar
vą, miestą ir upę, kuri skiria 
Livoniją nuo rusų žemės. To
je kelionėje jis sutinka žmonių, 
kurie kalba keturiomis kalbo
mis, lyvių, žemgalių, latvių ir 
estų.

Rogėmis per upes ir ežerus, 
keliautojas pasiekė Did. Nau
gardą. Jis pažymi stebuklingai 
didelį (merveilleusement 
grand) miestą, valdžią, tikybą , 
bajorus ir stebuklingai turtin
gus miestelėnus. Ir žmonės ne
turi kitos valdžios kaip iš eilės 
renkamos, kurios pati visuome
nė nori. Naugardiečiai rinkoje 
pardavinėja ir pirkinėją savo 
žmonas, ko joks tikras krikš
čionis nedrįstų padaryti. Tos 
už vieną arba dvi lazdeles sida
bro pirktos damos nešiojusios 
dvi plaukų kasas ant nugaros 
nuleistas, bet ir jų vyrai turė

Pasaulio Lietuviu Archyvas švenčia dvidešimtmetį

vių gyvena, tad reikėjo rinkti 
veiklos pėdsakus iš visų lietu
vių. Taigi, viso šio darbo orga
nizavimui Vliko vykdomoji ta
ryba 1951 vasario 1 pakvietė 
iniciatorių, šį darbą pradėjusį 
dirbti ir buvusį Istorinės me
džiagos rinkimo komisijos pir
mininką, Vincentą Liulevičių 
direktoriumi. Įstaiga buvo pa
vadinta Pasaulio Lietuvių Ar
chyvu. Pirmasis dalykas gautas 
tų pačių metų gruodžio 31. Dar
bas vyko sėkmingai. Devynioli
kos metų nuo pirmojo dalyko 
gavimo (1946 gruodžio 31 —- 
1965 gruodžio 31) darbo vaisiai 
štai kaip atrodė: archyvinis sky
rius turi 294,197 lapus, biblio
tekinis — 11.580 knygų bei bro
šiūrų ir 85,919 žurnalų bei laik
raščių, ir muzėjinis — 9,432 da
lyku. Visus skaičius sudėjus 
kartu, gauname 401,128 viene
tus, skaitant vienetu lapelį, vė
liava. brangu pinigą ar rečiau
sia knvga. ši medžiaga liečia 
22 kraštų lietuvių veiklą.

Kad istorinės medžiagos 
tiek surinkta, pirmiausia reikia 
pareikšti pagarbą siuntėjams. 
Ju susirūpinimas išsaugojimu 
šių lobių, didino spintų kiekį. 
Rūpinosi šiuo reikalu ir įvai
riuose kraštuose PLA įgalioti

ję po vieną kasą. O pietūs, ku- < 
riuos jam kėlė kniazai ir mies- ! 
to “burgravai”, buvę visų 
keisčiausi ir nuostabiausi, ko
kių jis visame savo gyvenime 
nebuvęs matęs.

Naugardo žiema mūsų nuo
tykių ieškantį keliautoją baisiai 
išgąsdinusi. Dėl jos, jis jau po 
9 dienų turėjęs miestą apleisti. 
Šalčiai buvę tokie negirdėti, 
kad apie juos galima daug ste
buklų prirašyti. Medžiai giriose 
nuo šalčio sprogdavę nuo apa
čios ligi viršaus. Barzda, anta
kiai ir blakstienos nuo garo 
taip apledinėdavo, kad nei pra
simerkti nebuvo galima. Ghilli- 
bertas matęs vieną rytą ant už
šalusio ežero ant ugnies pasta
tytą puodą, kurio viename šo
ne vanduo viręs, kai antrame 
šone vanduo ligi ledo įšaldavęs 
(?). Ir jo paties pirštai prišalę 
prie sidabrinės taurelės jam se
miantis vandens atsigerti.

Iš Did. Naugardo, turinčio 
40,000 raitelių ir nesuskaitomai 
daug pėstininkų, kuris dažnai 
skelbdavęs karus savo kaimy
nams, jų tarpe ir Livonijos po
nams, riteris išvažiavo, norėda
mas pasaulio pamatyti (pour 
veoir monde) į kitą rusų kuni
gaikštystę, į didelį sustiprintą 
miestą. Tas miestas, pagal jį bu
vęs labai tvirtai apsistatęs mū
ro sienomis, su bokštais, turįs 
labai didelę pilį, bet į kurią 
joks atviras krikščionis (franqu 
chrestien) negalįs įeiti be gyvy- 

niai. Žymios pagalbos susilauk
ta techniškam darbui iš lietu
viškų talkų. Talkininkai atidir
bo tūkstančius valandų. Dau
giausia dirbo Stasys Staniškis 
ir Kazimieras Jasėnas. Archyvo 
vadovybė juto ir lietuviškos 
spaudos pagalbą.

PLA renka archyvinę, bib
liotekinę ir muzėjinę medžiagą. 
Archyvini skyrių sudaro įstai
gų bei organizacijų protokolai, 
bylos, dokumentai ir kt. Jau da
bar kai kurių kraštų lietuvių 
veiklos pėdsakam susekti yra 
vienintelis šaltinis. Dažnos Vo
kietijos stovyklų bylos jau da
bar yra įdomesnės už romanus, 
o jos bus dar įdomesnės ir ver
tingesnės tada, kai iškeliaus iš 
šio pasaulio gyvieji liudininkai.

Bibliotekinis skyrius turi dau
giau 400 pavadinimų lietuviš
kos periodikos ir apie dvyliką 
tūkstančių egzempliorių knygų 
bei brošiūrų, šiam skyriui ten
ka ir visa siunčiama Lietuvių 
Bibliografijos Tarnybos spau
da.

Muzėjinis skyrius turi ant
spaudų, organizacijų ženklų, vė
liavų ir kt. čia auga ir Lietu
vos atsiminimų skyrelis su vals
tybine vėliava, šaulių vėliava, 
audiniais, mezginiais, “Maisto”

LIETUVOJE
Mokesčiai už sklypelius

Iš Valstiečių Laikraščio (lap- 
krič. 13) paaiškinimų matyti, 
kad Lietuvoj už sodybinius 
sklypus (daržus) imamas žemės 
mokestis po 35 kapeikas už 
arą, o jei kas yra gavęs sklypą 
didesnį, negu numatyta, tas mo
ka dvigubą mokestį. Tad už 
normalų (0.6 ha) sklypą reikia 
mokėti 21 rublius kasmet.

Nepriklausomoj Lietuvoj vi
dutinis žemės mokestis buvo 
pusaštunto cento už arą. Dabar
tinės kapeikos vertė apytikriai 
yra kaip cento. Tad už žmo
nėms paliktus naudotis sklype
lius dabar imami maždaug pen
keriopai didesni mokesčiai. Lie
tuvos valstybė už visą žemę- su
rinkdavo apie 18 mil. litų, o da
bar už nepilnus penkis jos nuo
šimčius surenka apie 7 mil. rub
lių. (Elta) 

bės pavojaus. Koks pavojus čia 
buvo ir kodėl jis negalėjo įeiti, 
jis neparašė. Iš jo rašinio ne
matyti, kad Pskove jis būtų 
taip pat vaišintas kaip did. Nau- 
garde. Pskoviečiai, matomai, 
jam nepatikėjo, kadangi jis at
vyko iš Pskovui priešingo Did. 
Naugardo ir prieš tai buvo lan
kęsis pas Prūsijos ir Livonijos 
Ordinų riterius. Jis tik pažymi, 
kad Pskovo vyrai nešioja ilgus 
plaukus, o moterys dėvėjusios 
galvos užpakalyje nelyginant 
šventųjų diademas.

(Bus daugiau) 

fabriko pavyzdžiais, Baltijos pa
jūrio gintaru, smėliu ... net 
duonos žiauberėle.

PLA veiklą subsidijavo 
(1948-1955) Vlikas iš Alto jo 
reikalam skiriamų p i n i gų. 
1956-1957 sušelpė JAV LB Cen
tro Valdyba, 1958 — JAV LB 
Kultūros Fondas, 1959 — nie
kas. Nuo 1960 išlaidas apmo
ka JAV LB Centro Valdyba.

Kaip jau pradžioje minėta, 
Archyvui patalpas davė šv. Ka
zimiero seserų vienuolynas. Pri
reikus PLA užimamų patalpų 
vienuolyno reikalam, nuo 1962 
balandžio 1 teko 31 mėnesį nuo- 
muoti privačias patalpas, mo
kant 100 dol. mėnesiui, šiose 
patalpose įstaiga smarkiai pa
augo, nes buvo gauti dideli kie
kiai medžiagos. Todėl patalpų 
ankštumas ir nuomos didumas 
vertė ieškoti naujos vietos. Nuo 
1964 spalio mėn. priglaudė lie
tuvių jėzuitų vienuolynas. Tuo 
tarpu PLA rinkiniai talpinami 
Jaunimo centre ir vienuolyno 
nupirktame namelyje. Ateitis 
puiki, nes jėzuitai paskelbė nau
ją statybą, kurios planuose yra 
pramatytos ir tinkamos patal
pos archyvui.

