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Savaitės
_ lYXkj£j ___
JAV gynybos sekretorius 

James R. Schlesinger tvirtina, 
kad laikinis susitarimas tarp pre
zidento Fordo ir Brežnevo pa
didins ginklavimosi lenktyniavi
mą, nes JAV strateginės jėgos 
turės būti perorganizuotos, di
džiumą strateginių raketų per
keliant į povandeninius laivus.

JAV senatorius Jackson reika
lauja, kad JAV vyriausybė grįžtų 
atgal prie derybų stalo su Sov. 
Sąjungą ir sutartų taip, kad abi 
pusės galėtų pasiekti laipsninį 
ginklavimosi sumažinimą.

JAV valstybės sekretorius Kis- 
singer įspėjo Kongresą, kad, 
nepatvirtinus Vladivostoke pa
siekto susitarimo dėl ginklų 
kontrolės, prasidės naujos gink
lavimosi lenktynės, pareikalau
siančios iš JAV papildomai 5-10 
bil. dol. Be to, tai lemian
čiai atsilieptų į tolimesnius JAV 
santykius su Sov. S-ga.

JAV atstovas prie JT John A. 
Scali, kalbėdamas JT pilnaties 

posėdyje, pasmerkė čia susida
riusią plačią mažų valstybių koa
liciją, priimančią vienašališkas, 
nerealistines ir neįgyvendina
mas rezoliucijas, prieštaraujan
čias JT chartai. Jo pareiškimas 
susilaukė daugelio trečiojo pa
saulio valstybių ir Kinijos at
stovų aštrios kritikos.

JAV senatas ir Atstovų rūmų 
teisinis komitetas patvirtino 
Nelson A. Rockefeller pasky
rimą viceprezidentu. Tikima, 
kad ir Atstovų rūmai paskyrimą 
patvirtins.

JAV vyriausybė susirūpino, 
kad praturtėję arabų kraštai ne
paimtų savo finansinėn kontro- 
lėn gynybos pramonės įmonių, 
ir ėmėsi tam tikrų saugumo prie
monių.

JAV Atstovų rūmų labai įta
kingo Ways and Means komite
to pirmininkas Wilbur D. Mills 
pasitraukė iš pirmininko pa
reigų.

JAV Atstovų rūmai priėmė už
sienio pagalbos įstatymą, nu
traukdami karinę pagalbą Tur
kijai ir sumažindami Kambo
džai.

JAV gynybos sekretorius 
Schlesinger pareiškė, kad takti
niai atominiai ginklai Europos 
gynybai turi gyvybinės reikš
mės.

JAV teisingumo sekretorius 
William B. Saxbe numato pa
sitraukti iš savo posto ir tikisi 
būti paskirtas JAV pasiuntiniu 
Indijai.

JAV gimusi ir įsteigusi šv. 
Juozapo labdaringųjų seserų 
vienuolyną palaimintoji Eli- 
zabeth Ann Bayley Seton atei
nančiais metais bus paskelbta 
šventąja. Jos kanonizacijos byla 
trūko 92 metus.

JAV senato demokratų pirmi
ninkas šen. Robert C. Byrd 
teigia, kad naujasis kongresas 
priims visuotinį sveikatos 
draudimo įstatymą, apribos kor
poracijų pelnus ir priims teisin
gą mokesčių reformos įstatymą.

Demokratų partija savo ma
žojoje konferencijoje priėmė 
krašto ūkinės politikos progra
mą, siūlydama įvesti plačią 
ūkinės kontrolės sistemą.

24 dienas trūkęs JAV anglia
kasių unijos streikas pasibaigė.

Valstybinė meno galerija, Wa- 
shington, D.C., kurioje dabar 
vyksta Kinijos archeologinių 
radinių paroda, Valstybės de
partamentui sutikus, atšaukė 
spaudos atstovų parodos apžiū
rą, kai Kinijos vyriausybė pa
reikalavo, kad tautinės Kinijos, 
P. Korėjos, P. Afrikos ir Izrae
lio spaudos atstovai į apžiūrą 
nebūtų įleisti.

Kinijos min. pirm. Chou En- 
lai sveikata japonų agentūros ži
niomis esanti daug blogesnė, 
kaip buvo iki šiol manyta.

(nukelta į 11 psl.)

VLIKO SEIMAS VYKO BOSTONE
Vyriausio Lietuvos Išlaisvi

nimo Komiteto 1974 metų sei
mas vyko gruodžio 7-8 Bostone, 
Statler-Hilton viešbuty.

Stasys Lūšys, seimui ruošti 
komiteto pirmininkas, pasvei
kino delegatus bei gausius sve
čius ir pakvietė Vliko valdybos 
pirmininką dr. Kęstutį Valiūną 
pradėti seimą. Maldą sukalbėjo 
So. Bostono klebonas kun. An
tanas Baltrušūnas.

Padėkojęs seimui ruošti komi
tetui už atliktą organizacinį dar
bą, dr. Valiūnas pasveikino sei
mo atstovus ir svečius. Jam 
pasiūlius, seimas pritarimo ke
liu sudarė savo prezidiumą ir 
numatytas komisijas. Seimo pir
mininkas buvo Edvardas Cibas, 
Tautinio Sąjūdžio atstovas, vice
pirmininkas — prof. Balys Vit
kus, Ūkininkų Sąjungos atsto
vas. Sekretoriatą sudarė Vytas 
Mačys, Valstiečių Liaudininku

Piemenys pagarbina gimusį Kristų. Paveikslas iš Kristaus gimimo grotos Betliejuje.

MALONUS SESĖS IR BROLIAI 
LIETUVIAI!
Malonu dalintis su jumis nors 

iš tolo Kristaus gimimo, Naujų 
Metų švenčių nuotaikomis, vi
siem palinkėti laimingų 1975 
metų, gausių visokia Dievo pa
laima, paguoda.

Šių švenčių dienomis būtų 
per maža pagyventi tik jausmais, 
kokių sukelia pamaldos bažny
čiose, susitikimai su žmonėmis, 
bendros nuotaikos. Svarbiausia 
yra mąstyti, kokios reikšmės 
turi šių švenčių turinys mūsų 
dabarčiai ir ateičiai. Jeigu ne ši 
reikšmė, kažin, ar iš viso minė
tume Kristaus gimimą.

Kokia ta reikšmė? Niekas kitas 
nepasakė taip pilnai, kaip Kris
tus, koks yra mūsų gyvenimo 
tikslas, prasmė, turinys, kaip gy
venti. O kokia šviesi mintis, kad 
šis gyvenimas yra tik pasiruoši
mas nesibaigiančiam gyveni
mui, kad amžinai mylėtume ir 
garbintume visatos Viešpatį, kur 
bus šviesu, laisva žmogaus sie
lai.

Dažnai skaitom apie baisią 
tikrovę, kiek yra žemėj badau
jančių žmonių. Tačiau kasmet 
daug tūkstančiu sočiųjų nusižu
do, nepakeldami ne vargo, o 

atstovas, ir Jonas Vasys, Krikš
čionių Darbininkų Sąjungos at
stovas. Mandatų komisiją sudarė 
Antanas Skėrys, Kazys Merkis 
ir Vytautas Rastonis.

Buvo sudarytos trys darbo-nu- 
tarimų komisijos, į kurias Vliką 
sudarančios organizacijos pačios 
paskyrė savo atstovus. Seimas 
pavedė politinę komisiją Vliko 
pirmininkui dr. Valiūnui su
kviesti posėdžio, visuomeninę ir 
finansų komisiją sukviesti vice
pirmininkui Jurgiui Valaičiui, 
informacijų komisiją sukviesti 
vicepirmininkui Juozui Au
dėnui. Redakcinę nutarimų ko
misiją sudarė Jackus Sonda, Sta
sys Lūšys ir Vytautas Izbickas.

Seimą žodžiu sveikino Simas 
Kudirka, dr. Kazys Bobelis, 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas (be to, jis perskaitė 
Marijos Rudienės, Balfo pir

dvasinės tuštumos. Per maža 
kalbama apie tuos savanorius 
beturčius, kurie maisto ir kito
kių medžiaginių gėrybių nau
doja tik tiek, kiek būtina svei
katai* o visą laiką, dėmesį ski
ria protui, dvasiniam gyveni
mui, pagalbai artimui. Tokių 
beturčių sieloj šviesu, nes jie 
žino, kaip gyventi išmintingai, 
kad mylėtų ir garbintų Dievą 
čia, to pat siekdami amžinybėj. 
Jeigu daugiau žmonių pasektų 
jų pavyzdžiu, žemėj nebūtų ba
do, būtų visiem jauku gyventi. 
Ne alkanieji, o bedvasiai turtuo
liai turimą galią ir mokslą pa
naudoja ne žmonijai kilninti, o 
net žudyti milijonus nekaltų jau
nų gyvybių, senelių, paliegė
lių. Jie patys nepatiria dvasinio 
džiaugsmo, šviesos, ramybės, 
nemoka duoti to nė kitiem.

Kad lengviau suprastume skir
tumą tarp įvairių pažiūrų į gy
venimą, pagalvokim, ar galėtu
me sukelti pasaulio dėmesį mū
sų tautos kančiom vergijoj, jei 
iš ten mus pasiektų gandai tik 
materialistinės dvasios, morali
nio nuosmukio, sielos nepai
symo. Tokių žinių nei mes patys 
nenorėtume skleisti, nei kiti jų 

mininkės, sveikinimą), Donatas 
Šatas, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu, dr. Jurgis 
Gimbutas, Lituanistikos Institu
to pirmininkas, Kęstutis Miklas, 
Batuno pirmininkas, Antanas 
Škudzinskas, JAV LB krašto val
dybos vardu.

Raštu sveikino vysk. Vincen
tas Brizgys, Lietuvos atstovas 
Londone Vincas Balickas, Lie
tuvos atstovas Montevideo Ana
tolijus Grišonas, Lietuvos gene
ralinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, Lietuvos gen. 
konsulas Toronte Jonas Žmui- 
dzinas, Lietuvos gen. konsule 
Chicagoj Juzė Daužvardienė, 
Lietuvos garbės konsulas Los 
Angeles Jonas Bielskis, Garso 
redaktorius Matas Zujus, kuris 
prie sveikinimo laiško pridėjo ir 
25 dol. auką, ir Algirdas Kasu- 

(nukelta į 11 psl.) 

klausytis. Ačiū Dievui, mus ir 
kitataučius jaudina žinios iš Lie
tuvos apie kovą ne vien už po
litinę, o už pilną laisvę žmo- . 
gui ieškoti tiesos, siekti ne vien 
kasdieninės duonos, o gyveni
mo su Dievu čia ir šviesios am
žinybės.

Nuoširdžiai sveikindamas 
kiekvieną lietuvį, linkiu patirti 
tokio kalėdinio džiaugsmo, kuris 
paragintų būti Kristaus Evange
lijos ne tik sekėjais, bet ir apaš
talais mum pasiekiamoj visuo
menėj.

Vysk. Vincentas Brizgys

Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

ZĖV. JURGIS GAILIUŠ1S, O.F.M.
Pranciškonų Provincijolas

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE
MIELIEM' MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
MINGŲ NAUJŲ METŲ.

"DARBININKO" 
Redakcija ir Administracija

Gruodžio 12 buvo nepaprasta 
diena Simo Kudirkos audrin
game gyvenime. Atmintina ji 
buvo ir bendru lietuvišku požiū
riu, nes tą dieną buvo progos 
mūsų organizacijų veikėjams ir 
Kudirkų šeimai sutikti daugiau 
JAV valdžios pareigūnų negu 
bet kada praeityje ir su jais ar
timai pabendrauti. Kudirka tą 
visą dieną praleido VVashingto- 
ne. Jiems buvo surengti 5 pri
ėmimai ar pagerbimai, kai kurie 
vieši, kiti privatūs. Šalia to Ku
dirka turėjo privatų vizitą pas 
šen. Henry Jackson iš Washing- 
tono.

Pirmąjį pagerbimą Kudirkai 
sava iniciatyva suorganizavo 
šen. Jacob Javits iš New Yorko. 
Pagerbimas buvo negausus. Ja
me dalyvavo nedaugiau kaip 30 
kviestų asmenų. Jų tarpe senato
riai Jacob Javits, James Buck- 
ley, senato mažumos lyderis 
Hugh Scott, Harrison Williams; 
kongresmanai Robert Hanrahan, 
Lester Wolf, Ed. Koch, Joseph 
Addabbo, Jashua Eilberg, Benj. 
Rosenthal, James Symington, 
Ed. Derwinski ir kiti. Iš lietuvių 
buvo kviesti ir dalyvavo Simas ir 
Genovaitė Kudirkai, Marija 
Šulskienė, Seaman’s Education 
Federation vadovai dr. Rolan
das ir Gražina Paegliai, JAV LB 
KV Vis. Reikalų Tarybos narė 
Daiva Kezienė ir “Laisvės Ži
burio” radijo direktorius New 
Yorke Romas Kezys.

Iš kviestųjų senatorių dėl 
ankstesnių įsipareigojimų neda
lyvavo Charles Percy ir Henry 
Jackson. Į šį pagerbimą šen. 
Javits kvietė tuos, kurie ypatin
gu būdu pasidarbavo Kudirkos 
laisvei atgauti.

Pusantros valandos trukusiuo
se pokalbiuose Senato Rūmų 
kambaryje buvo išskirtinė proga

Naujas Pabaltijo 
valstybių skyriaus 

viršininkas Valstybės 
departamente

Nuo šių metų vidurio Pabalti
jo valstybių skyriaus vadova
vimą Valstybės departamente 
yra perėmęs William S. Shep- 
ard.

Naujasis vadovas yra 39 metų 
amžiaus, gimęs Massachusetts 
valstijoj. 1957 jis baigė Wesley- 
an universitetą (Conn.) bakalau
ro laipsniu. Dvejus metus 
darbavosi Prancūzijoj kultūrinių 
mainų programoj, kaip anglų 
kalbos mokytojas. 1961 Har
vardo universitete jam buvo su
teiktas teisių daktaro laipsnis. 
1961-64 atliko karinę tarnybą, 
ją baigdamas kapitono laipsniu. 
1964 pradėjo tarnauti Valstybės 
departamente, užimdamas at
sakingus postus Singapūre, Pie
tų Vietname ir Vengrijoj.

JAV LB krašto valdybai per 
savo įgaliotinį Washingtone Alg. 
Gurecką su naujuoju Pabaltijo 
valstybių skyriaus viršininku 
tenka palaikyti artimus ryšius. 
Paskutiniuoju metu jo tarpinin
kaujama rūpinantis teisingu Lie
tuvos atžymėjimu JAV valdžios 
įstaigų leidžiamuose žemėla
piuose. Nesvetimas Shepard ir 
Bražinskų atvykimo į JAV-es 
klausimas. Šiuo reikalu lapkri
čio 13 jis buvo sukvietęs veiks
nių atstovų pasitarimą, kuriame 
dalyvavo imigracijos tarnybos 
atstovai ir laisvinimo veiksniam- 
diplomatinei tarnybai, JAV LB- 
nei ir jungtiniam pabaltiečių 
komitetui — atstovaują as
menys. LB Inf.

Simui Kudirkai ir kitiems pasi
dalinti mintimis su tokia reikš
minga senatorių ir kongresmanų 
grupe apie padėtį Lietuvoje, 
apie Simui taip rūpimus kali
nius sovietų kalėjimuose, apie 
religijos persekiojimą Lietuvoje 
ir daug kitų reikalų. Pokalbių 
metu buvo skaniai papietauta. 
Visas išlaidas apmokėjo šen. 
Javits. Be viso to, kongr. Lester 
Wolf žadėjo surengti didesnio 
pobūdžio pagerbimą Simui 
New Yorke. Jis taip pat žadėjo 
pravesti pokalbį su Simu per jo 
kontroliuojamą televizijos pro
gramą, kuri matoma 30-je vals
tijų. New Yorke šis tinklas nau
dojasi 11-tu kanalu. Taip pat ir 
kiti kongresmanai žadėjo Simui 
panašius pagerbimus surengti 
savose apylinkėse, pav. kongr. 
Stratton Amsterdame (N.Y.), gi 
šen. Williams — New Jersey 
valstybėje.

Antrą pagerbimą rengė pabal- 
tiečiai, pagrindinį darbą atlie
kant lietuviams. Dalyvavo apie 
šimtas žmonių, jų tarpe apie 30 
senatorių ir kongresmanų. Šio 
sutikimo išlaidas apmokėjo JAV 
LB krašto valdyba.

Buvo surengta ir spaudos 
konferencija. Tuoj po konferen
cijos Kudirka aplankė Lietuvos 
pasiuntinybę Washingtonę. Va
kare latvių namuose VVashingto- 
no priemiestyje buvo suorgani
zuotas susitikimas su apylinkės 
pabaltiečiais.

KUDIRKA IR SEVRUKAS 
LIUDYS JAV KONGRESE

Gruodžio 12 d. JAV LB KV 
Visuomeninių Reikalų Tarybos 
narė Daiva Kezienė ir “Laisvės 
Žiburio” radijo New Yorke ve
dėjas Romas Kezys lankėsi Ohio 
kongresmano John Ashbrook 
įstaigoje, Washington, D.C. Bu
vo pasiūlyta pakviesti Simą Ku
dirką ir Vaclovą Sevruką paliu
dyti prieš Vidaus Saugumo Ko
mitetą (Intemal Security Com- 
mittee) apie padėtį Lietuvoje, 
apie religinį persekiojimą, apie 
sovietinius kalėjimus ir pan. 
Kongresmano specialus patarė
jas šiems reikalams užtikrino, 
kad jie bus pakviesti, kai tik 
kongresas susirinks naujai sesi
jai sausio 20 d.

PRAŠOMA PAGALBOS 
KONGRESMANUI 

ROBERT HANRAHAN
Didelis lietuvių draugas 

kongr. Robert P. Hanrahan iš 
Chicagos, pralaimėjęs pereitus 
kongreso rinkimus, dabar turi 
galimybę gauti reikšmingą dar
bą Baltuosiuose Rūmuose. Prez. 
Fordo administracijoj yra dar ke
lios neužpildytos pozicijos. Vi
suomenės laiškai prezidentui 
turi daug reikšmės, darant 
sprendimą, kuris asmuo tą darbą 
gaus. Lietuviai turi progos padė
ti kongr. Hanrahan, kuris tiek 
daug prisidėjo prie Kudirkos 
laisvės ir yra tikras lietuvių 
draugas. Jis tikrai yra nusipel
nęs lietuvių paramos. Laiškų 
tekstai turėtų būti trumpi. Pvz.: 
“Congresman Robert Hanrahan 
is a worthy political personality. 
Please make a position available 
to him in your administration. ”

Laisvės Žiburio radijas New 
Yorke yra paruošęs atitinkamą 
vedamąjį anglų kalba, kuriame 
yra išdėstytos Hanrahan pa
stangos Kudirkos laisvinimo ir 
kitais atžvilgiais. Jis buvo trans
liuotas per radiją gruodžio 1. 
Vedamasis prašo prez. Fordą at
kreipti dėmesį į kong. Hanrahan 
ir iškelia jo vertę. Šio vedamo
jo kopiją galima gauti kreipian
tis į Laisvės Žiburio raštinę, 
217-25 54 Avė., Bayside, N.Y. 
11364, tel. (212) 229-9134. Siun
čiant prezidentui šį vedamąjį, 
reikėtų tik pridėti prierašą, kad 
sutinkate su mintimis, išreikšto
mis šiame vedamajame (We 
agree with the opinion expres- 
sed in the enclosed editorial).

Simas Kudirka asmeniškai 
prašo padėti kongr. Hanrahan, 
kuris tiek daug prisidėjo, kad jis 
ir jo šeima galėjo pasiekti JAV 
krantus.

Laiškus adresuoti: The Presi- 
dent, White House, Washing- 
ton, D.C.
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Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas

Hartford, Connecticut

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N.J,Lowell, Massachusetts

Brockton, Massachusetts

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas
Kun. JUOZAS B. NAUDŽIŪNAS

Šv. Vincento parapija, 
Esplen, Penna.

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS 
' klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

sulaukus linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Šv. Kazimiero parapija 
Worcester, Mass.

Kristaus Gimimo Šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

šv. kazimiero Parapija 
Amsterdam, N. Y.

SV. TREJYBES PARAPIJA 
Ncwark, N. J.

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

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

Kun. JUOZAS J. MATUTIS
klebonas

Kun. P. BULOVAS, klebonas '
Kun. J. PAKALNIŠKIS .
Prel. J RALKONAS, P.A., klebonas emeritus 

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

Kun. BRUNO KRIZAS. Mabenu 

SV. JURGIO fMAftjA 
Brooktyn, 19. Y.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA 

ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradariu* bei draugus, 
sulaukus 

Šv. Kalėdų ir Neeįųjų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

Kun. PRANCIŠKUS A. RUGGLES. klebenu 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS 
Kun. STASYS RAltA

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, MIC
Kun. JUOZAS BUDZEIKA, MIC

Linskmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Linksnių šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

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

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

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

ir geradariams bei pažįstamiems

Kun. PAULUS P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Ansonia, Conn*

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

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

Putnam, Conn.

Kalėdų švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. V. DABUŠIS, klebonas

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. ANTANAS TRIMAKAS
Kun. A. ZEMEIKIS

Kristaus gimimo šventėj 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Sveikindama^ savo parapijiečius linkiu linksmų
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D..DEGUTIS . 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARĄPŲA 

Philadelphia, Pa..

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas .
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pcnnsylvania

SV. JURGIO PARAPIJOS 
klebonas

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS
Norvvood, Massachusetts

Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų
sulaukus 

nuoširdžiai sveikinu 
visus parapijiečius, choristus, vargonininkų, seseles 
mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius

REV. BRONISLAUS G. RADIS, 
KLEBONAS

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

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS 
klebonas

Kun. RAYMOND B. YUSKAUSKAS 
Kun. HENRY W. BALCHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 

kunigai
Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas

Kun. ALGIRDAST5LŠAUSKAS 
Kun. VYTAUTAS PALUBINSKAS 

k.os Angeles, Calif.

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. SAU LĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KŪMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

SVEIKINAME!
Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų — 1975 

Metų visiem geradariam, rėmėjam. Tikintieji Lie
tuvoje perduoda savo sveikinimus ir padėką visiem, 
kurie juos atsimena, užtaria ir gelbsti savo maldo
mis, minėjimais ir aukomis..

Lietuvių Katalikų Religinės Šalpos Valdyba, 
Vysk. Vincentas Brizgys, pirm.

Kun. Stasys Raila, reikalų vedėjas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

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

. • Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS 
Elizabeth, N. J.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiam!

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

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybes ir Taikos 

visiems parapijiečiams linkt 

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas
Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS

Kun. FRANCIS SPENCER
Nashua, N. H.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS, klebonas 
Kun. JONAS RIKTORAITIS

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 
Nevv Britain, Conn. ,

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. CLARENCE A. BATUTU 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams
Rt. Rev. Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS 

Kun. PRANAS I. JARAŠKA 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y.

' L
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Šventraštis lietuviškai
Lietuvis, o ypač žemaitis, nėra 

lengvai atverčiamas arba pakei
čiamas. Tai, tur būt, išdava sun
kios grumties su būtimi, norint 
išlikti savitu vokiečių ir slavų 
paunksmėje. Ir Geroji Naujiena 
mūsų protėvius prašnekino 
jiems nepriimtinu būdu. Tačiau 
“Dievo žodis yra gyvas, veiks
mingas, aštresnis už bet kokį 
dviašmenį kalaviją. Jis prasi
skverbia iki sieloš!fir dvasios at
šakos, iki sąnarių ir kaulų sme
genų, ir teisia širdies suma
nymus bei mintis” (Žyd 4, 12). 
Dievo Žodis prasiveržė ir į lie
tuvio širdį. Mūsų tautai būdingi 
kryžiai kiemuose ir pakelėse, 
o ypač mūsiškių meilė Rūpinto
jėliui palaukėse. Ar tik Dievo 
Žodžio, turinio, vertimas į mūsų 
kalbą ir neprasidėjo liaudies 
menu? Juk Rūpintojėlis ir Kry
žius yra įsakmi Šventraščio san
trauka: Dievas myli žmogų!

Šventraščio vertimus į lietu
vių kalbą reikia schemiškai ri
kiuoti į tris momentus:

(1) Nuo Lietuvos krikšto iki 
vysk. A. Baranausko: penkių 
šimtmečių momentas su daug 
pastangų.

(2) Vysk. A. Baranauskas : 
“kibirkštis krūme” (Išm 3, 7).

(3) Arki vysk. J. Skvireckas: 
sėkmingas pirmūnas.

ARKIVYSK. T. SKVIRECKOSį 
DOVANA TAUTAI

ANTANAS L. RUBŠYS
Manhattan College

S .z.;' ’VsL-'J .A

’ju ■■ ' “UATYV ? .

čiu”, nepasitenkino vien tik sek- ’ ‘Šąkoma, kad “apetitas ateina 
madienių ir švenčių evangeli- bevalgant”. Noras naudotis ir 
jomis lietuviškai ir pats išvertė džiaugtis visu Šventraščiu gim- 
vlšą' Gaujas5lietuvių katalikų 
Christaus Wieszpaties Musu 
(1816). Vertimo kalba grynesnė 
negu kitų tuo -ųnętti.. išleistų 
lietuviškų knygųį^iačiau' jau
čiama lenkiškojoe7Wųj^ko verti
mo įtaka. Jaučiaiųąf įr , pagąn^a 
nuo M. DaukŠos'TaiKiį, pavyz
džiui:

“O pamatęs Jėzus 
užėjo ant l$alųo,^ ir kad sėdosi, g0 metų prieš Daukšos Postilę) 
atėjo jop mokitiney*jo. O' atvė-■' "BalftlrAfejus Vilentas išspausdi- 
res burna sawo, mokė juos s a- no savo išverstas Euangelias bei 
kidamas: Palayminfi ubagay Epistolas, Nedeliu ir schwen-
dwasieje: nes ju 4ra , karaii!?te tuju įdienos u skaitomosios. Ma- 
dangaus (Mt .. u-. tyitį^.ijBi. Vilento vertimas ne vi-

Susiderek greytay su šawo siems patiko, nes Jonas Bret- 
priesziniku, pakoley su juo esi tarnas nedelsdamas ėmė Evan- 
kialyije: idant prieszifrihkėfs be • !4|ęlijds’,V.ęrstį. Vienuolikos metų 
aduotu kartays tawe sųdziay,;d /į^vy^; (?(1580.VII.7- 1590.XI.27) 
sudzll rib pa^u!<#trd^vd tafnuy, ji^We$ė' visą Šventraštį. Labai 
o butumey imėsl^s kalinėti ■(‘’MK-* hiidšttilinga, kad šis vertimas ne- 
5,25). ' * Btivo išspausdintas. Net savo

Naudojama daug polonizmų: Postilėje J. Bretkūnas panaudojo 
Lukošįųs, Jų^Jošius, Rarąbošiųs,, . ųę; sąyp paties verstas Evange- 
smertis, sūdąs . . . Antroji šio Jįjų iškarpas, bet savo pirmtako 
ve>S»1R(l Tik J°nui Rėzai>
symais rašyboje, pasirodė tik po. ^jau daug vėliau, tepavyko išleis- 
90 metų Shenando^,,Pa. gyCra/.* tį įš JLBrętkūno rankraščio Psal- 
Peršasi mintis, kad Šventraščio myną (1625). Atrodo, kad šis pir- 
vertime lietuviai katalikai tenki- masis pilnas Šventraščio ver- 
nosi mažu: per 21J metų (1599- timą^s. nępasiekė spaustuvės dėl 
1816) tenkinthslTvi^ri tik E*van- ^ ęnes^priežasčių. Jį peržiūrinti 
gelijų lopeliais. Į Z Vilkino

sias ir pilniausias Evangelijų 
rinkinys yra Mikalojaus Dauk
šos iš lenkų kalbos versta Dauk
šos Postilė (1599). Kas yra jų 
vertėjas? Pats Daukša? Ar tai 
vienų vienintelis bandymas? 
Postilėje yra “Sakimas ant die
nos” ir “Izguldymas”. Jaučia
mas ryškus skirtumas tarp vie
no ir kito. Rišlu manyti, kad 
esama čia dviejų skirtingų ran
kų. Verta pasidžiaugti nors ir 
mažute vertimo atkarpėle: 
‘^nuo’ metu: ‘RegeMamas jeSus 
minias užlipo ant kalno: Ir kad 
sėdos / prieio iop mokinei io:

, Ir.atvyęj*e^,nasęųs sawus / mokė 
ius bilodamas: Palaiminti ubą-' 
gai Dwasia: nes iu yra karalista 
dagu . ...” (Mt ,5, 1-3). Trumpes
nis už M. DAukšos Postilę yra , 
Konstantino Sirvydo Punktuose 
Sakymu (I-ji laida 1629; antroji 
— 1644). Atrodo, kad panaudo
ta M.'Daukšos evangelijų teks
tai, juos pėtraŠa'iit' rytiečių vii-, 
niečių tarme. Beveik tuo pąčiu‘ 
metu Jodas Juknevičius, S.J.’pa
ruošė vien tik sekmadieniams ir' 
šventėms skirtų evangelijų rin-' 
kinį — Evangelyną (1637 ar J

tarpe sparčiai augo. Juo labiau, 
kad lietuviai protestantai Mažo- 

; jbjįd? Lietuvoje Šventraštį vertė- 
Asi/ir-.tati eiklesne sparta.

į . , Rfoįtestantiški Šventraščio 
vertimai

' ? bVLiėluviai protestantai buvo
minias, . eiklesni už katalikus. Jau 1579Vienatvė ir Kalėdų žiburiai

Prieš porą dienų paskambino Nebūtų sunku pasikviesti tokį 
moteris ir pradėjo gailiai aima- vienišą žmogų į šventes, ištrauk- 
nuoti, kad štai ateina Kalėdos ti jį iš vienatvės. Mokėtam pa- 
ir jai teks būti vienų vienai.
Kūčių vakarą vienai, taip pat 

ir Kalėdų dieną. Anksčiau va
žiuodavo pas savo gimines, bet 
dabar negali, neturi atostogų. 
Šventės tik vieną dieną, ir dar 'dienas. • 
vidury savaitės. Jau po Kalėdų 
reikia dirbti. Taip ir susidūrė 
su tokia problema — švenčių 
vienatve.

Tikrai tai bus nelengvas vaka
ras ir liūdnos šventės. Šiaip pa- 
pTašfalš vakai’ais žmogus ’sugeba 
pabūti ir vienas, suranda darbe
lių. BeLšyęntėę atneša prisimi
nimus, prikelia praeitį, gražias .suprastume, kas yra didžioji 
dienas, kai buvo jpįlna draugų, meilė.
artimų bičiulių. Buvo linksma ir Kai dega Kalėdų žiburiai, 
gera. O dabar— vienatvė. - "kiekvienas galvoja ir jaučia pa-.

Susitikę švenčių vienatvę,1 kiti Į kiliau, prisimena praeitį ir ryž- 
negali pasilikti kambaryje. Tie- . tasiąteičiai. Kalėdų šventės gera, 
siog sienos stunįte stliWiia laukėk>'ProSa-i mūsų gyve-» 
Ir gatvėje jiem geriau. Jie eina, 
bastosi tuštumoje. Vienas toks 

^Mitrus vyras Kūčių vakarą, netu
rėdamas kur prisiglausti, prava- 
žinėdavo miesto traukiniais.
Traukinys vis juda. Ten žmones 
veja reikalai, o jis važinėja, kad 
pabėgtų nuo savo vienatvės. 
Bet vis dėlto pabėgti negali. "
Ir kokia toji valanda liūdna,- vis,ie™' Gyvename per
kadą^ųlpj žiųogųs turi grįžti į 
savo’ kambarį,*' kur taip tuščia, 
tuščia.

sidalyti savo džiaugsmu ir savo 
geru. Gyvename per trumpai, 
kad neturėtume dalytis su kitu. 
Tik tada, kai kitam duodi, įpras
mini save ir praskaidrini savo.

t
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Praeikime pro komcercines 
Kalėdas, tą pirkimą, dovanų 
krovimą, tą kalbėjimą apie me
džiaginius dalykus. Sustokime 
prie šventės tikrosios prasmės. 
Juk tai Kristaus gimimo šventė. 
Jis gimė skurdė, kad visiem at
neštų didįjį turtą — išganymą. 
Grąžinkime j šventę Kristų, kad

mimą, į privatų ir visuomeninį. 
Ir kiek ten skurdo (dvasinio!), 
kiek menkystės, kiek puikybės 
vaikymosi, kiek oavvdo!
> Palikime tas negandas, nege
roves, tą visą menkystę. Nu
mestame kaip seną rūbą ir užsi
vilkime švenčių drabužį — at
skleiskime savo meilę ir bičiu-

trumpai, kad galėtume turėti JaR’ 
ko barniams, neapykantai, savo 
paikai pdik^bėl’J Jr ’v ' 'i, ?

Billy Graliam, tas iškilus pro;
paikai pdikkbėi’.f ? —

įsikūrę. „Ištaptų . pamokslinin^-prleš.^
imas Kudirka na IvęrindamaK x____ Av- ..--T . -Simas Kudirka, palygindamas 

Lietuvą ir Amerikos lietuvius, 
pasakė, kad čia Visi gyvena rū
muose. ; J/- z l.h: /' '

Tikrai kiekvienas namas turi 
ir prabangos, ir ištaigumo. Bet 
ar mūsų širdys nepasidarė kie
tesnės? Turtas mus pavergė, su
pančiojo. Mes nebematome savo 
artimo, kaimyno. Nesistengiame 
jo vargų suprasti. Gyvename 
sau, savo baldam, savo turteliui, 

- saugodami, kad jis tik didėtų.
Bet turtas didėdamas nustelbia 
žmoniškumą, sumažina draugiš
kumą. Jei reikia kam patarnauti, 
kaip stengiamės išsisukti, negir
dėti, nematyti.

šias šventes kvietė visus mels
tis, melstis, nes malda visa gali. 
Jis kvietė melstis, kad šis kraštas 
išsigelbėtų iš pavojų, iš nejai-y 
mįų, į kurias skubėte skubai 
Jis kvietė melstis už savo arti
muosius ir už save.

Jau dega Kalėdų žiburiai. 
Skamba visur varpeliai. Links
ma. Bet yra ir didelė vienatvė, 
šventėse. Yra vienišų žmonių. 
Atsiminkime juos, suraskime 
juos. Skleiskime Kalėdų šviesą 
savo gerais darbais ir savo mei
le. Menkos bus Kalėdos, jei 
nepasidarysime šviesesni, jei 
neturėsime meilės, draugystės 
ir bičiulystės.

$
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TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipi. agr. I. Sinkevičiūtė.

Silkės su daržovėmis
8 silkės,
2 sv. bulvių,
1 sv. raugintų kopūstų,
1 raudonas burokėlis.
1 sv. morkų,
8 unc. pupelių ar žirnukų,
3 pomidorai,
6 marinuoti ar džiovinti baravykai,
4 stiklinės acto marinato (stipresnio).

St

i-

Silkes išmirkyti, nulupti, perskrosti išilgai ir išimti kaulus. 
Iš taip paruoštų silkių sudėlioti — suformuoti vieną didelę silkę. 
Paskui ją skersai aštriu peiliu supiaustyti, kad valgant būtų 
galima lengvai paimti. Gražiai sulyginti, pridėti galvą ir uode
gą, kad atrodytų kaip didelė silkė.

.. Pąržoves supiaustyti pailgais gabaliukais paprastu ar dantytu 
daržovėms piaustytu peiliu. Kiekvieną daržovių rūšį išvirti at
skirai. Išvirus užpilti acto marinatu ir palaikyti marinate kokią va
landą. Po to marinatą nupilstyti, o daržoves sudėlioti krūvelė
mis į pudubenį iš abiejų silkės šonų. Dedant daržoves įvairinti, 
kad greta nebūtų vienodos spalvos. Pačią silkę užpilti garstyčių 
padažu arba tiršta grietine. Viršų papuošti baravykų galvelėmis. 
Taip paruošta silkė labai gražiai atrodo ij skani.

Silkės su giretine
6 silkės,
4 svogūnai,
2 unc. sviesto ar alyvos,
2 šaukštai miltų, truputį pipirų,
1 stiklinė grietinės.

Silkes išmirkyti; išėmus kaulus ir padažius į miltus, kepti rie-

Katalikiški Šventraščio vertimai
prieš vysk. A. Baranauską 1647). :Bęįe, šis evangelynas su-;

Pirmieji Lietuvos apaštalai 
turėjo pasitenkinti atskirus teks
tus išversdami gyvu žodžiu. Rei
kia teigti, kad po Lietuvos krikš
to (1387) ir po žemaičių krikš
to (1413) buvo pajusta reikalas (1806).

Vysk. Juozapas Giedraitis,
anas

silaukė net 40 laidų. Ir vysk.į 
Juozapas Giedraitis, jau po pįus-y 
antro šimto metų, išleido jo pa-; 
taisytą laidą visai Lietuvai, atsi
žvelgdamas į Lietuvos tarmes

1816) tenkint&sPvren tik Evan-^ eiles pfiežasčių. Jį peržiūrinti 
gelijų lopeliais. Į Vilkino savo darbą,
mentą net nesileista. Tik jv^sk^-ig^jitai reiškė nenorą garsinti 
M. Valančius išvertė Wisas Pa- Bretkūno vardą? Tai nesunku 

suprasti. Mat, nors Bretkūnas ir
M. Valančius išvertė Wisas Pa
salines S. Dovvido Karaliaus 
(1869). Vertė iš Vulgatoš, vertė rfaūddjbši Liuterio vokiškuoju 
labai sąžiningai. Kalba žemaitiš-

tapęs žemai-
turėti sekmadieninius ir šventi
nius tekstus raštu. Pats seniau- “aukštaitis,

Naujuoju Testamentu, jis skyrė 
>d,ąugĮ ,dėme šio graikiškam ir lo- 
JypiŠkam tekstui. Dėl tojo verti
mas, buvo laikomas įtartinu. Be 
to( galima kaltinti ir pakitėjimą 
santykių lietuvių atžvilgiu Ma
žojoje Lietuvoje, grįžtant prie 
nu,tautiųimp| f politikos, kurią 
ankščiau'varė kryžiuočių ordi
nas.

