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Mes kreipiamės į visus geros valios žmones
Popiežius siūle sausio pirmą laikyti ““taikos diena”. Bet jo kalbos apie taikę taip 
iškreipiamos, kad jis labiau nei bet kada brėžė, kas yra taika ir kas nėra

“Mes kreipiamės į visus ge
ros valios žmones”, kalbėjo po
piežius Paulius VI gruodžio 15 
ir ragino naujų metę pirmąją

Tegul ji virstų kiekvienų metų 
pradžios tradicija, kuri išreiš
kia visų tautų ilgesį ir sieki
mą.

Tokios dienos prasmė — 
geriau suprasti taiką ir tikruo
sius kelius į ją. Popiežius apie 
juos kalbėjo:
Kurie pavojai gresia taikai:

Tokios dienos prasmė —gin
ti taiką nuo jai nuolat gresian
čių pavojų. Suminėjo tuos pa
vojus — tai “egoizmas valsty
bių santykiuose; tai smurtas, 
į kuri kai kas gali leistis iš des
peracijos, kad jų žmogiškosios 
teisės nerespektuojamos; tai 
didėjimas baisięįę ginklų, ku-

Popiežius Paulius VI
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RAMYBĖS, DŽIAUGSMO IR VILTIES KRISTAUS GIMIMO 
ŠVENTĖJE IR 1968 METAIS: DARBININKO SKAITYTOJAMS, 
PRANCIŠKONŲ GERADARIAMS IR VISIEMS LIETUVIAMS 
PASAULYJE.

T. LEONARDAS ANDRIEKUS, O. F. M.
Provincijolas

JIE, SAKO, KENČIA TYLĖDAMI... 
Politika, kuri vaikus atima nuo tėvų, nuo jų tradicijų, 
ir siekia suvirinti "katile'

riuos turi kai kurios valstybės, tikrųjų dar ne siekimas užmas- bus pateisini 
leisdamos jiem milžiniškas su- kuoti pavergimo ir partinių in- kurie gal bai 
mas, nors tai kliudo aprūpinti teresų nusistatymus bei veiks- gos atiduoti s

boję už savo____ , _ _ ____
“Negali būti teisingos kalbos brolius, pašauktus ginti teisin- 

apie taiką, kur nėra gerbiami 
taikos tvirtieji pagrindai: bū
tent, nuoširdumas, teisingumas 
ir meilė santykiuose tarp vals
tybių, o kiekvienos valstybės 
viduje, santykiuose tarp pilie
čių ir juos valdančių, — as
mens laisvė pasireikšti pilieti
niu, kultūriniu, \moraliniu, reli
giniu atžvilgiu”.

“Kitaip nebus taikos — net 
jei pavergimas ir sudarytų iš
orinį tvarkos, teisėtumo įspūdį; 
tebus nuolatinis ir nesulaiko
mas perversmo ir karo augi
nimas”.
Vėl ir vėl taikos tikrieji ir ne
tikrieji ženklai:

“Mes dėl to kviečiame iš
minties ir valdžios žmones 
skirti šią dieną tikrai taikai, 
teisingai ir išlygintai taikai, 
nuoširdžiai žmogiškojo asmens 
ir valstybių nepriklausomybės 
pagarbai”.

Pabaigai dar kartą įspėjo 
dėl taikos iškreipimo. “Susi
žavėjimas taikos idealu tene- 
— — ■c' — ' 7' meniškai aplankyta visa eilė

Pietų Amerikos ir Europos 
kraštų palaikant tampresnius 
ryšius ne tik su visur išblašky
tais lietuviais, bet taip pat in
formuojant ir lankomų kraštų 
vyriausybes apie Lietuvos padė
tį. Surasta naujų draugų Lietu
vai, gi jau buvę ryšiai sustip
rinti.

Apie Vliko tarybos veiklą 
pranešė valdybos narys Pr. 
Vainauskas. Jis taip pat primi
nė, kad visos Vliko pirminin
ko kelionės Vliko iždui išlaidų 
nesudarė, nes buvo asmeniškai 
apmokamos.

Vliko vicepirm. J. Audėnas 
supažindino su Vliko veikla 
1967 metais. Ypač pažymėtinos 
dvi konferencijos (sausio 14-15 
New Yorke ir spalio 21-22 Wą- 
shingtone) ir santykių išplėti
mas su lietuvių visuomene ir 
spauda. Jubiliejinių kovos me
tų programa pradėta vykdyti: 
sudarytas Jungtinis Finansų ko-

tiekos daugelio tautų didžiuo
sius reikalus; tai įsitikinimas, 
kad tarptautiniai ginčai negali 
būti išspręsti išminties keliu, 
t.y. derybom, grįstom teise, tei
singumu, lygybe, o tik žudan
čia jėga.”

Popiežius sakė, kad pažanga 
gali būti pasiekta auklėjant 
naujas generacijas lygybės, bro- 
1 i š k u m o , bendradarbiavimo 
tarp valstybių, tautų rasių 
kryptimi.
Kas yra netikra taika:

Popiežius įspėjo dėl taikos 
žodžio piktnaudojimo. ‘Taika 
negali būti grįsta žodžių klai
džia retorika”. Deja, taikos žo
džiu gali būti pridengiama “tik
rų taikos intencijų stoka, jei iš

mus”.

įas bailumui tų, 
ainasi savo parei- 
ivo gyvybę tamy- 
kraštą ir už savo - yra barbariška

gurno...
“Taika nėra pacifizmas; ji 

nėra kaukė lepaus gyvenimo 
supratimui pridengti; ji skelbia 
gyvenimo vertybes — tiesą, 
teisingumą, laisvę ir meilę”.

Dėl negrų padėties Ameriko
je skamba viso pasaulio infor
macija. Tyli betgi apie kinų pa
dėti Amerikoje. Tyli taip pat 
apie šios žemės autochtoninius 
gyventojus — indėnus, nors

VLIKO SEIMAS PRIEŠ JUBILIEJINIUS METUS

Vatikano delegacija Maskvoje
Vatikanas pasiuntė vysk. Jan vedėją, ir Brooklyno jėzuitą 

Willebrand (Olandija), krikš- John F. Long į Leningradą ir 
čionių vienybės sekretoriato se- Maskvą. Delegacijos oficialus 
kretorių, o taip pat du ameri- uždavinys ortodoksų bažnyčios 
kiečius kunigus — George Hig- vyresnybei išaiškinti katalikų 
gins, Amerikos vyskupų kon- Baž„y,-.10s socia]ines pažiūras.
ferencijos socialinio skyriaus

KAS BUS GRAIKIJOJE?
Naujos karinės vyriausybės 

Vakarų valstybės pripažinti ne
skuba. Karalius Konstantinas 
Romoje. Vyriausybė atsiuntė 
atstovus kviesti, kad karalius 
grįžtų. Jo sąlygos — tegul skel
bia rinkimus, keičia konstituci- - 
ją ir duoda amnestiją kara
liaus keltame perversme daly- 
vavusiem. Vyriausybė siekia sa
vo ruožtu, kad karalius tebūtų 
tik simbolis, kad negrįžtų į 
Graikiją karaliaus motina Fre
deriką; sutiko skelbti plebisci
tą konstitucijai pakeisti. Bet su 
rinkimais nemato reikalo sku
bintis. Oficialiai vyriausybė pa
skelbė, kad karaliaus grįžimas 
nesąs skubus reikalas. Atrodo, 
norima laimėti laiko.

Kongresas nenusileido teismui
Senatas pritarė Atstovų Rū

mų projektui pratęsti veiklą į- 
staigos, kuri kontroliuotų sub- 
versyvinę veiklą. Vyr. teismas 
buvo išaiškinęs, kad esą prieš 
konstituciją reikalauti iš komu-

nistų registruotis. Tad Kongre
sas dabar-išaiškino, kad šios į- 
staigos bus uždavinys pačiai 
sekti komunistų ir jų organiza
cijų veiklą ir ją registruoti 
subversyvinių veikėjų sąraše.

