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Prez. Carter spaudos konfe
rencijoj vėl pakartojo savo ir 
JAV vyriausybės nuolatinį įsi
pareigojimą ginti pagrindines 
žmogaus teises ten, kur jos būtų 
pažeidinėjamos.

Prasidėjus Kairo konferenci
jai, Izraelio min. pirm. Begin 
vėl atvyko į JAV, kur stengsis 
gauti prez. Carter pritarimą gali
mom Izraelio nuolaidom arabų 
valstybėm. Spėliojama, kad jis 
siūlys suteikti Gaza ruožui ir 
Jordano vakar, krantui savivaldą, 
bet reikalaus, kad Izraelis ir to
liau galėtų ten laikyti savo ka
riuomenę.

Prez. Carter pareiškė, kad Pa
lestinos išlaisvinimo org-jos ne- 
nuolaidumas išjungia ją iš toli
mesnių pasitarimų Art. Rytų 
klausimam spręsti.

Graikų kraštutiniai teroristai 
pagrobė Kipro prez. Spyros Kyp- 
rianos sūnų ir reikalauja, kad už 
jo paleidimą būtų iš kalėjimų 
paleisti visi teroristinės EOK-B 
organizacijos nariai.

JAV vyriausybė, nežiūrėdama 
įvairių vengrų org-jų JAV pro
testų, nutarė šv. Stepono karū
ną grąžinti Vengrijai sausio 6-7. 
Kardinolo Mindszenty fondas iš
kėlė JAV teisme bylą, įrodinė
damas, kad tik JAV kongresas 
gali tai padaryti.

Sov. S-gos organai, turėdami 
galvoj vykstančią Belgrado 
konferenciją ir vykstančias dery
bas su JAV, nutarė laikomo ka
lėjime sovietų disidento Anatoli 
Ščaranski bylą atidėti dar 6 
mėn. Prez. Carter ir valst. sekr. 
Vance kelis kartus buvo Sov. 
S-gą įspėję, kad Ščaranskio lai
kymas kalėjime gali pakenkti 
JAV ir Sov. S-gos santykiam.

Olandijos min. kabinetą suda
rė Andreas Agt iš krikščionių 
demokratų ir liberalų partijų na
rių.

Kaire prasidėjo Egipto, Izrae
lio, JAV ir JT atstovų konferen
cija procedūriniam Art. Rytų de
rybų klausimam išspręsti. Valst. 
sekr. Vance pastangos prikalbėti 
joj dalyvauti ir kitas arabų vals
tybes nepavyko.

Turkiją valdančios teisin
gumo partijos 5 parlamento na
riai pasitraukė iš partijos, ir min. 
pirm. Suleyman Demirel vy
riausybė neteko parlamento 
daugumos. Bulent Ecevit vado
vaujamai opozicinei liaudies 
respublikos partijai vėl susidaro 
proga perimti valstybės vadova
vimą.

Sov. S-gos 1978 ūkio planas 
numato, kad krašto gamyba pa
kils tik 4.7 proc. Per 1977 ga
myba turėjo pakilti 5.6 proc.

Portugalijos min. pirm. Mario 
Soares vadovaujamai vyriausy
bei buvo pareikštas parlamento 
nepasitikėjimas dėl numatytų 
taupumo priemonių kovoj su in
fliacija ir ūkiniu nuosmukiu.

Jane’s Ali the World’s Air- 
craft žurnalas teigia, kad prez. 
Carter atsisakymas gaminti B-l 
bombonešius, negaunant iš Sov. 
S-gos jokių nuolaidų, nulems va
karų valstybių būsimo karo pra
laimėjimą.

Šiaurės bloko valstybės įnešė 
į JT rezoliucijos projektą, smer
kiantį Ugandos nusižengimus 
dėl žmogaus teisių, bet Afrikos 
valstybių blokas rezoliucijos 
svarstymui pasipriešino. Buvo 
nutarta šį klausimą tirti toliau.

Valst. sekr. Vance gavo iš 
Egipto prez. Anwar el-Sadat pa
tikinimų, kad jis nesudarys at
skiros taikos su Izraeliu ir kad 
Kairo konferencijos darbotvarkė 
bus padaryta pakankamai lanks
ti, jog joj galėtų vėliau dalyvau
ti ir ją boikotuojančios arabų 
valstybės.

KONSTITUCIJOS PROJEKTAS
SUSKIRSTO
POSŪNIUS

) ■ _______________ ;

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos Nr. 29

TSRS Konstitucinės Komisijos 
pirmininkui L. Brežnevui kun. 
St. Valiukėno, Vilnius, Kretin
gos 7, bt. 3,

PAREIŠKIMAS
Siūlau išbraukti iš Konstituci

jos projekto 52 str. žodžius: 
“vykdyti ateistinę propagandą”, 
arba po žodžio “vykdyti” įdė
ti “religinę ir”, tuomet sakinys 
skambėtų: “vykdyti religinę ir 
ateistinę propagandą”.

Įteisinus tik ateistinę propa
gandą ir padarius ją valstybine 
(kaip iki šiol), tuo būdu panai
kinama sąžinės laisvė, perbrau
kiama Konstitucijos 52 str. pir
moji dalis ir prieštaraujama 
Konstitucijos projekto 34 ir 35 
str., nes ateistai daromi pilnatei
siais valstybės šeimihinkais, o 
tikintieji turi teisę tik “išpažin
ti bent kurią religiją ir atliki
nėti religines apeigas”, žinoma, 
su sąlyga, jei ateistai, kaip 
pilnateisiai piliečiai ir valstybės 
šeimininkai, nepanorės brautis į 
tikinčiųjų sąžinę, jei nemėgins 
juos perauklėti drastiškomis 
priemonėmis ir skriausti: šalin
ti iš darbo, rašyti jiems blogas 
charakteristikas, trukdyti siekti 
aukštojo mokslo; naudoti tikin
čiųjų lėšas ateistinei propagan
dai, savintis “kulto atlikimui bū
tiną turtą” (LTSR Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumo 1976.VII.28 
d. įsako str. 22), priversti
nai reikalauti studijuoti ateizmą 
(yra ateizmo katedros, bet nėra 
religinių) ir panašiai. Žodžiu, 
ateistai privilegijuojami, o tikin
tieji daromi jų valios paklus
niais vykdytojais.

Konstitucijos projektas su
skirsto piliečius į sūnus ir posū
nius. Tai patvirtina praktika.

Ateistai turi teisę savo idė
jas propaguoti, o tikintieji ne
turi. Ateistai turi teisę švaistyti 
iš piliečių (ir tikinčiųjų) surink
tas lėšas ateistinei propagandai: 
ateistinei spaudai, paskaitoms, 
radijo ir televizijos ateistinėms 
valandėlėms (pvz., “Akiratis”, 
“Argumentai”), kino filmams, 
teatrui ir t.t.

Ateistai turi teisę brautis į 
piliečio sąžinę nuo pat jo kū
dikystės iki grabo lentos: jau 
darželininkui kalama į galvą 
esą Dievo nėra, vėliau mokyk
la visu svoriu užgula tikintį 
mokinį (net grasinimais ir blo
gomis charakteristikomis), mi
rus tikinčiajam daug kur neduo
dama transporto priemonių nu
vežti mirusiajam į bažnyčią ir 
kapines.

Ateistai turi teisę nebaudžia
mai užgaulioti tikinčiuosius, va
dindami juos atsilikėliais, tam
suoliais, tamsybininkais, atgy
venų ir prietarų besilaikančiais 
ir pan. (žr. Dabartinės lietuvių

Alfreds Berzinš, paskutinis 
nepriklausomos Latvijos vy
riausybės ministeris, lapkričio 
30 mirė New Yorke. 1954 su
siorganizavus Pavergtų Euro
pos Tautų Seimui, jis buvo nuo
latinis Latvijos delegacijos na
rys, vienu metu jos pirmininkas 
ir vienerius metus PET Seimo 
pirmininkas. Velionis parašė 
knygą “Unpunished Crime” ir 
daugelį straipsnių. Nuliūdime 
liko našlė Kirą Berzinš, dantų 
gydytoja. (E).

PILIEČIUS Į SŪNUS IR

Kristaus užgimimas, A. Durerio medžio raižinys

kalbos žodynas, V , 1954, p. 70: 
“bažnyčia — I. namai, į ku

riuos renkasi melstis religinių 
prietarų besilaikantieji žmo
nės”).

Ateistai mokytojai ir kiti pa
reigūnai, išrovę tikėjimo pagrin
dus. iš jaunuolių širdžių ir ne
įskiepiję jiems kitų moralinių 
normų, turi teisę reikalauti iš 
tikinčiųjų tėvų, kad jie atsakytų 
už moraliai suluošintų vaikų iš
daigas. Ateistai turi teisę nu
statyti klierikų skaičių Kunigų 
seminarijoms ir nurodinėti se
minarijų vadovybėms, kokį kan
didatą priimti ar nepriimti į 
Kunigų seminariją.

Ateistai turėjo teisę atimti pa
talpas iš Kunigų seminarijų Vil
niuje, Kaune, Telšiuose ir Vilka
viškyje. Dabar vienintelė Lietu
voje Kunigų seminarija Kaune

MIRĖ TĖVAS 
BENEDIKTAS 

BAGDONAS, OFM
Gruodžio 20 pranciškonų 

vienuolyne Toronte mirė Tėv. 
Benediktas Bagdonas, OFM, 
buvęs pranciškonų provincijolas 
Lietuvoj ir Vokietijoj. Laido
jamas gruodžio 23, penktadienį, 
Brooklyno Šv. Jono kapinėse, 
kur yra pranciškonų kapai.

Velionis buvo gimęs 1907 lie
pos 23 Plungės apylinkėj, Že
maitijoj. Į pranciškonų vienuo

Džiaugsmingų. Kalėdų Švenčių 
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

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

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE | 
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IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI
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su 50-60 klierikų vargsta labai
ankštose patalpose.

Ateistai drįsta kištis į kunigų 
skirstymus ir sakramentų admi
nistravimą, trukdo ruošti jau
nimą priimti sakramentus, net 
taiko LTSR ATP 1966.V. 12 nu
tarimo “e” punktą. Matyt, ateiz
mo propagandos teise remdama
sis, LTSR Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas 1976.VII.28 įsako 
19 str. apriboja kunigų veik
lą “jų aptarnaujamo religinio su
sivienijimo gyvenamąja vie
ta .. .” Štai kaip bandoma kištis į 
bažnytinės vyriausybės jurisdik
ciją.

Tame pačiame įsake ATP ne
pripažįsta Katalikų Bažnyčiai ju
ridinio asmens statuso, nors Ka
talikų Bažnyčios atstovai pasi-

(nukelta į 2 psl.)

lyną įstojo 1928, kunigu įšven
tintas 1930 rugpiūčio 15. Pasku
tiniu laiku gyveno pranciškonų 
vienuolyne Toronte, Kanadoj, 
patarnaudamas Prisikėlimo pa
rapijai.

MIRĖ KUN. 
P. ŠNIUKŠTA

Lietuvoje mirė kun. Pranas 
Šniukšta, Šv. Antano parapijos 
klebonas Kaune. Palaidotas 
gruodžio 5 Betygaloj. Laido
tuvėse dalyvavo daug kunigų. 
Velionis buvo gimęs 1908, į 
kunigus įšventintas 1935.
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IŠ PAVERGTOS LIETUVOS
KULTŪRINIO GYVENIMO

— Jubiliejiniam metam bai
giantis, visos “kūrybinės” sąjun
gos turi duoti ataskaitą, kiek per 
tuos metus atliko darbų “Spalio 
garbei” ir partijos XXV-ojo su
važiavimo nutarimam. Tam rei
kalui šaukiami specialūs “pirmi
nės sąjungų partinės organiza
cijos” susirinkimai. Apie rašyto
jų ir muzikų partines ataskaitas 
jau rašėm. Literatūros ir Meno 
Nr. 48 tokią ataskaitą duoda ir 
Dailininkų sąjunga. Partinis są
jungos sekretorius R. Miknevi- 
čius džiaugiasi skulptorių pa
statytais paminklais raudon
armiečiam ir komunistiniam re
voliucionieriam. Jo pranešimą 
dar papildo sąjungos pirminin
kas J. Kuzminskis ir atsakinga
sis sekretorius P., Gudynas. Pra
nešimuose paminėti ir vertingi 
leidiniai: monografijos apie dail. 
J. Švažą, S. Džiaukštą, S. Vei- 
verytę, albumas “Lietuvos tapy
ba”, partinio atspalvio leidinys 
“Po Spalio vėliava”, mažų kny
gučių serija “Šiuolaikiniai lietu
vių dailininkai”. Atiduotas spau
dai Liet. Mokslo Akademijos Is
torijos instituto Menotyros sek
toriaus paruoštas “Lietuvos dai
lės istorijos” I tomas, rengiamas 
spaudai ir antrasis tomas. Lei
dyklai atiduotas ir straipsnių 
apie M. K. Čiurlionį rinkinys.

Ataskaitinius susirinkimus tu
rėjo ir Rašytojų sąjungos rusų 
rašytojų sekcija. Iš to susirin
kimo matom, kad Lietuvoj rusiš
kai rašančių yra nemažas bū
rys. Ataskaitinį posėdį turėjo ir 
Rašytojų sąjungos meninio verti
mo komisija, vadovaujama poeto 
E. Matuzevičiaus. Poetų sekci
jos darbus apžvelgė sekcijos pir
mininkas A. Baltakis. Susirinki
me plačiau buvo aptartos naujos 
Just. Marcinkevičiaus, E. Matu
zevičiaus, M. Martinaičio, S. 
Gedos poezijos knygos. Rašy
tojų sąjungos dramaturgai turė
jo bendrą susirinkimą su Teatro 
draugijos dramaturgais ir teatro 
kritikais. Buvo nusiskųsta, kad 
leidyklos nenoriai spausdina 
veikalus, kurie teatruose dar ne
buvo statyti, o teatrai vengia 
dar nepagarsėjusių rašytojų. 
Kaip išsiveržti iš užburto rato?

— Dailininkui Boleslovui 
Klovai, kurio mozaikos paroda 
neseniai buvo surengta M. K. 
Čiurlionio dailės muziejuj Kau
ne, suteiktas Lietuvos nusipel
niusio meno veikėjo vardas.

— Lapkričio mėnesį Panevė
žy buvo surengtos audėjų die
nos — savotiška sudraminta et
nografinė paroda. Kai tekstilės 
pramonė jau baigia išstumti iš 
gyvenimo namų darbo audeklus 
ir kai senojo kaimo gyvenimo 
būdas prievartinėmis priemonė
mis buvo sunaikintas, “dienų” 
rengėjam nelengva buvo suieš
koti kaimuose dar kai kur užsi
likusias verpėjas, audeklų ap- 
metėjas, šeivų trynėjas ir papras
tų staklių audėjas. Tačiau spau
da rašo, kad šventė pavyko, kad 
organizuotose varžybose daly
vavo net dvidešimties sričių tau
todailininkai. Greta senųjų dar
bo įrankių buvo rodomi ir pra
moniniai tekstilės gaminiai.

— Bulgarijoj 15,000 tiražu iš
leista bulgarų kalba “Lietuvių 
tarybinio apsakymo antologija”. 
Kūrinius parinko B. Želvytė, iš
vertė I. Trojanskis. Vertėjas pa
rašė ir įvadą. Antologijon pate
ko A. Griciaus, J. Grušo, A. 
Venclovos, P. Cvirkos, J. Bal
tušio, V. Sirijos Giros, J. Dovy
daičio, V. Miliūno, J. Mikelins
ko, J. Avyžiaus, Alf. Bieliausko, 
P. Treinio, M. Sluckio, V. Petke
vičiaus, A. Pociaus, V. Rimkevi
čiaus, A. Polio, R. Lankaus
ko, K. Sajos, V. Bubnio, J. Glins
kio, E. Ignatavičiaus, E. Mikulė- 
naitės, M. Rakausko, brolių Dir

gėlų, R. Šavelio, V. Martinkaus 
ir L. Jacinevičiaus pasakojimai.

— -Spaudoj paminėta muziko 
Antano Ilčiuko 75-erių metų 
amžiaus sukaktis. Gimęs 1902 
lapkričio 23 Vėlaikių k., Zara
sų aps. 1930 eksternu baigė 
Klaipėdos muzikos mokyklą. 
1930-39 mokytojavo Pagėgių ir 
Tauragės gimnazijose, 1940 va
dovavo Vilniaus universiteto 
studentų chorui, 1944-47 buvo 
Filharmonijos choro vyriausiu 
dirigentu, kartu dėstė ir Vilniaus 
muzikos mokykloj. Nuo 1947 
yra Vilniaus Pedagoginio institu
to studentų choro dirigentas, 
nuo 1957 yra ir to instituto 
dėstytojas (dėsto chorų dirigavi
mą). Nuo 1955 turi nusipelniu
sio Lietuvos artisto vardą. Ski
riamas ir vyriausiu Lietuvos dai
nų švenčių dirigentu. Okupan
tam yra įsiteikęs sukomponuoto
mis “tarybinėmis” dainomis.

— Šį rudenį V. Krėvės “Ša
rūnas” Vilniaus universiteto 
teatro buvo vaidinamas uni
versiteto kieme ir Trakų pily. 
Režisavo R. Ciunis, dailininkas 
— A. Dikinavičius, teatro vado
vas — V. Limantas, Šarūną 
vaidino H. Kurauskas. Veikalo 
statytojai turėjo parodyti, kad 
mažai lietuvių tautai gyvybiniai 
pavojai gresia iš Vakarų . . .

— Maskvos Mokslininkų na
muose tinkamu rodyti pripažin
tas dokumentinis filmas apie
M.K. Čiurlionį — “Pasaulį vaiz
duojuos kaip didelę simfoniją”. 
Filmo scenarijus sukurtas pagal 
to paties pavadinimo J. Glinskio 
pjesę. Režisavo L. Pangonytė, 
pagrindinį Čiurlionio vaidmenį 
vaidino aktorius R. Verba.

— Vilniaus Parodų rūmuose 
lapkričio pabaigoj buvo Geno
vaitės Žilinskaitės gobelenų pa
roda. Dailininkė dirba Lentvario 
kilimų fabrike. Daugumas rodi- 
niij buvo jos rankų darbo kūri
niai.

— Lapkričio vidury Rytų Ber
lyne buvo surengta žymaus ne
seniai mirusio grafiko S. Kra
sausko kūrinių paroda. Buvo iš
statyta 50 kūrinių, išleista ir dai
lininko darbus vertinanti brošiū
rėlė. Apie S. Krasausko gyveni
mą ir kūrybą kalbėjo rašyto
jas M. Sluckis.

— Praėjusią vasarą okupuotoj 
Lietuvoj jau antrą kartą lankėsi 
Belgijoj gyvenąs rašytojas Edu
ardas Cinzas. Buvo jam leista 
kalbėti per televiziją. Tačiau 
duotame Gimtajam Kraštui pasi
kalbėjime rašytojas sumaniai iš
vengė įprastinio tokiais atvejais 
okupacinės santvarkos gyrimo. 
Jis tik pasidžiaugė, kad Lietu
voj žadama išleisti jo novelių 
rinkinį ir naują romaną, kurio 
veiksmas vyksiąs jo gimtajame 
Rietave — gražiausioj jo širdžiai 
vietoj. Romane būsią vaizduoja
mi vokiečių okupacijos žiauru
mai. Suprantama, kad toks turi
nys yra priimtinas ir sovietinės 
okupacijos cenzoriam.

— Kauno Politechnikos insti
tuto choras “Jaunystė” lapkričio 
mėnesį koncertavo Čekoslovaki
joj. Jo vadovas Robertas Varnas. 
Choras laimėjo premiją už ge
riausią repertuaro dramaturgiją. 
Buvo atlikti čeko B. Martino ir 
lietuvių Vi. Švedo, A. Bražins
ko ir G. Kuprevičiaus kūriniai. 
Koncertas buvo tarptautinio aka
deminių chorų festivalio dalis.

— Tai pačiai “Spalio garbei” 
Vilniuj įvyko ir sovietinės tai
kos gynimo komiteto plenumas. 
Kai grėsmė pasaulio taikai kyla 
iš nepaprasto Sovietų Sąjungos 
ginklavimosi ir imperialistinių 
jos tikslų, tai sovietiniai propa
gandistai vis suranda progų kal
bėti už taiką ir rodyti sovieti
nę imperiją taikos apaštalu.

Pr.N.
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Savaitės 
įvykiai

KAIP BUVO TEISIAMA 
NIJOLĖ SADŪNAITĖ

1975 spalio 10 Nijolė susir-

Briusely pasibaigusi Nato 
valstybių ministerių konferen
cija kritikavo Sov. S-gą už Hel
sinkio susitarimų nesilaikymų, 
pritarė vedamai atoslūgio politi
kai ir nutarė stiprinti savo kari
nes pajėgas.

Sirijos prez. Hafez al-Assad 
pastangos prikalbėti Saudi Ara
biją ir Kuvait pasmerkti Egipto 
prez. Anwar el-Sadat vedamą 
politiką nedavė vaisių — jos ir 
toliau nori likti tuo klausimu 
neutralios.

Dabartinėj Lenkijoj slaptai 
spausdinama ne mažiau kaip 12 
pogrindžio žurnalų, kuriuose 
reikalaujama ne tik geresnių 
ūkinių sąlygų, bet ir demokrati
jos bei laisvės nuo sovietinės 
hegemonijos. Iš jų yra paminė
tini Opinia (Nuomonė), Robot- 
nik (Darbininkas), Zapis (Užra
šai), Bratniak (Brolužis), Postęp 
(Progresas), Puls (Pulsas) ir kt. 
Jiem spausdinti Varšuvoj buvo į- 
steigta slapta spaustuvė NOWA, 
kur primityviškom priemonėm 
savanoriai darbininkai juos 
spausdina. Vyriausybė, bijoda
ma didesnių riaušių ir naujų 
kankinių, vengia juos persekioti.

Sov. S-gos Nagorno-Karabach 
srity gyveną armėnai pasiskun
dė prez. Brežnevui, kad jų ūki
nis ir kultūrinis gyvenimas yra 
trukdomas azerbaidžaniečių, 
reikalaudami, kad ta sritis 
būtų priskirta prie sovietinės 
Armėnijos respublikos. Nors 80 
proc. srities gyventojų yra ar
mėnai, bet sritis priklauso Azer
baidžano respublikai.

Sovietai vėl išmetė į erdvę du 
astronautus, kurie susijungė su 
erdvėj skriejančia Saliut 6 la
boratorija. Prieš du mėn. vykdy
tas toks bandymas nepavyko.

V. Vokietijoj 1976 už šnipinė
jimą areštuoti gynybos d-to tar
nautoja Renate Lutze, jos vyras 
Lothar Lutze ir Juergen Wiegel 
R. Vokietijai perdavė daug slap
tų dokumentų apie V. Vokieti
jos ir Nato valstybių karinius pa
sirengimus ir vykdytų kari
nių pratimų nagrinėjimus. Atro
do, kad vėl iškils didelė šnipi
nėjimo byla. Gynybos d-to so
cialinių reikalų skyriaus v-kas 
Herbert Laabs buvo dėl to su
spenduotas.

Sov. S-ga jau kuris laikas spar
čiai vykdo ginklų ir karinių me
džiagų tiekimą Etiopijai. Dėl 
to jos lėktuvai dažnai be leidi
mo perskrenda svetimų valsty
bių erdvę arba pateikia klai
dinantį kelionės planą. JAV dėl 
to pareiškė savo susirūpinimą.

JT žmogaus teisių deklara
cijos paskelbimo dieną Sov. S- 
gos policija saugoja 20 žino
mesnių disidentų namus ir nu
traukė jų telefonų laidus, kad jie 
negalėtų dalyvauti rengiamoj 
prie Puškino paminklo demon
stracijoj.Nežiūrint šių priemo
nių, apie 25 disidentai susirin
ko prie paminklo ir kelias mi
nutes tyliai demonstravo.

Bolivijoj buvo bandyta nu
versti jos prez. Hugo Ban- 
er Suarez.

Iš Lietuvos K. B. Kronikos Nr. 28
(tąsa iš praeito nr.)

1975 birželio 17 teisėjas Kud- 
riašovas paskelbė teismo nuo
sprendį: “Už LKB Kronikos 
dauginimą ir platinimą baudžia
ma laisvės atėmimu trejiem me
tam, atliekant bausmę griežto 
režimo lageriuose ir ištrėmimu 
trejiem metam”. Tai labiau pa
našu į aklą barbarišką kerštą, 
negu į teisingumo aktą.

Po teismo tardytojas Pilelis 
Nijolei prasitaręs: “Pagal pada
rytą nusikaltimą, gavai per dide
lę bausmę”.

Vienas ligonis rašė Nijolei į 
lagerį: “Mūsų tarybinėje tikro
vėje viskas priimta vadinti kitais 
vardais: tiesa vadinama melu, 
gėris — blogiu, tikrovė — šmeiž
tu. Tautos didvyriai — nusikal
tėliais arba kriminalistais”.

Šių žodžių teisingumą pa
tvirtina teisminis susidorojimas 
su N. Sadūnaite. Byla buvo gru
biai sufabrikuota, net gi liudi
ninkai (Povilaitis ir Vladas Sa- 
dūnas) specialiai saugumo pa
pirkti ir paruošti.

Vladas Sadūnas, būdamas iš
gėręs, prisipažino giminėm, kad 
saugumas privertęs jį duoti pa
rodymus, kad Nijolė jam davusi

Sov. S-gos prez. žmona Vik
torija sulaukė 70 m. Jos tėvai 
buvo pasiturį žydai.

JAV knygų leidėjų sąjunga 
pareiškė, kad ji nepasirašys su 
Sov. S-ga jokio prekybinio 
susitarimo tol, kol ji įsipareigos 
respektuoti žmogaus teises.

NYT korespondentas David K. 
Shipler gruodžio 14 paskelbė 
straipsnį — Sovietų krikščionys: 
dvi asmeniškos istorijos, — kur 
atpasakojamas pasikalbėjimas su 
JAV porą kartų besilankiusiu 
kun. Stasiu Lydžiu ir pentako- 
listų sektos vadovu Viktoru 
Vasiljevu. Tas pats kores
pondentas gruodžio 16 
NYT paskelbė antrą straipsnį 
apie jaunimo laisvalaikio pralei
dimo problemas Vilniuj, kur mi
nimas Palangos restoranas, į 
kurį jaunimas už kyšius stengia
si patekti ir prie rock and roll 
muzikos ir svaigiųjų gėrimų pra
leisti laisvalaiką. Jaunimas su gi
tarom mėgsta linksmintis ir 
namų laiptuose, bet čia juos iš
vaiko policija. Jaunimo laisvalai
kiui tinkama vaga pakreipti yra 
Vilniuj suorganizuota jaunų 
technikų stotis, kur jaunimas nu
statytu laiku 2 kartus per savaitę 
susirenka prižiūrimiem užsi
ėmimam savo pomėgiam paten
kinti.

JAV R. katalikų socialins veik
los agentūra paprašė prez. Car- 
ter suteikti neribotam Vietna
mo pabėgėlių skaičiui azylio tei
ses. Kas mėn. iš Vietnamo pabė
ga 500-1500 žmonių, kurių nie
kas nenori įsileisti.

Angoloj veikią tautinės uni
jos partizanai sudegino vyriau
sybės viešbutį, kur žuvo kelio
lika Bulgarijos ir R. Vokietijos 
technikų.

skaityti kelis numerius LKB 
Kronikos ir knygą “Simas”. Gi
minės jo paklausė, kodėl jis to 
nepaaiškinęs teisme. Jis atsakęs, 
kad tada saugumas jam būtų 
galvą nuėmęs.

Nuo 1974 rugpiūčio 27 iki 
1975 birželio 20 Nijolė praleido 
Valstybinio saugumo komiteto 
izoliatoriuje, vėliau įvairiose ka
liniam skirtose kamerose. Nijolę 
tardė keli tardytojai. Pradžioj 
tardymui vadovavo ypatingai 
svarbių bylų vyr. tardytojas Pet
ruškevičius. Nė į vieną tardyto
jų klausimą Nijolė neatsakinėjo, 
tuo protestuodama prieš šią bylą. 
Todėl po mėnesio tardymo va
dovavimas buvo perduotas tar
dytojui Pileliui. Bet ir tada Ni
jolė neatsakinėdavo į patei
kiamus klausimus.

Tardytojai grasino, kad, jei ne
atsakinės į klausimus, tai ją pa
talpinsią į psichiatrinę ligoninę, 
kur būsią daug blogiau, negu 
lagery, arba uždarysią į šaltą, 
drėgną ir tamsų karcerį.

1975 sausio ir vasario mėne
siais Nijolė sirgo bronchitu ir 
angina, temperatūra buvo aukš
ta,labai kosėjo, bet medicininė 
pagalba jai nebuvo suteikta.

Ilgos ir varginančios kelionės 
į Mordoviją metu jai teko daug 
patirti pažeminimų ir pasityčio
jimų. Atvykusi į lagerį ir praėju
si medicininį pasitikrinimą, Ni
jolė sužinojo, kad, praėjus vie
nuolikai mėnesių nuo suėmimo, 
ji neteko net penkiolikos kg 
svorio. Maistas lagery yra labai 
vienodas ir blogos kokybės: 
kruopų košė be riebalų, žuvis, 
mėsos atliekos (karvių tešmuo, 
diafragma, plaučiai). Rudenį ke- . 
lis mėnesius duoda kopūstų 
sriubą, o kai kopūstų atsargos 
pasibaigia, pradeda kelis mėne
sius virti kitą, bet vis tą pačią 
sriubą.

Iš Lietuvos
K. Bažnyčios 
Kronikos
(atkelta iš 1 p si.)

rašo drauge su Tarybų Sąjunga 
ir kitomis valstybėmis tarptauti
nes sutartis, kai tuo tarpu Ta
rybų Sąjungoje turi juridinio as
mens teises net nežymios orga
nizacijos.

Štai prie kokių kurjozų priei
nama, kai ateistams duodamos 
ypatingos teisės.

Bažnyčia atskirta nuo valsty
bės. Bažnyčia nesikiša į valsty
bės reikalus, nors valstybės į- 
staigose dirba daug tikinčiųjų. 
Valstybės pareigūnai ateistai ne
turi kištis į Bažnyčios veiklą bei 
tvarką. Reikia panaikinti visus į- 
sakus, kurie diskriminuoja ti
kinčiuosius, o pirmiausia reikia 
išbraukti iš Konstitucijos projek
to ateistų privilegiją “vykdyti 
ateistinę propagandą”.

