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Savaitės
Įvykiai______

Atstovų rūmų narys Morris K. 
Udall pasiskelbė pirmuoju de
mokratų partijos kandidatu į 
JAV prezidentus.

JT gen. sekr. Kurt Waldheim 
gavo iš Sirijos pažadą, kad ji ne
reikalaus JT paliaubų stebėtojų 
atitraukimo iš Golan aukštumų 
dar 6 mėn.

Etiopojos karinė vyriausybė 
sušaudė 59 Įtakingus asmenis, 
tarp jų 2 buv. min. pirminin
kus, buv. imperatoriaus Haile 
Sallasie vaikaitį ir kitus aristo
kratus už korupciją, o buvęs ka
rinės tarybos pirmininkas gen. 
Aman Andom buvo nušautas jį 
areštuojant. Haile Sellasie, pa
žadėjęs dalį savo užsienyje turi
mų pinigų perduoti karinei vy
riausybei, dar paliktas gyvas.

Prezidento Fordo ir Brežnevo 
pareiškimas Vladivostoke apie 
atgaivinimą Genevos konferen
cijos arabų tarpe sutiktas palan
kiai.

Padažnėjus teroro veiksmam, 
D. Britanijos vyriausybė pa
prašė parlamentą uždaryti Airi
jos respublikos armiją, supras
tinti arešto tvarką, leisti areš
tuotus ilgiau laikyti kalėjime be 
tardymo ir suvaržyti gyventojų 
judėjimą tarp Airijos ir Anglijos.

Prezidentas Fordas ir Brežne
vas Vladivostoke sutarė jų turi
mų puolamųjų atominių ginklų 
skaičių apriboti apie 2500 toli
mojo skridimo bombonešių to
limojo šaudymo raketų. Iš šio 
skaičiaus 1200 tolimojo šaudy
mo raketų galėtų būti pritaiky
ta nešti daugiagalviam sviedi
niam. Šis susitarimas galiotų iki 
1984 ir į sutartą skaičių neįei
tų JAV turimi bombonešiai Eu
ropoje. Susitarimas neapriboja 
atominių sprogalų skaičiaus, 
kurį tolimojo skridimo raketa ga
lėtų nešti. JAV iš dabar turimų 
tol. šaudymo 1710 raketų 750 
pavertė daugiagalvėmis, o Sov. 
S-ga, turėdama 2300 tokių rake
tų, dar tik bando jas pritaiky
ti daugiagalviam sprogalam. 
Susitarimas susilaukė kritikos iš 
Kongreso narių, nes nesumaži
na ginklavimosi išlaidų, o kiti 
kritikai iš viso nepasitiki Sov. S- 
ga.

JAV prezidentas Energijos 
agentūros vadovu vietoj pasi
traukusio Savvhill parinko Vado
vybės ir biudžeto įstaigos direk
torių Frank G. Z ar b.

U Thant, 1961-71 m. buvęs 
JT gen. sekretorius, lapkričio 25 
mirė New Yorke vėžiu, sulaukęs 
65 m. amžiaus.

Japonijos min. pirm. Kakuei 
Tanaka, vos susitikęs su prezi
dentu Fordu, atsistatydino dėl 
jam primetamų finansinių nesą
žiningumų ir sumažėjusio pasi
tikėjimo.

JAV Valst. sekr. Kissinger 
septintą kartą lankosi Kinijoje. 
Kinijai rūpi, kad JAV pripažintų 
Taivaną Kinijos dalimi ir nerem
tų Chiang Kai-sheko. JAV šito 
vengia, kad nesudarytų nepa
tikimo sąjungininko vardo ir 
nesukeltų opozicijos krašte. Ki
nija dėl to nesutinka užmegzti 
pilnus diplomatinius santykius.

Norvegija ir Sov. S-ga pradė
jo derybas nustatyti sienai per 
Beringo jūrą, kurios pakrančių 
lumose esama turtingų alyvos 
šaltinių.

Bolivijos vyriausybė norėda
ma apriboti opozicijos veiklą, 
nutarė režimo priešus pašaukti 
į civilinę krašto tarnybą.

Šiaurės Korėjos stebėtojas 
prie JT kaltino, kad prez. For
do lankymasis Pietų Korėjoje 
turėjęs agresinių tikslų, ir reika
lavo, kad JT įsakytų atitraukti iš 
P. Korėjos JAV karius ir panai
kintų 1950 įsteigtą JT karinį 
štabą.

(nukelta į 2 psl.i

NAUJAS LAISVĖS SĄJŪDIS
New Yorke, Harvardo klube, 

dalyvaujant pavergtųjų tautų de
legacijom ir spaudos atstovam, 
lapkričio 11 buvo paskelbta 
Laisvės visom pavergtom tau
tom deklaracija. Deklaraciją 
perskaitė Operation Freedom 
organizacijos pirmininkas bu
vęs JAV Atstovų rūmų atstovas 
Hamilton Fish.

Deklaracija pasirašyta 28 žy
mių amerikiečių ir 28 paverg
tų tautų atstovų. Lietuvių vardu 
pasirašė Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirmininkas 
Bronius Nainys ir Kazimieras
G. Oksas.

Laisvės deklaraciją pasirašė 
iš viso 56 asmenys — tiek pat, 
kiek pasirašė Amerikos nepri
klausomybės deklaraciją. Pa
skelbimo diena parinkta lapkri
čio vienuoliktoji, švenčiama 
kaip karo pabaigos diena, kuri 
yra laisvės ir pergalės diena. 
Šios deklaracijos autoriai tikisi, 
kad ji įžiebs laisvės ir nepri- 
lausomybės fakelą visom pa
vergtom tautom, nes jų laisvės 
troškimas yra nesustabdomas.

Žymūs ir įtakingi amerikie
čiai pasisako ir išeina ginti 
pavergtųjų tautų laisvės. Pirma
sis uždavinys yra įnešti šią dek
laraciją į JAV Kongresą ir Se
natą ir pakelti į įstatymo teisę. 
Tam reikalui telkiamos jėgos.

Deklaracijos iniciatoriai — 
Operation Freedom Orga-

UŽBAIGTAS
PIRMAS 
LIETUVIŲ FONDO 
MILIJONAS

Chicagoj, Jaunimo Centre lap
kričio 23 įvyko Lietuvių Fondo 
milijono pabaigtuvės, kurias 
ruošė Chicagos LF vajaus 17 
asmenų komitetas.

Iš Chicagos ir apylinkių su
plaukė daug LF “milijonierių”, 
net ir vietų pritrūko. Iškilmes 
pradėjo komiteto pirmininkė M. 
Rimienė, Ji pristatė programos 
vedėją Ireną Pemkienę, suma
niai pravedusią šventę. Vysk. B. 
Brizgys sukalbėjo invokaciją ir 
sveikino Lietuvių religinės šal
pos vardu.

Lietuvių Fondo pirmininkas 
dr. J. Valaitis savo pranešime pa
sidžiaugė pasiektais laimėji
mais. Tarp kitko pastebėjo: 
“Dabar mes milijonieriai, galim 
remti lietuvių švietimą ir kultū
rą. LF tam tikslui yra paskyręs 
virš 300 tūkstančių dolerių, di
desnė dalis teko švietimui. Be 
LF pagalbos LB Švietimo tary
ba nebūtų išleidusi nei vieno 
vadovėlio, mūsų kritikam nebū
tų reikėję tiek daug vargti rašant 
nepabaigiamas kritikas.”

VYRIAUSIAS LIETUVOS 
IŠLAISVINIMO KOMITETAS 
SKELBIA BADO DIENĄ

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas kviečia visus 
lietuvius paremti Vaclovą Sev- 
ruką ir drauge su juo badauti 
1974 gruodžio 10. Tai bus visų 
laisvųjų lietuvių bendras protes
tas prieš Lietuvos okupan
tą Sovietų Rusiją.

Visi junkimės prie protesto, 
remkime jį moraliai ir materia
liai. Vaclovui Sevrukui paremti 
savo badavimo dienos santaupas 
siųskime Tautos Fondui tokiu 
adresu:

Tautos Fondas
64-14 56th Road 

Maspeth, N.Y. 11378.
Tautos Fondas turės specialią 

V. Sevruko sąskaitą ir jam gau
tas aukas įteiks. 

nizacija, kurios narių tarpe yra 
ir senatorius Goldvvater.

Organizacijos tikslas skelbti 
tiesą mokslus einančio jaunimo 
tarpe ir už geležinės uždangos. 
Šios organizacijos pirmininkas 
nevvyorkietis Hamilton Fish yra 
buvęs 25 metus Atstovų rūmų 
tarptautinių santykių komisi
joj ir komunizmui tirti komisi
jos pirmininku. Tai konservato
rių organizacija, bet pačią dekla
raciją pasirašė visų politinių 
grupių atstovai: Hon. Hamilton 
Fish, prezidentas, Robert L. Al- 
berts, Hon. George Auslander, 
Hon. Spruille Braden, Adm. Ar- 
leigh Burke, Mrs. Ovven Robert- 
son Cheatham, Hovvard E. 
Cox, Hon. James H. R. Crom- 
well, Mrs. Richard Derby, pre ( nukelta į 2 psl.)

Petras VVytenus ir Hamilton Fish

Perskaitytas Lietuvos gen. 
konsulės J. Daužvardienės svei
kinimas. Sveikino ir PLB pirm, 
inž. Br. Nainys ir įteikė dr. A. 
Razmai patriotinio turinio me
džio raižinį, o E. Razmienei 
rožių puokštę.

Lietuvių Fondo pirm. dr. A. 
Razma tarp kitko taip išsireiš
kė: “Turime du stebuklus. Pir
mas — Simas Kudirka iš kon
centracijos stovyklos atvyko su 
šeima į laisvą Ameriką po 4 
neatlaidžios kovos metų. Antras 
stebuklas — sutelktas vieno mi
lijono kapitalas, kuris tarnaus 
lietuvių švietimo ir kultūros rei
kalam. Įnašai sparčiai auga ir jau 
turime 15,000 virš milijono.” 
Pirmininkas dėkojo nariam tūks
tantininkam, o ypač smulkiem 
aukotojam pensininkam šimti
ninkam, kurie iš kuklių pajamų 
nesigailėjo skirti paskutinio do
lerio. Dėkojo spaudai ir jos 
darbuotojam, kurie kėlė LF idė
ją, skatino jo sutelkimą. Dėkoja 
ir tai spaudai, kuri paskutiniu

Ko Šita žinia nepasiektų iki 
gruodžio 10, tie kviečiami ba
dauti gruodžio 20. (Elta).

;O-

Vaclovas Sevrukas, kuris da
bar gyvena Jamaica, L.I., N.Y., 
dar vis badauja. Bado strei
ką jis pradėjo lapkričio 12, 
baigia gruodžio 10, kada buvo 
pasirašyta žmogaus teisių dekla
racija. Jo bado streikas ir yra 
prieš žmogaus teisių mindžio
jimą Sovietų Sąjungoje, prieš re
ligijos persekiojimą Lietuvoje. 
New Yorke numatomas suor
ganizuoti ir mitingas.

Simas Kudirka remia Vaclovo 
Sevruko bado streiką. 

zidento Theodore Roosevelto 
duktė, Hon. Edvvin B. Doolcv, 
John Duberg, Peter Grimm, 
Mrs. W. R. Hearst, Jr., Rabbi 
Baruch Korff, Mrs. Gordon La
ment, Nelson Levings, Marx 
Lewis, Mrs. Robert R. McCor- 
mick, Charles S. Pavson, Msgr. 
Patrick J. Ryan, Ilon. E ari E.T. 
Smith, Lovvell Thomas, Oliver J. 
Troster, Hon. Matthevv Troy, 
General James A. Vau Fleet, 
General A.C. Wedemeyer, Mrs. 
Elcanor Sęarle Whitney, dar bus 
parinktas protestonų ministeris.

Pavergtom tautom atstovauja 
šie asmenys: dr. Ivan Docheff 
— Bulgarija, Operation Free
dom organizacijoj tautybių ko- 

metu rašė nepalankius rašinius 
ir piktus priekaištus.

Kun. A. Kezys, SJ, sukalbėjo 
maldą ir prasidėjo vakarienė, 
kurią paruošė LF ponios. Meni
nę programą atliko “Antras kai
mas”. Šį kartą artistai nuotai
kingai gražiai pasirodė, svečius 
savo išdaigingais pasirodymais 
linksmino ir juokino. Pasirody
mo veiksmai vyko scenoj ir vi
suose salės kampuose. Ši vaidi
nimo forma svečiam patiko, kėlė 
dėmesį ir juoką. Scenos pasikei
timus užpildė lietuviškos muzi
kos garsai. “Antras kaimas” savo 
honorarą 200 dol. paskyrė Lietu
vių Fondui, įstodamas nariu.

Jurgis Janušaitis pravedė do
vanų paskirstymą. Buvo skiria
ma laimėjimam du dailininkų 
paveikslai ir šampano dėžė. Šo
kiam grojo nuotaikingas Neoli- 
tuanų orkestras.

J. Kaunas

MIRĖ 
JULIUS SMETONA
Julius Rimgaudas Smetona, 

prezidento Antano Smetonos sū
nus, lapkričio 28 mirė Cle ve lan
dė. Velionis buvo gimęs 1913 
vasario 17 Vilniuj. Teisininkas, 
korporacijos Neo-Lithuanijos fi
listeris, Lietuvių Tautinės Są
jungos veikėjas, ilgametis Cle- 
velando Altos narys. Veikė JAV 
respublikonų partijoje, rašė lie
tuvių ir amerikiečių spaudoj.

MIRĖ DR. BALYS 
MATULIONIS

Dr. Balys Matulionis gruodžio 
1, sekmadienį, 4 vai. po pietų 
staiga mirė Clevelandc.

Velionis buvo gimęs 1895 ge
gužės 28 Utenos v. Gydytojas, 
sanitarijos pulkininkas, visuome
nės veikėjas. Medicinos klausi
mais rašė žurnale Medicina. Re
dagavo leidinį Fraternitas Litua- 
nica, bendradarbiavo Savivaldy
bėj, Nepriklausomoj Lietu
voj ir kt.

Prof. Juozas Brazaitis,- prieš 20 metų New Yorke. Nuotr. V.
Maželio

MIRĖ PROF. J. BRAZAITIS,
DARBININKO REDAKTORIUS

Prof. Juozas Brazaitis, ilgame
tis Darbininko redaktorius, poli
tikas, visuomenininkas, mokyto
jas, mirė 1974 lapkričio 28, 
ketvirtadienį, 5:30 v.v. dr. Ro
žės Šomkaitės namuose, kur jis 
paskutiniu laiku sirgdamas gy
veno. Prieš keletą metų (1969 
sausio 19) jį buvo ištikęs gana 
sunkus širdies priepuolis. Ilges
nį laiką buvo nedarbingas. 
Paskui buvo tiek sustiprėjęs, 
kad vėl skaitė ir rašė, gyveno 
pilną intelektualo gyvenimą, tik 
kur kas lėčiau judėjo.

Šių metų vasarą jam darėsi 
vis sunkiau ir sunkiau. Kartojo
si skausmai krūtinėje, persekio
jo artritas, atsirado ir žaizda skil
vyje. Ta žaizda sukėlė nemažus 
skausmus ir privertė atsigulti li
goninėje, kurios jis labai ne
mėgo. Buvo paguldytas East 
Orange, N. J. General ligoninė
je. Tai buvo rugsėjo mėnesio 
antroji pusė. Jo gydytoja buvo 
dr. Irena Giedrikienė. Ligoni
nėje buvo užgydyta skilvio 
žaizda, bet buvo konstatuota di
delis širdies nusilpimas. Reikė
jo daryti širdies operaciją, bet su 
tuo nesutiko pats prof. J. Bra
zaitis.

Apsveikęs buvo iš ligoninės 
išleistas. Spalio 5 jis pats par
važiavo į savo butą prie Kultū
ros Židinio. Spalio 7 lankėsi 
Darbininko redakcijoje. Tą pa
čią dieną buvo išvežtas pas dr. 
Rožę Šomkaitę į So. Orange. 

,Dr. Rpžė Šomkaitė jį visu nuo
širdumu globojo, sudarydama 
kuo geriausias sąlygas savo na
muose. Tą savaitę jis dar pa
rašė ir Darbininkui. Tai buvo 
paskutinis jo raštas. Spalio 13 
vėl buvo išvežtas į ligoninę. Pa
dėtis pablogėjo, ištiko net trys 
širdies atakos. Bet jis atlaikė 
tas atakas, vėl pamažu atsigavo.

Lapkričio 1 Darbininkas pir
mą kartą pranešė, kad prof. J. 
Brazaitis serga, kad jau turėjo 3 
širdies atakas. Anksčiau apie jo 
ligą nerašė, nes jis to pats pa
geidavo.