Ligi XVIli amžiaus pradžios 
Mažojoje Lietuvoje Šventraščio 
vertimo klausimas bene nebe- 

t;,J)Uvo keliamas. Juo daugiau rū- 
<;-?pj.ųpsi Didžiosios Lietuvos re- 
4 fę^nątąiĮ Eabai įdomi Samuelio 

Boguslovo Chylinskio, Lietuvos 
’ fėfdrmatų stipendiato Anglijoje, 

Artimo istorija. S. B. Chylins- 
l;kiS'Išvertė visą Šventraštį per 
dvejus metus (1657-1659) ir ėmė 
jį spausdinti. Vertimas Vilniaus 
Sinodui nepatiko. Dėl to ir 
spausdinimas buvo sustabdytas. 
Šio pirmojo lietuviško Šventraš- 

i . i • i. , . . l'ČioTėra išlikę tik trys egzemplio-
LSS seserijos sąskrydis Hamiltone, Kanadoje, sutraukė apiė IgO dalyvių. Nuotraukoje 
skrydžio dalis. Viduryje pirm. vyr. skh. L. Milukienė, pavaicrc sSl. Kerelienė, kum £. Ėąl^akis, . ’
OFM. Nuotr. V. Bacevičiaus 4 M y" ..z -

1 
■’ " ;' 2 4

baluose. Iškeptas silkes pabarstyti pipirais. Kad kepant silkės ne; į stalą duoti šiltast^^įųipis bulvėmis,
siriestų, reikia truputį įpiauti nugarą. Riekelėmis supiaustytus?^Vo-> 
gūnus paspirginti riebaluose, ant jų užpilti grietinę, išmaišyti 
ir gerai pakaitinti. Pakaitinus užpilti ant gražiai sudėtų silkių ir 
duoti į stalą su virtomis bulvėmis. Taip parūbŠtbFši'll^s'lab^i " 
nios, tik turi būti gerai išmirkytos.

TR - f- '■ , » ar*5
į k. į< \ - i
; -r A A

(Bus daugiau)

Su daržovėmis užkeptos silkės

7’

k

Silkių maltiniai su burokėliais

dbulvės arba riekutė baltos duonos, 
I
<-•A

y

v

M’

6 silkės,
6 vidutinio didumo bulvės,
6 vidutinio didumo pomidorai,
4 kiaušiniai,
0,5 stiklinės svogūnų laiškų, k - f 
1 šaukštas citrinos sulčių. ’ ! ....... T<

Išvirti nuskustas ar neskustas bulves ir supiaustyti plono
mis riekelėmis. Pomidorus perplauti pusiau ir išimti sėklas. Išvirti 

plonomis riekelėmis. Silkes išmirkyti, nulupti, išimti katilus ir kieta 
vieną puselę supiaustyti į keturias daĮi,s;.'Ųž.kępimui indą ištepti 
riebalais ir pabarstyti džiuvėsėliais. Paskui dėti eilę pitiustytų 
bulvių eilę kiaušinių, į trečią eilę silkių gabalėlius, į ketvirtą 
eilę pomidorus, ant viršaus pabarstyti smulkiai kapotais svogūnais; 
kad būtų stipresnio skonio, palaistyti citrinos sultimis ir į paskutinę; 
eilę dėti vėl bulvių. Viską sudėjus, užpilti padažu.

Padažui: 2 stiklines grietinės,
1 kiaušinį, krapų,-druskosj

Išimtus pomidorų sėklynus patroškinti ir pertrinti per sietelį^ 
kad atsiskirtų sėklos. Pertrynus sumaižyti su išplaktu kiaušiniti ir? 
grietine. Pridėti kapotų krapų, druskos, išmaišytLir. užpiltu Kepti 
apie 45 min. Paduoti į stalą su visu indu.

Silkės tešloje

2 kiaušiniai,
0,5 stiklinės piehoę pipirų,3 šaukštai grietinės,
2 svogūnai, v? 'J" V-' ■ *
2 šaukštai alyvos , ,. ,, .
1 kiaušinis patepimui, džiuvėšėlįų.;

Gerai išmirkytas silkes nuvalyti, nulupti odą, išimti kaulus 
ir permalti ar smulkiai sukapoti. Sukapojus pridėti riebaluose kep
tus svogūnus, į^iįikytą. nuspaustą; Įpy^ągą arba, jo neturint, vir
tas sutrintas ' bulves,, , kiąųšįnius, grietinę, pipirus. 
Viską gerai išminkyti ir daryti gražios sūrelio formos malti- 

>mius;.i jĘądarytw^Utinius. aptepti,, suplaktu kiaušiniu, pabarstyti 
džiuvėsėliais ir kepti.

Burokėliai:
2 sv. burokėliųšMoV;. ■ ■J ■.
1 svogūnas, ■■ , , l.,r:
1 šaukštas džiuvėsėlių.. . y *i;?irj>i
0,5 stiklinės griėtinės,
2 šaukštai alyvęįs^pipirų, acto. 4A,4 4

Burokėlius išverti, perpilti šaltų .yąndeniu, kad geriau luptū- 
si, sutrinti ant džiovių trintuvės iy sudėti į puodą.

Svogūną smulkiai supiaustyti, paspirginti riebaluose ir pagal 
skonį druskos ir cukraus, gerai sumaišyti ir laikyti šiltai. Vengti bu
rokėlius ilgai Ttadtįojj ir .virinti,.^ųes-Jįe netenka spalvos. Prieš 
duodant' į"štaląTsurteti puriai į salotinę.

Prie maltinių tinka įvairiai paruoštos bulvės.

Ihiiii. Marinuotos silkės
Marinuotos silkės galima paruošti keliais būdais. Jos visos lai

kosi gana ilga^.^^jęs užpilamos a^toPnrąrinatu, kurio gamyba čia ir 
9 A .nu?;

6 silkės,
4 unc. sviesto ar alyvos,
2 kiaušiniai,
1 kupinas šaukštas miltų,
1 šaukštas grietinės.

Silkes išmirkyti apie vieną parą, keičiant vandenį, kad nebūtų 
sūrios. Galvas nupiauti, perskrosti išilgai į dvi puses, išimti kaulus, 
vidurius ir gerai išvalyti. Jį

Kiaušinių trynius ištrinti, įdėti grietinę; miltus w išplaktus 
baltymus; viską išmaišyti. Į paruoštą tešlą padažyti silkių puseles 
ir kepti keptuvėje riebaluose.

aprašoma.
4 stiklinės vandens,
20 abiejų rūšių pipirų,
2 lauro lapeliai, M’
2 gvazdikėliai, ■■
2 svogūnai ___ . -

1 .šaukštelis cukraus, kiek reiki^'liTfd^
(Bus daugiau)
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f Kristaus Gimimo Šventėje
maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus,

* rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

f

JOKŪBAS J. STUKAS į

Kristaus gimimo šventėj sveikina visus parapijos 
dvasininkus, nares ir bendradarbes ir 

linki laimingų Naujų Metų!

L. R. K. Motery S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 1
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau- 1 
gams ir pažįstamiems linki -L

Dr. Juozas Dičpinigaitis 5
I

. i
!•’ I

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

i

i i
f

MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENE

84-02 Jamaica Avenue VVoodhaven, N. Y.
Tel. 296-2244

MOTERŲ 
VIENYBĖS

L' 
valdyba? ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų | 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.

--------------------------------------------------- —------ r

Leonardas Andriekus

OAZĖ

Kokia žalia esi, oaze,
Kokia miela, kokia gaivi!
Kur aš daugiau paguodos rasiu,
Jei ne tavy, jei ne tavy.

Ką tik nuėjo karavanas 
Su auksu, smilkalu, mira, 
Ir tu likai Sacharoj mano 
Visiems miražams atvira.

Čia trys keleiviai atsigėrę, 
Kur aš palaimintas jaučiuos, 
Nusinešė jau visą gėrį — 
Pilnybę meilės ir kančios.

Dar nežinau, kaip jie vadinas — 
Karaliai, magai ar žyniai,
Bet ženklas jų naujuos žvaigždynuos 
Mus budins amžinai.

Be aukso, smilkalo ir miros 
Pradėsiu vienas keliones— 
Nesivedė pasaulių tyrais 
Į Dievo miestą jie manęs.

J

MERRY CHRISTMAS r

HOLIDAY GREETINGS

THECHAUFFEURED 
LIMOUSINE SERVICE

MOUNTAINS-SEASHORE-AIRraRT 
SERVICE

3 HOBOKEN AVĖ. 
SECAUCUS - N.J.

867-4754

MF 1RY CHRISTMAS

k-

VAL ANTHONY’S 
RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 

VALL ANTHONY & COMPANY ENTERTAINS 
NIGHTLY LATE SUPPER UNTIL 1 A.M.

CONTINENTAL CUISINE
6600 JERICHO TPKE. SYOSSET L.I.N.Y.

CALL 516 822-8880

MERRY CHRISTMAS
J. A. COLLINS 
Optical Shop 

Hearing Aids 
61 North Washington Avenue 

Bergenfield, N.J.
Call 201 384-5427

MERRY CHRISTMAS
ANDERSON ADULT HOME

RELIGIOUS SERVICES RECREATION PARTIES & 
LAUNDRY SERVICE FAMILY OPERATED HOME 
NEAR CHURCHES AND THEATRES FULL FIRE 
SPRINKLER SYSTEM DIRECT LINE TO FIRE 
DEPARTMENT 19 NORTH CLINTON AVENUE 

BAY SHORE, L.I.N.Y. CALL 516 665-4122

MERRY CHRISTMAS
FRANK

A.
McBRIDE 

COMPANY 
233 Centrai Avenue, 

Havvthorne, New Jersey

MERRY CHRISTMAS 
SERV—ALL UNIFORM 

RENTAL CORPORATION
SALES SERVICE PERSONALIZED UNIFORMS 
FOR SHOP TO FRONT OFFICE FIRM & NAME 
EMBROIDED WIPER & FENDER COVER SERVICE 

8 DRAYTON AVENUE BAY SHORE L.I.N.Y.
CALL 516 666-3550

MERRY CHRISTMAS
PIRE PRINCETON INFRARED 
EOUIPMENT INCORPORATED

248 U.S. Route 1 
Monmouth Junction, N.J.

Phone 609 924-8052

MERRY CHRISTMAS
FIRST 

NATIONAL BANK 
OF

HOPE
HOPE, N J

MERRY CHRISTMAS 
TRENDSETTERS MAGDEN LTD.

ONE OF THE LARGEST FACTORY OUTLETS IN 
L.I. HANDPRINTED WALL COVERINGS 

EXCLUSIVE DECORATOR DESIGNS AT FACTORY 
PRICES CUSTOM COLORS AT NO ADDITIONAL 

CHARGE FLOCKS, FOILS, VINYLS WET LOOK 
219 W. MAIN STREET, PATCHOGUE, L.l.

(IN OLD MILL) CALL 516 475-0320

MERRY CHRISTMAS
BOB’S DELICATESSEN 
The Finest of Food and 

Delicatessen We do Catering 
398 Davis Avė.

Kearny, N.J. Call (201) 998-1501

MERRY CHRISTMAS 
HOLIDAY FARMS

DIRECT RECEIVERS OF FARM FRESH FRUITS 
PRODUCE MILK BUTTER & EGGS AT DISCOUNT 

PRICES 7 SUNRISE HIGHWAY EAST, 
MASSAPEOUA, L.L Opp. SUNRISE SHOPPING 

MALL CALL (516) 691-9018

f
MERRY CHRISTMAS 

STOCKADE FENCE CORP.
EXPERT INSTALLATIONS OR DO IT YOURSELF 
WE HAVE A LARGE SELECTION WE BELIEVE IN 

LOW PRICES.
1801 LAKELAND AVĖ., RONKONKOMA,

L.I., (516) 588-4400

MERRY CHRISTMAS
DEER PARK FISH MARKET

LARGE SELECTION OF FRESH FISH AND SHELL
FISH OPEN MON. TUES. WED. & SAT. 8 AM. TO 

6 PM. THURS. & FRI. 8 AM. TO 7 PM., 
1753 DEER PARK AVĖ., DEER PARK, L.l.

ACROSS FROM ST. CYRIL CHURCH
CALL (516) 242-4998

MERRY CHRISTMAS
O’HARA AGENCY 

REALTORS — INSURORS 
132 Ridge Rd. North Arlington 

201 998-2916

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

LITAS Investing Corp., Ine. 
Tel. (212) 441-6799

į LITAS Travel Service ]
Tel. (212) 846-1650 Į

SEASON’S GREETINGS 
from

FRED A. BEHN FRED R. BEHN, Jr.

F.&H. BEHN, Ine.
Automotive Sales and Service

114-20 lOlst Avenue, Richmond Hill, N.Y. 11419 
Tel. VIrginia 9-0354

Best Wishes įor a Merry Christmas and Happy New Year 
VIrginia 6-9683 Road Service

THREE JOES
SERVICE STATION Ine.

(J. POVILAITIS} 
Complete Automotive Rcpairs 

Statė Inspection
85-42 VVoodhaven Blvd. VVoodhaven, N. Y. 11421

(Corner 86th Avenue)

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager
660 Grand Street Brooklyn

STagg 2-5043

Linksmų. Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems klijentams, draugams ir ' 

pažįstamiems linki

advokatas 
ANTANAS J. ŠAVELSKIS 
su žmona Ona, mokytoja

88-03 Jamaica Avė.
VVoodhaven, N.Y. 11421 

Tel.: 441-1182
Namų: TW 7-3061

Betliejuje, Kristaus gimimo vardo bažnyčioj, žvaigžde atžy
mėta Kristaus gimimo vieta.

“IR TU, BETLIEJAU,
JUDO ŽEME

j
BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

Kalėdų stebuklas įvyko Dovy
do miestely, Betliejuj, prieš 
1974 metus. Ir taip išsipildė 
pranašo Izaijo žodžiai: “Ir tu, 
Betliejau, Judo žeme, jokiu bū
du nesi mažesnis tarp pirmųjų 
Judo vietų: nes iš tavęs kils va
das, kuris valdys mano tautą 
Izraelį” (Mich. 5,2).

Kalėdų istoriją pasakoja evan
gelistas Lukas, gydytojas iš 
Antiochijos, buvęs pagonis; jis ją 
užrašė apie 60-tuosius metus po 
Kristaus.

Tą naktį buvo didelė spūstis. 
Romos karalius Augustas reika
lavo iš savo provincijų pinigų; 
todėl išleido įsakymą surašydin- 
ti visus imperijos gyventojus. 
Taigi visi keliavo užsirašyti, 
kiekvienas į savo giminės mies
tą. Keliavo ir Juozapas su savo 
sužieduotine Marija iš Galilėjos 
miesto Nazareto į Judėją, į Do
vydo miestą, vadinamą Betlie
jum. Vieni keleiviai ėjo pėsti, 
kiti jojo asiliukais . . .

Važiuok į Betliejų busu Nr.22
Nūdien paprastai žmonės ir 

maldininkai keliauja automobi
liais ir autobusais. “Nesirū
pinkit”,—sako Jeruzalės viešbu
čio patarnautojas žmonėm. — 
“Tikriausiai per dešimt minučių 
pasieksit Betliejų. Idant būtų 
įdomiau, tai važiuokit busu Nr. 
22; jis atsieina tik 17 centų.”

Keleiviam ir maldininkam 
privažiavus miestelį, juos pa
sveikina anglų, hebrajų ir arabų 
kalbomis užrašas: Sveiki, atvykę 
į Betliejų!

Betliejaus aplinka
Per du tūkstančius metų Bet

liejus nepasikeitė. Senoviniai, 
plokščiais stogais, mūriniai na
meliai matomi iš tolo. Kaip 
kokia ramiai ilsinti avių kaime
nė, jie baltuoja ant dviejų kal
vų. Atšlaitėse vynuogynai, fygų 
medžiai ir alyvmedžiai tartum 
apjuosia Gimimo baziliką, kurią 

pastatė Šv. Elena, imperato
riaus Konstantino Didžiojo mo
tina, 325. Tai seniausia krikš
čioniškajam pasauly bažnyčia, 
likusi nesugriauta iki šių dienų.

Miestely gyvena musulmonai 
ir arabai krikščionys, daugiau
sia lotynų ir rytų apeigų katali
kai.

Yra kaimų, kur moterys puo
šiasi gražiais šalies drabužiais, 
ypač skirtingais galvos apdanga
lais su įvairiaspalviais pa
puošalais. Pasakojama, jog tai 
kryžiuočių palikimas, atneštas 
Prancūzijos moterų, kurios vyko 
paskui savo lordus į Šventąją 
Žemę.

Betliejaus moterim per dide
les šventes dalyvaujant Gimimo 
bazilikoj, daugelis užsieniečių 
stebisi, kad yra tiek daug seselių 
vienuolių.

Piemenėlių koplyčia
Šv. Jeronimas, kuris atvyko 

gyventi į Betliejų 386, pasakoja, 
jog tūkstančio žingsnių nuotoly 
į rytus nuo miestelio yra laukas 
(dabar apsėtas kviečiais), kur an
gelai paskelbė piemenim Kris
taus gimimą (Ep. CVIII). Ten 
dabar yra pastatyta (1954) nedi- 
doka, apvali angelų ir piemenė
lių koplyčia. Šviesos spinduliai 
veržiasi pro jos langus, gi maldi
ninkas, stovėdamas viduj, tary
tum jaučia šv. Luko žodžius, į- 
rašytus akmenyse.

Dar ir šiandien vyrai gano 
savo avių kaimenes “piemenų 
lauke”, kur maždaug prieš 2000 
metų jų proseneliai išgirdo 
linksmą naujieną apie Kūdikėlio 
Kristaus Gimimą ...

Gimimo bazilika
Gimimo bazilika yra 100 pėdų 

ilgio ir 70 pėdų pločio. Jos šir
dis yra Gimimo grota, ant ku
rios pasistiebęs, kaip budįs pie
muo, stovi bokštas.

Amžių būvy bazilika daug 
kartų nukentėjo nuo karų ir api
plėšimų, bet išliko jos origina
lumas.

(nukelta į 6 psl.)

MERRY CHRISTMAS
CONSOLIDATED 

WELDING & FABRICATING 
COMPANY 

13 Prospect Terrace 
East Orange, N.J. 

Phone: 201 675-3380

MERRY CHRISTMAS 
THE AMERICAN BILLIARD 

SUPPLY CO. 
Lafayette Avė. 
Suffern, N.Y.

(914) 357-2727

MERRY CHRISTMAS
J & J MOVERS INC. 

Commercial — Residential 
Insured & Dependable Men 

180 Orange Road 
Montclair, N.J.

Call 201 783-9390

MERRY CHRISTMAS
WATSON METAL PRODUCTS CORP., 
Steel Wire, Colis or Cut Lenghts 

Threaded Rod Studs & Special 
Rolled Forms

333 Monroe Avenue, Kenilvvorth, N.J. 
Phone:(201)276-2202

THE HICKS FU NERAL HOME 
For Integrity, Dependabillty and 

Ethics
655 Court St., Elizabeth, N.J. 

Phone: 201 352-9657

MERRY CHRISTMAS
KINGSLEY VARIETY STORE 

OPEN 7 DAYS, GROCERIES DELI & DAIRY 
PRODUCTS & SANDVVICHES 

1217 KINGSLEY ST. ASBURY PARK, N.J.
PHONE: 201 774-6282

MERRY CHRISTMAS 
A & N AUTO BODY 

Custom Painting 
Tovving Service 

400 Amboy Avė., 
Metuchen, N.J.

Tele: (201) 548-4512

MERRY CHRISTMAS
PRO-LAB

Commercial Portraits Composits 
Candids — Special Effects 
P.O. Box 803 Montclair, N.J. 

Phone 201 783-4747

MERRY CHRISTMAS
GENERAL VENDING SERVICE 

Food Service & Vending 
Mllltovvn & Claire Roads 

East Brunsvvick, N J. 
Phone 201 254-4900

MERRY CHRISTMAS
WAYNES SERVICE STATION 

5805 Broadvvay West 238 Street 
Bronx, open 7 Days

COMPLETE AUTO REPAIRS 4 EXP. MECHANICS 
ON DUTY FOR PROMPT SERVICING 

FAST EMERGENCY ROAD SERVICE, CALL 
(212) 54 P. S961

MERRY CHRISTMAS
A & P AUTO BODY 

Collision Specialists 
3014 Riverdale Avė., Bronx 

Bet. 231 & 230th Streets
Call (212) 543-3530

MERRY CHRISTMAS 
DORY TRACTOR CORP. 

CONSTRUCTION AND EXCAVATING NEW AND 
USED MACHINES SALES SERVICE PARTS 

INDUSTRIAL EOUIPMENT
1575 PATCHOGUE ROAD PORT JEFFERSON 

STATION CALL (516) 473-0771

MERRY CHRISTMAS 
ADRIENNE’S PLACE 
BEAUTY BOUTIOUE 

63 Norman Road White Meadovv 
Lakęs Rockavvay, N.J.

Call (201) 627-0420

MERRY CHRISTMAS 
FISHERMEN LURE’S RIG’S OUT OF THIS WORLD 
OPEN YEAR ROUND RODS & REELS REPAIRED 

PARTS IN STOCK
BOB’S SPORT SHOP 

2838 Edgemont St., Phila. 
(215) NE 4-8449

MERRY CHRISTMAS 
From 

J. WEISS 
ROOFING 

201 866-6232

MERRY CHRISTMAS 
from 

DAVEY JOE’S 
PET SHOP 

688 Broadvvay, Bayonne, N.J.
201 437-7387

OPEN SUNDAYS 1 P.M. to 5 P.M.

MERRY CHRISTMAS 
SCIBELLI BROS. INC.

COLLISION EXPERTS AUTO BODY REPAIRS 
EXPERT PAINTING & COLOR MATCHING 
INSURANCE WORK — 24 HOUR TOVVING 

OLD COUNTRY ROAD & KINKĖL ST. 
WESTBURY, CALL (516) ED 4-7266

MERRY CHRISTMAS 
MONTGOMERY 

ROAD CONSTRUCTION 
& LEASING 

1281 West Side Avė. 
jersey City, N.J.

MERRY CHRISTMAS
DEVOE

A Complete Catering Service For All 
Occaslons Home-Office VVeddlngs 

10 TO 1000 PEOPLE, SPECIALIZING IN LUAUS, 
BARTENDERS WAITERS WAITRESSES, BANO 

FOR HIRE 35 JOHN ST. BABYLON, Ll.
CALL (516) 661-9701

MERRY CHRISTMAS 
THE BIKE MART

ALL TYPES OF AMERICAN & IMPORTED 
BICYCLES 500 BIKES ON DISPLAY TO CHOOSE 

FROM
1720 JERICHO TURNPIKE HUNTINGTON, L.I., 

CALL (516) 864-7070

MERRY CHRISTMAS 
BLAST HAIRCUTTERS

LECIALISTS IN UNISEX HAIR CUTTING 
MEN — VVOMEN — CHILDREN

OPEN MON THRU FRI 11 AM TO 9 PM SAT 10 AM 
TO 6 PM 532 NEWBRIDGE AVĖ., EAST MEAD0W, 

L.I. CALL (516) 486-8961

MERRY CHRISTMAS 
ISLIP DRIVING & 

MOTORCYCLE SCHOOL
LEARN TO DRIVE SAFELY MODERN TECHNIOUES 
DOOR TO DOOR SERVICE LIC. BY STATĖ OF N.Y. 
3 HOUR CLASSROOM. 488 MAIN ST., ISLIP, N.Y.

CALL (516) 581-2330



BENDRUOMENĖ LIKS VIENA IR STIPRI
JAV LB SUVAŽIAVIMAS CHICAGOJ

Jaunimo Centre Chicagoj lap
kričio 30 ir gruodžio 1 vyko 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
Vidurio Vakarų, Ohio ir Michi- 
gano apygardų ir jų apylinkių 
pirmininkij suvažiavimas. Jį pra
dėjo Vidurio Vakarų apygardos 
pirm. Romas Kronas.

Suvažiavimo išrinkti, pasi
dalindami pirmininkavo J. Šla
jus, Jurgis Malskis ir Jonas Ur
bonas, sekretoriavo Irena Ston- 
čienė. Sudaryta nutarimų komi
sija: Petras Balčiūnas ir Adolfas 
Merkelis.

Invokaciją sukalbėjo kun. J. 
Vaišnys, SJ.

JAV LB krašto valdybos pirm. 
Juozas Gaila, sveikindamas su

važiavimą, pasidžiaugė suvažia
vimo gausumu. Dėkojo apy
linkių pirmininkam už glaudų 
bendravimą su krašto valdyba. 
LB niekada nebuvo tokia stipri, 
kaip dabar; nors pakraščiuose ir 
putoja, bet putos nuo viralo 
pasišalina pačios. Ji liks vienin
ga ir stipri. Suvažiavimas J. Gai
los pranešimui gausiai plojo.

Krašto valdybos pranešimą 
padarė vicepirm. Balys Raugas. 
Savo ilgesnėj kalboj nušvietė 
krašto valdybos tikslus ir užda
vinius, kurių yra labai daug. 
Kreipiamas dėmesys į naujų 
apylinkių steigimą. Daugumo 
apylinkių veikla džiugina. Pagy
rė Lemonto apylinkės veiklą, 
ją pristatė pavyzdžiu kitom. 
Krašto valdyba įsteigė Simo Ku
dirkos fondą, rūpinosi jo atvyki
mu. Ragino remti švietimą, teat
rą ir visą 
veiklą.

Vidurio 
pranešimą 
nas, Ohio — Feliksas Eidimtas, 
Michigano — Pranas Turūta. 
Apygardose veikia apylinkės, 
kuriose vyksta lietuviška švieti
mo ir kultūrinė veikla, apygardų 
valdybos stengiasi palaikyti 
glaudų kontaktą su apylinkėmis, 
jas remia ir jom padeda.

Apylinkių valdybų 
ninkai, kurių buvo 20, 
trumpus- pranešimus ir 
kių veiklos apžvalgas.

Iš apylinkių ir apygardų pir
mininkų pranešimų išryškėjo į- 
vairiopa LB veikla. Rengiami 
Vasario 16 minėjimai, renkamos 
aukos Balfui, remiamas Lietu
vių Fondas — visose apygardo
se ir apylinkėse paskirtos nor
mos išpildytos su kaupu. Kur 
yra gausesni lietuvių telkiniai, 
veikia lituanistinės mokyklos, 
vaikų darželiai, jaunimo organi
zacijos — skautai ir ateitininkai, 
sporto klubai, chorai, ansambliai 
ir tautinių šokių grupės. Jauni
mas jungiasi į LB veiklą. Ap
gailestauta, kad Marquette Par
ko ir Cicero apylinkėse lietuviai 
nesutaria: veikia po dvi apylin
kių valdybas. Suvažiavimas pa
geidavo, kad tos apylinkės rastų 
bendrą kalbą vieningai veiklai. 
Kitose apylinkėse skaldymosi 
nėra; veikiama vieningai su Al- 
tos padaliniais ir kitomis lietu
viškomis organizacijomis.

Suvažiavimas vieningai išreiš
kė pasitenkinimą dėl LB, Altos 
ir kitų veiksnių bendro Simo 
Kudirkos sutikimo Chicagoj. 
Linki ir toliau visiem bendrai 
dirbti Lietuvos laisvinimo 
baruose.

Po pietų vyko kultūros tary
bos pirm. A. Kairio • paskaita. 
Ji buvo įdomi, išsami, lietė vi

lietuvišką kultūrinę

Vakarų apygardos 
padarė Romas Kro-

pirmi- 
padarė 
apylin-

Iš LB pirmininkų suvažiayimoChicagoje. Kaziui Laukaičiui 
(kJ , kaip geriausiai organizuotos apylinkės pirmininkui, įtei
kia LF medalį JAV LB Krašto Valdybos pirmininkas Juozas 
Gaila. Šalia stovi Krašto Valdybos vicepirm. organizaciniam 
reikalam Balys Raugas. Nuotr. Jono Urbono

sas lietuvių kultūrinės veiklos 
sritis. Būta trumpų diskusijų ir 
klausimų.

LB visuomeninių reikalų tary
bos pirm. A. Gečio pranešimas 
išryškino LB Lietuvos laisvini
mo veiklą. Organizavo demon
stracijas, kuriose dalyvavo mo
kyklinis jaunimas su kalėdiniais 
siuntinėliais Simui Kudirkai 
prie rusų ambasados Washingto- 
ne, D.C. Šį pavasarį suorgani
zuotą apie 40 studentų, kurie 
aplankė 187 senatorius ir kong- 
resmanus, įteikdami jiem pe
ticijas Simo Kudirkos, Bražinskų 
ir Simokaičių laisvinimo reika
lu. Teikė informacijas apie Lie
tuvą amerikiečių spaudai, tele
vizijai, universitetų profeso
riam, mokslininkam ir žurnalis
tam. Rūpinasi Amerikos Balso ir 
Radio Liberty lietuviš
komis transliacijomis. Su Vliku 
dirbama bendrai, santykiai šilti, 
su Altą tariamasi.

Gruodžio 1 Jėzuitų koplyčioj 
įvyko pamaldos. Mišias aukojo ir 
prasmingą pamokslą pasakė 
kun. J. Borevičius, S J. Po pa
maldų vyko posėdžiai.

Suvažiavimas minutės susi
kaupimu pagerbė mirusius: Lai
kinojoj Lietuvos vyriausybėj mi- 
nisterio pirmininko pareigas 
ėjusį prof. Juozą Brazaitį ir Lie
tuvos prezidento sūnų Julių 
Smetoną.

Švietimo tarybos pirm. Sta
sys Rudys pranešė, kad švieti
mo tarybos uždavinys ir tiks
las mokyklas aprūpinti vadovė
liais, mokslo priemonėmis, pa
ruošti ir surasti lituanistinėm 
mokyklom mokytojus, rūpintis 
jaunimo auklėjimu ir švietimu. 
Švietimo taryba jau veik visus 
skyrius ir klases aprūpino va
dovėliais, pratimais ir jaunimo 
skaitiniais, parengtais prityrusių 
pedagogų. Mokytojų paruošimui 
veikia pedagoginis institutas. 
Vasaromis ruošiamos mokytojų

JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS MICHI
GANO, OHIO IR VIDURIO VAKARŲ APY- 
GARDŲ IR APYLINKIŲ PIRMININKŲ SU
VAŽIAVIMO, ĮVYKUSIO 1974 LAPKRIČIO 
30 — GRUODŽIO 1 CHICAGOJ, JAUNIMO 
CENTRE, NUTARIMAI

1. Suvažiavimas, konstatavęs, 
kad JAV Lietuvių Bendruo
menėj nedidelė narių grupė 
stengiasi nepateisinamomis 
priemonėmis perorganizuoti 
JAV LB:

a) griežtai pasisako prieš jų 
skaldomąsias pastangas iškreipti 
Bendruomenės esmę ir paskirtį;

b) pabrėžia, kad reformos yra 
galimos ir jos nėra smerktinos, 
bet jų reikia siekti ne anarchi
jos, griovimo ar kitomis netei
singomis priemonėmis, bet JAV 
LB Įstatų nustatyta tvarka;

c) prašo, kad būtų parodyta 
gera valia ir nesusipratimai už
baigti.

2. Suvažiavimas, apsvarstęs 
organizacinius JAV Lietuvių 
Bendruomenės klausimus, rado, 
kad JAV Lietuvių Bendruome
nę stiprintų ir jos veiklą gyvin
tų atitinkamas LB apylinkių pir
mininkų įtraukimas į LB tarybą.

3. Suvažiavimas prašo JAV LB 
tarybą persvarstyti solidarumo 
įnašų ir narių teisių klausimus, 
dėl kurių suvažiavime buvo pa-
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studijų pedagoginės savaitės. 
Leidžiamas pedagoginis žurna
las Švietimo Gairės.

Po pranešimų buvo keletas 
klausimų; vienas iš jų — apie 
vadovėlio “Tėvų nameliai bran
gūs” tinkamumą. Pranešėjas dėl 
vadovėlio paaiškino, kad jį pa
ruošė prityrus mokytoja S. Jony- 
nienė, kelių vadovėlių autorė. 
Dėl jo teigiamai pasisakė studijų 
pedagoginėj savaitėj apie 200 
mokytojų. Kai kurioj spaudoj 
neigiamai rašo slapyvardžiais 
prisidengę asmenys. Švietimo 
taryba į anoniminius rašinius 
nekreipia dėmesio. Mokyklose 
darbas vyksta sklandžiai ir tvar
kingai.

Daiva Vaitkevičiūtė pranešė 
apie PLB jaunimo veiklą, kuri 
yra plečiama. Leidžiamas jauni
mo žurnalas. Ateinančiais me
tais Pietų Amerikoj ruošiamas 
jaunimo kongresas.

PLB pirm. inž. Bronius Nai
nys savo kalboj pasidžiaugė 
gausiu suvažiavimu ir našiais jo 
darbais. Kvietė visus vieningai 
laikyti bendruomenės gretas, 
kelti tautinį sąmoningumą, pa
laikyti gyvą kultūrinę veiklą ir 
kviesti jaunimą į bendruome
ninę lietuvišką veiklą.

Nutarimų komisija pateikė ke
letą nutarimų, kurie po diskusi
jų buvo suvažiavimo vieningai 
priimti. Solidarumo mokesčio 
nustatymas ir įstatų patikslini
mas pavestas LB tarybai.

Suvažiavimas LB krašto val
dybai pareiškė pasitikėjimą ir 
pasmerkė naujų valdybų bei ta
rybų steigėjus. Siūlo pakeitimus 
daryti demokratiniu būdu, per 
rinkimus.

Pareikšta padėka už svetingu
mą šeimininkam — Vidurio 
Vakarų apygardos vadovybei ir 
jos pirmininkui Romui Kronui.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu.

J. Kaunas

sireiškę nuomonių skirtumai ir 
pateikti įvairūs siūlymai.

4. Pasaulio Lietuvis yra bū
tinas, reikalingas ir plėstinas, 
kad galėtų plačiau teikti teisin
gas organizacines informacijas 
Lietuvių Bendruomenei.

5. Suvažiavimas reiškia visišką 
pasitikėjimą JAV LB krašto val
dybai, ją remia, pritaria jos ve
damai veiklos krypčiai santy
kiuose su kitais laisvinimo 
veiksniais bei lietuvių organiza
cijomis, dėkoja už darbus ir lin
ki ateity sėkmingai vadovauti 
JAV Lietuvių Bendruomenei.

6. Suvažiavimas sveikina:
a) Lietuvių Fondą, pasiekusį 

pirmąjį milijoną, ir jam dėkoja 
už paramą lietuvių švietimo ir 
kultūros reikalam;

b) visas lietuvių institucijas, 
veiksnius, organizacijas, spaudą, 
radiją ir lietuviškos veiklos dar
buotojus.

7. Suvažiavimas dėkoja JAV 
LB Vidurio Vakarų apygardos 
valdybai ir jos pirmininkui Ro
mualdui Kronui už rūpestingą ir 
nuoširdžią suvažiavimo globą.

(Visi nutarimai buvo priimti 
sutartinai. Balsavimo teisę turė
jo tik JAV LB apygardų ir apy
linkių pirmininkai. Suvažiavime 
dalyvavo 25 JAV LB apygardų 
ir apylinkių pirmininkai, 12 
LB tarybos narių, krašto valdy
bos pirmininkas Juozas Gaila ir 
vykdomasis vicepirmininkas Ba
lys Raugas, švietimo tarybos 
pirm. St. Rudys, kultūros tary
bos pirm. A. Kairys, visuome
ninių reikalų tarybos pirm. Alg. 
Gečys, PLB valdybos pirminin
kas Bronius Nainys su PLB val
dybos nariais, PLB garbės pir
mininkas St. Barzdukas ir spau
dos atstovai bei svečiai.)

Suvažiavimo Nutarimų 
Komisija

Petras Balčiūnas 
Adolfas Markelis

Chicagoje lapkričio 30 ir gruodžio 1 įvyko Ohio, Michigano, Vidurio vakarų ir Omahos 
apygardų bei apylinkių pirmininkų suvažiavimas. Nuotraukoje matyti I-je eilėje iš k. Br. 
Nainys — PLB pirmininkas, J. Gaila — JAV LB pirmininkas, St. Barzdukas — PLB gar
bės pirmininkas, Vyt. Kutkus — tarybos narys, Balys Raugas — JAV LB valdybos vicepir
mininkas. Nuotr. Jono Urbono

NEW HAVEN, CONN.
JOKIO SKALDYMOSI LB

CONNECTICUT 
APYGARDOJ NEI 

APYLINKĖSE

Liet. Bendruomenės apygar
dos valdybos narių, apylinkių 
pirmininkų, atstovų prie Paverg
tų Tautų ir baltiečių komitetų 
posėdis įvyko lapkričio 10 New 
Haveno lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos salėj. Posėdžiui pasiū
lyta pirm. G. Žemaitaičio dar
botvarkė priimta be papildymų.

Atstovaujamos buvo tik New 
Britain, Bridgeport, Stamford ir 
New Haven apylinkės. Praneši
mus padarė apygardos pirminin
kas, apylinkių pirmininkai ir 
atstovas prie Connnecticut bal
tiečių komiteto. Apygardos švie
timo kultūros ir jaunimo reika
lam atstovų nebuvo.

Tartasi dėl Čiurlionio šimtine-.

kos pasikvietimo. Paaiškėjo, kad 
Kudirkos reikalu jau rūpinasi 
Tėvynės Garsų radijo programa. 
Sustota ir prie lietuvių kalbos 
kursų Ansonijos amerikietiškoj 
viešojoj gimnazijoj.

Posėdy negalėjo dalyvauti 
apygardos valdybos narys 
politiniam reikalam dr. H. Luka- 
ševičius. Jis prisiuntė pirminin
kui laišką, prašydamas jį per
skaityti. Čia pateikiamas laiško 
turinys.

“Paskutiniu laiku spaudoj pa
gausėjo straipsnių, kur rašoma 
apie Bendruomenės nesutari
mus ir net skilimus. Vienos ku
rios apylinkės lokalinė nesantai
ka ir nesusipratimai aptariami 
kaip visuotinio pobūdžio įvy
kiai.

