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DOLERIS NUVERTINTAS 8.57 PROC
ATŠAUKIAMAS MUITO PRIEDAS 
PAKELTA AUKSO KAINA.
VISI PATENKINTI SUSITARIMU

Dešimties pasaulio pirmau
jančių nekomunistinių industri
nių valstybių atstovai (centri
nių bankų valdytojai ir finansų jektas tik tada bus pasiųstas 
ministerial), posėdžiavę Wash
ingtone gruodžio 17—18, sutarė 
naują matą santykiams tarp 
viens kito piniginių vienetų nu
statyti.

Pakėlus aukso uncijos kainą 
nuo 35 dol. iki 38 dol., Ameri
kos doleris buvo nuvertintas 
8.57 proc. Daugelio kraštų pi
niginiai vienetai šitokiu būdu 
bus pabranginti, ko Amerikos 
vyriausybė seniai siekia.

Formaliai doleris bus nuver
tintas tada, kada kongresas pri
ims įstatymą dėl aukso kainos 
pakėlimo nuo 35 iki 38 dol. už 
unciją. Senoji kaina buvo nu
statyta 1934, taigi išbuvo nepa
judinta 37 metus. Nežiūrint to, 
kad aukso kainos pakėlimas 
galės būti įteisintas tik kongre
sui 
ta biržų transakcijose jau da- i 
bar taikyti naują dolerio kursą.

Prez. Nixonas betgi pasakė rio nuvertinimo ir kitų kraštų 
derybų partneriams, kad aukso 
kainos pakėlimo įstatymo pro-

Japonija, Kana- 
Bendrosios Rin- 
pašalins kliūtis, 
Amerikos pre-

kongresui, kai 
da ir Europos 
kos valstybės 
kurios varžo 
kėms patekti į jų rinkas.

Naujasis susitarimas dėl va
liutų santykių neturės jokios į- 
takos Amerikos gamybos prekių 
kainoms krašto viduje, bet iš 
užsienių atvežtos prekės turės 
pabrangti. Bet amerikiečiai 
dabar jau daugiau pinigų turės 
išleisti išvykę į užsienius, kai 
pirks vokiečių markes, pran
cūzų frankus, japonų jenas, bri
tų svarus ar dar kitų kraštų 
valiutas.

Daugiausiai naudos dėl dole-

valiutų pabranginimo turės A- 
merikos eksporteriai, nes Ame
rikos prekės užsieniuose bus 
pigesnės, todėl eksportas tu
rės padidėti.

Tikslas šito susitarimo, kurį 
įgalino padaryti Amerikos suti
kimas formaliai nuvertinti do
lerį, buvo šis: palengvinti Ame
rikos prekei varžybas pasaulio 
rinkose, padidinti prekių ekspor
tą į užsienius, sulėtinti importą 
iš užsienių ir pagerinti užsie-

nio prekybos balansą, kuris me
tai iš metų suvedamas su dide
liais deficitais. Tuo tarpu dar 
niekas nedrįso tiksliau pasaky
ti, kada Amerika to deficito ga
lės atsikratyti.

Amerikos ekonomistai, ban
kininkai ir biznio vadovai susi
tarimu labai patenkinti, nes jie 
mato, kad bus atstatytas pasiti
kėjimas, ■ už kelių mėnesių 
jau bus pakrypęs gerojon pu
sėn Amerikos prekybos balan
sas ir pasaulio prekybos mainai 
galės vykti daug švaresnia
me klimate, nes po tiek daug 
netikrumo ir svyravimo mėne-

šių sugrįš tikrumas ir pasitikė
jimas.

Europoje tuojau tikimasi dvie
jų dalykų: pinigų plaukimo iš 
Europos į Ameriką ir pasitikė
jimo bei pastovumo sugrįžimo. 
Visa eilė valstybių naujus kur
sus jau paskelbė. Beje, Ameri
ka pažadėjo greit atšaukti 10 
proc. priedą, rugpiūčio 15 pri
dėtą prie muito iš užsienių į- 
vežamoms prekėms. Derybos 
dėl prekybos sąlygų Amerikai 
pagerinimo jau vyksta su Japo
nija ir su B.-Rinka.

Santiago. — Čilės marksistai- 
komunistai po Castro išvykimo 

I mėtosi į visas puses ieškodami 
* kaltininkų savo ūkininkavimo 
bankrotui pateisinti. Žmonės 
pradeda suprasti, kad fabrikų, 
kasyklų, bankų ir kitokių ūki
nių vienetų nusavinimas nieko 
gero neatnešė, tik tose įmonė
se atsiradusį chaosą.

Labiausiai komunistus įsiuti
no sostinės moterų demonstra
cija dėl maisto produktų trū
kumo ir kai kur įvykęs darbi
ninkų nepasitenkinimas dėl 
nuolat vykstančių komunistų 
pravedamų kampanijų streikuo
ti ir reikalauti daugiau nusavini-

mų. Iš didelio popieriaus fab
riko 
išva:
už seną tvarką ir ramybę.

Po šitų įvykių kirvis buvo 
nukreiptas prieš opozicijos par
tijų spaudą ir radijo stotis — jos 
nuolat uždarinėjamos kelioms 
paroms ir grasinama visai už
daryti, jeigu maištas nesiliaus. 
Abejojama, kad prez. Allende 
partija su tuo sutiktų, nes ji 
žino, kad tai būtų kompartijos 
diktatūros pradžia, ko ji tikrai 
nenori. Socialinė demokratija 
yra jų programa, bet maskvinis 
socializmas jai tikriausiai ne
priimtinas. /

munistai agitatoriai buvo 
I, darbininkai pasisakė

JAUNIKLIAI TELKIAMI 
KENKTI NIXONUI

i sugrįžus po atostogų, sutar- , LAISVĖS BALTIJOS
* VALSTYBĖM

per

bu-
nes

Maskva nebenori
Europos konferencijos?

Briuselis.—Čia vykęs Nato j 
narių ministrų tarybos posė
dis vėl sukinėjosi aplink Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferenciją, kurios, ma
noma, Maskvos politbiuras jau 
nebenori.

Taip užsiminė valstybės. se*. 1 
kretorius Rogers spaudos kon
ferencijoj, paaiškindamas, kad 
visos jo ikšiolinės pastangos 
išgauti iš Sovietų atstovų ką 
nors konkretesnio apie Europos 
saugumo konferenciją nedavė 
jokių vaisių. Aiškaus atsakymo 
negauta nė į vieną konkrečiai 
formuluotą klausimą — visada

N. Y. Times (atsiųstas A.K.) 
gruodžio 11 įdėjo F. Berzins 
laišką antrašte “Free the Bal
tic States”. Laiške nurodo, kad 
J. Tautų narių skaičius kasmet 
auga. Rugsėjo 21 priimtos 
trys mažos valstybės — Bah
rein, Bhutan ir Qatpr, kurių 
bendras gyventojų skaičius 1.5 
mil.

Yra ironija — sako autorius— 
kad tuo pat metu buvusios ne
priklausomos valstybės nėra 
nariai.

Priminęs Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos okupaciją Sovietų-na- 
cių Vokietijos sąmokslo dėka 
ir tebetrunkantį pavergimą, 
laiškas sako: “Antrojo pasau
linio karo vienintelės pralai
mėtojos yra trys
valstybės, nors jos net nedaly
vavo kare. Sunku įsivaizduoti 
tokią neteisybe . . . Pasaulis ne
gali toliau toleruoti tokios ne
teisybės . . . Baltijos valsty
bės turi teisę būti laisvos ir 
būti Jungtinių Tautų nariais”.

— Kainų komisija nustatė, 
kad gydytojų honorarai atei
nančių metų bėgyje gali pa
kilti tik 2.5 proc., gi mokesčiai 
už ligonines tik iki 6 proc. 
Ikšiol kainos už tuos patamavi-

1 mus kildavo iki 13 proc. 
metus.

— Karibų jūroje pradėjo 
dėti Amerikos karo laivai,
Kubos laivai pradėjo grobs- 

. tyri Amerikos piliečių preki- 
I nius laivus, nors jie plaukiotų 
i su Panamos ar kito krašto vė
liava. Kuba teisinasi, kad ji 
gaudanti Amerikos šnipus.

— JAV departamentas at
naujino pastangas atidaryti Sue- 

• zo kanalą, kad tuo būdu būtų 
galima pradėti lėtą Izraelio pa
sitraukimą iš arabų žemių.

— Čilė nuvertino savo pini
ginį vienetą apie '25 proc., nes 
nori padidinti eksportą. Centra- 
linio banko valdytojas atvyksta 
Amerikon derėtis dėl skolų 
mokėjimo palengvinimo.

Baltijos

NORI SU AMERIKA 
DAUGIAU PREKYBOS

Vengrijos prekybos rūmų 
vadovas yra atvykęs Amerikon 
derėtis dėl “normalių preky
bos sąlygų”. Jei tokios sąlygos 
atsirastų, prekyba tarp JAV ir 
Vengrijos padidėtų tris ar ketu
ris kartus. Tos pageidaujamos 
“normalios” sąlygos yra šios: 
kreditų gavimo palengvinimas 
ir palankiausiai traktuojamo 
krašto statusas.

Abiejų kraštų prekyba da
bar taip stovi: JAV iš Vengri
jos importuos šįmet už 11 mil. 
dol., gi parduos Vengrijai pre
kių už 50 mil. dol.

Spaudos konferencijoj pasa
kyta, kad Amerikos kapitalas 
tik jam vienai^ * priklausančių 
įmonių Vengrijoj negalės turė
ti (Maskva to nenori), bet 
kviečiamas įsijungti į Vengrijos 
bendroves ir kartu gaminti bei 
pardavinėti gaminius trečiųjų 
valstybių rinkose. Taip darą V. 
Europos kraštai, galėtų ban
dyti laimę ir Amerikos kapita
las.

— Belaukiant aukso kainos pa
kėlimo, P. Afrikos spekulian
tai karštligiškai pirko aukso 
kasyklų bendrovių akcijas. Ir 
laimėjo, nes aukso kaina pa
kelta.

- Prez. Nixonas ir britų prem
jeras Heath pirmadienį ir antra
dienį Bermudų salose buvo susi
tikę pasitarimams ryšium su 
prez. Nixono numatytomis ke
lionėmis į Pekiną ir Maskvą. 
Kitas svečias bus Willy Brandt.

Chicago.— Prieš ketverius me
tus čia buvo susirinkę jaunik
liai politikieriai organizuoti 
kampanijos prez. Johnsono iš
rinkimą sutrukdyti. Niekas ne
gali pasakyti, kiek jie prisidė
jo prie Johnsono savanoriško 
pasitraukimo, bet dabar jau di
desnė grupė susirinko aptarti 
būdus, kaip sutrukdyti prez. 
Nixono išrinkimą antram ter
minui. Vadas tada ir dabar 
yra tas pats — buv. New Yorko 
apylinkių kongresmanas A. K. 
Lowenstein, demokratas, po tos

avantiūros rinkimus pralaimė
jęs.

Bet dabar susirinkęs jauni
mas jau esąs skirtingas nuo 
1968 susirinkusių — neparodęs 
jokio entuziazmo nė tuštiems 
protestams, nė abstrakčių tiks
lų siekančioms kampanijoms. 
Bet išrinktas būrys atstovų, kad 
susisiektų su panašių tikslų sie
kiančiomis negrų ir moterų gru
pėmis ir visi kartu bandytų ką 
nors nuveikti demokratų kon
vencijoje. Į respublikonų kon
venciją veržtis jiems, aišku, jo
kios prasmės nėra.

INDIJOS-PAKISTANO KARAS NUTRAUKTAS
Pakistanas bando turėti vyriausybę

Be to, Maskva bando rišti pa
siruošimą Europos konferenci
jai su V. Vokietijos-Sovietų ir 
V. Vokietijos-Lenkijos geros va
lios sutarčių ratifikavimu. Jei
gu to norima, tai Maskvai teks 
dar ilgai laukti, nes tų sutar
čių ratifikavimas gali įvykti 
tik už kelių mėnesių. Posė
dyje apgailestauta ir tai, kad 
Maskva ikšiol nepakvietė Na- 
to specialaus atstovo Brosio, 
kuriam pavesta susipažinti su 
jo nuomonėmis visais klausi
mais, kurie turėtų būti tos 
konferencijos darbotvarkėje.

Nežiūrint to, Nato nariai su
tiko pradėti bendrus parengia
muosius pasitarimus Helsinky, 
nes Suomijos vyriausybė da
bar iš tikrųjų yra tos konferen
cijos organizatorius, ir Helsin
ky turėtų įvykti pati konferen
cija. Bent toks yra Suomijos 
pasiūlymas, kurio Maskva nepa
neigė. Bet ir šitie pasitarimai 
gali prasidėti tik po susitarimo 
dėl Berlyno įsigaliojimo. Ir šito 
momępto dar reiks ilgokai lauk
ti, nes Maskva, kaip manoma, 
pradėjo nebeskubėti.

Kviečia atgal 
išvarytus

Lima. — Peru valstybėje Ama
zonės baseine šiaurinėje kraš
to dalyje rasti nauji naftos tel- 

i kiniai. Manoma, kad jie tokie 
. pat turtingi, kaip jau pragręžti 
! ir pradedami eksploatuoti Ko- 
i lumbijoje bei Ekvadore. Gręži- 
• mus darė valstybinė naftos 
bendrovė, bet dabar kviečia
mos pagalbon užsienio naftos 
bendrovės vyriausybės nusta
tytomis sąlygomis. Neišskiriant 
ir tų amerikietiškų, kurios bu
vo nacionalizuotos, naujai atė
jusiai vyriausybei tą žemės 
turtą panorėjus tautai sugrą
žinti. Ir kandidatų į tą biznį įsi
jungti naujom sąlygom atsira
do labai daug. Ne be reikalo sa
koma, kad Peru valstybės nu
statyta tvarka galės būti pa
vyzdžiu naujiems santykiams . 
su užsienio kapitalu sudaryti.

KITA NETVARKA
LINDSEY DARŽE

New Yorko valstijos revizo
riai rado, kad 6 proc. iš New į 
Yorko miesto iždo pašalpas gau
nančių sąrašuose neturi teisės 
tos pašalpos gauti. Išeina, kad 
per mėnesį tokiems asmenims 
išmokama apie 4 mil. dol., kas 
per metus sudaro apie 48 mil. 
dol.

Tos netvarkos priežastis — 
tą reikalą tvarkantis administ
ratorius nemoka to darbo dirb
ti, todėl ten tik čekiai išrašo
mi, bet niekas nemoka ar neno
ri mokėti kontrolės suorgani
zuoti. Washington© revizoriai

prieš metus buvo radę dar dau
giau netvarkos ir buvo nurodę 
kaip ją pašalinti, bet ikšiol net 
nepradėta taisytis. To reikalo 
administratorius gauna didžiulę 
algą, bet dabar tais reikalais 
nesirūpina, nes jis aukščiau 
žiūri — jo mintys nukreiptos į 
mero Lindsay išrinkimą Ameri
kos prezidentu, nes laimėjimo 
atveju jis jau būtų Lindsay 
administracijos kabineto narys. 
Jam visai nerūpi, kad New Yor
ko miesto gyventojai turi sudė
ti 48 mil. dol. daugiau, negu jų 
reikia. ,

Penkiolika dienų trukęs Indi- 
jos-Pakistano karas pasibaigė 
po to, kai Pakistano kariuome
nė, R. Pakistano sostinėje ap
supta, sutiko kapituliuoti. Tada 
ir Indija paskelbė paliaubas ry
tų ir vakarų frontuose. Visi pa
kistaniečiai jau uždaryti belais
vių stovyklose.

Ipdija pažadėjo vykdyti Že
nevos konvenciją — apsaugoti 
.nuo kerštaujančių R. Pakis
tano, dabar jau Bangladesh, ben- 
galiečių Pakistano karius ir mi
liciją. Bet tas pažadas praktiš
kai dar sunkiai teįvykdomas, 
nes Indijos paruošti partizanai, 
dabar jau Bangladesh kariuome
nė, skerdžia be pasigailėjimo 
sutiktą Pakistano karį.

Paliaubų susitarimas su Pa
kistanu dar .nepasirašytas, to
dėl neaiškus nė Indijos ka
riuomenės pasilikimo ar pasi
traukimo klausimas. Manoma, 
kad bent dalis jos ten užsiliks 
ilgiau tvarkai palaikyti, nes to
kios jėgos dar neturi naujoji 
vyriausybė, susidedanti iš be
veik niekam nežinomų mažų 
kaimo politikierių. Dabar di
džiausias Indijos rūpestis iš
gauti iš Pakistano Awami Ly
gos vadą šeichą Mujibur Rah- 
maną, nes be jo indai turės 
Bangladesh žemėje tik didelę

ne Pakistano tą ar kitą žemės 
gabalą užimti, tačiau bevalgant 
pradėjo augti apetitai — dabar 
jau pradedama pamažu skelbti, 
kad Kašmiras priklauso Indi
jai, todėl šitoji Kašmiro da
lis, kuri dabar buvo iš Pakista
no paimta, jam nebūsianti grą
žinta.

Pakistano viršūnėje tebėra 
didelė netvarka. Iš tikrųjų, 
juk Pakistanas jau veik metai 
neturi vyriausybės, gi prezi
dentas diktatorius, nors ir mar
šalo titulą turi prisikabinęs, 
pasirodė nebuvęs vertas nė 
prezidento, nė maršalo parei-

SYPTELK. . .

Nors Indija visą laiką skel
bė, kad pakėlė ginklą tik Pa
kistano kariuomenei R. Pakista
ne sunaikinti ar nuginkluoti, bet

gos. Turi būti kaip galint grei
čiau sudaryta civilinė vyriau
sybė iš pajėgiausių ir pati
kimiausių krašto intelektualų, 
kurie būtų pajėgūs ir valdyti, 
ir su Indija kalbėtis, ir tinka
mai bylą J. Tautose vesti, ir tin
kamai ten elgtis, nes dabar čia 
buvęs jau paskutinėmis valan
domis atsiųstas užs. reik. min. 
Bhutto šitą ypatybe nepasižy
mėjo. Jis pradėjo su isterija 
ir stalo daužymu, baigė aša
romis ir pabėgimu iš S. Tary
bos salės, jos riariams nesu
teikęs nė vieno rimto fakto 
padėčiai nušviesti. ' , .

