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VLIKO SEIMAS BUVO SĖKMINGAS

Japoniją £1 metus valdžiusi 
liberalų demokratų partija per 
rinkimus neteko parlamente
daugumos. Iš 511 parlamento
narių ji išrinko tik 249. Visos ki
tos, išskyrus komunistų partiją, 
atstovų skaičių padidino. Mano
ma, kad vyriausybę galės suda
ryti ta pati partija su nuo jos 
atskilusiais nepriklausomaisiais 
atstovais. Iki pirmojo parlamen
to posėdžio kraštą valdys dabar
tinio min. pirm. Takeo Miki vy
riausybė.

Amnesty Intemational 1977 
metus paskelbė tarptautiniais 
sąžinės kalinių metais ir žada 
ypač stengtis įgyvendinti pasau
ly pagarbą žmogaus teisėm. Nuo 
1961 ji sugebėjo išlaisvinti apie 
9000 kalinių.

Sov. S-gos fizikas, dabar gyve
nąs Izraely, Leo Tumerman pa
tvirtino prieš kurį laiką Roy 
Medvedevo paskelbtą žinią, kad 
pietinio Uralo srity dėl nevyku
siai užkastų atominės energijos 
atmatų įvykęs didelis sprogi
mas, sunaikinęs 20 km ilgumo 
ruože bet kokią gyvybę.

Prez. Fordas savo pranešime 
apie Helsinkio konferencijos 
nutarimų vykdymą teigia, kad 
dėl to pagyvėjęs vakarų ir rytų 
bendradarbiavimas mokslo ir
technologijos srityse, bet pa
stangos palengvinti žmonių pa
sikeitimą buvusios nevienodos.

JAV kongreso komisijos Hel
sinkio susitarimų vykdymui 
sekti pirm. Dante Fascell teigia, 
kad JAV vyriausybė nėra pasi
rengusi ateinančią vasarą vyksi- 
mai Belgrado konferencijai susi
tarimų vykdymui vertinti.

Busimasis prez. Jimmy Carter 
valst. sekretorium paskyrė buv. 
gynybos sekr. padėjėją ir Viet
namo derybų pirm-ko pav. Cy- 
rus R. Vance, kuris pasisakė 
sieksiąs sudaryti su Sov. S-ga 
sutartį strateginiam ginklam 
apriboti, ieškosiąs būdų Art. Rytų 
problemom išspręsti ir neskubė
siąs megzti santykių su Kinija.

Nato valstybių konferencija, 
išskyrus Prancūziją, sutarė, kad 
JAV ir Kanados įgulos pasiliktų 
Europoj ir pritarė JAV siūlymui 
sustiprinti erdvės sekimo pro
gramą, tam reikalui skiriant 2.24 
bil. dol., bet nesutarė, kurios 
valstybės turi šią programą fi
nansuoti.

V. Vokietija sutiko mokėti R. 
Vokietijai po 20,000 dol. už 
kiekvieną jos paleistą politinį 
kalinį. Per 15 m. V, Vokietija 
tam reikalui yra išmokėjusi per 
250 mil. dol.

JT gen. sekretorium naujam 5 
m. terminui buvo perrinktas da
bartinis gen. sekr. Kurt Wald- 
heim, pasisakęs imsiąsis prie
monių Art. Rytų problemom 
spręsti.

JAV atstovų rūmų pirm-ku 
buvo išrinktas Mass. atstovas 
Thomas P. O’Neill, o jo padė
jėju — Indiana atstovas John 
Brademas. Demokratų partijos 
daugumos vadu buvo išrinktas 
Texas atstovas Jim Wright.

Jacques Chirak, buvęs Pran
cūzijos min. pirm, ir gaulistų 
partijos vadas, paleido gaulistų 
partiją ir įsteigė naują masinį 
sąjūdį — Respublikos susivieni
jimą.

Ispanijoj vykęs pirmas socia
listų darbininkų partijos kongre
sas, kuriame dalyvavo žymūs 
Europos, P. Amerikos, Art. Rytų 
ir Afrikos socialistų vadai, parei
kalavo uždaryti JAV karines ba
zes Ispanijoj, didelių demokra
tinių reformų ir plačių moterim 
teisių Ispanijoj ir pasmerkė JAV 
už imperialistinį kišimąsi į P. 
Amerikos reikalus.

Izraelis paprašė JAV parduęti 
jam 250 F-16 naikintuvų.

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas, įvykęs 
gruodžio 4-5 Washingtone, D.C., 
buvo sėkmingai darbingas. Gau
ta daug sveikinimų ir pinigų. 
Kanados Tautos Fondo atstovy
bės pirmininkas J. Vaičeliūnas 
įteikė 26,000 dol. aukų Lietuvos 
laisvinimo reikalam. Į tą suiną 
įeina 16,000 dol., kuriuos surin
ko Toronto apylinkės atstovybė, 
vadovaujama A. Firavičiaus. 
Seimo atstovai ir svečiai jierii 
sukėlė dideles ovacijas. Seimas 
priėmė daug nutarimų, tarp jų ir 
sveikinimą prezidentui Fordui, 
JAV minint valstybės nepriklau
somybės paskelbimo du šimt
mečius.

Į Vliką atgal priimta prieš 
keletą metų pasitraukusi Lietu
vos Laisvės Kovotojų Sąjunga. 
Dabar Vliką sudaro 15 organi
zacijų — politinių partijų ir re
zistencinių sąjūdžių. Vlikas lais
vajame pasauly kalba ir veikia 
pavergtos tautos vardu, siekda
mas kuo daugiau prisidėti prie 
jos kovos, kol bus atgauta lais
vė ir atstatyta Lietuvos valsty
binė nepriklausomybė.

Seimo atstovam ir svečiam 
susirinkus į posėdžių salę Sho- 
reham Americana viešbuty, juos 
pasveikino Rūta Penkiūnienė 
LB Washingtono apylinkės val
dybos vardu (toji valdyba suda

LKM Akademijos X-tame suvažiavime prof. Antanas Klimas kalba apie prof. Antaną Salį 
kaip kalbininką. Toj pačioj akademijoj buvo pagerbtas ir prof. J. Brazaitis. Apie jį kal
bėjo dr. Juozas Girnius. Nuotr. Jono Urbono

ŽVILGSNIS l DIEVĄ IR / SAVE
KRISTAUS GIMIMO ŠVENTĖJ

Džiaukimės galėdami vieni 
kitus sveikinti, linkėti džiaugs
mingų švenčių, minėdami ne 
kokį žmonių sukurtą didelį iš
gyvenimą, o gimimą to, kuris 
buvo ilgai pranašautas ir lauktas 
kaip žmonijos išgelbėtojas.

Mąstydamas apie Kristaus gi
mimą, jo asmens ir jo palikimo 
reikšmę, savaime kartoji nors 
minty Jobo žodžius (7,17)-: “Kas 
yra žmogus, kad jį išaukštini, 
arba kam lenki prie jo savo šir
dį? Lankai jį kiekvieną rytą ir 
ūmai jį bandai.” Tikrai, kas mes 
esam?

Kiek jau pasiekė žmogaus pa
tirtis, viltys nepadidėjo, o suma
žėjo surasti visatoj ką nors toly
gaus žemei. Žmogus ir kiti 
gyviai gal jau milijonus metų 
naudoja žemę, o jos dosnumas 
ne tik nesumažėjo, bet vis dar 
gausėja. Tikimasi, kad žmogus 
galės plačiai naudotis neribota 
visatos energija. Tačiau svarbiau 
už visas medžiagines gėrybes 
yra tai, kuo šv. Povilas prade
da laišką žydam: “Daug kartų 
ir įvairiais būdais praeity Die
vas kalbėjo mūsų protėviam per 

rė patogias sąlygas seimo sesi
jai J.

Ji pakvietė Vliko pirmininką 
dr. Kęstutį Valiūną pradėti sesi
ją. Trumpu jo sveikinimo žodžiu 
ir Lietuvos himnu sesija buvo 
pradėta.

Tėvas Tomas Žiūraitisper- 
skaitė invokaciją.

Seimui vadovauti prezidiumą 
sudarė prof. dr. Česlovas Masai- 
tis, pirmininkas, ir prof. dr. Jo
nas Valaitis, pavaduotojas. Seimo 
sekretore išrinkta Vaiva Vėb
raitė ir pavaduotoju Cezaris Sur- 
dokas.

Mandatų komisija buvo iš
rinkta iš Antano Skėrio, Mečio 
Mackevičiaus ir Kazio Oželio. Į 
kitas komisijas Vliką sudaran
čios organizacijos pasiuntė savo 
atstovus. Buvo sudarytos šios 
komisijos: tarptautiniam politi
kos klausimam, Lietuvos pa
dėties studijų ir informacijų, 
visuomenės reikalų ir finansų.

Seimui formaliai susitvarkius, 
prasidėjo sveikinimai, kurių 
buvo nemaža. Pagal darbotvarkę 
Juozas Giedraitis padarė prane
šimą apie Vliko tarybos veiklą.

Po to turiningą pranešimą apie 
Vliko valdybos veiklą padarė 
dr. Kęstutis Valiūnas, pirminin
kas.

pranašus, o galiausiai jis prabi
lo į mus per savo sūnų”. Esam 
Dievo globojami ne tik žemėj; 
Kristus užtikrina mum galimybę 
pasiekti laimingą amžinybę, o 
savo pamokymais padeda švie
siai, sėkmingai ir laimingai 
tvarkyti net ir šį žemišką gyve
nimą. Be kiekvieno asmeninio 
gyvenimo, Evangelijose randam 
sėkmingus dėsnius, kaip tvar
kyti šeimos gyvenimą, socialinę, 
politinę ir kitas praktiškas gy
venimo sritis.

Ar galima kada nors neprisi
minti, kad tautos, kurios dar ne
pažino Kristaus ir Evangelijos, 
dar ir mūsų laikais yra atsiliku
sios iki neįtikėtino primityvu
mo. Tautos kyla tada ir tiek, 
kiek gyvenime seka Kristaus pa
liktais dėsniais. Tai yra ne vien 
Bažnyčios atstovų žodžiai; tai 
pripažįsta kiekvienas, kas kritiš
kai seka gyvenimą.

Tikrai, kas yra Dievas, ir kas 
yra žmogus, jeigu jam Dievas 
skiria tiek dėmesio? Minėdami 
šį žmogui nesuprantamą įvykį, 
Išganytojo gimimą žmogum ir 
žmonėm, pažvelkim į "save ir

Apie Tautos Fondą ir jo veik
lą kalbėjo Ignas Gasiliūnas, 
Tautos Fondo valdybos pirmi
ninkas, J. Vaičeliūnas, Kanados 
Tautos Fondo atstovybės pirmi
ninkas.

Po pranešimų buvo daug klau
simų ir diskusijų.

-o-
Po pietų pertraukos, antrame 

seimo posėdy, Aušra ir Jonas Ju
rašai plačiai nušvietė Lietuvos 
rusifikaciją ir sovietizaciją, 
ranka rankon einančias su So
vietų Sąjungos imperializmu.

Prof. Domas Krivickas, kalbė
damas apie tarptautinę padėtį, 
smulkiai aiškino “detente” poli
tikos labai skirtingus diploma
tų ir mokslininkų aiškinimus.

Seimo dalyviai visus tris pre
legentus apipylė daugybe klau
simų; tai iššaukė ir pasisakymų.

-o-
Po vakarienės, 7 vai. v., įvy

ko simpoziumas — “Vliko užda
viniai ir ateities sąranga”. Sim
poziumą moderavo prof. dr. Br. 
Nemickas, savo nuomones dėstė 
Algirdas Kasulaitis, Jurgis Valai
tis ir Algis Gureckas. Simpoziu
mas tęsėsi iki 10 vai.

Gruodžio 5 komisijos posė-

(nukelta i 2 psl.)

pasitikrinkim, kokie esam to įvy
kio prasmės šviesoj. Jeigu Die
vas parodo žmogui tiek dėme
sio, tai kiek turėtų rūpintis pats 
žmogus savo vertės išlaikymu. 
Kalbėjęs žmonėm per pranašus, 
Dievas prabilo ir per savo sūnų. 
Kokia nelaimė žmogui to neiš
girsti, nesuprasti, nepriimti! Be 
to lieka žmogui tik klaiki neži
nomybė, iš kurios išeiti jis nesu
randa kelio ir nesuras, nes jo 
nėra. Apie kitokių siūlymų iliu
zijas būtų galima daug pasaky
ti ne tik abstrakčių minčių, bet 
iriš žmonių gyvenimo patirties.

Nors ir sunku suprasti žmo
gaus vertę, bet ją branginkim. 
Kas savęs nesuniekina, to nesu
niekins ir nenuvertins jokie 
žmonių pasikėsinimai. Kuris sa
ve niekina, to vertės niekas ne
apgins, nepakels.

Kristaus atėjimo šventė, jo pa
likimas tebūna visų džiaugsmui 
ir išganymui! Linkėdamas vi
siem Dievo palaimos, linkiu 
daug džiaugsmo ir paguodos šio
se šventėse ir 1977 metuose!

Vysk. Vincentas Brizgys

Tarybų Sąjungos KP CK 
Generaliniam Sekretoriui, Ta
rybų Sąjungos Religinių rei
kalų tarybos Įgaliotiniui, Lietu
vos TSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumui, Lietuvos religijų 
reikalų tarybos Įgaliotiniui, Lie
tuvos Bažnyčios vyskupijų ku
rijoms — Kun. Karolio Garucko, 
gyv. Ignalinos raj., Ceikinių 
kaime,

PAREIŠKIMAS
Tarybinėje spaudoje gana 

dažnai yra atspausdinami antire
liginiai straipsniai. Vieni jų as
meninio pobūdžio, o kiti — ofi
cialių asmenų parašyti, neva 
aiškinantieji tarybinius įstaty
mus. Prie pastarųjų reikia pri
skirti Religijų reikalų tarybos 
įgaliotinio K. Tumėno straipsnį 
“Sąžinės laisvė ir tarybiniai įsta
tymai” (“Tiesa”, 1974.XI. 22}. 
Skaitant šį straipsnį, iškyla eilė 
neaiškumų, nes gyvenimo faktai 
rodo visai ką kitą.

Civilinė valdžia reikalauja, 
kad būtų sudaryti bažnytiniai 
komitetai, nors bažnyčios kano
nai nekalba apie tokius komite
tus. Valdžios nurodymu bažny
tinius komitetus turi rinkti ti
kintieji, tačiau rajono valdžios 
pareigūnai stengiasi juos patys 
tvarkyti ir išbraukia iš komite
tų sąrašų nepatinkamus asmenis, 
nors šie niekur nėra nusikaltę. 
Pvz., Ignalinos rajono valdžia 
1964 nepatvirtino į Ceikinių 
bažnyčios komitetą šių asmenų: 
deputatų V. Talunčio, V. Va- 
lėnaitis, kelių meistro A. Garlos. 
Taigi, nors K. Tumėnas rašo, 
kad “piliečiai, nežiūrint jų įsi
tikinimų, turi tas pačias tei
ses . . . dalyvauti rinkimuose ir 
būti išrinktais”, rajono valdžia 
tų teisių nepripažįsta. Rajono 
vykdomojo komiteto pirmininko 
pavaduotojas A. Vaitonis daug 
kartų žadėjo ir dabartinį Ceiki
nių bažnyčios komitetą atleisti 
iš pareigų. Panašiai yra ir kito
se parapijose. Iš to, kas anks
čiau pasakyta, susidaro įspūdis, 
kad valdžios pareigūnai reika
lauja bažnytinių komitetų dėl to, 
kad galėtų juos panaudoti savo 
interesams — tikėjimui griauti.

Straipsnyje rašoma, kad 
“valstybė nesikiša į religinių su
sivienijimų vidaus veiklą” ir 
“dvasininkai ir religiniai susi
vienijimai gali užsiimti religine 
veikla”.

Argi “valstybė nesikiša į reli
ginių susivienijimų vidaus veik
lą”, jeigu valdžios pareigūnai 
be jokios kaltės šalina kunigus 
ir tremia vyskupus, nustato kan
didatų skaičių į Kunigų semina
riją, nubraukia ir atmeta tuos 
kandidatus, kurie nepatinka ci
vilinei valdžiai, stengiasi juos 
užverbuoti šnipinėti ateistų 
naudai, laidotuvių metu kai ku
riuose miestuose neleidžiama 
nešti mirusiojo į bažnyčią ir su 
kunigu lydėti į kapines, daug 
kur draudžiama skambinti var
pais. Be rajono leidimo drau
džiama kunigams kitose bažny
čiose patalkininkauti; daugelyje 
vietų neleidžiama kunigui ap
tarnauti sergančius ligoninėse. 
Vyskupai negali, kaip reikalauja 
Bažnyčios kanonai, kas penkeri 
metai vizituoti kiekvieną parapi
ją ir teikti joje Sutirtinimo 
sakramentą. 1973 Alantoje, Šila
lėje (nors viskas iš anksto buvo 
su valdžia suderinta), pora dienų 
prieš Sutvirtinimą, kai viskas 
buvo paruošta ir iš anksto žmo
nėms paskelbta, leidimą teikti 
Sutvirtinimo sakramentą valdžia 
atšaukė.

Draudžiama .. . negalima . . . 
negalima . . .—štai koks yra 
“valstybės nesikišimas į Bažny
čios reikalus”.

Civilinės valdžios pareigūnai 
tikrina bažnyčios kasos knygas 
ir bara, kad jos ne pagal visas 
buhalterijos taisykles vedamos. 
Kunigui draudžiama dalyvauti 
bažnytiniame komitete, o eili
niai žmonės kaip moka, taip 
tvarko bažnytines kasos knygas. 
Valdžios pareigūnų kišimasis į 
bažnyčios kasos knygų tvarky
mą dar būtų pateisinamas tuo at

veju, jei kas nors iš tikinčiųjų 
dėl to skųstųsi. Juk šeimoje, kur 
vyras ir žmona gražiai sugyve
na, valstybė nesikiša į jų finan
sinius reikalus ir neklausinėja, 
kur ir kiek jie išleido pinigų. 
Valstybė bažnyčioms išlaikyti 
neskiria nė kapeikos, priešingai 
— dar apkrauna jas dideliais 
mokesčiais. Parapijų reikalams 
spręsti yra religiniai centrai — 
kurijos, kurias ir valstybė pri
pažįsta.

Mūsų spaudoje daug kalbama 
apie sąžinės laisvę. Minimas K. 
Tumėno straipsnis net antraštę 
turi — “Sąžinės laisvė ir tary
biniai įstatymai”. Šių metų rug
piūčio 1 Helsinkyje pasirašy
tas saugumo ir bendradarbiavi
mo Europoje baigiamasis aktas. 
Šį aktą pasirašė ir Tarybų Są
junga. Šitame akte yra straips
nis apie žmogaus teisių ir lais
vių gerbimą: “Valstybės gerbs 
žmogaus teises ir pagrindines 
laisves, įskaitant minties, sąži
nės, religijos ir įsitikinimų lais
vę visiems be rasės, lyties, kal
bos ir religijos skirtumo”.

Noriu keletu faktų pailiust
ruoti, kaip toji sąžinės laisvė 
“saugojama” ir “įgyvendinama”.

1960 buvau saugumo pakvies
tas į Ignalinos rajoną. Ten ma
ne kaltino, kad aš, klebonauda
mas Dūkšte, šventoriuje paso
dinau gėlių, kur buvę palaidoti 
vokiečių kariai. Tada man buvo 
pasiūlyta dirbti saugumo nau
dai ir tuo būdu šį ir kitus “nu
sikaltimus” išpirkti.

1960 birželio mėn. RRT įga
liotinis Rugienis išsikvietė ma
ne iš Dūkšto į Vilnių ir ėmė 
piktai bartis: “Ką, iš lagerio 
grįžęs ir dar nepasimokei! Ne
begalėsi daugiau kunigauti! Pa
siieškok kito amato!” Iš tikrųjų 
aš dar niekada nebuvau nei la
geryje, nei teistas. Už ką iš ma
nęs įgaliotinis atėmė darbo pa
žymėjimą, aš ir dabar nežinau.

Rugienis, pašalinęs mane nuo 
pareigų, naujo klebono mano 
vieton be vyskupo paskirti ne
galėjo, o palikti parapiją be ku
nigo buvo taip pat nepatogu, 
nes tuojau būtų kilęs tarp žmo
nių triukšmas — tikintieji be ku
nigo nebūtų rimę. Vysk. J. Ste
ponavičius nesutiko mane visiš
kai nušalinti nuo kunigiškų pa
reigų, tik padarė nuolaidų, pa
žadėdamas mane iškelti į ma
žesnę Palūšės parapiją. Toks 
vyskupo elgesys valdžiai nepa
tiko. Už tokius ir panašius “nu
sikaltimus” vysk. J. Steponavi
čius 1961 pradžioje buvo iš
tremtas iš Vilniaus, o jo vietoje 
pastatytas dabartinis valdytojas 
kun. Č. Krivaitis, kuris mane po 
8 mėnesių iš Palūšės perkėlė į 
dar mažesnę Paringio parapiją. 
Čia klebonavau tik vos vieną 
mėnesį, ir vėl valdžia 1961.VI.23 
iš manęs atėmė darbo pažymė
jimą. Kad žmonės neturėtų pa
grindo skųstis netekę klebono, 
tuojau už dienos naujas valdyto
jas mons. Č. Krivaitis atsiuntė į 
Paringį naują kunigą. Tuo būdu 
ilgesnį laiką pasilikau be jokių 
pareigų. Panašių dalykų yra la
bai daug ir su kitais kunigais. Iš 
čia matome, kaip dabartinės vys
kupijų kurijos yra verčiamos 
bendradarbiauti su valdžia ir 
kenkti Bažnyčiai.

1967X.30 buvau pakviestas į 
Ignalinos saugumo komitetą, 

kur trys pareigūnai mane dvi 
valandas barė už tai, kad nepil
namečiai vaikai tarnauja Mi
šioms; kad aš viliojąs vaikus, 
prie autobusų stoties vaikams 
tris saldainius davęs, kodėl ne
prašęs rajono leidimo kunigams 
į atlaidus atvažiuoti. Už tai gra
sino kalėjimu.

1969X11.23 buvau saugumo 
pakviesttas į Vilnių. Ten net tris 
valandas mane barė už tuos pa
čius vaikus, grasino kalėjimu, 
priekaištavo, kad aš nesilaikąs 
Vatikano II susirinkimo nutari
mų, kad aš kenkiąs Bažnyčiai, 
tikėjimui, kad tokie kunigai ne
patinka ir popiežiui . . .

(nukelta į 2 psl.)



2 • DARBININKAS • 1976 gruodžio 17, nr. 51

Savaitės 
įvykiai

IŠ LIETUVOS KATALIKŲ 
BAŽNYČIOS KRONIKOS

Valst. sekr. Kissingeris buvo 
paskelbęs, kad JAV sutarė su 
Filipinais dėl JAV bazių ateities, 
bet Filipinų užs. reik. min. 
Carfos Romulo tai paneigė.

Portugalijos vyriausybė vie
šai apkaltino buv. karinės vy
riausybės kairiuosius, komu
nistų ir kitas radikaliąsias par
tijas už kalinių kankinimą ir ne
pagrįstus areštus.

Kubos min. pirm. Fidel Cast- 
ro buvo paskelbtas valstybės 
tarybos pirm-ku.

JT aukšt. komisaras pabėgė
lių reikalam pasmerkė Tailando 
vyriausybę už 26 pabėgėlių grą
žinimą į Vietnamą.

Palestinos išlaisv. org-jos va
dai svarsto, ar jiem geriau įsi
jungti į arabų valstybių delega
ciją Ženevos konferencijoj, ar 
paskelbti savo egzilinę vyriau
sybę, kurią pripažinus daugeliui 
valstybių, atsirastų pagrindas jai 
toj konferencijoj dalyvauti pil
nateisiu nariu.

Kinijos oficiozas Jenmin Jih 
Pao apkaltino keturių kliką noru 
užgrobti armiją, pajungiant ją 
absoliučiai partijos kontrolei, 
bet, tam nepavykus, siekimu su
trukdyti bet kokį armijos prog
resą.

JAV delegacija JT UNESCO 
ragino valstybes sudaryti fondą, 
kuris įgalintų trečiojo pasaulio 
valstybes studijuoti JAV žinių 
perdavimo organizaciją, nes, to 
neįvykdžius, Sov. S-ga stengsis 
jom įpiršti vyriausybės kontrolę 
žinių pasikeitimui.

Jordanas ir Sirija sudarė bend- 
rė komitetą šių valstybių unijai 
pasiekti.

Ulsterio (Š. Airijoj) taikos są
jūdžio organizatorės ir vadovės 
Betty Williams ir Mairead Corri- 
gan buvo apdovanotos 324,000 
dol. Norvegijos gyventojų taikos 
premija (Nobelio taikos premija 
š.m. buvo nepaskirtą). Jos žada 
Belfaste įsteigti vaikų centrą.

Rumunijos televizijos sekcijos 
vadovas Dumitru Udrescu, atvy
kęs į Los Angeles filmo apie 
Rumunijos sportininkę Nadia 
Comaneci gaminti, pasiprašė 
politinio pabėgėlio teisių.

Andrei Sacharovo vadovauja
mas Maskvos disidentų taikin
gas budėjimas prie Puškino pa
minklo buvo užpultas 100 civi
liai persirengusių policininkų ir 
išvaikytas.

Olandijos meno pirklys Pieter 
Menten buvo areštuotas Šveica
rijoj už Lenkijos žydų žudynes 
karo metu. Tardymo metu jis 
bandė nusižudyti, bet buvo iš
gelbėtas.

Iš Š. Korėjos ambasados 
Maskvoj šį rudenį staiga išvyko 
apie 12 ambasados pareigūnų, 
įsivėlusių į Skandinavijos vals
tybėse išaiškintą kontrabandos 
bylą.

Libijos prez. Muammar el- 
Quaddafi ir Sov. S-gos Brežne
vas sutarė plėsti politinį ir ūki
nį bendradarbiavimą.

Rodezijos teroristai nušovė 3 
katalikų misionierius ir 1 
sužeidė.

(atkelta iš l psl.)

Paskui paklausė, ar aš buvęs 
užsienyje. Pasakiau, kad prieš 
karą buvau. “A, prieš karą . . . 
Ten dabar viskas pasikeitė. Rei
kia su gyvenimu eiti . . .“— “Tai 
išleiskite mane dabar į užsienį 
pažiūrėti“, paprašiau aš. “Kas 
jus gali išleisti? Jūs visiems 
gėdą padarytumėte! Jus greičiau 
reikia į ligoninę guldyti, gal ta
da pasitaisytumėte! Gal kokia 
gera mintis į galvą ateitų ...”

1969 pradžioje gavau iš vieno 
gydytojo oficialų kvietimą apsi
lankyti demokratinėje Vokietijo
je Leipcige, bet manęs neiš
leido.

Vienas kunigas man pasako
josi, kaip saugumo organai jį 
net kelias dienas iš eilės vargi
no, kol privertė sutikti “kartu

VLIKO SEIMAS
(atkelta iš 1 psl.)

džiavo nuo 9 iki 11 vai. ryto, 
t.y. kol buvo pradėtas trečias 
seimo sesijos posėdis, kuriame 
buvo priimti seimo nutarimai. 
Dr. Valiūno padėkos žodžiu ir 
Lietuvos himnu seimo sesija 
buvo baigta.

Seimas buvo sveikinamas žo
džiu ir raštais. Pirmasis seimą 
sveikino dr. Stasys Bačkis, Lie
tuvos atstovas Washingtone.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
vardu sveikino jos Washingtono 
įgaliotinis dr. Jonas Genys. Jis 
perskaitė Altos valdybos sveiki
nimo raštą.

Trumpai, bet nuoširdžiai sei
mą sveikino Kanados LB krašto 
valdybos pirmininkas Jonas Si
manavičius. (Elta)

8 Amerikos pedagogai atšaukė 
numatytą kelionę į Sov. S-gą už 
tai, kad Sov. S-ga atsisakė duoti 
vizą Ješivos univ. lingvistui dr. 
Joshua Fishman.

Dr. Aleksandr Zinoviev, so
vietų filosofas, buvo pašalintas 
iš filosofijos instituto už vaka
ruose išspausdintą knygą.

Tailandas apkaltino Vietnamą 
už ruošimąsi jį pulti vasaryj.

Lenkijos vyriausybė buvo 
pertvarkyta, pakeičiant užs. reik, 
ministerį ir paskiriant 3 min. 
pirm, pavaduotojus. Vartotojam 
skiriamų prekių gamyba per šį 
penkmetį bus padidinta iš 14 
iki 20 bil. dol.

Radikalūs palestiniečiai bėga 
iš Sirijos užimtų Libano sričių 
į Iraką, iš kur jie tiki galėsią 
vykdyti teroristinius veiksmus.

Kinijos užs. reik. min. Chiao 
Kuan-hua, įsivėlęs į santykius su 
keturių klika, buvo pašalintas 
iš posto. Į jo vietą buvo paskir
tas buv. atstovas prie JT Huang 
Hua.

Rodezijos min. pirm. Ian D. 
Smith vėl grįžo į Ženevos kon
ferenciją.

Carterio paskirtas Office of 
Management and Budget direk
torius Bert Lance abejoja, kad 
bedarbių skaičių bus galima su
mažinti iki 6.5 proc.

dirbti“. “Bet aš bažnyčiai ne
kenksiu”, — galvojo pats sau. 
Po kurio laiko tas pats kunigas 
man dejavo: “Gal ir velnionišką 
darbą padariau, rašydamas į 
Romą ir girdamas vieną valdžios 
kandidatą į vyskupus”. Kad 
lengviau būtų galima suklaidinti 
Vatikaną, pasakojo jis, net per 
Lenkiją neva slapti laiškai siun
tinėjami į Romą. . .