Vietnamo komunistai nori koalicijos

Sniegai ir lytūs
Huntsville, Ala., gruodžio 18 

nuo tornado žuvo 4, sužeisti 
29. Lytūs iki 5 colių nuplovė 
eilę tiltų, sugriovė namų. Nuo
stolių 1.1 mil.

Arizonoje, prie Meksikos, in
dėnų rezervatą, kuriame gyve
na . 110,000, ištiko savaitę truku- buvo 
si pūga. Sniego iki 4 pėdų. 
Žmonės ir kaimenės kritiškoje B 
padėtyje. Mėginama helikopte
riais pristatyti maisto.

— Manhattano pašto gaisre 
gruodžio 16 sudegė 10,000 laiš- B 
kų ir siuntinių. Viename siun- B 
tinyje buvo 44,000 dolerių 
grynais. Nežinia, nei kas juos 
siuntė nei kam. Bet jeigu ž>-

- nia, kad buvo siunčiama tokia B ^ 
suma, tai žinia taip pat, kad tai B 
buvo didelė pagunda gaisrui B
kilti. Nuostolių užr35 mil. B
....— Now Yorko majorui Lind- B 
say smūgis, kad gruodžio 18 B
suimtas James L. Marcus, bu
vęs ir tik antradienį pasitrau
kęs savivaldybės komisaras van- B 
dens, gazo, elektros reikalam. 
Jis kaltinamas susidėjęs su 
Corallo, Mafia vadu, ir miesto 
užsakymą už 835,000 dol. su
teikęs be varžybų firmai už
40,000 dol. kyšį. Suimtų ir dau- BBMI 
giau. VNke atim

P. Vietname sučiuptas “iš
laisvinimo fronto” dokumen
tas, kuriame informuojami va
dai: esą fronto vadovybė pasi
sako tuo tarpu už P. Vietnamo 
koalicinę vyriausybę, tikėdama, 
kad ji vykdys fronto progra
mą ir kad fronto žmonės kon
troliuos iš tikrųjų visą admi
nistracijos veiklą.

— Earl Warren netrukus bus

New Yorke gruodžio 16-17 
vyko Vliko seimo sesija. Gruo
džio 16, šeštadienį, posėdžia
vo V. Atsimainymo lietuvių pa
rapijos salėje, Maspeth, N. Y. 
Po pirm. dr. j. K. Valiūno pra
dedamosios kalbos sudarytas 
darbo prezidiumas: pirm. J. 
Stiklorius, vicepirm. Pr. Raz- 
gaitis, sekr. B. Raugas. Sudary
tos įvairios komisijos, išklausy-

nešta apie sveikinimus raštu.
Vliko pirm. dr. J. K. Valiū

nas apibūdino Vliko vedamą 
laisvinimo kovą tarptautinėje

čiami Lietuvos klausimai. Įvai
riom kalbom spausdinami El
tos biuleteniai.

Apie Vliką išlaikančio Tau
tos Fondo padėtį informavo pir- 
min. prel. J. Balkūnas. 1967 m. 
pradžioje iš Alto gauti pinigai 
nepilnai padengė pagal bendrą 
susitarimą dar pereitų metų 
balansą. 1967 metam iš Alto 
negauta nieko, ir teko išsivers- kalbom, 
ti iš laisvojo pasaulio lietuvių 
aukų. Jubiliejiniam metam su
darytas Jungtinis Finansų ko
mitetas, kuriame glaudžiai ben
dradarbiauja Lietuvių Bendruo
menė ir Vlikas. Surinktos au-

kamų aukų perleisti šiam bend
ram komitetui.

Gruodžio 17, sekmadienio, 
posėdy patvirtinta 1966 ir 
1967 (iki gruodžio 1) apyskai
tos ir priimta sąmata 1968 me
tam. Jubiliejiniais metais pra- 
matoma daugiau išlaidų, kurių 
pareikalaus Įvairūs informaci
niai leidiniai anglų ir kitom

Su nedidelėm pataisom pri
ėmus nutarimus (jie bus pa
skelbti skyriurp), po Vliko pir
mininko dr. J. K. Valiūno pa
dėkos seimas baigtas Lietuvos 
himnu. Sekmadienį posėdis vy
ko Lietuvių Piliečių Klubo sa-

tūriniam reikalam ir laisvini- Įėję, Maspeth, N.Y.
mo darbam. . Altas nesutiko Seime dalyvavo 42 atstovai ir 
Vasario 16 minėjimuose suren- 19 svečių.

— Prezidentas LBJ gruodžio
19 išvyko į Australijos min. 
pirmininko Hatold E. Holt ge
dulo iškilmes. Gruodžio 17 jis 
dingo vandenyne, besimaudyda
mas. Buvo geriausias plaukikas 
ir nardytojas. Spėjama, bus pa
kliuvęs rykliam. Holt buvo A- 
merikos politikos Vietname rė
mėjas.

— S. Vietname amerikiečiai
77 metų ir gali iš vyr. teisino neteko 765 lėktuvų. Iš jų tik 
pirmininkų pasitraukti. Jo vie- 36 buvo numušti Migų, o Mi- 
toje galįs būti A. Goldbergas. gų oro kautynėse numušta 99.

. . .. .___ . . . P. Vietname lėktuvų žuvo 217. mitetas ir jau leidžiami kai ku
— Socialine drauda naudoja-

si 24 mil. amerikiečių. Drau- — J. Valstybių pietinėj va
dos nepraras, kas užsidirbs karinėj daly lijo, snigo, šalo.
metam iki 1680 dol., anksčiau Texas sniego priklojo iki 4 pė- guoti JAV ir Jungtinių Tautų

^J^®^^®^inga^iie- pemonstracjjos LBJ padėtį ... sustiprino

tiek vieni, tiek kiti yra taip 
pat kitos rasės. Bet paskuti
niu metu prašnekta kiek ir apie 
indėnus — senato komisija, pir
mininkaujama R. Kennedy, ti
ria jų reikalą. Gruodžio 15 die
nos apklausinėjime senatorius 
kreipėsi į indėnų vadus su nu
stebimu ir klausimu: “Kodėl 
indėnai nekalia riaušių”?

“Demonstruoti tai ne jų na
tūra”, atsakė John Belindo, A- 
merikos indėnų kongreso direk
torius. “Indėnai turi gilią pa
garbą žemei; jie nemano nieko 
naikinti”. Indėnai nesirengia 
nieko deginti. Indėnai kenčia 
tylėdami...

*
O kenčia jie labai. Kenčia, 

kad iš jų atimami jų vaikai; 
kad jiem norima primesti sve
timą kultūrą, baltojo žmogaus 
kultūrą; kad baltojo žmogaus 
mokyklos atima iš jų vaikų in
dėnų kultūrą; atima pagarbą 
tėvam; pastumia jų vaikus į al
koholizmą ir savižudybes.

Kai liudininkų pareiškimų iš
klausė, senatorius Kennedy vi
są indėnam skirtą švietimo sis
temą pavadino “barbariška”. O 
barbariška toje sistemoje yra 
tai, kad “federalinis biuras in
dėnų reikalam” 6 metų vaikus 
paima nuo tėvų ir auklėja juos 
bendrabučiuose. Daugiau kaip 
28,000 indėnų vaikų yra taip 
auklėjami biuro bendrabučiuo
se. Aleutų atstovas skundėsi, 
kad kai kada vaikai tegauna 
pabūti su šeima tik porą savai
čių per metus.