Karalienės obuoliai
Kai Anglijos karalienė Elz

bieta II pasakė vyriausybei ne
galinti su iš iždo gaunama 1.87 
mil. dol. metine subsidija tinka
mai atlikti jai tenkančių pa
reigų (didžioji išlaidų dalis ten
ka valstybei priklausančių pa
statų priežiūrai), parlamento su
daryta komisija, ištyrusi padė
tį, rekomendavo subsidiją padi
dinti iki 2.45 mil. dol.

Apie tai rašė Londono ir 
provincijos laikraščiai, tik visi 
su savais niuansais: vieni pa
teisino parlamentą konkrečią 
medžiagą nurodydami, kompar
tijos laikraštis pasisakė prieš 
subsidijos padidinimą, nes kara
lienės asmeniški turtai esą di-

deli. Bet nė Anglijos kompar
tija savo kritika neprilygo 
tiems amerikiečiams, kurių pro
fesija yra tapusi prez. Nixono 
niekinimas.

Tos “dramos” krokodilo aša
ras nubraukė angliško humo
ro spinduliai: spaudoje greit pa
sirodė skelbimas, kad karalie
nės sode už Londono parduo
dami obuoliai po 3.75 dol. už 
30 svarų dėžę. Tik reikia ateiti 
ir pačiam obuolius susirinkti . .

Castro šnipas 
atbėgo 
Amerikon

Redakcija ir Administracija
Kūdikėlio Jėzaus pagarbinimas. Tiroliečio Joseph Bachlechner kūrinys.

Džiaugsmingų Kalėdų švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

3£V. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M. 
Pranciškonų Provincijolas

Bendrai 
erdvėse

Tarp Sovietų Mokslų Akade
mijos ir Amerikos NASA spe
cialistų vyko pasitarimai dėl 
bendradarbiavimo kosmoso ty
rinėjime. Svarstyta tokie 
klausimai: kokias sukurti sude
rinamas pilotuojamų erdvėlai
vių bei stočių suartinimo bei 
sujungto priemones ir kokius 

"bendrus eksperimentinius dar
bus ' būtų galima kartu atlikti. 
Abi pusės pasitarimais paten
kintos.

Washingtonas. — Čia patvir
tinta anglų spaudos žinia, kad 
žymus Kubos saugumo pareigū
nas pasitraukė iš savo krašto 
tarnybos ir pasiprašė Ameri
kos globos kaip politinis pabė
gėlis. Jis jau yra persikėlęs 
Amerikon ir turįs daug žinių 
apie Kubos planus laimėti eilę 
P. Amerikos kraštų organizuo- 

I jant, vadovaujant ir visaip re- 
I miant revoliucinius sąjūdžius. 

Su tais planais rišama ir Castro 
ką tik pravesta propagandinė 
kelionė Čilėje.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE į 
MIELIEM MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM | 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI- » 
MINGŲ NAUJŲ METŲ.
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Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki 

Rev. Msgr. J. BALKONAS, P.A., klebonas
• Kun. P. BULOVAS

Kun. J. PAKALNIŠKIS
Kun. P. LEKEŠIS, emeritus

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA
Maspeth, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visų*< parapijiečius

Kun. PRANCIŠKUS A. RUGGLES, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS 

KUN. KENNETH J. WICKS 
Kun. NORBERTAS PAKALNIS, kleb. emeritus 
Kun. JUOZAS ALEKSIŪNAS, kleb. emeritus

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y. . ... t •

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA ’
Brooklyn, N. Y.

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 
sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas 
x -i. • . - ■ f.i .

ŠV. JURGIO “PARAPIJA 
Brooklyn, N.Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
' New York, N. Y. ’

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams.

Kun. KĘSTUTIS R. BALČYS, klebonas 
Kun. A. GRIGAITIS

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Amsterdam, N. Y.
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klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 
sulaukus linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

A. MACEINA GALYNĖJASI
SU MOKYTAISIAIS
TEOLOGAIS

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Rev. Msgr. JONAS A. KUČINGIS
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Kun. ROMANAS KASPONIS
Los Angeles, Calif.

F

F 
F 
F 
F
F

% ft
£

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

Trys didieji dabarties klausimai 
kurių skirtingi atsakymai 
kelia maišatį, nerimą, o 
kartais ir neviltį tarp tikinčiųjų

'F '
•F

F

Sv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybes ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Rev. Msgr. JONAS J. SCHARNUS 
Kun. P. TOTORAITIS

ŠV. TREJYBES PARAPIJA
Newark, N. J.
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Prieš Kalėdas gauta nauja 
Antano Maceinos knyga “Didie
ji dabarties klausimai”. Knygos 
pabaigoje autorius primena 
Stasio Šalkauskio žodžius, kad 
maža tauta “pakyla į nacijos 
rangą tik tada, kai pradeda da
lyvauti anttautinių problemų 
sprendime” (308 p.)

Tarp tokių anttautinių prob
lemų dabar itin aktualios reli
ginės. Knygos autorius 
kad tos problemos 
skirtingus sprendimus, 
“visa dabar bandoma

pažymi, 
sukėlė

Būtent: 
iš nau- 
suprasti

ar bent kitaip išsireikšti. Esa
me atsidūrę iš tikro sunkiai 
išpainiojamame rezginyje, ke- 
liančiame nerimo ir kartais net 
nevilties. Bažnyčia, seniau bu
vusi tokia jauki prieglobstis 
kiekvienam tikinčiajam, dabar 
vis labiau virsta įvairių vėjų 
gairinama lyguma” (7 p.).

“Krikščioniškoji sąmonė 
dabar taip sujukusi ir . . .krikš
čioniškoji praktika dabar taip 
pasimetusi” (182 p.), kad “vi
sam šiam rezginiui aprėpti bei 
išpainioti vieno asmens akira
tis ir jėgos šiandien yra per 
maži. Už tat autorius saviem 
svarstymam ir renkasi tik tris 
dalykus, kuriem jis pastarai
siais ; metais buvo kiek labiau 
atsidėjęs, būtent: pasaulio se
kuliarizaciją, evangelijų numi- 
tinimą ir religijos santykį su 
naujausia evoliucijos teorija 
Teilhard dė Chardin moksle” 
(7 p.). Prof. dr. Antanas Maceina

galvojimu Teilhardas yra mate
rialistas, o jo pasaulio atbaigi
mo vizija yra priešinga krikš
čioniškajai sampratai.

F

SEKULIARIZACIJA — kas ji, 
kas joje krikščioniška ir kas 
ne

Pirmame skyriuje “Pasaulio 
sekuliarizacija” autorius teigia
mai priima sekuliarizaciją kaip 
“vyksmą, nudievinantį pasaulį” 
(14 p.); kaip vyksmą nudievi
nantį ir žmogaus kultūros kūri
nius. Esą teisingas buvo žmo
gus, “nudievindamas”, nustoda
mas garbinti kaip dievus gamtą

ji' — akmeni, medžius, nustodamas 
i 

i 
i

ii
l,

garbinti savo kūrinius — stabus, 
statulas. “Šiuo atveju kultū-

F
F

Linksmų Kalėdų švenčių ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems buvusiems parapijiečiams, Darbininko skaitytojams 

ir geradariams bei pažįstamiems

F Rt. Rev. Msgr. P. M. JURAS, P.A. 
klebonas emeritus

Putnam, Conn.
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kali nga kaip ir gamtos sekulia
rizacija: ji yra vienintelis ke
lias netikriem kultūros dievam 
nuplėšti dievybės kaukę” 
(136 p.). “Todėl (krikščio
nis) remia sąžine sveikina se
kuliarizaciją, kuri pasaulį išvel
ka iš dieviškųjų savybių” (46 
p.).

testantų teologas Marburgo pro
fesorius R. Bultmanas 1941 pa
vadino naują aiškinimą apie 
evangelijas. Jo mintys ilgainiui 
įsibrovė ir į katalikų teologiją.

Pagal “numitinimo” pažiū
ras dabartiniam žmogui, ku
riam stebuklai, antgamtinio gy
venimo įsikišimas į gamtinį at
rodo “paikybė”, visus evange
lijų pasakojimus apie Kristų 
reikia aiškinti taip, kad jie tam 
naujam žmogui neatrodytų pai
kybė. Jam paikybė bus evan
gelijos pasakojimas apie Jėzaus 
prasidėjimą iš Šv. Dvasios; 
paikybė Jėzaus prisikėlimas 
iš mirusių; paikybė duonos 
ir vyno perkeitimas į patį Gyvąjį

F
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F Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
nuoširdžiai linki

F
F
F

Lietuviu Kataliky Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. STASYS RAILA

Reikalų vedėjas

F
F

Šio “numitinimo” pastangos 
yra nuėjusios taip toli, kad 
net Olandijos vyskupų paruoš
tas katekizmas to neišvengė, 
ir jame Kristus yra parodytas 

Tačiau pereidamas iš “nudie- atėjęs į šį pasaulį tokiu būdu 
vinto pasaulio” į “sužmogintą -----------------------1—•-

pasaulį”, “žmogus kaip kultūros 
kūrėjas vis įžūliau užima Die
vo-Kūrėjo vietą ir virsta nau
juoju stabu” (37 p.). Čia jau 
nebekrikščioniškas pasaulio 
supratimas, nes “galima pasau
lį nudievinti, kad jis nebūtų Die
vas, bet galima jį nudievinti, 
kad jis nebūtų Dievo. Tai es
minis skirtumas” (43 p.).

Kada pasaulis atpalaiduoja
mas savo atsiradimu nuo Dievo 
kaip Kūrėjo; kada žmogus nu
stoja savo paskirtimi linkti į 
Dievą, tokia sekuliarizacija su 
“Dievo mirties” teologija jau 
yra ateistinnė.

kaip pranašai, pagaliau kaip 
kiekvienas žmogus.

Autoriaus vertinimu, įvykęs 
paradoksas: "numitinimas” yra 
nuleidęs negirdom evangelijų - 
aprašomus įvykius apie Jėzų 
ir pats sukūręs apie Jėzų 
naujus mitus, kurie savo esme' 
nesiskiria nuo graikų ar kt. mi
tų apie dievus bei herojus.

A. MACEINA — konservatyvus 
ar revoliucinis

Veikale svarstomi klausimai 
dabar yra labai kontroversiš
ki. Ir Maceinos sprendimai 
dėl to gali būti sutikti kontro
versiškai. Su nustebimu gali 
būti sakoma: Maceina buvo to
kio “revoliucinio” galvojimo, o 
dabar jis toks “konservatyvus”.

Gyvenimo faktai rodo, kad 
Maceinos mintys dar Lietuvoje 
jo “Socialinio teisingumo” vei
kale buvo “revoliucinės” tada. 
Paskiau dėl jo “revoliucinių” 
minčių apie “nepasaulėžiūri- 
nę politiką” buvo aliarmuoja
ma Roma. Bet po keliasdešimt 
metų tos mintys pasirodė vi
suotinai priimtinos Vatikano II 
suvažiavime, kuris skelbė pa
našius sprendimus. Yra pagrin
do manyti, kad dabartinės Ma
ceinos mintys, šioje knygoje 
skelbiamos ir laikomos “konser
vatyviom”, gali būti įvertintos 
vėl kaip “revoliucinės”. Re
voliucinės prieš dabartinę teo
loginio galvojimo madą ir prak
tiką.

Šiaip ar taip knyga bus su
tikta, bet jos svarstymas, gali 
būti elegantiškos^ intelektua
linės diskusijos pavyzdys, ku
riame atmetama oponento idė
ja, bet gracingai parodomas 
respektas oponentui.

Šis veikalas, kaip ir kiti Ma
ceinos raštai, yra lengvo , la
kaus, įtaigaus stiliaus — kaip to, 
kuris yra religijos filosofas spe
cialistas; kuris jaučiasi svars
tomuose klausimuose “kaip na
mie”; kuriam gerai pažįstama 
gausi tais klausimais europi
nė literatūra ir kuris moka 
klausimų esmę lengvai suvokti 
atskirdamas, kuri sprendimo 
dalis yra tiesa, kuri klaida. Ta
čiau iš skaitytojo šis veika
las reikalauja didesnio susitel
kimo skail ant ir gilesnio susipa
žinimo su filosofine terminija.

Tenka vieno apgailestauti — 
kad pradžioje Maceinos minė
tas įsijungimas į anttautinių 
klausimų svarstymą šia kny
ga tebėra sunkiai įmanomas, 
nes mes nepajėgėm suorga
nizuoti savų mąstytojų vertimo 
į kitas kalbas.

Antanas Maceina, Didieji da
barties klausimai, Krikščionis 
gyvenime knygų serija Nr. 6. 
Išleido “Krikščionis gyveni
me” 1971. Spaudė “Draugo” 
spaustuvė Chicagoje. 332 p., 
kaina 6 dol. Mecenatas kun. 
Vincentas Puidokas.

T. JUVENALIS LIAUBA. O.F.M.
St. Catharines, Ontario

Canada

Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, geradarius 
ir bičiulius sulaukus

EVANGELIJOS — ar jas reikia 
suprasti kaip parašyta, ar rei
kia duoti kitas prasmes

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų Antras skyrius pavadintas 
“Evangelijų numitinimas”. 
Šiuo “numitinimo” žodžiu pro-
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams

Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. JONAS BAKANAS
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Worcester, Massachusetts
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. PETRAS SHAKALIS. klebonas

Brockton, Massachusetts

t 
F 

;F 
■F 

F 
F 
F 

1- i 
!F 
%

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
klebonas

Lowell, Massachusetts
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
kunigai

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas
Norwood, Massachusetts
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Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJ& 

Cambridge, Massachusetts
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Iš rytų Vokietijos 1970 per 
pirmus 10 mėnesių pabėgo į 
Vakarus 700 — mėnesiui po 70. 
Sutartį dėl Berlyno pasirašius 
š. m; rugsėjo 3, bėgimas pa
didėjo — per 2 mėnesius 240, 
ir per tuos porą mėnesių nu
šauta 10 bėglių — didžiausias 

ir religija” nagrinėja iš es- procentas žuvusių per visus 5 
mės Pierre Teilhard de Char- . metus. Bėgimas rodo, kad žmo

nės'laiko, jog yra atiduoti ga- = 
lutinai komunistų valdžiai. '

Genocidas Washingtone eina. <

TEILHARDAS — ar jo evoliuci
jos teorija yra mokslas ar vi
zija

Trečias skyrius “Evoliucija 
nagrinėja iš es-

din, S. J., evoliucijos teoriją.
Anot autoriaus, Teilhardas

šiandieninės visuo-pasiekė 
menės sluoksnius, kurie yra 
pasiilgę mistikos, kurie tačiau 
norėtų, kad ta mistika būtų 
'moksliškai* pagrįsta” (221 p.).

Autoriaus analizė prieina 
išvadą, kad savo teologiniu

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

uenociaas vrasmngione eina.
Washington Post pranešimų, f 
Washingtone “Hospital Center” F 
per 8 mėnesius padarė 2,500 
abortų. Du trečdaliai nužudy- F 
tųjų buvo baltieji. Miesto gy- , F 
ventojų 74 proc. yra juodieji. '***

F

Kun. JUSTINAS STEPONAITIS
Šv. Pranciškaus parap. klebonas

F
F

F
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“ŠTAI AŠ SKELBIU JUM 
DIDELĮ DŽIAUGSMĄ ...”

Ši angelų žinia buvo duota 
piemenim, ir jie labai išsigan
do. Prigimtis bijosi Dievo aki
vaizdos. Angelas jiem tarė: 
“Nebijokite!” Žmogui nėra 
baimės, kai Dievas atskleidžia 
savo didybės grožybę.

Žmogus yra kaip nesuderinta 
arfa. Jo sielos stygų muzika, 
kai jis dejuoja su širdgėla ir

BETLIEJAUS DŽIAUGSMAS
KALĖDINĖSE GIESMĖSE

Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti stralpsmal i nerimu, yra neharmoninga. Bet 
•?u9?n?1 ,r gpS±*nan’’* autoriams pratant. Pavarde, paslraiytl straipsniai nebūtinai r)nvvJn e.-įnuc rlirlvcic arfi Hlreltkla redakcijos nuomone. L’t skelbimu turini Ir kalba redakcija neatsako. • DOVyao oUnuS, tas OiaySlS am

■.ninkas, atėjo iš dangaus savo

Tą pirmąją šventąją naktį 
piemenys džiaugsmingai giedo
jo pasaulio Išganytojui Betlie
jaus laukuose, o angelai danguj 
ir prie prakartėlės. Visais am
žiais įvairiomis giesmėmis ir 
kitokiais džiaugsmo pareiški-

mėmis, instrumentais ir šo
kiais bandė sudrumsti krikš
čionybę.

4 amžiuje Laodicėjos susi
rinkimas nutarė, kad tik dva
siškiai tegali kalbėti, dekla
muoti ir giedoti iš sakyklų baž-

čionybės amžiuose tikintieji 
savo maldas daugiausia giedojo 
rytietinėmis melodijomis. Da
linai sekdami graikais ir žydais, 
jie kartu ir patys kūrė. Jų tar
pe buvo šventų vyskupų bei 
vienuolių, kurie rūpinosi liturgi-

prancūzų vienuoliai. Tropas — 
tam tikras teksto prailginimas, 
parafrazavimas, vėliau išny
kęs. "

Giovanni Palestrina (1594) 
buvo didžiausias bažnytinės 
muzikos kūrėjas tuometinėj 
Romoj.

Kalėdinės giesmės bažny
čiose ir namie pirmiausia buvo 
giedamos Italijoj ir tik lotynų 
kalba. Pamažu tas giesmes pa
sisavino ir kitos krikščioniš
kos šalys ir pradėjo giedoti 
savo gimtąja kalba.

Prancūzai 11 amžiuje pradė-

Nes jiem nebuvo vietos . . .

Juozapas ir Marija iš savo 
Nazareto keliavo į Judėjos mies
tą Betliejų įsirašyti, nes buvo 
išėjęs įsakymas surašyti Ro
mos valdomo “viso pasaulio” 
gyventojus. Ten jiem esant, Ma
rijai atėjo gimdymo laikas. Ji 
pagimdė už miesto, ganyklų 
tvartely, paguldė kūdikį prakar- 
tėje, nes “jiem nebuvo vietos 
užeigoje” (Lk. 13,7).

Nebuvo jiem vietos nė savo 
gyvenamajame krašte. Turėjo 
bėgti su kūdikiu svetur.

