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PARYŽIAUS DERYBOS DĖL VIETNAMO NEPASISEKĖ. 
AR GALIMA SEPARATINĖ SUTARTIS SU HANOI?

Savaitės įvykių eilėj di
džiausia staigmena buvo gruo
džio 16 dr. Kissingerio prane
šimas dėl Vietnamo derybų Pa
ryžiuje.

Jo žodžiais, derybos nepriėjo 
sprendimo, kurį prezidentas 
Nixonas laikytų teisingu ir gar
bingu būdu karui baigti.

Kas derybose sukliuvo?
Kissingeris kaltino Hanoi, ku

ris atnaujintose derybose gruo
džio 4-12 atšaukė kai kuriuos 
dalykus, kurie prieš porą savai
čių buvo sutarti. Kas tie atšauk
tieji klausimai, Kissingeris dau
gumą apėjo bendrybėm. Ko
mentatoriai betgi Kissingerio 
prasitarimus aiškino:

— Tai nėra Pietų Vietnamo 
reikalavimas, kad Šiaurės Viet
namo kariuomenė pasitrauktų iš 
P. Vietnamo. Prez. Nixonas ne
laiko tai esminiu dalyku.

Tito jaunimas nesidomhkompartija
Tito turi naują rūpestį — šim

tai tūkstančių jaunų jugoslavų 
vyksta Europon uždarbiauti 
ir grįžta namo ne tik su naujo
mis idėjomis technikoje, bet ir 
su naujomis ideologinėmis pa
žiūromis bei nauja gyvenimo- 
žiūra. Kam reikalinga Jugoslavi
joje ar kur kitur toji komunis
tinė drausmė, jeigu kituose 
kraštuose be jos gyvenama ir 

-turtingiau, 4-r laisviau, ir kultū
ringiau? Tokia mintis savaime 
pradeda kankinti Europoje il
giau pagyvenusį komunistinio 
režimo išvargintą žmogų.

Tito iškėlė šitą problemą 
kompartijos suvažiavime, ku
riame specialiai buvo diskutuo
jamos jaunimo santykių su kom-

AIRIAI PASUKO LAICIZMO KELIU

Airijoj vyko -referendumas 
konstitucijai pakeisti, nes iš se
nosios konstitucijos norėta iš
imti nuostatus, suteikiančius ka
talikų Bažnyčiai specialių privi
legijų. Paskata^tuo keliu pasukti 
buvo noras įtikinti Ulsterio pro
testantus, kad prisijungę prie 
Airijos jie nebus persekiojami, 
bet galės gyventi pagal savo re
liginius papročius. Airija yra 95

TRUMPAI
AMERIKOJE

Skaudi avarija. — United Air 
linijos lėktuvas su 59 keleiviais 
nukrito Chicagoje apgyventoje 
vietoje, bandydamas nusileisti 
Midway aerodrome. Gal tik ke
turi asmens liko gyvi, bet visi 
sužeisti.

— Richard Kleindienst lieka 
prez. Nixono naujame kabinete 
Atty. General. Liberalai jo labai 
nemėgsta, bet nerado priekabės 
paskyrimą atmesti, nors ir labai 
ilgai vargo jos ieškodami. Bet 
penki vyresnieji valdininkai jo 
departamente bus pakeisti nau
jais. Dabar jau baigtas kabi
neto pertvarkymas.

— Buv. prez. Trumanas, 88 
metų, paguldytas ligoninėn 
stipriai sunegalavęs. Kartu pasi
reiškė plaučių užsikimšimas, 
širdies silpnėjimas ir bron
chitas.

— Bedarbių skaičius krito 
lapkr. mėn. iki 5 proc. — pir
mas kritimas paskutinių 5 mėn. 
laikotarpy. Ir pats žemiausias 
procentas nuo 1970 m.

— Amerikoje pradėjo kristi 
gimimų skaičius. Jau stovima 
prie pat gimimų-mirimų ribos. 
Nedaug bereikia, kad mirimų 
skaičius pralenktų gimimus.

RBININkAS
— Svarbesnis dalykas yra 

tarptautinės kontrolės komisijos 
(Kanada, Vengrija, Indonezija, 
Lenkija) dydis. Amerika siūlė 
5,000 karių, o Hanoi įrašė į 
protokolą 250, atimdamas tai 
komisijai galimybes padėtį tik
rinti.

— Esminis betgi dalykas yra 
P. Vietnamo reikalavimas, kad 
Š. Vietnamas įsakmiai įrašytų 
pripažįstąs P. Vietnamo suvere
numą. To Š. Vietnamas nesu
tiko.

Kas toliau?
Kissingeris sakė, kad derybos 

pertrauktos, tačiau palikti ry
šininkai, per kuriuos gali abi 
pusės pareikšti norą derybas at
naujinti. Pačiame Vietname pa
didėjo kariniai veiksmai.

Chr. S. Monitor vedamajame 
(gruodžio 18) vertino: 

partija problemos. Bet ir Tito 
nesurado tinkamo vaisto “li
gai” gydyti, nes jis nemano, kad 
jaunimą galima pataisyti tik į 
kompartiją suvarant. Jis nepasi
sakė nė už tai, kad reiktų už
drausti uždarbiavimą užsienyje, 
bet manytų, kad dar karinės 
tarnybos neatlikusio jaunimo 
nereiktų į užsienius išleisti.

Bet kaip atsižadėti užsienio 
valiutos, kuri reikalinga techno
logijai užsieniuose pirktis?

Pereitais metais užsienyje 
dirbantieji susiuntė į kraštą 
daugiau kaip 600 mil. dol. Už
sieniuose dirba ir ilgiau ar 
trumpiau gyvena daugiau kaip 
pusė milijono jugoslavų žemiau 
30 metų amžiaus.

proc. katalikiška, kai tuo tarpu 
Ulstery mažiausiai du trečdaliai 
yra protestantai.

Iš daugiau kaip pusantro mili
jono galinčių balsuoti referen
dume dalyvavo apie 850,000 as
menų, iš jų 85 proc. balsavo už 
pasiūlytus pakeitimus. Praktiš
kos reikšmės pakeitimai tuo 
tarpu daug neturės, bet tai yra 
ženklas, kad atsirado sąjūdis la
biau sekuliarinės valstybės 
link. Dabar Airijon net drau
džiama įvežti gimdymų kont
rolės priemones, bet šiandien 
jau niekas neabejoja, kad po 
poros metų draudimas bus pa
naikintas. Bet divorsų, žinovų 
nuomone, dar reikėsią laukti 
bent dvidešimt metų.

Ta pačia proga buvo balsuota 
už balsavimo teisės suteikimą 
18 metų sulaukusiems. Maž
daug tiek pat procentų balsavo 
už tą pasiūlymą.

Vyriausybė apsivylusi dėl 
mažo balsavusių skaičiaus, bet 
protestantai Ulstery šitam mos
tui neskiria jokios reikšmės — 
jų nuomone, airiai teisingo susi
vienijimo su protestantais ne
nori. Atseit, jie nori pasigrobti 
Ulsterį ir varžyti protestantų 
teises.

Katalikų Bažnyčios vadovybė 
oficialiai referendumu nesido
mėjo — nepasisakė nė už, nė 
prieš.

— Argentinos vyriausybė 
atmetė opozicijos partijų prašy
mą atšaukti sąlygas kandida
tams į prezidentus išstatyti. Tik 
viena sąlyga trukdė Peronui bū
ti kandidatu — jis turėjo sugrįž
ti Argentinon prieš rugp. 25, 
bet grįžo tik lapkr. 17. Dabar 
Peronas savo kandidatūrą atšau
kė, jo partijos kandidatu yra no-

Esą prezidentas Nixonas gali 
pasirašyti atskirą sutartį, ati
traukti kariuomenę, atsiimti be
laisvius. Bet jei jis pasirašys 
separatinę sutartį, karas eis to
liau tarp Pietų ir šiaurės. O kaip 
ilgai Thieu atlaikys be Ameri
kos pagalbos? Jei prezidentas 
Thieu tada kapituliuos ar pa
bėgs, galime būti tikri, jis su
vers kaltes prie Nixono slenks
čio. Nixonui tai nebus malonu 
po visų jo pažadų sąjunginin
ko neišduoti ir karą baigti gar
bingai.

Kissingeris ir Nixonas
Spalio 26 Kissingeris buvo 

pareiškęs, kad “taika ranka pa
siekiama”. Jis buvo sutaręs ta
da paskelbtus 9 punktus, ku
riuose kai kurie klausimai buvo 
pasakyti bendrybėm. P. Vietna
mo reikalavimas, kad būtų kon
krečiai pareikšta, jog Š. Vietna
mas pripažįsta P. Vietnamo su
verenumą, demaskavo Š. Viet
namo nutylėtą siekimą P. Viet
namą paimti į savo suverenumą. 
Tai nepriimtina Nixono poli
tikai.

Chr. Sc. Monitor prieš porą 
savaičių pirmame puslapy rašė, 
kad dėl Vietnamo sutarties atsi
radęs nuomonių skirtumas tarp 
Nixono ir Kissingerio, kuris per 
toli nuėjęs derybose. O News
week (gruodžio 18) St. Alsop 
rašė, kad prezidentas nebuvo 
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patenkintas anuo Kissingerio 
pareiškimu, jog “taika ranka 
pasiekiama”.

Naujuose prezidento skyri
muose esą atleiski iš pareigų 
Peterson, žemės ūkio sekreto
rius, ir Helms, CIA viršinin
kas, Kissingerio draugai. Nixo
nui tebėra ir dabar labai arti
mas Connally, buvęs iždo sek
retorius, kuris, anot Alsopo, iš
eina, jeigu ateina Kissingeris.

CHALIDZEI ATĖMĖ 
SOVIETŲ PILIETYBĘ

New Yorko ir Georgetown 
universitetai pakvietė So
vietų fiziką Valeri Chalidze, 
gruziną, 34 metų, paskaitom. 
Sovietai išleido jį ir žmoną. Po 
eilės paskaitų apie žmogaus tei- 
«*§^Spvietuose gruodžio 13 pas 
OMfelidze atėjo į viešbutį du So- 
vietij valdininkai ir pareiškė, 
kad jam atimta pilietybė. Žmo
na galinti grįžti. Chalidze pa
reiškė, kad kitos pilietybės jis 
neįmsiąs.

Taip buvo ‘išleistas’ 1966 
Valeri Tarsis ir neįsileistas. Esą 
pasiūlyta ir žmogaus teisėm gin
ti komiteto pirmininkui Za- 
charovui išvažiuoti į užsienį. 
Rašytojas Solžėnitsinas nevyko 
atsiimti Nobelio premijos, bijo
damas, kad nebus įsileistas. So
vietai mano, kad jie esą pavo
jingesni viduje negu užsie
niuose.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos No. 1, 1972, pogrindy 
išleistame, aprašyti kun. Antano 
Šeškevičiaus kiti vargai, kai jis, 
metus atkalėjęs, buvo paleistas.

“Kun. A. Šeškevičius už vai
kų religinį mokymą 1970.IX.9 
Molėtų raj. liaudies teismo bu
vo nubaustas vieneriem metam 
kalėti griežto režimo lageryje. 
1971.IX.9 baigęs bausmę, jis 
kreipėsi į Kaišiadorių vyskupi
jos valdytoją, prašydamas pa
skyrimo į parapiją. RRT (Reli
ginių Reikalų Tarybos) įgalio
tinis atsisakė jam duoti registra
cijos pažymėjimą ir liepė dirbti 
kitokios specialybės darbą, mo
tyvuodamas? kad nesilaikęs ta
rybinių įstatymų. Tada kun. 
Šeškevičius kreipėsi į LTSR 
ministrų tarybos pirmininką: 
‘Jei jau nusikaltau tarybiniam 
įstatymam, tai paskirtą bausmę 
atlikau ir dar gaudamas gerą 
charakteristiką. Be to, ma
ne paleidžiant, teisės man ne
buvo susiaurintos, tai už ką be 
jokio teismo vėl esu baudžia
mas net visam gyvenimui? Di
džiausi tironai, bausdami žmo
gų, nurodo įstatymų straipsnį ir 
bausmės terminą bei apeliacijos 
įstaigą. Tik man neleista tai ži
noti. Ar yra pasaulyje tokia vals
tybė, kuri leistų taip elgtis su 
savo valdiniais? Kaip tai sude

Vokietijos katalikai dėl žmogaus
teisių Lietuvoje
Vokiečių Katalikų CK 1972 

spalio 16 paskelbė tokio turinio 
komunikatą:

Pareiškimas dėl žmogaus tei
sių pažeidimo Lietuvoje.

CK einamųjų reikalų komi
sija (geschaeftfuerender Aus- 
schuss) vienu balsu priėmė pa
reiškimą dėl žmogaus teisių pa
žeidimo Lietuvoje.
" Š. m. spalio mėn. pradžioje 
Kaune, Lietuvos sovietų re
spublikos sostinėje (!) aukšto
mis laisvės atėmimo bausmėmis 
nubausta aštuoni jauni katalikai 
dėl “viešosios tvarkos pažeidi
nėjimo”.

Mes, vokiečiai katalikai, pa
sisakome prieš religijos bei są
žinės priespaudą, dabar vykdo
mą Lietuvoje, prasilenkiant su 
teisės, humaniškumo ir toleran
cijos principais. Žmonės, kurie 
tokioje pažeminimo, priespau
dos bei teroro padėtyje drįsta 
stoti už teisybę, nusipelnė visų 
teisingų bei laisvę mylinčių 
žmonių pagarbą bei solidarumą.

Mes kviečiame Sovietų Socia
listinių Respublikų Sąjungos 
vyriausybę liautis vykdžius 
priespaudą Lietuvoje, garan
tuoti laisves ir žiūrėti, kad būtų 
administruojama vadovaujantis 
teisės bei teisingumo princi
pais. Bonn-Bad Godesberg 
1972.X.13.

NUOLAIDA
BUDAPEŠTU!

Ką tik lankėsi Vengrijoje So
vietų Brežnevas ir ta proga 
stipriai pagyrė ūkines reformas, 
dėl kurių Budapeštas visai dar 
neseniai buvo piktai kritikuotas, 
kad krypstąs nuo ortodoksinės 
komunistinės praktikos. Dar 
pereitą pavasarį ją kritikavo 
Maskvos Pravda ir Čekoslovaki
jos bei R. Vokietijos sukaulėję 
ortodoksai. Girdi, tie eksperi
mentai sugriausią komunistų 
bloko sandraugą. Dabar Brežne
vas net prasitarė, kad pati Rusi
ja kai kurias ūkines naujoves ga
lėsianti iš Vengrijos pasisavinti.

Įdomu ir tai, kad ta proga 
pasisakyta už Miuncheno pakto 
klausimo sutvarkymą, nes ikšiol 
tai trukdo Čekoslovakijai su- 
normalinti santykius su V. Vo
kietija. Spėjama, kad nebe
bus rėikalaujama, kad V. Vokie
tija paskelbtų tą paktą niekad 
nebuvusiu. Bonna nesutiko to 
padaryti, nes tai sudarytų daug 
painiavos kai kuriuose juridi
niuose klausimuose. Kai šis 
klausimas bus palaidotas, tada 
ir Vengrija galės sunormalinti 
savo santykius su V. Vokietija.

rinti su žmogaus teisių deklara
cija, kurią yra pasirašiusi ir Ta
rybų Sąjunga?

Neleidimas eiti kunigo parei
gų mane stumia į naują nusi
kaltimą, nes vistiek pasilieku 
kunigu ir teks atlikti bent kai 
kurias kunigo pareigas, o tai 
valstybė laikys nelegaliu darbu, 
— ir manęs vėl lauks kalėji
mas . . .’

Į kreipimąsi kun. Šeškevičius 
atsakymo” nesulaukė. Tada jis 
kreipėsi į LTSR prokurorą, bet 
ir iš šios įstaigos atsakymo ne
sulaukta. Beveik praradęs viltį 
kun. Šeškevičius kreipėsi į 
TSRS generalinį prokurorą, į 
mokslininko Zacharovo komite
tą žmogaus teisėm ginti, kartu 
asmeniškai lankėsi Religijų rei
kalų taryboje ir kalbėjosi su 
aukštais jos pareigūnais. Paga
liau jam buvo pažadėta duoti 
darbą Telšių vyskupijoje. Tokiu 
būdu, net atlikęs neužpelnytą 
bausmę, kun. Šeškevičius dar 
pusę metų buvo diskriminuoja
mas. Tarybinė valdžia stengėsi 
palaužti kunigą, o kitus — į- 
bauginti, kad pilni baimės vyk
dytų ne Dievo, bet jos valią. 
Lietuvos tikinčiųjų džiaugsmui 
dar yra daug savo pašaukimui 
ištikimų dvasios vadų, kurie 
ryžtasi sudėti bet kokią auką 
sielų gerovei ir Kristaus Kara
lystės plitimui”. (Elta)

o.

Papildomam komentare sa
koma — šis pareiškimas pa
brėžia bei sutvirtina peticijas, 
kuriomis lietuvių katalikų atsto
vai kreipėsi į KP vadovą Brež
nevą bėi JT gen. sekretorių 
Waldheim, kad atkreiptų dė
mesį į savo sunkią padėtį. Kaip 
žinoma, tuos laiškus pasirašė 
daugiau kaip 17,000 tikinčiųjų. 
(Elta)

ALLENDE
J, TAUTOSE

J. Tautos. — Čilės prez. Al
lende buvo atvykęs į Jungt. 
Tautas savo prieš Ameriką nu
kreipta propagandine kalba pa
šlijusių vidaus reikalų tvarkyti. 
Jis ir čia pakartojo savo seną 
tvirtinimą, kad JAV didžiosios 
korporacijos, bankai ir JAV vy
riausybinės agentūros bandžiu
sios neprileisti jo prie valdžios. 
To tikslo nepasiekus, buvę ban
doma atskirti Čilę nuo pasaulio, 
pasmaugti Čilės ūkį, atskirti ją 
nuo tarpt, finansinių šaltinių ir 
sabotuoti vario pardavimą tarpt, 
rinkoje. Bet nė žodžiu neužsi
minė apie tai, kad Amerikos pa
stangomis buvo sutvarkytas 
Čilės skolų mokėjimas, ko ne
padarius Čilės reikalai būtų 
tikrai atsidūrę visuotinio bank
roto padėty.

Jis vėl kartojo, kad Čilė ne
nusikaltusi nusavindama Ame- 
kos bendrovių turtą be mokes
čio, nes tuo reikalu esąs tarpt, 
įstatymas dabar jau esąs pase
nęs.

Nors Allende kalbą plojimais 
pagyrė grupė JT narių, tačiau 
apie Allende režimą sprendimą 
darys Čilės gyventojai kitų par
lamento rinkimų proga. Šiuo 
metu jų nuomonės nėra palan
kios, nes pamažu iš pasalų ban
doma įšmugeliuoti komunistinė 
ūkinė tvarka gyventojų tarpe 
nėra populiari.

Iš New Yorko Allende nuskri
do tiesiai į Maskvą draugystės 
stiprinti. Buvo ten trumpai pri
imtas ne kaip kompartijos parei
gūnas, bet kaip valstybės galva. 
Gavęs pažadą dėl ūkinės pagal
bos, bet apimtis nereklamuota.

— Nato krašto apsaugos mi
nisterial savo metiniame susi
rinkime pasiragino ne silpninti, 
bet stiprinti savo karines pajė
gas Europoje, nes parodžius 
silpnėjimo tendenciją Maskva 
galt Europos saugumo konfe
rencijoje pasirodyti su dideliais 
reikalavimais. Nutarta stiprinti 
laivynų pasirodymus Vidur- 
žemio juroje ir inaijos vandeny- 
ne, kur ir Maskva stiprinasi
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DUOKIT,
NE!

KVIEČIUS IR PINIGUS - 
IDĖJŲ IR BENDRAVIMO
Komunistiniai režimai apsikasa prieš Vakarų Įtakos infiltraciją

Nixono šiemetinės sutartys su 
Sovietais, Brandto su Sovietais, 
Rytų Vokietija, Lenkija padidi
no uždangoje plyšį; pradarė 
vartelius Berlyno sienoje.

Iš tų sutarčių Vakarai tikisi:
— jie padarysią gerą biznį, 

parduodami ne tik kviečius, bet 
ir kitas savas prekes; investuo
dami kapitalus į Sovietų žemės 
turtų eksploatavimą;

— padidėjęs susitikimas tarp
žmonių iš vienos ir antros pusės 
sušvelnins susidariusius prie
šingumus, įtarinėjimus, sudarys 
asmeninių ryšių tiltą; o tai jau 
bus laimėjimas Vakarų nusi
statymui. >

Sovietai tikisi:
— gausią jiem reikalingo 

maisto ir pašarų, kad patenkin
tų gyventojų buitinius reikalus; 
patenkintų įsipareigojimus sate
litam ir tokiem tolimiem kraš
tam kaip Kuba ir Čilė; gausią 
tuos dalykus dabar nemokamai,

“kovoti prieš imperializmo 
ideologijas”. Tarp tokių ideolo
gijų — rašė — esančios “pavo
jingos” demokratinio ar huma
nistinio socializmo formos ly
giai tiek pat, kaip kiniškasis 
“maoizmas”.“ Socialdemokratija 
yra ne kas kita, kaip kita pik
ta imperializmo forma,” sakė 
deklaracija.

Iš partinių vadų fabrikuose 
pareikalauta, kad jie pareikštų

Ministerijų aukštesniesiem 
pareigūnam, o taip pat kariam 
ir policininkam uždrausta pri
imti į savo butą atvykstančius 
iš Vakarų Vokietijos, o jeigu su
sitinka su jais kur kitur, tai iš 
anksto tam turi gauti leidimą.

Tą pavojų mato ir Maskva. 
Bet nauda iš santykių tokia aiš
ki, kad galima rizikuoti dėl ne
aiškaus reikalo. Kad rizika būtų 
mažesnė, komunistai kemša sa
vo valdomus piliečius į apka
sus, pro kuriuos neperkoptų 
Vakarų įtaka.

karų Vokietiją; vengtų susitikti 
su atvykstančiais iš Vakarų Vo
kietijos giminėm.

Aliarmas pagrįstas, nes numa
toma, kad per metus į Rytų Vo
kietiją plūstelės apie 6 mil. sve
čių iš Vakarų Vokietijos pas gi
mines. O tai jau didelis pavojus 
ne tiek apsikrėsti antikomunis
tinėm idėjom, kiek pasigydyti

Net ir kultūrinius mainus 
mezgant, Sovietai įstengė lig 
šiol išlaikyti savo valdomus 
žmones nuo vykimo į Vakarus. 
Antai, U. S. News and W. Re
port rašo, kad 1971 m. Sovietų 
Sąjungoje lankėsi apie 55,000 
amerikiečių turistų, o iš Sovietų 
Sąjungos tos rūšies keleivių ru
sų tebuvę vos 183. O jeigu ir 
atvyksta, tai daugiau grupėm, 
kurias lengviau galima kontro
liuoti nuo susitikimo su Ameri
kos žmonėm. •

BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

AR BAŽNYČIOJE YRA KRIZĖ?
Vatikano radijas paskelbė pa

sikalbėjimą su įžymiuoju Pran
cūzijos teologu kardinolu Jean 
Danielou. Jį klausė: ar tikrai yra

Prisikėlimo. Jie nori “išpažinti 
tik dvasinę Bažnyčią, abejingą. 
moralinei ir socialinei tvarkai,

bažnyčią lankytų turistai, ope
ros chorui įsakyta giedoti joje 
mišias..

mokėti už tas prekes pinigais, 
paimtais iš Amerikos mokesčių 
mokėtojų "• (impodo-eksporto 
banko);

— suorganizuosią Sovietam 
Vakarų kapitalistai ne tik auto
mobilių fabrikus, bet ir Sibiro 
žemės turtų eskploataciją ir tuos 
turtus galima bus parduoti at
gal tiem patiem kapitalistam;

Rytų Vokietijos komunistai

atsinaujinimą”, o 
kalbėti apie “deka-

tikisi:
— laimėtas bus seniai siektas

žinimas ir įjungimas į Jungtines 
Tautas.