Kun. St. Valiukėnas

go. Turėjo aukštą temperatūrą, 
labai kosėjo, svaigo galva, buvo 
bendras organizmo nusilpimas. 
Tiktai gruodžio mėn. ją paguldė 
į lagerio ligoninę. Ligos diagno
zės nenustatė ir dar nepasveiku- 
sią išrašė iš ligoninės. Sirgdama 
turėjo siūti pirštines. 1976 vasa
rio mėn. Nijolė vėl buvo pagul
dyta į ligoninę. Ligos diagnozės 
ir vėl nenustatė, o kovo 3 nepa- 
sveikusią išrašė iš ligoninės.

1976 gruodžio 21 Nijolė vėl 
sirgo. Turėjo aukštą temperatū
rą ir dešimt dienų išgulėjo lovoj, 
bet į ligoninę nebuvo pagul
dyta.

Žiemos pabaigoj N. Sadūnaitė 
rašė: “Darbe sekasi — visada iš
pildau pirštinių siuvimo normą. 
Dabar bus kiek sunkiau — nusil
pau. Bet tai niekis, čia pat pava
saris. Atsibus žolelės, o su jomis 
atsiras ir daugiau jėgų, nes mes 
su apetitu valgome pienes, ba
landas, gėlių žiedus. Tai vitami
nai ir kalorijos”.

Anglijos laikraščiai rašė, kad 
Nijolei iš Anglijos buvo išsiųs
ta virš trijų šimtų laiškų, kurie 
grįžo atgal. Ne visi laiškai la
gerį pasiekia ir iš Lietuvos. Cen
zoriai iš laiškų išima religinius 
paveikslėlius, šv. Kalėdų, Vely
kų pasveikinimus, netgi papras
tus gražesnius atvirukus. Taip 
pat ne visi Nijolės rašyti laiš
kai pasiekia adresatus. 1977 sau
sio ir vasario mėnesiais saugu
mo cenzoriai sulaikė du Nijolės 
laiškus.

.Nuo 1977 kovo 13 iki gegužės 
13 Nijolė buvo Mordovijos 
ASSR Saransko tardomajame 
izoliatoriuj. Kelionėj į Saranską 
susirgo bronchitu. Gydytojai 
pripažino chronišką bronchitą. 
Nuolat laikėsi aukšta tempera
tūra.

Iš Saransko grįžo su paaštrė
jusiu bronchitu — vėl aukšta 
temperatūra, visiškas jėgų išse
kimas. Kadangi ligonis nebuvo 
reikiamai gydomas, gavosi bron- 
choekstazas. Dabar Sadūnaitę 
žada guldyti į ligoninę. Tuo tar
pu nežmoniškas lagerio maistas 
ir kitos sąlygos baigia išsekinti 
Nijolės jėgas. Jos sveikata vis 
blogėja.

ARTĖJANT 
KETVIRTAJAM 

JAUNIMO 
KONGRESUI

Birutė Radzivanienė, Lietu
vos vyčių centro valdybos jauni
mo reikalų koordinatorė, pri
mena vyčiam, kad ketvirtasis pa
saulio lietuvių jaunimo kongre
sas įvyks Europoj 1979 vasaros 
metu. Jau netrukus bus laikas 
pareikšti savo kandidatūras į 
JAV lietuvių jaunimo atstovus, 
dalyvausiančius kongrese. Visos 
kuopos raginamos savo susido
mėjusį jaunimą ruošti kongre
sui. Dėl smulkesnių informacijų 
prašoma kreiptis į Birutę Radzi- 
vanienę, 84-16 llOth St., Rich- 
mond Hill, N.Y. 11418.

Spaudoj buvo skelbiama dr. 
Kraučeliūno premija lietuviam 
jaunuoliam, pasižymėjusiem lie
tuviškoj veikloj. Kuopos, turin
čios tinkamus jaunus narius, ra
ginamos kuo greičiau susisiekti 
su Birute Radzivaniene, tel. 
(212) 441-2304.

DOVANA — IRENOS VELONSKIENĖS SIUNTINIŲ ĮSTAIGA. Greitas
išsiuntimas, prekių pasirinkimas žemomis kainomis. Negalint atvykti, 
sudaromi pageidaujamų daiktų siuntiniai pagal užsakymus. SUDAROMI 
GIMINIŲ IŠKVIETIMO IŠ LIETUVOS DOKUMENTAI. Persiunčiamas iš 
Lietuvos atvykusių svečių asmeninis bagažas. Darbo valandos: 
trečiad. ir penktad. nuo 12 iki 6 vai. Šeštad. nuo 10 vai. iki 4 vai. Kitomis 
dienomis—susitarus. Tel. 296-5250. Namų tel. 296-5359. 80-14 Jamaica 
Avė., VVoodhaven, N.Y. 11421.

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

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 Darbinipko spau
dos kioskas.

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

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.

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

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 Garszvos šei
mos generacija yra New York Statė laidotuvių direktoriai ir balza- 
muotojai. Tel. 846-1970. Pageidaujant parūpinamos šermeninės bet 
kurioj miesto daly.

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės na
mų, 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., 
Ridgewood, 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 Baking 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.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. 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.).

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 kviėčiė' visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa- 
sinaudoti. Adresasifledding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 
11208 (tarp Lincoln irAutumn gatvių). Tel. 647-2327.
-——; : . { 1. 1 —■■■  it .-r---------------- f—— ................ ............................ ......... .......ii  ,,

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits VVines & 
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.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimai, šeštad. 4-5 vai. WEVD 1330 AM ir 
7 v.v. 97.9 FM bangomis. Music of Lithuania, pirmad. 7:30-8:30 v.v. 
VVSOU-FM 89.5 anglų kalba, dr. J.J. Stukas, 1467 Force Dr., Moun- 
tainside, N.J. 07092. Tel. 201 232-5565.

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N.Y. 11364.Tel. 212 229-9134.

St. Petersburge gruodžio 3-4 įvyko Vliko seimas. Nuotraukoj — seimui ruošti ko
mitetas. Iš k. K. Urbšaitis, V. Kleivienė, R. Plepienė, E. Rūkštelienė, K. Kleiva, 
I. Valauskienė, prel. J. Balkonas — komiteto garbės pirmininkas, dail. A. Rakštelė 
— komiteto pirmininkas, A. Miliauskienė, J. Valauskas, A. Gruzdys.

— Westminsterio katedroj,
Anglijoj, gruodžio 4, sekma-
dienį, nuo 7 vai. ryto iki 7 
vai. vakaro vienoj koplyčioj bu
vo įrengta “Kalėjimo kamera”, 
kurioj budėjo jauna anglė Joan- 
na Nash, apsirengusi sovietų 
darbo stovyklos kalinės rūbais. 
Ji maitinosi kalinio daviniu ir 
rinko parašus peticijai, kurioj 
prašoma paleisti iš Sibiro trem
ties Nijolę Sadūnaitę.

— Miunchene leidžiamas žur
nalas “ABN Correspondence” 
Nr. 4 pirmuoju straipsniu iš
spausdino kun. dr. J. Prunskio 
“Helsinkio susitarimų laužymas 
Lietuvoje”. Čia aptariami oku
pantų nusikaltimai prieš tautos 
apsisprendimo teisę, rusifikaci
ja, religijos persekiojimas, kliu
dymai šeimom susijungti.

— Aidui, Hamiltono mergai
čių chorui, vadovauja muz. J. 
Govėdas. Anksčiau šiam chorui 
vadovavo jo įsteigėjas solistas 
Vaclovas Verikaitis.

1977-1978 JAV GAMYBOS AUTOMOBILIUS galima įsigyti gamintojo kaina. Tai 
galimybė sutaupyti iki 750dol. irdaugiau. Dėl informacijos skambinti: L. Juozapa
vičius, 424-2109, arba rašyti: 60-54 70th St., Maspeth, N.Y. 11378.

1978 M. KELIONĖS į LIETUVĄ

1 naktis Maskvoj, 1 naktis Leningrade, 5 naktys Vilniuj

Vasario 5, 12, 19, 26 $659
Kovo 5 $681
Kovo 12, 19 $716
Kovo 26, bal. 2, 9, 16 $746

Dėl smulkesnių informacijų teirautis agentūroj

VYTIS
2129 KNAPP ST. 

BROOKLYN, N.Y. 11229
(212) 769-3300



1977 gruodžio 23, Nr. 51 • DARBININKAS • 3

DARBININKAS
341 H i g h I a n d
B r o o k I y n, N. Y.,

B I vd.
11207

Publicatlon No. 148360
Second-class postagepaid at Brooklyn, N. Y., Post Office 

Subscription per year —

Eina nuo 1915 m.. 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $12.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra • 
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį 
ir kalba redakcija neatsako.

Redaguoja REDAKCINE KOMISIJA

Sveikinimai ir dovanos
Kai Bažnyčia violetiniu dra

bužiu, su Rarotų maldą lūpose 
laukia ateinančio Išganytojo, mi
nia neribotu linksmumu jau 
puošia dirbtinėm snaigėm Kalė
dų eglutes. Visur — namuose, 
gatvėse, krautuvėse — aidi gies
mės: “Tyli naktis, šventa nak
tis . . .”, nors ten nedaug tema
tyti šventumo nuotaikos, o ty
los tai nė nebandyk ieškoti 
prieškalėdinės- mugės sūkury.

Ateis ir ta lauktoji Šventoji 
Naktis. Bažnyčia tvins džiaugs
mu ir tik tada pradės linksmybės 
laikotarpį, bet už jos sienų vis
kas klostosi priešingai — links
majai prekybininkų mugei ir jos 
linksmybėm pasibaigus, lieka 
tik pagirios.

Visur aplink skambant 
“Linksmų Kalėdų” sveikini
mam, perduos juos šeimos na
riai, draugai, pažįstami, atsitikti
nai net ir svetimieji. Ypatinga 
šio pasveikinimo žodžių jėga. 
Nors kartais ir nujaučiama, kad 
ne visada tai plaukia iš nuošir
dumo perpildytos širdies, bet 
gal tik iš įpročio, kasdieninio 
formalumo ar net prekybinio ap
skaičiavimo vis dėlto jie pakelia 
nuotaiką, praskaidrina kasdieny
bę.

Žmonės išreiškia kalėdinius 
sveikinimus vienokiais ar kito
kiais žodžįąis. Dievas gi — vie
ninteliu Žodžiu, tapusiu Kūnu. 
Kai artimieji ir draugai apipils 
savo asmeninėmis dovanomis, 
Dievas irgi suteiks savo dovaną 
— Asmenį..

Kalėdų šventos nakties glūdu
moj ar užtektų drąsos save pa
klausti: ko labiausiai trokštam 
gyvenime? Iš nuoširdaus ap
svarstymo išplaukiąs atsakymas 
tikrai atmestų tuos laikinius ir 
trapius siekimus.

/ Niekas iš šios žemės keleivių, 
nežiūrint amžiaus, aplinkybių, 
gabumų ar kitokių skirtumų, ne
apsiriboja vien medžiaginiais
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dalykais, kaip tikslu savy. Vai
kas, ieškąs malonumo žaidimuo
se; moksleivis ar studentas, be
sistengiąs savo protą praturtinti 
amžių eigoj sukaupta išmintimi; 
jaunuolis, besiviliąs romantiš
kom vilionėm; suaugęs, besiti- 
kįs sukurti šeimos židinį, pasi
sekimą profesijoj ir padėtį 
visuomenėj; besenstantis, trokš
tąs saugumo ir aprūpinimo pas
kutinėm dienom — visi nors ir 
taip skirtingais keliais veržiasi 
prie vieno ir to paties tikslo— 
pasiekti laimės.

Tikslas aiškus, tačiau priemo
nės kartais apgaunančios. Pri
imant tik pasaulio teikiamas ga
limybes, būtų rėmimasis greit 
linkstančia nendre. Siekdami į- 
gimto laimės ir ramybės troš
kimo patenkinimo, žemės sūnūs 
ir dukros kartais pasinaudoja ir 
netiksliomis, net žalingomis 
priemonėmis. Ar neatrodytų lyg 
ir žiauru iš Kūrėjo pusės, jei, 
įdiegęs tokį laimės ir ramybės 

troškimą, neįgalintų savo kū
rinių tai pasiekti?

Ne, Dievas nėra priešingybių 
autorius. Stebėkim prieš dvide
šimt šimtmečių menkučio Pales
tinos kaimelio pašlaitėse vyks
tančius įvykius — Taikos kuni
gaikščio gimimą. Pranašas Izai- 
jas iš anksto buvo nusakęs, kad 
tai bus vienas iš Kristaus titu
lų. Šis naujagimis buvo apsup
tas ne galingos kariuomenės bū
riais; apie jo lopšį rinkosi pa
prasti piemenėliai. Jis buvo pa
sveikintas ne patrankų šūvių sal
vėmis, bet angelų giesme. Šioj 
angelų giesmėj kaip tik ir buvo 
išreikšta žmogiškosios laimės 
formulė.

Ramybė užsilaiko tik geros 
valios žmonių sąžinėse. Ramy
bė kyla iš tvarkos, tvarka atsi
randa iš įstatymo, įstatymas 
gimsta iš teisingumo. Ir visa tai 
atgimė su Kristumi toj pirmųjų 
Kalėdų nakty.

(tąsa lš praeito nr.)

Ne tik asmeniškais atsilanky
mais pas popiežių, bet ir raš
tais šį reikalą judino įvairiuose 
kraštuose gyveną lietuviai. JAV 
lietuvių katalikų suvažiavimas 
Pittsburghe, Pa. (1917 sausio 10- 
11), pasiuntė popiežiui visų šio 
krašto lietuvių katalikų organi
zacijų vardu prašymą. Tą patį 
padarė ir Šveicarijos lietuvių 
taryba bei labdaringas lietuvių 
komitetas Lituania.

Laimingiausias buvo kan. K. 
Olšauskas, atvykęs iš Petrogrado 
1917 pradžioj. Savo energija ir 
iškalbingumu jis pralaužė pas
kutinius ledus ir (1917 vasario 
10; gavo leidimą surengti lietu
vių dieną visame katalikiškame 
pasauly 1917 gegužės 20. Kai 
pop. Benediktas XV pasakęs, 
kad jis laukiąs Lietuvos vysku
pų kolektyvaus laiško, kan. K. 
Olšauskas pareiškęs: jei Lietuvos 
vyskupai dėl jam nežinomų 
priežasčių neatsiunčia laukiamo 
laiško,, tai badaujanti Lietuvos 
liaudis nėra dėl to kalta. Sujau
dintas popiežius ne tik paskyrė 
prašomą dieną, bet dar paprašė 
viso pasaulio katalikus melstis 
už kenčiančią Lietuvą ir ją pa
remti pagal išgales. Pats paau
kojo 20,000 lirų. Taip pat para
šė raštą vysk. Pr. Karevičiui ir 
viso pasaulio vyskupams.

Vienas asmuo spaudoj bandė 
įtikinti, kad ne kan. K. Olšaus
kui, bet Martynui Yčui priklau
so nuopelnas, kad buvo gauta 
lietuvių diena (Darbininkas, 
1970, Nr. 76). Iš tikrųjų nuopel
nai priklauso visiem. Jei pats 
pirmasis būtų kreipęsis kan. K. 
Olšauskas, dar nežinia, kaip

Šveicarijos lietuvių veikėjai su ukrainiečiu studijuoja žemėlapį. Iš k. kun. dr. V. Bar
tuška, kun. A. Steponaitis, ukrainietis Gasenko, dr. J. Purickis, grafas Tiškevičius, 
dr. J. Gabrys, Tiškevičius ir pasilenkęs į stalą kun. VI. Daumantas. Jų dauguma bu
vo aktyvūs popiežiaus paskelbtos Lietuvių dienos organizatoriai.

PASAULINĖ LIETUVIU DIENA
VINCENTAS LIULEVIČIUS

būtų pasibaigę. Kiekviena anks
čiau padaryta pastanga pa
lengvino vėliau bandančiam. 
Čia buvo paprastas dėsnis: “La
šas po lašo ir akmenį pratašo”.

Lietuvių dienos organizavimas
Su raštu vysk. Karevičiui ir 

kitu raštu viso pasaulio vysku
pam kan. K. Olšauskas nuvyko į 
Lausanną (Lozaną). Sukvietė 
ten gyvenusius visus šešis lie
tuvius ir padarė pranešimą apie 
padarytus žygius ir galutinį lai
mėjimą. Lietuvių dienai organi
zuoti ir jai pravesti buvo suda
rytas Lausannoj komitetas, pa
vadintas “Vykdomasis lietuvių 
komitetas nukentėjusiems nuo 
karo Lietuvoje šelpti”. Jo pirmi
ninku buvo kan. K. Olšauskas, 
vicepirm. kun. dr. V. Bartuška, 
sekret. kun. J. Purickis, ižd. 
kun. VI. Daumantas, nariais — 
kun. A. Steponaitis ir J. Gab
rys. Komitetas į šį darbą įtrau
kė apie 20 asmenų ir pasamdė 
5 mašininkes.

Pradėti gaminti atsišaukimai. 
Parašytas komiteto vardu atsi
šaukimas, pasirašytas pirmi
ninko ir sekretoriaus. Kitas atsi
šaukimas parašytas vyskupo var
du. Tuoj iškilo klausimas, kas 
jį pasirašys. Kadangi Vilniaus 
vyskupijos administratorius kun. 
Michelkevičius, anksčiau kun. 
dr. V. Bartuškos prašomas (kai 
jis buvo Lietuvoj), pasirašyti 
popiežiui prašymą dėl lietuvių

c

dienos atsisakė, tad nutarta į jį 
daugiau nebesikreipti. Vysk. 
Karosas gyveno Petrograde. Su 
juo sunku susisiekti. Į Varmi
jos vyskupą nepatogu kreiptis 
politiniais sumetimais. Beliko 
tik vysk. Karevičius, su kuriuo 
susisiekimas buvo taip pat labai 
sunkus, nors jis jau buvo grįžęs 
į Lietuvą. Rašyta jam visokiais 
keliais, bet atsakymo negauta. 
Siųstos telegramos, kad leistų 
jo vardu pasirašyti atsišaukimą, 
tačiau irgi atsakymo negauta. 
Reikėjo skubėti su raštų išsiun
timu, nes į Ameriką ir Okeani
ją laivai išplaukia tik kartą per 
mėnesį iš Ispanijos. Jei atidės 
išsiuntimą, laiku negaus. Reikė
jo rasti išeitį. Ir pagal kun. dr. 
V. Bartuškos aiškinimą: “Vykdo
masis Komitetas, neturėdamas 
kitos išeities, padėjo vyskupo 
Karevičiaus vardą po suredaguo
tu raštu, remdamasis dėsniais, 
qui tacet concentire videtur, ir 
salus populi suprema lex esto” 
(2:107).

Atsišaukimus išvertė į K) kal
bų. Dalį jų išsiuntė iš Šveicari
jos, o kitus — iš Prancūzijos, 
Portugalijos, Vokietijos ir kitų 
kraštų viso pasaulio vysku
pam, neaplenkiant tolimiausių 
Australijos, Azijos ir Okeanijos 
(Melanezijos, Mikronezijos ir 
Polinezijos) diecezijų. Po to be
veik visi komiteto nariai ėmė va
žinėti pas vyskupus.

Sutiktos kliūtys ir laimėjimai
Kan. K. Olšauskas išvyko į 

Ispaniją, kun. J. Purickis — į 
Prancūziją, kun. A. Steponaitis 

— į Vokietiją. Kun. dr. V. Bar
tuška turėjo vykti į Angliją, o 
kun. Vi. Daumantas — į Italiją.

Kun. J. -Purickis grįžęs papa
sakojo, kaip kombinacijos dėka 
buvo išvengta cenzūros ir maišai 
su atsišaukimais laimingai iš
siųsti į Aziją bei Australiją. Taip 
pat aplankęs keletą vyskupų. 
Daug redakcijų sutikę išspaus
dinti sutrumpintus atsišaukimus. 
Kan. K. Olšauskas grįžo aplan
kęs Ispaniją ir Portugaliją. Į 
Ameriką siuntinius išsiuntęs iš
vengdamas anglų cenzūros. Kun. 
V. Bartuška aplankęs vokiškosios 
Šveicarijos dalies keletą vysku
pų ir laikraščių redakcijų. Gavo 
gertį įspūdį. Dalis redaktorių su
tiko išspausdinti atsišaukimus. 
Kai norėjo išvykti į Angliją lie
tuvių dienos reikalais, vizos ne
gavo, nes (pagal pasiuntinį) bri
tų valdžia yra nusistačiusi ne
įsileisti nė vieno komiteto nario. 
Taip pat pasielgė ir Italijos pa
siuntinybė, kai kun. VI. Dau
mantas norėjo vykti į Italiją.

Kai kurie siuntiniai nepasiekė 
savo paskirties vietos. Pavyz
džiui, siųstieji į Austriją porą 
mėnesių užsigulėjo pasiuntiny
bėj, o į Italiją siųstieji buvo rasti 
Romos geležinkelio stoty jau lie
tuvių dienai praėjus.

Prieš pačią lietuvių dienos da
tą kan. K. Olšauskas išvyko į 
Prancūziją organizuoti rinklia
vos, bet jį lydėjo nesėkmė. Daug 
dėjo pastangų, bet nesisekė or
ganizuoti, nes Prancūzija buvo 
Lenkijos pusėj. Pats kanaunin
kas į protokolą įrašęs šiuos žo
džius: ‘Paryžiuj būdamas, paty
riau, kad lenkai labai gadina ko- 
lektos reikalus” (2:112).

Kun. A. Steponaitis grįžo iš 
Vokietijos su geriausiais įspū
džiais. Jam visi padėję. Laikraš
čiai išspausdinę atsišaukimus, o 
kai kurie net savo iniciatyva pri
dėję raginimus gelbėti lietu
vius. Lenkijos, Austrijos ir Bal
kanų vyskupam raštus išsiunti
nėjo su Vokietijos valdžios ant
spaudu.

Galop komitetui sudarė didelį 
rūpestį vysk. Karevičiaus laiš
kas, gautas jau po paskelbtos lie
tuvių dienos, birželio 25. Vys
kupas protestavo už jo vardo pa
dėjimą po atsišaukimu į pasau
lio vyskupus, reikalavo pašalinti 
iš pirmininko pareigų kan. K. 
Olšauską, sudaryti naują komite
te ir išsiuntinėti naują atsišauki
mą, jo paties' parašytą. Ilgai 
svarstęs komitetas padarė spren
dimą nevykdyti tų reikalavimų, 
nes tai pakenktų lietuvių dienos

(nukelta į 8 psl.)
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Viena kaimynė pastebė
jo mano susirūpinimą ir ėmė ra
minti, žadėdama, jei bus reika
las, padėti.

Septintą valandą vakaro pasi
rodė ir Santos uostas. Lietus lyg 
aprimo. Neramia širdim pripuo
liau prie denio krašto ir akimis 
tyrinėjau stovinčiųjų eiles. Jų 
ten daug stovėjo prieplaukoj. 
Stebėjau kiekvieną aukštesnį 
žmogų, ar nebus panašus į mano 
seserėną.

Nors ir stropiai tyrinėjau, bet 
pažįstamo veido nesimatė. Pa
vydėjau tiem, kurie, pažinę 
krantinėj savuosius, jau tiesė 
rankas ir sveikinosi, šaukė vieni 
kitus vardais.

Prikabinę didelius geležinius 
laiptus, ėmė leisti išlipančius 
keleivius ir kelti bagažą. Čia 
laivas žada stovėti šešetą ar dau
giau valandų. Tai aš nesiskubi
nu lipti, kad neprasilenkčiau. 
Vis lūkuriuoju, vis nenustoju 
vilties, pasitikiu savo kelionės 
globėju šv. Antanu. Ir neapsivy- 

liau! Nors ir ne po trumpos lau
kimo valandėlės, bet pamačiau 
lankytojų eilėj seniai matytą, bet 
gerai pažįstamą seserėno veidą. 
Tą akimirką dingo visos baugi
nančios mintys.

Pasisveikinusi papasakojau 
visą savo baimę, bet seserėnas 
viską juokais nuleido, ramina
mai įtikinėjo, kad čia ne lauki
nis kraštas, kad čia ir nesutikta 
būčiau nepražuvus.

Visi išlipusieji rinkosi į netoli 
esančią muitinę. Ten gabeno ir 
visus bagažus. Laukiau gerą va
landą, kol atėjo mano eilė. Rei
kėjo atrakinti savo “kraitį”. Tru
putį baugino kaimynų kalbos, 
kad negalima vežtis naujų dra
bužių. Bet kas gali tokius rei
kalavimus išpildyti? Juk važiuo: 
ji į svetimą kraštą keleriem me
tam, negi imsi sudėvėtus dra
bužius. Aš kaip tik pasiėmiau 
naujus, tvirtus drabužius, kad 
užtektų bent dešimčiai metų. 
Pagaliau baimė buvo nereikalin
ga, nes mandagūs muitinės val

dininkai visai mažai tesiteiravo 
ir nuskubėjo toliau. Atrodo, ir 
jiem šis darbas buvo pabodęs 
— kraustyti svetimus lagaminus.

Traukiniu į kalnus
Buvo jau vėlus laikas, ir oras 

buvo nepalankus, tai automobi
liu turėjom važiuoti į geležin
kelio stotį. Reikėjo skubėti, kad 
mūsų nepaliktų traukinys. Tam
si lietinga naktis neleido stebė
ti kalnuotų Santos apylinkių, gi
lių, šiurpulingų tarpeklių, kurių 
baisumą patyriau tik po keletos 
dienų, kai dienos metu važiavau 
iš Sao Paulo į Santos atsiimti 
savo dokumentų.

Sao Paulo miestas yra 800 
metrų nuo jūros lygio. Iš tos 
aukštumos į pakalnę eina trauki
nys. Kai važiuoji, tai ne tik bai
sūs, bet ir pasakiški vaizdai pro 
tave pralekia. Tarpais traukinys 
pasineria debesų miglon, tai ir 
vėl patenka į saulės spinduliais 
nužertą pašlaitę. Traukinys yra 
pakabintas ant lyno. Kai vienas 
traukinys važiuoja aukštyn, tai 
kitas tuo pačiu lynu leidžias 
žemyn. Tokiu būdu palengvina 
pirmojo užvažiavimą į kalną. Jei 
garvežys ir sugestų, jis nenurie
dėtų pakalnėn, nes neleistų ly
nas.

Buvo penkios stotelės. Trau
kiniui ten sustojus, pakeičia
mas iš anksto gerai patrintas ly
nas. Teko pravažiuoti trylika tu
nelių. Tai buvo labai įspūdin
ga. Džiaugies vaizdais — Bra
zilijos melsvai, rusvai žydinčiais 

medžiais, kai staiga traukinys į- 
smunka į tunelį. Pirmą kartą to
kia staigmena lyg šaltu vande
niu perpylė, dingtelėjo mintis, 
kad prarajon smunki. Ir malo
niai pradžiungi, kai traukinys vėl 
išneria į dienos šviesą.

Paprastu traukiniu tą 70 kilo
metrų nuo Santos iki S. Paulo 
važiavome pustrečios valandos, 
o greituoju traukiniu, sako, va
žiuoja tik dvi valandas.

Naktį į naujus namus
Širdy dėkojau Dievui, kai pa

galiau traukinys sustojo Sao Pau
lo stoty. Buvo nemažas kelionės 
nuovargis. Vargino ir vėjas su 
lietumi. Tai vertė skubėti namo 
ar viešbuty ieškoti poilsio.

Seserėnas priėjo prie arčiau
siai stovinčio automobilio ir šo
feriui pasakė: “Vai para Penha”. 
Mane jis paguodė, kad dar va
landžiukė, ir būsime namie.

Važiavome tamsiomis gatvė
mis, ir ta valandžiukė pavirto il
ga valanda. Gatvės buvo tam
sios, negrįstos, išplūktos Brazi
lijos raudonu moliu. Buvo ne
jauku. Parvažiavome tik vienuo
liktą valandą nakties.

Išnyko nuovargis, išsiblaškė ir 
miegai, kai tarpdury išgirdau 
seniai begirdėtą sesers balsą: 
“Vaje, vaje, maniau, kad kokia 
nelaimė ištiko, kad taip ilgai ne
grįžtat, jau ir vakarienė atvėso.”

Mūsų susitikimas buvo didis 
džiaugsmas. Šimtai klausimų, 
aiškinimų, pasakojimų. Nė ne- 

pajutom, kaip atėjo antra valan
da nakties.

Didžiuliame sode
Kitą rytą pamačiau, kokiame 

žavingame slėny jie gyvena. Di
džiulis sodas, kuriame auga vi
sokiausių vaismedžių — citrinai, 
apelsinai, kriaušės, vynuogės, 
bananai ir daugybė kitų, kurių 
nė vardo nežinojau. Viename 
sodo krašte kaip siena suaugu

sios gražios palmės. Reikėjo gal
vą gerai užlaužti, jei norėjai į- 
žiūrėti viršūnę. Sodo gale sruve
no upelis, apaugęs įvairiais krū
mais, bananais, labai aukštais 
bambukais.

Kitas upelio krantas jau buvo 
kaimynų. Jis buvo nusodintas 
vaisiniais medžiais.

Tolumoj matėsi eilė aukštų 
kalnų. Jie buvo pilki, apaugę 
medžiais bei krūmais. Viename 
aukščiausiame kalne, sako, esą 
aukso. Bet ten nėra vandens, 
tai negalima žemių plauti ir auk
so taip negalima surasti. Gal ka
da atsiras žmogus ir sugalvos, 
kaip auksą iškasti kitokiu būdu.

Sesutė buvo didelė gėlių mė
gėja. Čia buvo daug vietos, bet 
ir taip buvo apsodinti visi pata- 
kiai, visi pašaliai. Jurginų eilės 
priminė Lietuvos darželius. Sa
votiškai atrodė rausvai žydin
čios oleandros, dideliais raudo
nais žiedais kinietiškos rožės, 
melsvos bei violetinės hortenzi
jos. Ypač man patiko taip vadi

namos “pieno puodelio” gė
lės — copo de leite. Jų žiedai 
dideli ir balti, labai vešlūs. 
Buvo panašūs krūmai į lietuviš
kas alyvas. Jie taip pat žydėjo 
violetiniai ir kvepėjo.

Čia pat buvo ir daržas su į- 
vairiomis daržovėmis. Aplink 
daržą stypsojo keturių metrų 
saulėgrąžos. Kieme buvo ančių 
bei žąsų pulkas. Jos buvo kito
kios — raudonom galvom.