LB Connecticut apygardos 
valdyba drauge su tos apygardos 
apylinkių vadovais savo posėdy 
1974 lapkričio 10 New Havcne, 
apsvarsčiusi tą faktą, randa, kad 
tokia akcija yra žalinga Bend
ruomenės visumai.

Mūsų apygardoj ir apylinkėse 
mes gražiai sutariam, dirbam 
vieningą darbą be jokių partinių 
ginčų ar varžybų. Mums malonu 
konstatuoti, kad panašiai darbas 
dirbamas ir daugumoj kitų apy
gardų ir Apylinkių:

Taigi prašom pasitaikančių lo
kalinių nesusipratimų ir susi
skaldymų neišpūsti, tartum jie 
būtų visuotinio pobūdžio. Mes 
branginam vieningą darbą ir 
visos Bendruomenės gerą var
dą.”

Prie šio laiško galima pridė
ti, kad ir kitos vietovės prade
da į tai reaguoti (pvz. New Jer
sey lietuvių laiškas, neseniai pa
skelbtas spaudoj).

LB pagrindas yra narys, apy
linkė, apygarda ir 1.1. Kaip į tai 
žiūri eilinis narys? Jo pirmoji 
pareiga rūpintis, kas darosi ap
link ir ką reikia daryti. Darbo 

■ yra daugiau, negu turima jėgų. 
Posėdžiuose ar susirinkimuose 
nėra laiko skaityti ar diskutuoti 
visų valdybom prisiųstų raštų 
apie kažkur vykstančius kažko
kius nesutarimus, skilimus. O tų 

i

raštų jau darosi glėbiai! Palikit 
mus ramybėj! Mes turim pakan
kamai ir savų rūpesčių. Graudu, 
kad atsirado ir mūsiškių, kurian
čių lietuvišką Watergate. Mūsų 
laikas ir energija reikalingi kū
rybingam darbui, o ne ardy
mui to, kas kuriama ar sukurta.

Albina Lipčienė 

CHICAGA 
Mūsų teatras

Padėkos savaitgalį, Jaunimo 
Centre vyko trečiasis lietuvių 
teatro festivalis. Vyriausias visų 
darbo ratelių sukėjas Buvo rašy
tojas Anatolijus Kairy*?. Jam tal
kino nedidelis būrelis meno ir 
te at ro pas iš ve ritė 1 ių/~'

Pirmąsias dvi dienas Chicagos 
jaunimo teatras vttitlfno A. Kai
rio trijų veiksmų futureską “Ma
no senelis”. Vaidintojai — R. 
Maciūnas, V. Sparkytė, N. Spar
kytė, Algis Vaitkevičius ir dar 
keli jaunuoliai. Režisavo Darius 
Lapinskas. Šis veikalas skyrėsi 

’ nuo kitų savo forma ir vaidyba. 
Žiūrovui reikėjo kiek ir pagal
voti, ne vien klausytis ir stebė
ti vaidybą. D. Lapinskas išradin- 

’ gas įvairių variacijų teatre, todėl 
vyresniųjų kartais kiek ir nesu
prantamas. Bet reikią džiaugtis, 
kad jaunimas eina į teatrą ir turi 

’ gerų norų.
Tenka pastebėti, kad teatro 

festivalis vyko didelėj konku- 
rencijoj. Štai—Balfas su Aido 
koncertu, inžinierių suvažiavi
mas ir vakarienė garsiame resto
rane, Liet. Katalikų Federacijos 
suvažiavimas, LB suvažiavimas, 
dar paskaitos ir filmai.

Trečiąją dieną pasirodė Ro- 
chesterio jaunimo teatras. Jis pa
teikė Vinco Kudirkom 7 paveiks
lų kūrinį 'Viršininkai”, scenai 
pritaikytą rašytojo J. Jankaus. 
Režisavo A. Cieminis, dekoravo 
D. Krokytė, grimavo St. Ilgū
nas. Vaidintojų buvo didelis są
statas. Satyrinio pobūdžio vaidi
nimas mus perkėlė j-caro laikų 
Lietuvą, ir turėjom progos pa
matyti, kaip anuomet rusai slo
pino lietuvybę ir kaip lietuviai 
kovojo už savo interesus. Žiū
rovam vaidinimas patiko. JC 
salė šį sykį jau buvo pilna. 
Teatro vadovas A. Kairys nebu
vo jau taip nusiminęs.

Trečias vaidinimas buvo at
vežtas Hamiltono lietuvių dra
mos teatro Aukuro. Tai V. Alan
to trijų veiksmų komedija “Šia
pus uždangos”. Režisavo EI. 
Dauguvietytė - Kudabienė. Sce
ną paruošė K. Mikšys, bu- 
feravo A. Petraitienė, paveikslai 
— L. Stungevičienės. Ypatingą 
vaidmenį čia atliko Ei. Daugu
vietytė. Gerai vaidino ir kiti. 
Tiek humoro! Tjejc spalvingų 
vaizdų iš gyvenimdT

Ketvirtas vaidįųiipas vyko 
sekmadienį, gruodžio 1. Žiū
rovų prisirinko pilna salė, nors 
oras buvo lietingas ir žvarbus. 
Pasirodė Los Angeles dramos 
sambūris su J. Gliaudos trijų 
veiksmų drama “Naktis”. Rėži-

savo Dalila Mackialienė. Vaidi
no: R. Žukas, St.. Pautienienė,
M. Prišmantas, V. Jatulienė, R. 
Urbonienė, V. Ąžuolaitis, D. Ba
rauskaitė ir rež. padėjėjai Pr. 
Urbonas ir B. Mackiala. Šis 
veikalas visai kitoks savo vaidy
ba ir turiniu. Pateiktas taip, kaip 
iš tikrųjų gyvenimas vyksta. Ak
toriai savo vaidmenis atliko ko 
geriausiai.

Paskutinis teatro festivalio 
punktas buvo žymenų įteiki
mas ir vakarienė su šokiais. Pro
gramą vedė Emilija Pakštaitė, 
kalbėjo A. Kairys. Buvo apdovą> 
noti E. Kudabienė, D. Mackia
lienė, N. Sparkytė, T. Klimas ir 
kiti. Aukuras gavo pinnąjį žy
menį. Vėliau buvo meninė dalis 
su B. Pakštu, R. Pakštaitė, N. 
Sparkytė, V. Sparkytė ir V. Vait
kevičium.

Festivalį uždarė PLB pirm. 
Br. Nainys. Žymenų įteikimo 
komisija buvo iš muz. Al. Jur- 
gučio, Ž. Numgaudaitės ir M. 
Smilgaitės. Talkino spauda, 
radijo programos, LTV.

Gruodžio 6 Jaunimo Centre 
įvyko to festivalio įvertinimas. 
Čia kalbėta daug, net labai pik
tai ir sarkastiškai. Bet Anatoli
jus Kairys, tiek dirbęs ir tikėję
sis didesnės visuomenės para
mos, nepasiduos ir surengs ket
virtą festivalį. Kritikų daug, o 
darbininkų maža. Jaunimas ver
žiasi. Ačiū iam!

Bal. Brazdžionis

PAGERBTAS 
PIRMASIS 
LB
APYLINKĖS 
PIRMININKAS

JAV LB Chicagoj suvažiavimo 
pabaigoj gruodžio 1 krašto val
dybos vykdomasis vicepirmi
ninkas Balys Raugas priminė 
suvažiavimo pradžioj jo tartus 
žodžius:

“Jei iš šių pusantros dienos 
pokalbių iškils patrauklių darbo 
pavyzdžių, jeigu padvelks atgai
va ir jei mus visus pakels tvir- 
tesniem bendruomeninių darbų 
žingsniam, šis suvažiavimas bus 
pasisekęs.”

Tai pasitvirtino. Vykd. vice
pirm. B. Raugas pažymėjo, kad 
iš visų LB apylinkių prane
šimų ir davinių, kuriuos krašto 
valdyba turi, pavyzdingiausiai 
šiuo metu veikia Lemonto LB 
apylinkė, ir tos apylinkės pir
mininką Joną Laukaitį pristatė 
krašto valdybos pirmininkui J. 
Gailai, prašydamas jį apdovanoti 
trijų prezidentų medaliu, kurį 
J. Gaila, suvažiavimui plojant, ir 
įteikė. Tai pirmas LB veiklos 
istorijoj atvejąs, kada atžymimas 
pagrindinio LB veiklos padali
nio apylinkės — darbų vadovas 
— pirmininkas.

Aidų žurnalas ateinančiais 
metais mini 25 metų sukaktį, 
kaip juos leidžia pranciškonai 
Amerikoje. Sukaktį rengiamasi 
pamih'ėfi' New Yorke. Tai bus 
greičiausiai rudenį. Žurnalą 
redaguoja dr. Juozas Girnius.
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MERRY CHRISTMAS 
BUCCINE BROS. SUNOCO 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
TIRES BATTERIES AND ACCESSORIES 

69 VVILSON AVĖ. NEVVARK, N.J.
CALL (201) 589-9437

MERRY CHRISTMAS 
GEORGĖS

FINE FURNITURE INC.
LUXURY FURNITURE PRICES TO FIT YOUR 

POCKETBOOK
352 FULTON AVĖ., HEMPSTEAD, L.l.

CALL (516) 486-2000

MERRY CHRISTMAS 
NEWJERSEY 

PIANO & ORGAN CO.,
FINEST & LARGEST NEW & USED PIANOS 

& ORGANS 
1627 KINGS HIGHVVAY NORTH 

CHERRY HILL, N.J. 
CALL 609 428-5770

MERRY CHRISTMAS 
SHAW NURSERIES & 

GARDEN CENTER
A BEAUTIFUL SELECTION OF HOUSE PLANTS
HANGING BASKETS & TERRANIUMS IMPORTED 

& DOMESTIC POTTERY ALL SIZES AND SHAPES 
1500 DEER PARK AVĖ. NORTH BABYLON

CALL (516) 667-1500

“IR TU, BETLIEJAU

S1i
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LAISVĖS ŽIBURYS " '
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
rėmėjus ir klausytojus '

Vedėjas: ROMAS KEZYS — TW 4-1288

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, 

savininkas
1883 Madison Street, Brooklyn, N. Y 

EVergreen 2-6440
: i.'/ .

Linksmų Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver BelI Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visoki medauninkai, šližikai ir maltos aguonos; 

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JUNCTION BLVD. CORONA, QU-EENS, N.Y. 11368

i Telef. 779-515&

.r ■ ■ “''v
S " ’’ - . " : ■ : .

f Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

| K Lietuviška
j )■ > KELIONIŲ
I r AGENTŪRA

Romas Kezys, Pręs. (atkelta iš 4 psl.)

, 2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. 769-3300

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems

į

PULCHERIJA TURULIENE
/ I H

7.

>n

MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS 
TWIN RINKS

OLYMPIC SIZE & STUDIO SIZE RINKS FIGURE 
SKATING CLASSES FOR TOTS TEENS, ADULTS, 
BEGINNERS AND INTERMEDIATE & ADVANCED 

ALSO SKATE SHOP PRO SHOP LOUNGE COFFEE 
SHOP PLENTY OF PARKING 900 WEST SHORE 
DRIVE, PORT VVASHINGTON, L.l. CALL 

(516) 484-1015

MERRY CHRISTMAS 
BESCH’S CLOCK SHOP 

ANTIOUE CLOCKS & VVATCHES SALES & 
REPAIRS WE ALSO CARRY OLD & NEW JEWELRY 

& MOTHERS RINGS
118 E. MAIN ST. RIVERHEAD L.l.

CALL 516-369-2880

MERRY CHRISTMAS 
ANTHONY’S AUTO BODY INC.
24 HOUR TOVVING DOMESTIC FOREIGN 

FIBERGLASS OUALITY BODY AND PAINT WORK 
VINYL TOP INSTALLATION

83 MAIN ST. EDISON N.J. CALL 201 494-8864 
or NITES 636-3755

MERRY CHRISTMAS 
SUBURBAN AUTO GLASS & MIRROR 

COMPANY
ŠAME DAY SERVICE INSURANCE CLAIMS 
WINDOW GLASS PLEXIGLASS GLASS TOPS, 

STORM VVINDOVVS AND DOORS & AUTO GLASS 
74 CARLETON AVĖ., CENTRAL ISLIP.

CALL (516) 234-9836

MERRY CHRISTMAS 
DAVĖ S PARKSIDE ARCO 

TIRES, BATTERIES & ACCESSORIES AIR 
CONDITIONING SERVICE BRAKE SERVICE 

MUFFLERS SHOCKS AND TUNEUPS 
905 PARKSIDE AVENUE TRENTON, N.J.

PHONE 609 394-9881

MERRY CHRISTMAS 
DOMINICK’S WORLD OF 

TAILORING
MEN'S & VVOMEN CUSTOM TAILORING & FINE 

ALTERATIONS
1803 LINCOLN HIGHVVAY ROUTE 27 EDISON 

NEW JERSEY CALL 201 572-4555

MERRY CHRISTMAS 
GLENMORE CHROME CO. INC. 

BUY DIRECT FROM MANUFACTURER 
DINETTES AT DISCOUNTS ALL SETS 

CUSTOM MADE
736 HEMPSTEAD TPKE. 

ELMONT, L.l. CALL (516) 437-2377

MERRY CHRISTMAS
CAVALLO 
LIOUORS 

FINEST OF IMPORTED & DOMESTIC 
VVINES & LIOUORS

89 SOUTH ORANGE AVĖ. NEVVARK, N.J.
CALL (201) 643-8941

I i i9iI

Laimingų Naujų Metų linki
Profesionalai radijo-televizijų taisymo įstaigos vedėjai 

(tėvas ir sūnus)
MR. JOE KAZLAS

87-15 Myrtle Avė., Glendale, N.Y. 11227
Tel. 847-0887

Prie bazilikos įėjimo yra aukš
tas mūras. Tai likučiai tvirtovės 
ginti vienuolynui nuo priešų. 
Tvirtovę statė Kryžiaus karo 
dalyviai. Tiktai pro mažą angą, 
rytiečių vadinama “adatos sky
lute”, galima pasiekti baziliką. 
Tos ‘‘durys” net tris kartus buvo 
“mažintos” (net užmūrijimo 
ženklus dar galima aiškiai maty
ti), idant užkirstų kelią raite
liam. bei turkam-saracėnam su 
kupranugariais, kai jie puolė 
krikščionis ir norėjo išniekinti 
šventoves.

Nuo 1230 Kristaus Gimimo 
bazilika rūpinosi pranciškonai. 
Graikaiirarmėnail564tąšventovę 
atėmė . . . Dabar pranciškonai 
Betliejuj turi Šv. Kotrynos para
pijos bažnyčią ir vienuolyną.

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS 
sveikina su Šv. Kalėdomis ir Naujais Metais savo mielus 
narius, sportininkus ir jų tėvelius, ketvirtadienio bingo dar
buotojus ir sportą remiančius draugus.

361 Highland Blvd. Brooklyn, N.Y. 11207

Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

Į Alice’s Florist Shop
į. 107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

1
-^—*—Gėlės įvairiom progom----------

Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

4

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMĖS.

PACKAGE EXPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

“Eime! Nuvykime iki 
Betliejaus...”

. . .kur prasideda prakarto isto- 
t rija oloj, ir yra ėdžios, kurios 
3 yra minimos sinopsų ir apokrip- 
f sų evangelijoj. .Apie tai savo 

rastuose mini šv. Epifanijus.
Šv. Justinas kankinys, gimęs 

Palestinoj (103-165), rašo: “Ne- 
turėdamas pinigų surasti kur 
nors miestely vietos apsistoti, 

(į Juozapas surado ją kaimyninėj 
| Betliejaus kalvoj ... Jis prisi- 

’g; glaudė nakvynei tikroj oloj neto- 
Ii kaimo; jam ten bebūnant, 
atsitiko, kad Marija pagimdė 
Kristų ir paguldė jį prakaite.” 

g. Krikščionių rašytojas Orige- 
g nas (apie 230) pastebi, kad III 

amž. pradžioj net pagonys žinojo 
Išganytojo gimimo olą ir parody
davo maldininkam. Jis teigia, 
“kad matęs net grotą ir joj pra
kartą, bur buvo suvystytas 
Kristus”.

Romos imperatoriai — nuo 
Hadrijono (138) iki Konstanti
no Didžiojo (313) — nemėgo 
Kristaus gimimo olos. Jie sąmo
ningai išniekindavo krikščionių 
šventoves ir ten įrengdavo pago
nių aukurus. Vienas iš imperato
rių ir Betliejuj pagonių dievai
čiui Adoniui buvo pastatęs 
šventyklą.

Šv. Jeronimas (m. 420), išgy
venęs Betliejuj 34 metus, rašo: 
“Net mano paties Betliejus, kaip 
jis dabar stovi, ta labiausiai 
gerbtina vieta visam pasauly, 
apie kurią psalmistai gieda ‘Tei
sybė ištryško iš žemės’, buvo 
pridengta Adonio garbei paso
dintu miškeliu. Ir toj pačioj oloj, 
kurioj sklido malonus Kūdikė
lio Kristaus verksmas, buvo 
apraudotas Afroditos myli
masis.”

r

tą ir pagarbina vietą, kur “jau
tis pažįsta savo šeimininką ir asi
las savo valdovo prakartą.” Ta
čiau jis pripažįsta didelį nepasi
tenkinimą: “O kad galėčiau pa
matyti parkartą iš molio, kuria
me Išganytojas gulėjo! Garbės 
pretekstu mes turim jį pakeisti 
sidabru.”
Gimimo grota ir sidabrinė žvakė

Gimimo bazilikos didžiojo al
toriaus apačioj yra Gimimo gro
ta. Ji yra 42 pėdų ilgio, 12 pė
dei pločio ir 10 pėdų aukščio, 
apšviesta visokių šviesų. Akme
ninės sienos yra pridengtos 
brangiais audiniais ir gobele
nais. Žemė — išklota baltu mar
muru su keturiolikakampe si
dabrine žvaigžde, apsupta loty
nišku įrašu: Hic de Virgine Ma
ria Jesus Christus natus ėst 
(Čia iš Mergelės Marijos gimė 
Jėzus Kristus). Įrašas nuo bu
čiavimo beveik yra nusitrynęs.

Virš Betliejaus žvaigždės pus
račiu yra pakabintos sidabrinės 
lempos, spinksinčios dieną ir 
naktį. Pasikeisdami jas prižiūri 
pranciškonai, graikai ir armėnai. 
Grota dar yra apšviesta 32 auksi
niais žibintais. Lubose yra užsi
likę keli seni mozaikos paveiks
lai iš Konstantino Didžiojo lai
kų; jie vaizduoja Kristaus gi
mimo paslaptis.

Sidabrinė Betliejaus žvaigž
dė ženklina Ramybės Kunigaikš
čio gimimą.

19-tojo amž. vidury rusai ver
žėsi kontroliuoti visas švento
ves Palestinoj. Tam pasiprieši
no prancūzai. Sidabrinė žvaigž
dė paslaptingai “dingo” (1847), 
“kažkas pavogė.” Dėl tos prie
žasties kilo Krymo karas (1853).

Kitos grotos
Keli žingsniai nuo čia veda į 

mažą prakartėlės koplytėlę, kur 
Marija paguldė savo naujagimį 
Kūdikėlį Jėzų.

Dar keli žingsniai nuo sidab
rinės žvaigždės yra niša su mar
muru pridengta ola. Padavimas 
pasakoja, kad ten buvo Jėzaus 
prakaitas, kuris buvo ne iš me
džio, kaip menininkai jį pavaiz
duoja, bet oloj iškaltas lovys.

Gimimo grotos gale iš žemės 
trykšta šaltinėlis, iš kurio Šven
toji Šeima sėmusi vandenį. Le
genda sako, kad į tą šaltinį 
įkritusi žvaigždė ir dabar 
galinčios ją matyti tik nekaltos 
akys.

Šv. Jeronimas savo gyvuose 
laiškuose aprašo Betliejų, kaip 
jo bendrakeleiviai įžengia į gro-

Šv. Jeronimo giesmė
t Kalėdų naktį iškilmingoj pro
cesijoj prie Betliejaus grotos vie
nas iš pranciškonų diakonų pa
kaitomis su choru lotyniškai 
gieda šv. Jeronimo parašytus 
giesmės žodžius: Bethlehem! 
Ecce, in hoc parvo terrae fora-

(nukelta į 8 psl.)

MERRY CHRISTMAS 
NO-MERIT ELECTRICAL 

SUPPLY CO. INC.
LIGHTING FIXTURES DESIGNED FOR GRACIOUS 
LIVING E EC.RICAL SUPPLIES RESIDENTIAL 
AND COMMERCIAL OPEN FRIDAY TILL PM 

68 E SUNRISE HIGHVVAY, FREEPORT 
CALL (516) FR 8-4650

MERRY CHRISTMAS
BEACHCOMBER 
HAIRSTYLISTS 

ROUTE 166 TOMS RIVER —PHONE 201 349-7302 
& ROUTE 9 LAKEVVOOD, N.J. PHONE 201 364-3773 

THE ULTIMATE IN BEAUTY CARE

MERRY CHRISTMAS 
SMITHTOWN KITCHENS INC.

OUALITY KITCHEN CABINETS. W00D, FORMICA 
WE DO THE COMPLETE JOB, A DECADE OF 
RELIABILITY 110 W. MAIN ST., SMITHTOVVN

CALL (516) 265-2266

MERRY CHRISTMAS 
HADFIELD’S

SHRIMP, LOBSTER TAILS OYSTERS AND CRAB 
MEAT 5816 CONCORD PIKE 302 478-5677 THE 
LARGEST SELECTION OF FRESH SEAFOOD IN 

DELAVVARE

MERRY CHRISTMAS 
PARADISE TEXTILES INC.

CUSTOM READY MADE DRAPERIES CURTAINS 
SLIP COVERS REUPHOLSTERY BED SPREADS 
ALL WORK DONE IN OUR OWN SHOP INTERIOR 
DECORATOR SERVICE. FREE SHOP AT HOME 

SERVICE 25 EAST MAIN ST. BAY SHORE L.l.
CALL 516 MO 5-0016

MERRY CHRISTMAS 
WATERMILL INN

OPEN 7 DAYS A WEEK ELEGANT NEW FACILITIES 
FOR RECEPTIONS, BANOUETS SOCIAL 
FUNCTIONS ACCOMMODATIONS TO 450 
PEOPLE SUPERB SERVICE AND AMPLE 

PARKING SMITHTOVVN BYPASS SMITHTOWN 
(516) 724-3242

MERRY CHRISTMAS
BAY BRENT BODY AND FENDER
COLLISION SPECIALISTS AUTO & TRUCKS 

BODYWORK INSURANCE ESTIMATESTOVVING 
4 SVVEENY DALE AVĖ. BAYSHORE 

(516) 273-9707

MERRY CHRISTMAS
STYLE ART DECORATORS

CUSTOM MADE DRAPERIES CUSTOM MADE 
SLIP COVERS RESIDENTIAL OFFICE 

COMMERCIAL DECORATOR SERVICE AT YOUR 
HOME 262 FULTON AVĖ. HEMPSTEAD, L.l.

CALL 516 IV 6-2247 or IV 3-8218

MERRY CHRISTMAS
D & J METAL FINISHING 

Enamels, Epoxy Flnish Hannertone, 
Lacquers Textures, VVrinkles 
40 Pier Lane West Fairfield, 

New Jersey
Phone 201 227-4061

MERRY CHRISTMAS 
ALFONS F. VAVRA 

VIOLIN MAKER
PRODUCTIONS, RESTORING, & SALE 

OF VIOLINS, VIOLAS, & CELLOS 
STUDIO 2147 HUDSON TERRACE FORT LEE, N.J.

PHONE 201 461-6144

MERRY CHRISTMAS
B & P VOLKSWAGON REPAIRS 

ALSO TOYOTA VOLVO & OPEL COMPLETE 
ENGINE OVERHAULING BRAKES, MUFFLERS & 

TIRES.
ROUTE 130 & DELAVVARE AVĖ. FLORENCE, NJ. 

PHONE 609 499-1040

MERRY CHRISTMAS 
SAND PEBBLE PET SHOP 

Open 7 Days a Week 
Flscher Blvd.

Thresher Avenue
Toms River, N.J. Call(201) 244-5544

MERRY CHRISTMAS 
BOGOTA RACOUET CLUB

156 West Main St. Bogota, N.J. 
Call (201) 489-1122 Mr. Frank Alliotts

MERRY CHRISTMAS
COORDINATE DESIGNS 

ASSOCIATES 
Drafting & Model Building Facilities 
206 Route 46 Fairfield, New Jersey 

Phone 201 227-2850

MERRY CHRISTMAS
INSTRUMENTATION SYSTEMS 

LABORATORIES 
Control Dynamics Corp. 

1275 Bloomfield Avė. 
Fairfield, New Jersey 

Call 201 575-0668

MERRY CHRISTMAS 
CUNNINGHAM 

CESSPOOL CORP. 
Cesspools Chemically Treated & 

Pumped House Sevver Connections 
Prompt Courteous Service 

CALL 516 ED 3-0168

HAPPY NEW YEAR
DOWNES PAINT HOME DECOR, INC. 

Complete Line of Paint & Wallpaper 
Open 7 Days a Week, 310 Main St.

Lakevvood, N.J. Call 201 363—4648

MERRY CHRISTMAS 
C. S. WELDING 
& IRON WORKS
4309 Pališadę Avė., 

Union City, N.J. 
(201) UN 3-8672

MERRY CHRISTMAS 
ENERGY 

INNOVATIONS INC.
320 SOUTH HARRISON STREET 

EAST ORANGE, N.J. 
PHONE 201 674-2727

MR. MEREDITH C. GOURDINE P.H.D. PRESIDENT

MERRY CHRISTMAS
MR. FRUIT

WE DELIVER FANCY FRUITS FRESH 
VEGETABLES FRUIT BASKETS

270 U.S. HIGHVVAY 9
HOVVELL TOWNSHIP, N.J. CALL 201 431-9790

MERRY CHRISTMAS 
CEDAR GROVE 

UPHOLSTERY CO.
REUPHOLSTERY-SLIP COVERS DRAPES— 

BEDSPREADS
615 POMPTON AVENUE CEDAR GROVE, N.J.

PHONE 201 239-4769 or 785-1458

MERRY CHRISTMAS 
L.G.

AUTO BODY 
INC.

A

24 HOUR TOVVING SERVICE
68 FIRST AVĖ RARITAN, N.J.

CALL 201 722-4429

MERRY CHRISTMAS
BOB’S 

MEAT MARKET 
61 South Park Avė.

Lakevvood, N. J.

MERRY CHRISTMAS
BOB MIKĖS PIZZERIA & SUBS 

Open 7 Days a Week
1192 Green St., Iselin, N.J. 

We Deiiver Pizza Pieš 
After 4 P.M.

Call (201) 283-0694

MERRY CHRISTMAS
JOHN J.GIBLIN 

INC. 
Plumbing & Heating 

214 Jersey Avė. 
Spring Lake, N.J. 

Phone: (201) 449-5455

MERRY CHRISTMAS 
AMITYVILLE 
CEMETERY 

180 Park Avė.
Amityville, N.Y.

Call 516 264-3317
►



APIE KITA MAIRONIO
LITUANISTINĘ MOKYKLĄ

Nevv Yorke jau 25 metai kai 
gražiai veikia Maironio lituanis
tinė mokykla, apie kurios 
džiaugsmus ir vargus Darbinin
ko skaitytojai dažnai pasiskaito. 
Bet tuo pačiu Maironio vardu 
pasivadinusi yra ir kita lituanis
tinė mokykla, veikianti beveik 
už tūkstanties mylių nuo Nevv 
Yorko esančioje Illinois valsty
bėje. Tai Lemont Maironio li
tuanistinė mokykla, šį rudenį 
pradėjusi savo 16-tuosius moks
lo metus. Apie ją šiek tiek pa- 
pasakosim dabar Darbininko 
skaitytojam.

Lemontas yra apie 30 mylių į 
pietvakarius nuo Chicagos mies
to centro. Jame anksčiau gyveno 
tik keletas lietuvių šeimų, bet jų 
skaičiui pamažu didėjant, atsira
do reikalas kurti naują lituanis
tinę mokyklą. Surinkusi keturių 
lietuvių šeimų (Abromaičių, 
Dapkų, Minginų ir Umbrasų) 
9 vaikus, mokytoja Ona Abro- 
maitienė savo namuose 1959 
spalio mėnesį pradėjo juos mo
kyti lietuvių kalbos, dainų ir žai
dimų. Taip įsikūrė Lemonto 
Maironio lituanistinė mokykla.

1960 rudenį naujoji mokykla 
antruosius mokslo metus pradė
jo su 20 mokinių. 1961 į talką 
atėjo mokytoja Ona Šilėnienė, 
o 1962 pavasarį dirbti pradėjo 
tautinių šokių mokytoja Modes
ta Umbrasienė.

Mokinių skaičius kas metai di
dėjo, mokykla augo, stiprėjo. 
1963-64 mokslo metus mokykla 
pradėjo jau moderniose ir pato
giose Lemonto viešosios mokyk
los (Public School) patalpose, 
kurios buvo gautos O.
Šilėnienės, dr. A. Razmos ir O. 
Vaitkienės rūpesčiu. Į mokytojų 
eiles įsijungė E. Baltrušaitienė, 
dr. J. Briedis, Z. Katiliškienė,
J. Lukošiūnienė, M. Rašimienė, 
V. Umbrasas.

1965 rudenį šalia vaikų dar
želio ir 8 skyrių pradžios litua
nistinės mokyklos buvo įsteigta 
ir aukštesnioji lituanistinė mo
kykla.

Mokykla dalyvavo dviejose 
tautinių šokių šventėse ir dvie
jose dainų šventėse. Mokyklos 
vedėjais buvo ilgus metus Ona 
Abromaitienė, o po to Ona Šilė
nienė, M. Rašimienė, Kęstutis 
Biskis, Modesta Umbrazienė, 
Julija Cijūnėlienė ir dabartinis 
vedėjas arba direktorius Vytau
tas Kamantas.

Mokyklos augimu ir jos eko
nomine padėtimi per visus me
tus ypatingai rūpinosi Elena ir 
dr. Antanas Razmai, patys mo
kykloje dirbdami ir kiekvienais 
metais aukodami dideles sumas 
pinigų. Tą jie daro ir dabar, nors 
jų vaikai šios mokyklos nebelan
ko, ją prieš kelerius metus gerai 
baigę.

1974-75 mokslo metus Le
monto Maironio lituanistinė mo
kykla pradėjo su 130 mokinių 
iš 63 šeimų. Tačiau tik 11 šei
mų yra iš paties nedidelio Le
monto miestelio, o kitos šeimos 
gyvena ir vaikus veža į mokyk
lą iš aplinkinių miestelių, kurie 
yra nuo 3 iki 30 mylių atstumo 
nuo mokyklos.

Ypatingai pasišventusios šei
mos yra trys: tai dr. Algirdo ir 
Irenos Kudirkų šeima, siunčian
ti savo dukrą Dainą net 150 
mylių į vieną pusę. Ją kas ant
ras šeštadienis atveža kita nepa
prastai lietuviška ir pavyzdin

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos specialios klasės 
mokytoja Giedrė Penčylienė (buvusi Galinytė iš Bostono) 
pamokos metu.

ga inž. Juozo ir Rėdos Ardžių 
šeima, gyvenanti Bloomington 
mieste už 110 mylių nuo Le
monto. Ardžių dukros Indrė ir 
Rėdą atvažiuoja į Lemonto Mai
ronio lituanistinę mokyklą, o vy
riausioji Rasa važiuoja dar 30 
mylių į Chicagoje esantį Peda
goginį Lituanistikos Institutą. 
Pats Juozas Ardys yra geografi
jos mokytojas Lemonto Mairo
nio lituanistinėje mokykloje, o 
Rėdą Ardienė padeda įvairiomis 
progomis (Ardžių šeima anks
čiau gyveno ir mokytojavo Phi- 
ladelphijoje, o prieš kelerius 
metus persikėlė į Bloomington, 
III., tarnybos reikalais).

Trečia ypatingai lietuviška 
šeima yra daktarų Rimvydo ir 
Giedrės Sidrių šeima, auginanti 
9 vaikus. Jų dukros Daina ir 
Rūta, ir sūnūs Jonas ir Paulius 
atvažiuoja į Lemontą iš Strea- 
tor, III,, keliaudami 90 mylių į 
vieną pusę. Vyresnieji vaikai, li
tuanistines mokyklas baigę, yra 
veiklūs studentų lietuvių va
dovai.

Lemonto Maironio lituanisti
nėje mokykloje dabar veikia vai
kų darželis, 8 pradžios mokyk
los skyriai, 4 aukštesniosios mo
kyklos klasės ir 2 specialios kla
sės mažai lietuviškai mokantiem 
mokiniam ((daugiausia iš mišrių 
šeimų arba trečios kartos lietu
vių). Rūpestingai dirba 17 mo
kytojų. Vyriausia amžiumi ir pa
tyrimu mokytoja yra Jadvyga 
Lukošiūnienė, mokykloje
mokanti jau 10 metų. Jauniau
sios mokytojos yra 3 studentės, 
prieš kelerius metus pačios bai
gusios šią mokyklą. Tai Kris
tina Griniūtė, Agnė Katiliškytė 
ir Rasa Šoliūnaitė. Kiti mokyto
jai yra: Liuda Germanienė, 
Kleopatra Buinevičienė, Julija 
Cijūnėlienė, Romana Pautienė, 
Birutė Navickienė, Martynas 
Nagys, Juozas Ardys, Antanas 
Dundzila, Vytautas Kaman
tas, Giedrė Penčylienė, Ramunė 
Kviklytė, Genovaitė Maluškie- 

nė ir Jadvyga Penčylienė. Vieni 
iš jų aukštuosius mokslus ir uni
versitetus baigė Lietuvoje, kiti 
Vokietijoje, o dar kiti — jau čia 
Amerikoje.

Antri metai šiai mokyklai va
dovauja direktorius inž. Vytau
tas Kamantas (Kamantas 1949- 
50 gyveno Nevv Yorke ir buvo 
aktyvus skautas vytis bei skautų 
vyčių draugovės draugininkas, 
vėliau 18 metų gyvenęs Cleve- 
lande, ir nuo 1968 gyvena prie 
Lemonto), kuris stengiasi moks
lą padaryti įdomesnį, į mokyklą 
sukviesti daugiau lietuvių vai
kų.

Mokykla turi savo mokinių ta
rybą, kuri .organizuoja ekskursi
jas, mokinių pasilinksminimus, 
leidžia laikraštėlį ir perduoda 
mokytojam arba direktoriui savo 
pageidavimus.

Mokykloje veikia knygynas, 3 
mokinių chorai, 4 tautinių šokių 
grupės. Šalia mokyklos darbuo
jasi skaučių ir skautų’ drau
govės, ir ateitininkų kuopa.

Lemonto Board of Education 
labai geromis sąlygomis leidžia 
naudotis visomis modemiškos 
viešosios mokyklos klasėmis, 
sporto sale ir kitomis patalpo
mis, už kurias reikia mokėti tik 
24 dol. už šeštadienį minimalų 
mokestį. Lietuvių atstovė Z. Ga
linienė priklauso specialiam 
Board of Education patariama

jam komitetui, kuris dažnai pa
giria lituanistinę mokyklą už jos 
drausmingumą, tvarką ir mokslą.

Mokyklos ūkiniais reikalais 
rūpinasi tėvų komitetas. Anks
čiau ilgus metus jo pirmininku 
buvo darbštus inž. Kęstutis Bis
kis, vėliau kelerius metus dirbo 
V. Kamantas, o dabar jau kele- 
ri metai kai vadovauja pirm. Mil
da Povilaitienė. Jai talkina A. 
Breimeris, M. Balčiauskas, A. 
Karazija, R. Šarauskienė ir V. Šo- 
liūnas. Ilgiausiai tėvų komitete 
(beveik nuo mokyklos įsisteigi- 
mo) yra išdirbęs didelis lietuviš
kų reikalų rėmėjas Vytautas Šo- 
liūnas. Jis su žmona Aldona au
gina gausią šeimą, verčiasi pre
kyba ir visais būdais padeda mo
kyklai darbu ir pinigais.

Šių metų mokyklos biudžetas 
yra 7,200 dol., kurį sudaro moks- 
lapinigiai, parengimų pelnas, 
LB apylinkės parama, ir įvairios 
aukos. Už mokslą šeimos moka 
50 dol. už vieną mokinį iš šei
mos, 60 dol. už du, ir 65 dol. 
už tris arba daugiau iš šeimos.

Ypatingai Lemonto Maironio 
lituanistinę mokyklą remia, jai 
padeda ir ja didžiuojasi LB Le
monto apylinkė, nes mokykla 
yra visų lemontiškių pasididžia
vimas, bendro darbo tikslas ir 
lietuviškos ateities viltis.

A.P.

Lemonto Maironio litua
nistinės mokyklos buvusi 
direktorė Julija Cijūnėlienė 
su dabartiniu direktoriumi 
Vytautu Kamantų mokyklos 
gegužinėje.

IŠEIVIŲ 
EVANGELIKŲ 
LIUTERONŲ 
BAŽNYČIOS 

SUVAŽIAVIMAS
Šiemetinis išeivijos evange

likų liuteronų kunigų ir Bažny
čios darbuotojų suvažiavimas 
vyko spalio 14-16 Heersume, 
prie Hildesheimo, Vokietijoj, 
Hannoverio diecezijos bažny
čios evangelikų liuteronų name.

Heersumas yra nedidelis kai
mas, turįs 600 gyventojų. Para
pijos sklype pastatyti du namai, 
talpinantieji tik 35-40 žmonių. 
Todėl šiais metais ir mūsų daly
vių skaičius buvo ribotas. Daly
vavo tik 5 lietuviai, 14 latvių, 6 
estai ir 5 vengrai, iš viso 30 
žmonių. Lenkų liuteronų Baž
nyčios atstovų šiais metais visai 
nebuvo. Kitais metais į tokius 
suvažiavimus susirinkdavo 45 
asmenys.