Per dvidešimtmetį PLA smar
kiai išaugo, ypatingai, kai pri-
glaudė Tautinį Lietuvių Muzė- 
jų, priėmė tautosakininko J. 
Būgos palikimą, atsigabeno pro
fesoriaus dr. K. Pakšto biblio
teka, gavo kun. dr. Juozo

BRANGŪS
Tarsi matosi didingas švie

sus vaizdas galvojant, kiek 
daug širdžių patirs ramaus dva
sinio džiaugsmo Kristaus gimi
mo švenčių dienomis.

Nesuprastumėm tačiau tikro
vės, jeigu visur matytumėm 
tik šviesą, džiaugsmą. Ir krikš
čionių vardu atžymėtų kiek 
daug šeimų be krikščioniškos 
dvasios, be tikro džiaugsmo. 
Kiek daug jaunimo, kurio nie
kas neišmokė pažinti ir sekti 
natūralius ir krikščioniškus gy
venimo pagrindus, kuris auga 
ir bręsta be dvasinės šviesos 
ir be šviesios ateities. Mūsų lai
ko žmonijos horizontuose juo
di yra ne tik tautų nelaisvė, so
cialiniai ir ekonominiai trūku
mai, bet ir tos bedvasės šei- Vyskupas Vincentas Brizgys

Kalėdų Jventėm New York© Rockefeller Center pasipuoiė trubadūrų sta
tulom. Nuotr. R. Kisieliaus

Prunskio, prel. Mykolo Krupa
vičiaus bei Pijaus Žiūrio bi
bliotekų dalis. Dabartinis tur
tas talpinamas 57 spintose ar
ba lentynų junginiuose. Dalis 
medžiagos laikoma dėžėse. Kad 
Archyvas būtų tinkamai tvar
komas ir patogiai prieinamas 
pasinaudoti, pagal apskaičiavi
mą, reikia apie pusantro tūks
tančio kvadratinių pėdų, kai 
tuo tarpu nė trečdalio neturi. 
Tačiau tas neturi sulaikyti 
nuo istorinės medžiagos siunti
mo, nes kun. J. Kubilius, Jau
nimo centro direktorius, nuo
širdžiai globojąs šią ištaigą, vis 
suras vietos dar daugeliui spin
tų pastatyti, iki bus pastatytos 
tinkamos patalpos.

Kiekvienas dalykėlis, nors ir 
menkiausias, liečiąs lietuvių gy
venimą ar veiklą, priimamas 
su dideliu dėkingumu. Renka
ma medžiaga ir saugoma be 
pasaulėžiūrinio skirtumo. Nebo- 
jama kurios pasaulėžiūros as
mens ar sambūrio veiklą liudy
tų. Svarbu tik, kad istorinė me
džiagą liestų Lietuvą ar lietu
vius. Kiekvienas dalykėlis yra 
pakvituojamas, metrikuojamas 
į specialiai tam reikalui at
spausdintas knygas ir katalo
guojamas.

PLA buvimo naudą daugiau
sia pajuto tie asmenys, kurie 
buvo mokęsi Vokietijoje ir pra
žudę mokslo dokumentus, čia 
jie rado savo dokumentų dub
likatus. Jau susidarytų didokas 
būrys asmenų, kurie rinkosi 
medžiagos rašomiesiem straips- 

(nukelta į 5 psl.)

LIETUVIAI
mos, be dvasinio išauklėjimo 
paliktas jaunimas. Visi kartu 
tie trūkumai yra grėsmė mūsų 
laiko žmonijai, o dar daugiau 
jos ateičiai.

Žmonijai reikia platesnio ir 
gilesnio dvasinio atgimimo. 
Kristaus gimimo vaizdai ir pri
siminimai tepažadina kiekvie
ną pasitikrinti, kiek sekame gy
venime jo Evangelijos žodžius 
ir dvasią.

Visiem nuoširdžiai linkiu 
Kristaus gimimo šventėse pa
tirti daug šviesos ir džiaugsmo.

Tebūna pilni Dievo palaimos 
jūsų 1967 metai.

Su nuoširdžia Jums meile 
Kristuje
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MERRY CHRISTMAS

Sveikina visus Kalėdų ir Naujų Metų proga
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Linksmiausių Kalėdų Švenčių.LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ

‘Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio1

««W

BROCKTON CREDIT UNION

Telephone 586-2080
JONAS SVAGZDYS, Manager

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

BUCKLEY & GRANT

happy holidays
Nailonai Trenton, N J.

EX64555

(516)

194 Main Street 

NASHUA, N. H.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

mūsų kfi jentams ir draugams

Merry Christmas and a 
Happy New Year

FLEMINGTON N.J.
201 ST 2-5514

Linksmų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų 

kiijentam. Jfciki B bankas.

68 Legion Parkway, Brockton, Mass. 
Hours: 9 AM to 5 PM Monday thru Friday

L a»ųt G. |IFG. AND BEPAIR CO. 
f 1521 46th. Street -----

North Bergen. NJ.
Gali 201 867-8961

, CIRCLE
DINER

Open 7 Days a Week 
We Cater to the FamilyLINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 

Complete Body and Fender Work Cars Refinięhed 
Insurance Work — Insurance Estimates

Olympia Restaurant
152 West Pearl Street, Nashua, N. H.

PHYLLIS ZAJAUSKOWSKI ir ELSIE JACQUES, sav.

Nashua, jfew Hampshire
x Ėst. 1851

83 MAIN STREET, BROCKTON, MASS. 
583-4520

428 High St 
(Near Academy) 
NEWARK, N-J. 

Cafl 201 631-9803

Gty Line 
Lumber Company 

241-02 Francis Lewis 
Blvd 

ROSEDALE, L. L 
LA 8-6630 * 

~ 516 CU 5-8656

ESSO STATION 
610 N<x Main St-, Brockton, Mass.

20^ School St. Brockton, Mass. — Tel. 583-7373
X o

Parduodame tikietus įvairių oro linijų, traukinių, laivų ir Lt.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

LINCOLN - MERCURY - COMET - GOUG AR 

1724 So. Main Street, Brockton, Mase. 
TeL 586-1940

The
SECOND NATIONAL BANK

LINKSMŲ. KALĖDŲ- ŠVENČIŲ -■ - 5 
linki visiems ”

Merry Christmas and a Happy New Year

Crosby Supply Co.
Plumbing and Heating — Benjamin Moore Paints 

228 No. MonteJlo St., Brockton, Mass. — JŲ 6-7974

FITZMAURICE 
AUTOBODY SHOP

RALPH ir DOLORES TAMOLONIS, Savininkai

1724 So. Main St “RL28” Brockton, Mass.
Bus. Tel. JU 6-1719 Res. — JXJ.7-i367

Limits in Single Name Accoųnts $10,000.00 
Limits in Joint Name Accoųnts $20,000.00

Varaiah*— Complete 
eetectkm et wallpapera 
hųut - Schumacher - Lenox 
Ittest Main St Būt btip 

1-7CT5

22 Legion Parkway, Brockton, Mass. 
Tel. 586-2521

John H. Gordon
\ ~ ..

INSURANCE AGENCY INC.

106 Main Street, Brockton, Massachusetts

švenčių ir 

tffrmingų 

Naujų Metų!

•J
-B8 8 ulwwwwwww

. r-*■*> ->'• ,
IJnkmūausių Šventų

Al and Vic’s Gulf Statidp
.736 No. Main Sūreet > ■

Rodrick Supply Co.
Plumbing - Heating - Hardvvare . 

108 Ames Street, Brockton, Mass. — Tel. 588-5140

Ali State 
Ecpiipment

M NmIhb
200 Main Street — Nashua, New Hampshire 

889-2123

‘Tour Doonvay to Saving^*

“Our business is your security” —■ Padarmne naujus raktus. 
F. E. Johansson, Pirop. —? ■ Tel. 586.1^62

30 Ward Street, Brockton, ■

217 U. S. Highway No 46 

SADDLE BROOK, N. J. 

CaU 201-478-3605

TOM and IRVS CAR CARE

Open 6 Days a Week 
We Do General Auto Nepaira

Naujų Metų

■ ■■ AHE3PAC3AJB
* 171 West Pearl Sfereet, Najhua, N. JL

100 copies 8^*11 
20 B*. Bond 

$330
(LineCopy—readyfor Oamera) 

VaDey Stream 
583 W. Merrick Rd. 

LO 1-0045

NASHUA FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOOATION

Seasmn’s Greetings

East Islip Paimt 
and Wallpaper

MERRY CHRISTMAS
and happy New Year to our Brockton Lithuanian Friends!