-o-
Komunistai mato prieš akis 

didelius ir tikrus laimėjimus, 
bet mato ir pavojų. Pavojų la
biausiai iš tų susitikimų akis į 
akį. Mato pavojų, kad iš Vakanj 
pusės atvykę žmonės gali už
krėsti komunistų valdomą pilie
tį antikomunistinėm idėjom. O 
svarbiausia tarp tokių antikomu- 
nrstinrų’idėjų yra laisvė galvoti; 
laisvė kurti, laisvė gyventi.

Dėl šios baimės partija ir 
komunistinė spauda pakarto
tinai paskelbė įspėjimus, kad 
detente bei koegzistencija poli
tinėje 
reiškia 
ginėje 
duokit

jei taip, kokios priežastys?
Atsakė:
Krizė šiandien tikrai yra labai 

didelė. Mes negalim šiandien 
kalbėti apie 
turime
dansą“. Labai krizė yra apėmus 
Atlanto sritį._ Rytų Europoje, 
Azijos bei Afrikos kraštuose 
padėtis yra žymiai sveikesnė.

Pagrindinė priežastis — klai
dingas Vatikano II susirinkimo 
nutarimų aiškinimas. Prie to 
klaidinimo prisideda magazinai, 
konferencijos, teologai.

Viena klaida — sekuliarizaci
ja, kuri perša susirūpinimą so
cialine, politine veikla, o aplei
džia asmeninį dvasinį gyveni
mą.

Antra klaida — iškreiptas lais
vės supratimas, atmetant insti
tucijas ir jų tvarką bei n uos ta-, 
tus, o peršant asmeninę egzal-. 
taciją, improvizacijas.
—Trečia klaida--^— iškreipiama 
evoliucijos prasmė, aiškinant, 
kad žmogaus ir Bažnyčios esmė 
keičiasi aplinkybių įtakoje, kai 
iš tikrųjų ir žmogaus ir Bažny
čios esmė nesikeičia, o keičia
si tik atsitiktiniai dalykai.

liturginių formų ir aukos”...
Kitose audiencijose: “Atsi

naujinimas” nereiškia “pakei
timo”, o tik “sustiprinimą”. At
sinaujinimas turi eiti iš vi
daus. Reformuoti turime save.

Tai įspėjimas prieš kai kurių 
pasinešimą į socialines ir politi
nes reformas, ne reformuojant 
žmogaus.

AMERIKOS VYSKUPŲ 
KONFERENCIJOJE

Amerikos vyskupų konferen
cijoje sutarta rezoliucija už 
Vietnamo karo baigimą, skati
nant abidvi puses atsisakyti 
nuo bombardavimo ir teroro.

už pereitos konferencijos nu
tarimą, nors kai kurie vyskupai 
kaip Detroito Gumbleton vėl 
tekalbėjo apie Amerikos daro
mas žalas.

Vatikanas derasi su

Vatikanas atnaujino derybas 
su Čekoslovakijos komunistine 
valdžia. Svarbiausias reikalas 
derybose — vyskupų skyrimas. 
Dabar iš 13 vyskupijų tik viena 
turi vyskupą. Vienuolės iškeltos 
į tokias vietas gyventi, kur jos 
neturi jokio ryšio su žmonėm. 
Naujų narių į vienuolyną pri
imti neleidžia.

— Popiežius Paulius VI Ber
nelių mišias laikys šiemet ne 
Sikstinos koplyčioje, o prie 
altoriaus, įrengto Mount Ser
rate geležinkelio tunelio an
goje. Ten tūkstančiai darbi
ninkų ir jų^šeimų galės daly
vauti.

APREISKIMOPARAPIJA Brooklyn, N. Y.

Kristaus Gimimo šventėje
Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams linki

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

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

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

Kun. A. PETRAUSKAS, klebonas 
Kun. VYTAUTAS PIKTURNA

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJA 
Brooklyn, N. Y.

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiai sveikina visus parapijiečius

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

Kun. KENNETH J.. WICKS
Kun. LADAS BUDRECKAS, M.M.

c Širdingai sveikiname visus parapijiečius, geradarius bei draugus
5 1 sulaukus

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų

Kun. BRUNO KRUZAS, klebonas
ŠV. JURGIO PARAPIJA 

Brooklyn, * N. Y.

bei ūkinėje srityje ne- 
koegzistencijos ideolo- 
srityje. Kitaip sakant: 

pinigus ir kviečius, bet

POPIEŽIUS PRIEŠ 
“RADIKALIUOSIUS . . .”

Pop. Paulius generalinėje

tetą kunigų gyvenimo reikalam. 
Nutarė pakviesti penkias mote
ris į patarėjus vyskupam dėl 
moterų vaidmens Bažnyčios 
gyvenime. Nutarė prašyti Vati
kaną, kad leistų tęsti eksperi
mentą duoti vaikam pirmą ko
muniją be išpažinties.

Kai dabar korespondentai 
laisvai gali dalyvauti konferen-

AR ŽINAI, KAS 
laimėjo 1972 metų 
rinkimuose į valstijų 
senatus ir seimelius
Demokratų persvara. Po 1972 

rinkimų 49 valstijų senatuose 
respublikonų yra 784, demo
kratų 1,126; valstijų seimeliuo-

Rytų Vokietijoje tie įspėjimai 
ir priemonės jiem vykdyti 
skamba tiesiog isteriškai.

Kompartijos laikraštis Neues 
Deutschland paskelbė partijos 
centro komiteto įspėjimą — 
deklaraciją: “griežtai budėti“ ir

prieš “radikaliuosius katalikus”, 
kurie nori “atimti katalikų dokt
rinai turinį ir aiškumą” ir pripa
žinti, kad “žmogus savo elge
siui ir galvojimui patsai nu
stato normas”. Jie nori Bažny
čios be Kryžiaus ir Kristaus be

dentų buvę žymiai mažiau, kaip 
pastebi NCR, negu tada, kai ko
respondentai tegalėjo pasisu
kioti tik apie duris.

Korespondentai 
tiksliai perdavė.

Šv. Kazimiero parapijos bazare Los Angeles, Calif., spalio 
22 stovi Gabija Bonataitė (k.) ir kino aktorė Rata Lee-Kilmo- 
nytė. Nuotr. L. Briedžio

ne 
Pvz.
kad vysku

pai nutarę, jog Vietnamo kare 
Amerikos bombardavimas ne
moralus, kai tuo tarpu nutari
mas buvo taikomas abiem pu
sėm. Washington© televizijos 
korespondentas paskelbė, kad 
vyskupai reikalavo amnestijos 
bėgliam nuo karinės prievolės, 
nors nutarimą aiškindamas De
troito arkiv. kardinolas Dearden 
įsakmiai pažymėjo, kad jis ne
taikomas dezertyram.

Katalikai ir knygynai
N. Yorke yra 2 mil. katalikų. 

Prieš keletą metų čia buvo 9 
katalikiški knygynai, dabar te
sąs vienas. Tuo tarpu New-Yor
ke yra 15,000 japonų, ir jie turi 
5 knygynus.

Kas kaltas, kad užsidarė? N.C. 
Register rašo, kad eilė knygy
nų savininkų pareiškę, jog jie 
turėję užsidaryti, nes “naujos 
liberalinės teologijos” knygų 
žmonės nenorį pirkti.

NBC
dabar 51;

225, dabar

Bažnyčia Rumunijoje
Rumunijoje, kaip rašo Daniel 

Lyons, SJ, iš savo kelionės įs
pūdžių, esą 210 jėzuitų. Bet ko
munistinė valdžia teleidžia tik 
10 eiti pastoracijos pareigas. Ki
ti 200 priskirti prie fabrikų dar
bininkų. Į fabrikų darbininkus 
paskiria arba tiesiog į kalėjimus 
tuos, kurie rizikuoja mokyti ka
tekizmo.

Vyskupo, sekretorius visada 
esąs valdžios agentas, kuris tik
rina, visus ateinančius ir išei
nančius raštus.

Bet esama ir tokių kuriozų: 
kad garsiąją istorinę šv. Mato

konų 2,297, demokratų 3,300.
Trijuose seimeliuose ir dvie

juose senatuose abiejų partijų 
po lygiai atstovų. Alabamos ir 
Louisianos senatuose nė po vie
ną respublikoną.

- Seimeliuose demokratai tu
rėjo kontrolę 27, dabar 29; res
publikonai turėjo 21, dabar 19.

Pagausėjo moterų. Moterų se
natuose buvo 32, 
seimeliuose buvo 
280.

Moterys įeina į 32 valstijų 
senatus; išskyrus New Mexico, 
įeina į visus seimelius. Labiau
siai moterys atstovaujamos Con
necticut — 3 senatorės ir 17 
seimelio narių. Didžiausią pa
žangą rinkimuose moterys pa
darė Montanoje:. laimėjo 8, 
Connecticut ir N. Dakotoje po 
7, Massachusetts 6.

Pagausėjo juodųjų. Juodųjų 
senatorių valstijų senatuose iš 
32 pakilo iki 37; seimeliuose iš 
150 iki 170.

Pirmu kartu išrinkti į Neva
rios, Minnesotos, Wisconsin© 
senatus, į Maino ir Minnesotos 
seimelius.

Juodųjų atstovų yra 23 sena
tuose ir 40 seimelių. Naujai lai
mėjo 7 senatuose ir 14 seime
lių. Georgia abu senatoriai juo
dieji. Seimeliuose didžiausias 
juodųjų atstovų skaičius yra Illi
nois — 15.

Jauniausias atstovas, 19 metų 
studentas, išrinktas į Rhode Is
land seimelį.

Jauniausias kongreso senato
rius yra iš Delaware Joseph R. 
Biden, demokratas, tik lapkričio 
20 suėjęs 30 metų. Tik 30 metų 
senatorius tegali posėdžiauti.

— JAV LB apygardų valdybų 
kadencijos, pagal naujus JAV 
LB įstatus, bus trejiem metam. 
Norėta, kad apygardų valdybų 
kadencijos batų vienodos su

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

linkėdamas geriausio pasisekimo ir Dievo globos

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų 
Naujų Metų 

linkiu visiems parapijiečiams

Kun. WALTER KARAVECKAS, klebonas
ŠV. KAZIMIĖRO PARAPIJA 

Pittsburgh, Pennsylvania

Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
Ramybės ir Taikos 

visiems parapijiečiams linki

Kun. JURGIS GURINSKAS, klebonas 
Kun. ANTANAS KARDAS 

VILNIAUS AUŠROS VARTŲ- PARAPIJA
1 New’York, K.'Yl

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

Philadelphia, Pa.

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų 
linki ir sveikina

Kun. CLARENCE A. BATUTIŠ
klebonas

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJA 
Philadelphia, Pa.

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

Kun. JURGIS D. DEGUTIS
klebonas

Kun. KAJETONAS SAKALAUSKAS
ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA 

Philadelphia, Pa..

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

Kun. JUOZAS RASTUTIS, emeritus
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Linksmų Kalėdų
“Linskmų Kalėdų!” žodžiais 

sveikiname vieni kitus. Prie eg
lutės su šviesom ir dovanom 
susitelkiame šeimos nariai ir 
artimieji. Tai darome nuošir
džiai, su sentimentu vienas ki
tam, su linkėjimu šviesesnės 
ateities negu šiokiadieninė die
na.

O mūsų laikų šiokiadieninė 
diena nėra svetima anom die
nom, kada buvo paskelbta Ge
roji Naujiena. Tada angelų bal
sai apie gimusį Išganytoją skli
do iš viršaus į žemę, kurioje 
buvo naktis. Gamtinė ir dvasinė 
naktis.

To meto žinomo pasaulio ga
lybė buvo Romos imperija, pa
vergusi tautas ir žmones. Im
perijos valdovai laikė save ne
klystančiais dievais. Jiem pri
klausė kitų nuosavybė ir gyvy
bė. Jų - galybė rėmėsi žudy
mais, grobimais, papirkimais, 
farizėjimu. Pranašų balsai ret
karčiais tepaliesdavo atskirus 
asmenis ir rasdavo atgarsio jų 
širdyse.

Ano meto degeneruotoje civi
lizacijoje Geroji Naujiena ne
galėjo būti priimta. Ji turėjo iš
eiti kančios kelią — kūdikių 
išžudymo, paties Išganytojo pa
juokimo ir kryžiavimo. Net išti- 
kimiausieji buvo juo suabejoję. 
Tik su Išganytojo prisikėlimu 
Geroji Naujieną^rĄd^jp^aųgtv^. 
to meto nedaugelio mintis ir.i^. 
auginti naują bendruomenę — 
Bažnyčią.

Tačiau pačios imperijos viršū
nės ir pamatai buvo nebepatai
somai sugedę. Ją stuktelėjo 
atėję barbarai, ir ji subiro. Anie 
naujos bendruomenės atstovai 
įžiebė dvasinę šviesą laimėju
siuose barbaruose, ir per juos 
pradėjo augti nauja civilizacija.

Amerikiečių rašytoja Taylor 
Caldwell istoriniame romane 
apie Romos įžymųjį Ciceroną 
vaizduoja to meto Romos gyve
nimą taip, kad jame matai da
bartinės Vakarų civilizacijos 
tuos pačius sugedimus. Dvide
šimtame amžiuje kartojasi gilios

nakties ženklai: imperializmas, 
barbariškas žmogaus teisių 
pavergimas, masiškas ne tik 
bernelių išžudymas .grobuoniš
kas turtų krovimas, farizėjiškas 
dengimasis taikos, pažangos ir 
kitom skraistėm, abejingumas 
Gerosios Naujienos šviesai.

Taylor Caldwell minėto ro
mano pratartį baigia klausimu: 
ar mes išvengsime Romos liki
mo? Klausimas būtų pesimistiš- ' 
kas apie mūsų civilizaciją, jei 
nebūtų Gerosios Naujienos pa
žado — po kančios ir žudymų 
ateinančio Prisikėlimo; jei ne
būtų tos mažosios Bendruome
nės, kuri priima, išlaiko ir per
duoda Gerosios . Naujienos 
naujo gyvenimo dvasią.

Pati mažiausia bendruomenė 
ir sykiu visų civilizacijų pradi
nis lopšys yra šeima. Per ją 
atėjo Išganytojas. Per ją eina 
spinduliai ir platesnei visuo
menei, tautai, valstybei, žmoni
jai.

Dėl to Kalėdos yra ypatin
gai šeimos šventė, kurioje su
stiprėja šeimos narių dvasinė 
vienybė, o per ją ir viltis atei
čiai.

Nesukontroliuotas 
žodis
^Nuoširdžiai sutinkam kiek- 

atsidūrusį laisvėje. Nuošir-<i 
džiai norim jį paremti, kaip ir| 
mes kitados buvome paremti.

Bet nevykusiu būdu noras pa
remti gali virsti kenkimu savai 
išeivijos bendruomenei, tos 
bendruomenės organizaciniam 
vienetam, kurie yra mūsų gyva
vimo ženklas.

Tokiu kenkimu tenka vertinti 
žodžius, kurie viešai buvo pa
leisti į orą ryšium su bėglių 
šeimos pasirodymu New Yorkė. 
Jų žodžiai ir žodžiai apie juos, 
tyčia ar netyčia nesukontro
liuoti, nepatamavo nei lietuviš
kam reikalui, nei atbėgantiem 
apskritai, o šią šeimą pastatė 
keistoje šviesoje. ,

Dr. S. A. Bačkis, pirmuose 
dviejuose savo pranešimo sky
riuose apžvelgęs JAV politikos 
gaires ir Bonnos susitarimus, 
žvelgia dabar į Europos Bend
ruomenę ir numatomą Europos 
saugumo konferenciją, kelda
mas klausimą, kokios reikšmės 
tai gali turėti Baltijos valstybių 
problemai.

-o-
III. EUROPOS BENDRUO
MENĖS “VIRŠŪNIŲ” PASITA
RIMAI: kelias į Europos akciją?

Iš paskelbto spaudoje pareiš
kimo 1972.X.21 d. atžymėtini 
tokie dalykai (AU “SOM.MET” 
a PARIS, — LA DECLARA
TION FINALE — iš LE 
MONDE, 1972.X. 22-23 d.d. 
numerio).

Viršūnių pasitarime 1972.X. 
19-20 Paryžiuje dalyvavo šeši 
nariai Bendrosios Europos Rin
kos ir trys kraštai, įsijungsią į ją 
1973.1.1 — Didžioji Britanija, 
Airija, Danija. Pasitarime 
dalyvavo tų kraštų valstybės 
galvos arba ministerial pir
mininkai. Pareiškime kalbama 
apie numatomus būdus bei eta
pus, kaip įsikurs Europos eko
nominė ir monetarinė sąjunga, 
kaip bus kovojama su infliaci
jos klausimu, kaip bus vedama 
regionalinė tų kraštų politika, 
kuriai specialūs fondai bus su
daryti prieš 1973.XII.31. Prade
dant 1974 —- bus nustatyta pro
grama, kaip koordinuoti sociali
nę politiką bei kaip geriau ‘koor
dinuoti mokslo, technologijos, 
pramonės bei politikos klausi
mus. Prieš 1975 galą bus pa
ruoštas raportas, kaip ligi 1980 
transformuoti Bendruomenės 
valstybių santykius, kad ji pa
virstų — Europos Sqjunga-Uni- 

Ja.
Pasitarimų metu būta nesu

tarimų — jie lietė Europos par
lamento vaidmenį, užsienio 
santykius, programą, kurios 
reikėtų laikytis Europos Sąjun
gai apibūdinti, bei Sąjungos so
cialinės ir regionalinės politi
kos y?3§VPus, , gvz. jųępraėje. 
Brandinsi y būtų.
darytas acT hoč komitetas, kuris 
vestų*‘dialogą tarp JAV ir Eu
ropos Bendruomenės.

Svarbus yra pareiškimo 13 
straipsnis. Jame pasakyta, kad 
atolydžiui favorizuoti Europoje 
Bendruomenė sutaria Rytų Eu
ropos atžvilgiu vesti bendrą 
prekybos srityje politiką nuo 
1973.1.1. Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos reikalu buvo pasisakyta — 
konstruktyviai ir sutartinai pri
sidėti prie jos. 1972.XI.21 
Bendrosios Europos Rinkos 
u.r. ministerial Hagoje sutarė 
gaires, kaip laikytis toje kon
ferencijoje bendrai bei atski-

BALTIJOS KRAŠTŲ BYLA 
ATSIDŪRĖ NAUJOJE PADĖTYJE
Tarptautiniai įvykiai ir Lietuva (3)

rai. Posėdžiuose dalyvavo taip 
pat Britų, Airių ir Danų u.r. 
ministerial.

Europai jungiantis Lietuva ir 
Latvija bei Estija, gal, turės ga
limybių Europos rėmuose pasi
reikšti. Tam reikia pastangų.
IV. Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija: JAV

Europai jungiantis, Lietuva ir 
Latvija bei Estija, gal, turės ga
limybių Europos rėmuose pasi
reikšti. Tam reikia pastangų. 

. *

IV. EUROPOS SAUGUMO IR 
BENDRADARBIAVIMO KON
FERENCIJA: JAV nusistatymas 
dėl konferencijos ,

Preliminariniai pasitarimai 
pradėti Helsinky 1972.XI.22. 
Šalia Europos valstybių, daly
vauja JAV ir Kanada. Ten at
stovaujami visi Europos kraštai 
(Rytų bloko ir Vakarų bloko) 
ir jų tarpe yra — Vatikano, Švei
carijos, Lichtenšteino, Maltos 
atstovai. Nėra tik Albanijos, Mo
nako bei Andoros atstovų. Preli
minarinių pasitarimų tikslas — 
nustatyti darbotvarkę, pasitari
mų laiką, vietą bei tai, kas ko
kiuose pasitarimuose dalyvaus.

Pagal ligšiol paskelbtas infor
macijas, atrodo, kad į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos darbotvarkę gali 
būti įtraukti šie klausimai:

1. prekybos, ekonomijos, 
mokslo, technologijos bei aplin
kumos (environment);

2. žmonių, idėjų, informacijų 
judėjimo-pasikeitimo laisvės 
reikalai;

V liko seime Clevelande kalba dr. St. Bačkis. Iš k. St. Lazdi- 
nis, dr. St. Bačkis, pirm. Marijus Blynas ir J. Stempužis. Nuotr. 
J. Garlos

3. principai, tvarką santykius 
tarp valstybių. Šioje srityje galė
tų būti svarstomi klausimai, su
siję su nepuolimu, saugumu bei 
Sovietų Sąjungos noru įteisinti 
tai, ką po II-jo pasaulinio karo ji 
yra laimėjusi, jei būtų pripažin
tos “egzistuojančios dabar sie
nos neliečiamos . . .”

Toje pačioje eilėje — Vakarai 
galėtų turėti vilties padaryti tai, 
kad Brežnevo doktrina nebega
lėtų būti taikoma ir Sov. Są
junga nebegalėtų panašių inter
vencijų — okupacijos — daryti, 
kaip padarė su Čekoslovakija 
1968. Ta linkme galėtų būti pri
imtas pareiškimas, pagal kurį 
nebebūtų galima intervenuoti į 
kitų kraštų vidaus reikalus, im
tinai ir į tų kraštų, kurie turi 
tokią pat politin^sistemą.

Kas liečia Lietuvos bei Latvi
jos ir Estijos bylą — turime 
tekstą Baltųjų Rūmų pareigūno 
rašto, kur jis, atsakydamas Ame
rikiečių latvių sąjungos pir
mininkui, taip rašė 1972.X.19: 
“JAV žiūri į pasiūlytą konferen
ciją ne kaip į susirinkimą Eu
ropos politiniam bei sociali
niam padalinimui įamžinti, b 
kaip į susirinkimą, kuris turėtų 
būti žingsnis link įtampos ato- 
lydžio ir padidintų ryšius tarp 
Rytų ir Vakarų Europos tautų.”

Iš kitų šaltinių žinoma taip 
pat, kad ką tik paminėta kryp
timi esančios JAV nusistačiu- 
sios veikti Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenci
jos preliminariniuose bei toli
mesniuose posėdžiuose.

Tos konferencijos klausimu į- 
vairiai galvojama. Vieni mano, 
kad ji daug rezultatų neduos; 
kiti daug iš jos tikisi, bet, bend
rai, spėliojama, kad jos eiga gali 
ilgai užsitęsti. 1972.XI.24 
NBC pranešė, kad toje konfe
rencijoje visi nutarimai turės' 
būti vienu balsu priimti.

Sakoma, kad svarbesnis ir 
konkretesnis dalykas yra nu
matytoji 1973.1.31 konferencija 
— abipusiškai balansuoto karo 
pajėgų centro Europoj sumaži
nimo klausimu (MBFR). JAV, 
Didž. Britanija, Vak.' Vokietija, 
Kanada, Belgija, Liuksembur
gas ir Olandija pasiuntė Sovie
tų Sąjungai, Čekoslovakijai, 
Vengrijai, Lenkijai, Rytų Vokie
tijai kvietimus į tą konferenciją. 
Danija, Graikija, Italija, Norve
gija ir Turkija joje dalyvaus, 
kaip stebėtojai.

1972.XI.21 Bonnoje posė
džiavęs NATO politinis komite
tas kritiškai pasisakė dėl prasi
dėjusių Helsinky prelimina
rinių pasitarimų. Jo pasisaky
mu, Vakarų nusistatymas turėtų 
būti vieningai pareikštas Hel
sinky, ir NATO nariai turėtų 
daugiau konsultuotis . . . Esą, 
JAV turėtų ryžtingai likti Euro
poje įsitraukusios, ir vakariečių 
pozicija turėtų būti tokia, kad 
kiekvienas Rytų ir Vakarų Eu
ropos kraštas turi teisę į savą 
politinę evoliuciją, laisvą nuo 
bet kokios svetimos interven
cijos.

Sekdami ateityje Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijos eigą, galėsime 
matyti, kaip ginami laisvo apsi
sprendimo teisės reikalai bei 
kaip ginami teisės ir teisėtumo 
klausimai. ... 11 : j

V. ŽVELGIANT Į TARPTAU
TINIUS ĮVYKIUS IR LIETU
VOS BYLĄ: byla naujoje pa
dėtyje

1972 metai, gal, bus istoriniai 
metai. “Šaltojo karo’Sgra baig
ta. Derybos tarp Rytų ir Va
karų eina, nors ideologiniai 
skirtumai pasilieka, kaip buvę. 
Komunistiniai kraštai, atrodo, 
susirūpinę, kaip pagerinti savo 
teritorijose ekonominę padė
tį, kaip gauti kreditų ir inves
tavimų iš Vakarų, kaip daugiau 
sulaukti technologijos laimė
jimų iš jų. (nukelta į 7 psl.)