Lietuvių grupę sudarė kuni
gai — senjoras A. Keleris iš 
Bremeno, garbės senjoras A. 
Gelžinius iš Braunschvveigo, 
Mikas Klumbys iš Barntrup, dia
konas Fr. Skėrys iš Mannheimo 
ir mūsų Bažnyčios reikalų vedė
jas bei buhalteris Fr. Šlenteris 
iš Bremeno. Trūko vicesenjoro 
kun. Juozo Urdzės iš Bonn — 
Bad Godesbergo; jis tuo laiku 
dalyvavo savo dukraitės laido
tuvėse.

Suvažiavimui ir šiais metais 
vadovavo ilgametis liuteronų 
pasaulinės tarnybos vokiečių 
vyr. komiteto įtaliotinis, Bažny
čios tarėjas kun. dr. Ernst Eber- 
hard iš Stuttgarto; jis jau 15 
su viršum metų rūpinasi liu
teronų Bažnyčiomis išeivijoj.

Kitais metais toks pat renginys 
Įvyks Pietų Vokietijoj, krikščio
nių name Schoenblick, Schvvae- 
bish Gmuend, netoli Stuttgarto.

Fr. Sk.
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LIETUVIŲ KALBA ANSONIJOS 
SUAUGUSIŲ AUKŠTESNIOJOJ 
MOKYKLOJ
Tai vienintelė tokia mokykla visoj Amerikoj

Ansonijos, Conn., valdiškoje 
gimnazijoje — aukštesniojoje 
mokykloje — vakariniame suau
gusių kurse dėstoma lietuvių 
kalba.

Apie tai rašė trim atvejais The 
Ansonia Evening Sentinel. Pir
mas straipsnis buvo patalpintas 
net pirmam puslapyje, vėliau 
buvo mokinių nuotrauka su 
mokytoja Gintra Ivaškiene ir tre
čias straipsnis — vedamasis. .An
sonia didžiuojasi, nes tai yra pir
moji gimnazija, kur suaugusių 
kurse dėstoma lietuvių kalba.

Kaip tai atsitiko?
Lietuvių kalbos pamokų orga

nizatorius buvo K. Švelnys. 
Jo sumanumu ir iniciatyva jau 
praėjusį kovo mėnesį Ansonijos 
lietuvių Šv. .Antano parapijos sa
lėje pradėjo veikti šie lietuvių 
kalbos kursai. Mokinių atėjo 
daug, net trijų kartų žmonės. 
Dauguma lietuvių kilmės, kele
tas už lietuvių ištekėjusių mote
rų ir vienas lenkas, kuris vai
kystėje žaidė su lietuviukais.

Po keletos pirmų pamokų pa
sidalino į dvi grupes. Gintra 
Ivaškienė paėmė vyresniųjų 
grupę, nuo gimnazistų iki gero
kai vyresnių. Milda Liaukienė 
dirbo su vaikų grupe. K. Švel
nys abiem mokytojom išrūpino 
algas iš parapinių organizacijų 
ir paties klebono kun. Sabulio.

Persikelia į valdišką mokyklą
Maždaug gegužės mėnesį vie

na mokinė — D. Dubinskienė, 
kuri pati mokytojauja 
Ansonijos aukštesniojoje mo
kykloje — gimnazijoje, pasitarė 
su tos mokyklos vadovybe ir 
pasiūlė rudenį persikelti į jų 
mokyklą. Jų pasiūlymas buvo 
priimtas. Daug nuoširdumo pa
rodė ir vakarinių kursų koordi
natorius R. Spanier, visus labai 
maloniai priėmęs. Jis nustebo, 
kad grupė turi tiek daug moki
nių. Jis ir dabar didžiuojasi, kad 
ši mokykla yra pirmoji visoje 
Amerikoje, duodanti lietuvių 
kalbos kursą vakarinėje progra
moje.

Kaip dirbama mokykloje?
Pirmąjį vakarą į pamokas atėjo 

27 mokiniai. Vėliau jų skaičius 
padidėjo. Dabar yra 35 moki
niai.

Mokymo patogumui buvo pa
skirstyti į dvi grupes. Pakvies
ta mokytojauti dr. Elona Vaiš- 
nienė iš Nevv Haveno. Ji pasi
ėmė visai pradedančiuosius — 
Lithuanian Beginners. Gintra 
Ivaškienė pasiėmė antrą grupę 
— šiek tiek pažengusius — Lith
uanian Intermediate.

Tos dvi klasės susirenka kiek
vieną antradienį tuo pačiu laiku. 
Pamokos pradedamos, sujungus 
abi klases. Tai yra pokalbiai apie 
Lietuvos istoriją, geografiją, tau
todailę, papročius, dabartinius į- 
vykius ir 1.1.

Po pusvalandžio klases iš
skirsto ir dirba atskirai. Dirba 
beveik dvi valandas ir moko lie
tuvių kalbos. Prieš pamokų pa
baigą vėl pusvalandžiui abi kla
sės sueina į vieną klasę. Dabar 
mokomasi lietuvių liaudies dai
nų.

Mokiniai yra labai patenkinti 

šiuo kursų praplėtimu, patinka 
jiem toks tėvynės pažinimas, ir 
jie rodo tikrai nuoširdų, kartais 
net jaudinantį susidomėjimą. 
Tai yra lyg koks atgimimas savo 
tautai.

Gimnazijos vadovybė leidžia 
naudotis visais aparatais ir mo
ka mokytojam algas. Kękia tad 
puiki parama lietuviškai kalbai 
ir kultūrai skleisti! Pirmasis ru
dens semestras, kuris turėjo 8 
darbo savaites, baigiasi lapkri
čio 24. Antrasis semestras prasi
dės sausio mėnesį.

Apie mokytojas
Abi šios mokyklos mokytojos 

yra jaunos ir tikros entuzias
tės, abi dirbusios ir dirba lie
tuviškose šeštadieninėse mo
kyklose, abi ieško naujų moky
mo formų, kurios patrauktų mo
kinius. Abi taip pat susiduria su 
problema — nėra tinkamų va
dovėlių. Abi laukia, kur pasiro
dys R. Kinos paruoštas Berlitz 
metodu vadovėlis. Dabar pačios 
turi ieškoti įvairios medžiagos. 
Pasinaudoja ir Introduction to 
Modern Lithuanian.

Apie mokinius
Kaip minėta, mokosi įvairių 

profesijų žmonės. Štai jų atsilie
pimai, kodėl jie mokosi lietuvių 
kalbos.

Studentas: Kad galėčiau ge
riau susikalbėti su bobute.

Gydytojas: Kartais vyresni pa
cientai sunkiai susikalba angliš
kai. Noriu atgaivinti savo lietu
vių kalbos žinojimą.

Teisėjas: Gal ir man kada teis
me prisieis panaudoti lietuvių 
kalbą. Gailiuosi, kad tėvai nu
stojo su manim kalbėti lietuviš
kai, kai pradėjau lankyti mo
kyklą. Kalta siaurų pažiūrų pra
dinės mokyklos mokytoja.

Slaugė: Ligoninėje dažnai pa- ’ 
sitaiko lietuvių pacientų. Noriu 
mokėti taisyklingai su jais kalbė
tis.

Svetimtautė moteris: Kad su
prasčiau, ką vyras kalba su sa7 
vo motina.

Kas ta Ansonija?
Šis kraštas yra lyg antroji ma

žytė Pennsylvanija. Bėgdami iš 
slegiančio anglies kasyklų rajo
no, lietuviai atsidūrė Connecti- 
cut valstijos Naugatuck slėnio 
miesteliuose, kurie buvo išsi
dėstę tarp Bridgeporto, Nevv 
Haveno ir Waterburio. Kadaise 
čia klestėjo batų, sagų, įvairių 
tekstilės ir gumos gaminių pra
monė. Dabar gana daug tų įmo
nių išsikėlė. Tai šie miesteliai, 
kuriuose prisiglaudė lietuviai: 
Ansonia, Derby, Shelton, Nau
gatuck, Oxford, Seymour.

Į šias pamokas suvažiuoja ir iš 
daug toliau: nuo New Haveno 
iki Stamfordo. Tai yra apie 60 
mylių radiusas. Didelė mokinių 
dalis yra vyčiai.

Ansonijos pavyzdys
Ansonija galėtų būti pavyz

džiu ir kitiem, galėtų paskatin
ti ir kitų vietovių lietuvius to
kiam darbui. Šios mokyklos va
karinių programų koordinato
rius R. Spanier sako, kad, jei 
kuriame miestelyje atsiranda 
bent 10 žmonių grupė, kuri va-

. 51 • DARBININKAS • 7-f^jT

Lemonto Maironio lituanistinės mokyklos 5-to skyriaus moky
toja Rasa Šoliūnaitė pamokos metu.

— Kun. K. Pugevičius, St. 
Barzdukas ir dr. K. Valiūnas 
jau yra pažadėję vykti į Kalifor
niją ir dalyvauti LFB Los An
geles sambūrio ruošiamame 
tradiciniame politinių studijų 
savaitgalyje, kuris įvyks 1975 
sausio 25 ir 26 Los Angeles 
Hilton viešbutyje. Be minėtų as
menų į politinių studijų savait
galio programą jungsis Kalifor
nijos žinomesni lietuvių darbuo
tojai. Politinių studijų savait
galio programose paprastai pa
liečiami patys aktualieji ir opieji 
lietuvių ir Lietuvos bylos klausi
mai, visad skiriama daug laiko 
jaunimo problemom. Sambūriui 
vadovauja: pirm. P.A. Raulinai- 
tis, kiti valdybos nariai — E. 
Arbas, dr. Z. Brinkis, J. Kojelis, 
A. Kulnys, J. Prakapas ir L. Va
liukas.

— Detroit, Mich., lapkričio 13 
Kultūriniame Centre buvo į- 
steigtas tautodailės mėgėjų bū
relis. Vadove išrinkta Irena 
Alantienė. Nutarta rinktis kiek
vieną trečiadienį 7 vai. vak. Iki 
Kalėdų bus mokomasi šiaudinu
kų gamybos, vėliau juostų audi
mo, mezgimo ir kitokių darbų.

— Australijos lietuvių dienos 
vyks Adelaidėj gruodžio 26-31. 
Bus įdomi programa, rinktinės 
paskaitos, tautinių šokių ir lietu
viškų chorų šventės. Pramato- 
ma, kad suvažiuos apie 1000 
lietuvių. Bus ekskursija ir iš 
JAV, organizuojama PLB pirm, 
inž. Br. Nainio.

— “Laiškų Lietuviams” kon
kursas baigiasi gruodžio 31. Su
daryta konkurso vertinimo ko
misija: Danutė Bindokienė, Al
girdas Grigaitis, Aleksandra 
Likanderienė, Vytautas Kąsni fi
nas ir Nijolė Užubalienė. Lai
mėtojam premijos bus įteiktos 
“Laiškų Lietuviams” sidabrinio 

jubiliejaus šventėj 1965 vasario 
23 Chicagoj, Jaunimo Centre.

— Antanas Kučingis, operos 
veteranas, spalio 18 okupuotoj 
Lietuvoj atšventė deimantinę 
amžiaus sukaktį. Nepriklauso
mybės laikotarpy jis ir Ipolitas 
Nauragis buvo pagrindiniai Lie
tuvos operos bosai. Pokaryje 
A. Kučingis Vilniaus operoj dai
navo 1944-48 ir 1957-61. Beveik 
10 metų tarpą sudaro tremtis 
Sibire, kai dainininkas buvo pa
čiame savo kūrybinių jėgų žy
dėjime.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Cvirka, Westfield, Mass., 
Fr. N. Vogt, Cester, N.Y., M. 
Jakulis, Nevv York, N.Y., M. 
Baukys, Detroit, Mich., S. Ve- 
lonskis, Woodhaven, N.Y. Užsa
kė kitiem: H. Igras, Dearborn 
Heights, Mich. — Mary Rada- 
vich, Nevv Britain, Conn., A. Si- 
nus, Brooklyn, N.Y. — elemen
te Puolis, Argentina. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 8 
dol. Atnaujinant visiem 10 dol. 
metam.

karais nori mokytis kokio nors 
dalyko, mokyklos vadovybė pri
valo jiem tokį kursą suorgani
zuoti, jei tik suranda mokytoją.

Ar nebūtų gražu, kad tokie 
kursai pirmiausia susiorgani
zuotų ir pasirodytų Pennsylvani- 
jos aukštesniosiose mokyklose. 
Jie laukiami ir kitur, nes visur 
yra lietuviškos kilmės žmonių, 
kurie mielai norėtų daugiau pra
mokti lietuviškai, daugiau suži
noti apie Lietuvą. Imkimės šio 
gražaus darbo—organizuokime 

. kursus!
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CHARIZMATIKĮg KLAUSIMU
J. VAIŠNORA, MIC ; A

Katalikai pentekostalistai savo 
sąjūdžio atsiradimą grindžia II 
Vatikano Susirinkimo ■sprendi
mu, kad “Šv. Dvasia ne. tik per 
sakramentus ir Bažrtyčįos' ^Li
nus pašvenčia, veda D^ęVo, tau
tą ir puošia ją dorybėmiš^’bet 
ir dalindama kiekvienam, ilcaip 
nori, savo dovanas (T Kor. 11, 
12), teikdama visų luomų; tikin
tiesiems specialias malones,Lu- 
rios įgalina juos tinkamai ir uo
liai eiti įvairias pareigas ir dary
ti įvairius darbus Bažnyčios at
naujinimui bei jos didęsnįam 
tobulumui pagal šv. PauĮiąus 
žodžius: “Kiekvienam duodama 
Dvasios apreiškimas, kad būtų 
iš to naudos” (Lumen Gentium, 
n. 12). ,

Tačiau nutylima tai, kas seka, 
būtent: “Ypatingųjų dovąpų ne
reikia be reikalo prašytį ,ir ne? 
reikia perdėtai tikėtis iš jų apaš
talavimo veikimui vaisių, o 
sprendimas dėl jų autentiškumo 
bei tvarkingo jų naudojimo pri
klauso tiems, kurie Bažnyčiai 
vadovauja ir kuriems ypač dera 
neužgesinti Dvasios, bet visą iš
tirti ir kas gera palaikyti” (Lū- 
men Gentium, nr. 12). _

Šito II Vatikano Susirinkimo mls atnauJin« , Bažnyčią, 
pamokymo ir įspėjimo laikosi 
Bažnyčios hierarchija. Pente
kostalistai giriasi, kad jų sąjū
dį yra aprobavęs Amerikos epis
kopatas. To jis nėra pada
ręs, o tik, išklausęs specialios 
tam reikalui sudarytos ko
misijos pranešimo, paties sąjū
džio nei pasmerkė, nei aproba
vo. Dėl kai kurių Amerikos vys
kupų pasisakymo, kad “Ameri-

F f f i i- f"
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kos hierarchija yra patenkin
ta pentekostalistų sąjūdžiu”, 
arkivyskūjifoš Dwyer atsiliepė, 
kad tai yra vieno kito vyskupo, 
o ne vyskupų kaip vieneto min
tis. Amerikos vyskupai, kaip vie
netas, šiuo klausimu nėra pasi
sakę. ’

Vyskupų tarybos paskirtai ko
misijai išstudijavus tą klausimą, 
ir sugeštijonavus, jog reikia 
“laukti ir pažiūrėti”, kaip šis są
jūdis tolįau vystysis, visas reika
las tuo ir haigėsi. Vyskupų nuo
monės šiuo klausimu niekas ne
atsiklausė ir nežino visų nusitei
kimo pentekostalistų atžvilgiu. 
Jei vienas kitas vyskupas en
tuziastiškai remia šį sąjūdį, tai 
yra ir tokių, kurie laiko jį griau
nančiu ir Bažnyčiai pavojingu 
reiškiniu (žiūr. Twin Circle, 
1974.VII.26, nr. 29).

Kadangi pentekostalistai jau
čiasi ypatingu ir skirtingu būdu 
veikiami Šv. Dvasios, save lai
ko tais, kuriuos Šv. Dvasia vei
kia tiesioginiai, o ne per Baž
nyčią ir jos hierarchiją, Šv. Dva
sią ir jos dovanas gauna skirtin
gu būdu (ne per Sakramentus), 
kadangi jie jaučiasi Šv. Dvasios 
įrankiais, parinktais charizmo- 

" , su
prantama/kodėl minėtas arki v. 
Dvvyer savo straipsniuose spau
doje pareiškė gana pagrįstų re
zervų dėl katalikų pentekosta
listų sąjūdžio, kurį jis vadina 
“viena mūsų laikų pavojingiau
sių krypčių Bažnyčioje”. Savo 
dvasia jį vadina “skaldančiu ir 
griaunančiu sąjūdžiu, gresiančiu 
Bažnyčios vienybei su nuosto
liais didelei'daugybei sielų”
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Arkiv. Dwyer manymu pente
kostalistai yra ant ribos su XII 
a. teologo Joachimo Flora moks
lu, kurį Laterano Susirinkimas 
1215 pasmerkė. Flora mokė, kad 
krikščionybės istorija yra dali
nama į tris periodus. Pirmasis 
buvo Dievo Tėvo, antrasis — 
Dievo Sūnaus, o trečiasis, busi
masis, kada valdys Šv. Dvasia. 
Tada tradicinė Bažnyčia bus jau 
išnykusi ir Šv. Dvasia veiksian
ti per atskirus asmenis.

Arkiv. Dwyer įžiūri, kad 
“Dvasios karalystė”, apie kurią 
svajoja pentekostalistai ir mano
si esą įkvėpti tiesioginiai paties 
Dievo, paženklinti “Šv. Dvasios 
krikštu”, nesą reikalingi bet ko
kio kito krikšto, juo labiau Su
tvirtinimo sakramento, kuris yra 
mūsų tampriausias ryšys su Kris
tumi.

Savo abejones arkiv. Dwyer 
išdėstė po pentekostalistų tarp
tautinės konferencijos, įvyku
sios Notre Dame universitete 
1973 birželio mėn. Nors, — sa
ko arkiv. Dwyer, — tie 20,000 
dalyvių, keliolika vyskupų ir 
kard. Suėnens pareiškę lojalumą 
Šv. Tėvui, tačiau vistiek liko 
neaiški šio sąjūdžio kryptis. Esą 
neabejojama, kad tos kon
ferencijos dalyviai turėję geras 
intencijas: jie gražiai meldėsi ir 
neturėjo minties įžeisti Motiną 
Bažnyčią, tačiau dabartine savo 
kryptimi jie artėją prie gnostikų 
erezijos, kurią pasmerkė šv. 
Paulius apaštalas. Pentekosta
listai vistiek manosi turį paslap
tingą ir išimtiną religijos daly
kų žinojimą ir todėl galį atsi
tolinti nuo objektyvaus ir autori
tetingo Bažnyčios mokymo. Ar
kiv. Dwyer savo straipsnį bai
gia tvirtindamas, kad pentekos
talistai, apimti entuziazmo ir įsi
tikinę, jog tik jie. vieni turi Šv. 
Dvašiąr gali pasidaryti panašūs 
į “a lion rampant jin the .street” 

(žiūr, jTwin Gijelę, 1973.VIII. 
31). u

Neseniai Philadelphijoje, km 
pentekostalistų sąjūdis turi apie 
60 maldos būrelių su 1Q,OOQ 
narių, įvykusiame katalikų pen
tekostalistų i suvažiavime H ali- 
faxo (Kanadoje) arkivyskupas Ja
mes Hayes savo kalboje, pa
gyręs sąjūdžio pastangas giliau 
suprasti kataliko pareigas, ban
dymus ieškoti naujų maldos for
mų, priminė, kad Šv. Dvasios 
dovanos duodamos kitų tarny
bai ir priklauso Bažnyčios pri
gimčiai. Jis ypač pabrėžė, kad iš
tikimybė Bažnyčiai ir jos vado
vybei yra būtina pentekos- 
talistams. Tas įspėjimas padary
tas dėl to, kad yra reiškinių, 
rodančių pentekostalistų atitrū
kimą nuo Bažnyčios savo suei
gomis, praktikomis ir bandymu

New Yorko tautinių šokių grupė šoka Sadutę Lietuvos gen. konsulo sukaktuviniame pa
gerbime. Nuotr. C. Binkins

pagrįsti savo sąjūdį ne visada or
todoksiniu ir tradiciniu Bažny
čios mokslu.

1973 rugsėjo-spalio mėn. 
“maldos būrelių” atstovai buvo 
suvažiavę iš viso pasaulio netoli 
Romos Grottaferratoje studi
joms ir nagrinėjimui pentekos-į 
talistų sąjūdžio tarptautinėje! 
plotmėje. Jie 1973.X.10 buvo! 
priimti popiežiaus Pauliaus VI 
bendroje audiencijoje. Jiems 
pasakyti popiežiaus žodžiai en
tuziastų, to sambūrio dalyvių, 
buvo priimti ir skelbiami, kaip 
galutinis ir oficialus pentekosta- 
lizmo aprobavimas. Kad taip ne
buvo, rodo popiežiaus kalbos tu
rinys, kur apie pentekostalistų 
praktikas, charizmas, Šv. Dva
sios ir jos dovanų pajautimą nė
ra nė žodžio. Verta pažodžiui 
paduoti, ką Pauliuj VĮ į§ tikrų
jų yrą pasakę s: , ?

“Su jumis,, brangieji, džiau
giamės dvasinio gyvenimo'atgi
mimu, šiandien, bęsicęįškįapčiu 
Bažnyčioįę įvairi^mią Tpęmpmis 
ir skirtingose aplinkybėse. Kai 
kųrįos bendrus apraiškos cha
rakterizuoją tą atsinaujinimą: gi
lios ir asmeninės mąldoą noras, 
grįžimas prie kontempliacijos, 
iškėlimas Dievo garbinimo, 
troškimas pilnai pasivesti Kris
tui, didesnis atsivėrimas Šv. 
Dvasios įkvėpimams, didesnis 
dėmesys Šv. Rašto skaitymui, 
pasiaukojimas broliams, ryžtas 
pasitarnauti Bažnyčiai.”

“Visame tame galime atpažin
ti paslaptingą ir tylų Šv. Dva
sios veikimą, kuris yra Bažny
čios siela.”

“Dvasinį gyvenimą visų pir
ma sudaro tikėjimo, vilties ir 
meilės dorybių praktikavimas. 
Jo pagrindą. randame Tikėjimo

Išpažinime. Bet Tikėjimo Išpa
žinimas buvo pavestas Bažny
čios ganytojams, kad jį išlaiky- 
kytų tyrą ir leistų jam išplis
ti visoje krikščioniškos bendruo
menės veikloje. Taigi tikinčiųjų 
dvasinis gyvenimas pavestas 
kiekvieno vyskupo pastoralinei 
atsakomybei savoje vyskupijoje. 
Reikia tai priminti akivaizdoje 
tų atsinaujinimo apraiškų, kurios 
sukelia tiek vilčių.”

“Antra vertus, net gražiausio
se atsinaujinimo apraiškose 
piktžolės gali įsimaišyti tarp ge
ros sėklos. Užtat yra būtinas iš
skyrimas. O tai priklauso tiems, 
kurie yra atsakingi Bažnyčioje.

Jie privalo negesinti Dvasios, 
bet viską ištirti ir kas gera pa
laikyti. Tokiu būdu klestės 
bendras Bažnyčios gėris, kuriam 
yra palenktos Dvasios dovanos”.

Kaip iš popiežiaus žodžių ma
tyti, pentekostalistų sąjūdis nei 
besąlyginiai aprobuojamas, nei 
pasmerkiamas, o tik įspėjama, 
kad jis turi būti vyskupų kontro
liuojamas ir jame išskiriama tai, 
kas gera, nuo “piktžolių”, kurių 
pastebima pentekostalistų są
jūdyje.

Katalikai teologai, rimtai stu
dijuoją pentekostalistų sąjūdį, 
pramato tam tikslui pavojus ir į- 
spėja jų saugotis.

4 (Bus daugiau)

IR TU, BETLIEJAU • • •

. <s , , r. :jixbono . '■

(atkelta iš 6 psl.) O*, tačiau ,įr dėl Tavęs noriu
ką nors padaryti, nes kitaip plyš- 

mine ».. .— Betliejau! Štai šiame ta mano širdis iš liūdesio!” — 
mažame žemės urvely yra gimęs Dieviškasis Kūdikėlis atsako: 
dangaus Kūrėjas! Čia jis buvo “Jei tu, 

suvystytas vystyklais. /Čia jis 
buvo paguldytas prakarte. /Čia 
— piemenėlių stebėtas./čia — 
žvaigždės nurodytas^/ Čia— iš
minčių pagarbintas. / Čia ange
lai užgiedojo sakydami:/ Garbę 
Dievui aukštybėse!

| Šv. Jeronimo pokalbis su Kū
dikėliu Jėzum Betliejaus grotoj 

“Ak, mano Kūdikėli, kaip tu 
drebi, kaip kietai guli dėl mano 
išganymo! Kaip aš turiu už tai 
atsilyginti?” — Kūdikėlis at
sako: “Mylimas Jeronimai, nie
ko aš nepageidauju iš tavęs, 
tik giedok: Gloria in excelsis . . . 
Aš noriu dar vargingesnių tapti 
Alyvų kalne ir ant kryžiaus!” — 
Jeronimas nerimsta, jis kalba to
liau: “Mylimas Kūdikėli, aš tu
riu Tau ką nors duoti. Aš noriu 
Tau savo pinigus atiduoti.” — 
Vaikutis atsako: “Dangus ir že
mė priklauso man; aš nenoriu 
tavo pinigų, bet juos atiduok ge
riau vargšam. Aš noriu juos pri
imti, tarsi būtumei man juos 
atidavęs.” — Jeronimas neri
mauja ir vėl kalba: “Mylimas 
Kūdikėli, aš mielai noriu tai da-

"Jei tu. iikui čią taip mielai 
atsiduodi,^rai noriu tau pasaky
ti, ką tu man turi dovanoti: 
Atiduok tu man savo nuodėmes, 
savo sąžinės neramumą.” — “Ką 
Tu su jomis darysi?” — užklau
sia Jeronimas. Kūdikėlis atsako: 
“Aš noriu nuodėmes ant savo 
pečių nešti ir tavo liūdną sąži
nę palinksminti.” — Dabar varg
šas Jeronimas, giliai sujaudintas, 
iš skausmo pradeda graudžiai 
verkti: “O, kaip. Tu mano širdį 
sugraudinai! A§ maniau, kad Tu 
iš manęs nori gero, bet priešin
gai: Tu nori iš manęs gauti, 
kas manyje yra blogo, mano nuo
dėmių. Ir už tai atiduodi Tu man 
savo nuopelnus. Imk gi, kas ma
no, ir duok man, kas — Tavo!”

-o-
Kalėdų metu Betliejaus mies

tely knibždėte knibžda maldi
ninkai, idant džiaugsmingai 
atšvęstų Kristaus gimimą. Šven
čių išvakarėse tūkstančiai kata
likų ir protestantų dalyvauja 
savo pamaldose. Pavakarėj jie 
susirenka Piemenėlių Lauke gie
doti kalėdinių giesmių visomis 
pasaulio kalbomis, skaitant šv. 
Luko evangelijos ištrauką 
apie Kristaus gimimą.

MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS 

DIVERSIFIED SYSTEMS LTD.
THE COMPLETE BUSINESS FORMS SOURCE 

369 PASSAIC AVENUE, FAIRFIELD, N.J. 
SNAP OUT FORMS SALES BOOKS CONTINUOUS 
COMPUTER FORMS, TAGS STOCK AND 
STANDARD FORMS LABELS STATIONERY PADS 

BINDERS NO MINIMUM OUANTITY CALL 
n'rčH'!? u (201)227-3330 ■'

MERRY CHRISTMAS
THE MUNTZ 

BUTCHER SHOP 
Ouality Meats 
753 West Avė. 

Ocean City, N.J.
V Call (609) 399-0986

MERRY CHRISTMAS
PEPPI’S RĘST. 

Authentlc Itallan Home Cooklng 
, COMPLETE ITALIĄN DINNERS JUST LIKĘ MAMA 

USED TO MAKE 546 JEFFERSON SHOPPING 
PLAZA PORT JEFFERSON STATION, L.L NEXT 

TO A&P. CALL 516 928-1208 or 374-9753

MERRY CHRISTMAS 
MADISON GETTY SERVICE 

TUNE-UPS GENERAL AUTO REPAIRS ROAD 
SERVICE

234 MAIN ST., MADISON, N.J.
CALL (201) 377-9550

MERRY CHRISTMAS
ACCU — PRINT 

Complete Printing Service 
Offset — Letterpress — Bindery 

15 Price Drive, Edison, N.J.
Call (201) 985-0911

MERRY CHRISTMAS 
FENCO CORP. 
140 Thomas St. 

Newark, N.J.
(201) 824-1495

MERRY CHRISTMAS 
JAX “N” JEAN INC. 
Landlubber Jeans, 

Straights-Bells-Flairs 
Sizes from 24 to 42 — 

2791 Merrick Road — Bellmore
Call 516 781-8955

MERRY CHRISTMAS 
AAA REPRO-GRAPHICS 

WHITE PRINTS OFFSET PRINTING 
CAMERA WORK COPIES

759 STATĖ ROAD PRINCETON, N.J.
CALL 609-924-8100-01

MERRY CHRISTMAS 
SOUTH JERSEY 

AWNING & SHADE .
FLAGS — CANVAS — DECKS BOAT COVERS — 

TARPAULINS SHADES — DRAPERIES — 
VENETIAN BLINDS 936-38 ASBURY AVĖ. 
OCEAN CITY, N.J. PHONE (609) 399-0186 

k

MERRY CHRISTMAS
VILLAGE DELICATESSEN

389 Piaget Avenue ■
Clifton, N. J.

(201) 772-5387 — 772-9750

MERRY CHRISTMAS
THE CRANBURY SCOOP 

ICE CREAM PARLOR & SANDVVICH SHOP 
PARTY ROOM AVAILABLE MAIN & MAPLE 

STREETS MARLTON, NEW JERSEY 
PHONE 609 983-1471

MERRY CHRISTMAS
PIZZA COMO

481 Memorlal Parkvvay 
Philiipsburg, N.J.

OPEN 7 DAYS A WEEK. WE HAVE SUB 
SANDVVICHES AND SPECIALIZE IN NEOPOLITAN !

AND SICILIAN Pizza (201) 454-4433

MERRY CHRISTMAS 
SEVEN ELEVEN STORE

OPEN 7 DAYS A WEEK HANDLING ALL TYPES 
1 OF SANDWICHES HOT & COLD OPEN 6 A.M. TO 

2A.M.COLD CUTSTOMCLIFFORD —OWNER
ORDER BY PHONE 609 629-1281

į
MERRY CHRISTMAS 

DASON LAMP & SHADE 
DECORATORS 

1348 Teaneck Rd., 
West Englewood, N.J.

(201) 837-7723

, MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS ; AOUARIUS JEWELERS

DIPLOMAT HAIRSTYLISTS < TRISKER & SAMUET INC.
experthairstylingcutting&coloring ‘ Manufacturers Mini Mali

WIGS & WIGGLETS LATE NITE FRIDAY 4gg £ f R
63 COMMACK ROADCOMMACKLONG ISLAND P Ii N 1

NEW YORK CALL 516 543-5268 | Cg|| ^^"^T-^OO

MERRY CHRISTMAS
G.W. DAVIS 

BODY & PAINT SHOP 
WHITESBORO, NEW JERSEY 

CALL 609 465-4761

J
MERRY CHRISTMAS 

LEON’S CHICKEN TO-NIGHT 
Į Home Dellvery

Bayonne, N.J. i
436-4260 !

j I

MERRY CHRISTMAS
PONTE’S

AN AWARD WINNING NAME IN CULINARY ART 
LUNCHEON—COCKTAILS—DINNER

DESBROSSES ST. & WEST ST. 2 BLOCKS SOUTH 
OF CANAL ST. FREE VALET PARKING 

RES. 212-226-4621 STROLLING MUSICIANS

MERRY CHRISTMAS
ECONO-CAR 
FINEST OFCARS

, U.S. HIGHVVAY NO. 1 & 9 SOUTH
NEWARK, N.J.

i OPEN 7 DAYS A WEEK CALL 201 824-2288 
MR. JOE

MERRY CHRISTMAS 
CAMELOT PUB RĘST. & LOUNGE 

in Pickvvick Motor inn 
WHERE THE PRICE IS ALWAYS RIGHT 

5 FOR SHOVVERS VVEDDINGS ANNIVERSARIES 
333 SOUTH SERVICE ROAD PLAINVIEW, L.l.

CALL 516 249-9623

MERRY CHRISTMAS 
MEGARiS BEAUTY SALON 
THE ULTIMATE IN BEAUTY CARE 

OPEN MON THRU SAT., 
1510 NORTHERN BLVD., MANHASSET, N.Y.

CALL 516 MA 7-1553
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Po Chicagos dangum
Žurnalistų vakaronė

Jaunimo Centro kavinėj lap
kričio 15 įvyko Lietuvių Žurna
listų Sąjungos centro valdybos 
kultūrinė vakaronė. Ją pradėjo 
žurnalistas Jurgis Janušaitis ir 
pakvietė centro valdybos pirmi
ninką kun. J. Vaišnį, SJ, tarti 
žodį, o šis vakaronei vesti pa
kvietė centro valdybos sekreto
rių Alg. Pužauską.

Gausiai susirinkusiai publikai 
buvo pristatytas muz. Aloyzas 
Jurgutis.

A. Jurgutis apibūdino Lietu
vos kultūrinį ir muzikinį gyveni
mą, kuris tuoj po karo buvo la
bai žemas ir skurdus, bet vėliau 
lietuvių pastangomis smarkiai 
pakilo. “Vyresnysis brolis” bru
ka savo meną, bet lietuviai viso
kiais būdais jo kratosi, nors ir 
yra priversti “vyresniajam bro
liui” atiduoti tam tikrą duok
lę.

Dėl Jonynienės vadovėlio A. 
Jurgutis pasakė: “Prieš tą moterį 
lenkiu galvą, kad tokį puikų va
dovėlį parašė. Perskaičiau kriti
kas, iš kurių galima sudaryti di
desnę knygą, kaip tas vadovėlis. 
Čia nėra vadovėlio kritika, tik 
tarpusavio politinis pešimasis.”

Buvo daug klausimų apie Lie
tuvos meninį, kultūrinį ir muzi
kinį gyvenimą. Prelegentas nuo
širdžiai į visus klausimus atsa
kinėjo.

Buvo pasiūlyta rezoliucija 
kreiptis į Illinois senatorius, 
prašant padėti A. Jurgučiui atsi
kviesti savo žmoną ir dukrelę. 
Susirinkimas rezoliuciją priėmė 
ir pavedė centro valdybai tai at
likti. J. Janušaitis susirinkusiem 
padarė staigmeną, papasakoda
mas turinį šios dienos telefoni
nio pasikalbėjimo su Marija Jur- 
gutiene iš Vilniaus. Jis jai perda
vė Chicagos lietuvių linkėjimus 
ir pažadėjo jų paramą. J. Janu
šaitis Jurgučio žmonai ir dukre
lei sudarė iškvietimą ir reika
lingas garantijas. A. Jurgutis vi
siem nuoširdžiai padėkojo.

Po paskaitos vyko svečių 
bendravimas ir kavutė.

Lietuviai gražiai pasirodė 
tarptautinėj parodoj

Chicagoj kasmet yra ruošiama 
International Folk Fair. Šiais 
metais tokia paroda įvyko Navy 
Pier patalpose lapkričio 2. Da
lyvavo daug tautybių. Ypatingai 
gražiai pasirodė lietuviai, suren
gę Lietuvių Bendruomenės, 
skaučių Aušros Vartų tunto, Bal- 
zeko muziejaus, Grandies ir 
skautų akademikų paviljonus. 
Paviljonuose buvo gražių gin
taro dirbinių, tautodailės, tapy
bos ir maisto gaminių.

Parodos karalaite buvo 
išrinkta Rūta Nainytė, 21 m., 
Illinois universiteto studentė, 
aktyvi skautų veikėja. Spaudos 
konferencijoj LB Chicagos apy
gardos valdybai atstovavo žur
nalistas Jurgis Janušaitis. Į kon
ferenciją atvyko Chicagos bur
mistras Daley, didžiųjų laikraš
čių reporteriai ir televizijos at
stovai. Korespondentai mūsų 
karalaitę Rūtą Nainytę fotografa
vo ir klausinėjo apie Lietuvą. 
Ji parodos lankytojam teikė pla
čių informacijų apie lietuvių 
tautodailę, papročius, meną ir 
apie pavergtos Lietuvos vargus 
bei priespaudą.

Programose gražiai pasirodė 
šokių grupės Grandis ir Sūku
rys. Tikslių paaiškinimų, be R. 
Nainytės, dar teikė LB Vidurio 

Simo Kudirkos šeima Marquette Parko bažnyčioje Chicagoje 
pamaldų metu. Kairėje Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas. 
Nuotr. A. Gulbinsko

vakarų apygardos pirmininkas 
R. Kronas, Dundzilienė ir kiti.

Apie šią parodą plačiai rašė 
didieji Chicagos dienraščiai. 
Karalaitės Rūtos su burmistru 
Daley nuotraukos buvo deda
mos pirmuose laikraščių pusla
piuose.

LB Marguette Parko 
apylinkės vakaronė

Marquėtte Parko parapijos sa
lėj lapkričio 8 Lietuvių Bend
ruomenės suruoštą vakaronę 
pradėjo apylinkės pirminin
kas agronomas Vladas Velža.

Ekonomistas Leonardas Dar- 
gis skaitė paskaitą, į kurią susi
rinko apie 170 klausytojų.

Paskaita buvo įdomi ir aktuali 
šiem laikam. Paskaitos tema 
— Amerikos ekonomija, infliaci
ja ir akcijos. Paskaitininkas vaiz
džiai išryškino Amerikos ūkio 
raidą, priklausančią nuo daug 
faktorių, kurie darą įtaką ūkiui, 
akcijom ir plečią infliaciją. 
Bendrai, Amerikos ūkis šiuo 
metu nesąs blogas, geresnis už 
kitų kraštų.