Louis Benjamin Travel Agency

SEASONS GREETINGS

i



LIETUVIŲ FONDO REIKALU

V. ALSEIKA

KAZIMIERAI J. GUSTAITYTEI- JONYNfcNEl

VISI BENDROM JĖGOM

KAZIMIERAI J. JONYNIENEI

JUOZAS ANDRUŠIS

GRAŽINĄ ŠIMUKONIENĘ,

daugiau 
medžiaga 

mokslo

mirus, jos vyrą, mūsų giminaitį, prof. V. K. Jonyną, duk
rą Giedrę, seserį Gražiną, brolį Algirdą ir kitus velionės 
artimuosius giliai užjaučia ir kartu liūdi

ANTANINA ir ANTANAS BENDERIAI

jos Šeimą ir artimuosius, Tėveliui Kanadoje mirus, liūdesio 
valandoje prisimena

REGINA ir VYTAUTAS ABROMAIČIAI

TtVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BU1LDING FUND) 
MO BUBHWICK AVĖ, BROOKLYN, N. V. 11221

• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI

Kongreso te 
rencijos, kurių 
temos temągįj 
laikymas įšęšvų

Medžiagą siųsti ar rašyti* ad
resu: Pasaulio Lietuvių Archy
vas, 5620 So. Claremont Avė., 
Chicago, UI. 60636. VA.

Mieli Broliai ir Sesės Lietuviai .-komitetai. Jie verbuoja nau- 
_ Turbūt.nėra nė vieno laj^ji&narius ir renka įnašus. Apie 

vajams pasaulyje lietuvio, lov jų Veiklą taip dažnai špail- 
ris' skaito mūsų spaudą, kad ne- girdime.
žinotų Lietuvių Fondo ir jo fPaaukoję nemažiau šimto do- 
tikslų. Mūsų laikraščiai dažnaitampa LF nariais. Kiek- 
apie fondą rašo. 1 
remti ir stoti į jo narių eį- 
les. Kiekvienoj didesnėj lietu
vių kolonijoj veikia LF vajaus

K4 PASIRYZOME —[VYKDYSIME!
DABAR YPAČ REIKALINGA JŪSŲ AUKA 

ŽEMES SKLYPUI PIRKTI J #

centrui suaukojomingas kongreso užbaigimas 
dainų ir šokių festivaliu. Jame 
pasirodys Pietų Amerikos lie
tuvių chorai ir tautinių, šokių 
ansambliai. Po programos jau-

Gruodfio 26, 27, 28 ir 29 rimpnėnmus paįvairindami' 
Dainavos stovyklariotejeįvyks
ta ideologiniai kūnai Amerikos 
ir Kanados vyresniesiem moks
leiviam ateitinmkam. -•.

Kursų programa prasideda 
gruodžio 26 d. 12 vaL pietumis 
ir baigsis gruodžio 29ptetunūs. 
Šių kursų metu stengsimės ar
čiau susipažinti su ateitininkų 
ideologija, peržvelgti dabarties 
statomus reikalavimus ir nusi
statyti darbo ir veiklos gaires a- 
teičiai, pasiruošti? jubiliejiniam 
metam, paskaitas, diskusijas, ir

jimo reikalais.
Rimantas PauliUkonis savo 

darbovietės siunčiamas, lapkri
čio 12 išvyko į Argentiną, kur 
išbus pustrečios savaitės. Tiki
si aplankyti Buenos Aires lietu
vius.

Kultūros Klubo nauja valdy
ba išrinkta lapkričio 20 Mairo
nio parke po kariuomenės mi
nėjimo, kurį buvo surengę 
skautai. Pirm. A. Venclauskui 
atsisakius, naujon valdybos iš
rinkta L. Jokubauskas, G- čės- 
naitė, V. Matulevičiūtė, S. Staš- 
kaitė ir D. Glodąs. Valdyboje 
daugumoje jau yra jauni žmo
nės. Pr.

- WORCESTER,MASS, 
J LB tradicinė vakarienė 
ir koncertas buvo lapkričio 19 
Maironio parke. Programai va
dovavo Pr. Račmkaitis, A. Da- 
brilaitė ir R Jokubauskas. Pro
gramą atliko solistas P. Jaku
tis ir jo sesuo pianistė- Koncer
te dalyvavo ir solisto tėvai bei 
brolis su šeima. Programą at
liko labai gerai. Tai retas toks 
koncertas Wbrcesteryje. Salę 
vakarienei ir koncertui nemo
kamai davė Maironio parkas, 
kuris virsta Worcwterio lietu
vių kultūriniu centrų.

Organaadjy ®ruo’
nė su menine' programa ff šo- džk> A tarės Vasario 16 minę- 
kiaįs. Gros Lietuvių centro or
kestras.

— M. E. .Galvanauskas, Ave- 
nue de Marlioz, Le Longchamp, 
Aix-des-Badns, Savoie, France.

Apsilankius teko plačiau pa
sikalbėti ir užrašyti į garsinę 
juostą įdomius jo prisiminimus, 
ypač įęknpūs pasakojimai apie 
Pozdniakavą ir Dekanozovą.

Chicagojė yra kilęs suma
nymas surašyti jo veiklos atsi
minimus. - Šiem atsiminimam, 
žinoma, pats E. Galvanauskas 
gali duoti daugiausia medžia
gos; be to, yra daug jo bend
radarbių. - .

Kalbėdamas apie nutautėji
mo pavojus, E. Galvanauskas

Vokietijos nuvažiuoti į Prancū- 
J^angūzijos Alpes, kur 

Aix4ęs-Bains kurortinėje vieto
je gyveną Ernestas Galvanaus
kas su žmona. Įsikūręs jis prie
miestyje pas giminaičius, pas 
žmonos anūką Blonde.

Galvanauskui lapkričio 20 su
ėjo 84 metai. Tai gražus am
žius. Iš tų metų daug skirta Lie
tuvai, lietuviškai veikim. Antai 
jau 1902, baigęs Mintaujos gim
naziją, šis Vabalninko valsčiaus 
jaunuolis stebino visus savo 
veikla. Nuo 1919 jis įsitraukė 
į nepriklausomos Lietuvos po
litiką. Buvo lietuvių delegacijo- dradarbiai ir bičiuliai prisimin- 
je taikos konferencijoje, steigė tų jį ir jam parašytų. Adresas 
informacijos biurą, tris kartus 
ėjo užsienio reikalų ministerio 
pareigas, buvo finansų ministe- 
riu. Steigiamasis seimas, lito į- 
vedimas, žemės reforma, uni
versiteto steigimas, Klaipėdos 
teisių gynimas Ženevoje, Briu
selyje — tai valstybinio darbo 
laukai, kuriuose E. Galvanaus
kas paliko savo pėdsakus.

Trejus metus buvo pasiunti
niu Londone, nuo 1927 įsikūrė 
Klaipėdoje, buvo uosto direkto
rius, organizavo darbininkam 
pigiuosius butus, buvo Preky
bos Institute direktorium. Nuo 
1939 vėl grįžo į politiką, buvo

Ragina fondą viena įnešta fondan šimtinė na
riui suteikia vieno balso teisę 
visuotiniame LF narių susirin
kime. Įnešta LF suma nurašo
ma nuo pajamų mokesčių.

LF siekia sutelkti vieną mi
lijoną dol. Reikėjo virš 4 me
tų didelių pastangų ir kieto 
darbo, kol fondas pasiekė 300 turi gyvą tautinės -valstybinės 
tūkst. dol. pagrindinio kapitalo. z savigarbos pajutimą ir į šį krei- 

Rudeniui besibaigiant teko iš finansų ministeriu A. Merkiojki šiol iš fondo pelno (nuošim- pimąsi atsilieps savo gausiais į- 
vyriausybėje. Tuo pačiu minis- čįų) yra paskirta 20 tūkst. do- našais. Parodykime, kad esa-
teriu teko būti ir. J. Paleckio -jerių lietuvių švietimui,, moks- me verti garbingo lietuvio yar-
“liaudies vyriausybėje”. Dėjo lui, kultūrai .remti, lietuvybei do, kad sugebame didžiuosius
pastangas išsaugoti litą ir kraš- skatinti bei ugdyti. Kai fonde tautinius darbus įvykdyti. Visi
to ūkį. Pamatęs, kad okupantm. feis milijonas, .tada minėtiem 
visa grobia ir plėšia ir litą kei- tikslam kasmet bus galima skir- 
čia rubliu, jis pasitraukė į va- ti* nemažiau 70 tūkst. dol. Tad 
karus. ~ matome, koki svarbų darbą at-

Pokario -metais nemaža laiko lieka LF. Jis stato gyvąjį Lie- 
praleido Madagaskare.
atsikėlė į Prancūziją, čia jis gy- švietimą-mokslą, kad mūsų jau- 
vena labai vienišai, retai J” 
aplankomas. Vargina akių ir žemei ir remia 
kojų sutrikimai, sunku tvar- kad pasaulis žinotų, jog lietu- 
kyti asmeninę korespondenciją, vių tauta yra gyva ir siekia at- 
Būtų gražu, kad buvę jo beri- gauti iš jos atimtą laisvę. Kas 

gali iš mūsų būti priešingas ar 
abejingas šiem kilniem LF tiks
lam?