•Iš ligoninės vėl buvo' išleis
tas, vėl apsigyveno pas dr. Ro
žę Šomkaitę, kuri buvo įrengusi 

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI,

7 I

Darbininko redaktoriui, mirus, jo dukrai Mary
tei ir visiem artimiesiem gilią užuojautą į 
reiškia

kambarį su reikiamais aparatais. 
Pamažu stiprėjo, vaikščiojo po 
kambarį, sėdėjo kėdėje.

Lapkričio 28 buvo atėję sve
čių, ir jis kalbėjosi su jais. Kai 
dr. Rožė Šomkaitė juos lydėjo, 
jį pagriebė širdies ataka. Buvo 
suteikta visa reikiama pagalba, 
iškviesta gelbėjimo komanda,— 
bet nebeišgelbėjo. Mirė 5:30 
v. popiet.

-0-
Velionis Juozas Brazaitis buvo 

pakeitęs savo pavardę. Jo tikra 
pavardė buvo Ambrazevičius. 
Už pogrindinę veiklą Lietuvos 
laisvės kovose abu okupantai, 
ir bolševikai ir vokiečiai, buvo jį 
nuteisę. Vokiečių okupacijos 
metais slapstėsi Kaune. Kai rei
kėjo pasitraukti į Vakarus, jis pa
keitė savo pavardę ir išvyko į 
Vokietiją.

Velionis buvo gimęs 1903 
gruodžio 9 prie Marijampolės. 
Gimnaziją baigė Marijampolėje 
1922. Lietuvių kalbą ir literatū
rą studijavo Kauno universiteto 
toelogijos — filosofijos fakulte
te 1922-27. Literatūros studi
juoti buvo išvykęs į Bonną pas 
žymų profesorių VValzerį. Ten 
studijavo 1931-32, palikdamas 
labai gražųpri si minimą.

Baigęs mokslus, tuoj įsijungė į 
mokytojo darbą. Jis visą laiką 
mokytojavo Aušros Mergaičių 
gimnazijoje, t.y. nuo 1927 iki 
1943. Buvo geras ir visų myli
mas mokytojas.

Šalia gimnazijos teko jam dės
tyti ir universitete. Universitete 
dirbo nuo 1934 metų. Pradžioje 
buvo vyr. asistentas, gi 1941- 
T943 — ekstraordinarinis profe
sorius filosofijos fakultete. Dės
tė tautosaką ir lietuvių literatū
rą. Dėstė patraukliai, paskaitos 
buvo kruopščiai paruoštos.

Tuo pačiu metu reiškėsi kul
tūrinėse draugijose, buvo tau
tosakos komisijos prie švietimo 
ministerijos narys, Lietuvių Ka

talikų Mokslo Akademijos na
rys, Kauno valstybinio dramos 
teatro repertuaro komisijos na
rys, ateitininkų sendraugių są
jungos pirmininkas, lietuvių kal-

(nukelta i 2 psl.)

Darbininko redakcija
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Savaitės 
įvykiai

MIRĖ PROF. J. BRAZAITIS

(atkelta iš 1 psl.)

P. Korėja numato įvykdyti 
mirties sprendimą 7 režimo 
priešininkam, kaltinamiem ko
munistine veikla.

Prez. Fordas pažadėjo bendra
darbiauti su Kongresu kovoje su 
infliacija, tačiau politiniai parti
jų siekimai tai trukdo pasiekti. 
Fordas savo ekonominės poli
tikos negali vykdyti be Kong
reso paramos, o demokratai, tu
rėdami Kongrese didelę daugu
me, neturi vieningos pažiūros, 
kaip su infliacija reikia kovoti.

Prez. Fordas pasiūlė Kong
resui sumažinti JAV biudžetą 
4.6 bil. dol.

Angliakasių unijos derybų ta
ryba sutiko, kad unijos prezi
dentas pasiektą susitarimą su 
anglies pramonės vadovais pa
teiktų tvirtinti unijos nariam.

V. Vokietijos policija pradėjo 
energingą kovą prieš įvairaus 
plauko radikalus.

Meksikos vyriausybė nutrau
kė diplomatinius santykius su 
Čile.

Brežnevas atmetė Kinijos siū
lymą sudaryti nepuolimo paktą 
su Sov. S-ga, nes Kinija reika
lavo, kad Sov. S-ga perduotų 
Kinijai kai kurias dabar jos 
valdomas sritis.

Izraelis susirūpinęs, kad JAV 
savo politiką Palestinos išlaisvi
nimo organizacijos atžvilgiu gali 
pakeisti.

JAV senatorius iš N. Y. James 
L. Buckley, grįžęs iš Sov. S- 
gos, pareiškė, kad, prasidėjus 
atoslūgio politikai, Kremlius su
intensyvino represijas prieš 
savo gyventojus. Režimo prieši
ninkai nusiskundė naujais areš
tais, varžymu aukštojo mokslo 
siekiant, nutraukiamais telefono 
pasikalbėjimais, išmetimu iš 
buto ir pan. Kalbėdamas su vi
daus reikalų ministeriu N. A. 
Ščelokovu, jis prašė leisti išemi
gruoti 15 lietuvių ir 2 rusam. 
Buvo pažadėta reikalą ištirti. 
Buckley nusiskundė religijų 
persekiojimu ir emigracijos var
žymu ir pareiškė, kad JAV savo 
prekybinius santykius turėtų pa
naudoti reikalaudamos daugiau 
laisvės sovietiniam gyventojam. 
Ši kelionė tik patvirtinusi anks
tyvesnius jo abejojimus dėl san
tykių su Sov. S-ga gerinimo.

Pasibaigus visai eilei bylų 
prieš Armėnijos nacionalistus, 
Maskva paleido į pensiją 61 
m. amžiaus Armėnijos kom. par
tijos pirmąjį sekretorių A.Y. 
Kočinyan, šiame poste išbuvusį 
nuo 1966.

JT pilnatis atmetė Kinijos ir 
kitų 37 valstybių rezoliuciją, rei
kalaujančią pašalinti Kambodi- 
jos Lon Nol vyriausybę iš JT ir 
priimti jos vieton princo Siha- 
nuk vadovaujamos vyriausybės 
atstovą.

Arthur F. Burns, federalinių 
atsargų tarybos pirmininkas, 
pareiškė, kad krašto ekonominė 
ir politinė būklė ir toliau blogės, 
jei pasaulinės alyvos kainos ne
bus sumažintos. Jis siūlė ap
krauti mokesčiais importuotą 
benziną ir alyvą ar automobilius 
pagal jų svorį ir dydį.

Ryšium su dažnai vykstančio
mis demonstracijomis, Pietų 
Vietnamo vyriausybė buvo per- < 
organizuota, dalį ministeriu pa
keičiant naujais žmonėmis.

Sovietų spaudos komenta
toriai yra susirūpinę Amerikoje 
pasirodžiusiomis kritiškomis pa
stabomis dėl Fordo ir Brežnevo 
pasiekto susitarimo dėl strategi
nių ginklų apribojimo.

Rumunijos komunistų parti
jos kongresas 5 metų terminui 
gen.sekretoriumi perrinko Ru
munijos prezidentą N. Ceauses- 
cu ir nutarė, kad kiekvienas 
komunistinis kraštas turi teisę 
tvarkyti krašto reikalus pagal 
tautinius reikalavimus.

Etiopijoje vietoj areštuojant 
žuvusio laikinio karinės admi
nistracijos komiteto pirmininko 
gen. Aman Andom nauju pir
mininku buvo išrinktas gen. 
Tafari:

Sov. S-ga Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencijo
je sutiko palengvinti perskirtų

(atkelta iš 1 psl.)

bos ir literatūros mokytojų są
jungos pirmininkas.

Į politinę rezistencinę veiklą 
įsitraukė antrojo pasaulinio karo 
pradžioje. Politika vis daugiau 
atėmė laiko, buvo Vliko politi
nės komisijos pirmininkas, Lie
tuvių Fronto atstovas Vlike, 
Vykdomosios Tarybos infor
macijos tarnybos ir užsienių rei
kalų tarnybos valdytojas. Ameri
koje buvo pagrindinė Lietuvių 
Fronto Bičiulių figūra, sąjūdžio 
gyvoji siela.

Skyrium išėjo jo raštai — keli 
vadovėliai gimnazijom (parašyti 
su kitais autoriais), graži jo stu
dija apie Vaižgantą 1936, Lie
tuviai rašytojai 1938, suredagavo 
Donelaičio Metus, Pietario La
pės gyvenimą ir mirtį, Pie
tario Algimantą, Lazdynų Pelė
dos Klaidą 1939, Maironio Pava
sario balsus 1940. Jo didžiausia 
studija apie. Maironį liko rank
raštyje ir karo metu dingo.

Politinė literatūra: In the Na
me of Lithuanian People 1946, 
Ein kleines Volk wird ausge- 
loescht 1948, suredagavo Living 
in Freedom 1948, Appeal to the 
United Nations on Genocide 
1951. Bene stambiausias jo 
darbas yra Vienui vieni. Šiais 
metais suredagavo ir sutvarkė 
Lietuvos Katalikų Bažnyčios 
Kronikos 7 numerius, perskaitė 
korektūras, parašė įžangą. Pas
kutinis jo darbas yra studijėlė 
apie dr. Praną Padalį. Tos kny
gos atspausdintos jau nebematė, 
nors perskaitė visas korektūras 
ir paliko visus nurodymus. 
Knyga dabar spausdinama pran
ciškonų spaustuvėje.

Parašė daug straipsnių lietu
vių literatūros klausimais Lie
tuvių Enciklopedijai, ir daugybę 
straipsnių visuomeninio gy
venimo, politikos, literatūros 
klausimais Darbininkui, Ai
dams, Į Laisvę žurnalui.

-o-
Prof. J. Brazaitis buvo pašar

votas Šalinskienės laidojimo 
koplyčioj, VVoodhaven,
N.Y. Pagal mirusio pageidavi
mą nebuvo nei gėlių nei at
sisveikinimo kalbų. Šeštadienį 
rožančių ir kitas maldas sukal
bėjo kun. V. Dabušis, o sekma
dienio vakarą — kun. V. Pik
turna. Laidojimo mišios buvo at
laikytos gruodžio 2, pirmadienį, 
Angelų Karalienės bažnyčioj.

. Koncelebracinėm mišiom ir 
kitom gedulingom apeigom va
dovavo kun. V. Dabušis. Konce- 
lebravo: prof. kun. St. Yla (jis 
taip pat pasakė ir prof. Brazai
čio asmenį plačiai nušviečiantį 
pamokslą), kun. A. Petrauskas, 
kun. V. Pikturna, kun. J. Pakal-

niškis, kun. S. Raila, tėv. P. Bal
takis, OFM, tėv. P. Barius, 
OFM, tėv. K. Bučmys, OFM, 
tėv. V. Gidžiūnas, OFM, tėv. P. 
Giedgaudas, OFM, tėv. B. Ra
manauskas, OFM.

Mišių skaitymus perskaitė 
dr. A. Damušis iš Detroito ir 
V. Natkevičius iš Vokietijos.

Laidotuvėse iš Chicagos daly
vavo dr. K. Ambrozaitis ir dr. P. 
Kisielius. Iš Washingtono buvo 
atvykę: dr. S. Bačkis, A. Vaičiu
laitis, J. B. Laučka, pik. K. Škir
pa, A. Vasaitis, K. Cižiūnas.

Iš New Yorko ir New Jersey 
dalyvavo gražus būrys artimųjų.

Mišių metu giedojo New Yor
ko lietuvių vargonininkų grupė. 
Solo giedojo sol. M. Razgaitis.

Apeigos baigtos Lietuvos 
himnu.

Velionis laidoti išvežtas į Put- 
nam, Conn., lietuvių seselių ka
pines.

-o-
Iš Ne\v Yorko išvyko 5 auto

mobiliai, pilni palydėtojų. Nu
vykus į Putnam, Conn., seselių

koplyčioj buvo koncelebruoja- 
mos mišios. Pagrindinis cele
brantas buvo tėv. L. Andriekus, 
OFM, koncelebravo prel. V. 
Balčiūnas, kun. V. Dabušis, kun. 
V. Cukuras ir tėv. P. Baltakis, 
OFM. Kun. St. Yla pasakė pa
mokslą.

Kapinėse paskutines apeigas 
atliko kun. St. Yla. Visi sugie
dojo “Viešpaties Angelas” ir 
“Marija, Marija”.

Seselės visus laidotuvių da
lyvius pakvietė pietų. Pietų 
metu dr. J. Kazickas savo žody 
pastebėjo, kad prof. J. Brazaitis 
buvo išreiškęs pageidavimą, kad 
nebūtų ant jo kapo statomas pa
minklas. Velioniui įamžinti dr. 
J. Kazickas pasiūlė kitokios rū
šies prisiminimą: 1) Išleisti mo
nografiją apie prof. J. Brazai
tį. Ją paruoštų prof. kun. St. Yla. 
2) Išleisti visus prof. J. Brazai
čio raštus — literatūrinius, po
litinius, ideologinius. Susi
darytų trys tomai. Suredaguoti 
kviečiamas A. Vaičiulaitis. 3) Į- 
steigti prof. J. Brazaičio vardo 
fondą — stipendijom ar premi
jom. Šiam fonde jau esą 10,000 
dol.

ANTANAS J. ŠAVELŠKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
VVoodhaven, N. Y. 11421; tel.441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

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

 ,|j;■..

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS SDalvotus ir DdDrastus.
Pilnas patarnavimas įdedanf naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0$87. 

^Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
’(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

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

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Eigevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms.

to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais- 
> prieinama kaina.

KUR DABAR SIMAS?

šeimų susijungimą, tačiau šis su
tikimas pareikštas tik bendrais 
bruožais ir toli gražu neatitinka 
sąlygų, išvardintų Valst. sekreto
riaus Kis s inge r ir šen. Henry M. 
Jackson laiškuose.

New Yorko kardinolas Cooke 
paragino prezidentą, kad žemės 
ūkio sekretorius Earl L. Būt z 
arba tuojau pat atsiprašytų po
piežių Paulių VI arba pasitrauk
tų iš vyriausybės už savo spau
dos konferencijoje pareikštą ne
švankų išsireiškimą apie po
piežių. Prezidento įsakytas Butz 
atsiprašė.

Lapkričio 21 d. Vliko pirmi
ninkas dr. Kęstutis Valiūnas ly
dėjo Simą ir Genę Kudirkus į 
Clevelandą. Jų atvykimu ir pri
ėmimu rūpinosi lietuvių organi
zacijos. Daugiausia organizaci
nio darbo atliko Romualdas Ku- 
dukis ir Juozas Stempužis.

Atvykimo dieną į Clevelandą
— lapkričio 21-ją miesto bur
mistras paskelbė Kudirkos Die
na ir jam įteikė miesto raktą. 
Simo pasikalbėjimus su bur
mistru, žurnalistais, radijo ir te
levizijos atstovais į anglų kalbą 
vertė Algis Rukšėnas.

Iškilmingas Kudirkos pagerbę 
mas įvyko naujosios parapijos 
salėje ir antras jo pasirodymas
— neseniai pastatytuose Lie
tuvių Namuose. Alfonso Mikuls
kio vadovaujamas Čiurlionio an
samblis atliko meninę pagerbi
mo dalį.

Lapkričio 23, t.y. Simo šuolio 
į laisvę ir jo rusam atidavimo 
dieną, Roland ir Gražinos Paeg- 
lių Kudirka su žmona buvo nu
vežti į New Bedford, Mass. Iš 
ten laivu jis buvo nuplukdytas į 
tą jūros vietą, kur Kudirka iš lai-

HARTFORD,
CONN.

Atvyksta Simas Kudirka
Gruodžio 8 S. Kudirka atvyks

ta į Hartfordą. Organizacinis ko
mitetas rengia svečiui iškilmin
gą priėmimą.

Programa — sutikimas ir pa
gerbimas, sveikinimai, Simo Ku
dirkos žodis — bus sekmadie
nį, gruodžio 8, 4 v. p.p., Lietu
vių Klubo salėje, 227 Lavvrence 
St., Hartford, Conn.

Pirmadienį, gruodžio 9, S. Ku
dirka lankysis pas gub. T. Mes- 
kill ir miesto merą G. Athanson. 
Tą pačią dieną įvyks konferenci
ja su spaudos ir televizijos at
stovais.

Jaunimas, vietos ir apylinkių 
lietuviai maloniai kviečiami Į 
Simo Kudirkos priėmimą.

Hartfordo organizacinis 
komitetas

vo “Sovietskaja Litva” buvo įšo
kęs į Amerikos pakraščių sargy
binį laivą “Vigilant” ir buvo ru
sams išduotas. Dabartinis “Vi
gilant” kapitonas William Goetz 
tame pačiame laive Kudirkas pa
vaišino pietum.

