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Pueblo indėnams JAV suteikė Kalėdų dovaną
Grąžino 48,000 akrų žemės, surištos su religinėmis tradicijomisWashingtonas, — Vienai A- 

merikos indėnų giminei vyriau-

Lenkijoj iš valdžios iškrito Gomulka
Su nauju vadu atėjo kitos nuotaikos

sybė (kongresas ir prezidentas) 
suteikė šiemet netikėtai malo
nią Kalėdų dovaną: Pueblo gi
minės liekanai New Mexico 
valstijoje grąžino nuosavybėn 

. 48,000 akrų žemės, kurią prez.
Teddy Rooseveltas buvo iš jų 
atėmęs ir įjungęs į Carson vals
tybinį parką.

Tame plote su kalnais ir miš
kais yra ir indėnų šventasis Mė
lynasis ežeras. Jie tos žemės 
grąžinimo seniai prašė, nes jis 
laikomas jų kultūrinio ir religi
nio paveldėjimo dalimi, šiuo 
titulu jis jiems ir grąžintas.

— Izraelis nutarė pakartoti-, 
nai prašyti prez. Nixono kon
kretesnių pažadų, kad galėtų 
atnaujinti taikos pasitarimus 
su Egiptu ir Jordanu. Jiems 
pasiųstas prez. Nixono laiškas 
buvo labai šiitas ir palankus, 
bet Izraelio vyriausybė dar no
rėtų konkretesnio pasisakymo 
kai kuriais klausimais.

— Britų elektros pramonės 
darbininkų unija ir vyriausybė 
sutarė savo ginčus dėl atlygini
mų pavesti išspręsti arbitražo 
teismui. Unijos nutraukė elekt
ros tiekimo sabotažą.

— Leningrade pradėta 10 
žydų byla. Jie apkaltinti daly
vavę sąmoksle pagrobti Sovie
tų lėktuvą ir su juo pabėgti į 
Suomiją. Izraelio ir New Yor- 
ko žydų vadai skelbia, kad in
cidentas buvo Sovietų saugumo 
surežisuotas.

— Amerikos geležinkeliam 
gelbėti kongresas leido vyriau
sybei garantuoti jų paskolas 
bankuose iki 125 mil. dol. Di
džiausioj finansinėj bėdoj yra 
Penn Central. Apie jo buvu
sios vadovybės šeimininkavimą 
pradeda išlįsti labai negražių 
dalykų.

Danas — kalediniy 
ženklelį tėvas
Idėja kalėdinių ženklelių, ku

riuos parduodant surenkami pi
nigai pavartojami kokiam nors 
humanitariniam tikslui parem
ti, gimė 1903 metais Danijos 
sostinėje Kopenhagoje. Dabar 
tas sumanymas pasisavintas 
daugelio kitų kraštų.

Sumanymo autorius buvo Ko
penhagos pašto tarnautojas 
Einar Holloll. Pirmieji ženkliu
kai buvo pradėti pardavinėti 
1904 metais- Šių metų Dani
jos kalėdinių ženkliukų autorė 
yra Danijos sosto įpėdinė prin
cesė Margarita, turinti stiprų 
dailininkės talentą, šių metų 
tema: labai meniški angeliukai 
atlieka įvairius darbus puošda
mi Dangaus rūmus.

— Romas Kezys “Amerikos 
lietuvių akcijos komiteto” pir
mininkas ir Vliko valdybos na
rys, užmezgė ryšius su “Young 
Americans for Freedom” vado
vais New Yorke. Manoma, kad 
ši organizacija, plačiai veikian
ti JAV-se, dės žygių Simo Ku
dirkos klausimą iškelti šio kraš
to kolegijose ir kitose aukštose 
mokyklose. (E)

Džiaugsmingų Kalėdų Švenčių 1
ir Viešpaties palaimintų Naujųjų Metų 

visiems pranciškonų rėmėjams ir visame pasaulyje 
esantiems lietuviams.

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

Sunkiai, bet laimėta
Prez. Nixono atsiųstas įsta

tymo projektas surinko senate 
70 balsų. Bet tiktai po ilgų į- 
tikinėjimų, kad jis nesudarys 
precedento ir kitoms iš indėnų 
paimtoms žemėms grąžinti, 
nes šis plotas grąžinamas ne to
dėl, kad žemė kadaise indė
nams priklausė, bet todėl, kad 
su ja rišasi tos indėnų giminės 
religinės tradicijos. Šiaip jau 
lieka nepakeistas seniau nusta
tytas principas, kad negrąžina
ma kadaise indėnams priklau
siusi žemė, bet už ją pamoka
ma pinigais, jeigu vadinami 
indėnų įstatymai ar sutartys tai

Lietuvis jūrininkas Simas Kudirka ir jo žmona Genelė. Nuotraukas šią sa
vaitę paskelbė kongreso užsienio reikalų tyrinėjimo pakomisija.

Daug klausinėjimų, bet dar nėra derybų
Sovietų-JAV pasitarimai dėl 

atominių stratetinių ginklų ap
ribojimo nutraukti Kalėdų — 
Naujų Metų atostogom. Dabar 
jie vyko Helsinky, bet nuo 
1971 kovo 15 vėl persikelia į 
Vieną. Tai jau bus ketvirtas su- 

' sitikimas tuo pačiu tikslu.
Amerikiečiai neoficialiai 

skelbia, kad posėdžiai buvę 
draugiški ir be propagandos, 
bet niekur dar nenueita. Net 
dar nesą aišku, ar bus galima 
susitarti. Vis dar tebesiaiškina
ma dėl kiekvieno klausimo, su
skaldomo mažiausiais gabaliu
kais. Amerikiečiai kiek nusivy
lę, kad nesulaukė raštiško Mas
kvos atsakymo dėl savo pas
kutinėje Vienos sesijoje įteik
tų pagrindinių būsimos sutar
ties principų. Juos perskaičiusi 
Rusijos karinė valdovybė, ma
tyt, panorėjo dar aiškintis, kad 
iš tų pokalbių galėtų kuo dau
giau sau naudos ištraukti.

Sakoma, kad užsidegė nau
jas ginčas dėl to, ką laikyti 
“puolamąja strategine siste
ma”, nes Amerikos pasiūlyta 
apimtis Maskvai nepatinkanti- 
Amerikiečiai pradeda susivokti, 
kad į puolamųjų strateginių 
ginklų skaičių rusai nori įtrauk
ti ir lėktuvnešius, kurių patys 
neturi.

Išsiskirstyta su išvada, kad 
tikrosios derybos dar nėra pra
sidėjusios. Ir tai stiprina pozici

įpareigoja padaryti. Tokių at
sitikimų daug nebeliko, nes 
daug indėnų giminių sunyko, o 
kiti likusieji dar gyvena ant 
savo protėvių žemės vadina
muose rezervatuose.

Jų reikalais, nors labai blo-? 
gai, rūpinasi Indėnų Biuras vi
daus reikalų departamente- To
je sistemoje biuro valdininkai 
buvo vieninteliai šeimininkai, 
patys indėnai jokio balso netu
rėjo. Dabar viskas pertvarko
ma iš pagrindų — panaikina
ma paternalistinė biurokratija 
ir Į reikalų tvarkymą įvedami 
ir patys indėnai. Šie tebėra 
skeptiški, kad pažadas būtų 

jas tų, kurie iš anksto abejo
jo dėl tų derybų pradėjimo 
naudingumo. Tokių yra ir Ame
rikoje, ir Rusijoje, tik čia jie 
nepavojingi, nes Amerikos ka
riuomenę valdo civiliai, gi Ru
sijoje karinės vadovybės žodis 
yra lemiantis.
Berlyno pasitarimai

JAV, Anglijos, Prancūzijos 
ir Rusijos ambasadorių pasita
rimai dėl susisiekimo pagerini
mo su Berlynu ir tarp abiejų 
Berlyno pusių pertraukti iki 
sausio 19. Dar nėra jokio tikru
mo, kad pasitarimai pasisektų.

Vakariečiai reikalauja Mas
kvos garantijos, kad susisieki
mas nebūtų trukdomas. Mask
va nori tą progą išnaudoti ga
vimui iš vakariečių pažado, kad 
V. Vokietijos politinė veikla 
V. Berlyne būtų uždrausta. Iš 
to matosi, kad dar niekur nepa
judėta. Jeigu Maskva reikalavi
mo neatsisakys, susitarimas ne
galimas. Bet tada nebus ratifi
kuota nė Maskvos sutartis su 
V. Vokietija, nes Bonna nuo 
savo sąlygos tikriausiai neatsi
sakys.

Ulbrichto vyriausybė vėl pa
prašė Bonną gruodžio 23 at
siųsti į Berlyną Egon Bahr nau
jam pasitarimui Pirmas jo su
sitikimas su Ulbrichto atstovu 
įvyko lapkr. 27, bet juodu ne
galėjo sutarti. Dabar jau žino
ma, kad Ulbrichtas nori su 
griauti dabar vykstančius ketu
rių Vokietijos nugalėtojų pasi
tarimus dėl Berlyno ir įkalbėti 
Bonną, kad tą klausimą sutvar
kyti pasiimtų abiejų Vokietijų 
vyriausybės. Bonna tą pasiūly
mą atmetė ir vargiai benorės 
apie tai kalbėtis. Kas nors tuo 
reikalu paaiškės tik po gruo
džio 23 d. posėdžio.

tesėtas, nes daug kartu iau bu
vo žadėta tvarką keisti, bet nie
kad netesėta. Sakoma, kad pre
zidentas Nixonas esąs per daug 
užsiangažavęs, kad galėtų drįs
ti savo žodį sulaužyti
Indėnų problemos

Didžiausios jų problemos yra 
mokyklos, sveikatos apsauga, 
darbas ir uždarbiai.

Į trūkumų pusę žiūrint, vaiz
das labai liūdnas.

42 proc. indėnų vaikų iškren
ta iš mokyklų prieš vidurinės 
mokyklos baigimą Apie 60 
proc. pasiekia mažiau kaip as
tuonių skyrių pradžios mo
kyklos mokslo.

Kūdikių mirtingumas: iš vie
no tūkstančio gimusių miršta 
36 kūdikiai.

40 proc. indėnų visad yra be
darbiai. Pusė šeimų turi ma
žiau kaip 2,000 dol. metinių pa
jamų, 75 proc. šeimų mažiau 
kaip 3,000 dol.

200,000 indėnų gyvena mies
tuose, bet tas spėliojimas ne
sąs tikras. Linkstama manyti,

Unijos vadai 
apkaltinti vagyste
New Yorkas. — United Bro

therhood of Carpenters and 
Joiners unijos 2947 skyriaus 
(lokalo) pirmininkas, vicepirm-, 
sekretorius-iždininkas, unijos 
advokatas ir 3108 lokalo pirmi
ninkas grand jury apkaltinti su
tartinai veikdami pavogę iš uni
jos iždo apie 8.000 dol- Jie tai 
padarė ršrašinėdami sąskaitas 
už darbus ir advokato patarna
vimus, kurie niekad nebuvo at
likti. Pinigus sufalsifikuotais 
parašais pasiėmė sau ir. pagal 
“nuopelnus” pasidalino. Visi 
pinigai pavogti iš 2947 lo - 
kalo, kuris turi per 2,000 nario 
mokesčius mokančių narių. Va
gystę surado Teisingumo dep. 
specialus būrys, ieškodamas or
ganizuotų raketierių lizdų.

Quebeko arkivyskupas kardinolas Roy (kairėje), Pontifikalinės Komisijos 
Teisingumui ir Taikai pirmininkas, jteikia J. Tautų gen. sekretoriui U Thant 
tos komisijos pareitkimą dėl II JT socialinio-ūkinio vystymosi dekados pa
rėmimo. Dokumento vardas: Krikėėionių įsipareigojimas Antrajai JT vys
tymosi dekadai. Kardinolą lydėjo Vatikano stebėtojas prie J. Tautų msgr. 
A. Giovannetti. j. Tautų foto

kad dabar jau gali būti iki 500, 
000, nes jaunimas jau prade
da apsiprasti su bėgimu į mies
tus, kur jų laukia didelės ne
laimės. Rezervatuose dar gyve
na 452,000 indėnų.

1897 m. indėnai dar valdė 
146 mil. akrų žemės, šiemet jų 
rankose bėra tik 56 mil- akrų. 
Tame plote yra indėnų rezer
vatai — vienur didesni, kitur 
mažesni. Kad jų gyvenimas pa
gerėtų, reikalinga didesnė pa
galba iš šalies. Gal ir išsipil
dys prez. Nixono pareiškimas, 
kad padarytinas galas indėnų 
apgaudinėjimui.

— Priimta nauja Illinois val
stijos konstitucija. Daugiau sa
vivaldos numatyta vietiniams 
organams, bet atmestas pasiū
lymas suteikti balsavimo teisę 
18 metų sulaukusiems jaunuo
liams.

— Maskva ir Pekinas pasira
šė protokolą dėl navigacijos pa
sienio upėmis tvarkymo. Į upių 
skaičių Įeina ir Ussuri, ant ku
rios salų įvyko pirmasis susirė
mimas, įtempęs Rusijos-Kini- 
jos santykius iki raudonumo. 
Protokolo turinys neskelbia
mas, todėl dar nežinoma, ar tų 
salų -reikalas kaip nors palies
tas-

Menuleigis pabudo 
ir vėl repl io j a
Mėnulyje gruodžio 8 pasibai

gė naktis, kurios metu ten esąs 
Sovietų robotas Lunochod-1 
“miegojo”, nes jo Saulės bate
rijos buvo uždengtos plokšte. 
Kai naktis pasibaigė ir bateri
jos buvo vėl atidarytos Saulės 
spinduliams priimti, tik tada 
sužinota, kad aparatūra nesuge- 
dusi ir vėl gali Saulės karšti 
paverst elektros srove. Pabudi
nimo procesas truks 9 valandas. 
Dabar mčnuleigis vėl rėplioja 
Lietų jūroje. Jis vairuojamas 
nuo Žemės.

Kelias dienas pereitą savaitę 
pasaulis buvo maitinamas gan
dų trupiniais apie įvykius Len
kijoje. Po kurio laiko išryškė
jo, kad 4 pajūrio miestuose 
(Gdynia, Sopot, Gdansk, Szcze
cin) darbininkai išėjo į gatves 
siautėti: degino policijos ir 
kompartijos būstines, net ban
dė plėšti krautuves.

Tuojau visi prisiminė pana
šų darbininkų sukilimą Pozna
nėje 1956. Tada maištauta dėl 
ilgų darbo valandų, mažo už
mokesčio ir maisto trūkumo- 
Visi kiti trūkumai tada dar ne
buvo taip svarbūs.

Dabar .išeita maištauti dėl 
maisto produktų, kuro ir kitų 
prekių kainų pakėlimo apie 30 
proc. ir dėl naujos darbo tvar
kos bei atlyginimų įvedimo į- 
monėse. Ne visi darbininkai 
apie pasikeitimus darbo proce
se gerai suprato — daug kas 
išsiaiškino, kad sumažės jų už
darbis, ir jie pasijuto apgauti. 
Taigi pagrindo parodyti nepa
sitenkinimą buvo daug, ypač 
kad buvo užmiršta apie tų re
formų turinį daugiau painfor
muoti darbininkus. Kainų pa
kėlimo niekas prieš Kalėdas ne
laukė, nors apie toki reikalą ir 
buvo girdėję iš gandų.

Riaušės nė i Varšuva nė i 
Silezijos anglių kasyklų rajoną 
nepersimetė, nes greit viskas 
buvo suparaližuota policijos ir 
kariuomenės masiniu išvedimu. 
Anuose 4 miestuose būta au
kų, nes jau ateina žinios, kad 
elgesys su demonstrantais ne
buvo švelnus.

Poznanės sukilimo proga 
1956 atėjo i kompartijos vir
šūnę Stalino gubernatorių 
Lenkijoje persekiotas V. Go
mulka. Dabartinio maištavimo 
proga 14 metų išvaldęs Lenki
ją Gomulka valdžios neteko.

Atėjo kaip liberalas ir patrio
tas, per 14 metų suartėjo su 
Maskvos užsienio politika, aplei
do ūkinius reikalus. Pasidarė 
labai nepopuliarus dėl padėji
mo Maskvai pasmaugti Čekos
lovakijos laisvėjimo pastangas.

Skelbiama, kad Gomulka 
pats atsistatydinęs dėl ligos. 
Formaliai gal ir taip, bet fak
tiškai jis kitos išeities neturė
jo. nes jau buvo atsilikęs nuo 
gyvenimo srovės. Kitas gandas 
prideda, kad jam pinkles padė
jo grupė kompartijos techno
kratų, norėjusių radikalesnių 
ūkinių reformų. Dar kitas gan
das tvirtina, kad Maskvos vir
šūnė paragino jį trauktis, nes 
pabijota, kad įvykiai nenueitų 
taip toli kad reikėtų siųsti Len
kijon sovietų divizijas.

Naujuoju kompartijos vadu

New Yorko streikai
— Taxi vairuotojų streikas 

nutrauktas, bet gali būti vėl 
atnaujintas, jei N. Yorko mies
to taryba neleis pakelti iki no
rimo lygio pravažiavimo mokes
čio. Miesto taryba neskuba, nes 
esama visokių sumanymų dėl 
taxi biznio reformų. Savinin
kai naują sutartį patvirtino.

— Alyvos išvežiotoj ai irgi 
susitarė su darbdaviais dėl 
naujų atlyginimų, bet unijos 
narių balsavimas nukeltas į 
savaitės vidurį.

— New Yorko miesto dar
bo sutartys su policininkais, 
gaisrininkais ir šiukšlių rinkė
jais baigiasi šių metų paskuti
nę naktį. Iš abiejų pusių signa
lizuojama, kad gali būti strei
kas, nes patys svarbieji klau
simai dar nesą pajudinti.

KRISTAUS GIMIMO ŠVENTEJE
MIELIEM’ MŪSŲ SKAITYTOJAM, BENDRADARBIAM i 
IR RĖMĖJAM LINKIME KALĖDŲ DŽIAUGSMO IR LAI- I 
MINGŲ NAUJŲ METŲ. į

’’DARBININKO", 
Redakcija ir Administracija •

Gomulka

parinktas E. Gierek, vienas iš 
buvusių premjero padėjėjų. Ne
sąs ideologinis fanatikas, tik 
gabus ūkinis technokratas. 
Esąs reformų šalininkas ir ži
nąs, ką reikia toj srity daryti. 
Paskirtas tuojau pranešė, kad 
apie darbininkus suerzinusius 
potvarkius su jais bus susitik
ta išsiaiškinti.

