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Savaitės 
įvykiai jj OKUPANTAS VENGIA 

KALĖDŲ EGLUTĖS ŠVIESŲ
Ispanijos gyventojų referen

dume dėl jos parlamento priim
tų demokratinių reformų daly
vavo apie 80 proc. gyventojų, 
kurių net 95 proc. pasisakė už 
dem ok ratine s re formas.

Portugalijoj vykstančiuos sa
vivaldybių rinkimuos valdan
čioji socialistų partija surinko 33 
proc., socialdemokratai (buv. 
populiarūs demokratai) — 24 
proc., centrinės partijos — 16 
proc. ir komunistų blokas — 17 
proc. balsų.

Jamaikoj vyko parlamento rin
kimai, kuriuos laimėjo dabarti
nio min. pirm. Michael Manley 
vadovaujama liaudies tautinė 
partija, siekianti artimesnių san
tykių su Kuba. Opozicinei Ja
maikos darbo partijai vadovauja 
Edvvard Seaga.

Busimasis prez. Jimmy Carter 
savo spaudos konferencijoj pa
reiškė, kad jis rūpinsis naujų 
darbų sukūrimu ir mokesčių 
sumažinimu; naujos socialinės 
programos bus įvedamos labai 
atsargiai. Be to, jis pranešė, 
kad Bendix korporacijos pirm. 
W. Michael Blumenthal paskir
tas iždo ir atstovų rūmų narys 
Brockman Adams — transporto 
sekr.

Hanoi vykstąs komunistų par
tijos kongresas paskelbė planą 
žemės ūkiui ir pramonei plėsti, 
užsienio prekybai ir investavi
mui padrąsinti ir vyriausybės 
striiktūrai stiprinti. Planas nu
mato suregistruoti ir kontroliuo
ti apie 1 mil. gyventojų, anks
čiau priklausiusių P. Vietnamo 
armijai, policijai ir valdininki
jai; taip pat sudaryti naujus 
dirbamos žemės plotus, į ku
riuos turės būti perkeltas mies
tų gyventojo perteklius

Britanijos vyriausybė vėl pa
skelbė eilę naujų taupymo prie
monių pašlijusiam ūkiui atstaty
ti ir 3.9 bil. dol. paskolai iš 
tarptautinio monetų fondo gauti.

Ženevos konferencija Rodezi- 
jos ateičiai spręsti dėl šalių ne
sutarimo buvo vėl atidėta iki 
sausio vidurio, kad Britanijos ir 
JAV tarpininkai galėtų surasti 
kurį nors kompromisą.

JAV atstovų rūmų specialus 
komitetas Vietnamo karo metu 
dingusių be žinios karių likimui 
tirti priėjo išvados, kad iki šiol 
laikyti dingę be žinios 761 karys 
būtų laikomi žuvusiais.

V. Vokietijos parlamentas jos 
kancleriu vieno balso persvara 
išrinko dabartinį kanclerį social
demokratą Helmut Schmidt.

Susirinkus naujai išrinktam 
Japonijos parlamentui, dabarti
nis min. pirm. Takeo Miki at
sistatydino.

Lenkijos kardinolas Stefan 
VVyszynski patarė darbininkam 
reikalauti didesnio atlyginimo, 
jei gaunamas nėra pakankamas. 
Esą darbininkų unijos turinčios 
ginti ekonominius darbininkų 
reikalus, bet ne partijos politi
ką.

Sov. S-gos pasiuntiniu prie JT 
buvo paskirtas buv. ambasado
rius Japonijai Oleg A. Trojanovs- 
ki.

V. Vokietijos krikšč. dem. 
unija ir Bavarijos krikšč. sociali
nė unija vėl sutarė sudaryti 
bendrą opoziciją parlamente 4
m.

Vakarų Samoa, nepriklauso
mai besitvarkanti nuo 1962, pa
gal jos pačios pageidavimą tik 
dabar buvo priimta 147-ju JT 
nariu. Jos gyventojų skaičius 
siekia 160,000.

Sov. S-ga praplėtė savo te
ritorinių vandenų ribą žvejybos 
reikalam iki 200 mylių.

JAV ir Panamos derybos dėl 
Panamos kanalo vėl buvo atnau
jintos.

LTSR Prokuratūra 
Vilnius, Gogolio 4 
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Juozui Zdebskiui 
Lazdijų raj. Šlavantų km.

Patikrinus Jūsų pareiškime 
keliamas aplinkybes, nustatyta, 
jog Jūs 1976 m. kovo 10 d. 
vairavote automašiną būdamas 
neblaivus, apie tai liudija medi
cinos apžiūros girtumo laipsniui 
nustatyti aktas. Akte rašoma, jog 
apžiūros metu nustatytas leng
vas girtumo laipsnis.

Esant šioms aplinkybėms, Jūs 
visiškai pagrįstai esate nubaus
tas 30 rb. bauda su vairavimo 
teisių atėmimu 18 mėnesių.

Protestuoti Lazdijų rajono vi
daus reikalų skyriaus viršinin
ko nutarimą dėl Jūsų nubau
dimo administracine tvarka už 
vairavimą esant neblaiviam 
prokuratūra neranda pagrindo.

Kristaus gimimas, dail. Giotto paveikslas Paduvoj

Daugiau kaip pusė iš Sov. S- 
gos išemigravusių žydų įsikuria 
ne Izraelyj, bet kitose valstybė
se, ypač JAV. Nuo 1970 iš Sov. 
S-gos išvyko 130,000 žydų.

Meksikos federalinis teisėjas 
panaikino buv. prez. Luis Eche- 
veria dekretą, nusavinantį iš tur
tingųjų 250,000 akrų žemės, ir 
įsakė ją grąžinti jos savininkam. 
Dabartinė vyriausybė ieško bū
dų, kaip šį sprendimą be prie
vartos ir riaušių įgyvendinti.

JT sutiko sudaryti 35 narių 
komitetą V. Vokietijos pasiūly
tam paktui prieš įkaitų ėmimą 
suredaguoti.

Indijos 5 opozicinių partijų 
vadai pradėjo pasitarimus su 
min. pirm. Indira Gandhi dėl 
santykių sunormavimo.

Tailande auga priešiškumas 
čia įsikūrusiem vietnamiečiam 
krautuvininkam, ir bijoma, kad 
Vietnamas nebandytų ateiti gin
ti vietnamiečių reikalų.

Afganistanas areštavo per 50 
į sąmokslą prieš jo prez. Mo- 
jammad Doud įsivėlusių as
menų.

Bendrosios priežiūros sky
riaus prokuroras (pas.) V. Mat- 
kevičius.
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Maskva
Kun. Zdebskio Juozo,
s. Vinco, gyv. Lietuvos 

TSR, Lazdijų raj.
Šlavantuose,

PAREIŠKI MAS
Noriu pranešti Jūsų žiniai a- 

pie KGB organų, tarpininkau
jant autoinspekcijos ir Vilniaus 
m. psichiatrinės ligoninės dar
buotojams, įvykdytą prieš mane 
įžūlią provokaciją.

Š.m. kovo 10 d. su savo ma
šina “Žiguli” LLG 77-21 vežiau 
ligonę Zabelę Medonaitę ir ją 
lydintį tėvą Joną Medoną (jie 
abu yra mano parapiečiai, o aš 
— Katalikų Bažnyčios kunigas). 
Su mumis taip pat važiavo pil.

ATEITININKŲ 
KONGRESAS 
CLEVELANDE

Ateitininkijos 65 metų istori
joj IX-asis jos kongresas į- 
vyksta 1977 rugsėjo 1-4, Dar
bo dienos savaitgali, Cle
velande.

Kongreso pagrindinė mintis 
— gyvoji dvasia: dvasinio atsi
naujinimo pagrindas, kovojanti 
Lietuva ir ateitininkai ir lietu
vių kultūros-kūrybos puoselėji
mas.

Tai visų paskaitų, simpoziu
mo, diskusijų ir kitų kongreso 
renginių svarbiausios temos.

Numatomos moksleivių, stu
dentų ir sendraugių atskiros 
konferencijos. Susipažinimo va
karas, iškilmingos pamaldos Šv. 
Jono katedroj, specialiai kongre
sui užsakytos dramos pastaty
mas, meno paroda, banketas su
darys didelę kongreso progra
mos dalį.

Jonas Stašaitis, gyvenantis Vil
niuje — Salininkuose, Vilniaus 
7. ‘

Vilniuje apie 10 valandą ryto 
mane sulaikė VAI darbuotojas 
Jurevič ir pareiškė, kad aš gir
tas. Tuo tarpu mano vyskupijos 
kunigai ir visi mano parapie
čiai žino, kad aš esu absoliu
tus abstinentas. Psichiatrinėje 
ligoninėje (Vasaros g.) gydytoja, 
nedarydama kraujo analizės, 
nors aš primygtinai to reikala
vau, surašė aktą, patvirtindama 
lengvą girtumo laipsnį. Šio ne
sąžiningo tyrimo rezultatas — 
30 rub. bauda ir vairuotojo tei
sių atėmimas 18 mėnesių. Be to, 
rajoninis laikraštis atspausdi
no straipsnį, kuriame rašoma, 
kad aš neatsilaikęs stiklelio trau
kai, ir tuo jie parodė savo piktą 
valią. Tuo pačiu jie pažemino 
tarybinę valdžią ir tarybinį laik
raštį.

Prašau įsikišti į šį liūdnai iš
garsėjusį reikalą ir grąžinti man 
vairuotojo teises, kurios man yra 
gyvybiškai reikalingos kasdieni
niame kunigo darbe.

Kun. J. Zdebskis
1976.IV.23 (nukelta į 2 psl.)

Kongreso darbai vyks Bond 
Court viešbuty, 777 St. Clair 
Avė., Clevelando miesto centre.

Kongreso komitetui vadovau
ja Ateitininkų Federacijos tary
bos pirm. kun. Gediminas Ki- 
jauskas, SJ, 18022 NeffRd., Cle
veland, Ohio 44119. Jam talkina 
jau sudarytos atskiros komisijos 
įvairiem kongreso parengia
miesiem darbam vykdyti.

Federalinės vyriausybės su
darytas 229 mil. dol. fondas 
13 naujų gyvenviečių pastatyti 
atsidūrė finansiniuose sunku
muose, nes privatūs statybinin
kai, bankai ir vietinės valdymo- 
si įstaigos nepajėgia grąžinti už
trauktų tam reikalui paskolų.

Alžiras savo prezidentu 6 me
tam perrinko dabartinį prez. 
Houar Boumediene.

Komunistinėse valstybėse 
prasidėjo iš viršaus diriguojama 
akcija prieš vakarietišką apran
gą, ypač blue jeans, rock muziką 
ir ten labai išplitusį Amerikos 
kariuomenės naudojamų įvairių 
ženklų vartojimą.

IŠ PAVERGTOS LIETUVOS

KULTŪRINIO GYVENIMO

— Lapkričio 25-27 Kaune 
buvo lietuviškųjų filmų festiva
lis (toks pirmasis Lietuvoj). Fes
tivalio šūkis: Ekranas, laikas, 
žmogus. Buvo parodyti keli pro
pagandiniai filmai: “Virto ąžuo
lai”, “Atpildo diena”, “Žvangu
tis”, “Smokas ir Mažylis”. Festi
valio tikslas, kaip rašo tenykš
tė spauda, buvęs noras užmegzti 
artimesnius filmo santykius su 
darbininkija. Tuo tikslu į festi
valį buvo sukviesti rašytojai — 
scenarijų autoriai, filmų režisie
riai, aktoriai. Komunistinės val
džios viršūnės sakė propagandi
nes kalbas. Spauda rašo, kad 
propagandiniuose susirinki
muose dalyvavo 50 tūkstančių 
žmonių.

— Rumšiškių vidurinėj mo
kykloj lapkričio pabaigoj buvo 
paminėtas Liaudies buities mu
ziejaus dešimtmetis. Rašoma, 
kad Rumšiškių liaudies buities 
muziejuj jau yrą 82 įvairios pa
skirties pastatai: gyvenamieji na
mai, svirnai, kluonai, tvartai, pir
tis, vėjinis malūnas, kalvė, alie
jaus spaudykla, milo vėlykla ir 
kt.

— Lietuvos istorijos ir etno
grafijos muziejuj Vilniuj vyksta 
žemaitiškų lovatiesių, austų 18- 
20 amžiuose, paroda. Išstatyti 
56 įvairiai raštuoti rodiniai.

— Vilniaus universiteto Filo
logijos fakultete paminėta seno
vės graikų rašytojo Eschilo 2500 
metų sukaktis.

— Dramaturgo Juozo Grušo 
pagerbimas buvo pradėtas spa
lio mėnesį Maskvoj Vilniaus 
akademinio dramos teatro gast
rolių metu. Tačiau pagrindinis 
rašytojo 75 metų amžiaus sukak
tis minėjimas vyko lapkričio 30 
Kauno teatre. Kalbėjo Rašytojų 
sąjungos pirmininkas A. Maldo
nis, Sovietų Sąjungos rašytojų 
atstovas L. Ozerovas, Kultūros 
ministeris J. Bielinis, rašytojas 
J. Baltušis, keli komunistų par
tijos atstovai. Vertinamąjį pra
nešimą padarė dr. J. Lankutis. 
Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 
Panevėžio teatrai suvaidino J. 
Grušo veikalų ištraukas. Sukak
ties proga Kauno respublikinėj 
bibliotekoj buvo J. Grušo raštų 
paroda: rodomi rankraščiai, kny
gos, vertimai į svetimas kalbas, 
duodamos žinios apie jo veikalų 
pastatymus Lietuvoj ir kitur.

— Taip pat Kauno viešojoj 
bibliotekoj surengta Justino 
Marcinkevičiaus kūrybos paro
da: rodomos knygos lietuvių kal
ba, vertimai.

— Gruodžio 2 Varšuvoj, Aukš
tojoj . muzikos mokykloj, su
rengtas M. K. Čiurlionio vaka
ras. Kalbėjo lenkai muzikos pro
fesoriai. Pagrindinį pranešimą 
padarė iš Lietuvos nuvykęs Vy
tautas Landsbergis. Čiurlionio 
harmonizuotas liaudies dainas 
lietuviškai padainavo mokyklos 
kamerinis choras, 10 preliudų 
paskambino A. Dvarionaitė.

— Juozas Marcinkevičius,
anksčiau reiškęsis beletristikoj, 

Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujikų Metif. 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

i 
f 
L

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTOJE
F
F
F
F

(TĖV. JURGIS GAILIUŠIS, O.F.M.
Pranciškonų Provincijolas

t a i 
d 

MIELIEM’ MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM | 
----------------------------------------------------------- --- --------------------------------------------- ------------------------------ — _ .

i
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
MINGŲ NAUJŲ METŲ. ,

"DARBININKO" 
Redakcija ir Administracija J

į dramaturgiją įsijungęs Klaipė
dos dramos teatre statoma “Či
činsko” drama, dabar periodikoj 
rodosi su naujos dramos “Keis
tuolių akademija” ištraukomis.

— “Vagos” leidykla rengiasi 
išleisti Justino Marcinkevičiaus 
dramų trilogiją: “Mindaugas”, 
“Katedra”, “Mažvydas”.

— Liepos mėnesį miręs poe
tas Antanas Jonynas, savo talen
tą paaukojęs bolševikinei propa
gandai, dabar mėginamas pa
gerbti: poeto gimtajam Alytuj 
viena naujo rajono gatvių bus 
pavadinta jo vardu, taip pat jo 
vardu pavadinamas Vilniaus ak
lųjų mokyklos internatas (poetas 
buvo neregys). Aklųjų draugija 
savo lėšomis pastatys antkapį, 
būsią išleisti A. Jonyno raštai, o 
prie namo Antakalny, kur poetas 
gyveno, prikalta paminklinė 
lenta.

— Gruodžio 5 visoj Sovietijoj 
iškilmingai buvo minima sovie
tinės konstitucijos šventė. Spau
doj nepagailėta ditirambų apie 
konstitucijos suteikiamas viso
kias teises ir laisves, bet nė 
puse žodžio neužsiminta, kad 
tos teisės ir laisvės tėra tik 
popieriuj, kad gyvenime konsti
tucija valdžios ir partijos parei
gūnų kiekvienam žingsny laužo
ma.

— Spaudoj jau pradedami ra
ginimai ruoštis 60-ties metų 
Spalio revoliucijos minėjimui. 
Tai tik pradžia tų prievartinių 
susirinkimų, soclenktynių pa
sižadėjimų, darbų be atlyginimo. 
Ta šventė tai reikalavimas prie
vartinio džiaugsmo, kad revoliu
cija panaikino žmogaus prigim
tines teises, o dirbančiajam žmo
gui sukūrė didžiausio išnaudoji
mo sistemą.

Pr.N.

Libano mahometonas min. 
pina. Selim al-Hoss sudarė per
einamąjį min. kabinetą, kuriam 
priklauso 4 įvairių sektų krikš
čionys ir 4 mahometonai.

Nato valstybės yra susirūpinu
sios Sov. S-gos padidintu takti
nių atominių ginklų išdėstymu 
ir jos spaudos atominių ginklų 
būsimo karo metu panaudojimo 
neišvengiamumo ir puolamųjų 
veiksmų netikėtumo svarbos 
svarstymais.

JAV ir Izraeliui dėl skirtingų 
priežasčių balsuojant prieš, JT 
priėmė Egipto pasiūlytą rezoliu
ciją, reikalaujančią šaukti Žene
vos konferenciją Art. Rytų klau
simam spręsti ir iki kovo T 
painformuoti JT apie pasiektus 
tuo reikalu rezultatus.

Nato valstybių užs. reik. min. 
konferencija atmetė Varšuvos 
pakto valstybių pasiūlytą paktą 
nenaudoti pirmiem atominių 
ginklų.

Sov. S-gos spauda aštriai puo
lė Nato valstybes už jų atsisa
kymą pasižadėti pirmiem nevar
toti atominių ginklų ir už kari
nių biudžetij didinimą.
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KAIP SU TOM PIONIERIŲ STOVYKLOM?

lši ori u šiek tiek išreikšti savo 
mintis apie tuos tėvus, kurie lei
džia savo vaikus į pionierių sto
vyklas okupuotoj Lietuvoj, o 
taip pat studijuoti Vilniaus vals
tybiniame universitete ir pa
našiai.

Gerai atsimenu 1967 vasarą. 
Ji buvo graži, ir daug įvairių 
turistų tuo metu lankėsi Vilniuj. 
Saugumas man buvo liepęs sekti 
vieną Kauno miesto Kapsuko 
vardo spaustuvės darbininkę — 
Gadrutę, kurios vardo šiuo metu 
neprisimenu. Mergina buvo gi
liai nusistačiusi prieš okupaciją 
ir visą komunistinę santvarką. 
Nors ir nelabai išsilavinusi, bet 
turėjo talentą poezijai. Rašė ei
lėraščius prieš sovietinį režimą 
ir norėjo juos perduoti lietu
viam, atvykstantiem į Lietuvą, 
kad jos eilėraščių rinkinį slapta 
išvežtų į laisvą pasaulį.

Susitikau tuo metu su savo še
fu saugumo kapitonu Algirdu 
Vetkoratovu, kad galėčiau jam 
pranešti, ką nuveikiau besekda- 
mas*šią merginą. Kalba nukrypo 
apie Ameriką, Amerikoj esan
čius lietuvius ir lietuvių organi
zacijas, kurios kovoja prieš mūsų 
tautos okupaciją. Algirdas Vet- 
koratovas man ir pareiškė, kad 
pagrindinis dėmesys turi būti 
nukreiptas į jaunimą, nes senųjų 
jau nebepakeisi. Taip okupanto 
agentai Amerikoj šioj srity, 
mano akimis žiūrint, yra jau nu
veikę nemažą darbą. Amerikoj 
jau yra lietuvių, kurie pasisako 
už bendradarbiavimą su kraštu, 
iškelia, kas te,n “gera”, leidžia 
savo vaikus į pionierių stovyklas 
ir Vilniaus kursus. Tai ir yra, ko 
sovietų saugumas ir komunistų 
partija taip trokšta.

To pokalbio metu A. Vetkora- 
tovas man ypatingai pabrėžė, jog 
“mum labai svarbu,, J^ad. lietu
vių organizacijos'v ir atskiri 
asmenys pripažintų, kas gera 
sovietinėj Lietuvoj”.

Kažkaip neįtikėtina, kad lietu
viai, kurie pasitraukė į užsienį, 
bijodami būti išvežti ar sušau
dyti, galėtų taip elgtis. Kaip gali 
jaustis tie tėvai, kurių vaikai pio
nierių stovyklose stovi po vėlia
va tos valstybės, po simboliu 
tos valdžios, kuri reiškia tik prie
spaudą mūsų tautai, priespaudą, 
kurios nežinojo mūsų tautos 
istorija.

Skaitau amerikiečių, anglų ir 
kitų tautų atstovų parašytas kny
gas apie Lietuvą, Lietuvos isto
riją, lietuvio būdą. Beveik visur 
lietuviai parodyti kaip savo kraš
to dideli patriotai, nesutram
domi kovotojai, užsispyrę ir kie
to būdo žmonės. Tai rodo pavyz
džiai. Lukša grįžo iš laisvo pa
saulio į okupuotą Lietuvą kovo
ti, nors žinojo, kad jo ten lau
kia tik mirtis. Taip pat jo bend
ražygis Būtėnas. Kalanta ne
gailėjo gyvybės ir susidegino 
protestuodamas prieš okupaciją. 
Bet tie, kurie leidžia savo vai

Kristaus gimimo bažnyčioj Betliejuj

kus iš laisvo pasaulio į pionie
rių stovyklas neva susipažinti su 
Lietuva, net patys neįsivaizduo
ja, kokią milžinišką naudą tei
kia okupantui. Okupantas tuo
met turi kuo girtis.

Lietuviai okupuotoj Lietuvoj 
giliai piktinasi elgesiu tokių 
tėvų, kurie iš laisvo pasaulio 
siunčia vaikus į pionierių sto
vyklas.

Būnant Amerikoj, ne taip jau 
retai tenka išgirsti kalbant lietu
vius . apie okupuotoj Lietuvoj 
“pasiektus laimėjimus”. Kai 
mane treniravo špionažui Ame
rikoj, Vilniaus saugumo specia
laus skyriaus su užsieniu pulki
ninkas D.ubrovinas, Kauno sau
gumo specialaus skyriaus virši
ninkas majoras V. Musulas vi
suomet liepdavo pabrėžti, kas 
“gera” sovietinėj Lietuvoj. Iš- 
keltina, kad daug pristatyta na
mų, nemokamas gydymas, vi
siem prieinamas mokslas, maži 
mokesčiai už butų nuomą, gausi 
pramonė ir t.t.

Koks sutapimas! Ar tai sutapi
mas? Kaip aš buvau mokomas, 
ką kalbėti Amerikos lietuviam ir 
kitiem, taip dabar girdžiu kal
bant atskirus lietuvius išeivijoj.

Bet panagrinėkim atskirai.
Sako, kad okupantas pristatė 

daug naujų namų, kad Vilniuj 
esą net ištisi nauji kvartalai. Ar 
tais naujais namais naudojasi 
lietuviai? Ar jie pastatyti mūsų 
krašto gerovei? Faktai sako ką 
kitą. Pirmoj eilėj butus gauna ru
sai partiečiai, saugumiečiai, lie
tuvių komunistų partijos elitas 
— parsidavėliai ir kt. Tie nauji 
butai tenka tik labai mažam dar
bininkų ir eilinių tarnautojų pro
centui.

Aš labai gerai atsimenu, kaip 
tąs nemokamas gydymas yra su
tvarkytas. Kaune buvo mano as
meninis draugas P. Zabiela, 
med. mokslų kandidatas, me
dicinos instituto dėstytojas ir 
Kauno klinikų skyriaus vedėjas. 
Jo dėka man dažnai teko pabu
voti Kauno miesto klinikose, sta
tytose dar nepriklausomos Lie
tuvos laikais. Partijos aukšti pa
reigūnai turi specialias pa
latas, specialų gydymą ir vaistus. 
Pvz., kai susirgo Bronius Ra
guotis, buvęs mano kaimynas, 
partijos patikėtinis, iš Vilniaus 
atvyko į Kauno klinikas, į parti
jos elitui skirtą skyrių.

Visai kitaip gydomi eiliniai 
žmogeliai, kurie gauna galimy
bę pabuvoti Kauno klinikose. 
Daktarai beveik visur ima ky

šius. Turėjau pats glandų ope
raciją, tai iš anksto sumokėjau 
daktarui 100 rublių kyšio. Dak
tarų kabinetuose visur eilės. 
Nėra tvarkos ir dėmesio ligo
niam. Ligoninėse trūksta lovų, 
vaistų, net paprasčiausio binto 
ar jodo tinktūros. Vienas mano 
pažįstamas gydytojas skundėsi: 
palieki ligoniam skirtus vaistus 

gailestingom seserim, kad iš
dalytų ligoniam, o patikrinus, 
pusės vaistų nebėra. Medicinos 
seserys pasiima, kad galėtų par
duoti ar panaudoti pačios.

Pristatyta daug įmonių — tvir
tinama. Bet ar tomis gėrybėmis, 
kurias tos įmonės gamina, nau
dojasi mūsų tauta? Kur tos gėry
bės eina? Pirmoj eilėj į užsie
nį arba į Rusiją.

Rašoma, kad mokslas visiem 
prieinamas, gi anksčiau buvę 
daug beraščių. Bet, baigus 
mokslą, negalima pragyventi iš 
algos. Pradėjus dirbti, negalima 
išlaikyti šeimos. Kai aš pradėjau 
dirbti ir buvau miškų inžinie
rium Palangos botanikos parke, 
gavau atlyginimo 69 rublius. 50 
rublių mokėjau už butą ir mais
tą, 8 rublius atskaitė, o 11 rublių 
likdavo man.

Girdėjau vieną asmenį Ameri
koj kalbant, kad, jo broliui minis

Iš Lietuvos K. Bažnyčios
Kronikos Nr. 23
(atkelta iš l psl.)
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Šių metų kovo 10 d. Vilniaus 
mieste buvo sulaikyta kun. J. 
Zdebskio vairuojama automaši
na “Žiguli”. Mašiną sulaikęs au
toinspektorius, apkaltinęs vai
ruotoją girtumu, nusivežė jį į 
Vilniaus psichiatrinę ligoninę.

Ligoninėje buvo suvaidintas 
iš anksto paruoštas spektaklio 
pirmasis veiksmas, t.y. iš pulso 
ritmo nustatytas girtumo laips-; 
nis. Kunigo Juozo vairuotojo pa- 
žyiiTėjiino atėmimu baigėsi ant
rasis šio spektaklio veiksmas.

Trečiasis spektaklio veiksmas 
prasidės po 18 mėnesių, kai kun.
Juozas mėgins susigrąžinti vai
ruotojo pažymėjimą.

Noriu keletą žodžių pasakyti 
apie kunigą Juozą Zdebskį, ku
rio vardas gerai žinomas ne vien 
krikščionims, bet ir ateistams. 
Man teko lankytis Šlavantuose, 
kalbėtis su šios parapijos tikin
čiaisiais. Visi su pagarba kalba 
apie savo kleboną. Kaip tikras 
tėvas, jis neatstumia nė vieno, 
kuris pas jį kreipiasi. Net tą ne
laimingą kovo 10 d. rytą nuken
tėjo vykdydamas artimo mei lės 
įstatymą — veždamas į Vilnių 
savo parapietę — invalidę. Jo 
visas gyvenimas — tai kovos už 
krikščionybės idealą ir gerų 
darbų pynė. Neturiu noro prie 
šio klausimo sustoti. Trumpai ta
riant: tikinčiųjų mylimas, o a- 
teistų pasmerktas ir apjuodintas.

Noriu atkreipti dėmesį į šio 
spektaklio rengėjų nelogiškumą. 
Nuo Šlavantų iki Vilniaus ma
žiausiai 3 valandų kelionė. Gau
nasi taip, kaip toje pasakoje — 
iš lovos išsirito ir prisigėrė. Bet 
kalba eina apie žmogų, kurio 
niekas niekada nematė girto. 
Sulaikymo metu buvo liudinin
kai, kurie tvirtino, kad iš vaka
ro, ryte, kelionėje kunigas Juo
zas degtinės net nebuvo matęs.

Versija, kuria niekas negali 
patikėti. Netiki ja ir šio spek
taklio rengėjai, nes kaip kitaip 
paaiškinti atsisakymą paimti 
kraują ištyrimui.

Negi nebuvo galima sugalvoti 
ką nors gudriau, norint apšmeiž
ti kunigą? Spektaklių pas mus 
tiek daug, kad jų visų nesura
šysi net į jaučio odą . . .

Šv. Kalėdų išvakarėse puo
šiamos eglutės. Lietuviai Kūčių 
vakare prie išpuoštos eglutės, 
valgydami Kūčių plotkeles, pa
miršta vieni kitiems padarytas 
skriaudas. Kūčios — tai šeimos 
susitaikymo šventė. Pavaikščio
kite tą vakarą po miesto gat
ves, ir pamatysite beveik kiek
viename bute papuoštą eglutę. 
Atrodo, viskas paprasta ir gra
žu, tik aš nesuprantu, kodėl lie
tuviai Kalėdų eglutę priversti 
įsigyti įvairiais nelegaliais ke
liais. Prekystaliuose, tarytum 
pasityčiojimui iš tikinčiųjų, eg

kolchoze, kolchoze buvo suorga
nizuotos laidotuvės. Daly
vaujant daug žmonių, buvęs pa
gerbtas mirusysis. Asmens, su 
kuriuo kalbėjau, miręs brolis bu
vo arba partijos narys, arba tos 
laidotuvės saugumo buvo suor
ganizuotos tik propagandai, kad 
specialiai pasiųstų nuotraukas 
broliui į Ameriką.