Kas sutinka “dirbti”, tokiems 
lengvai leidžiama puikius na
mus ar net vilas pasistatyti, po 
užsienį pavažinėti, o jeigu kas 
nesutinka, tam ir ūkinio pastato 
neleidžiama atremontuoti.

Ypač šantažuojami ir verbuo
jami Kunigų seminarijos auklė
tiniai. Kas stoja į Kunigų semi
nariją, turi daug anksčiau pa
duoti pareiškimus, negu į ki
tas aukštąsias mokyklas, kad tuo 
būdu saugumas turėtų pakanka
mai laiko terorizuoti ir užver
buoti kandidatus į Kunigų semi
nariją. Pavyzdžiui, prieš eilę 
metų Telšių vidurinės mokyk
los mokytojas A. Klikūnas pa
davė pareiškimą stoti į Kunigų 
seminariją. Tada saugumo orga
nai jam pastatė sąlygą — “su
tikti dirbti“. Šis nesutiko, to
dėl jo į Kunigų seminariją ne
priėmė. Aišku, kad toks “nesusi
pratėlis” nebegalėjo toliau mo
kytojauti, turėjo įsigyti kitą spe
cialybę ir ieškoti darbo kitur.

Kunigų seminarijos auklėtiniai 
šaukiami į valdžios įstaigas paso 
ar karinio komisariato reikalais, 
o iš tikrųjų patenka į saugumo 
rankas. Ten jie verčiami vieni 
kitus išdavinėti, klausinėjami 
net tokių dalykų, “kas iš klieri
kų paskutinis išeina iš koply
čios”. Daugelis iš klierikų, jau
ni kaip ąžuolai vyrai, grįžę iš 
tokių pasimatymų, sako, prade
da verkti kaip vaikai, daugeliui 
sugadina sveikatą, pertempia 
nervus.

Kartais valdžios pareigūnai, 
apsimetę gerais katalikais, at
važiuoja vežti kunigo pas ligo
nį, o iš tikrųjų jį nuveža į 
saugumo įstaigas tardyti ir tero
rizuoti.

Kun. Jonas Paukštys man pa
sakojo, kaip saugumas jį vertė 
net išpažinties paslaptį išduoti, 
grasindamas jį nubausti ar laik
raštyje aprašyti. Kun. J. Paukš
tys nesutiko tai padaryti. Žino
ma, tada spaudoje prirašė viso
kiausių dalykų prieš kun. J. 
Paukštį.

K. Tumėnas rašo: “ . . .prieš 
sąmoningus įstatymų pažeidė
jus, ypač organizatorius, reikia 
sudaryti visuomeninio pasmer
kimo atmosferą“.

Nors Lietuvoje tikintieji su
daro didžiąją gyventojų dalį, 
tačiau jie labai dažnai turi pa
justi tą “visuomeninio pasmer
kimo atmosferą”. Čia nuolat 
kurstomas karas prieš tikinčiuo
sius — lojalius tos pačios vals
tybės piliečius. Kur ir ką teigia
mo galima išgirsti ar spaudoje 
perskaityti apie tikinčiuosius? 
Jie visur vaizduojami tamsiau
siais ir kenksmingiausiais žmo
nėmis. Jiems morališkai sužlug
dyti vartojamos visokiausios

priemonės: spauda, radijas, te
levizija, mokykla . . .

Ateistai nuolat tvirtina, kad 
Lietuvoje esanti religijos laisvė. 
Tiesa, čia tikinčiųjų viešai nie
kas nežudo, kaip ne kartą yra 
buvę Bažnyčios istorijoje. Bet 
nebūtina žmogų nužudyti iš kar
to. Galima jį palengva morališ
kai naikinti, neduodant jam bū
tiniausių sąlygų.

Kartą vienas tarnautojas, ga
vęs įspėjimą daugiau nebevaikš
čioti į bažnyčią, man dejavo, kad 
jo viršininkas yra jam pranešęs: 
“Jeigu tu ir toliau vaikščiosi į 
bažnyčią, man įsakyta už tai ta
ve atleisti iš darbo, nurodant ne 
bažnyčią, bet kitą atleidimo 
priežastį“.

Bažnyčią lankyti draudžiama, 
religinės spaudos nėra, o 
ateistinė propaganda prieš tikė
jimą varoma visu smarkumu. Ar 
tai nėra tikinčiųjų marinimas 
dvasiniu būdu?

Po tokios propagandos ir “pa
smerkimo atmosferos” seka įvai
rūs išpuoliai prieš tikinčiuosius. 
Štai keli pavyzdžiai:

1967.VI 1.27 Ignalinos raj. vyk
domojo komiteto pirm, pava
duotojas Maželis, neblaivus vai
ruodamas mašiną, suvažinėjo 
Ceikinių parapietį Vincą Mieče- 
lę. Per laidotuves kapinėse ka
žin kas ėmė svaidyti akmenis ir 
šalia manęs stovėjusiam velio
nio tėvui sukruvino galvą. Po to 
Ignalinos saugumas mane tardė 
ir kartu barė, kam aš per šias 
laidotuves visiems liepęs mels
tis, eiti sakramentų ir tuo bū
du įžeidęs ateistus.

1952.XI.21 21 vai. atvyko iš 
rajono visas būrys pareigūnų 
kartu su Kabelių kolūkio pirmi
ninku Biliu ir perskaitė naują 
valdžios sprendimą — užleisti 
jiems pastatą. Naktį išmatavo vi
są kleboniją ir uždėjo 50,000

KANADOS IR JAV LIETUVIŲ
JAUNIMO SUVAŽIAVIMAS

rub. nuomos mokesčių, nuro
dydami, jeigu aš iš klebonijos iš
eisiu kur kitur gyventi, tada 
mokėti nereikėsią. Valdžia var
gino visokiais būdais, liepdama 
man kuo greičiau išsikraustyti iš 
buto. Klebonijos palangėje įstei
gė kiaulių fermą. Kartą man ne
sant namie, išlaužė prieangio 
duris, nepajėgdami išlaužti vir
tuvės durų, jas užrišo ir nuėjo 
sau. Kitą kartą Kabelių mokyk
los direktorius Gudelionis naktį 
išdaužė klebonijos langus net su 
rėmais. Vėl kitą kartą Kabelių 
mokyklos mokytojas P. Grigas 
pastojo man kelią ir ėmė prie 
manęs visaip kibti. Man kiek 
paėjus, šovė pro šalį. Tai keli 
seni faktai.

Panašūs faktai kartojami visą 
laiką. Štai 1975 prieš Velykas, 
Did. penktadienį, Panevėžio ka
pinėse buvo sudaužyta ir išnie
kinta apie 30 kryžių. 1975 I-jį 
gavėnios sekmadienį per 
pamaldas Ukmergės bažnyčios 
išdaužė langus. Ignalinos tikin
tieji jau ne kartą skundėsi, kad 
jų bažnyčios langus per pamal
das išdaužė Ignalinos kultūros 
namų direktorius.

Argentinos Lietuvių Organizacijų ir Spaudos Tarybos (ALOST) nauja vykdomoji valdy
ba. Iš d.: Zef. Juknevičius — vicepirm., Eug. Burbienė — II sekr., Raul Stalioraitis —pirm., 
Juozas Šiušis — ižd., kun. Aug. Steigvila — sekr.

Šių metų gruodžio pabaigoj 
Detroito lietuvių Dievo Apvaiz
dos parapijos Kultūros Centre 
įvyks JAV ir Kanados lietuvių 
jaunimo sąjungų tarybų narių 
suvažiavimas, šaukiamas lygiai 
po metų nuo trečiojo pasaulio 
lietuvių jaunimo kongreso. Tai 
jau antras toks tarybos narių su
važiavimas po kongreso. Maž
daug prieš šešis mėnesius JAV 
tarybos nariai buvo susirinkę 
Washingtone, Kanados nariai — 
Windsore.

Šių sąjungų tarybų nariai bu
vo išrinkti slaptu savo vietovių 
jaunuomenės balsavimu. Jie turi 
pareigą atvažiuoti Detroitan ir 
atstovauti savo apylinkės jauni
mui. Tai toli gražu nereiškia, 
kad šis ar ateities jaunimo są
jungų suvažiavimai skiriami tik
tai tarybų nariam. Visi jaunuo
liai tarp 16 ir 30 metų amžiaus 
raginami įsijungti į šio suvažia
vimo programą. Visos suvažiavi
mo sesijos atidaros visam lietu
vių jaunimui.

JAV ir Kanados jaunimo są
jungų jungtinio suvažiavimo 
tikslas yra suteikti progą sąjun
gom suderinti jėgas tose veik
los srityse, kur suderinimas yra 
įmanomas ir naudingas. Be to, 
tarybų narių suvažiavimas bū
tinas kiekvieno krašto jaunimo 
atstovam nagrinėti jų sąjungom 
opias temas ir būdingas proble
mas. Pavyzdžiui, JAV LJS tary
bos nariai, susirinkę Detroite, 
išrinks naują LJS valdybą ir ap
tars naujos jaunimo tarybos rin
kimus. Kanados LJS tarybos na
riai tęs svarstybas apie veiklos 
projektus, kurie gimė Windsoro 
suvažiavime.

Viena sritis, kurioj jėgų sude
rinimas yra įmanomas ir net pa
tartinas, yra politinė veikla. 
1977 liepos mėnesį Europos ir 
JAV vadai susirinks Belgrade 
patikrinti, ar paskirų kraštų val
džios įgyvendina nutarimus, pa
sirašytus Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijoj 
1975 Helsinky. Pasaulio lietu
vių jaunimo sąjunga ir įvairių 
kraštų jaunimo sąjungos ruošiasi 
šį politinį momentą išnaudoti, 
parodydamos, kokį farsą Sovietų 
Sąjunga padarė iš Helsinkio nu
tarimų. Iniciatyva dėl pasauli
nės lietuvių jaunimo politinės 
akcijos, žinoma, turės plaukti 
iš JAV ir Kanados jaunimo. Vi
liamasi, jog suvažiavimas 
Detroite pastatys pamatus tvirtai 
akcijai Belgrado konferencijos 
metu.

Studentas Linas Kojelis ir 
politinis aktyvistas Algis Zapa- 
rackas skaitys pagrindines šio 
suvažiavimo paskaitas. Zaparac- 
ko tema — “Belgrado konfe
rencija ir jaunimo veiklos ga
limybės”. Ši paskaita turėtų jau
nimui duoti metodologinių pa
siūlymų, kaip lengviausiai pasi
ruošti Belgrado konferencijai ir 
efektingiausiai patraukti pasau
lio dėmesį į Pabaltijį. Kojelis

nagrinės temą “Europos saugu
mo ir bendradarbiavimo konfe
rencijos reikšmė lietuviam”. Su
važiavimo dalyvių darbas bus 
apsvarstyti Kojelio analizę ir ją 
pritaikyti prie Zaparacko siūlo
mų veiklos metodų. Tam ir ki
tiem tikslam pasiekti suvažiavi
mo rengėjai skiria aštuonias va
landas atskirų kraštų posėdžiam.

Be suminėtų paskirų kraštų 
reikalų svarstymų ir politinių te
mų, taip pat bus pranešimai iš 
pasaulio lietuvių jaunimo sąjun
gos. Pirmininkė Gabija Juozapa
vičiūtė pateiks bendrą veiklos 
apžvalgą, o valdybos narė Vaida 
Kuprevičiūtė kalbės apie lietu
vių jaunimo talkininkų apsikei
timą tarp kraštų ir bendrai apie 
tarptautinių ryšių palaikymą. Li
lė Gražulienė skaitys paskai
tą apie dabartinę lietuvių li
teratūrą. Vakarais jaunimas pasi
linksmins čiuožykloj, prie filmo 
ekrano ir, pagaliau. Detroito LB 
rengiamame Naujųjų Metų 
sutikime.

Viktoras Nakas

1973.VIII.13 Mielagėnų baž
nyčioje išplėštas ir išniekintas 
Švenčiausias Sakramentas. 1972. 
XI.26 Adutiškio klebonijoj iš
daužyti langai. Tai vis ateisti
nės propagandos ir “pasmerki
mo atmosferos” vaisiai. Panašių 
nusikaltimų pilna visoje Lietu
voje.

Atsižvelgiant į nurodytus fak
tus, prašau:

1. Užtikrinti TSRS Konstitu
cijos garantuojamas teises tikin
čiųjų atžvilgiu.

2. Užtikrinti visiem piliečiam
lygias teises laikytis minties, są
žinės, religijos ir įsitikinimų 
laisvės, pagal Helsinkyje pasira
šytą tarptautinį aktą.

3. Formuoti visuomeninio pa
smerkimo atmosferą ne prieš ti
kinčiuosius ir Bažnyčią, bet 
prieš visokį blogį.

Kun. Karolis Gąruckas
Ceikiniai *r
(Ignalinos raj.), 
1975.XH.26 °

(Pareiškimas sutrumpintas — 
Red.)

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko ad
ministracijoje.
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Kennebunkporto vienuolynas Kalėdų šventėje 
sveikina s®o geradarius, vasarotojus ir bičiulius, 
linkėdamas palaimiu 1975 metų, ypač gražios vasaros 
atostogoms pas mus.

T. KĘSTUTIS BUTKUS, O.F.M.,
Vienuolyno viršininkas

T. LEONARDAS ANDRIEKUS, O.F.M.,
Vasarvietės direktorius

1 
Sveikinu klijentus ir bičiulius Šv. Kalėdose! Daug laimės | 
Naujuose Metuose! |

SPARTA, J. L. GIEDRAITIS, SAV. |
Rašomos mašinėlės, TV, kompiuteriai

10 Barry Dr., E. Northport, N.Y. 11731

Season’s Greetings jrom

THE LEVY STATIONERY CO., Ine. J
Stationery - Printing - Furniture • Typvvriters sold, serviced, repai’red « 

Filling Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies
241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y. i

Phone STagg 2-8669 *

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

Juozas Andriušis ir šeima
Tel. VI 7-4477

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

?. Sveikinimai Kalėdų Šventėse ir Naujuose Metuose visiem 
? lietuviam!

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ
į ĮSTAIGOS

Haven Hili Funeral Home, Ine.
f. 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 11418
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Garszva Funeral Home,
231 Bedford Avė., Brooklyn, N.Y. 11211
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Ką dovanoti?
Krautuvės dabar atidaros net 

šventadieniais, ir daugybė žmo
nių jas užplūsta. Reikia apsi
pirkti. Reikia dovanų. Dovanų 
savo šeimos nariam, artimie
siem, darbovietės žmonėm. Jei 
įsipina koks interesas, jei nori
ma laimėti kieno nors dėmesys, 
žiūrėk, tos dovanos pasidaro net 
prabangios.

Toks čia kraštas — per Kalė
dų šventes apkrauna dovanom 
eglutę. Dovanų kalnai sude
dami. Sudedami dažniausiai ma
žai reikalingi ar tiesiog visai ne
reikalingi daiktai. Į tai beveik 
ir nežiūri, svarbu, kad dovanoji. 
Todėl apsipirkimas čia yra sun
kus, nervingas, sudėtingas dar
bas. Pirkliai tyčia nori žmones 
įaudrinti, kad daugiau pinigų 
paliktų krautuvėse. Kiek rekla
mos, kiek šūkavimo, žavesio, 
kaip kalbama apie dovanas ir 
draugystę. Ir visa tai daroma, 
kad žmogus nesivaržytų ir leis
tų pinigus.

Apsidairykime aplink ir ne
pulkime į tą apsipirkimo paniką. 
Nepirkime brangių daiktų, daik
tų, kurių gerai nepažįstame. Da
bar tokiu metu į rinką yra iš
metama visos užsigulėjusios 
prekės, kad jas išpirktų. Gerie
ji daiktai yra atitraukiami. Jie 
ir taip turės savo svorį ir savo 
paklausą. Pirmiausia išgrūda 
menkaverčius blizgučius, kurie 
šiaip ne švenčių metu sunkiai 
pajudėtų iš krautuvių lentynų.

Jei tik galime, atsisakykime tų 
bendrų dovanų ir eikime į lietu
višką sritį. Ten apsidairykime, 
kas būtų tinkama dovanoti. Ži
nia, čia nebus didelių dovanų, 
kaip radijo aparatai, laikrodžiai, 
bet ir čia bus daiktų, kurie turi 
savo vertę ir savo prasmę.

Pirmoji pati geriausia dovana 
— tai lietuviška knyga. Nerei
kia čia nė aiškinti, kaip ji mum 
svarbi ir kiek daug mum atneša.
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Nereikia aiškinti, kad ji sklinda 
sunkiai. Štai švenčių proga tegu 
ji būna dovanų sąraše pačiose 
pirmose eilėse.

Tiek daug knygų galima dova
noti — meno leidiniai, romanai, 
istorija, atsiminimai, albumai. 
Turime daug ir vaikų knygų. 
Sustokime ir ties jom

Vaikai labiausiai mėgsta dova
nas. Ir dovanos įprasmina jų 
šventes. Jie mėgsta žaislus, tai 
ir nupirkime, bet prie žaislų 
pridėkime ir lietuvišką knygą. 
Ir ta kaip dovana vaiką pradžiu
gins, didins jo meilę lietuviškai 
knygai.

Reikia mum rūpintis ir propa
ganda kitų tautų tarpe. Ir čia ge
riausiai pasitarnaus knyga. Turi
me nemaža informacinių knygų 
apie Lietuvą ir jos problemas 
anglų kalba. Padovanokime to
kias knygas. Tuo pačiu atkreip
sime kitų dėmesį į mūsų rei
kalus.

Lietuviškos muzikos plokšte
lės dabar mielai perkamos. Ir jų 
nemaža yra rinkoj. Ir plokštelė 
yra gera dovana. Pasirinkdami ją, 
žiūrėkime, kad ji būtų šis tas, 
kad kuo nors pasižymėtų ir pa
trauktų. Paprastų plokštelių vi
sur pilna. Mum reikia savos mu
zikos, savo lietuviško žodžio. Ir 
tai randame gerose plokštelėse.

Turime gana daug įvairiausių 
rankdarbių, drožinių, gintaro, 
odos, medžio dirbinių. Jie irgi 
išreiškia mūsų tautines bei kul
tūrines aspiracijas. Ir šie daiktai 
tinka dovanom.

Savo dovanų pirkimo karšty 
atsiminkime ir tuos, kurie 
bus vieniši ir užmiršti. Jeigu 
susidaro sąlygos, jei tai patogu, 
tegu būna dovanų ir tam vieni
šam žmogui. Pasikvieskime jį ir 
prie savo švenčių stalo ir pasida
linkime džiaugsmu su juo ir su 
visais. Juk tai Kalėdos!

Darbininkas — geriausia 
švenčių dovana

Lietuvių tauta kitom tautom 
davė nemaža žmonių, kurie savo 
gabumus ir energiją skyrė sveti
mų tautų stiprinimui bei jų sta
tymui. Susilaukė ji ir iš kitų 
tautų pagalbos, tačiau kur kas 
mažiau, nei ji pati davė kitiem. 
Susilaukė tos pagalbos kaip tik 
tuo metu, kai Lietuva atsikūrė, 
kai jai reikėjo inteligentų.

Toks vienas, atėjęs į Lietuvą 
ir jai nuoširdžiai tarnavęs, buvo 
profesorius Juozas Eretas, švei
caras. Jis visą savo gyvenimą pa
skyrė Lietuvai. Šiuo metu gyve
na Bazely, Šveicarijoj. Jam spa
lio 18 suėjo 80 metų. Ir dabar jis 
tebėra kūrybingas, rašo lietuviš
kai, rašo ir kitom kalbom. Visi 
jo raštai skirti Lietuvos ir kitų 
pavergtų tautų labui.

Nuoširdžiai sveikiname su
kaktuvininką. Sveikina visa 
lietuvių tauta ir jam išreiškia gi
lų dėkingumą, kad nesididžiavo 
ir atkeliavo pas neturtingus ir 
mažus, kad jų gyvenimas būtų 
turtingesnis ir didesnis. Tos jo 
dovanos tauta niekada neužmirš 
ir visada minės tą kilnųjį švei
carą, dirbusį Lietuvai.

Pažadas draugui
Juozas Eretas gimė 1896 spa

lio 18 Bazely. Anksti mirė jo tė
vas, tai jam teko gana vargti 
besimokslinant. Į mokslus leido 
jo parapija, norėdama iš jo pa
daryti socialinių rejkalų darbuo
toją, kuris organizuotų darbinin
kus ir išlaikytų juos katalikiš
koj dvasioj.

Bet taip nutiko, kad šie pa
rapijos įdėti pinigai davė ne jų 
parapijos darbuotoją, o kultūri
ninką Lietuvai. Parapijos va
dovybė dėl to nesigailėjo, nes

Prof. Juozas Eretas, atvykęs į Nevv Yorką, kalba lietuviam. Nuotr. v. Maželio

SAVO GYVENIMĄ 
ATIDAVĖ LIETUVAI

Prof. Juozui Eretui — 80 metų
šveicarai yra linkę eiti į kitas 
tautas ir jom padėti.

Studijuodamas jis sutiko lietu
vius, kurie į Šveicariją buvo at
vykę mokytis. Tai buvo pirmojo 
didžiojo karo metai. Toj Šveica
rijoj buvo nemažas judėjimas. 
Buvo organizuojami raštai, kad 
lietuvių tauta turi būti nepri
klausoma. Lietuviai į talką pasi
kvietė studentą Juozą Eretą. Ir 
jis sutapo su jais.

Lietuvių tarpe buvo Ašmys, 
teisininkas, kilęs iš Prūsijos, 
save laikęs lietuviu, aštriai kovo
jęs prieš kaizerinę Vokietiją, 
taip pat siekęs Lietuvai nepri
klausomybės. Jis buvo Karaliau
čiuj baigęs teisę, Šveicarijoj ją 
gilino ir rengėsi važiuoti į Lietu
vą ir ten jai dirbti.

Tuo metu kilo epidemija, ku
rią vadino hispanka. Buvo dide
lis mirtingumas. Susirgo ir tas 
studentas Ašmys. Gulėdamas 
mirties patale, jis prašė šveica
rą Eretą, kad jis važiuotų į 
Lietuvą ir ten keletą metų pa
dirbėtų už jį, nes jis miršta. 
Lietuvai taip trūksta inteligentų, 
Šveicarijoj inteligentų pertek
lius. Tai visai nebus skriaudos 
šiam kraštui, kad jis nukeliaus į 
Lietuvą porai metų.

Iš ten nebegrįši
Eretas pasižadėjo. 1919 spalio 

mėnesį iškeliavo į Lietuvą, kuri 

pamažu jau kūrėsi ir kėlėsi iš 
karo.griuvėsių.

Berlyne Eretas sutiko savo 
studijų draugus. Vienas jų ir pa
sakė jam: “Tu niekada iš ten 
nebegrįši. Lietuva jau toks kraš
tas, kad iš jos nebegali išva
žiuoti.”

Eretas nenorėjo tikėti tais žo
džiais, bet taip įvyko. 1919 spa
lio 15 jis atvyko į Kauną ir 
taip čia pradėjo savo naują tar
nybą — tarnybą Lietuvai. Be jo
kių atostogų, be pertraukų jis tą 
savo darbą tęsia ir dabar.

-ė
Vakarietiškas organizatorius
Kaune dar buvo lentiniai ša

ligatviai, kada jis atvyko. Besi
kelianti respublika buvo skurdi 
ir neturtinga, nemokyta. Jis sto
jo į darbą ir organizavo visa, 
kas reikalinga naujai atsikūru
siai valstybei, organizavo vaka
rietiškai — su vakarietišku dina
mizmu, su vakarietiškakultūra. ’

Dirbęs informacijos srity 
Šveicarijoj, ir Kaune jis pasine
ria į tą patį darbą. Jis prie už
sienio reikalų ministerijos suor
ganizavo spaudos biurą ir buvo 
jos pirmasis direktorius.

Suorganizavo jis ir Eltą. Šį 
vardą dabar visi žinom, bet tik
rai esame užmiršę, kad ją įkū
rė šis nuostabus organizato
rius — Juozas Eretas.

Norėdamas plėsti ryšius su 
užsieniu, jį gerai informuoti, jis 
įkūrė Lietuvos Telegramų 
Agentūrą. Kad būtų geriau iš
tarti, pridėjo prie pirmųjų rai
džių dar vieną raidę “E” ir taip 
gavo Eltą.

(Elta ir šiandien veikia lais
vajame pasauly, o pavergtoj Lie
tuvoj taip pat yra kita Elta, kur 
perduoda žinias apie susovie- 
tintą Lietuvą}.

Savanoriu į kariuomenę
Kai lenkai užgrobė Vilnių, 

šis naujasis patriotas tuoj įsto
jo savanoriu į kariuomenę ir bu
vo pulko vado K. Škirpos adju
tantu. Ir čia jis atsidavė visu 
nuoširdumu ir norėjo padėti 
Lietuvai.

Iš kariuomenės greitai išėjo, 
nes rado, kad jis esąs ne pilie
tis. Jis galįs daug padėti Lie
tuvai ir kitose srityse — spau
dos ir informacijos.

Kaip spaudos ir informacijos 
atstovas jis yra dalyvavęs dery
bose su lenkais.

x Draugijų kūrėjas
Dinamiškasis Eretas dina- 

mino ir visą aplinkumą, kurioj 
jis gyveno. Dinamino ir visą 
Lietuvą.

Jis prisidėjo prie Blaivybės 
draugijos atkūrimo ir įkūrė jos 
laikraštį Sargybą.

Katalikiškai Lietuvai reikėjo 
vaikam organizacijos, kuri visus 
suburtų ir krikščioniškai auklė
tų. Jis sugalvojo angelaičius ir 
juos suorganizavo. Šie angelai
čiai veikė iki Lietuvos okupaci
jos.

Studentam katalikam meni
ninkam reikėjo savos korpora
cijos. Ir čia jis prisidėjo prie 
Meno Draugijos Šatrijos organi
zavimo.

Su savo talentu pasirėiškė pla
čioj pavaSarifiinkų organizačijoj. 
Važinėjo po jos kuopas, sakyda
mas gražias kalbas, žmones di- 
namindamas, nuteikdamas juos 
optimistiškai ir darbingai. Jis su 
dr. J. Leimonu 1938 suorgani
zavo įspūdingą pavasarininkų 
sukaktuvinį kongresą.

Sporto entuziastas
Kai atvažiavo į Lietuvą, tai 

lietuvių sportininkų buvo labai 
mažai, nebuvo nei savų sporti
nių draugijų. Ir čia Eretas pa
rodė savo organizacinį talentą, 
drauge su St. Garbačausku orga-

(nukelta į 7 psl.)

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 

ĮVAIROVĖS

DR. TOMAS ŽIŪRAITIS, O.P.'

Ar tas parei
gūnas tiesą pasakė, ar ne? Ar 
ta tiesa buvo kaip reikiant su
prasta, ar ne? Žinoma, čia tik 
pavyzdėlis, kuris rodo, kaip ne
reikia kalbėti apie žmogaus ri
botumą ryšium su tiesa. Kam 
čia ta intelektualinė akrobatika 
reikalinga, beviltiškai ginant 
teilhardizmo, sakykime, tiesą?

e) Kaltindamas ar pakaltinda
mas Antaną Maceiną dėl Bibli
jos “ignoravimo”, A. Mauragis 
dar ir šitokią naujieną mums 
praneša: “Nors Biblijoje ir nėra 
pasakyta, kad Dievas pasaulį 
sukūrė iš nebūties, tačiau tokia 
prielaida Visagaliam Dievui 
visada yra galima” (p. 296; mano 
pabraukta — T.Ž.}. Biblijoje la
bai aiškiai pasakyta, kad Dievas 
viską sukūrė IŠ NIEKO, t.y. iš 
nebūties. Štai vienas pavyzdys 
iš daugelio: “Pažvelk į dangų 
ir į žemę, kas juose yra, ir su
prask, kad Dievas juos ir žmonių 
giminę (o ne tik patį pirmąjį 
žmogų — T.Ž.} yra sukūręs iš 
nieko” (2 Mak. 7,28, — pabrauk
ta cituojant}. Ką reiškia Sena

jame Testamente hebrajiškas 
žodis bara? Kodėl tas hebrajiš
kas žodis taip pabrėžiamas Pra
džios knygos pirmame sakinyje? 
Čia tas hebrajiškas žodis kaip 
tik ir pabrėžia, kad Dievas sukū
rė dangų ir žemę, t.y. visatą, 
iš nieko, iš nebūties. A. Maura
gis mums “nušviečia” Pradžios 
knygoje, anot jo, pasakojimus 
apie pasaulio sukūrimą, kurį jis 
paverčia į evoliuciją, šią Laiškų 
Lietuviams redakcija laiko teis
tine evoliucija (p. 300}, tartum 
laipsniškai apreikšta pasaulio ir 
žmogaus sukūrimo tvarka galėtų 

• būti teistinė evoliucija. Aiškus 
nesusipratimas, kilęs iš evoliu
cinio madingumo.
5) Teilhardo puolėjų nedalia?