Baltieji liudininkai specialis
tai kalbėjo taip pat už indė
nus. Psichiatras dr. Dan O’ 
Connell, kuris dirba sąjungoje 
indėnų reikalam, liudijo, kad 
indėnų vaikam sunku prigyti 
baltųjų aplinkoje, ir pasitaiko, 
kad jie žudosi. Indėnų savižu
džių procentas kelis šimtus 
kartų didesnis nei bendras vals
tybės plote savižudžių procen-

rie pramatyti leidiniai. Kiek
viena proga stengiamasi rea-

Vliko seimo prezidiumas: ii k. Pr. Razgartis, J. Stikliorius, B. Raugas.
Nuotr. V. Maželio

Harris opinijos tyrimas šio 
mėnesio pradžioje rodo, kad 
visuomenė ris labiau nusistato 
prieš demonstrantus ir protes
tuojančius dėl Vietnamo politi
kos. Didžioji dauguma pritaria,

MIRONAS IR

kad nesutinkantieji turi teisę 
pareikšti savo nesutikimą, bet 
atmeta jų vartojamus metodus. 
Konkrečiai:

— 76 proc. mano, kad de
monstracijos skatina komunis
tus Vietname narsiau kovoti; 
70 proc. mano, kad demonst
racijos pakenkė tiem, kurie 
yra karui opozicijoje; 53 proc. 
pritaria- direktoriaus Hershey 
instrukcijai neatidėti karinės 
prievolės tiem studentam, ku
rie imasi smurto mobilizacijai 
ar karinei pramonei sutrukdy
ti.

Pažymėtina, kad turtinges-

[ ROCKEFELLERIS?
į Tarp respublikonų vadų, ku- 
Į rie faktiškai atstovaus konven-
i rijos nuomonei, pagal Gallu-
Į pą, 52 proc. tebėra už Nbco- 
> ną, 24,už Reaganą, 14 už Ro> 

ckefellerį, 5 už Romney, 2 už 
Percy.

Palyginti su balandžio mėne
siu opinija auga RockefeUerio nieji, uždirbantieji per 10,000. 
naudai, kiek sumažėjo Nbcono, mažiau kritikuoja demonstraci- 
ir labai sumažėjo Romney: už jas. Mažiau turtingi ir mažiau 

r Nbtoną buvo 57, Reaganą 11, pamokyti, taigi didžioji daugu-
Rockefellerį 3, Romney 16, ma, yra kritiškiausi.

i Percy 6. Spėjama, kad konven- 
rijoje gali likti du varžovai: — J. Valstybės parduos Iz- 
Nbtonas ir Rockefelleris. raeliui 50 Phantom lėktuvų.

Indėnų vaikai atsilieka moks
le nuo baltųjų. Jų neveikia nei 
bausmės nei dovanos už pa
žangą kaip baltuosius. Jiem 
svetimas negrų pavyzdys virsti 
vidutinės klasės žmogum ir su
silieti su visais. Jie nori išlai
kyti tai, kas yra indėniška, — 
liudijo jėzuitas John F. Bryde, 
misijos mokyklos superinten
dentas S. D.

*
Tyliai tą skriaudą kentėda

mi, indėnų atstovai pasakė ir, 
ko jie nori. 0 nori nedaug: 
kad vaikų ryšys su šeima nebū
tų nutrauktas, iki vaikai išeis 
vidurinę mokyklą; nori, kad 
jie būtų mokomi ne tik angliš
kai, bet ir jų gimtosios kal
bos; nori, kad mokyklos būtų 
pačių indėnų kontrolėje.

Šen. R. Kennedy komisijos 
apklausinėjimas parodė, kaip 
žaloja vaikus "melting pot” 
sistema, siekdama ištrinti vai
kų individualybę.

Skaitydamas informaciją apie 
tą apklausinėjimą gali prisimin
ti Lietuvoje bolševikų dabar 
praktikuojamus internatus, ku
riuose vaikai taip pat atimti 
nuo šeimos įtakos.
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MOTERŲ SĄJUNGOS 29-sios KUOPOS VALDYBA i 
ir narės sveikina Apreiškimo parapijos globėją kleboną kun. j

tėvus Pranciškonus, visas sąjungietes Šv. Kalėdų proga ir
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KUPINŲ DŽIAUGSMO KALĖDŲ ŠVENČIŲ

IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ MIELIESIEMS
i . SAVO PACIENTAMS IR PAŽĮSTAMIEMS

LINKI

Kunigunda Žymantiene, M.D.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

LITAS INVESTING CORP
INC.

Tel. OR 4-3930

Linkiu linksmų ir laimingų Šv. Kalėdų ir Naujų Metų

VLADAS GEIBAVIČIUS
pažįstamiems ir darbdaviams 

DAŽYTOJAS
73Wycko£f Avė. ' ‘ Brooklyn.37, N. Y.

Sveiki, sulaukę Šventų Kalėdų!

GLOBĖ PARCEL SERVICE, Ine.
Tel. EL 4-7608 Elizabeth, N. J.

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

Vedėja JANS štšIENfc

943 Slizabeth Avė.

šis ' mėnesius buvo uždaryta 
2169 bažnyčios, mečetės, be

ėmėsi Albanijos “komunistinio

vedėjo Hysni Kapo lūpomis pa
aiškino, kad dauguma bu- 
busių kulto pastatų yra

tūros centrais ir kitomis nau
dingomis įstaigomis, kad tuo 
būdu būtų užkirstas kelias re
liginiam obskupantizmui ir at-

Moterim skirtas laikraštis 
“Šųuipetarja” spalių mėn. nu
meryje rašo, kad keturi pran
cūzų komunistų turistai Albani
joje pareiškę, jog “Albanija - 
yra pirmasis pasaulio kraštas, 
kur religinės institucijos yra la
bai greitai likviduotos tiesiogi
niu masių įsikišimu”. Kaip pa
vyzdį nurodo Sarande bažnyčią, 
“sunaikintą vietos jaunuolių” 
ir Argirocastro mečetę, kuri 
paversta muziejumi.

šie faktai patvirtina Vaka
rus ankščiau pasiekusias žinias, 
kad Albanijoje kova sū religi
ja įgavo labai griežtas formas.'.

dicijomis, senomis religinėmis 
pažiūromis, kurios amžių bėgy-

čia saugus savo soste: jam grę- 
ria, kaip “ užsispyrusiam stali- 
nistui, išlėkti iš savo vietos 
kaip tik dėl vis didėjančio ne
pasitenkinimo . krašte. Nepasi-

. . Naujųjų Metų
A. ANDRIUŠKEVIČIUS

LAIKRODININKAS - JUVELYRAS

nėję, dar nėra baigta. Tai ilga, 
sunki ir komplikuota kova”.

Prieš keletą mėnesių komu
nistinio Albanijos jaunimo laik-

skundė, kad nepaisant visokių 
priemonių ir persekiojimo dva-

duoti partijos linijai. Laikraš
tis šankia komunistinį jaunimą 
veikti prieš besipriešinančius 
kunigus, kurie slapta krikštiją 
vaikus ir atlieką kitas religi
nes paslaugas, “skleisdami 
krašte obskurantizmą”.

Komunizmo kova su religija 
nemažėja ir kitose satelitinėse 
valstybėse. Tik šiom dienom 
paaiškėjo, kad rugpiūčio mėn. 
Čekoslovakijos kompartijos 
centro komitetas išsiuntinėjo 
savo nariam slaptą aplinkraštį, 
ragindamas “sustiprinti kovą su

čios veikimų, siekiančiu sustip
rinti. , religiB^/gyvfenima kraš
te”. Tuo pat metų valdžia ėmė- 

— _ _ . ■ si- griežtų priėmimų prieš če-
. Tai kovai impulso dayė patsai ’į koslovakijos'Rašytojų Sąjungą. 
Albanijos kompartijos genera- Represijos prieš' intelektualus 
linis sekretorius Enver Hoxa, • £r ’prieš tikinčiuosius rodo vie- 
paragindamas komunistus į ne- na ir_ tą jyti /dalyką- religijos 
atlaidžią kovą su visomis reli- gyvumą Čekoslovakijoje.
gijos formomis, dar gana sti- Minėtame aptinkraštyje rašo-

' " priorais krašte. Po mėnesio vai- ma, kad birželo mėn. vesti pa-
džios laikraštis' “Zeri i Popu- 

į fit” pranešė/k^FMata^Įr Kaci- 
i' nari kaimų kūmgaŠ buto liau- 

dies išvytas, nes pas jį rasta«»i‘ dies išvytas, nes pas jį
3 pornografinių fotografijų 
| Dar liepos mėn. Vatikano 
* tiniai paskelbė, kad L

ir tai garantuotai. Apie gautą siuntini išduodam raštišką pakvitavimą. 
Krautuvėje turime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, megztinių,

Vatikano šal- 
l keturi 

pranciškonai žuvę Arramadhe 
bažnyčios ir vienuolyno gaisre.