Užšalo pelkės ir kūdros. Že
mė apsidengė baltu sniegu. Di
desnių ežerų ir upių pakraščiai 
apsidengė ledu, kviečiančiu 
jaunimą išbandyti savo patva
rumą. Neapkrausiu aš skaity
tojų tragiškais įvykiais, vykstan
čiais prie ežerų ir upių krantų; 
neaprašinėsiu artimųjų gilių 
skausmų, jaunimui vienur kitur, 
šauniai minčiai užgimus, ir savo 
drąsą išbandžiusiam . . . šian
dieną mes stovim prieš links
mus įvykius, ir aš nenoriu už
gauti jautrios .širdies. Netrukus 
minėsime Žmogaus gimtadienį, 
Žmogaus, kuris pasauliui paro
dė kelią į dorą, į taiką ir sie
los ramybę. Tai Žmogus, kuris 
Tave, Skaitytojau, ir mane taip 
pamėgo, kad leido save už mus 
nukankinti; leidosi būti prikal
tas prie kryžiaus. Mąstau apie 
Jo didingą dvasią ir nepaprastą 
nuolankumą savo skriaudėjam. 
Girdžiu Jo žodžius: “Tėve, at
leisk jiem, nes nežino, ką da
ro . . .” Todėl Jį laikau savo 
Dievu. Kas gi kitas galėjo taip 
pasiaukoti, jei ne Dievo Sūnus?

Pasaulis didelius mokytojus 
vertina. Tautų tautos gerbia 
Žmogų, kurį Tu ir aš, mielas

Skaitytojau, pripažinom Dievo 
Sūnum. Norėdami išreikšti Jam 
savo ištikimybę, žmonės iššluo
ja savo namus ir papuošia juos 
žaliais, spalvingais medeliais. 
Prisimindami Jo gerus darbus, 
patys stengiasi būti geri: pirkti 
dovanas ir su meile atiduoti 
jas savo artimui.

Nuostabu, kad prekyviečių 
langai ir lentynos lūžta nuo 
doVanų, kad Jo vardu mes jas 
nupirktume savo vaikam, gimi
nėm ir draugam. Oras virpa nuo 
muzikos, nuo himnų ir dainų, 
Jam skirtų, kad tas, kuris neturi 
laiko apie Jį pagalvoti, išgirdęs 
tas puikias giesmes, pabustų 
iš miego ir užbėgtų į preky
vietę. Tos aplinkos pagauti, 
visi tik perka, tik perka, rieš 
kiekvienas šiandieną nori būti 
geras.

Tačiau didžiųjų miestų tam
siose gatvėse, duryse, po laip
tais ar apleistuose namuose gy
vena įvairūs žmonės. Yra tarp jų 
buvusių daktarų, advokatų, 
mokytojų Yra ir šeimos tė
vas, palūžęs gyvenime, pamė
gęs butelį degtinės ir joje pats 
save gyvą palaidojęs. Artimieji 
jį seniai užmiršo, o jei ir neuž

miršo, tai gėdinasi prisipažinti, 
kad jis jiem artimas. Tačiau 
Žmogus, kurį mes pripažįstam 
savo Dievu, mokė mus, kad ir 
tokie žmonės turi sielą, jaus
mus ir troškimus . . .

Mokytojo nurodytu meilės 
keliu slenku nuo durų prie du
rų, neaplenkiu ir prekyviečių, 
nuo vieno žmogaus prie kito, 
prašydamas aukos nelaimingie
siem. Neprašau ‘nieko iš toČio 
savo tautiečio, kuris man sau
sai atkerta: “Buomam aš neduo
siu, tegu eina dirbti” . . . Bet 
einu pas tokius, kurie,Jį mylė
dami, nepašykšti kelių centų ir 
tokiam nelaimingajam, vadina
mam “buomu”.

Surinktus pinigus sunešame į 
“Pušies gatvės užeigą”. Ten su
sirenka ne tik gilių vandenų 
gelbėtojai, skautų vadovai, bet 
ir dosnūs apylinkės gyvento
jai . . .

Kūčių vakaras. Rytoj bus Ka
lėdos. Rytoj švęsime dorybės 
ir gėrio Mokytojo gimtadienį.

“Pušies gatvės užeigoje” 
vyksta nepaprastas judėjimas: 
ilga virtine stovi galybė žmo
nių.

Į bedantę bumą nuo šalčio 
ir nepritekliaus pamėlynavęs 
veidas nugeria kelis gurkšnius 
pigaus vyno, ir pasitenkinimas 
perbėga veidu. Sustyrusi, pu
siau paraližuota ranka rūpestin
gai paslepia skarmaluotame ap
siauste buteliuką. Rytoj Kalė
dos, ir prasigėrę benamiai, sun
kiai traukdami šaltą orą į savo 
gęstančius plaučius, rainiai

'• j •

trypčioja sumintame sniege; jie 
niekur neskuba.

“Pušies gatvės užeigoje” 
gus alkoholis, cigaretės ir nu
vargę kūnai sukelia sunkiai pa
keliamą kvapą . . . Vieni čia atė
jo raiši, antri — protiškai su
klikę, treti — nežinomų pa
slapčių dengiami, nesiskutę, su
glamžytais, sudraskytais drabu
žiais. Atėjo į vienintelę vietą, 
į kurią jie laisvai įleidžiami. 
“Pušies gatvės užeiga” yra vie
nintelė vieta Bostone, kur jūs 
galite užeiti, kai niekur kitur 
negalite eiti . . .

Šiandieną ir tiem žmonėm 
-•Dievo Sūnaus gimtadienis yra 

svarbi šventė.
Pro duris į gatvę sklinda kep

to kalakuto ir lašinių kvapas. 
Neveltui dvi savaites blaškėmės 
po miestą, rinkdami dovanas 
vargšam. Dabar čia stovi dideli 
dubenys su bulvių bei arbūzų 
koše, duona, sausainiais, vai
siais, įvairiais kamšalais. Čia ir 
spanguolių sunka, kava ir smul
kių dovanų maišai. Tiem daly
kam daug laiko .paaukojo virš 
250 vyrų ir moterų, vedamų 
Mokytojo artimo meilės. Di
džiausia dovana šiais metais 
atėjo iš Needham Episcopal 
bažnyčios: 40 puikių pyragų ir 
galybė smulkių dovanų.

Didžiuma lankytojų Šian
dieną — nepagydomi alkoholi
kai ar senatvės palaužti žmonės. 
Prie jų prisijungė protiškai nu
skriaustieji ir ieškantieji šilu
mos, maisto ir užuovėjos.

Mes čia nenorime jūsų 
pakeisti, atvesti į bet kokį tikė- 

pi- - jimą. Mes tenorime jus gyvus 
išlaikyti, — sakau į susirinku
sius varguolius ir pats nepajun
tu, kaip mano balsas ima virpė
ti .. . Juk šios didžiosios šven
tės laikotarpis yra labai jautrus.
Čia susirinkę juk taip^ pat turi 
prisiminimų, šeimas, su kurio
mis norėtų būti. O tačiau jie 
yra vieniši, užmiršti . . . Skaudu 
ir sunku kur nors po laiptais 
šiandieną užmigti . . . Dvasiškio 
balsas taip pat virpa. Talki
ninkės šluostosi ašaras. Bena
miai taip pat verkia ... Jų tarpe 
yra Žmonių, kurie kadaise turėjo 
viską, o dabar gyvena alėjose 
ar kur nors po laiptais, gaivin- 
damiesi pigiu vynu.

— Mano vardas Bill, — sako 
vienas, prie manęs priėjęs. — 
Esu silpnas, bet ne bejėgis. Bu
vau Vietname karininku ... — 
Jis žino kuopos vardą ir mini 
kitus karininkus bei vietoves 
Vietname. Bill yra 27 metų, 
6 pėdų vyras.- Dėvi megztinį, 
sudriskusias kariškas kelnes ir 
sudėvėtą apsiaustą. Avi vieną 
batą ir vieną batelį. Prisipažįsta 
esąs per girtas valgyti puikius 
patiekalus, bet užtikrina, kad iki 
rytojaus paragausiąs visų valgių, 
šeima? Žmona kur nors Con
necticut. Amatas? Kareivis.

Prie durų stovi kunigas Frank 
Russo. Jis apsuptas būrio lanky
tojų, suvargusiais ir išsisėmu
siais veidais, tik žibančiom, 
šventiškai nusiteikusiom akim.

— Susipažink su Jurgiu, — 
sako jis man. — Tai mašinų 
mechanikas iš Milford.

— Kaip tu patekai į šį ratą, 
Jurgi?

— Aš iš Worcester. Jau buvau 
susitvarkęs, buvau grįžęs namo. 
Dabar žiūrėk, kas iš manęs li
ko .. . — sako jis karčiai.

— Nesirūpink, Jurgi, mes tau 
kaip nors padėsim, — ploda
mas per petį; ramina jį dvasiš
kis.

Daug iš čia esančių vyrų bu
vo bandomi “išgelbėti”, bet ir 
vėl jie čia atsirado. Už stalo 
“pasiutęs Jack” abiem rankom 
kemša valgį sau į bumą.-Jo pro
tas gerokai nusilpęs, bet Mo
kytojo gimtadienio išvakarėse, 
rodosi, jis yra pats laimingiau
sias.

— Aš tik vakar apie šią užei
gą tesužinojau, — sako man 
linksmai Mark Frey, 20 metų 

^Bostono universiteto studentas.
— Iki šiol Kalėdas ramiausiai 
savanaudiškai praleisdavau. 
Dabar taip gera su gelbėtojais 
čia Šiem vargšam padėti. Kol 
gyvas būsiu, šios šventės ne
pamiršiu .. .

Po kelių linksmų valandų 
“Pušies gatvės užeiga” pradeda 
rimti. Laimingi “buomai” su 
dovanomis išsiskirsto į griuvė
sius. jr palaiptes. Gelbėtojai sa
vais pinigais jiem buvo nupir
kę 2,000 “puspančių” ir nuo- . 
širdžiai kiekvieną apdovanojo. 
Salėj telieka tik gelbėtojai ir

(nukelta į 7 ptl.)
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Nuoširdžiai su jumis, 
Vysk. Vincentas Brizgys

ŠVČ. TREJYBES PARAPIJOS KUNIGAI 
maloniai sveikiną visus parapijiečius 

Kalėdų šventėse

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
klebonas nuoširdžiai sveikina mielus parapijiečius, 

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

Newark, N

SOPULINGOS DIEVO MOTINQS PARAPIJOS

Kun.

AMŽINOS KALĖDOS
T. LEONARDAS ANDRIEKUS, OFM
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Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų 
linkiu visiems parapijiečiams

. ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS KLEBONAS 
linki visiems parapijiečiams

Kalėdų švenčių sulaukus Ramybės ir Taikos 
visiems parapijiečiams linki -

Kun. V. DABUŠIS, klebonas

f

Kristaus gimimo šventėj

Ramybės ir Taikos visiems parapijiečiams 
ir Darbininko skaitytojams linki

nuo kasdienybės į rmelesnj pa
saulį. Ta eglė visuomet paren
kama pati aukščiausia ir atveža-

Kunigai sveikina ir linki linksmų Kalėdų švenčių
- ir laimingų Naujų Metų

DOMININKAS POCIUS 
klebonas
R. TAMOŠIŪNAS ‘
A. ŽEMEIKIS

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

Kun. P. ŽEMEIKIS 
klebonas

Kun. J. PRAGULBICKAS
Elizabeth, N. J.

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOS 
kunigai

Prelatas JONAS A. KUČINGIS, klebonas 
Kun. ALGIRDAS OLŠAUSKAS

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

Prelatas JONAS J. SCHARNUS. klebonas 
Kun. P. TOTORAITIS
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Kun. J. KINTA, kleb. emeritus
Paterson, N. J.

Kun.
Kun.

Kun. V. KARALEVICIUS 
klebonas

ŠV. ONOS PARAPIJA

Jersey City, N. J.
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Kalėdų šventėms 1972 m.

BRANGŪS LIETUVIAI
Kristaus gimimo ir Naujų 

Metų šventės savo prasme ir 
tradicijomis yra taip visų, kad 
norėtųsi jas ir švęsti visiems 
kartu. Šioje dvasioje bandau 
jus pasiekti nors šiais žodžiais.

Lietuviai jaučiamės ir toliau 
jauskimės viena šeima. Tačiau 
žiūrėkime į gyvenimą realiai. 
Būdami savo bendruomene, 
neužmerkime akių prieš tikro
vę, kad esame dalis plačios vi
suomenės kiekvienas savo gy
venamam krašte. Tos visuo
menės įtaka mūsų jaunajai kar
tai dažnai yra galingesnė už 
mūsų bendruomenės įtaką. Toje 
visuomenėje pasitaiko riet viešų 
tendencijų, paneigiančių visokį, 
net elementariausią, natūralų 
padorumą, net nekalto žmogaus 
teisę gyventi. Tų blogų tenden-

cijų visokių pasekmių naštos di
džiausia dalis tenka nekaltiems 
padoriems žmonėms. Dėl dau
gelio priežasčių negalima į tai 
žiūrėti pasyviai.

Žmonijai reikia sąmoningų 
pastangų grąžinti į viešą ir pri
vatų gyvenimą daugiau krikš
čioniškos dvasios ir krikščio
niško turinio. Jeigu tai visų 
krikščionių uždavinys, tai ir 
šioje srityje lietuviai nelikime 
antroje eilėje. Patys sau ir ki
tiems tiek suteiksime tikro 
džiaugsmo ir gėrio, kiek įvesi
me i gyvenimą Kristaus žodžių 
ir jo paliktų gyvenimo kelių.

Visiems linkiu švenčių, turi
ningų Kristaus šviesa ir palai
ma.

F 
F 
F
F
F 
F
F

F 
T

Fi

e 
g

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

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJA
New Britain, Conn.

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

Kun. JURGIS VILCIAUSKAS
klebonas

Kun. RAYMUNDAS YUŠKEVICIUS
Kun. HENRIKAS W. BALSHUNAS

* ŠV. JUOZAPO PARAPIJA
Waterbury, Connecticut

Kun. JUOZAS J. MATUTIS
klebonas

Kun. VYTAUTAS A. BITINAS
Hartford, Connecticut .

Kun. JUOZAS BUCEVICIUS 
Kun. FRANCIS SPENCER

» Nashua, N. H.

Linkime savo mieliems parapijiečiams 
linksmų Kalėdų švenčių!

Kun. ALFONSAS B. JANSONIS 
' klebonas

ŠV. PRANCIŠKAUS ASYŽIEČIO PARAPIJA 
Lawrence, Mass.
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Kun. A. MATULIS

Bayonne, N. J.

I 

■ 

■ ■

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

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

Putnam, Conn.

“Garbė Dievui aukštybėse” 
ir už tą ramybės valandėlę, ku
rią išgyvena pasaulis Kalėdų 
šventėje! Karo frontuose nutyla 
šūviai, fabrikuose sulėtėja 
mašinos, miestuose bei namuo
se padvelkia iškilmių dvasia. 
Matant šventinį pakilimą, norė
tųsi šaukti: Viešpatie, tegul ner
vingai nebeskuba žmogus dėl 
duonos kąsnio, tegul pasilieka 
miestuose antgamtinės ramybės 
dvelkmė!

džiamos šviesos. Vedanti prie 
eglės pailga aikštelė pristatoma 
sidabrinių angelų. Įspūdis neei
linis. Namiškiai ir turistai mili
jonais bėga prie to kalėdinio 
simbolio. Jų veiduose žėri

Kun. JONAS D. ŽUROMSKIS
klebonas

Lowell, Massachusetts

Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų
jokius pinigus. Turbūt visi jau
čia, kad kažkas ten didelio įvy
ko beveik prieš 2000 metų Pa
lestinoje, nors ne visi besuvokia 
to įvykio pilną prasmę. Kiti 
gi toje minioje aiškiai žino, 
kas slepiasi už tos kalėdinės 
eglės spindėjimo. Tai Kristaus, 
pasaulio išganytojo, gimimas.

Noras išsivaduoti
Žmonių širdyse slypi amžinų 

Kalėdų ilgesys. Tai ypač mato
me pramonės Šaly — Ameriko
je. Čia žmogus yra įpratęs plė
šytis, nervintis, bėgti galva
trūkčiais, kur reikia ir kur ne
reikia. Laiko pabūti ramiai na
meliuose su šeima belieka labai 
maža. Dvasiniam susitelkimui, į 
kurį įeina religinės pratybos, 
knygų skaitymas, kilnios muzi
kos klausymas, asmeninė pagal
ba artimui, betenka tik trupinė
liai. Kasdienę įtampą dar labiau 
suveržė rasinės nesantaikos 
tarp skirtingos spalvos žmonių 
ir prailgėjęs karas.

Tai argi nuostabu, kad Kalė
dos Amerikoje švenčiamos su 
begaliniu entiuziazmu? Čia gali 
kas įsiterpti, jog svarbų vaidme
nį lošia prekybiniai impulsai, 
tačiau yra kažkas daugiau. Ga
na pažiūrėti į spalvotus žiburius 
languose, vainikus ant durų, 
žvilgančias eglutes namuose 
bei aikštėse; gana pasiklausy
ti skambalėlių bei kalėdinių 
giesmių aidesio — ir pajusi, kad 
žmogus visom jėgom vaduojasi 
iš kasdienybės. Jam visiškai ne
rūpi, kokios papuošalų firmos 
pasipelnys iš jo uždarbio — jam 
rūpi dvasinės giedros bei 
džiaugsmo valandėlė, kurią jis 
praleis, pamiršęs karus, fabri
kus, komercines painiavas .. »

Kas yra stebėjęs minias 
Rockefellerio Centre New Yor-

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
klebonas

Kun. ALBERTAS ARBACINSKAS
Norwood, Massachusetts -ę

Dieviška staigmena
Mūsų tikrovėje Kristaus gimi

mas kartais atrodo toks keis
tas ir net prieštaringas. Antrojo 
Švč. Trejybės asmens įsikūniji
mo paslapties pilnai nesuvokė 
net Izraelio senieji Dievo šauk
liai—patriarkai bei pranašai. Jie, 
specialiai apšviesti, nujautė, jog 
ateis tautos gelbėtojas, bet ne- 
išsireiškė pilnai apie Dievo ta
pimą žmogum. Tik Marijai ark
angelas Gabrielis pasakė aiš
kiai: “Šv. Dvasia nužengs ant 
tavęs, ir Aukščiausiojo galybė 
apdengs tave savo šešėliu; todėl 
ir Šventasis, kurs gims iš ta
vęs, vadinsis Dievo Sūnumi.”

Antrojo Švč. Trejybės asmens 
tapimas žmogum — staigmena 
visiem: ir žmonėm, ir angelam. 
Kas galėjo įsivaizduoti tokį ste
buklą? Staigmena ir Išganytojo 
gimimo aplinkybės. Jis ateina 
pasaulin kraštutiniame netur
te, beveik nepastebėtas ir labai 
blogai žmonių priimtas. Atrodo, 
lyg angelai Kalėdų naktį būtų 
veltui giedoję pasauliui. Jų bal
so, nešančio ramybę žemei, 
negirdėjo Erodas, Romos im
peratorius, Graikijos filoso
fai .. . Bet kas stebėtina — an
gelų girdi geros valios
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Nuoširdžiai sveikiname visus parapijiečius, seseles mokytojas, 
chorą su jo vedėju, visus parapijos rėmėjus ir linkiu visiems 

džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų.

Kun. SIMONAS V. SAULĖNAS
klebonas

Kun. JONAS-KLIMAS
' NEKALTO PRASIDĖJIMO PARAPIJA 

Cambridge, Massachusetts
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Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų sulaukus 
nuoširdžiai sveikinu visus parapijiečius

Lietuviu Katalikų Religinė Šalpa, Direktoriai ir 
Kun. STASYS RAILA Kun. PETRAS SHAKALIS. klebonas

Kun. JUOZAS B. NAUD2I0NAS

Linksmų Kalėdų ir

Kun. PAULUS- P.

ŠV. ANTANO PARAPIJA

Tėv. AUGUSTINAS SIMANAVIČIUS. OFM, klebonas 
Tėv. EUGENIJUS JURGUTIS, OFM

ŠV. JURGIO PARAPIJA
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PO CHICAGOS
Menui vandenynai nėra per 

platūs — pareiškė Anglijos lie
tuvių klubo pirm. A. Lakas 
gruodžio 2 Čiurlionio galerijoj, 
atidarydamas Anglijos lietuvių 
dailininkų parodą. Dailininkus 
sveikino Chicagos dailininkų 
draugijos atstovas M. Šileikis. 
Jis pristatė ir dailininkų darbus: 
G. Grigaravičiūtės, Petro Bugai- 
liškio, Magd. Stankūnienės, 
Ant. Petrikonio ir Vinco Jokū
baičio. Kūriniai įvairūs. Di
džiausią pasisekimą turėjo Pet
ras Bugailiškis: visi jo paveiks
lai buvo išparduoti parodos 
atidarymo metu. Trys sesutės 
Drūtytės padainavo kelias lietu
viškas dainas, pritariant akor
deonui. Jos sutiko pirmą kartą 
pasirodyti lietuvių televizijoj 
gruodžio 17. Po trumpos prog
ramos visi svečiai, kurių prisi
rinko pilna galerija, buvo klubo 
valdybos gerai pavaišinti.

Susirinkimai ir paskaitos vy
ko įvairiose vietose. Gruodžio 
3 gausų susirinkimą turėjo 
Brighton Parko lietuviai namų 
savininkai. Kęstučio pašalpos
klubo nariai buvo -susirinkę 
Hollywood salėj, kūrėjai sa
vanoriai — Chicago Savings 
banke. Balio Pakšto salėj vyko 
Pirmyn choro balius, kur bran
gių dovanų tarpe buvo dailinin
kų A. Petrikonio ir M. Šileikio 
kūriniai, Lietuvninkienės kera
mikos vaza. Cicero ateitininkai 
turėjo paskaitą parapijos salėj; 
prof. dr. A. Norvilas kalbėjo 
tema “Tėvų ir vaikų santykiai 
išeivijoj”. Vilniaus krašto lie
tuvių skyriaus susirinkimas vy
ko Jaunimo centre; buvo nu
tarta rengti tradicinę Kūčių va
karienę.

Mokyklų problema Chicagoj 
yra sunki. Gage Parke ilgai tru
kęs ginčas dėl juodukų mokinių 
atkėlimo aptilo. Tėvai ir taryba, 
įsikišus miesto burmistrui Da
ley, baigia jį spręsti taikiu bū
du. Parapinėse mokyklose pa
kelti mokesčiai, taip pat ir Ma
rijos aukštesniojoj mokykloj. Ti
kimasi '“gauti paramos iš val
džios.

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo Amerikoje Chicagos 
apskrities valdyba buvo išrinkta 
lapkričio 17 metiniame susirin
kime: pirmininkas — Ant. Gul- 
binskas, I vicepirm. — A. Po
vilaitis, II vicepirm. — K. Ber- 
tužienė, sekretorius -— Pov. 
Žumbakis, iždininkas — St. Ju
ras, dvasios vadas — kun. 
C. Auglys, daktaras kvotėjas — 
dr. Z. Danilevičius. Iždo globė
jai — A. Zailskis, J. Litvinas ir J. 
Cėsna. Naujos valdybos arti
miausios veiklos gairės: atkreip
ti kuopų dėmesį į naujų valdy
bų rinkimus, suaktyvinti naujų 
narių suradimą, paraginti toliau 
išsikėlus-ius narius persiregist
ruoti į artimiausias kuopas ir 
tuo pagyvinti Susivienijimo 
veiklą.

Anglijos lietuvių klubo meti
nis narių susirinkimas įvyko 
gruodžio 17 L. Vyčių salėj. Du 
klubo nariai, L. Venckus ir Br. 
Kuras, buvo ligoninėse ir turė
jo operacijas. Linkim jiem greit 
pasveikti. Anglijos lietuvių klu
bas tvirtai laikosi ir daug auko
ja. Tikimės, kad ir Darbininkui 
kiek paskirs.