, Stokime .visi į LF šeimos na
rių eiles ir jį remkime, verbuo

dami naujus narius, talkinin
kaudami vietos LF vajaus ko
mitetam, rašydami apiefondą 
spaudoje ar skelbdami jo svar
bą radijo bangomis.

LF vajaus sąjūdis jau yra 
Įsisiūbavęs. Padarykime jį vi
suotinu. Nei vienos laisva
jame pasaulyje lietuvio šeimos, 
nei paskiro lietuvio neturi likti 
vienu ar kitu būdu neprįsidėjų- 
siu prie LF ugdymo.

LF vadovybė giliai tiki, kad 
lietuviai išeiviai savo širdyse

' (atkelta ii 3 pslj
&m bei paskaitomi 

' daug asmenų buvo 
te mažiau aprūpinti 
košiamiem darbam 
feipsnhii gauti. O ateity ši įstai
gą dar labiau galės tam reikalui 
šlamuti, nes> medžiagai gau
siant, bus lengviau susirasti 

t mvo darbui reikiamąją.
> įstaigai vadovauja direkto
rius Vincentas Liulevičius (dir- 

nuo 1946) ir skyrių vedė- 
Stdsys Staniškis (sekreto- 

' rite, nuo 1952), Kazimieras Ją- 
. ąiįias (istorinės medžiagos te - 

ilhtorizacija, nuo 1961 gruo
džio) ir Česlovas Grincevičius 

• i.{MhHotekos Vedėjas, nuo 1966

kai praėjusiais metais lietuvių 
katalikų
5000 dol., kurie įgalino Lietu
vių centre įruošti didžiulę salę. 
Lietuviam katalikam Adelaidėje
vadovauja kun. Antanas Kaz
lauskas, MIC.
- — Inž. Algis Gečys, iš Pitt- 

ladelphijos, tarnybos reikalais 
buvo nuvykęs į savo bendro
vės fabrikus prie Toronto. Be
lankant fabriką, sprogo katilas 
ir jį sužeidė, apdegino galvą, 
rankas, pečius. Gyvybei pavo
jaus nėra. Paguldytas ligoninė
je, kur teks dar ilgesnį laiką 
pabūti.

sario 2^ Bactete Ajres ąMe, mo 
Argestenoje. Susibūrus viso Ar 
merikos fcptpiento lietuviš
kam janąTmm, šiuo Jąmgresu 
bus užbaigti jaunimo metai 

jaunimo metų užbaigimas 
vyką šia tvarka:

1. Studijų savaitė vyks nuo 
gansin 27 iki vasario 2 Vilią 
EUsa, marijonų vasarvietėje. 
Kviečiami dalyvauti viso pasau
lio lietariąi jaunuoliai ir jau
nuolės. Rašyti adresu: Jaunimo 
komisijos vadovybė, ^Mendoza 
2280, Avellaneda Bs. As., Ar
gentina.

2. Ketvirtasis Pietų Amerikos
lietuvių kongresas vyks vasa- 
rio 2-5. • . ;

Vasario 2, ketvirtadienį — 
.svečių registravimus lietuvių 
parapijoje, Mendoza 2280, A- 
vellaneda. 7 vai. vak. lietuvių 
parapijos bažnyčioje iškUmin- 
gos atidarymo pamaldos. Po jų 
prie lietuviško kryžiaus pade
damas vainikas. Vėliau salione 
kongreso atidarymas, garbės 
prezidiumo sudarymas ir susi
pažinimo vaišės.'

Vasario 3, penktadienį — 
9 val. studijų pradžia. 12 vaL 
pietų pertrauka. Apie 5 vaL po
piet studijų tąsa. Kraštų dele
gacijų pranešimai bei pasiūly
mai Vakare Lietuvių Susivieni
jimo patalpose meno vakaras 
su vaišėmis svečiam.

Vasario 4, šeštadienį — 9 v. 
tęsiami studijų sekcijų darbai 
lietuvių mokyklos patalpose 
Po pietų darbų tąsa ir iš
vadų pristatymas rezoliuci
jų komisijom. Vakare Lie
tuvių centro patalpose 
tradicinė argentiniška vakarie-

pastebėjo, kad/ Lietuvos laisvi
nimo darban turi įsijungti jau
nimas. Jis turi perimti vado
vavimą. Pats išlaisvinimas pri
klauso nuo to, kiek pati tauta 
bus atspari ir ištverminga, pri
klauso ir nuo Europos raidos.

Siunčiu auk*-------- statybų fondui ir praiau
•ebnų t mūšų ntinniuoatas |:
□ GarMa fundatarlaa (t 1602) Q Amt)
□..Fbndatortaa (2102) Q R*rM

Vasario 5, sekmadienį —11 
vai. Buenos Aires miesto ka
tedroje Iškilmingos kongreso 
darbų užbaigimo pamaldos. Po 
jų laurų vainiko padėjimas 
prie Laisvės piramidės, Pla- 
za de Mayo. Po to pietų per
trauka, po kurios svečių pavaži- 
nėjimas po Buenos Aires mies
tą. 6 vai. vak. Buenos Aires 
miesto San Martin teatre iškil-

Dąlyvaųtj gali visi moksteA 
viai ateitininkai iš Amerikos . 
Kąnados. Dėl riboto vietų skai
čiaus MAS centro valdyba pra
šo registruotis tik pareiginguo
sius narius, kurie kursuose ryž
tasi aktyviai dalyvauti. MAS c- 
tro vaktyba siūlo atskirom kuo
pom siųsti po vieną atstovą 
nuo kiekvieno kuopos narių 
penketuko (kuopa su 100 
narių siunčia nedaugiau kaip 
20 stovyklautojų).

Kursų mokestis vienam daly- 
viui~— lt dol. už tris dienas 
(registracija, maistas ir nakvy
nė). šiuo raginame kuopų val
dybas betarpiai ar per vyres
niuosius ateitininkus pagelbėti 
moksleiviam tiek .kelionės tiek 
kursų išlaidų padengime.

MAS Centro Valdyba

kartu statykime Lietuvai gyvą
jį paminklą — Lietuvių Fon
dą ir tuo būdu įamžinkime sa
ve Lietuvos istorijoje.

Iki milijono dar trūksta apie 
dabar tūvai paminklą, finansuodamas 700 tūkst. dol. Tą sumą LF 

vadovybė siekia sutelkti (su pa 
ko htmas išliktų gyvas savo tėvų sižadėjimais) iki 1968 jubilieji- 

kultūrą-mokslą, nių metų pabaigos. Prasmin
giausiai ir> Įspūdingiausiai lie
tuviai išeiviai atžymėtų Lietu
vos Nepriklausomybės atgavi
mo 50 metų jubiliejų, užbaig
dami telkti iki tų metų pabai
gos milijoną dolerių LF.

Laiko liko nedaug . Siekia
ma suma nemaža.

Brangūs Lietuviai! Visos vil
tys dedamos į Jus! Nepalikite 
abejingi šiam kvietimui. Siųs
kite savo Įnašą tiesiog LF val
dybai (6643 So. Maplewood 
Avė., Chicago, Dl. 60629) arba 
įteikite vietiniam LF vajaus ko
mitetui.

Lietuviu Fondo Taryba 
ir Valdyba

tą. Vte metiniai išvyksta na- 
mo. Jų kelionės reikalus tvą| 
ką gj&ąazips į vadovybė. Gnte: 
dįo 21, prieš išleidžiant mo- 

pcinite namo, jiem rengiamos 
Kūčių vaišės su programa, ku
rią, vadovaujant akt. B.Kerbe- 
lięnei, atlieką patys mokiniai. 
Po vaišių didžiojoj gimnazijos 
salėje Įvyks operos solisto Stf 

' šio Liepo religinis koncertas.
Jis giedos daugiausia Kalėdų; 
šventei pritaikytus kūrinius —. 
lietuvių įr kitataučių kompozi
torių. Solistui akomponuos Vy* 
tenis Vasyliūnas. Mokiniai pi): 
atostogų Į gimnaziją grįžta sau- 
sio 8 vakarą. Pamokos prasi
deda sausio 9 rytą.

— Prof. Antanas Maceina pa
rugė spaudai vokiečių evangel 
kam skaitytas paskaitas “Sovie
tinė dorovė ir krikščionybė”. 
Dabar Miunsterio universitete 
skaito religijos filosofijos kur-, 
są. ŠĮ semestrą kalbės apie 
Dievą, kitą semestrą apie žmo
gų santyky su Dievu ir kįtą 
rudenį apie pasaulį santyky su 
Dievu.