Daugiau tikrų žinių apie į- 
vykių užkulisius greit nelaukti- 
na. Tikėkimės, kad Lenkija iš
vengė tokio pobūdžio okupaci
jos, kuri ištiko Čekoslovakiją.

Išsiskirstė be ūpo
Jungi. Tautos. — J. Tautų 

generalinės asamblėjos sesija 
baigė darbą, išposėdžiavusi tris 
mėnesius. Sesijos nuotaikos šį 
kartą buvo labai susimaišiusios, 
nesimatė nė vienoj grupėj nė 
noro nė iniciatyvos pradėti tai- 
syti aiškiai matomas ir nesun
kiai pataisomas klaidas. Siau
tėjo tik vieni afrikiečiai, pra- 
vesdami net J. Tautų chartą 
laužančias rezoliucijas.

Su paskutiniu žodžiu atėjęs 
gen. sekr. U. Thant dar labiau 
ūpą sugadino, nes pranešė apie 
besiartinantį organizacijos fi
nansinį bankrotą. Prašė narių 
paskubėti su savanoriškomis 
aukomis, bet atsisukęs čia pat 
priminė, kad greičiausiai jo bal
sas ir šį kartą nebus išgirstas. 
Narių mokesčių jau nebeuž
tenka organizacijos operaci
joms apmokėti.

Reformos Š. Airijoj 
kataliku naudai
Belfastas. — Šiaurinės Airi

jos vyriausybė įteikė parlamen
tui visą eilę įstatymų diskrimi
nacijai prieš katalikus pašalin
ti.

Daug katalikams nepalankių 
praktikų buvo panaikinta tuo
jau po pirmojo didžiojo katali
kų išėjimo į gatves protestuoti 
ir teisių sulyginimo su protes
tantais reikalauti. Pirmasis jų 
laimėjimas buvo panaikinimas 
specialios policijos, kuri de fac
to buvo kovingųjų protestantų 
žinioje ir jų naudojama katali
kams airiams terorizuoti.

Diskriminacijos organizavi
mo ir palaikymo centrai buvo 
vietiniai miestų ir kitokių teri
torinių padalinių organai. Da
bartinė reforma numato pa
grindinį jų funkcijų pertvarky
mą, kitų net panaikinimą taip, 
kad ir katalikų mažuma būtų 
prileista prie vietos reikalų 
tvarkymo ir turėtų apeliacijos 
teisę į pačią vyriausybę. Refor
mų įvedimą spaudžia Anglijos 
vyriausybė, kurios kariuomenė 
jau kelintas mėnuo budi tuo
se miestuose, kur vyko katali
kų-protestantų riaušės.
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KRISTAUS GIMIMO ir Naujų Metų švenčių proga svei- į 
kiname visits vienuolyno geradarius bei Kultūros Židinio į 
statytojus. Linkime ištvermės Dievo ir Tėvynės meilėje Į 

ir gausios Dievulio palaimos! T
BROOKLYNO PRANCIŠKONAI ’

BOSTONO SPAUDA SAKOSI NUO PUEBLO LAIKŲ
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Kristaus Gimimo šventėje 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki 

Rt. Rev. Msgr. J. BALKONAS, klebonas
Kun. P. BULOVAS
Kun. J. PAKALNIŠKIS
Kun. P. LEKEŠIS, emeritus

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

t
L 
T
i i............................. y

S* įi ri r

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

Kun. JUOZAS ALEKSIŪNAS, klebonas
Kun. ANTANAS RAČKAUSKAS

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

APREIŠKIMO PARAPIJA
Brooklyn, N. Y.

i
Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 

visiems parapijiečiams ir Darbininko skaitytojams linki
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Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.
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sulaukus
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Brooklyn, N. Y.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ PARAPIJA 
New York, N. Y.
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Giedraus Kalėdų džiaugsmo linkime 
visiems parapijiečiams

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

Kun. JUOZAS RAŠTUTIS, emeritus
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Amsterdam, N. Y.

NEBUVO NIEKADA TIEK LAIŠKŲ KAIP DĖL SIMO Į 
-■ . ! 
rai miršta Azijoje, kad kitiem 
išsaugotų laisvę, o čia mes, l£ 
amerikiečiai, laisvės trokštantį č 
žmogų grąžinam sovietinei tirą- 
nijai. Kokia gėda!” Felice Glen- IĮ 
non: “Šis incidentas turėtų pa
žadinti mus susiprasti, kad 
mes prarandam vertybių pajau
timą” (žmogų išduodami už žu
vį). Kun. A. J. Contons, Lietu
vos vyčių dvasios vadas: “J.V. 
niekad nepripažino Lietuvos 
karinės okupacijos, įvykdytos 
Sovietų raudonosios armijos. 
Jūrininkas yra Lietuvos pilie
tis ir Sovietų Sąjungos juris
dikcijai nepriklauso”. Oswalds 
ir Juris Akmens, Sandra ir 
Charles Urquhart: “Koks pasi
juokimas iš žodžių, įrašytų 
Laisvės statuloj: Give me your 
poor, your hungry, your poli
tically oppressed ...” (Traveler 
gr. 4)-

Thomas M. Rawson: “Ameri
koje mum buvo sakoma, kad 
komunistai yra tirpimo (mel
ting) eigoje. Bet kai mes girdi
me apie brutalų daužymą žmo
gaus, kuris prašo mūsų pagal
bos, tai matom, kad ne komu
nistai, bet mes esame tirpimo 
eigoje”. Victor A. Bonaceto už
tarė įgulos vyrus: “Taip, jie pa
darė klaidą, bet prieš keletą 
metų klaidą padarė didesnio 
masto vyras, ir tauta dėl to ne
prarado juo tikėjimo. Tai buvo 
prezidentas John F. Kennedy. 
Aš maldauju žmones ir spaudą, 
kad jie pasistengtų šiuos vy
rus suprasti” (Record Ameri
can gr. 2,3).
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iKristaus Gimimo šventėje nuoširdžiai sveikina

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

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

Kun. ROMANAS KASPON1S
Los Angeles, Calif.

laive esanti bomba, kuri tuo
jau sprogsianti. Visi jūrininkai 
iš laivo buvo porai valandų eva
kuoti. Padėčiai apraminti 
New Bedfordo miesto taryba 
8:1 balsais nutarė pareikšti pa
sitikėjimą Vigilant įgulos vy
ram, atsakomybę priskirdama 
aukštesnėm valdžiom (Redakci
jai privačiai praneštom ži
niom, prie to raminimo akty
viai prisidėjo ir kai kurie 
tuviai, vadovavę Bostono 
monstracijai).
LAIŠKŲ “POTVYNIS“

Jei apie visuomenės nuotai
kas čia sprendžiama iš laiškų, 
tai The Record American (gr.
3) rašė: “The Record American 
yra užtvindytas laiškų ir skam
binimų iš savo skaitytojų po 
visą kraštą. Laiškų turime šiuo 
reikalu daugiau nei bet kada 
nuo Pueblo laivo laikų. Herald 
Traveler ir Globe, sakė, gauna 
laiškų taip pat daugiau nei pa
prastai, ir tik vienas laiškas bu
vo, kuris paremia pakrančių 
sargybos veiksmą.”

Kokiem mintim ar sentimen
tais tie laiškai atsiliepė, rodo 
keletas pavyzdžių.

Robert W. Minton, buvęs 
Free Europe Radio direktorius, 
pagyręs Globe už Įvykio platų 
nušvietimą, rašė: “Gal tas in
cidentas paskatins peržiūrėti is
toriją Sovietų pagrobtų dau
giau kaip 10D milijonų rytų eu
ropiečių, pradedant nuo Balti
jos iki Juodųjų jūrų” (Globe 
gr- 7).

John E. Waygan, Jr-, iš
Brocktono, pasisakęs esąs ki- Laiškuose dažniau pakaltina- 
limo lietuvis, rašė: “Mūsų vy- mas valstybės departamentas.

(5)
KOMUNIKACIJA KALTA?

Baltieji Rūmai aiškino, kad 
Simas Kudirka buvo išduotas 
dėl komunikacijos stokos tarp 
pakrančių sargybos, valstybės 
departamento ir Baltųjų Rū
mų- Dėl komunikacijos stokos 
žinios nepasiekė laiku departa
mento, prezidento.

Žinant, kokia tobula komuni
kacija buvo tarp Washington© 
ir mėnulio vyrų, kyla nuosta
ba: kaip nutiko, kad papras
čiausios komunikacijos pritrū
ko tarp Bostono ir Washingto- 
no?

Pagrindinė tos komunikaci
jos stokos priežastis greičiau
siai bus buvus ta, kad inciden
tą norėta sulaikyti nuo viešu
mos. Robert Brieze liudijo, kad 

.« . kapitonas Eustis prašęs juos, 
civilius, apie incidentą nekal
bėti.

O vis dėlto prakalbo. Prakal
bo dar tą pati Vakarą. Prakal
bo per vietos radiją dar tada, 
kai jūrininkas tebebuvo Vigi
lant laive. Pagal Boston Globe 
(gr. 8 kapitonas Eustis infor
mavo admirolą Ellis per 30 mi
nučių po to, kai jūrininkas nu
šoko i Vigilant. S. H. Traveler 
(gr- 1) perdavė Brieze liudiji-? 
mą, kad kapitonas tuojau pain
formavęs ir departamentą. Pa
gal Globe Ellis radijo pokalby 
davė instrukcijas Vigilant ka
pitonui apie 5 vai. Ellis štabo 
viršininko kap. Brown radijo 
pokalbis su Vigilant kapitonu 
buvo 6:30 vai- Apie šį pokalbi 
patyrė WBSM radijo reporte
riai Robert Canto su William 
Brennan. Jie davė pirmą pra
nešimą per radiją 7 vai. (Glo
be gr. 10), o Kudirka buvo grą
žintas. tik ll:5p vaL 'jąigį vie
šumon išlėkė ^maAŽar- prieš 
Kudirkos grąžinimą, prieš Brie
ze liudijimus, kurie buvo pa
skleisti demonstracijose ir ku
riais pasirėmė jau ir N. Y. Ti
mes lapkričio 29. Tada, beveik 
po savaitės, masiškai sušneko 
ne tik Bostono, bet ir visos A- 
merikos spauda ... Informaci
ją apie įvykį pasisekė nudelsti, 
bet ylos maiše paslėpti nepasi
sekė.
ATGARSIAI VIETOS 
VISUOMENĖJE

Boston Globe (gr. 6) po de
monstracijos Bostone lapkričio 
28 rašė, kad New Bedforde bu
vo išstatyta sargyba ištisas 24 
valandas prie kapitono Eustis 
buto, nes jis ir jo šeima gavo 
grasinančių laiškų. Kapitonui 
turėjo įtaisyti naują telefono 
nr., kad skambinimai jo ne
pasiektų. Tiek Globe, tiek Tra
veler (gr- 7) rašė, kad New Bed
ford© kai kurie restoranai ir 
barai atsisakė aptarnauti jūri
ninkus, priimti jų čekius. Kaž
kas paskambinęs, kad Vigilant
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

Kun. PRANAS VALIUKEVIČIUS
klebonas

Kun. LIUDVIKAS JANUŠKA
ŠV. JURGIO PARAPIJA

Rochester, N. Y.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams

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

Philadelphia, Pa.
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Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. JONAS C. JUTKEVIČIUS
klebonas

Kun. JUSTINAS STEPONAITIS
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA

Worcester, Massachusetts

Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Kun. PETRAS SHAKALIS, klebonas
Kun. M. VEMBRĖ

Brockton, Massachusetts

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams
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Bostono laikraščiai uoliau se- mus tik po šešių dienų” (Glo- 
kė inveštigačijos eigą ir pla
čiau apie ją pranešinėjo negu 
New Yorko. Investigaciją į- 
sakė atlikti prezidentas dviem 
departamentam — valstybės ir 
transporto, pastarajam forma
liai priklauso pakrančių sargy
ba. Investigaciją pradėjo ir 
Kongresas gruodžio 3. Savo 
ruožtu jos ėmėsi sen. E. Ken
nedy, sen- E. Brooke, kongres- 
manas H. Keith.

Pagal Globe Baltųjų Rūmų 
atstovas gruodžio 4 pareiškė, 
kad investigacijų duomenys ne 
visur sutampa. UPI tai apibū
dino: “Valstybės departamen
tas sakė, kad pakrančių sargy
bos admirolas veikė savo nuo
žiūra, Įsakydamas jūrininką 
grąžinti. Transporto departa
mentas sakė, kad valstybės de
partamentas nebuvo davęs iš 
anksto direktyvų kaip su bėg
liais elgtis. Baltieji Rūmai sa
kė— dėl komunikacijos netin
kamo veikimo gavę praneši-

Kun. ALFONSAS A. VOLUNGIS, klebonas 
Kun. JONAS BAKANAS '< 

AUŠROS VARTŲ' "PARAPIJA ' 
Worcester, Mass.

be gr. 8). Globe vieno laiško 
žodžiu, departamentas ir pa
krančių sargyba “karštą bul
vę” mėgina permesti vienas ki
tam (gr. 7).

Kas ka ir kada informavo, iš 
laikraščių tiek aiškėja:

Pagal Globe (gr. 8) pakran
čių sargyba apie incidentą (ga
limą pabėgimą) pranešė į Wa- 
shingtoną (adm. Benderio įs
taigai) 1:15 vai., 3:15 susisiek
ta su valstybės departamentu 
(Edward Killham, sovietų reika
lam pareigūnu); 5 vai. adm- El
lis įsakė Vigilant kapitonui 
Eustis pasiinformuoti su so
vietų laivu ir, jeigu jis norės, 
bėglį grąžinti. Iš Vigilant laivo 
dar buvo pranešta valstybės 
departamentui 7:45. Iš valsty
bės departamento spaudos sky
riaus kitą dieną painformuoti 
Baltieji Rūmai — Robert Hu- 
dek, valstybės saugumo štabo 
asistentas.“Ir tai buvo daugiau 
kaip penkios dienos preziden- f 
tui patiriant apie tai iš spau- ■ 
dos” (Globe gr. 8). “Baltieji I 
Rūmai nepaaiškino, kodėl žinia ’ 
pasiekė dr. Henry A. Kissinge- ‘ 
rį, prezidento valstybės saugu- ‘ 
mo patarėją, ar patį preziden- ’ ‘ 
tą tik kitą sekmadienį”.

Spalvingiau investigaciją ap
rašyta Kongrese. Atstovų Rū
mų pakomisėje buvo 6 demo
kratai ir 6 respublikonai. Pir
mininkas Wayne L. Hays, Ohio 
d. Posėdžiai prasidėjo įtempta 
nuotaika, kai gr. 3 nepasirodė 
valstybės departamento atsto
vas W- B. Macomber. (Baltieji 
Rūmai buvo uždraudę rodytis, 
kol neišstudijuoti investigacijų 
duomenys). Hays grasino pavar
tosiąs subpena, jei pirmadienį 
Macomber nepasirodys.

Pagal Record American (gr. 
8) Macomber pasirodė ir gruo
džio 7 liudijo, kad valstybės 
departamento pareigūnai buvo 
pranešti apie galimą pabėgi
mą. “Mes sakėme, informuokit 
mus. mes duosime nurody
mų”. Naujas pranešimas iš pa
krančių sargybos buvo, kad 
“the sailor was being return
ed at Soviet request”. Killham
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ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS 
klebonas

Lowell, Massachusetts

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linki visiems parapijiečiams

ŠV. JURGIO PARAPIJOS
kunigai

Kun. ALBERTAS ARBAČINSKAS, klebonas
Norwood, Massachusetts

1i iNuoširdžiai 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, MassachusettsJ

New Yorke gruodžio 6, po pamaldų šv. Patriko katedroje žmonės žygiuoja 
prie Jungtinių Tautų, protestuodami prieš jūrininko Simo išdavimu.

Nuotr. V. Maželio
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Mieliems parapijiečiams gražiausi linkėjimai —

Kun. VACLOVAS MARTINKUS 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Providence, Rhode Island

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

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

Kun. JUOZAS BUCEVIČIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

Nashua, N. H.

n
Linkime savo mieliems parapijiečiams 

linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS 
klebonas

Kun. JONAS BERNATONIS
ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 

Lawrence, Mass..

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapiečiąms Dievo palaimos

Athol, Mass.

Kun. A. JANKAUSKAS
Šv. Pranciškaus parap. klebonas
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DARBININKAS
Editorial Office GL 5-7281

THE WORKER
Eina nuo 1915 metų.

1951 sujungė AMERIKĄ, LDS organų DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS 
Second-cl at* Doctage Da Id ■* Brooklyn Port Office

PuBlIsned semi-weekly except holiday weeks and July and First week In August 
when published weekly.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00 
Lalkraštj tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA.

Straipsnius Ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra. Nenaudoti strslpsnral 
saugomi Ir gražinami autoriams pražant. Pavarde paslraiytl straipsniai nebūtinai 
Ureltkta redakcijos nuomone. Ui skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Mes tikime
Brangūs lietuviai!

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, susirinkęs į 

- 1970 metų seimo sesiją Chica- 
goje, sveikina visą lietuvių tau
tą artėjančių Kalėdų švenčių ir 
Naujųjų metų proga.

Prieš du tūkstančius metų 
paskelbtos taikos ir ramybės 
šiandien neturi mūsų tėvynė 
Lietuva, tapusi komunistinės 
Sovietų Rusijos imperializmo 
auka. Tačiau mes tikime, kad 
laisvės ir žmoniškumo idėjos 
sugriaus ir mūsų tautos paver
gėjų imperiją, kaip kad jos 
yra praeityje sužlugdžiusios vi
sus prievarta ir smurtu parem
tus režimus.

Šiais metais lietuvių tautą 
sukrėtę Įvykiai tesustiprina mu
myse brolišką tarpusavio mei
lę ir tegaivina tikėjimą, kad

Kad kalėdinis džiaugsmas 
būtų prasmingas

Brangūs broliai ir 
sesės lietuviai,

Žmonijos dvasia ir savijauta 
prieš Kristaus laikus turėjo bū
ti labai klaiki, kai žmogaus san
tykiai su dievybe ir su kitais 
žmonėmis buvo grindžiami tik 
jėga ir baime.