Lapkričio 8 Radio Liberty ru- 
rėjo 90 minučių pasikalbėjimą 
su Simu Kudirka. Ateinančių 
metų sausio 1 pradėsiant trans
liacijas- lietuvių kalba, Radio Li
berty perduos Simo mintis lietu
vių tautai. (Elta)

Naujas 
laisvės 
sąjūdis
(atkelta iš 1 psl.)

miteto pirmininkas, Mario Aqui- 
lera — Kuba, Method Balco — 
Slovakia, Cap. Aęslan Bėk — 
N. Caucassus, Dr. Aurelio s Bog- 
danovics — Latvija, Leo Borszcz 
—Ukraina, Valentine A. Cantor 
— Rumunija, Mrs. Olga CIark — 
Georgija, Harry de Cabot — Ku
ba, Edward Derrik — Estija, Dr. 
Lev. E. Dobriansky — Ukraina, 
Col. Dimitry Florov — Cossaki- 
ja, Miro Gal — Kroatija, Erich 
Jennsen — R. Vokietija, Michael 
Kocka— Ukraina, Eng. John Ko- 
siak — Baltarusija, Bronius Nai
nys — Lietuva, Lt. Col. Nico- 
las Nazarenko — Cossakija, Dr. 
Nicholas Nyaradi — Vengrija, 
Antony Nosich — Kroatija, Casi- 
mir G. Oksas — Lietuva, Dr. 
George Paprikoff — Bulgarija, 
Dr. Anna Maria Peiera — Kuba, 
Dr. Anatol Plaskaczewsky — 
Baltarusija, Dr. xAndras H. Paga- 
ny — Vengrija, William Roką — 
Vengrija, John P. Roskvvoroski— 
Lenkija, Eugene Tyszkiewicz — 
Lenkija.

Deklaracijos paskelbime daly
vavo Bulgarijos, Gudijos, Kazo
kų, Kubos, Estijos, Latvijos, Lie
tuvos, Vengrijos, Rumunijos, 
Ukrainiečių, R. Vokietijos, Šiau
rės Kaukazo ir kitų tautų atsto
vai bei delegacijos. Lietuviam 
atstovavo P. Ąžuolas, G. Zilio- 
nienė ir P. VVytenus.

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

MOVĖ D TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUfcERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. WSOŪ-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

* • ■ : ' : ■ ■■ • '■■■■< r i f: ■

NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel, 
(212) 229-9134.
BOSTON, MASS. — WLYN 1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mln- 
kus, 502 E. Broadway,So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, MASS. — WHIL 1430 Ir 
FM 107.9, sekmad. 11-12 vai. P. Viščinis, 173 Arthur St., Brockton, 
Mass. 02402. Tel. JU 6-7209.

^Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

' (Polyester-Knlts yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )

AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas) 

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tei. 456-5046 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaltė, sav.
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Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta 
Gausi parodų salė

Laisvės deklaracijos paskelbimo vakarą kalba dr. Ivan Docheff, Operation Freedom organi
zacijoj tautybių komiteto pirmininkas. Ketvirta iš kairės lietuvių atstovė G. Žilionienė.

Lietuviška
KELIONIŲ 
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

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

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI

, ŠEIMOMS
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Prof. J. Brazaičio netekus
Darbininko laikraštis ir drau

ge visa lietuviška visuomenė 
yra gedulo ženkle, nes š. m. lap
kričio 28, ketvirtadienį, mirė 
Juozas Brazaitis, savo gyvenimą 
skyręs lietuviškai spaudai ir lie
tuvių tautai. Darbininkui jis ati
davė 22 metus. (Pradėjo dirbti 
1952 sausio mėri. ir dirbo iki 
šių metų spalio mėn., kai labai 
sunkiai susirgo. Net ir lovoje 
gulėdamas dar atsiuntė medžia
gos pirmam puslapiui.)

Tai buvo plačios veiklos, pla
čių interesų žmogus — poli-' 
tikas, visuomenininkas, laikraš
tininkas, mokytojas, lietuvių li
teratūros profesorius. Visose šio
se srityse jis paliko neišdildo
mus pėdsakus.

Išaugęs tuoj po pirmojo pa
saulinio karo, jis pasisavino 
entuziazmą dirbti savo tautai, 
dirbti ir savęs nesigailėti, nes 
tėvynės darbe nėra nei atostogų, 
nei atsikalbinėjimų. Lietuviš
koje spaudoje pradėjo dirbti nuo 
1921 metų. Dirbo Lietuvos 
dienraščio redakcijoje, buvo XX 
Amžiaus dienraščio kolektyvo 
narys, Į Laisvę žurnalo redakto
rius, Darbininko redaktorius, į- 
vairių kultūros žurnalų bendra
darbis, daugelio knygų autorius. 
Paskutinis jo suredaguotas ir 
sutelktas darbas yra knyga apie 
dr. Praną Padalį, vieną iš rezis
tentų kartos veikėjų (knyga tuoj 
bus išspausdinta Pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne). Taip jis 
lietuviškai spaudai ir lietu
viškam raštui atidavė 53 metus.

Ir kuo pasižymėjo šis jo spau
dos darbas? Pirmiausia — tai sa
vo kalbos kultūra ir savo stiliu
mi. Jis buvo baigęs lietuvių 
kalbos ir literatūros studijas, 
jas gilinęs užsienyje, buvo ilga
metis Kauno Aušros mergaičių 
gimnazijos mokytojas. Gerai su
prato, kas ta lietuvių kalba ir 
kaip ją naudoti. Todėl jo visi raš
tai yra parašyti gražia kalba ir 
pasižymi savo lengvu stiliumi.

Jis pats rašė sunkiai. Labai 
daug dirbo prie rašymo. Pir
miausia visa parašydavo ranka, o
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paskui perrašydavo mašinėle. Iš 
savęs labai daug reikalaudamas, 
jis nuolat braukė ir braukė. Su
dėtingesnius darbus perrašė po 
du, tris kartus. Jo studija apie 
Maironį buvo perrašyta net ke
turis kartus (knyga žuvusi karo 
metu).

Rašydamas siekė tikslumo ir 
aiškumo. Nesigalėdamas laiko, 
su didele kantrybe ieškojo me
džiagos, rausėsi po senus laik
raščius, patikslindamas ištrau
kas, datas.

Jis labai daug skaitė, skaitė 
gana greitai. Taip jis atsidėjęs 
sekė lietuvišką spaudą ir plačią 
amerikiečių spaudą, skaity
damas jos pagrindinius dienraš
čius, žurnalus. Į politinį darbą 
įsijungęs antrojo pasaulinio karo 
pradžioje, jis paskui visą savo 
dėmesį ir energiją atidavė po
litikai. Darbininke redagavo po
litines žinias. Tai nebuvo tik ži
nių sugrupavimas, bet žinių ana
lizė, plačios spaudos santrauka. 
Todėl daugeliui užteko pa
skaityti Darbininko pirmą pusla
pį, ir jis žinojo visą politiką. Dar
bas buvo padarytas preciziškai, 
aiškiai ir suprantamai. Jo veda
mieji buvo lyg kokie moraliniai 
svarstymai, lyg įžvelgimas į 
laiką. Iškeltos vedamųjų mintys 
dažnai pralenkdavo New York 
Times, ,r

Juozas Brazaitis buvo kovų 
ir audrų žmogus dėl švieses
nės tautos ateities, dėl jos lais
vės. Jis buvo laikinosios vyriau
sybės narys, ėjęs ministerio pir
mininko pareigas. Tai buvo vy
riausybė, kuri ir karo metu su
šuko — Lietuva laisva! Ir čia 
buvo tos vyriausybės, tos ko
vojančios Lietuvos atstovas. Tad 
jo netekimas yra didelis nuosto
lis visai lietuviškai visuomenei.

Atiduodami jam pagarbą 
už jo didelius darbus mūsų 
tautai ir mūsų spaudai, jo nete
kimą paverskime nauju ryžtu 
ir nauju įsipareigojimu savo tau
tai dėl jos didžiųjų idealų, dėl 
jos kultūrinio augimo ir švytė
jimo ir dėl jos laisvės.

Sakoma, kad “vienoks saulės 
švytėjimas, kitoks mėnulio bliz
gesys ir dar kitoks žvaigždžių 
žėrėjimas. Net ir žvaigždė nuo 
žvaigždės skiriasi spindėjimu“ 
(1 Kor 15, 41). Mūsų tautos pra
eitis žvaigždėta. Neveltui ir gie
dama: “Iš praeities tavo sūnūs 
te stiprybę semia“. Praeitiš, 
asmeniška ir tautinė, duoda da
barčiai turinį ir įgalina veržtis 
ateitim Mūsų tautos krikščioniš
koji praeitis nemažiau žvaigždė
ta. Tiesa, Lietuva yra pati jau
niausioji Bažnyčios dukra Euro
poje. Tačiau, nežiūrint to, Lie
tuva daug kuo gali didžiuotis 
prieš pačias seniausiąsias krikš
čioniškas Europos tautas.

Lietuvai priėmus krikštą (po 
1387 metų, o ypač po žemai
čių krikšto 1413 metais), Švent
raščio vertimas į lietuvių kalbą 
pasidarė itin opus. Ir tik maž
daug po 600 metų prof. S. Yla 
gali rašyti: “Du dalykai padarė jį 
(arkivysk. J. Skvirecką) pirmūnu 
mūsų istorijoje: Šv. Rašto verti
mas ir metropolystė”. Trys pa
noramos atvers mūsų atidumą 
arkivysk. J. Skvirecko žėrėjimui 
mūsų tautoje:

1) Šventraščio vertimai bend
rai .

2) Šventraštis lietuviškai.
3) Arkivysk. J. Skvireckas — 

vertėjas pirmūnas.

Šventraščio vertimai bendrai
Dievas apsireiškė ir atskleidė 

savo gerumo paslaptį ir veiks
mu ir žodžiu. “Išganymo isto
rijoje Jo (Dievo) darbai nušvie
čia ir patvirtina tai, ką mokė ir 
apie ką kalbėjo žodžiais, o žo
džiai skelbia darbus ir išryškina 
juose glūdinčią paslaptį“. Ap-

Iš okupuotos Lietuvos atvykusį Simą Kudirką lapkričio 9 aplankė JAV LB Krašto Valdybos 
pirmininkas Juozas Gaila (k.), toliau — Simas Kudirka, Nida Gailaitė ir Birutė Gailienė. 
Nuotr. G. Mirono

ARKIVYSK. J. SKVIRECKO
DOVANA TAUTAI

ANTANAS L. RUBŠYS 
Manhattan College

reiškimu Dievas ir prašnekino 
žmogų, atskleisdamas Save ir 
tai, kas amžinai įprasmina žmo
gaus nuostabą ir vargą. Švent
raštyje “Dievas kalba žmonių 
budu“. Dievo Žodis žmonių kal
boje! Čia susiduriame su nuosta
biu amžinosios Išminties “prisi
taikymu” prie žmogaus, nes 
“ . . .šventosiose knygose dan
giškasis Tėvas su didžia meile 
pasitinka savo vaikus ir su jais 
kalbasi”. Tokiu būdu “Izraelis 
patyrė, kokiais keliais Aukščiau
siasis veda žmones; . . . tuos ke
lius . . . vis pilniau ir aiškiau su
prato ir vis plačiau skelbė ki
toms tautoms“. Kiekvienam ži
noma, kad iš visų Šventraščio 
knygų, įskaitant ir Naująjį Testa
mentą, “Evangelijos nusipel
no ypatingą vietą, nes jos yra 
pirmaeilis šaltinis Įsikūnijusio 
Žodžio . . . gyvenimui ir moks
lui pažinti”. Šventraščio vertė 
nenykstanti, nes jis kreipiasi į 
žmogų su amžinu būties klausi
mu: “Kur tu esi?” (Prad 3:9). 
“ . . .visa, kas parašyta, mums 
pamokyti parašyta, kad ištverme 
ir Raštų paguoda turėtume vil
ties“ (Rom 15, 4). Nenuosta
bu, kad ir Izraelis ir Bažnyčia 
Šventraštį laikė ir laiko tikėji
mo maistu. Pats Jėzus, paaugliu 
būdamas, mokėsi Šventraščio 
(Lk 2, 49) ir, vyru tapęs, jį 
viešai skaitė (Lk 4, 16-31). Dar 

daugiau. Jėzus “atvėrė jiems 
(apaštalams) protą, kad jie su
prastų Raštus“ (Lk 24, 25-27. 
44-47).

Šventraštyje Dievas pra
šnekina žmogų per žmones ir 
žmonių kalba. Senasis Testa
mentas parašytas hebrajiškai, 
aramajiškai ir graikiškai. Taigi 
net trimis kalbomis. Naujasis 
Testamentas parašytas graikiš
kai. Jau Senojo Testamento isto
rijoje buvo patirta vertimo reika
las. Žydai, pradedant šeštuoju 
amžiumi prieš Kristų, karo aud
rų ir vargo savajame krašte ver
čiami, tapo bėgliais Egipte. 
Aleksandras Didysis (356-323 
prieš Kristų) ir jo sukurtas hele- 
nizmas atvėrė Egiptą dar pla
tesnei žydų imigracijai. Įkūrus 
Aleksandriją, čia susibūrė žydai 
kolonistai į religinį ir tautinį vie
netą. Netrukus ir jie tapo hele- 
nistais, — likdami žydais, jie 
kalbėjo graikiškai. Pirmusyk 
imama versti Šventraštį, Senąjį 
Testamentą, iš hebrajų į graikų 
kalbą, graikiškai kalbantiems žy
dams. Pasak legendos, karalius 
Ptolemaeus II Philadelphus 
(285-246 prieš Kristų) paprašė 
vyriausiąjį žydų kunigą Eleaza- 
rą pasiųsti 72 išmanius vyrus iš 
Jeruzalės į Aleksandriją, po šeš
tą iš kiekvienos giminės. Jų ver
timas ir pavadintas “Septynias
dešimt”, lotyniškai Septuaginta, 
vardu. Septuaginta greitu laiku 
prigijo visoje žydų tremtyje, tap

dama oficialiu graikiškai kalban
čiųjų žydų Šventraščiu.

Krikščionybė gimė daugiakal- 
biame pasaulyje. Romos impe- 

’ rija, tiesa, rėmėsi savo įstaty
mais ir ginklais, tačiau galvojo 
ir kalbėjo graikiškai. Septuagin
ta, nors ir buvo žydų, darbas ^žy
dam;, tapo krikščionių apaš
talų ir evangelistų- •— Švent
raščiu. Skrupulingesnieji. Žydai 
ėmė šiuo vertimu nebepasitikė- 
ti. Antrojo amžiaus po Kristaus 
būvyje pasirodė nauji vertimai 
žydams tremtyje graikų kalba, 
kuriuos paruošė Aąuila, Theo- 

dotionas ir Symmachus.
Palestinos žydai irgi neišven

gė kalbinės revoliucijos. Šis fak
tas ir mums labai reikšmingas. 
Aštunto amžiaus prieš Kristų 
pabaigoje tik valdžios žmonės 
tesuprato aramajiškai (žr. 2 Kar 
18:26; pagal arkivysk. J. Skvirec
ką 4 Kar 18:26), , o šiaip sau 
liaudis kalbėjo hebrajiškai. To
kia padėtis tęsėsi bent porą 
šimtmečių. Gi Babilonijos trem
tyje (597/538-538 prieš Kristų) 
hebrajų kalba ėmė nusileisti ara- 
majų kalbai. Kurį laiką žydai dar 
buvo dvikalbiai: naudojo hebra
jų kalbą, nes ji buvo protėvių
— Mozės Teisyno ir liturgijos
— kalba; naudojo aramajų kalbą, 
nes ji buvo lingua franca, visuo
tinė ir lanksti šneka, biznyje 
ir diplomatijoje. Antrajame 
amžiuje prieš Kristų tik viršū
nių žmonės bežinojo hebrajų 
kalbą, o liaudis kalbėjo arama
jiškai. Aramajų kalbos sėkmė tę
sėsi gana ilgai. Pats Jėzus, Jo 
apaštalai ir gimstanti krikščiony
bė ja naudojosi. Nenuostabu, 
kad Palestinos sinagogų pamal
dose ir sutinkame Šventraščio 
vertimą iš hebrajų į aramajų kal
bą. Šis vertimas — geriau pa
sakius, vertimai — buvo apy
laisvė parafrazė, ir vadinama 
Targum (Aiškinimas) vardu. 
Targum tarnavo Palestinos žy
dams, o vėliau (po Jeruzalės su
naikinimo 70 metais po Kris
taus) ir tremtyje.

Aramajų kalba buvo Jėzaus 
ir apaštalų gimtoji kalba. Grai
kų kalba gi buvo Bažnyčios gim
toji kalba: pirmosios ir antro
sios kartos misionieriai Dievo 
Žodį skelbė graikiškai, Naujasis 
Testamentas parašytas graikiš
kai, graikų kalba buvo naudo
jama liturgijoje. Septuaginta bu
vo krikščionių Senasis Testa
mentas.