Antanas Paškus, labai uolus 
teilhardistikos (“pakrikštyto” 
teilhardizmo} puoselėtojas, savo 
straipsnyje “Dūmus apie Teil- 
hardą besklaidant” Drauge, 
1974, Nr. 263 (45} mėgina paro
dyti, kaip “Teilhardo puolėjai 
(A. Maceina, T. Žiūraitis . . .}” 
savo nuomonėmis kertasi su po
piežiaus Pauliaus VI nuomone 

Teilhardo atžvilgiu. Priskyręs 
prie Teilhardo puolėjų A. Ma
ceiną, T. Žiūraitį, Antanas Paš
kus pasirodė, kad jis vis dar 
neskiria teilhardizmo kritikų 
nuo Teilhardo puolėjų. Tiedu 
Teilhardo “puolėjai” esą susiku
lia ir su jėzuitų ordino genero
lu Pedro Arrupe. Įdomu, kaip 
čia viskas kertasi ir susikulia. 
Juo labiau, kad tas kirtimasis ir 
susikūlimas — vadinamoji Teil
hardo puolėjų nedalia — liečia 
Antaną Maceiną, teisingai at- 
skleidusį, kritiškai pateikusį 
teilhardizmą, kaip tai esame 
minėję šio straipsnio 21-oje at
karpoje.

a} Tą kirtimąsi Antanas Paš
kus remia popiežiaus Pauliaus 
VI šitokia nuomone: “Teilhar- 
das yra būtinai reikalingas žmo
gus mūsų laikams. Jo tikėjimo 
išraiška mums yra būtina”. Šią 
citatą jis yra paėmęs iš N. Kes- 
sler, S.J., B. Brown, S.J. — Di- 
mentions of the Future, The 
Spirituality of Teilhard de Char- 
din; Corpus Christi, 1968, p. 147. 
Kaip matome, net du tėvai jė
zuitai pasirašo po ta citata, visiš
kai be reikalo priskirdami ją po
piežiui Pauliui VI.

aa} Kun. Robertas T. Fran- 
coeur, žymus Teilhardo raštų 
propagandininkas Amerikoje, 
bent devynis kartus “patiksli
nęs” Bažnyčios mokslą, tėvų 
amerikiečių pasionistų žurnale 
Sign 1967 paskelbė straipsnį, 
pavadintą “The Cosmic Chris- 
tianity of Teilhard de Chardin”. 

Šiuo straipsniu pasinaudojo ka
talikų laikraščio Denver Regis- 
ter bendrada rbis Jack McKenna, 
viename savo straipsnyje pateik
damas aukščiau minėtą citatą. 
Vienas tėvas pasionistas iš Ka

lifornijos, kritikuodamas Jack
McKenną, pareikalavo, kad jis 
nurodytų, kur ir kada popiežius 
Paulius VI yra pasakęs, kad 
Teilhardas yra būtinai reikalin
gas žmogus mūsų laikams ir kad 
jo tikėjimo išraiška mums yra 
būtina (nepakeičiama — T.Ž.}. 
Galų gale paaiškėjo štai kas: 
taip yra atsiliepęs apie Teilhardo 
būtinumą ne popiežius Paulius 
VI, bet vienas knygų leidėjas, 
kuris, manydamas, kad tai po
piežiaus žodžiai, šiuos žodžius 
ėmė ir išspausdino ant dviejų 
knygų aplankų, kuriais, kaip pa
prastai, nekritiškai pasinaudojo 
tas Francoeur, kuriuo daug kur 
remiasi Antanas Paškus. Čia rei
kėtų atskiro straipsnio, norint 
detaliai parodyti, kaip išsivystė 
popiežiui Pauliui VI primesta 
toji nuomonė.

ab} Popiežius Paulius VI, iš
kilmingai baigdamas Tikėjimo 
Metus, savo kalboje labai aiškiai 
pasakė, kad Dievo Karalystė nė
ra iš šio pasaulio ir kad tos Ka
ralystės augimas nemaišytinas 
su civilizacijos, garųtamokslio ir 
technologijos pažanga. Tai po
piežiaus Pauliaus VI kalbos pa
grindinės mintys, kurios iš es
mės kertasi su Teilhardo sam
prata apie Dievo Karalystę, “pa
grįstą” visuotine ir net amžina 

Evoliucija ir jos “busimuoju” 
Omegos tašku, priešingu Ap

reiškimo Dievui.
ac} Popiežiaus Jono XXIII 

patvirtintas ir griežtas įspėjimas 
(lot. Monitum}, Šv. Kongregaci
jos Romoje 1962.VI.30 išleistas, 
liečia tam tikrus Teilhardo raš
tus, kuriuose esą gausu dvi
prasmiškumų, rimtų klaidų, 
įžeidžiančių katalikiškąjį
mokslą. Ypatingai jaunimą esą 
reikalinga saugoti nuo tokių 
raštų, kuriuos pateikė Teil
hardas ir jo šalininkai. Tai griež
tas įspėjimas, išsiuntinėtas vi
siems vyskupijų ordinarams, vi
sų vienuolijų vadovaujantiems 
asmenims, visiems kunigų semi
narijų rektoriams, universitetų 
prezidentams. Tas įspėjimas, 
kurį teilhardistai mėgina nu
vertinti, galioja ir šiandieną. 
Teilhardistai, suprantama teigia 
priešingai, nes Bažnyčia, anot jų, 
daug ką yra pakeitusi, todėl pa
keisianti ir net atšauksianti ypač 
Šv. Kongregacijų išleistus drau
dimus bei įspėjimus. Jie neži
no ar nenori žinoti, kad draudi
mai, įspėjimai, pagrįsti dieviš
kuoju įstatymu, nesikeičia ir 
negali būti pakeisti, nežiūrint 
“istorinės perspektyvos”. Su
prantama, kodėl tas griežtas į- 
spėjimas (Monitum) tiesiogiai 
pakartotas du kartus: 1967.III. 
8 ir 1967.X.20; netiesiogiai pa
kartotas šešis kartus: 1962, 1963. 
IX.30, 1966.VII.15, 1966.IX.3, 
1971.II.3 ir 1968.

ad} Niekada nereikėtų už-

Kiekvienas gyvas tvarinys 
savo būdu kovoja už savo 
prigimties neliečiamybę

miršti popiežiaus Pijaus XII en
ciklikos “Humani generis”. Čia 
popiežius vadina evoliuciją “va
dinamąja evoliucija”. Įspėja 
tuos, kurie neprotingai elgiasi 
aiškindami pačią visatos kilmę 
(jos aukščiausią Priežastį — T.Ž.} 
gamtos mokslų metodu. Atmeta 
monistiškas * ir panteistiškas 
idėjas, visatos kildinimą nuola
tinės evoliucijos būdu, kuris 
reiškia nuolatinį keitimąsi, prie
šingą tam, kas yra absoliutu, 
pastovu, nekintama ir t.t. Įspėja
mai nurodytos klaidingos naujo
vės filosofijoje. Toji enciklika — 
labai aiškus pasisakymas 
prieš Teilhardo “vizijų”
evoliucinius ir vadinamuosius 
filosofinius bei teologinius sam
protavimus. J. Venckus, SJ., ra
šo: “Pijus XII 1950 m. išleido 
encikliką ‘Humani Generis’. Ži
novai mano, kad toji enciklika 
buvo paruošta, norint apginti 
Teilhard de Chardin mokslą”

(nukelta į 5 psl.)
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LAISVĖS ŽIBURYS
Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko 

apylinkių lietuvius, ypatingai “Laisvės Žiburio” 
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f g rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

JOKŪBAS J. STUKAS į

l'

WINTER GARDEN TAVERN, Ine
VYTAUTAS BELECKAS, 

savininkas
1883 Madison Street, Brooklyn, N. Y.

EVergreen 2-6440

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

J

*
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co,

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JU4MCTION BLVD. CORONA, QLLEENS, N.Y. 11368

Telef. 779-515&
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1Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau- 
gams ir pažįstamiems linki -h

Dr. Juozas Dičpinigaitis <
K 
J- 
f

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
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ i;t

Romas Kezys, Pręs.
.. 2129 KnappSt., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300 f
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Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems!iii|I
__ ____________________
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i| Laimingų Naujų Metų linki ,
Profesionalai radijo-televizijų taisymo įstaigos vedėjai

Š (tėvas ir sūnus)
| MR. JOE KAZLAS
S 87-15 Myrtle Avė., Glendale, N. Y. 11227

Tel. 847-0887
I
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PULCHERIJA TURULIENE

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
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S Linksmų Kalėdų ir laimės Naujuose Metuose

| Alice’s Florist Shop
į 107-Oį Jamaica Avė. Richmond Hill, N.Y.
J: ———- Gėlės įvairiom progom ----------
į. Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 

atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuviška^ patarnavimą.

I

į
v

X

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ 

PROGA
SVEIKINAME GAUSIUS MŪSŲ KLIJENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS 
SĖKMĖS.

PACKAGE ENPRESS AND 
TRAVEL AGENCY, 

INC.

1776 Broadway, New York, N.Y.

&
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MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENE

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

valdyba ir nares sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.
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Sveikinimai Šv. Kalėdose, linkėjimai Naujuose Metuose g 
visiem lietuviam!

MATTHEW P. BALLAS 
FUNERAL HOME

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

LITAS Travel Service 
Tel. (212) 846-1650

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

A.J. Balton-Baltrūnas, Licensed Managerand Notary Public
660 Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211

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
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.g Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikina naujus klijen- | 
ftus, draugus ir pažįstamus DALĖ POVILAUSKAITĖ- | 
| SELLEI, SAV. “FRIENDLY SPĮRITS VVINES LIQUORS”, | 
ŠĮ 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. |
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Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų linkime visiem 
mūsų klljentam, draugam bei pažįstamiem

DOVANA Corp.

80-14 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421

Tel. 296-5250

Darbo valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo 10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnaujama 

iš anksto susitarus telefonu.

Savininkai S. Ir. Velonskiai
APLANKYKITE IR ĮSITIKINSITE

Season’s Greetings from
REDDING ELECTRONICS

Vincentas Kurinskas su sūnum sveikina radijo ir televizijos

aparatų naudotojus. Visi kviečiami apsilankyti jų taisymo 
krautuvėj: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, 
N.Y. 11208 (tarp Lincoln ir Autumnga tvių). Tel. 647-2327.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki *

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ | 
siuntiniy įstaiga |

atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius 
ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. g

Didelis prekių pasirinkimas. g
Sąžiningas ir greitas |

patarnavimas. g
Darbo valandos nuo 10 ryto kiekvieną dieną, išskyrus sekmadienius fe 

94-08 JAMAICA AVENUE Woodhaven, N.Y. 11421

Telef. 441-4712 |
skšš $$ »»a»Q#

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais 
kreipkitės į

Insurance - Real Estate
M į

JOHN ORMAN AGENCY
11-04 Jamaica Avenue Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. VI 6-1800

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.

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

SVEIKINA VISUS SAVO KLIJENTUS 
SU ŠVENTĖMIS IR 
NAUJAIS METAIS 
ir linki visiems viso geriausio

REQUEST RECORDS, INC.

SEASON’S GREETINGS 
to Customers and Friendtf

3800 Š. Ocean Drive, 2nd Floor 
Hollyvvood, Fla. 33019 

(305) 921-0847

Producers oj Finest LithuanidH RecOrds

F asolino
Memorials CO

SEASON’S GREETINGS 
fromii ;T JUOZAS *ix

ii 4 1900 t I9T2J.

• e- 'X" •

66-86 80th Street (prieš St. John’s kapines)
Middle Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379 
(212) DAvenport 6—3150

— Tai yra mūsų-vienintelė vieta — g 
Gausi parodų salė g
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RAŠYTOJAS L. DOVYDĖNAS 
APIE SAVO KŪRYBĄ

Rašytojui Liudui Dovydėnui 
Šiemet suėjo 70 metų. Redakci
ja, norėdama skaitytojus supa
žindinti su jo plačia kūryba, pa
darė pasikalbėjimą.

Šiemet Lietuvių Rašytojų 
Draugija švenčia 30-ties metų 
sukaktį egzilėj. Jums teko būti 
nepriklausomos Lietuvos Ra
šytojų Draugijos nariu ir val
dyboj. Tėvynėj Lietuvių Rašy
tojų Draugija, persiūta dabar 
pagal Maskvos kurpalį, buvo į- 
steigta 1922. Kaip, kuo paly
ginti dvi seseris, tėvynėj ir egzi
lėj?

Graži, garbinga egzilės Lietu
vių Rašytojų Draugijos su
kaktis. Laisva, nepapirkta net 
Lockheedkompanijos. Dažnai be 
honorarų, be garbės teismo, sa
vanorių gauja nepavaduojamų 
išeivijos rašto darbininkų. Jiem 
lemta atstovauti laisvajai kūry
bai. Palyginimas beveik neįma
nomas. Lietuvoj lietuvis rašyto
jas pats neturi žinoti, kaip rašy
ti, — žinojimas, dvasia ateina iš 
naujųjų carų. Dar daugiau. Carų 
instrukcijos apšviestas rašytojas 
turi rašyti! Jeigu rašytojas su
mano nerašyti, tuojau carai klau
sia: ko d ėjis nerašo? Yra grafika, 
yra planss, yra užbaltinta sriuba, 
o jis dįsta nerašyti! Kodėl? 
Šitas kodėl yra tikras brolis žo
džio ktip? Tarp žodžio kodėl 
ir žodžio kaip ištiesta plona ge- 
neralirės linijos viela. Ir ant tos 
vielos vaikšto akrobato miklumu 
Lietuvos rašytojas. Kur čia mes 
galim mes — egzilai — lygin
tis. Num laisvės kartais per
daug. Dažnai trūksta laiko, 
trūksą kad ir neužbaltintos 
sriubos, bet egzilui rašytojui nė
ra žc^tių reikia taip rašyti.

Taigai plačios apimties klau
simas,bet svarus: kaip Jūs žiū
rit į tšytojo uždavinius išeivi
joj, kip jau minėtoj egzilėj?

Mano kaimyną/ Jokūbą Skry- 
velį tvynėj kartą agronomas pa
klaus, koks svarbiausias artojo 
uždainys. Skryvelis greit atsa
kė: Išvaryti tiesią vagą ir nebi
joti, ei bėriokas sušils.” Mum 
paty palaimintieji geradėjai 
sutekė galimybę būti laisvėj 
ir jadėti likusiems nelaisvėj, 
prie Nemuno likusiems. Mūsų 
krato ir tautos dramose, trage
dijose nežinau, kokia palaima 
bilų didesnė, kaip gausaus skai- 
čaus patekimas laisvėn. Man ne 
hrtą tvirtino iš Lietuvos čia at- 
dankiusieji, kad viltis mumis, 
šelviais, nenusakomai didelė, 
dės stebim Lietuvos rašytojų 
kūrybą,talentus, jie stebi mūsų, 
gal kai ko ir pasimokom. Kar
tais ir išeivijos vaga netiesi, 
gal ir bėriokas nesušyla. Tai jau 
kita daina.

Mes dažnai kartojam: tautą 
atgaivino, nepriklausomybei ją 
paruošė mūsų raštas. Kokia Jūsų 
nuomonė?

Tirštas pasakymas. Deja, labai 
arti tiesos, nors, kaip žinom, su

EVOLIUCINIO 
MADINGUMO 
ĮVAIROVĖS

(atkelta iš 3 psl.)

(J. Venckus, S.J., str. “Pierre 
Teilhard de Chardin, S.J.” 
Laiškuose Lietuviams, 1975, 
Nr. 10, p. 291; cituojant pabrauk
ta}. Tai bent “žinovų” manymas 
ir prasimanymas. Popiežius 
Pijus XII paruošė net encikliką 
“Teilhardo de Chardin moks
lui” apginti, kuriame savo ruož
tu vyrauja panteizmas, moniz
mas, “sintezė krikščioniško 
Dievo ir marksistiško Die
vo”, siekiančio ano “busimojo” 
Omegos taško?! Štai kodėl An
tano Maceinos nuomonė, t.y. jo 
kritinis įžvelgimas, nesikerta su 
popiežiaus Pauliaus VI ir kitų 
popiežių nuomonėmis “Teilhar
do mokslo” atžvilgiu.

b} Ano susikūlimo vadina

tiesa šiandien toli nenupėduosi. 
Dabar žmogus turi turėti doku
mentą, sakykim, pasą, credit 
card. Mūsų pasas — kūryba. 
Pabrėžkim šitą sunkų žodį. Mū
sų raštas, drobės, muzika, jdai- 
na buvo ir bus mūsų Pasas. 
Nebijokim būti atviri: ir tėvynėj 
kūryba-Pasas neužmirštama. 
Slegiami, engiami, baudžiami 
kūrėjai ryžtasi kūrybai-Pasui. 
Kartais tingim, nepajėgiam jų 
stebėti, suprasti. Mūsų tautos 
kalvarijose niekad taip nebuvo 
lietuvio aukojamasi kūrybai, 
kaip dabar dedasi ir išeivijoj, 
ir tėvų žemėj.

Gal reikia tikėtis, kad kada 
nors ir tėvynės, ir egzilės kū
ryba susilies?

Kaip dvi upės susilies į vieną 
Nemuną. Tikėkim. Toks tikėji
mas — didelės garbės ir dar di
desnio ryžto uždavinys laisvajai 
kūrybai egzilėj.

Kada pradėjot domėtis lite
ratūra, kada pradėjot rašyti?

Pradžios mokykloj, mano pa
grindinio mokslo suole. Pra
džios mokykloj Antanas Tamo
šaitis (vėliau profesorius, mi
nisteris} mane išmokė skaityti. 
Šitai reikia pabrėžti. Išmokti 
skaityti — raktas į visokias ži
nių klėtis. Tamošaitis porą kar
tų išskyrė mano rašinius iš vi
sos mokyklos. Pradžios mokyk
loj būdamas, pradėjau rašyti ir 
korespondencijas. Čia ir prasi
dėjo rašto bėdos.

Kurie buvo Jūsų kūrybingiau
si metai?

Man rodos, tokie metai turės 
dar ateiti. Darbų, duonos, reika
lingų ir nereikalingų bėdų gu
jamas, skubėjau straipsnį ar kny
gą, kaktą suraukęs sau įsakyda
mas: po šios knygos jokių sku
bėjimų! Laikas rimtai rašyti. Ir 
vėlesnieji galvotrūkčiais ra
šomi raštai turėjo tokią pat prie
saiką. Tiesa, vedus, žmona Ele
na kartą pasakė: “Gal nebepri- 
siekinėk, o pabandyk prisivers
ti”. Prisiverčiau. Žmona prižiū
rėjo. Per keletą mėnesių para
šiau “Brolius Domeikas”.

Gavęs Lietuvos valstybinę 
premiją, pasiraičiau rankoves ir 
įsikirtau įsakymą: dabar, bėriok, 
pasitempk! Čigonas šaudo, bet 
ir jo kulkas velnias gaudo. Ir pra
sidėjo mūsų šalies ir tautos pre
kyba: naciai pardavė, sovietai 
pirko. Ir atbulai. Tai mes visi 
kailiu ir širdim patyrėm. Įvėlė 
mane į visokį politinį veikimą, 
jeigu tai galim vadinti veikimu, 
kai žvilga peilis po kaklu.

Išeidamas tremties keliais, 
praradau rankraščiuose du 
teatro veikalus, sutelktą medžia
gą romanui iš knygnešių kara
liaus Bielinio gyvenimo, keletą 
apysakų. Egzilėj vėl atsileido į- 
tampa. Paskubomis atkištinai ra
šymas, veikimas dėl veikimo, 
politinėmis pakulomis laiko sky
lių kaišiojimas.

Dabartiniu metu vėl tenka pa
sitempti.

Kiek esat parašę knygų, kaip 
jos vadinasi, kada išleistos?

muoju reikalu Antanas Paškus 
rašo taip: “Visi T-do puolėjai 
ir jo gerbėjai sutinka, kad jė
zuitų ordinas buvo ir tebėra 
vienas mokyčiausių ir smege- 
ningiausių’ vienuolijų. Gi to mo- 
kyčiausio ordino generolas tė
vas Pedro Arrupe taip savo 
bendrabrolį apibūdina: ‘Tėvo 
Teilhardo pasaulėžiūra daro 
sveikiausios įtakos krikščionių 
ir nekrikščionių mokslininkų ra
teliuose. Tėvas Teilhardas yra 
vienas iš didžiausių dabartinės 
minties meistrų ir jo pasiseki
mu nėra ko stebėtis. Tikrumoje 
jis atliko didžiulį bandymą su
taikinti mokslo pasaulį su tikėji
mo pasauliu”. Ši citata pateikta 
iš F. J._ Klauder: Aspects of the 
Thought of Teilhard de Char
din, The Christopher, 1971, p. 1.

ba} Negali būti tokio vienuo
liško ar nevienuoliško ordino, 
kuris būtų “vienas iš mokyčiau
sių”. Mokyčiausias, sakysim, 
vienuoliškas ordinas gali būti 
tik vienas, panašiai, kaip miške 
aukščiausias medis gali būti tik 
vienas.

bb} Prileiskim, kad jėzuitų or-

Rašytojas Liudas Dovydėnas. Nuotr. R. Kisieliaus

Ilgas sąrašas. Išleidimo datų 
nebeatsimenu. Pirmoji — nove
lių rinkinys “Cenzūros leista”, 
1931; taip pat novelių rinkinys 
“Buvo žmogus be kojų”, 1932; 
romanas, dvi dalys, “Ieškau gy
venimo draugo”; apysaka jauni
mui “Kelionė į pievas”; roma
nas “Broliai Domeikos”, 1936; 
jaunimui apysaka “Katino so
das“; apysakos “Kortų namelis”; 
pasakų rinkinys “Jaujos pasa
kos”, dvi dalys; “Varpinės 
šuva”, apysaka; “Lapino vestu
vės”, jaunimui; “Užrašai” (iš so
vietinės okupacijos}, vėliau kiek 
išplėsti egzilėj — “Mes valdy- 
sim pasaulį”, anglų kalba, kiek 
sutrumpinta vokiečių kalba, 
dalimis italų, latvių kalbomis. 
Egzilėj: “Pabėgėlis Rapsiu-
kas”, apysaka; “Gyveno kartą 
karalius”, pasakos; “Mes ieškom 
pavasario”, apysakų rinkinys; 
“Žmonės ant vieškelio”, tremti
nio užrašai; “Naktys Karališ- 
kiuose”, jaunimui; “Pašiurpo 
mano velnias”, apysakos, nove
lės; “Tūkstantis ir viena vasa
ra”, romanas, pirmoji dalis.

Kaip Jum susiformuoja mintis 
ir kaip pradedat rašyti? Ar iš 
anksto turit planą visam veika
lui, ar plano laikotės? Gal rašant 
susidaro planas?

Mintis — tema, nešiojama, 
analizuojama, tarsi pati sukuria 
eigą, planą. Siužetus, temas ilgai 
nešioju. Tai išryškėja, tai nu- 
trupa. Ateina nauji. Kartais susi
darau planą, bet rašant suar- 
dau ar susiardo. Charakterius 
vaizduotėj' — kaip ant drobės 
piešiu. Tik mažą dalelę minčių, 
temų suspėju — prisiversdamas, 

dino generolas Pedro Arrupe iš 
tikrųjų yra toks teilhardistas, ko
kį mums pristatė Antanas Paš
kus. Jeigu taip, tai su tokiu jė
zuitų generolu “susikulti” — 
kiekvieno mūsų būtina ir šventa 
pareiga. Antanas Maceina kaip 
tik ir-brangina tokią pareigą, net 
atvejų atvejais “iki apalpimo” 
aiškindamas raštu ir žodžiu teil- 
hardizmą ir jo nelemtį Krikš
čionybei, ypač Katalikybei.

be} Popiežius Paulius VI 
1966.XI.16, teilhardizmo nelem- 
ties skatinamas, kreipėsi į 31-ąjį 
jėzuitų generalinį suvažiavimą, 
klausdamas juos: ar jūs, Šv. Ig
naco dvasiniai sūnūs, ir toliau 
norite likti Katalikų Bažnyčiai ir 
Šv. Sostui ištikimais sūnumis? 
Popiežius Paulius VI, aišku, la
bai vertina patį jėzuitų ordiną, 
bet ne tuos, kurie tame ordine 
teilhardistiškai “veikia iš vi
daus” taip, kaip savo laiku Teil
hardas veikė tomis “vizijomis”.

bd} Dabar, kas nori, gali ste
bėtis Teilhardo nepasisekimu, 
o ne jo pasisekimu. Juo labiau, 

nekantriai — patiesti ant popie
riaus.

Kaip rašot? Mašinėle, ranka? 
Ar daug taisot?

Kai kas tikina, kad preziden
tas Lincolnas panaikino vergiją. 
Aš savo žmonai, perrašinėjan- 
čiai mano neįskaitomus rankraš
čius, pasakoju, kad vergijos pa
naikinimas neliečia balto žmo
gaus. Duodant perrašyti, žmona 
klausia: “Ką čia dabar pribruz- 
gulinai?” Ir tenka abiem šifruo
ti. Kol vergija neišnykus, dabar 
po keletą kartų perrašom.

Ką dabar rašot, rengiatės iš
leisti? ■' į

Parengiau spaudai apysakų 
rinkinį “Vasaros vidurdienis”. 
Tariuosi apie išleidimą su Algi
manto Mackaus Knygų Leidimo 
Fondu. Triūsiu priešokiais prie 
dviejų teatro vaidinimų. Seniai

JAV LB Vlll-sios
KRAŠTO VALDYBOS 

NARIŲ SĄRAŠAS

Algimantas S. Gečys — pirmi
ninkas,

Feliksas Andriūnas — vice
pirm. finansų reikalam,

Dr. Algirdas Budreckis — 
vicepirm. ryšiam su lietuviškai 
nebekalbančiais tautiečiais,

Rimas Česonis — pirmasis 
vicepirm.,

Jonas Činga — vicepirm. JAV 
vakarų valstybėm,

Juozas Gaila — Kultūros Tary
bos pirmininkas,

Antanas Gailiušis — sekreto
rius ir reikalų vedėjas.

kad tiek gamtamokslinės tiesos, 
tiek tikėjimo tiesos niekada ne
buvo ir nebus reikalingos sutai
kymo ar susitaikymo. Priešingi 
atvejai rodo, kad čia turima rei
kalo ne su tiesomis, bet su vie
nokiu ar kitokiu tiesų piktnau
džiavimu, pasireiškiančiu, pa
vyzdžiui, tarp tam tikrų “rimtų” 
mokslininkų ir tikybininkų arba 
atvirkščiai.

-o-
Tiek pagrindinių pastabų ir 

apie kitokios kilmės evoliucinį 
madingumą, dažniausiai liečian
tį kosminę, kuriančiąją, diriguo
jamą, Teilhardo “vizijų” ap
reikštą tariamąją evoliuciją, kuri 
baigiasi ne Teilhardo “puolėjų”, 
bet jo “vizijose” pasimetusiųjų 
nedalia.

Tuo ir baigiame geriausiai 
žinomas evoliučinio madingu- 
mo įvairoves, kurių pagrinde vi
sada glūdi evoliucinis transfor- 
mizmas, kuris yra tas pat, kas 
ir moderni, madinga “evoliuci
jos teorija”. Ypatingai šiais lai
kais žodis “evoliucija” toli gražu 

apmestus ataudžiu du romanus. 
Čigonė kortomis įpiršo man gy
venti 103 metus ir septynetą 
mėnesių. Neskubu. Laiko ma
rios.

Ar sekat visuomeninį, politinį 
gyvenimą?

Patys lenda. Reikia sekti. 
Grėsli mūsų diena, nešviesi 
ateitis. Mažais miunchenais, jal- 
tomis demokratijos tvirtovė, Ko
lumbo atradimas, bijo baimės. 
Baimės, kuri verstų daryti, per
kainoti viendieniškumą — me
tam, dešimtmečiam planuoti. 
Solženicynas visu balsu šaukia, 
kad demokratijos nuolaidų pa
kalne žengia į savižudybę.

Išknisami kompromisai, suk
tumu pateisinamos nuolaidos, 
kur turėtų stovėti principas, ryž
tas. Kur žmogaus valios, prakai
to, kraujo nepavaduos tanko šar
vai, kelių užtaisų raketa. Kokia 
didesnė gėda — nuolaida buvo 
ar bus, kaip vergų išpirkimas iš 
sovietinės vergijos. Mokama 
grūdais, patentais, mašinomis, 
baime susitikti pasaulinio garso 
rašytoją, baime pavadinti daik
tus tikraisiais vardais. Bet ir tai 
ne pati didžioji išdavystė: iš
duodamas žmogaus laisvės prin
cipas — pasirinkti šalį, tautą, 
valdžią gyvenimui, darbui, mir
čiai.

Ir mes čia atkilom liudyti. 
Ir liudijam ne tik mūsų tėvy
nės, saviškio pančius, bet ir 
grėsmę laisvės, teisės kraštam. 
Mes atsinešėm laisvės vertę, 
žmoniškumo pareigą ir sudėjom 
prie šios šalies gėrio, laimėji
mų. Ir tai reikės apginti.

Mes kartais elgetų nuolanku
mu klūpčiojam prieš aukštai 
iškeltą vidutinybę, guminį nu
garkaulį, kurį iškelia laikraštis, 
TV šešėliai, verteivos pinigas. 
Mum kartais stinga supratimo, 
kas mes esam, trūksta savigar
bos. Imam ir mes bijoti baimės, 
t.y. pažvelgti tikrovėn.

Jum jau teko praeiti 70 metų 
sukaktį. Kaip Jūs tai vertinat?

Metai neslegia. Į pensiją išei
ti nepavyks. Mes einam per lai
ką, ne laikas pro mus. Sukaktu
vinių tortų kepėjų ir graborių 
užmačia: skaityti metus. Kalen
dorinius nuopelnus palieku 
daug laiko turintiesiem. Kaip sa
kiau, čigonė man išbūrė gyventi 
103 metus ir septynetą mėnesių. 
Nederėtų čigonės apvilti.