Bet aš vistiek bijojau. Ženg
dama į naują takelį, pirmiau
sia apsižvalgydavau, gal pamaty
siu kokią gyvatę. Apžvelgdavau 
ir medžius, gal ten kybo smaug
lys pasikabinęs. Nieko niekur 
nemačiau. Tik vėliau sužinojau, 
kad ties upeliu, žemiausioj sodo 
vietoj, jos mėgdavo šildytis sau
lės atokaitoj.

Kieman išėjęs seserėnas man 
šūktelėjo, kad neišsigąsčiau, nes 
jis paleis savo sodybos geriau
sius sargus — du vilkinius šu
nis. Jau buvo laikas su jais su
sipažinti, kad vėliau nereikėtų 

- nukentėti, ypač nuo pikto Lor
do, kuris turi aštrius ir smailius 
dantis.

Sao Paulo mieste
Reikėjo dar vykti stotin pasi

imti, vakar palikto bagažo — sa
vo “kraičio”. Tai vėl buvo pro
ga pasidairyti po Sao Paulo 
miestą. Jis manęs nežavėjo taip, 
kaip Rio de Janeiro. Tiesa, ma
čiau gražių vietų, paminklų, 
aikštelių, dangoraižių bei sodų.

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

SIEKIANT DVASINĖS RAMYBĖS

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.
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« Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus, | 
f sulaukus
| Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

Kun. PRANCIŠKUS A. RUGGLES-RAUGALAS 
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS
Kun. STASYS RAILA

, klebonas

APREIŠKIMO PARAPIJA Brooklyn, N. Y. ,

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybes ir Taikąs visiems pąrapijiečiaiųs linki

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

V. J. ATSIMAINYMO PARAPIJA
Mąspetfr, N. Y

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, N. Y.

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun, JURGIS GURINSKAS, klebonas

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų
x Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams 
R+.Rev.Msgr. VITAS J. MARTUSEVIČIUS 

Kun. PRANAS I. JARAŠKA 
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. E.A. WASSEL
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

Sveikindamas4 savo parapijiečius linkiu linksmų
Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

Maloniai sveikinu visus parapijiečius 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Kun. V/ALTER KARAVECKAS, klebonas 
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

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

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Amsterdam, N. Y.

Ačiū tiem, kurių pasiaukojimo 
dėka turim savo spaudą. Todėl 
Kristaus Gimimo ir Naujų Metų 
švenčių proga galim pasidalinti 
mintimis ir linkėjimais vieni ki
tiem.

Ne retas asmuo šiandieninėj 
visuomenėj, išreikšdamas savo 
nuotaikas, viešai pasako savo 
abejojimą, ar yra šiandien žmo
nių, kurie jaustųsi pakankamai 
saugūs, ramūs, laimingi.

Atsakysim, kad tokių asmenų 
ir šeimų yra. Tad kur?

Kad tai suprastume patys, už
uot patikėję tik kito pasakymu, 
pilniau prisiminkim nors mūsų 
pačių pažintą žmoniją, giliau į si - 
mąstykim į jos nuotaikas, gyve
nimą. Koks teisingas apaštalo 
Jono pasakymas, kad Dievas yra 
meilė (skaitykim 1-jo laiško visą 
4 skyrių)!Visoj žmonijos istori
joj, o ypatingai per Kristų, Die
vas parodė, kuo reiškiasi meilė. 
Ne savęs ieškant, kito nepai
sant ar gal net skriaudžiant arti
mą, o darant gera kitiem.

Kur nėra Dievo meilės, ten 
nelieka pagrindo žmogaus mei
lei. Ten lieka galingesnių sau
valė, sunaikinama laisvė, teisin
gumas. Ten apgaulė ir apiplė
šimas. Ir tai daro tie, kurių 
oficiali pareiga yra rūpintis pi
liečių gerove; tai daro tię, kurie 
yra turtingesni už skriaudžia-

mus piliečius. Arba 
koktu skaityti bei girdėti žinias 
apie mažamečių ir jaunuolių 
tvirkinimą, legalizuotą ir ne
legalizuotą žmonių žudymą, 
plėšikavimus, vagystes.

Iš žmonių pasisakymų atrodo, 
kad dar ne visi supranta, jog 
dorybės įgyvendinamos ir nedo
rybės išnaikinamos ne vien civi
liniais įstatymais bei policijos 
armija. Asmuo ir visuomenė į 
gera keičiasi tiek, kiek indivi
do, šeimos ir visuomenės men
talitete bei gyvenime paisoma 
dieviškos tiesos, kuri visiem yra 
šviesos, ramybės, laimės pagrin
das.

Mūsų dienomis dažnai girdi
mas dvasinio atsinaujinimo žo
dis. Jau visiem aišku, kad mūsų 
laiko visuomenei reikia naujos 
dvasios, naujos krypties. Dvasi
nis atsinaujinimas yra įmanomas 
tik pasisavinus protu ir širdim 
Kristaus žodžius ir dvasią.

Linkiu kiekvienam lietuviui 
kuo gražiausios sėkmės, sie
kiant dvasinės ramybės, šviesos, 
savo asmens pavyzdžiu įtakos 
atnaujinant krikščionišką dvasią 
mūsų gyvenamoj visuomenėj, 
visoj žmonijoj.

Visiem malonių Kristaus gimi
mo švenčių, laimingų 1978 
metų!

Vysk. Vincentas Brizgys

DIEVO BENDRIJA
VISIEM
16

ANTANAS RUBŠYS
MANHATTAN COLLEGE

Kristaus užgimimas, dail. Albrecht Aldorfer paveikslas

IŠ SPAUSDINAMOS 
KNYGOS ‘ RAKTAS Į 
NAUJĄJĮ TESTAMENTĄ”

Graikų-romėnų pasaulyje 
buvo dviguba laiško forma: 1. 
laiškas — proginis raštas, ku
riuo siuntėjas ir gavėjas, nega
lėdami asmeniškai susitikti ap
taria kokį nors reikalą; 2. epis
tola — .raštas laiško forma, 
skirtas platesnei žmonių grupei 
ir turįs tarnybinį uždavinį bei 
visuomeninį pobūdį. Pauliaus 
Laiškai yra ir proginiai raštai, 
ir turį tarnybinį uždavinį bei vi
suomeninį pobūdį. Laiškas Filo
menui yra asmeniškas. Tuo 
tarpu Laiškas romiečiams yra 
raštas laiško forma, kuriuo sie
kiama atskleisti esminį skirtumą 
tarp dieviškojo teisumo ir žmo
giškąją pastangų. Jis duoda įsta
bią Dievo malonės sampratą, 
— “Dievo meilė yra išlieta mū
sų širdyse Šventosios Dvasios, 
kuri mums duota” (Rom 5,5).

Pati laiško forma Pauliaus lai
kais jau buvo perdėm nusistovė
jusi. Ją galima schematizuoti: 
siuntėjo prisistatymas drauge su 
jo bendradarbiais (jei jų yra); 
gavėjo pasveikinimas; manda
gūs pareiškimai: geros sveikatos 
ir sėkmės palinkėjimai; išdėsto
mas reikalas, kuriuo rašoma;

mandagūs paskatinimai, paragi
nimai; baigminiai asmeniški pa
aiškinimai; baigminis pasvei
kinimas.

Tarp tūkstančių su kasdieniš
kais reikalais surištų papiruso 
raštų, rastų Egipte dvidešimto
jo a. pradžioje, yra šimtai laiškų 
nuo paprastų žmonių: išsiilgęs 
sūnus rašo tėvams; pabėgėlis 
sūnus rašo tėvui, norėdamas at
rasti kelią į tėvo namus bei 
širdį; pranešama apie stebuklin
gą išgijimą kurio nors dievo 
šventykloje; tėvai rašo vaikams, 
patardami, kaip elgtis. Iš šių 
laiškų matyti, kaip Paulius pa
naudojo įprastinę laiško formą 
susisiekti su savo bendrijomis. 
Bet jis savaip pritaikė laiško 
formą, perduodamas apaštališ
kus patvarkymus tolimoms 
bendrijoms.

Dalis jo padarytų pakeitimų 
atspindi dvikalbę ir dvikultūrę 
Pauliaus aplinką. Pavyzdžiui: 
vietoje įprastinio graikiško pa
sveikinimo “chairete” (džiaugs
mas jum!), arba įprastinio hebra
jiško “šalom” (ramybė!), Pau
lius naudoja “malonė (charis) 
ir ramybė (šalom)” (Rom 1,7;

1 Kor 1,3 ir t.t.). Panašiai, iš
reikšdamas padėką bei rūpestį 
savo bendrijų gerove, Paulius 
mini ne tik Dievo vardą, bet 
prijungia ir “Viešpatį Jėzų Kris
tų” (1 Kor 1,3; 2 Kor 1, 2 ir 
t.t.), per kurį duodama Dievo 
malonė tikėjimui. Paraginimai 
laiškų pabaigoje — pvz. Rom 
12-14; Gal 5-6; Fil 4 — pa
grįsti dalinai žydų Raštais, o da
linai pagonių, ypač stoikų dory
bėmis, pvz. savitvardos idealu 
(Gal 5, 23; 1 Kor 9,25).

Pauliaus savitas stilius ir ga
lingas žodis ir šiandien prašne
kiną skaitytoją. Jis pats kelia 
klausimus, kuriuos galėtų kelti 
jo priešininkai. Pavyzdžiui: 
“Gal mums pasilikti nuodėmėje, 
kad gausėtų malonė?” (Rom 6,1), 
arba “Ar aš ne laisvas? ar aš ne 
apaštalas? argi nesu regėjęs 
mūsų Viešpaties Jėzaus? ar jūs 
ne mano darbo vaisius Viešpa
tyje?” (1 Kor 9, 1). Čia Paulius 
panaudoja stoikų filosofų plačiai 
vartojamą diatribės metodą. Ne 
visos Pauliaus naudojamos me
taforos yra jo paties sukurtos.
Atletas, dalyvaująs lenktynėse 

ir siekiąs pranašumo bei premi
jos (1 Kor 9, 25), buvo daug kur 
naudojamas palyginimas. Ta
čiau kumštininko analogija yra 
paties Pauliaus sugalvota.

Nesilpstanti Pauliaus Laiškų 
jėga prašnekina žmogų jo išgy
venamoje nuostaboje ir bėdoje, 
sudabartina Dievą jo kančioje ir 
suartina Dievą su žmogumi. To-

dėl jie aktualūs ir mūsų laikais. 
Nuo pat pradžios Pauliaus Laiš
kai buvo renkami į rinkinius, 
ir jais buvo dalijamasi bendri
jose. Po jo mirties net imta ra
šyti laiškus jo vardu, remiantis 
jo autoritetu. Tokie yra Gany- 
tojiniai laiškai — 1 Tim, 2 
Tim, Ti.

Pauliaus Laiškų dėka ėmė 
vystytis krikščioniškasis Švent
raštis — Naujasis Testamentas. 
Pirmoji Naujojo Testamento 
knyga yra 1 Tesalonikiečiams. 
Nors Evangelija pagal Matą yra 
pirmasis raštas Naujojo Testa
mento kanone, I Tęs yra istoriš
kai ankstyviausias raštas.

Pauliaus raštijoje galima at
rasti daug literatūrinių deiman
čiukų: himnas meilei (1 Kor 13), 
prigimtinio ir dvasinio gyveni
mo aprašymas (Rom 8) ir dauge
lis kitų.
Mūsų mylimasis brolis Paulius 

parašė jums (2 Pet 3, 15)
Pagarba Pauliui ir didelė jo 

Laiškų įtaka bei jėga išjudino 
krikščionis rašytojus rašyti jo 
vardu. Raštai, priskiriami Pau
liui, nors yra pseudonim'iniai 
(parašyti jo vardu), vadinami 
deutero-Pauliaus (antrasis Pau
liaus sąrašas) — 1 ir 2 Timotie
jui, Titui, Efeziečiams. Kai kas 
čia priskiria ir Laišką kolosie- 
čiams.

Rašančiųjų Pauliaus vardu 
tikslas nebuvo skaitytoją apgau
ti, bet pagerbti Paulių ir suda-

(nukelta į 7 psl.)

" SVEIKINAME!
Nuotaikingų Šv. Kalėdų ir sėkmingų Naujųjų — 1975 

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

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

Kun. Kazimieras Pugevičius, reikalų vedėjas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.

. Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

ŠVC. TREJYBĖS PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS
klebonas

Hartford, Connecticut
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

SV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

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

Kun. JONAS RIKTERAITIS, klebonas
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

New Britam, Conn.

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

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS, klebonas
Kun. JONAS MOSKUS
Kun. PAULIUS P. SABULIS
Kun. JONAS RUOKIS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA 
Waterbury, Connecticut

Kun. ALBINAS F. JANIŪNAS
klebonas
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GERIAUSIA KALĖDINĖ
DOVANA BENVENUTAS 

RAMANAUSKAS, OFM

Krautuvių langų papuošalai ir 
laikraščių skelbimai kiekvienam 
primena, jog Kalėdų šventės čia 
pat... Ne vienas gal dar pagal
voja: Kalėdos, ir vėl tos pačios 
bėdos! Ką aš pirksiu ir ką pado
vanosiu savo giminėm, artimie
siem, draugam?!

386 šv. Jeronimo Kalėdos Bet
liejaus oloj

Šv. Jeronimas 34 metus išgy
veno Betliejaus oloj, kur buvo 
gimęs pasaulio Išganytojas. Le
genda pasakoja, kad jis atgai
los ir maldos dvasioj turėjo re
gėjimą ir pokalbį su Kūdikėliu 
Jėzum Kalėdų naktį 386.

“Ak, mano Kūdikėli”, tarė 
Jeronimas, “kaip tu drebi, kaip 
kietai guli dėl mano išgany
mo! Kuo aš turiu už tai atsily
ginti?”

Kūdikėlis: “Mylimas Jero
nimai, nieko aš nepageidauju iš 
tavęs, tik giedok: Gloria in ex- 
celsis Deo ... Aš noriu dar var
gingesnių tapti Alyvų daržely ir 
ant kryžiaus Kalvarijos kalne!”

Jeronimas: “Mylimas Kūdiki, 
aš turiu tau ką nors duoti. Aš 
noriu tau savo pinigus atiduoti.”

Kūdikėlis: “Dangus ir žemė 
priklauso man; aš nenoriu tavo 
pinigų, bet juos atiduok geriau 
vargšam. Aš būsiu juos priėmęs, 
tarsi būtumei man juos ati
davęs.”

Jeronimas: “Mylimas Kūdikė
li, aš mielai noriu tai daryti, 
bet ir tau noriu ką nors pada
ryti, nes , kitaip plyšta mano 
širdis iš liūdesio!”

Kūdikėlis: “Jei tu man čia taip 
mielai, atsiduodi, tai noriu tau 
pasakyti, ką tu turi man do
vanoti. Atiduok man savo nuo
dėmes, savo sąžinės nerimą.”

“Ką tu darysi su jomis?” už
klausė Jeronimas.

“Aš noriu tavo nuodėmes ant 
savo pečių nešti ir tavo liūd
ną sąžinę palinksminti.”

Dabar Jeronimas, giliai sujau
dintas, praėjėjo verkti: “O, kaip 
tu mano širdį sugraudinai! Aš 
maniau, kad tu iš manęs nori 
gero, bet priešingai: tu nori iš 
manęs, kas many yra blogo — 
mano nuodėmių. Ir už tai ati
duodi man savo nuopelnus. Imk 
gi, kas mano, ir duok man, kas 
tavo!”

1976 Nijolės Sadūnaitės Kalėdos 
lagery

Lietuvaitė Nijolė Sadūnaitė iš 
Mordovijos lagerio rašė: “Prasi
deda 1977 metai . . . Gaila, 
kad nepasiekė manęs nė vienas 
Jūsų siųstas kalėdinis atvirukas 
— išėmė . . . Labai gražius pa
sveikinimus gavau iš Veisiejų, 
Klaipėdos, Vilniaus, Radvi
liškio, Palangos, Miroslavo . . . 
Savo gi mintimis ir širdimi aš 
buvau kartu su Jumis, su arti

mesniais ir tolimesniais kaimy
nais, su tais, kurie mane silpną 
remia savo malda ir meile. Buvo 
taip gera, nes mūsų prie stalo 
buvo tiek daug! . . Laužėme 
atsiųstąsias plotkeles, dalino
mės Jūsų meile ir visiems vi
siems linkėjome mažojo Kūdi
kėlio — Didžio Dievo palai
mos! . .”

1977 Kalėdos amerikiečio 
akimis

1977 amerikietis galvoja:
“Aš mėgstu Kalėdų šventes 

ir visa tai, kas su jomis susiję: 
jų laukimą, šventimą ir prisimi
nimą.

“Aš mėgstu Kalėdų papročius: 
žmonės pasidaro vieni kitiem ar
timesni ir suprantamesni.

“Aš noriu būti kartu su šei
ma ir draugais. Noriu susitikti 
su seniai matytais bičiuliais. 
Galvojau pas juos užsukti, bet 
laiko tėkmėj jų neaplankiau.

“Aš mėgstu pasiųsti Kalėdų 
sveikinimus seniem draugam ir 
giminėm, kurių sunku kiekvieną 
aplankyti. Aš mėgstu kiekvie
nam parašyti bent porą sparnuo
tų žodžių apie praėjusius metus. 
Ir taip pat noriu gauti iš jų 
kalėdinius sveikinimus su tru
pučiu naujienų apie juos.

“Aš mėgstu pirkti dovanėles. 
Ne kokias brangias, bet tokias, 
kurios reikštų ką nors ypatinga 
tiem, kurie jas gaus. Noriu taip 
pat gauti dovanų ir aš pats. 
Noriu žinoti, kad žmonės pakan
kamai mane atsimena.

“Aš mėgstu bažnyčią Kalėdų 
laiku. Mėgstu gėles ant altoriaus, 
kalėdinės eglutes, Betliejaus 
tvartelio sceną, bet labiausiai 
— vidunakčio Piemenėlių mi
šias ir choro giesmę “Tylią nak
tį” dar prieš vidunaktį, nors ją 
esu girdėjęs šimtais kartų radijo 
programose Kalėdų laikotarpy.

“Ypatingai aš noriu per Kalė
dų šventes būti su mažais vai- T
kais. Noriu žiūrėti į jų plačias 
ir spindinčias akutes prie eglu
tės, klausytis, kaip jie džiaugs
mingai krykščia, atidarinėdami 
savo dovanėles, pergyventi jų 
padėkos bučinius, stebėti juos 
bežaidžiančius su naujais žais
liukais, klausytis naujų plokšte
lių, begiedančių senas giesmes.

“Pagaliau aš trokštu šiomis 
mintimis pabuvoti per šias Ka
lėdų šventes su visais . . .”

Geriausia Kalėdų dovana
Amerikoj prieš Kalėdas dova

nų pasiūlymais mirga laikraš
čiai. Bet čia yra skirtinga pasiū
la. Ne tokia, -kaip šv. Jeronimo. 
Ar ne verta pamąstyti apie paties 
savęs atidavimo dovaną? Kalė
dos tapo daiktų laikotarpiu. Ta
čiau per pirmas Kalėdas Dievas 
nedavė pasauliui daikto. Jis 
davė mum pats save — asmenį,

Okupuotoj Lietuvoj fotografiniu būdu pagamintas sveikinimų 
atvirukas, paspalvintas ranka

sūnų ir brolį. Argi mes neatsi- 
lyginsim jam už tai savo pačių 
dovana? Kiekviena kita dovana 
yra niekutis. Meilė, rūpinimasis 
artimu ir patarnavimas jam — tai 
geriausia dovana.

Retkarčiais Amerikoj ant auto
mobilių galima pastebėti užlip
dytą įrašą: “Keep Christ in 
Christmas!” — Turėk per Kalė
das Kristų! Jį turėti reiškia dau
giau, negu tvartelio scena, re
liginiai atvirukai ir bažnytinės 
pamaldos. Kristaus dovana mum 
buvo kasdieninė altruistinio gy
venimo tarnyba.

Mes esam skatinami vienas ki
tam duoti kuklių dovanėlių, ne
užmirštant ir pasimelsti. Tačiau 
Kalėdos mus kviečia atiduoti 
save pačius Dievui ir artimui. 
Nėra brangesnės dovanos, kaip 
šioji, nepaisant to, kad mes daž
nai duodam ir daiktus, kaip 
simbolius.

Gal ryškiausiai savęs atidavi
mo mintys Kalėdom yra išreikš
tos šv. Pranciškaus maldoj:

Viešpatie,
Padaryk mane įrankiu savo 

taikos: 
Kur neapykanta, leisk man 

skleisti meilę; 
Kur nesutarimas — santaiką; 
Kur skriauda — atleidimą;

Kur klaida — skleisti tiesą;
Kur abejonė — skleisti tikėjimą; 
Kur nusiminimas — viltį;
Kur liūdesys — ten skleisti 

džiaugsmą.

-o-
O dieviškasis Valdove,

Leisk, kad ne tiek aš geisčiau 
būti guodžiamas, 

Kiek pats kitus guosčiau;
Ne tiek suprantamas, kiek patsai 

kitus suprasčiau; 
Ne tiek būt mylimas, kiek kitus 

mylėčiau. 
Nes duodami mes gaunam, 
Save užmiršdami, save suran

dam, 
Atleisdami mes lairnim atleidi

mą; 
Mirdami amžinajam gyvenimui 

gimstam.
-o-

Meilė, ramybė, atleidimas, ti
kėjimas, viltis, šviesa, džiaugs
mas, paguoda — čia yra dovanų 
sąrašas, ką iš tikrųjų sako Kalė
dos ir pats Kristus: “Aš atėjau 
įžiebti žemėje ugnies ir taip no
rėčiau, kad ji jau liepsnotų” 
(Lk 12,49) “ . . .nes jis tai atliko 
vieną kartą visiems laikams, pa
aukodamas pats save” (Žyd 
7,27).
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Kristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas 
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

Los Angeles, Calif.

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

Prelatas JONAS J. SCHARNUS, klebonas 
Kun. VLADAS KARALEVIČIUS ’

ŠV. TREJYBES PARAPIJA 
Nevvark, N. J.

Kalėdų Švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki

Kun. V. DABUŠIS, klebonas

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

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Keamy, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. A. ŽEMEIKIS

S

f 
f

Rochesterio Sv. Jurgio lietuvių parapija į?
i? Sveikiname visus parapiečius, organizacijų vadovus ir pran- |

£ ciškonų rėmėjus. Parapijos kunigai:

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

j?ni

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

Kun. P. ŽEMEIKIS, klebonas
Kun. J. PRABULBICKAS
Kun. ANASTAZIJUS VALANČIUS

Elizabeth, N. J.

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

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

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

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

Linkiu buvusiems parrapiečiams ir visiems pažįstamiems 
linksmų Kalėdų ir Naujų Metų!

Kun. ALFONSAS B. JANONIS, emeritas 
Pocasset, Mass.

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas

i 
t

Brockton, Massachusetts |

ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lovvell, Massachusetts

1

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
klebonas

Kun. ALBERTAS ABRAČINSKAS
Norvvood, Massachusetts

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

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

ir geradariams bei pažįstamiems

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

Putnam, Conn.

Šv. Kazimiero parapija 
VVORCESTER, MASS.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
nuoširdžiai linki

Kun. ANTANAS MICIŪNAS, M.I.C. 
Kun. BENJAMINAS UŽDAVINIS, M.I.C.

Nuoširdžiai linki Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujųjų Metų!

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

Ansonia, Conn.



6 • DARBININKAS • 1977 gruodžio 2.3, Nr. 51

MERRY CHRISTMAS
FROM THE URRARO FAMILY OF THE

VILLA D’ARCA MERRY CHRISTMAS
MERRY CHRISTMAS

WEST LABS
COLOR & BLACK &WHITESPECIALISTS REPAIRS 
ON ALL MAJOR BRANDS, EXPERT REPAIRS ON 
STEREOS RADIOS HI-FIS LOW LOW RATES, 
FAST SVCE., RELIABLE SVCE. 212 834-9442

201 DE KALB AVĖ. (FT. GREENE) BROOKLYN

1 IALIAN nLu iAUnnl'i 1 «

OPEN 7 DAYS A WEEK FOR LUNCH AND
DINNER, SERVING DELICIOUS ITALIAN 

SPECIALTIES WE SPECIALIZE IN TAKE OUT 
ORDERS 710 ROUTE 25-A ROCKY POINT 

CALL 516 744-9189
MERRY CHRISTMAS 

CAR BUYING 
ADVISORY SERVICE

387 PASSAIC AVENUE FAIRFIELD, N.J.
CALL 201 575-0717

DAN POPOVICH GARY LORBER

MERRY CHRISTMAS
EUROPEAN TRAINED

ZOLFO CARPENTRY
VINCENZO ZOLFO PROP. SERVICING ALL

BOROS CARPENTERS CONTRACTORS 
RESIDENTIAL COMMERCIAL BATHROOMS 

PANELING BASEMENTS DOORS EXTENSIONS 
FLOORS STEPS OFFICES KITCHENS FORMICA 
WORK CLOSETS WINDOWS AND
REPLACEMENTS CEILINGS CERAMIC TILE CALL 

ANYTIME (212) 236-2617 6634 17TH AVĖ. 
BROOKLYN, N.Y.

MERRY CHRISTMAS 
MEI TING

OEPN 7 DAYS A WEEK FINEST CANTONESE 
CUISINE LUNCHEONS DINNERS TAKE OUT 
SERVICE CREDIT CARDS 2 E. JERICHO TPKE.

HUNTINGTON STATION, L.l. CALL 516 692-5353

MERRY CHRISTMAS 
FORESTO TUXEDOS

3 LOCATIONS 309 VVILUS AVENUE MINEOLA, 
N.Y. 11501 516 746-1410

2453 JERICHO TURNPIKE VILLAGE SHOPPING 
CENTER GARDEN CITY PARK, N.Y. 11530 

516 294-0755
2238 HEMPSTEAD TURNPIKE EAST MEAD0W,

N.Y. 11040 MERRY CHRISTMAS
LINVVOOD 

CONVALESCENT CENTER 
NEW JERSEY’S PRESTIGE 

NURSING HOME
Individuals and retired couples in need of 

expert medical care are invited to make their 
home in Linvvood Convalescent Center. At Lin
vvood they can expect a friendly atmosphere 
with careful personai attention designed to restore 
their health.

MERRY CHRISTMAS 
T. W. SMITH

WELDING SUPPLY CORP.
Ėst. 1926. Auth. Lindę Distributor. Construction 
Deoiverles Our Specialty Oxygen Acetylene Nitro- 
gen Helium Argon Hydrogen Propane. Purox 
Heliarc Oxweld Smith VVelding Equipment Lincoln

MERRY CHRISTMAS
GALBO FENCE COMPANY

FENCE CONTRACTORS & PARTS SUPPLIES 
SOLD FENCES SERVICED 1450 46th STREET 

NORTH BERGEN, N.J. VINCE 201 867-2187

MERRY CHRISTMAS 
MAZZOLA’S BAKERY

THE ORIGINAL MAZZOLA’S BAKERY AT OUR 
ONLY LOCATION SINCE 1928 GENERATIONS 
OF OUALITY BAKING HOTELS & RESTAURANTS 
SUPPLIED HOT BREAD, ROLLS, & BISCUITS 
EVERY HOUR 8 AM TO 3PM MA 4-8982 643- 

1719192 UNION STREET(CORNER HENRY ST.) 
BROOKLYN.

Handy & Herman Sil-Fos Repairs Rentals 885
Meeker Avė. Bklyn, 388-7417 545 W. 59 St. N.Y.C.

Cl 7-6322 Drive in Service

MERRY CHRISTMAS 
EASTERN STEEL ERECTORS INC.

STRUCTURAL STEEL ARCHITECTURAL STONE 
AND MISCELLANEOUS IRON ERECTORS 10 
PHYLLIS STREET HAZLET, N.J. DIAL 201 739- 

0616 E.C. DILLON

MERRY CHRISTMAS 
MARIO’S

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

Jersey accredited by the Joint Commission of 
Accreditation of Hospitals.

FOR INFORMATION CALL OR WRITE 
NEW ROAD AND CENTRAL AVĖ. 
LINVVOOD, NEW JERSEY 08221 

(609) 927-6131

MERRY CHRISTMAS
BEST YET 

VINYL ROOF

672 65th Street, 
Brooklyn 

Call (212) 833-1894

MERRY CHRISTMAS 
BANKAMERICARD.MASTERCHARGEAMERICAN 
EXPRESS OR OUR 0WN REVOLVING CHARGE 

PLANS
ROBERT’S JEVVELRY

4007 BERGENLINE AVENUE UNION CITY 
(201) 863-8128

5607. CAPEMAY COURT HOUSE.
MERRY CHRISTMAS

MONA USA
GARDEN CITY 630 FRANKLIN AVĖ. 248-8884 
DINE IN THE PRESENCE OF A LARGE MURAL 
OF THE OLD GARDEN CITY HOTEL AT THIS

MERRY CHRISTMAS

GATEWAY TOYOTA INC.

INTIMATELY LIT FAMILY RESTAURANT SERVING 
CONTINENTAL CUISINE. SPECS: FRESH FISH OF 
THE DAY. DANISH LOBSTER TAILS, VEAL 
PARMESAN. CLOSED SUN. L. MON-SAT. 11:30- 
3:30 $2.45-$6. D. MON.-SAT. 3:30-1 $3.50-$13.95. 
DINNER MENU AVAILABLE AT LUNCH. AE, BA, 
CB, DC, MC.

MERRY CHRISTMAS 
GOLDEN COACH 

RESTAURANT AND DINER
TAKE OUT ORDERS BAKING DONE ON PREMISES

224 3RD AVENUE LONG BRANCH, N.J.
CALL 201 229-6123

MERRY CHRISTMAS
MICHAEL HEGARTY FUNERAL HOME
FOR INTEGRITY DEPENDABILITY AND ETHICS

3700 U.S. HIGHWAY NO. 9
OLD BRIDGE, NEW JERSEY

PHONE (201) 679-4422

Statė Highway No. 37 
and Batchelor Street.