— ALSS Literatūros Fondas 
užsilikusius savo spaudos leidi
nius išparduoda šiomis kaino
mis: K. Bielinio, “Dienojant” 
ir “Penktieji metai” — po 2 
dol., “Teroro ir vergijos impe- 
rija Sovietų" Rusija” -2^ čL, 
S. Kairid “Lietuva budo” - ir 
“Tau Lietuva” — po 2 doL 
Kreiptis: J. Vilkaitis, 1641 0- 
cean Avė. Brooklyn, N. Yi 
11230.

— Liet. Kat. Mokslo Akade
mijos centro valdyba šiais me
tais padarė tris posėdžius, ku
riuose buvo svarstoma Akade
mijos septintojo suvažiavimo 
klausimas. Akademijos metraš
čio ir kitų “Negęstantieji ži
buriai” serijos leidinių paruo
šimas ir spausdinimas, naujų 
Akademijos židinių steigimas, 

- eventualus “Rūtos” d-jos, ka
daise veikusios Šveicarijos Fri
burge, archyvo perėmimas ir ki
ti klausimai.

— Prel.
tarp Škotijos lietuvių dirbąs jau 
32 metus, vietos lietuvių pa
gerbtas 70 m. amžiaus sukak
ties proga. Jubiliatas gavo 
daug sveikinimų ir dovanų, o 
Šv. Sostas prisiuntė palaimini-'



Seasons Greetings

OR 5-5400

WONDER BREAD

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

(617) BE 2-5100

Sam D’Aprile

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.

PAUL H KRAW

m**************

Advokatas Jonas J. Grigaitis

SUPPLY

516 PA 7-3650

for: cutting,

Holy Nąrtie Province

HOPE, N J. Best Wishes for a Merry Christmas and a Happy New Year201 - 459-4200
Call WA 4-3740

We send holiday urishes to one and all 
from our Faculty and Student Body.

MASON CONTRACTOBS
1907 Bellmore Avenue 

BELLMORE N. Y.

1117 Jericho Tpke 
COMMACK N.Y.

Merry Christmas and a 

Happy New Year'

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Vaitkus Funeral Home

NATIONAL 
BANK

Call 
516-221-2255

TTke K.ey to our Success is You — our Satisfied Customers

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

TRANS - ATLANTIC TRAVEL SERVICE

Bruno’s Samovar, Ine.
1112 Washingtoh St., Norwood, Mass.

BRUNO M. DAVIS, savininkas
■ - Y- »• ’ '

(914) WH

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų linki 
visiems geros valios lietuviams 

Norvvood, Mass.

ST. DOMINICK’S INSTITUTE
200 rVY STREET, BROOKLINB, MASS.

Conducted by Roman Congregation of St. Dominic

VIKTORAS VA1TAITIS.
■ savininkas

Ogden Road, Mantua, N.J. — 609 - 468-0216

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ

Imki

67 Sanford Street, East Orange, N. J.

Gailai-673-4488

; < 1118VąshmgtoąStreet
j • C'-’
S '♦ STANLEY
"V- - I • •- L'-; ♦. A. - -

Merry Chriatmas ąnd A

24 Weld Avenue, Norwood, Mass. 
TeL 762-0791

ALEKSANDRAS NAVICKAS ir sūnus, sav.

^Lietuvių Amerikos Piliečių Bendrove
-r Sekretorius; Iffdhiūs Kovas, 25 Sunset Ave., NorvoodMass. 02062

Merry Christmas Peace on Earth Good Will Towards Men 
Mimui to Moteto »

Season’s Greetings — Linksnių švenčių linki

K Street Tap
" 249 K Street, So. Boston, Mass.

Kristaus Gimimo ir Naujų 1967 Metų švenčių proga sveikina visus 
ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young

Spedaiizmg m Metalwork Lubricants for: processing hard metai; 
stainless sted, chrome, niekei, Inconel X, etc. 
broaching, drawing, Swiss automatic

63 W. Palisade Avėnue Englevvood N. J.

Dial 20L-567-2249

Bjorn Sigurdaon 
and\

Sam Rodland

Linki linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Meni

. S. Bąrącewicz & Son 
FUNERAL HOME

Juozas Baracevvicz, laidotuvių direktorius — Notary Public

254 W- Broadway, So. Boston, Mass. — Tel. 268-2590

į .»**'. *’ "?»* ~jĮ,

. Y:., v >■ ■ - .?

MerryChristmas and •
? 'r A ■ y.

Happy New Yew: ;

fMLpEOHN0SBAKERY
■ , ■>;<.

!6Barker Ąve. ,
? White PUins» N. Y.

For the Ftaeet of Oats
The Key to Oer Sdcceos 

!• You 
Our Satisfied CMtoėners

T Eschange Place !

Jersey City

315 E Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Call CT 6-2235 

Forrea

Mlniater Prov.:
Very Rev. DONALD HOAG, O. F. M,

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ
’ v ■" * /-■’i -

< . • linki >

JUOZAS c
- — Patarnauįa dienĄ ir naktį. - ;

CONSTRUCTION 
COMPANY 

Carpester Cbtotractors 
Indūstrial Institotional 

Ccnhmercial

SAM GOODY, INC. 
įto^d’s Largest Record and Audio Dealer 

(Stores throughout Metropolitan Area)

SU HMM AveMe 
NFWAKK,N.J. 

261-8S4-69M

GOLDEN HORN 
RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

We ha ve Banguet fiacBities 
for the finest of food 
featuring Shiskabab C

WATKINS GLEN, N. Y. 
Franciscan Fathers

Principal Rev. EMIL RAKOVVSKI, O. F. M.
< i «'■ ' - ■' ' ' ’ ' ■ ' -* '■**'. ■ - ■*, t

Wę serui HoĮi^ay Wii^ies to one and. xtU! 
—• FranciscanFathers

tris Restaurąnt ąnd Grille, Ine.
92 Central Street, Norvood, Mas. $ 
Costas, Petros & Peter TINGOS

■ ■ » ■ —■
- . ■ ??'. •» 1 . - f

Kalėdų ir Naujų Metųšpeh&ų proga sveikina vims

GILBERT PHOTO SERVICE
< < Y% Į' ‘ 9

61 W. 22nd Street New York City

706 6th Avenue New York City

PRANAS VAITKUS, 
laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį. 

NotaryPublic

197 Webstor Avenue, Cambridge, Mass. — Tel. TR 6-6134

Sfasons Greelingt to all our Friends and Depositors

FlftST NATIONAL BANK

TeL 452-7361

VLADAS PAULAUSKAS 
ir šeima — savininkai ,



UTOPiADELUX CLRANERS

115 Pine St. Paterson, N.J.
491 West Side Avė. VALLEY VIEW MANOR

LE PER1GORD RESTAURANT
Call 201 278-7971

A Home Away from Home

Everittstown Road
DANKO AND DEV1TO

201 996-4112

WHITNEY DUPLICATING

CHECK COMPANY

VIA MARGUTTA406 W. 31 Street

Call 201 525-9664.
Call LA 4-6277

Happy New YearROLES SERVICE STATION INC. AL4-7630

WHAM PETROLEUM CORP.

Catering for all Sodai Events 1865 Mayflower Avė.
MIU.BURN DELICATESSEN

1269 First Avė. N.Y.C. N.Y.

Cafl TA 8-7500

CROŠSROADS RĘST

705 Park Avė,

Call 201 756-1605

GEM MILL WORK

11 North Fifth Avė*

Mt Vernon, N.Y.
MR.BRUNOPHILLIP HAIRDRESSING SALON

FELKS SACCONC

Call 201 672-2083

Braut. N.Y. 
Call LU 9*3800

Merry Cristmas and a
Happy New Year

Merry Cristmas and a 

Happy New Year

Merry Cristmas and a 

Happy New-Year

Merry Cristmas and a 

Happy New Year 

MARGEI DINER

Merry Christmas and a 
Z Happy New Year

Merry Christmas and a 
Happy NewYear

Merry Christmas and a 
Happy New Year

Open 6 Days a Week 
We Guarantee all our Work

ARVorkDone onPremteės 
Come Clean with Us 
We wfll Dye for You

1609 Asbury Avė., 
; Neptūne, N. j.

Dial 201 088-1526

Cafl 376-9597 
998-7776

Open 7 Days a Week. 
We do General Auto Repairs

241-21st Avė.