Balys Brazdžionis

LRK Susivienijimo Chicagos apskrities kuopų atstovų susi
rinkime pranešimą daro P. Žumbakis, sėdi kun. C. Auglys 
ir pirm. A. Šatas. Nuotr. a. Gulbi n s ko

Kultūros muziejuj pagerbta 
Lietuvos kariuomenė

Balzeko lietuvių kultūros 
muziejus lapkričio 19 įspūdin
gai paminėjo 54-jį Lietuvos ka
riuomenės gimtadienį.

Minėjimo rengėjas ir progra
mos vykdytojas, muziejaus ka
rinio skyriaus organizatorius, 
kūrėjas savanoris Konstantinas 
Petrauskas įžganginiame pro
gramos žodyje, be kito ko, tarė: 
“Didžiuosius tautos įvykius 
minime, kad nepamirštume jų 
lemiamos reikšmės tautai ir 
stiprintume savo tautinę dvasią, 
savo ryžtą kovoti, kiek kas gali
me, už pavergtos mūsų tėvynės 
išlaisvinimą“.

Nepaisant blogo oro, minėji- 
man susirinko gausus lietuvių 
būrys. Kondensuotai vedama 
programa buvo atlikta gražiai ir 
sklandžiai. •

JAV ir Lietuvos himnus kartu 
su publika gražiai sugiedojo so
listė Eleonora Zapolienė (IV- 
tos kartos čia gimusi lietuvaitė). 
Akordeonu jai akomponavo Ed. 
Gudonis.

Muziejaus kariniam skyriuj 
buvo padėtos rožiij puokštės po 
pirmųjų Lietuvos kūrėjų sava
norių ir pirmųjų už laisvę ir ne
priklausomybę žuvusių bei kitų 
kovotojų portretais. Susikau
pimo valandėle pagerbti visi 
laisvės kovotojai ir kovotojos.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
kūrėjas savanoris, Vyčio kry
žiaus ordino kavalierius pik. K. 
Ališauskas. Trumpus jautrius 
žodžius tarė pU<- J- Švedas, 
kpt. A. Juškevičius, VI. Išganai-' 
tis, J. Kaunas ir kt. Aktorius Al
fas Brinką jausmingai padekla
mavo poeto P. Babicko. kūri
nius — Savanorio testamentas ir 
Tėvynė.

Gražiu žodžiu visiem kalbėju- 
siem ir atsilankiusiem padėkojo 
muziejaus prezidentas Stanley 
Balzekas, J r. K. Petrauskas, dė
kodamas minėjimo dalyviam, 
pabrėžė St. Balzeko nuopelnus 
lietuvybei, kuriant ir plečiant šį 
muziejų, ir kvietė visus būti 
šio muziejaus draugais rėmė
jais.

Svečiai ir viešnios buvo pa
kviesti (čia pat, muziejuj) kuk
liom vaišėm — kavutei, kurią 
bendrai su muziejaus admi
nistracija parengė "sesės šaulės. 
Paminėtina, kad muziejaus pre
zidentas St. Balzekas yra šaulys 
ir Šaulių Žvaigždės ordino ka
valierius.

Kalpas Uoginius

Jurgis Bugailiškis, lietuvis 
dailininkas, gyvenąs Derby, 
Anglijoje.

Balzeko kultūros muziejuje lapkričio 19 paminėta Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
54-tosios metinės. Iš k. Vytauto Didžiojo šaulių kuopos pirm. V. Išganaitis, šaulė (?). LKKSS 
c.v. pirm. pik. Jonas Švedas, kūr. sav. Konstantinas Petrauskas, Chicagos ramovėnę pirm, 
kpt. A. Juškevičius ir žurn. Antanas Stakėnas. Nuotr. J. Kasakaičio

WATERBURY, CONN.
“Lietuviško milijono” šventė
“Lietuviško milijono” dali

ninkai gruodžio 3 Waterbury’ 
turėjo tikrai gražią ir smagią 
savo šventę. Puiki, saulėta sek
madienio popietė atlydėjo šven
tiškai papuoštom Šv. Juoza
po parapijos salėn ne tik dau
gumą Lietuvių Fondo narių, bet 
ir gražų būrį svečių, atvyku
sių net ir iš kaimyninių kolo
nijų.

LF įgaliotinis J. Brazauskas, 
šiltais žodžiais pasveikinęs gau
sią publiką, į garbės prezidiumą 
pakvietė kleboną kun. J. Vil- 
čiauską, nuoširdų visos lietuviš
kos veiklos talkininką bei ska
tintoją, dr. P. Vileišį, atsto- 

, vaujantį Bendruomenei su 2000 
į dol. įnašu, A. Madeikienę. at

stovaujančią LMKF klubui su 
1000 dol., J. Murašką su savo 
asmeniniu 1010 dol. įnašu, 
komp. A. Aleksį, nenuilstantį 
kultūrininką, J. Adomaitį, radijo 
valandėlės vedėją, ir M. Klei- 
naitį, LF vajaus komiteto sekre
torių.

Kun. J. Vilčiauskui atlikus in- 
vokaciją, susikaupimo minute 
buvo pagerbti mirusieji (7) Wa- 
terburio LF nariai.

WORCESTER, MASS.
Balfui aukojo

100 dol.: Maironio Parkas, 25 
dol.: dr. V. Vaitkus, po 20 
dol.: Br. Mudėnas ir Kamaičių 
šeima, 15 dol.: J. ir P. Mikšiai, 
po 10 dol.: K. Adomavičius, 
M. Baltrušaitytė, A. Kauševi- 
čius, D. ir S. Mačiai, A. Mi
ner, J. Matulevičius, B. ir J. Ta
mašauskai ir M. ir V. Židžifi
nai, po 5 dol.: P. Babickas, M. ir 
K. Cėsnai, P. Gyvas, A. ir V. 
Garsiai, V. Gedmintas, T. ir J. 
Gedvilai, A. Glodas, J. Jurkė- 
nas, Jusiai, V. Ilgūnas, A. ir J. 
Matoniai, O. ir J. Matusaičiai, 
J. ir J. Miliauskai, M. ir J. Pi
pirai, P. Molis, St. Štaras, C. 
Savickas, R. Shumway, Šv. Ka
zimiero par. tretininkai, O. ir A. 
Vageliai, A. Valinskas, S. ir P. 
Staneliai, H. Ulrichas, J. Sąjo- 
nas, B. ir L. Vedeckai, M. ir J. 
Vidūnai, A. Zenkus ir J. Štei- 
nys, 4 dol.: M. ir A. Šermukš
niai, po 3 dol.: U. Dulskienė, 
A. Baziliauskas, V. Abramavi- 
čius, S. Šurkus ir St. Vaškelis, 
po 2 dol.; M. Dabrilienė, V. 
Menkeliūnas, A. Parulis, M. 
Pauliukonienė, J. Stankevičius 
ir J. Štaras, po 1 dol.: P. Ala- 
vošius, A. Bundza, A. Buš- 
manas, J. Brantas, P. Grigalaus- 
kas, J. Kisielaitis, J. Jaciavi- 
čius, B. Norkevičius, J. Palu- 
beckas, J. Statkus, B. Sviklie- 
nė, V. Roževičius, J. Valiūnas, 
Adolfas V., Br. Žemaitis, X. 
ir viena pavardė neišskaitoma.

Varge patekę lietuviai bus 
dėkingi aukotojam.

Aukas rinko: P. Babickas, V. 
Dabrila ir J. Matusaitis.

V. Dabrila — skyriaus sekret.

M. Kleinaitis, kalbėdamas 
apie Lietuvių Fondo dešimtme
tį, glaustai, bet iš. esmės per
žvelgė jo veiklą, nuveiktus dar
bus bei šiandieninį stovį. Pa
liesdamas vietos veiklą,, pasi
džiaugė įdėtomis pastangomis 
ir dėjo viltis, kad nesustosime 
pasiekę kvotos viršūnę. Dėkojo 
LF įgaliotiniui J. Brazauskui už 
darbą ir energiją, telkiant fon
dui lėšas.

Meninę programos dalį pri
statinėjo V. Vaitkus, pradžiai 
padeklamuodamas J. Aisčio

HARTFORD, CONN
Pagerbti kovotojai ir pabrėžtas 

Jkovos tęstinumas
Lietuvos kariuomenės atkūri

mo minėjimas lapkričio 26 buvo 
pradėtas pamaldomis Švč. Tre
jybės bažnyčioj. Mišias aukojo 
ir patriotinį pamokslą pasakė 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Mišių metu giedojo šiam minė
jimui suorganizuotas choras, va
dovaujamas muz. Jurgio Petkai- 
čio. Choro giesmės ir jaunojo 
Petkaičio trimito garsai, pager
biant žuvusius už Lietuvos 
laisvę, suteikė šventei iškilmin
gą nuotaiką. Tautinė, Ramovės 
ir Amerikos vėliavos, asistuoja
mos jaunų skaučių ir skautų, 
tą nuotaiką dar papildė.

Po pamaldų Lietuvių Klubo 
patalpose vyko antroji minėjimo 
dalis. Pagrindinis kalbėtojas 
buvo dr. Alfonsas Stankaitis. Jis 
yra vietinio Ramovės skyriaus 
vėliavos krikšto tėvas.

Minėjimą sklandžiai vedė Ra
movės ' skyriaus pirminin
kas Petras Simanauskas.

Iš keturių vietos skyriuje 
esančių kūrėjų savanorių 
minėjime dalyvavo trys. Visi jie 
turėjo progos pareikšti savo 
mintis ir prisiminimus iš nepri
klausomybės kovų laikų.

Organizacijų atstovai, svei
kindami ramovėnus jų meti
nės šventės proga, ryškiai pa
brėžė kovos už Lietuvos ne
priklausomybę tęstinumą visais 
galimais būdais. , Į . ,

Pagal vietinės kolonijos dydį, 
minėjimas pavyko tikrai gerai.

Kazys U.

TAIKI RIMTIS, BROLIŠKAS RYŠYS, MINTIES ARTUMA 
TEŽYMI MUSŲ ŠVENTES, \

nes paguodą rasime ne poilsyje, ne aplinkoje, ne sniegu, 
žaluma ar saule būdingoje gamtoje — ramybė ir šiluma širdy 
yra sielos, jos nuotaikų vaisiai. Kalėdos teskamba meile, 
Nauji metai teguodžia viltimi.

Sušuks varpas Kalifornijoje, jo balsas teplaukia iki Lie
tuvos. Blykstels žvakė Chicagoje, liepsnelė tenumirksi iki 
Nemuno. Šventas garsas, palaiminta šviesa — Jais sklin
da mūsų broliškumas, sklinda visiems, visur.

Mirksi žiburys Dzūkijoje, jį matome Australijoje ir čia. 
Pratįsta giesmė Žemaičiuose, ji atsikartoja New Yorke, 
Kanadoje.

šventės teparodo mums seserį seseryje, brolį brolyje.
JAV Lietuvių Bendruomenės 

centro valdyba

Amžių giesmę, o vėliau — A. 
Gustaičio Kai du stos.

Vietos lietuvaitė solistė Gert
rūda Raskauskas su giliu įsijau
timu ir puikiu skambesiu pa
dainavo: Meilė (Aleksio), Stasys 
(Vanagaičio) ir Mano rožė (Ka- 
čanausko). Vyrų kvartetas, kurį 
sudaro J. Brazauskas, K. Gluo- 
denis, E. Stulginskis ir J. Kaz
lauskas, vadovaujamas komp. A. 
Aleksio, padainavo: Lietuva, 
brangi šalele, Ty’kus buvo vaka
rėlis (Strolios), Jau kelias Lietu
va (Vaičiūno) ir Mergužėlės 
šios šalies (Aleksio).

Pasigėrėtinai skambėjo arija 
iš operos Madama Butterfly 
(Puccini), This is my beloved 
(W. Forest) ir Kur bakūžė sa
manota (Šimkaus). Solistę piani
nu palydėjo Allen De Ferrary.

Publika dainininkus sutiko 
šiltai ir nesigailėjo gausių ploji
mų. Dr. P. Vileišis LF vajaus 
komiteto vardu nuoširdžiai pa
dėkojo programos atlikėjam. G. 
Valiulienė ir S. Marūnienė į- 
teikė solistei raudonų rožių 
puokštę, o vyram prisegė po 
gvazdiką. Po to visi buvo pa
kviesti prie vaišių stalo, kuris 
visos eilės fondininkių, vado
vaujant J. Puodžiukaitienei, 
buvo gražiai ir labai skaniai pa
ruoštas.

Vakarienės metu buvo pa
skelbta apie 25 naujų narių 
įstojimą Fondan su 2500 dol., 
septynių narių padidinimą savo 
įnašų 845 dol. ir vakarienės 
pelną (produktai buvo sudova- 
noti fondininkių) — apie 350 
dol., kurie, publikai pritariant, 
buvo paskirti Romo Kalantos 
vardo įnašui.

Kun. J. Ruokiui tarus savo 
sveikinimo žodžius, LF įgalioti
nis J. Brazauskas nuoširdžiai 
sveikino savo ir vyr. LF valdy
bos vardu naujuosius narius ir 
šiltai dėkojo klebonui kun. J. 
Vilčiauskui už paramą, dr. P. 
Vileišiui už talką verbuojant na
rius ir visiem, savo darbu, auka, 
atsilankymu ar geru žodžiu pri- 
sidėjusiem prie gražios šio pa
rengimo sėkmės.

j.b.

— Julius P. Slavėnas, State 
University of New York, Buf
falo, kolegijos pakeltas “associa
te” profesorium istorijos skyriu
je. (E)

— Baltijos valstybių diploma
tinių atstovų pasitarimas buvo 
Washingtone gruodžio 3. Daly
vavo Lietuvos atstovas J. Kajec- 
kas, Latvijos atstovas A. Din- 
bergs, Estijos gen. konsulas E. 
Jaakson ir Lietuvos pasiuntiny
bės patarėjas dr. S. A. Bačkis. 
Gruodžio 4 Baltijos valstybių 
atstovai lankėsi Valst. departa
mente pas pareigūną, kuris rū
pinasi klausimais, susijusiais su 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferencija. Pasima
tyme taip pat dalyvavo ir Bal
tijos valstybių skyriaus vedėjas 
Valst. departamente. (E)

— Vliko valdyba gruodžio 6 
pasiskirstė pareigomis: dr.'Juo
zas Kęstutis Valiūnas, pirminin
kas, vadovaus užsienio politi
kai, Jurgis Valaitis, vicepirm., 
visuomeniniam reikalam, Juo
zas Audėnas, vicepirm., infor
macijos ir bendriesiem reika
lam, Aleksandras Vakselis, vice
pirm., finansų reikalam, Stasys 
Dzikas, sekretorius, Vytautas 
Radzivanas, narys, informacijos 
ir sekretoriaus pagelbininkas, 
Antanas Razgaitis, narys, jau
nimo reikalam ir finansų reikalų 
pagelbininkas. (E)

— JAV LB informacijos ta
ryba reaguoja į amerikiečių 
spaudoj pasitaikančias žinias, 
turinčias ar galinčias turėti ry
šį su Lietuvos byla. Spalio 23 
Sovietų Sąjungos ambasadoriui 
prie Jungtinių Tautų Jacob 
Malik pareiškus, kad tik vaka-^ 
rų valstybės nerodančios noro 
atsisakyti savo turimų karinių 
bazių, LB informacijos tarnybos 
narys kun. K. Pugevičius išlei
do žinių agentūrom skirtą ko
munikatą, kuriame klausiama, 
kodėl Sovietų Sąjunga nepa
naikinanti savo bazių Pabaltijo 
valstybėse, kurias ji yra paver
gus ir kurios yra buvusios ne
priklausomos. Komunikate fak
tai dokumentuojami Kersteno 
komisijos paskelbtais daviniais 
ir valstybės departamento raš
tiškais pareiškimais, liečiančiais 
Lietuvos okupaciją.

— Fausto Kiršos “Palikimas” 
jau išėjo iš spaudos. Knyga di
delio formato, 318 psl. Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la Bostone. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 6 
dol.

— Į Darbininko “Kviečiame 
talkon” vėl atsiliepė eilė asme
nų. Patys užsisakė: A. Karvely
tė, Chicago, Ill., S. Kulunas, 
Worcester, Mass., R. K. Ba
bickas, Euclid, Ohio, S. Bary
są, Wakefield Yorks, England, 
J. Matukas, Woodhaven, N. Y., 
L. Yanus, Hamden, Conn., A. 
Puzinas, San Mateo, Calif. Už
sakė kitiem; S. N u tautas — G. 
V. Gedmintam, Woodhaven, N. 
Y., A. Budreckis, Richmond 
Hill, N. Y. — A. Chaplikui, 
S. Boston, Mass., V. Amsiejus, 
Cleveland, Ohio — J. G. Shu- 
kiui, Chatham, N. J., J. Petrai
tis — S. Žiobui, abu Hamil
ton, Ont. Canada, A. Malinaus
kas — dukrai ir žentui Rama
nauskam, visi Woodhaven, N.Y.
J. Vengris, Amherst, Mass. — 
V. E. Vengriui, Ames, Iowa, 
V. Lazauskas, Baltimore, Md. — 
P. Stončiui, Chicago, Ill., V. 
Krištolaitytė, BTclyn, N. Y. —-dr.
K. Varnui, Oxon Hill, Md. Kaip 
kalėdinę dovaną užsakė A. Za- 
belienė, L. I. City, — H. Ze- 
dar, Flushing, N. Y., E. Karpus 
— A. Zinkke, abi Brooklyn, N. 
Y. Sveikinam naujus skaitytojus 
ir, dėkojam užsakytojam. Apie 
lengvatas naujiem skaitytojam
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E. & G. WTTKUS PHARMACY
DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

155-15 South Road N.Y. 11433

Juozas Andriušis ir šeima

* New Rochelle, N.Y. 10801

Blue Galley Restaurant

515 W. 42nd Street New-York, N.Y.

JOHN ORMAN AGENCY
ftr. H41811-04 Jamaica Avenue Richn

TeL VI 6-180G

(tėvas ir sūnus) 
MR. JOE KAZLAS

COSMOS PARCELS EXPRESS' 
CORPORATION

COSMOS TRAVEL BUREAU. INC.
488 Madison Avenue, 
New York, N. Y. 10022
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KALĖDŲ ŠVENTES IR JŲ 
ĮVAI ROVĖS .
BENVENUTAS 
RAMANAUSKAS, OFM

42-37 m. prieš Kristų
romėnų poetas Vergilijus 

savo IV giesmėj rašė: “štai da
bar iš aukštojo dangaus nužen
gia nauja karta. Kūdikis, kurio 
viešpatystė užbaigs geležinį lai
ko amžių ir pasauliui atneš auk
sinį amžių . . ..Žiūrėk, kaip pa
saulis ant sutrenktos ašies svy
ruoja, kaip žemė, jūros savo be
galiniuose toliuose, kaip dangus 
savo giliuose skliautuose, kaip 
visa gamta dreba prieš ateinan
čio laiko viltį.”
Betliejus ir jo viltis

Viena gražiausių Šventraščio 
vietų pasakoja apie nuostabius 
dalykus: Motina negali rasti sa
vo Kūdikiui lopšelio; angelai 
apsireiškia piemenim; pieme
nys skuba Betliejun, kur randa 
prakarte suvystytą dieviškąjį 
Kūdikį.

Nūdien Betliejus turi 24,100 
(1967) gyventojų, kurių persva
ra yra krikščionys. Kristaus gi
mimo vietoje stovi Marijos, ar
ba Gimimo bazilika, pastatyta 
šv. Elenos, Konstantino Didžio
jo motinos (326). Netoliese yra 
trys vienuolynai: pranciško
nų, stačiatikių ir armėnų.

1967 Betliejaus miestelis bu
vo užimtas Izraelio.

Pirmos Kalėdos
Bažnyčios padavimai teigia, 

kad pirmą kartą Kalėdos buvo 
švenčiamos 98. Popiežius Te
lesforas 137 įsakė Kalėdas švęs
ti kaip iškilmingą šventę. 3-jam 
amžiuj kai kuriose vietose jos 
buvo švenčiamos sausio 6. Apie 
340 šv. Kirilas, iš pagrindų išty
ręs Kristaus gimimo datą, nu
statė, kad tiksliausia data esanti

’ Nenugalimoji saulė Kristus
Senovės romėnai gruodžio 25 

buvo pašventę saulės dievaičiui 
Mitrui, tuo paženklindami “ne-

AMŽINOS

(atkelta iš 4 psl.)
Daug turime ir tokių, kurie 

Kristaus gimime bei jo misijo
je įžvelgia ir priešingybių. An
gelai padangėje skelbė žemei 
ramybę, o tos ramybės dar vis 
nėra. Priešingai, atrodo, jog vis 
labiau dievinamas karas, kaip 
taika.* Jei dabar pasauly išlei
džiama 200 bilijonų dol. gink
lavimuisi, o tik 8 bilijonai su
vargusių tautų šalpai — ar nėra 
pagrindo taip galvoti? Daug 
kur kaltinama krikščionybė, kad 
per 2000 metų nepajėgusi per
keisti žmonijos ir nebeturinti 
ateities. Čia pamirštama, jog 
perkeisti laisvos valios žmogų, 
pažeistą gimtosios nuodėmės, 
nėra toks paprastas dalykas. 
Dievo veikmė arba malonė atsi
trenkia į “piktos valios” žmo
gaus sprendimą, ir viskas baig
ta.

Ret kiekvienos Kalėdos tei
kia vilties, kad ateitis šviesės. 
Žmonija, išvarginta šimtmečių 
patirties, neišvengiamai turės 
pasikelti iš materialinio purvo į 
saulėtas sritis. Betliejaus angelų 
giesmė nebus veltui nuskam
bėjusi — ji lengviau pasieks 
širdis, kai jos taps laisvesnės 
nuo pikto. Tai amžinų Kalėdų*

tuviai, turėtume guostis. Mūsų 
tauta yra tapusi auka bedieviš
kos pasaulėžiūros, nepajėgian
čios sukurti ne tik gerovės, bet 
ir žmoniškumo. Gyvename 
krašte, kur verslininkas laiko
mas tautiniu šventuoju, o inte
lektualas — kvailiu. Kristaus 
Gimimo šventė byloja mums.

Ją pilnai atskleidė mums Kris-

Linksmų švenčių!

JUOZAS GARSZVA
GRABORIUS - BALZAMUOTOJAS 

»

231 Bedford Avenue Brooklyn,
EVergreen 8-9770

nugalimos saulės” sugrįžimą. 
Dargi 273 imperatorius Aureli- 
jonas pastatydino Romoj saulės 
dievaičio šventovę.

Ankstyboji krikščionybė “ne
nugalimos saulės” kultą pakeitė 
kitu kultu — “sol invietus 
Christus” (nenugalimoji saulė 
Kristus). Romos Bažnyčia galu
tinai nustatė ir popiežius Ju
lius I krikščionim paskelbė 
gruodžio 25-tąją Kristaus gimi
mo švente. Pirmą kartą Kalėdos 
gruodžio 25 buvo švenčiamos ■'

F
F 
r j .........................

< £ maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, 
j rėmėjus, bičiulius, draugus ir bendradarbius

Kristaus Gimimo Šventeje

JOKŪBAS J. SI
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Gruodis — Saturnui
Gruodžio mėnuo senovės ro

mėnų buvo skiriamas Saturno 
garbei. Saturnas romėnų mitolo
gijoj — laiko bei pasėlių die
vas ir žemdirbystės globėjas, o 
Satumijos — tai liaudies šventė, 
pabaigus lauko darbus. Šventė 
prasidėdavo gruodžio 17 ir su 
audringais puotavimais, neža
botais lėbavimais trukdavo iki 
gruodžio 24. Vergai, kurie bū
davo laikomi žemiau gyvulių, 
šventės metu galėdavo atsisėsti 
prie ponų stalo ir jaustis lygia
teisiais su visais kitais žmonė
mis. Dažnai ponai net patarnau
davo vergam. Vieni kitiem do
vanodavo mažmožius, ypač žva
kes, simbolizuojančias šviesą ir 
gyvenimą. Būdavo sveikinimai:
Bona Saturnalia! f

Manoma, kad visų laikų do
vanų dalinimosi “kalėdinė li
ga” turi šį tą bendro su anų 
laikų papročiais^ kaip Kalėdų 
šventė atitinka anos pagoniš
kosios šventės laikotarpį^ Ta
čiau koks .begalinis skirtu
mas tarp krikščionių Kalėdų 
nuotaikos ir anos pagoniškos 
šventės!