Klaiku tačiau ir šiandien, pa
žvelgus į šalis, į visuomenę, į 
valstybių įstatymus, kur nepai
soma Kristaus skelbiamos žmo
gaus prasmės bei santykių tarp 
amžinųjų dėsnių ir 'šios dienos 
savanaudiškų išskaičiavimų. To
je dvasioje auga neapykanta ki
taip manantiem, gresia silpnų
jų ir nenaudingųjų masinės žu
dynės galingesniųjų savanaudiš
kiem išskaičiavimam.

Ir laisvajame pasaulyje šian-

Skambant Kalėdų varpams
Šių metų tėkmė nužymėta 

tragedijos šešėliu bei vilties 
spinduliu. Auka ir vėl atsklei
dė pasauliui mūsų tautos tra
gišką likimą. Auka uždegė ir

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(49)
Pasninkaujama advente tris 

dienas į savaitę: trečiadienį, 
penktadienį, šeštadienį. Išverda 
kopūstų ar burokų be jokio už
daro — ir’srėbk, duona užsi- 
kasdamas. Sakoma: “Kokia die
na, toks ir valgis.” Arba: “šian-> 
dien susitrauksi, kita diena at- 
sigausi.”

Ką gi veikia žiemos šventva
kariais? Kai temsta, kaimos 
jaunimas ir nejaunimas renka
si i vieną gryčią giedoti karun- 
kos- Čia jau aprenkama kita 
gryčia, ne maršalkos, netaip 
“šventablyva”, bet gryčia, ku
rioje yra daugiau mergaičių, 
nes, pagiedojus karunką ir dar 
kokią giesmę, atsiranda grieži
kas su smuiku, žinoma, jei ne 
adventas. Vakarinį giedojimą 
lankyti nesunku: anksti kelti 
nereikia, ir šventvakary nėr 
kur dėtis, namie esant. Taigi į 
vakarinį giedojimą eina net tas, 
kurs tingėjo rytą kelti, čia jį 
pastebi ir prikaišioja jam tin
ginystę, o jei jis yra dar augąs, 
tai kiti to paties ūgio, pusber-
niukai, išstumia jį iš gryčios.

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

Business Office G L 2-2923
by FRANCISCAN FATHERS

mūsų tauta laisvę brangina 
daugiau negu visa kita. Tegu 
tie įvykiai įkvėpia mum dvasią 
ir pasiryžimą kovai, kad grei
čiau išauštų laisvės aušra mū
sų brangiai Lietuvai.

Tegu ateinantieji metai at
neša mūsų tautai giedresnių 
dienų ir tesutrumpina Lietuvos 
kelią į nepriklausomą gyveni
mą-

Linkime visiem lietuviam, 
tiek gyvenantiem okupuotoje 
tėvynėje, tiek ir išeivijoje, dva
sinės stiprybės ir asmeninės lai
mės.

Telaimina Aukščiausias mū
sų pastangas ir žygius, besie
kiant Lietuvai laisvės.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

Chicaga, 1970 gruodžio 6.

dien nepakanka tik džiaugtis 
Kristaus atėjimo švente. Kris
taus sekėjam dera suprasti ir 
įvertinti gresiančius pavojus iš 
plintančio nihilizmo, dera ra- 
gintis bendromis jėgomis at
naujinti žmonijos protus, elge
sį, viešą gyvenimą pagal Kris
taus Evangelijos žodį ir dva
sią. Ir lietuviai vieningai atsi
buskime aktyviau dalyvauti 
žmonijos gelbėjimo misijoje. 
Tik šiuo keliu einant, mūsų 
kalėdinis džiaugsmas bus pil
nai prasmingas.

Šioje dvasioje linkiu visiem 
lietuviam džiaugsmingų Kris
taus gimimo švenčių, Dievo pa
laima gausių 1971 metų.

Vysk- Vincentas Brizgys

vilties žiburį, kuris blaško mū
sų kasdienybės pilkumą ir su
žiba okupuotai tėvynei nakties 
tamsoje-

Linksmai skambės švenčių

Tai pabauda už nekėlimą, už 
neatėjimą rytą į rąžančių.

45. KŪČIOS
Atėjo kūčių diena, moterims 

didelė darbymetė. Alų virinti 
pradėjo vakar vakarą, pabaigė 
po vidurnakčio. Pripylė vieną 
statinę pirmatakių, o antrą sta
tinę lėtesnio ir dar ant salady- 
nų užpylė virinto vandens ke
turis kibirus. Virino priengyje, 
o Čepas ir iškošta misa stovėjo 
kamaroje. Šiandien rytą jau 
alus buvo užsiėmęs, apsitrau
kęs balta puta, paskui puta su
simetė į rožes ir pamažėliu kru
tėjo, sukosi. Dabar to alaus vi
siems valia gerti, ir svetimo 
žmogaus neišleidžia nedavę pa
ragauti. Atsigėręs kiekvienas 
pagiria: “Alus kaip pienas, per 
nosis muša.” Vakare, dar prieš 
kūčias, alų košia į bosus.

Mūsų namuose buvo lovelis, 
talpumo, gali būti, nuo trijų 
gorčių, iškirstas iš vieno me
džio- Dugne to lovelio, per vi
durį, išgręžta skylė, ir ta sky
lė užkišta glusniai mediniu 
vamzdžiu; vamzdžio galas iš-
lenda pro apačią lovelio per pu- .norite — ne. Pietų vyrų nie

Ištikimybe žodžiui ir žemei
Pakaitalai ir tikrybė

Nuostabu, jog adventas — 
istorinis ateinančio Išganytojo 
lūkesys (kuris jau įvykęs, bet 
mūsų dar nepaveldėtas)—šian
dien tapo triukšmingiausių ir 
neramiausiu metų laikotarpiu. 
Daugelį iš mūsų prieškalėdinė 
ruoša ar prekyba taip nuvar
gina, jog, šventėm atėjus, krin
tame į minkštasuolį ir jokio ki
to polėkio neturime, kaip tik 
tą, kad būtume palikti nuoša
lėj.

Iš tiesų, kiekvienas lengviau 
atsidūsta, kai po paskutiniųjų 
ruoštuvių mieste ir užmiesčiuo
se įsiviešpatauja ramuma. Pa
galiau Šventiškoji šeimyninė ši
luma apima visus, ir jaukumas 
įsigali. Senieji, sergantieji, ap
leistieji ir netikintieji patiria 
bei parodo žmogiškojo suprati
mo bei solidarumo jausmus-

Nors ir kaip mes būtume at
sidavę vien tik išorinei švenčių 
pusei, pasvarstę turėsime pripa
žinti, jog Kalėdos savo kilme ir 
esme yra grynai krikščioniška 
šventė.

Tiesa, šių laikų šviesuoliai, 
gyvena tikybiniais pakaitalais, 
šiai šventei bando suteikti že
mišką požvilgį, kitaip ją išgy
venti- “Išprususieji” šiandien 
mėgina ją švęsti kaip žmogiš
kosios pažangos šventę, kaip iš
silaisvinimą iš materialinės, 
ūkinės, politinės ir socialinio 
pobūdžio vergijos. Jie pirmiau
sia Kalėdas švenčia kaip švie
sos šventę, kaip didžiąją šei
mos šventę ir pagaliau kaip 
vaiko šventę.

Mum nėra reikalo nuneigti 
tokios pasaulietiškos šventės 
loginio turinio. Tačiau mes 
reikstume noro i Kalėdas su

varpai visame laisvajame pa
sauly. Duslus virpesys bus gir
dimas ir pavergtos tėviškės pa
dangėje. Jis okupuotoj Lietu
voj kenčiančiom sesėm ir ko- 
vojantiem broliam primins pra
rastą Kalėdų džiaugsmą ir at
imtą laisvę. Mum varpai turi 
prabilti naujo pasiryžimo ir 
išeivijos lietuvių jėgų suderini
mo aidais.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
viltingai žengia į 1971-sius me
tus ir linki visiem geros valios 
lietuviam tyro švenčių džiaugs
mo.
JAV Lietuviu Bendruomenės 

taryba ir centro valdyba
1970 Kalėdos 

sę sprindžio. Kai reikia alų koš
ti, uždeda ta loveli ant boso 
taip, kad vamzdis įlenda į di
džiąją boso skylę. Dabar į love
lį pila alų, o alus , pro vamzdį 
bėga į bosą. Tą lovelį vadino 
verianka: mat, juo yra perva
roma iš vieno indo į kitą. In
das, tam tikslui pasigaunamas, 
dabar vadinasi piltuvėlis. Tik
riau būtų sakyti ne “piltuvė
lis”, bet “verianka”. Mes toli- 
namės nuo žodžio “varonka”, 
bijodami pasigauti rusų žodžio, 
bet pavadinimas rusų kalboje 
“varonka” , lygiai kaip ir žo
dis “diogot”, anoje kalboje ne
gali būti išaiškintas. Tuom tar
pu lietuvių kalboje dalykas aiš
kus: verianka perveria boso šu- 
lelį, degutas gaunamas degi
mu. Ir degutą degti, ir košti 
per verianka slovėnai išmoko iš 
mūsų.

Kūčių dienoje krosnis kuria
ma du sykiu: iš ryto ir popiet, 
nes reikia pasitiekti įvairių val
gymų šventėms ir skyrium šiai 
dienai — kūčioms. Kepama žą
sieną, kiaulienos kumpiai, kvie
čių ir miežių ragaišiai, verda
ma košeliena. Be to, verdami 
sausi barščiai su baravykais 
kūčioms. Ką valgo tą dieną mo
terys, niekas nežino. Gal jos 
nieko nevalgo. •. Vyrams pa
deda pusryčių sausų barščių, 
kad nuskendę ant dugno su
pjaustyti burokai kiaurai per
matomi. Norite — valgykite, 

grąžinti esminę jų dalį, krikš
čioniškąjį atspalvį, kuris jom 
priklauso. Linkėtume, kad ir 
pakaitalais gyvenantieji supras
tų, jog krikščioniškosios šven
tės linkmė visas kitas linkmes 
pralenkia ir jas įglaudžia.

Iš tikrųjų, ir filosofiniu po
žiūriu imant, juk tai, ką mes 
pažįstame ir pajėgiame supras
ti, yra dieviškos, arba pasau
liškos, esybės. Visos pasauliš
kos esybės negali būti be Die
vo ir visiškai nėra prieš Jį. Die
vas yra tas, kuris visa, kas pa
sauliška, nuolat palaiko buvi
me. Tai, kas pasauliška, tėra tik 
dėka nuolatinio ryšio su Dievu.
Žodis ir visatos siekinys

žodžio Įsikūnijimas turėtų 
reikšti, jog Dievas turi galybės 
tapti silpnu ir net eiti kry
žiaus keliu. Kristaus atveju Jis 
pasidavė pasaulio bei žmogaus 
sąlygom. Jis pamatė visas žmo
gų iš visų pusių supančias ir jį 
skaldančias jėgas- Kitaip ta
riant, Jis matė tas jėgas jau 
suderintas, nes Jis yra didžiau
siasis Taikintojas.

Įsikūnijimo prasmė yra ši- 
amžinojo Tėvo vienatinis Sū
nus palieka anapusinę buvei
nę, kad taptų į mus panašiu.

Piemenėliai garbina gimusi Jėzų Kristų (dail. Paima senasis)

kas nešaukia, jie patys irgi nei
na. Iš netyčių atėjusieji į gry
čią gauna po bandelę kvietie- 
nio ragaišio.

Be kepimo ir virimo, mote
rims rūpi išmazgoti ir nu- 
gremžti sienas, suolus, stalus, 
kėdes ir 1.1., nutrinti paišus ir 
voratinklius nuo lubų ir sienų 
aukščiau langų, nes žemiau nė
ra paišų — ten jau siena maz
gojama.

Taip darbuojasi ligi sutemai. 
Sutemus ima iš krosnies, kas 
virė ir kepė. Išėmę žiūri, ra
gauja, ar sutekę druskos, o pa
ragavę išspjauna, žinoma, nu
ryti vigilijoje ką nors virtą su 
mėsa ar su pienu būtų nuo
dėmė.

Toliau iš eilės mergaitės tu
ri nuprausti vyrus. Šarmas jau 
padarytas, seniai atvėsęs ir nu
sistojęs, tik reikia šildyti van
dens vieną katilą po kito, kad 
būtų karšto vandens nutrinkti 
galvas visiems. Dabar vyrams 
kebli padėtis- Bet ką daryti, 
iš papročio neisisuksi: reikia 
nusivilkti marškinius, klauptis 
ant žemės, užsigulti krūtine 
ant kėdės, o galvą nusvarinti į 
kitą pusę kėdės.

Matydama tokį nuolankumą 
ir nusižeminimą, mergaitė pa
stato po nusvarinta galva gel
dą karšto vandens su šarmu ir 
pila ranka vandenį ant galvos, 
klausdama, ar nekaršta. Jei 
karšta, tai pliuptelėja šalto ir 
taip daro, kol vyras sutinka; 

Kristus įsikūnijo per Mergelę 
Motiną Mariją, kad išlaisvintų 
mus iš nuodėmės ir leistų mum 
džiaugtis amžina laime.

Šis įprastinis Įsikūnijimo aiš
kinimas kai kuriem teologam 
rodytųsi kaip ir nepakankamas. 
Jiem atrodo, jog teigimas, kad 
Kristus įsikūnijo mum išgany
ti, pasako tik nenumatytą ap
linkybę, bet ne Jo atėjimo le
miamąjį reiškinį.

Šv. Pranciškus Salezietis, pa
siremdamas Šventraščio teks
tais, dėsto, kad Dievažmogis 
yra Dievo tvėrimo plano cent
re, nes žmogus tapo sutvertas 
dėl Kristaus. Dievažmogis to
kiu būdu yra išeities punktas 
ir visos kūrinijos baigiamasis 
tikslas. “Jis yra neregimojo 
Dievo paveikslas, pirmgimis 
pirm viso sutvėrimo; nes per 
Jį sutverta visa danguje ir že
mėje, matomi ir nematomi da
lykai” (Kolos. J, 15-17).

Taigi, tų teologų aiškinimu, 
Įsikūnijimas buvo suplanuotas 
pačioje pradžioje, neatsižvel
giant į Adomo nuodėmę, žo
džio Įsikūnijimu prasideda vi
satos išbaigimas.

Čia tenka pabrėžti, jog teolo
ginių diskusijų ir svarstymų 
tikslas yra išryškinti mūsų idė

o mergaitei ir nuo pradžios 
vanduo nekarštas.

Atitikus karštumo saiką, 
mergaitė pila ant galvos van
denį, gremžia su nagais, muili
na, plauna, vėl muilina, lie
pus pirmiau vyrui užsimerkti. 
Kai galvai gana, plauna kaklą 
ir nugarą, kai ir tiems gana, 
liepia pačiam nusiprausti bur
ną ir krūtinę. Taip elgiasi su 
kitu ir su trečiu, jeigu yra.

Šeimininkė prie progos paša-, 
kė atsitikimą. Vienas vyras my
lėjęs mergaitę ir ketinęs ją 
vesti, o gyvenę jie vienoje gry
čioje, kaip dabar. Paskui vyras 
tą mergaitę metęs ir ėmęs da- 
botis kitą. Kūčių dieną pirmu
tinė mergaitė ir sako jam: 
“Eikš, aš tave nutrinksiu pas
kutinį. sykį. Daugiau tegul 
trenka kita.’1 Gi kai ji tą sykį 
nutrinko, visi plaukai nuslinko 
vyrui nuo galvos, ir neataugo 
nė vienas plaukelis. Jaunas 
žmogus paliko plikas; galva 
kaip užkulas. Sako, vanduo, ku
riuo trinko, buvo virinamas su 
riešutų kevalais, čia atsiliepė 
šeimininkas pusiau juokais, pu
siau ne: “Kam sakai visiems? 
Gi ar daug reikia — kita ims 
ir pamėgins.” Dar atsiliepė vy
ras juokais: “Aš mačiau, kad 
mūsų Barbora turi pilną koji
nę prisirinkusi riešutų kevalQ. 
Aš tada nežinojau, kam ji tą 
laiko, o mat kam.”

šeimininkė trenka ir prausia 
savo vaikus, mažesnius dubinė

jas apie apreikštas tikėjimo pa
slaptis, įsigilinti, kiek tik yra 
galima, į tų paslapčių prasmę, 
išryškinant įvairias galimybes 
ir linkmes.
Kristus — istorijos tikslas

žodžio Įsikūnijimas veda 
mus į kitą samprotavimą, bū
tent, kokiu būdu ir kiek Kris
tus yra naujojo žmogaus pir
muonis.

Pirmiausia turėtume atsimin
ti, jog Kristus mum turi isto
riškai pavyzdinę, istoriškai pa
ruošiamąją, pirmavaizdinę 
reikšmę- Jėzus iš Nazareto 
skaisčiai ir pavyzdin
gai gyveno. Jis gyveno 
Tėvui. Šią tiesą gražiai nusako 
katalikų katekizmas: Jėzus vi
suomet galvojo apie Tėvą, Tė
vą labiau už viską mylėjo, į Jį 
meldėsi ir Tėvo valią visuomet 
vykdė. Teigimas, jog Kristus 
gyveno Tėvui, parodo, kad tai 
apima ne tik žemiškąjį gyve
nimą.

Ar ne vaikams skiriamos Kalėdų šventes?
Visas krikščioniškasis pasau

lis jau nuo amžių, kalendori
niam' metam besibaigiant, lau- 

tuose, didesnius — užsigul- 
džius ant kėdžių; ji nutrenka ir 
savo vyrą. Moterys trenkasi ka
maroje. Visi jau nusitrinkę ir 
apsivilkę baltais marškiniais. 
Samdytieji atidavė šeimininkei 
nešiotuosius ir apsivilko sa
vais- Mat, rytoj ar poryt jie iš
važiuos viešėti.

Gryčia išvalyta, vyrai pasi
rengę, vienmarškiniai, sėdi ant 
suolų, nieko neveikdami; visi 
nori valgyti ir laukia vakarie
nės. Moterys vis dar nenurims
ta: tai jos su kepaliukais vazo- 
jas, tai apie silkes, aguonas, 
apie barščius. Piemeniukas, 
kentęs kentęs, neiškentė ir 
sušuko:

— Valgykime kūčias!
Vyras erzindamas sako:
— Palūkėk, greit nori. Dar 

“gadzinkas” giedosme.
Galų gale ima ruoštis apie 

stalą: uždengta balta staldeng
te yra kuokštelė šieno- Balana 
prie krosnies gesinama, jos vie
toje ant stalo sužibėjo lajinė 
žvakė. Ant stalo padėtas bliū- 
das su barščiais ir šaukštais. 
Šeimininkė prašneka:

— Prašomėt prie vakarie
nės!