Po paskaitos muz. Aloyzas 
Jurgutis trumpu žodžiu pa
sveikino susirinkusius ir prašė 
visų lietuvių pagalbos atsikvies
ti Vilniuj likusią jo žmoną ir 
dukrelę. Aiškino, kad, jei organi
zacijos tuo reikalu kreipsis į 
Amerikos senatorius ir tarptauti
nes institucijas, tai pagelbės, 
nes Sovietų Sąjunga yra jautri 
viešajai pasaulio opinijai. To
liau A. Jurgutis atsakinėjo į 
klausimus apie dabartinį oku
puotos Lietuvos gyvenimą.

Susirinkusieji buvo patenkinti 
abiem prelegentais.

Chicagos skautai
Šiais metais Chicagoj du skau

tų tuntai šventė 25 metų veiklos 
sukaktį: tai Lituanicos skautų ir 
Aušros Vartų skaučių tuntai.

Jaunimo Centre lapkričio 9 
įvyko puošnus, didelį skaičių 
darbuotojų, tėvų ir svečių su
traukęs skautų vakaras. Salė ir 
scena buvo išpuošta skautiškais 
sukaktuviniais ženklais. Svečius 
aptarnavo malonios Nerijos tun
to jūrų skautės. Vakarą gražiu 
žodžiu pradėjo tuntininkas Sigi
tas Miknaitis.

Grupė skautų taikliu sąmoju, 
artistiškais gabumais sukūrė 
linksmą ir jaukią nuotaiką. Įdo
mus buvo skautininko Vijeikio 
orkestras; muzikiniai instru
mentai kilę iš stovyklinės skau
tiškos virtuvės. Orkestras grojo 
ir dainavo kupletus, skautiškas 
ir šiaip\ nuotaikingas dainas. 
Humoristai skaitė eilėraščius, 
poemas ir statistinę tunto veik
los apžvalgą. Ši programos dalis 
kėlė nuotaiką ir gardų juoką. 
Skautų tautinių šokių grupė pa
šoko keletą tautinių šokių. Juo
kų audrą sukėlė Julijos Cijū- 
nėlienės sukurtas vaidinimas — 
Snieguolė ir septyni nykštukai. 
Vaidino tunto darbuotojai ir 
skautininkai. Jie vaizdavo šių 
laikų įvykius.

Programą atliko skautai, be 
kitų pagalbos.

Tunto steigėjui v.s. Liūtui 
Griniui prisegtas 25-čio ženklas.

Lituanicos skautų tuntas 25 
metų veiklos sukaktį baigė lap
kričio 17 Jaunimo Centre pamal
domis ir iškilminga sueiga.

J. Kaunas

IŠ ATEITININKŲ FEDERACIJOS
VALDYBOS DARBŲ

Pasibaigus senajai Ateitininkų 
Federacijos valdybos kadenci
jai, prieš metus laiko buvo iš
rinktas naujuoju Federacijos va
du dr. Petras Kisielius. Jo iš
rinkimo proga spaudoje buvo 
pastebėta, kad daktaro būdingos 
asmens savybės yra garbės ne- 
trokštantis visuomeniškumas, 
dosnumas ir sielos giedrumas 
(Aidai, 1974 m. 35 p.). Ten pat 
buvo pabrėžta, kad šiuo metu 
“šaukiamai reikia idealistinio 
entuziazmo pačioje gyvenimo 
kasdienybėje”.

Naujai išrinktas Federacijos 
vadas ir ėmėsi tą kasdienybę 
tvarkyti. Norėdamas labiau suar
tinti įvairių generacijų ateitinin
kus (iš tikrųjų vadinamasis kar
tų atotrūkis lietuvių visuome
nėje, o taip pat ir ateitininkuo
se, yra labai nežymus), savo pa- 
gelbininkais jis pasirinko labai į- 
vairaus amžiaus asmenis. AF 
valdyboje vadui talkina kun. 
Stasys Yla, Moksleivių Ateiti
ninkų Sąjungos referentas Kęs
tutis Girnius, Studentų Ateiti
ninkų Sąjungos referentas Linas 
Sidrys, sendraugiam atstovauja 
dr. Algis Norvilas, generalinio 
sekretoriaus pareigas eina Vac
lovas Kleiza, protokolus tvarko 
Aldona Prapuolenytė, reikalų 
vedėjas ir iždininkas yra Jonas 
Pabedinskas. Paskutiniu lai
ku į darbą įsijungė A. Skrups- 
kelienė spaudos ir informacijos 
reikalam.

Šiuo metu valdybos posė
džiuose iškelti ir ruošiami nuo
dugniam svarstymui “Ateities” 
žurnalo, Moksleivių sąjungos 
uniformos reikalai, Stasio Šal
kauskio kūrybinės premijos, 
anksčiau įsteigtos, klausimas. 
Lapkričio 19 d. posėdis buvo be
veik išimtinai skirtas jubiliejinei 
stovyklai svarstyti. Ji įvyks atei
nančią vasarą Dainavoje, pasku-4 
tinę rugpiūčio mėnesio savaitę, 
kai studijuojąs jaunimas bus 
laisvesnis. Joje dalyvaus visų

-o-
Mūsų gyvenimą aplanko neti

kėtos mirtys. Gruodžio 2 Willow 
Springs, bedirbdamas kanalo 
darbe, žuvo Jonas Kubilius. 
Gruodžio 5 staiga mirė Graži
na Musteikytė, gen. Kazio Mus
teikio duktė.

Lietuvių Prekybos Rūmai sa
vo narių ir svečių susirinkime 
Dariaus ir Girėno salėj suruošė 
kalėdinę programą. Parodytas 
filmas “Disney Adventure”. 
Dainavo kvartetas, kurį sudarė 

gražios lietuvaitės. Naujų narių 
priimta: Vinc. Kutka, E. Miku
lis, William Kareiva, K.B. Jasky, 
kuris yra kandidatas į alder- 
manus, Normanas Buršteinas.

Lietuvių diena pramonės ir 
industrijos muziejuj buvo gruo
džio 10. “Kalėdos aplink pasau
lį” programoj dalyvavo Lietuvos 
vyčių šokių grupė, vadovaujama 
Zapolio. Žmonių buvo pilna, 
kaip visada. O didžiulė Kalėdų 
eglutė, atstovaujanti Lietuvai, 
yra papuošta šiaudinukais.

Lietuvos vyčiai gruodžio 14 
surengė iškilmingą Kalėdų eg
lutę.

Šv. Vardo draugijos metinis 
susirinkimas su pamaldom įvy
ko gruodžio 8. Išrinkta nauja 
valdyba: pirmininkas — pasižy
mėjęs sportininkas Kriaučiū
nas, I vicepirm. — Barakaus- 
kas, sekr. — Geeson, ižd. — 
Ūselis, II vicepirm. — Bagis. 

trijų sąjungų nariai. Pagal įsiga
lėjusią tradiciją turėjęs būti su
šauktas visų ateitininkų kongre
sas atidėtas į 1977 metus, kai 
bus galima atžymėti ir Reorgani
zacinės Palangos Konferencijos 
penkiasdešimt metų sukaktį.

Kęstutis Girnius referavo sto
vyklos programos metmenis, pa
žadėjęs kitam posėdžiui pateikti 
ją smulkiau detalizuotą. Tuomet 
bus galima galutinai susitarti dėl 
temų, nustatyti darbotvarkę, 
kviesti prelegentus. Paskai
tom, diskusijom ir svarstybom 
šiuo metu programoje numaty
ta 6 dienos. Iš penkių ateiti
ninkų principų ypač pabrė
žiamas tautiškumas, neužmirš
tant, žinoma, ir kitų. Išeiviui 
ateitininkui įsipareigojimas tau
tiškumo principui sukelia dau
gybę sunkiai išsprendžiamų 
klausimų, kurių nebūtų, gy
venant savoje valstybėje.

Programos planuojamos
kviem kryptim. Dalis jų duos 
informacinės medžiagos, kitos 
bandys mesti žvilgsnį į ateitį. 
Labiausiai pabrėžiamos trys te
mos: Bažnyčios padėtis Lietuvo-

Dainų ir arijų rečitalis
Chicagos Jaunimo Centro 

apypilnė salė rugsėjo 29 pirmą 
kartą išgirdo kitataučiam žino
mą, lietuviam dar iki šiol beveik 
nesirodžiusią solistę Laimą 
Smalenskaitę-Stepaitienę. Jos 
dainų ir arijų rečitalis nebuvo il
gas, bet labai rūpestingai atrink
tas ir įdomus. Pianinu ją paly
dėjo estė pianistė Regina Voh- 
ma, išskyrus vieną sukaktuvinę 
VI. Jakubėno sukomponuotą 
dainą, kuriai pritarti pianinu bu
vo pakviestas pats kompozi
torius. Laima Stepaitienė turi 
lengvą, šviesų, puikiai išlavintą 
lyrinį koloratūrinį sopraną. Bal
sas yra gerai valdomas visoj 
skalėj, tiek “forte”, tiek “mezza 
voce” ir “piano” skambume; pa
grįstas stipriu ir taisyklingu kvė
pavimu. Aukštos gaidos tiksliai 
intonuojamos ir dainuojamos 
laisva dinamika. Jaučiama stipri 
itališka mokykla, siekianti pir
miausia vokalinės linijos ir ma
žiau kreipianti dėmesio į dekla- 
macinį pradą. Tačiau solistės 
dikcija nuo to nenukenčia. Ji

Sol. Laima Stepaitienė

je, krašto rusinimas, šių dienų 
lietuvis okupuotame krašte. Pa
skaitose bus pagvildenta krašto 
rusinimas, metodai ir priemo
nės, žmonių pasipriešinimas, 
okupuoto žmogaus teisės kas
dieniniame gyvenime, kiek 
marksizmas ir leninizmas pade
da teorinius pagrindus religijai 
naikinti. Kita paskaitininkų dalis 
bandys nužymėti gaires ateičiai 
ir labiausiai atkreips dėmesį į 
lietuvybės problemas išeivijoje, 
ateitininkų kaip kultūrinės or
ganizacijos angažavimąsi tauti
nei kūrybai. .....

Ateinančių metų gegužės 29 
sukanka šimtas metų nuo di
džiojo žemaičių švietėjo, istori
ko ir populiarių auklėjamosios 
minties veikalų autoriaus vysku
po Motiejaus Valančiaus mir
ties. Stovykloje ši sukaktis bus 
prisiminta, ir bus paanalizuota 
šia proga ano meto rusų caro ir 
šių dienų komunistų okupacija. 
Studijų savaitės vakarai bus skir
ti žodžio ir dainos męnui. Tiks
lesnę programą paskelbsime vė
liau, kai bus gautas galutinis 
paskaitininkų sutikimas. Būtų 
gera, kad visų trijų sąjungų 
nariai taip planuotų vasaros 
atostogas, kad galėtų dalyvauti 
šioje studijų savaitėje.

A. Skrupskelienė

turi retą atlikimo dovaną, įgali
nančią perduoti kūrinio dvasią 
ir kompozitoriaus mintis tiksliai 
suformuotu garsu — vokalu ir 
balso valdymo technika.

Pirmoj daly solistė padainavo 
Mozarto, Schuberto ir Puccini 
kūrinius, o antroji dalis buvo 
skirta lietuvių kompozitoriam. 
Pabaigoj atliko anglų kompozi
toriaus Sir Benedict kūrinį. Su
silaukusi pelnytų gausių ploji
mų, bisui dar padainavo ariją 
iš Verdi operos “Emani”.

Koncertas buvo gražus kultū
rinis atsigaivinimas. Sol. Stepai
tienė žavėjo publiką savo mag
netiniu moterišku grožiu, muzi
kalumu, kultūringa laikysena 
bei ramiomis manieromis, su
jungtomis su nuoširdžiu pa
prastumu. Dainos meno mėgėjai 
buvo patenkinti ir džiaugėsi 
nauja pajėga, kurią tikisi ir daž
niau girdėti bei matyti.

K. Smalys

JACKSONVILLE, FLA.

Donatas Jančauskas 
paaukštintas

Jaunas ir energingas lietuvis 
Donatas Jančauskas buvo akty
vus lietuvis Bostone ir Brock- 
tone. Bostone jis dirbo John 
Hancock Mutual Life Insurance 
Co. Dabar jis yra perkeltas į Flo
ridą, kur paskirtas tos pačios 
bendrovės “Sales Manager”.

Lietuviai, kurie gyvena tose 
Floridos apylinkėse ir jei jiem 
reikalinga apdrauda, gali kreip
tis į Donatą. Jis mielai patar
naus. Jis puikiai kalba lietuviš
kai ir angliškai. Jo adresas: Do
natas Jančauskas, John Hancock 

įMutual Insurance Co., 729 Post 
^Street, Jacksonville, Florida, tel. 
353-7541. .n.r::,

Donato tėveliai, Stasė ir Povi
las Jančauskai, dąbąr gyvena 
Brocktone. Jie abu yra akty
vūs. Povilas yra buvęs Lietu
vių B-nės Bostono apylinkės 
pirmininku, o dabar Brocktone 
yra tokiose pačiose pareigose. 
Jis dalyvauja ir kitose lietuvių 
organizacijose.

— Stockholme išeinąs biule
tenis “Newsletter from Behind 
The Iron Curtain” Nr. 482 
rašo apie penkių Lietuvos inte
lektualų teismą ir apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką. (E)

— Rašytojas Anatolijus Kairys 
dėl įsipareigojimų JAV LB Kul
tūros taryboj (yra jos pirminin
kas) nuo lapkričio 1 pasitraukė iš 
LB tarybos, kaip rinktas jos na
rys. Jo vieton, kaip arčiausias 
kandidatas, į tarybą pakviestas 
Vaclovas Kleiza, buvęs JAV 
LB Šeštosios tarybos prezidiumo 
sekretorius.

— Australijos lietuvių savait
raščio “Mūsų Pastogė” 25-tasis 
jubiliejinis spaudos balius spa
lio 5 buvo surengtas Sydnėjaus 
Bankstovvne, Lietuvių klubo pa
talpose. Dalyvių susilaukta apie 
300, kurių tarpe buvo svečių 
ir iš Canberros, Melboumo, 
Adelaidės, Newcastle. Programą 
atliko jauna solistė Gražina 
Žigaitytė. Parduota 1500 loteri
jos bilietų. Loterijon buvo lei
džiami 7 lietuvių dailininkų pa
veikslai.

— Argentiniečių stovykloj 
pietų ašigaly dirba dr. Vytautas 
Mikalonis. Jis jau baigia su 
Argentinos valdžia pasirašytą 
sutartį ir netrukus grįš į Buenos 
Aires.

— Marija Baras, Londono lie
tuvių dailininkė, laimėjo metinę 
James Shurrock premiją už tapy
bos darbus. Premiją skiria Ealing 
technikos kolegija. Šia premija 
kasmet pažymimi geriausiai pa
rodose įvertinti darbai.

— Baltimorės lietuvių knygy
nas su organizacijų ir pavienių 
lietuvių talka pastatė paminklinį 
antkapį dramaturgui Vincui Na- 
gornoskiui (1869-1939). Pamink
lo atidengimo iškilmė buvo pra
dėta prel. L. Mendelio aukoto
mis mišiomis Šv. Alfonso lietu
vių bažnyčioj. Buvo ir speciali 
akademija lietuvių svetainėj. V. 
Nagornoskis gimė Vištytyje, 
Baltimorėn atvyko 12 m. am
žiaus. Dirbo siuvykloj, mokėsi, 
pradėjo vaidinti, režisuoti ir ra
šyti dramas, kurių didžioji dalis 
atspindėjo Lietuvos praeitį. Jo 
veiklą nepriklausomos Lietuvos 
vyriausybė 1933 įvertino Gedi

mino ordinu.

— Dail. Jonui Rimšai, gyve
nančiam Santa Monica, Calif., 
Bolivijos universitetas Sucri 
mieste už nuopelnus Bolivijai 
suteikė garbės profesoriaus titu
lą. J. Rimša, gyvendamas Bolivi
joj, buvo su vyriausybės parama 
įsteigęs meno akademiją, kuri 
išugdė 20 pirmųjų dailininkų 
Bolivijoj, sudarančių pagrindą 
krašto meno vystymuisi ir gali
mybę steigti universitete meno 
fakultetą. Bolivijos vyriau
sybė 1949 J. Rimšą apdovanojo 
žymiausiu krašto Kondoro ordi
nu ir suteikė jam Bolivijos gar
bės piliečio titulą.

— L.F. Bičiulių organizuoija- 
ma studijų ir poilsio savaitė 
1975 įvyks liepos 5-12 Kenne- 
bunkporte, Maine, pranciškonų 
vasarvietėj. Studijų savaitės so
cialinių reikalų vadovė yra Ma
rija Petrulienė.

— Prel. V. Mincevičiaus Ro
moj pastangomis išėjo italų kal
ba knygutė “Siberia: cimitero 
dėl popolo lituano” (Sibiras: lie
tuvių tautos kapinynas). Tai yra 
rinkinys 1940-1941 metais de
portuotųjų lietuvių paliudijimų: 
Jono Kreivėno, Stefanijos Ro
kienės, dr. Mykolo Devenio, 
Onos Prunskienės, Petrės Bag
donienės ir kt. Knygutė baigia
ma šiurpiu Sibiro lagerio kalinių 
Kūčių aprašymu. Žada išeiti pa
naši knygutė apie antros oku
pacijos meto išvežimus. (E)
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UŽDARĖ JERSEY CITY 
LIETUVIŲ BAŽNYČIĄ

4

WORCESTER, MASS.

Newarko arkivyskupija gruo
džio 3 pardavė Jersey City lie
tuvių Šv. Onos bažnyčią. Visa 
pardavimo akcija buvo atlikta 
tyliai, kad žmonės neužpultų 
ir neapiplėštų bažnyčios. Par
duota metodistam, kurių vyres
nysis buvo atvykęs net iš Wash- 
ingtono pasirašyti pirkimo doku
mentų. Tos parapijos klebonas 
kun. Vladas Karalevičius, gavęs 
vyskupijos nedarbingumo pen
siją, prisiglaudė gyventi lietuvių 
Švč. Trejybės parapijoje, kur 
klebonauja kun. J. Scharnus. 
Į Newarką išsikėlė tą pačią 
dieną.

Kodėl taip įvyko?
Parapija labai jau buvo su

mažėjusi. Kai sumažėjo darbai, 
žmonės išsikėlė kitur. O pasku
tiniu laiku visas rajonas buvo 
apsemtas juodųjų. Pasidarė ne
saugu. Pačią bažnyčią plėšė 
daugybę kartų, plėšė net dienos 
metu.

Beliko tik 30 parapiečių, ne 
šeimų. Veiklių 12 parapiečių iš
sikėlė kitur, kur saugiau, pato
giau. Gruodžio 1, sekmadienį, 
pirmose mišiose buvo 6 žmonės, 
iš jų 4 lietuviai, antrose mišio
se tik 2 žmonės. Prie geriausių 
norų parapija nebegalėjo išsilai
kyti. Iki Kalėdų gal būtų kaip 
nors ištempę, bet paskui būtų 
reikėję savaime užsidaiyti.

Taip vyskupija apsisprendė 
parapiją panaikinti ir bažnyčią 
parduoti.

Parapija čia veikė nuo 
1913 metų

Jersey City yra priešais New 
Yorką, kitoje Hudsono upės pu
sėje. Aplinkui yra Elizabetho, 
Bayonnės, Nevvarko lietuvių ko
lonijos, kiek toliau Patersonas. 
Nežinia, kada čia apsigyveno 
pirmieji lietuviai. Jau 1898 čia 
buvo apie 340 lietuvių.

Lietuviška parapija pradėta

PHILADELPHIA, PA.
Balfo sukakties 

minėjimas

Vietos Balfo skyrius Šv. And
riejaus parapijos salėj lapkričio 
30 suruošė savo 30 metų veik
los minėjimą.

Skyriaus pirm. J. Lukas pa
sveikino visus dalyvius ir pa
prašė kun. K. Sakalauską sukal
bėti maldą. Po to trumpu atsi
stojimu ir susitelkimu buvo 
prisiminti ir pagerbti visi Balfo 
mirusieji: veikėjai, bendra
darbiai, rėmėjai.

Lietuvos ir Amerikos himnus 
sugiedojo solistė G. Antanaitv- 
tė-Ugianskienė. Akomponavo 
pianistė Gladys Leigh.
Balfo direktorius dr. F. skaitė 
paskaitą. Ji buvo kruopščiai pa
ruošta. Siekė net senojo Vilniaus 
Jaikus. Jos turinys — socialinė 
globa. Ar šiame minėjime ši 
ilgoka paskaita buvo būtina, 
turbūt nebūsim vienos nuomo
nės.

Meninę dalį pasigėrėtinai atli
ko solistė G. Antanaitytė-Ugians- 
kienė. Pirmame išėjime ji pa
dainavo šias dainas: V.K. Banai
čio — Anksti rytą , A.Z. Vismi
no — Oi tai dėkui močiutei,
M. Alslebinaitės — Užnemunie- 
čių daina, J. Karnavičiaus — O 
naktuže (arija iš Gražinos ope
ros). Antrame išėjime: V. Jurgu- 
čio — Čia Lietuva, K. Kavecko 
— Jei gyvenimas sapnas, B. 
Budriūno — Rudenėlį, A. Vana
gaičio -—Ašarėlės ir J. Karnavi
čiaus — Ką veiki dabar (arija iš 
Gražinos operos). Po arijos dvi 
jaunos mergaitės solistei įteikė 
gėlių puokštę. Suprantama, 
klausytojai plojimais reikalavo 
“priedo”. Solistė tą klausytojų 
norą patenkino, padainuodama 
Schuberto kūrinėlį, Pamylėjau 
vakar ir Kur banguoja Nemunė
lis.

Akomponavo pianistė Gladys 
Leigh, ir atrodo, kad jai lengvai 
tai sekėsi.

Nors tokioj trumpoj ir vien iš 
lietuvių kompozitorių sudarytoj 
programoj solistė negalėjo pil
nai atskleisti savo vokalinio pa- 

rūpintis 20 amžiaus pradžioj, 
nes nepatogu buvo žmonėm va
žinėti pamaldų į Ne\v Yorką ar 
į Elizabethą. Pradžioje tam rei
kalui buvo surinkta 700 dol. 
Kun. B. Žindžius 1908 atvyko iš 
Elizabetho ir paragino žmones 
steigti lietuvišką parapiją. Prie 
šio sumanymo prisidėjo Hobo- 
keno, Union City, N. Bergeno, 
VV. New Yorko ir Cliffside’s 
lietuviai.

Prašymą pasirašė apie 400 
šeimų ir 200 viengungių. 1910 
balandžio 4 parapijos reikalais 
rūpintis pavesta Bayonnės kle
bonui kun. M. Šedvydžiui. 1912 
klebonu buvo paskirtas kun. 
Juozas Raštutis. Jo pastangomis 
nupirktas apleistas teatro namas 
ir pritaikytas bažnyčiai. Už pa
statą sumokėta 11,000 dol. Nuo 
1913 rugsėjo mėnesio pradėta 
laikyti pamaldos ir vesti užra
šai. Parapija pavadinta Šv. Onos 
vardu.

Tuo metu parapijoje veikė 
Algirdo, Šv. Jurgio, Šv. Jono 
Krikštytojo draugijos, kurios pri
sidėjo prie bažnyčios įrengimo. 
Suorganizuotas ir choras, 
kuris veikė labai ilgą laiką; 
likvidavosi, kai kvartale pasi
darė nebesaugo.

Pradžioje parapijai priklausė 
130 šeimų. 1918 klebonu paskir
tas kun. J. Krasnickas. Jis savo 
lėšomis nupirko namą ir pritai
kė klebonijai. 1926 išvykdamas į 
Lietuvą, namą dovanojo parapi
jai.

Vyčių kuopa 124 čia buvo į- 
kurta 1930, kun. S t. Stonis 1936- 
1939 suorganizavo 5 bažnytines 
draugijas. 1955 parapijai pri
klausė 544 parapiečiai. Tais me
tais buvo įkurta ir LB apylin
kė, kuri turėjo 50 narių. Nuo 
1949 metų atvyko 10 lietuvių 
tremtinių šeimų. Sumažėjus dar
bam, visi ėmė keltis kitur. Taip 
parapija ir sunyko.

Solistė Genė Antanaitytė- 
Ugianskienė dainuoja Phila- 
delphijoje, minint Balfo 
skyriaus 30 metų veiklą.
Nuotr. K. Čikoto

jėgumo, bet, ką girdėjom, buvo 
miela klausyti. Ji turi stiprų 
dramatinį sopraną, gerai valdo
mą ir gana plataus diapazono 
balsą. Atrodo, yra pagavusi ir 
liaudies dainų dvasią. Šalia vo
kalinio, neabejotinai ji turi ir 
vaidybinį talentą. Vaidybinis 
elementas jai padeda sudaryti 
ryšį su auditorija. Jos laikysena 
scenoj yra reto grožio. Reikia 
nuoširdžiai jai palinkėti, kad ji

Jersey City lietuvių Šv. Onos bažnyčia, nupirkta 1912, pa
maldos pradėtos 1913 rugsėjo mėn. Š. m. gruodžio 3, parapijai 
sunykus, uždaryta ir parduota metodistam.

HARTFORD, CONN.
Pagerbtas muz. J. 

Petka itis

LAP klubo salėj spalio 13 
buvo įdomus muz. Jurgio Pet- 
kaičio 25-rių metų muzikinės 
veiklos Hartforde paminėjimas 
— jo pagerbimas, surengtas 
Hartfordo organizacijų sam
būrio. Į šį pobūvį susirinko 250 
žmonių. Tai buvo pietūs — ban
ketas.

Muz. Jurgį Petkaitį ir Ireną 
Petkaitienę prie garbės stalo 
atlydėjo chorų atstovai — Gra
žina Pileikienė ir Petras Sima- 
nauskas. Banketą atidarė dr. Alf. 
Stankaitis. Nušvietęs dienos 
prasmę, pakvietė visus sugie
doti solenizantam “Ilgiausių 
metų”. Klebonas kun. Juozas 
Matutis klubo pakviestas palai
minti pietus. Paskui visi buvo 
paprašyti pasivaišinti.

Publikai užkandus, dr. Alf. 
Stankaitis^ pasakė pagrindinę 
kalbą, nušviesdamas J. Pet- 
kaičio muzikinę veiklą ir jo 
charakterio bruožus — nuošir
dumą, paprastumą ir pasiaukoji
mą lietuviškai dainai. Kalbėtojas 
iškėlė ir lietuviškos dainos 
reikšmę lietuvių tautai. Be to, 
priminė, kad šiais metais sukan
ka 50 metų nuo pirmosios lietu
vių dainų šventės Kaune, Vilei
šio aikštėj, kur dalyvavo 80 
chorų su 3,000 dainininkų.

Paskui buvo įteikta soleni
zantam dovana: lietuviškas odi
nis albumas su visų organiza
cijų atstovų parašais ir vokas su 
“nuotrupomis”. Dovaną įteikė 
Danguolė Banevičienė ir An
tanas Mockus.

Po to buvo sveikinimai. Kal
bėjo kun. Juozas Matutis, prof. 
Vyt. Marijošius, Tėvynės Garsų 
lietuvių radijo valandos vedėjas 
Algimantas Dragūnevičius, tei- 

pilnai išnaudotų savo talentus ir 
pasiektų tai, ko siekia.

Trečioj daly buvo sveikini
mai ir aukų įteikimas. Sveikino 
organizacijos ir pavieniai as
menys. Kadangi po koncertinės 
dalies svečiai pradėjo vai
šintis, tai ši dalis praėjo bend
rame ūžesy.

Veikė ir loterija. Vienas iš ver
tingiausių fantų buvo dail. J. 
Paukštienės paveikslas; jį lai
mėjo M. Vasienė.

Pasišokta ir pasivaišinta.
Minėjimas buvo suruoštas 

gražiai, rūpestingai. Scena pui
kiai dekoruota. Svečių atsilankė 
apie 100.

Kariuomenės šventės 
minėjimas

Vietos ramovėnai lapkričio 24 
suruošė kariuomenės šventės 
minėjimą.

Mišias už žuvusius karius , 
partizanus ir šaulius aukojo kun.
K. Sakalauskas.

Kruopščiai paruoštą ir turinin
gą paskaitą skaitė svečias iš 
Nevv Yorko, buvęs Lietuvos ka
riuomenės karininkas A. Vak
selis.

Po paskaitos buvo vaišės. Da- 
lvviu — apie 100.

Ad.G. 

sėjas Pranas Mončiunas ir dr. 
Petras Vileišis.

Raštu sveikino Vargoni
ninkų Draugijos vardu Mykolas 
Cibas. Savo vardu sveikino Jo
nas Bernotas, papildydamas J. 
Petkaičio muzikinės veiklos 
reikšmę Hartforde, su juo bend
radarbiaujant. Prieš kurį laiką, 
kai J. Bernotas buvo Hartfordo 
lituanistinės mokyklos vedėjas, 
J. Petkaitis mokykloj dėstė dai
navimą, o kai J. Petkaitis buvo 
lietuvių radijo valandos ve
dėjas, J. Bernotas, jo pakviestas, 
skaitė per radiją paskaitėles kal
binėmis ir kitomis temomis. Tai 
malonus sutapimas.

Visiem jį sveikinusiem muz. 
J. Petkaitis širdingai padėkojo. 
Jis dar padėkojo ir per radiją.

Dr. Alf. Stankaitis banketą 
puikiai vedė. Gi aktorius Vita
lis Žukauskas, kuris čia buvo 
specialiai pakviestas, visur nuo

sekliai savo įdomiu humoru įsi
terpdamas, visus linksmino.

Jonas Bernotas

TORONTE
Gražus prisiminimas

Svetainėj esančių lietuvių tar
pe vienas vyras reiškia savo nu
sistebėjimą dėl Prisikėlimo pa
rapijos pamaldų. Bažnyčioj šį 
sekmadienį buvę tiek daug žmo
nių, kad jis, kiek vėlindamasis, 
vos begavęs sėdimą vietą. O 
mišias aukoję net trys kunigai. 
Dėl to jam esą įdomu, kokios 
ten galėjo būti iškilmės ar ypa
tingos pamaldos.

Greta sėdįs kaimynas, tai iš
girdęs, pasisiūlo paaiškinti. Sa
ko, kad būtų buvę geriausia, 
jei klausėjas būtų pasiėmęs prie 
bažnyčios durų padėtą savaitinį 
biuletenį. Ten buvę viskas para
šyta. O jei, būdamas bažny
čioj, jis būtų atidžiau pažiū
rėjęs į priekinius suolus, ten bū
tų pamatęs uniformuotus skau
tus. Dėl to sumažėjusi bažny
čioj vieta, kad Torontas turėjęs 
daug svečių, suvažiavusių į 
skautų vadų pasitarimą. Skautų 
vadai buvę atvykę iš įvairių 
Kanados ir JAV vietovių. O vie
nas, pamokslą sakęs kun. H. Šul
cas, buvęs atskridęs net iš Bra
zilijos.

Toliau kalbėdamas, aiškinto
jas sako, kad ir jam tai buvęs 
ypatingas sekmadienis. Šio 
skautų suvažiavimo proga jis pa
tyręs malonią staigmeną. Tokią 
staigmeną, kuri atgaivinusi jau
nystės prisiminimus ir valandė
lei grąžinusi jį į saulėtas tėviš
kės dienas. O buvę taip, kad 
tuoj po pamaldų jis susitikęs su
važiavime dalyvavusį seną pa
žįstamą, skautininką Antaną 
Saulaitį. Tą Saulaitį, kuris buvo 
kilęs iš pasakotojui labai arti
mos šiaurinės Lietuvos vietos. 
Tuomet jis buvęs dar vaikėzas, 
o Saulaitis jau redagavęs Skautų 
Aidą ir ėjęs adjutanto pareigas 
Lietuvos skautų štabe. Jis gerai 
atsimenąs matydavęs Saulaičio 

' nuotrauką ano meto lietuviškoj

Tėvų susirinkimas
Aušros Vartų parapijos patal

pose lapkričio 2 įvyko Aušros 
Vartų lituanistinės mokyklos 
mokinių tėvų susirinkimas. Jį 
atidarė tėvų komiteto pirminin
kė O. Pridotkienė. Dalyvavo ir 
LB apylinkės pirm. V. Židžiū- 
nas.

Aptarti ūkiniai ir finansiniai 
mokyklos reikalai. Nutarta lap
kričio mėnesį po pamokų nuvež
ti vaikus į VVorcesterio mokslo 
muziejų; surengti Kalėdų eglu
tę, kurios programą atliks moki
niai; pavasarį surengti mokyklos 
naudai pietus.

Tėvų komitetas palaiko labai 
glaudžius ryšius su LB apylin
kės valdyba ir bendromis jėgo
mis dirba, kad pajėgtų išlaikyti1 
mokyklą. Gaila, kad ne visi tėvai 
leidžia į ją savo vaikus.

Padėka Aušros Vartų parapijos 
klebonui kun. A. Volungiui, ku- 

periodikoj. Ypatingai mielai at
simenąs, kad redaktoriaudamas 
Saulaitis persiųsdavo į tėviškę 
daug laikraščių ir žurnalų. Sau
laičio motinėlė, ateidama su rei
kalais į miestelį, užsukdavo ir į 
šio pasakotojo tėviškę. Ji paste
bėjo, kad jis, jaunasis paauglys, 
domisi spauda. Tai patyrusi, ji 
kiekvieną kartą, atsiėmusi iš 
pašto, palikdavo jam pasiskaity
ti pluoštą laikraščių. Iš tuometi
nės spaudos geriausiai jis atsi
menąs iliustruotus žurnalus Ka
rį, Trimitą ir Skautų Aidą. Vė
liau labiausiai pamėgęs Skautų 
Aidą; gal dėl to, kad ir pats 
tapęs skautu. O skaitydamas 
Skautų Aide ilgesniu tęsiniu 
ėjusį nuotykių aprašymą “Auto 
be užpakalinės šviesos”, jis ir 
pats pamėginęs plunksną. Ir ką 
jūs pasakysit? Redaktorius neiš
metė jo rankraščio, bet išspaus
dino. Tai ir buvęs jo pirmutinis 
beletristinis bandymas.

Jis yra keletą kartų buvęs ir 
Saulaičio tėviškėj. Ar Saulaičiui 
atvykus iš Kauno ir ten sve
čiuojantis, ar tik šiaip, vie
nam patraukus prie Mūšos pa
žuvauti ir ten užėjus apsilanky
ti. Kartą žiemos metu, kažkokia 
proga traukiniu iš Kauno atva
žiavus Saulaičiui, jis pasikinkęs 
arklį į roges ir nuvežęs retąjį 
svečią į jo tėviškę. O vėliau, 
Saulaičiui jau vedus ir vasaros 
metu kartą iš geležinkelio sto
ties su žmona einant į tėviškę, 
paauglys netikėtai jį ir ją suti
kęs miestely. Pasisveikinęs su iŠ 
Kauno atvykusiais svečiais, jis 
buvęs supažindintas su jaunąja 
ponia. Jam padarę keistą įspūdį, 
kai jis sužinojęs, kad jaunoji 
žmona mokytojauja gimnazijoj 
ir dėsto anglų kalbą. Toji anglų 
kalba jam, paaugliui, pasirodžiu
si neaprėpiama sąvoka. Ir tą mo
kytoją jis palaikęs kažkokia 
nepaprasta ir nesuprantama bū
tybe. Nors ji kalbėjusi puikiai 
lietuviškai.

S. Pranckūnas 

Kennebunkporto vienuolynas Kalėdų šventėje 
sveikina savo geradarius, vasarotojus ir bičiulius, 
linkėdamas palaimiu 1975 metų, ypač gražios vasaros 
atostogoms pas mus.

M

0K

T. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.

Vienuolyno vyresnysis

Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
linkim visiems parapiečiams.

T. Jonas Dyburys, O.F.M.
T. Gabrielius Baltrušaitis, O.F.M.

Šv. Jurgio parapija 
Rochester, N.Y.

ris ir šiemet duoda puikias patal
pas mokyklai nemokamai.

-o-
Moterų Sąjungos 5 kuopa lap

kričio 3 Šv. Kazimiero parapijos 
salėje turėjo susirinkimą. Po 
susirinkimo pirm. J. Mack ini
ciatyva atvyko du miesto polici
jos pareigūnai. Vienas iš jų kal
bėjo apie šių dienų plėšikavi
mus ir vagystes. Antras rodė 
skaidres, aiškino, kaip tie plėši
kavimai ir vagystės vyksta ir 
kaip geriau apsaugoti nuo jų 
savo namus.

Kun. Jonas Bakanas yra susir
gęs ir guli Šv. Vincento ligoni
nėj. Jis gyvena kunigų poilsio 
namuose, bet daug padeda Šv. 
Kazimiero parapijos, o kartais ir 
Aušros Vartų parapijos kunigam.

Marija Miner, Šv. Kazimiero 
parapijos tretininkių vicepirmi
ninkė, su ekskursija yra išvy
kusi į Šventąją Žemę. Iš ten 
siunčia sveikinimus.

Kalėdinis pobūvis, rengiamas 
Moterų Sąjungos 5 kuopos, į- 
vyks gruodžio 7, šeštadienį, po 
vakarinių mišių ir susirinkimo.

Maironio Parko pastatai jau 
užbaigti. Jų oficialus atidarymas 
įvyks gruodžio 8, sekmadienį. 1 
vai. p. p. Amerikos ir Lietuvos 
vėliavų pakėlimas; 1:15 vai. 
kaspino perkirpimas; 3 vai. pro
grama, kurią atliks tautinių šo
kių grupė iš Bostono, vadovauja
ma Onos Ivaškienės. Po progra
mos šokiai. Veiks virtuvė ir barai 
abiejose salėse. Vaišins Mairo
nio Parko šeimininkė E. Kauše- 
vičienė su padėjėjomis. Daly
vaus Shrevvsburio ir VVorceste- 
rio miestų valdžios atstovai, ap
linkinių lietuvių kolonijų sve
čiai. Lietuvių Labd. Maironio 
Parko Draugijos valdyba, kurios 
pirmininkas yra K. Adomavičius, 
kviečia visus Naujosios Anglijos 
lietuvius dalyvauti oficialiame 
Maironio Parko atidaryme ir ta 
proga pasidžiaugti. Pagrindinis 
Maironio Parko atidarymas 
įvyks po žiemos šalčių, 1975 
balandžio 4-5-6.