Baigęs žemės ūkio akademi
joj miškų fakultetą, dirbau giri
ninkijoj. Gerai žinau, kaip kol
chozai “gerbia” kolchozininkus 
ir kaip saugumas rūpinasi propa
ganda užsieniui.

Jaunimo , vykstančio studijuo
ti į okupuotą Lietuvą, dalis pa
mato okupanto klastą ir su
pranta tikrovę, bet dalis pakliū
va ant okupanto meškerės. At
vykusieji visuomet labai sekami, 
jiem saugumas turi specialias 
“merginas” ir “draugus”, jie vi
suomet stropiai prižiūrimi. Oku
pantas giriasi, kad vis daugiau 
išeivijos jaunimo pripažįsta oku
puotos Lietuvos vadinamuosius 
laimėjimus.

Vi di mantas Valatka

lutės pasirodo tuomet, kai jos jau 
nebereikalingos — po šv. 
Kalėdų.

Nesuprantu, kam reikalingas 
tas kiekvienais metais pasikar
tojantis spektaklis, juo labiau, 
kad iš Liaudies Lenkijos galima 
pamatyti gražiai paruoštą kalė
dinę televizijos programą. Mūsų 
“mokslinė ^pasaulėžiūra” bijo 
kelias dienas anksčiau įžiebtos 
eglutės lemputės.

Arba vėl — ką ateizmui duo
da dažnai niokojamas Kryžių 
kalnas? Tikriausiai išryškina jų 
misiją, — nes niekas nėra gir
dėjęs, kad ateistai išniekintų 
velnio atvaizdą. Priešingai, šiam 
liaudies menui ateistai jaučia 
ypatingą pagarbą.

Neapgaudinėkite patys savęs
— burbulai, plevėsuojančios 
varnos, kurios eilinio spektaklio 
metu buvo iškabintos virš Kau
no Įgulos bažnyčios kupolų, nie
kada nevaizduos žemės ir jos pa
lydovų, o tik ateistinę neapykan
tą tikintiesiems. “Bažnyčia nuo
širdžiai prisipažįsta, jog vi
si žmonės, tikintieji ir ne tikin
tieji, privalo prisidėti prie šio 
pasaulio kūrimo, kuriame tenka 
bendrai gyventi, o šito tikrai ne
gali būti be nuoširdaus ir pro
tingo pokalbio” (II VSNj.

Norėčiau, kad šis raginimas 
būtų visų išgirstas, nes dauge
lį metų “moksliškai” kultivuo
toje dirvoje blogio piktžolės ne 
nyksta, bet daugėja. Jų vaisiai
— girtavimas, paleistuvavimas, 
skyrybos, venerinės ligos, be
protnamiai, nepilnamečių kolo
nijos, kalėjimai kaip grybas ėda 
tautos pamatus. Net negimusių 
kūdikių žudynės tapo sudėtine 
šeimų planavimo dalimi.

Žvelkime į gyvenimą atviro
mis akimis, ir pamatysime, kad 
ten, kur nėra nenykstančių ver
tybių, vien gatvių triukšmas, 
staklių gaudesys, karvių mauro
jimas žmogų padaro tuščią, ne
pajėgų bet kokiam kilniam dar
bui.

Kunigas Zdebskis, kovodamas 
dėl krikščionybės idealo, skleis
damas gėrį, jau daug nukentė
jo. Jam daromos skriaudos — 
nauja žaizda tikinčiųjų sieloje.

Prašau LTSR Ministrų Tarybą 
duoti nurodymus atitinkamoms 
žinyboms sudrausti spektaklių 
rengėjus!

Vytautas Vaičiūnas 
Kaunas, 
1976 m. balandis

Prez. Fordas, susikvietęs res
publikonų partijos žymesniuo
sius vadus, kaip viceprez. 
Rockefeller, Ronald Reagan ir 
John Connally, pasiūlė sudaryti 
koordinacinį komitetą respubli
konų partijai atstatyti.

Busimasis prez. Jimmy Carter 
paskyrė šiuos pareigūnus: Ko
lumbijos univ. prof. Zbignievv 
Brzezinski — ypat. padėjėju 
valstybės saugumo reikalams, 
atstovų rūmų narį iš Georgia 
Andrew Young — ambasadoriu
mi prie JT ir Charles L. Schultze 
— ekonominių patarėjų tarybos 
pirmininku.

DOVANA — I. VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas išsiunti
mas, specialus įpakavimas, žemos kainos. Siuntiniai gali būti įvai
raus dydžio (net ir vokuose — banderolėmis). Negalint atvykti, 
gavę užsakymą, sudarome pageidaujamų daiktų siuntinį. Mūsų 
įstaigoj gaunamos visos siuntiniam prekės žemomis kainomis. Darbo 
valandos nuo 12 iki 6, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10 iki 6, 
šeštadieniais nuo*10 iki 5. Sekmadieniais ir pirmadieniais patarnau
jama iš anksto susitarus telefonu. Tel. 296-5250. 80-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Namų tel. 296-5359.

NEW YORK — Lietuvos atsimi
nimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. 
Music of Lithuania, pirmad. 
7:30-8:30 vai. vak. VVSOU-FM

VALDAS C. DUOBA, lietuvis advokatas, 357 Larkfield Rd., E. North- 
port, N.Y. 11731. Tel. (516) 368-3733, namų — vakarais — (516) 757- 
4296.

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

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 84-14 Jamaica Avė., 
VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 296-1600, namų tel. TW 7-3061.

SHAL9NS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’vvay St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DaDrastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant na*ujaslia!iš. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybes, na
rni1, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St , 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVEI) TO LARGtfR (.RARTERS — KORDOL FABRICS b\ — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk 
nelems. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vi 
nonės skaros ir šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe 
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsi* 
kinsite!

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., New Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais Įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 

krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa
sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

GARSZVOS LAIDOTUVIŲ ĮSTAIGOS — ŠERMENINĖS: Haven 
Hill Funeral Home, Ine., 104-38 Jamaica Avė., Richmond Hill, N.Y. 
11418; ir Garszva Funeral Home, 231 Bedford Avė., Brooklyn, 
N.Y. 11211. Modernios, erdvios ir vėsinamos koplyčios. Jau trečia 
Gaszvos šeimos generacija yra New York Statė laidotuvių 
direktoriai ir balzamuotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpi
namos šermeninės bet kurioj miesto daly.

Jau gaunama anglų kalba nauja virimo knyga j
LITHUANIAN COOKERY !

Agronomės Izabelės Sinkevičiūtės parašyta lietuviškų į 
valgių receptų knyga. Graži dovana draugėm amerikie- j 
tėm. Knyga su plastikiniu aplanku, nugarėlė patogiai su- ! 
verta. 316 pusi. Kaina 7 dol. Persiuntimui pridedama 50 c. s 
Užsakymus siųsti adresu: Darbininkas, 341 Highland Blvd., ! 
Brooklyn, N.Y. 11207. Užsakymam naudokite šią atkarpą:

Užsakau “Lithuanian Cookery”........... egz. už......... dol.
Persiuntimas................

Vardas, pavardė.............................................................................

Numeris, gatvė .............................................................................

Miestas, valstija, Zip ..................................................................

89.5 anglų kalba. Dr. J.J. Stu
kas, 1467 Force Dr., Mountain- 
side, N.J. 07092. Tel. (201) 
232-5565.
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Kalėdų žiburiai

Langai ir gatvės papuošti. Vi
sur jau dega Kalėdų žiburiai. 
Kaip gražu vakaro prieblandoj 
išeiti į gatves ir apžiūrėti pa
puoštus langus, krautuvių vitri
nas. Prie kelio yra ir daugiau 
papuošimų — įrengti Betliejai, 
Kalėdų seniai važiuoja su stir
nom. Dažnai pamatai šias figū
ras, užkeltas kur nors ant stogo.

Prieš Kalėdų šventes, atrodo, 
pilkoji žemė pavirto pasakų 
kraštu. Nuobodi kasdienybė pa
sitraukė į šalį ir užleido vietą 
neišsenkamai žmogaus fanta
zijai, degančiom šviesom, muzi
kai, tam visam dideliam švenčių 
džiaugsmui ir grožiui, ir meilei. 
Tai Kalėdos. Tai Kalėdų žibu
riai nušvietė pilkus ir ilgus mū
sų vakarus. O kiek tie žiburiai 
apšviečia mūsų širdis, tie Kalė
dų žiburiai?

Kam yra tekę keliauti didžiais 
šio krašto keliais prieš šventes, 
nakties glūdumoj buvo pagautas 
nuostabių reginių — apšviestos 
eglutės, įrengtos prakartėlės, 
Kalėdų seniai su rogėmis. Skam
ba muzika. Ir kaip tai gražu, 
svajinga. Nukelia kažkur į toli
mus svajonių kraštus.

Kam yra tekę keliauti per Vo
kietiją, Austriją, Šveicariją, tas 
irgi sutiko panašias ir gražias 
Kalėdas. Kiek ten vidinio gro
žio, džiaugsmo, kažkokio paki
lumo. Ir ten šviečia Kalėdų 
žiburiai.

Buvo toks vokiečių poetas 
Rainer Maria Rilke. Jis buvo lin
kęs filosofuoti, ieškoti gilesnės 
prasmės. Jis pastebėjo: kas nori 
suprasti Kalėdas ir jų džiaugs
mą, tegu keliauja į Vakarus, o 
kas nori suprasti Velykas, tegu 
keliauja į Rytus. Pastebėta jo la
bai tiksliai. Vakarai Kalėdas iš
puošė šviesom, eglių šakom, 
giesmėm, o Rytai sustojo ties 
Velykų mistika ir jų iškilmingu
mu. Rytai labiau pergyvena Ve
lykas, o Vakarai — Kalėdas.

Vakarai, puošdami Kalėdas, 
atnešė jai ir eglutę. Ji vokie

čiuose jau žinoma nuo 17 a. pra
džios. Lietuviam davė kūčias, 
kurios savo kilme siekia pirmuo
sius krikščionių amžius. Į Lie
tuvą pateko per slavus, drauge 
atsinešdama ir slavišką vardą. 
Kalėdos atnešė ir dovanas. Pir
ma tai buvo vaisiai, pyragaičiai, 
skiriami daugiausia vaikam. Pas
kui dovanų prasmė plėtėsi — 
dovanos šeimos nariam, toliau 
— bičiuliam. Šiame krašte at
skubėję pirkliai, pasinaudoję 
propaganda, praplėtė dovanų 
prasmę — duoti visiem artimie
siem, darbovietėj, mokykloj. Bet 
tokios dovanos jau darosi komer
cinės, nuo jų nubluko bičiulys
tės pėdsakai, o liko tik nuogas 
mandagumas.

Kai Nevv Yorke buvo uždega
ma šių metų kalėdinė eglutė 
Rockefellerio aikštėj, buvo pa
brėžta, kad Kalėdos yra daugiau 
negu dovanos, daugiau nei čiuo
žimas ledu. Tai yra meilės šven
tė. Kalėdos skatina labiau puo
selėti Dievo ir žmogaus mei
lę, tramdyti savo egoizmą ir 
skleisti gėrį savo aplinkoje. Ki
taip tavęs bus nepasiekę Kalėdų 
žiburiai.

Ir Goethes Faustas laimę su
rado, kai pradėjo kitiem tarnau
ti. Garsioje “Kalėdų giesmėj” 
žymusis anglų rašytojas Charles 
Dickens irgi panašiai vaizduoja 

Mr. Scrooge. Pilnas pagiežos, 
apmaudo, pinigo meilės, bet 
nuo jo džiaugsmas ir laimė toli. 
Ir tada, kai jis pradeda daryti pe
rą, tada ir pas jį ateina Kalė
dos.

Čia ir glūdi Kalėdų didžioji 
prasmė. Žiburiai šviečia tik ant 
daiktų languose, o žmogus turi 
uždegti savo sielą ir šviesti mei
lės ugnimi, šviesti visiem ir vi
sus juos guosti ir šildyti.

Išsineškime iš tų švenčių 
daugiau meilės Dievui ir žmo
gui. Būkime patys žiburiai ir 
švieskime į aplinką, ją krikščio- 
nindami, vesdami į gera.

V'

Sv. Pranciškus Asyžietis, kuris 

Kalėdų šventės nuotaiką ir Bet-
liejaus prakartėlės meilę įdėjo į 
tikinčiųjų širdis, kartą savo bro
liam prasitarė: “Jei aš galėčiau 
kalbėtis su karalium, norėčiau jį 
prašyti išleisti įstatymą, kad visi 
žmonės, kurie tik išgali, Kalėdų 
dieną pabarstytų kviečių ir grū
dų, idant šią didžiai iškilmingą 
dieną paukščiai apsčiai turėtų 
lesalų” (2 C 200}.

Beturčio Pranciškaus širdis 
plakė meile, kai jis mąstydavo 
apie Kūdikėlį Jėzų, gimusį ne
turte. Meilės išmaldų dalinimas 
jam buvo kaip dovana iš dosnios 
Dievo rankos.

Betliejus — Duonos namai
Šv. Rašte Betliejus yra mini

mas dviem vardais: Efreta ir 
Betliejus. Abu vardai yra pras
mingi. Pirmasis reiškia derlių, 
pastarasis — duonos namus. į 
rytus nuo Betliejaus miestelio 
yra laukas (dabar apsėtas kvie
čiais}, kur angelai paskelbė pie
menėliam Kristaus gimimą.

Betliejaus vardas kitados reiš
kė Lahamo namus. Lahamas bu
vo babiloniečių dievukas, kurį 
garbino tos apylinkės žmonės 
kanaaniečiai. Kai izraelitai tas 
vietoves užėmė, jie seną babi
loniečių vardą ištarė Beth-Le- 
hem. Tai reiškė duonos namus. 
Tas vardas liko simboliškas.

Betliejus yra vieta, kur “Die
vo duona nužengia iš dangaus ir 
duoda pasauliui gyvybę” (Jn 6, 
33}. Kristus, kuris save vadino 
“gyvenimo duona” (Jn 6, 34}, 
gimė Betliejuj — “duonos na
muose”, “ . . .suvystė jį vystyk-

Betliejaus vaizdas. Gilumoj Kristaus gimimo vietoj — bažnyčia.

BETLIEJUS
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DUONOS NAMAI
BENVENUTAS

RAMANAUSKAS, OFM

lais ir paguldė ėdžiose” (Lk 2,7}.
Šv. Antanas Paduvietis ko

mentuoja Šventraščio žodžius: 
“Atsitiko, kad ‘Jiem tenai esant 
(Juozapui ir Marijai}.. .Kur? 
Betliejuj — duonos namuose; 
taip pat ir Marija yra duonos 
namuose’ ”.
Kasdienės duonos duok mums 
šiandien

“Tėve mūsų” maldoj duonai 
reiškiama kilniausia pagarba. 
Žemėj nėra kitos religijos, kuri 
turėtų panašią maldą, kaip ši, 
Viešpaties išmokyta. Joj dieviš
ku paprastumu prašoma stipry
bės ne tik dvasiai, bet ir kūnui. 
Visa, ko žmogaus kūnui trūks
ta, susitelkia į duoną: “Kasdie
nės duonos duok mum šian
dien” (Mt. 6, 11}. Kitoj Švent
raščio vietoj sakoma: “Kur jūs 
matėte tokį tėvą, kad duonos 
prašančiam vaikui duotų akme
nį?!” (Lk 11,11} Jau prieš Kris
tų (254-184} randam Plauto loty
nišką priežodį: “Altera manu 
fert lapidem, panem ostenda al
tera”. Taip sujaukia dalyką klas
tingi žmonės, kurie “viena ranka 
rodo duoną, gi kitoj laiko pa
ruoštą mesti akmenį”.

Šėtonas pirmą kartą Kristų 
gundė šiais žodžiais: “Jei tu 
Dievo Sūnus, liepk, kad šie ak
menys pavirstų duona” (Mt 4,4}. 
O po duonos padauginimo ste
buklo žydai norėjo Kristų

. . .paskelbti karaliumi” (jn 6, 
15}.

Vargana duona su vargu pel
noma!

Gal ne vienas prisimena, kaip 
gražiai ir pagarbiai mūsų mamy
tės kalbėdavo apie duoną, 
duonytę . . . Prieš įdėdama duo
ną į krosnį, motina ant duonos 
tešlos padarydavo kryžiaus 
ženklą.

Kai jaunavedžiai po jungtuvių 
sugrįždavo iš bažnyčios, tai tė
vai jaunuosius sutikdavo su 
“duona ir druska”.

Rytų šalyse į duoną žiūrėta 
kaip į šventenybę. Priesaikos 
būdavo duodamos duonos ir 
druskos vardu.

Štai ir lietuviški priežodžiai: 
“Vargana duona su vargu pel
noma”, “Duoną taupyk rytojui, 
ne darbą”, “Verkia duona tin
ginio valgoma”.

Šventraščio pirmuose pusla
piuose skaitom: “Savo veido 
prakaite tu valgysi duoną” (Prad 
3,19}. Kitur vėl: “Riebi Asero 
duona, ir jis, (Aseras} teiks ka
raliam skanumynus” (Prad 49, 
20}. Gražiausiais palyginimais 
aprašomas derlingas kviečių ir 
alyvmedžių žemės plotas prie 
Fenikijos ribų, turėjęs tekti Ase
ro giminei.

Duona yra gyvenimo laidas 
žmogui jau nuo pasaulio pra
džios. Nuo jos pertekliaus lūžo 
turčių stalai, gi “elgeta troško 
numarinti alkį bent trupiniais 
nuo turtuolio stalo (Lk 16, 21}. 

Vien duona maitinasi išbadėju
sios minios, kai nėra kitokio 
maisto . . . Duona — geriausias 
patiekalas.

“ . . .ne viena duona . . .”
Tačiau duona, kuri buvo pa

tiekta Betliejuj, buvo visiškai 
kitokios rūšies: “Žmogus gyvas 
ne viena duona!” (Lk 4,4}.

Prieš kelerius metus Amerikoj 
Kalėdų laikotarpy palei kelius 
galima buvo matyti savotišką pa
veikslą. Gal būt, tai buvo vie
nintelė reklama, kuri tame lai
kotarpy atliko savo paskirtį. Ja 
buvo garsinama viena duonos 
kepykla. Tame paveiksle švel
niomis spalvomis buvo pavaiz
duotas malonus vaikutis, su .su
glaustomis maldai rankomis ir 
nekaltomis akimis, nukreipto
mis dangun. Visai lengvai, net 
iš tolumos, reklamoj buvo gali
ma įskaityti šiuos angliškus žo
džius: “NOT BY BREAD 
ALONE” — Ne viena duona . . .

Šis paveikslas per Kalėdų 
šventes yra 'pąvaizdus primini
mas, kad vienas vienintelis 
maistas mus tikrai pasotina. Ir 
tai yra Gyvenimo Duona, kurią 
pažadėjo Išganytojas.

Mes visi esam tikri piligri
mai Šioj ašarų pakalnėj ir pavar
gę keliaujam amžinybės link . . . 
Kristus, padauginęs tyruose 
duoną, pagaliau įgyvendino 
savo dangiškojo Tėvo žodį ir mi
rė, kai Žodis tapo Kūnu. Jis 
mokė mus, kad ne vien derliaus 
kvietine duona turim gyventi, 
bet ir kunigo konsekracijos žo
džiais, kuris paruošia Gyveni
mo Duoną.

, Visi yra pakviesti į tą šventą 
pokylį, ir visiem yra atdaros baž
nyčios durys . . . Tik stebėk, 
kaip tie žemės piligrimai — tos 
išalkusios sielos artinasi prie to 
švento Dievo stalo ... Ir tu su
prasi žodžius: “Žmogus gyvas 
ne viena duona . . .”
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Eucharistija ir žmonių alkis
Mažutė vienuolė iš Kalkutos 

miesto Indijoj, kuri paaukojo di
džiąją savo gyvenimo dalį betur
čiam, praėjusią vasarą per tarp
tautinį eucharistinį kongresą 
Philadelphijoj, Pa., buvo viena 
iš pagrindinių kalbėtojų. Kong

reso tema — “Eucharistija ir 
žmonių alkis”. Lietuvių sekcijos 
šūkis — “Lietuviai alksta žmo
nių teisių!”

Motina Teresė yra “Mission- 
aries of Charity” — labdarybės 
misionierių įkūrėja. Ji per 30 
metų dirba su beturčiais. Per 
tą laiką beturčiam ir kenčian- 
tiem Indijoj ir kitur ji suteikė

(nukelta į 5 psl.)

girsta™3’3
■^0^ J TJI_> I- 

JONAS
PAULIUS JURKUS ——.

. BUVO Naujųjų Metų sutiki
mas Angelų Karalienės parapi
jos salėj Brooklyne. Tai galėjo 
būti 1952 ar 1953. Vos prasidė
jus vaišėm, kažkas atnešė žinią, 
kad yra žuvęs Julijonas Būtė
nas. Visa salė žinojo, kas yra tas 
Julijonas. Ne vienas iš tos salės 
pažino ir arčiau ar net bičiulia
vosi.

Žinia buvo visiem liūdna ir 
net sukrečianti; sukrečianti dėl 
to, kad Julijonas žuvo ne Ameri
koj, ne Vokietijoj, o Lietuvoj. 
Į Lietuvą jis grįžo iš tremties 
kaip laisvės kovotojas, rezisten
tas. Visus jaudino jo heroizmas 
ir tragiška mirtis.

Julijonas dabar kitaip grįžo į 
lietuviškąją bendruomenę. Jis 
buvo įrašytas į didžiųjų karžy
gių eiles. Lietuvių Fronto Bi
čiuliai, kurių aktyviu nariu jis 
buvo, jį pagerbė atskirom aka
demijom, minėjo jo sukaktis, 
ryškino jo vaidmenį žurnalisti

koj, rezistencijoj. Ir šiemet aka
demijom ir koncertais buvo pri
siminta jo žuvimo 25 metų su
kaktis. Ateis laikas, kad šiam 
šauniam vyrui bus statomi pa
minklai, jo biustas bus herojų 

sodely, nes Julijonas neužmirš
tamas.

Biržų aukštaitis
Julijonas buvo aukštaitis, gi

męs 1915 kovo mėn. Dovydų 
kaime, Joniškėlio valsčiuj, 
Biržų apskrity. Baigė Linkuvos 
gimnaziją. Mėgo kalbas ir jom 
turėjo retus gabumus. Be lietu
vių, jis gerai mokėjo ir vartojo 
dar penkias kalbas: rusų, vokie
čių, prancūzų, anglų, švedų.

Mėgo judrų gyvenimą, mėgo 
žurnalistiką. Panaudodamas tas 
kalbas, jis greit pasidarė labai 
įdomus politinis apžvalgininkas, 
komentatorius.

Atitarnavęs kariuomenėj, bai
gęs aspirantu karo mokyklą ir 
gavęs jaunesnio leitenanto 
laipsnį, jis atėjo į laikraščių re
dakcijas. Dirbo Ryte, XX Amžiu
je, važinėjo kaip lietuvių spatę 
dos atstovas į Vokietiją. Augo 
nuostabi žurnalistinė pajėga.

Pokario metais, gyvendamas 
Vokietijoj, jis bendradarbiavo 
Augsburge leidžiamuose Žibu
riuose, rašė labai stilingus, pa
trauklius politinius komentarus, 

dirbo Vliko žinybose, buvo lie
tuviškos Eltos redaktorius. Vers
davo daug raštų į svetimas kal
bas, pats rašė laiškus, memoran
dumus įvairiem Europos vyram, 
įstaigom.

Šitame judriame pokario fone 
Vokietijoj jis susitiko iš Lietu
vos atvykusį partizaną Juozą 
Lukšą-Daumantą. Gyveno net 
vienam kambary. Tas jį taip pa
veikė, kad Julijonas grįžo į kovo
jančią Lietuvą, grįžo partizanau
ti. 1951 balandžio 19 parašiutu 
buvo nuleistas į Kazlų Rūdos 
miškus. Slėptuvėj buvo apsup
tas sovietinių agentų. Ten jis ir 
žuvo, nurydamas nuodų ampu
lę, kad nepasiduotų sovietam. 
Žuvo 1951 gegužės mėn. Tiksli 
diena nežinoma.

-o-
Julijonas buvo labai malonaus 

būdo. Kažkaip mokėjo kitus pa
traukti, juos sušildyti, jausti ki
tus ir savęs nesigailėti, kad ki
tam būtų ir geriau, ir jaukiau pa
sauly.

Dirbo labai uoliai, ištvermin
gai. Rašydamas komentarus, 
daug skaitė, rinko medžiagą. 
Mokėjo tą medžiagą stilingai iš
dėstyti.

Kai kviesdavo jį versti įvai
rių raštų, irgi dirbdavo ištver
mingai. Jis vertė daug raštų 
Vlikui, kan. F. Kapočiui ir jo 
Delegatūrai (popiežiškai misijai 
lietuvių reikalam}.

Kalėdų fone
Kur pirmą kartą sutikau Juli

joną, nepamenu. Greičiausiai tai 

buvo Kaune prof. Juozo Brazai
čio aplinkoj. Prisimenu jį dir
bantį redakcijoj. Arčiau pa
draugauti neteko, nebuvo kada.

Pokario metais jį sutikdavau 
Vokietijoj pas kan. F. Kapočių, 
Delegatūroj. Toj Delegatūroj ir 
man teko dirbti raštininku bend
roj raštinėj. Jis čia dažnai at
vykdavo versti įvairių raštų į 
anglų kalbą. Tuo metu gyvenda
vo antrame aukšte nedideliam 
kambary prie laiptų. Tą kamba
rį net mėlynai prirūkydavo. Kai 
užeini, pro dūmus matai jo links
mą giedrą veidą, jauti draugystę.

Tuo laiku jau dažnai pasikal- 
bėdavom ar tam kambary, ar 
bendroj raštinėj, ar sodely be
vaikščiodami.

Tai galėjo būti kokie 1948 
metai. Mūsų stovykla iš Kirch- 
heim-Teck jau buvo perkelta į 
Schvvaebisch Gmuend. Delega- 
tūra pasiliko savo senoj vietoj.

Kan. F. Kapočius pakvietė at
vykti Kalėdom. Tai nebuvo toli. 
Traukiniu greitai pasiekei mie
ląjį Kirchheim-Teck.

Delegatūra buvo įsikūrusi 
gražiuose namuose — vokiečių 
fabrikanto viloj. Namas buvo iš
taigus, gražiai įrengtas. Tokį 
namą sekvestravo amerikiečių 
karinė valdžia ir paskui perda
vė šiai įstaigai. Pats savininkas, 
buvęs nacis, gyveno netoliese 
kitame name. Santykiai su juo 
buvo geri ir draugiški. Jis buvo 
net patenkintas, kad namu nau
dojasi lietuviai, o ne kas kitas.

Ten buvo labai gražus valgo
masis su vieno stiklo langu. 
Atrodė, kad nėra sienos, langas 
buvo toks didelis. Buvo forte
pijonas, sofa ir didelis valgoma
sis stalas.

Čia ir suvažiavo Kalėdų švęs
ti keletas artimesnių Delegatū- 
ros žmonių. Kambarys buvo pa
puoštas eglute, gražiom žvakėm. 
Prie didelio stalo visi susėdom 
Kūčiom. Momentas buvo jaudi
nantis. Visi jautė tą gilų tėviš
kės ilgesį. Ir visi galvojo tą pa
tį — bet tas ilgai nesitęs. Greit, 
greit galėsim grįžti. Ir kas galė
jo sakyti, kad mum skirta klajū
nų dalia.

Julijonas, rodos, sėdėjo šalia. 
Greičiausiai mudu sėdėjom į 
stalo galą, kur buvo laisviau ir 
nereikėjo laikytis didesnio for
malumo. Julijonas mokėjo kal
bėti, mokėjo žmones guosti. Ir 
tada jis surado minčių, iš politi
kos užrietė, kad mes greitai 
grįšim į tėviškes.

Lietuviškom Kūčiom pasibai
gus, buvo maloni ir įdomi staig
mena. Pro didelius stiklinius 
langus pamatėm, kad kažkas 
sužiburiavo. Ogi sodu ateina ka
lėdinė procesija. Prieky neša 
kalėdinę žvaigždę, paskui eina 
keli vaikai su žvakutėm ir pora 
vyresniųjų. Vaikai apsirengę 
baltai.

Per sodą, per verandą jie 
atėjo iki sodo durų ir pasibeldė. 

Šeimininkas duris atidarė ir pri
ėmė šią nakties procesiją.

Jie visi prie durų išsirikiavo, 
nusilenkė ir tuoj užgiedojo vo
kiškai — Stille Nacht, heilige 
Nacht.