5ix Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Š 
a ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, 
.1 gams ir pažįstamiems linki
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Dr. Ju ozas Dičpinigai

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ

MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENE

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

MOTERŲ 
VIENYBES

valdyba ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. K: 
proga ir linki visiems sėkmingų Naujų Metų.

Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

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

LITAS Travel Service 
Tel. (212) 846-1650

Kaip matom, Kalėdų šventės ' 
atsitiktinai sutampa su didžiąja 
pagonių “saulės kulto” švente, 
kuri buvo praktikuojama Romoj, 
kaip likutis populiarios Mitro ir 
Saturno religijos. Šventė prasi
dėdavo milžiniškos ugnies su
kūrimu, įjungiant ir linksmas 
žaidynes.

Saturno viešpatavimo metu, 
“aukso amžiui” prisiminti, Ro
moj prie Kapitelio 497 prieš Kr. 
buvo pastatyta jo garbei švento
vė.

Hanukkah — šviesų šventė
Žydai kasmet gruodžio vidury 

iškilmingai apvaikščioja va
dinamą Hanukkah — šviesų 
šventę, kuri primena Jeruzalės 
.šventyklos atstatymą ir jos pa
šventinimą 165 prieš Kristų. 
Persų valdovas Antrokas Epifa- 
nas IV trejus metus buvo šven
tyklą užėmęs. Buvo įrengęs net 
altorių ir pagonių dievo Zeuso 
garbei aukojo aukas. Pagaliau 
narsus žydas Judas Makabėjus 
šventyklą išlaisvino; vėliau iš
valė ir su ypatingomis žvakių 
uždegimo apeigomis iš naujo 
pašventino. Viena Žvakė buvo 
uždegama pirmą dieną, dvi — 
antrą dieną, ir taip toliau per 
aštuonias dienas kiekvieną 
šventės vakarą. Tai šventei pri
siminti žydai naudoja aštuonša- 
kę žvakę, kurią tai m ūdas drama
tizuoja.

Būdinga, kad New Ydrko 
mieste per Adventą keleivis au-

kiniuose pastebi Hanukkah 
šventės skelbimus, pavaiz
duotus su degančiom žvakėm

FRED A. REHN FRED R. BEHN,

SEASON’S GREETINGS 
from

^Automotive Sales and Service

114-20 101st Avenue, Richmond Hill, N.Y. 1141 
Tel. Virginia 9-0354

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

THREE JOES
SERVICE STATION Inc.

(J. POVILAITIS) 
Complete Automotive Repairs 

State Inspection
85-42 Woodhaven Blvd. Woodhaven, N. Y. 1

(Corner 86th Avenue)

LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Meat Market-Grocery

TeL (516) 269-9417

MATTHEW P. BALLAS 
LAIDOJIMO NAMAI

ALBERT J. BALTON, Licensed Manager 
660 Grand Street Brooklyn 1

ANTANAS ir ERNA 
ANTANAITIS
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Miami Lietuviy Pilieciy Klubas 
3655 No. West 34th Street, Miami, Florida 

sveikina visus lietuvius ir linki sulaukti sveikiems

(atkelta iš 3 psl.)

i

ir jo kaimynų. Berlyno siena

gerai minuotos sienos ir griež-

5

jos Liaudies Respubl-ka yra 
baimės apimta, kad Sovietu Są
junga jos nepultų, kol -ji nėra

tų. Ji jų turėsianti tik 1975. 
Tiek Kinija, tiek Sov. Sąjun-

savo pajėgas j pasienį.
Artimuose Rytuose — nuolat

Al. Lutheran
Radio Dispatched Service 

Distributor of all Local and Premium Beers
461-3133 2007 Whitaker Way, Mui s s

MERRY CHRISTMAS
i

JOSEPH A. PROKOPOVITSH 
Funeral Home 

DAVID WASIK — Assistant
£ 431 Ninth Avenue Munhall, Pa. «
f Phone: 461-2267

S

1 2

§
Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

£
PAINTING & DECORATING CO
Vladas Vasikauskas - Jonas Bačianskas - Petras Pagojus

102-34 91st Avenue
^Tel. -VI 7-1286

Richmond Hill, N. Y.

Kurie įvykiai

Pagal Tarptautinio Stra
teginio Studijų Centro skelbia
mas informacijos — Šiaurės ir 
Centro Europoje vakariečių 
pusėje tesą 5,500 kovos tankų 
prieš 16,000 Varšuvos pakto 
bloko. Karių toje pat Europos

ma, kad jAV-se yra didelis de
ficitas, kad JAV kovoja su in
fliacija ir nori doleri išlaikyti

nai skelbiama disidentų veikla

vyktų tautybių atžvilgiu — sun-

Maskva nori. Todėl geriau yra 
pramatyti pavojus ir ieškoti,

žinti.

vergtųjų.
Mūsų veiklos kelias ateityje

gas. Užtat sutartinai ir vienin
gai veikti na visiems, kad istori-

466,000 vokiečių ir 310,000 
amerikiečių prieš 1,200,000 
rusų ir kitų Varšuvos bloko

=fi

kybos klausimais JAV turės sun
kių derybų su Europos Ekono
mine Bendruomene bei kitais 
kraštais. Tie klausimai reikės 
išspręsti, nebekalbant apie poli
tinius klausimus.

GELBĖTOJAS
(atkelta iš 3 psl.)

% 
%

Džiugių Sv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

1
Ii
&

Iron City Clock Hospital

Europiečiai tikisi, kad JAV 
prezidentas daugiau dėmesio 
skirs Europos reikalams.

Problemų, tad, daug Europo
je, Artimuose Rytuose bei Azi
joje. Gali iškilti sunkumų su 
Sov. Sąjunga tiek JAV, tiek Vak. 
Vokietijai, nežiūrint sutarčių 
pasirašymo. Vak. Vokietijai sun-

neparodą nei nuovargio, nei 
skundo. Visus apėmusi šventiš
ka nuotaika. Nors niekas nema
to, bet visi žino, kad Didysis

Authorized dealers of Longines - Wittnauer and Bulovą Watches

SIMON ALEL10NAS 
Phone 281-7399 Pittsburg-fa 19, Pa.-Š 2120 Forbes St.

i®

1 r II i

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

CHARLES
Slacks and Tayloring

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

tel. (201) 462-7662

£ e
Džiugių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

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

Tel. 516 AN 1-2864
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g Lietuvis graborius — Funeral Chapel <
1 Private parking — Air conditioned 'į f.

« - 3501 Main Street Homestead Park, Munhal, Pa.
« ‘ Phone: 462-2288 f

LINKSMŲ KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki visiems

ALBERT J. SAVO LS KIS

kom

m ynai s. Bet, jei visi bus nusista
tę ir pasiryžę taikingai ginčus 
spręsti — bus surasta modus vi- 
vendi.
:tB 1972 metų tarptautinių įvykių 
šviesoje — Lietuvos ir kitų Bal-

padėty. Sąlygos veikti pasikeitė. 
Dėl to — reikalas kyla susirū
pinti, kaip geriau ir tinkamiau 
reikėtų veikti, kad lietuvių tau
tos aspiracijos tinkamai būtų gi
namos ir kad Lietuvos interesai

Žinome, kad Sovietų Sąjunga 
viduje turi dvi sunkias proble
mas -— tai “ ekonominės padė
ties ir tautybių reikalai. Tauty-

išėjo iš spaudos- Kaina 3 dol. 
Galima įsigyti pas lietuviškų 
knygų platintojus.

— Regina Bukienė iš Palos 
Hills toj apylinkėj uoliai renka 
parašus jaunimo peticijai tarp

me visi ryžtingiau jungtis jau
nimo peticijos parašų rinkimo 
ak ci j on .

TRADICINĖ DAILĖS PARODA
Čiurlionio galerijoj

dvasinio genocido

F
LAISVĖS ŽIBURYS 

Kalėdų švenčių proga sveikina visus New York o
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WINTER GARDEN TAVERN, Inc.

savininkas

■F 
;F 
’Fi t

visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

43-M JUNCTION BLVD. CORONA, QUEENS, N.Y. 11368 
Telef. 778-5156

of Homestead
HOMESTEAD — McKEESPORT 

BRADDOCK — CLAIRTON

Home Loans
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minimų knyga apie rašytojus G.

Ir aš tai tikrai žinau, nes pats 
ten buvau.

širdyse pražydo puikiausia arti
mo meilės rože.

Linksmų Švenčių linki visiems pirkėjams

Lietuvišku valgiu krautuvių vardu

340 Grand Street Brooklyn, N.Y. TeL ST 2-4329

JiGy NAUJŲ METŲ!

Ir šiais metais Vasario 16- 
tos dienos proga Čiurlionio Ga
lerija ruošia tradicinę dailės 
parodą. Joje dalyvauti yra kvie
čiami visi laisvajame pasaulyje 
gyveną profesionalai lietuviai 
dailininkai.

Šios parodos metu įvyks ir 
naujųjų Galerijos patalpų iškil
mingas atidarymas.

Šiam reikšmingam lietu
viškojo meno įvykiui atžymėti 
Lietuvių Fondas paskyrė tūks
tančio dolerių premiją geriau
siam šioje parodoje meno kūri
niui. Jis bus atrinktas autorite
tingos jury komisijos ir skirtas 
lietuvių dailininkų telkiamų 
darbų fondan ir nepriklausomai 
Lietuvai.

Yra numatytos ir kitos premi
jos šioje parodoje dalyvaujančių 
lietuvių dailininkų darbam. -

pildo žemiau paruoštą atkarpą 
ir M prisiunčia iki 1973 sausio 
10 d. Čiurlionio ‘Galerijos di
rektorei dail. Vandai Balukienei 
šiuo adresu: 1836 West 93rd 
St., Chicago, Illinois, 60620.

daugiau 2 darbų, kurie pristato
mi Čiurlionio Galerijom 5620

Illinois, 60636 ne vėliau 1973 
sausio 20 d-, kitoje kūrinio pu-

vardė.

ti kūrinių juoda-balta nuotrau

Gėlės įvairiom progom

Linksmu Kalėdų ir laimes Naujuose Metuose

Alice’s Florist Shop

1776

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ.
NAUJŲ METŲ 

PROGA 
SVEIKINAME GAUSIUS MOŠŲ KLUENTUS 

IR LINKIME GERIAUSIOS

AGENCY,TRAV
INC.

spaudoje.

f

1209 Myrtle Ave. Brooklyn, N.Y. — GLenmote 3-7996 
NYC license No. 3015*3

BUYUS FUNERAL HOME
Mario Teixeira, Jr. Licensed Manager

426 Lafayette St. Newark, NJ.'
TeL 344-5172 *

MMna

I McAlpine Laundry & Cleaners, Inc.
§ Rugs and Curtains our Specialty

-o- siunčia 3 dol. registracijos mo-
Dailininkai, suinteresuoti kestį.

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 m.
vasario mėn. 16-25 d.d. su šiais kūriniais:

Dailininko vardas ir pavardė:

Adresas: .
i
i

1

!

Telefonas: .

Siunčiu ..

Prisiųsti šias žinias ne vėliau 1973 sausio 1O.



1972 m. gruodžio S

CHRISTMAS SPECCHRISTMAS

BUFFS

Bonus Drawing G

KOELLE GREENWOO1

L.R.K. Motery S-gos 29 kuop

Establish©

270 Broadway Brooklyn 11

SCOTT’S SURPLUS ELECTRONICS 
134 Park Ave. & South Center Street 
Merchantville, N.J. Call 609 665-2466

GIFT 2: $24.00 Worth of 
Tickets (six $4.00 se

Alice Frey or 
William Frey, Jr.

MC BRIDE 46 CAR WASH 
Open 7 Days a Week 

McBride Ave. and Route No. 46 
West Paterson, N.J. 
Call 201 256-7910

I

161 E. Chelten Ave. Philad
(215) GE 8-1024

Call 201371-6464 771-781 Lyons Ave. 
Irvington, N.J.

Gift 3 The Christmas Tree t 
car under

Cocktail Lounge and Restaurant 
"Superb Italian-American Cuisine” 

650 Route No. 17 
Carlstadt, New Jersey 

(201) 933-4416

DEMARTINI COAL & 
LUMBER CO.

42 West Prospect Street 
Waldwick, New Jersey

JOSEPH REDMOND 
FUNERAL DIRECTOR 

Chapels Available in all Localities 
103 King Street, 

Brooklyn, N. Y. Tel. Main 5-0335

PRESSMAN FROLIC & FROST INC.
Members of N. Y. American, Boston 

& Philadelphia stock Exchanges 
Call 747-3500

ED BAUER DRIVING SCHOOL 
Beginners Intermediate and Advanced 

Also Nervous Drivers 
106 Washington St. Dumont, N.J.

Call 201 384-6522

HOMBRE HAIRSTYLING FOR MEN 
Complete Service in Men’s Hairstyling 

By Appointments only 
284 Brick Blvd. Bricktown, N.J. 

Call 201 477-8180

FABER CEMENT BLOCK CO. 
240 State Highway 

No. 17 
Paramus, New Jersey

G.C. FRANCIS 
CHEVROLET INC. 

Authorized Sales & Service & Parts

Season’s Greetings from

SEASON’S GREETINGS

CHEMICAL BANK

DEEPWATER DINER AND 
RESTAURANT 

Open 7 Days a Week 
U. S. Highway No. 130 

Deepwater, N. J.

WRIGHT-WAY RIDING STABLE 
Horse and Pony Rides 

Horses Bought, Sold and Boarded 
87 Passaic Street, Newark 

For Information call 201 483-9710

TRAVELWAYS OF NEW JERSEY 
HOTEL ROBERT TREAT 

Newark, New Jersey 
Call 201 622-1000 dr 624-4141

PLAZA COLLISIO SPECIALISTS 
CORP.

62-64 Jordan Avenue and 
429-431 Montgomery Street 

Jersey City, New Jersey

BRILL’S RECORDS AND TAPES 
212 B Main Avenue 

Passaic, N. J.

MERRY

BANK OF IRELAND

BAYSIDE, N.Y.

375 Park Ave.
NEW YORK CITY

ADVANCE MACHINE INC. 
531 Pennsylvania Ave. 

Linden, New Jersey 
(201) 486-7244

from MERIDAN ENGINEERING INC. 
Construction Mgrs. for the College 

of Medicine and Dentistry of N.J. 
at Newark

LLANFAIR HOUSE
Nufsing and Convalescent Home 

1140 Black Oak Ridge Road 
Wayne, N. J. 

Call 201 035-7443

SOUTH MOUNTAIN 
LABORATORIES 

487 Valley St. 
Maplewpod, New Jersey 

201 762-0045

ANCHOR INN 
208 WEST 23rd ST. 

New York City 
929-9856 

Ask for Mr. Mosquern

2 Years Savings Certificate (Minimum $5,000)

SEASON’S GREETINGS

Hartford 6, Conn

SEASON'S GREETINGS TO ALL

Fasolino

Merry Christmas and a Happy New Year

MAPLE HILL CHAPELS

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

pažįstamiems linki

MERRY CHRISTMAS arid a HAPPY NEW YEAR 
TO CUSTOMERS AND FRIENDS

■ Season's Greetings
Where Pizza is Pizza — not just a name

ANGIE’S PIZZA BAR

Superior Piece Goods Corp.
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE 

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

380 Maple Avenue
Tel. (203) 246-1377

Frank Zogas, President

MIDLAND SAVINGS 
and Loan Association

8929 S. Harlem Ave., Bridgeview, Ill. 60455. Ph. 598-9400 
4040 Archer Avenue Chicago, III. 60632 — Phone 254-4470

5%
Passbook Savings. All accounts compounded daily — paid quarterly

1248 Washington Street Norwood, Massachusetts
Namas pastatytas specialiai šermenims 

Patarnavimas dieną ir naktį i 
Tel. 762-0482

LOEB & MAYER, INC 
Butchers Main Office

81 >01 Boulevard Rockaway Beach N. Y.
Phone NE 4-5200

Our Specialty: CALZONE-ZEPPOLE 
Fresh dough made 2 or 3 times daily 

FREE DELIVERY
' 652 Myrtle Avenue

ĮOpen 7 Days i t Brooklyn, New York

KAUNAS BAKING COMPANY 
DUONA ir KEKSAI .

Wedding and Birthday Cakes
304 Olivia Street McKees Rocks, Pa.

Phone: 331-4455

PAUL H. KRAW 
FUNERAL HOME

EUROTONE 
INTERNATIONAL 

LTD.
P. O. Box 593 Radio City Station, New York, N.Y. 10019 

Telephone (212) 586-4608
The authentic sounds in International Recordings 

featuring the folk music of
LITHUANIA, LATVIA, ESTONIA, JUGOSLAVIA, 

HUNGARY, POLAND, GERMANY, ISRAEL, 
UKRAINE, GREECE, SCANDINAVIA, 

- etc.
waft

THE LEVY STATIONERY CO., I
Stationery - Printing - Furniture • Typwriters sold, serviced, re] 

Filling Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Suppl
241 South 4th Street Brooklyn 11,1

Phone STagg 2-8669

LINCOLN CONTAINER CORP. 
975 Garfield Ave. 
Jersey City, N.J.

FRIENDLY ICE CREAM SHOP 
Open 7 Days a Week 
150-6 Main Avenue, 

Passaic, N.J.

MOUNTAINSIDE AMOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tires Batteries and Accessories 
1121 U.S. Highway no. 22 

Mountainside, N. J-.

• STRUCTURAL STONE 
AND BRICK CO. INC.

The Most Complete Masonry 
Supply Yard East of the Mississippi 

343 Route 46 
Fairfield, N.J. Call 201 227-0500

CLOVER LEAF GARDENS 
272 A Roanoke Street 

Woodbridge New Jersey 
201 636-2980

TERMINAL REALTY

E d Di Benedetto Inc.

For the Finest of Cars

COMPANY .

New Jersey

(201)

77-01 Broadway 
Jackson Heights, N.Y.

640 Dell Road x 
Carlstadt, New Jersey

MERIT TEXTILE SCREEN 
PRINTING CORP. 
Ill— 1st Street 

Jersey City 07302 
(201) 795-1172

FIRST 
NATIONAL

BEDFORD HILL BOOKSHOP 
1 Babbitt Road 

Bedford Hills, N.Y. 
Books for the Entire Family 

Call 914 666-7531

DOT AND SHORTY’S TAVERN 
345 Thomas Street 
Phillipsburg, NJ. 

Where Good Friends Meet

204—11 Northern Blvd.

City Bank

OF 
HOPE'

Member of FD.I.C.

KARL’S ESSO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Road Service 
Tires Batteries Accessories

State Highway No. 4 River Edge, N.J.
Call 201 487-9846

THE PINK SLEIGH

Open All Year Every Day 
Except Sunday 9:30 to 5:30 
Oldwick Road, Route 523

OLDWICK. NEW JERSEY 
Call 201 439-2435

Big Hearted J J*. says Fo 
that you Cannot Refuse, 
and let Yourself be Driven 
in one of our new or use< 
you will never again pass 
Hearted J.P. Car. My Christ 
consists of Gift 1: Upon D 
New or Used Car, . Big E 
will give you on the Tow 
Bonus Certificate with a $ 
ferable Face Value! (Not

towards purchase of Ne

TYPEWRITER AND ADDING 
MACHINE CO. INC. 

Sales and Service Rentals 
79 Washington Ave. 

Belleville, N.J. 
Call 201 751-0068

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

linki laimingų Naujų Metų!

Season's Greetings

Phone EVergreen 4-8859 - 7281

. . . Flowers for Every Occasion
.... Flowers for Every Oc\

957 Broadway at Myrtle Avenue 
Brooklyn, N.Y. 11221

INTERNATIONAL DOG 
TRAINING SCHOOL 

Specializing in Obedience 
and Protection Training 
4766 Bedford Avenue 

Brooklyn, N. Y. 
’ 743-2938

Linksmų Kalėdų ir'laimingų Naujų Metų linki

Lietuviška ^£(1 
į— KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 .— Tel. 769-

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ
siuntinių įstaiga 

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

Didelis prekių pasirinkimas.
Sąžiningas ir greitas 

patarnavimas.
Darbo valandos nuo 10 ryto kiekviena dieną, ižskyrus sekmadier

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

Telef. 441-4712

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

pažįstamiems linki 

advokatas
ANTANAS J. ŠAVELSKIS 
su žmona Ona, mokytoja 

■
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DVIEJŲ PARTIZANŲ VARDAI
K.Ž. STATYTOJŲ EILĖSE
Praėjo 21 metai nuo partiza

nų Juozo Lukšos ir Julijono Bū
tėno mirties Lietuvos miškuose.

Juozas Lukša buvo vienas 
svarbiausių Lietuvos laisvės ko
vos vadų, du kartu pralaužęs 
geležinę uždangą ir 1947 m. pa
siekęs Vakarus su Lietuvos ti
kinčiųjų laišku Pijui XII, doku
mentine medžiaga apie padėtį 
okupuotoje Lietuvoje. 
Laukdamas, iki pavyks 
suorganizuoti pagalbos ko
vojančiai Lietuvai, parašė kny
gą “Partizanai už geležinės už
dangos” (išleista 1950 ir 1962) 
ir 1950 spalio 3 grįžo į Lietuvą.

Julijonas Būtėnas, įžymiau
sias to meto lietuvių politinis 
žurnalistas tremtyje, J. Lukšos 
kviečiamas, 195 1 balandžio

19 nusileido į Lietuvos 
miškus drauge su kitu savano
riu Jonu Kukausku. Po keleto 
dienų enkavedistų apsuptas žu
vo bunkery, o Kukauskas pasi
davė gyvas ir išdavė slaptažo
džius, kuriais buvo susektas J. 
Lukša. Kautynėse Lukša žuvo 
1951 rugsėjo mėn.

Julijonas Būtėnas žuvo, būda
mas 36 metų, Juozas Lukša 30 
metų.

N.N. 1,000 dol. auka Kultū
ros Židinio statybai įamžino 
J. Lukšos ir J. Būtėno atmini
mą Kultūros Židinio statytojų 
eilėje. *.

Kai Židinys bus pastatytas, 
numatoma jame įrengti lentą su 
šių ir kitų įamžintųjų vardais.

Kap. Juozas Lukša- 
Daumantas

NAUJA BALFO VADOVYBĖ
Balfo seime Detroite spalio 

28 į direktorių tarybą buvo iš
rinkti: dr. Elena Armanienė, 
Stasys Astrauskas, Vita Baleišy
tė, Adolfas Baliūnas, kun. Anta
nas Baltrušūnas, Dalia Bobelie- 
nė, Steponas Bredes, Pranas 
Bronskis, Emilija Čekienė, Kos
tas Čepaitis, Aldona Daukienė, 
Stasys Dzikas, Albinas Dzir- 
vonas, Kazys Gaižutis, Janina 
Gerdvilienė, Kostas Januška, 
Jonas Jasaitis, Vytautas Kasniū- 
nas, Juozas Lukas, Juozas Mac
kevičius, kun. Vaclovas Martin- 
kus, Elzbieta Paurazienė, Vla
das Pažiūra, Marija Rudienė, 
Vladas Selenis, Feliksas Serei- 
čikas, Edvardas Skališius, dr. 
Antanas Skėrys, Bronė Spudie- 
nė, kun. Ansas Trakis, Alek
sandras Vakselis ir Ona Zails- 
kienė. Revizijos komisijon iš
rinkti: Vytautas Žilinskas (Chi- 
caga), Jonas Švedas (Cicero) ir 
Martynas Stonys (Detroitas). 
Direktorių tarybos pirmininku 
išrinktas kun. Vaclovas Martin- 
kus. Visiškai nauji asmenys Bal
fo direktoriate yra: P. Bronskis, 
K. Januška, Jonas Jasaitis, V. Se
lenis ir A. Vakselis. Po ke
lių metų pertraukos vėl sugrį
žo į tarybą K. Gaižutis ir J. 
Gerdvilienė. Kiti buvo perrinkti 
ateinantiem dvejiem me
tam.