Aušros Vartų lituanistinė mo
kykla gruodžio 22, sekmadienį, 
Aušros Vartų parapijos salėj ren
gia Kalėdų eglutę su įvairia pro
grama ir vaidinimėliu. Progra
mą atliks visi mokiniai. Tos mo
kyklos tėvų komiteto iniciatyva 
lapkričio 16 mokiniai buvo nu
vežti į VVorcesterio gamtos mu
ziejų. Išvažiavimas buvo paves
tas suorganizuoti tėvų komiteto 
narei E. Pranckevičienei. Jame 
dalyvavo ir pirm. O. Pridotkie
nė, taip pat ir mokytoja B. Mi
liauskaitė.

Simui Kudirkai ir jo šeimai 
aukų rinkimu rūpinasi LB VVor
cesterio apylinkės pirmininkas 
V. Židžiūnas.

Kun. Albinas Yankauskas po 
ligos yra sustiprėjęs. Paskirtas 
Šv. Stepono parapijos klebonu 
VVorcestery.

K
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VLIKO SEIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

laitis, Rytų ir Vidurio Europos 
Krikščionių Demokratų Unijos 
atstovas.

Toliau tęsiant darbotvarkę, 
buvo Vliko tarybos ir valdybos 
veiklos apyskaitiniai praneši
mai. Tarybos pirmininkui Sta
siui Žadeikiui negalėjus atvykti, 
jo pranešimą perskaitė Vytautas 
Banelis. Dr. Valiūnas, Vliko pir
mininkas, kalbėjo apie tarptauti
nę padėtį ir Vliko veiklą; Jurgis 
Valaitis kalbėjo apie veiksnių 
darbo konferenciją. Po jų pra
nešimų buvo paklausimai, į ku
riuos buvo atsakyta.

Po pietų pertraukos buvo pra-

SAVAITĖS 
ĮVYKIAI ;

(atkelta iš 1 psl.)
Prancūzijos prezidentas Va- 

lery d’Estaing patvirtino Brež
nevui, kad jos politika Sov. Są
jungos atžvilgiu liks nepasikei
tusi. Jis pažadėjo stambius in
vestavimus technologijos srityje 
ir pasirašė 5 metų ūkinio bend
radarbiavimo paktą. Bendrame 
komunikate paskelbė, kad jų 
pasitarimai davę svarbių akstinų 
taikai Europoje išlaikyti, ir kvie
tė paskubinti 35 valstybių gal
vų susitikimą Europos saugumo 
ir bendradarbiavimo konferen- 

( cijai užbaigti.
Aleksander Solženicyn buvo 

nuvykęs į Švediją 1970 m. jam 
suteiktos Nobelio premijos me
dalio pasiimti. Savo kalboje jis 
pažymėjo, kad premija jį iš
gelbėjusi nuo žiauraus perse
kiojimo ir leidusi jam pasakyti 

, tai, kas antraip būtų buvę ne
įmanoma.

D. Britanijos ekonominiai 
sunkumai dar padidėjo, kai Sau- 
di Arabija atsisakė priimti anglų 
svarus tarptautiniams mokė
jimams.

101-jų Canterbury arkivys
kupu ir 65 mik anglikonų baž
nyčios galva buvo prisaikdintas 
Yorko arkivyskupas dr. Donald 
Coggan.

Buvęs Kipro prezidentas arki- 
vysk. Makarios grįžo į Kiprą, 
buvo iškilmingai sutiktas ir pri
žadėjo priešintis Kipro pada
linimui, tačiau sutiko, kad dery
bos tarp atskirų vietovių gyven
tojų pasikeitimo reikalu ir toliau 
vyktų.

Venecuela pranešė, kad sau
sio 1 d. ji nusavins geležies 
rūdos pramonę, priklausiusią 
JAV United Statės Steel ir 
Bethlehem Steel bendrovėms.

Argentinos prezidentė Isabel 
Martinez de Peron paprašė 
kongreso suteikti jai plačias tei
ses kovojant su krašte siau
čiančiais teroristais.

Etiopijos karinė vyriausybė 
pakeitė 14 vadovaujančių poli
tinių ir karinių postų viršinin
kus ir pradėjo viešai teisti buvu
sius aukštus pareigūnus.

Irako prezidentas Ahmed 
Hassan al-Bakr, tarpininkavęs 
tarp valdančios Bath partijos ir 
kariuomenės, yra kritiškai susir
gęs.

Danijos min. pirm. Paul Hart- 
ling, neradęs savo ekonominei 
politikai pritarimo, paskelbė— 
naujus parlamento rinkimus 
sausio 9 d.

Rodezijos min. pirm. Smith 
susitarė su juodaisiais naciona
listais nutraukti ginkluotus 
veiksmus ir derėtis dėl juodųjų 
įtraukimo į krašto valdymą.

Izraelio teismas nuteisė grai
kų katalikų arkivyskupą Hila- 
rion Capacci 12 metų kalėjimo 
už slaptą ginklų gabenimą arabų 
teroristams. Popiežius Paulius 
VI dėl to pareiškė savo skaus
mą ir susirūpinimą.

Graikija balsavimo būdu pa
naikino monarchiją ir pasiskelbė 
respublika.

Izraelio min. pirm. Itzhak Ra- 
bin pareiškė, kad Izraelis yra pa
siruošęs toli siekiantiems komp
romisams sienų su arabais klau
simu, tačiau niekad nesutiks 
grįžti į prieš 1967 m. turėtas 
sienas.

Per paskutinius 10 metų JAV 
atskiros valstijos ir savivaldy- 
binės įstaigos kasdien pa
samdydavo po 1200 tarnautojų.

dėtas antras seimo posėdis, ku
riame apie Vliko informacijas 
kalbėjo vicepirmininkas Juozas 
Audėnas, apie finansus—vice
pirm. Aleksandras Vakselis, 
Tautos Fondo vicepirm. Zeno
nas Jurys ir Tautos Fondo Ka
nados atstovybės pirmininkas 
Augustas Kuolas. Pastarasis, tar
damas sveikinimo žodį, pain
formavo apie Kanados Tautos 
Fondo atstovybės veiklą ir, kaip 
jos sėkmingumo įrodymą, 
pridėjo 18,000 dol. čekį. Jam 
buvo sukeltos didžiulės ovaci
jos.

Vakare buvo vakarienė-kon- 
certas. Dalyvavo apie 400 asme
nų. Dr. Valiūnas susirinku
siem kalbėjo apie Vliką, kaip 
vyriausią Lietuvos laisvinimo 
organizaciją, ir pristatė Simą 
Kudirką, kuris buvo sutiktas 
triukšmingomis ovacijomis. Ku
dirka visus pasveikino, dėkoda
mas, kad jam ir šeimai buvo pa
gelbėta ištrūkti iš sovietinio 
pragaro, ir trumpai paryškino, 
kas ir koks tas sovietinis praga
ras yra. Jį sveikino ir jam dova
ną įteikė ukrainietis Konrad Hu- 
sak ir prel. Vytautas Balčiūnas 
(įteikė vienuolika tomų savo re
daguotos knygų serijos “Krikš
čionis gyvenime”). Jadvyga Tu- 
mavičienė ir Antanina Au- 
kuopos vardu įteikė 100 dol. 

čekį.

Meninėj programoj pasirodė 
solistė Birutė Ona Aleksaitė, 
gražiai, padainavusi keletą liau
dies dainų ir operos arijų. Jai 
akomponavo muz. Vytenis Va- 
syliūnas.

Seimui ruošti komiteto vice
pirmininkui Aleksandrui Čap
likui pakvietus, visai vakaro pro
gramai vadovavo Mykolas 
Drunga.

Seime dalyvavo 38 atstovai iš 
14 Vliką sudarančių grupių.

(Elta)

JAV LB 
KRAŠTO 

VALDYBOS 
INFORMACIJOS

— Algimantas Gureckas, JAV 
LB krašto valdybos ryšininkas 
su Valstybės departamentu, res
publikonų partijos senate vie
nam iš vadų, senatoriui Robert 
P. Griffin, pasiuntė laišką, pro
testuojantį prieš Sovietų aukštus 
muitus siuntiniam į pavergtą 
Lietuvą. Senatorius Griffin pra
šomas įtaigoti Valstybės ir Pre
kybos departamentus reikalauti, 
kad Sovietai muitus panaikintų 
ar bent juos sumažintų iki priim
tino lygio. Senatorius taip pat 
laiške painformuotas apie JAV 
LB žygius muito klausimu Iž
do departamente, jam pasiun- 
čiant sekretoriui G. P. Shultz 
skirto memorandumo nuorašą.

— Respublikonų tautybių ko
miteto banketo metu Philadel- 
phijoj spalio 23 specialiu Mr. 
Republican žymeniu buvo pa
gerbtas JAV LB krašto valdybos 
vicepirmininkas dr. Antanas W. 
Novasitis. Žymuo skirtas už sėk
mingą respublikonų partiją re
miančių tautinių grupių suorga
nizavimą ir jom vadovavimą. Žy
menį įteikė respublikonų parti
jos Philadelphijoj pirmininkas 
Wm. Devlin. Dr. A. Novasitis 
taip pat yra ir JAV tautinių 
grupių centrinio komiteto, vado
vaujamo kongr. E. Derwinski, 
vicepirmininkas.

— The Philadelphia Inųuirer, 
milijoninio tiražo dienraštis, 
lapkričio 20 laidoj išspausdino 
Harold J. Wiegand straipsnį, 
aprašantį JAV LB krašto valdy
bos vicepirmininkės ir LB in
formacijos tarybos vadovės Auš
ros Mačiulaitytės-Zerr pastan
gas laisvinant Simą Kudirką. 
Straipsny suminėtos ir kitų LB 
veikėjų pastangos, pažymint, 
kad Philadelphijoj yra LB 
krašto valdybos būstinė. Mini
ma kongr. R. Hanrahan ir šen.
H. Scott talka Kudirkos reikale. 
Pažymėtina, kad prieš’ketverius

Prof. J. Brazaičio šermenyse. Iš k. velionio dukra Marija Brazaitytė-Matulionienė, 
kun. V. Dabušis, A. Kazickienė, už jų prie sienos — P. Dulevičius, dr. St. Bačkis, dr. J. Kazic
kas, A. Vasaitis, K. Čiurlys, dr. R. Čiurlienė. J. Ivašauskas, P. Ivašauskienė, V. Ja
nuškevičienė. Nuotr. V. Maželio

ŠIAURĖS AMERIKOS 
JAUNIMO ANTRASIS 

SUVAŽIAVIMAS

Rochesterio jaunimas — juda, 
kruta. Jau seniai ruošiamės II- 
jam Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suvažiavimui, 
kuris įvyks Rochesteryje gruo
džio 28-31 dienomis. Ketinam 
priimti atvykstantį jaunimą nuo
širdžiausiu, draugiškiausiu bū
du, kas pridera mažai lietuvių 
kolonijai.

Į Šiaurės Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Sąjungos suvažiavimą 
kviečiamas visas lietuvių jauni
mas; ypač Sąjungų atstovai iš 
Kanados ir JAV, ir bendrai jau
nimas, susidomėjęs lietuvių 
veikla Šiaurės Amerikoje ir atei
nančiu III Pasaulio Lietuvių 
Jaunimo Kongresu, įvykstančiu 
Pietų Amerikoje.

Suvažiavimo tikslai dvejopi. 
Sustiprinti Jaunimo Sąjungos 
mintį tiek Kanadoje, tiek jung
tinėse Valstybėse. Antrasis tiks- 

metus tas pats žurnalistas LB pa
stangas Kudirką išgelbėti aprašė 
straipsny “Mrs. Zerr Goes to 
VVashington”. Naująjį straipsnį 
šen. Scott ir kongr. L. Cough- 
lin dėka persispausdino Con- 
gressional Record.

— Inž. Algimantas Gečys, JAV 
LB visuomeninių reikalų ta
rybos pirmininkas, LB krašto 
valdybos vardu pasiuntė laišką 
kongr. Joshua Eilberg, atmetantį 
JAV imigracijos tarnybos pa
skelbtus kaltinimus 1941 metų 
Lietuvos sukiliminės vyriausy
bės nariam. Laiške taip pat pa
sisakyta prieš kongr. Eilbergo, 
kaip JAV Atstovų Rūmų imigra
cijos — natūralizacijos pakomi
sės pirmininko, iškeltą Valsty
bės departamentui siūlymą 
kreiptis į Sovietus su prašymu 
surasti liudininkus apkaltinimui 
žydų naikinimu JAV-ėse gyve
nantiem nusikaltėliam. Šiomis 
dienomis gautas kongr. Eilbergo 
laiškas, kuriuo pranešama, jog 
savo štabui pavedęs “klausimą 
ištirti”.

— Chicagoj lapkričio 30 — 
gruodžio 1 įvykusiame JAV LB 
Chicagos, Michigano ir Ohio 
apygardom priklausančių apy
linkių valdybų pirmininkų suva
žiavime iš Philadelphijos buvo 
nuvykę JAV LB krašto valdybos 
nariai — pirmininkas J. Gaila 
ir vicepirmininkai B. Raugas ir 
Al g. Gečys.

— St. Rudys, JAV LB švietimo 
tarybos pirmininkas, lituanisti
nių mokyklų vadovam ir tėvų 
komitetam yra išleidęs aplink
raštį, kuriuo kviečia mokinius 
rinkti aukas Simo Kudirkos fon
dui.

— Congressional Record lap
kričio 18 laidoj išspausdino 
Izabelės Stončienės, LB Gage 
Parko apylinkės pirmininkės, 
laišką, dėkojantį kongr. R. Han
rahan už rūpestį laisvinant Simą 
Kudirką. Laiške taip pat pami
nėta, jog LB apylinkėj renka
mos aukos pagelbėti Kudirkos 
šeimai.

las — pradėti sąmoningai ruoštis 
artėjančiam III PLJK Pietų 
Amerikoje. Kongresas bus kitų 
metų pabaigoje.”

Suvažiavimo registracijos an
ketos jau išsiųstos atstovams bei 
kitam jaunimui; negavęs an
ketos gali prisiųsti laiškelį arba 
paskambinti, pranešant svar
biausią informaciją: vardą, pa
vardę, adresą, telefono numerį, 
atvykimo datą, atvykimo prie
monę; jeigu atvyktumėt lėktuvu 
ar autobusu, ar reikia pasitikti 
(autobuso, lėktuvo kompanijos, 
lėktuvo skrydžio numerį); taip 
pat ar parūpinti nakvynę priva
liai ar viešbutyje (jeigu norėsi
te nakvoti privačiai, prašome 
atsivežti miegmaišius). Skam
binkite ar rašykite Registracijos 
komisijai: Juozas Laukaitis, 88 
Requa Street, Rochester, N.Y. 
(716) 266-6782.

Anketą prašpme išsiųsti ga
limai greičiau, bent iki gruodžio 
22-tros. Su anketa prašome siųs
ti registracijos mokestį ($25.00) 
čekiu arba pinigine perlaida. 
Už suvažiavimo registracijos 
mokestį ($25.00) gaus lengvus 
pusryčius ir karštus pietus ketu
rias dienas, bilietą į susipažini
mo baliuką penktadienio vaka
re, vakarinių programų įėjimo 
bilietus bei Naujų Metų baliaus 
bilietą. Naujų Metų balius ruo
šiamas kartu su Rochesterio 
Liet. Bendruomene.

Numatytos vakarinės progra
mos: šeštadienio vakare — Leo
no Barausko su sūnum Andriu
mi spektaklis, po to smagūs šo
kiai; sekmadienio vakare — Si
mo Kudirkos priėmimas; pir
madienio vakare — (tentatyviai)' 
filmas; antradienio vakare — 
Naujų Metų balius.

Suvažiavimas bei vakarienės 
programos įvyks Šv. Jurgio para
pijos salėje, 555 Hudson Ave
nue. Atvykusiems penktadienį, 
bus ruošiamas susipažinimo ba
liukas Krokių namuose.

Ruošos komisijai priklauso se
kantys asmenys: Aleksas Gečas 
—patarėjas, Jūratė Krokytė — 
pirmininkė, Juozas Laukaitis — 
registracijos bei finansų ve
dėjas, Danutė Staškevičiū- 
tė — vietos paruošimo ve11- 
deja, Elzbieta Chromanskytė 
maisto ruošos vedėja, Rūta II- 
gūnaitė ir Kristina Sabalytė — 
nakvynių bei transportacijos 
vedėjos. Taip pat talkininkauja 
visas Rochesterio jaunimas.

Dėl tolimesnių žinių sekite 
spaudą arba kreipkitės šiuo ad
resu: Jūratė Krokytė, 69 Fern 
Castle Drive, Rochester, N.Y. 
14622 (716) 544-3468.

Rochesterio jaunimas stropiai 
dirba, jūsų laukia!

Ruošos komisija

— V. Kamantas, K. Laukaitis 
ir A. Buinevičius, veiklūs JAV 
LB Lemonto apylinkės darbuo
tojai, Lietuvos klausimu nuo
sekliai informuoja JAV At
stovų Rūmų narius J.N. Erlen- 
born, R.P. Hanrahan, C. Col- 
lins ir E. Derwinski. LB apy
linkių ir Talkos Lietuvai komi
sijų narių artimi santykiai su 
Kongreso nariais labai palengvi
na LB visuomeninių reikalų Ta
rybos pastangas Kongrese anga
žuojant talkininkus pavergtos 
Lietuvos reikalui.

MIELOS SESĖS IR
Įbroliai lietuviai

Šventų Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga nuoširdžiai sveiki
name visame pasaulyje paskli
dusius lietuvius ir linkime lai
mingos bei gražios ateities. 
Kviečiame pamiršti skirtumus 
ir vieningai jungtis į darbą mū
sų didiesiems tikslams.

Užgimęs Išganytojas teatneša 
laisvę mūsų pavergtai Tėvynei, 
ir tegrįžta į pasaulį tiesa, ramy
bė bei taika. O Naujieji Metai 
tebūna nešesni mūsų darbais, 
tesuartina jie mus arčiau prie 
vienas kito, tampresniais ryšiais 
tesuriša mus su priespaudą ken
čiančia tauta bei broliais Sibiro 
tremtyje.

Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Valdyba

MIAMI, FLA. 
KŪČIOS

Lietuvių klubo salėje rengia
mos Kūčios gruodžio 24 d., 7 
v.v. Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami dalyvauti. Klubo ad
resas: 3655 NW 34 Str., Miami, 
Fla. 33142. Tel. 635-4331. Bus 
pradėta punktualiai. Susirinkti 
reikia 6:30 v.

Kas nori sėdėti prie vieno sta
lo, turi užsisakyti stalą 10 asme
nų iki gruodžio 22 šiais telefo
nai š: Šilo 864-1329, Kodatienės 
— $66-3044. Kūčių auka vai
kams nuo 6 iki 12 metų — 3 
dol., vyresniems — 5 dol.

Kas liks nuo Kūčių išlaidų, 
bus atiduota Balfui. Kūčių vaka
rienei vadovaus Kunigunda 
Kodatienė.

Po Kūčių 10 vai. vakare (iš
pažintys 9 vai.) čia pat Ukrai
niečių salėje (3595 NW 35 St.) 
bus lietuviškai iškilmingos pa
maldos, kurias celebruos ir pa
mokslą pasakys prel. Jonas Bal
konas.

Per mišias solistė Ona Blan- 
dytė-Jameikienė giedos solo. 
Muz. Antanas Linas akompo- 
nuos ir vadovaus visų lietuviš
kai giedamoms giesmėms.

Petras Šilas

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Kas yra naciškas 
chuliganas?

Šį laišką rašydamas, turiu 
malonią pramogą.

Prieš dvidešimt penkerius 
metus mano apdainuotas A. 
Bimba, neseniai Darbininke 
perskaitęs mario rašinį apie Br. 

Railą, savo redaguojamoj bol
ševikinėj Laisvėj gruodžio 6, 
tarp kitko, mane pavadino naciš
ku chuliganu.

Turiu malonią pramogą paste
bėti, kad tas pavadinimas prie 
manęs nelimpa. Jis bumeran
gu atšoką į patį A. Bimbą, tik
rąjį nacišką chuliganą, jau 1939 
pritarusį nacių sandėriui su bol
ševikais, kuriuo buvo pradėtas 
antrasis pasaulinis karas ir pa
vergtos Pabaltijo tautos.

Leonardas Žitkevičius

— Lietuvių Rašytojų Draugi
jos N.Y. ir N.j. apylinkių narių 
susirinkime, įvykusiame gruo
džio 14 Kultūros Židiny, dau
giausia buvo paliestas bendra
darbiavimas “Kontinento” žur
nale. Žurnalą leidžia Solženicy
nas bei kiti Rytų Europos in
telektualai disidentai ir talkon 
kviečia lietuvius, ypač rašytojus.

— Tėv. dr. Tomas Žiūraitis,
O.P., gyv. Washingtone, D.C., 
sunegalavus širdžiai, paguldytas 
į ligoninę.

— Sao Paulo arkivyskupijos 
imigrantų metinėj dienoj gruo
džio 1 lietuviam kunigam atsto
vavo J. Šeškevičius ir A. Sau- 
laitis, o meninę programą atliko 
J. Lukoševičiaus vadovaujamas 
“Nemunas” ir “Rūtelė” kurią 
globoja E. Bacevičius ir moko 
R. Bilevičius. Iš viso dalyvavo 
20 įvairių tautybių kapelionų, 
o koncerte keliolika tautu tauti
nių šokių grupei bei chorų.

— Jonas Jasaitis, LB JAV ta
rybos narys ir Balfo gen. sekre
torius, yra JAV LB centro val
dybos pakviestas atstovauti jai 
Čiurlionio galerijos globos ko
mitete vietoj rašytojo A. Kairio, 
parėmusio JAV LB kultūros ta
rybos pirmininko pareigas.

— Lietuvių Televizijos valdy
ba ir direktoriai: Tolius Šlutas, 
Pranė Šlutienė, Justinas Šid
lauskas, Jonas Indriūnas, Char- 
les P. Kai, Vladas Vaitekūnas, 
Eleonora Lukienė, Stasys Patla- 
ba.

— Leonardas Valiukas, Los 
Angeles, Calif., JAV LB visuo
meninių reikalų tarybos prašo
mas, Vaclovo Sevruko badavimu 
reiškiamą protestą prieš tikėji
mo persekiojimą pavergtoj Lie
tuvoj pristatė vietos amerikiečių 
spaudai. Šiuo klausimu ilgokas 
pranešimas su Sevruko nuotrau
ka buvo išspausdintas Los An
geles Times lapkričio 28. L. Va
liukas, penkerius metus vadova
vęs JAV LB informacinei tarny
bai, turi plačius kontaktus ame
rikiečių redaktorių tarpe.

— JAV LB visuomeninių rei
kalų tarybą veik kas dieną pa
siekia prašymai prisiųsti infor
macijos apie Lietuvą ir lietu
vius. Stengiamasi visus prašy
mus patenkinti, nors jaučiama, 
kad, turint centralizuotą, visų“ 
laisvinimo veiksnių remiamą in
formacijos įstaigą, darbą būtų 
galima stipriau išplėsti bei sėk
mingiau atlikti. Štai keli gauna
mų užklausimų pavyzdžiai. Dr. 
Joan M. Maloney (Chatham, 
Mass.) rašo turinti lietuvius se
nelius, siunčia auką Kudirkai ir 
prašo ją reguliariai lietuviškais 
klausimais informuoti. Don 
Banas iš Alaskos nori padėti 
kenčiančiai Lietuvos Bažnyčiai 
ir prašo informacijos. Pierre Ver- 
hye (Florida) interesuojasi par
tizaniniais judėjimais ir prašo 
informacijos apie lietuvius parti
zanus. Helen Morrissey (Los 
Angeles) parašiusi veikalą apie 
Jogailos žmoną Jadvygą ir siūlo 
lietuviam jį pastatyti.

— Kongr. J. V. Stanton infor
muoja JAV LB krašto valdybą, 
kad JAV biudžeto įstaiga į 1975- 
76 fiskalinių metų biudžetą neį
traukusi sumų finansuoti Tautų 
Praeičiai Tirti (Ethnic Heritage 
Studies) įstatymui. Tikimasi, 
kad ateity ši programa vėl bus 
remiama. Tam yra gautas JAV 
Atstovi! Rūmų darbo — sveika
tos — švietimo pakomisės pir
mininko kongr. Daniel Flood 
pažadas. Už programos rėmimą 
stipriai yra pasisakęs ir JAV 
senatorius R. Taft.

— The Evening Bulletin, Phi
ladelphijoj leidžiamas milijo
ninio tiražo dienraštis lapkričio 
8 laidoj išspausdino Danutės 
Pliuškonytės ir Vidos Bendžiū- 
tės laišką redakcijai, dėkojantį 
už vedamąjį straipsnį Simo Ku
dirkos klausimu. Laiško auto
rėm pažymėjus, kad jos esančios 
Philadelphijos LB aukštesnio
sios lituanistinės mokyklos mo
kinės, laikraščio redakcija sulau
kė užklausimų dėl galimybių 
Philadelphijoj mokytis lietuvių 

• kalbos.
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ATNAUJINTAS DARIAUS
IR GIRĖNO PAMINKLAS

Užpraeitą vasarą lankiausi 
Lenkijoj ir turėjau progos aplan
kyti Dariaus ir Girėno pamink
lą Soldino miške.

Mano giminaitė ir apylinkėj 
gyvenanti lietuvaitė su mašina 
nuvežė į laukus, kur ant kalvos 
prie kelių pušaičių stovi Dariaus 
ir Girėno paminklas. Man pasa
kojo, kad vietinių lietuvių pa
minklas yra mažai lankomas, nes 
minėjimai nėra leidžiami.

Pats paminklas mūrinis ir ge
rai išsilaikęs. Tik iš medžio pa
daryta tvorelė ir koplytėlė vėjo 
ir lietaus smarkiai sugadinta. 
Koplytėlę man parūpo ir patai
syti. Ten pat stovėdamos pra
dėjome kalbėti, kaip šis darbas 
galėtų būti atliktas. Mano pažįs
tamos, man išvažiavus, pakvietė 
stalių ir sužinojo, kiek toks dar
bas kainuotų. Iš arčiau pažiū
rėjus dievdirbiui. visos šven

Bronė Lukoševičienė prie Dariaus ir Girėno paminklo 
Soldino miške. Kairėj tarp medžių senoji koplytėlė.

HARTFORD, CONN.
Juozui Leonaičiui 

85-eri metai

Iš ankstesniųjų lietuvių atei
vių E. Hartforde gyvena labai 
mielas žmogus ir nusipelnęs 
visuomenininkas Juozas Leo- 
naitis, kuriam neseniai suėjo 
85-eri metai amžiaus.

Jis gimė 1889 spalio 14 Škė- 
vonių kaime, Birštono valsč. 
Į šį kraštą pirmą kartą buvo at
vykęs 1907 — į Scrantoną, Pa., 
pas savo tetą, krikšto motiną. 
Nors Juozas Lietuvoj buvo pra
mokęs siuvėjo amato, bet teta, 
bijodama, kad jaunuolis “neiš
tvirktų”, neleido jam dirbti pas 
siuvėją ar siuvykloj, bet prista
tė į anglių kasyklas, kuriose jis 
išdirbo apie septynerius metus.

Sužinojęs, kad tėvas yra miręs, 
Juozas pasiryžo vykti į Lietuvą 
padėti motinai, nes ir pinigų 
buvo kiek susitaupęs. Tačiau 
ten buvo neilgai, nes kilo karas. 
Tad, pabuvęs nuo Sekminių iki 
rudens, 1914 spalio mėn. grįžo 
atgal į Ameriką.

Antrą kartą atvykęs, jau dabar 
į Gramby, Conn., iš pradžių 
dirbo prie tabako. Paskui 
persikėlė į Hartfordą ir pradėjo 
dirbti siuvykloj. Šiuo amatu ver
tėsi visą gyvenimą.

1914 vedė IrenąJanuševičiū- 
tę. Juodu susilaukė dviejų duk
terų, Irenos ir Juozapos, ir sū
naus Alberto; juos gražiai užau
gino ir išmokslino. Duktė Ire
na ir sūnus Albertas Švč. Tre
jybės parapinėj mokykloj, tarp 
kitų dalykų, mokėsi ir lietuvių 
kalbos, todėl dar ir dabar gražiai 
kalba lietuviškai. Dukterys ir sū
nus yra sukūrę šeimas, todėl su
kaktuvininkas Juozas Leonaitis 
turi ir vaikaičių, kurie taip pat 
yra baigę mokslus.

Jo žmona mirė 1965. Dabar 
jis gyvena savo -namuose su 
dukra ir sūnum. Duktė ar sūnus 
sekmadieniais jį nuveža į Švč. 
Trejybės lietuvių bažnyčią ir 
kitur.

— Ieškomas Antanas Sedzi- 
niauskas-Cezinauskas, gimęs 
1929. Paskutinį kartą matytas 
Neumuenstery, Vokietijoj, 1946. 
Ieško motina ir brolis iš Lietu
vos. Žiną arba jis pats prašomi 
rašyti: Algiui Prasauskui, 24513 
Faiena Avė., Lomita, Calif. 
90717.

tųjų figūrėlės ir kabantys pa
gražinimai subyrėjo, nes buvo 
supuvę. Už $300.00 dievdirbys 
sutiko naujas figūrėles ir pagra
žinimus iš kieto medžio naujai 
padaryti.

Nesenai gavau pinigų gavimo 
pakvitavimą ir atnaujintos kop
lytėlės nuotrauką, kurią čia įde
du. Dėl saugumo man Lenki
joje talkinusių vardų neminėsiu.

Nuoširdžiai dėkoju New Yor
ko moterų ir kitom organiza
cijom, pavieniam aukotojam, 
kurie taip nuoširdžiai atsiliepė į 
mano prašymą ir sudėjo 314 
dol. Dariaus ir Girėno pamink
lui atnaujinti. Likutis pinigų bus 
skirtas “Laisvės Žiburio” radijo 
ir “Darbininko” pranešimam.

Bronė Lukoševičienė, 
Richmond Hill, N.Y.

Juozas Leonaitis priklausė ar
ba ir dabar priklauso prie Ro
mos Katalikų Susivienijimo, 
Darbininkų Sąjungos, Vilniui 
Vaduoti Sąjungos, kurios skyrių 
jis čia buvo hJ įsteigęs, prie tos 
sąjungos Geležinio fondo, Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoj, 
Našlių Ratelio ir, žinoma, prie 
Švč. Trejybės lietuvių parapijos. 
Jis yra rinkęs anais laikais pa
rašus peticijai VVashingtonui, 
kad Lietuva, būtų pripažinta 
nepriklausoma. Be to, platino ir 
knygas.

Sukaktuvininkas tebėra stip
rus, energingas, judrus. Jis lanko 
susirinkimus, parengimus, ge
gužines, na, dar ir pašoka . . . 
Namie vasarą dirba darže, ap
tvarko namus, o dažnai prisėda 
ir prie savo amato, kam pataisy
damas, kam perdirbdamas dra
bužius.

Reikia palinkėti mielam su
kaktuvininkui Juozui Leonai
čiui taip ir toliau suktis šio pa
saulio rate, būti vis linksmam, 
gerai nusiteikusiam, kaip ir iki 
šiol.

Jonas Bernotas

Juozas Leonaitis, švenčiąs 
savo 85-rių metų sukaktį 
Hartforde, Conn.

BALTIMORE, MD.
Sv. Alfonso mokyklos vaikai 

turėjo savo metinę programą 
gruodžio 15. Parapijos kunigai 
dalyvavo ir klebonas prelatas L. 
Mendelis pasveikino visus, lin
kėdamas visiem linksmų Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų metų.

Šv. Vardo Draugijos nariai tu
rės labai svarbų susirinkimą 
gruodžio 22 Šv. Alfonso mokyk
los kambariuose. Pirmininkas 
Algirdas Veliuona kviečia narius 
gausiai dalyvauti. Bus aptarta 
ateities veikimo planai, ypatin
gai būsimas jaučių balius. Susi
rinkimas prasideda 2 vai. popiet.

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
rengia kalėdinį balių gruodžio 
21 Šv. Alfonso salėj. Rengimo 
komiteto pirmininkė Alberta 
Šalkauskienė kviečia visus na
rius į šį linksmą parengimą. 
Kalėdų senelis įteiks visiem do
vanų. Bus gardžių valgių ir vi
sokiausių gėrimų. Šokiam gros 
orkestras.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Baltimorės Lietuvių sportininkų 
klubas Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj. Vakaras prasidės 
gruodžio 31 9 vai. vak. Šokiai 
nuo 10 vai. iki 2 vai. ryto. Bi
lietai gaunami pas valdybos na
rius. Sportininkai maloniai kvie
čia visus į šį vakarą.

Jonas Obelinis

ANATOLIJAUS KAIRIO 
NAUJAS VEIKALAS 

KARŪNA
Istorinė drama — poema iš 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dai, 3 v. drama, apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos 
valstybės problemas. Trečioji — 
Karūnos vaisiai, 3 v. tragedija, 
sprendžia Mindaugo mirties, o 
kartu ir Lietuvos tragediją.

Viso KARŪNOJE yra 9 veiks
mai, 27 paveikslai, prologas ir 
epilogas, 318 puslapių, kietais 
viršeliais, didelio formato, me
niškai iliustruota ir gražiai iš
leista. KARŪNA tinka vaidinti, 
skaityti, deklamuoti mokyklose, 
parengimuose, minėjimuose, 
graži, taisyklinga ir vaizdi kalba. 
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE, VĄZNELIŲ PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 
spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakvti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Pulaski 
Rd., Chicago, III. 60652.

BALTIEČIŲ 
STUDENTŲ IR 

JAUNIMO 
SUVAŽIAVIMAS 

BAD GODESBERGE
Jau eilė -metų kun. Juozas 

Urdzė Bad Godesberge, Baltie- 
čių krikščionių studentų są
jungos name, ruošia studentų ir 
jaunimo suvažiavimus. Toks su
važiavimas šiemet įvyko spalio 
31 — lapkričio 3. Reikia pažy
mėti, kad tokie suvažiavimai 
riša vienybėn Baltijos kraštų 
išeivijos jaunimą. Visi kartu 
klausosi puikių paskaitų, gieda 
ir dainuoja bei sportuoja.

Bad Godesberge nebuvau bu
vęs keletą metų. Bet turiu atvi
rai pasakyti, kad kun. Juozo 
Urdzės ir ponios Urdzienės nuo
širdumo ir atvirumo dėka atmos
fera buvo puikiausia, ir jauni
mas jautėsi laisvas, nesuvaržy
tas. Klausėsi tų paskaitų, kurios 
jam buvo įdomios. Ypač suar
tino visų tautų jaunimą vakarai 
prie židinio. Gražiausias vaka
ras, man taip atrodė, buvo 
lapkričio 2, kai po pianino kon
certo buvo duetas (jauna lietu
vaitė Albina Kablauskaitė ir 
jaunas lietuvis Valdemaras Kuč
ma iš Solingeno dainavo lietu
vių liaudies dainas modernia 
forma), o vėliau, po skaid
rių rodymo, visi susėdo ir trau
kė lietuviškas dainas. Latvių 
jaunimas mūsų lietuviškų dainų 
buvo taip sužavėtas, kad, pasi
ėmęs dainorėlį, dainavo kartu. 
Tame suvažiavime buvo tik trys 
vyresnio amžiaus estai. Lietuvių 
minėtą vakarą jau buvo apie 18, 
jų tarpe trys Baltijos kvinteto 
nariai iš Wuppertalio. Tie trys 
vyrai — Bertulaitis, St. Jasulai
tis ir E. Rotkis — savo pui
kiais balsais sustiprino lietuvių 
jaunimo grupę ir nukonkuravo 
kitus.

Vasario 16 gimnazijos grupė 
aplankė Vakarų Vokietijos laiki
nąją sostinę Bonną ir apžiūrė
jo jos įžymybes.

Baltiečių krikščionių studentų 
sąjungos taryba turėjo savo meti
nį posėdį ir aptarė ateities 
veiklą.

Kiekvieną vakarą vyko pa
maldos. Pirmą vakarą jas laikė 
kunigas diakonas Fr. Skėrys iš 
Mannheimo, antrą — kun. Poeld 
(estas) iš Bielefeldo, trečią — 
kun. Rolf Amling (vokietis) iš 
Delmenhorst.

Sekmadienio programa pra
sidėjo bendromis pamaldomis, 
kurias laikė broliai kunigai Juo
zas ir Paulis Urdzė.

Suvažiavimą uždarant, kiek
vienas dalyvis galėjo pasakyti 
savo nuomonę apie renginį: ar 
jam suvažiavimas patiko, ar ne. 
Ką galėtume kitą kartą geriau pa
daryti? Jaunimas pateikė įvai
riausių pasiūlymų dėl temų ir 
dėl programos.

Fr. Skėrys

NAUJA LEONO XIII-JO 
FONDO VALDYBA

Naujoji Leono XIII-jo fondo 
valdyba išrinkta iš Clevelande 
gyvenančių fondo narių. Ją da
bar sudaro: Algirdas J. Kasulai- 
tis, pirmininkas, Petras Kliorys, 
sekretorius, Antanas Tamu- 
lionis, vicepirmininkas, Henri
kas Idzelis, iždininkas, ir Algi
mantas Pautienis, narys. Valdy
ba darbą pradėjo lapkričio 1. 
Naujosios valdybos nariai yra 
žinomi visuomenininkai ir poli
tikai, aktyvūs krikščionių de
mokratų veikėjai, buvę ilgame
čiai Lietuvių Krikščionių Demo
kratų Sąjungos centro komiteto 
nariai.

Praeitoji fondo valdyba buvo 
sudaryta iš Detroite gyvenan
čių fondo narių ir jai aktyviai 
vadovavo dr. Vladas Bublys.