Tai buvo tada, kai Judėją 
buvo užėmusi galingoji Roma 
ir savo vietininku, “žydų kara
lium”, paskyrusi Erodą. Erodas 
drebėjo dėl savo valdžios ir 
žudymais šalino įtariamus, kas 
gali kėsintis į jo valdžią.

Tai kartojasi visais laikais, 
kur erodai nori valdyti žmonių 
mintis bei sąžines.

Vienur nėra vietos ne tik 
Jėzui, bet ir su juo susijusiom 
tradicijom — Kalėdom, Vely
kom. Jas pakeitė klimatinėm 
— žiemos pradžios, pavasario 
pradžios šventėm. Kad nebū
tų nė vardo. Jėzui paliko 
vieta tundrose, šachtose, vie
nišose širdyse.

Kitur vardai ir tradicijos pa
liko. Tik jbš pripildyto'š 'komėF7 
elnio turinio. Jame Jėzui vieta 
susiaurėjo.

Jėzaus gimimo istorijoje yra • 
įvykiai, kurie išsiveržia iš gam
tos dėsnių ribos. Angelo ir su 
juo “dangiškosios kariuome
nės” pasirodymas piemenim 
(Lk. 14, 9-14); rytuose pasiro
džiusi žvaigždė, vedusi išmin
čius ir sustojusi viršum vietos, 
kur buvo vaikelis (Mt. 2,9); o 
dar labiau Jėzaus pradėjimas 
iš Šventosios Dvasios (Mt. 1, 
20; Lk. 9, 28—35) — vis tai yni

išsiveržimas iš kosmologijos ir 
biologijos natūralios eigos. O 
Jėzaus gimimas buvo Dievo į- 
sikūnijimas žmogaus prigimty
je; tikro Dievo ir tikro Žmogaus, 
gamtinės ir antgamtinės tvar
kos susijungimas.

Praėjo laikai, kada buvo sa
koma, kad Jėzaus iš viso ne
buvę; kada Jėzui nebuvo vietos 
istorijoje. Atėjo laikai, kada 
žmogus, išdidus savo proto lai
mėjimais, Jėzų gerbia eilėje 
kitų pasaulio dvasios vadų, ta
čiau gerbia jį kaip tobulą 
Žmogų. Susiaurėjusiame prote, 
teišpažįstančiame gamtinius 
dėsnius, net kai kurių Jėzaus 
skelbėjų teologų prote, nebeli
ko vietos tokiam Jėzui, kokį 
rodo evangelijos ir išpažįsta Baž
nyčios Credo — Jėzui Dievui- 
Žmogui, gimusiam iš Mergelės 
Marijos Šv. Dvasios veikimu.

Gimusio Jėzaus pagarbinti 
atėjo piemenys. Neatėjo oficia
lieji Įstatymo rabbi, nei Įstaty
mo aiškintojai fariziejai. Ir Jė
zus apie save liudyti pasirinko 
apaštalus ne iš mokytųjų žino
vų, o iš žvejų, kurių širdis bu- . 
vo atvira Jėzui.

Evangelijose skaitydamas a- 
pie anuos pirmuosius Jėzaus 
liudininkus ir išpažintojus, su
pranti jų prisirišimą prie Jė
zaus. Supranti ir prisirišimą 
prie Jėzaus tų, kurie visais lai
kais gyvena erodų valdomuose 
kraštuose. Jų širdyse yra vie
tos Jėzui. Ir tai pripildo juos 
ramybės ir stiprybės.

Ir priešingai: supranti, ko
dėl nėra ramybės tuose kraš
tuose, kur Jėzui nėra vietos. 
Nėra ten ir ramybės. Nes an
gelas ramybę žadėjo tik žmo
nėm geros valios.

pirštais paliesti mūsų sielos 
stygų, kad padarytų jas gražias 
ir skambias, kaip angelų gies
mes. Štai kodėl piemenys ^pa
skui džiaugėsi: Dovydo mieste 
— Betliejuj gimė pasaulio Išga
nytojas.

“GARBE DIEVUI AUKŠTY
BĖSE ...”

Prieš du tūkstančius metų 
Betliejaus padangėje sušvito 
ypatinga žvaigždė.' Tuo pačiu 
laiku iš Švč. Motinos širdies 
veržėsi gili malda, susiliedama 
su naujagimio Kūdikėlio 
verkšlenimu. Tą paslaptingą 
naktį, šviečiant žvaigždei tylioj 
grožybėj, pro dangaus skliau
tus prasiveržė į žemę angelų 
balsai: Garbė Dievui aukšty
bėse . . .

mais per Kalėdų šventes yra 
šlovinamas tas mylimas taikos 
Kūdikėlis.

Toji šventoji naktis davė 
pradžią visiem krikščionybės 
šventiesiem vyram, vienuo
liam ir poetam kurti Kalėdų 
giesmes ir himnus.

KRIKŠČIONYBĖ SUSITIKO 
SU PAGONYBE

Pirmieji krikščionybės am
žiai susitiko su pagonybe, su į- 

i vairiais jos papročiais. Krikš
čionys savo bažnyčiose turė
jo taikytis prie pagonybės me- 

’ no, lyrikos, dramų, giesmių 
ir muzikos.

Kokia klastinga ir galinga bu
vo pagonių įtaka krikščionybei, 
primena Bažnyčios tėvai. He- 
retikai savo populiariomis gies-

nyčiose. Nuo tada prasidėjo 
ginčai apie šventas dramas 
bei vaidinimus bažnyčiose. Jie 
tęsėsi iki vėlyvųjų viduram
žių.

Bažnyčia sugebėjo nugalė
ti pagonis ne vien dekretais, bet 
ir daug stipresniu ginklu — sa
vo rašytojų raštais, gausia ho
milijų literatūra. Krikščionių 
dramos vystėsi pamažu, bet 
nuodugniai.

Pažymėtinos Rytų Bažny
čios tėvų parašytos homili
jos., Šv. Krizostomas kalba, kaip 
Dievo Motina paguldė Kūdi
kėlį Jėzų į prakartėlę ir laikė 

• jį ant savo kelių. Tas pats šven
tasis 4 amžiaus pabaigoj prie 
Betliejaus grotos parašė net 
mišių tekstą.

Vakarų Bažnyčios liturginės 
dramos labiausiai vystėsi iš

Angelų giesmė — “Garbė Dievui aukštybėse”. Detalė iš 
Josef Troyer kūrinio Šv. Stepono katedroj Vienoj.

gausių jos tropų ir sekvencijų. 
Poetai stengėsi jas suderinti 
su skambia muzika.

Vaidinimai paprastai prasidė
davo prieš Bernelių mišias ar
ba po vidurnakčio iškilmių.

Ilgainiui šie vaidinimai prive
dė prie nesusipratimo. Popie
žius Inocentas III (1216) per 
Gniezno arkivyskupą tokius ka
lėdinius vaidinimus uždraudė. 
Dėl to yra aišku, kodėl pas
kui (1223) šv. Pranciškus iš 
popiežiaus Honorijaus III pra
šė sau leidimo Kalėdų šven
tėm įrengti Betliejaus prakar
tėlę.

BAŽNYTINIO GIEDOJIMO 
RAIDA ’

Bažnytinės muzikos istorija 
— didžioji jos dalis — tai tūkstant
metinė melodija.

Katakombose bažnytinis gie
dojimas buvo paprastas, (paim
tas iš sinagogų). Buvo gieda
mos psalmės. 313 m. Bažny
čiai gavus laisvę, jos prislėg
ta kalba pamažu darėsi melo
dingesnė ir skambesnė.

GRIGALINIS GIEDOJIMAS

Pirmuose keturiuose krikš-

ja, kartu praturtindami ir baž
nytinį giedojimą.

Būdinga, kad vysk. Telesforas 
(129) nustatė tam tikrus him
nus ir giesmes Kalėdų šven
tėm.

Šv. Bazilijus Didysis (m. 
372) kūrė himnus ir Cezarė- 
joj per Kalėdų šventes giedo
jo psalmes.

Šv. Augustinas (430) rašė 
filosofinį veikalą apie muziką. 
Šv. Ambrozijus (397) tikintie
siem davė daugiau himnų (Te 
Deum) ir paprastų melodijų.

Ypač daug bažnytinei muzi
kai padėjo vienuoliai. Šv. Be
nediktas (543) savo reguloj į- 
sakė giedojimą. Nuo tada žy
miausi bažnytinio giedojimo ži
novai buvo benediktinai. Kai 
vienuolis benediktinas tapo po; 
piežium Grigalium I Didžiuoju 
(590—604), jis reformavo baž
nytinį giedojimą, įvesdamas sa
vo sukurtą naują giedojimo bū
dą. Iš čia ir grigalinio giedoji
mo pavadinimas.

Kalėdos pirmą kartą viešai 
buvo švenčiamos apie 336 me
tus. Gi pastovią Kristaus gimi
mo datą — gruodžio 25 — krikš
čionim paskelbė popiežius Ju
lijus I, 350.

ŽMONĖS, RAŠIUSIEJI KA
LĖDINES GIESMES

Prudencijus 4 amžiuje para
šė himną Kalėdų mišparam 
“Jesu Redemptor”.

Sedulijus 5 amžiuje rašė 
“A solis ortus cardine” Kalėdų 
“Aušrinėm”.

Šv. Romanas, diakonas, gy
venęs 6 amžiuje Sirijoje, para
šė Kalėdų šventėm himną, 
kuris iki šiol giedamas kalėdi
nių apeigų metu. Mielos ir gra
žios šv. Romano giesmės su
jungė skirtingus Kalėdų epi
zodus. Šios giesmės jau buvo 
žinomos ir giedamos 12 am
žiaus Italijoj. Nėra abejonės, 
kad jų nebūtų skaitę šv. Ber
nardas ar Dantė.

9 amžiuje atsirado dvi nau
jos giesmių formos: tropai ir 
sekvencijos. Čia buvo įtakingi

• jo giedoti savo kalėdines “no- 
els” giesmes; vokiečiai 11—12 
amž. — “Weihnachtslieder”, o 
anglai — “Christmas carols”.

ŠV. PRANCIŠKAUS KALĖ
DOS IR GIESMĖS

Nėra kito tokio žmogaus, 
kuris viduramžiais tiek daug 
švento džiaugsmo būtų įnešęs 
į Kalėdų šventes, kaip - šv. 
Pranciškus. Jam priskiriami ir 
kalėdinių giesmių kilimo nuo
pelnai.

4 šv. Pranciškui Kalėdos bu
vo didžiausia švenčių šven
tė, nešanti šviesą ir viltį į 
tamsųjį pasaulį. Jis vis prisimin- 
dovo, kai 1219 lankėsi Betliejui.

Kai paskutinį kartą šv. 
Pranciškus lankėsi Romoj ir 
1223 lapkričio 29 popiežius Ho- 
norijus III patvirtino pranciš
konų ordino regulą, ta pačia 
proga jis gavo popiežiaus leidi
mą Greccio atkrantėj, prie A- 

. syžiaus, įrengti Betliejaus pra- 
’ kartėlę.

Tomas Celanietis detaliai ap
rašė tą Greccio nakties įvykį. 
Tenai nebuvo jokio vaidinimo. 
Tik meilė ir kiekvieno asmens 
susikaupimas, anot Sabatier žo
džių: “Jis daugiau nebuvo Grec
cio atkrantėj, jo širdis buvo 
Betliejuj”.

Paskui šv. Pranciškaus i- 
dėjom pasekė kiti vienuoly
nai bei parapijos ir pradėjo 
panašias prakartėlės įrengti 

į net bažnyčiose. Pranciškonų 
kalėdinių giesmių idėjos skli
do į kitas šalis.

Pranciškonų poetas Jacopo- 
ne da Todi yra autorius kalė
dinės giesmės “Stabat Mater 
Speciosa”. Jis yra dar parašęs 
ir sukomponavęs kelias kalėdi
nes poemas itališkai. Jacopone 
da Todi mirė per Kalėdas 
1306.

“ADESTE, FIDELES”

“Adeste, fideles” (Ateikite, 
i tikintieji), vieną iš gražiausių 

(nukelta į 4 psl.)

JUOZAS | 
ERETAS | 

TARNYBOJE LIETUVAI I 

niiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii^
J 5 Net tada, kai jis rašė

savo studijas apie mistinę literatūrą, jis iš tikrųjų ėjo 
savo gyvenimiškumo linkme: paragintas Meisterio Ecke- 
harto sukakties (1928 m.), jis savaime įsitraukė į tą 
rehabilitacijos darbą, kuris jau nuo kurio laiko stiprių 
mokslininkų pastangomis atstato tikrą mistinės vidu
rinių amžių literatūros vertę.

Eidamas moksle savo gyvenimiška linkme, prof. 
Eretas pirmajame savo mokslinio išsivystymo tarpsny
je stengiasi išsiaiškinti metodologinius ir ideologinius 
literatūros istorijos mokslo pagrindus ryšium su minė
jimu tų rašytojų ir šiaipjau kultūros veikėjų, kurių 
sukaktys tuo tarpu pasitaiko. Sykiu jis įtraukia į šitą va
gą ir savo klausytojus, ruošdamas su jais viešų iškil
mingų seminarinių minėjimų universitete ar kur kitur.

Prie grynai teorinių dalykų, nesurištų su jokiu su
kaktuvininku, priklauso šie trys prof. Ereto straipsniai:

a. Filosofišką literatūros kritiką bekuriant (įžengia
moji paskaita, skaityta universitete 1922 m.). Logos, 
1923 m., 1-2 nr. 120-134 p.

b. Filosofija ir poezija. Logos, 1924 m. 1 nr. 68-79 p.
c. Literatūros nagrinėjimo metodai. Logos, 1929 m.

2 nr. 154-160 p.
Ryfium su sukaktiniais minėjimais parašyti pir

majame periode šie prof. Ereto straipsniai:
a. Kantas ir anglų literatūra. Logos, 1924 m., 2 nr. 

140-156 p.
b. Šis tas apie Taine’ą. Logos, 1927 m., 2 nr. 137- 

163 p.
c. H. Taine’o filosofinių pažiūrų susidarymo svar

biausi bruožai. Logos 1928 m., 1 nr. 21-51 p.
d. Hippolyte Taine. Židinys 1928 m., 5-6 nr. 405-417 

P-
e. H. Taine’o “Meno filosofija”. Logos 1929 m., 1 

nr. 17-56 p.
Ryšium su sukaktiniais minėjimais, bet be tiesio

ginio traktavimo literatūrinių dalykų, nors kontakte su 
jais^yra kilę šie prof. Ereto raštai:

a. Beethoveno jaunystė. Kaunas 1927, VIII plius 92 
P-

b. Beethoven (100 metų mirties sukaktuvėms pa
minėti). Židinys, 1927 m., 3 nr. 209-217 p.

c. Heiligenstadto Testamentas. Židinys 1927 m. 4 
nr. 289-304 p.

d. Beethoveno kūryba. Židinys 1927 m., 5-6 nr. 405- 
422 p.

e. Pranciškus Schubertas. Židinys 1928 m., 11 nr. 
295-310 p.

Iš šito periodo seminarinių sukaktinių minėjimų, 
prof. Ereto suorganizuotų platesniu mastu, tenka paste
bėti šie trys minėjimai, įvykę Universitete:

a. Byron’o minėjimas 1924 m..
b. Beethoveno minėjimas 1927 m.,
c. Taine’o minėjimas 1928 m.
Į šitą pirmąjį savo akademinio darbo periodą prof. 

Eretas žiūri kaipo į paruošiamąją stadiją savo mokslinei 
kūrybai: tai esą pirmieji moksliniai bandymai, ieškoji
mas savo kelio ir iš dalies populiarizacijos darbai. Tai 
buvo laikas, kai jis buvo dar gilokai įklimpęs į visuome
ninę akciją ir todėl dar negalėjo visas atsidėti akade
miniam darbui. Gerai atsimenu iš to laiko jo bodėjimąsi 
tos akcijos sąvaržomis. Matydamas mane, atsidėjusį tuo 
laiku su visu intensyvumu akademiniam darbui, jis su 
pasigailėjimu lingavo galva dėl savo likimo ir svajojo 
apie tuos laikus, kai jis galėsiąs visas atsidėti moksli
nei kūrybai...

Į pirmojo periodo galą buvo įvykęs polemiškas in
cidentas tarp prof. Ereto ir p. J. D. (Dobilo-Lindės. 
Red.) — incidentas, daugeliu atžvilgiu reikšmingas ir į- 
domus. Kadangi iš šito incidento galutinėje sąskaito
je garbingai išėjo abi pusės, nors abi buvo padariu
sios šiokių tokių klaidų, tebūna man leista nusakyti ši
to nemalonaus abiem pusėm incidento esmę: jo išsi- 
sprendimas tiek yra charakteringas prof. Eretui ir sykiu 
tiek pakelia abi puses viršum nepagrįstų ambicijų, kad 
jis gali būti pamokomas polemikoje užsispyrusiems žmo
nėms.

1927 m. “Lietuvos” 128 nr. prof. Eretas įdėjo re
cenziją J. D. brošiūros “Ar paseno Tėnas?”. Joje jis pri
kišo autoriui, gal be tinkamos atodairos į jo asmenį, 
visą eilę neigiamybių: ideologinį nesusipratimą, metodo 
stoką, neobjektyvumą, neatitikimą tarp stiliaus ir trak
tuojamojo objekto ir k.d. Matyti, kiek per šauni jauno’ 
profesoriaus bravūra tiek suerzino brošiūros autorių, 
kad šis atsakė jam “Lietuvyje” (1927 m. 245, 246, 247, 
249 ir 250 nr.) labai aštriu polemišku straipsniu, pilnu 
asmeninių puolimų. Dėl šito straipsnio asmeniško po
būdžio ponui J. D. nepasisekė jį įdėti oficioze-ir teko 
ieškoti jam vietos partinėje spaudoje, nusistačiusioje 
prieš prof. Eretą. Koks gi buvo šis pastarojo atsakymas 
į polemiškąjį straipsnį, nukreiptą prieš jo recenziją?