(Bus daugiau)

TAUPI ŠEIMININKĖ
Spaudai paruošė dipl. agr. I. Sinkevičiūtės
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Karosus nuvalyti ir pasūdyti. Užkaisti prieskonių sultinį; 
kai daržovės ir prieskoniai gerai nuverda ir morkos minkštos, 
sultinį reikia perkošti. Karosai sudedami į puodą, užpilami karš
tu sultiniu, kad juos apsemtų, ir troškinami, kol bus minkšti. 
Ištroškintus išimti, sudėti į pusdubenį, tik neatšaldyti. Į puode 
likusį skystimą įdėti sviestą, įplakti miltus, gerai išmaišyti, kad 
neliktų kukulaičių, supilti grietinę ir gerai pakaitinti, kol pada
žas sutirštės.

Jei reikia, pridėti druskos ir užpilti ant karosų. Prie karosų 
tinka troškintos bulvės ir salotos.

Lynas su grikių koše
3 sv. lyno,
3 stiklinės grikių kruopų,
6 baravykai,
2 unc. šveisto ar alyvos,
0,5 sv. daržovių prieskonių,
2 svogūnai,
1 šaukštas acto,
10 abiejų rūšių pipirų,
2 lauro lapeliai, druskos.

Grikių kruopas nuplauti, užpilti vandeniu, sudėti grybus, gaba
lėlį šveisto ir virti, kol išvirs. Lyną nuvalyti, supiaustyti gabalais, 
pasūdyti. Išvirti prieskonių sultinį su actu, į karštą sultinį 
sudėti lyną ir virti, kol bus minkštas. Kepamąjį indą gerai ištepti 
riebalais ir dėti į jį eilę grikių košės, eilę virto lyno, kol viskas 
bus sudėta. Viršuje turi būti grikių košės sluoksnis. Likusius 
riebalus užpilti ant viršaus ir dėti į krosnį, kad gražiai apkeptų. Į 
stalą galima duoti su visu indu. Prie šio patiekalo labai tinka 
grybų padažas.

Keptas lynas su raudonais kopūstais
3 sv. lyno,
2 unc. sviesto ar alyvos,
3 baravykai,
2 svogūnai, salierų, porų, petražolių,
2 lauro lapeliai,
10 pipirų abiejų rūšių,
3 gvazdikėliai, truputis cinamono,
1 šaukštelis cukraus,
1 stiklinė grietinės, džiuvėsėlių,
1 vidutinio didumo raudono kopūsto galva.

Nuvalytą lyną supiaustyti gabalais, išimti kaulus, pabarstyti 
druska, kiekvieną gabalą pamirkyti kiaušinyje, pabarstyti džiuvėsė
liais, sumaltais pipirais, sudėti į keptuvę su įkaitintais rieba
lais ir apkepti iš abiejų pusių. Iškepus sudėti į pusdubenį ir ap
dėti troškintais kopūstais.

Kopūstus smulkiai supiaustyti, pasūdyti, išspaudus užpilti sul
tiniu, išvirtu iŠ daržovių ir grybų. Pridėti sviesto ir uždengus 
patroškinti. Maišyti, kad neprisviltų. Kai bus minkšti, sudėti su
grūstus gvazdikėlius, cinamonus, cukrų, grietinę ir troškinti, kol 
sutirštės. Pabaigoje pridėti pagal skonį druskos.

Tinka pakepintos bulvės. Duoti į stalą karštą.

Virti ešeriai su kiaušiniais ir sviestu
3 sv. ešerių,
1 svogūnas,
1 morka, salierų, porų, petražolių,
10 abiejų rūšių pipirų,
3 lauro lapeliai,
2 unc. sviesto ar alyvos,
3 kiaušiniai, bulvių, druskos.

Nuvalytą ešerį išvirti prieskonių sultinyje. Išvirtą sudėti į 
pailgą pusdubenį, pabarstyti kietai virtais ir smulkiai sukapo
tais kiaušiniais, užpilti tirpintu sviestu ir pabarstyti petražolių 
lapeliais. Prie taip paruoštų ešerių tinka virtos bulvės. Duoti į 
stalą karštą.

Virti ešeriai su grietinės padažu
3 sv. ešerių,
1 unc. sviesto,
1 stiklinė grietinės,
O.5 stiklinės miltų,

0,5 šaukštelio grūstos citrinos žievutės,
0,5 stiklinės piaustytų svogūnų laiškų.

Nuvalytus ešerius pasūdyti ir palaikyti 15 minučių. Sudėti į 
verdantį prieskonių sultinį, išvirti, sudėti į pusdubenį ir užpilti 
grietinės padažu.

Padažas. Ištirpintą sviestą ištrinti su miltais, praskiesti 2 
stikl. žuvies sultinio ir užvirinti. Paskui įpilti grietinę, citrinos 
žievelę, smulkiai supiaustytus svogūnus (kas mėgsta truputį 
muškato), užvirinti ir užpilti žuvį. Tinka virtos,bulvės.

Virtos menkės
3 sv. menkių, , . / ' .
0,5 sv. daržovių prieskonių,
2 lauro lapeliai,
10 abiejų rūšių pipirų, druskos,
2 unc. sviesto. , , >..■

Menkes nuvalyti ir išvirti prieskonių /sultinyje, , stipriai jį 
pasūdžius. Išvirus išimti kaulus, sudėti į pusdubenį, užpilti tirpintu 
sviestu ir pabarstyti smulkiai kapotais petražolių,lapeliais. Duoti 
į stalą su virtomis bulvėmis. . . : ‘ • z

Bulvėmis užkeptos menkės
3 sv. menkių, . ’
3 kiaušiniai, druskos, ... j,;.- ;. n<>!
1 unc. sviesto, ar alyvos,
2 stiklinės pieno,
1 sv. bulvių, petražolių, krapų, svogūnų laiš.

Nuvalytas ir supiaustytas menkes išvirti prieskonių sultinyje. 
Bulves nuskusti, išvirti pasūdytam vandenyje ir supiaustyti 
riekelėmis. Indą ištepti riebalais, ant dugno padėti piaustytų 
bulvių eilę, pabarstyti smulkiai kapotais krapais, svogūnais ir pet
ražolių lapeliais; į antrą eilę dėti gražiai gabalais virtas, be kaulų; 
menkes; į trečią eilę dėti bulves. Taip dėti eilėmis, kol viskas 
bus sudėta. Viršuje turi būti bulvių eilė. Sudėjus užpilti pienu, 
išplaktu su kiaušiniais ir riebalais. Pastatyti į krosnį, kad užkoptų.
Į stalą duoti su indu, kuriame kepė.

■' • • . t ■ i • i ■ >'{ i. j <;
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Seliavos ir stintos
3 sv. žuvies,
2 unc. sviesto,
0,5 stiklinės miltų, -*.:/• ‘ /ii ’ 'd 1 5

2 kiaušiniai, druskos. . - G ! j J l

(Bus daugiau)
■1 M(!: uH.liurįg
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rija nebuvo vietos apsistoti. Vie- 
į- nas geraširdis žmogus jiems 

patapė j ^apsistoti miestelio pa
krašty aviaopių sunertame tvar
tely. Ten jis sustojo, nes Mari
jai jau nu v© atėjęs laikas gim-

Tamsoj užmigo kedife^ ■ 
kiparisai,

Tamsoj pabudo mirštantis 
žmogus, j

ros vyru parinkti jaunuolį Juozą-pį* 'įĮtiifyos W^.! ’ *1 ’Ir
minės palikuonį.

(Praamžio dieviškoji mintis 
taip pat tiksliai patvarkė, kad 
Jėzaus gimimas visame kame ? 
atitiktų žmogišką sampratą ir'' 
galvoseną: Viešpaties gimimo

šį ■ • i

M
i* p.

BELAUKIANT

ADVENTO MINTYS

DR. P. MAČIULIS

A

■g
Nuo amžių Visagalis pasinnko 

NĮanją sau motina Antrajam Tre
jybės asmeniui. Jos tėvai Ona 
ir JokįrųaS;, būdami ;$ęny.vo fųtn-> j . > U
žibaus, prisibijojo savo dukrelę 
pilikti vienišą. Dievas jiem į-

7 į

■■

kūdikiu, gimusio Jėzaus beieš- 
rū- kant, Juozapas nutafė grįžti į 

Nazaretą.

• RĖBZGZNZS gyvenimasI
1 _0_ -’ Jėzui užgimus, Juozapu
pėsčiai ir globa nesibaigė. Pir
miausia jis išsinuomojo butą, 
kuriame praleido 40 dienų, kol 
atliko S. Įstatymo nustatytą nau
jagimio paaukojimą Jeruzalės 
šventykloj. Sugrįžus jiem į Bet
liejų, jis priėmė Trijų Išminčių 
pagarbą gimusiam Jėzui ir, antrą lykų švenčių. Čia pirmą kartą, 
kartą per sapną įspėtas, nakčia užklydęs į šventyklą, viešai pa-, 

Iria o Metodo iAgripos ž
rinkos pasišalinę į Eąip^tą.

Grįžęs su šeima į Nazaretą, 
jis ir toliau vertėsi staliaus ama
tu. Kai Jėzui sukako dvylika me
tų, jis pirmą kartą su tėvais nu
vyko į Jeruzalę sutikti žydų Ve-

žiaurios ji sireiškė, “nustebindamas žydų į 
bendruomenės šviesuolius savo ’ 
klausimais ir atsakinėdamas į

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE

— Šventųjų metų minėjimo 
komitetas išrinktas Romoj. Jam 
talkins penkios pagelbinės sek
cijos. Į komitetą išrinkti: vysk. 
A. Deksnys — pirm., prel. L. 
Tulaba — vicepirm., nariais — 
A. Žemaitis, prel. V. Mincevi
čius, kun. V. Kazlauskas ir kun. 
V. Rimšelis, MIC.

— Kun. Jonas Giedrys, SJ, 
Urugvajaus lietuvių kolonijos 
klebonas ir veikėjas, šiais metais 
švenčia 25 metų kunigystės su
kaktį.

— Tautiniame Argentinos Eu
charistiniame kongrese daly
vavo ir lietuvių nedidelė dele
gacija. Ją sudarė Ignas Padvals- 
kis, Elena Buzienė, Katalina 
Butrimienė ir Pijus Gudelevi- 
čius. Buvo nusivežę Lietuvos 
vėliavą, tautinius drabužius, 
Zeferino Juknevičiaus paruoštą' 
paskaitą bei įvairių spaudinių 
spaudos parodai.

Kun. Vytautas Memėnas, Šv. 
Marijos parapijos klebonas ir Jo- 
liet vyskupijos kunigų senato 
prezidentas, buvo vienas iš sep
tynių kunigų, kurie palydėjo sa
vo vyskupą Romea Blanchette, 
vykstantį į Romą oficialiam vi
zitui pas Šv. Tėvą.

— Kun. Kazimieras Pugevi- 
čius Amerikos Lietuvių Katalikų 
Tarnybos vardu lapkričio 6 daly
vavo Washington, D.C., Catho- 
lic Conference on Ethnic and 
Neighborhood Affairs vykdomo
sios tarybos posėdy. Penkiolikos 
dalyvių tarpe buvo du ukrainie
čių vyskupai ir kitų tautybių 
kunigai. Buvo aptartas tautybių 
dalyvavimas 1976 JAV hier
archijos ruošiamuose Amerikos 
200 metų nepriklausomybės ju
biliejaus minėjimo planuose. 
Buvo aptartas ir tautybių daly
vavimas eucharistiniame kon
grese, kuris planuojamas Phila- 
delphijoj 1976 rugpiūčio mėn., 
bei eilė kitų klausimų, liečian
čių tautines parapijas bei kolo
nijas.

— Kun. A. Grauslio knyga 
“Šviesa tamsoje” jau spausdina
ma. Knyga leidžiama kaip 
“Krikščionis Gyvenime” serijos 
nr. 11.

— Detroit, Mich., Šv. Petro 
lietuvių bažnyčios vargonai jau 
baigti restauruoti. Didieji meta
liniai 16 pėdų skambėjimo trom- 
petės pedalų ir manualų vamz
džiai meniškai išdėstyti apsupa 
vargonų dėžę geresniam ir di
dingesniam skambėjimui. Naujų 
vamzdžių prijungimas Šv. Petro 
Bažnyčios vargonus iškėlė į vie
nus iš geresnių vargonų Detroi
to lietuvių kolonijoj. Išlaidos ap
mokėtos parapiečių ir net para
pijai nepriklausančių aukomis. 
Šiai lietuvių parapijai vadovauja 
klebonas kun. Viktoras Kriščiū- 
nevičius, šiemet atšventęs kuni
gystės 25 metų sukaktį, o var
gonininkauja muz. S. Sližys.

— Kun. J. Žebris nelaimingai 
žuvo 1915 New Britaine. Šis 
šaunus ir darbštus dvasiškis pri
klausė prie ankstesnės imigraci
jos kartos didžiųjų asmenybių. 
Kun. Vincas Valkavičius pasiry
žo šį kilnų lietuvį įamžinti ir 
tam tikslui renka visokią me
džiagą. Kas turi kun. Žebrio 
laiškų, nuotraukų ar šiaip žinių 
apie jo gimines, malonėkite pra
nešti adresu: kun. V. Valkavi
čius, 12 Plant Avė. Hudson, MA 
01749.

— Kun. dr. Kęstutis Trimakas, 
Ateitininkų federacijos pakvies
tas, sutiko būti Ateities žurnalo 
redakcinio kolektyvo koordina
torium. Redakcija bus Chica- 
goj-

— Sao Paulo lietuvių kunigų 
susirinkime spalio 7 nutarta iš
leisti 1972 ir 1973 metų knygu
tes “Žmogaus teisių pažeidimas 
Lietuvoje” portugalų kalba. Ku
nigai nutarė 1976 metų — Bra
zilijon didžiosios lietuvių imi
gracijos penkiasdešimtmečio 
proga — pastatyti lietuvišką 
kryžių svarbiausioje krašto šven
tovėje Aparecida do Norte.

— Vaikų chorą Brazilijoj, Vi
la Zelinos parapijoj, suorganiza
vo kun. Stasys Šileika, kuris tal
kina klebonui kun. J. Šeškevi
čiui.

K Maždaug po trejų metų, kai daktarų klausimus”.
E giptą pasiekė žinia apie Hero- 
cM W 1' ?NazafM£l b
Betliejų. Ketino jame įsikurti, namas buvo pilnas palaimos, 

*rihmČĮ* šėfūfirrin- v -kol Jėzui sukakė * 36 • rūehį ’ahf- 
ldii papasakojus, kas dėjosi jiem žiaus ir jis išėjo skelbti links- 

u slaptą ri^:v>ikųs,( Įciek jžųvo * mos naujienps į— Evaųgejijps . .

ČHARIZMAjfiKŲ^'ittAtjSlMU
A, A 
IU5 

tį; atmesdami; t apreiškiančio j 
Dievo autpritetą. .Taigi ir. .ky.la ypąč Aapštalų Darbuose aprašy- 
klausimas: ar katalikų pentekos- įaįs Dvasios pasireiškimais: 
talistų patiriamas žinojimas., at- ' - - - - -
stojąs kataliku mokslą ; apie ti
kėjimą, ųėra panašus į protes- * 
tintų skelbiamą jausmo religiją?

didysai,
_ T*?'? 11

Taip aprašo Kristaus gimimą! 
mūsų dainius B. Brazdžionis.

<• ;i/

C

H(■-

Onos ir Jokimo duktė jau bu
vo pasiekusi įstatymu numatytą 
amžių (17;metų):, tidfS' tėvam viš 
dar rodėsi, kad ji būsianti silp
nutė tapti motina. Ir šituo klau
simu aiškiai, atsispindi Vieš
paties valia ir išmintis: jie (ML 
riam tėvai) būsimam žentui lei
do suprasti, kad jis nesuprastų 
raidiškai * ^nų. ^yentrąš^o. 
uominų, prieš amžius taikytų 
buvusiai hdgshisiai tikBičių žydtįrAkki|r ŠV: AVSi^tė W.
bendruomenei: “Aukite ir dau
ginkitės”. Iš Evangelijų žinom, 
kad Juozapas Marijos tėvų pra
šymą suprato teisingai.

O atsitiko tai todėl, kad “Vieš
paties angelas aplankė mergelę 
Mariją, pažadėtą už moterį Juo
zapui iš namų Dovydo” . . . 
Krikščioniškasis pasaulis iki 
mūsų dienų Mariją tebelaiko 
Nekaltai Pradėtąja. Didžiausias 
stebuklas, Viešpaties įsikūniji
mo paslaptis, taip giliai įpras
mina žmones iš arti pažvelgti 
į Visagalio galybę ir su pagar
ba ir meile ją priimti.

-o- v’.-?'
- 'Marijos su Juozapu jungtu -

■2įd:.Air-
Kai kas pentdkdstaWtus va

dina šių dienų mistikais. Ar tai 
tiesą? Katalikų tradicinio dvasi-?. 