Albanijos gyventojai, pagal 
Vakaruose turimus davinius, 
po karo konfesijomis skirstėsi 
taip: 70 proc. musulmonai, 20 
proc. stačiatikiai ir 10 proc. ka
talikai. Albanijos katalikai dar 
1951 buvo oficialiai atskirti

sitarimai W 
jančiU^';^bb*
A. Casartflli^ra&ūko dėl “ne
realistinės Vatikano politikos 
kai kurių asmenų atžvilgiu”. 
Mat, ėjo kalba apie naujų vys-

lano “fceliau- 
irium ^Mons.

skarelių, batų, kilimų ir Lt Siųskite per EUzabetho Bceužiiotą skyrių. , , nuo Romos Bažnyčios ir bet 
koks ryšys su ja visiškai nu
trauktas.

Tačiau, nors Albanija pasida-MERRY CHRISTMAS and a ELAPPY NEW YEAR

LOFFREDO BROS.
RELIGIOUS ARTICLES 

373 Broadvvay New York City

Valdžia norėjo, kad vyskupais 
taptų jos griežtai kontroliuoja
mi asmenys, priklausą vad. 
“Taikos kunigų” grupei — tai 
daugiausia tikinčių akyse susi
kompromitavę^ ir todėl nepo
puliarūs asmenys. Savaime su
prantama, kad Vatikanui tokie 
kandidatai buvo nepriimtini. 
Aplinkraštis prideda, kad po 
Vatikano II Susirinkimo. Baž
nyčia ima rodyti Čekoslovakijo
je naujo dinamizmo, ypač jau
nimo tarpę. Kunigai ir 
pasauliečiai skleidžia religines 
idėjas visose srityse, ir vaikų,

to kompartija tikėjosi: kraštas įsirašiusių į katekizmo pamo- 
nepasidarė vienu ypu ateistinis, kas, skaičius nuolat didėjąs- 
kaip tai džiaugiasi minėtas laik- Grįžtant prie Čekoslovakijos 
raštis “Nendori”. Ketvirtame intelektualų — žinoma, kad 
demokratinio fronto kongrese virš 200 jų pasirašė protestą

ateistinė valstybė”, vis tik ne-

WOrth 6-5933

’ LINKSMŲ ŠVENČIŲ

STEPU spausdintą “Zeri i Populit’

ADVOKATAS
37 Sheridan Avenue Brooklyn 8, N. Y.

TeL APplegate 7-7083

į Linksmų švenčių

C. A. VOKET-Vokietaitis
ADVOKATAS

41-40 74th Street JacksonHeig
Tel. NEwton 9-6620

Linksmų švenčių ir laimingų Naujų Metų

John Orman Ageney
110-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

Tel. VI 6-1800

SEASON’S GREETINGS FROM

THEODORE WOLINNIN, Ine.
E. JOSEPH ZEBROWSKl

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

tenkinimas komunistiniu rėži- 9408 Jamaica Avenue 
mu, pradėtas intelektualų ir ‘ 
rašytojų, persimetė ir į studen- 
tus. Prahos, Bratislavos ir Ko- ; 
sice gatvėse įvyko-kruvinų su- ‘ 
sirėmimų tarp studentų ir poli- ‘ 
cijos. Studentų demonstracijos, ‘ 
tų studentų, kuriuos seniau ' ‘ 
Novotny vadino “auksiniu par- ‘ 
tijos rezervu”, ir susirėmimas * 
su policija rodo jaunimo ne-

! Woodhaven 21, N. Y.
Tel. VI 7-2573 *

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Statybininkas A. ARMONAS ir šeima

5 Robert Lenox Rd. Eatons Neck, L.I. Northport, N. Y. 
Tel. 516 AN 1-2864

mų. Anglų spauda lygina šias 
nuotaikas su 1956 m. Vengri
jos įvykiais, kuriem numalšint 
prireikė rusiškų tankų...

Sveiki sulaukę šventų Kalėdų!

Jugoslavijos laikraščio “Bor- 
ba” atstovas Prahoje rašo, kad 
“Čekoslovakijos kompartija at
sidūrė kryžkelėje. Esą partijo
je prasidėjo kritiška analizė sa
vųjų funkcijų krašte ir disku
sijos šiuo klausimu 
visuose sluoksniuose, 
gos, kurios norėtų 
griežtą diktatūrą, jau 
žuinoje; tačiau jų svorio ne- I 
reiktų nedavertinti.

Po tokio “broliškos” Jugosla- •' 
vijos valdžios organo komenta- ' 
ro, atrodo, bus teisinga žinia,

vedamos 
Tos jė- 
išlaikyti 
yra ma

RAY’S LIŲIJOR STORE
Galima gauti įvairiausios rūšies amerikiečių ir importuotų gėrimų.

Didžiausias pasirinkimas degtinės ir vyno
103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N. Y.

Telefonas: VIrginia 3-3544

Linksmų Švenčių linki visiems pirkėjams

S & G MEAT MARKET
Lietuviškų valgių krautuvių vardu

84-09 Jamaica Avė. Doodhaven, N. Y. Tel. VI 9-5077 
240 Grand Street Brooklyn, N. Y. Tel. ST 2-4329 

Švenčių proga didelis pasirinkimas

A V, UULVUV, MUC VVlOUiga Minu, c 

kurią Londono laikraštyje “Ob- f 
- - - - - - r

r

l 200 Orchard St.
1

server” paduoda Lajos Lede- 
rer: ateinančiomis , iš Prahos ži
niomis, neseniai įvykusiame 
Čekoslovakijos kompartijos 
centro komiteto posėdyje bu -

dintų iš savo pareigų. Laikas ir 
tolimesni įvykiai parodys, ar 
tai bus tiesa. Dr. V. Mar.

Mirė J. Kauneckis
Lapkričio 10 Kaune staiga 

mirė buvęs žurnalistas Jonas 
Kauneckis. Sausio 7 būtų su
laukęs 69 metų amžiaus. Oku
pacinio režimo sluoksniuose 
buvo susilaukęs viešo pagyri
mo už vadinamą, biografinę a- 
pybraižą “Prelatas Olšauskas”, 
kuri buvo išleista 1961. (E.)

Vairas—Račkauskas 85 m.
Buvęs Amerikos lietuvių vei

kėjas, rašytojas, vertėjas ir 
laikraštininkas Karolis V a i- 
ras Račkauskas lapkričio 16 su
silaukė 85 metų.

K. V. Račkauskas gyvena 
Kaune, tebėra bent titulinis P. 
Cvirkos vardo muziejaus-biblio- 
tekos tvarkytojas (kuri įkurdin
ta buv. M. Sleževičiaus namuo-

Season’s Greetings

Superior Piece Goods Corp. 
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE 

Tel. AL 4-8319 New York City

Hoilday Greetings

Weiss & Katz, Ine.
DRABUŽIŲ PREKYBOS KRAUTUVE

187 Orchard Street 
Tel. GR 7-1130

New York City

Hanover Club Beverage Co^ Ine.
Jonas ir Albinas Degutis — (Lietuvių sdirbystė)

klubams, tavernoms ir kitokioms įstaigoms
Boute 139i, W. Hanover, Mass

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Berkshire Beverages Co.
Broliai PUZINAI, savininkai 

išdirbėjai aukščiausios kokybės minkštų gėrimų 
4-6 Berkshire St. Tel. TR 6-8374 Cambrid

spausdintą “Zeri i Populit” bos vyriausybė, kadangi tas 
laikraštyje), kurioje pabrėžė: dokumentas pasiekė ir Vaka- se Donelaičio gatvėje, — ten 
“Klysta, kas mano, kad religija rus, pasiskubino paskelbti, kad kurį laiką buvo gyvenęs P. 
yra tik bažnyčios, mečetės, ku- tai esąs “vakariečių falsifika- Cvirka). (E.)