Prof. Eretas neatsako į polemiškus puolimus tiesio^ 
giniu būdu, bet tuo tarpu studijuoja toliau H. Taine’ą, 
rašo apie jį naujų straipsnių ir siunčia juos savo opo
nentui. Pagaliau, 1928 m. jis pasirūpina, kad ponui J.D. 
būtų pasiųstas asmeninis kvietimas į jo ruoštą tuomet 
viešą seminarinį Taine’o minėjimą universitete. P-as J. 
D. nepasilieka skoloje: už džentelmeniškumą jis atsily
gina tuo pačiu pinigu. Iš pradžios nustebintas jis dėko
ja minėjimo rengėjams už netikėtą siurprizą; paskui, 
gavęs iš prof. Ereto antrą knygutę apie Taine’ą (Taine’o 
meno filosofija), rašo jam laišką su nuoširdžia padė
ka; konstatuoja, kad tarp jų dviejų “nesusipratimų ne
bėra”, ir kad “yra tik'nuomonių skirtumo”; pripažįsta 
prof. Ereto veiklos Lietuvoje naudingumą ir pažada apie 
jo veikalą ir spaudoje pakalbėti. Jis ir bandė savo 
pasižadėjimui ištesėti, bet buvo, kaip girdėjau, paša
linių aplinkybių sukliudytas. (Bus daugiau)

LEONARDAS ANDRIEKUS

BERNELIŲ MIŠIOS

Skamba žingsniai 
Ant ledo,
Ant sniego —
Į Bernelių Mišias Tu kvieti.
Ne Betliejaus žvaigždė — meilė veda, 
Ne Žvaigždė mus prikėlė iš miego — 
Skamba žingsniai 
Ant ledo,
Ant sniego — 
Skamba Dievo naktis ...

Žinom patys
Tą kelia 
Per lauką — 
Stebuklinga žvaigždė nelydės. 
Vienumoj rasim tylų vaikelį, 
Vienumoj, Išganytojau, lauki — 
Žinom patys 
Tą kelia 
Per lauką — 
Mums nereikia žvaigždės.

Ten karaliai
Gal klaidžios
Po tyrus,
Čia varguolį palaimins naktis — 
Veda mus Tavo akys atlaidžios, 
Saugo mus apledėjusios girios — 
Ten karaliai
Ged klaidžios 
Po tyrus 
Ir žvaigždės nematys ...
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Į BETLIEJAUS
Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Kun. ADOLFĄ^ E. GRADECKAS. klebonas

Kun. JONAS RIKTORAITIS
SV. ANDRIEJAUS PARAPIJA

New Britain, Conn.

Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

• Kun. JURGIS VILCIAUSKAS 
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUŠKEVIČIUS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

i
i
i

i 
i 
i 
i

(atkelta iŠ 3 psl.) 
lotyniškų giesmių, jau 7 am
žiuj giedojo benediktinai. Melo
dija miela ir lietuvio širdžiai. 
Giesmė giedama įvairiomis 
pasaulio kalbomis. 18 amžiuj 
jau giedojo ją Prancūzijoj ir 
Anglijoj. 1797 per Kalėdas ji 
buvo giedama Londone prie 
Portugalijos pasiuntinybės. 
Jos skambią melodiją sukom
ponavo Vincent Novello. Spė
liojama, kad žodžius parašė 
šv. Bonaventūra.

Anglijoj kalėdinės giesmės 
pirmą kartą buvo išleistos 
1410. Tarp jų buvo ir “Adeste, 
fide les , išversta . angliškai. 
Šiuo metu toji giesmė yra iš
versta į 76 pasaulio kalbas.

puoštų gatvių bei kelių, links
mų pasirodymų, drabužių puoš
numo, amžinai atnaujinant že
mės veidą Dievo akivaizdoj.

Kalėdos yra pabaiga pra
džioj — Dievas apsigyvena mies
te ir šalyje: žmogaus laukimo 
pabaiga, nelauktas jo troškimų 
įvykdymas.

Kalėdos yra vaikai ir ange
lai. Kalėdos — šv. Mikalojus tis smagiai atsiliepė: ‘Tai Ka- ir -
yra visa tai, kas šventa! Kalė
dos yra mišių auka! Kalėdos
— Meilė!

“Prieš daugel metų anksti ry-1 
tą aš pasiėmiau iš viršų- £ 
tinės lentynos kalėdinę Dicken- £ 
so giesmę ir ją perskaičiau nuo £ 
pradžios iki pabaigos. Ir kai aš > 
priėjau prie to puslapio, kur > 
šykštuolis atbudo ir užklausė į 
mažą berniuką, ar jis žinąs, j 

‘ kokia tai yra diena, o vaiku- į 
f

Kalėdų švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. V. DABUŠIS, klebonas

Kun. J. KINTA, kleb. emeritus 
Paterson, N. J.

šv. Pranciškus! Kalėdos

DICKENSO ŠYKŠTŪNAS

i ANGLIŠKOS KALĖDINĖS
GIESMĖS

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams J

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Hartford, Connecticut
i

\
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

nuoširdžiai linki

Kun. PAULUS- P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Ansonia, Conn.

Isaac Watts gimė anglų pro
testantų šeimoj. Iš devynių vai
kų buvo vyriausias. Beveik vi
są savo gyvenimą praleido in
valido lovoj. Tačiau jis parašė 
52 himnus. Kūrė bažnytinę 
muziką ir kalėdines giesmes. 
Skambiausia iš jų — “Joy to the 
World” (1719).

Charles Wesley 18 amžiuje 
gimė devyniolikos vaikų ang
lų protestantų 
liko per 2,(XX) 
mių, iš kurių 
— “Hark the 
Sing”, v

“O little Town of 
hem” parašė kun. Ph. 
po savo apsilankymo Palestinoj 
1865. Jis gimė Bostone, Mass.

Poetas Francis Thompson per 
Kalėdas (1892), išklausęs mi
šias kapucinų vienuolyne, Pan- 
tasaph, Anglijoj, sukūrė Ka
lėdų poemą “Little Jesus”. 
Tai mėgstama amerikiečių 
giesmė.

Argi kas gali užmiršti anglų 
rašytojo Charles Dickenso, mi
rusio prieš šimtą metų (1870), 
kalėdinių giesmių turinio pa
baigą? Niūrus, surambėjęs 
senis šykštūnas dar turi pro
gos pasitaisyti ir save išgelbė
ti. Henry Lichtfield West, žy-

lėdų diena!’ — mano pulsas | 
ėmė plakti smarkiau, mano i 
širdis tvaksėjo stipriau, ir ma- •N 
no akys pasruvo džiaugsmo aša- j 
romis”.

Per Kalėdų šventes visas * 
krikščioniškasis pasaulis puo- ?

prie Betliejaus pra- = 
kartoja meilės is- ; 
įvyko ir tęsis per

1 r 
u 

BENVENUTAS £ 
RAMANAUSKAS, OFM £

la ant kelių 
kartėlės ir 
toriją, kuri 
amžius.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. R. TAMOŠIŪNAS
Kun. A. ŽEMEIKIS

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

šeimoj. Jis pa- 
kalėdinių gies- 
melodingiausia 
Herald Angels

Bethle- 
Brooks
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. CLARENCE A. BATUTU 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa. ’ 
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ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

NUOSAVYBĖS 
. DOKUMENTAI

Klausimas

trejus

Kun. V. KARALEVIČIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA
Jersey City, N. J.

» " ’ .......... ’ <

LINKSMŲ ŠVENČIŲ

STEPHEN AROMISKIS
(ARM AKAUSKAS)

Graborlus Balsamuotojas Moderniška Koplyčia
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IiSveikindamas savo parapijiečius linkiu linksmų 
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS 
ŠV. ANDRIEJAUS ’ PARAPIJA 

Philadelphia, Pa. .

Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Pittsburgh, Pennsylvania

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, choristus, vargonininką, 

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius.

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas
SV. VINCENTO PARAPIJA 

Esplcn, Pennsylvania -

TYLI NAKTIS
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Tarp kalėdinių giesmių “Ty- 
r Ii naktis” visiem yra pažįstama, 
: jauki ir maloni. Jos žodžiai — 
1. paprasti. Melodija — rami- 

nanti, harmonijoj su turiniu, 
J pilna nuolankumo ir pagarbos 

dvasios. Tą giesmę parašė ti- 
l! rolietis kun. J. Mohr, o sukom- 
: ponavo vargonininkas F. Gru

ber 1818. Ji yra išversta į 97 
pasaulio kalbas, Lietuvą pasie
kusi apie 1908.

Romoj gyvenantiem vokie
čiam buvo staigmena, kai 1949, 
popiežiaus Pijaus XII pageida- 

1 vimu, vokiečiai maldininkai 
pirmą kartą Šv. Petro bazili
koj per Kalėdas sutartinai su
giedojo “Stille Nacht, heilige 
Nacht. . .”

Mūsų teta mirė prieš 
metus, būdama 76 metų amžiaus. 
Jos vyras dabar jau yra 84 me
tų amžiaus ir nesveikuoja. Jie 
turėjo trijų šeimų namus. Te
tai mirus, namai atiteko jos vy
rui, mūsų dėdei.

Dėdė visą laiką sakė, kad

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

Gal Tamsta mum išaiškinsi, 
kas čia darosi. Dėdė yra ligo-,3 
nis, ir jam reikia pinigų, o čia;f 
atsiranda visokių negirdėtų^* 
kliūčių. j

Giminės, Massachusetts. *

i

Jotais tas J

* ’.............................................................i

Nuosavybės dokumentai* 
(deed) turi būti savininkų* 
(grantors) pasirašomi. Tie pa-* 
rašai privalo būti panotarizuo-*

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

WATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. B ALTON, Licensed Manager
Grand Street

STagg 2-5043
Brooklyn 11, N. Y. Ji 
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J
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--------- -------------- ------ 1----- ----------,-----------?-------------- ’ 
seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius.

j Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas •

| i ŠV. VINCENTO PARAPIJA =
* Esplcn, Pennsylvania - j
J
I ' * 1

Nuoširdžiai sveikina su šv. Kalėdom
. ir linki daug laimės Naujuose Metuose

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS
.... Elizabeth, N. J.'

Kristaus gimimo šventėj
Ramybes ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS, klebonas

Bayonne, N.J.

ba senelių prieglaudą. Tačiau 
pastaruoju ’laiku jo sveikata 
tiek pašlijo, kad jis pats nu
sprendė parduoti savo namus, 
sutvarkyti savo reikalus ir eiti 
gyventi į prieglaudą. Jis mus 
prašė apžiūrėti keletą prie
glaudų. Apžiūrėję ir aptarę, 
išrinkom vietą, kurioj galima 
palyginti nebrangiai gyventi ir 
būti prižiūrimam. .

Dėdė mum pavedė padė
ti jam parduoti namus. Nuė
jom pas vietinį agentą, kuris 
mum po kelių savaičių prane
šė, kad turi pirkėją. Dėdė 
ir mes tarėmės dėl pardavi
mo kainos ir sulygom. Dėdė 
pasirašė ] 
aktą. Gavo rankpinigių (depo
sit),’ ir viskas, rodos, ėjo sklan
džiai.

Po savaitės kitos mum pa
skambino agentas. Sako, pirkė
jo advokatas jam patarė namų 
nepirkti. Girdi, tuose dokumen
tuose, kuriais turtas buvo per
leistas mūsų tetai ir dėdei, pa
rašas yrą, bet jis nebuvo pa- 
notarizuotas. Todėl namai esą 
netvarkoj, ir niekas jų nepirk- 
siąs.

Dėdė labai susinervino. Mu
du su žmona nuėjome pas ad
vokatą ir klausėm, ką mum 
daryti. Po poros dienų advoka- 

Kalėdų šventės yra chorų tas paskambino. Sako, tiesa, ten 
yra popieriuose kažkokia dide
lė klaida, kurią vargu ar bus 
galima ištaisyti.

Mum atrodo, kad čia yra 
“baikos”’. Juk Amerikoj kiek
viena “drug store”, kiekvienas 
agentas arba “insurance broke
ris” turi teisę notarizuoti popie
rius. Tai kas jau čia gali būtų 
jei nėra notaro parašo? Ži
nom, kad Europoj notarai buvo 
dideli ir svarbūs asmenys, o čia 
kiekvienas gali pasidaryti no
taru. Taigi nėra reikalo tokį 
triukšmą dėl to notaro parašo 
kelti. Sakom, gal tas pirkėjas 
apsisprendė nebepirkti ir ieš
ko priekabių. O dabar vienas ad- 

Kalėdos yra draugystės, vokalas su kitu susitarė mum 
geros valios laikotarpis —Dievo Pasakyti, kad namai nėra tin
tu vi mas su žmonėmis. kami, nes jų popieriai netvar-

Kalėdos yra laikotarpis iŠ- koj.

YRA IR LIETUVIŲ SUKUR
TŲ GIESMIŲ

Dar yra tūkstančiai kitų ka
lėdinių giesmių, kurių čia ne
įmanoma suminėti. Yra ir lie
tuvių autorių, poetų ir kompo
zitorių. Jų giesmes išgirstam 
per lietuviškas radijo valandė
les Kalėdų švenčių laikotar
py. Dargi tos skambios kalė
dinės giesmės kai kurių lie
tuviškų parapijų chorų yra už- 
rekorduotos plokštelėse.

> KALĖDOS — VISA TAI, KAS 
į GRAŽU IR ŠVENTA

ir linksmų kalėdinių giesmių 
laikotarpis. Tai namų ir širdies 
ramybės ir maldos laikotarpis. 
Kalėdos pakelia žmogų nuo 
skurdų iki turtų, nuo pasižemi- 
nimo iki išaukštinimo.

Kalėdos yra varpelių, eglu
čių, žvaigždžių ir spindinčių 
akių laikotarpis; bežadžių gy
vulių ir išmintingų žmonių lai
kotarpis. Tai yra staigmenų ir 
misterijų — dieviško Kūdikė
lio įsikūnijimo laikotarpis. Kalė
dos yra tykios nakties, nebylios 
šviesos, ramaus tvartelio, ne
bylaus globėjo, bežadės Mo
tinos laikotarpis.

. .. .. ~ +»— .. r. . . . . -jnorjs mirti savo paties namuo- f jami. Savininkai, pasirašydami« - ■ 5
se, kad nenorįs eiti į ligoninę ar- “deed”, pareiškia notarui, kad £11OULI U-1, KČ1CL

• jie pasirašo savo laisva valia. ;į 
Ar notaras Amerikoj yra dide-.į 
lis, ar mažas žmogus, nėra^ 
svarbu. Įstatymai reikalauja, ■ £ 
kad nekilnojamojo turto nuosa- » 
vybė turi t>uti perleidžiama^' 
tam tikru būdu. Tas metodas, į 
arba būdas, turi būti nuosek- A 

liai sekamas. f
Tamstų atveju nuosavybės i 

dokumentai buvo pasirašyti, Į 
perleidžiant turtą Tamstų tetai 
ir dėdei, bet parašas nebuvo 
atitinkamai patvirtintas. Taigi, 
techniškai kalbant, nėra aišku,

. ar namų savininkas, ar kitas as-£ 
muo, kuriam turtas nepriklau- 
sė, pasirašė oficialųjį pėrlei- *
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SEASON’S GREETINGS

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr. Licensed Manager

426 Lafayette St. Newark, N.J. 07105
Tel. MA 2-5172

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

pirkimo-pardavimo dimo aktą (deed). Tokiu būdu į 
rankpinigių (depo- ; sudarytas dokumentas yra de-^ 
5, rodos, ėjo sklan- fektyvus. Jokiu būdu negalima1?

kaltinti pirkėjo advokato, kad d Linksmų 
jis pataria savo klientui namų i

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. VI 7-4477

87-09 Jamaica Avenue

Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose ■

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

--------- Gėlės įvairiom progom --------
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Woodhaven 21, N. Y. f 
_____ __  ___ _ _ $

Si
nepirkti, kol tas defektas nebus 
pašalintas.

* Defektui pašalinti Tamstų ad-
. vokatas susisieks su tuo asme
niu arba asmenimis, kurie na
mus perleido Tamstų tetai ir

1 dėdei. Jei tie pardavėjai (gran- j kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

I ^Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va-

tors) tebėra gyvi, — problema 
nėra iš didžiųjų. Tačiau jei jų 
nebėra gyvųjų tarpe, — reik^ 
las susikomplikuoja, nes tokiu at
veju Tamstų advokatas turės 
ieškoti tų žmonių įpėdinių ir su 

‘ jais susisiekti. Tada jis galėsi 
iš jų gauti vadinamąjį “confir
matory deed”. Tokiu būdu klai
da bus atitaisyta, ir viskas bus 
tvarkoj. Tamstų advokatas ži
nos, kokių priemonių imtis.

Tamstos, manyčiau, turėtu
mėt parodyti didesnį pasitikė- 
jimą savo advokato padorumu 
ir gabumais. Nematau pagrindo 
jį įtarinėti “susitarimu” su ki
tos pusės advokatu. Kokia pras
mė būtų jam taip daryti?

MERRY CHRISTMAS and a HAPPY NEW YEAR 
TO CUSTOMERS AND FRIENDS

EUROTONE 
INTERNATIONAL 

LTD.

i 
i

J. Tautose dabar esančios ! 
valstybės turi 95 proc. visų f 
žemės gyventojų. Kinija vie- j 
na turi 750 mil. Neatstovauja- 
mi J. Tautose yra 200 milijonui! 
— Vokietijos, Korėjos, Vietna-! 
mai, Rodezija, Šveicarija ir Bal- > 
tijos valstybės. *

130 West 42nd Street, New York, N.Y. 10036 
Telephone (212) 594-9670-1

The authentic sounds in International Recordings 
featuring the folk music of

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

UKRAINE, GREECE, SCANDINAVIA, 
etc.

i
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Philadelphijos spauda ir televizija 
apie jaunųjų žygį į Washingtona

Philadelphijoj lapkričio 26 
per vakarinę televizijos žinių 
programą buvo rodomi lietu
viai mokiniai, kaip jie rengia
si vykti j Washingtoną ir de
monstruoti prie Sovietų amba
sados. Mokiniai taisė drabužių 
ir maisto siuntinėlius, skirtus 
nuteistam ir kalinamam Simui 
Kudirkai.

Tą vakarą vienas mokinys, 
Linas Ramūnas, per televiziją 
kalbėjo:

“Mes, Amerikos lietuvių jau
nimas, negalim suprasti, kodėl 
Simui Kudirkai nebuvo leista 
pasilikti Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse ir kodėl jis yra 
baudžiamas už tai, kas yra pa- > 
grindinė žmogaus teisė: lais
vę pasirinkti . .

Kelionė į Washingtoną

Šeštadienį mokiniai rinkosi 
prie Lietuvių muzikinio klubo 
salės. Čia vėl atsirado tele
vizijos filmuo tojai.