‘ riib' gyvenimo žinovai ir moky
tojai kalba apie mistinį gyveni
mą, kaip apie “tamsumą”, “saus-? 
rą”, sk^ushgdšvidinį apsivalymą, 
ką išgyveno didieji mistikai,

a

* \

“Šv. Dvasios krikštas”
Kits4 ’t&šaf pėntekčštališfų 

dažnai minimas “Šv. Dvasios 
krikštas”, kuris gaunamas kai 
kurių asmenų per kitų maldąs ir 
rankų ant galvos uždėjimą? Pro
testantai pentekostalistai labai 
pabrėžia “Šv. Dvasios krikšto” 
reikalą. Pagal jų mokslą tikraši^ 
“atgimimas” (regeneration) yrą 
pasiekiamas tiktai į Kristų atsr- 
vertimo patirtimi. Vandenš 
krikštas esąs tik formalus, viešas 
tikėjimo išpažinimas, nėra sak
ramentas, teikiąs malonę. Atgi
mimas Kristuje įvyksta tik Šv. 
Dvasios veikimu. Toks veikimas 
yra “asmeninė Šv. Dvasios do- 
vąna”, gaunama per “Sv. Dva- 
sĮPS krikštą.”

Jonas Kryžietis. Neatrodo, kad? 
pentekostalistų “misticizmas”^ 
būtų šios rūšies.

Tad ir kylą, klausimas, ar čia* 
nėra BbT’rn^mio; siekiant vien 
džiaugsmo ir malonumo, gauna
mo artumo, o ne
džiaųgsnuLDievuje? Yra atvejų, 
kai viena^J^įas pentekostalistų 
stengiasi *iŠ|iTiti “Šv. Dvasios 
krikštą” ne^VF&ną kartą, nes tas 
sudaro tam asmeniui labai malo
nų pergyvenimą.

Yra pavojaus tiems, kurie, pa
gauti džiaugsmo ir išgyvento 
malonumo maldoje, manosi, kad 
tame yra Dievo artumas ir Sv.^ 
Dvasios tiesioginis yeiki-1

.ims yra artimos- Dvasios veikimo jau užčiuopia- 
nis ne. Taboro, o Kalvarijos kal
ne/Reiškia — ne'džiaugsme, o 
kančioje.

Katalikai pentekostalizmo 
propagat(>j^i|įtvirtina, kad pir
mieji r 
pentekostalizmo 
pradėję praktikuoti pentekosta
listų pjąkflQjBpajutę, kad jų ti
kėjimą^ pą^^Įąrė “pilnas naujos 
gyvybės. Tai jau nebe tikėjimas, 
o labiau žinojimas” (Žiūr. Sės. 
Ona Mikalaitė, Charizmatinis 
sąjūdis, Laiškai Lietuviams, 
1973, nr. 11, 365 p.).

mo nuostatus. Marijos motinos 
sesuo Elzbieta buvo ištekėjusi 
toliau, dvi dienos kelio nuo 
Nazareto. Ji taip pat jau buvo 
senyvo amžiaus, belaukianti pir
mo kūdikio, kaip dieviškos pa
laimos; todėl per savo vyrą Za
chariją, dalyvavusi Marijos jung
tuvėse, pakvietė ją atvykti ir, pa
gelbėti tetai “jos paskutinėse 
sunkiose dienose”.

Marija niekam nebuvo prasi- 
tatusi apie angelo apreiškimą 
jai. Po dviejų mėnesių nuo savo 
jungtuvių ji išvyko tetos Elzbie- 
tos aplankyti bei jai pagelbėti. yuo tarpu pagal katalikų Baž- 
Dvasinio susijaudinimo stovy, 
sveikindama Mariją, Elzbieta iš- 
Sireiškė: “Kokia mano laimė, 
kad-mano 
vyksta pas mane!” ' ’
’ tppądinžib hūs^t^JV^ca^pir^ • 
mą kartą prie liudininkų buvo 
atskleista įsikūnijimo paslaptis!
įjau buvo ,s,ųėję: du įpėnėšiai 

nuo angelo apreiškimo. Ilgiau 
laikyti paslapties nebūvd g'ali-\ 
iria. Reikėjo apsaugoti Marijos* 
vardą nuo bet kokio įtąiitnęt 

|MėnWJWj«> ^rąpjp. įki 
t L- L’ r*"“"
šiai jai "siiląliktit šOriaus; tuo 
du tik po trijų mėnesių 
ja(Srįžo atgal į Nazaretą pas savo §v Dvasios, duodančios lengvu- 
vyrą Juozapą. mą joms pritarti ir tikėti (bet ne

■°' .y ; . žinoti, jausmais patirti). Tikėji- |
|Nors Marijos ri%Štdmaš biivt) mo reikale nepakanka privačių f 

žinomas, neslepiamas, tačiau tai apreiškimų ar išgyvenimų, as- | 
žmogiškai^gil^^^^i^^o- meniško įkvėpimo, bet reikia^ 

Su tokia mintim pirmą naktį faktą ’ir turinį. O tai suteikia

tetas, o ne jausminis kieno nors E 
pergyvenimas.

TaiprpėA*^)st^istai’ nejūčio- 
mis ir, bęjįj^^gos 'valios suves
dami fikė^įj^į žinojimą, nesą
moningai priartėja prie Liuterio 
ir Kalvino mokslo, nes tie, at- 
mesdamOfe^nyčios autoritetą 
tikėjimo.. ^l^kuose, pripažino 
tik betarpįDvasios įkvėpi
mą, iš ko susidaro individuali
nė religinė patirtis. Protestam 
tas Baius aiškiai tvirtino, kadi

PucLuėsnę universiteto 
jsfahzmd iniciatoriai,

nyčios mokslą tikėjimas nėra re- < 
Ilginis jausmas, o su laisvos va
lios įsijungimu proto veiksmas,! 
..... .

ritėto. Kur yra žinojimas, ten ne
gali būti tikėjimo. Todėl šv. 
Paulius apaštalas sako, kad “ti- 
kėjimas-, y^|>|jt^trkėjimasGuo, 
kuo ,yiliąn^s^jjįtyjrtąs,. ini- 
mąs apie tai, kas neregima” 
'(Žyd. 11, 1), pridėtume dar: ir 

ka'sjalsMiipma, nejaučiama.
;Mėnuo laiko, praėjo iki .Ęlz- , Ts^,(^^Į^k^ie^Mmiki- 

bietos mėye’ d^^uta^^^ įięk3^^^11

' lingu išganymui, be įkvėpimo

kį;

! -H -j 

?.!,H 5 J£ ) 

J 

n;

TU4 ,

nomiš.- Šį savo mokslą jiė remia

Sekminių dieną (Apd. 2, 1-12), 
samariečių gavimas Šv. Dvasios 
'(Apd. 8,14-24), Kornelijaus pa
gonies šeimos Šv. Dvasios gavi
mas (Apd.. JO, 44-48) ir^ęfęzįę- 
čių po apaštalo Pauliaus krikš
to Šv; Dvasios gavimas (Apd. 
19, 1-7).

Katalikai pentekostalistai ne
atsiriboja nuo protestantų pente- 
kostalistų terminologijos apie 
“Šv. Dvasios krikštą”. Jie skel
bia, kad katalikų pentekostalistų 
sąjūdžio pradininkai, — apie 20 
asmenų, — patyrę “Šv. Dvasios 
krikštą”. Taigi tas pats, kaip ir 
pas protestantus. Kai kurie ka
talikai pentekostalistai tvirtina, 
kad ne teologija juos skiria nuo 
protestantų pentekostalistų. Tad 
kas juos skiria?

' - M r u •
Prelatas Leonardas GL 

tžinskas, L.D., gruodžio 30 
' švęs 81 metų amžiaus sukak- 
■ tį. PrelatapKgyvąi dpmisi lie
tuviškais reikalais, ir daly
vauji ‘šu^izfavirnūbse. Šią 
vasalą ■ VyWsiame~ Lietuvių 
Kunigų Vienybės seime 
Nevų Y.orke irgi dalyvavo, 
o baigiant seimą, sukalbėjo 
uždarymo maldą. Apie tai 
buvo kai kieno ir kai kur 
klaidingai pranešta. Prelatas 
gyvai domisi ne tik tarptau
tine, bet ir lietuviška spauda. 
Savo dėmesio neriboja vien 
skaitymu, bet ir pats rašo 
straipsnius. Yra ir Darbinin
kė bendradarbis. Savo raši
niam pasirenka rimtas, 
kruopštaus darbo reikalau
jančias tremas, kaip, pav., 
“Po mokslo kauke”, “Negy
vųjų jūrų ritiniai”, “Privatūs 
apsireiškimai ir haliucina
cijos”. Dėl šių straipsnių 
autorius yra sulaukęs ne
maža palankių nuomonių ir 
įvertinimų.

“krikštys Šventąja Dvasia” (Jon. 
1., 33). Kristus, pažadėdamas at
siųsti Šventąją Dvasią, sako: “Jo
nas krikštijo vandeniu, o jūs po 
kelių dienų būsite pakrikštyti 
Šventąja Dvasia” (Apd. 1,5). Bet 
šie posakiai yra kontrapo- 

__ zicija Jono atgailos krikštui. Tai, 
J(WM£4k$įd kąjį^ąs parengė, d^?ar bus į- 

T" 7 ' tojas savo mokiniams aiškina, vykdyta.
,cl°Y^Pd M M* kad jo vandens (atgailos) krikš-

-.................. -...... ' tas yra paruošimas tam, kuris

Evangelijose keletą kartų yra 
suminėtas “krikštas Šventąją.;:

_..... .................._
tomis charizmatinėmis dova-

į,.'

(Bus daugiau)

vi&koji šviesa, žinodama reika
lingumą jo globos Marijai, ap
lankė jį sapne, pasakydama Kris
taus įsikūnijimo paslaptį ir-? į- 
taigodama priimti Mariją kaip 
savo moterį. Rytojaus dieną Juo
zapas nebegalvojo Marijos pa
likti, bet rūpinosi savo darbus 
taip patvarkyti, kad laiku galėtų 
išpildyti Romėnų įsakymą — 
registruotis visuotiniam gyven
tąją surašymui.

^Pagaliau prasidėjo tolima,
st|įiki kelionė jš. Naa^retp, ąp-> y tikėjimo apreikštosios tiesos nė-; 
iehkiant ‘ JėVil^al^/^į' feeuiejųV ra iš esmės antgamtinės, nes jos | 
pagal savo giminės kiltį. Šv. Jo
nas čia aiškiai nusako, kad su
rašymo metu mažame miestely 
buvo susikimšę daug žmonių, 
todėl užeigose Juozapui su Ma-

ra iš esmės antgamtinės, nes jos 
būtinos natūraliai žmogiškame 
pažinime. Toliausiai šiuo klausi
mu nuėjč^fflffestantai liberalai, 
tikėjimą suvedę į religinį jaus
mą bei prigimtinę religinę patir-

Kurso draugai po koncelebruotų mišių. Iš k.: kun. V. Kriščiūnevičius, kun. J. Gra
bys, mons. Ą. Jųnušąs^tęvMK. Bųčmys? OĘM, prel. V. Balčiūnas (kurso dvasios tėvas), kun.
V. Širka (svečias),^kan; A.^ubšys| ki#ri. M» Čy^ži (kurso prefektas), kun. A. Steigvila, MIC, 
kuj|^d^JW. ■■ - 0į

...     ...........—     '•■?»*• ■T"Vn į i b----- ....................  ,
r ^Bendrom iškilmėm vėl susi- 

rinktti pas kun. J. Grabį rugsė
jį jo 8. Koncelebracinės mišios lai

kytos labai privačiai — dalyva
vo tik celebrantai ir keli sve
čiai. Mišias aukojo kurso nariai:

mys, Kriščiūnevičius — iš J. A. 
V-tHtį^Stėigviia- iš . Ar
gentinos, A. Jonušas — iš Ita
lijos. Dar ftŲįkp,...kurso draugų: 
prel. S. Žilio iš Italijos, kun. 
P. Girčiaus — iš Vokietijos. 

Mišias kartu koncelebravo 
prel. dr. V. Balčiūnas (kurso stu
dijų laikų kolegijos dvasios tė
vas, pasakęs šia proga ir pamoks
lą), kun. dr. M. Čyvas (kurso lai
kų kolegijos prefektas).

KURSAS ATŠVENTĖ
M .i
&
tPrel. Ladas Tulaba, P.A., Šv. 1974 kovo 17 kun. J. Grabys, 

l|azimiero kolegijos Romoj rėk- St. Brigitos parapijos klebonas^

U, aprašė tos kolegijos ketvir- šventė jubiliejų, sukviesdamas 
ti kurso draugus. Iškilmėse-da- 
fubšys ir kun. S. Žilys buvo į- 

ŠKentinti dar mokslo metų pra
džioj — 1948 gruodžio 18, kun. 
V. Bitinas, kun. P. Girčius, kun. 
J. Grabys ir kun. A. Jonušas 
kunigystės šventimus gavo Di
dįjį Šeštadienį, 1949 kovo 12? 
kun. V. Kriščiūnevičius (Brixe- 
ne) birželio 29, o kun. A.K. 
Bučinys — sulaukęs amžiaus da
tos — spalio 30. Prie šių vyrų 
dar jungiasi ir kun. A. Steigvi- 
l|į MIC, kartu pradėjęs su kursu 
sįūdijas j^lįe^jĮ^ę, ; tęsęs ijjEięhy 
slaette, ir ten kunigystės šventi
nius priėmęs tų pačių metų va
sarą.

Atskiri kurso nariai kas iškil
mingiau, kas ramiau atšventė sa
vo jubiliejus, bet keliom progom 
buvo ir bendrų iškilmių.

L lyvavo vietos vyskupas, ke
liasdešimt kunigų, kurso drau
gai Bitinas ir Rubšys, parapiečių 
minia. Iškilmes ruošė parapija.

Tos savaitės antradienį, ko
vo 19, kun. Grabys pats iškėlė 
iškilmes draugam ir buvusiem 
bendradarbiam. Mišias konce- 
lebravo 38 kunigai (tarp jų kurso 
draugai Balčys, Bučinys, Biti
nas, Kriščiūnevičius), bažnyčioj 
dar buvo 13 kunigų, būrys se7 
sėlių, visi mokyklos vaikučiai/ 
daugelis parapiečių.

Kun. V. Kriščiūnevičius, Šv;. 
Petro lietuvių parapijos klebo
nas, Detroit, Mich., jubiliejų 
atšventė birželio 30. Dalyvavo 
vietos vyskupas, 14 lietuvių ku
nigų (kurso draugas Grabys), 
minia draugų ir parapiečių.

Kurso draugai buvo prisi
glaudę vaišingo kun. dr. J. Gra- 
b'io prieglobsty. Pasidalinta pri
siminimais ir įspūdžiais. Pada
rytas ir nutarimas — išleisti 
kurso draugo kun. pro f. Antano 
Rubšio knygą “Įvadas į Naują 
Testamentą” kaip vieną iš 
“Krikščionis gyvenime” serijos 
knygų.



Galia, Eglė* Petras-Ždliwiai

Antanas Rugys

k.k.
PROFESORIUI JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, jo dukrą Mariją Matulionienę, posūnį 
Kazimierą Matulaitį, gimines Ir artimuosius 
giliai užjaučia

mirus, nuoširdžiai užįaučiaįodukrąirąrti 
muosius "
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Lietuvos Laisvės Komitetas

V H;

Kun. Kęstutis Baldys
i

Irena ir Stasys Giedrikiai

j*r

t H 

r( I

Aliutė Čiurlytė
Birutė Kukaitytė,
Irena Kuraitė,
Danutė Katelytė
ir jų bendraklasės Lietuvoje

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Philadelphijos SambūrisLietuvių Fronto Bičiulių

Atlanto Pakraščio Apygardos"Valdyba

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Waterburio Sambūris

Lietuvos Laikinosios vyriausybės buv. 
Švietimo ministrui, ėjusiam Ministro pirmi
ninko pareigas, Lietuvių Fronto bičiulių lyde
riui

Kūrybingam kultūrininkui, įžvalgiam poli
tikui, bekompromisiniam rezistentui, mielam 
bičiuliui

f d

r.-į.

A.A.
PROFESORIUI JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, jo dukrą Matulionienę, posūnį Matulai
tį, gimines ir artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Didžiam Lietuvos patriotui, literatui ir žur
nalistui, mielam mūsų šeimos bičiuliui

A.A. 
PROFESORIUI JUOZUI BRAZAIČIUI

atsiskyrus su šiuo pasauliu, giliai liūdi

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, jo artimuosius ir Lietuvių Fronto bi
čiulius nuoširdžiai užjaučia

Vytautas Vaitiekūnas

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, giliai užjaučia jo dukrą Mariją Matu
lionienę, posūnį Kazį Matulaitį, gimines ir bi
čiulius.