Visi svečiai taip pat stovėjo ir 
stebėjo šiuos angeliukus ir vy
resniuosius. Tai buvo šios vilos 
šeimininkų vaikai ir jie patys. 
Paskui dar giedojo kitas kalėdi
nes giesmes.

Tada vienas su krepšeliu 
apėjo visus ir apdalijo kalėdi
niais pyragaičiais, saldainiais. 
Visa tai buvo padaryta pagal jų 
tradicijas.

Visi ten buvę jautė pakilią 
Kalėdų nuotaiką. Šventiška, 
gražu, jauku. Degė eglutė, vėl 
skambėjo giesmės. Vaikam buvo 
atneštos jau mūsų šeimininko 
dovanos — saldainiai, šokoladas, 
gal ir kokie žaislai, jei tuo metu 
buvo galima tokių gauti. Atėję 
buvo pavaišinti ir lietuviškais 
Kūčių valgiais.

Kūčių vakaras skubėjo, ir an
geliukai su savo žvaigžde išėjo 
tuo pačiu keliu — per verandą, 
per sodą į gatvę.

Tada šeimininkas kan. F. Ka
počius pakvietė visus į Bernelių 
mišias. Čia pat trečiame aukšte 
buvo įrengta nedidelė koplytė
lė. Ten buvo labai jauku. Kan. 
Kapočius pasakė jautrų pamoks
lą. Visus pasveikino su šventėm.

Tai buvo nuostabi Kalėdų 
naktis. Bet mūsų kalėdinis 
džiaugsmas dar tik prasidėjo.

(Bus daugiau}
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.
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SVEIKINAME!
Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų — D)75 

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

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

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas
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Kristaus Gimimo šventėje

ŠV. KAZIMIERO
kunigai

Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

nuoširdžiai sveikina

PARAPIJOS

Los Angeles, Calif.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

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

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

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

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y. ,

sa.čjrskjvi -sąSi szšįrss&Krjįj

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Ncw Britain, Conn.
I

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas
Kun. VLADAS KARALEVIČIUS

ŠV. TREJYBES PARAPIJA 
Ncvvark, N. J.

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. P. BULOVAS, klebonas
Kun. J. PAKALNIŠKIS
Prel. J. BALKUNAS, P.A., klebonas emeritus 

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

ft.

t;

Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, 
sulaukus

Šv. Kalėdų ir Nauiuių Metų

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

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

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS 
klebonas

Kun. HENRY W. BALCHUNAS
Kun. PAULIUS P. SABULIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
VVaterbury, Connecticut

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Hartford, Connecticut

Kalėdų švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. V. DABUŠIS, klebonas

s
Kun. J. KINTA, kleb. emeritus 

Paterson, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. A. ŽEMEIKIS

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki
Kun. PETRAS KMITA, klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

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

Rochesterio Šv. Jurgio lietuvių parapija
Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran
ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nasliua. N. H.

ristos
T. JUSTINAS VAŠKYS, O.F.M.
T. GABRIELIS BALTRUŠAITIS, O.F.M.
T. LIUDVIKAS VĖŽELIS, O.F.M.
Kun. ANTANAS PETRAUSKAS

$

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

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

. Kun. PRANAS I. JARAŠKA 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALFONSAS B. JANUŠONIS 
klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lavvrence, Mass.

*

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

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS
Elizabeth, N. J.

Kun. ANASTAZIJUS VALANČIUS

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. E.A. VVASSEL
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
klebonas

Lovvcll, Massachusetts

Kristaus gimimo šventėj
/

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

Sveikindamas'' savo parapijiečius linkiu linksmų
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS 
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

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

ir geradariams bei pažįstamiems
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 

klebonas
Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS

Norwood, Massachusetts

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

Putnam, Conn.

Maloniai sveikinu visus parapijiečius
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pcnnsylvania

Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS 
klebonas

Kun. JONAS KLIMAS
NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts

fI

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, M.I.C.
Kun. BENJAMINASUŽDAVINIS, M.I.C.

Nuoširdžiai linki Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

Šv. Kazimiero parapija 
VVORCESTER, MASS.

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

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

ŠV. KAZtMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

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

Brockton, Massachusetts

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

Kun. RAYMOND B. YUSKAUSKAS, klebonas 
ŠV. ANTANO PARAPIJA 

Ansonia, Conn.
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BETLIEJUS — 
DUONOS NAMAI

X 1

(atkelta iš 3 psl.)

daugiau paguodos, negu kas 
kitas pasauly.

Motina Teresė
Teresė gimusi 1910 iš albanų 

tėvų Jugoslavijoj. Būdama 12 
metų amžiaus, 1928 įstojo į Lo- 
reto ordiną Airijoj. To ordino 
seserys darbuojasi misijose In
dijoj. 17 metų ji mokytojavo vie
nuolyno mokykloj Kalkutoj. Ke
lionėj į Darjeeling rekolekcijas 
1946 motina Teresė “išgirdo 
balsą, kad paliktų viską ir sektų 
Kristum miesto padugnių kvar
taluose, tarnaudama jam tarp ne
turtingųjų”.

Pop. Pijui XII patvirtinus, 
1950 ji įsteigė “Labdarybės mi
sionierių” kongregaciją. Kalku
tos miesto valdžia 1952 norėjo, 
kad motina Teresė eitų į gatves 
ir darbuotųsi tarp badaujančių 
bei mirštančiųjų miesto gatvėse. 
Šiuo metu minėtoji kongregaci
ja turi per 80 neturtingiesiem 
skirtų namų trylikoj šalių. Vie
nas iš tokių namų yra atidary
tas Bronxe, N.Y.

Motina Teresė yra pasakiusi: 
“Mūsų darbas yra žmonėm, ku
rie užmiršo, kaip reikia šypso
tis, kurie užmiršo žmogišką jaus
mą. Kartą aš nuėjau pas vieną 
indų šeimą, kuri badavo, ir nu
nešiau jiem ryžių. Iš anksto jau 
žinojau, kad šeimos motina pusę 
tų ryžių atiduos kaimynam 
— musulmonų šeimai. Ji sakė, 
kad ‘jie taip pat yra alkani, 
kaip ir mes’. Aš tikiu, kad mum 
reikia beturčių tiek daug, kiek 
mes jiem esam reikalingi. Ge
riau turėkim ryšius su jais.”

Motinai Teresei prisiminti 
Philadelphijos miestas pavadino 
vieną gatvę “Sidevvalk Saint’s 
of Calcutta.”

Taip pat eucharistinio kong
reso metu Philadelphijos miesto 
centre buvo pastatyta žmogaus 
ūgio bronzinė Kristaus figūra, 
kad dvasiškai labiau suartėtų 
katalikų ir kitų krikščionių 
bendruomenės. Net JAV prezi
dentas Fordas kongreso uždary
mo dieną, dalyvaujant 300,000 
tikinčiųjų, tąja suartėjimo proga

PHILADELPHIA, PA.
Mokyklos kalėdinė eglutė
Tradicinė lituanistinės Vin

co Krėvės mokyklos kalėdinė 
eglutė buvo suruošta gruodžio 
12. Šv. Andriejaus bažnyčioj mi
šias aukojo ir pamokslą pasakė 
prel. K. Dobrovolskis iš Romos 
Po pamaldų rinkomės į salę. 
Čia išvydom didžiulę, įvairiai 
papuoštą eglutę.

Scena margai dekoruota vaidi
nimui, pavadintam Susitikimas 
Mėnulyje. Jį parašė Z. Visockie- 
nė. Pasigirdus keistiem garsam, 
iš raketos į Mėnulį išlipo savo
tiškais drabužiais apsirengę iš 
Marso atkeliavę vaikai. Netru
kus su triukšmu nusileido ir Že
mės vaikai. Žemės vaikai pasa
koja apie savo planetos grožį, 
vandenis, mokyklas. Marso vai
kai apgailestauja, kad jie viso 
to neturi. Žemės vaikai bando 
mokyti Marso vaikus. Ateina 
Kalėdos, suspindi eglutė, ke
leiviai keičiasi dovanomis ir su 
raketomis grįžta į savo planetas.

Vaidintojai gerai mokėjo savo 
roles, gražiai tarė lietuviškus 
žodžius. Tai vaizdelio režisorės 
mokytojos Romos Česonienės 
nuopelnas. Dekoracijas ir kos
tiumus paruošė R. Česonienė, 
N. Kailienė, B. Gailienė, Bin
kienė ir Jacono. Vaidino: Birutė 
Šnipaitė, Rima Pliuškonytė, Jo
lanta Česonytė, Tomas Danta, 
Regina Radikaitė ir Vincas Kai
lis. Raides vaizdavo: A. Botyriū- 
tė, A. Dainoraitė, M. Jacono, R. 
Jacono, T. Jacono, L. Kailytė, 
R. Karaškaitė, P. Kazakaus- 
kas, R. Krušinskaitė, A. Ma- 
tijošaitytė, J. Matijošaitis, 
M. Matijošaitis, D. Šiugždaitė, 
E. Sušinskas, L. Vigelis ir L. 
Zerr.

Atvykus Kalėdų seneliui, dar
želio, I-mo, Il-ro skyriaus ir pa- 
gelbinės klasės mokiniai suvai
dino kalėdinėm nuotaikom pri

Motina Teresė, pagarsėjusi 
savo labdaros žygiais

įdėmiai pacitavo ir pabrėžė 
“Šv. Pranciškaus taikos maldos” 
žodžius.

Kristaus figūrą sukūrė ameri
kiečių skulptorius W. Erle- 
bacher. Jo skulptūra remiasi 
sena tradicija, kuri šiandien ne 
taip dažnai užtinkama. Bebarz
dis Kristus aukoja sulaužytą 
duoną, simbolizuojančią dvasinį 
maistą, katalikų priimamą šven
tojoj komunijoj. Figūrą iš šonų 
puošk kviečių pėdų guba ir vy
nuogių kekė — tai maistas žmo
gaus kūnui.

Duona yra šventa
Septynerius metus jis buvo 

toli nuo savo mylimos parapijos 
bažnyčios. Po savo atvykimo į 
KZ jis tuojau buvo paskirtas į 
bausmės kuopą. Priežastis? “Ši 
tabernakulo blakė privalo moky
tis dirbti!” — pasakė jaunas SS 
vyrukas, kurio darbas buvo be
ginklį kankinti. Paskiau jį daž
nai mušdavo, žiauriai plakdavo 
iki kraujo. Taip suardė jo svei
katą, ir jo plaukai pražilo.

HTj 19|45 pavakarį) po septynerių 
ilgų metų;1 jis1 grįžo atgal į savo 
bažnyčią. Jo eisena buvo varga
na. Kai iš tolo išvydo savo baž
nyčios bokštą, akys pasruvo aša
romis . . . Akimirką staptelėjo ir 
pasilenkė prie senos sudžio
vusios duonos plutelės, kurią, 
gal būt, koks vaikas, nekreipda
mas dėmesio, numetė į purvą.

taikytą vaidinimėlį, parašytą 
mokytojos Rimos Mironienės. Į 
šį vaizdelį buvo įpinta nemaža 
dainų. Po vaidinimo senelis vai
kučius apdovanojo ir pasidžiau
gė, kad Philadelphijoj rado daug 
gerų lietuvių vaikų.

Vaidinime dalyvavo virš 20 
veikėjų. Vaikučius scenai paruo
šė mokytojos: M. Sušinskienė, 
R. Mironienė, D. Pliuškonytė. 
Vaidinimų pranešėjomis buvo 
Nida Gailaitė, Aušra Gečytė ir 
Danutė Surdėnaitė. Techniškai 
eglutės papuošimui talkino A. 
Česonis, P. Dainora, G. Dragū
nas ir J. Zerr.

Romas Botyrius, tėvų komite
to pirmininkas, padėkojo vaikam 
už gražų pasirodymą, mokyto
jom už įdėtą darbą, tėvų ko
mitetui už vaikučių paruošimą 
ir svečiam už atsilankymą.

Kalėdų eglutė suteikė daug 
džiaugsmo mažiesiem, jų tėve
liam ir visiem dalyviam. Tai 
nuopelnas darbščiųjų mokytojų 
ir rūpestingosios Vinco Krėvės 
šeštadieninės mokyklos vedėjos 
Teresės Gečienės. — B.V.

— Vilius ir Edą Bražėnai, 
gyveną FortMyers, Fla., jau ket
virtą kartą (1976 lapkričio 4) 
turėjo progą vietiniam laikrašty 
net pirmam puslapy pravesti 
platų straipsnį okupuotos Lie
tuvos klausimais.

— JAV ir Kanados Lietuvių 
Jaunimo Sąjungų tarybų narių 
suvažiavimas įvyks gruodžio 29- 
31 Detroito priemiesty, South- 
fielde, Dievo Apvaizdos lietu
vių parapijos Kultūros Centre, 
25335 W. Nine Mile Rd., South- 
field, Mich. 48075. Tel. 313 356- 
9721.

Darbininkas — geriausia šven
čių dovana!

“Duona yra šventa”, — jis sau 
galvojo, kadangi jis užtektinai 
Dachau KZ kentėjo badu, — 
“duonos negalima palikti gulin
čios ant kelio purve . . .”

Daug žmonių pro jį praėjo. 
Vieni jį sveikino, nes pažino, 
kad jis yra kunigas; daugumas gi 
jam atrodė svetimi.

Taip grįžo iš Dachau KZ Lin- 
zo vyskupijos Austrijoj klebonas 
Leopold Arthofer.

Kas buvo karo metu Vokieti
joj, suprato ir žinojo, kad ten 
tada “duona buvo šventa ir re
tenybė”.

Aš daugiau nebenorių alkti
Ar kada žmogus pagalvoja, 

kaip toji kasdienė duonos rieku
tė nuo jau prinokusio grūdo iki 
mūsų kąsnelio yra pagaminta? 
Ar žinom, ką iš tikro reiškia 
ta duonos riekutė, kai jos netu
rim? Klauskim tuos, kurie turė
jo dieną naktį gyventi nevilty ir 
nežinioj. Kai jie apie tai pasako
ja, iš jų lūpų veržiasi žodžiai: 
“Aš daugiau nebenoriu alkti”.

-o-
Kalėdos krikščioniškai yra ge

ros valios žmonių šventė. O ką 
gi reiškia gera valia? Kai vieni 
būna pertekę, o kiti kenčia alkį, 
ar tai yra geros valios įrody
mas?

LIETUVIŲ TELEVIZIJA
ŠVENČIA DEŠIMTMETĮ

“Lietuviai Televizijoj” (LTV} teigimu (jis yra TV skelbimų
programa Chicagoj prasidėjo 
1966 kovo 26. Dešimtmečio su
kakčiai paminėti sausio 8 puoš-. 
nioj Condęsa dėl Mar salėj LTV 
vadovybė ruošia iškilmingą 
banketą. Programos atlikti at
vyksta akt. V. Žukauskas, sutikęs 
savo honorarą paaukoti lietuvių 
televizijos išsilaikymui.

Kadangi ruošiamasi šią su
kaktį paminėti iškilmingai, tad 
lapkričio 24 Siutų TV studijon 
buvo sukviesti . visuomenės ir 
spaudos atstovai. Pranciška Šlu- 
tienė ir LTV pradininkas Ana
tolijus Šlutas papasakojo apie 
ruošiamą minėjimą ir prabėgu
sio dešimtmečio vargus bei 
džiaugsmus. Vis dėlto galim pa
sidžiaugti lietuvių užsispyrimu 
ir sugebėjimu šią programą tęsti 
daugiau kaip 10 metų, kai tuo 
tarpu gausesnių tautinių grupių 
Chicagoj, kaip tai vokiečių, airių 
ir kitų, programos, nepajėgda- 
mos išsilaikyti, užsidarė.

Dešimtmečio minėjimui LTV 
vadovybė į garbės komitetą pa
kvietė gen. kons. J. Daužvardie- 
nę, PLB valdybos pirm. B. Nainį, 
Altos pirm. dr. K. Bobelį ir LF 
pradininką dr. A. Razmą. Į or
ganizacinį darbo komitetą jun
giasi visa valdyba su talkinin
kais, iš viso apie 30 asmenų.

Lietuvišką programą spalvota
me ekrane dabar matom kiek
vieną sekmadienį, 8:30-9:00 v.v., 
per WCIU-TV 26 kanalą. Už 
pusvalandį transliacijos stočiai 
mokama 400 dol. Programos va
dovas Šlutas, visa valdyba bei 
programų atlikėjai dirba be atly
ginimo. Tačiau, kai programoj 
dalyvauja unijistas muzikas, 
akompaniatorius ar kt., pagal 
unijos nustatytas taisykles jam 
privaloma - mokėti atlyginimą. 
Stočiai už “orą” ir įvairiom 
administracinėm išlaidom per 
metus reikalinga sutelkti apie 
30,000 dol. Maždaug pusė tos 
sumos surenkama iš skelbimų, 
o kita dalis — iš aukų, pramo
gų ir kt. Mūsiškėmis akimis 
vertinant, tai nemaža suma pi
nigų. Bet ji yra minimaliausia, 
kad ta programa galėtų egzistuo
ti. A. Šluto paaiškinimu, vienos 
programos atlikimui buvo gali
ma išleisti tik 44 dol. Taigi, kai 
nėra programom didelių kapita
lų, negali gi jos Luti ir aukšto 
lygio. Tačiau lietuvių televizija 
mūsų tautiniam prestižui vis 
dėlto duoda gerų kreditų. Be lie
tuviškų programų ekranuose, 
amerikinėj milijoninio tiražo 
spaudoj išspausdinimas “Lith
uanian TV” amerikiečiam ir ki
tiem pasako apie mūsų kultū- 
rinę-organizacinę veiklą, suge
bėjimus bei egzistenciją.

Palyginimui verta dar pažvelg
ti į didžiųjų TV stočių pajamas 
iš skelbimų. Anatolijaus Šluto

Prie Kristaus gimimo grotos dega votyvinės lempos. Žmo
nės atėję bučiuoja šventą vietą.

profesijoj}, didžiosios TV stotys 
už lokalinius skelbimus ima 600- 
3000 dol. O kai programos su 
skelbimais eina per visą Ameri
ką (“network”}, jau būna pasa
kiškos sumos. Pvz., kai buvo ro
domas filmas “Gone with the 
VVind”, toj transliacijoj vienos 
minutės skelbimas kainavo 
220,000 dolerių (!} ir visi skel-

CHICAGO, ILL.
Vakaronė su rašytoju Edvardu 

Cinzu Jaunimo Centro kavinėj 
vyko lapkričio 26. Svečią prista
tė T.A. Antanaitis, gausiai susi
rinkusiem kultūrininkam pa
pasakodamas rašytojo biografi
jos apybraižą ir apibūdindamas 
jo literatūrinę kūrybą. E. Cinzas 
skaitančiai publikai žinomas 
premijuotu veikalu “Brolio My
kolo gatvė”. Jis dabar vėl lai
mėjo Montrealio akademinio 
sambūrio premiją už romaną 
“Raudonojo arklio vasara”. Šios 
knygos bus išleista ir antroji da
lis. Paskaitė savo novelę “Mer
gaitė su apelsinu”. Pasisakė, kad 
rašo romaną “Mėlynasis žydas”, 
kur bus išryškinta žudomų žy
dų tragedija getuose. Autorius, 
humaniškumo vedamas, nori 
literatūriškai pavaizduoti žy
dų tragediją. Savo pokalby pa
reiškė, kad jo kūrybai įtakos ne
turi jokia literatūra ir kad jo 
kūrybai neatsiranda sunkių pro
blemų. Jis daugiausia stebįs 
žmonių gyvenimo įvykius, įjuos 
gilinasi ir temperamento pagau
tas daugiausia rytais rašo, ir iš
kilusios problemos savaime iš
sisprendžia. Rašytojas padėkojo 
vakaronės rengėjam Santarai- 
Šviesai, pasidžiaugė Chicagos 
lietuvių gausa ir kultūrine veik
la. Vakaronė praėjo nuotaikingoj 
pasikalbėjimo dvasioj. Vėliau 
autorius autografavo daugelio į- 
sigytą jo naujausią knygą.

Kražiškiai paminėjo 83 metų 
Kražių skerdynių sukaktį. Lap
kričio 27 Jaunimo Centro kavi
nėj į pobūvį susirinko buvę 
Kražių “Žiburio” gimnazijos 
mokiniai. Pranas Razminas skai
tė paskaitą apie Kražių “Žibu
rio” gimnaziją. Apolinaras Bag
donas paskaitė žemaičių tarme 
eilėraščių. Buvo ir puiki vaka
rienė. Lapkričio 28 buvo pamal
dos už Kražių kankinius lietu
vių jėzuitų koplyčioj. Mišias 
koncelebravo trys kunigai. Po 
pamaldų Jaunimo Centro sodely 
buvo pašventintas kryžius Kra
žių kankiniam atminti. Salėj vy
ko iškilmingas minėjimas. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. Petras Pat- 
laba. Paskaitą skaitė ir atitinka
mus Kražių ir istorinių įvykių 
vaizdus rodė prof. dr. Jonas Pu- 
žinąs. Meninę programos dalį 

bimai be vargo buvo išpar
duoti. O lietuvių televizija 
pradėjo jau antrąjį dešimtmetį 
su metine sąmata, prilygstančia 
net mažiau kaip pusvalandžio 
garsinimui lokalinėj TV progra
moj. Ir su šia kuklia suma tęsia 
savo egzistenciją.

Dar pažymėtina, kad daugiau 
kaip prieš dvejus metus lietuviš
koji televizijos programa pasi
dalinta su Jaunimo Centru. Kas 
antrą sekmadienį kun. Algiman
tas Kezys, SJ, įdomiai atlieka sa
vo vedamą programą.

J. Šlajus

atliko I. Motekaitienės studijos 
dainininkės: Zita Petkevičienė 
ir Aušra Baronaitytė. Jos padai
navo nuotaikingų dainų ir due
tų. Tadas Rūta padainavo operų 
ištraukų ir “Reguiem mano 
draugams” — G. Gudauskienės. 
A. Bagdonas paskaitė žemaičių 
tarme savo sukurtų eilėraščių. 
Kražiškiai gausiai lankėsi abi 
dienas visuose renginiuose. Kra
žių skerdynių minėjimą reikia 
laikyti visais atžvilgiais pasi
sekusiu.

Balfo vajus šį rudenį sėkmin
gai baigtas lapkričio 28. Lietu
vių evangelikų Tėviškės parapi
jos salėj susirinko apie 100 Bal
fo talkininkų ir aukų rinkėjų. 
Chicagos apskr. pirm. Valerijo
nas Šimkus pasveikino susirin
kusius. Sukvietęs garbės prezi
diumą, pirmininkauti pakvietė
K. Čepaitį ir sekretoriauti A. Ka
reivą. Invokaciją sukalbėjo Tė
viškės parapijos klebonas kun. 
A. Trakis. Sveikino vajaus blo- 
bėjas F. Zogas, Altos vicepirm. 
kun. A. Stašys. Balfo centro 
valdybos pirm. Mariją. Rudienė, 
įvertindama balfininkų atliktą 
didelį darbą, dėkojo pirm. V. 
Šimkui už vajaus pravedimą, au
kų rinkėjam už pasiaukojimą ir 
aukotojam už aukas. Raštu svei
kino Lietuvos gen. konsule J. 
Daužvardienė ir Chicagos Altos 
skyriaus pirm. Kristina Austin. 
Chicagos apskrities Balfo sky
rių vardų pranešimus padarė 
skyrių pirmininkai arba jų atsto
vai. Iš pranešimų išryškėjo, kad 
lietuviai vajaus rinkliavą nuošir
džiai remia ir jaunos šeimos na
riai jungiasi į Balfo šalpą. Ap
skrities valdybos iždininkas K. 
Kasakaitis pasidžiaugė, kad 
1976 vajaus metu surinkta 30,500 
dol., o kai kurie skyriai dar ne
atsiskaitė. Viską susumavus, bus 
surinkta daugiau, nei praėjusiais 
metais. Paskutinis kalbėjo pirm. 
V. Šimkus, dėkojo talkinin
kam, rėmėjam, spaudai, radijui, 
kun. A. Trakiui, vajaus globėjui 
F. Zogui ir visiem geros valios 
lietuviam. Pabaigai iškėlė klau
simą, kaip Lietuvių Bendruo
menė griaunanti B alfą, nes 
“Naujienose” net penkiuose nu
meriuose rašyta, kad LB norin
ti sugriauti Balfą. Balfo centro 
valdybos pirm. Marija Rudienė

VISUR*
— Altos 36-me suvažiavime 

sudarytoji Amerikos Lietuvių 
Tarybos valdyba gruodžio 10 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas dr. K. Bobelis, vicepirmi
ninkai: T. Blinstrubas, P. Dar- 
gis, dr. K. Šidlauskas, dr. VI. 
Šimaitis, dr. J. Valaitis; sekreto
rius kun. A. Stašys, iždininkas J. 
Skorubskas, finansų sekretorius 
Eug. Smilgys, protokolų sek
retorius A. Pakalniškis, nariai:
O. Baršketytė, P. Bučas, T. Ku- 
zienė, J. Pakalka, J. Talandis, 
E. Vilimaitė, Altos atstovas 
VVashingtone — dr. J. Genys. 
Naujas valdybos narys yra Pet
ras Bučas, buvęs Tautinės Są
jungos Chicagos skyriaus pirmi
ninkas, Chicagos universitete 
gavęs prekybos įmonių admi
nistracijos magistro laipsnį.

— Vytas S traukas vadovauja 
Australijos lietuvių tautinių šo
kių šventei, kuri įvyks Australi
jos lietuvių dienų metu, senųjų 
ir naujųjų metų sąvartoj.

— Vokietijos LB krašto valdy
ba sukvietė Lietuvių Bend
ruomenės darbuotojų suvažiavi
mą lapkričio 20-21. Tema “Lie
tuvių santykiai su kaimynais ir 
kitais svetimtaučiais” kalbėjo 
dr. Kajetonas J. Čeginskas. Sim
poziume dalyvavo dr. Alina Vei- 
gel-Plechavičiūtė, dr. Jonas Gri
nius ir dr. Jonas Norkaitis. Va
kare meninę programą atliko 
Violeta Rakauskaitė-Landienė ir 
Petras Odinis, fleitininkas, Va
sario 16-tos gimnazijos moki
niai, vadovaujami mokyt. Mary
tės Dambriūnaitės.

— Chicago, III., Jaunimo 
Centro salėj gruodžio 12 buvo 
rengiamasi demonstruoti filmą 
iš okupuotos Lietuvos tautinių 
šokių šventės. Prieš renginį 
protestavo Chicagos lietuvių vi
suomenė — prie Jaunimo Cent
ro piketavo 200 lietuvių su vir
šum, nešdami apie 70 skirtingų 
protesto plakatų.

— Čiurlionio ansamblio kon
certas paminėti 50 m. arkivysk. 
Jurgio Matulaičio mirties sukak
čiai bus sausio 22, šeštadienį, 7 
vai. vak. Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėj. Sausio 23 tas 
pats ansamblis giedos specialiai 
muz. A. Mikulskio eucharis
tiniam kongresui sukomponuo
tas lietuviškas mišias Nekalto 
Prasidėjimo par. bažnyčioj 
Brighton Parke.

— Pasaulio ir Amerikos Lie
tuvių Gydytojų Sąjunga ruošia 
suvažiavimą 1977 gegužės 27, 
28 ir 29. įSuvažiavimo 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.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: K. Kerelis, Palos Park, III.,
I. Baird, Oak Ridge, N.J. Užsakė 
kitiem: D.A. Bell, So. Yarmouth, 
Mass. — A. Balavich, N. An- 
dover, Mass. Sveikinam naujus 
skaitytojus ir dėkojam užsakyto
jam. Naujiem skaitytojam Darbi
ninko prenumerata pirmiem 
metam tik 10 dol. Atnaujinant 
Darbininko prenumerata visiem 
12 dol. metam.

atsakė: “Balfo niekas negriauna, 
visi lietuviai jį remia!”

Sugiedojus Lietuvos himną, 
meninę programos dalį atliko 
Tėviškės evangelikų parapijos 
jaunimas. Pasipuošę tautiniais 
drabužiais, padainavo dvi dai
nas ir pašoko du tautinius šo
kius. Programai vadovavo Vilija 
Jurkšaitytė. Balfo popietė baig

ta vaišėmis.
J. Kaunas
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KŪRYBINGIAUSIAS MŪSŲ
RAŠYTOJAS

Jurgiui Gliaudai 70 metų

Religinės muzikos koncertas

Jurgis Gliaudą, yra gana retas 
fenomenas mūsų literatūroj. Iš 
profesijos jis teisininkas, advo
katas. Bet tai nekelia nuostabos, 
nes rašytojų buvo ir teisininkų, 
ir gydytojų, ir agronomų. Nuo
stabus yra Jurgio Gliaudos pra
siveržimas ir išaugimas. Jis tik 
1945 pradėjo rašyti eiles ir vaiz
delius. Pirmų knygą jis išleido 
tik 1950. Tai buvo eilėraščių 
rinkinys — Avė America! Nuo 
to laiko jis kilo ir kilo, laimė
jo premijas, išleido gana daug 
knygų, reiškėsi visuose žanruo
se, aktyviai dalyvavo mūsų pub
licistikoj, prirašė daugybę 
straipsnių, knygų recenzijų. Tai 
nuostabus žmogui, tai vienas iš 
kūrybingiausių mūsų rašytojų.