Autobusu jaunimas Washing
ton pasiekė apie vidurdienį. 
Siautė lietus, bet vistiek su 
plakatais, dovanų siuntiniais pa
sipylė prie Sovietų ambasados. 
Tuoj kelią pastojo sostinės po
licija.

Iš Baltimorės atvyko mo
kinių ir mokytojų grupelė. Pri
sijungė ir Washington© moki
niai. Tuo pačiu metu ir polici
ja padidino savo eiles.

Aprimęs lietus ir atsiradę a- 
merikiečių spaudos korespon
dentai pataisė lietuvių nuotai
ką. Jie tvarkingai žygiavo su 
plakatais, dalijo laiško Dobry-

Vielom apsitvėrusi Sovietų pasiuntinybė Washington©. Atvykę lituanistinių mokyklų vai
kai ir mokytojai skaito Įrašus, kad įeiti negalima. Mokiniai ir tėvai nešė siuntinius, kad 
jie būtų persiųsti Simui Kudirkai, kurį sovietai nubaudė 10 metų kalėjimo. Deja, geleži
niai vartai neatsivėrė ir nei dovanų, nei atstovų nepriėmė.

STAMFORD, CONN.
Tradicinis Balfo vakaras

Balfo rudens balius Stam- 
forde jau virto gražia tradicija. 
Ir šiais metais, pasišventusiai 
valdybai iš Juozo Daniliausko, 
Vidmanto Valiušaičio ir Vyte- t 
nio Radzevičiaus vadovaujant, 
balius spalio 23 praėjo labai 
smagioj nuotaikoj.

Mūsų pačių, žinoma, nepa
kaktų, nes visą mūsų koloniją 
su apylinkėmis tesudaro gal 
33 šeimos; dar gal prisideda 
apie 10 pavienių asmenų. Bet 
užtat kiekvienas laiko savo pa
reiga pasikviesti svečią. Taip 
pamažu mūsų rudens balius 

Antrojo Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso 
Komitetas Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina 
visiems dėkoja už 
linę ir materialinę 
sėkmės.

visų kraStų lietuvius, 
Kongresui teikiamą mora- 
paramą ir linki geriausios

ninui kopijas ir pozavo fotogra
fam.

Kristina Cesonienė, Balti
morės lituanistinės mokyk
los vedėja, mokytoja Teresė 
Gečienė ir LB apygardos ir 
apylinkės pirmininkai Juozas 
Gaila ir Algis Danta informa
vo amerikiečių spaudos atsto
vus.

Prie geležinių-ambasados vartų

Po sunkių derybų policija 
pagaliau sutiko leisti delegaci
jai vykti į ambasadą. Pradžioj 
išsiderėta siųsti tik vieną mo
kinį, vėliau du, paskui tris su 
palydove ir pažadu, kad nebus 
kelta triukšmo.

R. Ardytė, D. Cesonytė, 
A. Danta su pakietėliais ranko
se, lydimi T. Gečienės, spau
dos fotografų ir reporterių, ap
supti policijos, nuėjo prie am
basados.

Veltui vaikai spaudė vartų 
skambutį, veltui žvelgė į dvi
gubą geležinę tvorą aplink am
basadą. Niekas iš ten neišė
jo, niekas vartų neatidarė, nie
kas nepriėmė Simui atneštų 
siuntinių!

Raudonajame Kryžiuj

Tada buvo nutarta Simui 
skirtas dovanas nuvežti į centri
nę Amerikos Raudonojo Kry
žiaus įstaigą. Ten po ilgoko po
kalbio su Mr. Martin (direkto
rius tarptautiniam santykiam) 
siuntinių irgi nepriėmė.

tampa populiarus ir amerikie
čių tarpe. Net muzikantai tai 
progai nori pramokti lietuviš
kų dainų ir šokių melodijų.

New Yorko vyčių šokėjų 
grupė, Birutės Radzivanie- 
nės vadovaujama, nuotaikin
gai pašoko keletą šokių ir įdo
miai paįvairino vakarą. Vietos 
moterys pademonstravo savo 
kulinarinius gabumus, paruoš- ’ 
damos tikrai skanius ir įvairius 
užkandžius.

Visa tai — mūsų kasmetinė 
auka Balfui.

Kalėdų eglutė

Lietuvių Moterų Klubų Fede
racijos Stamfordo ir apylinkės

II PLJK KOMITETAS 
ir 

FINANSŲ KOMISIJA

’ Lietuvos atstovybėj
Iš ten mokiniai autobusu nu

važiavo į Lietuvos atstovybę. Vi
sų nustebimui, ten jau laukė 
dar didesnis būrys policijos. 
Prie pravertų durų stovėjo 
ponia Kajeckienė ir jaunuo
sius svečius pakvietė į atsto
vybę. Lietuvos atstovas J. Ka- 
jeckas visus maloniai priėmė, 
aprodė patalpas, kur kiekvie
ną kambarį puošia Simo Ku
dirkos paveikslas.

Likusią dienos dalį jau be po
licijos globos mokiniai apžiūrė
jo lietuvių koplyčią Tautinėj 
šventovėj ir kitas žymesnes 
Washington© vietas.

-o-
Philadelphijoj visos trys tele

vizijos stotys perdavė jaunimo 
žygį į Washingtoną, radijo sto
tis KYW įrekordavo pasikalbė
jimą su LB centro valdybos 
vicepirmininku A. Gėčių ir vi
są dieną žinių metu tai karto

jo, pridėdama ir savo komen
tarus apie lietuvių jaunimo ir 
bendruomenės pastangas pa
dėti savo tautiečiui. Aprašė 
ir Philadelphijos spauda, pami
nėjo ir tai, kad sovietai ne
priėmė siuntinių.

Kai kurios radijo stotys krei
pėsi į LB centro valdybą, klaus
damos, ką yra numačiusios da
ryti dėl Simo Kudirkos.

Washington© sekmadienio 
laikraščiai nors ir trumpai, bet 
paminėjo žygį į Sovietų amba
sadą ir įdėjo nuotraukų.

Visą jaunimo žygį organizavo 
LB centro valdyba, įdėdama 
gana daug laiko ir energijos.

J.G.

klubas ir šiais metais ruošia 
eglutės šventę mūsų atžaly
nui. Eglutė bus papuošta pa
čių narių gamintais šiaudinu
kais; juos gaminti pamokė iš 
Hartfordo pakviesta Aldona Sai- 
mininkienė.

Šventė įvyks gruodžio 19, 
sekmadienį, 4 vai. p.p., Glen- 
brook Community Center sa
lėj, Crescent Street, Stamford, 
Conn. Jaunimas pasirodys su 
dainomis ir deklamacijomis.. 
Bus Kalėdų senelis ir vaišės.

Stamfordo apylinkėj gyve
nantieji lietuviai, kurie iki šiol 
dar nebūtų pritapę prie lietu
viško gyvenimo, mielai prašo
mi įsijungti. Ateikit patys, atsi- 
veskit draugus, nepamirškit 
vaikų. Dėl papildomų informa
cijų galima skambinti 847-1779.

Z.I.A.

— Kun. Vaclovas Paulauskas, 
Thompson, Conn, buvo išvykęs 
į Kanadą pavaduoti kun. Boles
lovo Pacevičiaus, lietuvių para
pijos klebono, London, Ont. Ca
nada, kuris buvo išvykęs į Šv. 
Žemę. Išbuvo visą mėnesį. Grį
žo gruodžio 13.

Lapkričio 27 lituanistinių mokyklų mokiniai, demonstravę prie Sovietų pasiuntinybąs, 
norėdami įteikti siuntinukus nuteistam Simui Kudirkai, vėliau aplankė Lietuvos pa
siuntinybę. Nuotraukoje mokiniai ant pasiuntinybės laiptų. Viduryje matosi O. ir J. 
Rajeckai. Nuotr. K. Cikoto .

PO CHICAGOS DANGUM
Prisiminė žum. V. Gustainį

Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba gruodžio 5 Tė
vų Jėzuitų koplyčioj užprašė 
mišias už Lietuvoj neseniai mi
rusį žymų laisvės laikų spau
dos darbininką Valentiną Gus
tainį. Pamoksle ir maldoj mus 
sujungė jo gyvenimas ir dar
bai. Tikimės, kad naujam Pra
nešėjo numery rasim daugiau 
žinių apie jį.

Vasario 5 puošnioj Inn Mo
tion salėj žurnalistų centro val
dyba rengia iškilų spaudos ba
lių. Programoj pasižadėjo da
lyvauti Ant. Gustaitis.

Visais piniginiais reikalais 
prašoma kreiptis: Jurgis Janu- 
šaitis. 2534 W. 69th St., Chica
go, Ill. 60629. Džiugu, kad cent
ro valdybos darbus jau paste
bėjo jautrūs lietuviai. Kasoj 
jau yra virš 300 dol. Žino
mas veikėjas ir kepyklos savi
ninkas Bronius Macianskis, 
sveikindamas Žurnalistų S-gą ir 
naują valdybą, atsiuntė stam
bią auką. Ačiū jam?

Prel M. Krupavičiaus metinės
Jau metai be jo. Audringos 

Šv. Kazimiero kapinės jį pri
glaudė amžinai. O jis gyvas 
daug rašė apie jas ir net 60 
m. sukakties bankete pasakė 
kalbą. Jis mums paliko šviesų 
ir ryžtingą, uolų ir garbirigą 
lietuvio kovotojo, patrioto pa
vyzdį. Jį prisiminsim plačiau 
sausio 16 Švč. P. M. Gimimo 
parapijos salėj. Gruodžio 4 
jis buvo prisimintas ir kapinė
se. Lauksim jo knygos.

Plieno sparnai
Tai Amerikos lietuvių aero 

klubo leidžiamas neperiodinis 
žurnalas.

Gruodžio^4 klubas suruošė 
vakarienę.

Žurnalistų susirinkimas

LŽS-gos Chicagos skyrius lap
kričio 10 turėjo susirinkimą. 
Dalyvavo 14 narių.

Be kitų opiųjų reikalų, susi
rinkime buvo išaiškintas ir 
priklausomumas centrui. Pagal 
naujus įstatus, kiekvienas žur- 

I nalistas moka po 2 dol. meti- 
I nio nario mokesčio centro val
dybai. Busimieji ir esamieji 

I skyriai Los Angeles, Chicagoj, 
Į Detroite ir kitur tvarkosi pagal 
. savo nuožiūrą ir apsideda savo 
mokesčiais. Priklausydami prie 
LŽS, nariai gali veikti ir sky
riuose. Prie c.v. esantieji paski
ri žurnalistai yra lygūs, nesvar
bu, ar jie prie skyriaus priklau
so, ar ne.

Trys c.v. nariai — J. Janušai- 
tis, V. Kąsni Anas ir A. Pužaus
kas — gyvai dalyvavo ir sky
riaus darbuose. Susirinkime

— Lietuvių-amerikiečių kon
servatorių klubas Clevelande 
sausio 21 Union Savings and 
Loan Association patalpose ren
gia Anthony J. Garofoli paskai-

jie nutarė vieningai veikti, vie
ni kitiem padėti. Skyrius suak
tyvins savo veiklą.

Susirinkime buvo prisimin
tas ir S. Kudirka. P. Dirkis 
apie jį tarė keletą žodžių, o M. 
Peteraitienė paskaitė iš 
Lietuvių Dienų jam skirtas poe- 

'tų eiles.
Skyriaus valdybos pastango

mis gruodžio 11 buvo apdovano
ti knygom lituanistikos institu
tą baigusieji studentai.

Kan. V. Zakarausko jubiliejus

Keli šimtai organizacijų at
stovų ir artimųjų parapijos 
žmonių lapkričio 28 susirinko 
į Marquette Parko Švč. P. M. 
Gimimo parapijos salę pagerbti 
visų mylimo kan. Vaclovo Za
karausko, jam švenčiant 40 m. 
kunigystės jubiliejų.

Pagerbimo komiteto pirrfi. 
kun. J. Kuzinskas minėjinTą 
atidarė malda. Programą su
maniai pravedė dr. Z. Danile
vičius. .'

Su pakilia nuotaika visi sugie
dojo Ilgiausių metų. Vakarie
nei įpusėjus, scenoj išvydom 
ansamblį iš parapijos pradžios 
mokyklos. Vadovaujant V. Gu
tauskui, pritariant Skaistgiriui 
ir Šilkaičiui akordeonais, bu
vo šokama ir dainuojama. Pra
nešinėjo jaunutė mokinė 
Kubiliūtė. Deklamavo 6 sk. 
mokinė Dūdėnaitė.- Šokius 
paruošė Gudauskaitė ir S. Ba
cevičienė.

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškony vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukoto j y pageidavimus) aukojo:
V. Augustinas, Richmond Hill, J 

N.Y , 100, anksč. 200.
A. Sabalis, Woodhaven, N. Y., 

200.
P. Vasiliauskienė, Woodhaven, 

N. Y. 2.
V. Malakas, Wallington, N. J., 

20, pažad. 100.
M. De Ritter, Midland Park, N.J., 

3.
Vyt. Paulius, Alendale, N. J., 

100.
A. Kazukauskas, Lake Hiawatha,

N. J., 5. * -
V. O. Baltučiai, Lake Hiawatha, 

N. J., 15.
E. Williams, Lake Parsippany, 

N. J., 10.
E. Kezienė, Woodhaven, N. Y., 

100, anksč. 305.
A. Kreivėnas, Woodhaven, N.

Y., 100, anksč. 20.
M. Kregždienė, Richmond

Hill, N. Y., 200, anksč. 50.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių aa- 
‘kotojų pavardes.

Sukaktuvininką iŠ Romos 
sveikino prel. L. Tulaba, iš Lon
dono — kun. J. Sakevičius. Svei
kino ir konsule J. Daužvardie- 
nė. Iš garbės stalo linkėji- 

j mus pareiškė klebonas kun. 
A. Zakarauskas, kun. I. Urbo
nas, vysk. V. Brizgys.

Dr. Z. Danilevičius papasa- 
. kojo apie kan. V. Zakarausko 
gyvenimą.. Sužinojom, kad jis 
nuo gražiųjų Nemuno pakraš
čių, nuo Rumšiškių, kad jo 
tarnyba Dievui ir tautai prasi
dėjo Kauno katedroj ir dar tę
siasi čia, Chicagoj, gausingiau
sioj lietuvių parapijoj. Dirbo 
jis ir spaudoj. Redagavo žurna
lus, rašė straipsnius. Ypač bū
davo miela klausytis jo pamoks
lų per Lietuvos radiją. Yra iš
leidęs keletą knygų. Eilę metų 

! auklėja jaunučius mokinius li
tuanistikos mokykloj. Veiklus 
ir Lietuvon vyčiuose.

Lietuvos vyčių 112 kuopos 
pirm. Julija Zakarka įteikė 
jam 4 laipsnio garbės pažymį.

Savo kūrybos skaitė kun. J. 
Planki-s, išėjęs su satyra ir vi
sus palinksminęs.

Organizacijų komitetas jubi
liatui įteikė spalvotą televiziją 
ir palinkėjo sėkmės. Svečių 
tarpe buvo kun. Z. Gelažius, 

’ seselės, sol. P. Bičkienė, Kat. 
, federacijos atstovas ir kt.

Baigiantis . programai, savo 
mintis ir padėką išreiškė 
pats jubiliatas.

Bal. Brazdžionis

L. Špokas, Brooklyn, N. Y. 100, 
anksč. 100, pažad. 300.

A.L.R.K. Moterų S-ga, N. Y. ir 
N. J. kpskr., 100.

PILDO PAŽADUS

F. Verson, Roselle, N. J., 20.
J. Simonavičius, Newark, N. J., 

20.
A. Gurskis, Jersey City, N. J.,

10.
E. Elseika, Newark, N. J., 200.
A. Rugys, Paterson, N. J., 100.
F. S. Silbicki, Paterson, N. J., 

10.
S. Strazdas, Linden, N. J., 45.
A. Miskiewiez, Bayonne, N. J., 

5.
S. Vaičiūnas, Roselle, N. J.,

40.
S. Mažeitavičius, Brooklyn, N.

Y. 10.
A. Znotas, Keamy, N. J., 10.

Dr. Zenonas Ivinskis, Bon- 
nos universiteto profesorius ir 
Europos lietuvių Fronto Bičiu
lių pirmininkas, po sunkios ope
racijos, padarytos š.m. pava
sarį, buvo gražiai pasitaisęs. 
XVIII-je Vokietijos lietuvių stu
dijų savaitėj skaitė paskaitą 
apie Lietuvą ir žydus istorijos 
šviesoj, gyvai dalyvavo diskusi
jose. Universitete buvo pradė
jęs skaityti paskaitas, pirminin
kavo Pabaltijo tyrimo institutui. 
Vėlyvą rudenį sveikata vėl pa
blogėjo, todėl darbą univer
sitete turėjo nutraukti. Gruo
džio 8 vėl atsigulė ligoninėn. 
Gruodžio 12 ten jį aplankė Ali
na Grinienė ir Vasario 16 gim
nazijos direktorius V. Natkevi
čius.

— Komp. Bronius Budriūnas, 
atvykęs iš Los Angeles, Calif., 
į Chicagą, dalyvavo “Sidabrinės 
dienos“ pastatyme. Šiai naujai 
operetei jis sukūrė muziką. Chi- 
cagon atsivežė ir naujų savo 
muzikos kūrinių. Yra sukūręs 
melodijas kun. St. Ylos sukur
tom mišių giesmėm. Jų išleidi
mą finansuoja Kunigų Vieny-

• bės Connecticut apygarda. 
Kompozitorius taip pat atsive
žė antrą dalį sonatos “Aud
ringi debesys virš Kauno” — kon
certinis dalykas. Kūrinys pri- 

; klauso keturių dalių ciklinei 
sonatai “Mano tėvynė”.

— Stasys Barzdukas, PLB val
dybos pirm., gruodžio 12 lanky
damasis Chicagoj, buvo susiti
kęs su JAV LB tarybos pirm. 
Vytautu Kamantų ir sekr. Vac
lovu Kleiza. Su jais tarėsi į- 
vairiais LB reikalais, daugiau
sia apie ateinančių metų JAV 
LB tarybos sesiją, kuri įvyks 
balandžio 29-30 Dainavos sto
vyklavietėj, Michigan© valsty
bėj. Toje sesijoje bus priima
mi nauji JAV LB įstatai.