Modestas Jakaitis — vicepirm. 
JAV vidurio valstybėm,

Bronius Juodelis — Švietimo 
Tarybos pirmininkas,

Danutė Muraškaitė — valdy
bos narys socialiniam reikalam,

Dr. Antanas Novasitis — vice
pirm. juridiniam reikalam,

Balys Raugas — vykd. vice
pirm. organizaciniam reikalam,

Daiva Vaitkevičiūtė — vice
pirm. jaunimo reikalam,

Bronius Vaškaitis — protokolų 
sekretorius ir narys informacijai,

Aušra Zerr (Mačiulaitytė} — 
Visuomeninių Reikalų Tarybos 
pirmininkė.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

neatitinka tikrosios prasmės, pa
vyzdžiui, šių mūsų žodžių: kei
timasis, raida, plėtra, vystyma
sis, išsivystymas. Pačioje gam
tiškoje ir antgamtiškoje, prigim
tinėje ir antprigimtinėje visatoje 
viešpatauja vien tik Kūrėjo dės
niai, kurių dėka toji visata iki 
tam tikro laipsnio yra ir pastovi, 
ir kintanti. Tai visuotinis dina
miškumas tikrąja to žodžio 
prasme, kurią nuolat iškreipia 
evoliucinio transformizmo puo
selėtojai. Šio transformizmo idė
ja kilo (maždaug prieš 2500 
m.} iš ano dumblo kilmės evo
liucinio madingumo, iš kurio pa
galiau išsivystė visuotinai 
“gyva” medžiaga, dumblių kil
mės evoliucinis madingumas, 
prie kurio mėginama visokerio
pai prisitaikyti, apgaulingai save 
laikant dinamišku, o ne statiš

ku, atseit — evoliucionistu.
Taigi, kaip matėme, evoliuci- . 

nio madingumo įvairovės, kaip 
ir jų tikrasis pagrindas — “evo
liucijos teorija” arba evoliucinis 
transformizmas, gali turėti viso

keriopos reikšmės, bet negali tu
rėti jokios prasmės.

------------ ---------.......— ——

Atsiųsta 
paminėti ZZZZZZ

Algirdas J. Kasulaitis - LITH- 
UANIAN CHRISTIAN DE- 
MOCRACY. Published by Leo 
XIII Fund — Affiliate of the 

Lithuanian Christian Demo- 
eratie Union. First Edition, 1976. 
Spausdinta Chicagoj. Emblemą 
piešė A. Kulpa. Iliustruota dau
giausia nuotraukomis. XXIV ir 
244 psl. Kaina 4 dol.

Knygoj šešios dalys. Jų pa
vadinimai, trumpai išversti į lie
tuvių kalbą, būtų tokie: 
1} Lietuva, 2} Krikščioniškoji 
demokratija, 3} Nepriklausomy
bė, 4} Modernios valstybės kū
rimas, 5} Laikotarpio vadai, 6} 
Atnaujintoji kova.

Įvadiniuose puslapiuose, be 
paties autoriaus, dar rašo krikš
čionių demokratų centro direk
torius Richard Giloth, Antanas J. 
Rudis ir vysk. V. Brizgys. Pa
gerbiami knygos mecenatai M. ir 
A. Rudžiai. Suminimi ir kiti 
aukotojai.

R. Giloth savo žody pažymi, 
kad apie krikščioniškąją demo
kratiją yra išspausdinta daug 
knygų ir straipsnių, bet dau
giausia ne anglų kalba. Krikš
čionių demokratų centro ir 
krikščionių demokratų sąjūdžio 
vardu jis išreiškia pasitenkini
mą, kad šis leidinys apie lietu
vių krikščioniškąją demokratiją 
yra išleistas anglų kalba.

Autorius pasisako, kad ši kny
ga nepretenduoja būti išsamia 
lietuvių krikščioniškosios demo
kratijos studija. Jos tikslas esąs 
kuklus: pateikti lietuvių drau
gam to sąjūdžio istorijos apy
braižą — svarbiausius istorinius 
faktus, bandymus ir patyrimus, 
siekimus ir laimėjimus.

Visa tai autorius pateikia 
kruopščiai ir vykusiai.

Stasys Džiugas — KIŠKUČIO 
VARDINĖS. Iliustravo VI. Stan- 
čikaitė. Antroji laida. 1976. Iš
leido Lietuviškos Knygos klubas. 
60 psl.

Tai eilėraščiai vaikam, parašy
ti žinomo autoriaus, vaikų lite
ratūroj kukliai pradėjusio reikš
tis dar Lietuvoj, su pirmąja “Kiš
kučio vardinių” laida debiuta
vusio 1953 Amerikoj. Kitos jo 
knygos: “Keturi valdovai”
(1955} ir “Neklaužados” (1958}.

“Kiškučio vardinės” turėjo pa
sisekimą, nors jų eilėraščiai ta
da atrodė tik vidutiniški. Kažin, 
kaip dabar, po 23 metų? Jie to
kie pat paprasti ir nuoširdūs. 
Keista, kad nepasenę. Tie patys 
posmai dabar atrodo net vertin
gesni. Pavyzdžiui:

Jei išklysti tektų į pasaulį,
Jei svetur išplauktum per 

marias, 
Paragauki jūros vandenėlio,— 
Mano ašaras primins sūrias.

Arba:
Rudenėli, tavęs pasiilgau, 
Nes be galo ištroškęs esu. 
Su tavim atkeliaus debesėliai. 
Jie palaistys mane. Bus vėsu. 
Dailininkė Vi. Stančikaitė su 

savo puikiomis iliustracijomis, 
apsklendžiančiomis eilėraščius 
kiekviename puslapy, vertintina 
kaip antroji šios knygos autorė.

Vitalija Bogutaitė — PO VA
SAROS. Eilėraščiai. Išleido 
Ateitis. 1976. Literatūros Serija 
Nr. 12. Aplanką piešė Zita So- 
deikienė. Kietais viršeliais. 72 
psl. Kaina 4 dol. Galima užsisa
kyti Ateities leidykloj, c/o Mrs. 
M. Bajorūnienė, 17689 Goldwin 
Dr., Southfield, Mich. 48075.

Ant. Vaičiulaitis veikale “Lie
tuvių literatūra svetur” taip ap
taria V. Bogutaitės kūrybą:

“ . . .jos žodyje susilieja religi
niai simboliai, prarastos žemės 
trauka ir mistika, troškimas gauti 
atsakymą savo generacijos ir 
savo laiko prasmei . . . Savo sie
los pasauliui išsakyti poetė ima 
žodį sodrų ir aštrų, jos tonas su
lietas iš tradicinio kalbėjimo bei 
modernios tarmės.”

Ankstesnieji šios autorės eilė
raščių rinkiniai: “Veidrodis jū
ros dugne” (1960} ir “Lietus ir 
laikas” (1969}.

Lietuviška knyga — geriau
sia dovana!
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SEASON’S GREETINGS FROM

SEASON’S GREETINGS TO ALL

f

SEASON’S GREETINGS TO ALL

NASHUA

Indian Head 
Nationai 

Bank

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

ROCKAVVAY BEACH BOULEVARD AT 64th STREET 
ROCKAVVAY BEACH 92, N.Y. NEPTŪNE 4-5200

“Bankas yra labai daug padaręs dėl daugelio”

FIRST FEDERAL SAVINGS
& Loan Association oį Nashua

223 Main Street, Nashua, New Hampshire 03060 
Telephone: (603) 889-2123

Kalėdų švenčių proga sveikina visus ir linki 
laimingų Naujų Metų

STANLEY P. ZIS
Funeral Director 

formerfy 
Michealonis Funeral Home

26 Kinsley Street, Nashua, N. H.
Tel. 882-3501

NASHUA FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION

157 Main Street
NEW HAMPSHIRE

d

1
i

SEASON’S GREETINGS

P. E. FLETCHER CORP.
Nashua’s Largest Appliance Dealer

228 Main Street, Nashua, N. H.
Tel. 889-4146

i

I I

i_ .......
Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DE LUXE RADIO TELEVISION 
SALES, Ine.

67 East Pearl Street, Nashua, N. H.
Tai viena iš didžiausių radijo, televizijos, Hi-Fi Stcreophonic Play- 
ers Sound, Intercom. Systems, Maytag Washers-Dryers ir kitokių 
daiktų krautuvė. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykite ką galite pirkti. Zenith Color TV prieinama kaina.

--------- Tel. 883-5722 ---------

I

i
3 
I
3
3

Miami LietuviŲ Piliečiy Klubas
3655 No. West 34th Street, Miami, Florida

sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti sveikiems
ŠV. KALĖDAS ir NAUJUS METUS

m

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

A1. Lutheran
" Radio Dispatched Service 

Distributor of all Local and Premium Bėers
2007 Whitaker Way, Munhal, Pa.

SEASON’S GREETINGS

MODERN RESTAURANT
DINING ROOM & LOUNGE

116 Wešt Pearl Street, Nashua, N. H.
Christmas Day will be closed —

LINKSMŲ ŠV. KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Ii .KAUNAS BAKING COMPANY
DVONA ir KEKSAI

Wedding and Birthday Cakes

McKees Rocks, Pa.
Phone: 331-4455

t į 304 Olivia Strfeet

| į
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Linksmų Kalėdų ir laimingų

Naujų Metų visiems savo 

klijentams linki šis bankas,

HAPPY HOLIDAYS

Nashua, NewHampshire
Ėst. 1851 1

Kristaus Gimimu ir Naujų Metų švenčių proga sveikina 
i visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Advokatas Antanas J. Young
315 Ę Street, South Boston, Mass. — Tel. 268-8491

Sveikinu Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga visus klijentus ir 
bičiulius

j
i

■ I

1

VALDAS C. DUOBA, 
lietuvis advokatas

357 Larkfleld Rd., E. Northport, N.Y. 11731

Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

260 W. Broadvvay

South Boston Cafe
JONAS ir VINCAS BALUKONIAI, 

savininkai
So. Boston, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

PAUL H.
FUNERAL

1248 Washington Street

1
KRAW
HOME
Norwood, Massachusetts

Namas pastatytas specialiai šennenims
Patarnavimas dieną 4r naktį

Tel. 793-0482

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

pažįstamiems linki <

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS
f

and Loan Association
8929 S. Harlem Avė., Bridgeview, III. 60455. Ph. 598-9400 

4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632 — Phone 294*4470 
5%

Passbook Savings. Ali accounts compounded daily — paid ąuirterly
6%

2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)
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Superior Piece Goods Corp.
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE

194 Orchard St., New York City, 10002. Tel. AL 4-8319

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue
Tel. (203) 246-1377

I

1
4-

Hartford 6, Con.
■ — C ;

GREAT AMERICAN i
FEDERAL į

Savings and Loan Associatlon *
300 East Eight Avenue |

HOMESTEAD, PENNSYLVANIA 15120 J

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

JUOZAS C. LUBINAS 
Laidotuvių Direktorius - Notaras 

Patarnauja dieną ir naktį.
Tel. — ANdrevv 8-5185

546 East Broadway, South Boston, Mass.

Kalėdų šventės čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

Wingate’s Pharmacy
131 Main Strfeet, Nashua, Ncw Hampshire 

Nupirktas kalėdines dovanas įrišą (apvynioja) gražiai nemokamai. 
Dearborn Wingate, Reg. Ph. — Tel. 2-9733 
Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių 

ir laimingų Naujų Metų.

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all our members

Canadian Club
40 Chestnut Št., Nashua, N. H. 7)3060

♦ i

L SEASON’S GREETINGS.—
f

f
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Sveikinu Šv. Kalėdose ir Naujuose Metuose visus klijentu 

ir bičiulius I

| JOE KAZLAS, radijo ir televizijos *
l aparatų taisytojas \į 87-15 Myrtle Avė., Glendale, N.Y. 11227

Svekina savo klijentus Kalėdų ir Naujų Metų proga

Degasis Insurance Agency, Ine.
Complete INSURANCE Service

15 High St. Nashua, N. H. Telef. 882-4641

i
3
3
3

i

.Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki visiems

Tavern Hotel
9 Clinton St., Nashua, N.H. 

Rooms by day or week — S. Docos, Mgr.

| Daug džiaugsmo Kalėdų šventėse! 
■į Daug laimės Naujuose Metuose!

Sveikinimai Šv, Kalėdų ir Naujų Metų proga

r.

52 G Street, South Boston, Mass.

Ketvirtis Jewellers
Watches —Diamonds — Jewelry

379, VVest Broadvvay, South Boston, Mass, 
Tel. 268-4649

PIRKITE KALĖDINĖS DOVANAS PAS KETVIRTĮ
i

Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų švenčių proga

We re elosę to you 
right where we want to be
Corner East Pearl and Main Streets 
Hudson office 4 Derry Street 
Dnve-Up office Across Irom City Hali 
Mali office 33 Coliseum Avė 
South Gate Plaza office 
Damel VVebster Hgwy South 
Member F D I C

Some people think all banks are alike . . . 
. . . we try harder not to be!

t

I
3 
I
3

! TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
1 393 W. Broadvvay — 268-8764

! “ Boston, Massachusetts

H
i . Laimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. Grigalus

NashuaTrust Company

A FULL 
SERVICE 

BANK

BUVUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr., laidotuvių direktorius

426 Lafayette St., Netoark, N.J. 07105

SEASON’S GREETINGS

’ti.

£

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr. Licėnsed Manager

426 Lafayette St. Newark, N.J.. 07105
Tel. 344-5172 I

t

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Iron City Clock Hospital
ĘXPERT WATCHMAKERS

Authorized dealers of Langines - Wittnauer and Bulovą Watches ,
&IMQN ALELIONAS

2120 Forbes St. Phone 281-7399 Pittsburgh 19, Pa.

Linkėjimai visiem klijentam ir “Darbininko” skaitytojam 
linksmų Šventų Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

CHARLES
Slacks and Tayloring

•I
37 E. Main Street Freehold, N.J. 07728

Lietuvis savininką*

tel. (201) 462-7662
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DAR APIE LITUANISTINIŲ 
MOKYKLŲ PROBLEMAS

M. STONYS mokyklos anglų kalbai mokyti

(tąsa iš praeito nr.)

Mano straipsnis buvo rašytas 
ne, pedagoginiam žurnalui, o 
dienraščiui Draugui. Straipsnio 
tikslas — pakelti tėvų, ypač tų, 
kurie dar savo vaikų į lituanis
tinę mokyklą neleidžia, nuotai
ką mokslo metų pradžioj. Skru
pulingai žiūrint, kaip Ant. Ma
sionis pažiūrėjo į mano straips
nį, šiandien visas amerikiečių 
mokyklas reikėtų vadinti vargo 
mokyklomis. Štai Californijos 
valstijoj75%abiturientų(aukštes-. 
niąsias mokyklas baigusių) neiš
laikė stojamųjų egzaminų į aukš
tąsias mokyklas. Kitur nusiskun
džiama, kad aukštesniąsias mo
kyklas baigę blogai skaito ir dar 
blogiau rašo.

Kiekviena mokykla turi savo 
vargų, bet jos nevadina vargo 
mokykla. Kodėl mes savąsias tu
rėtume vadinti? Lituanistinė 
mokykla turi daugiau vargų, 
negu Ant. Masionis pastebėjo. 
Mano manymu, didžiausias li
tuanistinės mokyklos trūkumas 
ar problema j— mokytojų kvali
fikacija. Kiek joj profesinių mo
kytojų? Kiek taisyklingai ir be 
klaidų rašančių? Kiek gerai kal
bančių ir taisyklingai žodžius 
tariančių turim? Mažai. Ir tas 
lituanistų mokytojų mokslinis 
lygis kasmet krinta, o kartu su 
tuo ir mokinių lituanistinis pa
žangumas slenka žemyn. Tai tra
gedija, ne vargas, nes galimybių 
iš tos tragiškos žemumos pakilti 
nenumatoma, nes mokytojai 
ateina tas pačias, anot Ant. Ma
sionio, vargo lituanistines mo
kyklas baigę, rečiau lituanis
tikos institutą. Profesiniai moky
tojai sensta, ir kasmet jų dalis 
pasitraukia. Dar penkeri metai, 
ir nebebus lituanistinius moks
lus Lietuvoj išėjusių.

Kitas lituanistinės mokyklos 
vargas — aktyvios vadovybės ir 
pinigo trūkumas. Lietuvių 
Bendruomenės švietimo taryba 
nei mokyklų vedėjų, nei moky
tojų neskiria, ji tik pasiūlytus 
tvirtina. Toji švietimo taryba pa
rūpina mokyklom programas, 
vadovėlius, sąsiuvinius, skaid
res ir jom rodyti aparatą. Pasiū
lo ir jaunimui išleistų knygų. 
Jos veikla ribota, nes trūksta lė
šų. Lituanistinės mokyklos fi
nansiškai priklauso nuo mokinių 
tėvų. Kurios mokyklos tėvai dos
nesni, ta mokykla turi daugiau 
mokymo priemonių, geresnes 
patalpas, daugiau moka mokyto
jam už darbą.

Ant. Masionis buvo amerikie
čių aukštesniosios mokyklos vo
kiečių, kalbos mokytojas. Sveti
mom kalbom mokyti amerikie
čiai turi ir vartoja daugiau moky
mo priemonių, nes jų svetimų 
kalbų mokytojai dažnai yra silp
noki. Štai mano sūnus Nevv Yor
ko aukštesniojoj mokykloj turėjo 
vokiečių kalbos mokytoją, kuri ir 
iš vokiško vadovėlio skaitė 
tarmiškai, tardama kiekvieną 
ch — š, o žodį nicht — ništ. 
Tas pats buvo, kai duktė mokė
si prancūzų kalbos 1971. Moky
toja sakydavo, kad tarimo moky
tųsi ne iš jos, bet iš plokštelių 
ar juostų. Nei laboratorijos, nei 
kitų modernių prancūzų kalbos 
mokymo priemonių nebuvo, nors 
mokykla aukšto lygio. Sakyčiau, 
kad Ant. Masionis laimingas, 
pataikęs į gerą ir turtingą aukš

tesniąją mokyklą. Bet pradinės 
mokyklos, kur svetimų kalbų ne
mokoma, tokių kalbinių labora
torijų dažniausiai neturi. Jų dau
guma tenkinasi popierine iliust
racija: vaizdais, brėžiniais, diag
ramomis. Kartais pavartojamos 
skaidrės ir magnetofoninės juos
tos. Tokių priemonių turi ir di
desniosios lituanistinės mokyk
los. Užsukit į Detroito Žiburio 
lituanistinę mokyklą, ir pamaty
sit lietuviškas popierines ilius
tracijas, skaidres su rodomu 
aparatu, paveikslais papuoštas 
klases. Ačiū Dievui, lituanisti
nėse mokyklose lietuvių kalba 
dar nėra svetima, todėl ir moky
mo priemonių gali būti mažiau, 
negu jūsų vokiečių kalbos labo
ratorijoj. Amerikiečių pradinės

taip pat neturi ar mažai turi 
panašių į jūsiškę laboratorijų.

Žydai ir entuziazmas
Jie mum gali patikti ar nepa

tikti, bet tautinės drausmės ir 
vieningumo turėtume tik iš jų 
mokytis. Lietuvių antroji ir tre
čioji karta nutausta, o Lietuvos 
žydai ir JAV žydai per šimtme
čius paliko žydais. Tik maža da
lis JAV žydų nubyra. Jų daug di
desnis procentas lanko žydiškas 
mokyklas. Gal žydukai ir nesi
džiaugia sekmadieninėmis mo
kyklomis, bet nesiskųsdami jas 
lanko ir jose mokosi hebrajiškų 
dalykų, nes žydas visur turi bū
ti žydas. Taip jiem įkalta nuo pat 
gimimo dienos. O latvių ir estų 
nepaminėjau todėl, kad jų mano 
aplinkoj labai maža ir savo mo
kyklų neturi.

Kalbant apie entuziazmą, ga
liu tik pakartoti: jo visur reikia, 
bet labiausiai lituanistinei mo
kyklai. Dejavimu, stūmimu ir 
barimu nesukelsi nuotaikos mo
kytis, o tik sužlugdysi jauną au
gantį žmogų.

Vaikų darželiai
Stebiuos, kad Ant. Masionis 

prikibo prie tų dviejų žodžių ir 
parašė man ilgiausią pamokslą, 
kad lituanistinės mokyklos ne
vadinčiau vaikų darželiu. Die
važi, nevadinu. Savo straipsny 
parašiau, kad viena politinė mū
sų organizacija pasiūlė Lietuvių 
Bendruomenei rūpintis tik vai
kų darželiais, atseit švietimu. 
Tai buvo pasakyta su panieka, 
kad LB tėra sukurta rūpintis tik 
mokyklomis. Draugo redakcija 
truputį pataisė, bet paliko vaikų 
darželius. O Ant. Masionis skaitė 
žodžiais ir raidėmis, ir išėjo, 
jog kažkas ir dabar vadina li
tuanistines mokyklas vaikų dar
želiais ir man tas vardas labai 
patinka. Toli nuo to. Nesigiriu, 
bet norėčiau Ant. Masioniui pri
minti, kad lietuvybės reikalai 
man nemažiau rūpi, nors nesu 
aukštu pareigūnu. Gerbiu jo 
aukštas pareigas ir jį patį, todėl 
siūlyčiau, kad jis savo autoritetą, 
sumanumą ir iškalbą parodytų 
tos politinės organizacijos, kuri 
neseniai turėjo savo suvažiavi
mą Chicagoj ir pasigyrė turinti 
kasoj 40,000 dol., vadovybei ir iš 
jos iškaulytų nors 5,000 dol. li
tuanistinių mokyklų modernes- 
nėm mokslo priemonėm įsigyti. 
Tai būtų reali pastanga padėti 
lituanistinėm mokyklom, už 
kurią būtų dėkingi vaikai, tėvai 
ir mokytojai.

Savo pastabas baigdamas, no
rėčiau Ant. Masioniui padėkoti 
už ilgą kritikos straipsnį, ku
riuo pasidžiaugiau ne tik aš, bet 
eilė mokytojų ir daugybė moki
nių tėvų. Juk retai, net per re
tai, laikraščiuose iškeliami mūsų 

<mokyklų, mokytojų, tėvų ir vai
kų reikalai, džiaugsmai ir ne
sėkmės. Tikiuosi, kad ir po šios 
kritikos atsiras mokytojų ir tėvų, 
kurie išdrįs parašyti laikraščiui 
apie tai, kas atrodo svarbu mo
kyklai, mokytojam ar tėvam.

GRUODŽIO
AIDAI

Straipsniai: P. Vytenis — Juo
zas Lukša; Antanas Girnius — 
Žemės pavidalas ir dydis; Stasys 
Raštikis — Sukilimas Lietuvos 
suverenumui atstatyti; Dr. Po
vilas Rėklaitis — Antanas Tamo
šius Bukota — lietuvis filoso
fas Paryžiuje, miręs prieš šimtą; 
metų.

Iš grožinės literatūros: Vla
das Šlaitas — Eilėraščiai; Pranas 
Dom. Girdžius — Lin-Yutangui.

Apžvalgoje: L.A. — Nobelio 
premijos laureatai — vieni ame
rikiečiai; Leonardas Andriekus
— Lietuvių Rašytojų Draugijai 
30 m. tremty; Tėv. Placidas Ba
rius, OFM — Įspūdžiai iš Ame
rikos Lietuvių R. Katalikų Kuni
gų Vienybės seimo; A. Radžius
— Vikingas Marse; Mūsų 
buityje.

Recenzijos: Dr. Jonas Grinius
— Tris kartus juoktis (Anato
lijus Kairys: Trys komedijos); 
Alaušius — Iš memuarinių kny-

Clevelando studenčių ateitininkių vokalinė grupė Nerija “Ateities” žurnalo 65 metų sukak
ties šventėj Chicagoj Spalio 16. Nuotr. J. Kuprio

Jo gyvenimas — Lietuvai
(atkelta iš 3 psl.)

nizavo pirmąsias didesnes spor
tines šventes, 1922 drauge su 
K. Dineika įkūrė Lietuvos Gim
nastikos ir Sporto Federaciją — 
LGSF. Ši Federacija veikė visą 
nepriklausomą Lietuvos laiko
tarpį. Redagavo Sporto žurnalą, 
drauge su kitais organizavo 
Sporto Lygą ir keletą metų buvo 
jos centro komiteto nariu.

Profesorius
Nuo 1922 jis dirbo universi

tete, dėstė visuotinę literatūrą 
ir germanistiką. Ir čia jis parašė 
visą eilę veikalų. Prisimintini 
veikalai apie Goethę. Atkreipė 
dėmesį ir į Liudviką Rėzą ir nag
rinėjo jo santykius su Goethe. 
Parašė ir kitų studijų apie atski
rus asmenis.

Šalia germanistikos dėstė ir 
žurnalistiką. Į žurnalistikos dar
bą dažnai ragino studentus, ypač 
mėgstančius rašyti. Mokėjo juos 
apie save burti, parodyti, kaip jis 
pats dirba ir kaip rašo.

Retas žumalisttas
Nuo pat studijų dienų jam te

ko publicisto — žurnalisto vaid£ 
muo. Reikėjo rašyti apie Lietu
vą, ginti jos interesus dar pir
mojo didžiojo karo metu.

Žurnalistikos — publicistikos 
jis neatsisakė visą savo gyve
nimą, net ir tada, kai jis profe
soriavo. Jis nuolat rašė periodi
nėj spaudoj, o labiausiai pagar
sėjo savo straipsniais “XX Am
žiuje”. Čia jis Hispanus slapy
vardžiu rašė apie Ispanijos pilie
tinį karą.

Rašė labai patraukliai, kad visi 
su pamėgimu skaitė. Panaudojo 
daug literatūros, pridėjo ir savo 
formos. Tie straipsniai paskui 
buvo išleisti atskira knyga — 
“Strategija ties Madridu.”

Žurnalistas — stilistas
Visa jo žurnalistikos esmė bu

vo grakšti ir įdomi forma. Sten
gėsi taip parašyti, kad kiekvie
nas žodis būtų vaizdingas, rei
kalingas, pagaunantis. Savo 
straipsnius perrašydavo net po 5 
kartus, ieškodamas išsireiškimo, 
geresnio vaizdo. Taip jis buvo 
vadinamas žurnalistu — stilistu.

To stiliaus reljefingumo reika
lavo ir iš kitų pradedančių ra
šyti. Ir savo paskaitose buvo 
toks — dinamiškas ir vaizdin
gas, stilingas.

Žumalistikos-publicistikos ir

dabar jis neatsisako. Ir dabar ra
šo straipsnius ir knygas. Visa 
skirta Lietuvai, Pabaltijo tau
tom. Rašo vokiškai, ir tie straips
niai, brošiūros labai pataikauja 
Lietuvos reikalam.

Kita straipsnių serija yra skirta 
lietuviam, išėjusiem už Lietu
vos ribų ir atsidūrusiem emi
gracijoj. Jis čia ieško naujos gy
venimo prasmės ir ragina lietu
vius nepasimesti, atlikti savo 
uždavinius.

Jis parašė stambias monogra
fijas apie prof. S. Šalkauskį, apie 
prof. K. Pakštą. Dabar rašo apie 
prel. P. Jurą.

Mokslininkas organizatorius
Jis buvo ir vienas iš Liet. 

Katalikų Mokslo Akademijos 
organizatorių, nuo 1922 yra tik
ruoju šios Akademijos nariu. 
Drauge su kitais organizavo 
mokslininkų suvažiavimus. Ir

šią Akademiją atkuriant, jis at
skubėjo į pagalbą, kad vėl būtų 
suburti lietuviai mokslininkai ir 
uždegti naujam darbui.

Knyga apie jį
Šis dinamiškas šveicaras susi

laukė savo lietuvių bičiulių dė
mesio — 1972 buvo išleista kny
ga apiejį “Didysis jo nuotykis — 
prof. J. Eretas tarnyboje Lie
tuvai”. Knyga buvo gausiai 
iliustruota, apžvelgė visas Ereto 
veiklos sritis. Ją suorganizavo 
ir suredagavo prof. J. Brazaitis. 
Išleido jo bičiuliai. (Knyga dar 
gaunama Darbininko administ
racijoj).

Šiuo veikalu buvo gražiai ap
žvelgti jo darbai Lietuvai ir 
įvertinti. Ir šį apžvalginį straips
nį baigiame tuo pačiu giliu pa
dėkos jausmu ir linkėjimu su
kaktuvininkui, kad būtų sveikas 
ir kūrybingas. Visi esam dė
kingi už jo raštą lietuvių tau
tai ir visi laukia jo naujų raš
tų. (p.j.)

ii VISUR

gų: Vi. Požėlos jaunystės atsimi
nimai; Aidų 1976 m. turinys.

Iliustracijos: viršelių 1 psl.— 
Vilniaus Aušros Vartų Marija 
(V.K. Jonyno vitražo detalė 
pranciškonų koplyčioje Kenne- 
bunkport, Me); viršelių 4 psl. — 
koplytėlė dabartinėje
Lietuvoje (Barstyčiuose). Šis nu
meris iliustruotas Lietuvos par
tizanų, žemės geografinėmis, 
Paryžiaus senovinių pastatų, 
Magdalenos Stankūnienės lino 
raižinio ir kitomis nuotrauko
mis.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
MA 02122; literatūros apžvalgų 
ir techninis redaktorius — Leo
nardas Andriekus, OFM, Ken- 
nebunkport, Me 04046; admi
nistruoja — T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, NY 11207.

LOS ANGELES,
CALIF. .