Toms River, N.J.
Call 201 240-2000

•

MERRY CHRISTMAS
AMERICAN ROYAL HARDWARE

119 VVATCHUNG AVENUE
UPPER MONTCLAIR, N.J.

CALL 201 744-6727

MERRY CHRISTMAS
DRYOLIN HICKSVILLE ROOFING & 

SIDING CORP.
“DISTRIBUTORS OF ALCOA KAISER ALCAN” 

32 EAST CARL ST., HICKSVILLE 
516 WE 1-3000

MERRY CHRISTMAS
BARBARA ANN’S FACTORYSTORE ' 
ROBES LINGERIE SLEEPWEAR AT FACTORY 

PRICES OPEN MONDAY THRU SATURDAY
10 TO 4

BARBARA ANN’S MFG. 141 COMMERCIAL AVĖ.
PALISADES PARK, N.J. 201 944-4646

MERRY CHRISTMAS 
GEORGE’S AUTOMOTIVE 
COMPLETE AUTO BODY WORK 

69 1/2 SEA GIRT AVENUE 
MANASOUAN, N.J.
CALL 201 223-1040

MERRY CHRISTMAS 
INGERSOLL 

FUNERAL HOMES 
1201 CENTRAL AVENUE

NO. WILDWOOD, N.J.
(609) 522-2121

MFRRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS 
SOULTRAIN STATION

MEN AND BOYS SUITS TOPS SLACKS SPORTS- 
WEAR COATS UNI-SEX JEANS HABERDASHERY, 
ECT. MAJOR CREDITCARDS FREE ALTERATIONS 
HOURS: 10-7. THURS. TO 9. SUN. 12-5 (212) 
624-4391 569 FULTON STREET, BKLYN.

(ACROSS STREET FROM MAYS)

JORGE
768 MADISON AVENUE. 

N.Y.C.
FINEST OF MEN’S CLOTHING

744-6600

MERRY CHRISTMAS 
M & M MILLWORK & 

LUMBER SALES 
“A FOREMOST SUPPLIER FOR HOME AND 
INDUSTRY” PHONE: (201) 274-1138 MARK

MAINARDI OPEN 6 DAYS — 7:30 A.M. —
SATURDAY TILL 1:00 P.M. 85-89 ILLINOIS 

AVENUE PATERSON

MERRY CHRISTMAS 
BOB’S HAIR STYLIST 

LATEST IN CREATIVE HAIRSTYLING 
2619 PACIFIC AVENUE ATLANTIC CITY 

PHONE (609) 345-9808

MERRY CHRISTMAS 
JHP TRAVEL AND 

INTER COUNTY 
243 Deer Park Avė. 

Babylon, L.l. 
516 422-0066

MERRY CHRISTMAS 
PRIVATE CAR SERVICE 

1509 CASTLE HILL AVĖ. (212) 892-6000 
INTERBORO LIVERY SVCE. LIMOUSINE SERVICE 

VVEDDINGS AIRPORTS PROMS HEARSES 
FLOVVERS LIMOUSINES ETC. (212) 823-9767 1500 

UNIONPORT RD., BX.

MERRY CHRISTMAS
CAMERONS KEANSBURG 

FLORIST
173 PORT MONMOUTH RD. 

KEANSBURG, N.J.
CALL 201 787-1387

MERRY CHRISTMAS
FIRST SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION OF LITTLE FALLS
115 MAIN STREET LITTLE FALLS, NEW JERSEY 

(201) 256-2100

MERRY CHRISTMAS
RICH BERN 

TRAVEL SERVICE
128 South Street 

Oyster Bay 
516 922-1400

MERRY CHRISTMAS 
MATTRESS FAIR

900 TILTON RD. NORTHFIELD, N.J. 
(NEXT TO TULLS) 609 646-6969 DISCOUNT 

BEDDING

MERRY CHRISTMAS
REAL ESTATE PODOLSKY

HOUSES BOUGHT AND SOLD. APT. RENTALS. 
“RESULTS ARE OUR BUSINESS“ OPEN 7 DAYS 
TILL 9 P.M. 5719 FLATLANDS AVENUE. BKLYN.

(212) 531-9300

MERRY CHRISTMAS 
HICKS INSURANCE AGENCY 

SERVING ALL YOUR INSURANCE NEEDS
191 FOOTHILL ROAD 
BRIDGEWATER, N.J.

201 356-5075

MERRY CHRISTMAS
RAPID DISPOSAL SERVICE

COMMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL
CONTAINERS UP TO 40 YARDS CONSTRUCTION 
AND FIRE CLEANUPS SERVING: UNION SOMER- 
SET MIDDLESEX COUNTIES (201) 968-2633

BOUND BROOK RD. MIDDLESEX, NEW JERSEY

MERRY CHRISTMAS 
RAC FENCING 

FOR ALL YOUR FENCING NEEDS BLACK HORSE
PK. N.J. 1/4 MILE WEST OF CARDIFF CIRCLE

609 646-2430

MERRY CHRISTMAS
CHILDREN’S ENTERTAINMENT 

SANDY LANDSMAN
THE MUSIC CLOVVN GUARANTEED GOODTIME! 
CUE MAGAZINE SONGS — GAMĖS PUPPETS 

BALLOON SCULPTURE CREATIVE 
PARTICIPATION (212) 586-6300

MERRY CHRISTMAS
CONROY FUNERAL HOME

FOR INTEGRITY, DEPENDABILITY AND ETHICS
21 E. 2ND ST.

BOUND BROOK N. J.
CALL 201 356-0991

MERRY CHRISTMAS
CARTERET DELICATESSEN

HOMEMADE SALADS CATERING SANDWICHES 
“IN CARTERET SHOPPING CENTER’’ 

773B ROOSEVELT AVENUE CARTERET, N.J.
201 541-5359

MERRY CHRISTMAS
B & C AUTO RADIATOR SERVICE

COMPLETE COOLING SYSTEM SERVICING NEW 
USED REBUILT FOR CARS TRUCKS TRACTORS 
GAS TANKS CLEANED AND REPAIRED CALL 
(609) 742-1161 FREE P/U & DELIVERY ŠAME DAY 

SERVICE 758 MAIN ST. PATERSON, N.J.

MERRY CHRISTMAS 
BILL’S AUTOMOTIVE

88 PARK STREET 
ORANGE, N.J. 

CALL (201) 673-9853 
BILL LUNGER

MERRY CHRISTMAS 
MANDINO’S RESTAURANT 

FEATURING THE FINEST IN ITALIAN 
AND AMERICAN CUISINE

540 MILL ST., BELLEVILLE, N.J., 07109 
(201) 751-1230

MERRY CHRISTMAS
GILES MOVING AND STORAGE

L0W COST LOCAL MOVING (DOT NO. 1050) 
(212) Tl 2-0686

1203 MANOR AVENUE BRONX, N.Y.

MERRY CHRISTMAS
SIEGRIED HARDWARE COMPANY 

YES WE HAVE IT!
(201) 291-1500 117 FIRST AVENUE ATLANTIC 

HIGHLANDS NEW JERSEY

MERRY CHRISTMAS 
SCATTERGOOD 
PONTIAC INC.
NEW & USED CARS

416 W. BROAD STREET PAULSBORO, NEW 
JERSEY 609 423-0023

MERRY CHRISTMAS 
OWNERS LOU & JIM

201 254-8855 201 238-1655
S & W AUTO BODY CORPORATION

AUTO GLASS INSTALLED COLLISION 
REPAIRS FRAME STRAIGHTENING

72 CAUSEVVAY STREET SOUTH RIVER . N.J.
08882

MERRY CHRISTMAS 
ITALIAN LANDMARK 

FABULOUS CONTINENTAL CUISINE 
SERVED IN CHARMING 1970 ATMOSPHERE 

845 MERRICK ROAD COPIAGUE
516 842-2210

MERRY CHRISTMAS 
JOE’S AMCO

TIRES, BATTERIES & ACCESSORIES GENERAL 
AUTO REPAIRS ELECTRICAL DIAGNOSTIC 

EOUIPMENT AIR CONDITIONING & TOVVING 
CORNELL PLACE, YALE AVĖ & RT. 22 HILLSI DE, 

NEW JERSEY CALL 201 688-9600

MERRY CHRISTMAS
BETTER MATERNITY FASHIONS 

1272 48TH STREET BKLYN.
212 871-6359 LARGE SELECTION LATEST 

FASHIONS AND BEST BUYS SAVE 15% TO 50% 
OFF REGULAR PRICES

MERRY CHRISTMAS 
RITA S HAIRDRESSER 

LATEST IN CREATIVE HAIRSTYLING 
1102 THIRD AVENUE SPRING LAKE, N.J.

CALL 201 449-8660

MERRY CHRISTMAS 
lANNONE’S RESTAURANT 

ITALIAN CUISINE FEATURING COMPLETE 
DINNERS AND A LA CARTE MENU 382 WEST 
JOHN STREET HICKSVILLE, U. CALL VINCENT 

(516) 931-8058

MERRY CHRISTMAS
RUBBISH REMOVAL CONTAINER SERVICE — 
ALL SIZES UP TO 40 YARDS, COMMERCIAL, 
RESIDENTIAL, INDUSTRIAL. DEBRIS REMOVED. 
ALL TYPES VVRECKING 212 665-8651 24 HR. 
ANS. SERVICE. SERVING ALL BRONX, MANH., 

VVESTCHESTER. 1025 E. 149 ST., BRONX
LEE — BIN CORPORATION

MERRY CHRISTMAS
SAN ROC TRADITIONAL

7 COURSES $7.95 CHILDREN’S DINNERS $4.95
ENTERTAINMENT MAKE RESERVATIONS EARLY

914 478-2331 RTE. 9-A — HASTINGS, N.Y. 
CREDIT CARDS — VALET PARKING

MERRY CHRISTMAS 
DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES 

HOMEOVVNERS LOW RATES UP TO 30 YEARS 
ANY & ALL TYPES OF FINANCING CHASE 

MANHATTAN BANK BUILDING (212) 468-2575 
.190-02 JAMAICA AVENUE HOLLIS, N.Y.

MERRY CHRISTMAS
A.S.Y. SUPPLIES

209 CHANNEL DRIVE POINT PLEASANT BEACH 
SPECIALISTS IN SAILING YACHT SUPPLIES 

CALL (201) 295-8133

MERRY CHRISTMAS
MA-DE RESTAURANT .

OPEN 7 DAYS GOOD FOOD AT SENSIBLE PRICES 
RAILROAD AVENUE, MILFORD, N.J. 201 995-2980

Z
MERRY CHRISTMAS 

L’AUBERGE BRETONNE 
SPECIALIZING IN FRENCH CJISINE FILET AU 

POIVRE FLAMBE.EXCELLENT WINE CELLAR 
RESERVATIONS 914 TR 8-6782 RTE. 22, 

PATTERSON, N.Y.

MERRY CHRISTMAS
O. J. (OTTO) DIMOLA

FLOOR COVERING
612 WOODWARD AVENUE

821-5373 821-5377

MERRY CHRISTMAS 
IRIS HOUSE OF BEAUTY 

129 West 165th St. 
Bronx, N.Y.

(212) 681-6710

MERRY CHRISTMAS
MULLEN’S SEAFOOD

THURS — SUNDAY COLUMBUS FARMERS 
MARKET ROUTE 206 COLUMBUS, N.J. 

PHONE 609 261-1844

MERRY CHRISTMAS
HOWIES LOCKSMITH SERVICE

SERVICE WHEN YOU NEED IT
34 MAST ROAD HOPATCONG, N.J.

CALL 201 398-3786

MERRY CHRISTMAS 
SCHINDEL GLASS CO. INC. 
THE COMPLETE AUTO GLASS SHOP 

139-10 HILLSIDE AVĖ. 2 BLOCKS 
EAST OF VAN WYCK JA 6-5241 

JAMAICA, OUEENS

MERRY CHRISTMAS
AILES PETROLEUM INC.

(609) 348-0482 MOTOR OILS FUEL OIL SERVICE 
24 HOUR SERVICE, YEAR ROUND COMPLETE 
CLEANING OF COMBUSTION AREAS AND

STOCK

MERRY CHRISTMAS
OCEANPORT WINES & LIOUORS INC. 

FINEST IMPORTED & DOMESTIC VVINES & 
LIOUORS

269 OCEANPORT AVĖ. OCEANPORT, N.J.
201 542-0504 FREE DELIVERY

MERRY CHRISTMAS 
ANDRE AUDIO-TRONICS 

MUSICAL INSTRUMENTS AND AMPLIFIERS 
MANUFACTURERS OF CUSTOM AUDIO EOUIP

MENT AND ACCESSORIES REPAIRS AND 
SERVICE AUTHORIZED SVCE REP. FOR ALTEC 
AMPEG, FENDER MARSHALL MERSON, ETC.

350 W. 49TH ST. N.Y.C. 10019 (212) 765-4345

MERRY CHRISTMAS
DE PAUL BROS. INC.

108 WARBURTON AVĖ. 
YONKERS, N.Y. 
(914) YO 9-7306

MERRY CHRISTMAS
HUNTINGTON BUSINESS CENTER 

339 MAIN STREET HUNTINGTON, L.l.
COMMERCIAL STATIONERS COMPLETE 
COMMERCIAL STATIONERS & OFFICE 

FURNITURE CENTER 339 MAIN ST. HUNTINGTON,
L.l. (516) 427-5600

MERRY CHRISTMAS
INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE

827 FARMINGTON AVĖ. 
FARMINGTON, CONN.

203 677-8531
MRS. HELEN M. BOOTH, PRESIDENT

MERRY CHRISTMAS
DREAM WORLD

ONE OF AMERICA’S FINEST RESTAURANTS
OPEN 5:30 TO 10 WED. THURS. FRI. TUES. SAT.
SUN. TILL 9 P.M. GYPSY TRAIL RD. CARMEL,

N.Y. RESERVATIONS (914) 225-3500

MERRY CHRISTMAS 
DUMOND AUTO PARTS

USED PARTS FOREIGN & DOMESTIC LATE 
MODEL WRECKS BOUGHT SOLD TOP PRICES

PAID WE EXPORT OVERSEAS INTERSTATE 
TELETYPE SERVICE (212) 386-1919 58-85 57TH

ST. MASPETH, L.l. “WE BUY JUNK CARS"

DARBININKUI 
PAREMTI 
AUKOJO

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

16 dol. — A. Znotas, Kearny, 
N.J.

15 dol. — J. S. Licata, Cen- 
tereach, L.I., N.Y.

Po 13 dol. — A.M. Trainis, 
Richmond Hill, N.Y., prel. J. 
Neverauskas, Shenandoah, Pa., 
dr. A. Goeldneris, Flushing, 
N.Y.

Po 10 dol. — P. Gaigalas, 
Timmins, Ont., E. Venckus, 
Richmond Hill, N.Y.

Po 8 dol. — J.P. Ivaška, Eli- 
zabeth, N.J., E. Noakas, Fresh 
Meadows, N.Y., N. Michura, 
Yonkers, N.Y., M. Staškus, Kear
ny, N.J., K. Paszkus, So. Boston, 
Mass., VI. Staškus, Yonkers, 
N. Y., J. Stepulionis, Lawrence, 
Mass., L. Žemaitis, Canton, 
Mich., J. Jasaitis, Chicago, III.,
I. Smolskis, Waterbury, Conn.,
J. Gruodis, Monticello, N.Y., V. 
Naronis, Jericho, N.Y., A. Bud
raitis, Richmond Hill, N.Y., A. 
Uknevičius, Woodhaven, N.Y., 
R. Girnius, Madison, Wisc., A. 
Garbačiauskas, Chicago, 111., J. 
Puteris, Toronto, Ont.

Po 6 dol. — C. Machulis, Bal- 
timore, Md., B. Vyliaudas, 
Union, N.J., E. Culada, Brook- 
lyn, N.Y., A. Valeika, Bedford, 
Mass.

Po 5 dol. — B.V. Sidzikauskas, 
Pompano Beach, Fla., C. Har
dy, Secane, Pa., J. Burniauskas, 
Baltimore, Md., E. Bacanskas, 
Dervvood, Md., K.M. Campė, 
Ellicott City, Md., J. Walentu- 
kiewicz, So. Boston, Mass., J. 
Tiškus, Brooklyn, N.Y., St. Raš
tikis, Los Angeles, Calif., F. Liu- 
berskis, Richmond Hill, N.Y., J. 
Jurkuvėnas, Brooklyn, N.Y., J. 
Šaulys, Branford, Conn., A. Ži- 
gaitis, Chicago, 111., S. Jesaitis, 
Flushing, N.Y., A. Raguckas, 
Baltimore, Md/, D. Vaičius, 
Hudson, N.J., J. Rukaitė, Great 
Neck, N.Y.

Po 4 dol. — E. Vainauskas, 
Woodhaven, N.Y., P. Uknis, 
Brooklyn, N.Y., V.A. Bartys, 
Ringwood, N.J., I. Jasukaitis, 
Linden, N.J., K. Balaišis, Cleve- 
land, Ohio.

Po 3 dol. — D. Pocius, Brook
lyn, N.Y., A. Skrupskelis, Chi
cago, III., V. Tumas, Norwood, 
Mass., A. Žitkus, Hartford, 
Conn., J. Jasys, New London, 
Conn., S. Mineika, Centerville, 
Mass., M. Pauliukonis, Worces- 
ter, Mass., K. Waitelis, St. 
Petersburg Beach, Fla., A. Bikul- 
čius, Lewiston, Maine, A. K. 
Landsbergis, Upper Marlboro, 
Md., M. Kleinaitis, Gulfport, 
Fla., St. Ruokienė, Ozone Park, 
N.Y., T. Bakas, Windsor, Conn., 
J. Raškauskas, Toronto, Ont., A. 
Čižauskas, Falls Church, Va., A. 
Beard, Forest Hills, N.Y., H. 
Kirkyla, Ridgewood, N.Y., H. 
Andruška, VVoodhaven, N.Y., H. 
Budris, Freehold, N.J., J. Dačys, 
Norwood, Mass., A.M. Petka- 
vage, Bayside, N.Y., J. Dačys, 
Norwood, Mass., H. Budris, 
Freehold, N. J. A. J urkštas, 
Brockton, Mass., J. Lapšys, Ded- 
ham, Mass., V. Židžiūnas, Wor- 
cester, Mass., B. Gudonis, Hot 
Springs, Ark., V. Mačiokas, Wa- 
terbury, Conn., N. Lucas, Bri
stai, Conn., J. Mikeliūnas, East 
Chicago, Ind., M. Zelinskienė, 
So. Boston, Mass., H. Gineitis, 
Dorchester, Mass., L. Morkūnas, 
Union, N.J., L. Orentas, Nian- 

tic, Conn., J. Yuskas, Malden, 
Mass., P. Maleckas, Hillside, 
N .J., J. Vigelis, Cherry Hill, N. J., 
P. Žumbakis Sr., Chicago, III., 
G. Jezukaitis, St. Petersburg, 
Fla., V. Samatauskas, Cleveland, 
Ohio, dr. A.J. Revukas, Cran- 
ford, N.J., B. Strimaitis, Mount 
Carmel, Conn.

Po 2 dol. — M. Mankus, 
Whiting, N.J., A. Česėkienė, 
Detroit, Mich., Z. Gavėnas, E. 
Hartford, Conn., E. Damijonai
tis, Poughkeepsie, N.Y., P. Ku
rapka, So. Boston, Mass., B. 
Sudžinskas, Industry, Pa., J. 
Kuodis, Arlington, Mass., J. Mi
kalauskas, So. Boston, Mass., H.

Susigriebė ką atsakyti
Vienoj byloj prieš teisėją pasi

rodo du advokatai, vienas mažo 
ūgio, o kitas — gana aukštas. 
Besiginčydamas, pastarasis su
riko:

— Aš tave galėčiau įsidėti į 
savo kišenę.

— Tuomet kišenėje tu turė
tum daugiau proto, negu savo 
galvoj — atkirto mažasis.

Praktikos pagalba
— Jūsų kosėjimas daug leng

vesnis šį rytmetį, — sako dak
taras.

— Turėtų būti, nes praktika
vau visą naktį, — pritaria ligo
nis.

Nuostabus kompozitorius
— Kaip aš skambinu Beetho- 

veną?
— Nuostabus kompozitorius, 

jo net sugadinti negalima.

Skola
Vyras: Žinai, brangioji, šį 

kartą aš nieko nepirksiu tau var
dinių proga, bet už tai užmokė
siu tavo skolą siuvėjai.

Žmona: Tai būtų kvailas daly
kas. Juk tai ne jos, bet mano 
vardinės!

Priėmime
— Kokį viščiuką man atnešė

te — vien oda ir kaulai!
— Atleiskite, visas plunksnas 

šeimininkė sunaudojo pagalvėm
— aiškino patarnautojas.

Ministeris kalėjime
Kalėjimo sargybinis patikrina 

visas kameras. Priėjęs prie vie
no kalinio sako: .....

— Turi viską sutvarkyti. Ry
toj čia atvyks teisingumo mi
nisteris.

— Aha! — tarė kalinys. — 
Pagaliau ir jį pačiupo . . .

Kuris didesnis?
Abė ir Solė abu kaip part

neriai turėjo sėkmingą prekybą, 
bet pagaliau nesutarė, pasidalijo 
ir pradėjo tvarkytis skyrium. Po 
kiek metų Solė užsuko į prie
miesčio kavinėlę. Žiūri — ten 
padavėju bedirbąs jo buvęs da

lininkas.
— Tiesiog nenoriu patikėti,

— tarė jis, — kad tu šitokioj 
landynėj dirbtum padavėju!

— Teisybė, — išdidžiai atsakė 
šis, — tikra landynė, bet aš nors 
nevalgau čia.

Reklama
Omahoj, Nebr., lange buvo iš

kabintas toks skelbimas:
“Parduodami kačiukai. Moti

na yra persiškos veislės, o tė
vas iš geros kaimynystės.”

Trucilauskas, Havvthorne, N.J., 
S. Bakutis, St Petersburg, Fla., 
V. Žilinskas, Pittsburgh, Pa., A. 
Veršelis, Kings Park, N.Y., A. 
Vilgosas, Philadelphia, Pa., J. 
Diržius, Kearny, N.J., O. Liuter- 
moza, Pompano Beach, Fla., J. 
Palevičius, Hudson, N.H., E. 
Paliulis, Cambridge, Mass., J. 
Klimavičius, Farmingdale, N.Y., 
S. Medžiūnas, Oak Ridge, N.J., 
A. Bortkevičienė, VVoodhaven,
N. Y., G. Balanda, VVarren, Mich., 
P. Jakaitis, Philadelphia, Pa., 
F.A. Zaleskas, So. Boston, 
Mass., B. Vilčinskas, New Bri
tam, Conn.

1.50 dol. — Liktorius, Ozone 
Park, N.Y.

Po 1 dol. — E. Tamašaus
kas, Brooklyn, N.Y., A.S. Roma- 
nauskas, Mays Landing, N.J., D. 
Skrebutėnas, VVaterbury, Conn.,
O. Andriuškevičius, Sterling 
Hts., Mich., Jesuit Fathers, Cle
veland, Ohio, A. Kulikauskas, 
VVoodhaven, N.Y., J.J. Matukas, 
Deerfield Beach, Fla., N. 
Shumbris, Bayside, N.Y.

Visiem aukotojam nuoširdžiai 
dėkoja Darbininko administra
cija.
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BIRUTĖS DABŠIENĖS REČITALIS
LOS ANGELES, CALIF.

Losangeliečiai adventą pra
dėjo su labai rimtu ir labai 
skaidriu vakaru, kuris vispusiš
kai pasisekė ir visus gerai nu
teikė.

Tai gruodžio 3 Šv. Kazimie
ro parapijos salėj įvykęs Birutės 
Reivydaitės-Dabšienės solo re
čitalis, akomponuojant Raimon
dai Apeikytei. Salė prisipildė. 
Publika per visą dviejų valandų 
rečitalį išsilaikė atidi, kultūrin
ga, o pabaigoj parodė daug dė
kingumo ir entuziazmo, nenu
tilsiančiomis katutėmis išprašiu
si dar net dvi dainas šalia pro
gramos. Įdomu, kad visi atlik
tieji lietuviai kompozitoriai (po 
vieną jų kūrinį), išskyrus Vi. Ja- 
kubėną, gyvena Los Angeles 
ir visi į koneertą atsilankė: Bro
nius Budriūnas, Ona Metrikie- 
nė, Giedra Gudauskienė, Rai
monda Apeikytė.

B. Budriūno “Dainos gimi
mas” (žodžiai H. Radausko) — 
daina profesionaliai parašyta ir 
atlikta. Onos Metrikienės ro
mantiška “Jaunystė” (žodžiai 
Prano Lemberto) parodė solistės 
malonius ir gerai valdomus 
aukštuosius tonus; ši daina labai 
tiko atlikėjos charakteriui; gal 
todėl ji buvo O. Metrikienės pa
rašyta specialiai šiam rečitaliui 
ir pirmą kartą padainuota.

Išgirdom dar du įdomius 
premjerinius kūrinius. Pirmą 
kartą buvo atliktas ir labai nau
jas kompozitorės Giedros Gu
dauskienės kūrinys “Naujagimio 
sulaukus”, dedikuotas kompo
zitorės pusseserės poetės A. 
Nasvytytės-Kazlauskienės vai
kaičiui Mykoliukui. Pirmai šio 
kūrinio daliai, “Lopšinė”, pa
naudoti ir šios poetės žodžiai. 
Kitos dvi dalys — “Pirmas kū
dikio šypsnis” (žodžiai Julijos 
Švąbaitės-Gylienės) ir “Muzi
kinis žaisliukas” (be žodžių). Šis 
kūrinys susilaukė didelio publi
kos pritarimo; solistės balsas 
ypač žaismingai suskambėjo 
“žaisliuke”. f.

Tikra staigmena buvo pirmas 
iš viso Raimondos Apeikytės 
kompozicinis kūrinys — “Gulbė 
ir vėjai” (žodžiai losangeliečio 
poeto Alfonso Griciaus). R.

Philadelphijos ateitininkų sendraugių valdyba, kuri surengė 
dail. A. Tamošaitienės parodą. I-oj eilėj sėdi dail. A. Ta
mošaitienė, G. Mačiūnienė, stovi J. Viesulienė, D. Muraš- 
kaitė ir dr. V. Maciūnas. Trūksta K. Razgaičio ir E. Bin
kio. Nuotr. A. Reivytienės

DIEVO BENDRIJA VISIEM
(atkelta iš 4 psl.)

bailinti jo Evangelijos sampra
tą, bent dalinai apsigaubiant jo 
autoritetu. Nors Petras ir buvo 
pagrindinis bendrijinės galios 
atstovas Romoje, didžioji krikš
čionių Raštų (Naujojo Testa
mento) dalis susimezga su Pau
liaus apaštališka veikla.

Pauliaus apaštališkasis autori
tetas ryškus ne vien dėl to, kad 
jo vardo buvo šaukiamasi, bet la
biau, kad jo svari Evangelijos 
samprata padėjo apspręsti nuo
lat iškylančius gyvenimiškus 
klausimus. Šių klausimų tarpe 
ypač svarbūs buvo paklusnumas 
Bendrijos vadovybei ir vis au

Solistė Birutė Dabšienė

Apeikytė yra jąu plačiai žinoma 
kaip puiki, profesionali piano 
interpretatorė; taip pat ji pa
mėgta ir pamilta Los Angelėj 
kaip nuolatinė akompaniatorė. 
Bet šį kartą pasirodė, kad ji su
geba ir savo kompoziciją su
kurti; ši pirmoji turėjo nema
žai dramatiško sunkumo, bet 
drauge ir pagaunančio ilgesio, 
kuris, kaip dykumų vėjas, drau
ge ir nusiaubia, ir gaivina.

Giliai įsijautusi ir gerai pasi
ruošusi, Birutė Dabšienė atliko 
ir šiuos pasaulinius kūrinius: G. 
Handel “Bei Piacere”, J. Brahms 
“Die Melodien”, “Botschaft” ir 
“Sonntag”; nors gana ilgas ir la
bai rimtas H. Villa-Lobos 
“Bachianas Brasileiras No. 5”, 
bet jos atlikime buvo malonus 
klausyti; šiam kūriniui be pia
nistės R. Apeikytės, violončele 
pritarė ir Jūratė Raulinaitytė, 
kuri tebėra jaunutė studentė, 
bet jau stipriais žingsniais žen
gianti muzikos mene. Glaudėsi 
prie pasaulinių kūrinių ir VI. Ja- 
kubėno “Mėlyni laukų varpe
liai” (žodžiai B. Buivydaitės), 
solistės subtiliai atlikti. Labai 
protingai solistė padarė, savo re
čitalį baigdama W.A. Mozart 
“Come Scoglio”, arija iš operos 
“Cosi fan Tutte”, nes, atrodo, 
šis kūrinys labiausiai parodė Bi
rutės Dabšienės visus resursus 
kaip dainininkės. Gražus kūri
nys ir gražiai atliktas.

Alė Rūta

ganti problema, kaip atskirti 
tikrąjį tikėjimą nuo klaidos.

Būdinga, kad Pauliaus buvo 
šaukiamasi vėlesnėms krikščio
nių kartoms bandant surasti le
miamą žodį įtampių klausimų 
sūkuryje. Tačiau vėlesni krikš
čionys rašytojai turėjo nemaža 
vargo, bandydami Paulių su
prasti. Tam liudija 2 Petro au
torius: “Juose (Pauliaus laiškuo
se) esama sunkiai suprantamų 
dalykų, kuriuos nemokšos ir ne
subrendėliai iškraipo, aiškinda
mi, kaip ir kitus Raštus, savo 
pačių pražūčiai” (2 Pet 3, 16). 
Tokių sunkumų nebuvo įverti
nant Pauliaus Evangelijos sam
pratos didelę įtaką bei jo apaš
tališką galią bendrijose ir apašta
lų tarpe.

i

Philadelphijoj Anastazijos Tamošaitienės vadovautų audimo kursų, surengtų Philadelphi
jos ateitininkų gruodžio 4-10, lankytojos; pirmoj eilėj iš k. — A. Rygelytė (iŠ 
New Yorko), R. Pliuškonytė, O. Pliuškonienė, D. Jovaišienė, D. Muraškaitė, D. Dragūnienė, 
antroj eilėj — M. Raugienė, S. Jurskytė, K. Pikūnaitė (A. Tamošaitienės asistentė), 
Anastazija Tamošaitienė (kursų vadovė), G. Mačiūnienė, O. Šeštokienė (šeimininkė), 
M. Sušinskienė, O. Šalčiūnienė, trečioj eilėj — J. Viesulienė, B. Muraškienė, K. Holloway, 
V. Štarkienė, K. Razgaitis, B. Karaškienė, G. Dilbienė, I. Brinklienė, nuotraukoj 
nėra — E. Balten, V. Buinienės, A. Čepulienės, P. Dilbienės, D. Pliuškonytės, D. 
Surdėnienės, L. Tvarkūnaitės. Nuotr. K. Čikoto

i
i
i
i

PHILADELPHIA, PA.
A. TAMOŠAITIENĖS PARODA

Šv. Andriejaus parapijos salėj 
gruodžio 4 įvyko dail. Anasta
zijos Tamošaitienės darbų paro
da, kurią atidarė Jūra Viesulie
nė, Philadelphijos ateitininkų 
sendraugių skyriaus valdybos 
vicepirmininkė kultūriniam rei
kalam. Rimutė Pliuškonytė vieš
niai įteikė puokštę gėlių.