— Lietuvių Žurnalistų Są
jungos centro valdyba vasario 5 
Chicagoj ruošia pirmą plačios 
apimties spaudos^ balių. .Pro
gramoj rašytojas humoristas A. 
Gustaitis ir solistė V. Stankie- 
nė. Prieš spaudos balių numa
toma turėti platesnį pasitari
mą su laikraščių redaktoriais. 
Iš toliau kviečiamų redaktorių 
kelionės išlaidom apmokėti 
ieškomi mecenatai.

— Dr. Edmundas Lenkauskas 
iš Cleveland© atstovavo JAV 
LB tarybos prezidiumui Phila
delphijoj gruodžio 11-12 vyku
siose JAV LB politinių studijų 
dienose. —

— Australijos lietuvių katali- 
kųfederacijagruodž. 27—29 Mel
bourne rengia metinį suvažiavi
mą, kuriame bus svarstomi ak
tualieji Australijos lietuvių ka
talikų religinio ir tautinio gy
venimo klausimai, renkama nau
ja vadovybė ir aptariami atei
ties veikimo planai. Ta proga 
Adelaidės lietuvių teatras “Vai
dila” duos specialų spektaklį, o 
Lietuvių namuose bus sureng
tas literatūros vakaras.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis, 
O.P., pastoraciniais reikalais 
gruodžio 22 — sausio 23 bus iš
vykęs iš Washington, D.C., kur 
pastoviai gyvena.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: Dr. J. B. Genys, Seabrook, 
Md., A. J. Jasinskas, Rego 
Park, N. Y., J. Majauskas, Cran
bury, N. J., A. Stankevitz, 
Binghamton, N. Y., dr. H. Bra
zaitis, Willoughby, Ohio, V. Ha- 
symc, Grayling, Mich., A. Vasi
liauskas, Jamaica, N.Y.; kitiem 
užsakė: E. Babelienė, Mobile, 
Alabama — A. Barškini, Balti
more, Md., A. ir R. Markevi- 
čiai, Woodhaven, N.Y. — Ka-* 
detui A. K. Jarašiūnui, West 
Point, N. Y., B. Endriukaitis, 
Woodhaven, N. Y. — A. Cesonie- 
nei, Vokietijoj. Sveikindami 
naujus skaitytojus, dėkojame 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininkas pirmiem me
tam tik 5 dol.

— Buenos Aires, Argentinoj, 
lietuviai Vasario 16 šventę mi
nės vasario 19. Minėjimui 
ruošti komisiją sudaro: Z. 
Juknevičius, Pijus Gudelevi- 
čius, Raul Stalioraitis, R. Rup
lėnas, J. Šiušia, A. Mičiūnas.



DARBININKAS

Nuotr. R. Kisieliaus

PROVIDENCE, R. I

Parapijos vakarienė buvo 
lapkričio 7. Žmonių prisirinko 
pilna salė. Programą atliko 
Brocktono šv. Kazimiero para
pijos choras, vadovaujamas 
kompozitoriaus J. Gaidelio. Pro
grama buvo puiki ir visiem pa
darė gražų įspūdį. Visi paliko 
dėkingi chorui ir parapijos 
klebonui Petrui Šakaliui, kad 
išleido chorą pasisvečiuoti.

ROMUALDAS KISIELIUS

VĖL KALĖDOS

Vėl gaudžia varpai, 
ir rogutės vėl skamba, 
lyg skrisdamos sniego taku. 
O šaltis įgudęs 
štai paišo ant lango 
gėles kristalinių laukų . . .

Vėl spindi vainikai, 
ir tviska vėl žvakės, 
sužibę namų languose. 
Vėl puošiasi miestai 
Kalėdų eglutėm, 
o širdys Kalėdų dvasia . . .

ROCHESTER. N.Y. ' nutė Krokytė, Danutė Staške- 
vičiūtė (talkinama Kristinų 
— Puidokaitės ir Sabalytės) ir 
Petras Mariukas. Tadas Klimas 
paskaitė apybraižą apie lietu
vių karių Ramovę.

Minėjimas baigtas lietuvių 
tautinių Šokėjų Lazdyno' gru-

Lietuvos laisvės kovų ir 
Simo Kudirkos minėjimas

pra- 
ka- 
Mi- 
pri- 
tėv.

. I.

minėjimą 
Vitkus,

Lapkričio 21 rengtas Lietu
vos kariuomenės _ atkūrimo.. Jx. 
Simo Kudirkos minėjimas 
dėtas Sv. Jurgio lietuvių 
talikų parapijos bažnyčioj, 
šias aukojo ir tai dienai 
taikytą pamokslą pasakė 
Eugenijus Jurgutis, OFM. -

Parapijos salėj 
atidarė Valerijonas
lietuvių karių Ramovės pirmi
ninkas. Maldą sukalbėjo tėv. 
Eugenijus. Pagerbus mirusiuo
sius Lietuvos laisvės kovoto
jus, buvo pasveikinti buvę sa
vanoriai, atvykę minėjiman: 
Kazys Arlauskas, Petras Dru- 
seikis, pulk. Raimundas Lior- 
manas ir Edv. Petkevičius. Pa
grindinę kalbą pasakė mokyt. 
Aleksas Gečas. Jo jautrus žo
dis sukosi apie Simo Kudirkos 
šuolį laisvėn ir teisme pasaky
tą apsigynimo kalbą.

Meninėje dalyje mūsų poe
tų eilėraščius apie Simą Ku
dirką gražiai padeklamavo Da-

J r i

b j 
b 
b
r 
b

Dail. R. Viesulo
PARODA KROKUVOJ

Krokuvoj, Lenkijoj, Moder- 
naus meno galerijoj Pryzmat 
surengta dailininko. Romo Vie
sulo grafikos darbų paroda. Ją 
rengė Lenkų dailininkų są
junga. Atidaryta spalio 30, už
daryta lapkričio 20.

Buvo išstatyta 30 darbų, iš 
kurių dalis didelio formato gra-

■
1
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GREEN ACRES PETS

Grooming and Training 
Puppies A.K.C. RegisteredAll

LINCOLN 
SAVINGS BANK

Compliments from 
EOPLES SAVINGS BANK

Merry Christmas to 
All our Friends and 

Depositors
110-112 Barclay St. 
PATERSON, N. J.
Call 201-279-8952

TEL-STAR 
SANITATION CO. INC.

St. Bernard’s from $100 up 
Pet Supplies 531 Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel. 782-6000šventėj 

du solistai, 
Tėv. Ant.

ir. tikybų
BRIDGEPORT, CONN. Call for Appointment 

(201) 334-6650

New Office Opening 
in Early 1972 

At: 70th and Madison Ave.

Kristaus Karaliaus 
per mišias giedojo 
pamokslus sakė 
Jurgelaitis, O.P.

Įvairių tautybių
vaikų orkestras neseniai para
davo mieste. Orkestrą sudaro 
120 vaikų. Apylinkėj susidarė 
komitetas, kuris ieškojo būdų 
vaikus ištraukti iš gatvių. Jie 
ir suorganizavo tą orkestrą, gi 
Šv. Kazimiero parapija davė 
savo salę, kad būtų sutelkta 
lėšų orkestrui. Už tai .buvo at- 
siteista-parado metu priekyje 
orkestro buvo nešamos dvi vė
liavos — Amerikos ir Lietuvos.

Balfui šiemet pasiųsta 700 
dol. Jie surinkti iš 450 para- 
piečių.

Kan. Mykolas Vaitkus kele
tą dienų svečiavosi klebonijoj. 
Jis dar guvus, nenustoja skai
tyti ir rašyti. Jis jau užbaigė 
88 metus.

KVM

pės grakščiais šokiais. Vado
vė — Jadvyga Reginienė, a- 
kordeonistas — Zigmas Šipaila.

Minėjimo metu jaunieji atei
tininkai, vadovaujami prof. dr. 
A. Klimo, surengė parodėlę 

Į apie Simą Kudirką; joj buvo 
rodoma medžiaga iš amerikie-

Minėjimui vadovavo Vyt. 
Žmui džinas.

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS

PACKAGE EXPRESS AND i 
TRAVEL AGENCY, ' 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

asb.

ANDY’S WINES and LIQUORS

184 Myrtle Avenue (bet. Flatbush Ave. & Navy St.) 

Brooklyn, N.Y. 11201 — Tel. 875-3991-2
3 '

- 1 Didelės nuolaidos visoms gėrimų rūšims: Bourbons, Vodka,
fikos, spaustos drobėj. Kai ku- J Scotch, Ruginei. Vynams, Šampanams ir kitiems gėrimams 
rie iš šių darbų buvo išstaty- v __ fcur yra didžiausias pasirinkimas, vieta autortiobiliui pa
ti su garsinėm juostom, kurias i sistatyti ir, užsakius didesnius kiekius, pristatomi į namus.

. kur yra didžiausias pasirinkimas, vieta autortiobiliui pa-

MORRIS 
PLAINS DINER

TOYOTA
OF WARREN

Open 7 days a week 
24 Hours a Day

AUTHORIZED TOYOTA 
DEALER

TheOwners 
and Employees of

255 Speedwell Avenue 
MORRIS PLAINS 

Call 201-538-0612-9875 
ur Hosts The Paxos Bros.

HIGHWAY 31 
HAMPTON, N. J.

Call 201-537-4444

> SHOPRITE 
^SUPERMARKETS

VILLA RESTAURANT
756 Port Washington Blvd. 

PORT WASHINGTON, L. I.
Call (516) 883-1383 
“A Family Place”

PARAMUS 
MORTGAGE 

and 
ABSTRACT COMPANY

389 Passaic Street 
FAIRFIELD, N. J.

Call 201-227-5700

BILTON LIQUORS 
AND DELICATESSEN, INc.

Open 7 days a Week

For the Finest' of Foods 
and Liquors

476 Broad Avenue
PALISADES PK, N. J.

Call 201-944-1219

NORMAN KING and SONS

646 Route 112

ORTH PATCHOGUE J.. L N. Y.

(516) GR-5-1042

SWEENEY’s 
SWEET SHOP

970 18th Ave.

NEWARK.
NEW JERSEY

LENOX 
CHALET 

CATERERS

254 East 2nd Street

New York City

Call OR-3—1890

SHANAHAN 
REAL ESTATE 

: Areas 
For Discerning Buyers

wish all Our Friends and 
Customers a Very Merry 

Christmas and a 
Happy New Year

RICKLEY’S
BUSINESS MACHINE CO. 

Victor Sales and Service 
Cash Register Systems Supplies 

24 hour service
P. O. Box 343, (609) 927-5857 

Somers Point, N. J. 08244

CENTRAL JERSEY 
DISPOSAL SERVICE 

P. O. Box 496 
River Road and Old Market Road 

BOUND BROOK, N. J.
Call 201-356-8623

R. J. HEATON INC.
Excavating Contractors 
Building Demolition

Ward Ave.
BORDENTOWN, N. J.

Call 609-298-1754

fFine Homes inPrime 
For Discerning Bu .

£ Financing Arranged

£§670 Main Street, Islip, L.

Call 516-581-1177

JAMES L. WILLIAMS
AGENCY

300 Main St.
ORANGE, N. J.

I.

STONEY BROOK 
GOLD AND SWIM CLUB

Stoney Brook Road 
HOPEWELL, N. J.

Dial 609 466-2220

George P. Drake 
Vice Pres. Mgr.

ELLIS’S PHILLIPS “66

1301 So. Main St. 
Pleasantville 

and

ELLIS’S BODY SHOP 
• 400 West Verona Blvd. 
Pleasantville, N. J. 08232

(609) 641-8609
(609) 641-9828

Stores Serving New Jersey,
Connecticut, Delaware and ___ ____ ',, , JO-MAR PANTS and THINGSMassachusetts His and Hers Nationally

ijfctised Brands Dungarees 
itow Rise High Rise Flares 
į£UP to 36” Lengths Free 
g^Stions - Lay a Wav UNI 

______________________________ Open daily 10-6, Thurs and 
į£to 8 P.M. 379 Merrick Ave. 
g2 Merrick. Call 516 623-9722

JOE S HUDSON
ESSO

Open 7 days a Week
General Auto Repairs

200 Hudson St 
HACKENSACK. N. J.

World Famous

BIRD AND BOTTLE INN

Route No. 9

GARRISON. N. Y.

Call 914-124-3342

R. B. HAWKINS g FUNERAL HOME2? Family Owned and Managed Establishment JCJ John C. Hawkins — Lie. Mgr.I 17 Manor Road 
SMITHTOWN. L. L, N. Y. 

Call 516-AN 5-1810

adver- 
Jeans 
Bells 

altera- 
Cards 

Fri. 
No.

HAMPTON SHELL 
SERVICE CENTER 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs, Tires, 
Batteries and Accessories 

». V r «3 .Hampton House Road 
NEWTON, N. J.

J and M VILLAGE 
LIQUORS 

. For the finest 
of Wines and Liquors

— We deliver — 
107 A Essex st.

MAYWOOD, N. J.

TINA
FUR FASHIONS . 

304 9th Street 
JERSEY CITY, N. J.

Call 201-795-1886

—--------- f
etai and Laminated Plastic 
Mechanically Engraved 
with Names or Legends S

Metal and Laminated Plastic

55 WARING SIGN CO.
Box 142Palmyra, N. J., 08065 i

S Trophies - Plaques, Jewelry-
Engraving, Name and Club 1#5 BadgesS, 19 1/2 West Broad St. |

Palmyra, N. J.
(609) 829-6443

PEGG S DUTCH TREAT
Good Food at Reasonable Prices 

We serve the best Cup of Coffee 
in Town

210 Main St 
FORT LEE. N. J.

GREAT EASTERN

DISCOUNT DEPT. STORE 
One Stop Shopping Center 

A Family Place

o

State Highway No. 440 
JERSEY CITY. N. J. 

. (201) 432-7800

JOE-BOB SERVICE CENTER. INC.

f 
f 
f- i

Open 7 days a week
eneral Auto Repairs tires and accessorie^g 

Road Service and Snow Plowing
551 West Front Street S
PLAINFIELD. N. J. fig

FAHY’S
ESSO SERVICE STATION 

Open 7 days a Week 
General Auto Repairs 
Road Service - Tires 

Batteries - Accessories 
1549 Bergen Blvd. 
FORT LEE, N.J..

FREDDIES 
AUTO BODY SHOP

Collision Experts 
127 Rahway Ave. 

ELIZABETH, N. J.

ANDREWS LIQUORS 
For the Finest 

of Wines and Liquors 
— We deliver — 

48 Washington Ave. 
WESTWOOD, N. J.

elektroniškai parengė Romoj j* 
gyvenąs amerikiečių kompozi- 
torius Alvin Curran.

Į atidarymą buvo susirinkę & 
meno, spaudos, radijo, televizi- ’ 
jos atstovai. Iš Romos buvo nu- g* 
vykęs ir pats dailininkas Ro- 
mas Viesulas. Parodoj buvo s ve- ® 
čių iš Lietuvos: Vilniaus dai- 
lininkas A. Gudaitis, Vilniaus 
Dailės muziejaus direktorius 
Gudynas, dail. Stasiulevičius ir 
kritikė Kostkevičiūtė.

Dail. R. Viesulas ta pačia €3 
proga Krokuvos dailės akade- % 
mijoj skaitė paskaitą apie da- ® 
bartines Amerikos grafikos pro- 
blemas. M

FIRST NATIONAL BANK 
OF HOPE

Member F. D. I. C.

Hope, New Jersey

201-459-4121

E. F. MAC DONALD

Stam Company

35 Market Street 
East Paterson, N. J.

Bernard Hayes Sales Mgr.

Call 201 - 791 - 4400

PIKE Vlokswagon Inc

Used Cars
LINDENWOOD, N. J. 

Call 609 784-7400

LILLETTES BRIDALS 
gg >

Select today Traditional 
tStyles Exquisite Collections 

Gowns for Entire Bridal
Party. Breath taking Selec- 

S* tions of Bridal Gowns, 
£ Mother of the Bride and

Groom and Bridesmaids, Half 
S Size Cocktails and Formals 
g: LILLETTES BRIDALS 
SR 861 Merrick Rd., Raidwin, L.I. 
£ Call (516) 223-9800 or 
>. (516) 546-5660

[ LANGE S HARDWARE INC.
į Long Island Power Center

Lawnboy Toro Jacobsen Honda etc. 
[and rememlxr — you'll find good servi, 

costs vou less when you shop at 
Lange's Sign 

1494 Bellmore Ave., North Bellmore
į Call 516-785-1^, 516-781-8731

* GLENLORA NURSING HOME

A Home 
away from Home

ANGELO’S RESTAURANT

For the Finest Cuisine 
2520 Center Island 

(Route 22)

UNION, N. J.

Call 201-687-2585

Route 24 
CHESTER. N. I. 

Call 201-879-5055

TEL-STAR 
SANITATION CO. INC.

110-112 Barclay St. 
PATERSON, N. J.

Call 201 - 279-8052

RON’S AMERICAN 
SER VICENTER 

Open 6 days a Week 
Closed Sun. General Auto 

Repairs - Road Service, Tires 
Batteries and Accessories 

735 Franklin Ave. 
FRANKLIN LAKES, N. J.

FRANKIE’S 
LUNCHEONETTE 

Good Food at reasonable prices 
We serve the be<t 

Cup of Coffee in Town 
1092 South Orange Ave. 

NEWARK, N. J.

R. R. CUINTA 
ASSOCIATES

1377 Palisades Avenue
TEANECK, N. J.
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<4 ŠACHMATAI
Veda Kazy* Merki*

—FIDE paskelbtam“Intema
donai Rating” sąraše amerikie
tis Bobby Fischer įvardintas pir
muoju tarp pasaulio didmeist
rių, priešaky pasaulio čempio
no Spaskio ir kitų. Tame sąraše 
randame kaunietį A. Butnorių, 
Sov. S. — 2430, V. Mikėną, 
Sov. S. — 2410 ir M. Luckį, Ar
gentina — 2270.

A. Butnorius pr. metais lai
mėjo Lietuvos čempiono titu
lą. Vladas Mikėnas, Lietuvos 
šachmatų veteranas, ilgametis 
Lietuvos čempionas ir tarptau
tinis meistras nuo 1950, gyvena 
Vilniuje. M. Luckis, buv. Lietu- * 
vos rinktinės dalyvis, likęs Ar
gentinoje po 1939 Šachmatų o- 
limpiados, Buenos Aires. Lietu
vos komanda tuokart dalyvavo 
tokioj sudėty: Mikėnas, Vai
tonis, Luckis, Tautvaišas. Atsar
giniu buvo išvykos vadovas 
K. Andrašiūnas.