Šv. Kazimiero parapijos- at
naujintos salės atidarymo>j£škil-r 
mės vyko gruodžio 4-5. Šešta
dienio bankete dalyvavo 325 
asmenys, užsimokėję po 25 dol. 
Banketas pradėtas Tėv. B. Mar- 
kaičio, SJ, invokacija. Meninėj 
daly dainavo solistai: Algirdas 
Brazis iš Chicagos, A. Pavasa
ris, J. Čekanauskienė, B. Dab- 
šienė, R. Dabšys. Programai bai
giantis, A. Brazis į sceną iš
kvietė sol. Florence Korsak, su 
kuria padainavo keletą duetų. 
Visiem solistam akomponavo 
pianistė Raimonda Apeikytė. 
Padėkos žodį tarė klebonas 
prel. J.A. Kučingis. Programai 
vadovavo inž. Vytautas Čeka
nauskas. Gruodžio 5, sekma- 
dieną, padėkos mišias aukojo 
klebonas prel. J.A. Kučingis, 
pamokslą pasakė Tėv. L. And
riekus, OFM. Mišių metu giedo
jo parapijos choras, vadovauja
mas komp. Br. Budriūno. Solo 
dainavo A. Brazis ir J. Čeka
nauskienė.

Tradicinis literatūros vaka
ras, rengiamas Lietuvių Fronto 
Bičiulių Los Angeles Sambūrio, 
vyks atremontuotoj Šv. Kazimie
ro parapijos salėj gruodžio 18, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. punk
tualiai. Vakaro programoj daly
vaus specialiai atvykęs Tėv. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Lietuvių rašytojų dr-jos pirmi
ninkas. Savo kūrybiniu įnašu 
į šią literatūros vakaro progra
mą įsijungs ir Los Angeles ra
šytojai bei kitų sričių meninin
kai: Alė Rūta, R. Apeikytė, B. 
Dabšienė, D. Mackialienė, B. 
Brazdžionis, J. Gliaudą, Pr. Vis
vydas. Pirmą kartą bus atliktos 
komp. Giedrės Gudauskienės 
sukurtos poeto L. Andriekaus 
žodžiam dainos.

Fronto Bičiulių Studijų Die
nos Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj vyks vasario 5-6.

Solisto Antano Pavasario reči
talis Šv. Kazimiero parapijos sa
lėj vyks kovo 19.

Šv. Kazimiero šeštadieninės 
lituanistinės mokyklos vakaras 
Šv. Kazimiero parapijos salėj 
vyks balandžio 23.

Los Angeles Dramos Sam
būris, suorganizavęs dramos

konkursą, gegužės 7 King Star 
Jr. aukštesniosios mokyklos sa
lėj stato tą konkursą laimėjusią 
3-jų veiksmų Birutės Pūkelevi- 
čiūtės dramą “Palikimas”. Spek
taklio metu bus iškilmingas pre
mijos įteikimas autorei. Po spek
taklio Lietuvių Tautiniuose na
muose dailės paroda ir vaišės. 
Su šiuo veikalu Dramos Sambū
ris dalyvaus ketvirtame teatro 
festivaly, įvyksiančiame 1977 
gegužės 29-30 Toronte, Kana
doj. — L.Ž.K.

Aidai —
vienas geriausių kultūros 
žurnalų išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

Arėjas Vitkauskas

LIETUVIŠKOS
KŪČIOS

‘ Sėskis, motina, prie stalo, — 
Jau viską ant jo sudėjai, 
Pasninkui darykim galą— 
Ryt Kalėdos bus atėję! .. ”

Sėdi bernas, piemenukas, 
Sėdi merga pasamdyta, —
Ir visiems gardus kąsniukas 
Šeimininkės padaryta.

Kūčios — diena iškilminga 
Pas lietuvišką artoją, — 
Jo širdis, gera, teisinga,
Pasirodo viešumoje.

Ir, po iškilmių minutės, 
Visi imasi ragauti
Kas padėta, ir plotkutės 
Po kąsnelį tenka gauti.

Ten, Betliejuj, senas laikas, 
Gimė kūdikis tą naktį— 

Ir dabar, ar sens, ar vaikas, 
Turi jiems visiems pakakti — 
Ką jo suteikė rieškučios ... 
Tokios tai lietuvių Kūčios!

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga ruošia 
suvažiavimą 1977 gegužės 27, 
28 ir 29. Suvažiavimo vieta bus 
The Park Plaza Hotel, Cleve
land, Ohio 44106, Cleveland 
Clinic ribose. Dėl tolimesnių in
formacijų kreiptis į sąjungos 
sekretorių adresu: Dr. J. Šon- 
ta, 47 Whiteffiar Dr., Akron, 
Ohio 44319. Telef. 216 644-3800.

— Prel. Mykolas Urbonas, il
gametis Šv. Juozapo lietuvių 
parapijos klebonas, lapkričio 17 
mirė slaugymo namuose. Lai
dotuvėse dalyvavo vietos ordi
naras vysk. A.M. Watson ir būrys 
kunigų, nes velionis buvo se
niausias iš lietuvių ir tos vysku
pijos kunigų. Gimęs 1886 rugsė
jo 26 Panemunėj, Lietuvoj, atvy
ko į Ameriką ir studijavo Šv. 
Vincento kunigų seminarijoj 
Cincinnati, Ohio. Kunigu įšven
tintas 1915 gruodžio 18 ir tuoj 
-paskirtas šv. Juozapo parapijos 
klebonu DuBois, Pa. Velionis 
mėgo ir rašyti. Nuo 1968 buvo 
klebonas emeritas.

— Pr. Naujokaičio “Lietuvių 
literatūros istorijos” IV tomas 
jau pasiekė skaitytojus. Visi ke
turi tomai kainuoja po 10 dol. 
Tai prasminga Kalėdų dovana. 
Galima įsigyti pas leidėjus, pla
tintojus ir Darbininko administ
racijoj, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

— Sofija Starkutė-Milčiuvie- 
nė lapkričio 8 mirė Kaune. Pa
laidota lapkričio 11 A. Panemu
nės kapinėse. Velionė buvo 
prel. Igno Starkaus, kun. dr. Jo
no Starkaus ir med. dr. Antano 
Starkaus sesuo. Gimė 1903, gim
naziją baigė Šakiuose 1925, Kau
no universitete studijavo isto
riją. Gavusi diplomą, mokytoja
vo vidurinėse mokyklose. Pas
kutiniu laiku gyveno Kaune.

— Airiai Londone, Anglijoj, 
lapkričio 28 ruošė specialias pa
maldas už kenčiančius pavergtoj 
Lietuvoj ir Lietuvos katalikus.

— Australijos devintųjų Lie
tuvių Dienų rengėjų komitetui 
vadovauja pirm. inž. K. J. Lyni- 
kas. Jos bus pradėtos iškilmin
gomis pamaldomis Melboumo 
katedroj gruodžio 26. Oficialus 
atidarymo aktas įvyks netoli 
esančioj salėj, dalyvaujant orga
nizacijų atstovam su vėliavomis. 
Melbourno “Dainos” sambūris 
atliks muz. Broniaus Budriūno 
kantatą “Tu Vilniuj pasilik, val
dove”. Šiame įvadiniame kon
certe taip pat dalyvaus solistai iš 
Chicagos Nerija Linkevičiūtė ir 
Bernardas Prapuolenis, G. 
Breichmanienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė iš Hamilto
no, Kanados, ir Melboumo 
“Klumpakojo” šokėjai. >

— Eglė Juodvalkytė, kadaise 
dirbusi Radio Liberty Nevv Yor
ke, šių metų pradžioj studija
vusi Carbondale universitete 
prie Chicagos, išvyko į Miun
cheną, Vokietijon, kur vėl pra
dėjo dirbti Radio Liberty, įsi
jungė į lietuvių tautinių šokių 
grupę Ratelį.

— Sydney lietuvių klubo me
tinis narių susirinkimas sutrau
kė net 195 narius. Pravedė 
Anskis Reisgys. Nežiūrint sun
kios ekonominės padėties, 
klubas turėjo 26,865 dol. pelno. 
Naujon klubo valdybon išrinkti: 
Algis Migus-Migevičius, Anskis 
Reisgys, Vytautas Simniškis, Vy
tautas Juška, Rimas Skeitys, Bro
nius Genys ir Gediminas Sauka.

— Lietuvos emigracijos į Bra
ziliją 50 metų sukaktis minima 
įvairiais būdais. Dar šiais me
tais norima išleisti specialų lei
dinį lietuvių ir portugalų kalbo
mis. Medžiaga renkama. Telkia
mos lėšos.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: I. Garunkštis, Jericho, N.Y., 
B. Šakenienė, Dorchester, Mass. 
Užsakė kitiem: F. Dimas, Mid- 
dle Village, N.Y. — Vi. Domei
kai , Fairfield, Conn. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam už
sakytojam. Naujiem skaitytojam 
Darbininko prenumerata pir
miem metam tik 10 dol. Atnau
jinant prenumerata visiem 12 
dol. metam.
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MERRY CHRISTMAS
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MERRY CHRISTMAS 
HERITAGE HARDVVARE 

PAINT AND LAVVN CENTER INC.
OPEN 7 DAYS A WEEK

641 SHUNPIKE ROAD CHATHAM, N.J.
PHONE 201 822-2233

MERRY CHRISTMAS 
MAGIC TOUCH HAIR STYLISTS 

LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING 
LATE NITE THURS.

26 CHESTNUT STREET RIDGEWOOD, NJ.
CALL 201 445-1911

MERRY CHRISTMAS 
GEORGE C. PARELLA 

CONTRACTOR
508 VVHITE BRIDGE ROAD 

GILLETTE, N.J. 
CALL (609) 647-0109

MERRY CHRISTMAS 
NEAL’S AUTO BODY 
96 Harrlson Avenue 

Jersey City, N.J.
We Take Prlde In Our Work 

Call 201 432-1239
•> ..M”. .•/;

■ ■ į . f;

MERRY CHRISTMAS 

THORNVVOOD ESTATES INC.
BUILDERS OF CUSTOM HOMES * 

YOURS AND OURS 
COLONIAL & RANCH SPECIALISTS 

MODEL HOUSE OPEN FOR INSPECTION

MERRY CHRISTMAS
NINO’S PIZZA AND SUBS 

FOR THE FINEST OF 
FOOD A FAMILY PLACE 
U.S. HIGHVVAY NO. 130 

NORTH BRUNSVVICK, N.J.
201 297-2235 -

MERRY CHRISTMAS 
ONE HOUR 

MARTINIZING 
CLEANERS 

520 SPRINGFIELD AVĖ. 
NEVVARK, N.J.

CALL 201 248-1819

MERRY CHRISTMAS
OASIS DINER AND RĘST.

DELICIOUS HOME STYLE COOKING 
OPEN 7 DAYS 24 HOURS A DAY 

CORNER OF DIX HILLS ROAD & JERICHO TPKE.
DIX HILLS CALL (516) 549-8822

MERRY CHRISTMAS 
HIAWATHA SUNOCO 

COMPLETE AUTO REPAIRS AND TOVVING 
31 NORTH BEVERWYCK ROAD 

LAKE HIAVVATHA, N.J.
PHONE 201 335-6411/335-7513

MERRY CHRISTMAS
DAN’S AUTO BODY AND STYLING 

500 Elizabeth Avė. 
Linden, N.J. 

(201)925-8288

9 TO 5 P.M. DAILY
51 LAKE AVĖ DEER PARK, L.l. 

ACROSS FROM PUBLIC LIBRARY 
CALL 516 586-0477

' *. r - , M ?.' •

MERRY CHRISTMAS 
ELMVYOOD PARK 

LIOUOR SHOP 
525 River Drive Elmvvood Park, N.J.

Phone 201 791-0816

MERRY CHRISTMAS
GEORGE & JOHNS 

AUTO REPAIR 
399 Halladay Street 

Jersey City, N.J. 
Call 201 332-9626

MERRY CHRISTMAS 
ROTUNNO’S NURSERY INC.

BEAUTIFUL SELECTION OF HOUSE PLANTS 
COMPLETE GARDEN SUPPLIES 

2323 MERRICK RD. MERRICK, LONG ISLAND 
CALL 516 FR 8-7408

MERRY CHRISTMAS
- ARTISAN II 

Halrcutters for Women
LATE NITE THURS.

485 SYLVAN AVĖ. ENGLEVVOOD, N.J.
CALL 201 871-4532

MERRY CHRISTMAS
MANGEL 
STORES 

CORP. 
5611 Tonnelle Avė. 
North Bergen, N.J.

201 865-5800

MERRY CHRISTMAS
KERR VVELDING & REPAIRING

BOX 11, R.D. 2 
LAMBERTVILLE, N.J. 

TEL. (609) 397-0515 OR 397-3129
24 HOUR TOWING 

TIRES AUTO TUNE-UPS BRAKE SERVICE 
PORTABLE VVELDING EOUIP. FABRICATING

♦

MERRY CHRISTMAS
WALLACE B. GRANT

AGENCY

MERRY CHRISTMAS 
DAN’S MEAT MARKET

OPEN FRI-SAT AND SUNDAY TOP GRADE 
CHOICE MEATS COLLINGSWOOD AUCTION 

HIGHVVAY 34 FARMINGDALE, N.J.
PHONE 201 938-3335

MERRY CHRISTMAS
DELMONICO’S 

VVASHINGTON AVENUE PHARMACY 
246 VVashington Avenue 

Nutley, N.J.
Call 201 667-2400

MERRY CHRISTMAS 
THE MAIN AND CLIFTON 

RESTAURANT
FINEST OF FOOD

341 CLIFTON AVENUE CLIFTON, N.J.
CALL 201 365-0333

MERRY CHRISTMAS 
MAYWOOD AUTO BODY

OPEN 6 DAYS A VVEEK
243 WEST PASSAIC ST.

MAYWOOD, N.J.
CALL 201 845-6102

ALL FORMS OF INSURANCE 
IF YOU VALU E IT — PROTECT IT 

PHONE 609 698-2162 
13 SOUTH MAIN ST. 

BARNEGAT, N J.

MERRY CHRISTMAS 
CAR — SĖT STEREO

ONE OF L.l. LEADING AUTO STEREO AND 
CITIZEN’S BAND CENTERS SPECIALIZING IN 
AUTOMOBILE SOUND ALL MAKES MODELS 

AUTHORIZED SALES SERVICE PARTS
252 VVEST JERICHO TPKE. HUNTINGTON, L.l.

CALL 516 427-3100

MERRY CHRISTMAS 
BAJER AND DERMER 

REAL ESTATE 
HERITAGE SOUARE 

Armour, N.Y.
Call (914) 273-9505

MERRY CHRISTMAS 
CANCOS TILE 

CERAMIC TILE FOR BATHROOMS, PATIOS, 
KITCHENS, TABLE TOPS. COMPLETE LINE OF 

ACCESSORIES
801 OLD COUNTRY ROAD WESTBURY, L.l.

CALL 516 ED 4-5700

MERRY CHRISTMAS
NORTH JERSEY 

PLASTIC MACHINING AND 
FABRICATING INC.

114 BEACH STREET P.O. BOX 373 ROCKAVVAY,
NJ. PHONE: (201) 625-3225

MERRY CHRISTMAS
GRIFFIN & VVILLIAMS
ELECTRICAL CONTRACTORS 

LINE CONSTRUCTION 
POWER AND LIGHTING INSTALLATION 

P.O. BOX 236 
613 HARDWICK ST. 

BELVIDERE, N.J. 
PHONE: 201 475-4171

LL '

MERRY CHRISTMAS 
RIDGEDALE ELECTRONICS INC. 

HOME & CAR COMMUNICATION ALBUMS AND

MERRY CHRISTMAS 
THE VVEAVERY 

CRAFTS
801 Richmond Avenue 

Point Pleasant Beach, N.J. 
CALL 201 899-1166

MERRY CHRISTMAS 
PASTORE FRINTING 

SERVICE 
369 Congress St., Boston, Mass 

(617) 426-8858

MERRY CHRISTMAS
TRAINLAND LIONEL APPROVED 

SERVICE STATION 
COMPLETE LINE OFSTANDARDGAUSE TRAINS 

BOUGHT SOLD REPAIRED
293 SUNRISE HIGHVVAY LYNBROOK, L.l. 

CALL (516) 599-7080

MERRY CHRISTMAS
DOHERTY’S SPORTS CENTER INC.

OPEN ALL YEAR
662 SPEEDWELL AVENUE 

MORRIS PLAINS, NEVV JERSEY 
CALL 201 267-4270

MICHAEL LUONGO PRES. 
SALES SERVICE INSTALLATION 

422 RIDGEDALE AVĖ. E. HANOVER, N.J.
CALL 201 884-0908

MERRY CHRISTMAS 
OLD MEXICO 
RESTAURANT

115 MONTAGUE STREET 
BROOKLYN, N.Y.

OPEN FOR LUNCH 12-3 DINNER 5-10 P.M.
CALL 624-9774

MERRY CHRISTMAS 
PACE 

PIZZERIA
OPEN 7 DAYS A WEEK 

BOX 357
MORTON AVĖ. ROSENHAYN, N.J,

CALL 609 451-2320

MERRY CHRISTMAS 
KAMPER KLINIC 

EVERYTHING FOR THE MOBILE CAMPER. 
CHECK OUR LOW PRICES. PARTS, 
ACCESSORIES, REPAIRS, HITCHES.

955 MONTAUK HIGHWAY, BAYPORT, L.l.
CALL 516 363-2244

MERRY CHRISTMAS
B & D CUSTOM WOODCRAFT 

HEADOUARTERS FOR THE DO IT YOURSELF 
COMPLETE LINE OF CABINETS AND COUNTER 
TOPS DEAL DIRECT AND SAVE CALL 518 893- 

2184 WEST BABYLON, LONG ISLAND

MERRY CHRISTMAS 
SURFMAN SHOP 

CUSTOM RODS FOR BOAT AND SURF 
BOAT AND SURF TACKLE, RODS REBUILT 

REELS REPAIRED CUSTOM DIAMOND & 
CHECKED WRAPPED

OPEN ALL YEAR 7 DAYS A VVEEK
219 BROADVVAY

< POINT PLEASANT BEACH, N.J. 08742
;; ■

201 899-2282

MERRY CHRISTMAS 
JIMMY’S RESTAURANT 

36 JORALEMON ST. 
BROOKLYN, N.Y. 
A FAMILY PLACE

CALL 858-3018
ASK FOR THE GRIMALDI’S

MERRY CHRISTMAS
TIKI’S PERFORMANCE PLŪS 

HIGH PERFORMANCE MACHINE SHOP 
COMPLETE MACHINE SHOP SERVICE A FULL, 

LINE OF SPEED EOUIPMENT & SPEED
ACCESSORIES

115 W MAIN ST. PATCHOGUE, L.l.
516 475-8831

MERRY CHRISTMAS 
LIN’S POODLE DEN 
234 STUYVESANT AVENUE 
LYNDHURST, NEW JERSEY

CALL 201 939-3766

MERRY CHRISTMAS
CHAMBON ELECTRIC INC.
ELECTRICAL INSTALLATIONS AND 

MAINTENANCE
4 KROTIK PLACE IRVINGTON, N.J.

PHONE: 201 399-0299

MERRY CHRISTMAS 
THE BIG CHEESE 

“OUALITY CHEESES ATREASONABLE PRICES" 
IMPORTED AND DOMESTIC CHEESES

PHONE (212) 636-8250
103 SEVENTH AVĖ. BROOKLYN, N.Y. 11215

MERRY CHRISTMAS 
KEANSBURG FLORIST 

FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 
173 PORT MONMOUTH ROAD KEANSBURG, NJ.

CALL 201 787-1387

MERRY CHRISTMAS 
SCOOTER & MOTORCYCLE 

SALE AND SERVICE 
ALL MAKES

ROUTE 46 RIDGEFIELD, N.J.
CALL 201 943-2129

MERRY CHRISTMAS
NEVY VYOMAN BEAUTY SALON 

LATEST IN CREATIVE HAIR STYLING 
LATE NITE THURS 319 BURHAMS AVENUE 

HALEDON, N.J.
CALL 201 881-0365

VVATCH OUR VVINDOVVS FOR OUR DAILY 
SPECIALS

xAsculptors\
M WITH THE DESIGN \
1 FOR THE TIMES V

JK "THE ULTIMATE IN /IU PERSONAUZED SERVICE" < 
k mt mnsr m rtfctuoH hm sav-'''1 s
V T’JtHK fft MN4NP1TOMBI f
t f—. \
\INSIDE OSCAR X*“

(201) 469-5650
1850 EASTON AVENUE 

SOMERSET, NEVV JERSEY 
Tuesday Wednesday

• . MERRY CHRISTMAS,
.......... MANALPAN 

CARTAGES o 
SERVICE

Box 116-C Pease Road 
Englishtovvn, NJ. 

Call (201) 536-9439

MERRY CHRISTMAS 
CARL M. PETERSON 

CLOCKMAKER
EXPERT REPAIRS ANTIOUE CLOCKS ANY TIME 
PIECE PARTS MADE FINE VVATCH REPAIRING 

30 VVHITE STREET
RED BANK, N.J. 07701

201-741-5588

MERRY CHRISTMAS 
ABBOTT 

FURNITURE BUYERS 
411 MAIN STREET 

, EAST ORANGE, N J.
CALL 201 674-4526

1 < n

MERRY CHRISTMAS 
CUSTOM TRAILER BUILDERS 

& SUPPLIERS INC.
DESIGNERS AND MANUFACTURERS TRAILERS 

FOR CONSTRUCTION OR INDUSTRIAL 
COMPLETE LINE OF PARTS 

117-119 LAMAR STREET, VVEST BABYLON, L.l.
CALL 516 643-3000

MERRY CHRISTMAS 
TRYLON RAILING AND 

AVYNING COMPANY 
136 Park Avenue 
Lyndhurst, N J.

Call 201 939-8282

MERRY CHRISTMAS
G.M. AUTO BODY REPAIR

681 GROVE STREET 
IRVINGTON, N.J.

CALL 201 375-9897

MERRY CHRISTMAS 
HERSHEY TRAVEL AGENCY 

AIRLINES & STEAMSHIP TICKETS HOTELS, 
TOURS, CRUISES, RESORTS EXPERT ADVICE 
& ASSISTANCE IN PLANNING YOUR TRIP BY 

EXP. PERSONNEL HERSHEY BLDG. 3S-A S.
GROVE ST. FREEPORT, L.l. CALL 516 FR 8- 

5300 OR 212 AX 7-5300

MERRY CHRISTMAS
ORLANDO AMBULANCE SERVICE

24 HOUR SERVICE
AMBULANCE AND AMBULETTE DEPENDABLE 

& COURTEOUS HOSPITAL BEDS VVHEEL CHAIRS 
AND OXYGEN 261 SOUTH ST. OYSTERBAY, L.l.

CALL 516 922-7441

MERRY CHRISTMAS 
GARY’S SUNOCO WEST

OPEN 7 DAYS A VVEEK 24 HOURS A DAY 
STAJE HIGHVVAY NO. 37 AND PETER AVENUE 

TOMS RIVER, N.J. CALL 201 244-9512

MERRY CHRISTMAS
VIHAN CUSTOM TAILORS 

AND SHIRT MAKERS
MENS & LADIES TO YOUR PERSONAL MEASURE- 
MENTS FROM TREMENDOUS SELECTION OF 
BOLT MATERIALS. 6010 BERGENLINE AVĖ.

VVEST N.Y.N.J. PHONE 201 865-7010

SEASONS 
GREETINGS 

FROM 
A 

FRIEND

MERRY CHRISTMAS 
EDDIE’S SUNOCO

RT. 9 AT UNION HILL RD. ENGLISHTOWN, N.J. 
201 536-4014 NIGHT 545-8786 24 HR. TOVVING 
4 ROAD SERVICE ALL VVORK 100%GUARANTEED 
DOMESTIC AND FOREIGN CAR SPECIAUSTS 
ALL MAJOR CREDIT CARDS HONORED TOVVING 

AAA

MERRY CHRISTMAS 
ROSLYN PAINT CENTER

COLOR IS OUR BUSINESS ANY COLOR PAINT 
MATCHED TO YOUR SAMPLE COMPLETE 
SELECTION OF VVALL PAPER INTERIOR 

DECORATOR ON PREMISES 400 WILLIS AVĖ. 
ROSLYN HEIGHTS, L.l.

CALL 516 621-7880

10:00 6:00
Thursday Friday

10:00 9:00
Saturday >

9:30 6:00 P.M.
If You Have a
Preference for

Quality
OSC’AR and LINDA

MERRY CHRISTMAS 
HELEN’S BRIDALS 

OF FORT SALONGA 
EVERYTHING FOR THE BEAUTIFUL BRIDE

SPECIALIZING IN BRIDES & BRIDESMAIDS AND 
‘ MOTHERS OF THE BRIDE & GROOM ALSO FULL 

LINE OF ACCESSORIES. CALL (516) 261-7873 
ASK FOR HELEN FEDOROVVSKI

MERRY CHRISTMAS 
PALS DINER

OPEN 7 DAYS A VVEEK 24 HOURS A DAY 
240 STATĖ HIGHWAY NO. 17 

MAHVVAH, N.J. CALL 201 529-3354

MERRY CHRISTMAS 
A—1 AUTO PAINTERS

OPEN 5 DAYS A VVEEK OUALITY VVORKMANSHIP 
322 VVANAOUE AVENUE 
POMPTON LAKĘS, N.J.

CALL 201 839-5379

MERRY CHRISTMAS 
HANSEN & MEDINA SIGNS

MFG. OF PLASTIC 4 NEON SIGNS ŠILK SCREEN 
GOLD AND SILVER LEAF SPECIALIZING IN PIN- 
STRIPPING BOOM SERVICE 923 JERICHO TURN

PIKE SELDEN, L.l. CALL 516 732-8668

MERRY CHRISTMAS 
NAPOLI’S SPECIALTIES 

PIZZA AND RESTAURANT 
OPEN 7 DAYS A WEEK 

214 ESSEX STREET 
HACKENSACK, N.J. 
PHONE 201 342-5098 MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS 
FISHER’S CATERING

THE NEXT TIME YOU GIVE A PARTY DO PLAN 
TO ENJOY IT YOURSELF LET US HANDLE THE 
DETAILS. THE MENU AND THE SERVING CATER
ING FOR ALLOCCASIONS READY COOKED FOOD 
TO TAKE OUT 306 MAIN STREET, HUNTINGTON 

516 427-6383

MERRY CHRISTMAS 
DIAMOND MOTORS 

OF ENGLEVVOOD CLIFFS INC.
RENAULT AUTHORIZED SALES, SERVICE & 
PARTS 100 SYLVAN AVENUE, ENGLEWOOD 

CLIFFS, N.J. CALL (201) 461-6060

MERRY CHRISTMAS 
LEE’S 

AUTO REPAIR 
201 West Forest Avenue 

Englevvood, N.J. 
CALL 201 568-1976

MERRY CHRISTMAS 
ARTHUR RINDFLEISCH 

STAIR BUILDER
VVOOD STAIRS OF EVERY DESCRIPTION W00D 
HANDRAILS ESTABLISHED 1948 35 SOUTH 
BICYCLE PATH SELDEN, L.l. CALL 516 732-3395

MERRY CHRISTMAS
CURRY LEISURE TIME SALES

610 SPRINGFIELD AVĖ. BERKELEY HEIGHTS, N.J. 
PICK UP TRUCK CAPS, WHEELS, CAMPERS 

TRAVEL TRAILERS, PROPANE SERVICE 
SUPPLIES. PHONE (201) 464-7810 OR (201) 

464-2786

MAnviO b (jIri SHOP 
OPEN 7 DAYS A VVEEK 

FINEST OF GIFTS 
1247 ROOSEVELT AVENUE 

CARTERET, N.J.
CALL 201 969-2285

MERRY CHRISTMAS 
B AND B 

DEPARTMENT STORES
OPEN 7 DAYS A WEEK 
500 CENTRAL AVENUE 

SEASIDE PARK, N.J. 
PHONE (201) 793-1350

MERRY CHRISTMAS 
DODD’S CENTER INC.

VVATCHES, RADIOS, CASSETTES MEN’S AND 
VVOMEN'S CLOTHING OPEN 11 AM TO 4 PM 
MONDAY AND FRIDAY TO 9 PM PHONE 201 
748-4900 52 DODD STREET BLOOMFIELD, 07003

MERRY CHRISTMAS
SANTOS YAGUEZ AND BROTHERS 

CABINET MAKERS 
FURNITURE, WOOD CARVINGS AND 

REFINISHING 7 VVEST GRAND STREET 
HAMPTON, N.J. PHONE 201 537-4446

COMPL1MENTS
MOON CARRIER
515 River Road 

Clifton, New Jersey 
201 777-6607

MERRY CHRISTMAS
SINGLEY’S FURNITURE 

AND APPLIANCES
OPEN 7 DAYS A VVEEK WE MAKE YOUR HOME 

BEAUTIFUL
318 BOSTON AVĖ., BOSTON AVĖ. PLAZA 

STRATFORD, CONN.
CALL 203 377-2193

MERRY CHRISTMAS
H. LIEBERMAN & 

SON INC.

MERRY CHRISTMAS 
THRIFT-VVAY 

BRAKE SYSTEMS
BRAKE DISC-BRAKES COMPLETE FRONT END 

SERVICE
36-14 BROADVVAY ROUTE 4 EAST FAIR LAVVN,

N. J. CALL (201) 796-9703

MERRY CHRISTMAS 
J AND E RESTAURANT

121 ATLANTIC AVENUE BROOKLYN 
FINEST OF SPANISH FOOD CALL 625-8539 

MR. EDDIE SANTOS, JR.