DŽIUGIŲ ŠVENČIŲ

G. L MARKET
227 PARK STREET LAVVRENCE, MASS.

Kalėdų ir Naujų Metų švenčių proga sveikina visus

Norwood Coal and Oil Co,
ALEKSANDRAS NAVICKAS ir sūnus, sav. 

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

O.F.M.
Holy Name Province

135 W. 31«t Street, New York, N. Y.
Minister Prov.:

Very Rev. Finian Kervin, O. F. M.

Beit Wiihcs for a Merry Christmas and a Uappy Ncic Year

■MNfcoCr. L. Kanto
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Kalėdų tiesa ir ramybė
si netikėjimas?Kristaus Gimimo šventė yra 

džiaugsminga, skaidri ir puoš
ni. Nė viena iš kitų neturi jai 
lygaus žibesio. Nė viena kita 
nėra taip visuotinai švenčia
ma. Kokio krikščioniško tikėji- 
mo-kas bebūtų, Kristaus Gimi
mo neaplenkia. Vakarų civili
zacijos kraštuose net nekrikš
čionys ir netikintieji neišsiski
ria. Ir jie keičiasi sveikinimais 
ir dalinasi dovanom. „„ _ _ .

Nei tas puošnumas, nei vi- Žmogaus protui yra duota 
suotinumas dar nereiškia, kad 
visi pripažįsta tikėjimo tiesą, 
kurią Kristaus Gimimo šventė 
primena. Ji primena Dievą ta
pus Žmogumi. Tačiau gimimas 
yra natūralus gamtos reiški
nys. Galima pripažinti gimus 
Kristų, bet neigti Dievo įsikūni
jimą. Tiktai kraštutiniai ateis
tai drįsta neigti Kristų net gi
mus. Jie neigia ne tiktai Die
vą, bet ir istoriją. Kiti gi jei 
ir neneigia Kristaus gimimo, 
skubina skelbti, kad Dievas jau 
miręs.

Tikėjimas nesiremia tokiu 
tiesos akivaizdumu, kad mums 
būtų viskas aišku. Tikėjimu yra 
bandomas žmogus, kiek jis yra 
klusnus Dievo žodžiui ir jo liu
dijimui. Reikalaujama nulenkti 
protą dieviškam autoritetui — 
tikėti ir tai, kas nėra apčiuo
piama, nufotografuojama, rent
genu peršviečiama... , „

Sovietinis pareigūnas prakaituoja prieš televiziją
Pabaltijys vokiečių televizijoje diale.^ko®.p?yy®?ys-** * * dersonas išsisukinėjančiai aiš

kino, kad geroje šeimoje, ko- 
tė sveikinimus savo šeimų na- kia yra sovietinių tautų šeima, 
riam ir giminaičiam, gyvenan- sunku išvesti kokią nors aiš- 
tiem Vakarų Vokietijoje. Jos 
pasakė sveikinamųjų ir savo 
pavardes. Visos vokiškos. Dau
gumas jų savininkių gimusios 
Rusijoje, o seneliai atvykę iš 
Vokietijos. Gali būti, jog tai 
yra Volgos ir kitų vokiečių tel
kinių likučiai, kurie dabar bu
riasi Latvijoje. Daugelis mal
dininkų atvykę iš tolimų vie
tovių. Pranešėjas ta proga pa
stebėjo, kad Sovietų Sąjungoje 
repatriacijos dar laukia apie du 
milijonai vokiečių kilmės žmo
nių.

Įdomus pasikalbėjimas buvo

(8 vai 15 min. vakaro,tuoj po 
dienos apžvalgos) Vakarų Vo
kietijos televizija pirmojoj pro
gramoj visą valandą rodė nuo
traukas ir pasikalbėjimus iš 
Rygos ir Talino. Reportažas 
pavadintas “Vaizdai iš Sovietų

keriu”. Pranešėjas — Rygoje 
gimęs ir krikštytas/dabar jau 
vidutinio amžiaus, bet, atrodo, 
latvių kalbos neišmokęs arba

Neblogai kalba angliškai, šiek 
tiek susigaudo rusiškai. Į Pa
baltijį jis pažiūrėjo iš voįoško 
taško. O vokiečiam Pabaltijys 
tai jų baronų valdytos Latvija 
ir Estija. Lietuviai, kurie pa
vadinimo suvilioti pasistengėm 
tą vakarą„ žiūrėti televizijos 
programą, buvom nuvilti: apie 
Lietuvą neišgirdom nė 
žodžio, nepamatėm nė 
savojo krašto reginio.

"' Programa pradėta 
vaizdais. I uostą atplaukia ke
leivinis * sovietų laivas. Nuo « 
blikties gyvai mojuoja daugy
bė latvių, iš JAV-bių, Kanados

dijos atvykstančios merginos AUGUSTINAS UTENAS 
kalba laisvai vokiškai, iš Amen- ——
kos — tik Angliškai jr, žinoma, V
latvišku. Įdomu, jog pranešėjo tė. Tik 1921 buvo išdalinti 
užkalbinta Amerikos latvaitė tūkstantmargiai baronų dvarai, 
pirmiairiia klausUi. kokiai Jele- - Televizijos korespondentas
vizijai daromos nuotraukos ir v. tiek Rygoje,' tiek Taline ktek- 
tik gavusi atsakymą, kad Vaka- viename žingsnyje užtiko vo
rų Vokietijos, su tinka, kalbėti. kiefeų pėdsakus ir juos parodė. 
Rygoje ir Latvijoje apskritai ji .Rygoje,-ir dabar tebeveikia vo- 
būsūnti tik vieną dieną ip nak- kiečių evangelikų parapija ir 
tį. Aišku, jog apie miegą nė "bažnyčia, kurioje meldžiamasi 
pagalvoti neteks. Visos sakosi 
esančios labai sujaudintos. Tai 
ir be sakymo matyti.'

Latvijoje žmonis meldžiasi ne

kią ribą. Dėl bendro sugyveni
mo tenka kaiko ir atsisakyti. 
Jis pakartotinai pabrėžė, jog 
latviai į tą šeimą įsijungė lais
vanoriškai, kad sovietinė kons
titucija leidžia kiekvienu metu 
iš jos išstoti, tačiau visi dabar
tine padėtimi patenkinti.

Korespondentas manė, kad 
Latvijos buvimą sovietinių tau
tų šeimoje, tur būt, reikia su
prasti kaip vyro sugyvenimą 
su žmona. Taigi turėtų galioti 
dėsnis, kad žmonai reikia duo
ti laisvę, tik ne per daug. Jam, 
matyt, nebuvo žinomas rusų 
priežodis, nusakantis sugyveni
mą su žmona, būtent — mylėk 
kaip dūšią, krėsk kaip grūšią..

(Bus daugiau)

vokiečių kalba.- Parodytas ir 
pamokslą sakąs pastorius. Jis 
kvietė tikinčiuosius melstis už 
taiką ir sovietų vyriausybę, o 

/paskui, vaizdui išnykus ir vėl 
'atsiradus, lyg kienų paragintas 
dar pridėjo ir už viso pa- - 
.šaulio vyriausybes ir žmones. sumegztas su sovietiniu latvių 
Maldininkai — daugiausia pa- 4 *-J
gyvenę moterys, bet matyti, ir 
vyrų bei jaunimo.