Leono XIII-jo fondas buvo į- 
kurtas Kaune 1922. Jis yra au
tonominė krikščionių demokra
tų institucija įgyvendinti katali
kų Bažnyčios socialinėm idė
jom, remti katalikų spaudą, 
skleisti KD mintim, remti poli
tinei veiklai tų tikslų siekiant. 
Fondo globėjais yra didžiai nu
sipelnę Amerikos lietuviai vei
kėjai Leonardas Šimutis ir prela
tas Jonas Balkūnas, PA.

(KDI)

Antoinette ir Charles Binkins prie Šv. Jono bažnyčios Brookly- 
ne, kai buvo minima tos bažnyčios 125 metų sukaktis. Jie gi 
mini savo vedybinio gyvenimo 45 metų sukaktį. Viduryje— 
Brooklyno vyskupas Mugavero.

PO BOSTONO VYRŲ

SEKSTETO VAKARO
Savo poilsiui atidarykim jiem 

savo scenų duris. Tokia mintis 
peršasi praleidus vakarą sli Bos
tono vyrų sekstetu.

Jau eilė metų sekstetas suren
gia Bostone vakarą-koncertą. Jie 
patys jį organizuoja, jie patys at
lieka ir meninę programą. Šių 
metų jų vakaras, kuris įvyko spa
lio 9 Lietuvių Piliečių D-jos au
ditorijoj So. Bostone, savo pro
grama skyrėsi nuo buvusių 
jų vakarų. Šį kartą jie turėjo lyg 
ir režisorių-pranešėją, solistus, 
patys dainavo ir tarp dainų turė
jo žodinį humorą. Be to, abie
jose scenos fronto pusėse spal
votomis skaidrėmis iliustravo 
savo dainuojamas dainas.

Salėj apie 30 stalų, po 10 
asmenų prie kiekvieno. Jie visi 
užimti. Salė gražiai sutvarky
ta, šalti užkandžiai ant stalų ap
dengti plastikiniu popierium.

Scenoj pasirodo seksteto pir
mininkas inž. Vytautas Bruzgys. 
Humoru pradeda vakarą. Beatri
čė Vasaris pasirūpino skaidrė
mis, prožektoriais ir kitais į- 
mantriais apšvietimais. Palubėj 
prieš sceną didelis kristalinis 
kamuolys žaidžia besisukda
mas įvairiomis šviesų spalvo
mis. B. Vasaris vaikšto kalbėda
ma į mikrofoną, kas vyksta ir 
vyks. Ji yra šio vakaro lyg ir re- 
žisorė.

Programą sekstetas pradeda 
daina Paparčio žiedas. Vėliau 
dainuoja Ramovėnų maršą, Pie
nę, Tu neužmiršk, Batukai, Ke
lionė, Alutis, Užstalės daina ir 
Nemunėlis. Tarp dainų pasi
keisdami jie pina juoką iš savo 
ir kitų gyvenimo. Ekranuose 
spalvotos skaidrės gražiai iliust
ruoja jų dainas. Kartais dainuo
dami jie ir šoka, o prožektorių 
spalvotos šviesos lydi juos visus 
ar po vieną.

Tai stiprių ir gražių balsų 
sekstetas. Dainuoja laisvai ir 
gyvai. Turi ir solistus.

Seksteto narys Norbertas Lin
ge rtaiti s užtraukė dainą itališkai. 
Prie stalų pasigirdo tylus šnabž
desys, kad tai dainuoja Mario 
Lanza. Vėliau padainavo Meilės 
dainą. Teko klausytis Lingertai- 
čio solo dainų ir seniau. Šį 
vakarą jis buvo nebeatpažįsta
mas. Stiprus, gražus ir sultingas 
balso tembras tikrai primena 
Mario Lanzą. Lingertaitis dar 
studijuoja dainavimą Naujo
sios Anglijos konservatorijoj. Ta
čiau jis drąsiai gali dainuoti sce
nose ir dabar. Tai nauja mūsų 
vokalinė žvaigždė, kuri turėtų 
šviesti ilgai ir labai šviesiai.

MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS 

TERRI PEŠT CONTROL

311 Wyckoff Avė 
Brooklyn, N.Y. 

Bart Rosselli 381-2929

MERRY CHRISTMAS
CAPTAIN BILL’S SEAFOOD RĘST.

122 OCEAN AVĖ. BAY SHORE, L.l. SPECIALIZING 
IN LARGE LOBSTER, STEAK. WITH SCENIC VIEW 
ON WATER, ALSO SEPARATE CAFETERIA 

FACILITIES. CLOSED ON TUES.
CALL (516) MO 5-3677

MERRY CHRISTMAS 
CONNIES STYLE SHOP 

46 White Street 
Danbury, Conn.

1/2 Slzes Dresses & Coats & Suits 
Call 203-743-7188

MERRY CHRISTMAS 
G. FREID CARPET LAND 

STEPHEN KOOZIN SOL BELODOFF M.S.I.D., 
YOUR FRIEND IN THE CARPET BUSINESS 

276 ROUTE 46 FAIRFIELD, N.J.
CALL (201) 227-5440

Solistė Birutė Ona Aleksaitė 
yra baigusi Varšuvos konser
vatoriją, o dabar dar gilina “post 
graduate” dainavimo studijas 
Naujosios Anglijos konservatori
joj. Praeitą pavasarį ji atliko me
ninę programą lietuvių radijo 
valandos Laisvės Varpo koncer
te Bostone. Paskutiniuoju laiku 
yra koncertavusi Chicagoj ir 
eilėj kitų lietuvių kolonijų. Prof. 
Vi. Jakubėnas ir kiti recenzijo
se apie jos koncertus, su mažy
tėmis pastabomis, atsiliepė ge
rai. Šiame seksteto vakare Biru
tė buvo nebe ta, kurią girdėjom 
Laisvės Varpo koncerte pavasa
rį. Tada buvo matoma jos ne
drąsa, nervingas sustingimas, 
nors dainavimas buvo geras. Šį 
kartą ji buvo gyva; be nervingo 
virpesio rankos rado savo vietą. 
Ji judėjo, ir rodės, kad ir jos 
žingsniai rikiuojasi į dainos žo
džius ii’ melodiją. Dainavo Vili
ją, iš op. Linksmoji našlė ir Čer- 
dašas (Lehar) ir Juliaus Gaidelio 
harmonizuotą O kai aš augau. 
Abu solistai padainavo duetą iš 
op. Čerdašo kunigaikštis (Kai
man). •

Seksteto nepailstąs vadovas ir 
akompaniatorius yra muzikas 
Julius Gaidelis. Jis, kaip ir 
visi šeši seksteto nariai, sudaro 
darnią šeimą. Jų maršai ir dai
nos labai tinka mūsų scenai. 
Mes pratę klausytis daugiausia 
gana sunkių programų, o jų dai
na yra lengva ir tinka poilsiui 
ir atgaivai.

Solistai ir visi seksteto nariai 
buvo apdovanoti gėlėmis. Vaka
ro organizacija buvo gera. 
Orkestras, nors ir netingėjo gro
ti, buvo per garsus. Nepaisant 
to, publika nenorėjo skirstytis ir 
po vidurnakčio, o vis norėjo 
šokti. Būtų gaila nepasakyti, kad 
solistam ir sekstetui plojimų 
tikrai nepagailėta. Ir jie verti tų 
plojimų.

Dar viena. Mūsų parengimuo
se dažniausiai vyrauja vyresnioji 
karta. Seksteto vakare-koncerte 
buvo visos kartos: jaunimas, vi
durinioji ir vyresnioji. Sekstetas 
yra geras ir visų mėgstamas. 
Ateinančiais metais vėl lauksi
me jų pasirodymo!—P.Ž.

Ginkim kalbą, žemę, jos būdą! 
Stokim į darbą kaip milšinai! 
Laimina Dievas sėjamą grūdą, 
Laimina vaisių: gema šimtai.

Maironis



KONCERTAS ŠVENTŲ METŲ PRADŽIAI 
ATŽYMĖTI
Gruodžio 1, sekmadienį, Kul

tūros Židinio didžiojoje salėje 
buvo koncertas, kurį rengė 
A.L.R. Katalikų Federacija ir 
kuris buvo skirtas atžymėti 
šventųjų metų pradžiai.

-o-
Pačioje pradžioje scenoje pa

sirodė Lietuvos gen. konsulas 
A. Simutis ir pranešė, kad yra 
miręs prof. J. Brazaitis, buvęs 
laikinosios vyriausybės švietimo 
ministeris ir ėjęs ministerio pir
mininko pareigas. Jo prisimini
mas pagerbtas atsistojimu ir 
tylos minute.

Toliau visa programa vyko 
kaip buvo numatyta. Atidarė 
A.L.R. Kat. Federacijos apskri
ties pirmininkas dr. A. Skėrys. 
Apie šventųjų metų prasmę ir jų 
reikšmę kalbą pasakė Antanas 
Masionis. Kalbėjo įdomiai ir pa
traukliai. Kalbėjo apie pusvalan
dį. (Jo kalba bus spausdinama 
Darbininke).

Kun. V. Pikturna palietė, kas 
padaryta šiais metais, ir, visiem 
sustojus, sukalbėjo šventųjų 
metų maldą. Visa tai užtruko 
penkias minutes.

Koncertinė dalis
Šiam koncertui buvo sutelktos 

visai naujos pajėgos, kurios čia 
pasirodo tik pirmą kartą. Tai 

gal ir sutraukė publikos pilną 
salę.

Audronė Simonaitytė
Jauna ir graži mergina yra to

ji Audronė Simonaitytė. Ji yra 
baigusi Kauno konservatoriją, 
studijas gilinusi Vilniuje, paskui 
atvykusi į Chicagą, dabar Chica
goje studijuoja dainavimą ir va
dovauja Dainavos ansambliui. 
Balsas jos gražus ir stiprus. Ji pa
dainavo Herubino ariją iš operos 
Figaro vestuvės — Mozarto, 
Mignon romansą iš operos Mig- 
non — Thomas, ariją iš Pucci- 
ni op. Gianni Schicchi, Putinė
li raudonasai — J. Karoso, Kad 
aš našlaitėlė — A. Kačanausko, 
Žuvelė — Schuberto, Silvos 
dainą iš operetės Silva — Kai
man ir dar dvi dainas bisui.

Bostono sekstetas
Pirmą kartą pasirodęs Bostono 

vyrų sekstetas, vadovaujamas 
kompozitoriaus Juliaus Gai
delio, paliko visiem gražų įspū
dį. Vienetas susidainavęs. Ge
riausiai jiem nuskambėjo links
mos dainos, atidainuotos jų pro
gramos pabaigoje.

Jie padainavo: Malda už tėvy
nę — J. Gaidelio, Tėviškėlė — 

Budriūno, Balnok, tėveli — 
Gaidelio, Paparčio žiedas — 
Kairiūkščio, Alutis — Griauzdės, 
Dainuojanti jaunystė — Gaide

Dalyvavę Šventųjų metų atidarymo koncerte iš k. Albinas 
Prižgintas, Audronė Simonaitytė ir Julius Gaidelis. Nuotr. P. 
Ąžuolo

-o-
Parodoje buvo apie 40 pa

veikslų, atliktų įvairiom techni
kom — akvarele, pastele, alieji
niais dažais. Paveikslai buvo

Bostono vyrų sekstetas dainuoja koncerte Kultūros Židinyje gruodžio 1. Nuotr. V, Maželio

lio, Nemunėlis — Bražinsko. 
Sekstetui akomponavo pats jo 

vadovas J. Gaidelis.

Viktoras Prižgintas
Maloniai visus pradžiugino 

Viktoras Prižgintas, pianisto Al
bino Prižginto brolis, klarne
tistas. Jam tik 17 metų. Su jau
tria muzikos kultūra. Spalvingai 
ir nuotaikingai jis atliko Concert 
in A Major — Mozarto, Sona
ta — Hindemith.

Albinas Prižgintas
Tik vienas Albinas Prižgintas 

Solistė Audronė Simonai
tytė dainuoja koncerte gruo
džio 1 Kultūros Židinyje.
Nuoitr. V. Maželio

Klarnetistas Viktoras Priž
gintas, dalyvavęs šv. metų 
atidarymo koncerte gruo
džio 1 Kultūros Židinyje.
Nuotr. V. Maželio

buvo jau mum pažįstamas iš 
kitų koncertų. Jis akomponavo 
solistei ir savo broliui.

Kaip ir visada, jis su dideliu 
muzikiniu jautrumu parodė 
kūrinio charakterį. Plačiau kaip 
pianistas jis pasireiškė, akompo- 
nuodamas savo broliui.

Pabaigoje įteikta gėlių solis
tei, padėkota visiem programos 
dalyviam. Padėkojo pirm. dr. A. 
Skėrys.

Vėliau žemojoje salėje progra
mos dalyviama ir kviestiem sve- 
čiama buvo vaišės. Gi Perkūno 
kambaryje sekstetas su New 
Yorko perkūniečiais dar gražiai 
padainavo.

Koncertas buvo geras ir paki
lus. Gera, kad paieškota naujų 
jėgų, kad tom jaunom jėgom pa
sitikėta, o jos tikrai klausytojų 
neapvylė. Visiem sėkmės! (p.j.)

ŠAULIAI PAGERBĖ SIMĄ KUDIRKĄ
New Yorke veikia šaulių kuo

pa, pasivadinusi Simo Kudir
kos vardu. Tuo vardu pasivadi
no, kaip buvo susikūrę. Tada at
rodę, maža vilties, kad jis pa
tektų į šį kraštą. Ir štai Simą 
išlaisvino, ir jis atvyko čia. Šau
liai ir pasikvietė į savo kuopą, 
kad su juo iš arčiau susipažintų.

Toks susipažinini’as — vakaras 
su Simu — buvo lapkričio 30 
Židinio mažojoje salėje. Prie sta
lo buvo pasodintas Simas Ku
dirka ir visa jo šeima. Buvo ir 
organizacijų atstovai.

Apie šaulių organizaciją kal
bėjo Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, supažindino su šaulių 

• istorija ir dabartine veikla. Liet. 
Bendruomenės vardu sveikino 
A. Vakselis, savanorių kūrėjų 
vardu L. Virbickas. Programai 
vadovavo kuopos vicepirminin
kas V. Butkys. Jis pasveikino 
Šaulių sąjungos centrovaldy- 
bos vardu ir įteikė sąjungos do-

DAIL. JADVYGOS PAUKŠTIENĖS
PARODA
Dail. Jadvyga Paukštienė gy

vena Chicagoje ir ten kūrybin
gai reiškiasi. New Yorke jos pa
roda buvo pirmoji. Ji buvo su
rengta lapkričio 2-3 Kultūros Ži
dinio mažojoje salėje. Rengė 
Liet. Moterų Klubų Federacijos 
valdyba.

Atidarymo vakarą susirinko 
apie 80. Federacijos pirminin
kė Irena Banaitienė pradėjo ati
darymo iškilmes. Pačios daili
ninkės nebuvo. Paveikslus ji bu
vo atsiuntusi anksčiau. Juos čia 
aptvarkė ir parodoje iškabino 
pačios rengėjos. Labai uoliai 
talkino Marija Žukauskienė.

Atidarymo žodį tarė dail. V. 
K. Jonynas, buvęs J. Paukštie
nės mokytojas. Jis kalbėjo apie 
menus ir J. Paukštienės kūry
bos pasaulį, ar jis vienalytis, 
apie jos formą.

Po to, padėkojus I. Banaitie
nei, žmonės apžiūrėjo parodą. 
Federacijos ponios buvo suren
gusios jaukias ir gražias vaišes 
— kavutę. Buvo ir vyno. Visi 
turėjo progos jaukiai pasišneku
čiuoti.
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Simo Kudirkos šaulių kuopa pagerbia Simą Kudirką lapkričio 30 Kultūros Židinyje. 
Iš k. prezidiume sėdi A. Vakselis, I. Vakselienė, J. Simutienė, Simas Kudirka, Genė Ku
dirkienė, Marija Šulskienė, Lolita Kudirkaitė, Tėv. Paulius Baltakis, OFM, L. Vir
bickas, V. Butkys, prie pulto kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. Nuotr. P. Bivainio

vaną — 1000 dol. Kuopos vardu 
sveikino kuopos pirmininkas J. 
Kumpikas ir įteikė 300 dol., į 
švarką įsegė šaulio ženkliuką ir 
įteikė nario knygelę. Centro val
dybos vardu dar buvo įteikta VI. 
Putvio du tomai raštų. Aukų 
įteikė ir pavieniai žmonės.

Gražią kalbą pasakė ir pats 
Simas Kudirka. Jis palietė gy-

PERKŪNO CHORAS BOSTONE

Ramovėnų dėka lapkričio 24 
mes išgirdom Perkūno chorą 
iš New Yorko.

Choras savo repertuare turi 80 
su viršum dainų, iš kurių 17 gir
dėjom šiame koncerte. Progra
ma buvo sudaryta iš lietuvių 
liaudies dainų, originaliai kom
ponuotų dainų ir ištraukų iš į- 
vairių operų. Kiekvienas galėjo 

trijų rūšių. Vieni buvo realūs, 
paimti iŠ gamtos. Tai daugiausia 
akvarelės, kurios vaizdavo Chi- 
cagos miesto motyvus ir natur- 
mortus. Antroji rūšis — mišria 
technika padaryti paveikslai lyg 
kokie kilimai. Trečioji rūšis ab
straktai.

Geriausi jos buvo tie pa
veikslai, kurie priminė audi
nius, kilimus. Tai buvo daugu
moje akvarelės, panaudota 
plunksna, kuria išbraižytos juo
dos, baltos ir kitų spalvų lini
jos, panašios į audinį. Paveikslai 
sprendžiami plokštumoje, su
telkta daug virpėjimo.

Tokio virpėjimo ir spalvinio 
turtingumo turėjo ir abstraktai, 
atlikti bene daugiausia pastele.

Visiem jos paveikslam būdin
gas savitas apkrovimas, tirštu
mas. Štai akvarelėse pirmojo 
plano daiktai irgi turi daug deta
lių, pavyzdžiui, medžiai. Pir
masis planas stipriau pabrėžia
mas, antrasis duslinamas, ne
ieškant kokių jautresnių tų pla
nų sujungimo.

Labai gausu detalių ir jos 
“plokštumos” kūryboje, kuri 
primena audinius. Šių paveikslų 
yra du charakteringi sluoksniai. 
Pirmas sluoksnis labai suskaldy
tas, tiesiog iš trikampių sustaty
tas lyg koks tinklinis paveikslas. 
Jame pamatai ir temą, bet ji yra 
tik antraeilė. Pirmoje eilėje yra 
tas dalių virpėjimas. Antrasis 
sluoksnis yra, kur ji šalia teptu
ko dirba plunksna. Čia yra daug 
detalių, bet jos apjungtos bend
ros spalvos. Iš toli atrodo daug 
ramesnis.

Dailininkės paveikslai buvo 
nebrangūs. Bene pirmoji tokia 
paroda,_ kur kainos buvo taip 
prieinamos. Pačią pirmąją atida
rymo valandą pardavė 7 pa
veikslus. Iš viso parodoje par
duota 10 paveikslų. Per abi die
nas parodą aplankė apie 2-3 
šimtai žmonių, (p.j.) 

venimą Lietuvoje, gyvenimą So
vietų kalėjimuose. Prašė neuž
miršti kalinių, ragino jiem rašy
ti laiškus. Pažadėjo stengtis ir 
būti geru šauliu ir nepažeminti 
tos vėliavos, kur jo vardas įra
šytas.

Po Simo Kudirkos kalbos su
giedotas Lietuvos himnas. 
Trumpoje meninėje dalyje sol.

pasigėrėti tuo, kas jo širdžiai yra 
mieliausia.

Choro sąstatan įeina 40 vyriš
kų balsų, kurie gabaus dirigento 
Vytauto Strolios rankoj skamba 
darniai ir išlygintai. Dirigentas 
diriguoja su užsidegimu ir tiks
liu mostu, nurodydamas įstoji
mus. Tiek choristai dainuoja, 
tiek chorvedys diriguoja atmin
tinai, nežiūrėdami į gaidas. Atsi
minti reikia ir žodžius, ir paski
ras melodijas, o dirigentas dar 
turi galvoj išlaikyti pačią dainos 
muzikinę konstrukciją. Tai nėra 
lengva. Tam reikia geros atmin
ties ir darbo, kurio tikriausiai 
nepagailėta.

Solo partiją atliko So. Bostone 
buvęs su savo koncertu solistas

pri-

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratą, prisidėję 
savo aukomis už kalendorių ar 
šiaip spaudai paremti:

20 dol. — B. Rutelonis, Bell- 
port, N.Y.

Po 10 dol. — kun. J. Shelo- 
nis, Mahanoy City, Pa., M. Sha- 
lins, Woodhaven, N.Y., dr. A. 
Goeldnerienė, Flushing, N.Y., 
V. Gedmintas, Bad Vilbel, W. 
Germany, J. Jurkuvėnas, B’klyn,
N.Y.

7 dol. — E. RamanČionis, 
Brooklyn, N.Y.

Po 5 dol. — V. Plaušinis, 
Ridgewood, N.Y., J. Malinaus
kas, Woodhaven, N.Y., S. Alek
sandravičius, E. Muske, J. Žu
kas, Richmond Hill, N.Y., B. 
Gailiūnas, U. Saduikis, G. Stu- 
kas, So. Boston, Mass., A. Čam- 
pė, Waterbury, Conn., A. Suba
čius, Cranford, N.J., V. Vilkutai- 
tis, E. Northport, N.Y., P. Odi- 
nas, Chicago, III., A. Bačanskie- 
nė, Miami Beach, Fla.

Po 4 dol. — H. Venis, Wood- 
haven, N.Y., V. Ivanaskos, Dor- 
chester, Mass. , T. Aleliūnas, 
Pittsburgh, Pa.

Po 2 dol. — 
Auchunas, L.
Brooklyn, N.Y., J. Paulin, M. Si
monaitis, Richmond Hill, N.Y.,
M. Bakšys, M. Čižauskas, J. Mi
kulskis, Woodhaven, N.Y., V. 
Budrecki, J. Miežaitis, Eliza- 
beth, N.J., P. Jozaitis, J. Stanis- 
lovaitis, J. Uždavinis, So. Bos
ton, Mass., V. Gudaitis, Toronto, 
Canada, M. Savickas, Nashua,
N. H., A. Gudonis, Timonium, 

J. Juodis, D. 
Jankauskaitė,

Mečislovas Razgaitis, akompo- 
nuojant A. Kačanauskui, padai
navo keletą dainų. Pabaigoje vi
siem padėkojo kuopos pirm. 
Julius Kumpikas. Toliau buvo 
vaišės. Kudirkam ir kitiem sve
čiam buvo duodama vakarienė.

Šaulių kuopos vadovybė dė
koja Alice’s Flowers Shop —Ali- 
ce Zupkus už padovanotas 
gėles.

Į šį jaukų vakarą žmonių buvo 
atsilankę apie šimtą, (p.j.)

•L u

i

Stasys Citvaras, bosas, turįs ma
lonų balsą (dainavęs Brazilijos 
operoj).

Choro vienetą sudaro įvairaus 
amžiaus choristai. Yra pora jau
nuolių, kurių vienas yra gavęs 
iš choro stipendiją ir studijuoja 
dainavimo meną. Choristai yra 
uolūs, myli dainą ir jai skiria vie
ną vakarą kas savaitę (su vasa
ros pertrauka). Turi savo valdy
bą, kurios pirmininku šiemet yra 
S. Karmazinas. Valdyba tvarko 
visus einamuosius choro reika
lus, dirigentui besirūpinant cho
ro muzikine puse.

Choras kasmet ruošia savo 
metinį koncertą. Yra koncerta
vęs nuo Washingtono iki Cleve
lando. Tik nėra dar buvęs Chi
cagoj, bet, atrodo, vėliau bus ir 
ten.

Elena Vasyliūnienė

Md., F. Prekeris, St. Petersburg 
Beach, Fla.

Po 1 dol. — A. Mažeika, Ja- 
maica, N.Y., P. Williams, Fair- 
lawn, N. J., O. Ginkus, Brook
lyn, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko admi
nistracija.

TALKA BRAZILIJOS 
STUDENTAM

Kun. Hermanas Šulcas, po ke
turių mėnesių lankymosi šiame 
kontinente, išvyksta gruodžio 
vidury į Europą, o iš ten ne
trukus grįš į Braziliją.

Amerikoj lankymosi tikslas — 
sutelkti pinigų mokslo stipendi
jom vargingesniem lietuviam 
studentam Pietų Amerikoj. Ap
lankęs per keturis mėnesius 
20 lietuviškų kolonijų, susilaukė 
puikių rezultatų — 20 lietuvių 
studentų Pietų Amerikoj galės 
gauti po mokslo stipendiją. Vie
nos stipendijos dydis — 500 dol.

Kun. Šulco adresas Brazili
joj: Cx. P. 4421, 01000 Sao Pau
lo, SP Brasil.

Arnoldas Zizas, lietuvis stu
dentas, Brazilijoj, dvejus metus 
gavęs mokslo stipendiją, stropiai 
moko mažesnius lietuvių kalbos 
S. Paulo lituanistinėj mokyklė
lėj.

Viename laiške jis taip išreiš
kia savo padėką:

“Noriu padėkoti už dar vie- 
nerių metų stipendiją, nes man 
tai didelė pagalba. Stipendijos 
dėka galiu daugiau laiko skirti 
mokslui, ‘kuris man dabar gerai 
sekasi. Tęsiu darbą “Ramovėj” 
ir darau, ką galiu, kad prisidė
čiau prie jos organizuotos veik
los”. — K.H.Š.
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TRUCKING HAULING & DELIVERY 
ExcellentService Reasonable Rates 
24 Hour Service Call (212) 479-9718

YūkT’ ■

.H' Nuopelnai
gi bent kartą gero tu 
žmonijai? — užklausė 

prieš nubausdamas

- Ką 
padarei 
teisėjas, 
vagį.

— Trys ar keturi sekliai tu
rėjo pastovų darbą, kol mane 
sugavo, — atsakė vagis.

ROOFING & CHIMNEY
Work Done at Lovvest Price Ever 

Call Me For Free Estimate At 212- 
457-7450. All Work Guaranteed. 
Serving All of L.l. and Brooklyn. 
At Least 65%. You Do Not Pay Until

You Are Cor. į'f’ie’/ iatisfied

T.D. GOTSIS

—i-a*.

r

PAINTING & GENERAL CONTRACTING 
INDUSTRIAL, COMMERCIAL, RESIDENTIAL, 
INTERIOR & EXTERIOR, FREE ESTIMATES 

CALL (201) 399-2760

Skautų šventės iškilminga sueiga lapkričio 10 Kultūros Židinyje. Nuotr. L. Tamošaičio

Qj> SPORTAS

LA Klubo susirinkimas
Sausio 17, penktadienį, 7:30 

vai. vak. Kultūros Židiny įvyks 
visuotinis Lietuvių Atletų Klu
bo narių susirinkimas. Visi pil
nateisiai nariai, garbės nariai ir 
sportuojantieji nariai kviečiami 
susirinkime dalyvauti. LA Klu
bas daug dirba remdamas Kul
tūros Židinį ir organizuodamas 
lietuvišką jaunimą. Įvairių spor
to šakų problemom spręsti rei
kalinga sportuojančio jaunimo

tėvų pagalba. Tėvai kviečiami 
-stoti į klubo eiles ir dalyvauti 

klubo veikloj. Šiame susirinki
me bus metinės veiklos apy
skaitų pristatymas ir naujos klu
bo valdybos rinkimas.

Stalo tenisas

riam darbščiai vadovauja sekci
jos vadovas Tadas Jasaitis. Ši - 
lyga, Prano Gvildžio rūpesčiu 
egzistuoja jau treti metai. Jžs 
dėka sėkmingai vystosi n^tijcr. 
tenisininkų pajėgos, kuriu/ tarpe 
gal labiausiai ryškėja 17 metų 

■Tomas Vainius, jau drąsiai .» JL Ullictb V cillllvlo, JctLl LllcjdJ
Kultūros Židinio žemutinėje besirungdamas ir vyrų klasėj.
Kultūros Židinio žemutinėj 

salėj kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą ant keturių stalų energin
gai pliekia kamuoliuką stalo te
niso entuziastai. O jų yra su 
viršum 30 — mergaitės, ber
niukai ir vienas kitas suaugęs. 
Tai čia vyksta dviejų divizijų 
stalo teniso lygos turnyras, ku-

Sekmadienį, gruodžio 29, ga
lėsim stebėti mūsų stalo tenisi
ninkus viešam jaunių turnyre, 
kovojančius prieš svečių ameri
kiečių jaunimą. Turnyras prasi
dės 11 vai. ryto Kultūros Židi
nio didžiojoj salėj. Visi kvie
čiami atsilankyti ir praleisti porą 
valandų stalo teniso turnyre.

, DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda- 

įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams

Smalsumas
Šeimininkė klausia naujai pri

imtą tarnaitę:
— Kodėl buvai atleista iš 

paskutinės darbovietės?
— O ar aš klausiau ponią, ko

dėl iš tamstos išėjo prieš mane 
buvusi tarnaitė?

Vardas ir pavardė

Adresas

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.

\ 
Siunčiu už prenumeratą $.. 
Už kalendorių $ .
Spaudai paremti $ .
Siunčiu skolą už 1973-4 m. $ .

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S = 4 4 .

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai. 

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimu

OPEN ALI YEAR

T0WNE& COUNTRY
MOTOR INN

De/uxe Accommodations „

GOUfrMET dining NEAR8Y 
ke Skatinę Neorby 

Snowmobiling Oppoi'te 
Inn Room Coflee Room Php.nei

Televijion J r

ASK FOR MRS. GEBAUER
| «T. 6ti. Ml POCONU. PA 1 8344

Telephone 717'839 •»752

Compre Directamente 
a Manufactureros

Corte completo, Jersey, Arnel, Lav- 
able a maquina, Blusas para panta- 
lones. Vendidos en tiendas por 

Deptos mayores desde $8 a $12 

Nuestro Prec. $4 a $6 
Vendemos a usuarios por volumen 

solamente. Llame Sr. Jose Avila 

243-8230, para eita

LITTLE MANDARIN Ii
FINEST OF MANDARIN FOODS AT SENSIBLE 
PRICES. OPEN 7 DAYS A VVEEK. WE ALSO 
SPECIALIZE INTAKEOUTORDERSCOCKTAILS 

MASTER CHARGE DINERS CLUB
3 STAR RATING BY CRAIG CLAIBURNE 

AT OUR LITTLE MANDARIN IN 
SETAUKET, L.l.

9 BLOCKS OF OFF RT. 4 ON RIGHT.

1405 TEANECK RD., TEANECK, N.J.
(201) 837-3833

HASSELL AUTO BODY 
COLLISION SPECIALISTS FOREIGN & DOMESTIC 

METAL & FIBRE AUTO BODY SERVICE 
EMERGENCYTOVVING 24 HOUR TELE SERVICE 

NO HASSLE WITH HASSELL 
390 ROUTE 109, WEST BABYLON, L.l. 

CALL (516) 661-9690

, gold &
SILVER OUOTES

GARDEN STATĖ COIN EXCHANGE
69 MAIN ST. HACKENSACK, N.J.

IN N.J. CALL 201-487-0422
HOURS 9-7 MON.-SAT.

BARRY DE’ANTO 
CONSTRUCTION INC.

40 WEST HILLS ROAD HUNTINGTON STATION. 
L.l. LIC. NO HI730621230000 CABINET 

REFINISHING AND REMODELING ALSO
KITCHEN CABINETS ALL HOME ALTERATIONS 

CALL (516) 427-2718

K& R CLEANING
General Household Cleanlng Fast 

Efficient Service Free Estimates 
Reasonable Rates Call For 
Appointment 212-322-7725

B & W PROFESSIONAL 
HOUSECLEANING 

Commercial and Industrial and 
Homes. 1 time or regular service, 
bonded insured personnel. Leave 
your housecleaning to B&W Profes- 
sional Housecleaners. Call: (212) 471- 

1372

FURNITURE REPAIR POLISHING AND STAINING 
SPECIALIZE IN REMOVING CIGARETTE BURNS 
SCARS & DENTS, SCRATCHES FROM FURNITURE 
VVORK DONE IN HOMES REASONABLE MODERN 

. PRICES FREE ESTIMATES 
CALL (212) 978-1410 TEDDY ADAMS

NEED HOUSE PAINTED 
Hollday Special Rate Call 627-5934 

For Free Estimate
MR. CHARLES PINTO 

1529 Dahill Road Bklyn, N.Y.

T

BENSON CORP.
Auto Body & Fender Repairs 

Quick Reliable Work Free Estimates 
28-44 Borden Avė., L.I.C. 

786-0244 Chris Benson, (Mayo) Mgr.

BOB’S PAINTING & 
CARPENTRY 

Day & Evening
Lic. No.731760Call Day or Evening 

(212) 373-8835

JOSEPH BIGGS 
Floor Scraplng 
Floors Scraped 

Finished Reasonable 
Install any Flooring 
Call (212) 778-7610

»

ACTIVE DELIVERY !
SERVICE 

Pickups to Alrports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

Call 212-498-7797 or Dl 2-7071
Mr. Bob Nance

N & D EXTERMINATORS
TFRMITE CONTHOL SPECIALISTS RESIDENTIAL 

— COMMERCIAL F.H.A. & V.A. INSPECTION 
45-11 48th AVĖ WOODSIDE CALL(212) 729-5100 ’

R & S FURNITURE
LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY 
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM 
STILL AT SENSIBLE PRICES COME IN AND 
BROVVSE. YOU’RE SURE TO FIND WHAT YOU’RE 
LOOKING FOR 286 NORTH MAIN ST., FREEPORT, 

N.Y. CALL (516) 623-9676

MAC’S PEŠT CONTROL 
Industrial-Commerclal and Homes 

Termite and Pešt Control 
5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y.

Telef.: 212-756-3272
A 

'-'i 
.'i

SANTEN MOVING AND STORAGE 
CO. INC.

724 ELTON AVĖ. BRONX
LIC NO. 238 3 GENERATIONS LIC. INS. MOVERS, 

LOCAL AND LONG DISTANCE MOVERS.
CALL 212 ME 5-7100

'T

DEER PARK 
BICYCLE CENTER

FULL TIME PEUGEOT ROSS RALE’GH 
MOSSBERG lNEW AND USED BIKES REPAIR 

SPECIALISTS PARTS FOR ALL MAKES 
1778 DEER PARK AVĖ. DEER PARK, L.L 

CALL (516) 586-5010

VIC UNDERWATER WORLD 
Fresh & Salt Water Tropical Flsh, 

Snakes & Lizards 
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Clrcle 
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

Įrodymas
Teisėjas: — Ar liudininkas esi 

tikras, kad kaltinamasis nusikal
timo metu buvo girtas? Jei taip, 
tai kokie tamstos įrodymai?

Liudininkas: — Neabejoju, 
pone teisėjau. Tikrai buvo gir
tas, nes ginčijosi su automobi
lio šoferiu.

Teisėjas: — Bet tai joks įrody
mas.

Liudininkas: — Kaip tai! Au
tomobilyje nebuvo šoferio.

SLIP COVERS VINYL SLIP COVERS MADE WITH 
VINA-LAST THE MOST DURABLE VINYL EVER 
CUSTOM PINNED IN YOUR HOME SOFT, NON- 
YELLOVVING, WONT CRACK. 10 YEAR GUARAN— 
TEE. FREE SHOP AT HOME ALSO CARPETS, 

WALL TO WALL CARPETING AND CARPET 
CLEANING.

ONE STOP DECORATORS, INC 
212-343-5564 24 Hour Service 

516 775-3935

CARL JEVVELERS
JEWELRY — DIAMONDS WATCHES GIFTS OLD 
GOLD JEWELRY AND DIAMONDS BOUGHT 

REPAIRS & APPRAISALS 4186 WHITE PLAINS 
ROAD, 233 rd ST. CALL TU1-4727

. x.'.x uj , .............

j;, u ■ Ja >tf.i tsHūTrl o /

Rašydamas adresą, rašyk aiš
kiai, neužmiršk pridėti ir “zlp” 
numerio.

• U . uc’tir^l
BLEN CONTRACTING INC.. • ? 5 4 . ? J

Finished Basements
Kitchens, Bathrooms Also Cement Work 

Ali Kinds of Licensed Plumbiog
' Call 212 256-4541212 25(^5471* 

212-331-3920

-------:________ -_____ ' .
-į; i’/ ' Lcf! oi

JOHNSON&COu, ,,-/•» 
209 E. 5th, Street, N.Y.C.

All Kinds of Carpentry Work Cabinet 
Maklng Alterations Sheet Rock Call 

212 GR 3-1660 Mr. Joe Galea

1

DR}IRS — U'nRS — SHELLtRS — SILLKRS — RIMER ind SPAMSH PIANUS

H

SESSIONS COMPANY
BOX 486

TELEPHONES: 912-524-2213 & 912-524-2231 
DONALSONVILLE, GA. 31745

Deor Cifizen:
We ar. r.ady to ship frnh 1974 crop peanuts, Spanith or Runn.r fype raw 

shetlod peanuts. Please not. our Company ha, changed namu from Planters 
Product, Company to S.Miont Company, P.O. Box 486, Donaltonvillo, Goorgia 
31745.

Roait your own peanuts at hom., make your own peanut brittle or eat 
ihem a, is.

We ship row ihelled peanuK in 5 pound, 10 pound and 25 pound pack- 
age, by way of United Parcol Service. Charge, for the three differ.nt ,ize pack- 
ago, including delivery by UPS area, follow<:

<J 5 pound box 3.25 
<Cj 10 pound box 5.85 
£2 25 pound box 13.65

Anyono wi,hing to ordor peanuts for your own ūse, or to anyone alse you 
might want to ship to in the U.S.A. with the exception of Utah, Montana, Idaho, 
Nevada, Arizona, Alaska and Havvaii, may do so by mailing your chock or 
money ord.r to us for oither of the three packages. Upon r.ceipt of your check or 
money ord.r and your correct street address and zip code, or the person you 
might ship peanuts to, they will be shipped direetly to you, or anyon. you vvish 
to ship them to.

We might add that raw shelled peanuts koep well for an ext.nded period 
of time in your refrigerator or home freezer and are d tasty t r eat when prepared 
by the recipes endosed.