MERRY CHRISTMAS
THE CREATE IT COTTAGE

OPEN 6 DAYS A VVEEK COSTUMES/RENTAL 
RETAIL 29 U.S. HIGHVVAY 130 SOUTH 

BURLINGTON, N.J.
PHONE 609 386-3241

MERRY CHRISTMAS
MARY & LILL CORSETIERE LTD. 

SURGICAL & MASTECTOMY FITTINGS 
BATHING SUITS & BIKINIS FITTED GIRDLES 
& BRAS FITTED & ALTERED OPEN TUES-SAT. 
10-6 PM 598 VVOODBURY ROAD PLAINVIEVV, 

LONG ISLAND. CALL 516 822-1953

MERRY CHRISTMAS 
CHARLES AUTO PARTS 

USED PARTS FOR ALL MODERN CARS 
USED CARS BOUGHT AND SOLD 

NEW BROOKLYN & BLUE ANCHOR ROAD 
SICKLERVILLE, N.J.
PHONE: 609 567-0714

124 VVEINMANNS BLVD.

WAYNE, N. J. 07470

(201) 256-9343

MERRY CHRISTMAS 
J & M TIRE 

SERVICE
OPEN 6 DAYS A VVEEK 

320 E. 4TH STREET 
PLAINFIELD, N.J.

CALL 201 753-5350

MERRY CHRISTMAS 
FRENCH TOWN ROLLER RINK 

A FAMILY PLACE
HIGHVVAY NO. 29, FRENCHTOVVN, N.J.

CALL (201) 996-6313

MERRY CHRISTMAS
HAUG CONSTRUCTION COMPANY 

CUSTOM REMODELING ADDITIONS — ALTERA- 
TIONS HOME IMPROVEMENTS

40 STUART STREET WALDWICK, N.J.
CALL 201 444-3914

MERRY CHRISTMAS 
A & M 

ELECTRO PLATING CORP.
443 GARDEN STREET 

CARLSTADT, N.J. 
CALL 201 933-6670

MERRY CHRISTMAS 
STELTON EXXON 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Road Service Tires Batterles 
and Accessories

1000 STELTON ROAD 
PISCATAVVAY, N.J. 
CALL 201 981-0555

MERRY CHRISTMAS

TEN■ wo
FINE FOOD AND DRINK

881 Route 10 
WHIPPANY, N.J. 

887-9743

MERRY CHRISTMAS 
CARLSON AUTOMOTIVE 

AND BODY SHOP 
155 BENNETS MILL ROAD

JACKSON, N.J.
CALL 201 928-1515

MERRY CHRISTMAS 
A & A LIOUORS

FINEST OF IMPORTED AND DOMESTIC 
WINES AND LIOUORS

326 BROADWAY ELMWOOD PARK, N.J.
PHONE: (201) 796-2414

MERRY CHRISTMAS
H. BITTLE AND SON TOP SOIL

PROFESSIONALLY SCREENED TOP SOIL AND 
BASE-BALL PATH CLAY EASILY SPREAD LABOR 

SAVING SAND GRAVEL BLUESTONE FILL 
VVOODSHIPS 94 SOUTHERN BLVD.

NESCONSET, L.l. 516 AN 5-4949

MERRY CHRISTMAS 
TURN OLD FURNITURE 

INTO NEVY
HAND STRIPPED AT DIPPED PRICES 

(212) 849-7862

MERRY CHRISTMAS 
SIMMONS & SONS 

TERMITE & PEŠT CONTROL 
40 VVOODBINE AVĖ. PLAINFIELD, N.J.

PHONE 201 757-3295 OR 757-3921
MR. WILLIE SIMMONS

MERRY CHRISTMAS
RIVERVIEVV COLLISION AND 

TOVVING
U.S. Highvvay No. 46 Lodl, N.J. 

Call (201) 478-9774

MERRY CHRISTMAS 
B & J

AUTO RADIATOR AND VVELDING
779 Jericho Tpke. St. James, L.l. 

Call 516 979-0013

MERRY CHRISTMAS 
WAH KEE 

RESTAURANT 
FINEST OF CHINESE FOOD 

16 DOYERS ST.
NEVV YORK CITY 
CALL BE 3-8582

MERRY CHRISTMAS
JOHN A. JUNGERMANN & SON INC.

FINDING THE ANSWER TO YOUR 
TRUCKING PROBLEMS IS OUR BUSINESS

WE SPECIALIZE IN L. I., N.Y. AND INTERLINE DELIVERY. 
CALL US FOR OUICK, EFFICIENT SERVICE AT 

COMPETITIVE RATES
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL 

į 215 VVEST HOFFMAN AVENUE
LINDENHURST, L.l.

1 CALL 516 226-5555

MERRY CHRISTMAS 
S & W 

AUTO BODY CORP.
70-72 CAUSEVVAY STREET 

SOUTH RIVER, N.J.
PHONE (201) 238-1655 1254-8855

MERRY CHRISTMAS
KNIT AND NEEDLE 

YARNS NEEDLE VVORK CREVVEL FREE
INSTRUCTION

21 BLOOMFIELD AVENUE FLEMINGTON, N.J.
PHONE (201) 782-2777

MERRY CHRISTMAS 
da'n’S auto styling and 

RESTORATION
OPEN 5 DAYS A VVEEK OUALITY VVORKMANSHIP

500 ELIZABETH AVENUE EAST LINOEN, N.J.
CALL 201 925-8288

MERRY CHRISTMAS 
J. V. CARBONE 

TRUCKING
44 Chatham Road 

Summlt, N.J.
CALL (201) 273-7177
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n anae'hė Kauno Žalgirį dabar treniroo-
OpOPUO pai abLC ja Stepas Butautas Su komanda

/\ O I ir“"l I lEZnr’l l\/r^ I atsisveikino du žymūnai: Mo-
lxMD I nJZALJOLJ I— ICZ I UVLJU dėstas Paulauskas ir Algiman

tas Žukauskas. Atrodo, jog ko
manda bus jauniausia aukščiau
sioj lygoj. Šį sezoną dėl šeštos 
vietos reikės stipriai kovoti.

> 1977 pirmenybėse, po 5 rung
tynių, Žalgiris laimėjo du kar-

1 tus: prieš Talino Kalevą 95-71 
! ir Sverdlovsko Uralmašą 116-79.
' Prieš Leningrado Spartaką savo 
' aikštėje Žalgiris pralaimėjo 

82:84. Apie šią dvikovę Vilniaus
1 Sportas taip rašo:

“Po tokių rungtynių žiūro
vai su didžiausiu įkarščiu puola

> į ginčus, prisimindami subti- 
= liausius žaidimo niuansus, įro- 
‘ dinėdami vienas kitam buvu

sių ir nebuvusių klaidų lemtin
gumą. Ginčijamasi iki užkims- 
tant, kol pasirodo, kad . . . visi 
teisūs. Ir sportininkai, ir žiūro
vai turi būti užgrūdinti, mokan
tys ne tik nugalėti, bet ir pripa
žinti, kad varžovas buvo geres
nis ... Ir visgi Žalgiris šį susiti
kimą galėjo laimėti. Ypač per
galė buvo arti, kai 36 min. kau
niečiai pirmavo 76-71 . . . Žalgi
riečiai tiksliau mėtė — 54%, kai 
varžovai 48.5% Pralaimėta kova 
dėl atšokusių kamuolių — žal
giriečiai atkovojo 25 kamuolius 
(21 po savo ir 47 po varžovo 
krepšiu), o leningradiečiai 36 
(21 ir 15).”

Beje, Leningrado Spartakas 
yra laikomas pirmenybių favori
tu, šalia Maskvos Dynamo, 
CASK ir Kijevo Strojitelio.

Vilniaus Statybos treneriai Ri
mas Endrijaitis ir Kęstutis Gri
galiūnas sako, kad krepšinio mė
gėjų ir specialistų akyse Staty
bos autoritetas pakilo. Praėjęs 
sezonas komandai buvo sėkmin
gas. Pagrindinis ginklas buvo 
greitas puolimas, kuriame pir
maisiais smuikais grojo kovingi, 
atletiški, techniški gynikai (visų 
pirma R. Girskis, dabar susi- 

. žeidęs). Šiemet didesnis krūvis 
teks kraštiniam ir vidurio puoli
kam.

1977 pirmenybėse, po keturių 
žaidimų, Vilniaus Statyba turi 
dvi pergales: nugalėjo Talino 
Kalevą 85-77 ir Sverdlovsko 
Uralmašą 92:88.

K. Čerkeliūnas

Kas geriausi?
Baigiantis 1976, Vilniaus 

Sportas jau dvidešimt pirmą kar
tą paskelbė anketą išrinkti 10 
geriausiųj-detuvos sportininkų. 
Skaitytojai siunčia dešimtuko 
sąrašus iki gruodžio 20.

Olimpiniai metai paliko ryškų 
pėdsaką Lietuvos sporto istori
joj. Iš olimpinių žaidimų Mont- 
realyje parsivežta trijų rūšių me
daliai, be to, pergalės pasaulio, 
Europos pirmenybėse ir kitokio
se tarptautinėse varžybose. Lap
kričio 27 Sporto skiltyse pateik
tas trisdešimties sportininkų, 
pasiekusių įžymių laimėjimų są
rašas, kuris sudarytas, pasitarus 
su sporto pareigūnais, treneriais 
ir darbuotojais. Pateiktas trisde- 
šimtukas nevaržo skaitytojų — į 
geriausiųjų sąrašą galima įrašy
ti bet kurį Lietuvos sportininką, 
kuris, skaitytojo nuomone, to 
vertas.

Kas tie trisdešimt? Pir

miausia, 21 vyras ir 9 moterys. 
Nuo automobilininko Stasio 
Bronzos (pasaulio pirmenybių 
Graikijoj laimėtojas 1600 ccm 
mašinų klasėj) iki Algirdo Zulo- 
no (Europos savigynos — judo
— imtynių pirmenybių vice- 
meisteris). Iš lengvosios atleti
kos tėra vienas ėjikas Algirdas 
Šakalys, 50 km nužingsniavęs 
per 4:03.00,0 vai. — šiemet pa
saulyje septintoji pasekmė.

Nė vieno atstovo iš stalo te
niso. Tarptautinė žaidikė Asta 
Giedraitytė-Stankuvienė augina 
sūnelį Andrių ir dar negrįžo 
žaisti. Nėra nė vyrų krepšinin
kų — Modestas Paulauskas, ge
riausiu Lietuvos sportininku iš
rinktas iš viso 7 kartus ir 1974 
anketoj dar buvęs antruoju, jau 
nežaidžia.

Sąraše daugiausia irkluotojų
— iš visą dvylika. Kiti labai į-
vairių specialybių: Stasė In- 
gaunytė, laimėjusfSS šaškių pir
menybes, Edvardas Ramonas, 
SS motociklų daugiakovės meis
teris, Vytautas Sabeckis, SS 
sklandymo meisteris, Vladas 
Turla, SS kulkinio šaudymo pir
menybių vicemeisteris ... »

Galima spėlioti, kad moterys 
1976 anketoj iškops į pirmą
sias pozicijas. Viena tokių yra 
krepšininkė Angelė Jankūnaitė- 
Rupšienė (aukso medalis olim
piniuose žaidimuose ir Europos 
pirmenybėse), be to, irkluotojos 
— Genovaitė Ramoškienė ir 
Eleonora Kaminskaitė (akade
minė porinė dvivietė — bronzos 
medalis Montrealyje), rankinin
kė Aldona Česaitytė (aukso me
dalis Montrealyje). Iš vyrų stip
rūs kandidatai į viršūnę — plau
kikas Arvydas Juozaitis ir irk
luotojas Vytautas Butkus.

Iškilo ir dar viena3crepšinin- 
kė — Vida Šulskytė, žaidusi SS 
rinktinėj, kuri laimėjo Europos 
pirmenybes 1976.

1975 geriausiu Lietuvos spor- 
- tininku buvo išrinktas Česlovas 

Jazerskas, 1975 trečią kartą iš 
eilės pasaulio meisteris savigy
nos imtynių pirmenybėse. 1974 
pirmasis buvo irkluotojas Vla
das Česiūnas, pasaulio meisteris 
ir olimpiniuose žaidimuose 
Muenchene gavęs aukso meda
lį. Jų abiejų nėra 1976 sąraše.

Lengvatlečiai žiemą
Lietuvos lengvosios atletikos 

uždarų patalpų pasiekimai atro
do taip:

Vyrų gr.: 50 m Aukštuolis 5,7 
(1970), 60 m Rukšėnas 6,5 (1976), 
100 m Aukštuolis 10,4 (1970), 
200 m Šlekys 22,4 (1976), 400 m 
Jeršovas 49,7 (1974), 800 m Na
vickas 1.51,6 (1976), 1500 m 
Lakavičius 3.47,9 (1973), 5000 m 
Orentas 14.01,6 (1966), 60 m 
kliūtinis Stanionis 7,9 (1976).

Į aukštį Šapka 2,23 (1974), 

į tolį Vaupšas 7,80 (1963), tri- 
šuolis Sabas J5,48 (1973), su kar
timi Venclovaitis 4,71 (1976), 
rutulys Plungė 20.08 (1976).

Moterų gr.: 50 m Treinytė 
6,6 (1970), 60 m Meškauskienė
7,4 (1976), 100 m Treinytė 11,8 
(1974), 200 m Meškauskienė 24,6 
(1976), 400 m Sabaitė 55,6 
(1973), 800 m Sabaitė 2.06,0 
(1974), 60 m kliūtinis Kvietkaus- 
kaitė 8,7 (1974).

Į aukštį Kiūdytė 1,78 (1975), 
i tolį Augustinavičiūtė 6,34 
(1972), rutulys Makauskaitė 
18,12 (1976).

Variakojui — 65
Stalo teniso veteranui Viliui 

Variakojui (jis žaidė ir krepši
nį) jau šešiasdešimt penkeri me
tai, tačiau jis kupinas energi
jos, entuziazmo. Jo gyvenimas 
jau 50 metų susijęs su sportu. 
Stalo tenisu susidomėjo 1928, 
kai mokėsi Šiaulių berniukų 
gimnazijoj (važinėdavo iš Radvi
liškio traukiniu). 1936 atstovavo 
Lietuvai pasaulio pirmenybėse 
Prahoj, po to Londone, Badene 
prie Vienos ir 1939 Caire. Lie
tuvos meisteriu yra buvęs aštuo
nis kartus. 1951 su Dzindziliaus- 
ku laimėjo SS pirmenybėse vyrų 
dvejetą. Dabar Variakojis gyve
na Panevėžyje ir treniruoja Ek
rano 
kus.

gamyklos stalo tenisinin-

Vyrų krepšinis 
aukščiausios lygos vyrųSS 

krepšinio pirmenybėse dalyvau
ja dvi lietuvių komandos: Kau
no Žalgiris ir Vilniaus Statyba. 
Tokiose pirmenybėse lietuviai 
pradėjo žaisti 1945. Po dvejų 
metų, 1947, Kauno Kultūros 
Instituto penketukas buvo SS 
meisteris. Vėliau, 1951 meis
teriu buvo Kauno Žalgiris. 
1976 pirmenybėse (12 koman
dų) Kauno Žalgiris užėmė penk- 
tė vietą (iš 22 rungtynių laimė
jo 15, pralaimėjo 7), o Vilniaus 
Statyba liko šeštoj vietoj (laimė
jo 11, pralaimėjo 11).

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkis

I

Amerikiečiai, laimėdami š.m. 
šachmatų olimpiadą, penktą kar
tą pasipuošė pasaulio meisterio 
titulu (1931, 1933, 1935, 1937 įr 
1976). JAV komandoj žaidė dm 
dm: R. Byme, W. Lombardy, 
L. Kavalek, L. Evans, J. Taijan 
ir tm Kim Commons. Dm W. 
Browne atsisakė važiuoti į olim
piadą, kai negavo pirmos lentos, 
o buvo įkeltas špagai turimą 
“rating” į ketvirtą lentą.

Lietuvos šachmatų veteranas 
tm Vladas Mikėnas, Vilniaus 
Žalgiris, dabar vadovauja Sov. 
S-gos pirmenybėm Maskvoj. 
Mikėnas yra dalyvavęs dešimty 
sovietų p-bių, kuriose pasiekė 
laimėjimų prieš dm dm Botvi- 
niką, Flohrą, Keresą, Kotovą, 
Averbachą, Smyslovą ir kitus. 
Nepr. Lietuvos laikais Mikėnas 
su Lietuvos rinktine žaidė viso
se 1931-39 š. olimpiadose, ku
riose jis įveikė pasaulinio garso 
meisterius; Aliochiną, Bogoliu- 
bovą, Tartskoverį, Keresą, dr. 
Vidmarą, Stahlbergą, Petrovą ir
kt. Mikėnas yra autorius kelių 
lietuvių kalboj šachmatų knygų. 
Sovietai suteikė jam tarptauti

nio arbitro ir sporto garbės tei
sėjo vardus. Prieš dabar vyks
tančias sovietų p-bes šachmatų 
laikraštis “64” įdėjo jo pasisaky
mus apie šias p-bes ir jų varžo
vus.

Pasitraukęs iš Sov. S. dm V. 
Korčnojus dabar Šveicarijoj. Jis 
treniruoja jų rinktinę ir žada 
ją pakelti į stipriųjų lygį. Jis 
pasisako, kad, Fischeriui nedaly
vaujant, jis iškovosiąs pasaulio 
meisterio vardą 1978.

Chicagos lietuviai, dalyvau
dami Chicagos priemiesčių ly
goj, užbaigė pirmąjį ratą 3-2. Jų 
komandoj žaidė: Jakštas, Jan
kauskas, Zujus, Šalkauskas, 
Omiljonas, Vitkauskas, Litvinas, 
Dargužis, Fabijonas ir kt. Jų 

nuotrauka buvo Draugo skiltyse 
XI.29.

Bostono tarpklubinėse Dan- 
ver komanda XII.3 įveikė S. 
Bostono LPD šachmatininkus 
3.5-1.5. Iš mūsiškių šiose rung
tynėse pasižymėjo Bronius Skra- 
bulis (1339), įveikęs 600 taškų 
stipresnį žaidikų Arnie Giles 
(1948). Bronius sužaidė šį kartą 
nepaprastai gerai. Puikiai suko- 
vojo taipogi jaunuolis Ričardas 
Grauslys, N. Eastern univ. stu
dentas (1821), prieš stiprų eks
pertą J. Thibault (2126), užbai
gęs lygiomis. Tikrumoje, jis iš
leido iš savo rankų laimėtiną pa
dėtį.

XII.10 rungtynės prieš Bran- 
deis universitetą nukeltos i sau
sio 19.

HARTFORD, CONN.
Klubas kviečia į N. Metų 

sutikimą
Skaitau didžią dalį lietuviškos 

spaudos ir stebiu kolonijų gyve
nimą. Kiekviena vietovė turi 
savo bėdų, vieni didesnių, kiti 
mažesnių. Štai ir Hartfordas — 
turi gražaus priaugančio jauni
mo, veikia skautai-skautės, mo
terų įvairios organizacijos, ra- 
movėnai, Amer. lietuvių vetera
nai, vyrų draugijos ir kit.

Džiugu visa tai stebint, tik 
nelinksmos naujienos patalpų 
atžvilgiu. Turime gražią lietuvių 
bažnyčią — lietuvišką parapiją, 
kuriai vadovauja energingas, su
manus ir visų mylimas klebo
nas kun. Juozas Matutis. Bažny
čia turi salę, kuri daug lietuviš
kų poveikių tenkina, bet ne vi
sumoj.

Taip pat turime lietuvių klu
bą, kuris įsteigtas 1910. Klubas 
per savo gyvavimą yra visko 
pergyvenęs. Atrodo, kad būta 
daugiau gražių dienų.

Šiandien lietuvių klubas yra 
atsidūręs akligatvy, tiesiog kata- 
strofinėj padėty. Klausi, kas kal
tas? Atsakymas sunkus ir kam
puotas.

Eglutės laikraščio 25 metų sukakčiai atžymėti ir tam laikraš
tėliui paremti Clevelande buvo surengtas koncertas, kurio 
programą atliko solistė Gina Čapkauskienė, pianistas V. Puš- 
korius (dešinėje), akomp. R. Babickas (k.) ir seselė Ignė.
Nuotr. V. Bacevičiaus

Clevelando lietuvių visuomenė Eglutei paremti koncerte,
kuris buvo lapkričio 6. Nuotr. v. Bacevičiaus

ST. PETERSBURG, 
FLA.

Floridos Amerikos Lietuvių 
Klubo St. Petersburge steigia
mas susirinkimas įvyko prieš 
penkiolika metų lapkričio vidu
ry. Pradėjęs veiklą su 40-čia na
rių Štaupų garaže, klubas iš
siplėtė iki šiandieninio sambū
rio, kuriame yra beveik 400 na
rių ir turimos nuosavos erdvios 
patalpos. Klubo valdyba ir di
rektoriai apgaili, kad šios sukak
ties dėl vykdomos statybos ne
galėjo atšvęsti klube. Naujos 
salės iškilmingas atidarymas 
įvyks gruodžio 18.

Garbės nariais klubo valdyba 
ir direktoriai lapkričio 13 d. 
posėdy nutarė pakelti šiuos as
menis: Ei. Kačinskienę, L. Ka
činską, B. Zelbienę, EI. Smeto
nienę, A. Urboną, A. Kojelai- 
tį, I. Salduką, E. Grušienę, S. 
Grušą, E. Bakutienę, M. Grigie
nę, V. Kleivienę, O. Pupininkie- 
nę, J. Jasinską, G. Jasinskienę,
A. Lapinską, V. Jackūną, V. Jac- 
kūnienę, O. Kindurienę ir Kin
durį.

Tradicinę Kūčių vakarienę 
gruodžio 24 d. 6 vai. vak. klu
bo salėj rengia klubo moterų 
skyrius. Kviečiami apylinkės 
lietuviai ir svečiai. Visos vietos 
numeruotos. Rezervacijas iki 

* gruodžio 20 priima Emilija Gru
šienė, 3516 Maritana Drive, St. 
Petersburg Beach, Fla., tel. 360- 
7159.

Tradiciniai Kalėdų pietūs klu
be rengiami gruodžio 26, sekma-

Ankstesnių ateivių įdėta daug 
darbo ir pinigo, organizuojant 
klubą ir parapiją. Atsiradus 
1949-51 metų naujų ateivių ban
gai, lietuviškas kolonijos gyve
nimas suteikė šviesesnių pro
švaisčių. Bet tai buvo neilgam. 
Ankstesnieji ateiviai pavargo ir 
dauguma iškeliavo negrįžtamai, 
o naujieji ateiviai praturtėjo, jų 
vaikai baigė aukštuosius moks
lus ir didžiuma lietuvišku gyve
nimu nesidomi. Mažai kolonijai 
tas labai atsiliepia. Jeigu dar 
kurį laiką taip tęsis, lietuvių klu
bą teks palaidoti. O duobkasiais 
kas bus?

Ar nereikėtų imti pavyzdį iš 
ankstesnių ateivių, anų 1910 
metų, jų ryžto, susiklausymo ir 
pasišventimo lietuviškiem rei
kalam? Organizacijom rengiant 
kultūrinius rengimus, matome 
tik saujelę, ir vis kas kartą tie 
patys. O kur kiti? Lietuvių klu
bas rengia daug įvairių rengi
mų, bet, deja, kas kartą mažėja 
lankytojų skaičius.

Kas metai klubas rengia Naujų 
Metų sutikimą, ir čia matome 
keletą savųjų, o kiti kitataučiai.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai, pabuskime ir atgaivinkime 

dienį, 12 vai. Programą atlieka 
klubo choras.

Naujų Metų sutikimą klubas 
ruošia savo salėj. Rezervacijas 
priima pirm. A. Kamius, 6900 
lOth Avė. North, St. Petersburg, 
Fla., tel. 345-2738.

Klubo tautinių šokių grupė ir 
moterų dainos vienetas lapkri
čio 8 atliko programą Gulfport 
miesto bibliotekos rėmėjų pa
rengime. Rėmėjų valdyba atsi
dėkodama paskyrė pinigų sumą, 
už kurią bus nupirkta knygų 
apie Lietuvą Gulfporto bibliote
kai.

Kristaus Karaliaus šventės ir 
Lietuvos kariuomenės minė
jimo proga lapkričio 21 įvyko 
lietuviškos pamaldos Gulfporte. 
Kun. J. Gasiūnas aukojo mi
šias už žuvusius Lietuvos lais
vės kovose. Tėv. Rafaelis Šaka
lys, OFM, pasakė iškilmėm pri
taikytą pamokslą. Pamaldose 
dalyvavo Romo Kalantos ir Pa
langos kuopų šauliai su vėliavo
mis. Giedojo klubo choras.

Lietuvių katalikų artimiausios 
pamaldos bus laikomos gruo
džio 19 Holy Name bažnyčioj, 
Gulfporte. Pradžia 4 vai. po 
pietų.

Arkivysk. Jurgio Matulevi
čiaus beatifikacijos bylos prista
tymą amerikiečių ir lietuvių vi
suomenei su vietos vyskupijos 
kurija svarsto prel. J. Balkūnas, 
P.A., Tėv. T. Degutis, OFM, 
ir Lietuvių katalikų komitetas. 
Šventei numatyta data — 1977 
sausio 16.

Balfo rudens vajuje aukų 
rinkėjai O. Galvydienė ir J. Va- 
lauskas surinko 525 dol., O. Kin- 
durienė ir A. Miliauskienė — 
261 dol., S. Bakutis ir V. Klei- 
vienė — 169 dol., R. Plepienė — 
23 dol. Balfo du renginiai da
vė 500 dol. pelno. Nors vajus 
dar nebaigtas, viso jau sutelkta 
1,478 dol. — L.Ž.K.

lietuvišką veiklą, tuo pačiu suar- 
tėsime, vėl susibursime į vieną 
lietuvišką šeimą ir išlaikysime 
lietuviškas institucijas, ypatin
gai mum taip svarbų savąjį 
klubą.

Šiemet klubas, padedant dau
gumai organizacijų, rengia 
Naujų Metų sutikimą. Ateikime 
visi ir nedarykime privačių gru
pinių susibūrimų. Parodykime 
savo lietuvišką širdį ir paremki
me klubo darbus!

Klubas mum siūlo: gruodžio 
31 d., 9 vai. vakaro rinktis į 
klubo patalpas prie gražiai pa
puoštų stalų, puikiai dekoruotoj 
salėj, pasiklausyti orkestro mu
zikos, pasinaudoti gausiu skanu
mynų bufetu, o po linksmos 
polkutės nepamiršti atgaivos ba
ro, kuriame pigia kaina bus įvai
riausių gėrimų.

Tad iki pasimatymo Naujų 
Metų sutikime lietuvių klube.

V.N.

UULLJUL8JULWUUUUUUUU^ 
iuuuuuuuui* U

■ jduuuuuuuu
| V JL2JLWLWUULWUUU

BJUUULIJUUUUUUUUUUL^^

— Lietuvių televizija Chica
goj sausio 8 minės veiklos de
šimtmečio sukaktį. Minėjimo 
programą atliks humoristas akto
rius Vitalis Žukauskas iš New 
Yorko. Per dešimtmetį Lietuvių 
televizijai išlaikyti reikėjo apie 
trečdalio milijono dolerių.

— Prof. J. Vaštokienė dėsto 
meno istoriją Trento universite
te P'eterboro mieste ir Yorlęo 
universitete Toronte. Ji kartu Su 
savo vyru prof. R. Vaštoku ren
gia veikalą apie archeologinį 
akmens meną Kanadoj. Jį išleis 
valstybinis Kanados muziejus.

— Vilniaus universitetui 400 
metų sueina 1979. Rengiama 
senųjų rankraščių, dokumentų 
paroda, kuri parodys universite
to istoriją. Jau dabar įvairių raš
tų, dokumentų ir leidinių su
rinkta per 100,000.

— Kun. dr. Jurgis Razutis, 
St. James katalikų parapijos 
Miami; Fla. klebono asisten
tas, išėjo į pensiją. Kunigų se
minariją jis baigė Telšiuose 
1934, vikaro buvo Šilalėj* Tau
ragėj, vėliau buvo vysk. J. Stau
gaičio sekretoriumi. Buvo iš
siųstas Romon rengtis profesū
rai. Studijavo istoriją. Studijas 
baigė daktaro laipsniu. Grįžęs 
profesoriavo Telšių kunigų se
minarijoj. 1944 rudenį atvyko į 
Regensburgą, 1946 jau buvo 
Romoje, o 1948 Kanadoj. Otta- 
woj dėstė katalikų mokyklose 
ir darbavosi kaip vietos lietuvių 
kapelionas. Nuo 1952 apsigyve
no Miami, Fla.

— Kanados Lietuvių Katalikių 
Moterų Montrealio skyrius, 
1977 švęsdamas veiklos 25 metų 
sukaktį, balandžio 23 rengia 
“Grandinėlės” koncertą Plateau 
salėj.

— Gediminas Galva, žurnalis
tas ir politinis apžvalgininkas, 
paruošė spaudai savo vyresniojo 
brolio Ernesto Galvanausko 
atsiminimų rinkinį. Knyga bus 
apie 800 puslapių. Ernestas Gal
vanauskas 1919-1924 buvo besi
kuriančios Lietuvos valstybės 
ministeris pirmininkas, užsienio 
reikalų ir kitų ministerijų valdy
tojas.

— Studentė Rasa Ardytė iš 
Bloomington, 111., šiais mokslo 
metais pradėjo mokytojauti Le- 
monto lituanistinėj mokykloj. Ji 
antros metus studijuoja Illinois 
valst. universitete, dvejus me
tus lankė Pedagoginį Lituanis
tikos Institutą Chicagoj ir daly
vavo dviejuose lituanistiniuose 
kursuose vasaros metu Kent 
Statė universitete. Ardytė gyve
na 110 mylių nuo Lemonto.