Visi susiėjo už stalo į savo 
vietas, stati pašnibždomis su
kalbėjo “Tėve mūsų”, persižeg
nojo ir susėdo. Šeimininkas 
laužia ir dalija plotkus, kiek
vienam po pusę, likusius plot
kus suplėšo į cvikliukus ir su
pila į barščius. (b. d.)

“Mes išgalime tik imituoti ir 
sekti žmogų, kurį turime prieš 
akis; o visgi buvo būtina sek
ti neregimąjį Dievą, ne vien 
tik žmogų. Todėl, kad duotų 
mum pavaizdą, kurį galėtume 
saugiai sekti, matomą pavyzdį, 
Dievas tapo žmogumi.” (Šv. Au
gustinas). Mes esame, kaip ir 
Jis, išstatyti tam, kas sudaro 
žmogiškąjį gyvenimą ir lemtį: 
kūnui ir kraujui, baimei ir skur
dui, džiaugsmui ir laimei, išti
kimybei ir mirčiai. Bet mes 
esame taip pasidarę į Jį pa
našūs, jog viską priimame su 
nauja prasme ir nauja linkme 
— kaip Dievui tarnavimą iš 
meilės. Mum pasidaro galima, 
kaip ir Kristui, šiuo pasauliu, jo 
pagalba, pasiekti Dievą.

Todėl šis pasaulis jau nebė
ra praeinąs. Jo patobulinimas 
ir sukultūrinimas yra viena iš 
žmogaus pareigų. Kelias į Die
vą jau nebėra pasišalinime iš

(nukelta į 4 psl.)

kia Kristaus gimimo šventės- 
Katalikų Bažnyčia skiria ketu
rias savaites šiai šventei pasi
ruošti bei pasitikti...

Po ilgo vargingo kelio iš Na
zareto į Betliejų Juozapui nebe
užteko lėšų užmokėti už vietą 
užeigoje; todėl jis ir Marija pri
siglaudė nakčiai avių piemenų 
užuovėjos tvartely, išraustą 
šlaito papėdėje. Čia tą naktį 
Marija pagimdė vaikelį, ku
riam angelo nurodymu buvo 
duotas Jėzaus vardas.

Lietuvoje Kalėdų išvakarėse, 
Kūčių vakarą, ruošiamas vaka
rienės stalas, padengtas šienu, 
prisiminti, kad gimęs Kūdikėlis 
buvo paguldytas prakartėlėje 
ant šieno.

Pietvakarių Europos kraštuo
se Kristaus gimimo šventė lai
koma vaikų švente. Pavyzdžiui, 
Italijoj Trijų Karalių dieną vai
kai ištisomis procesijomis ren
kasi popiečio metu į artimiau
sias bažnyčias pasveikinti Kū
dikėlio Jėzaus. Parinkti drąses
nieji vaikai įlipa į sakyklą ir iš 
tenai prabyla į Kūdikėlį Jėzų 
prakartėlėje...

•
Mūsų vaikučiai, prisiklausę 

vyresniųjų gražių pasakojimų 
prie Kūčių stalo, mielai norėtų 
pamatyti bažnyčioje paruoštoje 
prakartėlėje ką tik užgimusį 
Kūdikėlį, bet, deja, gal ne visi 
tai gali padaryt, kadangi ne vie
noje šeimoje jiem trūksta ne 
tik šilto apavo, bet dažnai ir 
kasdienės duonos ... Tokios 
mintys kyla stebint didmiesčių 
pakraščiuose arba namų rūsiuo
se prisiglaudusių nelaimingų 
šeimų vaikučius-

žodžiais neįvertinamos reikš
mės turi Chicagoje kelintus 
metus veikianti Lietuvos Duk
terų organizacija. Ji aplanko 
tokias šeimas, kuriose yra 
daug skurdo ir vargo, kur Kū
dikėlio Jėzaus meilės žiburėlis 
vos vos teplevena, nes retai 
kas ateina jom ranką ištiesti!

Malonu būtų išgirsti, kad ir 
kitur susiorganizuotų Lietuvos 
Dukterys ir skirtų savo laisves
nes valandas tokių bedalių gal 
ne tiek medžiaginiam, kiek dva
siniam skurdui šalinti.

•
Mes gal nejučiomis esame 

apsikrovę pašalinėmis išlaido
mis. Užtektų tik po dolerį per 
savaitę paaukoti Lietuvos Duk
terų organizacijai, o per metus, 
žiūrėk, koks gražus nelaimėn 
patekusio artimo šalpai rams
tis. Gi Kristūs Kalno Palaimi
nimuose sakė: Palaiminti gai
lestingieji ...

Kai švenčių proga artimie
siem dovanėlę sugalvojam, 
kiek džiaugsmo patiria gavėjas 
ir davėjas! Nėra didesnės ir 
gražesnės padėkos už vargšo 
dėkingą ašarą...

Dr. P« Mačiulis
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. ADOLFAS E. GRADECKAS, klebonas 
Kun. ALBERTAS KARALIS

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
New Britain, Conn.
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APLINKYBES, KURIOMIS BUVO ĮKURTA VIENA 
TREMTIES GIMNAZIJA
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Kalėdų švenčių proga sveikinu mielus parapijiečius, 
linkėdamas visiem Dievo palaimos bei globos.

Kun. JURGIS VILČIAUSKAS 
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUŠKEVIČIUS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Waterbury, Connecticut

i 1 L 
L 
L i i

J:

i
i !

r
L
L

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikina visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

Kun. JUOZAS J. MATUTIS 
klebonas

Kun. JONAS RIKTORAITIS
Hartford, Connecticut
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(Tąsa iš 79 nr.)
Pagal mokinius mokytojų bu

vo labai daug, bet nebuvo ki
tos išeities, nes atskiriems da
lykams reikėjo specialistų mo
kytojų, antra, nesant jokių mo
kymo priemonių, niekas neno
rėjo . pasiimti didesnio pamokų 
skaičiaus.

Pamokas nutarta pradėti 9 
vai. ryto ir baigti 2 vai. po pie
tų. Pamoka turėjo trukti 45 
min., pertrauka — 5 min., o 
po trijų pamokų didžioji per
trauka — 19 min.

Rugpiūčio 1 d. pirmą kartą 
susitikome su savo mokiniais, 
.visi kartu nuėjome į katalikiš
ką Viktorijos bažnyčią, visi se
kėme kun- dr. J. Mockų laikan
tį pamaldas ir sakanti lietuvių 
kalba pamokslą. 11 vai. Ingol
stadto lietuvių salėje (be durų, 
be langų, su bombų išrausto
mis sienomis) viešai buvo ati
daryta progimnazija. Dalyvau
jant mokytojams, mokiniams, 
būreliui tėvų ir Lietuvių Są
jungos Ingolstadto Skyriaus 
Valdybai, St. Grigaravičius per
skaitė gimnazijos steigimo ak
tą, kurio svarbiausia pastraipa 
šitaip skambėjo:

GRAŽINA BŪGAITĖ

“Šių metų liepos 30 d. jvy- 
ko Lietuvių Sąjungos Ingol- 
stadto Skyriaus Valdybos posė
dis. Švietimo Vadovas pristatė 
mokytojų sąrašą ir gimnazijos 
atidarymo projektą. Valdyba, 
su švietimo vadovu apsvarsčiu
si, visus mokytojus patvirtino 
ir nutarė, UNRRA’i leidus, šių 
metų rugpiūčio 1 d. Vokietijo
je, Ingolstadto mieste, atidary
ti gimnaziją iš pradžių tik su 4 
pirmųjų klasių kursu. Laiki
nai direktoriaus pareigas eiti 
paskyrė švietimo vadovą St. 
Grigaravičių.”

Rugpiūčio 2 d. pirmą kartą 
arčiau susipažinome su mo
kiniais ir su baraku. Vienuoli
ka nedidelių prišiukšlytų kam
barių su išdaužytais langais, su 
skylėtu stogu bei sienomis bu
vo pilni gyvų ir linksmų pa
auglių, kuriuos suregistruoti ir 
paskirstyti klasėmis nebuvo 
jau toks lengvas darbas- Užre
gistravome 36 mokinius, iš ku
rių tik 7 turėjo išeito mokslo 
pažymėjimą. Nutarėme visus 
priimti į progimnaziją, paragi-

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų
- nuoširdžiai linki

Kun. PAULUS P. SABULIS 
klebonas

ŠV. ANTANO PARAPIJA 
Ansonia, Conn. :§
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L Linksimi Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 

linki h? sveikina I
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Kun. CLARENCE A. BATUTIS 
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

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

Kun. JURGIS D. DEGUTIS 
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa.

£

INVESTIGACIJOS REIKALU
(atkelta iš 2 psl.) 

nurodęs: jei bėglys bus vande
ny, tai bus galima gelbėti... 
Komisijos spaudžiamas Ma
comber sutiko, kad neatkreipę 
dėmesio, jog tas sargybos pra
nešimas gali reikšti faktą ne 
įvykusį, o tik įvykstantį (t.y. 
kad bėglys dar nėra perduotas 
į sovietinį laivą).

Šiltai buvo priimtas Robert 
Brieze liudijimas gruodžio 8.

“Aš aiškinau kapitonui, kad 
valstybės departamentas nepri
pažįsta Lietuvos okupacijos, i- 
vykdytos Sovietų, ir .kad val
stybės departamente yra spe
cialus pareigūnas Baltijos rei
kalam- Aš sakiau kapitonui 
Eustis, kad jei lietuvis bus grą
žintas, jo laukia arba mirtis ar
ba Sibiras”. Brieze siūlęs kapi
tonui paimti bėglį į New Bed- 
fordą ir painformuoti apie tai 
valstybės departamentą. Vienu

i

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

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

i 
! i

Kun: WALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

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

seseles mokytojas, vaikučius, draugus ir prietelius.

Kun. JUOZAS GIRDIS, klebonas
ŠV. VINCENTO PARAPIJA

Esplcn, Pennsylvania
r
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
SVEIKINU MIELUS PARAPIJIEČIUS, 
LINKĖDAMAS VISIEM DIEVO PALAIMOS 
BEI GLOBOS.

Šv. Petro ir Povilo 
parapijos klebonas

Homestead, Penna.
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Kun. PRANCIŠKUS P. PLANTES į 
r

• L

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

Canada

i

Nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius, geradarius 
ir bičiulius sulaukus 

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

į
i

Ištikimybe. . .
(atkelta iš 3 psl.) 

pasaulio- Keliaujama atsirė - 
mus Į pasaulį. Krikščioniui lei- 
d ž i a m a būti ištikimam 
žemei ir ją branginti dėl 
meilės ir ištikimybės Dievui; 
pilnai Įmanoma tarnavimą pa
sauliui atlikti kaip tarnavimą 
Dievui. Žinoma, čia nereikia 
pamiršti pavojų, nepaskęsti pa
sauly; žmogus privalo pasaulio 
atsižadėjimą praktikuoti —tar
nauti tikrajam pasauliui, nauja
jam dangui ir naujajai žemei.

Tikrovė tiesiog prašosi žmo
gaus dabartrškumo. Labiausiai 
betgi krikščionim būtinas žmo
giškasis solidarumas ir gilesnis 
artimo supratimas. Pats Kris
taus broliavosi su visais žmo
nėmis ir buvo apčiuopiamas jų 
šventumo požymiuose. Tai ir 
sudaro pagrindinę krikščioniš
kąją laikyseną. Tikrasis dvasi
nis Bažnyčios gyvenimas yra 
bendruomeninis: liturgija ir ku
nigo maldos, žodžio skelbimas 
ir sakramentų dalijimas.

Taigi kalėdinės šventės tepa- 
kreipia mūsų mintis į tai, jog 
savuoju laiku Dievas yra da
vęs žemei gyvybės rasą, kuri 
čionykštį gyvenimą turi visiš
kai pakeisti. Filosofas Kierke- 
gaardas čia mum duoda pagrin
dinę mintį: 
džiasi būti pagimdytu ir tapti 
žmogumi, tai nėra tuščia idė
ja. Dievas neieško nuotykių. 
Ne, jeigu Jis tai daro, tai šis 
faktas yra Jo būsenos rimtu
mas. Ir rimtumas šiame rimtu
me vėl bus, kad kiekvienas 
apie tai turėtų susidaryti ati
tinkamą požiūrį”.

M. Matukas

tarpu Brieze prašęs, ar jis ne
galėtų paskambinti savo žmo
nai, kad ji praneštų Lietuvos 
pasiuntinybei Washingtone. 
Jam atsakyta, kad laidai iš Vi
gilant esą užimti (Pirmininkas 
Wayne Hays nuo savęs: o So
vietų pareigūnam buvo leista 
paskambint į Sovietų pasiunti
nybę Washingtone). Į Briezes 
argumentus ir siūlymus Eus
tis atsakęs: “Bob, aš negaliu jo 
gelbėti. Aš turiu vykdyti įsaky
mus”. Brieze matęs kapitono 
akyse ašaras, kai jis išdavė jū
rininką. (Globe gr. 9). (Paskiau 
Eustį matę žmonės pasakojo, 
kad jis “per savaitę pasenėjo 
bent dešimčia metų”. —Globe 
gr. 6).

Komisijoje gruodžio 9 porą 
valandų rūsčiai buvo sutiktas 
admirolo Bender liudijimas, 
kuriuo jis kaltę vertė Ellis, 
Brown, Eustis; jis padaręs tar
dymą ir juos atleidęs. Kongr- 
F. Bradford:' (‘Jūsų būstinė, o 
ne Bostonas kalta, kad nesiė
mė iniciatyvos” (Globe gr. 10). 
“Atrodo, kad jūsų įstaiga metė 
burtą, nesiimdama ryšio su 
valstybės departamentu” ( t.p.). 
O kai adm. Bender ėmėsi argu
mento: jei jūrininkas būtų šo
kęs į vandenį..., tai pirminin
kas Hays pareiškė: “Jūsų vy
rai, admirole, yra knygų pelės, 
ir niekas pats negalvoja. Nie
kas nesivadovauja savo gal
va”. Hays ir Fulton (Pa.) kriti
kavo adm- Bender surengtą in- 
vestigaciją, nes ji nesanti tei
sėta: jis pats esąs įveltas į nu
sikaltimą. Kai kurie reikalavo, 
kad pati pakrančių sargyba bū
tų išimta iš transporto depar
tamento ir perduota Navy, o 
pakrančių sargybos akademija 
uždaryta.

Kongreso investigacijos pra
džia pakrypo nenaudai Wash
ington©, kuris stengiasi atsako
mybę suversti mažesniem. Ko
ki bus galutiniai investigacijos 
padariniai — teks stebėti to
liau.

1
Kalėdų švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. J. KINTA, klebonas 
Kun. V. DABUŠIS

Paterson, N. J.
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Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų sulaukus 
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

Kun. JONAS J. SCHARNUS 
Kun. P. TOTORAITIS

ŠV. TREJYBES PARAPIJA
Newark, N. J.

SOPULINGOS DIEVO MOTINOS PARAPIJOS 
Kearny, N. J.

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių 
ir laimingii Naujų Metų

Kun. DOMININKAS POCIUS 
klebonas

Kun. R. TAMOŠIŪNAS
Kun. A. ŽEMEIKIS

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

Kun. V. KARALEVIČIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA

Jersey City, N. J.
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Šypsniai iš anapus sienos
Honorarai

— Kas Rusijoje nustato ho
norarus rašytojam?

— Jei kūrinys tinkamas — 
kompartija, jeigu ne — saugu- 

Kai Dievas lei- mo policija.
Lovos nereikalingos

Sakoma, kad Sovietų Rusijo
je nebebus gaminamos lovos, 
nes jos nebereikalingos. Miru
sieji miega kapuose, didvyriai 
— ant laurų, studentai — pa
mokose, žemdirbiai — ant šie
no, darbininkai — susirinki
muose, priešas — visiškai ne
miega, o partija — budi.

nant iki mokslo metų galo pri
statyti kokius nors išeito moks
lo pažymėjimą atstojančius do
kumentus. Pirmajai klasei bu
vo 5 mokiniai, antrajai — 8, 
trečiajai — 10, ketvirtajai — 
13. Tėvams pageidaujant, rug
sėjo 26 ir 27 d. buvo padaryti 
stojamieji egzaminai, per ku
riuos 11 pradinės mokyklos 
ketvirtojo skyriaus mokinių iš
laikė į pirmąją progimnazijos 
klasę, ir taip mažiausioji klasė 
virto didžiausiąja — net iš 
16 mokinių! Pirmojo trimestro 
gale jau mes turėjome 50 mo
kinių.

Tą pačią rugpiūčio 2 d. įvy- Ž 
ko mokinių tėvų susirinkimas. ? 
Buvo išrinktas tėvų komitetas: | 
pirmininkas — Pr. Puronas, iž- f 
dininkas — pik. J. Tumas, sek- f 
re torius — T. Valiukonis, na- | 
riai — V. Aleknavičienė ir A. f 
Gurinas. Dabar jau visi bendro- | 
mis jėgomis šokomės vieni 
tvarkyti patalpų, kiti ieškoti ra- 
šomosios medžiagos ir vadovė- | 
lių, treti meškerioti suolų, sta- 
lų bei lentų. Rezultatai tačiau | 
buvo menki"_  pavyko tik iš- 9
švarinti baraką, surast dvi tik- 
rai puikias rašomąsias lentas, 
na, ir pasiskolinti keletą suolų 
iš latvių bei lenkų stovyklinių 
mokyklų. Turėjo dar praeiti ga
na daug laiko, kol buvo aptik
ti rašomosios medžiagos šalti
niai (iš pradžių net ne Ingol- 
stadte, o Neuburge, vėliau tik 
vietoje), o dar ilgiau užtruko, 
kol susilaukėme pirmųjų ša
pirografuotų vadovėlių, o po 
jų jau spausdintų vadovėlių,
knygų, net profesinių žurnalų | 
ir įvairių mokymo priemonių.