A. Tamošaitienės kūrybą turė
jo apibūdinti dail. R. Viesulas. 
Jo neišgirdom, nes išvyko į 
dail. T. Valiaus laidotuves To
ronte. Viešnią parodos lankyto
jam pristatė dr. Vincas Maciū
nas. Pradžioj tylos minute pa
gerbtas ką tik miręs dail. T. Va
lius.

V. Maciūnas kalbos pradžioj 
apžvelgė mūsų tautodailės raidą 
šio šimtmečio pradžioj. Vėliau 
priminė, kokį įnašą A. Tamošai
tienė davė mūsų liaudies mnui. 
Baigdamas suteikė informacinių 
žinių apie Tamošaičių spaudai 
ruošiamą knygą “Lithuanian 
National Costume”. Tekstas jau 
parašytas ir tvarkomos iliustraci
jos. 400 puslapių knyga pasiro
dys 1978 ir kainuos 25 dol. Me
cenatai moka 100 dol.

A. Tamošaitienė parodė ap
žvalgą skaidrėse. Pradžioj paro
dė koptų Egipte penktame šimt

LINKSMU
O

BEI LAIMINGU
c

ŠVENČIŲ

Šv. Kalėdų ir Naujųjų 1978 
Metų proga JAV LB Kultūros 
Taryba sveikina mūsų:

rašytojus, poetus, dramatur
gus, kritikus, literatūros anali
tikus, istorikus, kalbininkus, 
žurnalistus, redaktorius, laik
raščių, žurnalų, knygų leidė
jus, puoselėjančius mūsų žodi
nio meno, kalbos ir informaci
jos kultūrų bei skleidžiančius 
jų svetimųjų tarpe;

vaizdinio meno kūrėjus daili
ninkus, meno parodų rengėjus 
ir vertintojus;

kompozitorius, dirigentus, so
listus, instrumentalistus, cho
rus, ansamblius ir kitus dainos 
meno vienetus;

teatrines grupes, jų rėžis ieri us, 
aktorius, administratorius;

literatūrinių ir kitų kultūrinių 
premijų mecenatus ir laureatus;

bažnytinės vyresnybės lietu
viškųjų hierarchijų, vienuolijas, 
religines organizacijas, katalikų 
ir protestantų parapijas, jų kle- 

mety gamintus kilimėlius, ar
cheologų vėliau atrastus su pa
laidotais žmonėmis. Vėliau rodė 
įvairiuose Europos vienuo
lynuose austus didelio formato 
gobelenus. Vėlesniais laikais 
pradėti austi dideli kilimai Šve
dijoj bei Prancūzijoj. Vėliau 
buvo pristatyti dail. A. Tamošai
tienės austi įvairaus dydžio kili- 
mai-gobelenai.

Antroj daly skaidrėse buvo pa
vaizduoti moterų ir vyrų tauti
niai drabužiai bei juostos. Paro
dyti žemaičių, zanavykų, kapsų, 
dzūkų, Mažosios Lietuvos ir Vil
niaus krašto tautiniai drabužiai. 
Viešnia aiškino audimo techni
ką ir kuo vieno rajono kostiu
mai skyrėsi nuo kito.

F. Andriūnas, JAV LB krašto 
valdybos vicepirmininkas finan
sų reikalam, jautriu žodžiu pa
sveikino dailininkę, lietuvių 
liaudies meno tyrinėtoją, padė
kojo už jos didelį darbą tauto
dailės srity ir LB vardu įteikė 
auką minėtai knygai leisti. Pub
lika dailininkei sugiedojo Il
giausių metų. A. Tamošaitienė 
parodoj buvo išstačiusi 33 eks
ponatus: 8 aliejinius paveikslus, 
17 kilimų, 5 tautinius drabužius 
ir 3 juostas.

Paroda susidomėjimas buvo 
didelis. Tarp vietinių matėsi 
svečių iš New Yorko, Baltimorės

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų 
proga sveikiname seses ir bro
lius lietuvius išeivijoje bei pa
vergtoje tėvynėje ir linkime vi
siems džiaugsmingesnių dienų 
ateity.

Naujuosius Metus pasitik
dami, mes dar labiau sustiprin
kime ir suglaudinkime savo jė
gas, kad niekada nepailstume 
dirbdami pavergtos tėvynės 
laisvei ir savo pačių išlikimui.

bonus, kunigus, aptarnaujan
čius lietuvių religinį gyvenimų 
lietuviškoje dvasioje ir aktyviai 
prisidedančius prie lietuviško
sios kultūros palaikymo ir 
ugdymo;

Lietuvių Enciklopedijos ir 
Encyclopedia Lituanica inicia
torių ir leidėjų Juozų Kapočių, 
enciklopedijų redaktorius ir 
bendradarbius;

mokslininkus, profesori us, 
turtinančius pasaulio žinijų šio 
krašto mokslinėse institucijose, 
o taip pat įsijungusius i lietu
vių mokslines organizacijas;

radijo ir televizijos programų 
organizatorius, vedėjus, prane
šėjus, bendradarbius, rėmėjus ir 
išlaikytojas;

tautinių šokių vienetus, jų va
dovus ir šokėjus;

sportininkus, sporto klubus ir 
visas sportinio pobūdžio orga
nizacijas;

kultūriškai besireiškiantį 
jaunimų, jo organizacijas, va- 

bei tolimesnių New Jersey vie
tovių. Salė buvo pilna lankytojų. 
Rengėjai — Philadelphijos atei
tininkai — svečius vaišino už
kandžiais ir kava.

B. Všk.

Baigė kolegiją

Juozas Majauskas rugsėjo 15 
baigė St. Joseph’s kolegijoj biz
nio administraciją. Baigė aukš
tais pažymiais ir net trejus me
tus buvo dekano sąraše. Priim
tas į National Honor Society 
— Alfa Sigma Lambda.

J. Majauskas studijuodavo va
karais per 9 metus. Mokslo 
metu ir pabaigęs universitetą.^ 
dirba American Electronic In- 
dustries, bendrovėj, Colmar, 
Pa., kaip skyriaus vedėjas.

Lietuviškoj veikloj Juozas 
buvo uolus Balto talkininkas 
ir už nuopelnus Balfūi Lietuvos 
gen. konsulo A. Simučio buvo 
pasveikintas ir apdovanotas.

Mokslo baigimo proga Juozo 
mama J. Majauskienė surengė 
šaunias užbaigtuves, Gra
žus būrys a r t i m ų j ų džiau
gėsi Juoizo pasiektu moks
lo laipsniu ir taip pat svei
kino jo žmoną Marytę Kauliny- 
tę-Majauskienę, kuri talkino 
Juozui ir padėjo pasiekti užsi
brėžtą tikslą. —D.D.

Šv. Kalėdų dvasia teatneša 
į mūsų sielas ramybę, į širdis 
meilę, kad vėl pajustume esu 
tarp savęs broliai ir kad vėl 
pas mus grįžtų tarpusavio pasi
tikėjimas ir pagarba.

Šventiška nuotaika telydi Jus 
ir Jūsų darbus per visus atei
nančiuosius 1978-t uosius!

PASAULIO LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS 

VALDYBA

dus ir auklėtojus;
visas lietuvių organizacijas ir 

sambūrius, prisidedančius prie 
kultūrinės veiklos.

Kultūros Taryba sveikina lie
tuviškųjų visuomenę, kuri do
misi ir naudojasi lietuviškosios 
kūrybos vaisiais, remia kultūri
nę veiklų. Ypač tuos, kurie auko
ja Lietuvių Fondui šimtines, o 
dažnai ir tūkstantines, ir, su
kaupę pirmąjį Fondo milijonų 
dolerių, siekia jau ir antrojo. 
Už šias pastangas Kultūros Ta
ryba nuoširdžiai dėkoja visiem 
Lietuvių Fondo nariam, jo ini- 
ciatoilam vadovybei, nes jų 
idealizmas kuria moralinį ir 
materialinį pagrindų mūsų tau
tinės dvasios išraiškai — kul
tūrai. Mūsų kultūra — tauti
nio išlikimo ir valstybinės atei
ties laidas.

Linksmų ir prasmingų šven
čių visiem lietuviškos širdies 
tautiečiam.

JAV LB KULTŪROS TARYBA

i

i

Atsiųs 
ta

pa 
minėti

Alė Rūta — LAIŠKAS JAU
NYSTEI. Beletristika. 1977. Vir
šelis ir iliustracijos dail. Rasos 
Arbaitės. Spaudė. Pranciškonų 
spaustuvė, Brooklyn, N.Y. 132 
psl. Kaina 3.50 dol., su persiun
timu 4 dol.

•Autorė, kūrybingai ir talentin
gai besireiškianti mūsų rašytoja, 
šią beletristinių pasakojimų- 
prisiminimų knygą pradeda 
prasmingu prologu:

“Kai po daugelio metų gavau 
Tavo atsargų laišką, supratau, 
kad atvirai niekad, o niekad į 
panemunius negalėsiu atrašyti, 
išsisakyti ir išklausti, kas taip 
slegia, ar kas džiugina ir duoda 
vilties. Pavojinga, nes Tu ir tą 
mažytę laisvę vėl gali prarasti.”

Prologas baigiamas sakiniu, 
nusakančiu ir šios knygos pa
skirtį:

“Neišsiunčiamų Tau žodžių 
ryšiu, tuo sąmonės ir sapnų skau
džiu piešiniu, mėginu atgailoti 
už nutrūkusią gyvą draugystę su 
Tavim, su kitais, su savu kraštu.”

Po prologo — dvylika trumpų 
pasakojimų, gyvų, ilgesingų pri
siminimų, nuoširdžiai parašytų 
ir lengvai skaitomų. Vyresnieji, 
Lietuvoj brendusieji, skaitytojai 
čia ras savo jaunystę. Kai kurie 
ras ir asmeniškai pažįstamų vei
dų, tarp jų ir savo kolegę Alę 
Nakaitę, šios knygos autorę, da
bartinę Alę Rūtą. Jaunimas čia 
ras jaunimą, ne visai tokį pat, 
kaip jis, bet nelabai ir skirtingą. 
Atpažins jame savo tėvus. Ne 
veltui ir šios knygos iliustratorė, 
talentinga dailininkė Rasa Ar- 
baitė yra jaunuolė, teksto au
torės duktė.

Knygos epiloge autorė, sulygi
nusi save su viena iš bendro 
avilio bičių, kurios buvo iš sodų 
išvaikytos, nenustoju vilties: 
“Ateity svajojasi nauji spiečiai, 
ir naujas avilys, ir laisvi sodai, 
ir saldūs kultūrinių darbų me
dūs . . .”

RELIGIOUS LIBERTY IN 
EASTERN EUROPE: A TĘST 
CASE FOR HUMAN RIGHTS. 
JAV katalikų vyskupų pareiški
mas JAV katalikų konferencijoj 
1977 gegužės 4. Viršely—katali
kų bažnyčia Varšuvoj 1945, po II 
pasaulinio karo. 20 psl. Kaina 1 
dol., įskaitant persiuntimą. Užsa
kant 5 ar daugiau, pusė kainos. 
Gaunama iš Religinės Šalpos, 
351 Highland Blvd., Brooklyn, 
NY 11207.

Tai JAV katalikų episkopato 
formalus pareiškimas žmogaus 
teisių Lietuvoj bei kitur Rytų 
Europoj varžymo reikalu. Net 
trijose vietose suminimas Lie

tuvos tikinčiųjų persekiojimas. 
Brošiūra tinka kitataučiam ir ki
tiem dvasiškiam, taip pat ir pa
sauliečiam.

Feliksas Breimeris — SKAM- 
! BANTIS LAIKAS. II papildyta 

laida. Spaudė M. Morkūno 
' spaustuvė. Chicago, III. 1977. 

Viršelis dail. A. Korsakaitė s-Sut
kuvienės. 72 psl.

į Tai eilėraščiai, apie kuriuos 
' knygos pratartyje pasisako pats 
! autorius: “Šia antrašte pasirodė
■ Kaune 1932 metų rudenį pirma-
• sis mano kūrybos rinkinys. Jame
• eilėraščiai nebuvo paskirstyti 
i pagal motyvus. Ši antroji laida 
i — jau gerokai papildyta — iš

leidžiama po daugelio metų.”
Pagal motyvus eilėraščiai su

skirstyti į šiuos skyrius: Lenkty
nės ir šypsenos, Gyvenimo ban
gose, Veidu į Lietuvą, Eilėraš
čiai svetimomis kalbomis.

Autorius, gimnazijų mokytojas 
Lietuvoj ir tremty, vyresniajai 

, skaitytojų kartai yra pažįsta-
■ mąs. Žinomas kaip poetas” ir ver

tėjas.
Šį naujai išleistą eilėraščių 

rinkinį paskaičius, tenka susi
mąstyti. Ar vertėjo po 45 metų, 
nors anuo laiku ir šauniai skam
bantį, jį kartoti ir net susilpnin
ti tokiais papildymais, kaip “DP 
jau Amerikoje”?

Keletas eilėraščių svetimomis 
kalbomis (vokiečių ir lotynų) 

i rinkinio nepagerina.
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MERRY CHRISTMAS

MERRY CHRISTMAS
TO ALL OUR FRIENDS & DEPOSITORS 

FROM THE

BANK OF IRELAND
640 5TH AVENUE NEW YORK, 10019

CALL 758-6932

MERRY CHRISTMAS
DEERFIELD VALLEY MOTEL

ROUTES5 & 10 
SO. DEERFIELD, MASS. 01373 

TEL. 413 665-8752

NEAR HISTORIC DEERFIELD 
TELEVISION OPEN YEAR ROUND

YOUR HOSTS PAUL & HELEN
GIGLEY

MERRY CHRISTMAS
POLY PREP COUNTRY DAY SCHOOL 

A WAY OF LIFE FOR STUDENTS THAT REFLECTS 
OVER A CENTURY OF HIGHLY SPECIALIZED 
EXPERIENCE AND RECOGNIZES THE TRENDS IN 
TODAY’S CHANGING SOCIETY. GRADES 5 
THROUGH 12 CATALOGUE ON REOUEST 836- 
9800 92ND ST. AND 7TH AVĖ., BROOKLYN 

N. Y. 11228

MERRY CHRISTMAS 
RAY’S SPORTSMARINE CENTER 

1308 WHITE HORSE PIKE 
EGG HĄRBOR CITY, N.J.

PHONE 609 965-1170

MERRY CHRISTMAS
OUR LITTLE ITALIAN KITCHEN 

SPECIALIZING IN ITALIAN AMERICAN CUISINE 
CATERING ON & OFF PREMISES

YOUR HOST FRANK
ROUTE 206 CHESTER, N.J.
201 879-5657 201 879-9882

MERRY CHRISTMAS 
DEC 

ELECTRICAL CONTRACTORS INC.
COMMERCIAL — INDUSTRIAL 

RESIDENTIAL — INSTITUTIONAL 
P. O. BOX 254 MARITON. N.J. 08053

609 424-9109

MERRY CHRISTMAS
MAX SMITH

LICENSED REAL ESTATE BROKER 
SALES RENTALS MORTGAGES MANAGEMENTS 
TAX SERVICE1818 NOSTRAND AVENUE (NEAR 

AVENUE D) BROOKLYN, N.Y. 212 287-7359

MERRY CHRISTMAS
RYE GOLF CLUB RESTAURANT

330 BOSTON POST ROAD, RYE, N.Y. 
OPEN 6 DAYS A WEEK

OPEN TO THE PUBLIC FOR TERRACE DINING
CALL 914 835-4649

MERRY CHRISTMAS 
VVAYSIDE BODY & FENDER REPAIRS 
PROMPT SERVICE EXPERT COLLISION REPAIRS

TEL: JA 3-5751
139-23 OUEENS BLVD. JAMAICA, N.Y. 

11435

MERRY CHRISTMAS 
BRADLEY’S AUTO SERVICE 

FOREIGN & DOMESTIC ALL MAKES & MODELS. 
SPECIALIZING IN FIAT REPAIRS TUNE UPS.

SERVICING INSPECTION WORK, CALL 201 
842-4353 574 SHREVVSBURY AVENUE 

SHREVVSBURY, N.J.

MERRY CHRISTMAS
CIPPITELLI BROTHERS 

TOWING & COLLISION INC. 
AUTO AND TRUCKS REPAIR 

175-16 LIBERTY AVENUE 
JAMAICA-OUEENS TELE.: 291-6600

MERRY CHRISTMAS
BIANCHI AND MARGHERITA 

RESTAURANT
SUPERB ITALIAN CONTINENTAL CUISINE 

OPEN 6 DAYS ITALIAN AND CONTINENTAL 
CUISINE ENTERTAINMENT ALL WEEK OPERA 
SINGER TEL. CH 2-2756 186 WEST 4TH STREET 
NEW YORK, N.Y. 10014

MERRY CHRISTMAS 
HIGHLAND PARK 

AUTO CLINIC 
1150 RARITAN AVENUE 
HIGHLAND PARK, N.J.

CALL 201 572-1188

MERRY CHRISTMAS 
FROM THE JAOUES FAMILY OF 
THE NEW RESTAURANT

FOR DELICIOUS HAITIAN & WEST INDIAN 
CUISINE 1734 NOSTRAND AVENUE BKLYN, N.Y.

FOR RESERVATIONS (212) 284-9426

MERRY CHRISTMAS 
DERRY AUTO SPRINGS 

WHEEL BALANCING ALIGNMENTS SPRINGS 
PASSENGER AUTO TRUCK VANS BUSES 

HUNTINGTON STATION198 W. JERICHO TPKE.
CALL 516 427-2075 427-2076

MERRY CHRISTMAS
C & W TAXI

134 West Main St. 
Goshen, N.Y.
914 294-5146-2---------------------------------------------------

MERRY CHRISTMAS
SNOWY OWL INN

TISH AND GOGER HAMBLIN invite you to enjoy 
the comforts of nature. Ūse the luxurious ac- 
commodations of SNOVVY OWL or SILVER SQUIR- 
REL INNS as a base for touring beautiful 
VVaterville Valley, in the heart of the White 
Mountains, away from crowded clties and rushing 
highways. The Inns are perfect for fulfilling and 
relaxing holidays. For more information Call or 

VVrite: SILVER SOUIRREL INN Rog STish Hamblin, 
Innkeepers Box YG, Watervllle Valley, N.H. 03223 

Telephone: (603) 236-8383

MERRY CHRISTMAS 
STROBER BROS. INC. 

BLDG. SUPPLY CENTER 
241 4TH AVENUE, 

BROOKLYN, NEW YORK 11215 
875-9700

MERRY CHRISTMAS
EAT THE BEST. GIVE THE BEST. ALL YOUR 
HOLIDAY CANDY NEEDS! TREMENDOUS & 
UNIOUE SELECTION: CHRISTMAS CANDIES, 
BOXED CHOCOLATES FRUIT CAKES NUTS 
CHEESE GIFT PACKS ETC.

THE CANDY VVAREHOUSE
508 N.Y. AVĖ. HUNTINGTON 516 423-5297

MERRY CHRISTMAS 
JENNYANN 

BRAND FARMS 
Chester, N- Y.

Call 914 469-4768

MERRY CHRISTMAS 
MORRISTOWN 

MEDICAL SUPPLY CO. INC.
ORTHOPEDIC BRACES PATIENT CARE 

EOUIPMENT SUPPLIES 
67 BANK STREET MORRISTOWN, N.J.

CALL 201 538-1956

MERRY CHRISTMAS 
SEHY CARSON 

FUNERAL HOME INC.
614 WOODWARD AVENUE RIDGEVVOOD, N.Y. 

CALL 212 821-0397 OR 212 455-7514 SERVIbĮG THE 
COMMUNITYSINCE1878 UNDER THE PERSONAL 

SUPERVISION OF THOMAS J. CARSON

MERRY CHRISTMAS 
LA BERRA FERRARA 

PASTRY SHOP

7713 13th Avė. Bklyn, N.Y. 
236-6557

MERRY CHRISTMAS
RONNI J. CLEANERS

30 North Main St., New City, N.Y. 
(914) NE 4-3310

MERRY CHRISTMAS
SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 

A HOME AWAY FROM HOME 24 HOUR 
SUPERVISED CARE RECREATION PROGRAM 

MODERATE RATES
809 STUART AVĖ., MAMK. (914) OW 8-2824

MERRY CHRISTMAS 
FROM THE GERHARD FAMILY OF 

THE SWISS CHALET 
1967 Morris Avenue 

Union, N.J.
Call 201 687-6766

MERRY CHRISTMAS
SMYTHE TRAVEL AGENCY INC. 

SMYTHE REAL ESTATE INC.
192 7TH STREET 
GARDEN CITY 
(516) 741-3366

MERRY CHRISTMAS
GARDEN STATĖ CONTAINER CORP.

DESIGNERS MANUFACTURERS OF: 
CORRUGATED SHIPPING CONTAINERS DISPLAY 
CARTONS DIE CUTS MOVING BOXES N.Y.C. TEL. 
NO. — WH 3-5409 N.J. 201 339-9100 27 KENNEDY 

BOULEVARD, BAYONNE, N.J.

MERRY CHRISTMAS
FROM THE SINISCALCHI FAMILY OF 

HAND CRAFT GOLF COMPANY 
466 MAPLE AVĖ. VVESTBURY, N.Y.

CALL (516) 334-6320

MERRY CHRISTMAS
DE LUCA — IENI PHOTO STUDIO

CUSTOM COLOR PHOTOGRAPHY FOR 
VVEDDINGS PORTRAITS COMMUNIONS 

CONFIRMATIONS SCHOOLS PASSPORTS 
DISCOUNT PRICES 

295-2626 617187TH ST. CORNER ARTHUR AVĖ.

MERRY CHRISTMAS 
H & R LAWN 

MOWER SERVICE
643 SAVVMILL RIVER ROAD 

ARDSLEY, N.Y.
CALL (914) 693-2300 ASK FOR RALPH

MERRY CHRISTMAS
STRAKES FLOWERS INC.

OPEN 7 DAYS FOR ALL OCCASIONS 
1140 LEXINGTON AVĖ (CORNER 79TH STREET) 

BU 8-7096; 6052; 8697; 8698

MERRY CHRISTMAS

G.A.P. 
TRAVEL

576 STEVVART AVENUE BETHPAGE,
L.l. (516) 822-7610

MERRY CHRISTMAS
RICHMOND FUNERAL HOME INC.
FOR INTEGRITY DEPENDABILITY & ETHICS 

2052 RICHMOND ROAD STATEN ISLAND 
CALL EL 1-4493

MERRY CHRISTMAS
PORT JEFFERSON PLUMBING & 

HEATING SUPPLY INC.
201 PATCHOGUE RD. PORT JEFFERSON 

STATION, N.Y. (516) HR 3-2494

.MERRY CHRISTMAS
TUEY’S

OPEN 7 DAYS A WEEK DANCING TO THE 
FINEST LIVE & RECORDED MUSIC 

3 VILLAGE PLAZA ROUTE 25-A SETAUKET, L.l.
CALL 516 751-3737

MERRY CHRISTMAS 
MANHASSET TUXEDOS 

FORMAL WEAR SPECIALISTS TRADITIONAL, 
CONSERVATIVE, MODERN VERY LARGE 

SELECTION IN STOCK FORMAL SHOES FOR RENT 
576 PLANDOME ROAD MANHASSET, L.l.

CALL (516) MA 7-4252

MERRY CHRISTMAS
KENNEDY & KELLY 

GROCERIES 
DELICACIES 

Tele: PL 8-1660 
36 58th St., N.Y.C. 10022

MERRY CHRISTMAS
LA PERVILLE CATERERS 

“CATERING WITH A NEW CONCEPT IN 
ELEGANCE”

236-4600 1815 65TH ST. BKLYN.

MERRY CHRISTMAS
BAVARIAN INN RESTAURANT 

AND BAR
EAT AND DRINK GERMAN STYLE 

JUST A GOOD PLACE TO EAT CLAM BAR, 
KNOCKVVURST, SOUR BRATVVURST, 

BROCKVVURST BEST IMPORTED BEER
TEL. 650 1056 232 E. 86TH ST., NYC 10028

MERRY CHRISTMAS 
FROM TOMMY MORAN & FAMILY OF 

THE BROADSTONE INN
527 W. 207 ST.

(BET. POST & SHERMAN) 
FOR INFORMATION CALL 569-9708 

YOUR HOST: TOMMY MORAN

MERRY CHRISTMAS
TOWN WINES & LIOUORS 

FINESTOF IMPORTED & DOMESTIC WINES AND 
LIOUORS WE DELIVER

674 POMPTON AVENUE CEDAR GROVE, N.J. 
CALL 201 239-1014

MERRY CHRISTMAS 
FROM LOUIE, NICK & SAM OF THE 

SHEEPSHEAD BAY 
DINER RESTAURANT 

3165 EMMONS AVENUE SHEEPSHEAD BAY 
BROOKLYN, NEW YORK PHONE: 934-8527

MERRY CHRISTMAS 
RANDY’S AUTO BODY 

ALL AUTOMOTIVE & BODY & FENDER 
REPAIRS EXPERT PAINT AND FIVERGLASS 

646 WEST FIRST AVĖ. ROSELLE, N.J.
DAYS (201) 245-8444 NIGHTS (201) 574-0950

MERRY CHRISTMAS
FROM ALBERT MILLER & FAMILY OF

THE SHOE BOX
THE SHOE BOX 

LARGE SELECTION OF HIGH OUALITY, HIGH 
FASHION SHOES FOR TODAY’S MODERN

WOMEN
1413 KINGS HWY. BKLYN., N.Y. 11220 339-8741

MERRY CHRISTMAS 
GRANDVIEVV 

ORNAMENTAL IRON AND 
METAL VVORKS INC.

MARIO Dl BIASE 243 GRANDVIEVV AVENUE 
STATEN ISLAND, NEW YORK, 10303 

<212) 727-9595

MERRY CHRISTMAS 
C & B DECORATORS 

INTERIOR DESIGN
CUSTOM UPHOLSTERY SLIPCOVERS & DRAPE— 
RIES CARPET SALES & INSTALLATION BANK 
AMERICARD MASTER CHARGE CALL 201 892- 

7077 201 477-7300 MR. CONRAD HILSHEIMER 
335 HERBERTSVILLE ROAD, BRICKTOVVN, N.J.

MERRY CHRISTMAS
THE OWL AND I

LUNCHEON SPECIALIST FEATURING THE 
FINEST MODERATELY PRICED LUNCHES IN THE 

BERGEN PASSAIC AREA 6-18 MAPLE AVĖ., 
FAIRLAVVN (201) 797-4879

MERRY CHRISTMAS
HARBORSIDE RESTAURANT

34 EXCHANGE PLACE
JERSEY CITY &

FLAMINGO RĘST. 31 MONTGOMERY ST.
JERSEY CITY. N.J.

MERRY CHRISTMAS 
FROM THE DAY FAMILY OF 

DAY—CO ENTERPRISES 
MASONRY CONTRACTING 

WHAT A DIFFERENCE A DAY MAKES 
STEVE DAY CALL 201 681-8863 

513 5TH AVĖ BELMAR, N.J.

MERRY CHRISTMAS 
BLACK GOAT RESTAURANT 

100-09 4TH AVENUE BROOKLYN 
OVVNERS MR. VVILLIAM DRENNEN & JACK EGAN

(212) 745-9367

PASAULINĖ LIETUVIŲ DIENA
(atkelta iš 3 psl.)

sėkmingumui. Komitetas manė, 
kad tok| laišką parašyti vyskupą 
privertė vokiečių okupacinė val
džia. Mat, atsišaukimuose, kurių 
siuntinius antspaudavo vokie
čių valdžia, prie etnografinės 
Lietuvos buvo minimi Įsrutis, 
Stalupėnai ir Klaipėda. Be to, at
sišaukime buvo minimos ne tik 
rusų, bet ir vokiečių kariuome
nės, padariusios Lietuvai tiek 
daug žalos. Komitetas manė, kad 
šiuo vysk. Karevičiaus laišku no
rėta atitaisyti tą neapsižiūrėjimą. 
Nutarė parašyti vyskupui laišką 
ir paaiškinti padėtį. Kun. V. Bar- 
tuškos žodžiais tariant: kiek tam 
komitetui teko nukentėti mora
liai, tik vienas Dievas težino.

MERRY CHRISTMAS
ALBERT OLSON 
REAL ESTATE 
215 MADISON AVĖ.

ELMIRA, NEW YORK
TEL. (607) 734-7146

MERRY CHRISTMAS 
LORI MACRI 

HAIRSTYLISTS UNI-SEX 
FASHION STYLING COLORING PERMANENTS

82-21 37TH AVĖ (COR. 83RD ST.) JACKSON 
HEIGHTS HA 4-0926

MERRY CHRISTMAS
LOUIS MOVERS

99 NORTH FIFTH AVENUE MT. VERNON, N.Y. 
EXPERIENCED RELIABLE INSURED AND 
LICENSED CALL 914 667-4894 MR. TOM 

MILIANTA AND LOU PIZZO

MERRY CHRISTMAS
EMPIRE VVATERPROOFING CO.

PR 4-2013 STEAM CLEANING VVATERPROOFING 
FULL INSURANCE COVERAGE MR. JAMES 

BUSEMI, PRES. PR 4-2013 493 EAST N.Y. AVĖ.
BROOKLYN

MERRY CHRISTMAS 
LA MAGANETTE 

RESTAURANT
825 3RD AVENUE

NEW YORK
212 759-5677

MERRY CHRISTMAS 
FROM JOHN CELENZA & FAMILY OF 

MARY’S RESTAURANT
AUTHENTIC ABRUZZI COOKING

42 BEDFORD ST., N.Y. RECOMMENDED BY THE 
TIMES, GOURMET, CUE, N.Y. MAGAZINE. OPEN 

7 DAYS A WEEK. PHONE 242-9627 FOR 
RESERVATIONS

MERRY CHRISTMAS 
COLONIAL HOUSE OF BEAUTY 

LATEST OF CREATIVE HAIRDRESSING
96 WEST NYACK ROAD

WEST NYACK, N.Y.
CALL (914) 358-5466

MERRY CHRISTMAS
EL GAUCHO

93 MACDOUGAL ST. N.Y.C.
(212) 260-5350

ARGENTINE STEAK HOUSE. INFORMAL AND 
FRIENDLY, WITH SOME ITALIAN SPECIALTIES 

AS WELL. AE, BA, CB, DC HONORED.