— Rūta Raudytė, akordeonis
tė, dalyvavo visos Amerikos 
akordeonistų konteste Washing- 
tone, D.C. Savo amžiaus grupėj 
už geriausią polkos pagrojimą 
šiais metais ji laimėjo pirmą 
vietą. Trečią ir ketvirtą vietą 
gavo už kitus solo muzikos nu
merius. įvairiais atvejais ji yra 
surinkusi 30 trofėjų.

— Kun. Ladas Budreckas, 
bažnytinės muzikos kūrėjas, yra 
parašęs nemaža giesmių. Vie
na iš jų buvo išspausdinta Mu
zikos Žiniose, Nr. 4 (211). Ji 
skirta advento laikotarpiui, pa
vadinta “Advento giesme”. Pa
rašyta dviem balsam; dvylikos 
taktų, lengvo stiliaus, choralo 
formos, tinkama mūsų bažny
tiniam giedojimui.

—• Dr. Albinas Šmulkštys 
prieš šešetą metų buvo išvykęs 
iŠ Philadelphijos ir buvo Ameri
kos kariuomenės gydytoju. Da
bar Vėl grįžo į Philadelphiją. 
Jo naujas adresas yra — 319 
Broad St., Gibbstown, N.J. 
08027. Telefonas (606)423-0666. 
Jis taip pat pradėjo dirbti ir 
West Jersey Hospital, Camden, 
N.J.

— Naftos rasta Lietuvoj. Pir
masis gręžinys padarytas 1968 
prie Gargždų, Šiūparų kaime. 
Ten naftos rasta 2 kilometrų 
gyly. Antras naftos fontanas ras
tas prie Dirglių kaimo. Šiuo me
tu ryškėja, kad ties Vėžaičiais 
gali būti dar vienas naftos telki
nys. Spėjama, kad naftos gali bū
ti visoj vakarinėj Žemaitijoj.
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SPORTAS
LA Klubo jaunučių krepšinio 

komanda pereitą sekmadienį pa
darė visiem staigmeną — laimė
jo pirmas šio sezono CYO ly
gos rungtynes! Tiek pavieniuo
se žaidėjuose, tiek komandiniam 
susižaidime matėsi ilgo darbo 
nuopelnai. Ypač gerai sužaidė 
Jonas Žukauskas, bet ir visi ki
ti komandos nariai prisidėjo prie 
pergalės. LAK laimėjo prieš St. 
Hellen 21:18. Mūsiškių taškus į- 
metė: Žukauskas 12, R. Kezys 
5 ir V. Kezys 4. Komandos trene
riai — Jonas Matulaitis ir Sta
sys Birutis gali didžiuotis savo 
vyrų kovinga dvasia.

Jaunių B krepšininkai taip pat 
prieš St. Hellen komandą nely
gioj kovoj pralaimėjo 16:65. 
Ūgis, amžius ir patyrimas aiš
kiai buvo priešininko pusėj. Mū
sų taškai: Gvildys 8, L. Vaitke
vičius 4, Didžbalis 2 ir Janu
šas 2. Jauniai B su penkiais pra- 
laimijimais ir vienu laimėjimu 
pabaigė pirmąjį pirmenybių ra
tą. Antrojo rato tvarkaraštis dar 
nenustatytas.

Jaunučiai šį sekmadienį 1:30 
vai. po pietų žaidžia svečiuose 
pas Our Lady of Cenacle, Ja
maica Avė. ir Van Wyck Express- 
way, Richmond Hill.

Futbolo rungtynės šį sekma
dienį bus Brennan Field, 
Middle Village, prieš Brooklyno 
klubą. Pirmam rate mūsų pirmo
ji komanda laimėjo prieš Brook- 
lyną tiktai protesto pasėkoj. 
Brooklynas tačiau iki šiol nėra 
laimėjęs nei vienų rungtynių, 
todėl mūsų komandom turėtų 
būti proga susimedžioti pirme
nybių taškus. Rezervinė žais 
12:30, o pirmoji 2:30 vai. po 
pietų.

Baigiantis metam ir artėjant 
šventėm, N.Y. Lietuvių Atletų

Klubo valdyba sveikina visus 
klubo narius, sportininkus ir 
Bingo sekcijos darbuotojus Šv. 
Kalėdų proga ir dėkoja visiem 
už paramą ir darbą. Nauji Me
tai atneša naujus uždavinius, to
dėl klubas prašo ir toliau remti 
sporto veiklą, kad sukauptom jė
gom išpildytume visus 1977 m. 
pasižadėjimus.

Alg. Š.

Draugystė
— Gerai, kad šuo yra žmogaus 

draugas.
— Žymiai blogiau, kai drau

gas — šuo.

Paukščiai
— Kokie paukščiai yra nau

dingiausi?
— Kepti.

pri-
mo-

r

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEVV YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER&WEBER
AUKŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros. Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios 

mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai
Užeikite - įsitikinsite!

15 DIDŽIULIŲ KRAUTUVIŲ 15
New Yorke: 1654 2nd Avė. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Main Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
White Plains, N.Y., The Cheese Pltt —

200 Hamilton Avė. — Tel.: 914-949-0226 
Nanuet, N.Y., Nanuet Mali Shopping

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

5-2552
5-1154

Cent.,

L

B T J ’S JUNGLE PETS & AOUARIUM 
ONE OF LI.’S LARGEST PET SHOPS EXOTIC 

FISH BIRDS AKC DOGS LONG ISLAND 
MINIATURE ZOO CHRISTMAS GIFT

CERTIFICATES 10% DISCOUNT WITH THIS AD, 
VVEST ISLIP 51 SUNRISE HWY.

516 661-9739

VVHEATLEY SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE - TIRES - BATTERIES 
& ACCESSORIES 
VVYANDANCH AREA
CALL 516 643-9610

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai, 
siųsdami prenumeratos
kęstį, prisidėję savo aukomis už 
kalendorių, įvairius patarnavi
mus ar šiaip spaudą parėmę:

28 dol. — Vladas Kalytis, 
Great Neck, N.Y.

Po 13 dol. — A. Budraitis, 
Richmond Hill, N.Y., M. Shulin, 
Falls Church, Va., F.J. Mon- 
chun, Windsor, Conn., B. Bud- 
reika, Wellesly Hills, Mass.

11 dol. — B. Andrisunas, Hot 
Springs, Ark.

Po 10 dol. — V. Eidukevi
čius, Richmond Hill, N.Y., Lie
tuvių Šaulių Sąjungos Tremty 
Vytauto Didžiojo šaulių rinkti
nė, Chicago, III.

Po 8 dol. —A. Norušis, Flush- 
ing, N.Y., A.J. Vytuvis, VVoodha
ven, N.Y., J. Abazoris, VVoodha
ven, N.Y., J. Sirutis, Brooklyn, 
N.Y., P. Skikunas, Miami, Fla., 
V. Amsiejus, Cleveland, Ohio, I.

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
© Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: Specialios nuolaidos:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINTAI

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

i

$80.00 
. 36.00 
- 24.00 
. 32.00 
. 2.25 
. 3.50

Per Angliją greičiau, geriau, pigiau 
KALĖDINES DOVANOS

Siuntinys 2 1976.
Vyriškam arba moteriškam paltui vilnonė angliška 

medžiaga, arba vilnonė labai gera eilutei medžiaga su iau- 
dimu ”A11 wool made in England”; crimpleno medžiaga 
moteriškam kostiumėliui, arba crimpleno medžiaga dėl 
dviejų suknelių; 1 vyriški nailono išeiginiai marškiniai; 1 
vilnonė gėlėta arba su ornamentais skarele; 2 poros vyriš
kų arba moteriškų storų nailoninių kojinių; gėlėta crimp
leno medžiaga suknelei.

Kaina su muitu ir persiuntimo išlaidomis $160.00
Į šį siuntinį dar galima dadėti prekių 10 svarų svorio. 

Bet čia primename, kad į siuntinį galima dėti tik 12 metrų 
medžiagų, išskyrus dirbtinį minką, kuris į šį skaičių neįeina.

Žemiau siūlome keletą populeresnių dovanų.
Dirbtinio minko kailis 1 moteriškam paltui .....
Jeans ”Wrangler”, vyriškos arba moteriškos .. 
Vyriškas arba moteriškas nertinis ...................
Geresnes rūšies nertinis.....................................
Kojinės, vyriškos arba moteriškos, nailono...... ••
Tights .................................................... .............
Crimpleno medžiaga, tinka kostiumėliui arba

suknelei, kaina už 1 metrą.....................;....
Vilnonė medžiaga suknelei. Kaina už 1 metrą .. 
Nailono apatinis ................
Vyriški nailono marškiniai... 
Geresnės rūšies marškiniai 
Lietsargis, telescopic .........
Vilnonė skarelė....................
Angliška vilnonė labai gera 1 eilutei medžiaga ...

Šios kainos yra su įskaičiuotu nauju muitu.
Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, 

persiunčiame palikimus į Lietuvą ir kitas šalis.

BALTIC STORES LTD.
11 LONDON LANE, BROMLEY, KENT. 

Tel. 01 739 8734 arba 01 460 2592.

9.00 
10.00
9.00

10.00
15.00
12.00
11.00
50.00

Jamkaitis, Linden, N.J., A.J. Pa- 
teckis, Hartford, Conn., V. Kuz
mickas, Waterbury, Conn., V. 
Solomonas, Ozone Park, N.Y., S. 
Staskus, Brooklyn, N.Y.

Po 6 dol. — A. Kelminsky, 
E. Hartford, Conn., K. Vaitai- 
tis, Westbrook, Conn., M. 
remba, Manchester, N.H., 
Baltutis, Landing, N.J.

Po 5 dol. — G. Tozzi, 
Lindenhurst, N.Y., L. Bileris, 
Valley Stream, N.Y., J. Rannit, 
Jamaica, N.Y., E. Laukys, Ft. Sa- 
longa, N.Y., A. Gaidis, Bay Sho
re, N.Y., J. Shatas, Waterbury, 
Conn., J. Šišas, Elizabeth, N. J., 
S. Radikas, So. VVindsor, 
Conn., C.C. Gečys, Putnam, 
Conn., J. Mikaila, Southfield, 
Mich., K. Bartys, Elizabeth, N.J., 
J. Jasaitis, Chicago, 111., V. Kaz
lauskas, Chicago, III., R. Latvė- 
nas, Culver City, Calif., A. Dab- 
šys, Los Ang Angeles, Calif., 
I. Sirutavičius, So. Boston, 
Mass., T.T. Tattan, Winchester, 
Mass., V. Jackūnas, Washington, 
D.C., V. Samatauskas, Cleve
land, Ohio.

Po 4 dol. — A.J. Radzevich, 
Amsterdam, N.Y., P. Vainauskas, 
Woodhaven, N.Y., A. Pakalka, 
VVoodhaven, N.Y., K. Šeštokas, 
Rahway, N.J., V. Kiukys, So- 
merville, N.J.

Po 3 dol. — E. Bielkevičius, 
New York, N. Y., J. Mender, 
Hartford Mills, N.Y., D. Vai
čius, Hudson, N.Y., R. Rajus, 
Flushing, N.Y., Z. Ruchin, Bay 
Shore, N.Y., J. Alyta, Elmhurst, 
N.Y., M.V. Molynas, Fresh Mea- 
dows, N.Y., J. Žaliaduonis, New 
York, N.Y., G. Paegle, Navesink, 
N.J., V. Jasinskas, Riverside, 
N.J., P. Mačiulaitis, Union, N.J., 
V. Kligys, Edison, N.J., kun. V. 
Dabušis, Paterson, N.J., R.M. 
Molis, Shrevvsbury Mass., J. 
Babravičius, Dorchester, Mass., 

Glebauskas, Norvvood, 
F. Gerulskis, Islington 
P. Plikšnys, Boston, 
K. Čėsna, Worcester, 

V. Izbickas, Westwood, 
Mass., V. Juozokas, Nevvington, 
Conn., Pr. Buslevičius, Hart
ford, Conn., A. Miciūnas, 
Nevv Britain, Conn., A.R. Igau- 
nis, Waterbury, Conn., B. Minia- 
tas, Chicago, III., A. Rimydis, 
VVoodhaven, N.Y., M. Vasys, 
Philadelphia, Pa., P. Traskaus- 
kas, Providence, R.I., A. Bacani- 
kas, Miami Beach, Fla., U. Ma- 
tulonis, Brooklyn, N.Y., J. Tama- 
žauskas, Worcester, Mass., J. 
Anelauskas, Cambridge, Mass., 
M. Kraunelis, So. Boston, Mass., J 
A. Jurkšaitis, Brooklyn, N.Y., J. 
Walentukiewic, So. Boston, 

: Mass., A. Venckus, Dorchester, 
Mass., S. Ofrossimovv, Brook- i 
line, Mass., J. Starinskas, Bel- 
mont, Mass., O. Orentas, East 
Lyme, Conn., L. Radzwillas, 
Bridgeport, Conn., J.K. Karys, 
Bridgeport, Conn., L. Gudelis, 
Cos Cob, Conn., O. Mileris, 
VVoodhaven, N.Y., G. Klimas, 
Bristol, Conn.

Po 2 dol. — New Yorko vals
tija: T. Thoman, Queens Vil
lage, E. Treimanis, VVoodhaven, 
P. Lalas, East Greenbush, E. 
Kiaunis, Amsterdam, G. John- 
son, Yonkers, O. Siemaska, 
VVoodhaven, J. Botyrius, Brook
lyn, K. V. Lakickai, VVoodhaven, 
L. Jankauskaitė, Brooklyn, M.“ 

jKormilev, VVoodhaven, J. Tiš-

J.A.
Mass.,
Mass.,
Mass.,
Mass.,

Za- 
V.

Jr.,

Saddlebrook, N.J. — Saddlebrook Mali—
Tel.: 201 843-0029

Brlstol, Conn., Bristol Gourmet Shop, Route 202 
Junct. 229 — Tel.: 203-589-0300

Danbury, Conn.: Danbury Gourmet, 296 Main St. — 
Tel.: 203-744-6857

Norwood, Mass.: Meat and Wursthaus —101 Centrai St.
Tel.: 617 769-2895

Wayne, N.J.: 1234 Willowbrook Mali —
Tel.: 201-785-0542

REMARKABLE DISCOVERY
Best in USA and Europe, “JIB HAARPFLEGE-LOTION” 
—patented in Svvitzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, faliing hair, itching scalp, 

| j splitting ends, strengthening hair root grovvth, and restor- 
ing natūrai hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med- 
icine Liq. 8 oz. a 16 vvėek supply $6.00. Money Order P,P. 

J.I.B. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue. Cicero. III. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J & J. 
2557 \V. 69th St.; 50th Avė. & 14th St. Cicero ir 1640 \V. 47th St. Chicago ; 
2923 X. Milwaukee Avė.; 1 147 X. Ashland Avė.

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
SUSIVIENIJIMAS

Už prieinamus mokesčius pasiūlo modemiškus apdraudos planus*

Susiv. savo nariams moka dividendus ir teikia pirmenybes 
prašant — gavimui mortgičių.

Norį įsirašyti kreipkitės į Susiv. centrą, P.O. Box 32 (71-73 So. 
Washington St.), Wilkes Barre, Pa. 18703; o Didžiojo Nevv Yorko 
rajono lietuviai kreipkitės į organizatorių Susiv. direktorių BRONIŲ 
BOBELĮ, 212 Elderts Lane, Woodhaven, N.Y. 11421, tel. MI 7-6637.

kus, Brooklyn, S. Ruokienė, 
Ozone Park; Nevv Jersey valsti
ja: M. Šaulys, Wayne, M. Fu- 
manti, N. Arlington, J. Sodaitis, 
Union, A. Kazukauskas, Lake 
Hiavvatha, J. Skudzinskas, Colo- 
nia; įvairios valstijos: J. Jaras, 
W. Hartford, Conn., B. Vilčins
kas, Nevv Britain, Conn., J. 
Osuckas, Hartford, Conn., V. 
Vaskys, Crovvnsville, Md., P. 
Žumbakis, Sr., Chicago, III., 
kun. C. Batutis, Darby, Pa., D. 
Kasaitienė, Baltimore, Md., B. 
Masiokas, Chicago, III., R. 
Buchene, Chester, Pa., A. Pa
leckis, St. Petersburg, Fla., J.J. 

• Andrevvs, Invemess, Fla., J. Da
mas, Omaha, Nebr., kun. T. Pa
lis, Pittsburg, Calif., L. Vencius, 
Haverhill, Mass., O. Vacunas, 
Dorchester, Mass., K. Barunas, 
Hingham, Mass., A. Bundza, 
VVorcester, Mass., V. Zenkus, 
|W. Bridgevvater, Mass.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!
. .............. —....

NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Dievui ir Tėvynei, Baltimorės 
vyrų choro Daina įdainuota 14 
giesmių ir dainų.

Aušra, Windsoro mergaičių 
Aušros kvarteto įdainuota 15 
dainų.

" L. Barauskas — pomirtinis ak- 
t toriaus pasakojimų rinkinys.

Taip pat gaunama K. Petraus
ko, S. Citvaro, Kokiais keliais 
aš keliausiu, Baltijos vyrų kvar- 

iteto 11 populiarių dainų, Dols- 
; kio 10 šokių rinkinys, Pupų dė- 
. dės ir dėdienės polkos, Links- 
’ mieji broliai, juokų-humoro rin
kiniai, ir Sabaniausko 4 paskiros 
plokštelės.

Virš minėtos plokštelės 
kiekviena kaštuoja po 6 dol. Per
siuntimui pridedam 50 c. Darbi
ninkas, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

FOR LEASE
BUILDING — RUMFORD

3,700 Sq. Ft. 1st Floor
3,700 Sq. Ft. Basement

LIGHT MGF OR DISTRIBUTOR ZONED C-8 
HOT WATER HEAT AND AIR CONDITIONING

CONTACT OWNER
(401) 438-8118 (401) 336-8725

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL WORK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI Į VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEVY JERSEY IR CONN ECTICUT VALSTIJO
SE. {STAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

J. L. & SONS INC. 
HOME IMPROVEMENT 

CARPENTRY ROOFING PAINTING SIOING 
(ALCAN) KITCHENS BSMTS BATHROOMS YOU 

NAME IT WE DO IT ASK FOR JOHN OR LARRY— 
(212) 235-9562 HIC NO. LIC. 737791

BIG AL'S CONTRACTORS

Speclallzlng In all types of remodel- 
Jng & repairs — roofing, painting,. 
waterprooflng, masonry, gutter & 
leaders & flreplaces, etc. Our work 
Insured, guaranteed. Free estlmate. 

914 699-6217

[""umoue""!
! CHRISTMAS GIRS !

I
" FOR AKY ONE M YOUR WORLD

LONG ISLAND'S FOREMOST
- TROPHY 4 PLAŪUE MANUFACTURER S
I ,.. COME 8E OUR SHOKROOM | 

FOR OUR UNIOUEIDEAS ... ■
Į TROPHY HUT !
■ 105 Cariough Rd. Boltemia ■ 

516-589-3550

; ST. GEORGE AREA 4 1/2 luxurious 
į RMS IN NEVY BLDG. PRKNG AVAIL. VIEW OF THE 

NARROWS. PRICE $12,000
TED BOUZALAS 833-2700

O’KEEFE MOVERS 
LOCAL AND LONG 

DISTANCE
LIC. AND BONDED REASONABLE RATES. 

200 MILLER PLACE HICKSVILLE, N.Y. 
CALL 516-938-8500 

ASK FOR VINCE OR FRANK

, DEXTER PARK (
PHARMACY |

* Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421 

WE DEUVER
TELEF. 296-4130

BRIDAL SALON

MODERN BRIDAU 
KN0PKA HOUSE 

Bridal Gowns & Formals 
For All Occasions

Sunday Appointments Available 
516-368-9501 or 

368-4126
202 2nd St., E. Northport

PAINTING AND WALLPAPERING 
ALSO MINOR REPAIRS BEFORE AND AFTER 
CHRISTMAS. CALL FOR FREE ESTIMATES.

CALL (212) 438-0362

TRUCK FOR HIRE
AIRPORT OUTOFTOWN LOCAL DELIVERY 

REASONABLE RATES DAY OR NIGHT 
CALL (201) 656-5068

Manto Aukštuolio eiliuota 
knyga “Mūsų senolių žodžiai iš 
anapus” vaizduoja mūsų tautos 
būdą, žmoniškumą ir pasaulio 
sampratą. 306 psl. Kaina 5 dol. 
Apmokėtus užsakymus siųsti 
adresu: M. Aukštuolis, 4 Eliza
beth Avė., Sprin&dale, Conn. 
06907. (Skelb.)

AMERICAN INTERNATIONAL 
CLEANING SERVICE

OFFICE HOMES FLOOR STRIPPING WAXING 
RUG SHAMPOOING ALSO OOMEST1C HOUSE- 
WORK 693-1218.

T*asolino

A MEMORIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELĖ VIETA 
— GAUSI PARODU SALĖ

KVECAS
JONAS

1933 + l 97 6
NEW YORK — Laisvės Žiburys, 
sekm. 9-10 vai. ryto WHB1105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., 
Bayside, N.Y. 11364. Tel. 212 
229-9134.

DASHER DELIVERY SERVICE 
280 Eldert St. Bklyn. 

Reliable, Prompt, Efflclent, 
Insured and Bonded. Call 453-7042

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.



i

1976 gruodžio 17, nr. 51 • DARBININKAS •!!

. SVEIKINAME!.

Valiūnų šeima sveikina drau
gus ir'pažįstamus Šventose Ka
lėdose. Vietoj šventinių sveiki
nimų siuntinėjimo skiria 100 
dol. lietuvių spaudai.

Juozas ir Aleksandra Kazickai 
sveikina visus savo draugus per 
Darbininką Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Pridedama 25 dol. 
auka Darbininkui.

V. ir V. Matusaičiai sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų proga ir skiria 15 dol. auką 
Kultūros Židiniui.

Mamertas ir Gražina Erčius 
sveikina per Darbininką savo 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir skiria 15 dol. auką Kul
tūros Židiniui.

Valerijonas ir Viktorija Vitkai 
vietoj kalėdinių sveikinimų 
siuntinėjimo skiria auką Darbi
ninkui.

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai iš Elmwood Park, N.J., 
linki visiem savo draugam ir 
pažįstamiem linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujųjų Me
tų ir vietoj sveikinimo kortelių 
skiria Kultūros Židiniui 25 dol., 
Lietuvių Religinei Šalpai 25 
dol. ir Darbininkui 5 dol.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kos vietoj kalėdinių atvirukų 
aukoja 25 dol. Kultūros Židiniui.

Pajauta ir Tadas Tallat-Kelp- 
šai sveikina gimines ir draugus 
su Šv. Kalėdomis. Ta proga 
aukoja Kultūros Židiniui 20 dol., 
Darbininkui 5 dol.

Liucija ir Kazys Jankūnai 
sveikina savo bičiulius, bendra
darbius ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga 
ir vietoj sveikinimų siuntinėji- 

TrnO~'Sktria 15 dol. -Darbininkui 
paremti. <■■■-■

Lilė ir Vytautas Milukai svei
kina ateinančių švenčių proga 
savo draugus ir pažįstamus. Vie
toj kalėdinių kortelių skiria auką 
Balfui ir Darbininkui.

Gražina ir Aleksandras Dau
niai draugam ir pažįstamiem 
linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų. Skiria 
auka Kultūros Židiniui ir Darbi
ninkui.

Juozas ir Aniceta Skobeikai 
sveikina su Šv. Kalėdom ir linki 
laimingų Naujų Metų giminėm, 
draugam ir pažįstamiem. Vietoj 
kortelių sintinėjimo skiria auką 
spaudai.

Irena Banaitienė Kalėdų 
švenčių proga sveikina Tėvus 
Pranciškonus, Darbininko redak
ciją ir administraciją, visus sa
vo draugus ir pažįstamus. Sėk
mingų Naujųjų Metų! Užuot 
siuntinėjus korteles, skiria au
ką Darbininkui ir Kultūros Ži
diniui.

Albina ir Stasys Lipčiai, New 
Haven, Conn., sveikindami gi
mines ir bičiulius su šventėmis, 
skiria auką Darbininkui.

Irena ir Mindaugas Jankaus
kai sveikina draugus ir pažįsta
mus švenčių proga ir vietoj pa
sveikinimų siuntinėjimo skiria 
auką Kultūros Židiniui.

Kazys J. Krušinskas, nepajėg
damas deramai pašto keliu pa
sveikinti kalėdinėmis kortelė
mis, sveikina per Darbininką, 
linkėdamas draugam ir bendra
minčiam Dievo palaimos lai
mingai ir linksmai praleisti Šv. 
Kalėddas ir laimingų Naujų 
Metų. Kultūros Židiniui skiria 
20 dol. auką.

GERIAUSIA 
DOVANA

švenčių proga šeimai ir artimiesiems — K. Bielinio fondo 
premijuota knyga: PĖDOS MIRTIES ZONOJE. Jos autorė 

Elena Juclūtė, septynerius metus iškalėjus Sibiro tundrose 
ir vergų darbo stovyklose, aprašo savo pergyvenimus.

Šios knygos jau net trys laidos išleistos L.Š.S.T. Simo 
Kudirkos kuopos New Yorke. Gaunama visuose knygų kios
kuose, pas platintojus ir tiesiog pas leidėjus, rašant adresu: 
K. Bačauskas, 84-55 86th., Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Knygos kaina — $10, — (USA)

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina gimines, draugus 
ir pažįstamus Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga. Vietoj kortelių 
skiria auką Kultūros Židiniui.

Vladas ir Rožė Bariai, Bridge- 
port, Conn., sveikina draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir Naujų
jų Metų proga, aukodami Darbi
ninkui ir Kultūros Židiniui.

Uknevičių šeima sveikina 
savo artimuosius, draugus ir 
pažįstamus Šv. Kalėdų ir N. Me
tų proga. Vietoj asmeninių svei
kinimų skiria auką Darbininkui 
paremti.z

Juozas ir Elena Petniūnai 
sveikina draugus ir gimines Šv. 
Kalėdų proga. Vietoj atvirukų 
siuntinėjimo skiria 25 dol. Mai
ronio šeštadieninei mokyklai ir 
5 dol. spaudai. -

Marija Kregždienė Šv. Kalėdų 
ir Naujų 1977 Metų proga svei
kina visus savo artimuosius, 
draugus ir pažįstamus, nuošir
džiai linkėdama visiem malonių 
švenčių, geriausios sveikatos ir 
sėkmės.

Kazys ir Teresė Adomavičiai, 
Worcester, Mass., sveikina drau
gus ir pažįstamus su Šv. Kalė
domis ir Naujaisiais Metais. 
Linki visiem geriausios sėkmės 
gyvenime. Vietoj kalėdinių atvi
rukų siuntimo skiria auką Balfui.

Aldona ir Vytas Gerulaičiai, 
draudimo ir kelionių įstaigos sa
vininkai, švenčių proga sveiki
na visus savo klijentus ir pažįs
tamus ir linki laimingų Naujų
jų Metų. Vietoj sveikinimo at
virukų skiria 25 dol. auką Dar
bininkui.

Danutė ir Kazys Krivickai vi
siem artimiesiem ir draugam 
linki malonių švenčių, daug 
sveikatos ir laimės. Užuot siun- 
tinėję kalėdinius atvirukus, laik
raščiui paremti skiria auką.

Danutė ir Stasys Biručiai vi
siem savo artimiesiem , drau
gam ir pažįstamiem linki malo
nių Šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jų Metų. Vietoj asmeninių svei
kinimų skiria auką Kultūros Ži
diniui ir Darbininkui.

Sofija ir Eduardas Skobeikai 
nuoširdžiai sveikina visus savo 
draugus ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Kartu skiria auką Kultūros Židi
niui.

Birutė ir Vytautas Kidoliai su 
šeima sveikina draugus ir pažįs
tamus Šv. Kalėdų ir Naujų me
tų proga. Vieton atvirukų siunti
mo skiria auką Darbininkui.

Stefanija Čekavičienė svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus, linkėdama jaukių Šv. Ka
lėdų ir laimingų N. Metų.

Elena ir Juozas Petniūnai vie
toj kalėdinių kortelių aukoja 
Maironio šeštadieninei mokyk
lai 25 dol. ir spaudai 5 dol.

Dr. Janina ir Antanas Snieškai 
sveikina gimines, draugus bei 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga, 
linki laimingų, sėkmingų Naujų 
1977 metų. Prideda auką Darbi
ninkui ir Kultūros Židiniui.

Dantonas ir Mirga Šulaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus, 
linkėdami linksmų Šv. Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų. Auką ski
ria Kultūros Židiniui.

Albinas ir Natalija Subačiai 
sveikina savo pažįstamus, drau
gus ir artimuosius Šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga. Vietoj 
asmeninių sveikinimų aukoja 
spaudai paremti.

P. S. Leveckiai, sugrįžę iš sau
lėtos Australijos ir Naujosios Ze
landijos, Kalėdų švenčių proga 
sveikina savo mielus draugus ir 
pažįstamus, linki jiem daug lai
mės Naujuose Metuose. Darbi
ninkui paremti skiria 30 dol.

Agr. Vladas Geibavičius Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
sveikina draugus, gimines ir pa
žįstamus. Ta proga skiria auką 
spaudai.