Darbininko redakcija, norė
dama atžymėti jo 70 metų su
kaktį, bandė su juo padaryti 
pasikalbėjimą, bet sukaktuvi
ninkas išsisuko iš tos situacijos. 
Jįs nemėgstąs pasikalbėjimų — 
interview! Drauge savo laiške 
jis suteikė kai kurių žinių apie 
save ir savo kūrybą. Tai dabar 
tenka kitaip apžvelgti jo gyveni
mą ir jo kūrybos derlių. Apžvelg
ti galime tik trumpai, nes ta kū
ryba plati ir gausi. Jos plates
nis nagrinėjimas pasidarytų 
gana keblus šio laikraščio rė
muose. O jis tokio apžvelgimo 
vertas, nes savo dinamika ir savo 
aktualumu yra vienas iš origina
liausių mūsų rašytojų, vienas iš 
kūrybingiausių.

-o-
Jurgio Gliaudos tikroji pavardė 

— Gliaudys. Taip jis buvo vadi
namas seniau, kai buvo su teisi
ninko toga. Atsidėjęs tik literatū
rai, jis atsisveikino su praeitim 
ir pasivadino — Gliaudą. Gliau
dą jis ir pasiliks ietuvių litera
tūroj ir visuomenėj.

Jam teko gimti Rusijoj, To- 
bolske. Tai buvo 1906 liepos 
14. Po I-mojo pasaulinio karo su 
tėvais grįžo į Lietuvą ir atsidū
rė Aušros gimnazijoj Kaune. 
Gimnaziją baigė 1926. Studijavo 
teisę, kurią Vytauto Didžiojo 
universitete baigė 1938. Ilgai 
tarnavo pašto valdyboj, o nuo 
1942 buvo advokatas Kaune. Ka
ro metu, 1944, pasitraukė į Vo
kietiją. Pokario metais gyveno 
Šveicarijoj. Į Ameriką 
atvyko 1947. Pradžioj buvo su

stojęs Detroite, o 1953 persikėlė 
į Los Angeles, kur ir dabar te
begyvena.

Premijų derlius
Tiesiog utopinį garsą jis susi

darė savo premijom. Išleidęs 
pirmąjį rinkinį 1950, jis 1951 
laimėjo Draugo dienraščio 
romano ptemiją už romaną 
Namai ant smėlio. Čia spren
džiama keršto problema ir vaiz
duojamas tragiškas vokiečiij liki
mas baigiantis pirmam pasauli
niam karui. Šis romanas buvo 
išverstas į anglų kalbą ir susilau
kė palankaus įvertinimo.

Nuo 1951 metų Gliaudą ima 
kilti ir kilti, reikštis visose for
mose. Čia jis rašo recenzijas, 
straipsnius, apžvalgas, čia nove
les, romanus, dramas. Iš viso 
parašė 20 knygų.

Romanų konkursų skelbėjai jį 
apdalijo septyniom premijom, gi 
novelių konkursų skelbėjai — 
trim. Tai premijų rašytojas, sėk
mingiausias premijų laimėtojas 
mūsų literatūroj.

Čia sužymim Draugo romano 
premijas.

Visiem buvo didelė staigmena 
ir nuostaba, kad jis ir 1952 
laimėjo Draugo premiją už žo- 
maną Orą pro nobis. Romane 
vaizduojama pirmoji bolševikų 
okupacija.

Toliau jis gavo Draugo premi
jas už romanus: Šikšnosparnių 
sostas — 1960, Delfino ženkle 
— 1966, Liepsnos ir apmaudo 
ąsočiai — 1969, Pagairė — 1975.

Laimėjo jis ir Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdžio romano konsursą 
už romaną Aitvarai ir giria. Ro
manas vaizduoja partizanų vei
kimą Lietuvoj.

Kitos knygos
Šalia premijuotųjų romanų jis 

išleido jų ir daugiau. Raidžių 
pasėliai (1955) vaizduoja knyg
nešių gyvenimą. Ikaro sonata 
(1961} — Čiurlionį liečiąs roma
nas, kur panaudota legenda apie 
Ikarą, pavaizduoti Čiurlionio 
gyvenimo epizodai, jo garbinto
jų nuotaikos.

Brėkšmės našta, išleista 1972, 
vaizduoja tris brolius, kurių vie
nas Amerikoj prasimušė į turtuo
lius, kitam nesiseka, o trečias, 
likęs sovietinėje Lietuvoje, į 
Ameriką atvyksta su sovietine 
misija. Knygoj kritiškai pažvel
giama į lietuvių kultūrinę ir tau
tinę veiklą.

Istorinės knygos
Atskirą grupę sudaro jo kny

Rašytojas Jurgis Gliaudą, kai šventė savo gyvenimo 60 metų 
sukaktį, su žmona ir sūnumi Jurgiu, kuris dabar yra baigęs 
teisę ir yra Amerikos kariuomenės teisininkas. Nuotr. L. Kanto

gos, kur medžiaga yra paimta iš 
netolimos istorijos arba aprašo
mas vieno asmens gyvenimas.

Didelio pasisekimo susilaukė 
jo Agonija. Išleistos net dvi lai
dos — 1965 ir 1970. Čia apra
šoma, kaip žlugo Lietuvos res
publika, vaizduojami istoriniai 
žmonės ir įvykiai.

Sunkiausiu keliu aprašo vieno 
žmogaus vaidmenį, Lietuvos 
valstybę kuriant ir organizuo
jant jos kariuomenę. Tas žmogus 
yra Mykolas Sleževičius.

Kai buvo Simo Kudirkos šuo
lis į laisvę, jis irgi parašė bele
tristinę knygą — Simas. Knygoj 
vaizduojamos visos aplinkybės, 
kaip tai įvyko, kodėl Simas bu
vo išduotas. Knyga buvo išversta 
ir į anglų kalbą.

Smulkieji pasakojimai
Smulkieji pasakojimai, nove

lės, yra sutelkti šiuose rinkiniuo
se — Gęstanti saulė (1954) ir 
Taikos rytas (1972). Į pastarąjį 
rinkinį įdėtos ir trys Dirvos kon
kursą laimėjusios novelės — 
Lošėjų rytas, Salia milžinų (vaiz
duojami Daukanto ir Valančiaus 
santykiai) ir Žaizdre.

Dramos
Jurgis Gliaudą rašo ir dramas. 

1955 Los Angelėj suvaidino jo 
dramą Tėviškėlė už kalnų. Su
vaidintos komedijos — Meilės 

pinaklis (1959), Kaukių balius 
(1965).

Parašė jis draminį veikalą ir 
apie Čiurlionį; vaidintas 1966 ir 
sukaktuviniais Čiurlionio me
tais (1975).

1974 suvaidino jo dramą Nak
tis.

Rašytojo pobūdis
Jurgis Gliaudą yra problema- 

tinis rašytojas. Pirmiausia jį su
domina problema. Ją giliai iš- 
mąsto ir imasi rašyti. Jis pažįsta 
romano sąrangą, jaučia žmogaus 
gelmes, tai ir jo romanai turi dra
matinę struktūrą. Veikėjai yra 
sukabinti vieni su kitais, įvairūs 
interesai juos suveda į sunkią 
likiminę grumtį.

Jis stebi platų gyvenimą ir iš 
jo imasi savo temas. Temos bū
na labai aktualios, kilusios iš 
šios dienos rūpesčių (Delfino 
ženkle). Paliečia ir lietuviškojo 
gyvenimo nykimą, nutautėjimą, 
dabartinio gyvenimo Lietuvoj 
konfliktus.

Kad pavaizduotum tokį gy
venimą Lietuvoj, reikia daug 
skaityti, grumtis su daugybe me
džiagos, atsirenkant sau tai, kas 
reikalinga.

Tai ir stebina, kaip rašytojas 
gali tiek daug parašyti, susidoro
ti su savo rašytojo virtuve, at
baigti tiek knygų.

Šv. Petro ir Povilo lietuvių 
parapijos bažnyčioj, Elizabeth, 
N.J., lapkričio 28 prie naujai at
remontuotų vargonų įvyko reli
ginės muzikos koncertas.

Koncerto atrakcija buvo talen
tinga jauna menininkė, Manhat- 
tano muzikos mokyklos auklėti
nė Alice Moliuškevičiūtė.

Prasmingą įžanginį žodį tarė 
kun. J. Pakalniškis, iškeldamas 
muzikos didelį vaidmenį mūsų 
žemiškame gyvenime.

Pradžioj jaunoji menininkė 
pagrojo J.S. Bacho Preliudą ir 
Fugą in B Minor ir J. Langiais 
4 dalių Suite Breve. Po to ėjo 
Juliaus Veblaičio smuiko solo: 
Bacho Sol stygos arija ir Haen- 
delio Largo. Jis yra versatilus 
vyras: geras gimnazijos vokie
čių kalbos mokytojas, galįs pa
groti pianu bei akordeonu, pa- 
smuikuoti ir, reikalui esant, pa- 
vargonuoti. Randa laiko daly
vauti ir kultūrinėj veikloj.

Neapsieita ir be solistų. Jų 
dalyvavimas labai pakėlė kon
certo meninę vertę. Tuoj pasigir
do plačiai žinomas uolus lietu
viškos muzikos veikėjas Liudas 
Stukas. Jis atliko A. Malotto 
“Tėve mūsų’’ ir savo naują kūri
nį “Iš Tavo rankos” (žodžiai B. 
Brazdžionio). Naujoji giesmė 
daugiau turi rečitatyvinio cha
rakterio, daugiau dramatinio po
būdžio, neturi ryškios melodi
jos. Akompanimentas irgi gero
kai naujoviškas, bet neišeina iš 
tonalumo ribų. Po to du nume
rius — L. Stuko Maldą ir Mo- 
zarto Aleliują — atliko rimtos re
putacijos akademike sol. Irena 
Stankūnaitė. L. Stuko Malda yra 
vykęs kūrinys, būtinai išspaus- 
dintinas ir paskleistinas viešam 
vartojimui. Solistai savo progra
mą baigė atlikdami pakilios nuo
taikos, koncertinio tipo Do- 
nizetti duetą “Avė Maria”.

Tolimesnėj koncerto eigoj 
mūsų debiutantė A. Moliuš
kevičiūtė atliko Mendelssohno 
4 dalių Sonatą ir D. Minor, 
op. 65, nr. 6. Grojant šio veika
lo pirmą dalį, vargonų registruo- 
tė visai netiko “Vater unser im

Šios sukakties proga sveiki
nam rašytoją Jurgį Gliaudą, lin
kime jam ir toliau taip sėkmin
gai rašyti, gilintis į dabartį, į jos 
problemas, į žmogų ir visa tai 
pavaizduoti naujuose kūri
niuose. (p.j.)

Himmelreich” minčiai. Visai čia 
nereikėjo vartoti 16 pėdų balsų. 
Atrodė, kad vietoj skaidrios dan
giškos karalystės lyg giliuose 
požemiuose tamsumoj vaikštai. 
Labai svarbu yra žinoti, kur ir 
kokią vargonų registruotę pavar
toti. Tai yra raktas į vargonų 
muzikoj meno paslaptingą pa
saulį.

Artėjant prie pabaigos, Vinco 
Mamaičio vadovaujamas para
pijos choras pagiedojo keturis 
kūrinius: Pr. Ambrazo Laimink, 
Dieve, žmoniją, kun. G. Šukio 
Ryto maldoj, kun. J. Čižausko 
Maldą ir L. Beethoveno Šven
tas (Sanctus). Choras buvo geroj 
pozicijoj, skambėjo švariai, turi 
chorinės kultūros, siekia subtilu
mo efekto, šilto spalvingumo. 
Muziko V. Mamaičio pastangos 
ir choristų pasiaukojimas davė 
gerų rezultatų. Choro giesmes 

vargonais palydėjo J. Stankūnas.
Pabaigai virtuoze atliko C. 

Francko Chorai in E. Major. Tai 
puikus kūrinys, bet ne vietoj bu
vo grojamas. Reikėjo su kokiu 
impozantišku, virtuoziniu vei
kalu, toccata ar panašiu užbaig
ti.

Po koncerto choro globėjas 
vietos klebonas kun. Petras Že- 
meikis viešai ir nuoširdžiai pa
dėkojo koncerto rengėjui Vincui 
Mamaičiui ir kitiem muzikam 
už talką, solistam už malonų 
dalyvavime, choristam už pasi
šventimą, repeticijų lankymą ir 
mieliem parapiečiam bei sve
čiam, moraliai bei materialiai 
parėmusiem vargonų taisymo 
fondą, ir visus pakvietė į parapi
jos salę vaišių.

Aplamai, šis religinės muzi
kos koncertas Elizabethe buvo 
žmonėm tikras dvasinis atsigai
vinimas, moralinis pastiprini
mas šioj žemiškoj kelionėj. Kar
tu tai buvo ir mūsų tautos gar
binga kultūrinė apraiška, nes 
koncerte turėjom amerikiečių 
bei kitataučių. Vienas žymus 
asmuo buvo net iš Brazilijos; 
tai Irenos Stankūnaitės vyro dr. 
J. Silvos drauggas, vyskupas 
Don Daniel. Jis savo sveiki
nimo žody pareiškė, kad lietu
vių tauta niekada nežus, turėda
ma tokias parapijas, chorus, 
aukštą kultūrą ir muzikos meno 
vertybes, kuriomis puošia savo 
vardą pasaulio arenoj. Buvo ir iš 
lietuvių tolimų svečių; tai p. P. 
Novazelskis su ponia, p.p. Ma
maičių draugai, atvažiavę iš Bos
tono. J. St.

MAŽIAUSIAS ANGELAS
VALENTINA ŪSELIENĖ

Lygiai prieš 1975 metus visas 
pasaulis ruošėsi didžiausiam 
įvykiui, koks tik galėjo ištikti 
žemėje ir danguje. Per daugelį 
amžių pranašai skelbė tą įvykį 
žmonėm, kad jie būtų tinkamai 
pasiruošę pasaulio atpirkėjui su
tikti. Taip pat ir danguje ėjo 
didžiausi pasiruošimai. Iš anks
to buvo nustatyta ir paskelbta, 
kurie angelai turės giedoti 
džiaugsmo himnus, kurie turės 
nuvykti pas piemenėlius ir ko
kiais žodžiais jiem pranešti 
džiaugsmingąją žinią. Taip pat 
buvo paskirti angelai, kurie ro
dys kelius trim karaliam, vyk- 
siantiem pasveikinti dangaus ir 
žemės Sutvėrėjo.

Nė vienam iš angelų neliko 
jokios abejonės ar minties dėl 
jam skirtos pareigos. Būdami be 
nuodėmės, jie su džiaugsmu 
pildė kiekvieną Visagalio Dievo 
norą. Tačiau ir jų tarpe buvo la
biau nusipelniusių, o taip pat ir 
mažesnių, kurie dar laukė progų 
įsiteikti savo Viešpačiui, ir buvo 
visai mažų, kurie buvo tik pra
dėję .savo angelišką paskirtį. 
Taigi tarp jų buvo vienas pats 
mažiausias. Jo sparnai, nors 
šviesūs ir baltesni už gulbės pū
ką, buvo dar nedideli. Jo galve
lę puošė tik maža kuokštelė auk
sinių garbanų, ir todėl jam buvo 
skirta tik vieta bendrame chore, 
ir tai pačioje paskutinėje eilėje. 
Be to, ir jo balselis dar nebuvo 
labai stiprus.

Mažasis angelas, kaip ir visi, 
buvo paklusnus ir atsidavęs 
Dievo valiai. Tačiau jo mažoj 
širdy augo ir brendo nenugali
mas troškimas. Nujausdamas ne
išpasakytai didelę Kristaus gimi
mo reikšmę, jis trokšte troško 
būti arčiau prie Dieviškojo Kū
dikio. Gal dėl to, jog ir jis pats 
buvo toks mažas, jį nenugalimai 
traukė būti ten pat, kaip nors 
padėti, pasitarnauti, kaip nors 
būti naudingu. Jo maža angeliš
ka širdis plakė sparčiau tik pa
galvojus apie bejėgį mažą sutvė
rimėlį, kuris, visos savo dieviš
kos didybės išsižadėjęs, gulės 
jaunos motinos glėbyje.

Būti ten arti jo, saugoti jį 
— atrodė jam kaip didžiau
sia laimė. Tačiau jis turė
jo taikytis su Dievo valia. 
Tai iškilmingai dienai artėjant, 
jis vis stengėsi būti arčiau Vieš
paties sosto ir visa savo šir
dimi maldavo ir troško tos malo
nės. Aišku, Dievas žinojo jo 
troškimą (gal, tarp mūsų kalbant, 
jis buvo jį jam net įkvėpęs). 
Ir todėl paskutinę dieną prieš 
Kristaus gimimą staiga maža
sis angelas buvo pašauktas prie 
Dievo sosto.

Suklupęs prieš Visagalį ir ne
drįsdamas pažvelgti į jo dieviš
kąjį veidą, mažasis angelas lau
kė sudraudimo. Tačiau Dievas, 
pakėlęs už smakro jo mažą gal
velę, staiga tarė:

— Tavo troškimas būti arčiau 

mano sūnaus yra toks didelis, 
jog aš nutariau suteikti tau tą 
malonę. Tu juk žinai, jog tą nak
tį ties Betliejaus prakartėle bus 
uždegta pati didžiausia žvaigždė. 
Jos spinduliai turės parodyti 
piemenėliam kelią, jos spindu
liai turės atvesti taip pat ir 
tris karalius. Ir aš dar nesu pa
skyręs nieko, kas tuos spindu
lius nugabentų tiksliai į jų pa
skirties vietą. Taigi tavo pareiga 
bus semti rieškutėmis tų spin
dulių sidabrą, pinti ilgas plonas 
gijas ir iškloti jomis Kūdikio 
Kristaus buveinę, nupinti iš tų 
gijų taką piemenėliam ir taip pat 
nuskaidrinti karalių kelią. Atlik
damas šį uždavinį, tu būsi ar
čiausia iš visų prie Dieviško 
Kūdikio.

Iš didelės laimės ir džiaugs
mo mažas angeliukas teįstengė 
tik suplakti savo puriais spar
nais, net neberasdamas žodžių 
dėkingumui išreikšti. Tačiau 
Viešpaties veidas staiga nuliūdo 
ir surimtėjo. Pamažu jis uždėjo 
ranką ant mažojo angelo galvos 
ir taip nuramino jį.

— Palauk, — tarė jis. — Aš 
jaučiu tavo džiaugsmą ir žinau, 
jog tau paskirtas uždavinys su
teiks tau didžiausią laimę. Bet aš 
turiu taip pat tau kitą uždavinį, 
kurį tų įvykdysi, nes tokia mano 
valia. Tu žinai, jog trumpas bus 
Kristaus, mano sūnaus, žemiškas 
gyvenimas. Tu žinai, kokia bran
gia kaina jis atpirks pasaulį — 
sunkiose kančiose turės jis mirti 
ant Golgotos kalno, išduotas tų, 
už kuriuos jis aukosis. Jam mi
rus, žiaurus kareivis perdurs ie
timi jo šoną, ir dieviškasis krau

jas bus išlietas. Tu turėsi surink
ti tą brangiausiąjį kraują į taurę 
ir atnešti prie mano sosto, kad 
auka būtų įvykdyta. Ar sutinki 
atlikti ir šitą uždavinį?! — pa
klausė Visagalis, nes tokia buvo 
jo valia, ir angelas turėjo su ja 
sutikti, kaip ir žmogus turi sutik
ti su Dievo valia, jei jis tikrai 
nori jam tarnauti.

Didelės krištolinės ašaros 
pabiro iš mažojo angelo iki šiol 
tokių laimingų skaidrių akių.
Nuleidęs galvą, jisai stovėjo ir 

kovojo su baime ir siaubu. Ar 
nebūtų buvę geriau pasilikti 
paskutinėje eilėje ir giedoti 
džiaugsmo himnus savo mažu 
balseliu. Tiesa, didžiulis 
džiaugsmas laukė jo, bet. . . su
rinkti Atpirkėjo kraują, žvelgti į 
jo kančios išvargintą, baisioje 
mirties agonijoje sustingusį 
švenčiausią veidą . . . Bet auka 
turės įvykti, nes kitaip nebūtų 
atpirkimo. Todėl ir jo aukojima
sis buvo neišvengiamas ir reika
lingas.

Mažasis angelas atsiklaupė 
nusižeminęs prieš Visagalio sos
tą, pareikšdamas tuo savo suti
kimą.

— Dabar eik, — ištiesęs ran
ką, tarė Viešpats. Ir viskas turėjo 
vykti pagal jo valią.

Iškilmingą Kūčių naktį maža
sis angelas darbavosi labai sun
kiai. Stropiai, su didžiausiu atsi
dėjimu pynė sidabrines šviesos 
gijas. Jis atvedė išsigandusius 
ir besimeldžiančius piemenis 
prie menkos prakartėlės. Jis ap
švietė taip pat prakartėlės vidų, 
išpindamas savo sidabrinių gijų 
tinklą ant šiaudais išklotų grin

dų, atsargiai apsupdamas visą 
Švenčiausio Kūdikio menką 
guolį, apšviesdamas jo jaunos 
motinos laimingą ir skaistų 
veidą. Išdrįso paliesti spindulių 
sidabru net Kūdikio papurusią 
galvelę . . . Ir jau, ak, tur būt, tik 
pasirodė jam ant Kūdikio lūpų 
sudrebėjo šypsena. Bet jis tikrai 
pastebėjo, kaip jo skaisčioji mo
tina pasilenkė daugiau į tų si
dabrinių gijų šviesą ir savo švel
nia ranka keletą kartų palietė 
tų spindulių rezginį, vieną kar
tą beveik užgaudama mažojo an
gelo sparną.

Ir buvo širdis tokia kupina 
džiaugsmo, jog jis net užmiršo 
tą paskirtį, kuri jo laukė ateityje. 
Ir taip pat su džiaugsmu jis atli
ko ir ilgą kelionę, atvesdamas 
tris karalius pagarbinti ir apdo
vanoti myra, auksu ir kodylais 
pasaulio Viešpatį.

-o-
Amžinatvės bėgyje tie trumpi 

trisdešimt treji metai, kuriuos 
Kristus išgyveno pasaulyje, mo
kydamas žmones, praskrido kaip 
viena trumpa akimirka.

Mažajam angelui atrodė, jog 
jis tik ką grįžo, atlikęs savo 
džiaugsmingą uždavinį, ir jog jo 
net maži sparneliai nespėjo pa
ilsėti, kaip staiga dangus ir žemė 
sudrebėjo, nes Golgotos kalne 
ant kryžiaus mirė pasaulio Atpir
kėjas . Aptemusi padangė paslėpė 
Jeruzalės atkalnes, žaibai trenkė, 
ir viesulas blaškė ir laužė me
džius, žemė drebėjo ir sproginė
jo, o didžiausioje Jeruzalės 
šventykloje sunkioji altoriaus 
užuolaida perplyšo pusiau.

Žmonės, apimti baimės, sku

bėjo užsidengę veidus, paliko 
Golgotos kalną. Po kryžiumi liko 
tiktai skausmo iškankintom šir
dim Kristaus motina, jo mylima
sis apaštalas Jonas ir Magdale
na, kuri savo šilkiniais plaukais 
buvo nušluosčiusi Kristaus ko
jas.

Kareivis žiauriu abejingu vei
du, aklas visiem stebuklam, ku
rie įvyko prieš jo akis, taikstė
si ilga ietim perdurti Nukry
žiuotojo šoną, kad pasitikrintų, 
jog jis yra miręs, ir kad tokiu 
būdu išsipildytų pranašystės ir 
Dievo valia.

Aukso taurę laikydamas savo 
drebančiose rankose, mažasis an
gelas su nusižeminusia ir alps
tančia širdim surinko Kristaus 
kraują.

Dabar jis vėl klūpojo prieš Vi
sagalio sostą. Jo uždavinys buvo 
atliktas — auka įvykdyta.

Priėmęs iš jo rankų taurę, 
Viešpats tarė:

— Tu prašei iš manęs džiaugs
mo, tavo prašymas ir buvo iš
pildytas. Nusižeminęs tu sutikai 
kitą paskirtį. Išgyvenai visą 
skausmą ir kančią, visa, kas bu
vo tau skirta. Štai pažvelk į sa
ve. Tu jau nebesi pats mažiau
sias angelas dangaus karalystė
je. Tavo sparnai užaugo, tavo 
spindintis rūbas yra čia vienas iš 
skaisčiausių. Džiaugsme skęsta 
širdis, ir jai jau yra atlyginta, 
bet tik skausme bręsta siela ir 
auga jos sparnai, tik skausmas ir 
kančia iškelia ir angelus ir žmo
nes į plačias aukštybes!

Taip tarė Viešpats, ir tai buvo 
tiesa, ir liks tokia iki amžių 
pabaigos.
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IŠ LAISVINIMO DARBO NESITRAUKSIM

Lapkričio 27-28 Philadelphi
joj vyko pirmieji naujosios JAV 
LB krašto valdybos posėdžiai. 
Svarstyta švietimo, spaudos, vi
suomeniniai, o rg ani z aci n i ai, 
kultūriniai reikalai.

Pirmąjį posėdį pradėjo nauja
sis pirmininkas Algimantas Ge
čys. Jis pastebėjo, kad ateiname 
dirbti ne dėl garbės, bet kad 
tikime Lietuvių Bendruomenės 
idėjų kilnumu. Veiklos kryptis 
kiek skirsis nuo V. Volerto, 
J. Gailos ir kitų buvusių pir
mininkų. Tačiau tikslas lieka tas 
pats: iš Lietuvos laisvinimo 
veiklos nesitrauksime. Bus ieš
koma kompromisų, bet principų 
neišduosime. Santykiuose su 
kitomis organizacijomis bus lai
komasi mandagumo ir santūru
mo. Kalbėdamas apie santykius 
su okupuotu kraštu, pastebėjo, 
kad ta problema visada iškils. 
Tiksliausia pažiūra, pasak kal
bėtojo, yra vadovavimasis White 
Plains konferencijoj mūsų veiks
nių padarytais nutarimais. Baig
damas pirmininkas pabrėžė, kad 
jo manymu LB turi aukštus idea
lus ir esanti geriausia organiza
cija išeivijos sąlygose. Ragino ją 
padaryti viena šeima, darniai su
gyvenančia,artimai bendradar
biaujančia ir kartu besiaukojan- 
čia.

Švietimo reikalai.
Bronius Juodelis, Švietimo ta

rybos pirmininkas, pastebėjo, 
jog naujoji Švietimo taryba šiuo 
metu yra formavimosi stadijoj. 
Kiekvienais metais veikimo gai
rės bus nustatytos vieneriem 
mokslo metam. Prašė suvažiavi
mo naujų sugestijų bei kritikos.

Švietimo darbas plačiu mastu 
vyksta šešiose srityse: planavi
me, koordinavime, inspekto- 
riavime, aprūpinime mokslo 
priemonėmis, mokytojų paruoši
me ir informavime. Veiks ketu
ri padaliniai su savo direkto
riais: specialiiį mokyklų ir kursų, 
aukštesniųjų mokyklų, pradžios 
mokyklų ir priešmokyklinio 
švietimo. Kad palengvinus in- 
spektoriavimą arba mokslo lygio 
priežiūrą, visa JAV teritorija su
skirstyta į tris rajonus, kurių 
kiekvienas turi savo inspekto
rius.

Informacijai leidžiamas žur- suvažiavimai, 
nalas “Švietimo Gairės”. Reikė
tų turėti švietimo leidinių komi
siją su specialistais. Tos komi
sijos pirmininkas įeitų į Švieti
mo tarybos sudėtį. Švietimo ta
ryba yra inkorporuota Illinois 
valstijoj ir vadinasi Lithuanian 
Educational Council.

Veikia trejopos mokyklos: 8, 
10 ir 12 metų. Reikia peržiū
rėti jų programas ir daryti su
derinimus.

Švietimo tarybos žinioj yra di
džiulis mokyklom skirtų knygų 
sandėlis. Pagal pardavimo kainą 
knygų vertė yra 87,000 dol. Pas 
knygų platintojus šiuo metu 
knygų yra už 17,000 dol. Švie
timo tarybos pirmininkas galvo
ja, jog būtų tiksliau knygas įver
tinti pagal savikainą. Knygos 
platinamos dviem būdais: tie
siog iš sandėlio ir per platinto
jus, kurių yra 16. Platintojų yra 
JAV-bėse, Kanadoj, Australijoj ir 
Anglijoj.

Mokyklų inspektoriavimas 
vienur vyko, kitur — ne. Švie
timo taryba kreips rimtą dėmesį. 
Ir toliau bus šaukiami rajoni
niai mokytojų suvažiavimai. 
Šiuo metu leidžiamas Bindokie- 
nės paruoštas vadovėlis. Tiki
masi, kad šis vadovėlis išspręs 
kai kuriose mokyklose pasireiš
kiančius trūkumus. Antrajam 
skyriui vadovėlį ruošia Plačas.

Baigdamas savo pranešimą,'B. 
Juodelis pastebėjo, jog, lietuviš
kam švietimui sušlubavus, LB 
darbo vertė sumažėtų pusiau.

j
i
I

Kristaus gimimo šventės palaima tesuteikia ramybės ] 
geros valios žmonėm, o Naujų Metų dienos teaušta šviesios, i 
viltingos ir bendruomeniniais darbais prasmingos. i

Telaimina Visagalis mūsų pastangas dėl ilgesnio tau- J 
tinio išlikimo ir tesutrumpina pavergtos Lietuvos kančias.

JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTYBIŲ 
LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KRAŠTO VALDYBA

Nutarta “Švietimo Gairių” tu
rinį bei paskirtį keisti ir pada
ryti prieinamą švietimu besido
minčiai visuomenei. Daryti žy
gių, kad būtų išlyginti K. Done

laičio mokyklos santykiai 
su Švietimo taryba. Į tary
bą įtraukti ir naujų žmonių. 
Kviesti mokyklų vedėjus į apy
gardų suvažiavimus su praneši
mais. Į mokyklų programą tu
rėtų būti įtraukta ir Lietuvos K. 
Bažnyčios Kronika, pokalbiai 
apie mūsų didvyrius, partizanus 
bei didžiuosius mūsų kultūri
nius įvykius.

Jubiliejaus minėjimas
Prieš 25 metus Hartforde 

buvo inkorporuota LB. Šis įvy
kis organizacijos gyvenime svar
bus ir ruošiamasi jį tinkamai pa
minėti. Minėjimas vyks Hartfor
de kovo 12. Bus akademija, 
koncertas ir priėmimas. Minėji
mo išvakarėse vyks Rytinio pa
kraščio LB suvažiavimas. Toks 
pats suvažiavimas bus ir Chica
goj sausio trečią savaitgalį.

Leidiniai
Aušra Zerr pranešė, kad prieš 

Vasario 16 pasirodys dr. Remei- 
ko redaguotas anglų kalba doku
mentinis leidinys, liečiąs lietu
vių tautos pasipriešinimą oku
pantui. Gruodžio pabaigoj bus 
spaudai baigtas ruošti metraščiu 
virtęs LB leidinys apie žmogaus 
teisių pažeidimą okupuotoj Lie
tuvoj.

Ateinančiais metais bus pra
dėtas leisti anglų kalba biulete
nis lietuviam, nebekalbantiem 
lietuviškai. Šį biuletenį reda
guos A. Budreckis su redakcine 
komisija. Prieš Vasario 16 minė
tas autorius paruoš taip pat ang
lų kalba informacinį lapelį apie 
LB ir brošiūrą apie Lietuvą. B. 
Raugo rūpesčiu bus atspaus
dinta su tautine ornamentika 
Lietuvių Charta.

Kiti reikalai
Iš B. Raugo pranešimo pa

aiškėjo, jog LB krašto valdybos 
žinioj yra 68 apylinkės, ku
rios paskirstytos į 10 apygardų. 
Yra numatyta įsteigti dar 7 apy
linkes. Bus ruošiami ir toliau 
apygardų bei apylinkių valdybų

Vėl bus vykdomas spaudos va
jus ir jam vadovaus R. Česonis. 
Spaudos mėnuo bus pradėtas 
Vasario 16 proga, kada sukaks 
50 metų nuo Lietuvos patriar
cho dr. J. Basanavičiaus, leidu
sio pirmą lietuvišką laikraštį 
“Aušrą”, mirties. R. Česonis 
pranešė, kad šiais metais Vasa
rio 16 proga gauta 22,696 dol. 
aukų.

Solistas A. Brazis iš Chica
gos dainuoja Los Angeles, 
Calif., Šv. Kazimiero parapi
jos atnaujintos salės atidary
mo bankete. Nuotr. L. Kanto

i
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Penktosios tautinių šokių 
šventės komiteto pirmininkas B. 
Juodelis detaliai pranešė apie 
šventės finansus. Apyvarta siekė 
125,000 dol. su viršum. Apy
skaitą komitetas spaudai pri
statys vėliau. Šventės pelnas lie
ka Tautinių Šokių Korporacijos 
sąskaitoj tautinių šokių menui 
puoselėti ir kitai šokių šventei 
rengti.

J. Gaila nurodė, jog yra šiokių 
tokių galimybių lietuviškiem 
reikalam gauti pinigų iš federa
linės valdžios. Kultūros tarybą 
Gaila yra numatęs sudaryti Bal- 
timorėj, nes ten jis išsikelia. 
Svarstyta Chicagos PLB archy
vo išlaikymo galimybės.

F. Andriūnas pareiškė, kad 
šiuo metu kasoj yra 30,356.05 
dol. Kultūros ir Švietimo tary
bos turi savo atskirus iždus.

M. Jakaitis pageidavo Chica
gos priemiesčiuose steigti nau
jas apylinkes, didinti valdybos 
žmonių skaičių, turėti LB apy
linkės atstovus lituanistinių mo
kyklų tėvų komitetuose.

Patvirtintas Mokslo ir kultūros 
simpoziumo statutas. LB atsto
vais naujai sutvertoj organizaci
joj bus M. Remienė ir M. Jakai
tis.

A. Gailiušis paruošė ir prista
tė krašto valdybos veiklos tai
sykles.

Svarstant santykius su laisvi
nimo veiksniais, pasisakyta už 
darbų derinimą ir ryšių palai
kymą. Nutarta pakartotinai 
kreiptis į Altą, siekiant atstovų 
pasitarimo su tikslu esamą įtam
pą šalinti ir veiklą derinti.

Br. Vaškaitis

JI BUVO SKIRTINGA
Aldonos Audronytės-Variakojienės 
dailės parodą aplankius
Chicagoj, Jaunimo Centre, 

Čiurlionio galerijoj, lapkričio 
12-21 turėjom progos arčiau su
sipažinti su tolima, iš Los An
geles atkilusia viešnia — dail. 
Aldona Audronyte-Variakojiene.

Į parodos atidarymą susirinko 
gausus būrys dailės mėgėjų, o 
kitomis dienomis ją aplankė ke
letas šimtų. Parodą rengė ir glo
bojo Dzūkų draugija.

Dailininkė buvo išstačius! 
penkiasdešimt savo kūrybos 
darbų, įvairaus formato ir dar 
įvairesnės tematikos.

Jau iš pirmo žvilgsnio žiūro
vas susitiko su skirtinga kūryba, 
įdomia tiek savo tematika, tiek 
ir forma bei spalvų žaismu.

Žvelgdamas į kūrinius, junti 
dailininkės gilų mąstymą, nuo
širdų gamtos grožio pajautimą. 
Kitur ji save išsako kosmose, 
kančios ir džiaugsmo pasauly. 
Priartėjusi prie realizmo, greitu 
šuoliu nuskuba iki abstraktizmo. 
Nepamiršta sugrįžti ir į savąją 
žemę, staptelia garsiose istori
nėse jos vietovėse. Ji atsklei
džia pasaulį pilna to žodžio pras
me.

Malonios, puikiai suderintos 
spalvos, įdomi kompozicija.

Kai baigi kelionę po šią me
no parodą, junti, kad turėjai pro
gos sutikti meno pasauly tikrai 
naują, skirtingą veidą.

Viešnia Chicagoj viešėjo pir
mą kartą. Manau, ji išsivežė 
šiltus ir malonius įspūdžius. Ne 
pro šalį po kurio laiko būtų 
vėl jai aplankyti Chicagą.

Dail. Aldona Audronytė-Va- 
riakojienė turi gerą meninį pa
siruošimą. Meną studijavo Los 
Angeles City kolegijoj, Choui- 
nard Art institute ir pas priva
čius mokytojus — V. Parkhurst, 
A. W. Smith, E. Ellif, B. Stutt- 
heit, G. Weidnour, J. Gregory, 
J. Atsakura, D. Hanna ir Kwok 
Way Lau.

Daugelį kartų yra dalyvavusi 
Los Angeles mieste tiek ameri
kiečių, tiek ir lietuvių suruoš
tose parodose. Trejų metų lai
kotarpy įvairiose parodose net 
septynis kartus buvo atžymėta 
pirmomis premijomis. Gavo 
penkias antrąsias premijas, dvi 
trečiąsias ir septynis garbės 
pažymėjimus. Orange County 
parodoj iš penkių kategorijų ji

Kompozitorius Vladas Jakubėnas prie darbo stalo

MIRĖ 
KOMPOZITORIUS 
VLADAS 
JAKUBĖNAS

Gruodžio 13 Chicagoj staiga 
mirė vienas mūsų iškiliausių 
kompozitorių — Vladas Jakubė
nas. Palaidotas gruodžio 18 Chi
cagoj.

-o-
Buvo gimęs 1904 birželio 15 

Biržuose. Muziką studijavo Kau
ne ir Rygoj. Pirmąjį savo kon
certą surengė 1928 Kaune. Ga
vęs švietimo ministerijos sti
pendiją, muziką gilino Berlyne. 
Studijavo kompoziciją.

Grįžęs į Lietuvą, dėstė Kau
no konservatorijoj. Drauge buvo 
ir liuteronų parapijos vargoni
ninku. Buvo ir daugelio koncer
tų akompaniatorius.

laimėjo keturias pirmas pre
mijas.

Plačiai reiškiasi amerikiečių 
tarpe, gražiai reprezentuodama 
lietuvius ir lietuvių menininkus 
bei meną. Ji yra Orange Art.As- 
sociation vicepirmininkė, Tora- 
na Art League parodų planavi
mo pirmininkė, Anaheim Art. 
Ass., Lagūna Beach Museum of 
Art ir Vilią Park Women’s Lea
gue Art pirmininkė.

Kai viešnia rengėsi palikti 
Chicagą, vieno pokalbio metu 

ji pareiškė: “Jum atvėriau savo 
minčių ir jausmų pasaulį. Kal
bėjau atvira širdim. Čia buvo 
mano gamtos, kosmoso, kančios 
ir džiaugsmo vizijos ir įvairių 
sielos išgyvenimų skalės, iš- nupirko šešiolika jos kūrybos 
reikštos spalvų ir formų pagalba, darbų. 
Priimkite tai, ar atmeskite . Jurgis Janušaitis

J. RYGELIO NUOTRAUKŲ PARODOJ

Gruodžio 4-5 Kultūros Židiny 
New Yorke buvo surengta spal
votų nuotraukų paroda. Tų nuo
traukų autorius—inž. Juozas Ry- 
gelis, anksčiau kaip fotografas 
buvęs žinomas tik artimųjų rate
lyje, dabar pasirodęs pirmą kar
tą viešai.

Paroda buvo įrengta posėdžių 
menėj. Čia patalpa nėra patogi 
parodom. Vienoj sienoj yra 
triukšmingas dail. J. Bagdono 
abstraktus paveikslas, o kita sie
na yra šildymo aparatas, su lan
gais. Visa tai buvo paslėpta, 
buvo užstatyta baltais skydais, 
kuriuos paprastai čia naudoja ir 
kitom parodom. Visos sienos 
buvo sulaužytos, banguojančios. 
Taip parodos plotis padidėjo.

Parodoj buvo sukabinta apie 
40 - 60 nuotraukų. Visos su 
paspartą, įrėmintos, pa - 
rengtos bet kur iškabinti. Į- 
rėminta skoningai, skoningai at
rinkta, sugrupuota. Kabinant 
ieškota ritmų, kad judesys per
eitų iš vieno skydo į kitą. Savo 
sutvarkymu ir savo iškabinimu 
paroda paliko gerą įspūdį.

-o-
Inž. A. Rygelis yra ištisai gam

tos stebėtojas. Pasitaiko kartais 
ir žmogus jo nuotraukoj, bet tas 
žmogus nėra jam charakterin-

Nuo konservatorijos laikų jis 
įsitraukė į muzikinę kūrybą. Yra 
sukūręs daugybę veikalų forte
pijonui, kitiem instrumentam, 
solistam, chorui, orkestrui. Jis 
buvo moderniai nuosaikus kom
pozitorius, pasižymėjęs minties 
aiškumu, logišku jos sprendimu.

Vi. Jakubėnas nepasitenkino 
tik savo kūryba. Jį traukė ir pla
tesnė visuomeninė veikla, ypač 
muzikinis gyvenimas. Atvykęs 
iš konservatorijos, jis tikrai rado 
lietuvišką visuomenę dar neiš
silavinusią muzikos atžvilgiu. 
Nebuvo spaudoj ir kritikos. Ir 
jis išėjo į sunkų žygį — kelti 
visuomenės muzikinį lygį, to
bulinti ir visus muzikus, atlikė
jus. Jis rašė recenzijas, rašė 
labai sąžiningai, atsidėjęs, pa
traukliai. Ir šia prasme Vlado 
Jakubėno reikšmė lietuvių tau- 
tąj yra labai didelė.

I

Dail. Aldona Audronytė- 
Variakojienė

Manau, kad Chicagos lietuviai 
visa tai priėmė šiltai ir gėrėjosi 
sutikę dar vieną kūrybingą savą 
dailininkę. O meno mėgėjai 

gas, nėra iškeliamas į pirmą pla
ną. Jis paliekamas kaip gamtos 
sudedamoji dalis ir taip įtvirti
namas į gamtos bendrą nuotaiką. 
Žmogus tarp tos gamtos pano
ramos yra tik maža dalelė.

Nuotraukose daugiausia do
minuoja gėlių žiedai, kurie daž
niausiai pagaunami kontrastiniu 
būdu — tamsiame fone. Ir tų 
žiedų, tų elementų nėra daug, 
kartais vienas ar du, kad sutelk
tų mintį ir kad ta mintis būtų 
dar aštresnė.

Mėgsta jis išvesti iš aštrumo, 
paskandinti lyg kokiame vande
ny; linijos ir kontūrai tirpsta, 
vienas su kitu maišosi, žaidžia 
šviesų ir šešėlių pluoštais.

Kartais jis įsismagina ir dar 
arčiau prieina su aparatu prie 
gamtos detalės ir čia pagauna 
įspūdingą ekspresionistinį ab
straktą.

Nuotraukose yra gana daug 
šviesos, gyvybės, bet ta šviesa 
nėra užakcentuota. Kai šviesa 
ryškėja prieš šešėlį, tai čia jis 
lyg vengia to aštraus šviesos ir 
šešėlių žaismo.

Jis pats sakosi, kad jo pa
veikslai primenatapybos darbus; 
konkrečiai primena ne moder
nius dabarties darbus, bet fla- 

(nukelta į 12 psl.)

I
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I

Marian Helm-Pirgo — ROY- 
AL DRAGOONS. Immortal 
Love. A Historical Novel of the 
Seventeenth Century. Iliustraci
jos ir žemėlapis — autoriaus. 
Išleido Bicentennial Publishing 
Corporation. New York 1976. 
Kietais viršeliais. Su autoriaus 
atvaizdu aplanke. 320 psl. Kaina 
9.95 dol. Užsisakant pridedama 
75 c. Gaunama leidykloj, 15 Ex- 
change Place, Jersey City, N.J. 
07302.

Aplanke pažymėta, kad lei
dykla šį romaną išleidžia prisi
minti pirmiesiem lenkų atei
viam, į Ameriką atvykusiem sep
tynioliktojo šimtmečio pradžioj, 
1608, taip pat ir vėlesniesiem 
tėvynainiam, kurie ne tik pasi
žymėjo nepriklausomybės kare, 
bet ir didžiai prisidėjo prie 
Amerikos kūrimosi.

Autorius knygą dedikuoja 
“milijonam žmonių, kilusių iš se
nosios Lenkų-Lietuvių Fede
racijos kraštų, ir jų naujom ge
neracijom; visiem, kurie dėl jų 
tautų pavergimo negalėjo grįžti į 
savo mylimąsias tėviškes; ir vi
siem, kuriem laisvė ir teisingu
mas nėra tušti žodžiai”.

Iš pateiktų biografinių bruožų 
sužinom, kad autorius yra pla
čiai reiškęsis kaip architektas, 
dailininkas ir rašytojas. Rašo 
lenkų ir anglų kalbomis.

Mantas Aukštuolis — THE 
EAGLE OF FREEDOM. The 
voice outside the Iron Curtain. 
Springdale, Conn. 1976. Pieši
niai prieštituliniam lape ir vir
šely. 156 psl. Kaina 4 dol. Leidė
jo adresas: M. Aukštuolis, 4 Eli
zabeth Avė., Springdale, Conn. 
06907.

Knygos turinys — nei šioks, 
nei toks. Iš rusiškojo komuniz
mo nelaisvės išsivaduojama 
minties perdavimo aparatu. Į- 
pinta ir daugiau keistenybių. 
Tai romanas be meninės tikro
vės.

Šiaipgi autoriaus intencijos 
yra geros. Įvade jis pasisako: 
“Knyga iškelia blogybes, esan
čias rusų politinėj sistemoj, kur 
pagrindinės civilinės teisės ne
egzistuoja ... Ši knyga iš tikrųjų 
yra perspėjimas kitiem, kad sau- 
gotųsi tironijos, ar ji būtų iš kai
rės, ar iš dešinės . . .”

LITHUANIA MINOR. A Col- 
lection of Studies of Her His- 
tory and Ethnography. Edited 
by Martin Brakas. New York, 
N.Y. 1976. Published by Lithua
nian Research Institute, Ine. 
Iliustruota nuotraukomis ir že
mėlapiais. Kietais viršeliais. 304 
psl. Kaina 15 dol. Gaunama šiuo 
adresu: Lithuanian Encyclope- 
dia Press, Ine., 395 W. 
Broadway, South Boston, Mass. 
02127.

Ši studijų kolekcija eina tre
čiuoju tomu leidinių serijoj, pa
vadintoj Studia Lituanica. Tai 
šešios studijos, liečiančios Lie
tuvos istoriją ir etnografiją. Ke
turios jų čia pateikiamos anglų 
kalba: Mažoji Lietuva tarptauti
nėse sutartyse (autorius — Jo
nas A. Stiklorius), Lietuvių ka
rei vija 16 šimtmečio Prūsų ar
mijoj ir Prūsų karalių potvar
kiai ir atsišaukimai lietuvių kal
ba (abiejų studijų autorius — 
Algirdas Budreckis), Mažosios 
Lietuvos antkapiai (Jurgis Gim
butas). Vokiečių kalba: Mažoji 
Lietuva Prūsų kartografijoj (Po
vilas Rėklaitis). Lietuvių kalba: 
Mažosios Lietuvos vietovardžių 
svetimėjimas XX amžiuje (Vilius 
Pėteraitis).

Autoriai — kompetentingi 
savo sričių žinovai. Tenka sutik
ti su knygos lydraščiu, rašytu 
angliškai, kad šios studijos yra 
originalios ir jų medžiaga įdomi 
ne tik istorikui, sociologui, et
nografui, kartografui ar politi
niam mokslininkui, bet ir pa
prastam skaitytojui.
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CHRISTMAS GREETINGS
MERRY CHRISTMAS 

LAS VEGAS 
DINER & RESTAURANT 

COMPLETE DINNER MENU FEATURING FRESH 
SEAFOOD DAILY, STEAKS CHOPS SPECIAL 
CHILDREN'S MENU BRING THEM ALONG CLUB 
LUNCHEON DAILY 11 AM TO 3 PM AFTER SHOVV 
BAGELS & LOX BREAKFAST 6 AM-11 AM OPEN 
6 AM TO 2 AM DAILY FRIDAY & SATURDAY 

OPEN 24 HOURS FOR YOUR CONVENIENCE 
CORNER OF KISSENA BLVD. AMPLE FREE 

PARKING 73-14 PARSONS BLVD., FLUSHING 
TELEPHONE 591-8317

MERRY CHRISTMAS
SNR AUTO CORP.

AFFIL S & R AUTO CORP. TOP PRICES LATE 
MODEL VVRECKS TELETYPE SERVICE COMPLETE 
LINE OF USED PARTS PARTS DELIVERED 
REMOVAL OF JUNK CARS Hl 4-5656 ALT. CALL 
251-1616 5601 FOSTER AVĖ. BROOKLYN. (NEAR 

KINGS HIGHVVAY)

MERRY CHRISTMAS

BROOKLYN SNOW EOUIP.
ĖST. 1929 AUTHORIZED SALES AND SERVICE 

TORO SNOVV-BIRD VVHEEL HORSE
REPAIRS ON GRAVELY GRAFTSMEN INTER- 
NATIONAL CUB REPAIRS ON JACOBSEN 
ARLENS HANS ECLIPSE OTHER PICK UP AND 

DELIVERY 258-1186 258-1133 1310 CONEY 
ISLAND AVĖ. (NEAR AVĖ. J)

MERRY CHRISTMAS
ENTENMANN’S BAKERY
FINE BAKE GOODS SINCE 1898 

VVHOLESALING TO SUPERMARKETS AND 
DELICATESSENS IN THE N.Y. AND L.l. AREA.

ALSO SERVING
CONN., N.J. AND PENNSYLVANIA

1724 FIFTH AVĖ., BAY SHORE, L.l.
516 273-6000

MERRY CHRISTMAS 
MASSAPEOUA 

AUTO SALVAGE INC.

i

r <

AUTO VVRECKING
PARTS FOR ALL CARS AND TRUCKS 

LATE MODEL VVRECKS BOUGHT & SOLO 
3TELETYPESTOLOCATEHARDTOGETPARTS 

“WE DELIVER ANYWHERE” 
541-8504

50 SUNRISE HWY. MASSAPEOUA 
(ACROSS FROM SUNRISE MALL)

Jrrr t T~>.!

MERRY CHRISTMAS
A & M FURS INC.

ALL VVORK DONE ON PREMISES 
STORAGE VAULTS ON PREMISES 

RESTYLING & REMODELING 
NEW GARMENTS CUSTOM DESIGNED 

READY TO VVEAR IN THE LATEST STYLE 
41-16 MAIN STREET FLUSHING, N.Y.

FL 3-5235

MERRY CHRISTMAS 
SOUTHSIDE AUTO CENTER 

123 Newark St.
So. Paterson, N. J.

201 279-6631
Master Charge — Bank Americard 

Accepted

I

MERRY CHRISTMAS
PASSARELLA 

PAINTING PAPERHANGING 
INTERIOR-EXTERIOR FREE ĖST. OUALITY VVORK 

609 858-6552

MERRY CHRISTMAS 
ZUCHETTES RESTAURANT 

OPEN 7 DAYS A VVEEK 
FINEST OF ITALIAN FOOD 

71 VVALNUT STREET MONTCLAIR, N.J.
201 744-4333

I MERRY CHRISTMAS 
FRENCHIE’S CLARKSON 

CYCLE SHOP INC OF CANARSIE 
"Known for Service & Courtesy for Over 30 
Years" Free Assembly Free Parking Hundreds of 
Bicycles on Display Raleigh, Peugeot Ross Atala 
Vista Astra Fuji and Many Others. Parts & Ac- 
cessorles, Repairs Whlle U Walt untll Closlng 
Wheels Straightened 10 Speed Repairs Our 
Specialty 929 E. 107th St. Flatlands Avė. In

Shopping Center (Nr. Starrett City) 272-7602 
Bank Americard Master Charge

MERRY CHRISTMAS
DAMIAN’S

7523 5TH AVENUE BROOKLYN 212-745-4550 
CHRISTMAS TIME IS HERE! VVITH PARTIES & 
SOCIAL LIFE NOBODY FEELS ON TOP OFTHINGS 
VVITH A BAD HAIRDO. SO CALL UPON US EITHER 
BY PHONE OR BY PERSON VVE'D LIKĘ TO 
MAKE YOU FEEL GOOD ABOUT YOURSELF. 
VVHICHEVER WAY YOU VVANT IT. WE CAN DO IT

YOUR SATISFACTION IS OUR GUARANTEE

MERRY CHRISTMAS
VVILLIAM T. GARDNER

OVER 23 YEARS OF EXPERIENCE LICENSED 
ALL BKLYN. VVATERPROOFING, CEMENT VVORK, 
STEAM CLEANING, RUBBISH REMOVAL, PAINT
ING BRICK VVORK PAPERHANGING STEAM 
CLEAN VIOLATIONS REMOVED 858-4828 858-

4397 324 CARLTON AVĖ 83 ROCKVVELL PL

i

MERRY CHRISTMAS 
AUTHORIZED RADIO 
AND T.V. SERVICE 

Color T.V. Antennas, Stereo and 
Appliances 503 East Grand Avenue 
Rahvvay, N. J. Phone: (201) 574-1524

MERRY CHRISTMAS
R. J. SEVERANCE 

HOME REMODELING 
COMMERCIAL, RESIDENTIAL, INDUSTRIAL, 

ADDITIONS, KITCHENS, REC. ROOMS PATIOS, 
PANELING, BASEMENTS, BATHROOMS, TILE, 

ALUM. STORM WINDOWS EXCELLENT 
RECOMMENDATION, REASONABLE CALL

609 547-8937 609 546-2981
i

MERRY CHRISTMAS
JEATH INC.

20030 West 230 Street 
Bronx, N.Y.

10463
VVarehouse Space Available

MERRY CHRISTMAS

S AND M 
JEVVELRY CO.

9 FRANKLIN STREET

NEVVARK 07102

MERRY CHRISTMAS
MONA LISA ITALIAN RESTAURANT 

SPECIALIZING IN ITALIAN AND SEAFOOD 
DISHES ALL DINNERS ARE COOKED BY CHEF 
BENITO OPEN 11 AM TO 1 AM. CLOSED TUES.

197 SMITHTOVVN BLVD., SMITHTOVVN, L.l.
CALL (516) 724-8955

MERRY CHRISTMAS
E.S.I.

300 NORTH AVENUE 
GARVVOOD, N.J.

CALL 201 276-6300

MERRY CHRISTMAS 
POCONO RESORT 

ENTERPRISES INC.
P. O. Box 353 

Clarks Summit, Penn.
Call 717 646-8896

MERRY CHRISTMAS
MARGARET O’NEILL REAL ESTATE

P.O. BOX 125 MAIN STREET EDGARTON, MASS. 
617 627-4886

COMMERCIAL & RESIDENTIAL PROPERTIES

MERRY CHRISTMAS 
MATTY’S AUTO BODY 
EXPERT COLLISION WORK 
24 HOUR TOVVING SERVICE 

1856 ROUTE 46, LEDGEVVOOD, N.J.
CALL (201) 347-9775

MERRY CHRISTMAS 
DOUG’S DIESEL 

COMPLETE SERVICE ALL MAKES AND MODELS
150 STATĖ HIGHVVAY NO. 10

HANOVER, N.J.
CALL 201 884-0622

MERRY CHRISTMAS
PAT FERRAGINE 

AUTO BODY REPAIRS

13 OLD BLOOMFIELD AVĖ., PINE BROOK 
NEVV JERSEY 07058 PHONE: 227-4063

MERRY CHRISTMAS
MILETTA 0ROTHERS INC.

MILLWRIGHT STEEL FABRICATION GENER/L
VVELDING 68 N. MAIN ST. CEDARVILLE, N.J.

08311 PHONE 609 447-4651 609 447-4652

MERRY CHRISTMAS
RELIABLE TRANSMISSIONS LTD.

THE AUTOMATIC TRANSMISSION OF 
PERFECTION ALL UNITS RECONDITIONED ALL 
UNITS IN STOCK 523-8340 206-12 JAMAICA AVĖ. 

OUEENS VILLAGE 479-8200

MERRY CHRISTMAS 
HAVVTHORNE AUTO SALES CO. 

HAVVTHORNE, N.J.
STOP BY OR CALL 

RAMON MARTINEZ 201 427-1560

MERRY CHRISTMAS
MANZI’S ITALIAN RESTAURANT
SPECIAL PASTA DISHES STEAKS & CHOPS 

ALL KINDS OF FRESH SEA FOODS VEAL, BEEF 
AND CHICKEN DISHES OPEN DAILY FOR LUNCH 
AMPLE PARKING 17 MAIN STREET HASTINGS-

ON-HUDSON (914) 478-0404 MAJOR CREDIT 
CARDS ACCEPTED

i
I

MERRY CHRISTMAS

MAGILLACUDDY’S 
BAR & RESTAURANT 
49 West 44th Street 

575-0007

MERRY CHRISTMAS
ROSIE OGRADYS INN

Lunch, Cocktails, Dinner Entertalnment Nightly 
One Block From City Hali 41 Murray 964-8785 

ROSIE O GRADYS SOUTH
Wall St Area Lunch Cocktails Dinner Irish Coffee 

Entertalnment Nightly 5 PM-2 AM 944-5174

MERRY CHRISTMAS
NINO’S ITALIAN RESTAURANT

■ z’ 1971 CONEY ISLAND AVENUE
, BROOKLYN, N.Y.
OPEN DAILY 11 AM TO 12 AM FREE PARKING

TELE: 2 1 2 336-7872

MERRY CHRISTMAS
R. E. HOLLOWAY 

Masonry Contractor
Mr. Ephralm, N.J.

609 931-7715

MERRY CHRISTMAS 
THE LAUREL 

LIOUORS AND BAR 
OPEN 7 DAYS A VVEEK 
1776 BURNETAVENUE 

UNION, N.J.
CALL 201 687-6558

MERRY CHRISTMAS
McDERMOTT STUDIOS 

PROFESSIONAL PHOTOGRAPHY 
117 BELLEVUE AVENUE 

HAMMONTON, N.J.
PHONE 609 567-0760

MERRY CHRISTMAS 
MARIO’S 

DELICATESSEN 
105 PARK AVENUE 

NEVVARK, N.J.
CALL 201 483-9242

MERRY CHRISTMAS
P & J

AMERICAN SERVICE STATION
457 TEANECK ROAD 

TEANECK, N.J.
CALL 201 836-3206

MERRY CHRISTMAS
RED OAK GARDEN CENTER

TREES — SHRUBS — LAVVN AND 
GARDEN SUPPLY

U.S. HIGHVVAY 22 P.O. BOX 127
VVHITEHOUSE, N.J. CALL 201 534-2030

ŠYPSNIAI
Moterys ir kariuomenė

Vienas Amerikos senatorius 
teisina karo biudžetą:

— Mūsų moterys daugiau iš
leidžia grožiui, negu valstybė 
kariuomenei.