Po pamaldų vykusio pasikal
bėjimo ' žiūrovai buvo įtikinti, 
kad žmonės meldėsi ne tiek už 
sovietų, kiek už Kiesingerio vy
riausybę Bonnoje, į kurią nu
kreiptos visų akys ir iš kurios 
jie laukia pagalbos. Atrodo, 
jog visa parapija susideda iš 
repatriacijos laukiančių vokie
čių. Jauna moteris, susijaudinu
si iki ašarų, prašė korespon
dento perduoti linkėjimus ‘ma-

vyriausybę

Toliau žinios iš Rygos ir Lat
vijos istorijos, kuri siekianti 
XII amž. Tai kalavijuočių or
dino istorija. Kai Rygos gyven-

Rygos tojaį naudojosi Vokietijos han- 
zos miestų teisėmis ir laisvė
mis, Maskva tebuvusi tik Rusi
jos užkampio kaimas. Kalbėda
mas apie Latvijos ir Estijos 
praeitį, pranešėjas teisingai pa
brėžė, jog tų šalių istoriją iki 
pirmojo pasaulinio karo kūrė 
ne latviai ir estai, bet vokie
čių didikai ir įvairūs kiti oku
pantai — švedai, irisai, danai, 
lenkai. Latviai ir estai tik ark
lius jiems šęrė ir ginklus švei- no tėvynei’. Kitos moterys siun-

vieno 
vieno

ministeriu, rodos, Andersonu. 
Jo atsakymas Į klausimą, kaip 
toli siekia Latvijos autonomi
jos ribos, buvo tikras komunis-

pakankamai jėgos suprasti, kad 
aukštesnė būtybė už žmogų yra 
galima. Pakankamai yra duota 
istorinių liudijimų, kad ji tapo 
žmogumi ir gyveno žemėje. Ta- ir Švedijos atvykstančių savo 
čiau žmonėse yra stiprus no
ras matyti ir žinoti, ne vien ti
kėti. Ne visi tad priima ir tą 
tiesą, kad antrasis Kristaus at
ėjimas yra paliktas amžių pa
baigai. Tada jau nebereiks ti
kėjimo. Tada liks tik žinoji
mas, kas yra tiesa. Deja, žino
jimas daugeliui pavėlintas.

Žemės kelionėje mums yra 
skirta tos tiesos ieškoti ir ja 
vadovautis, kaip išminčiam Bet
liejaus žvaigžde, nes esame ap
gaubti paklydimo pavojais. Tu
rime budėti ir klausti, kas yra 
tiesa. Kristaus atėjimas žemėn 
paliko pakankamai šviesos, 
kad klaidą pajėgtume atskirti 
nuo tiesos.

Tiesos pažinimas ir įgyven
dinimas glaudžiai siejasi ir su 
ramybe, kurios laukiame šeimo
se, savo tautoje, visoje žmoni
joje. Tačiau ramybė yra vieno 
reikalavimo sąlygojama. Reika- 

nai švenčiamas, kaip Gimi- laujama garbės aukštybių Die-

VYSK. V. BRIZGU) SVEIKINIMAS 
1967 METŲ KALĖDOM

sukelia 
Jis pra- 
dėsnius.

Netikėjimą labiau 
Kristaus Prisikėlimas, 
siveržia pro gamtos 
Jis liudija išskirtinį ir nepa
prastą reiškinį, kurio negalima 
pridengti jokiu šventišku žibė
siu. Vistiek prasiveržia jėga, 
aukštesnė už žmogaus suprati
mą. Visiškai neutraliai žmo
gus negali praeiti: turi pri
pažinti prisikėlimą iš mirusių 
arba atmesti. Daug kas atmeta. 
Tad nenuostabu, kad Kristaus 
Prisikėlimas nėra taip visuoti-

mas.
Žmonės džiaugiasi gimimu 

žemei. Džiaugiasi sušvitusią gy
vybe, bet ne visi nori pripa
žinti, kad žmogaus gyvybė yra 
dvasinė ir su šiuo pasauliu ne
sibaigia. Kristus ir gimė tai tie
sai liudyti: “Aš kelias, tiesa ir 
gyvenimas”. Gyvenimas, kuris 
nesibaigia. Kodėl tad. skverbia-

vui, kad žemėje atsirastų ra
mybė žmonėm. Tų dviejų su
jungtų dalykų išskirti negalima. 
Priešingai, juos reikia vis la
biau artinti, kad prie Kūčių 
stalo pasijustume tartum pir
mųjų krikščionių eucharistinė
je agapėje, arba meilės puoto
je, kur jungėsi Dievas ir žmo
gus.

artimųių lankyti. Daugiausia 
moteriški veidai. Jų sutikti 
krante susirinkę šimtai tautie
čių. Jaudinančios susitikimo 
scenos su apsikabinimais ir 
džiaugsmo ašaromis. Iš švedi-

Sv. Jonas vadina žodžiu tą, 
per kuri “visa padaryta, kas 
padaryta ir be jo nepadaryta 
nieko”; vadina “tikrąja šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų, ateinantį į šį pasaulį” ir 
sako, kad pasaulis jo nepažino.

Philadelphijos “Viltie^” choro krikštynų apeigas ir koncertą užbaigus. Priekyje choro vad. Leonas Kaulinis. Nuotr. K. čikoto

Šiuo vienu žodžiu šv. Jonas 
įvertino visų laikų žmoniją, gy
venusią prieš Kristų. Praėjo 
jau devyniolika šimtmečių Kris
taus šviesoje. Daug kuo di
džiuojamės, džiaugiamės, o ta
čiau šviesos ir tiesos pažinimas 
ir šiandien toks nepilnas, toks 
nevienodas.

Kristaus Gimimo šventės 
proga su skausmu ir viltimi 
žvelgiame į žmoniją. Skausmas 

—matant ir girdint žmonijos, 
net krikščionių dvasinį chao
są, tuščią puikybę, išeinančius 
iš nesuprastos savos menkys
tės. Viltis — matant daugybės, 
kad ir klystančių, žmonių no
rą ir pastangas Kristų aiškiau 
suprasti savyje ir kituose, jį 

. geriau suprasti, juomi arčiau 
pasekti. Kurie jį priima ir tiki, 
tiems jis duoda galios būti Die
vo vaikais. Kurie jį priima su 
didesne meile ir nusižeminimu, 
tiems jis duoda daugiau švie
sos ir supratimo. Tokie padės 
ir -visai žmonijai išeiti iš tam
sos į Dievo vakių šviesa ir tar
pusavio meilę.

Dieviško žodžio šviesa ir 
malonė tepripildo visus jus 
Kristaus Gimimo šventėje, te
lydi jus ateityje.

Su jumis maldoje,
Vyskupas Vincentas Brizgys

JURGIS JANKUS

PEILIO
AŠMENIMIS

TRUŲ VEIKSMŲ DRAMA

(14)

ALGIS
Aš tik juokiuos. Bet čia tikrai patogu.

ANTANAS
O šauti ar galėsi?

ALGIS
Palauk, pamėginsiu. Pašvietinėk lempute po grin

dis. Galėsiu. 0 va čia, kur pats stovi pašėlusiai patogu. 
Ar mėgint?

ANTANAS
Paliauk piemeniškai elgtis. Juk seniai bandą nu

stojai ganęs.

ALGIS
Nebijok, vistiek neimčiau pataikęs.

ANTANAS
Kad ir taikyti į savo žmogų nereikia. Nevalia!

ALGIS
Ei, suprask juoką. Aš nė nemėginau taikyti. Da

bar nueisiu prie lango, klausyk, kas darysis.

ANTANAS
(Klauso)

Truputi girdėti. Dabar gerai. Kai kels triukšmą, ne
girdės.

(Priėjęs pakelia užuolaidą, žiūri į laukus, 
pradaro kambarėlio duris, pašviečia lempu
te į vidų).

ALGIS
(Įeina)

Bus viskas gerai!

ANTANAS
(Krūpteli)

Ko nulipai?

ALGIS
Norėjau pažiūrėti, ar galima vaikščioti patyliais.

ANTANAS
Gerai Dabar eik ir susitvarkyk, patogiai, kad ne

reikėtų vargti. Ir neužmik.

ALGIS
Aš manau, kad bus taip įdomu, jog ir norėdamas 

neužmigčiau.

ANTANAS
Ir žiūrėk Daugį. Jeigu įėjęs rasiu ant tų grindų jo 

lavoną, nesigailėsi. Norėsi, galėsi užimti mano vietą.

ALGIS
Norėčiau, bet kaip bus su patim.

ANTANAS
Manim nesirūpink. Bet už jį aš viską. Jeigu par

torgo vietos nenorėsi, gausi vietą apskrity, o jeigu no

rėsi ir Vilniuj. Per Karpenko kaip mat viskas bus pa
daryta.