Tačiau mokslas rugpiūčio 6 
d. neprasidėjo. Prieš pat moks
lo pradžią keletas lietuvių ap
sirgo vidurių šiltine, ir UN- 
RRA’os įsakymu neribotam lai
kui turėjo užsidaryti vaikų dar
želis, pradinė mokykla ir dar 
nepradėjusi veikti progimnazi
ja. Gavome nelauktų atostogų, 
net iki rugpiūčio 29 dienos, 
bet mokslą iš tiesų pradėjome 
tik rugsėjo 10 d. Per tą laiką 
mokiniai, tėvų padedami, pa
grindinai apšvarino mokyklos 
patalpas ir kvartalą, sutvarkė 
klases (šituo darbu dar jiems 
teko ilgokai užsiimti, nes pir
masis sargas pavyko gauti tik 
rugsėjo mėn. gale, o antrasis 
tik gruodžio menesyje), buvo 
atgabenta rašomosios medžia
gos, na, ir buvo atliktos pro
gimnazijos krikštynos!

Mintis krikšto kilo valdybo
je, kuri ieškojo būdų įtraukti 
Ingolstadto UNRRA’os vadovy
bę į lietuvių tremtinių stovyk
lini gyvenimą ir gauti šiokios 
tokios paramos kultūrinei veik
lai. Žinoma, mes tokiam reika
lui noriai pritarėme. Pasikrikš- 
tinome rugsėjo 8 d. ir, ano
mis sąlygomis, labai iškilmin- £ 
gai. Turėjome net dvi poras T 
krikšto tėvų: UNRRA’os direk- £ 
torių pik. Watson ir jo sekre- f 
tore lietuvę p. Žilinskienę, mo- į 
kyt. V- Gruzdienę ir tėvų komi- £ 
teto atstovą pik. J. Tumą. 11 £ 
vai. 30 min. kapelionas dr. kun.
J. Mockus pašventino mokyklą ‘ 
ir pavadino ją gramozdišku 
vardu — Ingolstadto Lietuvių J . 
Vinco Kudirkos Vardo Viduri
niąja Mokykla. čia pat pasvei
kino naujagimę iš Eichstaetto 
atvykęs tos vietos lietuvių 
tremtinių gimnazijos inspekto-

«

! -ii
i ti
i 
i

f
1 
i i i

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

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS
Elizabeth, N. J.

Kristaus gimimo šventėj
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 

ir Darbininko skaitytojams linki

Kun. A. MATULIS

’ Bayonne, N. J.

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.■II
1 .. -. •

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
nuoširdžiai linki

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. STASYS RAILA

Reikalų vedėjas

i

rius p. Liulevičius. Po to, kai * 
tėvų ir visuomenės būrelis ap- * 
žiūrėjo patalpas, prabilo ir pik. f 
Watson, pažadėdamas globoti ir f 
remti lietuvius, tačiau progim
nazija iš jo to tik ir tesusilaukė. 
Antra vertus, jo viešpatavimo 
laikas buvo neilgas, ir po po
ros mėnesių jo vietą užėmė jo 
padėjėjas kanadietis p- Dawid- 
son. Krikštytas! tačiau nebuvo 
veltui — turbūt, buvo pataiky
ta į tėviškus tėvų komiteto 
jausmus ir ateityje bent iš jų 
mes susilaukėme labai daug pa
ramos.

(Bus daugiau)
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BALFO CENTRAS linki džiugių ir dvasiniai pakilių ( 
Kristaus gimimo švenčių ir Jo palaima pripildytų Naujų- ? 
jų Metų visiems šalpos darbo kūrėjams, globėjams ir Į 
ugdytojams. į

KUN. P. GEISČIŪNAS
Balįo reikalų vedėjas
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Visus mielus draugus ir pacientus Kalėdų Švenčių 
ir Naujųjų proga nuoširdžiai sveikina, linkėdami sėk

mės ir visokeriopos laimės

DR. VACLOVAS PAPROCKAS 
su žmona

1
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1970 tn., gruodžio 23 d., no. 83 DARBININKAI S

Minėjo Steigia seimą
Cleveland© Alto skyrius 

gruodžio 13 Šv. Jurgio parapi
jos salėj surengė nepriklauso
mos Lietuvos Steigiamojo Sei
mo penkiasdešimt metų sukak
ties minėjimą. Tuoj po pa
maldų jį atidaręs, valdybos pir
mininkas A- Pautienis pakvie
tė liet, krikščionių demokratų 
s-gos pirm. A. Kasulaitį pada
ryti pranešimą apie gruodžio 
5-6 Chicagoje įvykusį Vilko sei
mą. Šiam seimui savo ant
spaudą dėjęs Karolio bei Algir
do Bražinskų pabėgimas ir Si
mo Kudirkos išdavimas rusam. 
Šiaipjau seimas nei nieko di-

CLEVELAND, OHIO

delio, nei nieko naujo nenuta
ręs, net patys nutarimai nebu
vo paskaityti. Visi pranešimai 
seime buvę geri, ypačiai gi det- 
roitiškio dr. K. Karvelio. Tik 
JAV LB v-bos vicepirm. A. Ge- 
čio pranešimas buvęs kontro
versinis. Tačiau nebuvo pasa
kyta, kuo ta “kontroversija” 
pranešime .pasireiškė. Apskri
tai, Vlikas dirbąs didelius ir 
svarbius darbus.

Toliau A- Klimas pasakojo 
Steigiamojo Seimo atsimini
mus. Jis nebuvęs šio seimo na-

PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Balfo veikla

Balfo 52-sis skyrius Phila- 
delphijoje yra sudaręs naują 
valdybą: pirmininkas, — Juozas 
Lukas, I vicepirm. — kun. Ka-

Nąuįę metę sutikimas -
Lietuvių Muzikinio Klubo vai 

dyba kviečia visus į Naujų Me
tų sutikimą gruodžio 31. Pobū
vis su geru orkestru ir turtių

rys, tik stenogramų redakto
rius, tad turėjęs progą iš ar
čiau viską stebėti. Žmonės sei
mo laukę, jo rinkimuose gau
siai dalyvavę, daugumą gavęs 
krikščionių demokratų blokas. 
Seimo atidarymo diena buvusi 
graži, o kad galėtų daugiau 
žmonių stebėti, atidarymas įvy
kęs teatro rūmuose. Kalbėjęs 
prez. A. Smetona, laikinąjį 
prezidiumą sudariusios mote
rys — vyr. amžiaus seimo at
stovė G. Petkevičaitė pirminin
kavo, jauniausiojo amžiaus at
stovė O. Muraškaitė sekretoria
vo. Seimo įvykdyta žemės re
forma sukūrė “daug 'smulkių 
ūkelių, kuriuose žmonės turėjo 
nepaprastą laimę”. Energin - 
giausias seimo atstovas buvęs 
kun. Mykolas Krupavičius — 
vieną kartą atsiminimų pasako
toją jis susitikęs mieste ir, jį 
ne tik užkalbinęs, bet ir savo 
ranką jam ant peties uždėjęs.

Los Angeles demonstracijose kalba prof. dr. A. Avižienis, vienas iš uoliausių demonstracijų organidatorių.
Nuotr. L.. Kanto

[iš visur
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— Lietuvių Teisininkę Drau
gijos naują valdybą sudaro: 
pirm. Mečys Mackevičius, vice
pirm. Algirdas Budreckas, ant- 
nas vicepirm. Vyt. Račkaus
kas, ižd- Ona Tamulevičienė, 
sekr. Jonas Talalas, nariai Jo
nas Vasaitis ir Felicijonas 
Gaudušas.

— Povilas Debesis puikiai 
atliko jam pavestą solo parti
ją Verdi operoj ‘Traviata’ Uru
gvajaus valstybiniam teatre. 
P. Debesis taip pat yra okteto 
“Viesulo” praktiškasis meno 
patarėjas.

— Zuzana Valadkaitė Monte
video mieste, Urugvajaus Lie
tuvių Kultūros draugijos salė
je, specialiai tos draugijos pa
kviesta, turėjo puikų koncertą. 
Jai akomponavo pianistė Tere
sė Drobniewski de Nodzelews- 
ki.

— Kanados Lietuviu Gydy-
jetonas Sakalauskas, II vicepir- 
min. (spaudai ir informacijai) 
— Kazimieras Čikotas, sek
retorė —Irena Matonienė, iž
dininkas — Henrikas Misliaus- 
kas.

Išsiuntinėta arti vienuolikos 
šimtų laiškų su grąžinimo vo
keliais, prašant aukų vargstan
čių lietuvių paramai. Daugiau 
apgyventuose lietuvių rajonuo
se aukom asmeniškai rinkti 
valdyba paskyrė rinkėjus.

Piniginiam aukų vajui ei
nant prie galo, valdyba malo
niai prašo visus, kurių rinkė
jai neaplankė, savo auką pa
siųsti paštu arba asmeniškai i- 
teikti valdybos nariam.

Pavasarį numatoma surengti 
Balfo banketą visiem aukoto
jam ir aukų rinkėjam pagerbti.

Svečiai iš New Yorko
Philadelphijos Vilties choras 

gruodžio 5 Lithuanian Music 
Hall salėje surengė New Yor
ko vyrų choro koncertą. Šis 
choras, vadovaujamas Vytauto 
Strolios, maloniai nuteikė pub
liką savo įvairiu ir kruopščiai 
paruoštu repertuaru.

Chorui akomponavo žinoma 
pianistė Aldona Kepalaitė- Pro
gramą pranešinėjo Nijolė Balt- 
rulionienė. Koncertą paįvairino 
Vilties choro valdybos pirmi
ninkas Vincas Šalčiūnas, pade
klamuodamas Maironio baladę 
“Čičinskas”.

Philadelphijos ir jos apylin
kių visuomenė, suprasdama ir 
vertindama lietuviškos dainos 
reikšmę ir chorų darbą, į šį 
koncertą gausiai atsilankė.

Po programos, pasilinksmini
mo metu, įvyko loterija, kurios 
pagrindinis laimikis buvo dai
lininkės Elenos Kepalaitės pa
veikslas. Laimingą bilietą iš
traukė ilgametė Vilties choro 
dalyvė Laima Tvarkūnaitė.

Koncerto pelnas skiriamas 
Vilties choro kelionei į dainų 
šventę.

gu bufetu prasidės 8 vai. va
karo Lithuanian Music Hall di
džiojoj salėj.

Vaikę eglutė
Vinco Krėvės vardo LB šeš

tadieninės mokyklos eglutė— 
parengimas su programa ir Ka
lėdų Seneliu įvyks 1971 sau
sio 3, sekmadienį, 4 vai. po
piet, Šv. Andriejaus parapijos 
salėje. Visuomenė maloniai 
kviečiama atvykti į šią vaikų 
šventę, pasidžiaugti mokinių 
sugebėjimais ir paremti mokyk
los iždą.

Rezoliucija JAV prezidentui
Šv, Kazimiero seselių rėmė

jų 33-ji kuopa Philadelphijoje 
gruodžio 6 surengė savo šešio
liktąjį metinį banketą-

Šiame bankete išsamų prane
šimą apie lietuvio jūrininko— 
Simo Kudirkos bylą padarė ad
vokatas Anthony Novasitis (No- 
vasaitis), naujosios LB centro 
valdybos vienas iš vicepirminin
kų. Po jo pranešimo buvo pa
siūlyta tuo reikalu pasiųsti re
zoliuciją prezidentui Nixonui. 
Rezoliucija ten pat buvo sure
daguota advokatų S. Mankaus 
ir A. Novasaičio ir pasirašyta 
350 banketo dalyvių.

Staigi mirtis
Gruodžio 4 staiga mirė a.a. 

Antanas Impolėnas, nepriklau
somos Lietuvos kariuomenės 
majoras. Su jo mirtimi Phila
delphijos ir jos apylinkių lie
tuviai neteko energingo, pasi- 
šventusio veikėjo ir tauraus lie
tuvio.

Reikšdama savo liūdesį ir 
pagarbą, šalia mišių aukų ir 
vainikų, velionies šviesiam at
minimui visuomenė suaukojo 
386 dol., skiriamų lietuviškiem 
reikalam (Lietuvių Fondui, Ka
rio žurnalui, Tautos Fondui ir 
Dirvos laikraščiui).

Velionies našlei Bronei Im- 
polėnienei, dukrom Danutei ir 
Mildai su šeimomis ir visiem 
artimiesiem reiškiama visų lie
tuvių gili užuojauta. S.M.J

Paskaitą apie seimą skaitė iš 
New Yorko atskridęs prel. Jo
nas Balkūnas- Išgirdom, kad jo 
brolis buvo išėjęs Lietuvos ka
ro mokyklą, o motina tarnavo 
karo ligoninėj slauge. Pats pa
skaitininkas buvęs jaunylis, 
tad negalėjęs dar balsuoti. Ke
lius nepriklausomai Lietuvai 
tiesę vysk. Valančius, J. Basa
navičius su savo “Aušra”, V. 
Kudirka su “Varpu”, kunigų 
leidžiama “Apžvalga”, J. Tumo 
Vaižganto “Tėvynės Sargas”, 
vėliau “Darbininkų Balsas”, 
“Vilniaus Žinios” ir kt. laikraš
čiai. Svarbų vaidmenį turėjo 
susikūrusios lietuvių partijos, 
pirmieji socialdemokratai, pas
kutinieji krikščionys demokra
tai. Politinę sąmonę brandino 
Didysis Vilniaus Seimas, lietu
vių atstovai Rusijos dūmoje, 
1905 metų revoliucija, paga
liau 1917 metų konferencija, 
Lietuvos Taryba, paskelbusi 
1918 vasario 16 nepriklauso
mybės, atstatymo aktą. Toliau 
prasidėjęs jau nepriklausomas 
valstybinis gyvenimas: buvo su

daryta vyriausybė, išrinktas 
prezidentas, 1920 įvykdyti stei
giamojo seimo rinkimai. Stei
giamasis gi seimas priėmė 
konstituciją, žemės reformos į- 
jštatymą, įvedė savą valiutą 
ir t.t- Seimo rinkimuose daly
vavę daug balsuotojų, rinkimai 
buvę vykdomi apygardomis. 
Labai daug Lietuvai padėjo A- 
merikos lietuviai, steigdami sa
vo tarybas, fondus, paskelbda
mi lietuviu diena.

Minėjimas užtruko apie va
landą. Žinoma, buvo jame pa
sakyta ir daugiau kiekvienam 
lietuviui svarbių bei žinotinų 
minčių, bet jūsų koresponden
tas jas ne visas suspėjo pasižy
mėti. Svarbiausiosios tikrai yra 
perduotos. Pabaigoj visi sugie
dojo tautos himną, taip pat gro
jamą pro garsintuvą ir iš 
plokštelės. Maža bėda, kad sa
lės giedojimas ir plokštelės me
lodija nesutapo. Tai tik pailius
travo kartaįs pasitaikančius ir 
mūsų visuomeninio gyvenimo 
nesutarimus. P-tis

tuvių mokyklos, pamatyti, ką 
parodys jauniausieji Hartfordo 
lietuviukai.

Gruodžio 31 L.A.P. klubas sa
vo didžiojoj salėj rengia tradici
nį Naujų Metų sutikimą. Pra
džia 9 vai. vak. Bus gera vaka
rienė, orkestras. įėjimo auka 
7.50 dol-

Jonas Bernotas

HARTFORD, CONN.

į
LIETUVOS KARIUOMENES KŪRĖJŲ-SAVANORIŲ 

SĄJUNGOS CENTRO VALDYBOS
ŠVENČIŲ PASVEIKINIMAS J

£

| Mieli laisves kovy broliai ’
Laiko tėkmėje artėjame į Naujuosius 1971-sius Metus, ’ 

praeičiai palikdami senuosius 1970-sius. Su širdgėla tenka a 
konstatuoti, kad ir pastarieji metai mums nebuvo palan- ii

* kūs ir mūsų retos gretos tapo dar labiau praretintos, Ap- i
* gailestaudami prisimename tuos Lietuvos laisvės kovų j 
£ draugus, kuriuos pereituose metuose Praamžius išrovė iš j
r gyvųjų tarpo. Tai amžinos atminties kūrėjai-savanoriai, į 
£ mūsų sąjungos nariai: Vaclovas Alksninis, Petras Asaus- | 

kas, Simas Narušis, Juozas Sabaliauskas, Juozas Šarūnas | 
ir Sergėjus Reutas. Jų atliktieji garbingi žygiai gyvųjų i 
draugų tarpe ilgą laiką bus su pagarba minimi, o jų šei- i 

r moms ir artimiesiems šiuo reiškiame gilią ir nuoširdžią | 
į. užuojautą.

Kalėdų Švenčių ir Naujųjų Metų proga Centro Valdyba | 
i siunčia visiems sąjungos nariams ir jų šeimoms nuoširdų | 
f ir šventišką pasveikinimą ir geriausius Inkėjimus asmeniš- | 
t kos laimės, stiprios sveikatos ir ilgą amžių sveikiems su- | 
r laukti tekančios aušros prisikėlimui, iš sunkios rusų oku- | 
£ pacinės priespaudos, laisvam ir nepriklausomam gyveni- 3 
£ mui, mūsų Tėvynei Lietuvai. į
? CENTRO VALDYJBA:
f Pirm. Jonas Švedas, vicepirm. Leonas Balzaras, j
> sekr. Matas Klikna, kasininkas Juozas Vilutis J

ir valdybos narys Kostas Karoblis. 2
* Chicaga, 1970 gruodžio 4.

Gubernatorius John Dempsey 
apie Antaną Ustjanauską

Hartforde veikia The Hund
red Club of Connecticut, Inc- 
Klubo steigėjas ir vykdomasis 
sekretorius yra Antanas Ust- 
janauskas. Klubo trečioji me
tinė vakarienė buvo Statler 
Hilton viešbutyje. Vakarienė
je dalyvavo žymių svečių iš ki
tų valstybių, Conn, gubernato
rius John N. Dempsey ir lietu
viam gerai žinomas senatorius 
Thomas J. Dodd.

Susirinkimui pirmininkavo 
valstybės prokuroras Robert 
K. Killian, kuris, pasibaigus va
karienei, pakvietė žodį tarti 
klubo pirmininką, buvusį mies
to burmistrą George B. Kinsel
la. Šis trumpai apžvelgė klubo 
istoriją ir pažymėjo, kad orga
nizaciją užaugino tik Antanas 
Ustjanauskas, kuris buvo klu
bo steigėjas ir dabar yra vyk
domasis sekretorius.

Po jo pranešimą darė Anta
nas Ustjanauskas. Paaiškėjo, 
kad šiemet, eidami savo pa
reigas, žuvo keturi gaisrinin
kai ir policininkai- Tai yra ne
didelis skaičius. Praeitais me
tais žuvo 11. Nuo klubo įsistei- 
gimo iš viso sušelpta . 22 našlės 
su 47 vaikais. Pagal klubo nuo
status kiekviena našlė per 24 
valandas nuo vyro mirties gau
na tūkstantį dolerių būtinoms 
išlaidoms padengti. Vėliau pa
šalpa didinama iki dešiirities 
tūkstančių dolerių.