Pažymėtina, kad daugelis 
Balfo skyrių pasinaudojo Balfo 
centro valdybos sugestija: kan
didatus parinko dar prieš sei
mą ir jų sąrašus seimo metu 
įteikė nominacijų komisijai. 
Bet, deja, ne visi Balfo skyriai 
tai padarė. Kai kurie neparin
ko pakankamai kandidatų. Pvz. 
New Yorkas formaliai pristatė 
tik vieną kandidatą. Kai kurie 
gana stambūs skyriai, visą laiką 
savo tarpe turį direktorių, nepa
sinaudojo teise pasiūlyti savo 
parinktus kandidatus. Tai turė
jo atlikti nominacijų komisija. 
Ar komisija atspėjo skyriaus no
rus, ne visai aišku, tik yra ži
noma, kad seimas pristatytus 
kandidatus išrinko vieningu 
balsavimu. Nominacijų (rinki
mų) komisija — K. Bružas, J. 
Gečauskas, J. Mikaila, E. Ska- 
lišienė ir V. Tamošiūnas — su-

darė kandidatų sąrašą, bet netu
rėjo galimybių per pusvalandį 
jo išspausdinti ir išdalinti daly
viam. Kas nespėjo užsirašyti, 
kai buvo skaitomas kandidatų 
sąrašas, vėliau galėjo kreiptis į 
komisiją. Komisijos nariai su
teikė žinių visiem, kas tik į juos 
kreipėsi.

Rezoliucijų komisija — V. 
Akelaitis, dr. A. Damušis, K. Ja
nuška, V. Kasniūnas ir O. Zails- 
kienė — pristatė seimui rezoliu
cijas.

Naujoji Balfo centro valdyba 
— pirmininkė Marija Rudienė, 
vicepirm. Dalia Bobelienė, Al
dona Daukienė, kun. Ansas Tra
kis ir Jonas Jasaitis, gen. sekre
torius Albinas Dzirvonas, sek
retorė Vita Baleišytė, iždininkas 
Kostas Čepaitis — savo pirma
me posėdyje nutarė nesamdyti 
reikalų vedėjo, o jo darbą atlik
ti patys. Kiekvienas vicepirmi-

Ltn. Julius Butėnas 

ninkas turės specialias pareigas.
Ar Balfo centro perkėlimas į 

Chicagą bus naudingas broliš
kai šalpai, įrodys ateitis. Perkė
limo klausimas buvo svarsto
mas ir balsuojamas 1964 spalio 
mėn. Balfo seimo metu New 
Yorke. Tada rezultatai buvo pa
našūs, kaip ir šiemet Detroite, 
tik tada po nubalsavimo centrą 
perkelti į Chicagą buvo užkliū
ta už statuto, kuriame buvo nu
rodyta, kad centras yra Brookly- 
ne.

Linkėtina Balfo veikėjam iš
likti aktyviais broliškos šalpos 
darbuose. K. Brž.

New Yorko ir apylinkių organizacijos 
talkina Kultūros Židinio statybai

7,619.72,- viso

Gruodžio 8 Kultūros Židinyje 
įvyko 41 lietuvių organizacijos 
susirinkimas, kurį sušaukė New 
Yorko Lietuvių Bendruomenės 
apygardos valdyba piniginio va
jaus reikalu. Kultūros Židinio 
finansinės padėties apžvalgą 
padarė Tėvas Paulius Baltakis, 
O.F.M., statybos komiteto pir
mininkas.

, Pajamos: a) 1972.X.1 — 31 
gauta aukų — 5,495.00, iš bingo 
žaidimų
13,141.72. b) 1972.XI. 1-30 gau
ta aukų — 12,750.00, iš bingo 
žaidimų — 4,751.86, viso 17, 

50L86.
Iki 1972.X.1 Kultūros Židinio 

fonde buvo — 417.245.03.
Taigi, 1972 gruodžio 1 fonde 

buvo 447,861.61.
Išlaidos: a) išmokėjimai spa

lio mėn. — 21,000.00, b) išmo
kėjimai lapkričio mėn. 73,850. 
00 dol., viso 94,850,00 dol.

Statybai baigti pagal kontrak
tą dar reikia $272,140.00. Ši 
suma turi būti sutelkta iki 1973 
metų vidurio. Tada numatoma 
pagrindinę statybą baigti.

SAS kursai
Gruodžio 27-31 yra ruošiami 

Studentų Ateitininkų Sąjungos 
žiemos kursai. Įvairiom temom 
diskutuosim konkrečias stu
dentus liečiančias problemas —

Pranešimą apie New Yorko 
lietuvių organizacijų numatomą 
vajų padarė Aleksandras Vakse
lis — LB New Yorko apygardos 
valdybos pirmininkas. Pasiūlė 
tokią programą:

a) Vajus vykdytinas nuo 1972. 
XII.10 iki 1973.11.10; b) 1973. 
II. 10 padarytinas iškilus va
jaus užbaigimo balius, c) į balių 
kviestini visi aukotojai, paauko
ję šio vajaus metu ne mažiau 
kaip 50 dol. Už įėjimą į balių 
šie aukotojai neturėtų mokėti; 
d) yra numatyta baliui salė, 
gautas sutikimas iš aktorės Rū
tos Lee-Kilmonytės dalyvauti 
baliuje ir pan.

Po gyvų diskusijų planas vie
nu balsu priimtas. Visos organi
zacijos įsipareigojo vajų vykdyti 
ieškant aukotojų savo organiza
cijos ir neorganizuotos" lietuvių 
visuomenės tarpe.

Pranešimą apie baliaus pa
rengiamuosius darbus padarė 
Loreta Vainienė — Kultūros Ži
dinio statybos komiteto narė:

1. Baliui salė numatyta Armė
nų Kultūros Židinyje, Man- . 
hattane — antra Avenue ir 34 
St., salė talpina 640 asmenų, 
2. vaišės daromos ūkio būdu, 
pagal lietuvišką skonį. Vaišes 
paruošti pakviesti siūlė V. Ste- 
ponį, 3. muzikai numatytas Joe 
Thomas orkestras; 4. visą tech
nišką baliaus paruošimą vyk-

LINDEN, N. J.
Pasisekė Lietuvių Fondo 

koncertas
Dešimtmečio proga gruodžio 

2 per Lietuvių Fondo parengi
mą pasakė trumpą kalbą L.B. 
Lindeno apylinkės pirm. J. Zu- 
bavičius, gi L.F. įgaliotinis Lin- 
dene V. Tursa savo kalboje 
pabrėžė, kad nėra pasaulyje to
kios organizacijos, kuri taip 
efektyviai galėtų remti lietuvy
bę išeivijoj, kaip Lietuvių Fon
das. Jis pastebėjo., kad per ne
pilną dešimtmetį iš nepilno mi
lijono yra jau duota lituanisti
niam švietimui ir kitiem lietu
vių kultūriniam reikalam virš 
220,000 dol. Jis visus kvietė dar 
šiais metais trūkstančius iki pil
no milijono 130,000 dol. įnešti 
į Liet. Fondą.

Koncertą pradėjo naujai besi
reiškianti rytinėje Amerikos 
dalyje jauna talentinga solistė 
Jūratė Veblaitytė-Litchfield, la
bai gerai baigusi muzikos moks
lus Columbijos universitete. Ji 
padainavo su dideliu pasi
sekimu šias skambias dainas: 
“Kalneliais” — muz. J. Stankū
no, “Mano rožė”—A. Kačanaus- 
ko, “Ne margi sakalėliai” —

muz. J. Tallat-Kelpšos ir dainą 
iŠ “Gilbert and Sullivan ’ ope
retės “Penzano Piratai”.

Mečys Razgaitis, stiprus ir di
deliais šuoliais progresuojąs so
listas, padainavo: “Vyšnios žy
di” — muz. Kl. Griauzdės, “Tė
viškės laukuose”, “Arkliukas” ir 
Valentino maldą iš operos. 
“Faustas” — muz. Gounod. 
Abu solistus dalyviai ilgai lydė
jo plojimais. Solistam akom- 
ponavo kompozitorius J. Stan
kūnas. Labai džiugu pabrėžti, 
kad visi trys menininkai savo 
honorarus paaukojo Liet. Fon
dui. Garbė ir padėka jiem.

Po meninės programos buvo 
vakarienė, per kurią, besigar
džiuodami skaniais ir gausiais 
lietuviškais valgiais, bevilgy- 
dami gomurius ir šokdami, ge
ram orkestrui grojant, visi links
mai ir nuotaikingai praleido lai
ką iki 2 vai. nakties.

Per vakarienę paaukojo Lie
tuvių Fondui Ona ir Jonas Zu- 
bavičiai 200 dol. bei dr. Mari
ja ir Aleksandras Žemaičiai 
200 dol. Be to, buvo gautas iš 
parengimo pelnas Lietuvių 
Fondui 400 dol. Taigi, pasiųs
ta Lietuvių Fondo centrui Chi- 
cagoje 800 dol. Aukotojam p.p. 
Žemaičiam ir Zubavičiam buvo

Kun. K. Trimakas pristatys T. 
Chardin ir kitų mintis apie 
žmogų: “Krikščioniška vizija 
apie besivystantį žmogų”. Bus 
pasidalinta faktais ir mintimis: 
“Žmogus okupuotoje . Lietuvo
je”. Kun. A. Paškus pagvildens 
konkrečias problemas, su ku
riom susiduria studentai bend
raudami su kitais: “Iš daiktų 
į žmonių pasaulį — žmogiškos 
bendrystės beieškant”.

SAS nariai ir kandidatai yra 
prašomi užsiregistruoti iki gruo
džio 20, susisiekiant su draugo
vės pirmininku arba su: SAS- 
SIS, 6520 S. Talman, Chicago, 
Ill. 60629. +•

Po pranešimų išrinktas ko
mitetas, kuris pasiskirstė tuojau 
pareigom.

Vajaus reikalais ir garsinimais 
rūpinasi A. Vakselis, telefonas 
846-3246; banketo reikalais — 
banketo komiteto pirmininkė 
L. Vainienė, tel. 296-6860 ir 
banketo ūkio reikalais — vice-

— Amerikos Lietuvių Tary
bos centro valdyba posėdy 
gruodžio 8 pasiskirstė parei
gomis: pirm. — dr. Kazys Bo
belis, vicepirmininkai —^Teo
doras Blinstrubas, Povilas Dar- 
gis, dr. Kazys Šidlauskas, kun. 
Adolfas Stašys, dr. Jonas Valai
tis, sekr. —dr. Vladas Šimaitis, 
ižd.—Juozas Skorubskas, finan. 
sekr. — Aleksandras Pakalniš
kis, protokolų 'sekr. — Emilija 
Vilimaitė, nariai — Teodora Ku- 
zienė, Rimantas Staniūnas, Vy
tautas Vepštas. (Alt inf.)

— Arkivysk. Jurgio Matulai
čio, Dievo Tarno, apaštalinio 
proceso byla Romos vikariato 
tribunole užbaigta. Paskutinis 
proceso posėdis įvyko lapkričio 
29, pirmininkaujant Pauliaus VI 
pro-vikarui Romos miestui, ar
kivysk. Poletti. Dalyvaujant tri
bunolo nariam — teisėjam, tikė
jimo gynėjui ir notarui, buvo 
pasirašyti paruoštieji bylos ak-

SAS valdyba

sukeltos vakaro dalyvių ovaci
jos, o L.F. įgaliotinis V. Tursa 
viešai pareiškė padėką.

Kadangi Lindeno lietuvių 
kolonija negausi, čia nėra lietu
viškos parapijos, nėra profesio
nalų, nėra prekybininkų, o gy
vena tik smulkūs tarnautojai ir 
darbininkai, tai Liet. Fondo 
vajų reikia skaityti pasisekusiu.

Čia reikia paminėti ir padėko
ti pasidarbavusiem šiam vakarui 
suruošti: Stankūnam, Zubavi- 
čiam, Podleckiam, Miknevi- 
čiam, Jurevičiam, Vaičiūnam, 
Skudzinskam, Vameckienei, 
Davidauskienei, Tursienei, 
Kubaitienei, Adomavičienei, 
Kasauskaitei, P. Kupinskui, Lie
tuvių Laisvės Parko salės vado
vybei ir visai L.B. Lindeno apy
linkės valdybai.

Vakarą pravedė V. Tursa.

kun. dr. J. Vaišnorai, kad juos 
perduotų Šventųjų skelbimo

ar 
ir

4-1538; banketo iždininkas 
vajaus atskaitomybė — 
Radzivanas, tel. 441-2304 
441-9720; svečių priėmimas
susodinimas — I. Alksninienė, 
tel. 886-5695, banketo programa 
— J. Vytuvienė, tel. 846-2980:’ 

Navickaitė , 
B. Tutinaitė,

sekretorės 
tel. 
tel.

647-6294 ir 
647-1406

LB Vajaus Komitetas

— LMKF Washington© klubo 
metinis susirinkimas įvyko spa
lio 28. Dalyvavo apie 20 narių. 
Rūta Penkiūnienė, pirmininkė, 
pristatė viešnias iš New Yorko: 
Ireną Banaitienę (ji buvo pa
kviesta tarti žodį) ir Galią Žilio- 
nienę. Kalbėta apie praėjusiii į 
metų klubo veiklą. Išrinkta nau- : 
ja valdyba: Aldona Bačkaitienė 
— pirmininkė, Laima Plate- 
rienė — vicepirmininkė, Re
gina Liogienė — vicepirminin
kė, Eugenija Genienė — sekre
torė, Louise Jurkienė — iždi
ninkė. Revizijos komisijoj — 
Bronė Tautvilienė ir Gražina 
Krivickienė. Po organizacinės 
dalies rašytojas Jurgis Blekaitis 
skaitė paskaitą —; Keli fragmen
tai iš Balio Sruogos veiklos.

AUKOS KULTŪROS
ŽIDINIUI

— PL Jaunimo Sąjungos pir
minis projektas jau pradėtas 
ruošti. PLJS valdyba svarstė į- 
vairius pasiūlymus, kurių išva
das analizuoja Ryšių Centras 
Chicagoj. Tikimasi netrukus pa
teikti atbaigtą projektą jaunimo 
kongreso atstovam svarstyti ir 
tvirtinti.

— Dr. Antanas W. Novasitis, 
JAV LB centro valdybos vice
pirmininkas, lapkričio 30 lankė
si Baltuosiuose Rūmuose, kur 
tarėsi su prezidento Nixono 
specialiu patarėju Michael Bal- 
zano. Pokalbiu siekta išaiškinti 
galimybes etninėm grupėm 
gauti finansinę paramą iš kong
reso patvirtintų biudžetinių su
mų Health, Education and Wel
fare departamentui.

— Prof. dr. Zenono Ivinskio 
minėjimas Clevelande įvyks 
sausio 21, sekmadienį, natijo- 
sios parapijos salėj.

— Kun. Jonas Petrošius Pran
cūzijos lietuvių veiklos reikalais 
iš Paryžiaus gruodžio 22 išvyks
ta vienam mėnesiui į JAV ir Ka
nadą. Kelionėj lankys buvusius 
Prancūzijos lietuvius, infor
muos apie Prancūzijos lietuvių 
gyvenimą, rinks medžiagą ir lė
šas jubiliejiniam leidiniui iš
leisti bei kitiem darbam vykdy-

American Lithuanian Citi
zens Club, per J; Giedraitį, 
E. Northport, N. Y., 150, pažad. 
250.

Chas Bertulis, Maspeth, N.
Y., 10. ,

M. Baltrus, Maspeth, N. Y., 
10, anksč. 1O.

V. Krištolaitytė,. Brooklyn,

M. Ručinskienė

Tallat-Kelpša,

Maspeth,

Paterson,

Brooklyn,Ed. J. Valenches, 
N. Y., 100, anksč. 100.

J. Wojsiechowski, Maspeth

S. Lauraitis, Yonkers, N. Y., 
100, anksč. 110, pažad. 300.

Ant. Maceika, Woodhaven, N.
Y., 90, anksč. 222 ir 31,414 kny
gų* > *

J. A. Poderis, Richmond Hill, 
N. Y., 800, anksč. 210, įamžina 
savo mirusius tėvelius Agotą ir 
Antaną Vaidelius bei Marijoną 
ir Joną Poderius. •

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet Ir 
užrašais testamentuose. Aukas siųsti:

BUILDING FUND

Vyt. Maželis, Ridgewood, N. 
Y., 50, anksč. 132.

P. Zuyus, Maspeth, N.Y., 10, 
anksč. 110.

J. Šileikis, Woodhaven, T^Y.
20, anksč. 220, pažad. 600.

A. D. Samušiai, Richmond 
Hill, N. Y., 100, anksč. 405.

J. ir A. Pakniai, Kearny, N.J., 
100, anksč. 200, pažad. 500.

Elena šilinskienė, Ridge
wood, N. Y., 30.

— Dr. K. Ambrozaitis, radio
logas, jau 10 metų yra direk
torium Radiologijos departa
mento metodistų ligoninėj Gary, 
Indiana. Prieš metus buvo iš
rinktas tos ligoninės gydytojų 
prezidentu. Rinkimuose da
lyvavo per 200 gydytojų. Tai • 
pirmas kartas ligoninės istori
joj, kad užsieny baigęs medi
cinos mokslus būtų išrinktas 
prezidentu. Dr. Ambrozaitis yra 
direktorius School of Radiolo
gical Technology, kuri priklau
so Indianos universitetui, ir yra 
lektorium universitete.

— Lietuvių studentų klubas 
įsisteigė Toronto, Ont. universi-

rinkime buvo išrinkta valdyba:

Šešioliktojo Balfo seimo prezidiumas iš k. sekretorės V. Baleišytė ir J. Gerdvilienė, pirmi
ninkavę J. Lukas, E. Paurazienė ir E. Skališius. Nuotr. K. Cikoto



Help wAa/tO

CONTRACT MINERS tor Shaft Slaking * 
Development work I* Allentown. Pa. 
area. Excellent rate* & benefit*. 
Experienced miner* preferred, but 
training to Mdtabfe people can be given. 
Equel Opportunity Employer. (SIS) *»1- 
SSM.

DARBININKAS

.SERVICE

1972 m. gruodžio 2

PAINTING — PLASTERING
Also Panneling, Tile Work, Paper 

Hanging. Any place in N.Y.C., Nassau’ 
and Suffolk co. Reasonable Rates — 
30 dol. per rm. Inside-outside. Window 
Work . 4 dol. 2 calls — Free Estimates

Call Spiros (212) 274-4336 
24 Hr. Ans. Service

General Machinist Job Shop experience. 
Well-equipped machine Shop. Excel
lent working Conditions. Top Wages 
and Benefits for the Right man. Must, 
be able to Set up and operate. Call Mr. 
Vėrini, 968-5353. Evenings call: 968- 
2955. Avco Machine and Tool Co.

160 11th St. Piscataway, N.J.

SERVICE

DEXTER PARK 
PHARMACY ĮĮČ1 

Wm. AnastasL B. 8.
77-01 JAMAICA AVBNUK 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven, N.V. 11421

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

fiaeeMaewvMMMMMtoMIBBH

A & S FURNITURE REPAIR 
& REFINISHING

We Make Your Furniture Look like new
. 944 Main Ave. Passaic, N.J.

Call 201 475-6833 Mr. Wells

KVIEČIAME TALKOI

SCOTCH PLAINS ESSO

Open 7 Days a Week 
Oust Gasol ine)

US. Highway No. 22 & Pinehurst
Ave. Scotch Plains, N. J.

R. GORDON
Repairing and Furniture Refinishing

, Polishing, Touch ups on any Kind 
of Furniture. Used Furniture For Sale

305 Rogers Ave.
Bklyn, N.Y. 11225 

756-9800

PRINTING
If it can be printed .we can do it. 
Business Forms, Commercial Station- 

’ <-ry. Invitations, Chance Books. Also 
printing done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Given. Call LMN 
Printing 525-9280.

PIANO TUNING AND '
REPAIR SERVICE

Free Estimates

7.71-2168

Prime Office Space Available 
Location Westport Route 33 & Post
Road. Easy Access to Turnpike & Park- 
way.Wall to Wall Carpeting. Climate 

Control. Call (203) 226-6777 Daily

HERR’S SUNOCO SERVICE 
STATION

Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 
General Auto Repairs, Road Service

Tires Batteries and Accessories 100
• State Highway No. 4 Englewood, N.J.

Call: 201 568-2226

CHAD CARR’S PHILLIPS 66 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. We Do General 
Auto Repairs, Road Service, Tires, 

Batteries & Accessories, Towing 
Radio Road & Dyke Place 

Mystic Island, Tuckerton, N.J.

•*
J. WYNN MOVING AND 

STORAGE CO.
We Go Anywhere 
Reasonable Rates 
Welfare Accepted

Call Anytime (201) 833-1512

DISPLAY
~-------

BOSTON STATE COLLEGE 
Division of Special Education and 

Graduate Studies announces its Spring 
Session offering programs in.

Metropolitan Studies, Law Enforce
ment, Educational Administration, Ele
mentary Certification, Early Childhood 
Education, Guidance Councelling and 
a Wide Variety of Programs in 
Psychology .The Spring Semester 
begins on January 8, 1973 and termin
ates during the week of April 30, 1973. 
Tuition $22.00 per semester Hour for 
Residents of Massachusetts. Interested 
Students Applying to Boston State 
College for the first time may apply 
Immediately for Registration by Con
tacting the Registrar. Boston State 
College, 625 Huntington Ave. Boston, 

Mass. 02115

JOHN’S CITGO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Tires, Batteries 
& Accessories — Road Service

Main & Willow Road Marlton, N.J.

PAT’S TOWING SERVICE
24 Hours Towing & Road Service
320 Bloomfield Ave. Newark, N.J.

Call 201 481-1896 or 483-8608 or 
485-9794

Darbininko administracija ir 
1973 metais yra pasiryžusi ne
kelti laikraščio prenumeratos 
kaiųos. Malonūs skaitytojai 
kviečiami mum padėti.

Kviečiame pasinaudoti šių 
metų pabaigos papiginimu ir 
užprenumeruoti Darbininką 
savo artimiesiem. Kviečiame 
paraginti draugus, pažįstamus 
bei jaunimą arba prisidėti auka, 
kad galėtumėm laikraštį siunti
nėti tiem, kurie nori skaityti, 
bet nepajėgia užsimokėti, o 
tokių yra gana daug.

Kas prisius 1 dol. su nauju

adresu, gaus Darbi nin 
metų galo.

Prisiuntę 7 dol., ga 
ninką šiais ir 1973 nr. 
du naujus skaitytojus 
12 dol. metam, už t 
15 dol.

Už kiekvieną s ura: 
prenumeratorių D; 
skaitytojai gaus dovana 
vertės knygą.

Mums būtina surasti 
naujų skaitytojų. Todė 
me visus, ypač Kalėd 
pasinaudoti papiginim 
prenumeruoti Darbinii 
jam skaitytojui.

MASTER CONSTRUCTION
Repairs from $5.00 up. Basements, 

Kitchens, Electrical Violations,
Carpentry & Plumbingl Days and 

Nights LIC. H 695530 (212) 932-7150

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE

Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales & Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

THE STEAK PUB
Located in Howard Johnson’s Motor 
Lodge Route 17, Ramsey, N. J. Lunch 
11:30-2, Dinner 5-10, Cocktails from 12 
Noon. Closed Sundays. Every Wednes
day is Ladies Night. Men bring your 
girls and her dinner is half price. For 

Reservations (201) 327-0006

SMITH FUNERAL HOME
1 Baker Ave. Dover, N. J., 

For Integrity, Dependability
& Ethics

Call 201 366-0382

SNOW MOBILE CLOSE OUT 
COST PRICE FIVE LEFT

G & M SNOWMOBILE CO.
4 Federal Road v

Danbury, Conn. 203 748-9706

WINCHESTER AUTO BODY SHOP
Complete Body and Fender Work
Automatic Transmission Specialist 

Free Estimates
3711 Winchester Ave. Atlantic City,
N/ J. Samuel Dumas, Nathan Chris

Christmas Mgr. 609-345-7048

A&M INSTANT PRINTING
For Instant Printing, Quality Litho
graphy, Composition Layout, Art Elect

rostatic Machines, Papers, Toners,
Mimeo, Duplicators Supplies 81 Me
Whorter St., Newark, N. J. 201-344-0117 »

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip 1 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė........................ ..................................
Adresas ............................ .................. ........................