Lietuvių Fronto Bičiulių
Vyriausioji Taryba

Marija Arštikaitytė, 
Nijolė Bražėnaitė, 
Vida Bražėnaitė, 
Danutė Jesaitytė, 
Jūratė Jesaitytė,

M -

a - .. . z i'f- ■ y 4 > j įj

A A
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Š. m. lapkričio 28 mirė Lietuvos Laikino
sios vyriausybės buvęs Švietimo ministras, 
ėjęs Ministro pirmininko pareigas, buvęs 
artimas Vliko bendradarbis nuo pat jo susi- 
organizavimo Lietuvoje, Vliko Vykdomosios 
tarybos Informacijos tarnybos ir Užsienių rei
kalų tarnybos buvęs valdytojas, Lietuvos 
Laisvės komiteto narys, Darbininko redakto- 

-(? rius, Lietuvių Fronto bičiulių lyderis, didis 
Lietuvos laisvės kovotojas, kūrybingas kultū
rininkas, įžvalgus politikas, iškilus žurnalis- 

l- tas

PROFESORIUS 
JUOZAS BRAZAITIS.

Pranešdama šią liūdną žinią lietuvių vi
suomenei, jo dukrai Marijai Matulionienei, 
posūniui Kaziu i Matulaičiui, giminėm, artimie
siem, bičiuliam ir bendraminčiam nuoširdžią 
užuojautą reiškia ir bendro liūdesio 
skausmu dalinasi

Lietuvos Laikinosios vyriausybės buv. 
Švietimo ministrui, Ministro pirmininko parei
gas ėjusiam, Vliko Vykdomosios tarybos In
formacijų tarnybos ir Užsienių reikalų tarny
bos buv. valdytojui, Lietuvos Laisvės komite
to nariui

Mielam ir nuoširdžiam mūsų šeimos bi
čiuliui ir krikštatėviui

A.A.
PROFESORIUI JUOZUI BRAZAIČIUI 

išvykus negrįžtamai į anapus, liūdesio skaus
mu dalinamės su jo artimaisiais.

j *P. i n Alė, 
Juozas, sr., 
Jūratė, 
Juozas, jr., 
Kęstutis, 
Mykolas, 
Jonas 
Kazickai

Musų mielam ir neužmirštamam moky
tojui Kauno ‘Aušros” gimnazijoje

A.A. 
JUOZUI BRAZAIČIUI

mirus, jo dukrai Marijai Matulionienei, gimi
nėms ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą 
reiškia buvusios 1940-41 m. laidos mokinės:

Dėl didžio Lietuvos laisvės kovotojo, 
kultūrininko, žurnalisto, politiko, Lietuvių 
Fronto bičiulių lyderio

A.A.
PROF. JUOZO BRAZAIČIO 

mirties gilią užuojautą reiškia jo dukrai 
Marijai Matulionienei, posūniui Kaziui Matu
laičiui, giminėm, artimiesiem ir bičiuliam

Lietuvių Fronto Bičiulių 
New Yorko Sambūris

Lietuvos Laikinosios vyriausybės buvusiam 
Švietimo ministrui, Ministro pirmininko parei
gas ėjusiam, Vliko Vykdomosios tarybos buv. 
nariui, Lietuvos Laisvės komiteto nariui, Lie
tuvių Fronto bičiulių lyderiui

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, dėl šio didelio nuostolio išeivijos tau
tiniam darbui bendru liūdesiu dalinamės su 
visa lietuvių patriotine išeivija.

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Julijono Būtėno vardo sambūris

Lietuvių Fronto bičiulių kūrėjui ir ilgamečlui 
pirmininkui

A.A.
JUOZUI BRAZAIČIUI

mirus, jo artimuosius, gimines ir bičiulius 
nuoširdžiai užjaučia ir bendru liūdesio 
skausmu dalinasi

Dėl Lietuvos Laikinosios vyriausybės 
buv. Švietimo ministro, Ministro pirmininko 
pareigas ėjusio, Vliko Vykdomosios tarybos 
buv. nario, Lietuvos Laisvės komiteto nario, 
Lietuvių Fronto bičiulių lyderio, Darbininko re
daktoriaus, kultūrininko ir politiko

A.A. 
PROFESORIAUS JUOZO BRAZAIČIO 

mirties nuoširdžią užuojautą reiškia jo arti
miesiems ir bičiuliams

Lietuvos Laikinosios vyriausybės buvusiam 
Švietimo ministrui, ėjusiam Ministro pirminin
ko pareigas, Vliko Vykdomosios tarybos bu
vusiam nariui, didžiam patriotui, mielam 
bičiuliui ' .■ OVIf >

A A
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, jo dukrą Mariją Matulionienę, posū
nį Kazimierą Matulaitį, gimines, artimuosius 
ir bičiulius nuoširdžiai užjaučia ir drauge 
liūdi j < t* • r , ‘ . • : ■ ■ ■ ■ ' t < 7

Eugenija ir Juozas Pažemėnai

PROFESORIUI JUOZUI BRAZAIČIUI «

Nijolė ir Renzo Paronetto
su šeima

’ - . ' 'jr-Į

Dėl tauraus patrioto, nesvyruojančio Lie
tuvos laisvės kovotojo, mielo bičiulio

A.A.
PROFESORIAUS JUOZO BRAZAIČIO 

mirties drauge liūdime su jo artimaisiais ir 
bičiulis iš.

Birutė ir Antanas Pociai 
su šeima

Dėl bendraklasio, mielo bičiulio, brandaus 
kultūrininko ir įžvalgaus politiko

A.A. 
JUOZO BRAZAIČIO 

mirties jo dukrai Marijai Matulionienei, posū
niui Matulaičiui, giminėms ir artimiesiems 
reiškiu nuoširdžią užuojautą.

■ • : ■ • >(.(■;f H ?.>?'.> ■'■
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Bendraklasiui* bendraminčiui, bendrų taųtipįų 
rūpesčių dėiininkui, draugui, patarėjui Ir 
bendradarbiui

JUOZUI BRAZAIČIUI , , . 
mirus, su jo Artimaisiais ir bičiuliais bendru 
skausmu dalinasi

■t-
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LIETUVOS 
VYČIŲ

šie darbai ušjcrf^uja iš inūsu 
daugiau atsakams bes ’Šiąniį 
negu liaĮiHiHs'vįAartJ 
š ariu s vis daugiau ir daugiau’ 
džiasi į “detente” politiką 
Sovietų Sąjunga. Yra būtinas rei
kalas mum, kaip organizacijai 
ir pavieniam vyčiam, kuo dau
giau ir efektingiau kartu daly
vauti ne tik savo veikloj, bet ir 
veikloj kitų lietuviškų organi
zacijų, kurios dirba Lietuvos

Truputis istorijos .
TAMSIEJI HORIZONTAI . .

(Tąsa iš Darbininko Nr. 43) likišką spaudą, siekti mokslo, 
savo gyvenimą grįsti Bažny
čios mokslu ir dirbti savo tautai.

Katalikų draugijų susirin
kimuose apie tai nemaža kalbė
ta, rašyta ir spaudoj. (Tąsa kita
me numeryje).

Redaguoja Vytautas ir Birutė Radzivanai
* f 84-16,110 Street, Ričhmond Hill, N.Y. 11418<i įp
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NAUJO CENTRO VALDYBOS 
PIRMININKO ŽODIS

kaip naujai ‘išrinktas Lietu- 
vps vyčių centro valdybos pirmi- 
ninkaš, hš rįūdširdžiai įVėrtiriu ir 
gerbiu'tą pasitikėjimą, kurį jūs 
mari suteikėte'. Jaušdamas savo 
riatiją didžią ' atsakomybę, 
stengsiuos savo darbais •' užsi
tarnauti Lietuvos vyčių pasitikė- 
jįilną, išreikštą 61-mame vyčių 
'seirh'ė.'^ ‘ y I

Kiekvienas iš mūsų turi atlikti 
savo pareigas. Mum visiem rūpi 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
gerbūvis ir augimas, todėl veiki
mas ir sprendimai, kurie liečia 
mūsų tikslus, reikalauja iš mūsų 
dėmesio. Tiktai bendru ir dar- 
niu kooperavimu galime pa
siekti savo tikslus, sekdami Lie
tuvos vyčių šūkiu — Dievui ir 
Tėvynei.

LIETUVOS REIKALŲ 
KOMISIJOS PRANEŠIMAS

\ T Tr 'j ' ■ r| r ■'r
Šis šūkis turi spindėti'mūsų 

kasdieninėj eilinėj veikloj, ne 
tik prakalbose. Tokiu būdu mes 
įgyvendinsime mūsų idealus. 
Lietuvos vočiai turi tapti ak
tyviąja pasauliečių ranka. Katali
kų Bažnyčios apaštalavime turi 
stengtis būti pavyzdžiu pirmose 
eilėse pasauliečių, kurie dirba 
Bažnyčiai,"nėS šiais laikais Baž
nyčiai taip'trūksta jėgų, tuo tar
pu sprendimų ir uždavinių pil
na. Iš esmė'S kiekviena vyčių 
kuopa yra artimai surišta su lie
tuviška parapija, tačiau per ma
žai kuopos įsigilina į mūsų para
pijų veiklą’it išlaikymą.

Lietuvos laisvės byla, puo
selėjimas liėtūvių kultūros ir gal 
ne už kairių Lietuvos nepri
klausomybės''atgavimas — visi 

-------------

H?

(ižti krinsi Ęiię - j ■! įtės
’ tinumą,' pėfetovumą- ii ąįAžafigą. 

Mes ųuiųatome vykdyti jau pra
dėtas pastangas — apsaugoti 
organizacijos archyvus, pasi
naudoti įvairiomis organizaci
ją/ ■'tobulinančiomis idėjomis, 
pav. buvusių vyčių pirmininkų 
patarimų komisijos klausimas, 
duoti savo garbės nariam dau
giau progės aktyviai pasireikšti 
veikloj. Vėl bus atkreiptas di
desnis dėmesys, kad vyčiai aug
tų narių skaičiumi,1 kad būtų 
steigiamos naujos kuopos, orga
nizuojamos junjorų kuopos, pa
gyvinama veikla, kad būtų pro
paguojama lietuviška kultūra, 
suaktyvinta religinė veikla, kad 

išsilaikytų aktyvios senjorų kuo
pos.

Tai ilgas sąrašas atliktinų dar
bų ir didžių siekių, ir mes. cerit-

vy-Leon Paukšta, Lietuvos 
čių centro valdybos pirmi
ninkas. “Vyties” klišė.

■J • 1 > \ ; , ■ !'>■( : l / ' / . ■ < * ’ » . • į c
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ro valdyba, žinom tai. Tačiau 
dirbant kartu ir centro valdybai 
ir visiem nariam, tie užsimoji
mai yra praktiški ir atsiekiami.

Leon Paukšta,
Lietuvos vyčių centro 
valdybos nirmininkas 

!. 15 -» ••!)• i :
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TRUMPOS ŽINUTĖS IŠ KUOPŲ VEIKLOS

Lapkričio mėnesio pranešime 
komisijos pirmininkas dr. Denis 
Mažeika ragina vyčius ir jų kuo
pas stipriai reaguoti į Encyclo- 
pedia Britannica neteisingą ap
rašymą apie Lietuvą. Straipsny
je Lithuania Soviet Socialist Re- 
public,duotoj, informacijos tie
siog iš Sovietų propagandinių 
brošiūrų. Neduota nei istorijos, 
nei kultūrinių žinių, nėra išvar
dinta bibliografija, kaip įprasta 
tokiuose moksliškuose leidi
niuose. Tai yra nuosmukis to 
aukšto lygio, kuriuo iki šiol ši 
enciklopedija pasižymėjo. Pro
testo laiškus rašyti: Warren E. 
Preece, General Editor; Philip 
W. Goetz, Executive Editor; 
Donald E. Stevvart, Managing 
Editor, Encyclopedia Britanni- * 
ea, 425 North Michigan Avė., 
Chicago, III. 60611.
'■ -o-

Šalia protestų, taip pat yra 
švąrbūs ir padėkos laiškai tiem 
leidėjam, kurie kreipia dėmesį 
į Lietuvos reikalus teigiamai. 
Tokie laikraščiai yra:

Hartford Courant, Hartford, 
Conn., liepos 5 mini Anastazi
ją Petruševičienę, vieną iš 12 
Amerikos piliečių Lietuvoj, iš
leistą į JAV.

Oxford Press, Oxford, Ohio, 
liepos 25 aprašė Pavergtų Tautų 
minėjimą Oxfordo miestelyje, 

-kur jfpagrindinę kalbą pasakė 
vytė Marge Gruskasi

Boston Herald American, Bos- veik visa amerikiečių spauda, ir 
.ton, (Massrugpiūčio 1 aprašė 
Rūtos. LėefKilmonytės lietli-

- višką.kilmę. ouoilnr/.,!?.
- ' Amsterdam Eyenirig Rėcor- 
-der; Vemėr iiRd.,; Amsterdam, 
i, N.¥iį' ;12010v>. fugpiūčio 17 į-: 
/dėtas straipsnis apiė vyčių sei- 
? irią1 IDetroite.f .».» Iwi

•-(.'•'•tlli/H/ i i'i.Vi d /JiiT.i:1).’ ! ■

I i h 1 ^P9Virer, ęjncin-
jiati, pbįo, rugp. 25 aprašytas , 
^ūs^tpasis tarptautįnis, festiyalis 

-I?) ■
apsiręųgusi.os liętvvaAfės 

nuotrauka.
; Pictorial Living Coloroto Ma

gazine rugsėjo 1 tarp kitų filmų 
žvaigždžių aprašytas iš Pennsyl- 
vanijos anglies kasyklų rajono 
artistas lietuviškos kilmės Char- 
lės Bronson.

Amsterdam Evening Recor- 
der rugsėjo 12 paminėjo Nor- 
bėrt111S hė rfran t, - vyčių' 100- s i d s 
ktibį!>bd 'haiįV^kriildid'atuojantį į ’ 
telš^jtis Am'šterdamė/ '■ L • '
fTNexV;Ybrk Times,229 W. 43rd 
St., New York, 10036, spalid'20 
World Summary santraukoj pa
žymėjo, kad prekybinė sutartis 
turi apimti emigraciją iš Sovie- jos 599 iniciatorius.

i

i

tų ne tik žydų, bet ir kitų, pv., 
ukrainiečių ir lietuvių.

National Catholic Register, 
208 W. Statė St., Huntington, 
Ind., 46750, rugsėjo 22 kaip pa
vyzdys duotas sovietinis religi
jos persekiojimas Lietuvoj.

San Francisco Sunday Exami- 
ner & Chronicle, San Francisco, 
Calif., rugsėjo 22 aprašyta New 
Yorko speciali- policijos grupė, 
kurioj yra vy?ų mokančių ukrai
niečių ir lietuvių kalbas.

Boston Globė, Boston, Mass., 
rugsėjo 27 patalpino straipsnį 
apie apsigyvenusią mieste šei
mą Romą ir Rimą Bričkus.

Daily News, 220 E. 42nd St., 
New York 10017, spalio 3 apra
šė lietuviižM^rtyno Radtke pali
kimą Nevs$¥'£Yko viešajai biblio
tekai ir jo paminklinės lentos 
dedikaciją.

New BrftAiri Herald, 1 Herald 
Sq., New Britain, Conn., 06051, 
spalio 9 parašė, kad J. Balčiū
nas Jr. paskirtas vienu iš Kong
reso atstovų Steele rinkiminės 
komisijos koordinatorių.

New York Times spalio 24 į- 
dėjo straipsnį apie sunkiai vyk
domus Sovietų planus išnaikin
ti Lietuvoj -mažus paskutinius 
ūkinius darželius. Spalio 26 
apie stiprų- tautinį jausmą Lie
tuvoj.

Apie Sim<( Kudirką ir jo šei
mos atvykimą į JAV rašė be-

visus ląik?rt$gįus išvardyti būtų 
per daug.

U orujO- ■
Visi vyčiąj^r jų draugai prašo

mi rašyti: :jr. toliau, protestuo
jant ten, kiu; ręikia. Prašomi ne
užmiršti padėkoti už teisingą 
Lietuvos įvykių paminėjimą. Pa
dėkomis pulsim dirvą tolimes
niam laikraščių dėmesiui.

• • ’j.' . . - i : >

Dr. D. Mažeika ypatingai nori 
įšręįkš.ti padėką šiem asinenirn, 
kųri^ Jąm padeda Lietuvos rei
kalų komisijos darbe: kun. K. 
Pugevičiuį/Ąlice Petkus, Marge 
Gruskas, .Gene Gobi s, Irene 
Šankus, dr.-J^kūbui Stukui, Leo
nardui Vądjujcui, Josephine Žu
kas, Hel.en, Kulber, Margie 
Senk, CRgą,keršis, Albert Jaritis, 
Antanui r Mažeikai ir taip pat 
Amerikos Lietuvių Tarybai už 
prisiųstą medžiagą.