Šiuo metu klubas turi 325 na. 
rius, kurių kiekvienas moka po 
250 dol. metinio mokesčio.

Gubern. John N. Dempsey 
papasakojo, kaip prieš trejetą 
metų pas jį atėjo Antanas Ust
janauskas ir paprašė, kad jis 
sutiktų būti klubo garbės na
riu. Ir Ustjanauskas įvykdė 
savo sumanymą — jis išaugino 
klubą iki tokio lygio, kad kiek

vienas gali džiaugtis, jam pri
klausydamas. O tai tikrai jau 
didelis nuopelnas.

Senatorius Thomas J. Dodd, 
kuris prieš tai specialiame pra
nešime rašė, kad atvyksta pa
gerbti savo artimo draugo An
tano Ustjanausko, savo gražio
je kalboje iškėlė klubo vertę. 
Toks klubas stiprina policinin
kų ir gaisrininkų moralę, nes 
jiem dabar dirbti reikia tikrai 
sunkiose sąlygose- Baigdamas 
senatorius pažymėjo, jog esą 
tikrai džiugu, kad šią garbingą 
organizaciją įsteigė lietuvis imi
grantas.

Rinkiminei komisijai pasiū
lius, nauju pirmininku buvo 
patvirtintas Ralph A. Hart — 
The Heublein korporacijos ta
rybos pirmininkas, vicepirmi
ninku Joseph P. Burns — pre
kybos rūmų tarybos pirminin
kas. Jiedu abu yra prez. Nixo- 
no patarėjai. Kiti pareigūnai ir 
direktoriai pasiliko tie patys.

Ta pačia proga buvo praneš
ta, kad JAV viceprezidentas 
Spiro Agnew sutiko būti klu
bo garbės nariu.

Susirinkime, įskaitant sve
čius, dalyvavo 400 žmonių.

Čikas

Tėv, dr. Viktoras Gidžiūnas, 
O.F.M., lankėsi Hartforde. Jis 
aplankė parapiją, lietuviškas 
šeimas, šiaip jau pažįstamus, 
supažindino visus su pranciš
konų kultūrine veikla ir savo 
numatytais darbais ir ta proga 
rinko aukas statomam Kultū
ros Židiniui.

Liet. Piliečiu klubas paminė
jo 60 metų veiklos sukaktį. 
Ta proga gruodžio 12 buvo kon
certas ir banketas klubo salė
je. Koncertinę programą atliko 
’Aido choras, kuriam vadovau
ja muzikas Jurgis Petkaitis. 
Tuo metu pasitaikė sniego pū
gos, tai daug lietuvių pasiliko 
namie. Į banketą atsilankė 130. 
Jei būtų buvęs oras palankus, 
tikrai būtų buvę dvigubai dau
giau svečių.

Naujuosius Metus ruošia - 
mės sutikti iškilmingai. Čia yra 
Conn, valstybės sostinė, tai 
daug kas pasikeis su naujais 
metais. Turėsime naują guber
natorių respublikoną ir Hart
fordo miesto burmistrą, taip 
pat respublikoną, bet valstijos 
seimelyje daugumą sudaro de
mokratai.

Jau laikas pagerbt visiem ge
rai pažįstamą, daug lietuviškai 
bendruomenei nusipelniusį A. 
Dragūnevičių. Jis vadovauja lie
tuviškai radijo valandėlei ir jau 
20 metų nuoširdžiai reiš
kiasi lietuviškoje mūsų koloni
joje. — VMK

Los Angeles, CaliL
Praeitame Darbininko nume

ryje buvo aprašytos demonstra
cijos Los Angeles, Calif. Čia 
papildome kai kuriom smulk
menom.

Prieš demonstracijas lapkri
čio 30 buvo sušauktas bendras 
posėdis. Dalyvavo Alto, studen
tų ir Bendruomenės atstovai. 
Buvo sutarta rengti demonstra
cijas, pirmininku išrinktas 
Vietnamo karo veteranas Uo
gintas Kubilius.

Demonstracijos buvo pradė
tos gruodžio 1 ir baigtos gruo
džio 5. Gi gruodžio 7 vakarą 
įvyko kitos demonstracijos prie 
sovietinio prekinio laivo — 
Gavriil Derzhavin, kuris iškro
vė prekes San Petro uoste. 
Ten nuvažiavo lietuviai su 30 
plakatų ir dviem sovietų vėlia
vom, kurios buvo sudegintos 
laivo tarnautojams stebint. Šis 
piketavimas buvo padarytas 
be policijos ir miesto leidimo. 
Policija buvo užpuolusi demon
strantus, bet, paaiškinus, kad 
bus deginama tik sovietų vė
liava, nieko nebedarė ir ne
draudė piketuoti.
Lietuvių demonstracijos- rado 

didelį pritarimą amerikiečių 
tarpe, demonstracijas . plačiai 
parodė televizija, aprašė laik
raščiai. Pastarieji įvykiai ati
darė akis ir nevienam pradėju
siam komunistuoti lietuviui. -

(K-L.)

— Amerikos Lietuvių T a - 
rybos naujoji valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirmi
ninkas dr. K. Bobelis, vicepir
mininkai T. Blinstrubas, P- 
Dargis, dr. J. Valaitis, dr. K. 
Šidlauskas, St. Vepštas, sekre
torius dr. V. Šimaitis, iždinin
kas M. Vaidyla, jo pavad. teis. 
J. Žuris, protokolų sekretorius 
V. Mažeika, finansų sekreto
rius J. Skorubskas-

— Prel. dr. L. J. Mendelis, 
lietuvių Šv. Alfonso parapijos 
klebonas Baltimore, Md., savo 
kalėdiniame laiške sveikina pa
rapijos tikinčiuosius, novenos 
dalyvius ir geraširdžius “Kalė
dų Raupsuotųjų Fondo” auko
tojus. Jis primena, kad “jau 
20 metų praėjo nuo to pirmojo 
advento, kuris buvo skirtas rin
kimui aukų nelaimingiesiem 
pasaulio raupsuotiesiem. Ta
me laikotarpyje buvo surinkta 
virš 200 tūkstančių dolerių 
tiem vargšam, kurių pasaulyje 
yra apie 15 milijonų ... Mano 
gruodžio mėn. alga kasmet yra 
skiriama “Raupsuotųjų Fon
dui”. Praeitų metų gruodžio 31, 
prel. L- Mendelis “Raupsuotų
jų Fondui” pasiuntė 25,0 0 0 
dol., kurie buvo suaukoti dos
niųjų šv. Alfonso bažnyčios 
lankytojų.

Lituanistinės mokyklos eglutė 
ir Nauję Metę sutikimas

Gruodžio 27, sekmadienį, 3 
vai. popiet L.A.P. klubo salėje, 
227 Lawrence St-, Hartford, 
Conn., Lituanistinės mokyklos 
tėvų komitetas ir mokytojai 
rengia Kalėdų eglutę. Bus įdo
mi programa. Kalėdų senelis 
atneš vaikučiam dovanėlių.

Šiais mokslo metais lituanis
tinėje mokykloje veikia trys 
skyriai ir vaikų darželis, dirba 
keturios mokytojos.

Hartfordo ir apylinkių lietu
viai prašomi atsivesti savo vai
kučius, kad ir nelankančius lie

LIETUVOS KANKINIŲ 
PAMINKLAS

Šv. Petro bazilikoje Romoje 
kalbės pasauliui ilgus amžius.

Aukodami šiam paminklui palikime ateičiai jo kūrėjų 
tarpe savo ir savųjų vardus.

Laiko liko nedaug, ši proga niekad nepasikartos.
Aukas siųskite:

LITHUANIAN MARTYRS’ 
CHAPEL FUND 

2701 West 68th Street 
Chicago, Ill. 60629

toję sąjungos valdybą sudaro: 
pirm. dr. A- Užupienė-Lukienė, 
vicepirm. dr. St. Pacevičius, dr. 
A- Saikus, ižd. dr. S. Kazlaus
kas, sekr. dr. A. Balsys.

— Lietuvos žemėlapio reda
gavimo darbas, po eilės metų 
triūso, artėja prie pabaigos. 
Geografai, kalbininkai ir visi, 
norį sulaukti galimai teisin
gesnio ir tikslesnio žemėlapio, 
kviečiami talkon. Kreiptis: Al
girdas Gustaitis, 1207 N. Det
roit St., Los Angeles, Calif. 
90046. Pageidaujami praneši
mai apie ruošiamus kitokius 
Lietuvos žemėlapius.

— Lietuviu Filatelistu drau
gija, Chicagoj suruošusi 14-tą 
pašto ženklų parodą Steigiamo
jo Seimo 50 metų sukakties mi
nėjimo proga, prisiuntė Darbi
ninkui padėkos diplomą už tal
ką organizuojant šią parodą.

— Baltas per 25 veiklos me
tus turėjo pajamų viso 2,965, 
420 dol. Jų iš JAV valdžios 
gauta 839,725 dol-, iš Ameri
kos katalikų vyskupato 126, 
450 dol., pačių lietuvių suauko
ta 1,999,245 dol. Be to, Baltas 
gavo maisto, drabužių ir kitų 
gėrybių, kurių vertė 4,885,119 
dol. Visa tai buvo išdalinta pa
šalpos reikalingiem žmonėm.

— Vydūno Fondo valdyba 
prašo padėti doktorantui, ra
šančiam disertaciją, apie dr. 
Vydūno literatūrinį palikimą. 
Kas turėtų dr. Vydūno straips
niu, rankraščiu ar nuotraukų, 
prašomi paskolinti perfotogra
fuoti ar perleisti Fondo valdy
bai. Už išlaidas bus atsilygin
ta. Kreiptis: Vydūnas Youth 
Fund. Inc. — Vyt. Mikūnas, 
3425 W. 73rd St., Chicago, HI- 
60629.

— Adelaidės lietuvių parapi
ja didžiuojasi nauju moderniš
ku altoriumi šv. Kazimiero kop
lyčioj. Altorius atsiėjo per 
2,000 dol. Tai yra vienintelė 
lietuviam priklausanti bažny
čia Australijoj. Kitose lietu
vių kolonijose tenka melstis ki
tataučių administruojamose 
bažnyčiose.

— Hamiltono Lietuvių Bend
ruomenės apylinkės valdyba 
Naujų metų sutikimą rengia 
Jaunimo centre.

— Miuncheno tautiniu šo
kių grupė šoko svetimšalių pa
bėgėlių 25 m. Vokietijoj minė
jime. Apie jos estetinį pasiro
dymą palankiai atsiliepė vokie
čių spauda- Šioj grupėj daly
vauja: J. Barasaitė, A. Gelžiny- 
tė, V. Hermanaitė, K. ir R. Pau- 
liukevičiūtės, R. Ruseckaitė, 
L. Veršelytė

— Dr. Elena .. Armanienė 
Baltimorėje gavo teisių dakta
rės laipsnį. Taip ji dabar turi 
Europos ir JAV doktoratus.

— Slidinėjimo savaitgalis 
yra rengiamas ateitininkų sen
draugių sausio 23-24 Vermonto 
kalnuose. Kviečiami sendrau
giai ir taip pat vyresnieji stu
dentai ateitininkai. Numatą da
lyvauti prašomi registruotis pas 
P. Baltakį, 7802 Temple St., 
Adelphi, Md. 20783.



j Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių į 
| ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau * 
i gams ir pažįstamiems linki

1 Dr. Juozas Dicpinigaitis

DARBININKAS 1970 m., gruodžio 23 d., no. 83
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LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
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Wny Christmas £

Merry Christmas 
To All

L. SCHERTZER 
TRUCKING

1201 East Broad Street 
Elizabeth 

New Jersey 
Call —

« 201-355-6660 v ,

iIJ:
I

MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENE

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

MOTERŲ 
VIENYBES

I
I'

III
Smapper Inn
On Connetquot River 

Excellent food 
Restful atmosphere 

Dining Room 
Terrace and Gardens

§ George Rommer Prop,
j Call 516 LT 9-0248

a 
valdyba ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų I 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų. $

1

| MOTERŲ SĄJUNGOS 29-sios KUOPOS VALDYBA
$ ir narės sveikina Apreiškimo parapijos globėją kleboną kun. 
£ J. Aleksiūną, dvasios vadą A. Račkauską bei kitus kunigus, 
$ tėvus Pranciškonus, visas sąjungietes Šv. Kalėdų proga ir 
$ linki visiems sėkmingų Naujų Metų!
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, Linksmzt šv. Kalėdit ir laimingii Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems

I PULCHERIJA TURULIENE

I
i 
I 
I 
1
i I 
l

&
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Statybininkas A. ARMONAS ir šeima
Robert Lenox Rd. Eatons Neck, L.I. Northport, N. Y. 

Tel. 516 AN 1-2864
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STEPHEN AROMISKIS
(ARMAKAUSKAS)

Graborius Balsamuotojas • Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.
Tel. EVergreen 7-4335

i

.ėBrooklyn, N. Y. |
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MATTHEW P. BALLAS
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager
6G0
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PAUL MAR 
WIRE COMPANY f '"C.
260 Norman Avenue

4 Brooklyn, N.Y.
| Call 212 EV 9-0236

! HONG LUCK
į RESTAURANT

Gourmet’s Delight 
Cocktail Lunch

Businessmen’s Lunch 
; Credit Cards accepted

Open 7 days a week 
360 West Route 59

= Nanuet, N.Y. — (914) NA 3-3964-5

...  . . . . „ J

ADRIAN
Bake Shop
Adrian is the Best 
in Cakes—in both 

Quality and Quantity. 
You get the most for 

your money.
HO 4-7444 

214-18 73rd Avenue 
BAYSIDE, 
New York

ATLANTIC
Savings and Loan

Association
LEONARD D. O’BRIEN, 

President
175 Remsen Street 

Brooklyn, N.Y.
TR 5-5461
Insured by 

Federal Savings and Loan 
Insurance Corp.

The New
LAMP POST
Nothing is the Same 

but the Name 
Smorgasbord 

every Mon. 11:30 to 2:00 
Luncheons and dinners 

served daily, 
private room for showers, 

bachelor parties. 
Wed., Fri. and Saturday 

Live Entertainment. 
495 Saddle River Rd. 
Saddle Brook, N.J. 

(201) 843-5656
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EMMONS BAY 
MARINA

3166 Emmons Ave Brooklyn 
Introducing the new Bengei 

By Tiger Craft 
Call 934-6982

JOHN V. McATEER 
INC.

7516 3rd AVENUE 
Brooklyn, N.Y.

CALL — 
SH 8-3734

For the Finest of Flowers

PIONEER
SAVINGS

Kristaus Gimimo Šventėje
maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus,

f. rėmėjus, bičiulius, draugus ir Ix'nchadarbius

. JOKŪBAS J. STUKAS
*
ft
ft
ft

•ft! 
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Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

LITAS Investing Corp., Inc

Tel. OR 4-3930

&

ft'

Savings Bank
Edgar T. Hussey, President 

Your Community 
Savings Bank 

Manhattan—390 Avenue of 
Americas, main office: 

OR 7-2700 
165 Varick Street 

116 Seventh Ave South 
Brooklyn—Broadway at 

Vernon - Myrtle Ave at Clinton 
Flatbush Ave at Kings Hwy 

Nassau 1693 Hempstead 
Turnpike Elmont

SKI HOUSE

SKI CLOTHING
AND

EQUIPMENT
Also 

Reasonable 
Weekend Rentals 

Authorized Hart Dealer 
- Route 22 & 312 

BREWSTER, N.Y. 
(914)279-3100

FLUSHING
SAVINGS

BANK
Working with you 

for your community 
Main Office — 

137-77 Northern Blvd. 
Broadway-Flushing office

159-18 Northern Blvd. 
Member Federal Deposit 

Insurance Corp.
George Byrnes Pres.
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Grand Street Brooklyn 11, N. Y. |
STagg 2-5043 JILLY’S WEST

Linksmu Švenčių!

JUOZAS GARSZVA

231 Bedford Avenue
GRABORIUS - BALZAMUOTOJAS

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 8-9770

Linksmų Švenčių linki visiems pirkėjams

S & G MEAT MARKET
Lietuviškų valgių krautuvių vardu

and LOAN
Association

Formerly

THE EAST BKLYN 
SAVINGS and LOAN 

ASSOCIATION 
Main Office:

1012 Gates Ave Bklyn 
(near Broadway) 

Penn Hall Plaza Office 
1111 Penn Ave Brooklyn 
Kings Highway Office 
1402 Kings Highway

Telephone 455-1800

ROOSEVELT
SAVINGS BANK
Main Office 1024 Gates Ave 
at Broadway Bklyn 11221 

Marine Park Office Ave U at 
Nostrand Ave Bklyn - 11229

Howard Beach Office 
156-08 Cross Bky Blvd 

Queens N.Y. 11414 
Union Turnpike Office 

Union Turnpike & Springfield 
Blvd. Queens 11364 

Massapequa Park Office 
Bar Harbour Shopping Center 

Massapequa Park L.I. 
In Nassau call 516—541-0200 

Member F.D.I.C.

WIENERWALD

s.......... ___ _ ... ____ .... f
ft . ' ft

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
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PAINTING & DECORATING CO
Vladas Vasikauskas - Jonas Bačianskas - Petras Pagojus

102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 7-1286

ft:

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ ft:

E. & G. WITKUS PHARMACY
DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

ft
f

I
* ft

ft
441 Graham Ave. (bet. Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y. § 

ft 389-2544. - I
ft • • »i 
& ft:
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BARLOWE

presents j
LOU CADDY & the PANICS ’ 
every Mon Wed Fri Sat Sun

9 PM to 3 AM. 
Every Thursday Susan Shaw 

and Al Loring Revue 
Music for listening & dancing 

363 Lakeview Ave.
Clifton
Corner East 7th Street 

Near Crooks Ave. 
Paterson-Clifton Borderline 
Reserve now įor New Year’s 

Eve and Yule Parties!

772-9850

■r
•i

r

Furniture Corporation 
Distinct Period and 
Modern Furniture 

4 floors of 
furniture and accessories 
bedrooms, living rooms 

dining rooms 
occasional furniture 
Free shop at home 
decorator service 

Easy terms 
Master Charge accepted 
530 86th Street,Bklyn 

Bet. 5th Ave & Ft. Hamilton 
Pkway, Bay Ridge

f
T 
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For a Merry Christmas 
and New Year’s Parties 

Make Your 
Reservations Today! 