MERRY CHRISTMAS
BEN VVALTERS FASHION JEVVELERS

204 JEFFERSON ST.
PASSAIC, N.J. CALL 201 471-4540

MERRY CHRISTMAS
FORESTO RESTAURANT & 

PIZZERIA
THE FINEST ITALIAN CUISINE 
2366 HEMPSTEAD TURNPIKE 

EAST MEADOVV, LONG ISLAND 
TELE: (516) PE 1-9651

MERRY CHRISTMAS
FROM THE SCHICCITANO FAMILY OF THE
A & S ITALIAN PORK STORES

274 FIFTH AVĖ., BROOKLYN, N.Y.
STORES THROUGHOUT LONG ISLAND AND NEW

JERSEY 768-2728

MERRY CHRISTMAS 
FROM THE RAMIREZ FAMILY OF 

ALPHONSE F. RAMIREZ CO.
—Fine Apparel —

430 FOURTH STREET, BROOKLYN, N.Y. 11215
SO 8-5415

MERRY CHRISTMAS
PICCOLA VENEZIA

ASTORIA 42-01 28TH AVĖ. 721-8470. VERY WELL 
PREPARED ITALIAN DISHES AND COURTEOUS 
SERVICE AT THIS HANDSOME RESTAURANT. 
SPECS: HOMEMADE PASTAS CHICKEN EŽIO. L. 
MON-FRI 12-3, $3.50-$8.25. D 4-11:30, $5.95-$9 
& A LA CARTE S2.95-S7. CLOSED TU E.

MERRY CHRISTMAS 
BERKELEY HARDVVARE 

501 SPRINGFIELD AVĖ. 
BERKELEY HEIGHTS, N.J.

CALL 201 464-2900

MERRY CHRISTMAS 
G. BAKER’S 

GULF SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS 

ROAD SERVICE TIRES BATTERIES 
185 SOUTH MORRIS ST., DOVER 

CALL (201)366-9763

MERRY CHRISTMAS
AUTO AL’S 

i SERVICE

255 REOCK STREET 
ORANGE, N.J.

CALL 201 731-0500

Pastangų išdavos
Kun. V. Baltuška sako: “Len

kai trukdė kuo galėjo ir kaip ga
lėjo mūsų darbą. Labiausiai jų 
darbuotasi Prancūzijoj, Anglijoj 
ir Amerikoj” (2:122). Iš Prancū
zijos ir Anglijos lietuvių dienai 
pinigų negauta. Buvo komiteto 
gautas laiškas, kad anglai pini
gų nesiųs, nes nenori, kad jų 
pinigais naudotųsi priešas — 
vokiečiai.

Nežiūrint į trukdymus, au
kų buvo surinkta nemaža suma. 
Olandija surinko 200,000 gul
denų, Belgija — 80,000 frankų, 
Vokietija — 1,600,000 markių, 
Rusijos lietuviai — 70,000 rub
lių. Amerikoj — 127,000 dol. 
Dalį aukų gavo komitetas, o ki
ta dalis buvo nusiųsta tiesiog 
vysk. Karevičiui. Komiteto gau
tąją dalį kun. V. Baltuška nu
rodo buvus 402,794.07 frankų. 
Viliau, kai tų aukų įplaukė dau
giau, kun. A. Steponaitis nurodo 
didesnę sumą — 467,836.90 
šveicariškų frankų. O iš tikrųjų 
ji buvo dar didesnė, nes čia ne
įskaitytos sumos, gautos tiesiog 
vysk. Karevičiaus, kurios buvo 
siunčiamos per Vatikaną ir ko
mitete neįregistruotos.

Popiežiaus paskirtosios lietu
vių dienos atskaitomybė nie
kada nebuvo paskelbta, todėl 
tikroji suma ir nežinoma. Ta
čiau, apytikriai skaičiuojant, ga
lima tvirtinti, kad buvo surinkta 
daugiau kaip 200,000 dol.

Mum ne tik įdomu, kiek buvo 
surinkta, bet dar smalsiau, kiek 
iš to gavo Lietuva. Yra duome
nų ir tam smalsumui patenkinti.

Komitetas pačioj pradžioj pa
siuntė vysk. Karevičiui 5000 
markių per nuncijų Pacelli 
Muenchene, kun. Dogeliui 2000 
markių per Ispanijos ambasado
rių Berne. Vėliau vėl pasiuntė 
vyskupui 10,000 markių ir 400 
rublių. Be to, jam dar pasiuntė 
6000 dol., gautų iš Amerikos 
Tautos Fondo.

Kai 1917 rugsėjo mėn. kan. K. 
Olšauskas vyko į Vilniaus kon
ferenciją (Oldenburg pavarde), 
komitetas jam įdavė nuvežti į 
Lietuvą 55,000 rublių. Su juo 
vyko dar du delegatai. Kai grįžę 
papasakojo apie ten patirtus bai
sius vargus ir kai Vilniuj vei
kiančio centrinio lietuvių komi
teto pirmininkas paprašė atsiųsti 
325,000 frankų, komitetas, netu
rėdamas pinigi) kasoj, pasiskoli
no 108,000 frankų ir išsiuntė į 
Vilnių.

Komiteto apyskaitose nurodo
ma, kad į Lietuvą pasiųsta 382, 
518.95 frankų. Tačiau iš tikrųjų 
Lietuva gavo daugiau. Kai ku
rių kraštų aukos ėjo per Vatika
ną tiesiog vyskupui Karevičiui. 
Į tą skaičių neįėjo aukos iš Vo
kietijos, kurios bažnyčiose buvo 
surinktos labai didelės sumos. 
Vysk. Karevičius gavo Koelno 
kardinolo Hartmano vokiečių 
bažnyčiose surinktų aukų 
100,000 markių. Valdžios atsto
vas įteikė 500,000 markių. 
Muencheno nuncijaus auka pra
lenkė milijoną markių. Taip pat 
Belgijos aukos buvo nusiųstos 
tiesiog vysk. Karevičiui. Atskirai 
ėjo ir Rusijos vyskupijų aukos, 
kurių susidarė 70,000 rublių. 
Pastarieji pinigai buvo įteikti 
trim kunigam, kad persiųstų 
vysk. Karevičiui, bet jų didžio
ji dalis buvo panaudota tremti
nių grąžinimui Lietuvon.

Taip atrodo šios lietuvių die
nos materialinė pusė. Tačiau ji
turėjo ir propagandinės naudos, laikymo.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

ir
COSMOS TRAVEL BUREAU, INC.

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

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

Dr. J. Gabrys (kairėj) ir dr.
M. Yčas pirmieji bandė gau
ti iš popiežiaus Lietuvių 
dienos paskelbimą.

Komitetas gaudavo jaudinančių 
paguodos ir užuojautos atsiliepi
mų net iš Afrikos negrų. Kun. 
dr. V. Bartuška sako: “Okeani
jos prisiųsti komitetui laiškai iš
spausdavo mums ašaras” (2:122).

Lenkų komitetas, įsikūręs 
Šveicarijoj ir lenkam skirtą die
ną surinkęs apie 3 milijonus do
lerių, Vatikane ir visur skelbė, 
kad lenkai šelpią lietuvius ir net 
žydus. Ta jų propaganda sun

kino lietuvių pastangas. Tačiau 
jų statomos kliūtys buvo nugalė
tos: lietuviai laimėjo savo vardu 
lietuvių dieną. Dabar jau daug 
kam paaiškėjo, kad lenkai ir lie
tuviai nėra tos pačios tautos 
žmonės. Tuo pačiu faktu paro
dyta, kad rusų vadinamas Šiau
rės Vakarų kraštas nėra Rusijos 
provincija, kad lietuviai nėra ru
sai. Anų laikų lietuviai buvo la
bai laimingi, gavę leidimą orga
nizuoti viso pasaulio katalikų 
bažnyčiose lietuvių dieną.

-o-
Gražu prisiminti tautos istori

nius įvykius ir jais pasididžiuo
ti. Bet to neužtenka. Reikia nau
dingų veiksmų. Lausannoj gyve
nę šeši lietuviai sujudino pasau
lį. Reikia ir mum, kurių esama 
tūkstančiais, ką nors naudingo 
atlikti Lietuvai. Juk ateinančios 
kartos studijuos ir skaičiuos 
mūsų Lietuvai atĮįįctus darbus, 
kaip kad mes studijuojam ir skai
čiuojam ankstyvesniųjų.

Alkos muziejus Putname šį 
pavasarį pradeda praplėtimo 
darbus. Buš pastatytos naujos 
patalpos, kad laisviau galėtų 
sutilpti ten esąs sukrautas mu
ziejinis turtas. Darbai prasėdės 
balandžio mėn., o jau gegužės 
mėnesį bus uždėtas stogas. Sta
tyba rūpinasi muziejaus kurato
riai.

ELIZABETH, N.J.
Naujųjų Metų sutikimas

Norėdama sudaryti progą vie
tos lietuviam bendrai praleisti 
Senųjų išlydėjimo ir Naujųjų 
Metų sutikimo vakarą, Lithuani- 
an Liberty Hali namų administ
racija gruodžio 31 savo namų 
salėj, 269 2nd St., Elizabeth, NJ, 
ruošia vakarą su, kaip visada, 
skaniai paruošta šilta vakariene 
ir gera šokių muzika. Įėjimas 
vienam asmeniui 17.50 dol. Už 
tai bus patiekta ir iškilmių pro
gai tinkančių svaigiųjų gėrimų. 
Įėjimo bilietai įsigyjami iš anks
to pas Joną Švedą, tel. 351- 
6646. Vakaro pradžia 9 vai. vak.

Apylinkių lietuviai kvie
čiami savo atsilankymu prisidėti 
prie pasunkėjusio šių namų iš
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DVIDEŠIMT METŲ BE 

KUN. J. PETRĖNO
Gruodžio 17 suėjo 20 metų, 

kai mirė kun. Jonas Petrėnas, 
laikraštininkas ir visuomeninin
kas. Mirė senajame pranciškonų 
vienuolyne, Brooklyne, svečių 
kambary, ištiktas širdies prie
puolio. Jo parapijoj, kur jis vika
ravo, buvo misijos, ir jis savo 
kambarį užleido svečiui kuni
gui. Pats keletui dienų sustojo 
pranciškonų vienuolyne. Tuo 
metu sirguliavo slogom.

Buvo gimęs 1911 balandžio 7 
Gulbinų kaime, Pabiržės parapi
joj, Biržų apskrity. 1930 baigė 
Biržų gimnaziją, 1935 — Vytau
to Didžiojo universiteto teologi
jos — filosofijos fakulteto teolo
gijos skyrių, kunigu įšventintas 
1935 birželio 15. Vikaravo Pane
vėžy, Anykščiuose, Rokišky, 
nuo 1939 kapelionas Linkuvoj. 
Bolševikų buvo kalintas. 1944 
pasitraukė iš Lietuvos, buvo 
Vokietijos Freiburgo lietuvių 
kolonijos kapelionu ir studijavo 
tenykščiam universitete. Vėliau 
studijas tęsė Romoj.

Į Ameriką atvyko 1951, kurį 
laiką buvo Chicagoj, paskui stu
dijavo Washingtono Katalikų 
universitete. Apsigyvenęs
Brooklyne, vikaravo kitataučių 
parapijose ir nuolat palaikė 
glaudų ryšį su lietuviškom drau
gijom, lietuviška sapauda. Kas 
savaitę lankėsi Darbininko re
dakcijoj.

Lietuvoj daug veikė su ange
laičiais, pavasarininkais,x moks
leiviais ateitininkais. Vokie
tijoj buvo skaučių seserijos dva
sios vadas, Amerikoj Studentų

MOKYTOJA APIE SAVO MOKINĮ
ARKIVYSK. CHARLES SALATKĄ

Pittsburgh, Pa., pranciškiečių 
vienuolyne gyvena vienuolė 
mokytoja' sešėlė'Josephina, ku
riai teko dirbti Grand Rapids, 
Mich., ir ten teko mokyti da
bartinį vysk. C. Salatką.

Seselė mokytoja Darbininko 
redakcijai taip rašo: “Prieš ke
turiasdešimt metų jis yra buvęs 
mano mokinys Grand Rapids, 
Mich., lietuvių parapijos mo
kykloj. Ten ilgai mokytojavo 
seselės domininkonės, kitatau
tės. Paskui klebonas pakvietė 
pranciškietes lietuvaites iš Pitts- 
burgho, Pa. Aš ten buvau viena 
iš pionierių. . .

Mum atvykus, dabartinis vys
kupas buvo mano klasėj šeštam 
ir septintam skyriuje. Užbaigęs 
aštuntą, įstojo į aukštesniąją mo

ŠAULIŲ SĄJUNGOS 
CENTRO VALDYBOJ

Lietuvos Šaulių Sąjungai 
Tremty praėjusios vasaros metu 
reikšmingas įvykis buvo kultū
rinio savaitgalio stovykla, su
rengta liepos 2-4, Union Pier, 
Mich. Stovykloj dalyvavo dau
giau kaip 200 vyrų ir moterų 
šaulių iš įvairių JAV ir Kanados 
vietovių. Jos organizacinį darbą 
atliko komitetas, kuriam vadova
vo Edmundas Vengianskas.

Stovyklos metu įvykusiame 
centro, valdybos ir dalinių va
dovų posėdy, be kitų nutarimų, 
nutarta įsteigti nejudamą fondą 
ir pastatyti Romui Kalantai pa
minklą.

Romui Kalantai paminklas bū
tų simboliu visų dabar pasiau
kojančių, kovojančių ir ken
čiančių lietuvių. Paminklui 
vieta numatyta Chicagoj. Jis tu
rėtų būti pastatytas lietuvių gau
siai lankornoj vietoj. Siūloma 
statyti vienose ar kitose lietuvių 
kapinėse, nes viešuose parkuose 
paminklai yra labai menkai sau
gojami ir nukenčia nuo vanda
lų. Taip pat ir gyventojų vei
dui keičiantis, paminklas po ke
lelių metų gali atsidurti tokioj 
vietoj, kurios lietuviai nenorės 
lankyti.

Vien Šaulių Sąjungai pamink
lą pastatyti bus sunku. Laukia
ma paramos iš visos lietuvių 
visuomenės. P are ngi am i e j i

Ateitininkų Sąjungos dvasios va
das. 1957 išrinktas į Ateitininkų 
Federacijos vyr. tarybą.

Spaudos darbu reiškėsi nuo 
1931. Daug rašė įvairiuose laik
raščiuose, turėjo gražų, lengvą 
stilių, sugebėdavo įdėti ir gra
žaus sąmojo. Drauge redagavo 
Ateitininkų skyrių, buvo Ateities 
vyr. redaktorius 1955-57, nuo 
1957 iki mirties redagovo Lux 
Christi. Suredagavo straipsnių 
rinkinį — Šv. Pijus X (1958;.

Kun. Jonas Petrėnas buvo ma
lonaus būdo žmogus, visada 
gerai nusiteikęs, pilnas sąmojo, 
išdaigų, linksmų istorijų. Vos 
pravėręs duris, tuoj pažerdavo 
juoką. Buvo visiem draugiškas, 
paslaugus, suprato lietuviškos 
spaudos reikšmę ir jos dabartinę 
padėtį — visada tai spaudai mie
lai aukojosi, rašė, redagavo, vi
sur pagelbėjo, kad lietuviškas 
spausdintas žodis būtų gražes
nis ir tvirtesnis.

kyklą — High School. Vysku
pas buvo didelių gabumų jau
nuolis, švelnaus-'būdo, pareigin
gas, ištikimas t patarnauti mi- 
šiom, nežiūrint kurią valandą. 
Man teko paruošti lietuviškas 
programas, veikalus, montažus, 
dainas. Tokiu būdu išlaikėm ir 
skiepijom lietuvybę vaikų širdy
se. Vyskupas gabiai vaidino, 
daugelį kartų buvo pagrindinėse 
rolėse, ypač piemenėlio, Kalė
dų muzikiniuose veikaluose. 
Kuomet pritrūkdavo lietuviškos 
medžiagos, versdavom iš anglų 
kalbos.

Vyskupo sesutė Mrs. Meconis 
gyvena Californijoj. Ji irgi pasi
žymėjo savo vaidybiniais ir 
muzikiniais gabumais. Prie ma
nęs studijavo pianiną ir vargo- 

darbai jau pradėti, o taip pat 
gautos ir pirmosios aukos.

Centro valdyba nutarė suor
ganizuoti paskaitų ciklą šaulių 
ideologijos ir organizacijos klau
simais. Paskaitos bus rengia
mos ne vien Chicagoj, bet ir ki
tose vietovėse, organizuojant 
taip, kad būtų sąlygos dalyvauti, 
kiek galima, didesniam šaulių 
skaičiui.

Centro valdybos iždas nepasi
žymi turtingumu, bet, kiek są
lygos leidžia, stengiamasi pa
remti kitų organizacijų vykdo
mus svarbius uždavinius. Cent
ro valdyba jaunimo organizuo
tam demonstracijom Washingto- 
ne paskyrė 200 dol., Vlikui — 
200 dol., Altai — 100 dol.

Dr. Kosto Jurgėlos parašyta 
knyga “Lithuania: The Outpost 
of Freedom” platinama. Ją ga
lima gauti dalinių valdybose ir 
pas knygų platintojus. Knygoj 
dokumentuotai ir išsamiai nu
šviestos lietuvių tautos kovos su 
okupacijomis ir dabartinė lietu
vių tautos padėtis. Ją verta įsi
gyti visiem, ypač mokslus ei
nančiam lietuvių jaunimui. 
Knygą išleido Šaulių Sąjunga.

Metinis centro valdybos ren
giamas pobūvis įvyks lapkričio 
12 Šaulių namuose Chicagoj. Iš 
pobūvio gautas pelnas bus ski
riamas centro valdybos veiklai 
remti. LŠST CV Inf.

Mokosi, kaip daryti šiaudinukus Kalėdų eglutėm papuošti. Tokie kursai buvo gruo
džio 14 Kultūros židiny. Nuotr. L. Tamošaičio

nų muziką. Dažnai mane pava
duodavo bažnyčioj. Giedo
davom lietuviškas giesmes, miš
parus, egzekvijas, net ir Aušri
nę sekmadieniais 7 vai. prieš 
mišias.

Jų visa šeima buvo artimai į- 
sijungusi į parapijos reikalus. 
Vyskupo sesutė — sesuo Floren- 
ce, gailestingumo vienuolijos 
narė, yra ligoninės administrato
rė Indiana valstybėj. Tėvelis jau 
90 metų amžiaus. Sūnūs Jonas ir 
Juozas rūpinasi tėveliu. Mamytė 
jau seniai mirusi. Jų visa šeima 
man buvo labai artima ir dabar 
tebėra.

1972 metais man švenčiant 
auksinį jubiliejų, vyskupas Sa- 
latka koncelebravo mišias kartu 
su sesers (Mrs. Meconis) sūnu
mi kunigu . . . Man tai buvo di
delis džiaugsmas.

Man teko dalyvauti vyskupo 
iškilmėse, kuomet jis buvo pa
aukštintas. Niekada nesitikėjau 
sulaukti ko nors aukštesnio. Ne
galėjau įsitikinti, kad tai realy
bė. Man didelis džiaugsmas. 
Garbė visai lietuvių tautai.”

Vysk. Charles Salatka, pakel
tas į arkivyskupus, iki šiol buvęs 
Marąuette, Mich., vyskupijos 
ordinaru, gruodžio 15 perims 
valdyti Oklahoma City arkivys
kupiją. Jo vadovybei pavedami 
Oklahomos ir Arkansas valsti

jų katalikai.

Vakaronėj su rašytoju Icchoku Meru gruodžio 14 Kultūros Židiny. Iš k. sėdi _  Tėv.
L. Apdriekus, I. Meras, V. Rastenis, stovi — V. Žilius, H. Kačinskas, V.K. Jony
nas, Č. Janušas, V. Žukauskas, J. Rūtenis, P. Jurkus.

VISIT LITHUANIA IN 1978!

VILNIUS (5 nights), TALLINN (4 nights) 
LENINGRAD (3 nights), COPENHAGEN (1 night)

Fares from New York and Boston
Apex Air Fare Group Air Fare

Departure La nei
Date Cost
May 18 $488 $466 $612
Jun 19 $488 $588 $725
Jul 17 $488 $588 $725
Aug 14 $488 $588 $725
Sep 18 $488 $466 $612
Dec 19 $460 $466 $612

Also departures from West Coast, Montreal and Toronto 

:Apex fare mušt be booked no later than 45 days before 
departure.

Air fares in effect as of UNION TOURS, INC.
Dec. 1977 and subject to 6 East 36th Street
change New York, N.Y. 10016

(212) 679-7878

HARTFORD, CONN.
Jaunimo ruošta demonstracija 

dėl žmogaus teisių, vykusi Hart
forde lapkričio 4-5, puikiai pa
sisekė. Oras buvo gražus ir šil
tas — palengvino demonstravi
mą ir budėjimą per naktį prie 
Old Statė House. Demonstraci
joj jaunimą rėmė vyresnieji.

Penktadienio vakarą 6:10 vai. 
New Haveno aštuntasis televizi
jos tinklas demonstraciją filma
vo ir tuo pačiu metu perdavė 
žiūrovam. Apie ją informavo Bi
rutė Zdanytė, JAV Lietuvių Jau
nimo Sąjungos pirmininkė. Po 
to filmavo ir intervievv padarė 
vietinė Hartfordo televizijos sto
tis, trečiasis tinklas. New Have
no stotis žinią pakartojo dar 11 
vai. naktį.

Šeštadienį New Haveno aš
tuntasis televizijos tinklas vėl 
filmavo, daugiau parodė ir aiš
kino įvykio reikšmę. Pranešimą 
apie padėtį Lietuvoj padarė Bro
nė Zdanienė, JAV LB Connecti- 
cut apygardos valdybos narė 
prie Pabaltiečių ir Pavergtųjų 
Tautų komitetų.

A.L. Į

ŠIAUDINUKŲ 
GAMYBA 

KULTŪROS 
ŽIDINY

Gruodžio 14 Kultūros Židinio 
posėdžių menėj buvo suruoštas 
kursas pamokyti žmones, kaip 
gaminti šiaudinukus. Pamokas 
pravedė Jadvyga Kregždienė ir 
Irena Jankauskienė. Nors oras 
buvo blogas, bet vistiek susirin
ko gražus būrelis moterų.

Buvo rodomi net du skirtingi 
būdai. J. Kregždienė, naudoda
ma ilgesnius sodės šiaudukus ir 
bambuko lazdeles, parodė, kaip

SVEČIAS I. MERAS NEW YORKE
Grįždamas iš Chicagos, rašy

tojas Icchokas Meras, laimėjęs 
Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premiją, buvo sustojęs New Yor- 
ke. Iš čia dar aplankė VVashing- 
toną, kur turėjo progos susitikti 
su lietuviais.

New Yorke vakaronė su juo 
įvyko gruodžio 14, trečiadienį, 
8 v.v. Kultūros Židiny, Įvadinį 
žodį tarė Liet. Rašytojų Draugi
jos pirmininkas Tėv. Leonardas 
Andriekus. Jis pakvietė žurna
listą Vincą Rastenį* pas kurį 
svečias buvo sustojęs, pravesti 
pasikalbėjimą. Pats moderato
rius pateikė eilę klausimų apie 
jį patį, apie jo kūrybą. Buvo 
klausimų ir iš publikos. Tie 

su viela ar su siūlu galima su
verti ir padaryti šiaudinukus.
I. Jankauskienės metodas buvo 
skirtingas. Ji supiaustė popieri
nius sodės šiaudinukus į mažus 
gabaliukus ir iš jų sulipdė nau
jas formas.

Šią demonstraciją suorganiza
vo LKF Kultūrinių reikalų ko
mitetas. Kam neteko atsilankyti 
ir kas norėtų daugiau informa
cijų, prašom kreiptis į šio ko
miteto pirmininką V. Sidą — 
849-8250. Komitetas tikisi kas
met pravesti tokias aktualias pa
mokas.

klausimai ryškino jo rašymo bū
dą, jo kūrybos apžvalgą, kaip jis 
dabar gyvena Izraely.

Antroj daly jis pats paskaitė 
ištrauką iš Striptizo. Programa 
užtruko apie valandą ir dvide
šimt minučių. Paskui buvo 
kokteiliai ir vaišės. Visi turėjo 
progos pasikalbėti su svečiu, ir 
visus jis patraukė savo nuošir
dumu ir jaukumu. Vakaronėj da
lyvavo per 40 žmonių. Jie visi 
buvo sukviesti telefonais.

Iš New Yorko Icchokas Me
ras išskrido gruodžio 15, ketvir
tadienį. Pradžioj keliom die
nom sustojo Paryžiuj, o iš ten 
iškeliavo į Izraelį, (p.j.)

*VISUR
— Apie Nijolės Sadūnaitės 

paleidimą iš griežto režimo sun
kiųjų darbų stovyklos ir ištrė
mimą Sibiro darbam informaci
nis straipsnis paskelbtas “Na- 
tional Catholic Register” savait
raščio gruodžio 18. Straipsnį 
puikiai paruošė kun. K. Pugevi- 
čius.

— Jadvyga Juknevičienė- 
Venclovavičiūtė mirė gruodžio 
18 rytą Chicagoj. Prieš porą 
dienų buvo ištikęs širdies prie
puolis, nugabenta į ligoninę ne- 
bepasveiko. Ji buvo aktoriaus- 
režisieriaus Romualdo Juk
nevičiaus žmona, apie 70 
metų. Jis taip pat mirė prieš 
keletą metų Lietuvoj.
Jų dukra Dalia, aktorė ir 
dailininkė, mirė Chicagoj prieš 
porą metų. J. Juknevičienė bu
vo kilusi iš Plechavičių giminės.

— Pianistas Manigirdas Mo- 
tekaitis koncertuos su Chicagos 
Philharmonijos orkestru sausio 
7, šeštadienį, 8 vai. vak. The Au
ditorium teatro salėj. Bus atlikti 
Mozarto kūriniai. Reklami
niuose lapuose įdėta pianisto M. 
Motekaičio nuotrauka ir pažy
mėta, kad tai puikus lietuvis — 
Amerikietis pianistas.

— Antanina Kudirkaitė-Liut- 
kevičienė, seniausia Australijos 
lietuvė, sulaukusi 99 m. amžiaus, 
mirė. Kilusi iš Pilviškių apy
linkės, giminiavosi su dr. V. Ku
dirka.

— Sydnėjuj, Australijoj, į- 
kurtas Vaižganto Kultūros Klu
bas. Jis spalio 23 paminėjo poe
to Oskaro Milašiaus 100 metų 
gimimo sukaktį, buvo perskaity
tas jo kūrinys Limueli išpažin
tis. Klubą įkūrė solistas Paulius 
Rūtenis.

— Hot Springs, Arkansas, Lie
tuvių Tarybos skyrius išsirinko 
naują valdybą: pirm. Salomėja 
Šmaižienė, vicepirm. Antanas 
Kruklys, sekr. Vincas Rastenis, 
ižd. Tautvydas Jankus. Revizijos 
komisija: Kazys Pumputis ir 
Eleonora Rastenienė. S. Šmai
žienė vadovauja ir lietuvių ra
dijo valandėlei.

— Dr. Audrius Plioplys, gyve
nąs Washingtone, D.C., yra Bai
gęs medicinos mokslus, giliai 
domisi dailės istorijos bei dailės 
problemų studijomis, pats yra 
dailininkas ir skulptorius. Jo 
skulptūros yra išstatytos rinkti
nėj dailės parodoj Mary’s Art 
galerijoj, Alexandrijoj, Virginijos 
valstijoj, prie VVashingtono. Pa- 
rodon buvo pristatyta daug dar
bų, bet priimta gana mažai. 
Ši paroda galerijoj tęsis iki 1978 
sausio 6.

— Klemensas Jūra, gimęs 
1912, pastaruoju metu išėjęs į 
pensiją, gyvena ir kuria Brazi
lijoj. Baigia rengti naują eilė
raščių rinkinį “Paberti žodžiai” 
ir monografiją “Monsinjoras” 
(apie a.a. prel. Zenoną Ignata
vičių). Autoriaus sūnus Rimgau
das profesoriauja valstybiniame 
Londrinos universitete, o duktė 
Živilė studijuoja valstybiniame
S. Paulo universitete ir rašo 
tezę iš Brazilijos lietuvių imigra
cijos istorijos.

— Cleveland, Ohio, bendros 
kūčios vyks gruodžio 24 Dievo 
Motinos Nuolatinės Pagalbos 
parapijos salėj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai. Užsakė kitiem: A. Gelažius, 
Paterson, N.J. — J. Majauskas, 
Philadelphia, Pa., V. Karas, Wor- 
cester, Mass. — K. Lapinskas, 
Worcester, Mass., A. Budraitis, 
Richmond Hill, N.Y. — V. Brun- 
za, Uniondale, N.Y. Sveikinam 
naujus skaitytojus ir dėkojam 
užsakytojam. Naujiem skaityto
jam Darbininko prenumerata 
pirmiem metam tik 10 dol. At
naujinant — visiem 12 dol. me
tam.
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JAV LB VEIKLOS KRONIKA
Rimas Česonis, JAV LB krašto 

valdybos vicepirmininkas, lap
kričio 15 Baltuosiuose Rūmuose 
buvo priimtas tautinio saugumo 
tarybos (National Security Coun- 
cil) pirmininko dr. Zbigniew 
Brzezinski. Susitikime dalyvavo 
dar kiti aštuoni asmenys, atsto
vavę vengrų ir JAV katalikų 
centro vyriausiom organiza
cijom. Pusę valandos trukusio 
pokalbio metu buvo paliesti į- 
vairūs svarbūs klausimai. Tenka 
pažymėti, kad dr. Brzezinski yra 
gerai susipažinęs su Lietuvos 
valstybės istorijos eiga, jos da
bartine padėtim ir lietuvių tau
tos siekimu būti laisva.

JAV vyriausybei nusprendus 
grąžinti komunistinei Vengrijai 
Šv. Stepono karūną, JAV LB 
krašto valdyba pasiuntė protes
to telegramas prez. J. Carter ir 
valstybės sekretoriui C. Vance. 
Šios akcijos imtasi JAV vengrų 
organizacijom LB-nę prašant su 
jomis solidarizuoti.

Philadelphijoj veikiąs Balch 
Institutas, besirūpinąs archyvi
nės medžiagos telkimu imigran
tų gyvenimui JAV-ėse nušviesti, 
šiomis dienomis iš federalinių 
fondų gavo paramą finansuoti 
kursam, kuriuose amerikiečių 
mokytojai būtų supažindinami 
su tautinių grupių kultūra, pa
pročiais ir siekimais. Lapkričio 
14 Balch Instituto patalpose 
šiuo klausimu sušauktame tauti
nių grupių vadovų pasitarime 
dalyvavo ir JAV LB visuomeni
nių reikalų tarybos pirmininkė 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr. Jai ati
teko rūpestis surasti lietuvius 
prelegentus, kurie minimuose 
kursuose, kelių paskaitų ciklo 
rėmuose, amerikiečiam mokyto
jam pristatytų lietuvius liečian
čią informaciją. Klausimą spren
džiant, jai talkina Philadelphi- 
jos LB V. Krėvės vardo mokyk
los vadovybė.