Pats dr. D. Mažeika liepos 20 
pravedė prpgramą New Yorko 
valstybės vakarinės dalies pa
vergtų tautų bankete, kuriame 
pagrindinę kalbą pasakė Kong
reso atstovas'J. Kemp, rezoliuci-

Dayton, Ohio, 96-ji kuopa. 
Laima Raštikytė pirma vytė iš 
Dayton,kuri paskutiniame seime 
Detroite laimėjo vyčių stipendi
ją studijom. Sveikiname Laimą 
ir linkime sėkmės moksle.

Syracuse, N.Y., 140-ji kuopa. 
Šiame mieste įsisteigė nauja 
Lietuvos vyčių kuopa Fjank ir 
Irena Petrauskų iniciatyva. Prieš 
tai buvo daug metų Dayton 
kuopos nariai. Linkime Syrac^ 
se vyčiam augti ir stiprėti. :

’ • 1' i • B

Cleveland, Ohio, 25-ji kuopa* 
Birželio 8 mirė Rožė. Sadausj- 
kienė, ilgametė vyčių veikėja ijr 
Juozo Sadausko, vyčių garbės 
nario, žmona. Visi vyčiai jun
giasi kartu, reikšdami gilią už
uojautą Juozui Sadauskui, duk
rai Rožei ir žentui Vladui Walsh. 
Tikrai netekome vyčiam bran
gios veikėjos.

Athol-Gardner, Mass., 10-ji kuo
pa. Narė Bląnchę Genaitis, besi
džiaugdama vaikaičiu, turėjo lai
ko tęsti studijas Fitzburg Statė 
College. Birželio 8 jai buvo į- 
teiktas bakalauro laipsnis iš pe
dagoginių mokslų. Tuo paro
doma, kad darbas ir pasiryžimas 
nugali gyvenimo kliūtis ir pasie
kiama užbrėžtas tikslas.

VVestfield, Mass., 30-ji kuopa. 
Kuopos dvasios vadas kun. V. 
Puidokas atšventė savo 40-ties 
metų kunigystės sukaktuves ba
landžio 21. Parengimo metu

Massachusetts senatorius Si- 
setsky įteikė jam įrašytą lentelę 
už jo veiklą. Parengime dalyva
vo ir kiti vietos valdininkai. 
Linkime kun. Puidokui ilgiau
sių metų!

Ansonia, Conn., 135-ji kuopa. 
Kun. P. Sabulis po trijų mėne
sių ligos rugsėjo 3 vėl grįžo 
klebonauti šv. Antano parapi
joj-

Jonas Sabulis yra Ansonia 
mieste -Board of Aldėrinari pir
mininkas ir burmistro pava
duotojas, kai šis išvyksta iš mies
to ribų.

Kun. P. Sabuliui linkime ge
ros sveikatos, o Joną Sabulį 
sveikiname jo pareigose.

Amsterdam, N.Y., 100-ji kuo
pa. Amsterdamo lietuvių parapi
jos chore didesnė dalis choristų 
yra vyčiai. Choro vadovas yra 
jaunas vytis Danny Kabasin. Jis 
laimėjo vyčių stipendiją paskuti
niame vyčių seime. Danny per
ėmė vargonininko pareigas, mi
rus žymiam Amerikos lietuvių 
muzikui Olšauskui.

Newark, N. J., 29-ji kuopa 
Rugsėjo 21 mirė Ieva Trečio
kienė, buvusi ilgametė vyčių 
narė, viena iš Moterų Vienybės 
kūrėjų, Balfo darbuotoja, didelė 
lietuvių visuomenininke. Pla
čiai žinomam visuomenininkui 
vyrui Albinui Trečiokui reiš
kiame gilią užuojautą.

Kas išvykdamas iš tėvynės 
Lietuvos giliai į širdį įsidėjo 
motinos žodžius neišsižadėti 
Dievo, tėvų, savo tautybės, bū
ti dorais, siekti mokslo, —tas 
pasuko dešiniuoju keliu. Tie, 
kurie buvo neribotos laisvės ir 
žiburių nuvilioti, pasuko į kairę.
Šio kelio vėliąynešiu buvo dr. J. 
Šliupas ir kiti, studijavę Rusijos 
aukštesnėse mokyklose ir užsi
krėtę ateizmų. Jie steigė ateisti
nes draugijas, susivienijimus, 
federacijas, kurių tikslas buvo 
kovoti su tikėjimu, Bažnyčia, net 
pačiu Dievu, visur sėti neapy
kantą kunigam. Daugelis tų or
ganizacijų narių betgi priklausė 
katalikiškom parapijom. Čia jie 
stengėsi įnešti disharmonijos, 
drumstė parapijos vienybę, or
ganizavo ' savo rūšies sukili
mus prieš lietuvius klebonus, 
nesutikdami >su jų nuostatais. 
Ėmė steigti “tautiškas parapi
jas”, kurias aptarnavo tokios pat 
srovės lenkų kunigai, vėliau at
sirado ir lietuvių tarpe tokių 
“kunigų” ir net “vyskupų”. į to
kias parapijas dėjosi visokie lais
vamaniai, socialistai ir “beparti- 
niai”. t

Dėl neapykantos kunigam ir 
Bažnyčiai laisvamanių tarpe at
sirado anarchistų, kaip Petras 
Krakas, alias Kiaulėnas, ir Ber
nardas Montvydas, kurie nutarė 
nužudyti New Britain, Conn., 
kleboną, žymų veikėją kun. Juo
zą Žebrį ir šeimininkę Ievą Gal- 
minaitę. Tai atliko 1915 vasario 
8 dienos naktį.

Darant kratą, jų bute policija 
rado daug marksistinės literatū
ros. Tardomas Krakas prisipaži
no nužudęs iš keršto, vykdy
damas organizacijos įsakymą. 
Tų pačių metų balandžio 9 ki
tas anarchistas Mykolas Petri- 
konis bomba bandė nužudyti 
Kingston, Pa., parapijos kleboną 
kun. J. V. Kudirką. Pirmas teis
ini) nubaustas mirtimi, antras 4- 
30 metų kalėjimo. Abu viešai 
pareiškė, kad bedieviai juodu iš
vedė iš kelio.

Matydami tokią liūdną padė
tį, kunigai ir pasauliečių veikė
jai pradėjo galvoti, kad reikia 
įkurti jaunimui organizaciją, ku
ri juos sulaikytų nuo to blogio. 
Tokia organizacija turėjo sulai
kyti nuo bedievybės, nuo nu
tautėjimo. Jinai turėjo suburti 
žmones į sales kultūrinei veik
lai, paskatinti juos skaityti kata-

NAUJI NARIO 
MOKESČIAI '

k . ib . .■<>’;' ;• i d’T'.

Dėmesio kuopom, nariam ir 
būsimiėm nariam!

1975 metų nario mokesčiai 
yra; nuolatinė t narystė — 
$100.00 asmeniui; metinė at
naujinta narystė — $7.00 asme
niui ar vedusiai porai;1 $3.50 
kitiem šeimos nariam. '■> u >

Atnaujintos narystės mokestis 
turi būti sumokėtas iki 1975 
1.1.

Nauji nariai pirmąjį metą 
moka pagal įstojimo datą: jei' 
įstojo sausio-kovo mėn. — 
$7.00 už asmenį, balandžio-bir- 
želio — $5.25, liepos-rugsėjo — 
$3.50, spalio-gruodžio — $1.75.

Naujai įstojusi vedusi pora 
moka $ 10.50 vieneriem metam.

Vyties žurnalą gauna visi pa
vieniai nariai ir pirmasis įstojęs 
naujas narys šeimoj. Kiti norin
tieji užsiprenumeruoti “Vytį” 
vyčiai ir ne vyčiai moka $5.00 
metam už prenumeratą. Kreiptis 
pas Adą Sinkevitz, 224 Rita St., 
Dayton, Ohio 45404.

Nario mokesčius renka kiek
vienos kuopos finansų sekreto
rius.

Knygos lietuvių ir anglų 
kalbom išmokti:

Introduction to Modern Li
thuanian, 9 dol.

Lietuviškų pokalbių plokštelė 
su tekstu, 6 dol.

Angliškai lietuviškas žodynas, 
8 dol.

Lietuviškai angliškas žody- ’ 
nas, 6 dol.

, Tai graži donava jaunimui 
ir suaugusiem visokiomis pro
gomis. Knygos gaunamos Darbi
ninko administracijoj, 341 High
land Blvd., Brooklyn, N N. Y. 
11207.

Vardinių, gimtadienio korte
lių su lietuviškais sveikini
mais gaunama Darbininko ad
ministracijoj. Kortelių yra dviejų 
kainų: po 20 ir po 25 c. kiek
viena (įskaitoma ir persiunti
mas).

Norintieji gauti Šiuos komisi
jos pranešimus paštu prašomi 
rašyti: Denis Mažeika, M.D. 
56 Lovering Avė. Buffalo, N.Y. 
14216.

Pirmyn į kovą už tėvynę, 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Garbė tėvams, kurie ją gynė, 
ir kas Už ateitį kovos!

1 . s . < « 1 
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Westfield, Mass., Lietuvos vyčių kuopos sukaktis buvo 
rašyta Darbininko nr. 48. Čia tų iškilmių dalyviai: maldą 
kalba klebonas kun. Vincas Puidokas. Iš k.: Mary Mirt- B 
kus, VVestfield 30 k. vicepirmininkėj Antanas Minėr,; Wor- :. 
cester, pirmininkas stipendijų kpmįteto studentam, Sylvia 
Shukis, Brockton, Benedict Coaęh, 30 k. vyčių pirmininkas, 
klebonas kun. Vincas Puidokas, 30 k. vyčių dvasios vadas, 
Suzana Boroska, Brockton, buvusi vyčių centro pirminin
kė, Albertas Jaritis, Boston, Naujosios Anglijos srities vyčių 
pirmininkas, Kunigunda Coach. Nuotr. Bernard Minkus.

LIETUVOS VYTIS 
PASKIRTAS TEISĖJU

Joseph J. Chernauskas, Lie
tuvos vyčių 135-os kuopos na
rys, paskirtas Connecticut Court 
of Common Pleas teisėju.

Gimęs ir augęs Ansonia mies
telyje, dabar gyvena Oxford, 
Connecticut, su žmona Virginia 
ir vaikais Dwight, 17 m., ir Cyn- 
thia Louise, 11 m.

J. Chernauskas baigė Ansonia 
High School, Colby College ir 
Boston University Law School. 
Būdamas advokatu Ansonijbj, 
pirmininkavo Naugatuck Valley 
Bar Assoėiation, Ansonia Ro- 
tary Club ir Ansonia Republi- 
can Town Committee. Būdamas

ANATOLIJAUS KAIRIO . 
NAUJAS VEIKALAS 

KARŪNA j
Istorinė drama — poema iš 

Mindaugo laikų — nuo 1237 
iki 1268 metų — parašyta ei
liuota kalba ir susideda iš trijų 
savaimingų dalių.

Pirmoji dalis — Karūnos 
pavasaris, 3 v. legenda, vaiz
duoja Mindaugo kovas į karū
ną. Antroji dalis — Karūnos žie
dai, 3 v. drama., apima krikšto, 
karūnacijos ir jau suvienytos 
valstybės probleinas. Trečioji —- 
Karūnos Vaisiai; 3 v. tragedija, 
sprendžia Mindaugo mirties, o 

L. vyčių aktyviu nariu, Joseph kartu ir Lietdvos tragediją.
Ch. dar priklausė vietinei Ko- Viso KARŪNOJE yra 9 veiks- 

“Itimbo vyčių kuopai, Amerikos ; mai’ 27 paveiksią^ prolblgas ir
Legionui, yra buvęs1 Ansonijos epilogas, 318tą _ _
YMCA pirmininku ir direktoriu-

Ch. dar priklausė vietinei Ko-

■puslapių, kietais
viršeliais, didelio formato, me-

įhi. Gyvendamas mieste, jis daug niškai iliustruota ,ir gražiai- iš- 
leista.- KARŪNA tinka vaidinti, 

" - . skaityti; deklamuotu mokyklose,
Ansonijos ’* bendrųjų parengimuose, minėjimuose,

i. \ ;gražiutaisykliriga‘ir vaizdi;kalba.
Tai vertinga dovana švenčių, 
vardadienių, gimtadienių, mo
kyklos baigimo ar bet kuria kita 
proga savo vaikam, anūkam ar 
draugam, lietuviško teatro dar
buotojam.

KARŪNĄ išleido knygų lei
dykla DIALOGAS. Kaina $6.50 
su persiuntimu. Galima 
gauti DRAUGE, DARBININ
KE, KELEIVYJE, MARGI
NIUOSE,^ VAŽNELIV 'PRE
KYBOJE, TERROJE, įvairiuose 
spaudos kioskuose ir pas platin
tojus, arba užsisakyti tiesiai iš 
leidyklos tokiu adresu: Leidykla 
DIALOGAS, 8457 S. Puiaski 
Rd., Chicago, III. 60652.

dirbo labdaros organizacijose: 
buvo Griffin ligoninės 'revi
zorius, 
fondų — Valley United Fund 
Appeal ir Community Chest pir
mininkas, Catholic Family 
Services ir Valley Homemaker 
Service pirmininkas ir District 
Nurse Association patarėjas.

J. Chernauskas ketverius me
tus tarnavo Ansonijos miesto 
teisme, vėliau buvo raštinės 
vedėju Fifth Circuit Court, ir 
1962 tapo pilnu to teismo tei
sėju. Dabar Connecticut guber
natorius Thomas J. Meskill pa
skyrė J. Chernauską į Court of 
Common Pleas pareigom, kurias, 
jis pradeda nuo gruodžio 31. 
Visi vyčiai sveikina J. Cher
nauską ir linki sėkmės naujose 
atsakingose pareigose.
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AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA <
INFORMUČftk'1 ' ^l&MAT
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Altą dalyvauja Vliko seime
Amerikos Lietuvių Taryba, 

lapkričio 26 savo būstinėj susi
rinkusi posėdžio, apsvarstė eilę 
reikalų. Gavus kvietimą iš 
pirm. dr. J. K. Valiūno, nutar
ta pasiųsti Altos delegaciją į 
Vliko seimą, įvykstantį gruodžio 
7-8 Bostone. Attos posėdy daly
vavo pirm. dr. K. Bobeliš, T. 
Blinstrubas, dr. K. Šidlauskas, 

kun. A.- Stašysyu. dr.į J;. Valaitis, 
dr. V. širpajtiSį fJ.; .Skoifubskas, 
V, Šimkus, E. Vilimaitė, T. Kri
zienė/E/ Smilgys, A1. Pakalniš-? 
kis, I.! Blinstrubienė, kun.) Jj. 
Prunskis.. Susirinkusieji > pasvei-? 
kino gimtadienį bešvenčiantį T. 
Blinstrubą^i j į ( ;:f . on j - i 
-“i' ui- ! 1 . s i' <- i r .<■

Amerikos lietuvių kongreso , 
knyga

} Sėkmingai praėjęs Amerikos 
lietuvių kongresas bus .atžymė
tas išleidžiant kongreso darbų 
knygą, su paskaitų ir svarbes
niųjų kalbų tekstais. Knygos pa^ 
ruošimas jau < eina iį pabaigą. 
Redaguoja Juozas Prunskis,

! 22 senatorių sveikinimas
> S. Kudirkai /

Senatorius Charles H. Percy, 
S. Kudirkos į Chicagą apsilan- 
kymo proga, atsiuntė jam sveiki
nimo telegramą 22 senatorių 
vardu. Tie senatoriai buvo pasi
rašę rezoliuciją besiekiant S. 
Kudirką išlaisvinti. Telegramoj 
šen. Percy sako: “Taip pat noriu 
pasveikinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos vadus ir narius, kurie 
taip uoliai darbavosi, kad S. Ku
dirka būtų paleistas į laisvę ir 
galėtų emigruoti. Šio laimingo į- 
vykio proga karšti sveikinimai 
Jum ir visiem dalyvavusiem 
šiame laimingame įvyky”.

S. Kudirkos žodis 
Lietuvos žmonėm

Liberty radijas ruošia medžia
gą transliacijom į Lietuvą. Regu
liarios transliaęijos prasidės 
1975 sausio mėriėsį? Tam rbfkar 
lui lapkričio 20 į juostelę įra
šytas 90 minučių pasikalbėjimas 
su Simu Kudirka. Jau anksčiau 
S. Kudirkos pasakytoji kalba 
teisme, buvusi išspausdinta va
dinamame “samizdat” (po
grindžio) leidiny Sovietų Są
jungoj, buvo ištisai rusų ir kito
mis kalbomis per Liberty radiją 
perduota Sovietų Sąjungos klau

DAINOS CHORAMS
7'1? :■ X' ;i*■ i’s.;J • •

;į- JAV; LB Krašto Valdyba išleido lietuviškų dainų rinkinį — 
. DAINOS CHORAMS.Janjeyra 61 dainą mišriam, vyrų, moterų ir 
lygių balsų chorarhs.Dainos naujos/ įvairios ir tinkąnaos įvai
raus.pajėgumo chorams, lituanistikos mokykloms ir jaunimo or
ganizacijoms;/,'/, ./• / !/riC .ii.)

ii /jžDAINŲ CHORAMS rinkinys, yra naudingas ir muzikos be- 
r simokantięms, neš daugeliui dainų yra prįdėtąs akompanimen
tas. Jįy kaip retąšios rūšies leidinį, prayąrtu visiems įsigyti arba, 

-.kaip vertingą kalėdinę dovaną, padovanoti tiek saviesiems^ tięk 
. muzika besidomintiems svetimiesiems.,: į , ;

DAINŲ CHORAMS kaina yra. žema. Bent 10 darbo knygų 
perkantiems chorams,mokyklomsir jaunimo grupėms vienos kny
gas kaina1 tik 3 dol. Kitiems>+7r 5 doį. Siūtinės knygos kaina — 6 do.l. 
Platintojams duodamai patraukli nuolaida.