Party facilities 
to 50 persons. 

Complete Luncheon 
or Dinner from

Call Rudy, 897-3035 
97-11 Queens Blvd.

Rego Park
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Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

WINTER GARDEN TAVERN, Inc.
VYTAUTAS BELECKAS, 

savininkas
1883 MADISON STREET, BROOKLYN 27, N. Y.

EVergreen 2-9586

I i 
f1
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
Silver Bell Baking Co.

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

Vestuvėms ir pokyliams tortai
36-38-40 STAGG ST. BROOKLYN 6, N. Y. ■

Telefonas: STagg 2-5938

g

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų!
linki

A. KAUNO MAISTO KRAUTUVE
Priimame užsakymus vestuvėms ir kitokiems parengimams

52 Hudson Avenue Brooklyn. I
Tol. UL 8-7821i

ft: &

f
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LAISVĖS ŽIBURYS
| Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko apylinkių
£ lietuvius, ypatingai Lietuvių Radio Klubo narius, 

“Laisvės žiburio” rėmėjus ir klausytojus.
Vedėjas: ROMAS KEZYS—TW 4-1288 ,

§

§

* Enjoy Fine Dining 
’ in beautiful Bronxville
J only minutes from New York f 
? City opposite Bronxville R.R. f 
j station.

jtykunąLUNCHEON - DINNER

Daug džiaugsmo linkiu Švenčių proga

VYTAUTAS MAŽELIS —fotografas
422 Menahan St. Brooklyn, N. Y.

Tel. HY 7-4677

r
COCKTAILS 
CATERING

i;
84-04 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. — Tel.VI 9-5077 £ 

240 Grand Street Brooklyn, N. Y. Tel. ST 2-4329
Švenčių proga didelis pasirinkimas

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

pažįstamiems linki 

advokatas
ANTANAS J. ŠAVELSKIS 
su žmona Ona, mokytoja 
87-26 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

Tel. 441-1182 —Namų: TW 7-3061

Į

r

UNIVERSAL ROOFING 
and ALUMINUM 

SIDING CO.

UNIVERSAL
ROOFING

24 years in business 
Bird & Johns-Manville 

Gutters and leaders 
All work personally done by 

VINCENT J. SORGIE, 
Owner 

347-6699 
82-19 261 Floral Park 

Long Island, N.Y.

3

3

The
LILLY PAD

TOWN 
TAVERN

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų
I

Featuring original designs 
by Lilly 

Custom made dresses 
and sportswear 

Open 6 days a week 
9 to 5 

By appointment.

60 Main Street 
Milltown N.J. 

Call 201-545-0043

Juozas Andriušis ir šeima I
Tel. VI 7-4477 i

£ catering to church, school or | 37.09 Jamaica Avenue Woodhaven 21, N. Y. |
f social functions—the intimate ft ft
į sun room for smaller groups ®
£ and the main dining room for 

parties up to 200.
K 60 Kraft Avenue 
» Bronxville
» DE 7-1122
ft Closed Monday
ft Large parking area
ft 914 DE 7-1122

| GLOBE PARCEL SERVICE, Inc. | 
> 956 Elizabeth Ave. Tel. EL 4-7608 Elizabeth, KJ. | 
į Svekina visus savo klijentus su Šv. Kalėdom J

ir linki laimingų Naujų Metų «
| Vedėja JANfc šIšIENfi |
p Ta proga pranešam, kad siuntiniai siunčiami į LIETUVĄ ir kitus # 
į: kraštus per Elizabeth© skyrių pasiekia gavėjus per 5 ar 6 savaites ft 
k' ir tai garantuotai. Apie gautą siuntini išduodam raštišką pakvitavimą. į 
I Krautuvėje turime didelį pasirinkimą įvairiausių medžiagų, megztinių, « 
| skarelių, batų, kilimų ir Lt. Siųskite per Elizabetho licenzuotą skyrių.
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Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Waitkus Funeral Home
PRANAS VAITKUS, 

laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį.
Notary Public

197 Webster Avenue, Cambridge, Mass. — Tel. TR 6-6434

1
f

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

Season’s Greetings from

į

THE LEVY STATIONERY CO., Inc.
Stationery - Printing - Furniture • Typwriters sold, serviced, repaired 

Filling Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies

241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.
Phone STagg 2-8669

1 iF
-14 X HvllC ddgg Ai’OvUv j I

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

JUOZAS C. LUBINAS
Laidotuvių Direktorius - Notaras 

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

546 East Broadway, South Boston, Mass.

I
I

SEASON’S GREETINGS

£ 200

Superior Piece Goods Corp.
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE

Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York City

8
Season’s Greetings

Where Pizza is Pizza — not just a name

ANGIE’S PIZZA BAR
Our Specialty: CALZONE-ZEPPOLE 

Fresh dough made 2 or 3 times daily 
FREE DELIVERY

gOpen 7 Days
652 Myrtle Avenue f

Brooklyn, New York g

Best Wishes for a Merry Christmas and Happy New Year 
Virginia 6-9683 Road Service

$ THREE JOES
SERVICE STATION Inc

& 
S

(J. POVILAITIS)
Complete Automotive Repairs

State Inspection
85-42 Woodhaven Blvd. Woodhaven, N. Y. 11421

(Corner 86th Avenue)

I - J
s LINKSMŲ ŠVENČIŲ

8
I
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t STEPHEN BREDES, Jr.
| ADVOKATAS
f 37 Sheridan Avenue
£ Tel. APplegate 7-7083

t f 
Brooklyn 8, N. Y. f

£

i
Linksmų Švenčių

C. A. VOKET-Vokietaitis
ADVOKATAS I

41 - 40 74th Street Jackson Heights, N. Y. f
Tel. NEwton 9-6620 ’ £

Season’s Greetings — Linksmu Švenčiu O *• *•

CHARLES SHIMKUS CO
REAL ESTATE — INSURANCE

380 New Britain Ave.
Phones: 521 -2086 — 249-1396 — 523-0644

I Merry Christmas and a Happy New Year

a
•<;a

CHARLES
Slacks and Tayloring

37 E. Main Street Freehold, N.J. 07728
. Lietuvis savininkas

Best Wishes for a Merry Christmas and Happy New Year 
from

DAVID J. ASKIN, JR
Equitable Federal Savings 

and Loan Ass’n of New York
356 Fulton Street Brooklyn, N.Y. 11201

Tel. (212) 852-8000

PART VIEW DINER
Open 24 Hours a Day 

Finest Food Served Anywhere

354 Fairview Avenue
Fairview, N.J.

Call 201-945-4102

SWINGING SINGLES

I
’ 4

Every Nite is Party Nite at 
THE GOLDEN PUB 

No minimum. No Cover 
Luncheons served daily 

For reservations call 489-7232 
293 Polifly Rd. 

Hackensack, N.J.
Ample parking

Season’s Greetings

Kenney Farms
Inc.

Fresh fruits, vegetables, 
frozen foods, groceries, 

Servicing Hotels 
Restaurants - Institutions 

Archer Rd. 
Mahopac, N.Y. 
914 MA 8-3495

CONCRETE and MASON 
CONTRACTOR

MELI
Contracting Co.

General Contractors 
Residential - Commercial 

Industrial
Stoops, sidewalks, driveways 

steps, foundations, cellar floors 
patios & terraces, brick work 
retaining walls, cinder blocks 

Easy payments
Free estimates. Fully insured 

_ Complete Home Remodeling 
24 hr phone — 898-8326 

32-30 86th Street 
Jackson Heights

I i i i
I

1Ii

Chešs Sets $5 to $1,000 * 
Imported from around the World 

Wood - Alabaster - Ivory
CHESS’ STUDIO

191 Sullivan St. — GR 5-9737 
Greenwich Village. N.Y.

Hrs.: 2 pm-midnight, 7 days week

KIKU RESTAURANT
New Jersey’s 1st Japanese Steak 
House — Reserve now for New 

Year’s Eve. Open daily 11:45 AM 
to 2:30; 5:30 to 1O':3O PM 

Fri.-Sat. to 11:30 PM.
Sun. 3:00 PM to 10:30 PM.

Every evening Drennan Thompson 
at the organ. 

212 Main St., Fort Lee 
(201) 944-5979

BILLIARD TABLES and 
SHUFFLEBOARDS 
from National. Open to the 
public; buy direct from 

g factory at f^etdry prices and 
save. Open daily ’til 9:30, 
Sat. ’til 6.
National Shuffleboard
& Bilboard Co.

| 270 Hwy 22, Green Brook, NJ 
g 201-968-0600

t
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Hartford, Conn. ’
F

f

DIME
Savings Bank 

of
Williamsburg

Seasons Greetings

PASCACK MOBILE 
TRAILER SALES 

Luxurious

Mobile Homes
Exit 14 N.Y. Thruway 

Rte 59 Nanuet N.Y. 
914-623-7722

Castle Inn
Wedding Receptions 
and catered affairs 

Luncheon and dinners 
served daily. 

Montauk Highway (27-A)

Your Hosts:
t John and Frances Grossmann 
? Phone (516) JU 1-5540

1 Rolf’s

MAPLE HILL CHAPELS
Funeral Home

380 Maple Avenue
Tel. 246-2525

Hartford 6, Conn.
Area Code 203

i i ?
1 j

į SEASON’S GREETINGS TO ALL

Your friendly 
neighborhood bank 

Main Office — Havemeyer 
& South 5th Street 

Williamsburgh Bridge Plaza 
Brooklyn, New York 

Member: 
Federal Deposit Insurance 

Corp.

F

1

LUNCH and DINNER

Sunday Brunch

22nd Street & 3rd Avenue
New York City 
Tel. 473-8718 
Open 7 days

LOEB & MAYER, INC.
Butchers Main Office

’ 81-01 Boulevard Rockaway Beach 93, N. Y. ‘
Phone NE 4-5200 I

ž

.1
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Linksmų Kalėdų ir laimės Ndujuosc Metuose

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

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

5

NEW YEAR’S EVE 
PARTY

at EDDIE S LOUNGE 
$35 per couple plus 15% gratuities 

Buffet, Open bar, Live entertainment 
Only 75 reservations accepted 

605 Cedar Lane, Teaneck, 836-9682 
Open 7 night a week 

Entertainment Saturdays 
Happy Hour 5-6 PM.

t * i t
I I

CIPOLLA’S RADIO 
AND TELEVISION 
Sales and Service Inc.

T.V. Service within one hour 
Specialists Color Service 

on all makes.
233 Canal Street 

Staten Island 
212 GI 7-8969

f
F
£i

1 J. J. Cassonc
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Christmas greetings to all our 
friends and customers

f

J. J. Cassonc
BAKERY

Italian and French Bread 
Rolls, Pastries, Pizza Dough 

Wholesale - Retail 
Open 24 hours daily 
Ask for Mr. Rocco 

WEstmore 9-1568 - 9-2237 
Retail Shop & Bakery 
202 South Regent St. 

Port Chester

Manor
Beverages Inc.

Aaron & Charles Germain 
Imported and Domestic

LIQUOR
Brotherhood Wines 

Fast courtesy delivery
Leonia - Englewood 

Palisades Park, Fort Lee 
430 Broad Ave Leonia 

201-944-1186

Triangle
Esso Service 

Your One Stop Station 
for complet service 
1175 Palisade Ave 
PALISADE N.J. 

Call 201-945-9725

Thermo-Couple
INDUSTRIES 

251 Palisade Ave. 
Cliffside Park N.J.

Call 
201-941-0350 
Mr.. Sam Mele

%

8
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CEE-RAY ROOFING AND i 
SIDING CO.

Any Type Roof 
repaired - replaced - siding 

Aluminum, asbestos, shakes 
trim, facias and soffits 

Gutters, Leaders, Skylights 
Expert craftsmanship, quality : 

materials, Free estimates 
Fully insured

441-7020 ' :
87-35 97th St. Woodhaven

The
Art Gallery 

picture framing 
artist’s supplies 
framing supplies 
matte boards 
picture framing of needle 
point and crewel 
laminating of documents 

33rd and Broadway 
Bayonne, N.J.

Phone 201-339-0423

Electrolysis
Call Betty Neal 

Safest short-wave methods 
permanent, painless 

Also Sauna room, steam bath, 
Male and female clientele 
Candlelight Massage and 

Electrolysis Studio 
120 W. 44th St. Suite 621 

265-3820 or 489-0465

8
f
I
I

JOHN HELLER 
LIQUORS 

Specializing in 
Bon Voyage Baskets 

Agents for Brotherhood Winery 
93 Greenwich Ave. 

New York City 
CH 2-8666

TRIANGLE HOFBRAU 
Route No. 23 Pequannock, N.J.

Gepflegte hiesige und 
importierte Getraenke, 

vorzuegliche deutche kueche 
gemuetliche atmosphere 

Montags geschlossen. 201—694-0797 
30 Minuten vom Lincoln Tunnel 

an Route 23 No. Ernest Loof

THE EPISODE
Featuring

MEN’S and WOMEN’S 
Haircutting and Styling 
makes the Difference

45 W. 46th St. N.Y.C.
757-0491

Open every evening 'til 9

CASETTE RECORDERS $13 
add $1 for samples 

Also Zoom Cameras $12 
plus many others 

Open Sunday
10 AM to 6 PM. 

Last Chance!
CONTINENTAL CAMERA 
1170 Bway (28 St.) Rm 1214 

686-S067

Choi a

Inc.

455 Alain Street 
Fort Lee. N. J. 

Call 201-944-575.7

Black Goat
Restaurant

Free parking 
Wedding parties, Banquets 

Small gatherings 
Exquisite food and 

cocktail lounge. 
10009 4th Avenue 

at 100th Street 
Brooklyn 

Bill Drennen, Prop.

i

BAY RIDGE SERVICENTER

67-43 4th Ave. Brooklyn 
Call SH 5-9044

ALL TOY PRICES SLASHED 
Fabulous savings across the board 

Samson miracle values 
220-28 Hillside Avenue 

Queens Village,N.Y. Open till 9 Mon 
-Thurs. Closed Saturdays open 

Sundays free easy parking

*
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Model Hobby |
SUPERMART į

Trains, planes, ships, radio
| control cars, science, chemicals, |
| microscopes |
\ Low priced supermart prices f!

i
microscopes

A FRIEND

I
ROME 

RESTAURANT

737 Newark Avenue 
Jersey City 

201-795-5227 
Businessmen’s Luncheons 

Full Course Meal from $2.50 
Reservations for Christmas, 
’New Years Eve and parties 

available.

Unusual gift for Christmas 
10 week Ice Skating Course

FOR ONLY $30
Figure skating and Hockey classes

SKATELAND 
3345 Hillside Ave.

New Hyde Pk. (516) PI 2 8164 
Ladies: while you shate, baby sitters 

avail., and laundry facilities.

AAA General Contractors
ALL QUEENS

CONCRETE LANDSCAPING

Sidewalks, Driveways 
Patios, Brick work 

Complete alterations 
358-3037 

41-14 149 Pl Flus 
358-3037

FRANKS SUNOCO

Service Station
Open 7 days a week 

General Auto Repairs 
Road and Towing Service 

Tires, Batteries and Accessories

366 Essex Street Lodi N.J.
Call 20.1—815-9807

LA PETITE 
COIFFURES 

“Individualized Styling” 
WIGS - WIGLETS

914-769-3760
1 Depot Plaza 

Pleasantville N.Y.

Bedford Hills Book Shop 
BEDFORD HILLS 

“If we don’t have it we’ll get it” 
Fiction and Non-Fiction 

Children’s Books 
Paper Backs 

Rental Library 
Greeting Cards 
914-666-7531

1 Babbitt Rd., Bedford Hills, N.Y.

f
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Come in for free gift 
with this add. 

America’s Hobby Center, Inc. 
146 W. 22 St.. NY 10011

OR 5-8922 f

RENDE ANTHONY M 
ROOFERS

Built-up roofing, gutters,.leaders 
Siding — All Types 

Waterproofing cellars and walls 
Free estimates. Fully insured

WH 9-2464
8 Legion Dr Valhalla 

WH 9-2464 ftCharnette
RESTAURANT 

Family Restaurant
1130 McBride Paterson 

Call 201—256-5115 
Club Charm

Where good friends meet 
467 Union Avenue 

Paterson N.J. 
201-279-2870 

eaa sm tg>& saį er#
i LAY-AWAY SALE
' Airdales, Bassets, Beagles, 
t Boston Collies, Dobermans, 
£ Chi, Doxies, Poodles, Poms, 
rt Pekes. Sch. St. Bernards, 
£ Lhasa Apso, Toy Terr., Spitz,

i
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Peace on Earth 
Goodwill to all our friends 

and depositors!

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wect Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus*

ALFRED W. ARCHIBALD, President
Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai • Turtas—Assets virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 5 % %
• Special Notice a/c — 5’4
• 1 year Term Deposit — 5% % .. t. ■ . . . > .
• 2 year Term Deposit — 6%

---------- All Accounts Compounded Dally ----------

QUEENSBORO 
TOYOTA

r 4201 Northern Boulevard 
Long Island City 

Call 784-0500 
MR. GILBERT

G & V. SERVICE STATION

I
t

Service and Repairs 
Specialists on Foreign and 

Domestic Cars

t
Terrace

Savings & Loan Association 
1600 Ave M Brooklyn N.Y.

Insured by the Federal 
Savings and Loan 
Insurance Corp.
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Shepherds, Welsh Ter., Mixed 
breed pups $5 up. Canaries, 
Keets, Parrots, Finches, 
Monkeys, Persian & Siamese 
Kittens, Pigeons.
Belmar Pet Shop, 46 Ferry St. 
Newark, 201—344-0844

N.Y. State Inspection Station 
6314 Ft. Ham. Pkway 

Comer 63rd Street 
745-9247

Highland Boulevard, Brook-| 
t lyn, opposite Lithuanian Cul-I 
t turai Center, one family house! 
t for sale. Call tel. 212-495-1400.S

f. Stephen J. Reid, Co. f

Successors to 
William J. Daly Surveying Co. 

and Robert E. Carlin 
Surveying Co. 

Long Island City, N.Y.

5 
F

* Civil engineers, LancLsurveyors f

1
134-26 Northern Blvd. 

Flushing, N.Y. 
FLushing 3-5400

I

SENIOR CITIZENS... THINKING of MOVING??? — 
Think of the JEFFERSON HOUSE in Downtown Peoria 
NO SNOW TO SHOVEI^-NO UTILITIES TO WORRY ABOUT. 
Live with people who care. Private rooms with private bath. Maid 
service for all rooms. Full independence with security. Meals are 
available if required. No admission fee. Reasonable room rates. Bus 
service at door. Sacred Heart Church is just two blocks away!