Artėjant metų pabaigai, eilė 
JAV7 LB apylinkių ruošia JAV 
LB 25-erių metų sukakties mi
nėjimus, kurie jungiami su kul
tūrą puoselėjančiais koncertais. 
Tokius minėjimus suruošė Wor- 
cesterio apylinkė (solistai N. 
Linkevičiūtė ir B. Prapuolenis), 
VVaterburio apylinkė (sol. G. 

VALDAS C. DUOBA,

lietuvis advokatas patarnauja teisės reikaluose, gina bylas 
ir dalyvauja teismuose.

357 Larkfield Rd., E. Northport, N.Y. 11731
Tel. (516) 368-3733

Skubiais atvejais namų tel. (516) 757-4296
—O—

Antradieniais nuo 2 vai. popiet iki 8 vai. vak.
Šeštadieniais nuo 9:30 iki 12:30 vai.
Litas patalpose: 86-01 114th St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Tel. (212) 441-2811

1978 METŲ 
EKSKURSIJOS i LIETUVĄ

IŠ BOSTONO/NEW YORKO/MONTREALIO

VIENOS SAVAITĖS — Maskva/Vilnius/Leningradas:

kovo 22 gegužės 4
balandžio 25 gegužės 9
balandžio 29 rugsėjo 17

rugsėjo 22

DVIEJŲ SAVAIČIŲ — Maskva/Vilnius/Leningradas/Briuselis:

gegužės 28 liepos 16
birželio i 1 rugpjūčio 6
liepos 2 rugsėjo 3

gruodžio 22

Visos grupės VILNIUJE praleis po 5 naktis su dienos ekskursijomis į 
Kauną ir Trakus.
Mūsų grupės bus lydimos prityrusių vadovų.
PIGIAUSIOS GRUPINĖS KAINOS, galiojančios išvykimo laiku, bus 
paskelbtos vėliau.

LIETUVIŲ EKSKURSIJA J HAVVAJUS iš BOSTONO: 
išvyksta LIEPOS 2, grįžta LIEPOS 14 — kaina tik $699.00

(3 naktys San Francisco, 7 naktys Honolulu, 3 naktys Las Vegas)
REGISTRACIJAS VISOM GRUPĖM JAU PRIIMAME DABAR, kreipkitesį:

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE
393 West Broadway, p.o. box 116, South Boston, Mass. 02127 

Telefonas: 617-268-8764

įstaigai vadovauja: Aldona Adomonienė ir Albina Rudžiūnienė

DARBININKO SKAITYTOJŲ 
VAJUS

Po daugelio metų pertraukos Darbininkas vėl kviečia 
visus skaitytojus į talką surasti naujų skaitytojų. Daug 
skaitytojų iškeliavo amžinybėn ir jų vietas užimti ieško
mi bent 800 naujų skaitytojų.

Administracija prašo skaitytojų surasti bent vieną naują 
skaitytoją ar prisiųsti adresą asmens, kurs pageidautų 
skaityti Darbininką. Iki šių metų pabaigos Darbininkas bus 
siunčiamas už 1 dolerį. Per šių metų likusius mėnesius 
ir per visus 1978 metus naujiem skaitytojam Darbinin
kas bus siunčiamas tik už 10 dol. Nepagailėkit dolerio 
ir padėkit Darbininkui skleisti lietuvišką žodį.

Platintojam ir naujiem skaitytojam bus duodamos do
vanos lietuviškomis knygomis.

Laukiame Jūsų talkos ir iš anksto dėkojam.

T. Petras Baniūnas, OFM 
Da rl) i ni n ko adm i histratori us

Siunčiu užsakymą naujam skaitytojui už 1 dol.,už10 dol.

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

Adresas ....................................................................................................

Užsakytojas .............................................................................................

Ugianskienė ir pianistas S. Ci
bas), Baltimorės apylinkė (Per
kūno choro koncertas), Cleve- 
lando apylinkė (atsikviesta iš 
Chicagos “Kūlgrinda”), Melrose 
Park apylinkė (tautinių šokių 
grupės Klumpės pirmasis pasiro
dymas), Rochesterio apylinkė 
(Toronto Volungės) ir kitos vie
tovės, Philadelphijos ir Pietinės 
New Jersey apylinkės lapkričio 
12-13 buvo iš Chicagos pasi- 
kvietusios satyros-humoro teatro 
grupę Antrą Kaimą, o Brighton 
Park apylinkė suruošė tradicinį 
vakarą, kuriame meninę progra
mą atliko Trijų Ragelių tercetas 
— B. Pakštas, V. Vaitkus ir R. 
Pakštaitė.

Albina Lipčienė, JAV LB 
Connecticut apygardos pirmi
ninkė, žmogaus teisių pavergtoj 
Lietuvoj pažeidimo klausimais 
kreipėsi į prez. J. Carter ir vals
tybės sekretorių C. Vance. Į 
abu kreipimusi laiškais atsakė 
valstybės sekretoriaus padėjėjas
H. Carter III, iškeldamas prez. 
Carter tvirtą užsiangažavimą 
žmogaus teisių srity ir pažadė
damas pažeidimus kelti Belgra
do konferencijoj.

Pirmieji LB-nės vienetai, vir
šiję krašto valdybos nustatytą 
kvotą rugsėjo — LB mėnesio 
proga, telkiant lėšas lituanistinio 
švietimo ir kultūros reikalam, 
yra Palm Beach (pirm. B. Auš
rotas) ir Bushwick, N.Y. (pirm, 
tėv. P. Giedgaudas, OFM) apy
linkės.

Juozo Kojelio vadovaujama 
LB Santa Monica apylinkės Tal
kos Lietuvai komisija suimtų 
disidentų V. Petkaus ir Ant. Ter
lecko reikalu kreipėsi į septy
nis JAV kongreso narius, trijų 
amerikietiškų dienraščių re
daktorius ir septynias radijo-te- 
levizijos stotis. Prašyta imtis ak
cijos suėmimam pasmerkti Bel
grado konferencijoj, spaudos ir 
komunikacinių priemonių vado
vam prisidedant atitinkamais 
komentarais. Klausimą prista
tant, buvo suteikta detali infor
macija apie Lietuvoj veikiančią 
komisiją Helsinkio sutarimų 
paklusimui sekti. Kiek anksčiau 
J. Kojelio vadovaujama komisija 
sėkmingai darbavosi rūpinda-

BALTIMORĖS ŽINIOS
Metinis drabužių vajus šiemet 

Šv. Alfonso parapijoj labai gerai 
pavyko. Drabužiai buvo sudėti į 
dėžes ir pasiųsti į centrą.

Šv. Alfonso bažnyčia šiomis 
dienomis gražiai išpuošta Kalė
dom. Parapijos kunigai dėkingi 
parapiečiam ir novenos maldi
ninkam už aukas.

Kalėdų pamaldos Šv. Alfonso 
bažnyčioje bus tokia tvarka: Kū
čių naktį, prieš vidurnakčio mi
šias giedos vyrų choras Daina 
kalėdines giesmes. Berniukai, 
kurie tarnauja mišiom, dalyvaus 
procesijoj ir giedos prie prakar- 
tėlės. Kalėdų dieną mišių tvarka 
kaip kiekvieną sekmadienį: 7, 
8:30, 10 ir 11:30 vai.

Naujų Metų sutikimą ren
gia Baltimorės lietuvių sporti
ninkų klubas gruodžio 31 Lietu
vių svetainės didžiojoj salėj. 
Pradžia 10 vai. vak. Šokiam 
gros geras orkestras. Bus viso
kiausių gėrimų ir valgių. Bilie
tus galima gauti lietuvių salėj 
ir pas narius.

Šv. Vardo draugijos 40 vyrų ir 
jaunuolių sausio 8 per 8:30 vai. 
mišias bus apdovanoti ištikimy
bės dovanomis. Mišias aukos 
draugijos dvasios vadas kun. A. 
Dranginis.

Lietuvių melodijos radijo va
landėlės metinis vakaras bus 
sausio 14, šeštadienį, Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėje. Pra
džia 8 v.v. Veiks bufetas su gė
rimais ir valgiais. Šokiam gros 
geras orkestras. Lietuvių melo
dijos valandėlė Baltimorės lietu
viam teikia lietuviško gyveni
mo žinias. Valandėlei vadovauja 
A. Juškus ir K. Laskauskas.

masi amerikiečius supažindinti 
su Pasaulio psichiatrų draugijos 
Havajuose priimtu nutarimu, 
kuriuo sovietai buvo pasmerkti 
už politinių kalinių “gydymą” 
“psichiatrinėse ligoninėse.

Jonas Urbonas, JAV LB Cent
rinės apylinkės pirmininkas, su
darė apylinkės valdybą iš Det
roite gyvenančių visuomeni
ninkų tarpo. Pateikus JAV LB 
krašto valdybai tvirtinti, ji pa
tvirtino apylinkės valdybą iš šių 
asmenų: pirmininkas —J. Urbo
nas, sekretorius — Martynas 
Stonys, iždininkas — Vyt. Pet

rulis. Centrinė apylinkė rūpin
sis sujungimu toliau nuo lietu
vių telkinių gyvenančių tautie
čių ir dės pastangas juos įtrauk
ti į lietuvišką darbą.

Jūratė Vaitkutė, dirbanti Con
necticut valstijos žmogaus teisių 
ir galimybių komisijoj, talkinda
ma Waterburio LB apylinkės 
valdybai, kontaktavo JAV atsto
vų rūmų narį kongr. C.J. Dodd 
Prano ir Algirdo Bražinskų rei
kalu. Pasikeitus laiškais, pavyko 
užmegzti artimus santykius su jo 
štabo pareigūnais ir juos įtrauk
ti veiklon Bražinskam pagelbėti. 
J. Vaitkutė JAV valstybės de
partamento nusistatyme Bra
žinskam nesuteikti politinio 
azylio teisių mato nesiderinimą 
su prez. J. Carter užimta lini
ja žmogaus teisių klausimu.

AIDAI — vienas geriau
sių kultūros žurnalų išeivijoj. 
Ar juos prenumeruoji? Metinė 
prenumerata 15 dol. Adresas: 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N.Y. 11207.

Lietuviškos knygos ir plokšte
lės gaunamos Darbininko 
administracijoje.

L.K.F. SEIMAS
Lietuvių Romos Katalikų Fe

deracijos New Yorko apskrities 
metinis seimas, Kristaus Valdo
vo garbei susikaupimo valanda 
ir Katalikų Federacijos 70-ties 
metų sukakties minėjimas vyko 
lapkričio 20 Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj ir salėse, 
Brooklyne.

Mišias aukojo ir pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Kazimieras 
Pugevičius. Seimo atstovai ir 
svečiai dalyvavo 11 vai. mišiose 
ir susikaupime.

Po pamaldų ir vaišių posėdį 
pradėjo pirm. dr. A. Skėrys. 
Dvasios vadas kun. V. Piktur
na sukalbėjo invokaciją. Seimo 
programai vadovauti pasiūlytas 
prezidiumas: J. Boley-Bulevi- 
čius, D. Norvilaitė ir B. Gedei- 
ka. Rezoliucijų komisijon pa
kviesti dr. A. Radzivanienė, J. 
Gonuš ir B. Bobelis. Mandatų 
komisiją sudarė E. Ramančio- 
nienė ir S. Lukas.

Apie Katalikų Federacijos gar
bingą praeitį kalbėjo dr. A. Skė
rys ir S. Lukas, apie Lietuvos 
Katalikų Bažnyčios Kroniką kaip 
mūsų dabarties įpareigojimą 
kalbėjo kun. K. Pugevičius, o 
apie Balfo direktorių suvažiavi
mą — P. Montvila.

Apie metinę veiklą pranešė 
pirm. Dr. A. Skėrys, ižd. S. Lu
kas bei draugijų ir organizacijų 
atstovai.

Naujam terminui buvo palikta 
ta pati apskrities valdyba. Komi
sijos nariui A. Mažeikai išsikė
lus į Floridą, išrinktos dr. A. 
Radzivanienė ir E. Sandanavi- 
čienė.

Nutarta Katalikų Federacijos 
nario mokestį iš 2 dol. pakelti į 
3 dol. metam.

Seime dalyvavo 32 atstovai, 
atstovavę 26 draugijom bei or
ganizacijom, ir 6 svečiai.

Priimtos šios rezoliucijos:
1. Visos draugijos ir organiza

cijos remia Lietuvos laisvinimo 
darbą. Ypač pageidauta įtrauk
ti jaunąją kartą.

2. Protestuodami prieš oku
panto Lietuvoj vykdomą smur
tą tikėjimo išpažinimo reikaluo
se, atstovai ragina visas organi
zacijas remti Religinę Šalpą bei 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos leidimą lietuvių ir ki
tomis kalbomis. Visi raginami 
dalyvauti persekiojamos Bažny
čios minėjimuose bei protesto 
demonstracijose.

3. Lietuvių parapijos remtinos 
ne tik pinigine auka, bet ir pa
stoviu dalyvavimu sekmadienių 
pamaldose.

4. Seimas ragina remti Balfą 
savo auka ir veikla.

Seimas baigtas Lietuvos him
nu. — E.V.

NASHUA, N. H.
Išrinkimas Maurice Arei bur

mistru buvo džiugiai sutiktas 
vietos lietuvių, nes jo žmona 
Joyce yra Juozo ir Doris Lat
vių duktė, aukštąjį mokslą išėju
si New Hampshire universitete. 
Jie auklėja tris vaikučius, su ku
riais nesykį lankė Vasario 16 mi
nėjimus. Bendrai, burmistrai vi
sada palaikydavo draugiškus 
santykius su vietos lietuviais. 
Vagge dažnai įvairiais būdais 
padėdavo Šv. Kazimiero parapi
jai, o Sullivan priiminėdavo lie
tuvių delegacijas ir paskelbdavo 
atitinkamas proklamacijas Vasa
rio 16 proga. Simui Kudirkai 
pastarasis iškilmingai įteikė 
miesto raktus. Ponios Arei tė
vas Juozas Latvis šiemet išėjo 
pensijon po 44 metų tarnavi
mo prievaizda Memorial ligoni
nės patalpose.

Metinis Balfo skyriaus susi
rinkimas perrinko tą pačią val
dybą ir nutarė pravesti gruo
džio mėn. aukų vajų bei ruošti 
Vasario 16 minėjimą kitais me
tais. Garbės pirmininku yra kle
bonas kun. Juozas Bucevičius, 
pirmininku — Kazys Grauslys, 
vicepirm. —Julė Grauslytė (mo
kytoja), sekretorium — Vytautas 
Sirvydas, iždininku — Juozas 
Kubilius. Vajui jau aukojo: po 10 
dol. — Juozas Andriuškevičius 
ir šeima, Pranas ir Bronė Ston- 
čius, Julė Grauslytė, Šv. Kazi
miero p-jos Vedusių Porų klu
bas, Ona Rutkauskienė, Vyt. Sir
vydas ir vienas asmuo, kuris pra
šė pavardės neskelbti; po 5 
dol. — Marija Savickienė ir duk
tė Jadvyga, Sofija Raudonis.

Šv. Kazimiero parapijos Vedu
sių Porų klubas ir šiemet skyrė 
lėšų parapijos jaunimo C.C.D. 
grupei suruošti Kalėdų eglaite

PADĖKA
Neseniai Jaunimo Sąjungos 

New Yorko skyrius organizavo 
solistės Violetos Rakauskaitės 
koncertą New Yorko Kultūros 
Židiny. Džiaugėmės tada visų 
dalyvavimu, solistės šiltu pri
ėmimu. Todėl dėkojam visiem 
svečiam ir geradariam, kurie pri
sidėjo prie koncerto pasisekimo. 
Apgailestaujam tik mažą skaičių 
jaunimo žiūrovų.

Širdingas ačiū pyragų kepė
jom ir gėrimų dalintojam, šo
feriam ir šeimininkėm, kurios 
Violetą priėmė ir vaišino, preky
bininkam, kurie mūsų plakatus 
išstatė savo vitrinose.

Tuo pačiu norim viešai padė
koti keliem ypatingiem asme
nim, kurių dosnumas jau ne pir
mą kartą mus praturtino.

Dėkojam pranciškonų trium
viratui — tėvui Pauliui, tėvui 
Pranciškui ir tėvui Kornelijui. 
Salė, spausdinimas ir spauda — 
dideli rūpesčiai, kurie buvo la
bai palengvinti. Renginio nuo
taika buvo paryškinta p. Bal- 
trulionio ir Gedimino Mikalaus
ko garso sistemomis bei patari
mais, menininkės Eglės Šuky
tės mikliais pirštais, Jūratės 
Litchfield parūpintomis švieso
mis. Renginį įamžino fotografas 
L. Tamošaitis. Nudžiugusiem 
loterijos laimėtojam dovanas pa
rūpino Darbininkas, Elena Mic- 
keliūnienė, Alice Zupkuvienė ir 
ypatingai dosni Marytė Šalins- 
kienė. Koncertą išgarsino Jokū
bas Stukas ir Romas Kezys; 
jį aprašė Paulius Jurkus. Prie šių 
vardų būtina paminėti mūsų 
uolius rėmėjus Ričardą Kruliką, 
Antaną ir Joną Matulaičius ir 
Adolfą Kregždį.

Priėjom prie mūsų žvaigždu
tės: solistei Violetai Rakauskai
tei ačiū už ypatingą vakarą! 
Jos estradinė daina pripildė visą 
salę. Jai ir visiem mūsų truputį 
išvargęs, bet. patenkintas komi
tetas — Raimundas Balsys, An
tanas Dambriūnas, Marytė Ma
tulaitytė, Rasa Milukaitė, Dana 
Norvilaitė, Petras Sandanavi- 
čius ir Jonas Vainius — dėkoja. 

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

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELJVER

TELEF. 296-4130

vaikučiam gruodžio 17 nuo 9 
vai. ryto. Susirašė jau per 90 vai
kučių.

Misionieriai tėvai lasaliečiai 
šiemet mini 50 metų sukaktį, 
kai jie administruoja vietines lie
tuvių ir lenkų parapijas: Šv. Ka
zimiero ir Šv. Stanislovo. Su
kakties proga didžiojoj Šv. Sta
nislovo parapijos salėj vyko iš
kilmingas banketas. Dalyvavo 
vyskupas ir miesto pareigūnai. 
Atsilankė 400 žmonių. Po ban
keto jaunimui buvo šokiai su 
polkų orkestru.

Jurgis Kizala, kuris pasižymė
jo dvejus metus sėkmingai vado
vaudamas Auksinio Amžiaus 
klubui,* baigė dvylikos savaičių 
specialius kursus Rivier kolegi
joj, kuriuose buvo mokoma, kaip 
lankyti senelius ir paliegėlius 
bei patarnauti jiem įvairiais rei
kalais: maisto, finansų, psicholo
gijos ir kitais. Kolegija šiem kur
sam iš Washingtono susilaukė 
4,000 dol. paramos.

Studentų garbės sąraše Pin- 
kertono akademijoj įrašyti du 
lietuviai: Kenneth Pacunas (Po
ciūnas) ir William Radzelvage 
(Radzevičius), kurio tėvas yra 
taip pavardę rekorduose įrašęs 
ar leidęs įrašyti.

Lenkų parapijos Moterų gil
dą ruošia lenkiškų valgių “mu
gę” gruodžio 17 parapijos salėj, 
nuo 9 vai. ryto iki pietų. Ko
mitete tik viena lenkė, kitos 
amerikietės.

Kazys Grauslys, atlikęs ket
vertų metų tarnybą kariuome
nėj, sugrįžo namo ir jau dirba. 
Jaunesnis jo brolis Ričardas lan
ko universitetą Bostone ir daly
vauja vietos jaunimo šokių bei 
dainų ansambliuose.

Nashuos šachmatų klubo II 
komandai vadovauja jaunas vi
durinės mokyklos studentas To
mas Atkočaitis. Jo komanda 
rungtynėse su penkiomis Mas- 
sachusetts komandomis yra pir
moj vietoj. Klubo vicepirminin
ku keletą metų yra Vyt. Sirvy
das.

Šv. Kazimiero bažnyčia yra 
vienintelė trijose valstijose (Mai
ne, New Hampshire ir Vermont), 
kur 10 vai. mišios yra lietuvių 
kalba. Jas aukoja klebonas kun. 
Juozas Bucevičius. Jų išklausyti 
ateina tarp 40 ir 80 žmonių. 
Pageidautinas gausesnis lanky
mas.

Kor.

CHRISTMAS
EAT THE BEST, GIVE THE BEST. ALL YOUR 
HOLIDAY CANDY NEEDS! TREMENDOUS & 
UNIOUE SELECTION: CHRISTMAS CANDIES, 
BOXED CHOCOLATES FRUIT CAKES NUTS 
CHEESE GIFT PACKS ETC.

THE CANDY VVAREHOUSE
508 N.Y. AVĖ. HUNTINGTON 516 423-5297

Apply This 
Week 1-5 P.M.

(Sulte 404)
225 West 57th St., 

N.Y.C. 
212-586-3556

Models |
For §

Television, § 
Fashion, §

Commercials, 
Shows, 

Advertising 
Beginners and 
Professionals

ORANGE PIT REATAURANT 
OPEN 7 DAYS A WEEK 

FINEST OF 
INTĖRNATIONAL CUISINE 

14 STATĖ HIGHVVAY NO. 57 
HACKETTSTOVVN, N.J.

CALL (201) 852-7758

UNIOUE CHRISTMAS GIFTS:
L.I.'S FOREMOSTTROPHY & GIFT MANUFACTUR- 
ER! “COME SEE OUR SHOWROOM FOR OUR 
UNIOUE IDEAS!

TROPHY HUT
105 CARLOUGH RD., BOHEMIA, 516 589-3550

MARIO’S
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END WORK ELECTRICAL W0RK 
TUNE UPS OUR SPECIALTY. AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS, SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS 
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

100’S OF PUPS! PUPS! PUPS!
ALL POPULAR TYPES AVAILABLE FOR CHIL- 
DRENS' PETS, HOUSE PETS AND WATCH DOGS. 
FROM $49.00. OPEN SATURDAY AND SUNDAY 10 
TO 5 ONLY. J.P. O'NEILL PUPPY FARM, LOCATED 
ON U.S. HIGHVVAY NO. 1 PRINCETON, N.J. 
(2 MILĖS SOUTH OF PRINCETON HOLIDAY INN)
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POPIEČIŲ TALKININKŲ POBŪVIS
Drauge prisiminta ir Tėv. Pijaus Šarpnicko, 
OFM, kunigystės 25 metų sukaktis

Kasmet surengiamas prieška
lėdinis pobūvis abiejų popiečių 
talkininkam, kurie ketvirtadie
niais ir penktadieniais praveda 
bingo žaidimus. Šiemet toks po
būvis buvo gruodžio 10, šešta
dienį, Kultūros Židinio mažojoj 
salėj. Pobūvy dalyvavo abiejų 
popiečių talkininkai su savo šei
momis.

Prie šio pobūvio buvo pri
jungta ir Tėv. Pijaus Šarpnieko, 
OFM, kunigystės 25 metų su
kaktis. Jis darbuojasi penktadie
nio popietėj.

Tokių pobūvių pradžioj pada
romas oficialus susirinkimas su 
apyskaitiniais pranešimais. Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, padarė 
tuos apyskaitinius pranešimus, 
kiek iš tų popiečių gauta pajamų, 
kiek išleista. Gryno pelno liko 
19,753 dol.

Židinys baigė mokėti statybos 
skolas. Dabar norima atlikti tik 
būtinus pagerinimus. Artimoj 
ateity bus įdėta į Židinio sie
nas izoliacija, bus lauke pastaty
tas lietuviškas kryžius. Taip pat 
bus pertvarkyta elektra, bus iš
skaidyta į atskiras linijas — 
spaustuvei, vienuolynui ir salei. 
Tai pareikalaus nemaža lėšų.

Toliau Tėv. Paulius paminė
jo svarbiausius popiečių darbuo
tojus, kurie taip uoliai ir pasi
šventusiai dirba Kultūros Židi
nio labui. Jų auka ir pasišven

timas ir padėjo išmokėti 
skolas.

Tėv. Pijaus Šarpnicko, OFM, 
sukaktis

Pasivaišinus Tėv. Paulius Bal
takis, OFM, vėl prabilo į sve
čius ir šį sykį prisiminė Tėv. Pi
jaus Šarpnicko, OFM, kunigys
tės 25 metų sukaktį.

Savo kalboj Tėv. Paulius pri
siminė ir Tėv. Pijaus gyvenimo 
svarbiausius bruožus. Su juo bu
vo net Kretingos gimnazijoj. Jau 
tuomet pasižymėjo savo kalbi
niais gabumais.

Atsidūręs Vokietijoj, į pranciš
konų ordiną įstojo 1945. Atvykęs 
į Ameriką, jis čia mokėsi, baigė 
kunigų seminariją. Ir čia buvo 
į kunigus įšventintas 1952 gruo
džio 20. Vienuolyne ėjo įvairias 
pareigas, pradžioj dirbo Brook- 
lyno vienuolyne, paskui Gree- 
ne, Kennebunkporte. 1964 jis 
buvo išvykęs į misijas, į Nau
jąją Gvinėją ir ten dirbo tarp 
raupsuotųjų dvejus metus. Grįžo 
1966. Kurį laiką dirbo Darbinin
ko redakcijoj. Prasiplėtus K. Ži
dinio statybai, jis buvo paskir
tas aukom rinkti. Taip rinko 6 
metus ir yra surinkęs K. Židi
nio statybai apie 200,000 dol. Ir 
dabar jis dirba Židinio išlaiky
mui, patarnauja parapijom, kur 
reikia kunigo. Dažnai lanko 
amerikiečių parapijas.

Gruodžio 10 Kultūros Židinio mažojoj salėj buvo ketvirtadienio ir penktadienio po
piečių darbuotojų kalėdinis pobūvis. Drauge buvo pagerbtas tų popiečių darbuotojas 
Tėv. Pijus Šarpnickas, OFM, jo kunigystės 25 metų sukakties proga. Nuotraukoj — 
garbės svečių stalas gieda Ilgiausių metų. Iš k. kun. V. Pikturna, kun. J. Pakalniš
kis, A. Vakselis, I. Vakselienė, Tėv. Pijus Šarpnickas, OFM, kun. P. Bulovas, Tėv. 
P. Giedgaudas, OFM, A. Radzivanienė. Nuotr. L. Tamošaičio'

Mano jaunystės dienų draugui ir kolegai

A.A.
DAIL. TELESFORUI VALIUI

mirus, šioj nelaimės valandoje jo žmoną Aldoną ir visus 
gimines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučiame

Dailininkai Irena Griežė ir

’firfgc

Buvo atkreiptas dėmesys į jo 
kalbų mokėjimą, į domėjimąsi 
mokslu. Mėgsta jis astronomiją, 
geologiją.

Tėv. Paulius visų popiečių 
talkininkų vardu įteikė jam gra
žią išgraviruotą lentelę. A. Vak
selis, pasveikinęs trumpu žo
džiu, įteikė K. Židinio spalvo
tą nuotrauką. A. Mičiulis, vienas 
iš ketvirtadienio popiečių dar
buotojų, įteikė voką. Tėv. Pet
ras Baniūnas, OFM, įteikė V. ir 
V. Avižų dovaną — peteliškių 
kolekciją.

Pakeltos šampano taurės, su
giedota Ilgiausių metų.

-o-
Pačių darbuotojų buvo suneš

ta įvairių dovanų, kurias čia pa
dalijo laimėjimų būdu. Valgius 
pagamino ir visiem patarnavo 
V. Steponis su savo štabu. Po
būvis praėjo linksmoj ir pakilioj 
nuotaikoj. Iš juostelių A. Balsys 
leido įvairią muziką ir dainas. 
(P.j.).

VAIŽGANTO KULTŪROS
KLUBO POPIETĖJ

A.A.
KUN. PETRUI DAGIUI,

lietuvių evangelikų klebonui, mirus, jo žmoną Arianą, 
seseris ir artimuosius giliai užjaučia

Dr. V. Avižonis su šeima

A.A.
JULIUI GARMUI

mirus, giliausią užuojautą reiškiame jo žmonai Elenai, 
dukrai Ritai, sūnui Ričardui ir artimiesiems.

Ona ir Leonas Bileriai
Astra ir Kęstutis Bileriai
Irena ir Vladas Bileriai

irTnrf 'imi <iiii>iT~n—rmniir

A.A. 
JULIUI GARMUI 

netikėtai mirus, skausmo prislėgtą žmoną Eleną, sūnų 
Ričardą, dukterį Ritą su šeima ir visus gimines giliai 
užjaučiame ir kartu liūdime

Marina ir Zigmas Raulinaičiai

A.A.
INŽ. KAZIMIERUI KRULIKUI

mirus, jo žrrfonai Aldonai, sunui Ričardui ir kitiem arti
miesiem gilią užuojautą reiškia

Vera ir Česlovas Janušai

Jurų kapitonui
A.A.

ANTANUI ŠIMKUI
mirus, jo sūnui Algiui ir šeimai užuojautą reiškia

Dana ir Jonas Bilėnai

Prie Columbijos universiteto 
teisės mokslų bibliotekos pasta
tyta iš Lietuvos kilusio skulp
toriaus Jacgues Lipshitz di
džiausia skulptūra — sudraus
mintas Pegasas — “Bellero- 
phon Taming Pagasus”. Skulp
tūra yra penkių aukštų aukštu
mo, sveria 23 tonas, atlieta da
limis iš bronzos šiaurinėj Itali
joj. Ji buvo atliedinta iš 118 
gabalų, čia atvežta ir sumontuo
ta. Tai yra paskutinis skulpto
riaus kūrinys ir pats didžiau
sias, jį liedino net 13 metų. 
Darbai pradėti 1964. Pats skulp
torius mirė 1973, bedirbdamas 
šį kūrinį. Jau buvo 81 metų.

Baigiamuosius darbus prižiū
rėjo jo žmona. Skulptūros simbo
lika — įstatymai sudrausmi
na laukinę jėgą.