ALGIS
Bet kodėl ne kitus, kodėl tik Daugį?

ANTANAS
O todėl, kad todėl. Todėl, kad jis nukankino dau

gybę geriausių žmonių. Ir Rasą ir Auksę, ir Eigulius 
— ir pats žinai, kad net suskaityti neįmanoma. Kada 
nors jo aukoms auksinį paminklą reikės pastatyti. O 
kaip jis terorizuoja Laimą. Gali būti tikras, jeigu jis pa
liks gyvas, ir jai bus tas pats, kaip Rasai.

ALGIS
Bet ar negeriau paimti tokį ir teismui atiduoti? 

Tada visas kraštas žinos, koks jis paukštis.

ANTANAS
B pradžių ir Karpenko taip galvojo, bet dabar už 

jo galvą pats medalį žada.

ALGIS
Bet kodėl?

ANTANAS
Koks tu dar vaikas. Dar nebuvo tokio kalėjimo, iš 

kurio niekas nepabėgo. O Daugis pabėgs. Galvą galiu 
dėti, kad pabėgs. Ir tada?... žinai, kas tada? ...

ALGIS
Smuks kur į tankynus, kad niekas ne tik jo, bet 

jo kaulų neras.

ANTANAS
Kvailas esi. Jeigu jis pabėgs, tai nei manęs, nei 

tavęs, nei Karpenko, nei Laimos nebus gyvų. Jis skers
ti...

(Beldimas į langą)

BALSAS
Ateina!

ANTANAS
žvakę turi?

ALGIS
■_ Turiu.

ANTANAS
(jau prie durų)

Degtukus?

ALGIS
Yra!

ANTANAS
Greit ant aukšto ir nė balso!

(Išlekia). •

ALGIS
(Pastovi valandėlę prie durų, paskum ty

liai pereina kambarį ir užsidaro duris.
Dabar kambary daug tamsiau, negu iš 

pradžios. Įeina Daugvydas ir Pranas. Pranas 
pašviečia po kampus lempute. Visur tuščia).

DAUGVYDAS
Laima!... Laimut..

PRANAS
Negrįžo dar. šiaip šviesą būtų vistiek užsidegusi.

DAUGVYDAS
Man ima visas reikalas nebepatikti.

PRANAS
Man seniai nepatiko. Tokie velnių mėtyti ir vėtyti 

— kur tu juos apgausi.

(Eina kambarėlin).
(Bus daugiau)



Linksmų Švenčių linki
J

110*12 Jamaica Avė. Richmond Hill, N.Y. 11418
TeL 846-9286

Linksmų Kalėdų Švenčių ir laimingų Naujų Metų! Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Juozas Bandžiukas
~ s ;; 3 'x... "■

BARAS IR RESTORANAS Ed. King, savininkas
King*s markele gailina gauti lietuviškų sOrių. dešrų ir kitokių 

maisto produktų, įvairių gėrimų
1208 Washington St., Norwood, Mass. — Tel. 762-0604

Rima ir Juozas Bružinskai
sveikina savo mielus klijentus su šv. Kalėdomis ir linki 
laimingų Naujųjų Metų. Kartu praneša, kad jų siuntinių 
įstaiga uždaroma šventėm nuo gruodžio 23 iki sausio 2 d.

Sveikina Kalėdų švenčių proga ir linki laimingų Naujų Metų

Alphonse J. Raudonis
Turįs leidimą—viešas pardavėjas

142 Main Street Nashua, N. H.
Tel. 883-3831

: Season’s Greetings
EV 4-8859 B 

EV 4-7281 i f‘ 
. ’ t

Sveikina visus ir linkt laimingų Naujų Metų

Advokatas Leonardas G. Velishka
Flowers f ar Every Occosion . . .

.... Flowers for Every Occosion

LASKAS FLOWERS
270 Broadway Brooklyn 11, N. Y.

Branch: LONG BEACH, L. L

2 Marlovv Road, Nashua, New Hampshire 
Tel. 883-7811

=
F 
F 
F

Licjuor Store, Ine.
322 Union Avė. • EV. 7-2089 • Brooklyn 11, N. Y.
Didelis pasirinkimas įvairių vynų, degtinių, konjakų, midų 

šventėms bei kitokioms progoms

380 New Britain Avė.

Best Wishes for a Merry Christmas and Happy Nezv Year 
VIrginia 6-9683 Road Service

THREE JOES
SERVICE STATION Ine.

i {J. POVILAITIS)

Į : Complete Automotive Repairs
■ i State Inspection
i i 85-42 VVoodhaven Blvd. VVoodhaven, N. Y. 11421
i i (Comer 86th Avenue)

į. • ■ _
Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS

r
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■' • į • g Season’s Greetings from 1cnicagos jaunimo centro vajus NASHUA LODGE #110 LOYAL ORDER OF MOOSE t
S 230 Main St., Nashua, N. H.

Mieli lietuviai, nuoširdžiai dė- kad galėtume pradėti statybą.. Avė. Chicago, Dl., 60636. |___  _________________ _________________ _ „i__________ _  ' 1
kojame Jums už pagalbą ruo
šiant Jaunimo centro jubilieji
nę vakarienę ir dovanų pa
skirstymą. Didžiausia padėka 
žinoma, tenka dovanų davė
jam: Bowera Dodge, 73 S. 
Western Avė., p.p. Gradins- 
kams, 2512 W. 47 St., pp. Lie- 
poniams, 6211 So. Western 
Avė., Lindon Appliances, 63 ir 
Rockwell, pp. Burnstein, 190 
N. State St., suite 204, pp. 
Kriaučeliūnam, 6132 Harlem 
Avė. Taip pat reiškiame pa
dėką mūsų artistams: St. Ba
ranauskui, J. Dainienei, D. La
pinskui, J. Centro Studentų an
sambliui ir A. Dikiniui. Be do
vanų davėjų ir jų vakarienė 
nebūtų buvusi tuo, kuo ji bu
vo.

Didžiausią staigmeną vaka
rienės metu padarė A. G. Mi- 
lauckai, įteikdami 18 tūkstan
čių doL Jaunimo centro staty- gĄ RE|$K|A "TRUST'*? 
bos vajui. Atrodo, kad jiem tie- Ktonimas 
tuviški reikalai yra brangesni Tikiuosi, kad Tamsta neat-

Reikia dar sutelkti bent 40 
tūkst. iki kitų metų balandžio 
mėn. galo. Todėl mes dar kar
tą prašome neatsisakyti neati
dėliojant pasiųsti savo para
mą Jaunimo Centro Statybos 
Vajui, 5620 So. Claremont

Visus nuoširdžiai sveikinu 
Šv. Kalėdų proga ir linkiu lai
mingų ir sveikų 1968 metų.

Tėvas J. Kubilius
Statybos vajaus komiteto 

vardu.

Linksmiausių Švenčių

Al and Vic’s Gulf Station
736 No. Main Street

ESSO STATION
610 No. Main St., Brockton, Mass.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko šia
me laikraštyje duoti paaiškinimų ir pa
tarimų teisiniais klausimais Darbininko 
skaitytojam. Klausiant reikia pažymėti, 
ar skaito Darbininkų. Klausimai siųstini 
jos adresu: Mrs. M. L Šveikauskas— 
Attomey-at-Law, Co-operative Bank 
Plaza, 1864 Centre St., West Roxbury, 
Mass. 02132.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingiausių Naujų Metų

Crosby Supply Co.
Plumbing and Heating — Benjamin Moore Paints

Į 228 No. Montello St., Brockton, Mass. — JU 6-7974 ;

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Abar Jewelers

583-4520Area Code 203Tel. 246-2525

Season’s Greetings — Linksmų Švenčių

REAL ESTATE — INSURANCE

r Atlas Travel Agency, Ine
62 VVhiting Lane, W. Hartford, Conn.