“Jefferson House proves that loneliness 
does not have to be part of the aging process.” 

Call for further information and brochure

The JEFFERSON HOUSE
235 S.W. Jefferson St., Peoria, Ill. 61602 • (309) 674-1151
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DARBININKASi’

nmuieno&JEs

Vienuolynas ...____  GL 5-7068
Spaustuvė ________  GL 2-6916
Redakcija .............  GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Naujų Metų šventės išeis tik 
vieną kartą — antradienį.

Adv- Valdo ir Eglės Duobų 
pirmgimė dukrelė Audra Kris
tina buvo pakrikštyta padėkos 
dienos savaitgalyje Karalienės 
Angelų bažnyčioje. Krikšto tė
vais buvo Valdo sesutė Gintra 
iš Detroito ir stat. kontrakto- 
riaus Armono sūnus Aleksis iš 
Long Island. Krikštynų vaišes 
surengė Eglės tėveliai Mečys ir 
dr. Rūta Jauniškiai. Vaišėse da
lyvavo gražus būrys svečių, ku
rių tarpe buvo daug jaunimo 
— Eglės ir Valdo draugų.

Studentė skautė Danutė Le- 
veckytė parūpino grupei jau
nųjų skaučių bilietus į Broad
way teatro vaidinimą ‘‘1776”. 
Tai muzikinė komedija iš 
Amerikos istorijos — Ameri
kos Nepriklausomybėss paskel
bimas. Veikalas tinka besimo
kančiam jaunimui ne tik isto
riniu, bet ir meniniu požiūriu. 
Šis Danutės Leveckytės žygis 
gali būti pavyzdžiu ir kitiem 
jaunųjų grupių globėjam.

Danutė ir Stasys Biručiai 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus, o vietoj kalėdinių at
virukų siunčia Kultūros židinio 
statybai 15 dol.

Henrikas ir Elena Andruš- 
kos vietoj kalėdinių atvirukų 
aukoja 10 dol. Kultūros židi
niui.

Savo brolio ir svainio inž. 
Juozo Sidzikausko dviejų mė
nesių mirties sukakties proga, 
vietoj gėlių ant jo kapo, Vac
lovas ir Birutė Sidzikauskai pa
aukojo per Balfą Vasario 16-tos 
gimnazijos statybos fondui 50 
dol.

Kostas ir Ona Malinai iš Tre
mont Centre, N. Y-, vietoj ka
lėdinių sveikinimų Kultūros Ži
diniui aukojo 10 dol.

Elzbieta Zabielskienė mirė 
mirė gruodžio 21 Memorial li
goninėje po sunkios ligos. Pa
šarvota Šalinskienės šermeni
nėje. Atsisveikinimas trečiadie
nio vakare, gruodžio 23. Nuliū
dę liko sūnūs inž. Jurgis Za- 
bielskis ir Feliksas.

I

J.A.V. Lietuvių Bendruomenės 
JERSEY CITY APYLINKĖ 

ruošia

NAUJŲ METŲ SUTIKIMI
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i kurį maloniai kviečia visus New Jersey ir New Yorko 
apylinkių lietuvius dalyvauti.

Banketas Įvyks

1970 m. gruodžio 31 d.
gražioje ŠVČ. TREJYBES lietuvių 

parapijos salėje
207 ADAMS ST. NEWARK, N. J.

Bus skani lietuviška, šalta ir šilta vakarienė, skanūs gėri
mai. o naktį 12 — šampanas. Gros geras orkestras. Stalas 
susideda iš 10 asmenų. Auka asmeniui 10 dolerių; moks
leiviams 6 dol. Pradžia 8 vai. vakaro. Stalus ir pavienius 
bilietus galima užsisakyti iš kalno pas valdybos 
A. Žukauskas — 81 Grove Ave. Metuchen. N.J. — Tel.

, A. Raudys — 2142 Alberta Ave., Linden, N.J. — Tel.
S. Ramonas — 215 East Curtis St., Linden, N. J. — Tel.

A. Skruodienė — 42 Thorne St., Jersey City, N.J. —
Pelnas skiriamas besimokančiam jaunimui remti 

ir lietuvybės išlaikymui.
Apylinkės Valdyba

narius: 
549-0936 
925-4796 
925-4796 
656-4791
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DŽIAUGSMINGOMS Kristaus Gimimo ir Naujųjų Metų 
šventėms artėjant nuoširdžiai sveikiname visus mūsų Vie
nuolijos mylimus ir dosnius Rėmėjus bei Geradarius, ypač 
tuos, kurie įsiamžino į Šv. Kazimiero Seserų kongregaciją 
savo aukomis ir kurie prisidėjo prie senesniųjų seselių 
namo statybos bei kitų reikalų.
įvertinant Geraširdžių paramą ir aukas, Švenčių metu bus 
paaukota NOVENA ŠVENTŲ MIŠIŲ visų Geradarių, Rė
mėjų intencijomis. Dėkingomis širdimis melšime malonų 
Betliejaus Vaikelį gausiai visiems atlyginti už mielą, nuo
latinį dosnumą. Telydi Jus, mūsų Geradarius, Visagalio 
palaima per ištisus Naujuosius 1970 metus!

Šv. Kazimiero Seserys
Sesuo M. Lorenza
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Jadvyga Trimakienė vietoj 
kalėdinių kortelių prisiuntė au
ką Kultūros Židiniui ir ta pa
čia proga sveikiną visus bičiu
lius ir draugus su Šv. Kalėdom 
ir linki visiem laimingų Naujų 
Metų.

Mirus a.a, Marijai Ladavičie- 
nei, vietoj vainiko prie jos 
karsto, Legeckių šeima paauko
jo 15 dol. Kultūros židinio sta
tybai.

Verutė ir Klemensas Lakic- 
kai vietoj sveikinimų Balfui at
siuntė 5 dol. auką.

Juozas ir Elena Andriušiai, 
Haven Realty savininkai, kartu 
su Aiva Žerskuviene ir jos duk
ra Laima išvažiuoja žiemos 
atostogų į Floridą. Dalį atosto
gų praleis Tankų rezidencijoje 
West Palm Beach. Vėliau va
žiuos į Miami, o iš ten į Great 
Bahamas salas. Į New Yorką 
grįš po Naujų Metų. Įstaiga 
veiks visą laiką. Visus biznio 
reikalus tvarko duktė ir žentas 
Klivečkos.

Vietoje kalėdinių ir N- Me
tų sveikinimų Tautos Fondui 
aukojo Bražinskų bylai ginti: 
Irena ir Vytautas Alksniniai iš 
Flushing, N. Y., — 15 dol.. Vi
lius ir Edą Bražėnai iš Water
town, Conn., — 20 dol., S. E. 
J. Liaukai iš Woodhaveno — 
10 dol., Aldona ir Algirdas Va- 
sioniai iš Woodstock, m., — 25 
dol., Stasys Vaškys iš So. Ozo
ne Park, N. Y., — 10 dol-

Prel. M. Krupavičiaus laido
tuvėse Chicagoje iš New Yorko 
dalyvavo: prel. J. Balkūnas, P. 
Vainauskas, J. Boley ir 
rys.

Maironio mokyklos 
bus gruodžio 27, 4 v.
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje. Vaikai atliks specialią ka
lėdinę programą, suvaidins vai
dinimėlį “Namelį”, kurį paren
gė mokytoja Dalia Baker. Ka
lėdų senelis vaikus apdovanos. 
Taip pat su šokiais pasirodys 
ir Elizabetho Kudirkos mokyk
los mokiniai- Maironio mokyki 
loję Kalėdų švenčių proga pa
mokų nebus gruodžio 26 ir 
sausio 2.

Dr. Stasys ir Julija Petraus
kai praėjusį sekmadieni išvy
ko dviem savaitėm i Florida, v

Z. Ju-

eglutė
popiet

Dr. Birutė ir Vaclovas Paproc 
kai vietoje kalėdinių sveikini
mų Tautos Fondui paaukojo 
50 dol.

Dr- A. ir J. Snieškai vieto
je kalėdinių sveikinimų Balfui 
pasiuntė piniginę auką.

Tautos Fondui vietoje kalė
dinių sveikinimų paaukojo: Me
čys ir Faustina Mackevičiai — 
20 dol., Janina ir Pranas Žit- 
kai — 15, abu iš Chicagos.

Lionginas Drangauskas vie
toj kalėdinių sveikinimų paau
kojo: Darbininkui 5 dol., Tau
tos Fondui — 5 dol., Kultūros 
Židiniui — 10 dol.

Rožė Mainelytė Kalėdų atos
togų išvyksta į Chicagą ir grįž
ta sausio 4.

Aldona ir Juozas Rygeliai 
Kalėdų švenčių proga sveikina 
savo draugus ir pažįstamus iš 
savo naujos rezidencijos — 6 
Edgemer Terrace, Kinnelon, 
N. J. 07505. Vietoj kalėdinių 
sveikinimų Kultūros Židiniui 
aukoja 15 dol.

Eugenija Vainienė ir jos vai
kai Petras, Loreta ir Jonas 
sveikina draugus ir pažįsta
mus su šventėmis. Vietoj kalė
dinių atviručių paskyrė 20 dol. 
Kultūros židinio statybai.

Vytautas Alseika Amerikos 
Balso lietuviškam skyriui’ kas 
mėnesį teikia informacijas apie 
New Yorko lietuviu kultūrini 
gyvenimą. Į Lietuvą jau buvo 
perduoti du reportažai; vienas 
buvo bendras apie New Yorko 
kultūrinį gyvenimą, kitas — 
lietė tik lietuvius.

Stasė Ruokienė, dėl ligos ne
galėdama pasiusti kalėdinių 
kortelių, prisiuntė spaudai pa
remti 5 dol. ir ta pačia proga 
sveikina gimines ir draugus su 
šventėmis.

Inž. S. ir dr. P. Leveckiai 
vietoj kalėdinių sveikinimų 
spaudai paremti aukojo 20 dol. 
Administracija maloniai dėko
ja. c.

Petras ir Pranė Ąžuolai, ma
nydami, kad Darbininkas ir 
tie, kurie gauna trupinius per 
Balfą, yra šiuo metu labiausiai 
reikalingi paramos, vietoj kalė
dinių kortelių paskyrė Darbi
ninkui ir Balfui po 10 dol.

Dailės paroda, kaip ir praei? 
tais metais, taip ir šiemet, ren
giama vasario mėnesį Kultūros 
Židinio patalpose. Paroda bus 
atidaryta vasario 13 ir tęsis vi- * 
są savaitę. Parodą rengia Lie
tuvių Bendruomenės New Yor
ko apygarda. Visus techniki
nius parodos reikalus tvarkyti 
pavesta dail. J. Bagdonui, kuris 
ir pernai rūpinosi kambarių 
pritaikymu parodai ir paveiks
lų iškabinimu. Greitai spaudo
je bus paskelbtos smulkesnės 
informacijos.

Dr. T. Savickas su žmona vie
toje kalėdinių sveikinimų pa
siuntė aukas: Maironio šeštadie
ninei mokyklai — 30 dol., Va
sario 16 gimnazijai — 30 dol., 
Balfui — 60 dol.

Vincė Jonuškaitė šiuo metu 
yra išvykusi į St. Barbarą, Ca
lif., ir vietoj kalėdinių sveiki
nimų Darbininko laikraščiui 
paaukojo 20 dol.

Dipl. teis. Antano Jasinsko, 
Vokietijoj mirusio 
šviesiam atminimui 
Zigmas Raulinaičiai
pranciškonų statomam Kultū
ros židiniui paaukojo 25 dol-

bičiulio,
Marina ir

lietuvių

Dėmesio visiem! Ateina šven
tės, ir ta proga turiu šveicariš
kų laikrodėlių, vyriškų ir mo
teriškų, visiem skoniam. Taip 
pat labai prieinamos kainos, yra 
net už 16 dol. Visi garantuoti 
ir peržiūrėti. Taip pat priimu 
laikrodžius pataisyti. Kreiptis į 
laikrodininką Stasį Citvarą: tel. 
846-3648.

Lietuvė šeimininkė ieško 
vietųs. Siūlyti nuo 6 iki 8 vai. 
vakaro tel. (212) 782-3347.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiąm.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.

Dabar yra geriausia proga ap
sidrausti.

Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis.

Ilgai išliekanti ir atmintina dovana Kalėdom
ENCYCLOPEDIA LITUANICA

361 W. Broadway, So. Boston, Mass. 02127 • Tel. (617) 268-7730, Vakare — 282-2759

T

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
‘ AUGŠČIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — ‘AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ~ 914-454-9070

MM
ŽINIOS

Kalėdinės vaišės senesniem 
žmonėm bus gruodžio 27 d. 3 
v- popiet Šv. Petro parapijos 
salėje prie 7-tos gatvės. Visi 
pensininkai — žmonės per 65 
metų — kviečiami dalyvauti. į- 
ėjimas nemokamas.

Lietuvos vyčiai kalėdinę eg
lutę rengia gruodžio 26 d. 8 v. 
v. savo patalpose, 492 East 7 
Street.

Kun. Gabrielius Jaskalevi- 
čius, C.P. mirė gruodžio 6 Šv. 
Juozapo vienuolyne Baltimorė- 
je, Md., sulaukęs 66 metų am
žiaus. Palaidotas iš Šv- Gabrie
liaus vienuolyno Brighton, 
Mass., gruodžio 10. Mišias kon- 
celebravo 40 pasionistų kuni
gų, jų tarpe lietuviai pasionis- 
tai: tėv. Gabrielius Motejūnas 
ir tėv. Klemensas Kasinskas iš 
Brightono vienuolyno. Pamoks
lą pasakė tėv. Kasinskas, G. P.,

Ridgewoodo apylinkėj ieško
mas butas rš 5 kambarių trim 
suaugusiom ir dirbantiem as
menim. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 821-6962.
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kuris yra kilęs iš Ansonios, 
Conn. Laidotuvėse dar dalyva
vo Nukryžiuotojo Jėzaus sese
lės Paula, Annunciata ir ele
mentą iš Brocktono ir lietuvių 
parapijų kunigai: kun. A. Balt- 
rušūnas, kun. A- Janiūnas, ku
nigas J. Svirskas iš Bostono, 
kun. P. šakalys iš Brocktono, 
kun. S. Saulėnas iš Cambridge, 

Kontautas išMass., kun. A. 
Newton.

Kun. Gabrielius Jaskalevi- 
čius-Jaskal, C.P., buvo gimęs 
Lawrence, Mass- Jo tėvai buvo 
Petras ir Salome Jaskalevičiai. 
Į pasionistų Šv. Juozapo vie
nuolyną įstojo 1920 Baltimorė- 
je. Studijavo Dunkirk, N.Y., 
Pittsburgh, Scranton, Brighton 
ir Jamaica, L. L į kunigus į- 
šventintas Jamaica, L. L, N.Y., 
1930 kovo 15. Toliau tęsė stu
dijas pasionistų vienuolynuose 
Lenkijoje, kur išmoko dar len
kų ir rusų kalbas. Į Ameriką 
grižo 1933 ir buvo misionierius- 
Ir šv. Petro lietuvių parapijos 
bažnyčioje bent kelis kartus ve
dė misijas. Pasižymėjo kaip 
geras pamokslininkas.

Jo viena sesuo yra kazimie- 
rietė— sesuo Winifreda ir gy
vena Chicagoje. Dar liko ir bro
lis Petras, kuris gyvena Law
rence, Mass.

Elizabetho Tautines Sąjungos skyrius 
kviečia visus apylinkės tautiečius ir bičiulius sutikti 

NAUJUOSIUS METUS 
ELIZABETHO LIETUVIŲ SVETAINĖJE 

269 SECOND STREET 
ELIZABETH, N.J.
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Svečiai gaus:
• gardžią vakarienę, gaivinančių gėrimų,
• linksmą muziką,
• kepuraites ir barškučius ir
• draugišką nuotaiką. ’

Pradžia 9 v.v. iki tol, kol kojos laikys. Svečių patogumui 
automobilius bus galima pastatyti lietuvių šv. Petro ir Po- <■ 
vilo bažnyčios kieme, 211 Ripley1 Place, vienas blokas nuo | 
Laisvės salės. 3

8

Rezervacijas' priima:
Pranas Kudulis ir Petras Lanys, 
skambinti telefonu:

(201) EL 1-6646
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South Bostono Lietuvių PiliečiŲ 
Draugijos Valdyba

nuoširdžiai sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linki 
džiaugsmingų ir laimingų Naujųjų Metų visiems South 
Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos nariams, visiems 
Draugijos bičiuliams, o ypatingai Elevatoriaus Fondo 
rėmėjams.

1970 METŲ VALDYBA: Pirm. Stanley L. Drevinskas. 
vicepirm. Longinas švelnis, protokolo sekr. Antanas 
Matjoška, finansų sekr. Adam W. Druzdis. iždininkas 
Edmund L. Ketvirtis, maršalka Juozas P. Markelionis. 
DIREKTORIŲ TARYBA: Antanas Andriulionis, adv. 
John J. Grigalus. Ona Ivaškienė, Alfonsas Baika, Alek
sandras Čaplikas, Joseph C. Lubinas, John Shilalis, 
Dr. Anthony L. Kapochy, Garbės direktorius.

£

k

Ii

1 I 
l
r r a

(212) TW 4-1288
(212) 847-5522
(201) 998-6797

(212) VI 7-5550

Laisvės žiburio radijas 
LITO kelionių biuras 
Bronė Macijauskienė 
Birutė Labutlenė

• “Blue Notes” orkestras
• Šokiai, dainos ir žaidimai
• Skanūs valgiai ir gėrimai

Įėjimas: asmeniui 12.50 dol. (tik su rezervacijomis)
8.00 dol. studentams — jaunuoliams

15.00 dol. prie įėjimo be rezervacijų (jei būtų vietos)

kviečia visus atsilankyti į tradicinį

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO BALIŲ 
1970 m. gruodžio 31 d.

9 vai. 30 min.

Presentation mokyklos salėje
87-17 Parsons Blvd., Jamaica, N.Y.

Patogus privažiavimas traukiniais ir autobusais 
BMT Jamaica linija — 160 Street stotis 
IND 8 Avė. linija — Parsons Blvd, stotis

Gausu vietos mašinoms pastatyti nemokamai.
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