Maironio lituanistinėj mokyk
loj kalėdinė eglutė buvo gruo
džio 17 ketvirtos ir penktos pa
mokos metu. Pasirodė atskirų 
skyrių mokiniai. Jie deklamavo, 
dainavo, šoko, grojo atskirais in
strumentais, suvaidino vaizde
lius — Kalėdos miške, Kūčios 
Lietuvoj, Kalėdos klasėj, bend
rai sudainavo keletą giesmių. 
Giedojimui vadovavo mokytoja 
Nijolė Ulėnienė, programai va
dovavo mokytoja Aldona Marijo- 
šienė, Kalėdų seneliu buvo An
tanas Bagdžiūnas. Visi vaikai 
buvo apdovanoti. Dovanas parū
pino tėvų komitetas. Šia eglu
te mokykla pradėjo Kalėdų ato
stogas. Po švenčių mokykloj dar
bas prasideda sausio 7. Mokyk
los vakaras Kultūros Židiny bus 
sausio 29.

Muziko kun. L. Budrecko kū
rinys — Garbė Viešpačiui, gies
mė baritonui arba chorui su var
gonų palyda. Žodžiai Bernardo 
Brazdžionio. Kūrinys dedikuotas 
vysk. V. Brizgiui jo kunigystės 
50 metų sukakties proga. Gai
dos atspaustos pranciškonų 
spaustuvėj Brooklyne, 4 pusla
piai, kaina 25 et., platina Liet. 
Muzikologijos Archyvas, 2345 
W. 56th Street, Chicago, 111. 
60636.

Vaižganto Kultūros Klubo po
pietė buvo gruodžio 11, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Ži
dinio mažojoj salėj. Popietė 
buvo skirta Balio Sruogos 30 
metų mirties sukakčiai paminė
ti. Pradėjo klubo pirmininkas 
Jonas Rūtenis, pranešdamas po
pietės paskirtį ir pristatydamas 
visus programos dalyvius.

Jurgis Blekaitis iš Washingto- 
no skaitė įdomią ir spalvingą 
paskaitą apie poetą, dramaturgą 
ir profesorių Balį Sruogą, ryš
kindamas jo asmens bruožus, 
jo darbus ir jo epochą. Paskai
ta užtruko apie valandą laiko.

Tuoj po to buvo Balio Sruo
gos kūrybos montažas, kurį pa
rengė aktorius Henrikas Kačins
kas. Į vieną pynę buvo suves
ta visa jo svarbiausioji kūryba. 
Įvadus skaitė Paulius Jurkus. 
Tuoj po įvadų buvo skaitomos 
eilės, dramų ištraukos. Dviem 
atvejais eiles skaitė Irena Veb- 
laitienė. Iš Milžino paunksmės 
buvo dvi ištraukos — vienas 
monologas, skaitė H. Kačinskas, 
kitas dialogas — skaitė H. Ka
činskas ir Tadas Alinskas. Aušra 
Jurašienė papasakojo, ką Sruoga 
reiškė tai kartai, kuri atėjo po 
Sruogos. Įdomiai ir su giliu 
liūdesiu grįžo į ano meto dienas 
Vilniuje. Prisiminėjo laidotuves, 
jo laiškus, kuriuos studentai nu
sirašinėdavo. Sruoga liko klasi
ku, laisvės troškimo simboliu. 
Pabaigai Henrikas Kačinskas 
perskaitė įspūdingą monologą iš 
Kazimiero Sapietos dramos, kur 
Sapiega, nusivylęs bajorija, ma
to lietuvių tautos ateitį tik 
kaime.

Programa buvo gerai pareng
ta, gražiai ir tvarkingai atlik-

BOSTON, MASS. — WNSL, 
1360 bangos sekmadieniais 
nuo 1 iki 1:30 vai. Veda Ste
ponas ir Valentina Minkai, 502 
E. Broadvvay, So. Boston, 
Mass. 02127. Tel. 268-0489. 
Parduodamas Darbininkas, 
didelis ietuviškų knygų pasi
rinkimas.

ta. Gražiai buvo dekoruota ir 
salės dalis, kur vyko programa. 
Buvo B. Sruogos portretas, or
namentai, ant juodo skydo kara
liaus karūna, primenanti Jogailą 
iš Milžino paunksmės.

Žmonių atsilankė daug — 
apie 90. Po programos buvo ka
vutė ir pasisvečiavimas, (p.j.)

Židiny. Nuotr. A. Reivytienės

Pakeitęs adresą, neužmiršk 
pridėti ir senojo.

Lietuviškas kūčias Lietuvių 
Piliečių d-jos salėj gruodžio 10, 
šeštadienio vakarą, surengė Bal
tijos ir ^Žalgirio skautų tuntai. 
Kūčias pradėjo Laima Kiliulie- 

nė. Kun. Antanas Saulaitis, SJ, 
iš Chicagos, kalbėjo apie Kūčių 
atsiradimą. Skautai ir skautės 
pristatė eilėraščių ir rašinėlių 
programą. Kun. A. Saulaitis au- 
•kojo mišias ir dalino komuniją. 
Tai buvo tikrai įspūdingas kūčių 
vakaras. Sekmadienio vakarą 
kun. Saulaitis tame pačiame klu-
be skautų patalpose rodė 
skaidres iš Pietų Amerikos lie

tuvių gyvenimo. Prelegentas ten 
gyveno keletą metų ir dirbo 
tarp lietuvių.

Naujų Metų sutikimą rengia
Bostono jaunimo sekcija Park 
Plaza (buv. Statler Hilton) vieš
buty gruodžio 31.

Izidoriaus ir Vytenio Vasyliū- 
nų koncertas Jordan Hali salėj 
vyks sausio 8, sekmadienį, 3 
vai. popiet.

Lietuvos nepriklausomy
bės atkūrimas bus minimas va
sario 19 Lietuvių Piliečių dr-jos 
salėj. Rengia Bostono Altos sky
rius.

Kaziuko mugė, rengiama Bal
tijos ir Žalgirio tuntų, kovo 5 
vyks Lietuvių Piliečių d-jos sa
lėse.

Baltų d-jos koncertas vyks ko
vo 12 First and Second Church 
salėj, 66 Marlborough St.

Trečiame mokslo simpoziume 
Chicagoj iš Bostono ir apylin
kių dalyvavo ir paskaitas skaitė 
inž. Kęstutis Devenis, Vytautas 
Izbickas, dr. Jurgis Gimbutas, 
Donatas Šatas, Antanas Mažiu
lis ir Stasys Goštautas.

Algirdas ir Danutė Alksniniai 
su šeima, gyvenę Brockton, 
Mass., persikėlė į Floridą. Jų 
naujas adresas: 4286 Oriole Ave- 
nue, Daytona Beach, Fla. 32019. 
Telef. 904 761-9736.

AAJSVĖS VARPAS
S ekm. 11-12 vai. 
°/WEL, 1430 KC.
P. Viščinis
173 Arthur St.
Brockton, Mass. 02402 
Telef. 586-7209

Vaižganto Kultūros Klubo popietės programos dalyviai. Sėdi 
iš k. Irena Veblaitienė ir Aušra Jurašienė, stovi — Tadas 
Alinskas, Jurgis Blekaitis, Henrikas Kačinskas, Paulius Jur
kus, Jonas Rūtenis. Nuotr. A. Reivytienės

This announcement Is neither an offer to sėli nor a solicitation of an offer to buy any of these securities 
The offfer is made only by the Offering Circular

LITAS MOKA 10% DIVIDENDĄ ANT REGISTRUOTŲ 
LITO BONŲ (10% Convertible Debenture Bonds)

VISA LAIDA: $500,000
VIENAS BONAS: $500 

DIVIDENDAI MOKAMI KAS PUSMETI 
SAUSIO 1 IR LIEPOS 1

1986 m. spalio 1 d. šias vertybes galima atsiimti grynais pinigais arba iškeisti į LITO 
BENDROVĖS akcijas po $2.00 už akciją.

PRAŠOME KREIPTIS DĖL APRAŠYMO/“OFFERING CIRCULAR” ADRESU:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114TH STREET
RICHMOND HILL, NEW YORK 11418
(212) 441-6799

Securities will be offered in statės where the Securities Laws of such statės have been complled with.
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Tėv. Benediktas Bagdonas, 
OFM, laidojamas gruodžio 23, 
penktadienį. Mišios lietuvių 
pranciškonų koplyčioj 9 vai. 
ryto.

Dail. Vlado Žiliaus paroda 
rengiama sausio 7-8 Kultūros 
Židinio didžiojoje salėje. Bus iš
statyta aliejinė tapyba, akvare
lės, piešiniai. Parodą atidaro 
Lietuvos generalinis konsulas 
Anicetas Simutis šeštadienį, 
sausio 7, 7 vai. vak. Parodą 
globoja Lietuvių Bendruomenės 
Bushwicko apylinkė.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda vyksta Lafayette kolegi
joj Easton, Pa. Parodos atidary
mą ir pačią parodą aprašė vie
tos laikraščiai gana plačiai net 
per du numerius. Aprašė Tbe 
Lafayette gruodžio 9 ir The Art 
žurnalas. Paroda turi gražų pa
sisekimą. Ji buvo numatyta už
daryti gruodžio 23, dabar ji pra
ilginama visą sausio mėnesį. 
Parodą galima aplankyti papras
tom dienom nuo 1 iki 4 vai., 
sekmadieniais nuo 1 iki 3 vai.

Balfo 100-jo skyriaus madų 
parodai rengti yra sudarytas ko
mitetas: Sofija Kačinskienė — 
pirmininkė, Antanina Reivy- 
tienė, Eugenija Donahue, Elena 
Andriušienė ir Malvina Kliveč- 
kienė. Moterys, mergaitės ir vai
kučiai, kurie nori modeliuoti, 
prašomi skambinti S. Kačinskie
nei: 497-5340.

Juliui Garmui mirus, vietoje 
gėlių prie jo karsto Marina ir 
Zigmas Raulinaičiai aukoja Kul
tūros Židiniui 25 dol.

Kun. Prof. V. Cukuras, Wood- 
stock, Conn., užsimokėdamas 
L.C.F. Ine.nario mokestį už 
penkerius metus, sykiu prisiun
tė 100 dol. auką Kultūros Židi
niui. Nuoširdus ačiū.

Tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo palaimos Naujiesiems 
1978 metams linkime ketvirtadienio ir penktadienio paren
gimų talkininkams, Lietuvių Kultūros Fondo vadovybei bei 
nariams, ir visiems mūsų vienuolyno ir Kultūros Židinio 
geradariams.

BROOKLYNO PRANCIŠKONAI

PAMALDŲ TVARKA ŠVENČIŲ METU
Apreiškimo parapijos bažny

čioj šeštadienį išpažinties klau
soma nuo 4:30 iki 5 v. popiet 
ir nuo 6 iki 6:30 v.v. Naktį 
11:30 choras gieda kalėdines 
giesmes. 12 vai. — koncelebra- 
cinės Bernelių mišios. Kalėdų 
dieną mišios kaip kiekvieną sek
madienį— 8,9:30, 11, 12:15 vai..

Prieš N. Metus išpažinties 
klausoma nuo 4:30 iki 5, nuo 
6 iki 6:30 v.v. Naujų Metų 
dieną pamaldos kaip sekma
dienį — 8,9:30,11 ir 12:15 vai.

Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioje naktį 11:40 choras 
gieda kalėdines giesmes, 12 vai.
— Bernelių mišios. Kalėdų die- 
ną mišios 8,9,11 ir 12:15 vai.

Naujų Metų dieną mišios 
kaip ir kiekvieną sekmadienį
— 8, 9, 11 ir 12:15.

Lietuvių Jaunimo Sąjungos NY skyrius 

kviečia visus nykštukus, sniego senius ir Kalėdų dėdukus 

bei močiutes atsilankyti į

KALĖDINIUS ŠOKIUS
Viskas prasidės 7:30 v.v. Židinio apatinėje salėje gruodžio 
25, Kalėdų vakarą. įėjimas 2 dol. asmeniui. Raginam 
kiekvieną atsinešti po kalėdinį papuošalą.

341 HIGHLAND BLVD. 
BROOKLYN, N.Y. 11207

Vacys Butkys iš Great Necko,
N.Y., lapkričio mėn. susilaukė 
iš Lietuvos savo žmonos Mari
jos, su kuria nesimatė 30 metų. 
Tai pirmos jų Kalėdos šiame 
krašte. Jų švęsti išvyko pas savo 
gimines į Detroitą.

Aušros Vartų parapijos bažny
čioj Bernelių mišios bus šešta
dienį 8 v.v. Pusę valandos bus 
giedamos tradicinės kalėdinės 

giesmės lietuviškai, angliškai, 
lotyniškai. Solo giedos Mečys 
Razgaitis, vargonais groja Myko
las Cibas.

Maspetho Lietuvos vyčių 110 
kuopos valdyba dėkoja visiem 
atsilankiusiem į bendras kūčias. 
Dalyvavo 250 su viršum asmenų. 
Gaila, kad nebuvo įmanoma pri
imti daugiau svečių, nors pagei
daujančių ir buvo.

Tradicinis kaukių balius ren
giamas vasario 4 Kultūros Židi
ny. Bus premijuojami įdomiausi 
kostiumai bei kaukės. Prašom 
jau dabar rengtis. Balių 
rengia New Yorko ateitininkai.

Dail. Elena Urbaitytė lapkri
čio ir gruodžio mėnesiais su sa
vo tapybos darbais dalyvavo 
grupinėse parodose Delphi uni
versitete Garden City, Union 
Carbide Corporation parodų sa
lėj, 270 Park Avė., ir Phoenix 
galerijoj, 30 W. 57 St., New 
Yorke.

Leonas ir Ona Bileriai, Val- 
ley Stream, N.Y., buvusio ru
dens parengimo proga paaukojo 
Kultūros Židiniui 75 dol. Nuo
širdus ačiū.

A. a. inž. Kazimierui Kruli- 
kui mirus, S. ir O. Skurvydai 
aukoja 20 dol. Kultūros Židiniui 
ir reiškia nuoširdžią užuojautą 
jo žmonai Aldonai, sūnui Ričar
dui ir kitiem artimiesiem.

Viešpaties Atsimainymo pa
rapija Maspethe: šeštadienio va
kare 6:30 — mišios. Naktį 12 
vai. — Bernelių mišios, Kalėdų 
dieną — 8:30, 10, 11, 12:15 
vai.

Gruodžio 31, prieš N. Metus, 
mišios 5 vai. popiet ir 6:30 
v.v. Naujų Metu dieną — 8:30, 
10,11,12: 15 vai.

Išpažinties klausoma šešta
dienį po kiekvienų mišių rytais 
ir vakare nuo 3:30 iki 5 v. ir 
6:30.

Prieš N. Metus — po kiekvie
nų mišių ryte, vakare — 4 ir 
6:30 v.v.

Aušros Vartų parapijoj Man- 
hattane Bernelių mišios bus 
gruodžio 24, šeštadienį, 8 v.v. 
Choras giedos lietuviškas, ang
liškas ir lotyniškas Kalėdų gies
mes.

Popiežius Paulius VI Paterso- 
no diecezijos R. katalikų vysku
pu paskyrė ilgametį vyskupijos 
kanclerį ir dabartinį--jos admi
nistratorių Msgr. Frank J. Rodi- 
mer. Naujasis vyskupas turi il
gametį patyrimą šios vyskupijos 
pastoraciniame ir administraci
niame darbe, gerai pažįsta visas 
vyskupijos problemas ir yra 
pasiryžęs būti visų tarnu. Jis yra 
šeštasis šios diecezijos dvasinis 
vadovas ir pirmasis parinktas iš 
vietinių diecezijos kunigų. Jis 
yra gimęs 1927 Rockaway, N.J., 
lankė vietines mokyklas,Ame
rikos katalikų universitete įsigi
jęs licencijatą iš teologijos 1951 
ir doktoratą iš kanonų teisės 
1954. Šalia tiesioginių pareigų 
jis buvo diecezijos liturginės ko
misijos pirm-kas, priklausė ku
nigų senatui irpatarėjų tarybai.

Pianistė Julija ir dr. Stasys 
Petrauskai yra išvykę atostogų. 
Daktaro kabinetas uždarytas 
nuo gruodžio 21 iki sausio 5.

Aleksandra ir Jonas Pakalkai, 
pagerbdami a.a. inž. Kazimierą 
Kruliką, skiria vietoj gėlių 25 
dol. Kultūros Židiniui, o Aldo
nai Krulikienei ir sūnui Ričar
dui reiškia gilią užuojautą.

Moterų komitetas, kurį su
darė Renata Alinskienė, Filo
mena Ignaitienė, Gina Kudž- 
mienė, Danutė Mikulskytė ir 
Aušra Sabalienė, buvo pasiryžęs 
surengti dail. V. Žiliaus parodą. 
Dėl susidariusių sąlygų komite
tas pasitraukė nuo parodos ren
gimo.

Pr. Naujokaičio Lietuvių lite
ratūros istorijos II, III ir IV to
mai gaunami ir Darbininko ad
ministracijoj. Kiekvienas tomas 
kainuoja po 10 dol.

Pranui ir Daliai (Ringutei) 
Ąžuolams gruodžio 8 gimė duk
relė, kuriai duotas vardas Darija.

Juliui Garmui mirus, vietoj 
gėlių Ona ir Leonas Bileriai pa
rėmė Kultūros Židinį 25 dol. 
auka.

Kalėdiniai šokiai ruošiami Ka
lėdų dienos vakarą, gruodžio 25, 
7:30 v.v. K. Židinio apatinėj sa
lėj. Atšventus dieną su šeima, 
čia puiki proga vakare susieiti 
ir pasilinksminti su draugais. 
Įėjimo auka 2 dol. asmeniui. 
Šokius ruošia ir visus atsilankyti 
kviečia LJS New Yorko skyrius.

SKAUTŲ KŪČIOS

Tradicinės skautų kūčios bu
vo gruodžio 17, šeštadienį, Kul
tūros Židiny. Pradžioj buvo 
abiejų tuntų sueigos su įsaky
mais, pakėlimais į aukštesnius 
laipsnius. Sveikino ir Petras Jur- 
gėla, lietuviškosios skautijos 
įkūrėjas.

Iš tų pranešimų paaiškėjo, kad 
iš New Yorko penki vyksta į lie
tuvių tautinę stovyklą Australi
jon. Tie vykstantieji yra: Rasa 
Bobelytė, Jolita Gudaitytė, Jo
nas Matulaitis, Ričardas Kruli- 
kas ir V. Vilgalys. Taip pat 
vyksta ir fotografas-filmuotojas 
Gerimantas Penikas. Išvyksta 
gruodžio 21.

Įnešus kalėdinę žvakę, Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, sukalbė
jo kalėdinę maldą. Tada užde
gė kitas stalų žvakes, ir visi pra
dėjo kūčias. Pradėjo paplotėlių 
laužymu ir linkėjimais. Paskui 
buvo kūčių tradiciniai valgiai. 
Prieš kavą scenoj buvo atlikta 
pritaikyta programa. Čia buvo 
deklamuojamos eilės, grojama 
instrumentinė muzika, dainuo
jamos dainos, šokami tautiniai 
šokiai, vaidinami vaizdeliai, 
skaitomos Šv. Rašto ištraukos, 
pritaikytos Kalėdų šventėm. 
Programai vadovavo Rasa Bobe
lytė. Programos pabaigoj visi su
giedojo tradicines Kalėdų gies
mes. Pavalgę dar visi šneku
čiavosi, o rengėjai tvarkė stalus. 
Tie rengėjai ir rengėjos buvo 
vyr. skaučių židinys Vilija, dau
giausia dirbęs beruošdamas kū
čias, Tauro ir Neringos tuntai, 
(p.j.)

Ieškomas Pr. Naujokaičio Lie
tuvių literatūros istorijos pirmas 
tomas. Kurie jį galėtų perleisti 

ar parduoti, malonėkit kreip
tis į Darbininko administraciją, 
341 Highland Blvd., Brooklyn,
N. Y. 11207.

Elena ir Kęstutis Valiūnai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Šv. Kalėdų proga ir linki visiem 
laimingų Naujųjų Metų. Vietoj 
sveikinimų atvirukais lietuviš
kai spaudai paremti aukoja 100 
dol.

Irena ir Aleksandras Vakseliai 
nuoširdžiai sveikina savo gimi
nes, bičiulius, bendradarbius, 
pažįstamus Šv. Kalėdų proga ir 
linki visokeriopos sėkmės Nau
juose Metuose. Vietoj sveikini
mo kortelių skiria auka Kultūros 
Židiniui.

Mara ir Vytautas Vygantai Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina savo draugus ir pažįs
tamus ir ta proga skiria auką 
Darbininkui. x

Dr. Antanas ir Elena Razmai, 
Jolliet, 111., vietoj kalėdinių svei
kinimų aukoja įvairiai lietuviš
kai spaudai 200 dol. Savo drau
gam ir pažįstamiem linki kuo 
linksmiausių Kalėdų švenčių ir 
džiugių bei sėkmingų Naujųjų 
Metų per spaudą.

Sofija Kraunaitienė-Zagorski 
ir Aldona Jonynienė sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Kortelių vietoj siunčia auką Kul
tūros Židiniui.

Dr. J. ir A. Snieškai Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga svei
kina savo artimuosius, draugus 
ir pažįstamus. Vietoj asmeninių 
sveikinimų skiria auką Darbi
ninkui ir Kultūros Židiniui.

Vincas Lazauskas, Baltimore, 
Md., visus sveikina per spaudą 
Kalėdų švenčių proga ir linki, 
kad visi būtų sveiki kūnu ir Šv. 
Dvasia. Skiria 10 dol. Darbinin
kui ir 10 dol. Kultūros Židiniui.

Liutaveras ir Danutė Siemaš- 
kai Šv. Kalėdų proga sveikina 
visus draugus ir pažįstamus. 
Vietoj kalėdinių atvirukų aukoja 
25 dol. Kultūros Židiniui.

Lionginas ir Kotryna Vaitkevi
čiai, Woodside, N.Y., sveikina 
draugus ir pažįstamus Šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga. Užuot 
siuntinėję šventinius atvirukus, 
skiria 20 dol. Darbininkui.

Janina Škėmienė linki lai
mingų Švenčių draugam ir pa
žįstamiem. Vietoj sveikinimo at
virukų siuntimo aukoja spau
dai.

Ona Budraitis ir šeima Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina gimines, draugus, Mo
terų s-gos 29 kuopos nares ir 
Moterų Vienybės nares. Visiem 
ir visom linki Jėzaus palaimos. 
Vietoj kalėdinių kortelių siunti
mo skiria 15 dol. Darbininkui.

Pianistė Julija ir dr. Stasys 
Petrauskai sveikina savo drau
gus ir artimuosius Šv. Kalėdose 
per Darbininką. Visiem linki 
sėkmės ir sveikatos Naujuose 
Metuose. Vietoj kalėdinių atvi
rukų jie skiria 25 dol. Darbi
ninkui.

Petras Montvila, negalėdamas 
parašyti kalėdinių sveikinimų, 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus per spaudą ir pri
deda auką Darbininkui.

Stefanija ir Vaclovas Rama
nauskai, Kearny , N.J., Šv. Ka
lėdų ir N. Metų proga sveiki
na gimines, draugus ir pažįsta
mus. Skiria 20 dol. auką Kultū
ros Židiniui.

Darbininko kalendorius 1978 
metam jau išsiųstas visiem Dar
bininko skaitytojam. Viršelį 
puošia dail. Česlovo Janušo kū
rinio reprodukcija. Skaitytojai 
kviečiami prisidėti auka prie ka
lendoriaus spausdinimo išlaidų 
sumažinimo. Taip pat kviečiami 
skaitytojai, kurie dar neatsilygi
no už laikraščio siuntimą per 
1977 ar 1976 metus, tai nedel
siant padaryti.

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

Nellie Ambrose-Ambrozai- 
zaitienė, gulinti Jewish Memor- 
ial Hospital Room K-301, 59 
Townsend St., Roxbury, MA 
02119, dikoja visiem už linkė
jimus pasveikti ir linki gražių 
kalėdinių švenčių bei sveikų 
1978 metų, nes negali rašyti 
laiškų su paralyžiuota dešiniąja 
ranka.

Irena ir Adalbertas Milaševi- 
čiai, W. Palm Beach, Fla., drau
gam ir pažįstamiem linki links
mų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų. Ta proga Darbinin
kui palaikyti skiria 20 dol. auką.

Janė Gerdvilienė Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveikina 
visus draugus ir pažįstamus, o 
ypač Balfo rėmėjus.

Irena ir V. K. Jonynai 
sveikina gimines, draugus ir pa
žįstamus šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga ir vietoj sveikinimų 
kortelių skiria auką Darbininkui.

Pranė ir Petras Ąžuolai, kurie 
neseniai persikėlė gyventi į 
Woodhaverio apylinkę, šv. Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga svei
kina tėvus pranciškonus, Darbi
ninko leidėjus ir visus skaityto
jus ir drauge su tikinčiąją bend
ruomene aukoja Bernelių mišias 
už Lietuvos laisvę. Taip pat jie 
skiria auką Darbininkui.

Apolonija ir Bronius Radziva- 
nai sveikina savo gimines, prie- 
telius ir pažįstamus ir linki vi
siem nuotaikingų Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų. Vietoj 
sveikinimo kortelių skiria auką 
Darbininkui.

Vladas ir Patricija Sidai svei
kina gimines ir pažįstamus Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga ir 
skiria auką Darbininkui.

Dr. Marija, Vitalis ir Antanas 
Žukauskai sveikina Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga savo 
draugus, pažįstamus, L.M.K. 
Federacijos New Yorko klubo 
valdybą ir nares. Auką skiria 
Darbininkui.

Albina ir Stasys Lipčiai, New 
Haven, Conn, Šv. Kalėdų ir 
Naujų Metų proga sveikina Dar
bininką ir visus jo skaitytojus. Ta 
proga prideda ir auką Darbinin
kui stiprinti.

Gražina ir Pranas Bilėnai 
švenčių proga sveikina visus gi
mines, draugus ir pažįstamus. 
Vietoj atvirukų skiria auką Kul
tūros Židiniui.

Birutė ir Vytautas Radzivanai 
sveikina mielus draugus, Lietu
vos vyčius, Apreiškimo parapi
jos choristus ir bendradarbius, 
linki džiaugsmingai atšvęsti 
Kristaus gimimo šventę ir links
mai sutikti Naujus Metus. Ta 
proga skiria auką Darbininkui.

Elena ir Povilas Legeckiai 
savo draugam ir pažįstamiem 
linki džiaugsmingų Šv. Kalėdų 
ir laimingų Naujųjų 1978 Metų. 
Ta proga skiria auką Darbinin
kui paremti.

1978 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
BALIUS

RENGIAMAS

Kultūros Židinio salėje, 361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y., 
1977 gruodžio 31, šeštadienį, 9 vai. vak.

Karšta vakarienė 10 vai. vak., šalti užkandžiai visą laiką 
Šampanas ir stipresni gėrimai kiekvienam stalui 

Šokiam groja J. NAKAS ir jo orkestras

10 asmenų stalus ir pavienes vietas užsakoma, apmokant 
iki gruodžio 27, pas:

V. Padvarietį, 87-40 127th St., Rlchmond H iii, 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., Woodhaven, N.Y. 
11421, tel. 847-4477

„ LB APYLINKĖSE PAS:
H. Miklą, Great Neck, tel. (516) 482-0196
K. Vainių, Maspeth, tel. 894-6091
G. Zabelskį, tel. 358-9546
A. Dėdiną, Woodhaven, tel. 296-7254
K. Bačauską, Woodhaven, tel. 846-5543

Įėjimo auka 20 dol. asmeniui
Jaunimui-stud. 10 dol.
Čekius rašyti Lithuanian-American Community

VISUS MALONIAI KVIEČIA LB NEW YORKO APYGARDOS 
IR LB APYLINKIŲ VALDYBOS

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų pro
ga sveikina savo bičiulius, pažįs
tamus, linkėdami jiem viso gero, 
ir ta proga Darbininkui skiria 
auką — 10 dol.

Arnoldas ir Elena Pristemikai 
su šeima, Rockaway, N.J., nuo
širdžiai sveikina tėvus pranciš
konus, draugus ir pažįstamus Sv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Vietoj kalėdinių atvirukų skiria 
auką Darbininkui ir Kultūros Ži
diniui.

J. P. Mariukas sveikina drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
tėse per spaudą. Vietoj kortelių 
skiria auką Darbininkui.

M. Lembertienė, Santa Moni- 
ca, Calif., Vietoj šventinių svei
kinimų, aukoja 30 dol. Kultū
ros Židiniui a.a. brangaus vyro 
Prano Lemberto atminimui, nuo 
kurio mirties lapkričio 29 suėjo 
10 metų.

Jonas ir Valerija Šileikiai svei
kina per spaudą savo draugus ir 
artimuosius Kalėdų švenčių pro
ga. Vietoj kortelių skiria 15 
dol. spaudai paremti.

Felė ir Algirdas Jasaičiai, Fo- 
rest Hills, N.Y., linki savo arti
miesiem ir pažįstamiem links
mų Šv. Kalėdų ir laimingų Nau
jųjų Metų. Vietoj sveikinimo 
kortelių aukoja Kultūros Židi
niui ir Darbininkui.

Sofija Lukauskaitė-Jasaitienė, 
Mt. Vernon, N.Y., sveikina su 
Šv. Kalėdom draugus, prietelius 
ir visus visus. Linki “kad dangus 
būt visiem šviesi pastogė, o že
mė būt visiem laisvi namai”.

Edą ir Vilius Bražėnai, Fort 
Meyers, Fla., sveikina bičiulius 
ir pažįstamus su Šv. Kalėdomis 
ir linki lietuviškų N. Metų.

Danutė ir Kazys Krivickai, 
Clarks Summit, Pa., sveikina sa
vo draugus ir pažįstamus Kalė
dų švenčių ir Naujų Metų pro
ga. Vietoj asmeninių sveikini
mų siunčia auką Darbininkui 
paremti.

Gražina ir Vladas Biknevičiai, 
Commack, N.Y., sveikina gimi
nes, draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir Naujais Metais. 
Vietoj sveikinimo atvirukų ski
ria auką Darbininkui.

Gražina ir Aleksandras Dau
niai sveikina visus savo draugus 
ir pažįstamus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Aukoja Kultūros Ži
diniui ir Darbininkui.

Joseph Yonaitis su žmona 
nuoširdžiai sveikina gimines, 
draugus bei pažįstamus Kalėdų 
švenčių proga. Vietoj sveikini
mo atvirukų skiria auką Darbi
ninkui.

Inž. Anatolijus ir Aušra Gar- 
bauskai su šeima, Old Bethpa- 
ge, N.Y., Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga sveikina savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus, o 
lietuviškos spaudos palaikymui 
skiria 15 dol. Darbininkui.
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