Paterson, N.J.
U. S. Highway No. 46 

Fairfield, N J. 
CaU 201 227-9857

KISSENA TRANSPORT INC. 
Taxis and Limousines 

24 Htanr Service 
43-77.156 Street

Superb Food 
Pleasant Atmosphere

Complete Dtnner ' 
Daily Bustnaasman apačiai 
Ali Home Styta Cooktag 

Open 7 Daya a Week 
Under New Management 

Teddy and Louie 
Cafl 914 RO 9-9844

Dining Room
11 P.M. 7

Merry Cristmas and a 
Happy New Year 

v.lp. hairstyusts

Open 5 Days a Week 
The Keyto Suceess is you 

Our Satisfied Customers

Ouality Beverages 
Imported and Domestic

Used Cars — Trucks 
Repairs of all kinds 

152 E. Main Street 
AT 60229

Finest cf French Custae 
406 RL52 St^^* 

‘ ' PL 5-6244

■eOmMMHHiMa

SOUTH AMERICAN 
AUTO BODY AND FENDER 

WORKS

Open 7 Days 
Complete Dinąers $3.95 
Complete Luncheen -1.50 

Finest Ttalian Cuisine

BOMBAY INDIA
.. ;,.RESTAVWĮT^ v..^
Exotic Foods <rf the Finest

4 465 W. 125th. St.
NEW YORK CITY

Service Statton 
82-06 Astoria. Blvd. 

Jackson Heights, N.Y. 
HA 9-8310 — 651-5252

239 West 48 St, N.Y.C.

JU 6-5151

Merry Christmas and a 
Happy Nev Year

BRENDAM WARD TRAVEL

FIELO ELECTRIC COMPANY 
34 Buckley Avė. 
Portchester, N.Y.
>914 VE 9-6380

Merry Christmas and a 
Happy New Year

ESSEX AUTO BODY

Open 6 Days a Weelc 
Body and Fender Repairg 

*■ ' ExpertReftrŠd»tag

129 John St — Hackensack, N. J. 
‘ CaU 201489-5411

■ Cha HI 3-0535

Merry Christmas and a 
. Happy New Year

' •: Open 7 Days
Fine Food and Ercellent 

Service 
We Serve a Good Cup 
« . . 3of Coffee

Family Dinners 

CaU 201 353-9826

For Integrity and DependaMit] 
- and Ethics 

Horseblock Road 11/4 milas

miTO^astnrYoa-aTas

Mtary ChB&tiBįn ąnd a
■ - ■' - Happy New Year___

JAMEB MDLAN »NCt ' 
CTr narsi Jnsnrsime 
4508 Bbtipm Tpke. 

North Bergen
Phane 291 887-8003-4

7 Berkeley Avė. 
Bloomfidd, NJL 

CaU ^1 748-7946

Seasan's Greetings .

BUCKINGHAM CHEMISTS

101W. 57 St •’ Į 
NEW YORK CITY, 7N.Y.: 

CI 7-2014

791 Rahway Avė. 

Woodbridge, NJ. 

CaH 201 634 4333

BtG WttW SMAtLS FARADISE

2294 —AVĖ- N-Y. 
AU A8820

CENTER FORD INC.

Radiators — Gaa TknMc Heatera 
Cor. mm. St and Benver Road 

Jamaica, N.Y. RĖ 9-0009

JOHN J.FEENEY RNO 8ONS 
, FPNERAL H4M4ES. ’ 

Ridgewpod NJ. 232 Franklfei Avė. 
4-2658 • . 

Prterson, NX\38Q įtek Avė. 
MU 4-4396

Every Wlsb oboerved — Air CchmL 
Cbųpds ta aH toealitieB

Washers Refrigerators Sevnng 
Machines Lamp Revriring SmaU 

j, Appliances —
* į. Ūse our Lay Away Plan 
274 Broad Avė. Palisades Park, NJ.

Can 201 947-9349

PICCOLO M0ND0 
CONTINENTAL RĘST.

PARKVILLE FUNERAL 
HOME INbORPORATED

1713 Second Avė. —(89st) N.Y.C. 
TE 1-9750

Open 5V2 Days a Week 
The Key to our Success 

is you our Satisfied Customer

Doyle’s Comers Pub. 
70 Lafayette St N.Y.C. 

962-0353

Merry Christmas and a
Ha^py Neer Yėar?.., • 

JACK KĄHN MU8IC CO. INC. 

-i Hmm et SeiMtar PtekM and ■ 
TTammmuį On*M RtbUfll

ELMI MACHINE AND TOOL 
COMPANY

» Two Bridges Road 
Fairfield, N J.

CHINA DOLL BEAUTY SALON 
Disttactive Coiffure Service 
Where Styies are Created 

Late Nite— Thur. and Fri.

AR Work Goaittteed

761 East 84th. St 
otooKiyii,

Delictouš Food at sensible prices 
Visit us far a taste treat 

In the heart et the vfllage

77 Greemvicb Avė. N^YjC.

^ 24 Minnetta Lane 
(Just tOL 6flt Avė.)

(Brown’s Garage) , 
■ Sales — Service * 
“Stfll Service with a Smile” j

BROWN'S OF 
BELLPORT, INC.

Can 201 HE 2-4774 
MMMMkMMMtMBSOMMr'

The .Circo Family ... 
af CIRCCTS ITALIAN ČAKERY J

Ltmchėons-Dinners Birthday Parties 
Armonk Road and Route 117

Mbunt Kisco, N.Y .CaU 914
* ' MO 6-7771

Merry Christmas and a 
Happy New Year

PAMPERED PETS

836 Ntath Avė.
NEW YORK CITY

244 S. Washingfon Avė. 
Bergonfield, N J.

DW 3W9M4M0

Season’s Greettags

WHITE HORSE INN

Merry Cristmas and a 

Happy New Year

Season’s Greettags 

HOMERO REALTY CO. 

Ali Types at Mortgage Loans 
AU Phases et Insurance 

1022 Eut 163 rfL Street

446 Bloomfield Avė 
Montclair, NJ. 

CaU 201 744-5433

Merry ChrtatmM end a 
Happy New Year

FELICK SACCONK
Wlm «ndXiquor Store 

575 SMt 127 «t Braut, N.Y.

West Route 112 
Medford, N.Y.

CaU 516 732-1113

THE JEFFRIES 
REALTY COMPANY

719 New Lots Avė. 
Brooklyn, N.Y.

jDI 5-5575

MARTHA’t candy kitchėn

Thė C6M&
60-41 Myrtle Aye.

Food witlirši ftalian Accent 
Hours 9 AžM.42P.M. Tri and 

SaLėll 1 A.M.
799 įrankiui Avė. 

Frąnklin Lakęs 
Call Įd 891-4843 

Wė Dėliver
immmM^iRWa įaiiiiH i

Season’s Greettags

~ BRIGGiTTE RESTAURANT
77 Greenwich Avė. N.Y£!.

HOTEL CECIL

To AH Our Friends and Customers .
Greettags and Happy Holidays ’ B

o 210 W. 118 ST. N.Y.C. 
864-3600

mraMteakmMMMMBMi^^

Me«y Christmas and a J į5<10 Kąnhedy Bivd. West N.Y. NJ.
Happy New Year . f’ -------------

Mastic Road near (5) Cornef*; 
Mastk Beach, LX 
Čan 518 281-8011

PAT PIZZERfA AND 
RESTAURANT;

Late Nite Friday 
Beauty is our Business

11 Curtis Avė.

Merry Christmas add a 
Happy New Year 

jeRome WEINBERG 
529 Mante Avė.

Braut, N.Y. CY 2-8959 
NMMBMimNiMĮMMm

Merry Christmas and a 
Happy New Year

JET AUTO RAOIATOR

Merry Christmas and a 
Happy Near Year

ĘMIfS BARBER BHOP
Open 5 Days a Week 

We take care of the Enttre Family 
Manicuriat ta Attendance on SaL 

8 Lincoln Street Kast Orange, NJ.
Cafl OR 201 4-7179

Fra DeMvery 
Pranpt Service 
/ MOM963

CAlA«BBDU74Mrf4

ŠAUT

For the Finest of Pizza CaD ■ 
Ahead and. your order will be

575 Rast 137 Street 
Brotiz, N.Y.

Free Dettvery Prompt Service

Phone MO 9*0853

JO AL ylMBER COMPANY 

For the Ftnerf at Lumber 
. 1 Fort Hfll Road 

HuntingtaL LX 
516 HA 7-3366

Merry Christmas and a 
Happy. New Year

JACK LAMBERTI INC. 
244 Fifth Avė. 

NEW YORK CITY 
OR 9-8198

KE68LER*S APPLtĄNCE 
.. Šatas and Service 

<Jpea Late Eyėryntte

Merry Christmas and a 
Happy New Year

FLEA8ANTVILLC DINER



New Yorko Lietuvių Vytų Choro koncertas

KAZIMIERAI JANINAI JONYNIENH

Jonynui, dukrai Giedrai

giminėms užuojautą reiškia

DARBININKAS

KAZIMIERAI JANINAI JONYNIEhĮB

VIKTORIJA ir JUOŽAS BAGDONAI
* ' »

broliui

Maistą ruošia M. Šaulienė
So. Bostono Lietuvių PiliečiųDr-ja

mirus, nuoširdžiai užjaučia

Mr. Julion SedlauskasDr. VINCAS ir ONA KANAUKAI

Mišias Apreiškimo pajam 
bažnyčioje. Taų> pat tai 
paskutinis kartas, kai šios p 
pijos chorai dfrigunmuz. 
Baltrušaitis. Kaip jas bdvo 
nėta, VL Baitrušaūtia nuo1

Vyčių šokių penktadienį 
prieš Kalėdas nebus. Kalėdiniai 
šokiai Imis gruodžio 30 penkta
dienį, 8 v. v. Šokiam' gros Garš
vos orkestras.