Iš salės viena moteris atšau
na:

— Bet mes ir pergalių dau
giau pasiekiam!

Padoriausias
Amerikiečių žurnalas paskel

bė konkursą surasti padoriau
siam piliečiui. Vienas kandi
datas taip aprašė save:

“Nerūkau, negeriu alkoholio 
nelošiu kortomis, sunkiai dirbu, 
anksti keliuos, nesibaru su žmo
na. Taip gyvenu jau ketveri me
tai.

P. S. Su dovanos įteikimu ma
lonėkit palaukti iki rudens, kai 
išleis mane iš kalėjimo“.

Šypsena virtuvėj
Sakoma, jog virimas, skalbi

mas ir indų plovimas daug sma
gumo atima iš vedybinio gyve
nimo, tačiau kai kurie vyrai visa 
tai sugeba padaryti šypsodamie
si .. .

MERRY CHRISTMAS
RINZY’S SHORE HAVEN

7809 Third Avė. Tel. 745-9418 OPEN HOUSE! 
NEVV YEAR S EVE HATS FAVORS NOISEMAKERS 
COMPLIMENTARY BUFFET OPEN AT 12 NOON 
DAILY WED. & SUN. NIGHTS ENTERTAINMENT 
SONGS ATTHE PIANO. FRI. & SAT. PIANO MUSIC 
ARLENE DANIELS WED. NITE: SPAGHETTI 

PARTY THURS. NITE SURPRISE NITE

MERRY CHRISTMAS
CROWN PEŠT CONTROL

ResidentialK Commercial,Specializing inPleased 
Customers for over a Generation Among Our 
Satlsfied Cllents are Hospitals Restaurants, Dept. 
Stores. We Ūse the Latest Technology In Pestl- 
cides for Control of: Roaches, Rats, Carpenter 
Ants, Waterbugs, Mlce, Termites, Bees. National 
Pešt Control Association. Certif ication Approvals 
for VA — FHA BANKS NYS Environment Con- 
servation Certificate No. 02096. Do lt Yourself 

Eguipment Available 624-1919 430 Court St.

MERRY CHRISTMAS
WOODSIDE STEAKHOUSE

THE PLACE TO EAT IN OUEENS OPEN FOR 
LUNCH AND DINNER FEATURING SIZZLING 
STEAK DINNERS AND A COMPLETE MENU OPEN 
7 DAYS A WEEK MUSIC AND ENTERTAINMENT 
WED.—SUN. FEATURING JOE FLATOP AT THE 
PIANO DINING ROOM OPEN FRI &SAT TILL 2 AM 
PROP. JOE CORNYN 61-02 ROOSEVELT AVĖ 

VVOODSIDE (NEAR 61 ST.) 429-9354

MERRY CHRISTMAS
LE PETIT PARIS FRENCH 

RESTAURANT
OPEN 7 DAYS A VVEEK DELIGHTFUL A LA CARTE 
LUNCH & DINNER MENU FINEST ONION SOUP 
FEATURING LES CREPES LES OMELETTES 

LES OUICHES
767 MONTAUK HIGHVVAY WEST BABYLON, L.l.

CALL 516 669-7125

MERRY CHRISTMAS
ANCHOR AUTO REPAIRS 

INCORPORATED
IN FLATBUSH SINCE 1955 COMPLETE COLLISION 
REPAIRS EXPERT WORK BY COLLISION 
SPECIALISTS AT MODERATE PRICES FREE 

ESTIMATES INSURANCE VVORK TOVVING 
CHASSIS VVORK FOREIGN CAR SPECIALISTS 
FOR FAST SVCE. CALL 253-3770 1205 CONEY 

ISLAND AVĖ. (BET. AVĖS. H & I)

MERRY CHRISTMAS 
AUTO—DENT 

COLLISION SPECIALISTS INSURANCE CLAIMS 
DRIVE IN ALL INSURANCE COMPANIES IF YOUR 
CAR IS COVERED VVITH COLLISION INSURANCE 
YOU ARE ELIGIBLE FOR REPLACEMENT CAR 
FREE GLAZE JOB AND DISCOUNT DEDUCTABLE 
ALL REPAIRS PERFORMED IN OUR MODERN 
VVELL EOUIPPED SHOP BY PROFESSIONAL 
CRAFTSMEN CALLOUR INSURANCESPECIALIST 
TODAY AT (212) 854-7900 3511 FT. HAMILTON 

PKVVY BKLYN, N.Y. (NEXTTO MAC DONALD’S)

MERRY CHRISTMAS 
HERITAGE BODY AND TOVVING 

SERVICE INC.
COMPLETE BODY & REFINISHING SHOP 
CORVETTE SPECIALIST CUSTOM VVORK 

24 HOUR TOVVING SERVICE
59 E. NEVVMAN SPRINGS ROAD SHREWSBURY, 

N.J. CALL 201 747-6670

MERRY CHRISTMAS
SCOTTY’S

339 MERRICK ROAD
NEVV RESTAURANT IN AN OLD LONG ISLAND 
LANDMARK LEISURE DINING IN COUNTRY 
SETTING STEAKS CHOPS AND SEAFOOD AND 
ITALIAN AND CONTINENTAL OPEN 6 DAYS A 
VVEEK BRING THE FAMILY FOR SUNDAY DINNER 

CALL 516 536-2225

Betliejaus varpas

SENOJI PLUNGE

Čia spausdiname dvi nuo
traukas iš Senosios Plungės. Pir
mojoje nuotraukoje matome var
pinę ir senąją bažnyčią, antro
joje — miesto gatvę.

Įdomi yra pirmoji nuotrauka. 
Ji padaryta apie 1932 metus ar 
kiek anksčiau. Čia matoma me
dinė bažnyčia buvo pastatyta 
1797 metais. Tai buvo Šv. Jono 
Krikštytojo parapijos bažnyčia. 
Pastatyta liaudies meisterių. 
Buvo įdomi savo architektūra. 
Viduje ji turėjo skersinį balkį, 
kuris ėjo iš vienos pusės į kitą. 
Ant to balkio viduryje buvo di
delis kryžius, abiejuose šonuose 
bent kelios statulos.

Tokius skersinius balkius ne
toli presbiterijos naudojo gotiki
nė statyba. Nežinia, kokiu būdu 
pateko į Lietuvą, į Žemaitiją. 
Ir tai buvo retenybė. Toks pana
šus balkis dar yra Sedos medi
nėje bažnyčioje, kuri statyta irgi 
maždaug tuo laiku, greičiausiai 
tų pačių meisterių.

Plungės medinę bažnyčią pra
eito amžiaus viduryje kun. Jur
gis Kirvelis išdažė. Tada buvo 
viena iš įdomiausių medinių 
bažnyčių Žemaitijoje. Vėliau 
prieš išdažymą pasisakė kun. B. 
Smigelskis. Jis 1911 m. rašė 
Draugijoje. Ten buvo pastabos

Plungės senoji bažnyčia ir varpinė. Bažnyčia buvo nugriauta 
ir pastatyta nauja mūrinė didelė bažnyčia. Statybos darbai 
buvo baigti apie 1932. Varpinė yra architektūrinis pamink
las. Iš jos buvo paskaitytas caro Aleksandro II manifes
tas apie baudžiavos panaikinimą.

Senoji Plungė. Kelias į bažnyčią iš miesto turgaus 
džioji gatvė. Dešinėje — Šv. Florijonas.

prie Valančiaus Žemaičių vys
kupystės.

Gerokai prieš pirmąjį karą 
kun. V. Jerulaitis kunigaikščio 
Oginskio ir parapiečių lėšomis 
padėjo pamatus naujai mūrinei 
bažnyčiai. Tą bažnyčią kun. Juo
zas Giniotas spėjo iki pusės išva
ryti, kai 1914 užėjo karas. Po 
karo jau nebuvo kunigaikščio, ir 
vieni parapiečiai nebeįstengė 
baigti bažnyčios. Kiek bažny
čios pamatus susiaurinęs, mūrinę 
bažnyčią pastatė prel. Povilas 
Pukys. Naujoji mūrinė bažny
čia buvo baigta 1933 ir rugsėjo 
24 Telšių vyskupo J. Staugaičio 
pašventinta.

Medinę bažnyčią tada nugrio
vė.

Varpinė buvo pastatyta vė
liau. Ją pastatė Zubovas, tada 
valdęs Plungės dvarą, 19 am
žiaus viduryje. Savo stiliumi ji 
primena senąsias medines var
pines. Yra mūrinė ir turi seno
višką žemaitišką įrašą. Ji tebe
stovi ir dabar, kaip architektū
rinis paminklas. Iš tos varpinės 
buvo paskelbtas caro Aleksand
ro II manifestas apie baudžia
vos panaikinimą.

Antrojoje nuotraukoje matome 
gatvę į bažnyčią ir dešinėje Šv. 
Florijoną. Toje vietoje ėjo kelias 
— alėja į parką. Dešinėje buvo 
kunigaikščio Oginskio rūmai.

MERRY CHRISTMAS 
McDANIEL’S 

GENERATOR & STARTER 
OUALITY VVORKMANSHIP 

142 BADGER AVĖ NEVVARK, N.J.
CALL 201 243-5031

MERRY CHRISTMAS 
NEIGHBORHOOD DELICATESSEN 

OPEN 7 DAYS A VVEEK 
COMPLETE LINE OF GROCERIES 

104 OCEAN AVĖ., JERSEY CITY, N.J.
CALL 201 333-9084

MERRY CHRISTMAS
INTERNATIONAL DELICATESSEN 

AND CATERERS
OPEN 7 DAYS A VVEEK

476 BLOOMFIELD AVENUE CALDVVELL, N.J.
CALL 201 228-1103

MERRY CHRISTMAS
ON PARADE

THE DINER VVITH A RESTAURANT ATMOSPHERE 
DELICIOUS HOME STYLE COOKING SPECIAL
IZING IN HOMEMADE DESSERTS AND PASTRIES. 
OPEN 24 HOURS JERICHO TPKE, COR. PICKETS

LANE VVOODBURY, L.l. CALL 516 364-1870

MERRY CHRISTMAS
THE LYNDHURST

DINER & RESTAURANT 
OPEN 7 DAYS A VVEEK

24 HOURS A DAY
540 RIVERSIDE AVENUE LYNDHURST, N.J.

CALL 201 933-7660

MERRY CHRISTMAS
ONYX CLEANERS AND DYERS 

FOR THOSE WH0 VVANT THE BEST
42 ESSEX STREET LODI, N.J. 

PHONE 201 487-0505

MERRY CHRISTMAS 
TRETINA INSTANT PRINTING 

NEED PRINTING IN A HURRY?
LOVV-LOVV PRICES 264-2324

HWY 36 AIRPORT PLAZA HAZLET, N.J. 07730

MERRY CHRISTMAS 
EASTERN 
VVILDLIFE 
STUDIOS 
R.D. No. 1 

Lebanon, N.J.
Call 201 735-7477

MERRY CHRISTMAS 
FLOWERS BY ROXANNE 
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS 

STERLING SHOPRITE PLAZA 
1153 VALLEY ROAD STIRLING, N.J.

PHONE: 201 647—1442

MERRY CHRISTMAS 
STARR CARPETS AND 

DECORATORS INC.
ONE GRANO AVENUE 

ENGLEVVOOD, N. J.
201 569-7067 BROADLOOM, AREA RŪGS AND

CARPET SHAMPOO

MERRY CHRISTMAS
NEIGHBORHOOD DELICATESSEN

COMPLETE LINE OF GROCERIES
104 OCEAN AVENUE JERSEY CITY 07305 

CALL 201 333-9084

MERRY CHRISTMAS
BARRETT’S LOCK AND KEY SERVICE 
CERTIFIED LOCKSMITH KEYS MADE LOCKS 
REPAIRED EMERGENCY OPENINGS PROFES- 
SIONALSECURITY CONSULTANT20 BUDD DRIVE 

MANAHAVVKIN NEVV JERSEY 08050 PHONE
609 597-8690

MERRY CHRISTMAS
KEEP ON TRUCKING INC. 

1 Madison St.
East Rutherford, N.J.

Call 201 473-0290

MERRY CHRISTMAS 
LARRY’S AUTO BODY & 

COLLISION SERVICE 
14 West Broad St. 
Bergenfield, N.J.
Call 201 384-6870

MERRY CHRISTMAS 
VIC’S DINER

OPEN 7 DAYS A WEEK
24 HOURS A DAY

555 STATĖ HIGHWAY NO. 72 MANAHAVVKIN, 
NEVV JERSEY CALL 609 597-6881

MERRY CHRISTMAS 
LYNN’S CARROUSEL 
OF HAIR FASHIONS

OPEN 6 DAYS A WEEK NO APPOINTMENT 
NECESSARY CENTRAL SOUARE SHOPPING 

CENTER NEVV ROAD AND CENTRAL AVĖ.
LINWOOD, N.J. PHONE 609 927-2200
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ĮSPŪDŽIAI IŠ ALBINO PRIŽGINTO
' atskleidė

REČITALIO
Jau pati antraštė byloja, kad 

čia išsakyti žodžiai nėra muzi
kinis vertinimas. Tai tik eilinio 
klausytojo, ne muziko, įspūdžiai 
iš religinio koncerto, vykusio 
Apreiškimo parapijos bažnyčioj 
Brooklyne gruodžio 12. Įprastai 
jau ir .klausytojų skonis Įvairus, 
ir žodis apie muziką trapus.

Albinas Prižgintas, Juilliard 
muzikos mokyklos graduantas, 
vargonų virtuozas, Angelų Kara
lienės parapijos vargonininkas, 
savo koncertus yra turėjęs di
džiosiose pasaulio katedrose prie 
geriausių vargonų. Yra populiari 
ir jo piano palyda. Mūsų solis
tai sako, kad su jo palyda dai
nuoti lengva, jis gerai mužikiš
kai nujaučia, kur ko reikia ir mo
ka artistiškai prisitaikyti prie 
dainininko. Įdomus ir kuklus sa
vo išvaizda. Gilus muzikiniu 
talentu. Jam grojimas — ne pai
ni matematika, o lyg viliojantis 
žaidimas. Ne tik patrauklu klau
sytis, bet ir įdomu stebėti jo 
lengvus, ramius, lieknus jude
sius.

Apie vargonus Lietuvių En
ciklopedijoj rašoma: “Vargonai 
yra milžiniškas, sudėtingas, gar
sų įvairumu neįsivaizduojamai 
turtingas klavišinis instrumen
tas, kuriame vietoj stygų yra įsta
tyti pučiamieji vamzdžiai-vamz- 
deliai.” Ir, va, A. Prižgintas 
prie šio instrumento aukštas 
savo išsilavinimu, įgudimu ir 
technika ne tik mūsuose, bet jau 
ir už mūsų miesto muzikinio pa
saulio.

Jo koncertą Apreiškimo para
pijos bažnyčioj surengė Lietuvių 
Katalikų Religinės Šalpos rėmė
jai. Repertuaras: Offertoire sur 
les grands jeux — Francois Cou- 
perin, Allein Gott in der Hoh’sei 
Ehr’ — J. S. Bach, Passacaglia 
— J. S. Bach, Alleluias sereins, 
Transport de Joie — Oliver Mes- 
siaen, Trois poems, Op. 59, I, 
II, III — Charles Tournemirę, 
Priere, Op. 20, — Cesar Franck.

Apie šių vokiečių ir prancūzų 
kūrybą ir jos blizgėjimą giliau te
gu kalba muzikai. O klausytojui 
visi kūriniai buvo įvairūs temo
mis, tonų, akordų turtingumu. 
Visi jie buvo turtingi, aukšto sti
liaus, sakytume, techniškai aka
demiški ir, taip jau atrodytų, ne 
eiliniam muzikui lengvai pajė
giami. Žinoma, pasigesta savųjų, 
lietuviškų, muzikinių kūrinių 
vargonam. O jų visai vertingų 
ir skambių yra parašę J. Nau
jalis, Č. Sasnauskas, J. Žilevi
čius, J. Kačinskas ir kiti. Būtų 
čia pat palyginta mūsiškė kūry-

EAST HARTFORD, CONN.
East Hartford biblioteka jau 

ne pirmą kartą švenčių metu 
pasipuošia lietuviška eglaite ir 
kitais lietuviškais dirbiniais. 
Tuo rūpinasi LB apylinkės val
dyba.

Šiemet šį lietuvišką 
skyrių įrengiant, daug dirbo 
Kastutė Raškevičienė ir Birutė 
Zabulienė. Lietuviško kiosko 
nuotrauka su trumpu aprašymu 
buvo įdėta vietinėj amerikiečių 
spaudoj gruodžio 8. 

East Hartfordo, Conn., bibliotekoj įrengta lietuviška Kalė 
dų eglutė. Prie jos stovi Romualdas Zabulis ir Danutė Raš 
kevičiūtė.

ba su pasaulio didžiaisiais.
Pertaisyti vargonai aidėjo di

dingai ir vaiskiai. Jautėm, kaip 
didžiosiose katedrose vargonai 
žaibais drebino sienas, o kartais 
romantiškai ar melancholiškai 
sekė ramiai gilias mintis. Tech
niškas įmantrumas nuostabus. 
Net negali tikėti, kokių garsų 
spalvų, lengvumo ir majestotiš
kumo galima išgauti vargonais.

Paskutiniuose kūriniuose gal 
buvo šiek tiek temų ir tech
niško įmantrumo pasikartojimo. 
Kai pertraukose vyko skaitymai, 
gal būtiĮ užtekę ir trumpesnio 
repertuaro.

Skaitymai tiko pagrindinei 
koncerto minčiai ir bažnytinei 
nuotaikai. T. Alinskas įtikina
mai perskaitė ištrauką iš Liet. 
Kat. Bažnyčios Kronikos apie 
mokinių persekiojimą Lukšių 
mokykloj. V. Jankauskienė jaus
mingai perdavė N. Sadūnaitės 
laiško ištraukas iš Sibiro. Ir. San- 
danavičiūtė-Merlino jausmingai

KONCERTAS
Pavykęs lietuvaitės 

pasirodymas

Angelė Kiaušaitė, jauna so
listė, Jono ir Natalijos Kiaušų 
muzikalios šeimos dukra, gruo
džio 13 dainavo New Yorke, 
The Musical Arts Studios su
rengtame koncerte. Koncertas 
buvo specialiai skirtas pasireikš
ti jauniem talentam. Į jų eiles 
pateko ir mūsų gražioji lietuvai
tė. Čia jos dalyvavimas buvo tei
giamas, vykusiai reprezentavęs 
lietuvius. Studijos patalpose 
buvo susirinkę daugiausia muzi
kos bei dainos meno profesio
nalai, kurių žodis muzikiniuo
se sluoksniuose yra reikšmingas. 
Buvo būrelis ir lietuvių.

Tarp koncertinio žanro mu
zikos solistės dėka buvo įdėti 
du numeriai iš lietuviškos kū
rybos — J. Stankūno “Humo
reska” (žodžiai J. Antanaičioj, 
žaismingai lengvo tipo, liaudies 
pradais nuspalvinta trijų dalių 
daina, ir J. Žilevičiaus “Mano 
deimantas” (žodžiai J. Tyslia- 
vosj. Pastaroji daina yra dau
giau dramatinio pobūdžio, sun
kesnė, didesnės įtampos, reika
laujanti geros klausos vokalisto. 
Jos pagrindinis motyvas majoro 
ir minoro trijų tonacijų tercės 
santykiavime kartojasi, staigius 
šuolius ir dinaminę diferenciją 
nelengva valdyti. Solistė atliko 
ją be priekaištų. Fortepijonu pa
lydėjo jos balso mokytojas Rich
ard Huntley.

A. Kiaušaitė turi stiproką, gra
žaus tembro balsą, bet dar nėra 
pasiekusi pilno išlyginimo. Že
mesnis registras atrodytų lyg ly
rinis sopranas; aukštesnis ir 
aukštas linksta į lyrišką drama- 
tiką. Čia dar nėra pilno nu- 
šlifavimo. Aukštosios gaidos 
imamos be sunkumų; pvz., Ži
levičiaus dainoj aukštoji “la” 
su fermata buvo paimta laisvai, 
ir net padarytas gražus crescen

pavergtųjų skundą 
laiškuose iš pavergtos Lietuvos.

Koncertą pravedė L. K. Religi
nės Šalpos reikalų vedėjas kun.
K. Pugevičius, glaustai nusa
kydamas Religinės Šalpos rū
pesčius, ypač LKB Kronikos lei
dimą svetimomis kalbomis ir šir
dingai padėkodamas programos 
dalyviam, rėmėjam, rengėjam 
ir atsilankiusiem. Klausytojai at
sistojimu ir plojimu pagerbė 
muz. Albiną Prižgintą.

Po koncerto Apreiškimo para
pijos klebono kun. Pr. Raugalo 
globa visi buvo šiltai priimti 
parapijos mokykloj ir M. Šalins- 
kienės rūpesčiu ir talka pavai
šinti. Klebonas leido nemoka
mai naudotis patalpomis ir už 
vaišes neėmė jokio mokesčio. 
Vaišių metu vyko ir loterija.

Toks išskirtinis religinis kon
certas buvo visais atžvilgiais 
skoningas ir prasmingas. Daly
viai ne tik išgyveno religinę 
nuotaiką, bet ir juto pro religi
nės muzikos garsus kovojančios 
ir kenčiančios Bažnyčios skundą 
pavergtoj Lietuvoj. A.S.

do. Vokalinės medžiagos jai ne
trūksta, ryžto ir ūpo turi pakan
kamai. Jos pasirodymai dažnėja, 
ir dainų alikimas tobulėja. Ne
trukus turėsim naują gerą meni
ninkę.

Labai gerai padarė solistė, kad 
klausytojam paaiškino lietu
viškų dainų tekstą anglų kalba. 
Tuo ji suteikė dainom dides
nės reikšmės, ir klausytojai jų 
klausėsi su atsidėjimu, nes jiem 
tai buvo naujenybė.

Šia proga norisi paminėti ir 
Angelės sesutę Danutę Kiaušai- 
tę-Sucich. Šiemet ji baigė Rut
gers universitete muzikos skyrių 
ir įsigijo New Jersey valstijoj 
muzikos mokytojos cenzą. Grei
tai gavo ir tarnybą. Dabar dirba 
net dviejose parapinėse mokyk
lose — Šv. Rocco Newarke ir Šv. 
Jono Clark mieste; dėsto muzi
ką ir dainavimą.

N. Kiaušienės brolis inž. Vin
cas Staknys yra didelis dainos 
bei giesmės mėgėjas. Dalyvauja 
Elizabetho parapijos chore. Pri
klauso ir prie Nevv Jersey Dai
nos Meno Draugijos choro, kuris 
gruodžio 30 Avery Fisher Hali 
New Yorke duos kalėdiniiį gies
mių programą.

J. St.

BALTIMORE, MD

Kalėdinė programa, kurią 
gruodžio 19 surengė Šv. Alfon
so mokyklos vaikučiai, gražiai 
pavyko.

Lietuvių Posto 154 legijonie- 
riai gruodžio 19 surengė kalė
dinį balių. Kalėdų senelis legi- 
jonieriam ir jų šeimom įteikė 
dovanėlių.

Naujų metų sutikimas rengia
mas Lietuvių salėj gruodžio 31. 
Pradžia 9 vai. vakaro. Bus šiltų 
ir šaltų užkandžių ir visokiausių 
gėrimų. Šokiam gros geras or
kestras.

Šv. Vardo Draugijos nariai, 
kurie per metus ištikimai ėjo 
prie komunijos kiekvieno mėne
sio antrą sekmadienį, sausio 9 
bus apdovanoti ištikimybės do
vanomis per 8:30 mišias. Jų 
mišias aukos kapelionas kun. A. 
Dranginis.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čiai pradės kalėdines atostogas 
gruodžio 24. Jie grįš atgal į 
pamokas sausio 3.

Palaimintojo Jono Neumano 
ypatingos minėjimo pamaldos 
įvyks Šv. Alfonso bažnyčioje 
sausio 5. Palaimintasis, kuris 
ateinantį pavasarį balandžio mė
nesį bus paskelbtas šventuo
ju, buvo Šv. Alfonso parapijos 
klebonas. Jis buvo konsekruotas 
vyskupu Šv. Alfonso bažnyčioj 
Kančios sekmadienį 1842. 
Kviečiame visus dalyvauti 12:10 
vidurdienio mišiose.

Joana Stalionienė, pirmos kar
tos lietuvė, po ilgos ir sunkios 
ligos mirė gruodžio 13. Velionė 
buvo susipratusi lietuvė ir ištiki
ma Šv. Alfonso parapijos narė. 
Kai sveikata leido, dirbo ir da
lyvavo ne tik parapijos parengi
muose, bet ir kituose lietuviš
kuose veikimuose. Mišios už jos

.VISUR

Philadelphijoj, minint kariuomenės atkūrimą, vaikai įteikia 
gėles solistei Genei Ugianskiėnei. Stebi ramovėnų pirmi
ninkas Kazys Špakauskas ir pianistė Gladys Leigh. Nuotr. K. 
Čikoto

— Jimmy Carter, naujai iš
rinktas JAV prezidentas, atsiun
tė telegramą Amerikos Lietuvių 
Romos Katalikų Federacijos, val
dybai, sveikindamas ALRKF 70

1 metų sukakties proga.
— Vysk. Antaną Deksnį, Eu

ropos lietuvių vyskupą, jo 70 
metų sukakties proga lapkričio

PHILADELPHIA, PA.

Kariuomenės atkūrimo minė
jimas virsta laisvės kovotojų 

diena

Šiandien į minėjimą einam ne 
vien prisiminti Lietuvos nepri
klausomybę apgynusį karį. Min
tyse mum iškyla nauja, vis besi
tęsianti, Lietuvos okupacija su 
tautos naikinimu, partizanų ko
vomis ir daugybe kryželiu pa
ženklintų ir nepaženklintų lais
vės kovotojų kapų. Tų kovotojų 
prisiminimo diena virsta mum 
antrąja tautine švente.

Philadelphijoj kariuome
nės atkūrimo minėjimas įvyko 
gruodžio 5.

Išvakarėse Bendruomenės 
Balso radijo programoj klausė
mės ištraukų iš pik. Kazio Škir
pos pasakytos kalbos praėjusių 
metų minėjime. Sekmadienį mi
nėjimą pradėjom pamaldomis 
Šv. Andriejaus parapijos baž
nyčioj. Prie altoriaus išsirikiavo 
vėliavos. Mišios buvo aukoja
mos už mirusius karius, šaulius, 
partizanus, tremtinius ir kitus 
laisvės kovotojus. Auką prie al
toriaus nešė tautiniais drabu
žiais apsirengusios moterys. Pa
mokslą pasakė kun. Kajetonas 
Sakalauskas. Gražus Vilties 
choro giedojimas ir solistės Ge
nės Ugianskienės įtarpai sudarė 
tikrai maldingą nuotaiką. Pa
maldos buvo baigtos giesme 
“Apsaugok, Aukščiausias”.

Po pamaldų salėj minėjimą 
pradėjo ramovėnų pirmininkas 
Kazys Špakauskas. Po invokaci- 
jos ir mirusiųjų laisvės kovotojų 
pagerbimo minėjimo dalyviam 

buvo pristatyti savanoriai kūrė
jai. Laikas jų eiles labai išreti
no. Minėjime dalyvavo du: Vin
cas Jaskelevičius ir Lietuvos 
laisvės kovų invalidas Vyčio 
Kryžiaus kavalierius Bronius 
Tvarkūnas. Mirusiem savano
riam kūrėjam gausiai atstovavo 
jų našlės. Jom buvo prisegta po 
baltą gėlės žiedą.

Minėjimui skirtą žodį tarė 
JAV LB krašto valdybos vicepir
mininkas ramovėnas Balys Rau
gas. Jis žvelgė į laisvės kovas 
bei kovotojus ir pastebėjo, jog 
ne kariuomenė buvo kalta, kad 
raudonosios armijos veržimuįsi į 
Lietuvą nebuvo pasipriešinta. 
Priminė šiuo metu vykstančią 
laisvės kovą ir ragino visus lie
tuvius būti aktyviais jos daly
viais.

Svečias iš Newarko, N.J., Bro
nius Balčiūnas minėjimą pratur
tino paskaitydamas poezijos ir 
prozos. Skaitė Fausto Kiršos 
“Viziją”, keletą O.B. Audronės 
eilėraščių ir ištrauką iš Juozo 
Daumanto knygos “Partizanai”.

Solistė Genė Antanaitytė- 
Ugianskienė jautriai padainavo 
šias dainas: Trys berželiai — 
Naviko, Motinos rauda — Rau- 

sielą aukotos gruodžio 16 Šv. Al
fonso bažnyčioj. Palaidota 
Sacred Heart kapinėse. Liko nu
liūdusios dukros Marija, Ona, 
sūnus Alfonsas ir eilė anūkų.