Laikraštį užsakė . ...........    ....

MACALUSO’S ITALIAN
• RESTAURANT

Finest of Italian Cuisine
Bring the Family for Sunday Dinner 

161 Rea Ave. Hawthorne, N.J.
Call 201 423-9723

WE FIX
EVERYTHING '

GENERAL CONTRACTORS
EDWARD DENNIS 

(212) FI 8-7739 — 289-3857

Siunčiu už prenumeratą $...............
Prenumeratas siųsti adresu: 
DARBININKAS
910 Willoughby Avende
Brooklyn, N.Y. 11221

NICKY’S AUTO REPAIR
Specializing in Standard and Automatic 

Transmissions and Motor Work

PORTRAITS 
DONE IN OIL

FROM PHOTOGRAPHS 
Great Christmas Gift 

Reasonable Rates 

232-8846

Per Kultūros : 
lietuvybę didi:

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Ąllignment and all. minor repairs and 

. complete inspection. . -,
;EKiAttiOs aVtoInsj^eCtion '' 

. : service - ■ -
Shell Bay Ave. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec
tion Station (609) 465-5607

A. BROWN PEST CONTROL AND 
EXTERMINATING SUPPLY 

Industrial, Residential, Commercial. 
All Work and Merchandise Guaranteed 

142 Utica Ave. Bklyn. N.Y. Call (212) 
773-4246. 447 N. Main St. Freeport, 

N.Y. Call (516) 546-8217

Top S Paid
PAT & JERRY ANTIQUES

DINING ROOM & BEDROOM SETS 
China Closets — Used Furniture

Open 8 AM to- 7 PM 
Call 212 738-8362 843-9779

Hockey 1 /2 Price Sale on all Hockey 
Protective Equipment, Cooper, ‘

Rawling & Franklin. Toys & Sporting 
Goods. Open Week Days till 6 P.M. 

212-499-3551
LEVINE BROS.

372 Oth Ave. (bet. 5 7 6th streets) 
Brooklyn

41 Heckel St., Belleville, N. J.
Call 201 759-9582 Open until 11 PM 

Mon-Fri. Sat. till 5:30 P.M.

LAKELAND AVE.
516 588-7727 rohkonkoma

NOW OPEN

MAGIC I
Hair Fashion

(Formerly New Crescent Beauty Salon)

DISPLAY
_— —— —- - - 

WANTED FOSTER PARENTS
If you afe between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health,-finan
cially self maintaining, willing to accept 
children of any background and have 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New 
Y >rk, N.Y. 10029. 369-5665

OUTENS AUTO REPAIRS
All Auto Accessories and Used Parts 
For Cars. We Take Profesional. pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St. 

Newark, N. J.
Call Pete (201) 622-9122 '

PARADISE WINE & LIQUOR CO.
Finest of Imported and Domestic

Wines & Liquors
Free Delivery. Special Attention to

Your Holiday Needs ,
805 Summit Ave. Union City, N. J.

Dial 201 867-7077

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS
PASKOLOS — KELIONĖS
ŪKINIAI PATARIMAI
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI
TAKSŲ PILDYMAS
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAS 
APDRAUDOS

Litas Investing Co. Inc.
86-01 114th St., Richmond Hill, N. Y. 11418

. VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

Litas Travel Service,
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

SUZUKI & BMW 
YAMAHA
Authorized Dealer

, . RENTALS.
Motorcycles • Mini Bikes 
Sales • Service •/-parts 
FREE INSTRUCTIONS 

__ with SALES Or RENTALS
OPEN 7 DAYS I 9 AM to 9 PM
CYCLE & DRIVER AVAILABLE 
for ROAD TEST APPOINTMEN 

SUZUKI CYCLE CENTER 
126-40 Northern Blvd.

1 block East of Shea Stadium 
Flushing, N.Y. 
335-6238

1973 Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris, Chap- 
parral, Snowmobiles. New York State s

wawWH1 i » ’i—tl----------t
PUPPY PARADISE

Trading — T/A Pič-A-Pet ' V 
Specializing in AKC reg. pups.-jiAl! 
breeds and supplies. Health & 10 yr.’ 
life guarantee. Master Charge & Bank 

Americard. Professional grooming.
All breeds. Open 7 days Mon thru 

Fri. 9-9, Tues. Wed. Sat. Sun. 9-7 
3302 Sunrise Hwy. Wantagh, N.Y.

516 826-4410

"Holiday Specials”
Quality Puppies & Kittens, Tropical & 

Marine. Set-Ups & Complete Line of 
Pets & Supplies. Many Many Breeds at 

“Better than Good’’ Prices!
VILLAGE DISCO PETS

581 6 Av. (17 St. Hanh. 242-9797

CARPETS

Just in Time for that Special Holiday Hairdo 
Featuring the Only, FuirSe.rvice Salon in Stamfon

Shampoo & Set $4.00 
Haircut $3.50

Permanent Wave from $12.50 
One Process Coloring $10.00 

Frostings $20.00 Manicure $3.00 Eyebrow Arch 2.5(

“• Largest Dealer The Arctic Cat HOUSE

f Rt. 17, Parksville, N. Y. Open 7 days till

! 9:00. 914-292-6396. Ext. racing sled in
stock for sale. Free Electric Start on

All New Cats

INSTALLED 
$1.00 Square Yard 

Repairs Low Prices 
Call 934-7354

With or Without Appointment 
Phone (203) 359-2431

Open Daily 9 to 5 Friday Til 9.

Here is The All New "CANINE TOILET ™ "

it work* lik* nothing you v* ever seen before. Dog* no longer have to kei 
dirtying th* streets; they con be a* clean a* humans. Draw string bags y

SERVICE

McLaughlin’s, •
HESS STATION

Open 7 Days 6 AM to 12 PM 
855 Saint George Ave. 

Roselle, N. J.

BILL’S SUNOCO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 
— Accessories — 795 Black Horse Pike 

Pleasantville, N. J.

AEGEAN ISLES RESTAURANT . 
Open 7 Days a Week 

. 781-87 East 31 Street Brooklyn
I Corner Flatbush Ave. & H For

Reservations Call 212 434-7496-70 
We also do catering

News Agency in Vineland, N.J. On 
excellent comer property location. 
Present Sales Volume over $300,000. 
Second Rentable Retail Store and Busi
ness Equipment included. Owners re
tiring after years of building and en
joying a profitable business. Now it 
can be all yours for only $69,000.
Nicholas Agency Landsville, New 

Jersey (609) 697-2111

simply throw away.
Pvt an end to complaint* and harass

ment of man's best friend.
$3.00 per unit, $1.45 for 25 throw

away bags plus $1 .OO handling 
postage. Send to:

HOUSE OF FERN 
28 Lincoln Terrace 
Bklyn, N.Y. 11235 
PHONE: 743-4038'

When your dog begins to squ»t,.simpr 
place the bag at the end of the ro 
underneath and collect the refuse. ‘

Country Living . . .City Convenience
PARKDALE ESTATES

BMP CARPENTRY 
Extensions — Home Improvement* 

and Alteration* 
Shores. Bars. Bestaurant*, etc. 

For Free Estimate 
Can Bet. 8 am A 1 /

or After 8 pm 
549 8516

Original 
CHAS. WEYDIG & SONS INC. 

FUNERAL DIRECTORS 
20-68 Steinway Street 

L.I.C. 
Tele.: AS 8-0124 

■ ■ 
M.A.S. AUTO ALARMS

7 & M VILLAGE LIQUORS 
Finest of Imported & Domestic 
Wines & Liquors. We Deliver 

107-A Essex St., Maywood, N. J.
Call 201 845-4262

at New Windsor
3—4—5 Bedrooms — Large Sun Deck 2 II 

Baths — 20’ Recreation Room 
Natural gas — Town water and Sewers 

Oversized Lots Priced from $34,700
Some Home for Immediate Occupancy— 90% Mortgage 

Available. Models Open 10 AM-5 PM, Sat. & Sun. 
If You Act Now, Free Attractive Bonus 

Weekdays & Evenings call (914) 561-8739 or 561-3868
Directions: N.Y. Thruway to Exit 16 (Harriman); Route 32 Nortl 
approximately 10 miles to Union Ave. (Epiphany College); left turn t 
Signs (1/2 mile).   

— — JI"— _All Auto Accessories and Parts. Whole- 
. sale to Garages, Specializing in Auto 

N ~ 5’e,t,UV<>’ valanda *e*tadlenials nuo 4 iki - Alarms. Also Automatic Alarms for Re-
5 val. WEVD 1330 kil. A.VL ir 07.9 meg'. FM. bangomis. Direktorius dr. sidential. Commercial and Industrial 
Jok. J. Stukas, 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565. Properties. M-A.S. Inc. 3902 16th Ave.

■" '■■■■' ■ — Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
Kew Jersey — “Music of Lithuania** — pirmadieniais, 8:06 - 9:00 vai. vak 9795. Serving the Entire
W8OU-FM, 89.5 jaaeg. —- anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo atotj. •____ Metropolitan Area
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

CHIMNEY MOUNTAIN 
CRAFTSMEN 

Finest of Furniture 
Shop Early for Xmas

Rt 28 and 30 Indian Lake, New York 
(518)648-4770

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kesys, TW 4-1288 ' 
62-15 69tb PL, Middle Village, N.Y. 11379.

When Every Dollar Counts call 
SOCIAL MOVERS 

Reasonable Flat Rates 
Free Estimates. Minimum notice 

Call 738-6226

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. VMSInls, 1TB < 
Arthur BL, Brockton, Mass^ tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WTTTT ' 
1480 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

24 HOUR EMERGENCY 
HEATING AND SERVICE

Gas and Oil Installations, 332 Rogers 
Ave_ Brooklyn. Call 284-9142. Also 
Located in Queens at 1208 Rockaway 
Blvd.

History of Lithuania. Tai ang

Tel. 268-0489.

lių kalboj prel. dr. J. B. Kon-

BOOKER PLUMBING AND 
HEATING

189-33 Unden Blvd. St. Alberts. Queens 
We do Everything in Plumbing

All Work Guaranteed Call 291-9058 ,

SE NECSITAN 
OPERADORAS Bl MAOUINAS 
MFRROW, SINGER, BOTOMS

Y OJALES, BLINOSTITCH 
CON 0 SIM EXP. EMPEZAMDO 
S2 25 A $3.25 0 MAS TOR 
HORA, DEPHNEMDO Bl U 
OP. 3 SEMANAS DE VACA* 
CIONES Y MASBBffiCMK

PAGOS. TRANSP. DE GUAGUAS
Y R HUDSON WK, A

EXCHANGE PL 
SISTTOI SPORTSWEAR 0 

GERMAN A SOM.
HARBOR SIDE TERMINAL 

34 EXCHANGE PL UNT 2 
PISO 3, JBBEY CHY, HL

MARY ANN EAST LTD
WE DESIGN 

OUR OWN CLOTHES 
Sportswear 8, Casus

• Air Conditioning and Refrigi 
Commercial and Industrial. Now 
Time to have your Air Cond 
Serviced and Checked out for d 

. Spring and Summer Months. Est 
Cheerfully given. Reasonable 
We Service and Repair all Ma

Darbininko administracijoj.
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APREIŠKIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Parapijos kunigai nuoširdžiai 
sveikina visus parapiečius, ge
radarius, draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių proga ir linki 
Kūdikėlio Jėzaus laiminamų 
laimingų Naujų Metų.

Pamaldų tvarka metų bėgyje. 
Šiokiadieniais mišios laikomos 
lietuviškai ir angliškai, kaip kas 
užprašo:. 8, 8:30 ir 9 vai. rytais. 
Vasario mėnesį bus įvestos 
dar vienos 9:30 vai. mišios. 
Šeštadieniais per ištisus metus 
laikomos dvejos vakarinės mi
šios: 6:30 ir 7:30 vai. sekma
dienio prievolei atlikti. Sek
madieniais laikomos dvejos lie
tuviškos mišios: 8 vai. ryto 
bendruomeninio dalyvavimo 
mišios, kurių metu tikintieji 
gieda giesmes, ir 11 vai. prieš
piet giedotinės mišios, kurias 
gieda pakaitomis su celebrantu 
parapijos mišrus choras, o mišių 
atsakus ir- tikinčiųjų maldą gie

Inž. Jurgiui Valaičiui, Vliko vicepirmininkui, jo motinai

Antaninai Valaitienei
mirus, gilią užuojautą reiškia

Vliko Valdyba

Brangiai Motinai

Antaninai Valaitienei
mirus, sūnų Jurgį su šeima ir kitus artimuosius nuo
širdžiai užjaučia

Brangiai žmonai, motinai ir senelei

Antaninai Valaitienei
mirus, vyrą mokyt. Joną Valaitį, dukrą Marytę Marke- 
lienę, sūnus Jurgį bei Joną ir jų šeimas nuoširdžiai 
užjaučiame

Antaninai Valaitienei

mirus, reiškiame gilią užuojautą sunui Jurgiui ir šeimai

Mirga ir Dantonas Šulaičiai

A.A.

Antaninai Liutkevičiūtei- 
Valaitienei

po sunkios ligos Chicagoje mirus, nuoširdžią užuojau
tą reiškiame vyrui Jonui Valaičiui, sūnums: inž. Jur
giui ir dr. Jonui, dukrai Aldonai-Marytei, svainiams Juo
zui, Kaziui ir Magdalenai *J.A.V. ir Onai Lietuvoje, 
taip pat marčioms, žentui ir visiems artimiesiems.

Živilė ir Algis Ratai

da visi. Išpažinčių klausoma 
šeštadieniais ir prieš svarbesnes 
šventes nuo 4 vai. iki 5 vai. 
popiet ir nuo 6 vai. iki 6:30 vai. 
v ak. Taip pat klausoma išpažin
čių prieš kiekvienas mišias sek
madieniais, išskyrus 12:15 vai. 
mišias. Raginame visus mūsų 
parapiečius, kad ir toliau gyve
nančius dalyvauti sekma
dieniais su šeimomis lietuviš
kose mišiose. Tėvai privalo pra
tinti jaunimą praktikuoti tikėji
mo uždedamas pareigas ne ang
liškose bažnyčiose ar kitose vie
tose, bet lankyti savo parapijoje 
lietuviškas pamaldas..

Kalėdinių pamaldų tvarka. Iš
pažinčių nebus klausoma sek
madienio vakarą — Kūčių vaka
rą, bet išpažinčių bus klausoma 
šeštadienį gruodžio 23 d., nuo 4 
vai. iki 5 v. popiet ir nuo 6 v. 
iki 8 v.v. Kūčių naktį, t. y. sek
madienį, kalėdinių giesmi gie
dojimas prasidės 11:30 valų po 
to bus procesija į prakartėlę, 
ir vidurnakti iškilmingos 
koncelebracinės Bernelių mi
šios. Kalėdų dieną mišios-bus 
laikomos kaip sekmadieniais;

Elvyra ir Algis Ostapai

J. Kibirkštienė, 
Irena ir Jonas Vilgaliai

vakarinių mišių nebus. Tikin
tieji, priėmę komuniją Kalėdų 
naktį, galės ją priimti ir Kalėdų 
dieną. Kalėdų laikotarpyje sek
madieniais per 11 vai. mišias 
choras giedos kalėdines gies
mes.

Kunigai nekalėdos Kalėdų 
švenčių laikotarpyje. Kalėdoji
mą tęs po švenčių.

Ateitininkų sendraugių šeimų 
ir Lietuvos Vyčių prieškalėdinis 
susitelkimas bus ateinantį sek
madienį, gruodžio 24. Pritaikin
tą pamokslą pasakys Tėv. dr. 
Viktoras Gidžiūnas, OFM. Visi 
prašomi organizuotai dalyvauti 
11 v. mišiose ir priimti komu
niją. Po mišių bus parapijos že
mutinėje salėje agapė — komu
nijos pusryčiai.

.Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke sausio 21 užprašė 
mišias už visus žuvusius šau
lius, kritusius už Lietusos lais
vę bei žuvusius Sibire. Bažny
čioj bus šventinama vėliava, o 
parapijos salėj įvyks akademija.

Domininkas Valenti gruodžio 
8 buvo vysk. A. Deksnio įšven
tintas kunigu Šv. Ulricho vokie
čių parapijos bažnyčioj Bad 
Woerishofene, Vokietijoj. Kun. 
D. Valenti turės primicijas mū
sų bažnyčioje gruodžio 31. Jo 
pagerbimas bus parapijos salėj. 
Jaunasis kunigas laikys keletą 
savaičių mišias mūsų bažnyčioj, 
o po to vėl grįš į Romą.

Naujų Metų sutikimas įvyks 
mūsų parapijos naujai išdeko- 
ruotoj viršutinėj salėj gruodžio 
31. Vienam asmeniui bilieto 
kaina 12 dolerių. Bus vaka
rienė, gėrimai ir šokiai. Groja 
Joe Thomas orkestras. Dar yra

IMIGRACIJOS MUZIEJUJ
LANKĖSI LIET. BENDRUOMENĖS
ATSTOVAI

Darbininke bent'keliais atve
jais buvo prisimintas imigraci
jos muziejus prie Laisvės statu
los ir buyp atžymėta, kad ten 
trūksta-Iže tuvfškų’eksponatų.

Gruodžio 4 muziejuje lankėsi 
Lietuvių Bendruomenės centro 
valdybos narė Aušra Mačiulai- 
tytė-Zerr ir New Yorko apy
gardos valdybos narė Marija 
Bulvičienė. Jos apžiūrėjo mu
ziejų ir tarėsi su muziejaus ku
ratoriumi Edwardu Kallop.

Jos muziejuje rado tuos tris 
eksponatus, kurie buvo atžymė
ti ir Darbininke. Dar esą ke
letas ir neišstatytų eksponatų.

Muziejaus vadovybė pagei
dauja daugiau lietuviškų ekspo
natų, kurie pavaizduotų lie
tuvišką kultūrą, tautinius imi
grantų pasireiškimus. Dabar 
muziejuje yra labai maža vie
tos, ir lietuviam atskiro skyriaus 
įrengti negalės. Planuojama 
muziejų praplėsti. Tada jau bū
tų galima suorganizuoti ir lie
tuvišką skyrių. Ir dabar, dar mu- 

laisvų vietų. Dešimčiai asmenų 
stalą galite užsisakyti pas 
choro narius arba pas Marytę 
Shalins (Tek: 296-2244).

Parapijos pastatų atnauji
nimas ir patalpų remontas tę
siasi ir dar tebesitęs kuiį laiką. 
Darbo yra daug. Su dosnių pa- 
rapiečių pagalba tikimės pir
miausia svarbiausius reikalus 
sutvarkyti. Esame laimingi, 
kad iki šiolei galėjome reikalin
giausius darbus atlikti neatidė
liojant. Tai buvo įmanoma tik 
dėka mūsų parapiečių, kurie, 
matydami reikalą, greitai ir dos
niai atidavė savo auką. Šiuo me
tų prisidėjo savo aukomis šie 
asmenys: J. Skabeikiai $100; J. 
Pranckiai $100; Katalikų Vyrų 
draug. $50; P. K. Remenčius 
$50; P. Vainauskai $50; Mr. 
& Mrs. S. Vainauski $20; Ona 
Zabarauskienė $10; A. Mažekiai-

$10; A. Ruseckas $10, Ona 
Montuoti $15; Mrs. Mari Pa- 
kutka $10; A. Malinauskiai $10; 
Mr. & Mrs. Charles Johnson 
$10; J. Jankus $10; Petras 
Kraukles $20; A.C. Zubris $50.

Aukotojam tariame mūsų nuo
širdžiausią ačiū. Prašome visų ir 
toliau prisidėti savo aukomis 
prie parapijos pastatų atnaujini
mo darbų.

Mūsų parapijos mirusieji: 
Charles Kazlauskas, 70 m., mi
rė lapkr. 7, palaid. Šv. Jono ka
pinėse; Jonas Diržis, 80 m., 
mirė lapkr. 9, palaid. Long Is
land National Cemetery; Felix 
Pulaski, 13 m., mirė lapkr. 17, 
palaid. L. I. Nat. Cemt.; Jur
gis Jokūbaitis, 77 m., mirė gruo
džio 1, palaid. L.I. Nat. Cemet.

žiejaus nepraplėtus, bus keičia
mi eksponatai. Kartais bus ski
riama daugiau vietos vienai tau
tybei, bus atžymimas koks nors 
vienas laikotarpis ar koks kul
tūrinis pasrren-škimas.' Tokiose 
specialiose parodose bus at
žymėti ir lietuviai.

Liet. Bendruomenė sudarė 
specialų komitetą, kuris talkins 
muziejui surinkti lietuviškus 
eksponatus. Šio komiteto suor
ganizavimą centro valdyba pa
vedė LB New Yorko apygardos 
pirmininkui A. Vakseliui. Mu
ziejaus vadovybei pristatyta A. 
Vakselio pavardė.

Kad būtų pilnesnis vaizdas, 
reikia surasti tautinių drabužių, 
indų, papuošalų, lagaminų, lai
vakorčių, traukinio bilietų, met
rikų, įvairių fotografijų. O tokių 
suvenyrinių daiktų žmonės turi.

Muziejaus kuratorius Kallop 
pažadėjo, atvykęs į Philadelphi- 
ją, plačiau pasikalbėti su Liet. 
Bendruomenės atstovais. (Phi- 
ladelphijoje yra rajoninė Natio
nal Park Service įstaiga, kuriai 
priklauso muziejaus administ
racija).

Muziejuje dirba lietuvaitė 
Mariane Grybauskas, kurios 
mama tebeskaito lietuvišką 
spaudą. Ji pažadėjo Liet. 
Bendruomenės atstovam savo 
talką.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom, 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Julius ir Nelė Pakniai, atšventę vedybinio gyvenimo 60 me
tų sukaktį.

JULIUS IR ANELĖ PAKNIAI 
PAMINĖJO 60 METŲ VEDYBINIO 
GYVENIMO SUKAKTĮ
Ne visiem lemta sulaukti gi

lios senatvės ir būti dar pajė
giem ir darbingiem. Tokią Die
vo dovaną turį yra Julius ir Ane
lė Pakniai, kuriem lapkričio 7 
suėjo 60 metų nuo tų metų 
(1912), kai Viešpaties Atsimai
nymo bažnyčioje Maspethe, 
N.Y., jie sumainė žiedus vedy
biniam gyvenimui.

Daug džiaugsmo ir stiprybės 
sukaktuvininkam suteikė jų 
vaikai, ^vaikaičiai (vaikaičių yra 
11), giminės ir pažįstami, 
sveikindami ir įteikdami jiem 
dovanėles. Jų širdyse ši sukak
tis pasiliks amžinai, jie minės ją 
visados.

—Julius-if --Anelė-P-akniai 4a4- 
lietuviškas kamienas Keamy, 
N.J. Kaip tokie, jie yra žinomi 
ir toliau esančiose apylinkėse. 
Šio krašto stiprūs verpetai nepa
jėgė jų nugramzdinti ameriko- 
nizmo gelmėse: lietuviais pa
triotais jie buvo jauni, tokiais li
ko ir dabar.

Julius Paknis, uteniškis, pa
čioje jaunystėje atvykęs į šį 
kraštą, kaip ir visi to meto lie
tuvių emigrantai, dirbo sunkius 
fizinius darbus. Būdamas gabus 
ir apsukrus, greit pramoko kal
bos, dairėsi tvirčiau ir naudin
giau čia įsikurti. Ir, reikia pasa
kyti, jam tai sekėsi. Pirmiausia 
kibo į prekybą, turėjo krautuvę, 
o vėliau ėmė pirkti ir pardavi
nėti namus. Daugelis lietuvių, 
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wecf Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

« ALFRED W. AltCHTBALD, J^esfdeAt

fiio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grf£a!£s. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVWteND RAfTES
%

• Regular a/c — 6% % • 1 year Term Deposit — OĮfc %
♦ Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

ė

----------  All Acdbtirits Compounded Dafly ----------

Juliui Pakniui rekomenduojant, 
pigesnėmis kainomis ir prieina
mesnėmis sąlygomis yra įsigiję 
namelius Keamy ir apylinkėse. 
Besiversdamas prekyba, prasi- 
skynė sau kelią į šviesesnį ry
tojų ir savo sugebėjimus nukrei
pė į lietuvių visuomeninius rei
kalus. —

Vienas žymesnių jo darbų 
tai Keamy Lietuvių Taupymo ir 
Skolinimo Draugijos (Schuyler 
Savings and Loan Association 
of Keamy, N. J.) suorganizavi
mas (1924) ir jos vairo laiky
mas ligi šiol. Toji įstaiga 
tai Juliaus Paknio širdis. Jis 
seka jos pulsą ir sielojasi jos 
pažanga. Jei 1924 draugijos pi
nigai , reiškė tik lašą jūroj,, tai 
šiandien, bebaigiant metus, jos 
aktyvas jau sieks aštuonis mili
jonus dolerių. Juliaus įdėtų pa
stangų '^didele dalimi ši lietu
vių finansinė įstaiga pasiekė to
kią didelę pažangą. Jos vadovu 
— vyriausiu direktorium (Chair
man of the Board) tebėra nepa- 
vargstąs Julius Paknis.