Km. N. Pakalnis apmokėjo 
visas Laisvės žiburio kalėdinės 
radijo programos išlaidas. Pro
gramos vadovybė klebonui ku
nigui N. Pakalniui nuoširdžiai 
dėkoja

910 Willoughby Ava. 
Brooklyn, N. Y. 1T221

Per televizijos' WCBS —(2 
kanalą) gruodžio 23 penktadie
nį, nuo 7:30 iki 8:30 bus rodo
ma speciali programa “E p i- 
phany o£ Faith and Form”. Tai 
yra dokumentinis filmas, kaip 
1963 Manhatiane sudegė bažny
čia ir kaip ją atstatė. Prie at
statymo darbų dirbo dail. Al
binas E įskųs, sukomponavęs 
visus vitražus, kuriuos atliko jo 
vadovaujama Durhan studija. 
Bažnyčia yra 22 gatvės ir 2Av. 
kampe. Pastatyta pagal naujau
sius liturginius nuostatus.

FELICIJOS ir STASt KREKERIAI

dos lietuvišką kalėdinę giesmę 
Sėtuvių kalba. Angliškoje pro
gramos dalyje bus pasikalbėji
mas su Pietų Vietnamo amba
sadoriumi prie Jungtinių Tau-

Oirv'M $ metų su
kakties minėjimą gruodžio 10 
surengė vietos Tautinės sąjun
gos skyrius Tautinės sąjungos 
namuose., Vadovavo Gediminas 
Antbroriejus, apie laikraštį kab 
bėjo/A. Diržys iš Ne w Y oft 
ko. Meninėje dalyje pasirodė 
vyrų sekstetas, vadovaujamas 
mus. J. Gaidelio, Vilties drau-

Jaunimoarety komitetas Bos
tone^ baigdamas. savo veiklą, 
gruodžio 25 d. 7:30 v.v. Lietu
vių į Piliečiųklube rengia nap-. 
no ir šokių vakarą. Programą 
atliks solistai : Daiva Mongir- 
dažtė, Benediktas Povilavičius, 
pianistas St Rastenis iš Provi- 
denee,R.L, akomp. Julius Gai
delis. Beatričės Kerbelienės vai* 
dintejai Jurgis Jašinskas ir Ri
ta Ausiejutė suvaidins vaizdelį. 
Pranešėja Giedrė Galinytė.

Laisvės žiburio kalėdinėje 
programoje šį sekmadienį Man- ĮĄriėnė< metė surinkta keli 

šimtai dolerių. Po vakarienės 
buvo šokiai. ,

Schmalstieg. Išleido 
pranciškonai Brooklyne. 
psL, kietais viršeliais. Kaina 
dol. Galima užsakyti:

BayBde, UI. Paieškoma mo
teris, kuri galėtų pabuvoti su 
kita senyvo amžiaus moterim

Ptuladeipht jos, žinios
Stasio Baro ir Danutės Stan- 

kaitytės koncertas rengiamas 
balandžio 1 d.

Liet. Stud. Sąjungos ir Stud. 
Ateitininkę Sąjungos > skyriai 
rengia šokius Kalėdų pirmą die
ną, 8:30 v.v., 215 Allegheny 
Avė., lietuvių muzikos salėje.

Sofija Romanauskienė po 
širdies smūgio sveiksta ligoni
nėje ir po N. Metų tikisi grįžti 
namo.

St Šimkaus, Uhoja bitelė —J. 
Dambrausko, žvaigždutė — B. 
Dvariono, Tėvynei — B. Bud- 
riūho — Atsisveikinimas — A. 
Kačanausko, Tu, sakalėli — A. 
Budriūno, Antroj pusėj Ne
munėlio — J. f Cįžausko,Sudie 
— A.Račįūno^(su solistu J. 
Vazneliu); antroje dalyje:Ke- 
leivio daina — H. Schroeder, 
Labą rytą — F; Werner, Į tė
vynę grįžti norėčiau — C., 
Kroemer (su 'Sėstoj. Vazne-

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

savo nariam Naujų Metų suti
kimą savo namuose. Asmeniui 
7:50doL < -

Minką vedamos prarijo preg 
ramos kalėdinė programa bus 
transliuojama ne Kalėdų sek
madienį, bet antrą K^dų die
ną. Prie progos ' pranešame, 
kad seniausios lietuviškos radi
jo programos 33 metą sukak
tuvinis talentų popietis ir pane
lės Mary Ann Walker Vaitkevi
čiūtės, iš Dorchester, garbei 
balius įvyks balandžio 9 Scl 
Bostono Lietuvių piliečių klu
bo auditorijoje, trečiame aukš
te. Prašome kitų organizacijų 
tą dieną nerengti kitą parengi
mų, bet kartu su mumis švęsti 
33 metų sukaMuves. Kviečia
me pasiklausyti šių metų kalė
dinės programos pirmadienį, 
gruodžio 26, ntid 1:00 iki 1:45 
v. popiet pęr WLYN stotį 1360 
banga ir FM 10L7 megacycles.

Steponas h* Valentina Minkai

Woedhaven parduoda- kelias dienas savaitėj. Ten ga
mas dviejų šeimų namas. Dėl lėtų nakvoti arba ateiti iš na- 
informacijų skambinti VI 7-58 mų. Informacijai skambinti va- 
34. i. karais po 7 vaL TeL BA 4-0104.

Naujausios knygos
PreL J. B. Končiaus Atsimi

nimai B Batfo- veiklos. 404 psL 
veikalas, pavaizduojąs šalpos is
toriją,* gausiai iliustruotas. Kai
na 5 doL, kietais viršeliais 7 
doL

Dr. J. B. Konaaus Vytautab

sveikina visus narius ir draugus artėjančių švenčių proga 
ir linki visiems sveikatos.------- Kviečiame visus dalyvauti

mo parapijos vargoamko parei- 
gų ir išvykrta į Chicagą.

geriausia kalėdinė dovana ,• Jū
sų angliškai kalbantiem pažįs
tamiem. Leidimus (kurių yra 
Pašukonio knygyne “Aidas", 
jau keliolika) galite įsigyti X 
94-17 Jamaica Ąve., Woodha- 
ven, N.Y., teL HI 1-7747. Lei
dyklai vadovauja rašytojas St 
Zobarskas.

Lietuvių vaistinėje — E. ir 
G- Witkus Phannacy — kuri 
yra 441 Grabam Avė., Brook
lyn, N.Y., galima gauti visi nau
jausi vaistai. Prašoma atkreip
ti dėmesį ■ į naują telefoną: 
389-2544._ (seniau buvo St2-25 
40). Vaistinė atidaryta nuo 9 v. 
ryto iki 11 vai. nakties, Sekma- 
dieniais uždaryta.

Už Marijonos Ramaškienės 
sielą mišios bus aukojamos 
gruodžio. 24 d. 8 vai. ryto lie
tuvių pranciškonų koplyčioje 
Brooklyne.

Šiluvos Marijos koplyčios pa
šventinimo ir religinio kongre
so momentai išleisti atskira ilgo 
grojimo plokštele. Išleido Šilu
vos Koplyčios Komitetas. Kai
na 5 dol. Gaunama Darbinin
ko administracijoje.

nrs^ė irragino visus- irtojo 
ėiw"dMi^>raudr$avio pirapK 
ją. parapija turinti savo narių, 
gyvęnan&l kurie para - 
pšjes metinių duoklių prosą pa- 
Mikbje «po porą ar trejetą de- 
šlįo^ų doL .Gi vfca nąšte gulin
ti aat- tią parapiečių, kurie kas 
seknmdienį lanko savo para
pijos bažnyčią. ;

UtuanktlRės mokyki* tėvą 
komitetas rengia Naują Metų' 
sutikimą Charter Home. Asme
niui 15 dol. 7 . ' \ ‘ ,

Noo-Lithuanai studentai N. 
Metų sutikimą rengia Tratinės 
s-gos namuose. Asmeniui 4 
doL

nas” — Rubee^įūio, “Trubar 
durai” — G. Verdi, **La Forza 
dėl destino” G« Verdi (su 
solistu J. Vazhelin). • ' > ’

Woodhavene prie parko par
duodamas vienos šeimos na
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.