Jonas Obelinis 

donikio ir Toli, toli — Vanagai
čio.

Minėjimas buvo baigtas Lie
tuvos himnu.

Tiek bažnyčioj, tiek salėj da
lyvių buvo neįprastai gausu. Da
lis jų buvo retai sutinkami Phi
ladelphijoj. Nuo Atlanto ir kitų 
tolimų vietovių juos čia atvedė 
pagarba laisvės kovotojam.

Pagarba ir padėka Philadel
phijos ramovėnam už taip rūpes
tingai suruoštą ir pravestą minė
jimą.

K. Čikotas

ST. PETERBURG

Moterų sekstetas, veikęs St. 
Petersburge vienerius metus, 
spalio 28 įsijungė į St. Peters- 
burgo LB apylinkę. Sekstetui 
vadovauja Gražina Jezukaitienė. 
Dainininkės: M. Grigienė, I. 
Jurgėlienė, A. Kliorienė, I. Ra- 
činskienė, K. Razgienė ir E. Viz- 
barienė. Seksteto seniūne yra 
I. Račinskienė.

Kultūros komisija sudaryta 
prie St. Petersburgo LB apy
linkės. Komisijos pirmininke iš
rinkta V. Kulbokienė. Nariai: 
R. Jasinskienė — Mainelytė ir S. 
Velbasis.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
25 metų sukakties minėjimą St. 
Petersburgo LB apylinkė klubo 
patalpose ruošia vasario 3.

Dail. A. Rūkštelės 70 amžiaus 
metų pagerbimas į-')ks sausio
13.

— L.S.T. Korp. Neo Lithua
nia Los Angeles valdyba nutarė 
įsteigti nuolatinę metinę 1000 
dol. premiją paremti įvairius lie
tuviškus kultūrinius pasireiški
mus. Reikiamą sumą kasmet po 
100 dol. sudės 10 Los Angeles 
neolituanų.

— Adv. Povilas Žumbakis, 
Lituanistikos Instituto teisinis 
patarėjas, ir prof. dr. Tomas Re- 
meikis, instituto įgaliotinis Chi
cagoj, perredagavo LI statutą, 
kad jį būtų galima įregistruoti 
Illinois valstijoj kaip “tax ex- 
empt” draugiją. LI statuto komi
siją sudaro: dr. K. Jurgėlą, dr. D. 
Krivickas ir dr. Al. Plateris.

Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

IRON CITY CLOCK HOSPITAL
Authorized dealers of Longines-VVittnauer and Bulovą VVatches

SIMON ALELIŪNAS

4200 Brovvnsville Rd. (on de Wait Avė.)
Phone 281-7399 Pittsburgh, Pa. 15227

L
I MASPETHO LIETUVIŲ PILIEČIŲ KLUBAS
j sveikina savo narius, draugus ir prijaučiančius, linki
j linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!
* Kviečiame visus užeiti, padraugauti ir pasivaišinti lie-
I kiškoj aplinkoj. Prezidentas R. Snolis

j Sekretorius K. Vainius

. tmmūt mit mit mi oi i"tm 'O" oi nm «m m imi m m m ■■n -n .

14 Romoj pagerbė Italijos Lie
tuvių Bendruomenė kartu su 
Lietuvių Kunigų Sąjunga. Išsa
mią vysk. Deksnio gyvenimo ir 
veiklos apžvalgą pateikė prel. P. 
Celiešius, taip pat jau sulaukęs 
70 metų. Minėjime dalyvavo 
Lietuvos diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis su žmona, Lietuvos 
atstovybės prie Šv. Sosto vedė
jas St. Lozoraitis, Jr.,Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos 
pirmininkas prof. dr. kun. A. 
Liuima, Gregorianium universi
teto vicerektorius prof. dr. kun. 
P. Rabikauskas, Šv. Kazimiero 
lietuvių kolegijos vadovybė ir 
studentai, lietuviai marijonai ir 
saleziečiai, Vatikano radijo lie
tuviškų programų personalas, 
Romoj gyveną lietuviai kunigai 
ir pasauliečiai.

— Lituanistikos instituto VI- 
sis suvažiavimas įvyks kartu su 
III-jų Mokslo ir kūrybos simpo
ziumu 1977 lapkričio 24-27 Chi
cagoj. Instituto suvažiavimo 
mokslinė programa sutampa su 
simpoziumo humanitarine prog
rama. Programos koordinatore 
simpoziumo komitete pakviesta 
dr. Janina Rėklaitienė, kuri su
darys ir visą lituanistinę progra
mą.

— Chicagos vyčių choras 
Švenčia 60-ties metų jubiliejų. 
Iškilminga vakarienė bus sausio
15 B. Pakšto salėj. Meninę pro
gramą atliks pats choras.

— Prof. dr. Juozas Puzinas 
turi parašęs ir spaudai paruošęs 
dviejų knygų rankraščius: “Prof. 
med. dr. Petras Avižonis” ir “Pa
baltijo universitetas Pinne- 
berge”.

— Australijos lietuvių savait
raštis Tėviškės Aidai pranešė 
savo skaitytojam, kad metinė 
prenumerata pakeliama iki 15 
australiškų dolerių.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: M. Vaitkevičienė, So. Bos
ton, Mass., J. Rikteraitis, Nevv 
Britain, Conn. Užsakė kitiem: 
J. Steinys, Worcester, Mass. —J. 
Plikun, Worcester, Mass. Svei
kinam naujus skaitytojus ir dė
kojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata pirmiem metam tik 10 
dol. Atnaujinant Darbininko 
prenumerata visiem 12 dol. 
metam.
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Mirė a.a.
A. Liutkevičius

Lapkričio 19 Šv. Pranciškaus 
ligoninėj širdies liga mirė An
tanas Liutkevičius, būdamas 81 
m. amžiaus. Buvo pašarvotas 
Karlono-Molloy koplyčioj. Sek
madienį koplyčioj Švč. Trejybės 
lietuvių parapijos klebonas kun. 
J. Matutis su esančiais sukalbė
jo dalį rožančiaus.

Pirmadienio rytą velionis bu
vo atlydėtas į Švč. Trejybės 
lietuvių bažnyčią, kur klebonas 
kun. J. Matutis aukojo mišias ir 
pasakė pamokslą. Po pamaldų 
a.a. Antanas buvo nulydėtas į 
Šv. Benedikto kapines, Bloom
field, Conn. Kapinėse kun. J. 
Matutis sukalbėjo maldą.

Po laidotuvių velionio žmona, 
dukros ir žentai L.A.P. klu
bo svetainėj dalyvius pavaišino. 
Pusryčius parengusiom J. Dap
kienei, B. Janušauskienei, M. 
Orentienei ir B. Ruškienei naš
lė nuoširdžiai padėkojo. Taip 
pat ji dėkojo ir kitiem, dalyva- 
vusiem laidotuvėse, užprašiu
siam mišias. Ypatinga padėka 
klebonui kun. J. Matučiui.

-o-
A. a. Antanas Liutkevičius 

buvo gimęs 1895 vasario 17 
Rygoj. Ten baigė aukštesnį 
mokslą ir amatų mokyklą, kurioj 
įsigijo siuvėjo amatą. Susikūrus 
nepriklausomos Lietuvos valsty
bei, su tėvais grįžo į Lietuvą 
ir apsigyveno Kaune. Čia 1922 
rugpiūčio 20 vedė Jadvygą No- 

vickaitę.
Kaune velionis vertėsi siuvėjo 

amatu, o paskui turėjo ir manu
faktūros krautuvę. Atvykęs 1949 
į šį kraštą, buvo siuvėjas Brown 
Tomson krautuvėj ir kitur.

Nuliūdime liko žmona Jadvy
ga, ištekėjusios dukros Janina ir 
Lilija, žentai, septyni vaikaičiai 
ir vienas provaikaitis.

A. a. Antanas priklausė Švč. 
Trejybės lietuvių parapijai, Lie
tuvių Bendruomenei, Balfo sky
riui, kuriame iždininku buvo 
27-rius metus.

Jonas Bernotas

SPORTAS
LA Klubo jaunučiai krepši

ninkai, vieną kartą paragavę lai
mėjimo skonį, nutarė ir toliau 
nepasiduoti. Štai pereitą sekma
dienį jie laimėjo antras rungty
nes iš eilės, šį kartą prieš O.L. of 
Cenacle, 26:24. Krepšius įmetė: 
V. Kezys 10, Žukauskas 8, R. 
Kezys 6 ir P. Birutis 2. Sezo
no pradžioj atrodė, kad LAK 
jaunučiai darpersilpni dalyvauti 
CYO lygos žaidimuose, bet pa
siryžimas įrodė, kad jie gali ne 
tik dalyvauti, bet ir laimėjimus 
pasiekti. Kitos jaunučių rungty
nės bus po švenčių — sausio 
2, 1:30 vai. po pietų K. Židiny.

Jaunių B komanda pradėjo 
antrą pirmenybių ratą su pralai
mėjimu prieš Holy Child Jesus 
45:49. Rungtynės buvo gana ly
gios. Po trijų ketvirčių mūsiš
kiai net vedė septyniais taškais, 
bet pabaigoj, pritrūkus taiklumo 
šaudyme, priešininkas išlygino 
ir pralenkė gerai kovojusią mūsų 
komandą. Šį kartą ypač geroj for- 
mo buvo Gvildys, pasiekęs 
31 tašką. Vaitkevičius įmetė 8, 
Janušas 2, R. Kezys 2, Milu
kas 1 ir A. Kezys 1. Kitos jau
nių rungtynės taip pat bus po 
švenčių, ateinančiais metais.

Futbolininkai pabaigė žiemos 
sezoną vos vos atsilaikydami 
prieš Brooklyno sporto klubo 
komandą. Rezervinė pralaimėjo 
0:3, o pirmoji uždirbo tik vieną 
tašką, išsinešdama 0:0 lygiąsias. 
Sunkiai besudarant komandos 
sąstatą, atostogos atėjo pačiu lai
ku. Pavasario sezoną futbolinin
kai pradės kitų metų kovo mė
nesį. LA Klubo futbolo sekcijos 
vadovai kviečia daugiau lietu
viško jaunimo stoti į futbolinin
kų eiles. Berniukai nuo 16 m. 
amžiaus jau gali registruotis į 
rezervinę komandą. Kreiptis į V. 
Galinį 846-4313 arba L. Vaitke
vičių 361-8447.

Stalo teniso turnyras
Sausio 15-16 Kultūros Židiny 

LA Klubas praves didelį stalo 
teniso turnyrą. Dalyvaus mer- 
--------------------------------------------- !

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW 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 Stelnvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillslde Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516 757-0801 
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 
Flushinge: 41-06 Maln Street — Hl 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 
Whlte Plains, N.Y., The Cheese Pitt — 

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

Route 59 — Tel.: 914-623-4265

pri-

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

Darbininko skaitytojai,
siųsdami prenumeratos mokestį, 
prisidėję aukomis už kalendo
rių, įvairius patarnavimus ar 
šiaip spaudą parėmę:

gaitės ir berniukai trijose grupė
se: iki 13, iki 15 ir iki 17 
metų amžiaus. Taip pat bus vy
rų, moterų ir senjorų (virš 40 
m.j grupės bei žaidėjai, pasiekę 
tam tikro aukščio kvalifikacijos 
laipsnį. Tikimasi per dvi dienas 
sutraukti kelis šimtus dalyvių 
iš New Yorko ir apylinkės stalo 
teniso klubų. Suaugusių regist
racijos mokestis 10 dol., o jau
nių — 5 dol. Pirmų vietų lai
mėtojam skiriant pinigines pre
mijas, tikimasi pritraukti aukštos 
klasės amerikiečių stalo teniso 
žaidėjus. LA Klubo tenisinin
kai taip pat dalyvaus turnyre. 
Dėl informacijų kreiptis į T. Ja
saitį 516 482-1399 arba Pr. Gvil
dį 356-7871.

Alg. Š.

5-2552
5-1154

Cent.,

v V:
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:

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

FISH BIRŪS AKC DOGS LONG ISLANO 
MINIATURE ZOO CHRISTMAS GIFT 

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

516 661-9739

VVHEATLEY SERVICE STĄTION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

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

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

grupėms 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

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
toriaus pasakojimų rinkinys.

Taip pat gaunama K. Petraus
ko,'S. Citvaro, Kokiais keliais 
aš keliausiu, Baltijos vyrų kvar
teto 11 populiarių dainų, Dols- 
kio 10 šokių rinkinys, Pupų dė
dės ir dėdienės polkos, Links
mieji broliai, juokų-humoro rin
kiniai, ir Šabaniausko 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.

ST. VINCENT DePAUL 
ACADEMY

Tarrytovvn, New York

A Boarding School for Boys and Gi ris 
in Grades One through Six 

Rate: $150 per month

for further information — write or call 
St. Vincent de Paul Academy

261 S o u t h Broadway / Tarrytovvn, New York 10591 
(914) MEdford 1-1572

Conducted by the
Sisters Marianites 

of Holy Cross

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

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

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

Norvvood, Mass.: Meat and VVursthaus — 101 Centrai St. 
Tel.: 617 769-2895

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

¥

I

J. L. & SONS INC. 
HOME IMPROVEMENT

CARPENTRY ROOFING PAINTING SIDING 
(ALCAN) KITCHENS BSMTS BATHROOMS YOU 

NAME IT WE OO IT ASK FOR JOHN OR LARRY— 
(212) 235-9582 HIC NO. LIC. 737791

BIG AL’S CONTRACTORS

Speclalizlng In all types of remodel- 
Ing & repą Irs — roofing, palntlng,. 
waterprooflng, masonry, 
leaders & flreplaces, etc. 
Insured, guaranteed. Free

914 699-6217
212 324-3539

gutter & 
Our work 
estlmate.

Po 20 dol. — M. Bukauskas, 
Brooklyn, N.Y., B. Batalin, Mas- 
peth, N.Y.

Po 13 dol. — D. Skučas, APO 
New York, B. Jankauskas, Fort 
Salonga, N.Y.

Po 10 dol. — M. Pračkaila, 
So. Portland, Me., A. ir G. Šimu- 
koniai, Richmond Hill, N.Y., 
Stp. Bučinys, Dayton, Ohio, V.S. 
Mošinskis, Pompano Beach, 
Fla., kun. dr. Z. Smilga, Middle- 
town, Conn.

Po 8 dol. — J. Puteris, To
ronto, Ont., P. Kuras Jr., VVater- 
bury, Conn., S. Vitėnienė, Hart
ford, Conn., C. Ramanauskas, 
Chicago, Ilk, J. LeBlanc, Wor- 
cester, Mass., V. Kamaitis, Mill- 
bury, Mass., dr. A.J. Revukas, 
Cranford, N.J., M. Starkus, Kear
ny, N.J., J. Jasukaitis, Newark, 
N.J., A. Janušas, Sea Cliff, N.J.. 
A. P. Lingis, Great Neck, N.Y., 
F. Stumbris, Woodside, N.Y., D. 
Senikas, Monticello, N.Y., J. Sa
kalauskas, VVoodhaven, N.Y., dr. 
A. Goeldnerienė, Flushing, 
N.Y., J. Narukynas, Chicago, Ilk, 
K. Bružas, Homevvood, Ilk, A. 
Deikis, Stamford, Conn., S.K. 
Lukas, Brooklyn, N.Y., L. I. Ok- 
sas, Los Angeles, Calif.

Po 6 dol. — C. Stankūnas, 
Gos Cob, Conn., G. Žilionis, 
New York, N.Y.

Po 5 dol. — P. Tyla, Foxbo- 
ro, Mass., J. Banaitienė, VVood
haven, N.Y., J. Rauba, VVoodha
ven, N.Y., A. Daniūnas, Dix 
Hills, N.Y., V. Blazaitis, Bald- 
win, N.Y., A. Simutis, E. Rocka- 
way, N.Y., B. Grinius, Kings 
Park, N.Y., K. Krušinskas, Kear
ny, N.J., J. Zelinskas, Belleville, 
N.J., J. Bliznikas, Elizabeth, 
N. J., J. Vastūnas, VVoodhaven, 
N.Y., B. Bansevičius, Amster- 
dam, N.Y., M. Žilinskienė, So. 
Boston, Mass., J. Stačiokas, At- 
hol, Mass., G. J. Stuopis, Sharon, 
Mass., Sisters of the Immaculate 
Conception, Putnam, Conn., J. 
Radzevičius, New Britain, 
Conn., J. Šaulys, Branford, 
Conn., J. Banevičius, Phila
delphia, Pa., A. Čepulis, Phila
delphia, Pa., V. Prižgintas, Los . 
Angeles, Calif., K. Giniotis, 
VVaukegan, Ilk, K. Ciurinskas, 
Saint John , Ind.

Po 4 dol. — M. Kregždė, 
Richmond Hill, N.Y., B. Vyliau- 
das, Union, N.J.

Po 3 dol. — New Yorko vals
tija: dr. I. P. Skeivys, Rich
mond Hill, B. Arminas, Rich
mond Hill, J. Zuras, Rochester, 
S. Klevas, Richmond 
Hill, V. Daubaras, VVood
haven, N. Butkus, New Hyde 
Park, E. Baranauskas, Schenec- 
tady, A. Tamošauskas, Elm- 
hurst, A. Balsis, Rego Park, J. 
Zatarskis, VVoodhaven, A. Sko- 
beika, Kew Gardens, J. Urbana-

vičiūtė, Spring Valley; Connec- 
ticut valstija: Vilią Maria, 
Thompson, I. Simonaitis, 
Bloomfield, J. Janušauskas, W. 
Hartford, Conn., A. Barscevi- 
čius, Avon, A. Kazickas, Green- 
wich, A. Uldrikis, Poąuonock, 
Br. Strimaitis, Mt. Carinei, I. 
Ruseckienė, Wethersfield; 
Mass. valstija: Andriulionis, So. 
Boston, A. Keturakis, So. Boston, 
P, Grinkevičius, So. Boston, 
Z. Petrauskas, Dorchester, J. 
Petrauskas, Dorchester, B.A. 
Victor, Worcester, K. Masiulis, 
Milton; įvairios valstijos: S. Bač- 
kaitis, Great Falls, Va., P.M. Šla
pikas, Sunrise, Fla., O. Dovydai
tis, Lake Worth., Fla., C. Tama
šauskas, Philadelphia, Pa., R. A. 
Žinąs, Bethlehem, Pa., V. Matu- 
saitis, Livingston, N.J., A. Kond- 
rat, Elizabeth, N.J., K.A. Keblis, 
Chicago, 111., A. Liškūnas, Chi- 
cago, III., A. Čepėnas, Chicago, 
111. J. Andrius, Santa Monica, 
Calif., A. Alukonis, Providence,
R. I., R. Ambraziejus, Newark, 
N.J., A. Čižas, Coldvvater, Mich., 
L. Krivickas, Cleveland, Ohio, 
Sisters of the Immaculate Con- 
ception, Toronto, Ont., kun. L. 
Kemėžis, Thessalon, Ont., A. 
Kareiva, Chicago, 111.

Po 2 dol. — J. Stanat, Brook
lyn, N.Y., E. Gerulski, Catskill, 
N.Y., A. Skruzdys, Fort Plain, 
N.Y., V. Vitkus, Rochester, N.Y., 
J. Dapkus, Hartford, Conn., A. 
Žitkus, Hartford, Conn., A. Va
laitis, Philadelphia, Pa., W.A. 
Tragus, Allentovvn, Pa., D. Skre- 
butėnas, Waterbury, Conn., K. 
Grenda, Lavvrence, Mass., M. 
Savickas, Nashua, N.H., P. Kiš- 
kūnas, Lewiston, Me., J. Mar- 
cis, Old Bridge Township, N.J., 
A. Česėkienė, Detroit, Mich., 
Ig. Malėnas, Cleveland, Ohio, 
kun. B. Rutkauskas, OP, Cicero, 
Ilk, K. Waitelis, St. Petersburg 
Beach, Fla., A. Visminas, Wood- 
side, N.Y.

Po 1 dol. — L. Kulikauskas,
S. Ozone Park, N.Y., M. Berec- 
ka, Utica, N.Y., R.E. Jakštas, 
Chappaąua, N.Y., A. Liepinaitis,

-Kew Gardens, N.Y., K. Balėnas, 
Brooklyn, N.Y., A. Lauraitis, 
Linden, N.J., F. Williams, Fair 
Lawn, N.J., T. Petraitis, Eliza
beth, N.J., H. Bitėnas, Elizabeth, 
N.J., A. Daunoras, Kearny, N.J., 
J. Banys, Stoughton, Mass., B. 
Jurkevičius, Haverhill, Mass., 
V. K. Nenortas, West Hartford, 
Conn., U. Bradūnas, Waterbury, 
Conn., J. Vaineikis, Chicago, 
Ilk, J. Spirauskas, Glendale, Ca
lif., P. Mitalas, Philadelphia, 
Pa., kun. J. Maknys, Providence, 
R. I., J. F. Cadzow, Kent, Ohio, 
A. Gillis, Manchester, N.H.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administ
racija.
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LONG ISLAND S FOREMOST
- TROPHY & PLAOUE MANUFACTURER " 
I ... COME SS OUR SHOWROOM |

FOR OUR UNIŪUE IDEAS . . . ■
Į TROPHY HUT
■ 105 Carlough Rd. Bohemia ■

516-589-3550

ST. GEORGE AREA 4 1/2 luxurious 
RMS IN NEW BLDG. PRKNG AVAIL. VIEW OF THE 
NARROWS. PRICE $12,000

TED BOUZALAS 833-2700

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

E
, DEXTER PARK 

PHARMACY IHj
* Wm. Anastasi, B. S.

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

Woodhaven, N.Y. 11421
WE DELTVER 

TELEF. 296-4130

mnBRIDAL salon........... i

M0DERN BRIDAL- 
KNOPKA HOUSE

Bridal Gowns & Formols 
For All Occasions 

Sunday Appointments Available 
516-368-9501 or 

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

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

CALL (212) 438-0382

KING AUTO RE-CONDITIONING
Speclalizlng in Custom Slmonlzlng, Conslsts of 
Engine Cleaning, Interlor Cleaning, Seat carpets 
& Door Panels, Vlnyl Top Cleaning Exterlor 
Compound & Wax Speclal Prices for Car Dealers 
Plck-ups & Dellveries Everywhere. Clarence 
Clarence

............................. ............ .—---------
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., Springdale, Conn. 
06907. (Skelb.)

LIETUVIŠKO STILIAUS PAMINKLAI 
SUKURIAMI IR NEMOKAMAI 

PRISTATOMI | VISAS KAPINES NEW YORK, 
NEW JERSEY IR CONNECTICUT VALSTIJO
SE. ĮSTAIGA PRIE ŠV. JONO KAPINIŲ.

l<asoliDO

A MEM0RIALS
66-86 80 ST., MIDDLE VILLAGE, OUEENS 

Phones: 326-1282 326-3150
TAI MŪSŲ VIENINTELE VIETA 
— GAUSI PARODŲ SALĖ

Lietuviškos knygos ir plokštelės 
gaunamos Darbininko admi
nistracijoje.

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, Pro m p t, Efflcient, 
Insured and Bonded. Call 453-7042

I
t

K.VECAS
JONAS
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Mūsų brangiam krikšto sūnui
ALEKSANDRUI-KĘSTUČIUI KAZICKUI 

mirus, reiškiame gilią užuojautą tėvam Aleksandrai ir 
Juozui, seseriai Jūratei ir broliam Juozui, Mykolui ir Jonui, 
ir kartu liūdime.

Krikšto tėvai
Marija ir Vytautas Slavinskai

miMuiiiii ii

Sauliui dr. juozui ir aleksandrai 
KAZICKAMS,

mūsų kuopos vėliavos krikšto tėvams, taip tragiškai 
netekus sūnaus

ALEKSANDRO — KĘSTUČIO,
jų dukrai Jūratei, sūnums Juozui, Jonui, Mykolui ir kitiems 
artimiesiems gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Simo Kudirkos Šaulių Kuopa Neto Yorke

ĮĮĮBĮĮĮĮRH^IĮIĮĮlĮllllINUĮIfflĮl gįĮV 1 L—J^SR—

DR. JUOZĄ IR ALEKSANDRA 
KAZICKUS,

jų sūnui ALEKSANDRUI — KĘSTUČIUI
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APREIŠKIMO 
PARAPIJOS 

ŽINIOS
Prieškalėdinės pamaldos 

kūčios Apreiškimo parapijos 
bažnyčioj buvo gruodžio 19. Mi
šios buvo 11 vai. Tuoj po mišių 
į parapijos salę susirinko apie 
170 kūčiom. Jos pradėtos malda, 
plotkelių laužymu, sveikini
mais, bendrai sugirdant gies
mes. Parapijos choras, vadovau
jamas Viktoro Ralio, atliko spe
cialią religinę programą. Stasys 
Vaškys buvo parengęs montažą, 
kuriame jautriai pritaikytas min
tis skaitė jis pats, Sofija Vaš
kienė ir Petras Sandanavičius. 
Prel. Kazimieras Dobrovolskis, 
svečias iš Šv. Kazimiero kolegi
jos Romoj, pasveikino susirinku
sius, pasidžiaugė, kad lietuviai 
išlaiko savo papročius. Kūčiose 
dalyvavo svečiai kunigai L. 
Budreckas ir J. Čekavičius. M. 
Šalinskienė dalyvavo su savo 
kviestomis viešniomis ir sve
čiais, viso 40 asmenų. Kūčias 
surengė Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa. Pirmininkė Eugenija 
Kezienė pasveikino dalyvius ir 
palinkėjo gražių švenčių ir lai
mingų N. Metų. Kun. P. Rauga
las, parapijos klebonas, pasi
džiaugė gražiomis kūčiomis, pa
dėkojo programos dalyviam. Pri
siminė ir naujus parapiečius 
— Simo Kudirkos šeimą.

Kalėdų naktį, gruodžio 24, 
11:30 v.v. bus giedamos kalėdi
nės giesmės. Po to bus proce
sija į prakartėlę ir Bernelių mi-

staiga mirus, nuoširdžiai užjaučia

. t

Irena ir Vytautas Jonynai

Y

Dr. J. ir A. Kazickams, Jūratei ir sūnums,
staigiai netekus brangaus sunaus ir mylimo brolio

A.A. ALEKSANDRO KĘSTUČIO KAZICKO,
reiškiame giliausią užuojautą ir linkime Dievo stiprybės
šioje liūdnoje valandoje.

Nijolė ir Jonas Ulėnai

II

A.A.
ALEKSANDRUI-KĘSTUČIUI KAZICKUI 

staiga mirus, jo tėvams dr. Juozui ir Aleksandrai Kazickams, 
jo seseriai Jūratei, broliams Juozui, Jonui ir Mykolui ir 
kitiems artimiesiems gilią užuojautą reiškia

LMK Federacija
LMK Federacijos Neto Yorko klubas

Mieli buvę mokslo kolegos,

ALEKSANDRA IR JUOZAS KAZICKAI,
dabar a.a. Jūsų mylimam sūnui Aleksandrui-Kęstučiui ne* 
tikėtai mirus, tegul Viešpats Dievas apšviečia jo naująjį 
gyvenimą amžina šviesa, o Jums tesuteikia didžiojo 
liūdesio ir neišpasakyto skausmo valandomis palaiminimo 
ir stiprybės pergyventi.

PATERSON, N.J.
A. a. M. Stankienė

Patersono Šv. Kazimiero para
pija vėl sumažėjo viena parapie- 
te — Šv. Juozapo ligoninėj mirė 
Marija Stankienė, viena iš šios 
parapijos kūrėjų ir nuolatinių 
rėmėjų. '■< ■ 4 rimu <;
’ Marija StankauskAitė-Stankie- 
nė gimė 1892 kovė 19 Nedzin
gės parapijoj, Dzūkijoj. 1909 
atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Patersone, kur jau buvo prisi
glaudęs būrelis lietuvių, dau
giausia iš to paties krašto, iš 
Dzūkijos. 1910 Marija ištekėjo 
už Adolfo Jokubavičiaus, susi
laukė dukters ir 1912 išvyko at
gal į Lietuvą. Po kiek laiko 
turėjo išvykti ir vyra", bet, pra
sidėjus pasauliniam karui, pasi
liko Amerikoj.

Mirus Lietuvoj jų dukrai, Ma
rija 1923 grįžo į Ameriką pas 
savo vyrą į Patersoną, kur 1925 
jiem gimė sūnus Juozas. Nuo pat 
savo sugrįžimo atgal į šį kraštą,
t.y. 53 metus, Marija gyveno Pa
tersone ir visą tą laiką priklau
sė prie Šv. Kazimiero parapijos. 
Čia 1935 mirė jos vyras. 1936 
ištekėjo už Antano Stankaus, 
taip pat patersoniškio. Su juo iš
gyveno beveik 30 metų.

Marija ir Antanas Stankai 
buvo šviesūs žmonės ir susipra
tę lietuviai. Jie leido sūnų Juozą 
kurį laiką Marianapolio, Thomp- 
son, Conn., gimnazijon. Užtat 
Juozas dabar gražiausiai kalba 
lietuviškai.