— jis taip ir pa

bus tvarkomas tokiu būdu ir
Linksmų švenčių

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų

FITZMAURICE MOTOR SALES,

CORPORATION

Tamsta mums paaiškinsi pa
prasta kalba,- kuri būtų mums 
tikrai suprantama.

Skaitytojai, Cleveland, Ohio

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ 
ir 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Hartford, Conn.
Phones: 521-2086 — 249-1396 — 523-0644

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

“Testamentary trust”, atseit 
toks “trust”, kuris yra sukuria-

LINCOLN - MERCURY - COMET - COUGAR 
1724 So. Main Street, Brockton, Mass.

trust”, testatorius žino, kad,

turto arba pinigų neturinčiam 
asmeniui, šis “inter vivos” 
trust nėra labai opus.

Funeral Home
Hartford 6, Conn.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
mūsų kli jentams ir draugams

Šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikiname Jus mieli tautie- ■ 
čiai ir linkime daug sveikatos ir sėkmės Jūsų darbuose. ;
Ta pačia proga nuoširdžiai dėkojame mūsų klijentams, kurie pareis- į 
kė pasitikėjimą, siųsdami savo siuntinius per mūsų lietuvišką firmą. į

AMERICAN & FOREIGN TRADING CO.
ANTANAS USTJANAUSKAS, vedėjas

Tel. AD 3-8030 i

PLYMOUTH-HOME 
NATIONAL BANK

34 Sdiool Street, Brockton, Mass.

83 MAIN STREET, BROCKTON, MASS.
380 Maple Avenue

i
i

jiems visų lietuvių vardu. bendro pobūdžio klausima
St. Semėnienė labai nuošir

džiam vakarienės aprašyme, 
greičiausiai neturėdama pilnų 
informacijų, nepaminėjo dr. 
Razmų, kurie pirmieji davė 
tūkstantį doL Jaunimo centro 
statybos vajui. Taip pat dr. Du- 
binskai įteikė antrą tūkstantį, 
inž. Stankai ir dr. Kriaučeliūnai

gų arba turto, bet nesupranta
me, ką iš esmės tas “trust” 
reiškia. Vis manome, kad jeigu 
tas “trust” yra geras dalykas, 
gal būtų galima juo pasinaudo
ti ir mažiau turto ar tik mažą 

yra davę jau virš dviejų tūks- sumą santaupų turint. Gal 
tančių, pp. Gradinskai 1500 
dol., M. šmulkštienė, savo a.a. 
vyro Vinco Šmulkščio atmini
mui 1000 dol. šitie mūsų gera
dariai nebuvo pilnai paminėti 
minėtame aprašyme. Taip pat 
nebuvo paminėtos šeimininkės: 
Skučienė ir Stropienė ir stu
dentės, sodinusios svečius: R. 
Kviklytė, D. Statkytė, A. Valai
tytė, A. Kubiliutė ir lutos.

Mes vi» girdime4 apie vadina- mas testamento būdu, yra prie
iną “ttust”. Žinome, kad tam ‘monė ir būdas įvykdyti testa- 
reikalui reikia turėti daug pini- mentą sudarančio asmens no

rus tada, kai paties testato- 
riaus nebebus gyvųjų tarpe. Pa
vyzdžiui, jei tie asmenys, ku
riem norima palikti pinigų ar
ba turto, yra mažamečiai arba 
dėl kurios nors priežasties ne
gali patys gautąjį turtą “per
imti” ir tvarkyti (kaip giminės 
Lieuvoj, kurie dabartinėmis 
sąlygomis neturi laisvos repre
zentacijos), tada “trust” suda
rymas yra gyvybiniai svarbus

LINKSMIAUSIŲ ŠV. KALĖDŲ

BROCKTON, MASS.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Dėkoju visiem, kurie kuo 
nors prisidėjo prie vakarienės 
pasisekimo, bet ypač spaudai, 
radijo stotims, liet televizijai 
ir visiem dalyviam ir visai lie
tuvių visuomenei, prisidėju
siai- savo aukomis. Daug yra 
davę po 100 dol., arba papildę 
savo šimtinę. Jų pavardes pa
skelbsime tam skirtame rašte.

Turiu Jums su džiaugsmu 
pranešti, kad Jūsų aukos arti
na mus prie užsibrėžto tikslo 
—. praplėsti Jaunimo centro 
patalpas jubiliejiniais Lietuvos 
nepriklausomybės metais. Taip, 
dar reikės darbo ir pastangų,

Atsakymas
Ne kiekvienam ir ne kiek

vienomis aplinkybėmis yra 
pravartu turėti “trust”. 
“Trust” yra priemonė tam tik
ram tikslui įgyvendinti ir nėra 
išeitis kiekvienoj situacijoj.

Jei advokato nuomone, jo 
klijento reikalai yra tokio po- ,dai turtas yra paliekamas) at- 
būdžto, kad yra patartina sūdai- žvilgiu. Sudaręs “testamentary 
ryti “trust”, — jis taip ir pa- trust”, testatorius žino, kad, 
tars kUjentui.- “Trust” galima jam mirus, jo paliktas turtas 
sudaryti ir mažai turto arba ne
daug pinigų turint. “Trust” nė- naudojamas tokiem reikalam, 
ra turtuoliam duota privilegija, kurie yra “trust” numatyti ir 
“Trust” reiškia, kad vienas as- kad patikėtinis (trustee) ris sa- 
muo arba keli asmenys “lai- vo pareigas įstatymų nustatytu 
ko” tam tikrą turtą: nekilnoja- būdu ir normomis, teismų 
mą arba kilnojamą (real or peri (Courts of Eųuity) griežtoje

Vadinamasis “trustee” (pati
kėtinis), kuriuo gali būti priva
tus asmuo arba bankas ar kita 
įstaiga, turi griežtai nustatytas 
pareigas ir turį laikytis ypatin
gai griežto štandarto “benefi- 
ciary” (to asmens, kurio nau-

20^ž School St. Brockton, Mass. —: Tel. 583-7373 
Parduodame tikietus įvairių oro linijų, traukinių, laivų ir t.t.

Louis Benjamin Travel Agency
Ine.

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

Brockton Lock & Safe Co,

TeL 586-1340

šonai) kito asmens "naudai" priežiūroje.
(for thebenefit of another). —"■———————— 

Yra dviejų rūšių “trust”:
“trust”, kuris yra “sukuria- — Europos krikščionių de- 
mas” testamento būdu (testą- mokratę unijos (UEDC) sttva-
mentary trust). šios rūšies žiavimas įvyko lapkričio 3*6
“trust”, žinoma, pradeda "veik- Eichholze, Vokietijoje/ Svarsty
ti” tik testamentą sudariusiam ta Europos emigracijos prob- 
asmeniui mirus. Kita “trust” tonos, Europos saugumo NA- 
rūšis yra vedinamasis “inter TO rėmuose perspektyvos, 
vivos trust”. Si rūšis pradeda tarptautinė politinė padėtis ir 
“veikti”, “trust” sudarančiam kito UEDC kongreso klausi- 
asmeniui dar gyvam esant Pas- mai. Suvažiavime dalyvavo 17- 
taroji “trust” rūšis yra dažnai 
pavartojama mokesčių (taksų) 
sumetimais, nes yra įvairių į- 
statymų numatomų būdų mo
kesčius sumažinti, pasinaudo
jant "inter vivos trust” prie
mone. Todėl mHniam, perdaug komiteto narys (iš Paryžiaus).

“Our business is your security” — Padarome naujus raktus.

F. E. Johansson, Prop. — Tel. 586-1262 
30 Ward Street, Brockton, Mass.

SVEIKINAME VISUS 
MŪSŲ GAUSIUS KLIJENTUS 

SU 
ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS 

IR 
NAUJAIS METAIS.

Hutu

kos Europos kraštų atstovai. 
Lietuvių Krikščionių demokra
tų sąjungą (LKDS) atstovavo 
dr. P. Karvelis — LKDS įga
liotinis Vokietijoje ir inž. A 
Venskus — UEDC vyriausio

COSMOS PARCELS EXPRESS

COSMOS TRAVEL BUREAU, INC