Julius yra dosnus lietu
viškiem reikalam: remia spau
dą, nesigaili duoti aukų. Šį kartą 
didelį dėmesį kreipia į lietuvių 
pranciškonų statomą Kultūros 
Židinį. Yra pasižadėjęs duoti 
500 dol. Jau yra davęs 300 
dol. Likusius nusiųs artimiausiu 
laiku.

Juliui ir Nelei Pakniam lin
kėtina dar ilgo, ilgo gyvenimo.

J. Mėl.

Seniausia lietuviška radijo 
programa Naujojoj Anglijoj, 
vadovaujama Stepono ir Valen
tinos Minkų, rengia metinę ta
lentų popietę ir iškiliosios lie
tuvaitės balių 1973 kovo 11 So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Klubo trečio aukšto salėj, radi
jo programos 39 m. sukaktu
vių proga. Organizacijos prašo
mos tą dieną nerengti kitų pa
rengimų. Steponas ir Valentina 
Minkai kviečia klausytojus iš 
arti ir toli atvykti į šią radijo 
šventę.

Naujų Metų sutikimai ren
giami Lietuvių Piliečių Draugi
jos ir Tautinės Sąjungos jų pa
čių namuose.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES 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 8-3047 
Rldgewoode: 58-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 258-17 Hillside Ave. — 343-6146 
K. Northport, I—I.: 2S0-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin 8<1, L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7877 
Flushings: 41-06 Main Street. — HI 5-2562 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 814-454-8070



Lituanistikos Instituto su
darytos istorikų komisijos posė
dis įvyko gruodžio 16 Pranciš
konų vienuolyne Brooklyne. ši 
komisija sudaryta Lietuvių Fon
do valdybai prašant a.a. prof. Z. 
Ivinskio paliktos dokumen
tuotos Lietuvos Istorijos spau
dai paruošimo ir tolimesnio tos 
istorijos rašymo galimybėm tir
ti. Šiame posėdy buvo pada
ryti atitinkami nutarimai virš 
minėtais ir kitais LF rūpimais 
klausimais. Posėdy dalyvavo 
Lituanistikos Instituto pirmi
ninkas dr. V. Maciūnas, komisi
jos pirmininkas prof. S. Sužie
dėlis, prof. J. Jakštas, prof. A. 
Vasys, prof. J. Puzinas ir svečio 
teisėmis dr. V. Gidžiūnas, OFM.

Alto posėdis buvo gruodžio 
15 Fifi restorane Woodhavene. 
Svarstyti skubieji reikalai, su
rišti su Vasario 16 minėjimu, 
pasisakyta dėl pagrindinio lie
tuvio kalbėtojo, amerikiečių 
kalbėtojo. Programai pravesti 

■* pakviestas aktorius Vitalis Žu
kauskas, programoje dalyvauja 
mergaičių trijo iš Philadelphi- 
jos, New Yorko tautinių šokių 
grupė, vadovaujama Jadvygos 
Matulaitienės, Apreiškimo para
pijos choras, vadovaujamas Al
girdo Kačanausko. Kitas Alto 
posėdis bus sausio mėnesio pra
džioje.

K. Ališausko knygos apie 
laisvės kovas pristatymas bus 
sausio 7 d. 4 v. Kultūros Židi
nyje. Knygą pristatys Kario re
daktorius Zigmas Raulinaitis. 
Taip pat bus pagerbti savano
riai ir Vyties kryžiaus kavalie
riai. Dar bus literatūrinė valan
da. Skaitys Bronius Balčiūnas ir 
savo kūrybą Jonas Rūtenis. 
Knygos pristatymą rengia Kario 
žurnalas.

BIRUTIEČIŲ AUKA
KULTŪROS ŽIDINIUI

D.L.K. Birutės Draugijos 
New Yorko skyrius gruodžio 9- 
10 buvo surengęs Sofijos Ka
činskienės mezginių parodą. 
Rengėjos buvo puošniai pa
rengusios stalus, gražiai visus 
vaišino ir tvarkingai pravedė 
visą parodą.

Daugel šios parodos darbų 
atliko talkos būdu ir taip daug 
sutaupė, norėdamos paremti 
Kultūros Židinio statybą. 
Štai rengėjos, birutietės, pra
neša, kad iš šios parodos pelno 
Kultūros Židinio statybai skiria 
200 dol. Ta pačia proga prašo 
ir kitas organizacijas, ypač tas, 
kurios naudojasi Židiniu, pri
sidėti stambesne auka prie da
bar skelbiamo vajaus. Tik bend
ra visų talka ir bendrom aukom 
išaugs mūsų Židinys.

Kultūros Židinio statybos komitetas bei 
ketvirtadienio ir penktadienio parengimų val
dybos Švenčių proga nuoširdžiai sveikina vi
sus bendradarbius t bičiulius ir rėmėjus, lin
kėdami tyro kalėdinio džiaugsmo ir Dievo pa
laimos Naujuose Metuose.

Iš tolimosios Kalifornijos, iš Santa Barbara, sveikinu 
visus savo bičiulius, pažįstamus ir linkiu kuo gražiau
sių švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

Vincė Jonuškaitė-Leskaitienė

SVEIKINAME SAVO GERADARIUS, KULTŪ
ROS ŽIDINIO STATYBOS KOMITETO NA
RIUS, AUKOTOJUS IR PENKTADIENIO PO
PIEČIŲ TALKININKUS, VISIEMS LINKĖ- 
DAMI ASMENIŠKOS LAIMĖS IR MŪSŲ 
BENDRŲ VILČIŲ IŠSIPILDYMO NAUJAIS 

. METAIS. „ . .B r o o k 1 y n o Pranciškonai, r I -
t ......... .. ....................................................................................................

Antano Novickio vie nerių 
metų mirties sukaktis bus prisi
minta gruodžio 30, šeštadienį, 
11 vai. mišiomis pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje, 680 
Bushwick Ave., Brooklyne. Gi
minės, draugai ir nariai organi
zacijų, kuriose velionis dirbo, 
kviečiami dalyvauti.

Naujųjų Metų sutikimą Kul
tūros Židinyje rengia K. Ž< sta
tybos komitetas su ketvirtadie
nio ir penktadienio popiečių 
bendradarbiais. Įėjimo auka — 
10 dol. Pradžia 9 v.v. Vaišės 
V. Steponio. Vietas rezervuotis 
iki gruodžio 25 pas Danutę 
Šilbajorienę, tel. VI 6-7636, Ži
vilę Jurienę, tel. 441-7831, Lo
retą Vainienę, tel. 296-8607 ar
ba pas Vaclovą Steponį, tel. 
441-7087.

Dr. Bronius ir Apolonija 
Radzivanai, Vytautas, Birutė ir 
Vytenis Radzivanai šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga sveiki
na savo gimines, draugus ir pa
žįstamus. Vietoj kalėdinių at
virukų siuntinėjimo aukoja 
Lietuvių Religinei Šalpai $25. 
ir Darbininko palaikymui $8.

A. a. Aldonos Savičiūnas 
mielam prisiminimui buvusios 
lietuvių lėlių komiteto narės 
(Lithuanian Doll Committee) 
Kultūros Židinio statybai pa
aukojo 30 dol. Ir kas tas lėlių 
komitetas? Kai 1939 New Yor
ke buvo pasaulinė paroda, tai 
Lietuvos respublikos paviljone 
buvo išstatytos lietuviškos lėlės. 
Jom prižiūrėti ir žmonėm paaiš
kinti buvo sudarytas iš keturių 
jaunų merginų komitetas. Jų 
tarpe buvo ir velionė Aldona 
Šertvytytė-Savičiūnas. Tos pa
čios ' lėlės buvo išstatytos ir 
1964-T966 parodoje, ^ir tas 
pats komitetas prižiūrėjo lėles, 
organizavo informaciją. Velionė 
Aldona pasireiškė savo darbš
tumu ir meilumu visiem.

Elzės VVilkins-Zabielskienės 
dvejų metų mirties sukaktis pri
siminta gruodžio 17. Tą dieną 
gedulingos pamaldos buvo Ali 
Saints Episcopal Church Man- 
hattane. Prisiminimu rūpinosi 
velionės sūnūs Feliksas ir Jur
gis.

Dailininkų pasisakymus, ku
rie buvo spausdinti Darbinin
ke prieš N. Y. Dailininkų Są
jungos parodą, transliavo į Lie
tuvą Vatikano ir Romos radijo 
stotys.

Petras Pusnikas, Darbininko 
skaitytojas, gruodžio 16 dr. A. 
Snieškos paguldytas New York 
Infirmary ligoninėje sveikatos 
patikrinti.

RALFAS APIE JAUNUOSIUS
rEmEjus

Ryšium su š. m. gruodžio 15 
Darbininke tilpusią žinute “Ir 
vaikai remia Balfą”, kai kuriem 
tėvam pageidaujant, Balfas pa
pildomai praneša gautą jaunųjų 
rėmėjų sąrašą:

Auksė Jankauskaitė, Monika 
Vygantaitė, Daina Penikaitė, 
Dana Senkutė, Gabrielius 
Ambrozaitis, Rima Budreckai- 
tė, Linas Karmazinas, Jonas Žu
kauskas, Vita Rygelytė, Rita 
Orentaitė, Laura Gudelytė?' 
Audrė Lukoševičiūtė, Zina 
Aukštikalnytė, Rama Gvildytė.

Stasys Jakštas, sveikindamas 
savo draugus ir pažįstamus su 
Šv. Kalėdom ir Naujaisiais Me
tais per Darbininką, skiria 60 
dol. Kultūros Židinio statybai.

Loreta, Antanukas, Petras, Jo
nas ir Eugenija Vainiai sveiki
na savo draugus ir pažįstamus 
šv. Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga. Vietoj kalėdinių kortelių 
aukoja 20 dol. Kultūros Židinio 
statybai.

S. M. Juodaičiai, Norwalk, 
Conn., siųsdami 100 dol. auką 
Kultūros Židinio statybai, svei
kina visus sa«> gimines, bičiu
lius ir pažįstamus šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga.

Dr. J. K. Valiūnas su šeima 
vietoj švenčių sveikinimų ski
ria lietuviškai spaudai 50 dol., 
kurių dalis paskirta ir Darbi
ninkui.

Dr. A. J. Snieškai šv. Kalėdų 
proga sveikina artimuosius ir 
pažįstamus. Švenčių proga Kul
tūros Židinio statybai aukoja 
25 dol. ir Darbininkui 5.

Dr. Antanas Starkus su Šv. 
ledomis ir Naujais Metais svei
kina visus savo bičiulius, pa
žįstamus ir ta proga Kultūros 
Židinio statybai skiria 50 dol.

Danutė ir Stasys Biručiai 
sveikina visus savo draugus ir 
pažįstamus su Kalėdų šventė
mis ir Naujais Metais. Šia pro
ga skiria 20 dol. auką Kultū
ros Židinio statybai ir 5 dol. 
Darbininkui.

Kun. Viktoras Dabušis, Šv. 
Kazimiero lietuvių parapijos 
klebonas, Paterson, N. J., nuo
širdžiai sveikina visus artimuo
sius, draugus, pažįstamus ir bi- 

. čiulius bei savo mielus parapie- 
čius Kalėdų švenčių proga. 
Linki laimingai sulaukti ir sėk
mingai praleisti Naujuosius 
1973 Metus. Šia proga skiria 25 
dol. auką Kultūros Židiniui.

Mirga ir Dantonas Šulaičiai 
sveikina savo bičiulius ir pa
žįstamus su šventėmis ir ta pro
ga Kultūros Židinio statybai ski
ria 10 dol. auką.

M. Galdikienė sveikina savo 
draugus ir pažįstamus per Dar
bininką Šv. Kalėdų ir Naujų 
Metų proga. Ta proga skiria 10 
dol. spaudai paremti.

Danguolė ir Rimtautas Vizgir
dai, Englishtown, N.J., vietoj 
šventinių atvirukų siuntinėjimo 
sveikina visus su Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis per Dar
bininką. Ta proga skiria 15 dol. 
Kultūros Židinio statybai.

Elena ir Juozas Petniūnai, 
sveikindami draugus ir pažįsta
mus su Šv. Kalėdom ir Nau
jais Metais per Darbininką, vie
toj šventinių atvirukų skiria: 
Balfui 15 dol. ir Darbininkui 5 
dol.

Antanas Malinauskas su žmo
na Zofija ir dukromis Loreta, 
Eugenija bei žentu Ramūnu Ra
manausku sveikina savo myli
mus gimines, draugus ir pažįs
tamus su Šv. Kalėdom ir Nau
jais 1973 Metais. Linki visiem 
daug sveikatos ir džiaugsmo. Ta 
proga aukoja Darbininkui palai
kyti 15 dol. Tėvas Antanas Ma
linauskas užsako Darbininką 
dukrai Eugenijai ir žentui Ra
mūnui Ramanauskam. Visi gy
vena Woodhaven, N.Y.

Genovaitė, Petras ir Vida Šla
peliai Kalėdų švenčių proga 
sveikina gimines, draugus ir 
pažįstamus ir ta proga skiria 
auką Darbininkui ir Kultūros 
Židiniui.

New Yorko mieste gyvenanti 
šeima ieško moters padirbėti 
apyvokos darbus. Gali būt ir se
nesnio amžiaus. Gaus mokestį 
ir kambarį su vonia. Gali ir ne
mokėti angliškai. Informacijai 
skambinti tel. SU 7-3591.

Ignas ir Jadvyga Gasiliūnai 
savo prieteliam linki linksmų 
Kalėdų ir laimingų Naujų Metų. 
Šia proga skiria Kultū
ros Židinio statybai 25 dol. ir 
Darbininkui paremti 5 dol.

Verutė ir Jonas Rūteniai Šv. 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
sveikina New Yorke ir jo apy
linkėse gyvenančius bičiulius, 
draugus ir pažįstamus. Telydi 
visus Amžinojo palaima. Ta 
pačia proga skiriama 15 dol. au
ka Darbininkui.

Teresė ir Algimantas Lands
bergiai sveikina draugus su Šv. 
Kalėdom ir vietoj kalėdinių 
sveikinimų aukoja 15 dol. Kul
tūros Židiniui ir 15 dol. Put- 
namo Seselėm.

Sofija ir Eduardas Skobeikiai, 
sveikindami per spaudą savo 
draugus ir pažįstamus šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga, ski
ria 15 dol. Kultūros Židiniui.

Konstancija ir Kazimieras 
Bakšiai, gyv. Ridgefield, N. jJ^, 
Kalėdų švenčių ir N. Metų pro
ga -sveikina draugus ir pažįsta
mus per Darbininką. Kultūros 
Židiniui šia proga aukoja 25 
dol.

Birutė ir Vytautas Kidoliai 
vietoj šventinių atvirukų siun
tinėjimo sveikina per Darbinin
ką savo draugus ir pažįstamus 
Kalėdų ir Naujų Metų šventė
se. Ta proga skiria 10 dol. auką 
Darbininkui paremti.

Stasė Krapovickienė su dukra 
Ramute, Richmond Hill, N. Y., 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus Kalėdų ir N. Metų pro
ga nuoširdžiai sveikina per Dar
bininką. Ta proga Kultūros 
Židiniui aukoja 5 dol. ir Dar
bininkui 5 dol.

Emilija Vaišnoraitė, Brook
lyn, N. Y., sveikina savo bičiu
lius ir pažįstamus Šv. Kalėdų 
ir N. Metų proga. Vietoj sveiki
nimo kortelių siunčia auką Dar
bininkui palaikyti.

Dr. Algimantas Balčiūnas, iš 
Califomijos kalnų, siunčia kalė
dinius sveikinimus visiem d ra m 
gam ir pažįstamiem.

A. ir S. N u taut ai, Woodha
ven, N. Y., Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga sveikina gimines, 
bičiulius ir pažįstamus bei tė
vus pranciškonus, jų redakciją 
ir administraciją. Visiem linki 
Dievo palaimos ir sveikatos. 
Vieton kalėdinių kortelių siun
timo skiria 10 dol. Darbininkui 
palaikyti.

Pranė ir Petras Ąžuolai vie
ton šventinių atvirukų siuntinė
jimo skiria 10 dol. Darbininkui 
paremti ir per laikraštį sveiki
na visus savo draugus ir pažįs
tamus, linkėdami džiugių šven
čių.

Algirdas Jasaitis su šeima, iš 
Louisville, Ky., sveikina visus 
draugus ir pažįstamus šv. Kalė
dų ir Naujų Metų proga ir vietoj 
atvirukų aukoja 20 dol. Kultū
ros Židinio statybos fondui.

'Vietoj kalėdinių atvirukų 
Laisvės Žiburio Radijui aukojo 
po 10 dol. Henrikas ir Eleono
ra Andruškos, Aldona ir Jonas 
Alytai, Eugenija Kezienė ir An
tanas Kaunas. 6 dol. aukojo 
Klemensas ir Veronika Lakic- 
kai. Laisvės Žiburio radijas jiem 
nuoširdžiai dėkoja.

Kalėdų senelis Maironio lituanistinėje mokykloje. Mokyklos eglutė buvo gruodžio 16. ’
Pauliaus Švitros

KALĖDŲ 
EGLUTĖ 
MAIRONIO 
MOKYKLOJ

Maironio lituanistini 
la gruodžio 16, šeštac 
rengė savo eglutę ir 
programą. Penktoji pai 
vo sutrumpinta, ir va 
persikėlė į žemutinę s<

Tėvų komiteto i 
bendradarbiaujant su i 
vedėja Dana Bobeliene 
mokytojais, visi v ai k 
pavaišinti ledais, kurie 
puošti kalėdiniu seneli’ 
buvo pačių mokinių 
programa. Pasirodė kel 
rių. Vieni padeklamavo 
giedojo. Pagrojo ir akor

Paskui Gerimantas 
parodė susuktą filmą iš 
los gyvenimo- Tai buv 
tieji mokslo metai, kai 
niai renkasi į klases, ka 
tose klasėse. Gražus 
buvo kaip mokiniai v 
monstruoti už Simą 
prie Sovietų pasiur 
Paskui buvo mokinių 
balius. Mokiniam filmą 
ir jį palydėjo triuk; 
šauksmais.

Janė Gerdvilienė sveikina sa
vo bičiulius ir pažįstamus su 
šventėmis ir ta proga Kultūros 
Židinio statybai skiria 10 dol. 
auką, Lietuvos atsiminimų radi
jo valandėlei — 10 dol.

Vytautas ir Liucina Vilkutai- 
čiai iš Woodhaveno sveikina 
švenčių proga savo bičiulius ir 
pažįstamus ir Kultūros Židinio 
statybai skiria 20 dol. auką.

K. Graudienė-Grigaitytė 
praneša: Kalėdų švenčių proga 
Kultūros Židiniui aukoju 20 dol. 
Draugams ir pažįstamiems, pa
gal gražų lietuvišką ir tarptau
tinį paprotį, siuntinėju sveikini
mus.

Dr. Marija ir Vitalis Žukaus
kai, užuot siuntinėję šventinius 
atvirukus, per Darbininką svei
kina draugus ir pažįstamus Ka
lėdų ir Naujų Metų šventėse. 
Ta proga skiria 15 dol. Kultū
ros Židinio staty bai.

Danutė ir Liutaveras Siemaš- 
kai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų 
proga sveikina visus savo drau
gus ir pažįstamus, paaukodami 
25 dol. Kultūros Židinio staty
bai.

Juozas ir Anelė Karmuzai, iš 
Waterburio, Conn., sveikina Šv. 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
savo gimines, draugus ir pažįs
tamus. Vietoj kortelių aukojame 
20 dol. Kultūros Židiniui.

Ona ir Antanas Budrikis Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų Metų
proga sveikina savo draugus ir 
pažįstamus ir vietoj sveikinimo 
atvirukų siunčia auką Kultūros 
Židiniui 10 dol.. Darbininkui — 
5 dol.

Anatolijus, Virginija ir Vilija 
Butai iš Seattle, Washington, 
sveikina per Darbininką savo 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga. Vieton ka
lėdinių atvirukų siuntimo skiria 
20 dol. Kultūros Židiniui ir 5 
dol. Darbininkui.

Janina Narūnė-Pakštienė iš 
Floridos siunčia sveikinimus 
Darbininko redakcijai ir ad
ministracijai Kalėdų ir Naujų 
Metų proga.

Uršulė Maceikonienė vietoj 
kalėdinių sveikinimo kortelių 
siuntinėjimo aukoja 10- dol. 
Kultūros Židiniui ir 2 dol. Dar
bininkui. Ta proga per laikraš
tį sveikina savo draugus ir pa
žįstamus su ateinančiom šven
tėm.

J. ir V. Šileikiai sveikina visus 
savo draugus ir pažįstamus su 
Kalėdų šventėmis ir linki viso 
geriausio Naujiem Metam. Vie
toj kalėdinių kortelių siuntinėji
mo aukoja 20 dol. Kultūros Ži
diniui ir 5 dol. Darbininkui.

— “Lietuvos Universitetas“, 
Pr. Cepėjo redaguotas veika
las, gali būti labai vertinga do
vana draugam ir pažįstamiem 
Kalėdų proga. Gaunama už 20 
dol. adresu: Liet. Prof. Dr-ja, 
c /o S. Dirmantas, 6616 So. 
Washtenaw, Chicago, Ill. 60629.
* *

Seaford, L. L, parduodamas 
namas iš pusantro (split level) 
aukšto su 8 kambariais, gražiai 
įrengtais, su kilimais, 3 miega
mieji, 11/2 vonios, su užbaig
tu rūsiu ir garažu. Kaina priei
nama. Skambinti (516) 221-

Po tos programos atsl 
ir Kalėdų senelis su dox 
Senelis (St. Vaškys) ir ] 
laišką iš Lietuvos, su 
pakalbėjo, ir vaikai jar 
klamavo. Paskui jis išda 
van as.

Stalai buvo papuošti 
nėm žvakėm su eglėšak 
vo ir graži kalėdinė eg] 
sa programa užtruko aj 
antros valandos. Baigėsi

Maironio mokykloje p 
Kalėdų atostogos. Po 
pamokos bus sausio 6.

Darbininko skaitytoj: 
siųsdami savo prenu 
kartu prideda auką už k 
rių .ir šiaip spaudai p 
22 dol.: A. Sinus, Bi 
N. Y.; po 12 dol.: A. i 
Brictown, N. J., dr. P. 
tis, Plymouth, Mich., I 

' tie nė, Brooklyn, N. Y., I 
chun, Windsor, Ct.; po ;
M. Šalinskienė, Woodha
Y. , kun. J. Bucevičius, 1
N. H., G. Mačiūnienė, 
Pa.; 9 dol.: C. Raman 
Chicago; 8 dolu J. V 
Boston; po 7 dol.: K. 
tienė, Qreenbelt, Md., 
Zalubas, Silver. Spring; 
L. Gudelis, Hot Spring
Z. Snarskis, Worcester, 
kun. A. Babonas, Sou 
Mich., V. Stankauskas 
veland, Ohio, A. Matus, 
Heights, Ohio, J. Mače 
Brooklyn, N.Y., J. Ti 
Maspeth, N.Y., D. Sen

• Monticello, N. Y-» dr. 1 
mantienė. New York, NJ 

Laiku apsimokėjusiem 
meratą ir už spaudai rern