Mielą prietelių, Gen. Stasį Pundzevičių ir sūnų Rimantą, 

Jų brangiai žmonai ir motinai, *

PAMINKLAS
j. LIUDVINAIČIUI

Šį rudenį sukanka penki me
tai nuo Jono -LiudvinaiČio, iš 

G. Verdi Linden, N J. mirties. Jis, kaip 
visuomenininkas, tikrai yra už
sitarnavęs deramos pagarbos. 
Vargu ar kuris kitas iš New Jer- 
sey galėtų lygintis su a.a. J. 
LiudvinaiČio įvykdytais darbais.

Su nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimu, jis metėsi į darbą vi
sa savo jaunatviška energija, 
entuziazmu ir sumanumu, ku
rio jam netrūko. Jis važinėjo 
po kolonijas, telkdamas pinigus 
Lietuvos bernam, organizuoda
mas pašalpos organizacijas, kur
damas chorus ir įvairias kultū
rines organizacijas. Buvo vie
nas iš pagrindinių New Jersey 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
steigėjų.

Su naujais, po antrojo karo 
atvykusias, tautiečiais jis rado 
bendrą kalbą ir lietuviško rei
kalo supratimą. Jam nebuvo ži
nomas visuomeninės veiklos 
nuovargis ar rankų nuleidimas 
dėl kritikos ar intrygų. Būda
mas lietuviškos veiklos pionie
rius, tą darbą tesėjo, kol jė
gos neišseko.

Labai būtų gražu, kad Linde- 
no ir apylinkės tautiečiai įam
žintų jo vardą, įrašydami Lie
tuvių Fondo nariu. Tai būtų jo 
per visą gyvenimą Savybei 
Mliktų darbų bent dalinas' at
pildas. M Ada ' ’

tai pianisbho. Tada užtenka jė
gos balsimų gŠumaL Užtenka 
jėgos iš pian&mo išaugti iki 
forte. Visa tai buvo padalyta 
be priekaištų. Taip gražiai nu
skambėjo “Sudie kvietkeli”. Iš 
arijų pažymėtina ištrauka iš 
La Forza dėl destino” —. Verdi, 

mėnesi iš- atlikta su solistu J. Vazneliu.

šios ir kitos lietuviškos kny- ■■Eį?
gos, ifetaviškos muzikos plokš- *• '*• j
felės ir klMttBtai lietuviški ’ tir- KAtateaa Ir Marija Jansonai, lapkričio 21 paminOJt 30 mty vedybinio 
sveikinimai gaunami Daririnin- «n*^no 

ko Administracijoje, 910 Wfl- 
loughby Avo., Brooklyn, N. Y. 
11231.

Solistas nuotaikingiausiai pa
dainavo laikrodį ir ariją su cho
ru “La forza dėl destino.”

Pirmoje dalyje jis dainavo: 
Da nepaketinau, Kas išeivijos 
kelionėj lydės t— VI. Jakū- 
bėno, Piligrimo daina — Čai
kovskio,. antroje dalyje— Lai- 
krodį — TL Loėvre. ątrija iš 
“Makbeto” operos 
ir minėtą ariją iš “La forza dėl 
destino”. Solistui akomponavo 
Aldona Kepalaitė. z

Poetas Stasys Santvaras iš 
Bostono skaitė pirmoje dalyje 
apie tėviškę, antroje dalyje — 
erotinę lyriką. Autorius moka 
gražiai skaityti. Perduoda kiek
vieną garsą, sakinio intonaciją. 
Moka tiesiog užburti savo skai
tymu. Iš to ką jis paskaitė, ge
riausi atrodė eilėraščiai apie 
tėviškę.

Po koncerto nesigailėta plo
jimų. ir gtiių programos 
dalyviam/

Choro valdybos rūpestis da
bar lieka toliau dirbti. Viene
tas jau turi savo tradicijas ir 
savo veidą, tad jis negali taip 
dingti. Reikia ieškoti naujo va
dovo.

"AtorMta" — Graži lietuviška 
A Paukštelienės plokštelė yra 
puiki kalėdinė dovana. Nupirki
te savo draugam ir giminėm ir 
taip pat nepamirškite savęs. 
Plokštelę galima įsigyti “Darbi
ninke” ir kitur.

Gruodžio 11 Franklin K 
Lane mokyklos salėje įvyko 
New Yorko Lietuvių Vyrų cho
ro koncertas, sutraukęs gana 
gražios publikos — apie 4-5 
šimtus. Tai buvo atsisveikini
mo koncertas, nes choro orga
nizatorius ir jo vadovas Vladas 
Baltrušaitis'sausio 
vyksta į Chicagą. Choras atliko šias dainas pir-
; Choras yra anksčiau rengęs moję dalyje: Oi broli, broli —- 
savo koncertus, dalyvavęs ' į- 
vairiuose pasirodymuose. Be a- 
bejo, tai yra geriausias šios 
apylinkės choras. Svarbiausias 
choro privalumas — tai muziki
nė kultūra, kurią išugdė diri
gentas VL Baltrušaitis. Tad vi
sos jų koncerte atliktos dainos 
ar ištraukos iš operų turėjo sa
vo individualią interpretaciją. 
Nesivaikyta pigaus skambesio 
ir efekto, bet ieškota kūrimo 
esmės. Tai sunkus ir didėlis 
darbas, bet be jo nėra gero 
choro. ' ■

Chore dainuoja 30 vyrų. Tai 
nėra daug. Balsinės jėgos ’ pa
sigesta forte vietose. Galėtų ir 
balsai būti jaunesni, bet ką pa- ____ ______ _______
daryti, kad jaunimas -nestoja į ■ nuoją ne pirmą tartą New'Yor- 

šv. Jurgio Draugijai, New- chorą. ke ir ne pirmą Martą šioje salė-
ark, New Jersey, reikalingas Gražiausios choro vietos — je, kuri nepasižymi akustika 
prityręs bartendsris- manager.
Pirmenybė lietuviam, gali būti 
ir kitatautis. Dėl sąlygų kreip
tis raštu: V. Lengvenis, 196 Fer- 
ry St, Newark, NJ. 07105.

įnirus, jos vyrui V. K. Jonynui, dukteriai

Algirdui ir seseriai Gražinai giliai nuoširdžią Užuojautą

Kolegą dail. Vytautą K. Jonyną, dukrą Giedrę’ir gimines, 

brangiai žmonai ir mamytei •

Staliukus užsisakyti pas:
B. BOBELĮ tel. MI 7-0S37
K. NORVILĄ — TA 7-2C2S
K. VAINIŲ — TW 4-8787

New Jersey pas: ___
O. BALČIŪNIENĘ — ES 5-8829
K. TREČIOKĄ — MA 2-4887

AutobuMm ii New Torko ten ir atgal asmeniui 1450 doL Keleivius 
paims 8 v.v. prie Salinėta) įstaigos, 84-02 Jamaica Avė., ir 8:20 prie 
Apreiškimo bažnyčios Brooklyne. Važiuojant automobiliu, nuo Pu- 
laski skyway išvažiuoti Wilaon Avė. Exit.

Akmeniui su vaišėmis: S7J5O miaugusiam
85.00 studentui
83.00 moksleiviui

Pelnas skiriamas studentų-moksleivių reikalams

NEW YORKO SKAUTAMS 
REMTI KOMITETAS

PADĖKA
Dr. Eduardas ir Marija Jan

sonai, iš Bostono ir Cape Cod, 
nuoširdžiai dėkoja ‘visiem bi
čiuliam, dalyvavusiem jų 30 m. 
vedybinio gyvenimo sukakties 
minėjimo pokyly 1966 lapkri
čio 26. Už draugiškos linkėji
mus, gausias nevertingas dova
nas, gėles, telegramas ir laiš
kus net iš tolimos Australijos, 
Anglijos, Italijos, Vokietijos, 
Kanados ir įvairių Amerikos 
vietovių.

Karštai dėkojame, mūsų vai
kam už pagelbėjimą suruošti 
puotą, neužmirštamiem drau
gam už puotos pravedimą, už 
mums tartą jautrų poetinį žo
dį, už gražias lietuviškas dai
nas, už rimtus ir humoristinius 
linkėjimus, paminėjimo prisi
minimą per Laisvės Varpo radi
ją, organizacijom ir paskiriem 
asmenim, mus sveikinusiems ir 
kartu su mumis džiaugsmu pa- 
sidalinusiem. Dar kartą — nuo
širdžiausias ačiū.

Marija ir Eduardu Jansdnai

Naujęję 1967 Metę sutikime
kurs įvyks mūsų auditorijoj, 368 W. Broadway, So. Boeton.
TutMtym progą pitiyMti senuosius metas. Iki pMlnatymo.

Introduction to Modem Li- 
thuanian. Puikus lietuviu kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Paruošė L. Dam- 
briūnas, A. Klimas ir W. R.

lietuviai Paieškoma moteris, kuri no-
479 retų gyventi drauge arba turėti

7 atskirą kambarį. Graži aplinka, 
butas su visais patogumais. 
Skambinti 342^406.