Nuo 1964 našlaudama, Marija 
Stankienė gyveno kartu su sū
num Juozu, o vėliau, jam vedus 
lietuvaitę Izabelę Daugirdaitę, 
ir su marčia. Ji gražiai sugyve
no ne tik su jais, bet ir su vi
sais vietos lietuviais. Visada 
buvo linksma, taikaus būdo ir 
dėl to visų mėgstama ir gerbia
ma.

Gana ilgą laiką dirbo Asso- 
ciate Dyeing and Printing Co., 
vėliau Riverside Laundry.

Marija Stankienė mėgo • Telef. 586-7209 
bendrauti su kitais savo tautie-

Vladas Paulius

A.A.
ALEKSANDRUI-KĘSTUČIUI KAZICKUI 

staiga mirus, jo tėvam dr. Juozui ir Aleksandrai Kazickams, 
jo seseriai, broliams ir kitiems artimiesiems gilią užuojautą 
reiškia

mirus, jos 
reiškia

A.A.
VERUTEI ALIŠAUSKIENEI
vyrui Povilui Ališauskui nuoširdžią užuojautą

Jonas, Julė ir Edvardas Šileikįai 
ir Steponas Juozapavičius

Marija ir Vitalis Žukauskai

A.A. 
VERONIKAI ALIŠAUSKIENEI 

mirus, jos vyrui Povilui Ališauskui gilią užuojautą reiškia

LMK Federacija 
LMK Federacijos New Yorko klubas

Giedą angelai

šios. Gieda choras, kuriam va
dovauja Viktoras Ralys, nes pa
rapijos vargonininkas muzikas 
Algirdas Kačanauskas serga ir 
guli ligoninėj.

Muz. Algirdas Kačanauskas, 
parapijos vargonininkas, kuris 
dabar serga ir guli ligoninėj, 
per radiją pasveikino parapie- 
čius ir choro narius.

Kalėdojimas — parapiečių 
lankymas^ vyksta jau 4 savai

tę. Sudaromas naujas parapie
čių sąrašas. Po švenčių kalėdo
jimas bus tęsiamas toliau.

Mokyklos pastatai ir kleboni
ja atnaujinami. Jau sutaisytos 
aplinkui tvoros, langai, sudėti 
vaitai, kad geriau apsaugotų pa
rapijos mokyklą, salę. Taisomos 
Šviesos klebonijoj. Darbus atlie
ka Antanas Matulaitis.

čiais. Priklausė prie Šv. Kazi
miero parapijos Šv. Onos drau
gijos, Šv. Rožančiaus d-jos, Tre
tininkių d-jos ir Lietuvių mote
rų klubo. Kadangi buvo daug 
padėjusi naujiesiem ateiviam, 
ypač atsikviesdama juos į Ame
riką ir padėdama jiem įsikurti, 
ji dažnai buvo vadinama . “dy-

i' R'Jpūkų motina .
Jos liūdėjo ir gausiai jąjlan

kė šermeninėj draugai ir pažįs
tami, Gražus jų būrys susirinko 
į jos laidotuves Šv. Kazimiero 
bažnyčioj ir kapinėse. Kokia 
populiari Marija Stankienė buvo 
vietos lietuviuose, rodo ir tai, 
kad tokioj nedidelėj parapijoj, 
kaip Šv. Kazimiero, už jos vėlę 
buvo užprašyta daugiau kaip 
110 mišių.

Lietuvoj liko jos. dvi seserys 
— Teresė Jokubavičienė ir Mar
celė Leknickienė, o čia — sūnus 
Juozas ir marti Izabelė.

Ilgos ligos metu Marija Stan
kienė susilaukė rūpestingos 
priežiūros iš sūnaus ir marčios. 
Su meile ir atsidėjimu jie ją 
globojo ir rūpestingai slaugė, 
ištisomis dienomis ir naktimis 
neatsitraukdami nuo jos lovos, 
ypač paskutinėmis savai
tėmis; sūnus net pats buvo dėl 
to visai nusilpęs ir susirgęs. Tai 
gražus pavyzdys visiem tiem 
vaikam ir šeimos nariam, kurie, 
tėvam susenus ir nusilpus, nori 
tuojau jais nusikratyti ir atiduo
da juos į senelių namus ar ko
kias prieglaudas.

A. Masionis

BOSTON, MASS. — WLYN 
1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30.
S. Minkus, 502 E. Broadvvay, 
So. Boston, Mass. 02127. Tel. 
268-0489.
LAISVĖS VARPAS 
Sekm. 11-12 vai.
WWEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402

CAMBRIDGE, MASS.
Mirė V. Narkevičius

Gruodžio 8 naktį amžinu mie
gu užmigo taurus lietuvis, Lie
tuvos žemės artojas Vincas Nar
kevičius. Jį ištiko širdies smū
gis.

Buvo kilęs" iš gausios Narke
vičių šeimos. Atvykę į Ameri
ką, jis ir jo žmona sunkiai dir
bo. Leido vaikus į Nekalto Pra
sidėjimo parapijos mokyklą ir 
buvo ištikimi savo parapijai 
'Cambridge, Mass. Kas sekma
dienį Vincas lankė mišias, auko
jamas lietuviškai, ir kas sekma
dienį tekdavo su juo pasišneku
čiuoti. Dar gruodžio 5 pilnas ge
ros nuotaikos šnekučiavosi su 
kitais lietuviais prie bažnyčios 
durų. O gruodžio 11, šeštadienį, 
jau buvo laidojamas iš tos pačios 
bažnyčios.

Buvo pašarvotas laidotuvių di
rektoriaus Vaitkaus namuose. 
Penktadienio vakarą rožančių 
sukalbėjo klebonas kun. Simeo
nas Saulėnas ir kun. Jurgis Gu
rinskas, buvęs Aušros Vartų pa
rapijos klebonas New Yorke. 
Šeštadienį Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčioj pamaldas laikė 
trys kunigai: klebonas Simeonas 
Saulėnas, Šv. Petro parapijos 
klebonas Antanas Baltrušiūnas 
ir Jurgis Gurinskas, kuris pasakė 
pamokslą. Lietuvoj Gurinskai 
ir Narkevičiai buvo kaimynai. 
Kun. Gurinsko dvi seserys iš
tekėjo už dviejų Narkevičių, 
ir tokiu būdu tos šeimos susigi
miniavo. Abu broliai ir jų žmo
nos yra jau mirę.

Bažnyčioj buvo susirinkę gana 
daug žmonių.

Vincas paliko brolį Petrą Nar
kevičių, gyvenantį Cambridge, 
Mass., su šeima, brolį Joną 
Narkų, vargonų muziką, gyve
nantį Lawrence, Mass., seserį 
Kušlikienę, gyvenančią Kanadoj 
su šeima, ir daug kitų gimi
nių. Liko ir jo žmona Kotryna 
NarkeviČienė, sūnus Aloyzas 
Narkevičius iš Norwoodo, duk
terys Danguolė Narkevičiūtė iš 
Cambridge, Marytė Heenan ir 
duktė Onutė Kearn.

Velionis buvo palaidotas Mt. 
Auburn kapinėse. Paskutines 
maldas sukalbėjo kun. S. Saulė
nas ir kun. J. Gurinskas, o Vieš
paties Angelą sugiedojo susirin
kę lietuviai. E.V.

WORCESTER, MASS.

Susipažinimo popietę su Pra 
nu ir Algirdu Bražinskais Mai
ronio Parke gruodžio 5 surengė 
VVorcesterio Lietuvių Organiza
cijų Tarybos valdyba. Susirinku
sius pasveikino ir programai va
dovavo Tarybos pirm. P. Molis. 
Maldą sukalbėjo kun. J. Ba- 
kanas. Skaniais pietumis pavai
šino šaulių kuopos narės, pade
damos ir ne narių. Vadovavo 
šaulė O. Pajėdienė. Meninę dalį 
atliko Jūratės draugovės jaunes
nės skautės ir vyr. skilt. E. Mei
lus, Jr., kuris akordeonu pagro
jo lietuviškų dainų. Skautės sa
vo montaže visus mintyse nukėlė 
į tėvynę Lietuvą. Programos 
vedėjas P. Molis visų susirinku
sių prašė paremti Bražinskus, 
nes jiem reikalinga pagalba įsi
kurti. Supažindino su garbės sta
lo svečiais. Vieni buvo tik pri
statyti, o kiti ir žodį tarė. Klau
sytojų dėmesį patraukė Algirdas 
Bražinskas, kalbėjęs apie lietu
vių tautos pasipriešinimą oku
pantui nuo 1940. Kalbėjo ir Pra
nas Bražinskas. Ši popietė buvo 
gera proga susipažinti su Bra- 
zinskaist kurie jau keletą mėne
sių gyvena Worcestery.

Kalėdų eglutę Aušros Vartų 
lituanistinė mokykla rengia 
gruodžio 26, sekmadienį, 3 vai. 
po pietų Aušros Vartų parapijos 
salėj. Programoj vaidinimas,

IIM0S
Bendras kūčias gruodžio 11 

surengė Lietuvių Moterų Fede
racijos Bostono klubas. Pade
monstruoti kun. A. Kezio filmai: 
lietuvių gyvenimas Pennsylva- 
nijoj ir Simo Kudirkos sutiki
mas Chicagoj. Elena Vasyliūnie- 
nė kalbėjo apie kūčių papro
čius ir tradicijas. Iš Waterburio 
buvo atvykęs dr. Petras Vileišis, 
o iš Hartfordo — klubo pirmi
ninkė A. Ustjanauskienė.

Naujų Metų sutikimas ren
giamas So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Dr-jos namų trečio 
aukšto salėj.

Bostono vyrų seksteto vaka
ras vyks vasario 5 Lietuvių Pi
liečių D-jos salėj.

Gruodžio mėnesio kultūrinis 
subatvakaris buvo skirtas rašyto
jui Pauliui Jurkui. Po keliolikos 
metų tradicijos jis įvyko ne šeš
tadienį, bet sekmadienį, gruo
džio 12. Rašytojas Stasys Sant
varas nagrinėjo naujai išleistą 
Pauliaus Jurkaus knygą “Juod
varniai”. Knyga eiliuota forma 
parašyta pagal pasaką “Dvylika 
brolių juodvarniais laksčiusių”. 
Santvaras paaiškino visus kny
gos skyrelius. Pats autorius gra
žiai paskaitė eilę skyrių iš kny
gos, o taip pat atsakinėjo į klau
simus. P. Jurkus minėjo, kad 
šiuose juodvarniuose esąs mūsų 
pačių gyvenimas, kova blogio su 
gėriu. Už minties apie juodvar
nius užkliuvęs dar Vokietijoj. 
Mes kaip juodvarniai esame iš
guiti ; iš, namų., Knygą rašęs ir 
perrašę,s<: Ątyę^ti egzemplioriai 
buvo išparduoti. Subatvakarių 
pirmininkas Edmundas Cibas 
pasveikino Aleksandrus ir 
Aleksandras. Aleksandras
Griauzdė yra subatvakarių ko
misijos narys, Aleksandras Li
leikis — Tautinės Sąjungos val
dybos narys. O aktorė Aleksand
ra sakėsi, jog ji švenčianti savo 
vardo dieną vasario mėnesį.

giesmės, deklamacijos. Progra
mą atliks mokiniai. Po progra- 
omos Tėvų Komitetas rengia už
kandžius. Visi kviečiami atsilan
kyti ir atvesti vaikučius, nors ir 
nelankančius šios mokyklos. Ka
lėdų senelis bus dosnus visiem 
vaikučiam. Įėjimo auka 2 dol.

J.M.

Aidai
vienas geriausių 
kultūros žurnalų 
išeivijoj.
Ar juos prenumeruoji?

Pauliaus Jurkaus Juodvarniai, 
pasaka-poema, išleista Darbi
ninko, gaunama Darbininko 
administracijoj. Kaina 5 dol.

Kiekvienos

NAUJOS PLOKŠTELĖS
JAUNA NAKTIS — ŽIBURĖ

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

VIOLETA, V. 
lengvos muzikos 
estradinės dainos. 
Persiuntimui 50 c. Darbininkas, 
341 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Rakauskaitės 
populiarios 

Kaina 6 dol.



=j!2 • DARBININKAS •

=

1976 gruodžio 24, nr. 52

DARBININKAS
NEW

"YORKE’ 341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

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

Džiugių Sv. Kalėdų ir Dievo palaimos 1977 metuose 
f linkim visiem mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio rėmė- 
į jam, reikšdami ypatingą padėką ketvirtadienio ir penkta- 
‘ dienio parengimų vadovam, talkininkam ir Kultūros Židinio 
f komitetui — Lietuvių Kultūros Fondo korporacijos vadovy- 

1 bei bei nariam.
Brooklyno pranciškonai

F 
I
I 
t
F 
F
F

Naujų Metų sutikimo ban
ketui, ruošiamam New Yorko 
Lietuvių Bendruomenės, bilietų 
galima gauti pas platintojus, nu
rodytus skelbime, o taip pat ir 
šiose LB apylinkėse: K. Vainius, 
Maspeth, 894-6091, A. Dėdi
nas, Manhattan-Bronx, 296-7254, 
H. Miklas, Great Neck, 482- 
0196.

Muzikas Algirdas Kačanaus- 
kas paguldytas Cabrini Health 
Care Center, Columbus Hospi
tal Division ligoninėj, 227 E. 
19th Street, New York, N.Y. 
10003. Jo privatus telefonas 727- 
6368. Jo kambarys 11 aukšte — 
1106.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj gruodžio 18, šeštadienį, ma
žiesiem buvo trumpa kalėdinė 
programa, kurią atliko 8 skyriaus 
mergaitės, suvaidindamos lėlių 
vaidinimą. Visa mokykla savo 
kalėdinę eglutę rengia sausio 9, 
sekmadienį, 3 v. po pietį] Kul
tūros Židiny. Bus suvaidinta 
Daržovių gegužinė ir Kalėdos 
miške. Režisuoja Vida Jankaus
kienė, šokius rengia Jurgis 
Oniūnas, vaikų chorą ruo
šia Nijolė Ulėnienė. Atsi
lankys ir Kalėdų senis. Ryšium 
sų šiais vaidinimais sausio 8 pa
mokos bus ne įprastinėj vietoj, 
bet Kultūros Židiny. Tuo pa
čiu metu vyks ir mokinių repe
ticijos, o esamuose kambariuose 
bus pamokos.

Susirgus muzikui Algirdui Ka- 
čanauskui, Apreiškimo parapijos 
vargonininkui, dabar jį pava
duoja konservatorijos studentas 
Viktoras Ralys.

Darbininko redakcija dėkoja 
bendradarbiam, skaitytojam ir 
bičiuliam už gausius Kalėdų 
švenčių sveikinimus, dovanas ir 
linkėjimus.

Ona Žilinskienė-Akialytė, gi
musi Marijampolėj, sulaukusi 82 
m. amžiaus, lapkričio 30 mirė 
Weehawken, N.J. Į šį miestą 
ji atvyko prieš 62 metus ir visą 
laiką ten gyveno. Jos vyras Juo
zas ir sūnus Jonas mirė anksčiau. 
Nuliūdime liko dukra Aldona 

Zaunius ir sūnus Juozas Jr. 
Amerikoj, taip pat du broliai, ke
turios seserys ir kiti giminaičiai 
Lietuvoj. Po gedulingų pamaldų 
Our Lady of Grace bažnyčioj 
Hoboken, N.J., velionė gruodžio 
2 palaidota Holy Cross'kapinė
se North Arlington, N.J. Laido
tuvėmis rūpinosi Earl Bosworth 
šermeninė Hoboken, N.J.

ALTS-gos Elizabetho sky
riaus valdyba, įvertindama Dar
bininko patarnavimus, švenčių 
proga laikraščiui stiprinti pasky
rė 20 dol. auką. Nuoširdžiai dė
kojame.

LKM Akademijos X-to su
važiavimo komitetas, įvertin
damas Darbininko talką, laik
raščiui paskyrė 20 dol. auką. 
Nuoširdus ačiū.

Miami Amerikos Piliečių Klu
bas, suprasdamas spaudos sun
kumus ir didelę reikšmę lietu
viškame gyvenime, švenčių pro
ga paskyrė Darbininkui 15 dol. 
dovaną. Širdingai dėkojame.

Moksleivių ateitininkų tradi
cinė šeimos šventė įvyks sausio 
8 Kultūros Židinio mažojoj salėj. 
Prasidės 7:30 v.v. Programą at
liks jaunimas, o po jos vaišės 
ir pasilinksminimas. Visi kvie
čiami atsilankyti.

MAIRONIO
LITUANISTINĖ MOKYKLA
sausio 9, sekmadienį, 3 v. popiet
Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

kviečia visus į

KALĖDŲ EGLUTĘ

Patiksliname. Praeitame Dar
bininko numery rašant apie reli
ginį koncertą, buvo parašyta, 
kad tekstus skaitė Marytė San- 
danavičiūtė, turėjo būti Irena 
Sandanavičiūtė-Merlino.

Naujų Meti] sutikimui visas 
maistas bus gaminamas moder
nioj Kultūros Židinio virtuvėj 
ir į stalus bus patiekiamas karš
tas. Stalus užsisakyti pas bilie
tų platintojus (žiūr. skelbimą). 
Čekius rašyti Lithuanian Ame
rican Community vardu. Taip 
pat bilietų galima gauti pas E. 
Sandanavičienę, 195 North 6th 
St., Brooklyn, N.Y. 11211, tel. 
388-1820, ir pas Bill Kuinet, 
321 Lesley Lane, Uniondale, 
L.l. 11553, tel. (516)538-8985.

Gediminas ir Danutė Trima
kai, prisimindami a.a. motiną 
Jadvygą Trimakienę, jos mirties 
metinėse skiria 50 dol. Darbi
ninko spaudai ir 50 dol. Kultū
ros Židiniui. Už aukas pranciš
konai nuoširdžiai dėkoja.

Aleksandro Kęstučio Kazicko 
palaikai iš Indijos buvo atvežti į 
Nevv Yorką. Atvežė sesuo Jūra
tė ir brolis Juozas. Gruodžio 20 
po pamaldų Holy Trinity bažny
čioj velionis palaidotas East 
Hampton, L.L, N.Y., kapinėse.

Aldona ir Kazimieras Kruli- 
kai, L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuo
pos Nevv Yorke šauliai, išvyk
dami į naują nuolatinę gyveni
mo vietą, St. Petersburg Beach, 
Fla., kuopos veiklai paremti pri
siuntė 25 dol. Nevv Yorko šau
liai nuoširdžiai dėkoja ir linki 
laimingai įsikurti naujoj vietoj 
bei įsijungti į ten veikiančių 
šaulių gretas.

Klaipėdos Krašto prijungimo 
prie Lietuvos minėjimas bus 
sausio 16, sekmadienį, Christ 
Congregation bažnyčios patal
pose. Prasidės 2 v. po pietų 
ekumeninėmis pamaldomis ten 
pat bažnyčioj, po to apatinėj 
salėj bus tęsiama programa. Tra-., 
diciniu būdu minėjimą rengia 
šios organizacijos: Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugija, L. 
L. K. Savanorių Sąjunga, ramo
vėnai ir šaulių kuopa. Ta pačia 
proga bus pristatyta nauja kny
ga apie Mažąją Lietuvą, III to
mas, išleistas šią vasarą Lietu
vos Tyrimo Instituto Nevv Yor
ke, ir bus paminėta L. Rėzos 
200 metų sukaktis.

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.

t

Vaidinama:

DARŽOVIŲ GEGUŽINĖ 
KALĖDOS MIŠKE

Dalyvauja Maironio mokyklos vaikų choras 
Atsilankys Kalėdų senis

Įėjimas suaugusiem — $2.50 dol. 
jaunimui — 1.00 dol.

Į 1977 NAUJŲJŲ METŲ

SUTIKIMO

BALIŲ

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

SVEIKINAME!
Vida ir Grožvydas Rūteniai, 

Chesterfield, Mo., sveikina vi
sus su Šv. Kalėdom ir linki lai
mingų Naujų Metų. Ta proga 
siunčia Darbininkui 100 dol.
auką.

Vida ir Aldis Penikai sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga. Skiria 
25 dol. auką kultūros Židiniui.

Lionginas Vaitkevičius ir šei
ma sveikina su Šv. Kalėdomis ir 
N. Metais gimines, draugus ir 
pažįstamus. Vietoj kortelių ski
ria 25 dol. spaudai.

Marija ir Vitalis Žukauskai 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus Kalėdų proga ir visiem 
linki laimingų Naujųjų Metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui.

Vera Yomantienė sveikina St. 
Petersburgo lietuvių klubą ir 
linki gražių Šv. Kalėdų ir sėk
mingų Naujų Metų.

Arnoldas ir Elena Pristemikai 
iš Rockavvay, N.J., sveikina tė
vus pranciškonus ir visus pažįs
tamus. Linki linksmų Kalėdų 
švenčių ir laimingų Naujų Metų. 
Vietoj asmeninių sveikinimų 
siunčia Kultūros Židiniui 25 dol.

Felicija ir Algirdas Jasaičiai 
sveikina Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga visus savo artimuo
sius, draugus ir pažįstamus. Vie
toj asmeninių sveikinimų aukoja 
Kultūros Židiniui ir Darbi
ninkui.

Vitolis ir Gražina Dragunevi- 
čiai sveikina draugus ir pažįsta
mus šv. Kalėdų proga ir visiem 
linki laimingų Naujųjų Metų. Ta 
proga Darbininkui skiria auką 
20 dol.

— ST. PETERSBURG, FLO
RIDA ir apylinkėse perkant, 
parduodant ir nuomojant nuosa
vybes kreipkitės į ANGELĘ 
KARNIENĘ, B roke r-Re ai to r, 
6900-lOth Avė. North, St. Pe
tersburg, Fla. 33710. Telef. (813) 
345-2738.

Patikslinimas
Š.m. gruodžio 17 Darbininko 

nr. 51 buvo įdėta žinia, kad LB 
N.Y. apygardos rengiamame N. 
Metų sutikimui Donata Grajaus
kienė užsakė du stalus.

Šiam N. Metų sutikimui nie
kad stalų neužsakiau ir nežinau, 
kokiais sumetimais šis gandas 
buvo paskelbtas spaudoj.

Donata Grajauskienė

J. RYGELIO NUOTRAUKŲ 
PARODOJ

(atkelta iš 7 psl.)

mandų mokyklą, tos mokyklos 
realizmą ir rudą koloritą. Šalia 
rudos spalvos mėgsta ir žalią ir 
melsvą spalvą.

-o-

Gražus tai pomėgis — spalvo
ta fotografija. Gal tai ir bran
gu, bet žmogui atneša daug 
džiaugsmo — parodo gamtą 
spalvotą ir įvairiose nuotaikose.

Reikėtų mėginti fotografui dar 
arčiau prieiti prie gamtos, su ka
meros objektyvu prislinkti prie

atskirų žiedų, prie tų žiedų deta
lių ir ten paieškoti grožio, rit
mo ir spalvos. J. Rygelis jaučia 
gamtą, moka ją stebėti. Tai gali 
mėginti naujus eksperimentus.

-o-
Parodą rengė LMK Federa

cijos New Yorko klubas. Atida
rymas buvo šeštadienio vakarą. 
Kalbėjo P. Jurkus. Atsilankė ga
na daug publikos, ypač sekma
dienį, nes tą dieną kitoj salėj 
buvo jaunimo pamaldos irtų pa
čių klubiečių mažojoj salėj su
rengtas prekymetis, (p.j.)

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

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.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė
Kalėdų Švenčių proga nuošir
džiai sveikina savo bičiulius ir 
pažįstamus ir visiem linki lai
mingų Naujųjų Metų. Ta proga 
ji skiria auką Darbininkui.

Apolonija ir Bronius Radziva- 
nai Šv. Kalėdų ir N. Metų 
proga siunčia nuoširdžius linkė
jimus savo artimiesiem, drau
gam ir pažįstamiem.

Birutė ir Vytautas Radzivanai 
sveikina draugus ir choristus Šv. 
Kalėdų proga ir-linki laimingų 
Naujųjų Meti]-. Ta proga skiria 
auką Darbininkui.

Pranas ir Ina Gvildžiai visiem 
draugam ir pažįstamiem linki 
jaukių Šv. Kalėdų švenčių ir lai
mingų Naujųjų Metų. Vietoj kor
telių auka 25 dol.

Janina Gerdvilienė Šv. Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga svei
kina draugus ir pažįstamus ir 
linki sėkmės. Auka spaudai.

Dr. Stasys Petrauskas ir pia
nistė Julija Rajauskaitė-Petraus- 
kienė vietoj kalėdinių kortelių 
skiria auką Darbininkui.

Kazimieras ir Elena Vainiai 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus, linkėdami linksmų Šv. 
Kalėdų ir laimingų 1977 Metų. 
Vietoj kortelių skiria Kultūros 
Židiniui 25 dol., spaudai 10 dol.

Janina Škėmienė Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina draugus ir 
pažįstamus. Vietoj atvirukų 
siuntinėjimo skiria auką spau
dai.

Edna ir Vilius Bražėnai iš 
Fort Myers , Floridos, Šv. Kalė
dų proga sveikina bičiulius, pa
žįstamus ir tautiškai gyvus lietu
vius bei linki darbingų ir lais
vėjančių N. Metų.

Ignas Kazlauskas, Great Neck, 
N.Y., sveikina savo draugus, bi
čiulius ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
ir N. Meti] proga. Mūsų lietu
višką spaudą parėmė auka.

Aldona ir Vainutis Zikarai, 
sūnus Šarūnas, duktė Eglė svei
kina gimines, draugus ir pažįs
tamus švenčių proga ir linki vi
siem laimingų N. Metų. Auka 
Kultūros Židiniui.

Marija ir Henrikas Gineičiai, 
Boston, Mass., švenčių proga 
sveikina visus savo draugus, 
pažįstamus bei klijentes ir linki 
daug gražių ir saulėti] dienų ir 
Aukščiausiojo palaimos.

J. S. D. Mikulskiai sveikina 
gimines, draugus ir pažįstamus 
su Šv. Kalėdom ir linki sveikų 
ir laimingų N. Metų. Auka Kul
tūros Židiniui.

Mara ir Vytas Vygantai nuo
širdžiai sveikina savo bičiulius
ir pažįstamus Kalėdų švenčių 
proga ir linki laimingų Naujųjų 
Metų. Ta proga skiria auką 
Darbininkui.

Dovanos bičiuliam ir ar
timiesiem prie Kalėdų eg
lutės

Marina ir Zigmas Raulinai- 
čiai sveikina visus savo bičiu
lius ir pažįstamus Kalėdų šven
čių proga ir linki laimingų Nau
jųjų Metų. Ta proga Darbinin
kui skiria auką 20 dol.

Natalija Kulbok, Paramus, 
N.J., sveikina Kalėdų ir Naujų 
Metų proga Darbininko redakci
ją. Moterį] Vienybės nares, gi
mines ir artimuosius bičiulius. 
Su šiais sveikinimais, remda- 
ma Darbininką, skiria 20 dol. 
auką.

Antanas Budrikis, St. Peters
burg, Fla., Kristaus gimimo ir 
Naujųjų Metų švenčių proga 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus, linkėdamas daug 
sveikatos ir sėkmės per ateinan
čius metus. Darbininkui skiria 
auką.

Rima ir Juozas Bružai sveiki
na savo klijentų s Šv. Kalėdų ir 
N. Metų proga ir praneša, kad 
siuntinių įstaiga nuo sausio 
mėn. iškeliama iš Nevv Yorko 
miesto. Toliau bus priimami 
siuntinių užsakymai paštu, tele
fonu ir sudaromi pačių klijentų 
supirkti ir paštu prisiųsti siunti
niai. Naujas įstaigos adresas: 
R. J. Bružai, Hidden Hollow 
Apts., Macfarland Road, Wap- 
pingers Falls, N.Y. 12590. Telef. 
914 297-0261.

Dr. Aldona (Šlepetytė) ir dr. 
Kajetonas Janačiai Darbininko 
redakcijai, tėvam pranciškonam, 
organizacijų vadovam, drau
gam ir pažįstamiem nuoširdžiai 
linki džiaugsmingų Šv. Kalėdų 
ir sėkmingų Naujų 1977 Metų! 
Spaudai skiria 25 dol.

J. ir V. Šileikiai sveikina savo 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir linki laimingų Naujų 
Metų. Vietoj sveikinimų šventi
nėmis kortelėmis siunčia Dar
bininkui 20 dol..

Rl AUSI A 
DOVANA 

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

Elena Juciūtė, 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 Nevv 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)

BILIETAI GAUNAMI IR VIETOS UŽSAKOMOS PAS:

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

A. Radzivanienę—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 Nevv Yorko 
skyrių. Skambinti Rasai Milukaitei, (516) 681-6172.

Įėjimo auka — 20 dol. 
Jaunimui — 10 dol.


	1976-12-24-DARBININKAS 00001
	1976-12-24-DARBININKAS 00002
	1976-12-24-DARBININKAS 00003
	1976-12-24-DARBININKAS 00004
	1976-12-24-DARBININKAS 00005
	1976-12-24-DARBININKAS 00006
	1976-12-24-DARBININKAS 00007
	1976-12-24-DARBININKAS 00008
	1976-12-24-DARBININKAS 00009
	1976-12-24-DARBININKAS 00010
	1976-12-24-DARBININKAS 00011
	1976-12-24-DARBININKAS 00012