Tell your friends about the above offer. Mail peanut, for Christmas gifts. 
VVe will ship peanuts from October 1, thru June 30, of each year.

Very truly yours,
Finley R. Perry, Manager

"WE GIVE AND ASK A SQUARE DEAL"

i
i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
I VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
Į AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros
Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

I

New Yorke: 1654 2nd Av«. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillslde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677

Flushlnge: 41-06 Main Street — Hl 5-2552

DEXTER PARK 
PHARMACY 

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EwUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

TAKE YOUR GROUP ON A HIGH 
ADVENTURE TOUR—

I present a 1 hour leeture on: Discovering the 
Story Book l.lands of Martha’s Vlneyard and 
Chappaquiddlck. See Scenlc Island Beauty — - 
Ouaint Villages, Historic Points — sc.nes of 
Movie “Jaws" Travel U.S. Reasonable fee and 
expenses. Contact:

Mr. Alan O. Duckworth Ji
Chappaquiddick Island, P. O. Box 549 • -

Edgartown, Mass. 02539 ' f
Tel. 1-627,5061. J z . ■ '

1 LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda paska

las su žemu procentu, moka dividendus apsidrauduslem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421, 

į Telef. Ml 7-6637. ,
l■

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, Išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208 
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

SPAfTTA — Rašomos mašinėlės |v. kalbomis, radio, spalv. TV, co mp i u to
riai, Įv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo Interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Bafry Dr. E. Northport, N. Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

V

I

LITAS
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Ine.
SO-Ul 114th St., Richmond Hill, 1N. Y. 11418

vadovauja v. vebeliūmas

(212) 441-6947

Litas Travel Service

■JC: '

3

Ja

187-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418
VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212)846-1650Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1 15a

Poughkeepsle, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-907P
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PAMALDŲ TVARKA LIETUVIŲ PARAPIJOSE
Apreiškimo parapija

Gruodžio 24, antradienį, išpa
žinčių klausoma 4-5 vak, 6-8 
v.v.

Kalėdinių giesmių koncertas 
11:30 v.v.

Bernelių miuios 12 vv. nakties.
Kalėdų dieną mišios: 8, 9:15, 

11, 12:15 vai.
Gruodžio 31 išpažinčių klau

soma 4-5 vai., 6-6:30 v.v.
Naujų Metų dieną mišios: 

8, 9:15, 11, 12:15 vai.

Angelų Karalienės parapija
Bernelių mišios Kalėdų naktį 

12 vai.
Kalėdų dieną mišios: 8, 9, 11 

ir 12:15 vai.
Naujų Metų dieną mišios kaip 

ir kiekvieną sekmadienį: 8, 9,
11 ir 12:15 vai.

Išpažinties klausoma prieš 
Kalėdas ir Naujus Metus antra
dienį nuo 4 iki 6 vai., nuo 7:30 
iki 8:30 vai.

V. Atsimainymo parapija 
Maspethe

Bernelių mišios Kalėdų naktį
12 vai.

V. SEVRUKAS BAIGĖ
bado streiką

Gruodžio 10, kada buvo pasi
rašyta žmogaus teisių deklaraci
ja, disidentas Vaclovas Sevrukas 
baigė savo bado streiką, užtru
kusį 28 dienas.

Ta proga, pagerbiant jo bada
vimą, buvo surengta susitelki
mo valandėlė pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje 12 vai. 
dieną.

Bado streiką V. Sevrukas pra
dėjo lapkričio 12 Romoje. Ta
da susirinko lietuviai ir kitų tau
tų bičiuliai į Lietuvos kankinių 
koplyčią Šv. Petro bazilikoje. 
Ten buvo susikaupimo valandė
lė, paskaityta pritaikytų tekstų, 
prisiminti esą kalėjimuose, iš
trėmime, psichiatrinėse ligo
ninėse.

Pradėjus jam mėnesio badavi- 
(mą Rojmpjje, Jį parėmė dar 5 
žmonės, Vieni jų badavo vieną 
dieną, kiti — 3 dienas. Baigiant 
jo badą New Yorke, prisijungė 
Simas Kudirka. Jis badavo 5 die
nas, nuo gruodžio 5 iki 10. 
Vilkas gi gruodžio 10 paskelbė 
visų lietuvių bado dieną. Pra
šė siųsti aukų Tautos Fondui. 
Tos aukos bus perduotos Vac
lovui Sevrukui.

-o-
Vienuolyno koplyčioje, kur 

taip skaisčiai žėrėjo vitražai, 
susirinko apie 40 žmonių. Su
ėjo ir pranciškonų vienuolių, 
šiai susikaupimo valandėlei va
dovavo Darbininko redaktorius 
Paulius Jurkus. Pradžioje jis pa
aiškino, kodėl susirinkta į 
koplyčią atžymėti Sevruko bado 
streiko pabaigos.

Gražų žodį tarė Tėv. Paulius 
Baltakis, OFM. Jis kalbėjo apie 
badavimą, aukos prasmę, palietė 
ir Sevruko pasiaukojimą, kad ta 
auka palengvintų kenčiančiųjų 
vargą ir sutrumpintų Lietuvos 
nelaimės dienas.

Po šio žodžio tylos ir susi
kaupimo minute prisiminti esą 
kalėjimuose, ištrėmime, psichi
atrinėse ligoninėse, — visi kovo
tojai dėl žmogaus teisių.

Rasa Razgaitienė paskaitė vie
ną maldą iš Sibiro lietuvaičių 
maldaknygės — Marija gelbėki 
mus. Taip buvo prisiminti Si
biro tremtiniai, kurių gilus 
šauksmas virto poetiškomis 
maldomis.

V. Sevrukas ne kartą pabrėžė, 
kad jis badauja dėl religijos lais
vės Lietuvoje. Ten slapta eina 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronika. Jis ne kartą pabrėžė, 
kad tai Kronikai reikia laisvės. 
Dėl tos laisvės pasisakyti ir

Brangiai žmonai, motinai ir močiutei

A.A.
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI 

mirus, vyrą pulkininką Antaną, dukrą Vidą Jurkuvie- 
ną, sūnų Vytautą ir jų šeimas nuoširdžiai užjaučia

!
Sveikinu savo draugus ir klijentus švenčių proga.

Advokatas VALDAS DUOBA

persikėlė į naują darbo vietą. Jo adresas: 453 New

York Avenue, Huntington, New York 11743, tel. (Area 

code 516) 427-3399 — arba (212) 835-6545.

Kalėdų dieną mišios: 8, 9, 10, 
11, 12:15 vai. Mišių 5 v. po
piet nebus.

Gruodžio 31, Naujų Metų iš
vakarėse, mišios 7 v.v.

Naujų Metų dieną mišios: 8, 
9, 10, 11, 12:15 v.

Išpažinčių klausoma: gruo
džio 24 po kiekvienų mišių 
ryte, popiet nuo 3 iki 5 vai., nuo 
7 iki 8:30 v.v. Gruodžio 31 
po kiekvienų mišių ryte ir 7 v.v.

Aušros Vartų parapija 
Manhattane

Bernelių mišios Kalėdų naktį 
12 vai.

Kalėdų dieną mišios: 8, 9,
11 ir 12:15 vai.

Naujų Metų dieną mišios kaip 
kiekvieną sekmadienį.

Šv. Jurgio parapija Brooklyne
Bernelių mišios Kalėdų naktį

12 vai.
Kalėdų dieną mišios: 9, 11 ir

12 vai.
Naujų Metų dieną mišios kaip 

ir kiekvieną sekmadienį.

laisvai tikėti jis ir paskelbęs ba
do streiką. Tad ir buvo atvers
tos Kronikos. Romas Kezys pa
skaitė ištrauką iš Kronikos, kaip 
buvo sunaikintas Kryžių kalnas 
prie Šiaulių ir kaip vienas kuni
gas nešė medinį kryžių į tą kal
ną net 65 kilometrus.

Religinės Šalpos atstovas 
kun. St. Raila iš tų Kronikų pa
skaitė maldą už tėvynę.

Kalbėjo ir V. Sevrukas, pasi
džiaugdamas, kad jį taip įverti
no. Tik tie žodžiai, padrąsinimai 
jam davė jėgos išlaikyti tą bada
vimo laiką. Sunkiausia buvę 7- 
15 dienomis, — reikėjo nuga
lėti didelį alkį, labai seko jė
gos. Paskui kūnas prisitaikė. Sa
vo kalboje jis prisiminė ir moti
ną, kuri likusi Vilniuje, ir savo 
artimuosius, kurie suėję jo išly-. 
dėti. Pažadėjo ir toliau visą sa
vo triūsą skirti Lietuvai.

Pabaigai sugiedotas Lietuvos 
himnas. Visa užtruko pusę va
landos. Tada visi perėjo į po
sėdžių menę, kur buvo juoda 
kava, pritaikyta bado dienai. Čia 
visi turėjo progos pasikalbėti su 
V. Sevruku. Jis gi dar nepradė
jo valgyti tą valandą. Badavo dar 
iki vakaro, kad būtų pilna bado 
diena.

Badas ji buvo palietęs gana 
stipriai, buvo sunykęs, veidai į- 
kritę, nors šiaip atrodė gana gra
žiai.

PRISIMINKITE 
VARGSTANČIUS

Artinasi Kalėdos — taikos ir 
džiaugsmo šventė. Tik ne visi 
gali tą džiaugsmą pajusti, nes jie 
skęsta nepritekliuje ir alkyje.

Balfo valdyba išsiuntinėjo 
Jum, Mieli Lietuviai, prašymus, 
kad galėtų bent keletą tų vargs
tančių patenkinti. Bet tik ketvir
tadalis, arba maža dalelė, į tuos 
prašymus atsiliepė.

Broli ir sese, neatidėliodamas 
pasiųsk savo kad ir mažytę auką, 
kad galėtume tuos alkstančius 
paguosti. Pabūk tuo turčiumi ir 
atiduok Lozoriui bent mažus 
trupinius, kurie artimui atneš 
kalėdinį džiaugsmą.

Balfo 100-jo skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja tiem, kurie 
aukojo ir kurie dar aukos.

Janė Gerdvilienė, 
Balfo 100-jo skyriaus pirmininkė

Kibirkščiai 
Vilgaliai

Vaclovas Sevrukas gruodžio 10 baigė 28 dienų bado strei
ką. Čia jis kalba pranciškonų vienuolyno koplyčioje, kur 
buvo surengtas jo pagerbimas ir kalinių prisiminimas. 
Nuotr. V. Maželio

SĖKMINGAI PAVYKĘS BAZARAS

Šv. Petro parapija kasmet 
ruošdavo savo banketą. Šiemet 
klebonas kun. A. Baltrušūnas 
vietoj banketo sumanė suruošti 
bazarą. Jis įvyko lapkričio 10 
Lietuvių Piliečių draugijos pa
talpose, kur abi salės buvo už
pildytos stalais su įvairiomis 
prekėmis, kepiniais ir rankdar
biais. Stalų buvo per 20.

Gerokai prieš bazarą visiem 
parapiečiam buvo pasiųstos lo
terijos knygutės po 5 bilietus. 
Bazaro metu ir buvo tos loteri
jos traukimai. Didžiausia laimė 
nusišypsojo Br. Banaičiui, — lai
mėjo 500 dol. Kiti laimėtojai: 
J. P. Balukonis — lėkščių kom
plektą, N. Walers — Bulovą 
laikrodį, Z. Merkevičius — Pola- 
roid kamerą, Ch. Picard — 100 
galionų aliejaus, V. Shimkus — 
elektrinį skardinių atidarytoją,
L. Lendraitis — kristalinį 
komplektą punšui, A. G. An
tanėlis — megztinį apsiaustą, A.
M. Primenitta —keramikos
kalėdinę eglutę, A. G. Yong 
— elektrinį maišytoją, G. 
Dweyer — 20 dol. vertės
pietų bilietą, St. Trepenskis — 
elektrinį virtuvės laikrodį. Be to, 
dar buvo 16 įvairių laimėjimų.

Bazaro surengimu neapsi
rikta. Pelno bus 7000-8000 
dol. Tai žymiai daugiau nei 
duodavo banketas. Tų gražių re
zultatų pasiekė todėl, kad pavie
niai asmenys ir organizacijos 
suprato reikalą ir glaudžiai 
bendradarbiavo. Tam tikslui 
nesigailėjo nei vertingų aukų 
nei nuo poilsio nutrauktų valan
dų.

LIETUVIŲ FONDO TARYBA 
ir VALDYBA

Sveikiname visus narius
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ
proga

Tenka pastebėti, kad buvo ir 
abejingų, kurie nematė reikalo 
paremti parapiją, kuri turėjo 
daug išlaidų — reikėjo remon
tuoti bažnyčią ir salę, nugriauti 
senąją mokyklą, reikėjo atlikti 
ir kitų būtinų patvarkymų.

Iš kitos pusės tenka pasi
džiaugti, kad abejinguosius lie
tuvius pavadavo kitų tautų žmo
nės. Jie labai daug daiktų iš
pirko. Kai kurie jų platino lote
rijos bilietus, kiti pasistengė vė
liau likusius daiktus išparduoti. 
Tai verti didelės padėkos. Jie 
buvo susižavėję bazaru ir stebė
josi, kad čia galima pigiai pirkti 
vertingų daiktų. Pas juos baza- 
rai yra kitoki, ten daugiau loteri
jų būna. Ypač jie domėjosi 
moterų rankdarbių stalu, kuris 
greit ištuštėjo.

Nors tam stalui buvo suauko
ta nedaugelio moterų darbeliai, 
bet jie davė 500 dol. Rezul
tatai būtų buvę geresni, jei visi 
parapiečiai būtų prisidėję.

Klebonas yra labai dėkingas 
visiem, kurie bet kuo prisidėjo 
prie bazaro pasisekimo.

Parapietis

Vitą Ulevičių, So. Bostono 
Lietuvių piliečių draugijos ve
dėją, gruodžio 3-4 naktį peršovė 
net penkiais šūviais. Baigęs dar
bą, ėjo prie automobilio, ir tada 
pasigirdo šūviai. Nugabentas į 
ligoninę. Jis yra 28 metų am
žiaus. Padėtis kritiška. Suimtas 
Vietnamo karo veteranas Povilas 
J. Zaremba, 27 metų, gyvenąs 
So. Bostone.

Simas Kudirka lankėsi Bosto
ne. Pas Ireną ir Brutenį Vel
tus jam buvo parodytas filmas iš 
demonstracijų. Parodė Romas 
Bričkus. Kitą dieną jis lankėsi 
lietuviškoje mokykloje, paskui 
dalyvavo Vliko seime.

Edvardas Mickūnas staiga 
mirė gruodžio 8. Ryte jis buvo 
sveikas ir važiavo žvejoti. Be
važiuojant pasidarė jam negera. 
Draugai pašaukė greitąją pagal
bą, nuvežė į ligoninę, kur buvo 
net operuotas, bet gyvybės ne
beišgelbėjo. Jam buvo plyšusi 
aorta. Buvo pašarvotas Lubino 
laidotuvių koplyčioje. Trečia
dienio vakarą buvo atsisveiki
nimas. Rožančių sukalbėjo kun. 
Antanas Baltrušunas, rašytojas 
Antanas Gustaitis atsisveikino
Bostono lietuvių dramos sambū
rio vardu, jaunystės draugų var
du inž. Donatas Šatas. Palaido
tas gruodžio 12 Forest Hill ka
pinėse iš Šv. Petro bažnyčios. 
Nuliūdime liko žmona Birutė, 
sūnus Edvardas, tėvai Vladas ir 
Adelė, broliai Česlovas Almis ir 
Rimas.

Bostono lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas gruodžio 22, 
sekmadienį, 1:30 v. Šv. Petro 
parapijos bažnyčios salėje ren
gia Kalėdų eglutę. Komitetas 
kviečia ne tik vaikus, bet ir tė
vus atsilankyti į tą eglutę.

Tikybos pamokos vaikams, 
kurie lanko viešąsias pradžios 
mokyklas, būna sekmadie
niais 9 v.r. 7-tos gatvės koply
čioje. Pamokas veda Nukryžiuo
tojo Jėzaus seserys, mokytojos. 
Suaugusiems, aukštesniosios 
mokyklos mokiniams tikybos 
pamokos būna antradienio vaka
rais 7-8 v.v. taip pat 7-tos gat
vės koplyčioje. Pamokas veda 
kleb. kun. Antanas Baltrušū
nas.

Minkų radijo dainų ir dailiojo 
žodžio koncertas įvyks kovo 2 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Skautų ir skaučių tradicinė 
Kaziuko mugė įvyks kovo 9 
Lietuvių Piliečių d-jos salėj.

Astra Jolanda ir Kęstutis Jonas Bileriai, susituokę rugsėjo 
28 ir pirmieji atšventę savo vestuves Kultūros Židinyje.

FLORIDA — DAYTONA BEACH 
SEASCAPE BEACH MOTEL

Kviečiame aplankyti ir apsistoti ŠEASCAPE 
MOTEL ant jūros kranto. Mūsų motelis yra visų 
Floridos įdomiausių vietų centre.

Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gražius ir 
švarius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plaukymo 
baseinus, žiemos metu šildomus.

Kainos neaukštos ir visiem prieinamos. Dėl informa
cijos rašykite:

SEASCAPE MOTEL 
AD. ANDRULIS 

3321 S. ATLANTIC AVĖ., 
DAYTONA BEACH, FLA. 32018 

TELEF. (904) 767-1372

Lietuvos kariuomenės Šven
tės minėjimas buvo lapkričio 
24. Pamaldos buvo Šv. Petro pa
rapijos bažnyčioje. Karių inten
cija mišias aukojo kun. Antanas 
Baltrušūnas ir pasakė pamokslą. 
Organizacijos dalyvavo su vė

liavomis. Tolimesnis minėjimas 
buvo Liet, piliečių draugijos sa
lėje. Minėjimą pravedė Kazys 
Šimėnas, o meninę dalį Jonas 
Vizbaras. Įneštos vėliavos, įne

šimui vadovavo Stepono Da
riaus legiono nariai. Sugiedoti 
himnai, pianinu skambino Vyte
nis Vasyliūnas, maldą sukalbėjo 
kun. Albinas Janiūnas. Paskaitą 
apie Lietuvos kariuomenę skai
tė dr. Petras Vileišis iš Water- 
burio, Conn. Po paskaitos buvo 
antroji dalis, — dainavo New 
Yorko vyrų choras Perkūnas. 
(Apie šį koncertą rašo E. Vasy- 
liūnienė.) Salė buvo pilna žmo
nių.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju visiem, 
kurie mane užjautė ligos metu, 
lankė ligoninėj ir namuose, pri
siuntė sveikinimus ir gėles.

Dėkoju už prisiųstas ir įteiktas 
dovanas: dr. Skripkams, ponams
L. Kulikauskams, Julei Valaitis, 
Moterų Katalikių Sąjungos 36 
kuopos narėms, Anna Pender- 
gast, M. Drish, Danai ir Peter 
Macijauskas, Daliai ir David 
Pendergast, Anelei Pietarienei 
ir jos dukrai su vyru. Clark, 
miesto majorui Yarusavage ir vi
siems kitiems.

Su gilia padėka Bronė Maci
jauskienė.

PADĖKA
Kreipiuos į visus savo gera

darius, kurie laiškais, telegramo
mis arba žodžiu (telefonu) leng
vino mano skausmus ir išgąstį, 
kada buvau užpulta.

Ačiū Dievui, mano nosies bei 
galvos kaulai nebuvo sulaužyti, 
tik viena veido pusė dar dabar 
tebėra paraližuota, išvengta ope
racijos.

Reiškiu nuoširdžią padėką, 
nors ir pavėluotai.

Atsiprašau, kad negaliu kiek
vienam padėkoti asmeniškai.

Ona Kajeckienė
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Šis Darbininko numeris — ka
lėdinis. Jis išeina padidintas ir 
visiem neša nuoširdžiausius 
sveikinimus. Kitas Darbininko 
numeris į paštą bus išvežtas 
gruodžio 23, antradienį.

Prieš šventes, pagausėjus skel
bimam, sunku yra sutalpinti visą 
medžiagą. Pasirenkama tik svar
biausia. Kita medžiaga bus su
dėta po švenčių.

Maironio lituanistinė mokykla 
Kalėdų švenčių metų nedirba 
gruodžio 28 ir sausio 4. Mo
kyklos vakaras bus sausio 12, 
sekmadienį, Kultūros Židinyje.

Tėv. dr. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius, 
gruodžio 15 išskrido į Los An
geles, Calif.. Iš ten su ekskur
sija keliauja į Australiją, kur da
lyvaus lietuvių dienose. Į New 
Yorką grįžta sausio 16.

Fraternitas Lithuanica kor
poracijos rytinio padalinio suei
ga buvo gruodžio 15 Kultūros 
Židinyje. Pirma buvo pamaldos 
už mirusius brolius. Sueigos 
metu prisiminti ir pagerbti mirę 
broliai: dr. L. Plechavičius, dr. 
B. Matulionis ir dr. V. Nagevi
čius. Pagerbtas dr. V. Ingelevi- 
čius jo 85 metų sukakties proga.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje Kalėdų naktį 11:30 
bus kalėdinė vargonų ir instru
mentų muzika. Giedos lietuviš
kas ir angliškas giesmes. Solo 
giedos Povilas Dulkė ir Petras 
Tutinas. Chorui vadovauja mu
zikas Albinas Prižgintas.

Religinė prieškalėdinė va
landėlė bus gruodžio 22 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioje 
11 vai. Rengia Liet, vyčiai, atei
tininkai ir skautai. Po to bendros 
Kūčios • parapijos salėje. Kūčių 
pradžia 12 vai.

Petras Masalskis, Veros Rūte- 
nienės brolis, mirė Lietuvoje 
gruodžio 12 d. Už jo vėlę pa
maldos bus gruodžio 28 d., šeš
tadienį, 10:30 v. pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje.

V. Sevrukas buvo paminėtas 
gruodžio 10 Long Island Press 
— Perspective skyriuje. Buvo 
pirmam puslapyje jo nuotrauka. 
Šalia buvo ir Romas Kezys, ver
tėjas. Ilgokame straipsnyje ko
respondentas aprašo, kodėl Sev
rukas badauja, ko siekia ir kas 
jis toks yra. Tą patį vakarą An
tanas Ivaška jį išsivežė į Conn. 
valstybę, kur jis aplankys keletą 
šeimų.

Elizabeth, N .J.,M gruodžio 
22, sekmadienį, 3 vai. po pietų 
rengiama kalėdinė programa. 
Dr. Vinco Kudirkos lituanistinės 
mokyklos vaikų vaidinimas, Ka
lėdų Senis ir vaišės. Tėvų ko
mitetas visus kviečia atsilankyti 
į šį Kalėdų eglutės renginį.

Parduodamas 2 šeimų namas, 
5 ir 4 kambarių butai. Kaina pri
einama, mūrinis 2 automobilių 
garažas, gražus rajonas, įrengtas 
rūsys. Skambinti FA 7-3455.

(212)
(212)

ustuvė  (212)
nuolynas .. (212)

. Ž. salė   212)

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

New Yorko žinių dar yra 13 ir 
15 puslapiuose.

Už a.a. prof. Juozą Brazaitį 
jo mirties 30 dienų proga bus 
aukojamos mišios gruodžio 28, 
šeštadienį, 9:30 ryto Tėvų pran
ciškonų koplyčioje 361 High
land Blvd. Brooklyne, N.Y. Lie
tuvių Fronto Bičiulių N.Y. sam
būris kviečia visus jo drau
gus ir pažįstamus dalyvauti 
šiose pamaldose.

LMK Federacijos New Yorko 
klubas gruodžio 15, sekmadienį, 
buvo surengęs rankdarbių paro
dėlę. Žmonių atsilankė apie 300. 
Buvo visokiausių audinių, rank
darbių, drožinių. Daug par
duota. Veikė ir maisto bufe
tas, kur galėjo visi gražiai pa
valgyti. Visa parodėlė ir išpar
davimas praėjo sėkmingai ir 
nuotaikingai. Klubui pirminin
kauja Marija Žukauskienė.

Liucija ir Kazys Jankūnai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
ir Naujųjų Metų proga ir vietoj 
atvirukų Darbininkui paremti 
skiria $15.

Pranas Damijonaitis iš Cran- 
ford, N.J., Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga sveikina savo 
draugus ir visus pažįstamus. 
Vietoje sveikinimo stvirukų 
skiria Darbininkui dešimt 
dolerių auką.

Aldona ir Vainutis Zikarai, 
sūnus Šarūnas, duktė Eglė 
sveikina visus gimines, draugus 
ir pažįstamus švenčių proga ir 
linki visiems laimingų N. Metų. 
Auka Kultūros Židiniui $20.00.

Dr. Bronius ir Apolonija 
Radzivanai šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina savo gimi
nes, pažįstamus ir draugus ir 
visiems linki Aukščiausiojo pa
laimos. Vietoj atvirukų skiria 
auką Liet. Kat. Religinei Šalpai 
ir Darbininkui paremti.

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus šventų Ka
lėdų ir Naujų Metų proga. Vie
toj sveikinimo kortelių skina 25 
dol. Kultūros Židiniui. >

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos aukoja 25 dol. Kultūros Ži
diniui vietoje kalėdinių sveiki
nimų pažįstamiems.

Danutė ir Antanas Bobeliai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ne siųs
dami sveikinimus paštu, o jų 
vietoje paaukodami 25 dol. Kul
tūros Židiniui.

Antanas ir Lucija Skarulis, 
Brooklyn, N. Y., aukoja 50 
dol. Kultūros Židiniui a.a. Juli
jonais karulienei atminti. Nuo
širdus ačiū.

A. a. Julijonai Skarulienei at
minti Marytė Šalinskienė auko
ja 25 dol. Kultūros Židiniui. Lie
tuviškas ačiū.

Stefanija Čekavičienė su šv. 
Kalėdomis ir N. Metais sveiki
na visus draugus, pažįstamus 
ir linki Dievo palaimos. Darbi
ninkui skiria 10 dol. auką.

Dr. V. ir B. Paprockai šv. 
Kalėdų proga sveikina gimines, 
artimuosius ir pažįstamus, kartu 
prijungia auką Darbininkui

Vida ir Algirdas Jankauskai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga, aukodami Darbi
ninkui ir Židiniui vietoj asmeni
nių sveikinimų.

V. ir O. Mamaičiai, Elizabeth,
N.J., sveikina draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių proga ir 
linki gausios Dievo palaimos 
Naujuose Metuose. Auką skiria 
Darbininkui.

Kotryna Grigaitytė-Graudienė 
ir sūnus Raimundas Graudis 
nuo gruodžio 16 išsikėlė iš Ne\y- 
arko, N. J. Naujas jų adresas: 
333 So. Main St., Milltown, N.J. 
08850.

Erčių šeima sveikina savo pa- 
šįstamus, draugus ir artimuo
sius Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga.

Gražina ir Aleksandras Dau
niai sveikina draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga. Vietoj asmeninių sveiki
nimų aukoja Darbininkui 20 
dol.

Anatolijus, Virginija, Vilija ir 
Aras Butai iš Chicagos sveiki
na visus savo draugus ir pažįs
tamus Kalėdų šventėmis ir Nau
jais 1975 Metais. Vietoj sveiki
nimo kortelių 15 dol. skiria DarT 
bininkui.

Liudas Špokas sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir N. Metų proga.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina savo pažįstamus, 
draugus ir artimuosius Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga.

Ignas Kazlauskas, Great Neck, 
N.Y., sveikina Šv. Kalėdų ir N. 
Metų proga savo bičiulius ir pa
žįstamus bei visus lietuviškos 
spaudos darbuotojus, rėmėjus ir 
skaitytojus. Lietuviškos spaudos 
palaikymui prideda auką.

$
Sveikiname savo geradarius. Kultūros Židinio Iš- 

laikymo komiteto narius, aukotojus, ketvirtadienio ir 
^penktadienio popiečių talkininkus, visiems linkėdami 
^asmeniškos laimės ir mūsų bendrų vilčių išsipildymo 
į* Naujais Metais.a a BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

■y ■ •

Kultūros Židinio išlaikymo komitetas bei 
ketvirtadienio ir penktadienio parengimų val
dybos švenčių proga nuoširdžiai sveikina vi
sus bendradarbius f bičiulius ir rėmėjus, lin
kėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo pa
laimos Naujuose Metuose.

VISUS KVIEČIAME ATSILANKYTI Į DR. VINCO 
KUDIRKOS LITUANISTINĖS MOKYKLOS RENGIAMĄ

KALĖDŲ EGLUTĘ į

Sekmadienį, gruodžio 22 d., 3 vai. p. p. Lietuvių 
Laisvės Salėje, 269 2nd St., Elizabeth, N.J. Programoje: 
mokyklos vaikų vaidinimas, Kalėdų Senis ir vaišės. 
Savo atsilankymu paremkite mokytojų ir vaikų 

pastangas! įį
TĖVŲ KOMITETAS

Eleonora ir Jonas Tutinai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga. Vietoj sveikinimo korte
lių aukoja Darbininkui.

Eduardas ir Sofija Škobeikai 
sveikina visus savo bičiulius 
Šv. Kalėdų proga ir linki viso 
geriausio Naujuose Metuose! 
Kultūros Židiniui skiria 20 dol. 
auką.

Uknevičių šeima sveikina su 
Šv. Kalėdomis ir N. Metais gimi
nes, draugus bei pažįstamus ir 
linki Dievo palaimos. Vietoj kor
telių skiria auką spaudai.

Klemensas ir Verutė Lakic- 
kai sveikina su Kalėdomis ir 
Naujais Metais visus draugus 
ir pažįstamus. Visiem linki lai
mės ir geros sveikatos. Skiria 
auką Darbininkui.

Sveikinu savo draugus ir pa
žįstamus Kalėdų ir Naujų Metų 
proga ir daug sėkmės linkiu 
1975-tuose metuose, ypatingai 
Floridoj gyvenantiem p.p. Jur- 
gėlam, Tilvikam, Karniam, O. 
Apolenskienei. O. Antanas 
Budrikis.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus, lin
ki laimingų Naujų Metų. Ta pro
ga skiria auką Darbininkui.

Dr. J. ir A. Snieškai sveikina 
ir linki visiem linksmų Šv. Ka
lėdų ir laimingų Naujų Metų. 
Sveikinimų vietoj aukoja Kul
tūros Židiniui ir Darbininkui.

Vytas ir Aldona Gerulaičiai, 
savininkai apdraudų, kelionių 
ir namų pardavimų įstaigos, šir
dingai sveikina savo draugus ir 
klijentus Kalėdų ir N. Metų 
švenčių proga ir ta proga auko
ja 25 dol. Kultūros Židiniui.

Dantonas ir Mirga bulaičiai 
švenčių proga sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kalėdinių kortelių aukoja 
Kultūros Židiniui 25 dol.

$ 
P5 
$ 
&
& 
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A. ir M. Bražėnai iš Eliza- 
betho, N.J., sveikina savo bičiu
lius bei pažįstamus Kalėdų ir 
N. Metų proga ir vietoj sveiki
nimo kortelių Darbininkui 
skiria auką.

Vitalis ir Marija Žukauskai 
švenčių proga sveikina savo bi
čiulius ir artimuosius, linkė
dami laimės ir kuo geriausios 
sėkmės. Marija Žukauskienė 
ypatingai sveikina LMKF New 
Yorko klubo nares. Ta proga 
vietoj sveikinimo kortelių Dar
bininkui skiria auką.

Irena ir Jonas Vilgaliai su 
šeima sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus su šv. Kalėdom ir 
linki Dievo palaimos 1975 me
tuose. Vietoje kalėdinių atviru
čių aukoja 20 dol. Kultūros Ži
diniui ir 5 dol. Darbininkui.

Petras, Ona ir Elena Vasi
liauskai sveikina Kalėdų šven
čių ir Naujųjų Metų proga ir ta 
proga Darbininkui atsiuntė auką 
10 dol.

A. ir S. Nutautai šv. Kalėdų 
ir Naujųjų 1975 metų proga 
sveikina tėvus pranciškonus, 
Apreiškimo parapijos kunigus, 
gimines, prietelius, draugus ir 
kaimynus. Visiems linki.... Die
vo palaimos ir sveikatos. Vietoje 
kalėdinių kortelių spaudos pa
laikymui skiria auką.

Konstancija ir Kazimieras 
Bakšiai su šeima Šv. Kalėdų 
ir N. Metų proga sveikina vi
sus gimines, draugus bei 
pažįstamus. Vietoj šventinių 
kortelių siunčia auką Darbi
ninkui.

Antanas ir Gintarė Ivaškai 
šv. Kalėdų ir N. Metų proga 
sveikina visus bičiulius, pažįsta
mus ir ta proga skiria auką 15 
dol. Kultūros Židiniui.

Danutė ir Stasys Biručiai svei
kina draugus ir pažįstamus, lin
kėdami malonių Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų. Vietoj as
meninių sveikinimų skiria auką 
Kultūros Židiniui ir Darbinin
kui.

B. Macijauskai ir šeima linki 
tyro džiaugsmo ir Viešpaties pa
laimos savo giminėm, draugam, 
bičiuliam ir vasarotojam Kris
taus užgimimo šventėj ir Nau
juose 1975-tuose Metuose.

Knyga apie dr. Praną Padalį 
jau atspausta. Šią savaitę bus į- 
rišta. Ji bus duodama kaip prie
das visiem žurnalo Į Laisvę skai
tytojam.

Gruodžio 28, šeštadienį. 
Kultūros Židinio didžioji

7:30 v.v. 
j salėj

rengia

ŠVENČIŲ ŠOKIUS — 
POLKŲ VAKARĄ

Šokiams groja vokiškas Oompah orkestras, 
grojęs Rheingold festivalyje.
Įėjimas studentams — 3 dol., vyresniems — 5 dol.
Šokius rengia ir visus nuoširdžiai kviečia

New Yorko akademikai

Janė Gerdvilienė sveikina 
draugus ir pažįstamus, ypač 
Balfo rėmėjus, su šventom 
Kalėdom ir Naujais Metais. Ta 
proga Kultūros Židiniui skiria 
auką.

Vytautas Maželis sveikina 
visus artimuosius, bičiulius ir 
pažįstamus Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga, linkėdamas visiem 
kuo geriausios sėkmės. Ta proga 
spaudai paremti skiria auką.

Vietoj kalėdinių atviručių 
Laisvės Žiburio radijui aukojo: 
S. ir St. Vaškiai, E. Kezienė,
J. ir A. Alytai, O. ir A. Budri
kiai, B. Macijauskienė, E. ir H. 
Andruškos, J. ir M. Juodžiai,
K. ir V. Lakickai, V. ir dr. B. Ne- 
mickai, J. ir J. Maurukai, S. ir dr. 
D. Jasaičiai, R.V. Kondrotai, G. 
ir A. Girdžiai, O.. Milmantavi- 
čienė, J. Kazlauskas, VI. ir L. 
Koppai. Radijo vadovybė nuo
širdžiai dėkoja.

V. ir V. Matusaičiai iš Li- 
vingstono, N. J., sveikina visus 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir Darbininkui skiria auką 
15 dol.

Kazimieras ir Elena Vainiai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus Kalėdų švenčių proga ir 
linki laimingų Naujųjų Metų.

Elenos Juciūtės knyga “Pė
dos mirties zonoje” jau pilnai 
atspausta ir baigiama įrišti. Kny
ga turi 544 puslapius, iliust
ruota. Leidžia Simo Kudirkos 
šaulių kuopa New Yorke.

Išnuomojamas butas iš 3 kam
barių vienam ar dviem asmenim 
City Line rajone už prieinamą 
kainą. Galima pamatyti jau da
bar skambinant bet kuriuo lai
ku TA 7-0645. Butas bus lais
vas nuo sausio 1. ___

Parduodamas dviejų šeimų na
mas Richmond Hill rajone. Kai
na 56,000 dol. Skambinti VI 9- 
5007.

Wanted. Experienced up- 
holsterer full or part time. Tele- 
phone 473-4180 or 228-2373.

Parduodamas namas. 4 kam
bariai, antrame aukšte yra vietos 
dviem kambariam, arti mokyk
los, bažnyčios, didelės upės, 
ramioj vietoj. Duosiu paskolą 
žemesniais procentais nei ban
kas. Miesto įrengimai. Kaina — 
32,500 dol. Kreiptis tel. (201) 
247-2295. Vietovė yra Somerset, 
N.J.

L.B. NEWARKO APYLINKĖS VALDYBA 
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

NAUJŲJŲ 1975 METŲ SUTIKIME
į . . i
s

Gruodžio 31 dieną Švč. Trejybės parapijos salėje, Adams Street ir New York Avė. 
kampas, Nevvark, N.J.

Pradžia 8 vai. pp. Vakarienė — 9 vai. Šokiai nuo 10 vai. vak. iki 2 vai. ryto.
f . I

Įėjimo auka — 15 dol., studentams — 10 dol. Bilietai gaunami pas valdybos narius: :
V. Audėnas 923-9073, K. Šipaila 923-3975.

Įsiamžinę į Lietuvių Fondą 100 dol. auka dalyvauja naujų metų sutikime nemokamai. j

L. B. Nevvarko Apylinkės Valdyba [

Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos Valdyba ir Apylinkės 
maloniai kviečia visus New Yorko ir apylinkės lietuvius į

1975 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIŲ
kuris įvyks Lietuvių Kultūros Židinyje,

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 9 vai. vak.
Lietuviškam skonyje, ponios E. Mickeliūnienės paruoštos vaišės.
Šampanas ir stipresni gėrimai ant stalo.
Sustiprintas Gutauskų orkestras.
Vietos prie stalų 10 asmenų užsakomos nevėliau kaip iki gruodžio 27 d. pas:

K. Bačauską (visą dieną) — 84-55, 86th Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 846-5543
V. Padvarietį (vakarais) 87-40, 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 847-5619
A. Radzlvanienę (visą dieną) — 84-16, 110th St. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 441-9720
A. Reventą (visą dieną) — 87-66, 95th St. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-9725

Automobiliai pastatomi Kultūros Židinio kieme nemokamai.
Įėjimo auka asmeniui — $20. — ir jaunimui iki 18 metų, tėvų globoje, — $10. —
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