Edmundas ir Viktorija Balio
nai su šeima sveikina savo drau
gus ir pažįstamus su ateinan- 

" čiom Kalėdom ir Naujų Metų 
proga. Vietoj kortelių aukoja 
spaudai 20 dol.

Liudas Špokas sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Darbininkui skiria 20 dol.

TCTl flpt,

NEWARK, N.J.
Švč. Trejybės lietuvių parapi

jos mišios Kalėdose vyks tokia 
tvarka: 12 vai. vidunaktį Berne
lių mišios, kitos mišios 8, 9, 
10:30 ir 12 vai. dienos. Išpažin
čių klausoma gruodžio 24, penk
tadienį, nuo 4 v. iki 5 vai. po 
pietų.

Naujų Metų dieną mišios bus 
aukojamos kaip ir kiekvieną sek
madienį.

Prel. J. Schamus ir kun. V. 
Karalevičius sveikina savo para- 
piečius Šv. Kalėdose ir dėkoja 
visiem už lojalumą ir dosnumą 
savai parapijai.

Naujų Metų sutikimas rengia
mas parapijos salėj, 207 Adams 
St., Nevvark, N.J. Vakarienės 
pradžia 9 vai. vak. Renginiui 
vadovauja klebonas prel. J. 
Schamus ir parapijos komitetas.

F.V.

NJ., mokiniai

f- ’jįįsS*

Dr. V. Kudirkos šešt. mokyklos Elizabeth,
ir mokytojai. Iš kairės pirmoj eilėj: Ramunė Kligytė, Ra
sa Kligytė, Tomas Šernas, Vydas Matonis, Monika Šemai- 
tė; antroj eilėj: Linda Didžbalytė, Kristina Sruoginytė, 
Andrius Sruoginis, Vida Melinytė, mokytoja Milda Kveda
rienė; trečioj eilėj: Rūta Kvedaraitė, Laima Sruoginytė, 
Gina Melinytė; ketvirtoj eilėj: Allan Didžbalis, Vilius Sruo
ginis, Antanas Matonis, Rita Gražulytė, Rūta Melinytė, 
Rasa Eitmanaitė^ penktoj eilėj: vedėjas Algis Bražinskas, 
mokytojai Jonė Šemienė, Danguolė Didžbalienė ir Algis 
Eitmanas.

BALTIMORE, MD

Gražios iškilmės įvyko Šv. Al
fonso bažnyčioj sekmadienį, 
gruodžio 12, kai 40 vaikučių 
priėmė sutvirtinimo sakramen
tą. Vaikučių tėvai bei giminės 
ir kiti dalyvavo tose iškilmėse. 
Vyskupas Francis Stafford pasa
kė įdomią kalbą ir suteikė vai
kučiam sutvirtinimo sakramentą.

Lietuvių Posto 154 legionie
riai ir jų padėjėjos kviečia na
rius su šeimomis dalyvauti jų 
metiniame Kalėdų parengime. 
Kalėdų senelis vaikučiam įteiks 
dovanėles. Parengimas baigsis 
su gardžiais užkandžiais. Pobū
vis įvyks Lietuvių svetainės 
Klavio kambary 2 vai. po pietų 
gruodžio 19 d.

Kalėdinę programą rengia Šv. 
Alfonso mokyklos vaikučiai 
gruodžio 19, sekmadienį, mo
kyklos salėj. Pradžia 3 vai. po 
pietų. Šiomis dienomis jie repe
tuoja šokius, dainas ir giesmes. 
Vaikučiam bus įteiktos dovanos.

ŽINIOS
Amerikos Lietuvių Piliečių 

Draugija gruodžio 12 rinko nau
ją vadovybę. Balsavo arti penkių 
šimtų narių. Draugijos pirminin
ku išrinktas Aleksandras Chapli- 
kas, vicepirm. Danielius Averka, 
sekretorius —Antanas Matjoška, 
finansų sekretorius — Adomas 
Druzdis, iždininkas — Algirdas 
Mitkus, maršalka Vytautas Ivaš
ka. Kontrolės komisijon iš
rinkta: Longinas Švelnis, And
rius Keturakis, Jonas Vizbaras. 
Direktoriais išrinkti: Vytautas 
Jurgėla, Stasys Griganavičius, 
Adolfas Plevokas, Gediminas 
Ivaška, Juozas Liubinas, Stasys 
Drevinskas, Antanas Andriu- 
konis.

Lietuvos Bažnytinės Provinci
jos įsteigimo 50 metų sukakties! 
minėjimą Bostone gruodžio 5 
surengė ateitininkai sendrau
giai. Šv. Petro lietuvių parapi
jos bažnyčioj So. Bostone vysk. 
V. Brizgys aukojo mišias ir pasa
kė pamokslą. Per mišias giedojo 
solistas Benediktas Povilavi- 
čius. Po pietų Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj minėjimą pradėjo 
Bostono ateitininkų sendraugių 
pirm. inž. Bronius Kruopis. Kun. 
Albinas Janiūnas sukalbėjo mal
dą. Paskaitą apie Lietuvos Baž
nyčios provincijos įsteigimą, bu
vusią padėtį prieš tai ir po to 
skaitė vysk. Vincentas Brizgys. 
Meninėj daly solistė Gina Čap- 
kauskienė iš Kanados, akompo- 
nuojant Sauliui Cibui, padaina
vo eilę liaudies ir kitų lietuviš-

Visi maloniai kviečiami į šį 
parengimą.

Daina, vyrų choras, giedojo 
lietuviškose pamaldose Šv. Al
fonso bažnyčioje gruodžio 12, 
8:30 ryto. Choro repeticijos bū
na ketvirtadienių vakarais 7:30 
v. Lietuvių svetainės Klavio 
kambary. Vyrai ruošiasi Kūčių 
vakarui. Jie prieš Bernelių mi
šias giedos kalėdines giesmes.

Naujųjų Metų sutikimas ruo
šiamas Lietuvių svetainės di
džiojoj salėj gruodžio 31. Ren
gėjai kviečia lietuvius kartu su 
savaisiais sutikti naujus me
tus. Bilietus galima dabar įsigy
ti prie baro Lietuvių svetainėj.

Jonas Obelinis

N.Y. lietuvių dailininkų są
jungos susirinkimas buvo gruo
džio 12 dail. V. K. Jonyno stu
dijoj. Išrinkta nauja sąjungos 
valdyba, kuri pareigom pasi
skirstė — pirm. Jonas Rūtenis, 
vicepirm. Aleksandra Kašu- 
bienė, sekretorius— iždininkas 
Vytautas Sakalauskas. Susirinki
me dalyvavo tik 13 dailininkų. 

kų dainų, o taip pat operų 
arijų originalia kalba. Po meni
nės dalies vyko ateitininkių pa
ruoštos vaišės.

Bražinskų pasimatymą su 
senatorium Brooke, rodytą per 
televiziją, suorganizavo Lietu
vių Bendruomenės Worcesterio 
apylinkė, kurios pirmininku yra 
Vladas Žindžiūnas.

Camey ligoninėj ilgesnį laiką 
guli Ona Ulevičienė, o paskuti
niu laiku paguldyta ir Stefanija 
Lileikienė.

Žalgirio ir Baltijos tuntų skau
tų-čių ir jų tėvelių bendros Kū
čios bus gruodžio 19 Lietuvių 
Piliečių D-jos salėj.

Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 
nų koncertas Jordan mažojoj sa
lėj įvyks sausio 9.

Bostono lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė vyks gruo
džio 19 Šv. Petro parapijos po- 
bažnytinėj salėj.

Bostono vyrų seksteto vakaras 
vyks vasario 5 Lietuvių Piliečių 
D-jos salėj.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas vyks vasa
rio 20 Lietuvių Piliečių D-jos sa
lėj.

Baltų D-jos koncertas First & 
Second Church salėj vyks kovo
11.

Minkų radijo metinis koncer
tas ir filmų vakaras vyks kovo'27 
Lietuvių Piliečių D-jos salėj.

Sutikim Naujus Metus 
savo draugų tarpe

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos tradicinis Naujų 
Metų sutikimo banketas įvyks 
gruodžio 31, penktadienio vaka
rą, savų namų trečio aukšto au
ditorijoj.

Nuo 8 iki 9 vai. vakaro bus 
“Cocktail Hour”. 9 vai. — vaka
rienė; ją pagamins žinomos 
klubo patyrusios šeimininkės 
Monika Plevokienė ir Aleksand
ra Baikienė; jom talkins eilė pa
galbininkių.

Be pirmos rūšies, skaniai lie
tuviškai pagamintų patiekalų su 
visais priedais, 10 asmenų stalą 
puoš šampano butelis ir “Cana- 
dian Club” arba kokia kita rūšis 
degtinės, kurią stalo dalyviai pa
sirinks. Po vakarienės stalas bus 
apkrautas maistu; čia įsilinks
minę ir pašokę, Naujų Metų su
tikimo belaukdami, svečiai sau 
patys galės pasitarnauti.

Nuo 9 v.v. iki 2 v. ryto mo
dernius šokius ir lietuviškas 
polkas gros vienas iš plačiai 
žinomų orkestrų.

Kiekvienas svečias gaus 
Naujų Metų lauktuvėm pritaiky
tų dzinguliukų, barškučių, ke

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadv/ay, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, President

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

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

-------- Ali Accounts Compounded Daily ---------

SPRINGTIME IN LITHUANIA
TW0 WEEKS $1,176.00 
APRIL 23/77 — MAY 7/77

YOUR VACATION INCLUDES:
Roundtrip A Irta re Via Finnair from J.F. Kennedy 
Transfers between Airports and hotels 
Baggage Handllng
First Class Hotel Accommodations
Three Meals Daily 
Sightseeing in Each City

ITINERARY INCLUDES:
A visit to Helsinki, Lenlngrad, Riga and SEVEN DAYS IN 
LITHUANIA

For further information please

call Esther of Giseia at

677-7778
avel service of Avon
20 East Mam Street • Avon, Connecticut 06001

Tel. (203) 677 7778

puraičių ir kitokių papuošalų. 
Ponios bus papuoštos Havajų 
stiliaus vainikais.

Malonėkit stalus rezervuoti iš 
anksto, nes tikimasi turėti daug 
svečių. Bilietų kaina—tik $12.50 
asmeniui; juos galima gauti pas 
Draugijos valdybos narius arba 
pas klubo reikalų vedėją Algį 
Smitą, tel. 268-9860.

Brangūs broliai ir sesės lietu
viai, ypač mūsų Draugijos na
riai, neieškokit geresnės vietos 
Naujų Metų sutikimui, nes už 
tokią kainą niekur geriau ne
rasit.

Argi mum ne džiugu, kad mes 
turim tokius puikius keturių 
aukštų namus su dviem šva
riai užlaikomom salėm, kurios 
tinka šokiam, banketam, mitin
gam ir visokiem kultūriniam 
parengimam? Namų rūsy — lie
tuviška užkandinė, talpinanti 
per 80 žmonių, švari, puikiai ap
šviesta, vėsinama, su moder
niais baldais, tinkama mažes- 
niem parengimam. Čia klubo 
reikalų vedėjas kiekvieną trečia
dienį nuo 8 vai. vak. rengia kor
tų vakarus ir išdalina daug ver
tingų dovanų. Ar nevertėtų iš
mėginti laimės? Šeštadieniais ir 
sekmadieniais — lietuviški pie
tūs, dešros su kopūstais, balan
dėliai, kugelis ir kiti patiekalai. 
O svarbiausia tai lietuviška “pi
ca”, kuriai niekas negali prilyg
ti. “Picas” galima užsakyti tel. 
268-1055. Užkandinė atvira nuo 
12 vai. ryto iki 10 vai. vak.

Ketvirtadieniais klubas turi 
vadinamąją “Happy Hour”. Nuo 
4 vai. po pietų iki 6 vai. vaka
ro visi gėrimai nupiginami iki 
pusės kainos; be to, dar duoda
mas užkandis.

Kiekvieno mėnesio trečią ket
virtadienį 8 vai. vak. antrame 
aukšte klubas turi savo susirin
kimus. Po susirinkimo — kavutė 
ir pyragaičiai.

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos valdyba sveiki
na visus Draugijos narius, klien
tus ir šiaipjau bičiulius Kalėdų 
švenčių proga ir linki jiem links
mų ir laimingų ateinančių 1977 
metų.

S.K.G.

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad.1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadway, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai. 
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St. 
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209
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Aleksandras Kęstutis Kazic
kas, dr. Juozo ir Aleksandros sū
nus, keliaudamas aplink pasaulį, 
gruodžio 10 staiga mirė Katman
du, Napali, Indijoj. To krašto 
valdžia neleidžia išvežti miru
siųjų kūnų. Jie turi būti sude
ginti vietoj. Susisiekta su vietos 
jėzuitais. Jie suteiks visą religinį 
patarnavimą. Iš čia išskrido mi
rusio sesuo Jūratė ir brolis. Pa
laikai pervežami į New Yorką, 
laidojami pirmadienį, gruodžio 
20, East Hampthone. Velionis 
buvo ką tik baigęs kolegiją, ir 
tėvas studijų baigimo proga jam 
nupirko bilietą kelionei aplink 
pasaulį. Dr. Juozui ir Aleksand
rai Kazickam ir visai šeimai gilią 
užuojautą reiškia tėvai pranciš
konai, spaustuvė ir Darbininko 
administracija bei redakcija. 
Mišios už velionį bus aukojamos 
gruodžio 19, sekmadienį, 12 vai. 
pranciškonų koplyčioj.

Prieškalėdinis vakaras, ren
giamas Liet. Kat. Moterų Kul
tūros Draugijos, bus šį sekma
dienį, gruodžio 19, ne 3 vai., 
kaip buvo skelbta praeitame 
Darbininko numery, bet 4 vai. 
Programoj dalyvauja Audronė O. 
Balčiūnienė, Bronius Balčiūnas, 
Kotryna Grigaitytė, Paulius Jur
kus, Birutė Lukoševičienė, Nelė 
Mazaiaitė, Leonardas Žitkevi
čius. Nijolė Valaitienė, gėlių 
puokščių specialistė, demon
struos, kaip gėlėmis papuošti 
Kalėdų stalus ir namus. Įėjimas 
nemokamas.

Moksleivių ateitininkų žie
mos kursai įvyks Dainavoj gruo
džio 26-sausio 1. Kursų tema 
pažiūrologija. Norintieji važiuo
ti turi parašyti referatą tema: 
žmogų atbaigia ryšys su Dievu. 
Referatas turi būti 300 žodžių il
gumo. Prašom registruotis per 
kuopos valdybas arba centro val
dybą tel. (216) 481-5706. Kursų 
kaina — 55 dol.

Prieškalėdinis 
VAKARAS
gruodžio 19, sekmadienį, 4 v. po pietų Kultūros Židinio ma 
žojoje salėje

Programoje —

Nijolė Valaitienė demonstruoja, kaip gėlėm papuošti 
Kalėdų stalus ir namus

Po programos — kavutė Įėjimas nemokamas

Vakarą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Liet. Kat. Moterų Kultūros Draugija

Redakcija ....... (212) 827-1352
Administr.......... (212) 827-1351
Spaustuvė ...... (212) 827-1350
Vienuolynas .. (212) 235-5962
K. Ž. salė ...... 212) 827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Maironio lituanistinės mokyk
los eglutė bus sausio 9, sekma
dienį, 4 v. po pietų Kultūros 
Židiny. Bus suvaidinti du vaidi
nimai — B. Pūkelevičiūtės — 
Daržovių gegužinė ir Kalėdos 
miške. Režisuoja Vida Jankaus
kienė, šokius parengia Jurgis 
Oniūnas, vaikų chorą ruošia Ni
jolė Ulėnienė. Atskirai pasi
rodys mokyklos choras, bus ka
lėdinis gyvasis paveikslas. At
silankys Kalėdų senis su dova
nomis. Veiks dvi loterijos — vie
na vyresniesiem, kita vaikam. 
Visi prašomi atsilankyti į šią 
mokyklos šventę.

Nuotaikingai praleisti vakarą 
puošnioj havajietiškoj aplinkoj 
bus galima skautam remti komi
teto rengiamam baliuje 1977 
sausio 29 Kultūros Židiny. Ten 
taip pat loterijos būdu bus ga
lima laimėti didelės vertės do
vanų, kurias šio baliaus daly
viam paaukos Litas Investing 
Co.

Ateitininkų sendraugių, stu
dentų ir moksleivių valdybos 
Kristaus gimimo šventės proga 
nuoširdžiai sveikina tėvus pran
ciškonus, savo dvasios vadus, 
savo parapijų kunigus, jaunimą 
ir visus lietuvius, o ypač lietu
viškas bei ateitininkiškas šei
mas. Tikimės susitikti ateinan
čiais metais ateitininkų paren
gimuose, apie kuriuos vėliau 
bus pranešta atskirai. Vienas iš 
jų tradicinis Užgavėnių kaukių 
balius įvyks vasario 19 Kultūros 
Židiny. Bus daugiau ir didesnių 
premijų. Vakarą pravesti sutiko 
aktorius Vitalis Žukauskas.

Prof. kun. A. Liuima į Romą 
išskrido sekmadienį, gruodžio
12.

Vinco Kudirkos lituanistinė 
mokykla Elizabethe savo Ka
lėdų eglutę rengia gruodžio 19, 
sekmadienį, 3 v. po pietų Lie
tuvių Laisvės salėj. Bus suvai
dinta Karalaitė ir septyni nykš
tukai.

Kalėdų švenčių poezija, 
skaitymai

Audronė-O. Balčiūnienė 
Bronius Balčiūnas 
Kotryna Grigaitytė 
Paulius Jurkus
Birutė Lukoševičienė 
Nelė Mazaiaitė 
Leonardas Žitkevičius

Muzikos Žinių naujas nume
ris jau atspausdintas ir siuntinė
jamas skaitytojam. Rengiamas 
jau ir kitas numeris.

N. Y. lietuvių filatelistų drau
gija išleido šių metų paskutinį 
savo biuletenio numerį. Pra
džioje rašoma apie šių metų 
tautinių šokių šventę ir net 
įklijuotas tos šventės proga iš
leistas ženkliukas. Tuos ženk
liukus išleido Chicagos lietuvių 
filatelistų draugija. Ženklų iš
leistos bent kelios serijos su 
skirtingais piešiniais. Toliau su
rinkta plati lietuvių filatelistų 
kronika, aprašomos Lietuvos 
pašto ženklų įvairios laidos, ra
šoma apie Estijos ženklus, apie 
Felikso Vaitkaus skridimą per 
Atlantą, skelbiamos varžytynės, 
ženklų kainos. Biutetenį reda
guoja Walter E. Norton, New 
Yorke gyvena jo pavaduotojas 
Kazimieras Matuzas. Admi
nistruoja Algirdas Vizbarą.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas yra paguldytas Columbus li
goninėj, Mother Cabrini Center, 
11 aukštas, kambarys 1106. Te
lefonas 725-6368. Į ligoninę pa
guldė dr. A. Snieška gruodžio 13.

Patikslinimas. Bičių skilties 
skiltininke paskirta Rama Gvil- 
dytė, o ne Laura Gudelytė, kaip 
buvo skelbta praeitoj “Skautų 
pastogėj”.

Prof. dr. kun. A. Liuima, Lie
tuvių Mokslo Akademijos pirmi
ninkas, grįždamas iš Detroito, 
kur vyko Akademijos X-asis su
važiavimas, buvo sustojęs New 
Yorke pranciškonų vienuo
lyne. Iš čia jis aplankė Putna- 
mo seserų vienuolyną ir taip pat 
lankėsi Darbininko redakcijoj, 
papasakojo apie Akademijos 
veiklą, kokios dabar leidžiamos 
knygos, kas planuojama išleisti, 
kas sudaro LKM Akademiją. 
Pasikalbėjimas su juo bus at
spausdintas Darbininke po 
švenčių sausio mėn.

Dr. Juozas Girnius praeitą sa
vaitgalį buvo atvykęs į New Yor
ką, buvo sustojęs pranciškonų 
vienuolyne ir čia dirbo K. Ži
dinio bibliotekoj, rinkdamas 
medžiagą apie prof. J. Brazaitį. 
Jis rašo Brazaičio monografiją. 
Į čia buvo atvykęs iš Chicagos, 
kur taip pat rinko medžiagą. 
Į Bostoną išvyko gruodžio 13, 
pirmadienį.

Į N. Metų sutikimą, kurį ren
gia LB New Yorko apygarda, 
Donata Grajauskienė užsisakė 
du stalus. Visi svečiai bus ne iš 
New Yorko. Bilietų galima įsi
gyti pas bilietų platintojus ir pas 
LEf apylinkių valdybų narius.

Veronika Ališauskienė, 62 
m. amžiaus, gyvenusi Richmond 
Hill, N.Y., mirė gruodžio
12. Palaidota iš Angelų Karalie
nės gruodžio 16 Cypress Hills 
kapinėse. Šermenimis rūpinosi 
Shalins šermeninė. Paliko liū
dintį vyrą Povilą ir kitus gimi
nes.

Ieškoma moteris sugyvenamo 
būdo, kuri galėtų gyventi su vy
resnio amžiaus moterimi. Duo
damas atskiras kambarys, išlai
kymas ir nedidelė alga už buto 
priežiūrą. Reikia šiek tiek nau
doti anglų kalbą. Skambinti BU
2-1967.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, Broker-Realtor, 
6900-10th Avė. North, St. Pe- 
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Am. Liet. Tautinės Sąjungos I-mas skyrius gruodžio 7 surengė išleistuves inž. K. ir A. Kruli- 
kam, kurie gyventi išsikelia į Floridą. Iš k. sėdi J. Maurukienė, J. Mačemienė, 
K. Krulikas, A. Krulikienė ir J. Gasiliūnienė. Stovi iš k. A. Vebeliūnas, A. Diržys, 
A. Jankauskas, K. Bačauskas, A. Koncė, J. Gerdvilienė, E. Leleiva, J. Vilpišaus- 
kas, J. Butkus, J. Kiaunė, dr. E. Noakas ir J. Maurukas.

Liet. Religinės šalpos koncer- 
tan gruodžio 12 Apreiškimo pa
rapijos bažnyčioj žmonių atsi
lankė apie 200. Programą atli
ko vargonų virtuozas Albinas 
Prižgintas, iš Kronikų ištraukas 
skaitė Tadas Alinskas, Vida Jan
kauskienė, Marija Sandanavičiū- 
tė-Marlino. Po koncerto parapi
jos salėj buvo vaišės ir loterija. 
Dalyvavo apie 100 žmonių. (Pla
čiau apie koncertą kitam Dar
bininko numery).

PAMALDŲ TVARKA 
KALĖDŲŠVENČIŲ METU

Apreiškimo parapijos baž
nyčia

Bernelių mišios — 12 vai. nak
tį, Kalėdų dieną mišios 8, 9:30, 
11 ir 12:15. Prieš Bernelių mi
šias naktį choras gieda kalėdi
nes giesmes.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčia

Bernelių mišios 12 vai. naktį. 
Prieš mišias — 20 minučių cho
ras gieda kalėdines giesmes.

Kalėdų dieną mišios 8, 9, 10, 
11 ir 12:15 vai.

V. Atsimainymo parapijos baž
nyčia Maspethe

Kūčių vakarą mišios 7 v.
Bernelių mišios — koncele- 

bracinės — 12 vai. vidurnaktį.
Kalėdų dieną mišios — 8:30, 

10, 11 ir 12:15 vai.
Išpažinčių klausoma Kūčių 

dieną nuo 3 iki 5 vai. ir nuo 
7 v.v.

Išpažintys lietuviškai Great 
Necke, L. I., Šv. Aloyzo bažny
čioj nuo 3 iki 5 v. po pietų.

Aušros Vartų parapijos bažny
čia Manhattane

Bernelių mišios gruodžio 24 
d. 8 vai. vak. Kalėdų dieną — 
8, 11 ir 12:30 vai.

Šv. Jurgio parapijos bažny
čia

Bernelių mišios 12 vai. naktį, 
Kalėdų dieną 9, 11 ir 12 vai.

Naujų Metų dieną mišios 
visose lietuvių bažnyčiose kaip 
ir kiekvieną sekmadienį.

GRAŽI DOVANA

Jau gautas ir ketvirtas “Lietu
vių literatūros istorijos” tomas, 
parašytas Prano Naujokaičio. 
Galima gauti visus keturis to
mus, kiekvieno tomo kaina 10 
dol. Darbininkas, 341 Highland 
Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207.

PERSIKELIA 
į FLORIDĄ

Inž. Kazys Krulikas su žmona 
ir sūnum persikelia Floridon. 
New Yorkas netenka dar vieno 
stambaus visuomenininko, kul
tūrininko, gerų darbų rėmėjo, 
Kultūros Židinio ramsčio. Ne
tenka jo ir Lietuvių Inžinierių 
Sąjunga, kuriai Kazys yra daug 
pasidarbavęs, ją kūręs, žurnalą 
organizavęs. Bet už vis labiau
siai jo stokos Amerikos Lietu
vių Tautinės Sąjungos pirmasis 
skyrius. Jie abu su žmona nuo 
pat atvykimo į šią šalį priklau-

Frank Kudulis, anksčiau gy
venęs Elizabeth, N.J., persikėlė 
gyventi į Floridą ir įsigijo nuo
savus namus. Jo dabartinis adre
sas: 292 South Ridgewood, Or- 
mond Beach, Daytona, Florida 
32074.

NAUJOS PLOKŠTELĖS
JAUNA NAKTIS — ŽIBURĖ

LIS — PRIE UGNIAKURO — 
AIDAS. Visos plokštelės įdai
nuotos solistų — estradinės dai
nos su orkestru. Kiekvienos 
kaina 5 dol.

VIOLETA, V. Rakauskaitės 
lengvos muzikos populiarios 
estradinės dainos. Kaina 6 dol. 
Persiuntimui 50 c. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N.Y. 11207.

New Jersey
VINCO KUDIRKOS 

LITUANISTINĖ MOKYKLA 
kviečia visus Į

KALĖDŲ EGLUTĘ
“Karalaitė ir Septyni Nykštukai” 

Sekmadienį, Gruodžio 19, 3 vai. po pietų

Lithuanian Liberty Hali 
269-73 Second St. Elizabeth, N.J.

Po vaidinimo Kalėdų Senelis apdovanos visus vaikučius

1 KŪČIOS 
KALĖDINĖ PROGRAMA

gruodžio 19, sekmadienį, po sumos, 12:30 vai. p.p. 
Apreiškimo parapijos salėj 

Rengia L.K. Moterų Sąjungos 29 kuopa 
Įeinant aukojama 5 dol.

sė šiai organizacijai, uoliai lankė 
susirinkimus ar posėdžius, rūpi
nosi kultūros ir politikos reika
lais, rėmė savo spaudą, Kazys ir 
pats daug rašė. Jie neatsisakinė
jo jokio darbo. Tai rodo ir pats 
faktas, kad K. Krulikas 18 metų 
buvo skyriaus iždininkas, o po
nia Krulikienė paskutiniu laiku 
buvo dvi kadencijas skyriaus 
pirmininkė ir parodė daug ini
ciatyvos.

Jiems pagerbti ir kartu su jais 
atsisveikinti Tautinės Sąjungos 
pirmasis skyrius gruodžio 7, ant
radienį, turėjo specialų narių su
sirinkimą Apolinaro Vebeliūno 
namuose Richmond Hill, kur 
buvo pasikeista gražiais žo
džiais. O po šio susirinkimo bu
vo ir puota, kurią pateikė šio 
namo šeimininkas p. Vebeliū
nas.

Šį pobūvį pradėjęs dabartinis 
skyriaus pirmininkas Juozas 
Maurukas pakvietė Antaną Diržį 
vesti programą. Šio smagumu 
buvo įvesta ir humoro. Visi 
17 kalbėtojų pripažino Kazio ir 
Aldonos Krulikų dideliuss nuo
pelnus, o ypač Kazio nepaprastą 
darbštumą, kruopštumą, sąži
ningumą, Inžinierių sąjungos 
vardu linkėjimus perdavė inž.
J. Butkus, ramovėnų — dr. E. 
Noakas ir šaulių — Alg. Jan
kauskas. Nuskambėjo ir “Ilgiau
sių metų”.

A.K.

I 1977 NAUJŲJŲ METŲ

SUTIKIMO

BALIŲ

visus maloniai kviečia Lietuvių Bendruomenės New Yorko 
apygardos valdyba ir LB apylinkės.

Sutiksime Naujuosius Metus gruodžio 31 lietuvių 
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

BILIETAI GAUNAMI IR VIETOS UŽSAKOMOS PAS:

V. PadvarletĮ, 87-40, 127th St., Richmond Hill, N.Y.
11418, tel. 847-5619;

Kokteilis — nuo 8:30 iki 9:30 v.v.
Baliaus pradžia — 9:30 v.v.

Karšta vakarienė—10v.v., šalti užkandžiai visą laiką. 
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui.

Importuotas orkestras “ATSPINDŽIAI” iš Londono,
Ont., Kanados.

10 asmenų stalus ar pavienes vietas užsakoma (ir ap
mokama) iki gruodžio 27.

A. Radzlvanienę—84-16, 110th St., Richmond Hill,
N.Y. 11418, tel. 441-9720;

J. Andriušį — Haven Realty — 87-09 Jamaica Avė.,
VVoodhaven, N.Y. 11421, tel. 847-4477.

Bilietų taip pat galima įsigyti pas LB apylinkės
platintojus.

Bilietai jaunimui (iki 22 metų amžiaus), ir tėvų globoje, 
gaunami tik per Jaunimo Sąjungos New Yorko 
skyrių. Skambinti Rasai Milukaitei, (516) 681-6172.

Įėjimo auka — 20 dol.
Jaunimui —10 dol.
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