—Aliochinoatminimo turnyre, 
Maskvoj, po 12 ratų pirmavo 
Sovietų didmeistriai: Štein su 
8 tš., Petrosian, Bronštein, Smy- 

. slov po 7 su puse tš.. Gerai varo
si amerikietis Robert Byme, jis 
turėjo 6 taškus ir atidėtą ge
rėlesnėj padėty partiją prieš 
lyderį Šteiną. Su 6 taškais bu
vo taipgi pasaulio čempionas 
Spasky ir čekas Hort.

— Dr. Euwe, FIDE preziden
tas, praneša, kad Fischerio-Spas- 
kio matčo vieta ir data paaiš
kės po vasario 1, kai suplauks 
įvairių šalių pasiūlymai. Lems 
didžioji piniginė pasiūla. Mat- 
čas įvyks greičiausia gegužės- 
birželio m.

— Bostono tarpklubinėse, 
gruodžio 10, Lietuviai stip
riai apdorojo viešėjusią So. 
Bostono LPD klube Harvardo

Kasmet rudeniop visos lietu
vių kolonijos sukruta Balfo var
du surinkti gėrybių vargstan- 
tiem mūsų tautiečiam. Kiek
vienas lietuvis, pagal išgalę ati
davęs savo duoklę kilniam dar
bui, jaučiasi ramesnis pasidali
jęs Dievo' dovana, lyg atsidėko
jęs Jam, kad jam buvo leista 
sveikam, be ypatingo vargo į- 
sigyti vienokioj ar kitokioj for
moj gėrybių. Sunkiai vargs
tančių lietuvių dar daug yra. 
Ar visi tą jautrią pareigą prisi
mename ir atliekame?

Labai sunkią ir reikšmingą 
pareigą atlieka aukų rinkėjai. 
Jie dažnai eina nuo durų prie 
durų, tiesdami rankas ir ruoš
dami parengimus. Šiems dar
bams tvarkyti, skatinti sudaro
mos Balfo skyrių valdybos. Su 
kokiu dideliu entuziazmu vie
tovėse 1944 metais kūrėsi sky
riai, valdybos, kad kuo grei- 

klubo komandą, įveikdami ją 
santykiu 4 su puse—pusė. Taš
kus laimėjo: Algis Makaitis pu
sę, Aleksis Klinovas 1, Kazys 
Merkis 1, Jurgis Zoza 1 ir Bro
nius Skrabulis 1 be kovos. Ly
gos lentelėj po 5 ratų pirmavo 
MIT, Harvardo universiteto ir 
Boylstono komandos. Lietuviai 
su 2-3 iš rungtynių ir 14-L1 iš 
partijų buvo priešaky Harvardo 
klubo, Bostono Univ., Harwich 
ir CTM komandų. Taškus ko
mandai sėkmingiausiai renka 
Jurgis Zoza 4-1 ir šių eilučių 
autorius trys su puse — vienas 
su puse.

— Chicagos Lietuvių šachma
tų klubas laimėjo prieš Blue 
Island klubą 6—2. Taškus pelnė 
P. Šalkauskas 1, V. Karpuška 
1, R. Fabijonas 1, J. Kaunas O, 
A. Šalkauskas 1, A. Juška 1, 
M. Rimkus 0, A. Litvinas 1.

>, MASS.
čiau skubėti pagalbon vargs- 
tantiem broliam. Norwood© lie
tuvių kolonija buvo viena iš 
pirmųjų, sutvėrusi Balfo sky
rių 22 nr. Jis aukų kiekiu, 
proporcingai lietuvių kiekiui ly
ginant su kitomis kolonijomis, 
buvo pirmose eilėse. Čia žmo
nės dosnūs ir visa kolonija 
buvo jautri, gyva lietuvybės 
pasireiškimam.

Kas atsitiko su šiandienine 
šios kolonijos padėtim? Gerai 
ir gražu, kai rinkti asmenys val
dybose įsipareigoję atlieka savo 
pareigas, uždavinius. Tada dar
bas eina sklandžiai ir lengvai. 
Kai vadovavimas patenka į su
snūdusias rankas, tai ir visi už
liūliuojami. Taip atsitiko ir čia 
dabar. Balfas yra įvairuotas į ak- 
ligatvį. Jis migdomas be lopši
nės dainelės ir ne tik rinktų 
asmenų neišvairuojamas, bet 
nutylima užleisti ir kitiem jį 
vairuoti. Į šio skyriaus valdy
bos pirmininką ne sykį kreipė
si tos valdybos nariai veikti, 
kreipėsi Bostono Balfo direkto
riai ir galų gale centro valdybos 
pirmininkas kun. V. Martinkus. 
Jis vis pažada: “reikės dary
ti”, bet jau keletas metų pra
ėjo ir nieko netesėta. Tuo 
blogiau, kad pats skyriaus va
dovas nieko nedaro ir kitiem 
neužleidžia. Ką reiktų daryti 
šiuo atveju? Reiktų padaryti 
Balfo parengimą arba sukviesti 
skyriaus narių susirinkimą. To 
laukia norwoodiečiai.

•Tiek daug čia buvo entuzias
tų ankstyvesnių ateivių veikė
jų, aukotojų. Vieni jau išmirė, 
kiti dar gyvi: V. Kudirka, Iz. 
Vasiliauskienė, J. Pečiulis, P. 
Vėtą, J. Tumavičienė, Dirsie- 
nė, o ir stambesnių aukotojų: 
kun. Feliksas Norbutas, Al. Na
vickas, O. Pazniokaitė, A. ir 
D. Razulevičiai ir dar daug ki-

jų pas balfininkus yra, ir čia 
paskutinio skyriaus valdybos ap
sileidimas, kad nesuteikė reika
lingų žinių.

Norėtųsi Norwood© Balfo 
* skyriaus pirmininką paklausti, 
kodėl nevykdo savo įsiparei
gojimų, kodėl jis imasi tokią 
atsakomybę: užmigdyti gerą 
darbą kitus norinčius gerai da
ryti?

Norėtųsi nors keliais žo
džiais mielai prisiminti Emiliją 
Martišienę, - kuri visa širdimi 
ię sumanumu veikia kitose lietu
viškose srityse, susirasdama pa
kankamai sau pritarėjų ir pa
dėjėjų.

Norwoodo balfininkas

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE
Tel.; GL2-2923
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RETIRING?
The Salvation Army 

Williams Memorial Residence 
Offers furnished apartments 

for retired people 
past age 60

For information write to: 
720 West End Avenue 
New York, N. Y. 10025 

or call 749-4374

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wed Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grf£ahft. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5 % % • 1 year Term Deposit — 5 % %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------- All Acčbūnits Compounded Daily ---------

H. W. FEMALE

SECRETARY
To New Program Development 

Director dealing with Latin Americans 
is seeking an efficient Bi-Lingual 
Secretary for Non-Profit Organization. 
Liberal Benefits, Salary commensurate 
with exp. To begin work in two 
weeks. Immediate interview. Send 
Resume to: Box CD 65, 350 5th 
Ave., Suite 915, N. Y. 10001

SPACE AVAILABLE
FOR COLLEGE GIRLS 
only at
ELBOW BEACH HOTEL 
BERMUDA —- EASTER WEEK 
March 30 - April 6 
$280 including air fare
Call:
212-980-3649
MR. BLACK

SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, iv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. ŠAVELSK1S — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

COSMOS PARCELS EXPRESS 
.... ..... CORPORATION_ _ _ _ _ _

tų padėjėjų. Jie dabar jau 
išsekę jėgų žiūri ir stebi, kaip 
jaunesnieji juos pavaduoja, ir

:5g galvomis linguoja . . . 
-----------*~Čia po ranka tu

SECRETARY
Need 2 Efficient Bi-Lingual Enslish- 

Spanish Steno required. Immediate 
opening. Salary open. Excellent

• Fringe Benefits
Send Resume to Box CD 65 

350 5th Ave., Suite 915
N. Y. 10001

TYPIST
Exciting International Non-Profit 
Organization needs very capable 

Typist Spanish - Englisn 
Salary' Commensurate with 

Experience
Call for Interview:

Teje: 533-1050

H. W. MALE

FILE SUPERVISOR - Non Profit 
Organization requires bi-lingual 

Spanish - English File Expert able 
to improve established system 

Immediate opening - Salary open 
Send Resume to Boc CD65 

350 5th Ave., Suite 915, N. Y. 10001

Spanish Speaking Salesman — your 
future is^vith highly progress

Co. Interviews Mon. - Fri. Dec. 6-13
11 A. M. — 4. P..M. Mr. Chaves 

C. T. ENTERPRISES
1697 Broadway, N. Y. Suite 304

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC. 

488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. 10022

SVEIKINĮ&7ISUS SAVO KLIJENTUS

Cia po ranka turiu knygą 
“BALFAS 1944-1969” 25 metų 
Balfo veiklai atžymėti. Kaip 

. Didelė 
pagarba knygos leidėjam ir 
Balfo veikėjam. Kiek čia gra
žių iliustracijų, kiek puikių pri
siminimų tiem, kurie šiuo gy
venimu visa širdimi gyveno. 
Bet apie NorwootfA1 Balio sky
rių nė žodelio. Argi taip yra 
pelnyta, argi čia nieko nedary
ta? Viskas darytsf ir viskas pro
tokoluose užrašyta ir iliustraci-

S gražiai knyga išleista, 
pagarba knygos leidi

ir linki visiems viso geriausio
Taisom radijo ir televizijos 

aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas

Construction Trainee -- 
BUILDCOT INC.

A general Construction Company, 
has a Training Program for those 
who wish to learn a trade such as:

Carpentry 
Electrical 
Masonry 

Plumbing 
Drafting

Interior Decorating and others

It will be Class Room Instruction 
and on the Job Training. As a 
Grainee you will receive a Salary 

while you are working on your jobs.
English speaking

For special interview call:

(201) 539-0238

patarnavimas Įdedant MALE - FEMALE

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM hr 97.9 Tnegl FM. Skirtinga programa Sek
madieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 meg. FM bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 14Q7 Forde Df., Mountainside, N.J. 07092; tel. 201—232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania" — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

naujas dąlis. aptarnaujam 
Queens ir apylinkės lietuvius. 
Naujų aparatų neparduodam. 
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazląs, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale, N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Lintcx Co. Inc. 40 Jacksen St. 
Freehold, N.J.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

■ i ' , ■ — ■■ ■ ■ ' ■ ■ i . ~ Iru.

PTW. A DET -PUT a „ pa. — Bendruomenės Balsas, WTEL; 880 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

Sewing machine operators experi
enced on zig-zag and overlock ma
chines. Call for appt. 201—462-1680 
Lintex Co. Inc. 40 Jackson St. Free
hold, N.J. ;

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 Ud .12:3O‘ p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

HARTFORDO LIETUVIŲ TĖVYNfiS GARSŲ radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4592

Ieškoma senesnio amžiaus vy
ras su moterim, kurie mokėtų 
nors kiek angliškai ar vokiškai 
ir padėtų namų ruošoj priva
čiuose namuose Belleharbor 
Queens a. Duodama gyvenimui 
4 kambariai ir dar primokama 
algos. Ideali ir rami aplinka. 
Tel. NE 4-2944.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais Ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHH 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins SL Rochester, N.Y. 1462L

DARBININKO KALENDORIUS
Darbininko išleistas 1972 

metų kalendorius pasiekė skai
tytojus. Jis turi daug pakei
timų, patobulinimų. Surašyta 
daug krikščioniškų ir lietuviš
kų vardų, papuoštas spalvota 
dail. J. Juodžio reprodukcija, 
kuri vaizduoja Simo Kudirkos 
išdavimo tragediją.

Už kalendorių skaitytojai 
prašomi atsiųsti bent po vieną

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M Inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOŠ ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St, 
flanta Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.

■■ ■ ■ ■ ' .........................  , .MHwi ,1į-

dolerį spaudai paremti. Už pa
ramą Darbininko administraci
ja dėkoja.

Kas norėtų gauti kalendorių 
daugiau, prašom kreiptis į Dar
bininko administraciją. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave.( Brooklyn, N. Y. 11221.

— Live Lobster —
35,000 LBS 
JUMBO

3 to 6 LBS $1.39 Lbs. 
with this ad

MOBY DICK H
(Under the Bridge) 
HIGHLANDS, N. J.

201-291-4430
Garden State Pkway Exit 117 

To Rt. 36 South
13 Miles to Highland Bridge

How’s this for value?
S1.69 DINNER SPECIAL ’ 

Fish and Chips — Southern 
Fried Chicken — 10 Oz.
prime Roumanian Steak 

Igiagine any of the above entrees 
for only $1.69. Includes salad or potato 
and garlic bread. Full Menu. Dali- 
catessen too! Catering. Free delivery.

PHIL and PAUL’S RIVERBOAT 
RESTAURANT 

23 Waverly Place, N. Y.
533-5540

J. B. 8H ALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modsrnlos 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y; 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojaa. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. ‘ 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOMt, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

STORE WANTED, or Loft, 2nd or 
3rd Floor, Prefer Downtown Boston 
Area, Government Ctr., Haymarket 
Sq., Back Bay or Pru. Area or in 
Cambridge at Central or Harvard Sq. 
Must be located where there is a 
lot of walking traffic, will repair if 
needed. Will consider House or' Ige. 
1st Floor apt. on Rte. 9 or Rte. 1

Call .617-288-1662

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass Pranai Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną- TR 6-6434.

RIMOS ir JUOZO- BRUŽŲ siuntinių įstaigą atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11431. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami po laido  t u viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SERVICE

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — SiiVer Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

KLAUS AND WERNER 
PAINTING 

Inside and Outside 
Painting and Decorating 

Paper Hanging and Plastering 
Free Estimates given 

78-05 83rd Street 
GLENDALE, N. Y.

Call 366-1215

KAROL KAILIAI
Jeį j^s galvojat, kad jūsų brangius 
kailius geriau pirkti pas toki par
davėją, kūno patirtis tęsiasi per 
šimtmetį, tai jūs gudriai galvojat. 

KAROL turi visokių kailių: “Po 
penktos”, kokteilių valandai, laivų 
kelionėm, savaitgalio mados ir pan. 
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State 
Plaza — Paramus. Kasdien iki 8:30. 
Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatėm į namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002. 
AT, 4-8319 Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė* 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio* 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietu* I 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DET .TVER 

Michigan 2-4130

— Opening January —
A. J. MUSIC CENTER

Accepting Registration Now 
For Students in

— All Instruments — Voice
— Music Theory — Instrument

Rentals, Sales, Repairs

2358 Rt. 9, Howell Township
363-42249

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable r—:ces, also 
adders, calculators, rr.imeos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL. 
LANGUAGES TYPEWRITER, CO.,

• INC. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086. .

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 
---------Allen R. Shipley ----------
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PROPOSALS

ENGINEERS
POWER PLANT

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
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NAUJIENOS^

Vienuolynas
Spaustuvė ..
Redakcija ...
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.. GL

Kultūros Židinys

5-7068 
2-6916 
5-7281 
2-2923 

827-9865

Vainiai — Eugenija, Jonas, Lo
reta ir Petras — per spaudą svei
kina savo draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Vietoj sveikinimo kortelių 
Kultūros Židiniui aukoja 50 

• dol.
Konstancija ir Kazimieras 

Bakšiai sveikina visus gimines, 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
ir Naujų Metų’ proga. Vietoj 
sveikinimo kortelių Kultūros 
Židiniui aukoja 20 dol.

Albertas Ošlapas vietoj Ka
lėdų ir.Naujų Metų atvirukų 
siuntinėjimo paskyrė Kultū
ros Židinio statybos fondui 10 
dol. ir Balfui 10 dol. Tuo būdu 
per laikraštį su šventėm svei
kina visus draugus ir pažįsta
mus.

J. Botyrius, užuot siuntinėjęs 
kalėdinius atvirukus, sveikina 
visus draugus ir pažįstamus 
per Darbininko laikraštį ir au
koja 10 dol. Darbininko spau
dos reikalam.

Vytautas J. Grajauskas svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Vietoj sveikinimo 
kortelių Kultūros Židiniui au
koja 10 dol.

Elena ir Juozas Petniūnai, 
sveikindami per spaudą visus 
su šventėmis, vietoj kalėdi
nių kortelių siuntimo, skiria Bal
fui 15 dol. ir Darbininkui 5 dol.

Janina Davnorow praneša bi
čiuliam ir giminėm, kad, ne
laimei ištikus, guli ligoninėj 
ir iš ten siunčia per spaudą vi
siem Šv. • Kalėdų sveikinimus 
ir Naujų Metų linkėjimus. Dar
bininkui paremti pridėjo 5 dol.

Edmundas ir Viktorija Baliū- 
nai su šeima per Darbininką 
sveikina švenčių proga savo 
gimines, °draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kalėdinių atvirukų siun
tinėjimo skiria Kultūros Židi
nio statybai 20 dol. ir Darbi
ninkui 5 dol.

Dail. V. Kasiulio susitikimas 
su lietuviais New Yorko daili
ninkais buvo gruodžio 11 vaka
rą pas jo svainį V. Steponį. Buvo 
susiėję beveik visi šios apy
linkės lietuviai dailininkai. V. 
Kasiulis į Paryžių išskrenda 
gruodžio 23.

Kun. V. Dabušis, Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, Pater
son, N. J., sveikina per spaudą 
visus savo draugus bei artimuo
sius, linki linksmų Kalėdų 
Švenčių ir laimingų Naujų Me
tų. Vietoj sveikinimo kortelių 
Kultūros Židiniui paaukojo 50 
dol.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitie- 
nė, neseniai išvykusi į St. . 
Barbara, Calif., iš ten sveikina 
visus savo bičiulius ir pažįsta
mus su šventėmis ir ta proga 
Kultūros Židiniui aukoja 25 
dol.

Janė Gerdvilienė sveikina 
visus savo bičiulius švenčių 
proga ir vietoj kalėdinių svei
kinimo kortelių aukoja: Darbi
ninkui — 10 dol., Liet, atsimini
mų radijo valandėlei 10 dol.

Regina ir Aloyzas Balsiai 
savo kalėdinius sveikinimus 
bei linkėjimus nori išreikšti, 
paskirdami auką: Kultūros Ži
diniui — 10 dol., Balfui ir Darbi
ninkui po 5 dol.

S. A. Nutautai iš Woodha- 
veno ir jų dukra Aldona Kve
darienė iš Kanados gruodžio 
19 išskrido į Phoenix, Arizona, 
kur praleis žiemos mėnesius, 
taisydami sveikatą. Likusiem 
giminėm, draugam ir pažįsta
miem ir Kultūros Židinio valdy
bai su bingo darbuotojais jie 
linki linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų 1972 metų. 
Vietoj sveikinimo kortelių lietu
viškai spaudai palaikyti pasky
rė auką.

Dr. Algimantas Balčiūnas iš 
Kalifornijos Kalėdų proga Ži
dinio statybai prisiuntė 15 dol. 
per tėvus, gyvenančius New- 
arke, N. J. (Neseniai jo vardu 
gauta 25 dol. auka). Kartu 
siunčia švenčių sveikinimus 
visiem pažįstamiem ir draugam.

Balfui vietoj kalėdinių svei
kinimų paaukojo: dr. J. T. Ba
lys iš Silverspring, Md. — 50 
dol., ir per Balfą Vladas Mieže
lis iš Phoenix, Arizona, 20 dol. 
Vasario 16 gimnazijai.

Regina ir Jonas Čepuliai svei
kina savp-dftųigus ir pažįstamus 
su šventėmis ir vietoje svei- 
kinirmi kortelių aukoja Kultū
ros Židiniui — 15 dol., lietuviš
kai spaudai — 5 dol.

Dail. Adomo Galdiko kūrinių parodoje gruodžio 11d. susitikę dailininkai. Iš k. I-je eilėje:
V. K. Jonynas, Tėv. L. Andriekus, A. Kašubienė, V. Kasiulis, M. Galdikienė, V. Vizgirda, 

. I. Treinienė, Il-je eilėje: V. Ignas, M. Žukauskienė, K. Žoromskis, J. Sodaitis, V. Ka
šubą, B. Gedvilienė, V. Dragūnevičius, C. Janušas, J. Bagdonas, J. Juodis, A. Elskus.

Nuotr. V. Maželio

Oi
ŽINIOS__

Bernelių mišios Kalėdų nak
tį bus 12 v. Jas laikys klebo
nas kun. A. Baltrušūnas. Para
pijos choras, diriguojamas Je
ronimo Kačinsko, Kalėdų 
giesmes giedos nuo 11:30 v.v. 
Kalėdų dieną kitos mišios bus 
kaip ir kiekvieną sekmadienį 
7:30, 9, 10 ir 11:30. Parapijos 
salėj, 492 Seventh Street, mi
šios bus vidurnaktį 12 vai., Ka
lėdų dieną: 8, 9:30, 10:30 ir 
11:30 iš ryto ir 5 v. popiet.

Per Bostono televizijos stotį 
WNAC TV 7 mišios už Lietu
vą bus balandžio 9 d. 9:15 iš 
ryto. Programą bus galima ma
tyti visoj N. Anglijoj. Leidimas 
duotas Lietuvos vyčiam.

Jonas ir Pajauta Ivašauskai 
sveikina savo bičiulius ir pa
žįstamus ir vietoje kalėdinių 
kortelių Kultūros Židiniui au
koja 20 dol.

S. ir S. Jankauskai toje

kui paskyrė 15 dol. auką.
Jonas Butkus, iš Bridgeport, 

Conn., vietoj švenčių sveikini
mų paaukojo Tautos Fondui 25 
dol., Darbininkui — 5 dol.

Dr. J. ir A. Snieškai kalėdi-

Židiniui aukoja 25 dol. ir Dar
bininkui paremti 10 dol.

Lilė ir Vytautas Milukai 
ateinančių švenčių proga svei
kina visus gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj sveikinimo 
kortelių paaukojo Balfui 30 
dol. ir Darbininkui 3 dol.

Vytautas Augustinas vietoj

Verutė ir Klemensas Lagic- 
kai, sveikindami Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga visus drau
gus ir pažįstamus per spaudą, 
vietoj šventinių kortelių siun
tinėjimo skiria spaudai pa
remti 7 dol.

Vaclovas Kasakaitis, Willo- 
wock, Ohio, sveikindamas Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga, 
pridėjo Kultūros Židinio staty
bai 5 dol. ir Darbininkui 4 dol.

So. Boston, Mass., Lietuvių 
Piliečių Draugijos vardu A. 
Andriulionis, atsidėkodamas už 
Darbininko talką ir skelbimą 
klubo žinių, švenčių proga 
spaudai paremti prisiuntė 25 
dol. Dėkoja Darbininko admi-

Seimai iš suaugusiu asmenų

Ateitininkų ir vyčių 
prieškalėdinė šventė

Vyresnio amžiaus parapiečių 
metinis Kalėdų balius bus 

• gruodžio 26 d. 3 v. popiet 7-tos 
gatvės parapijos salėj.

Kultūriniame subatvakary at
sistojimo minute buvo pagerb
tas prieš porą savaičių miręs 
Antanas Vilėniškis. Subatvaka- 
rio rengimo komisijoj Antanas 
Vilėniškis išbuvo nuo pat įsi
kūrimo pradžios, — trylika me
tų. Jis buvo vienas iš aktyvių
jų tos komisijos narių. Vakarui 
vadovavo Laima Antanavičiū
tė, gi Ramūnas Kondratas kal
bėjo apie Lietuvos medicinos 
istoriją.

Juozas Kapočius, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjas, kandi
datuoja į Susivienijimo Lietuvių 

, Amerikoj vicepirmininkus. No
minacijos į centro valdybą vyks- 

! ta visą gruodžio mėnesį, gi rin
kimai bus kovo mėnesį.

Lietuvių Tautinė S-ga ren
gia -Naujųjų Metų sutikimą su 
programa. Kas nori dalyvauti, 
registruojasi iki Kalėdų. Kitą 
sutikimą rengia Liet. Piliečių 
draugija So. Bostone. Ten pa
prastai dalyvauja ankstesnės 
kartos ateiviai ir jų vaikai.

paaukojo 15

Gerulaičiai, 
bičiulius ir

Kultūros Židiniui 
dol.

Aldona ir Vitas 
sveikindami savo
pažįstamus švenčių proga, Kul
tūros Židiniui paaukojo 15 dol.

Irena ir Jonas Vilgaliai šven
čių proga sveikina draugus ir 
pažįstamus, vietoj kalėdinių at
virukų skirdami 25 dol. Kultū
ros Židiniui.

SVEIKINAME SAVO GERADARIUS, KULTŪ
ROS ŽIDINIO STATYBOS KOMITETO NA
RIUS, AUKOTOJUS IR PENKTADIENIO PO
PIEČIŲ TALKININKUS, VISIEMS LINKĖ
DAMI ASMENIŠKOS LAIMĖS IR MŪSŲ 
BENDRŲ VILČIŲ IŠSIPILDYMO 1972 METAIS.

Brooklyn© Pranciškonai

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ

Kultūros Židinyje 
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, N. Y.

Darbininko skaitytojai, atsi
dėkodami už menišką Darbi
ninko kalendorių, kartu su at
naujinama prenumerata atsiun
tė ir aukų spaudos reikalam 
paremti: K. K. Kaspar, Arling
ton, Mass., 11 dol.; P. Pūkienė, 
N. Chicago, Ill., 10 dol., I. Oku- 
nis, Flushing, N. Y., 8 dol., J. 
Glušauskas, Brooklyn, N. Y., K. 
Kalvaitis, Greenbelt, Md. 
Stančius, Fairview Hts, III., B. 
S. Jankauskas, MD., W. Brent
wood, N. Y., po 7 dol., N. Vadi- 
šius, Manchester, Conn., 6 dol. 
J. Trimakienė, B’klyn, N. Y.,
V. Kazenius, Baltimore, Md., Ig. 
Povilavičius, Yonkers, N. Y., A. 
Nenis, Gary, Ind., V. Kinkys, 
Somerville, N. J., po 5 dol., M. 
Bukauskas, B’klyn, N. Y., J. 
Baltrus, Du Bois, Pa.; S. Mikai- 
tis, Elizabeth, N. J., J. Lazdaus- 
kas, Bridgeport, Conn., J. Juo
zapavičius, Woodhaven, N. Y.,
VI. Staškus, Yonkers, N. Y., A. 
Fedronas, New Hyde Pk., N. Y., 
po 4 dol.; kun. J. Tautkus, O- 
maha, Nebr., A. Martus, M.D., 
Cleveland, Ohio, D. Čampienė, 
Ellicott City, Md., V. Pilu- 
kas, Plainview, N. Y., ir Ameri
can Lith. Citizen Club, Provi
dence, R. I., po 3 dol. Visiem 
spaudos rėmėjam administra
cija nuoširdžiai dėkoja. Atsi
lyginant už kalendorių, laukia
ma paramos ir iš kitų skaity
tojų.

P.

tas. Kas turėtų ar žinotų, pra
šomas skambinti tel. EV 7—46 
32.

Dr. Nijolė ir Renzo Bražė- 
nas-Paronetto su šeima, svei
kindami spaudoj draugus ir bi
čiulius Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, skiria 50 dol. 
auką Kultūros Židinio statybos 
fondui.

Salomėja ir Vytautas Valiu
kai, New Haven, Conn., šiais 
metais vieton kalėdinių sveiki
nimų siuntinėjimo paaukojo 
50 dol. Putnamo seselių darbam 
paremti.

Veronika ir Jonas Rūteniai 
Kalėdų Švenčių proga sveiki
na gimines, bičiulius ir drau
gus per spaudą. Ta proga auko
ja Kultūros Židiniui 20 dol., 
Darbininkui 2 dol.

Jonas ir Valerija Šileikiai vie
toj kalėdinių atvirukų siunti
nėjimo Kultūros Židiniui auko
ja 20 dol. ir spaudai paremti 
5 dol. Per spaudą sveikina drau
gus - ir pažįstamus Kalė
dų ir Naujų Metų proga.

Birutė ir Vytautas Kidoliai, 
vietoj kalėdinių atvirukų siun
timo,
spaudą.
10 dol.

sveikina šventėse per* 
Darbininkui paskyrė

A. Galdiko paroda su- 
gruodžio 11-14, praėjo

Dail. 
rengta 
labai sėkmingai. Parduota 13 
paveikslų.

Tradicinės skautų kūčios 
buvo gruodžio 19 Masonic Hou
se 96 St., Woodhavene. Skautų, 
tėvelių ir svečių prisirinko 
pilna salė. Pradžioj buvo su
vaidintas eiliuotas kalėdinis 
vaizdelis — kaip šv. Juozapas ir 
Marija Betliejuj ieško nakvy
nės. Buvo ir Betliejaus scena 
su angeliukais. Paskui gana dar

rengia

1971 m. gruodžio 31 d., 9 vai. vak
Kultūros Židinio statybos ir 

penktadienio popiečių komitetai

KALĖDŲ SVEIKINIMAI LIETUVON

Vietas užsisakyti iki gruodžio 27 d.
— Kaina asmeniui 10 dol. —

Vietas rezervuotis pas:
B. Labutienę, tel. VI 7-5550, 
Br. Bobelį, tel. MI 7-6637, 
Al. Balsį, tel. TR 4-1538

VISI KVIEČIAMI!

R e n g ė j

Sveikinkime visus pavergtoj Lietuvoj. Kaip?
— Maldomis ir pamaldomis atsiminkime ti

kinčiuosius ir persekiojamuosius dėl Kristaus.
— Vietoje sveikinimų skirkime savo auką 

Persekiojamai Bažnyčiai Lietuvoj 
paremti.

Nuotaikingų švenčių ir sėkmingų 
Naujųjų Metų visiem LKRŠ geradariam.

Savo aukas siųskite:
Lithuanian Catholic Religious Aid, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N. Y. 11378 ’ 

Aukos atleidžiamos nuo federalinių mokesčių

Nėw Yorko ateitininkai ir 
vyčių 41 kuopos nariai gruo
džio 12 surengė prieškalėdi
nę susitelkimo valandėlę. Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj.

Pamaldom ir bendriem pusry
čiam pasirinktas šūkis melstis 
už persekiojamą Bažnyčią Lie
tuvoj ir a.a. kun. Jono Jutkevi- 
čiaus vėlę. Ta intencija buvo 
aukojamos mišios. Parapijos 
choras nuotaikingai giedojo.

Boley ragino išlaikyti gražiąją 
lietuvių kalbą ir savas para-

jo skaidrės vaizdavo 
koplyčią, vyčių sei- 

gėlių vainiko nuleidimą 
kur buvo išduotas Si-

pijąs.
Kitos 

Šiluvos 
mą, 
jūroj,
mas Kudirka.

Jaunieji ateitininkai, vadovau
jant Rasai Navickaitei, Petrui

Mišias laikė kun. Stasys Rai
la, ateitininkų dvasios vadas ir 
4-to laipsnio vytis, a.a. kun. Jo
no Jutkevičiaus draugas. Kun. 
Pr. Raugalas, pasveikinęs susi
rinkusius ir pasidžiaugęs lietu- 
viška-religine dvasia, pakvietė 
kun. Railą pasakyti pamokslą.

Bendri pusryčiai buvo su
rengti sutartinai vyčių ir atei
tininkų — darbščiom poniom 
Sandanavičienei, Lukoševičie
nei ir Škėrienei talkinant. 
Kun. Pr. Raugalas palaimino val
gius ir pasakė jautrų žodį.

K. Vainius pristatė svečius 
ir vadovavo bendrų pusryčių 
programai, kuri buvo labai į- 
vairi ir atitinkama valandai.

Inž. Antanas Mažeika labai 
vaizdžiai nusakė a.a. kun. Jono 
Jutkevičiaus milžinišką darbą 
Lietuvos Reikalų Komisijoj, ku
ri jo didžiausiomis pastangomis 
yra parašiusi apie pusę milijo
no laiškų, ginančių lietuvių ir 
Lietuvos laisvę.

Vytis dramos aktorius Juo
zas Boley jautriai pavaizdavo 
velionio laidotuves skaidrėmis 
ir pažymėjo kai kuriuos mielo
jo kunigo Jono darbus, ypač jo 
gyvus pamokslus, kalbas, per
spėjimus, pamokymus ir pui
kius darbų pranešimus. Juozas

Jaunieji artistai buvo: Linas 
Banelis, Rita Bobelytė, Audra, 
Asta ir Algis Lukoševičiai, Da
nutė Norvilaitė, Rūta Oniū- 
naitė, Linas Vebeliūnas, Eglu
tė Zikaraitė.

Pusryčiai baigti studentų a- 
teitininkų dvasios vado Tėv. 
T. Degučio, OFM, malda.

Liet. Piliečių draugija, viena 
iš didžiausių lietuviškų orga
nizacijų N. Anglijoj, rinko nau
ją valdybą. Rinkimuose dalyva
vo net 604 nariai. Pirmininku 
perrinktas S. Drevinskas, kuris 
neturėjo varžovo. Vicepirmi
ninku išrinktas Lionginas Švel- 
nis, sekretoriumi A. Matjoška, 
finansų sekretoriumi A. Druz- 
dis, iždininku E. Ketvirtis. Jo 
varžovas J. Kapočius gavo tik 
29 balsais mažiau. Maršalka iš
rinktas J. Markelionis. Direkto
riais: R. Bričkus, S. Grigana- 
vičius, O. Ivaškienė, J. Lu
binas,.A. Makaitis, A. Andriulio
nis ir V. Stelmokas. Į kon
trolės kommisiją: Pr. Mučins- 
kas, B. Kontrimas ir A. Baika.

g Į valdybą įėjo ir du jaunos 
kartos atstovai: Bričkus ir 
Makaitis. Be to, ir visa valdy
ba, atrodo, bus darbinga ir lie
tuviška.

nuo 
kitos 
kun. 
mal-

niai pagiedota keletą kalėdinių 
giesmių, perskaityta Evangelija 
ir su visom iškilmėm atneš
ta Kalėdų žvakė. Tada 
jos buvo uždegtos visos 
stalų žvakės. Kapelionas 
J. Pakalniškis sukalbėjo
das, prisiminė ir mirusius skau
tus ir tada pradėjo pačias kū- 
čias — paplotėlio laužymu. Tra
dicinių kalėdinių valgių buvo 
labai daug. Visa rengė ir tvarkė 

, vyr. skaučių židinys Vilija.

Norintieji šventes praleisti 
besimaudant jūroj — tai tik Mia
mi Beach, Vainų resorte. Išnuo
mojami butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat jū
ros, 8210 Harding Ave., Miami 
Beach, Fla. 33141. Dėl rezerva
cijų skambinkit telef. (305) 
864-3586.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

G L 2-2923
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JAV Liet. Bendruomenės Jersey City apylinkė maloniai kviečia 
New Yorko ir New Jersey apylinkės lietuvius dalyvauti

TRADICINIAME
NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMO BANKETE,

kuris įvyks 1971 metų gruodžio mėn. 31 dieną ŠVC. TREJYBĖS 
parapijos salėje — 207 Adams St. Newark, New Jersey • Svečiai 
bus vaišinami skania šalta ir šilta vakariene, skaniais gėrimais 
ir 12 valandą — šampanu. Gros geras orkestras. • Stalai susi
deda iš 10 asmenų. Auka asmeniui 12.50 dol.; studentams 10 dol.
• Banketo pradžia 7 valandą vakaro • Bilietus užžsisakyti 
anksto pas valdybos narius ir platintojus:

A. Žukauskas — 81 Grove Ave., Metuchen, N.J.; tel. 549-0936
A. Raudys — 2142 Alberta Ave., Linden, NJ.; tel. 925-4796
A. Skruodienė — 42 Thorne St., Jersey City, N.J.; tel. 656-4791
A. Rugys — 212 Lawrence Pl., Paterson, N.J.; tel. 525-3340
Svč. Trtjybės liet. par. klebonijoj, pas kun< P. Totoraitį, tel. 344-6847

Banketo pelnas skiriamas besimokančiam lietuviškam jaunimui 
remti.

APYLINKĖS VALDYBA

KELIONIŲ PATARNAVIMAI VELTUI!

iš

LITO KELIONIŲ BIURAS *
plėsdamas savo .veiklą, persikėlė 

į naujas patalpas

Naujas telefonas

212 VI 6-1650

Richmond Hill, N.Y. 11418
Naujas telefonas

212 VI 6-1650
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