Užsakymus, čekius ar “money order” galima siųsti panau
dojant šią atkarpą: ( , , į •

V. Šalčiūnas ,+Data-
418 Main St.
Delran, N. J. 08075

•oru ■■ i r zi-.

Siunčiu $.....................čekį — money order ir prašau atsiųsti
.......... darbo — siūtinių knygų .......... reikalams. . 

-h/H/ J/ sįY U !> , (grupės pavadinimas)
;; tSiųskite^hioadrę$u:; ; Z . n ■ .

•Kenuhiji/į 1'.'JĮOtl/J ■> L, . .. , ,j> »

..........................  Zip .......................................................................
JAV LB Krašto valdyba

-•«

sytojam. Liberty radijas taip pat 
pilnai informavo apie įvykius, 
liečiančius* suteikimą pilietybės 
S. Kudirkai, jo išleidimą iš ka
lėjimo ir su šeima emigravimą į 
JAV.

'Pradėję^ reguliaresnes trans
liacijas lietuvių kalba sausio ir 
vdsario { mėndsiafs^ Liberty ra
dijas nud kovo rhėnbsio kasdien 
duos 'lietuvišką pusvalandžio 
programą, Kurioj bus haūjiėnos,; 
spaudos apžvalga, žibių Ir politi
kės ’ analizė, istorinės,' kultūri
nės, žmogaus • teisių informaci
jos, specialiai atsižvelgiant į 
lietuvių' 'reikalus. Finansuo
jamas JAV kongreso paskirtomis 
šdmddiis,1 Libefty radijas ‘jau 
nuo 1953 duoda 18 kalbų 
programą Sovietų' Sąjungos 
Žmonėm. Šiertiėt jis pirmą kartą 
autorizuotas it gauna lėšų lietu
viškom' programom. Bus pra
dėtos programos estų ir latvių 
kalbomis,, kai bus gauta lėšų. 
Jau ieškoma tom programom pa
ruošti ir perteikti.tarnautojų.

į i:,'!--: j , . J ■ ■
Naujosios Zelandijos opozicijos 

’ vado žodis
< ; Naujosios Zelandijos atstovų 
rūmų opozicijos vadas R.D. 
Muldoon /atsiuntė raštą Ameri
kos Lietuvių Tarybos pirm. dr.
K. Bobeliui, pranešdamas, kad 
gavo laišką, dėkojantį už jo pa
stangas prieš neteisėtą N. Zelan
dijos veiksmą, pripažįstant Bal
tijos valstybių inkorporavimą į 
Sovietų Sąjungą. D.D. Muldoon 
dėkoja už paramą ir pažymi, 
kad su dėmesiu skaitė jam at
siųstą rezoliuciją.

i Sau pasiliko centą, kitus — 
-v Lietuvos reikalam

Prof. Br. Kaslui, pakviestam 
Su paskaita į Amerikos lietuvių 
kongresą, kelionės išlaidom bu
vo pasiųsta 201 dol. 41 et. Ke
lionė tolima — iš Wilkes Bar
te / Pa, Prof. Kasias, gavęs.Al- 
tos ii;čekį,m tas plėšas taip; .pa
skirstė: Vlikui paaukojo 7.5 dol. 
70 et., Altai 75 dol. 70 et., 
Balfui 50 dol., sau pasilikdamas 
tik vieną centą.
Džiaugiasi parama P. Amerikos 

studentam
Sėkmingai Pietų Amerikoj, 

ypač jaunimo tarpe, besidarbuo
jąs kun. H. J. Šulcas, aplankęs 
Amerikos Lietuvių Tarybos 

centrinę būstinę Chicagoje, pa
sidžiaugė, kad pavyko surasti 
per 20 stipendijų Pietų Ameri
kos lietuviam jaunuoliam tęsti 
mokslą. Savo kelionę nukreipė į 
Vokietiją, kur gavo iš vokiečių 
katalikų vyskupų ir parapijų už
tikrinimą, kad ir iš jų gaus 
stipendijų lietuviškojo jaunimo 
studijom.

JAV kongresas prieš 
Australijos žygį

Illinois atstovas JAV kongre
se F. Annunzio pasakė kalbą 
atstovų rūmuose, primindamas 
priverstinę, neteisėtą Baltijos 
valstybių okupaciją ir išreikšda
mas pasipiktinimą, kad Australi
ja ir N. Zelandija “savo oficia
liais veiksmais davė palai
minimą tiem brutaliem plėši
kiškiem veiksmam, priimdamos 
Kremliaus liniją, jog Baltijos 
valstybės yra Sovietų imperijos 
dalis, ir užmiršdamos šių hero
jiškų tautų laisvės tradicijas”. 
Pabrėždamas, kad Amerika nie
kada neturi pripažinti to netei
sėto ir barbariško Sovietų im
perializmo užkariavimo, kon- 
gresmanas Annunzio pasiūlė, 
kad Congressional Record iš
spausdintų tuo reikalu bend
rą lietuvių, estų, latvių pareiš
kimą; tai ir padaryta minėto lei
dinio Ė 5835 puslapy.

Grasinimai Jurgučio žmonai
Dažnai Altos centrinę būs

tinę aplankąs iš Lietuvos at
bėgęs Aloyzas Jurgutis pranešė, 
kad didėja represijos prieš jo 
žmoną Mariją. Kada ji padavė 
prašymą Sovietų Sąjungos pre
zidentui Podgorniui, ją išmetė 
iš darbo, grasino išmesti iš buto. 
Kaip Marija Jurgutienė telefonu 
pranešė savo vyrui, jai okupantų 
saugumas pareiškė: jeigu ji dar 
rašysianti prašymus leisti jai iš
vykti pas vyrą, ji būsianti teisia
ma ir gausianti 6 m. kalėjimo. 
Šitoks teroras ir priespauda te
galimi tik žmogaus teises min- 
džiojančioj komunistinėj dikta
tūroj, ir prieš tai visi, kas tik 
gali, turi kelti balsą.

t.i< ' /■ j ■ ; ■ ė f;C j;;, .■ į

Tęs Lietuvos išlaisvinimo 
pastangas

Gavęs Amerikos Lietuvių Ta
rybos raštą, skatinantį, kad JAV 
ir toliau tęstų nepripažinimą So
vietų Sąjungos įvykdyto Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užgrobi
mo, kongresmanas Samuel S. 
Stratton Altos vadovybei at
siuntė raštą, kuriame pareiškė, 
kad jis visada palaikė Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos laisvės ir ne
priklausomybės atstatymą, ir už
tikrina, kad ir toliau tęs tas pa
stangas.
Ieško informacijų apie Lietuvą
Centrinė Amerikos Lietuvių 

Tarybos įstaiga Chicagoj nuolat 
gauna laiškų, kuriuose prašoma 
daugiau informacijų apie Lietu
vą ir lietuvius. Daugiausia 
kreipiasi moksleiviai ir stu
dentai, bet telefonais ir raštais 
kreipiasi ir kiti asmenys. Pvz. 
paskutiniu metu J. Benius iš 
Montrealio, Kanados, paprašė 
kelių egzempliorių prof. J. Ereto 
knygos “The Forgotten Balts”, 
Sally Aquilas prašė informacijų 
apie lietuvių kultūrą ir tradici
jas, G. Šimutis ieškojo medžia
gos savo akademiniam darbui 

■ apie Lietuvą. Kiek tik galima, 
šioj srity stengiamasi patarnauti.

l,^....Talka atvykti iš Lietuvos
Dienraštis “New York Times” 

lapkr. 27 įdėjo stambią informa
ciją, kad senatorius James L. 
Buėkley, kuris lankėsi Mask
voje, susekė, jog keliolika lietu
vių, jau nuo seniau besisten
giančių išvykti pas savo artimuo
sius į užsienį, vis negali gauti 
leidimo. Šen. Buckley, gavęs jų 

^įpav^rdes, įteikė reikalavimą So
vietų' Sąjungos įstaigom, kad 
tie lietuviai būtų išleisti, nes tai 
išplaukia iš susitarimo su rusais 
sudarant prekybinę sutartį.

Šitoks ryštingas šen. Buckley 
žygis akivaizdoje nežmoniškų 
Sovietų Sąjungos suvaržymų, vi
siem lietuviam labai svarbus. 
Skatiname laiškais ir telegramo
mis dėkoti šen. Buckley. Mūsų 
dėkingumas padės, kad senato
rius Buckley ir kiti veiksmin
giau pagelbės Lietuvos žmonėm 
išvažiuoti pas savuosius. Senato
riaus adresas: Hon. James L. 
Buckley, U.S. Senate, Washing- 
ton, D.C. 20510.

Dr. J. Genys, kongresmanas C. Vanik ir Ų. Š Ulbantis.

UŽ BALTIEČIŲ EMIGRACIJĄ ‘ '

Jungtinio Baltų komiteto 
pirm. dr. J. Genys ir Edv. Šu
manas, to komiteto reikalų ve
dėjas, susitiko su Kongreso na
riu Charles Vanik (D.-Ohio) 
ir sveikino jį už siektą susita
rimą dėl emigracijos iš Sovie
tų Rusijos. Kongresmanas Va
nik pareiškė, kad emigracijos su
sitarimas lies ne tik žydus, bet 
ir Baltijos tautų žmones. Komi
tetas įteikė kongresmanui Vanik 
130 asmenų sąrašą, kur surašy
ti norį išvykti iš Pabaltijo ir 
kartu gyventi su savo giminėmis 
Amerikoj.

Lietuviai, turį giminių ar pa
žįstamų, kuriuos nori atsikviesti 
į JAV nuolatiniam apsigyve
nimui ar apsilankymui, prašomi 
raštu pranešti Amerikos Lietu
vių Tarybai, 2606 W. 63rd St.,

CAMBRIDGE, MASS.
Nekalto Prasidėjimo 
parapijos jubiliejus

Gruodžio 7 Nekalto Prasidė
jimo lietuvių parapijos klebo
nas kun. Simeonas Saulėnas ir jo 
asistentas kun. Jonas Klimas su 
visais parapiečiais švęs parapi
jos 65 metų jubiliejų. Šią šven
tę savo atsilankymu pagerbs 
vysk. Lawrence J. Riley. Vysku
pas dalyvaus 4 ir 5 vai. mišio
se šeštadienį ir bus bankete, ku
ris įvyks tą pačią dieną 6 vai. 
vak. parapinėj svetainėj.

1907 metais būrys lietuvių nu
sprendė steigti Cambridge para
piją. Tuo reikalu nuėjo pas kar
dinolą O’Connel. Rūpestis buvo 
surasti kleboną, nes anais lai
kais labai maža buvo lietuvių 
kunigų. 1909 lietuvio kunigo 
buvo pakrikštytas pirmas lietu
vis dar ne savo, bet portugalų 
bažnyčioj; jis buvo įrašytas į pa
rapijos knygas. Nors parapijos 
bažnyčia buvo baigta statyti tik 
1911, bet pirmojo lietuvio krikš
tijimas yra laikomas parapijos 
steigimo data.

Parapijos steigimo reikalą 
tvarkė pirmas jos klebonas kun. 
Juozapas Krasnickas, klebona
vęs iki 1918. Ilgiausiai klebonu 
išbuvo prel. Pranciškus Juškaitis 
(nuo 1922 iki savo mirties — 
1961). Jo laikais buvo įsteigta 
pirmoji parapinė lietuviška mo
kykla Naujojoj Anglijoj, su mo
kytojomis Nukryžiuotojo seselė
mis. Kūrėsi įvairios draugijos, 
atvyko antrosios emigracijos lie
tuviai, kurių nemažą skaičių 
Cambridge priglaudė. Vėliau 
klebonu buvo paskirtas kun. An
tanas Baltrušiūnas, per savo 
trumpą klebonavimo laiką at
naujinęs pasenusią bažnyčią, 
padaręs didelį ir pagrindinį re
montą. 1965 jis perkeltas į So. 
Bostoną Šv. Petro parapijos kle
bonu, o Cambridge buvo paskir
tas kun. Simeonas Saulėnas, ku
ris ir dabar tebeklebonauja. Di
džiausias kunigo Saulėno atlik
tas darbas tai naujosios klebo
nijos pastatymas, sudaręs nema
ža rūpesčių ir pareikalavęs daug 
energijos.

1965 metų parapijos jubiliejų 
ruošia Moterų Klubo vadovy
bė , klebonui patariant ir prižiū
rint. Tikimasi, kad parapiečiai 
mielai pagerbs savo parapiją ir

Chicago, I1L, arba Edvardui Su- 
njanui,, Joinj Baltic American 
Coipmittee, P.O. Box432, Rock- 
ville, Md., 20850. Prašom duoti 
pilnas informacijas:.yąrdus, pa: 
vardes, adresus, aųj^įų, giminys
tės ryšį ir savo adre,są.. Jei gimi
nės jau buvo Lietuvoj padavę 
prašymą išvykti ir prašymas bu
vo atmestas, prašom. pažymėti, 
kada ir kur prašyinąs buvo pa
duotas ir kada buvę,, atmestas. 
Sudaryti norinčių atvykti sąrašai 
bus perduoti atitinkamom įstai
gom. f„(- ;;

Kongreso narys Charles Vanik 
kreipėsi į Maskvos r vyriausybę 
su prašymu Mariją .Jurgutienę 
ir dukrą Dainą Jurgutytę išleisti 
iš Lietuvos ir atvykti pas vyrą 
ir tėvą Aloyzą Jurgutį į JAV.

Edvardas J. Šumanas
«. ,7> (M*

.j: ■■■: ■ •

Kun. S. Saulėnas
.■ . iidiiR ■ .' ■

jos kleboną gruodžio'7, šeštadie
nį, 6 vai. vak. Koncertinę pro
gramą atliks Birutė! Aleksaitė, 
akomponuojant V. iVasyliūnui.

Kun. Simeonas .'Saulėnas yra 
lietuvis patriotas,.kuris rūpinasi I 
savo parapijos lietuviškumu. ’ 
Jam ir jo vedamai parapijai lim ’ 
kim ilgiausių, ištvermingų ir I 
garbingų metų.

Elena Vašyliūnienė :
' • j

TALKA SIMUI

Lapkričio 23 suėjo ketveri me
tai, kaip Simas 'Kttdirka buvo 
žiauriai grąžintas rdšiškoū vergi- 
jon iš rytiiiių Amėrikbs Atlanto 
pakrančių: ‘ ' ’*Ą )b( I

Pasiaukojusių lietiYvių, latvių, 
amerikiečių dėka šiiiras' ir jo šėiL 
ma šiandien jau tose' pa
čiose pakrantėse.

Nors pastangų bitVė d^ug, bet 
išlaidok, išinokėtūš'if 'tebemoka
mos JAV LB Krašto Valdyboj, 
yra labai didelės. *9?i,!

Dar nevėlu prisidėti prie šio 
kilnaus darbo: norš'ir mažiausią 
auką — “našlės centą” — prašau 
perduoti L. B-nėsuih?ovideilce, 
R.I., apylinkei pei^’A'. Valiuškį, 
10 Anthony Rd., Balrington, R.I. 
02806; telefonas J4()l — 246- 
0363. Arba prašau'siųsti tiesiai į 
fondą šiuo adresu: ''Simas Ku
dirka ‘ Furid, AėeoūnttKo. 
153026-7/Liberty'Fėd. Sav. & 
Loan ’ Ass. Philadelphia; Pa. 
19102.

A. ValiuškiSffapylinkės
- pirmininkas

— Lietuvių diena Chicagos 
Mokslo ir pramonės muziejuj 
bus gruodžio 10. Muziejaus įvai
rių tautų kalėdinių eglučių paro-

jaus salėj speci

dpj -žymią yįetą jUŽųpSj lietuviu
kais šiaudinukais papuošta eg
lė. Restoranuose bus lietuviškų

Įgiii, o 7:30 vai. vak. muzie- 
is salėj specialią programą 

atliks jaunieji Lietuvos vyčiai. |
— Vyt. Alanto istorinio ro- 

mano “Šventaragio” an^rąs tp- 
mdš jau rišamas. Išleido ’ Vilties
|eidyjdą. Kųygos ,.Ąri§tatypa^ 
Clevėlando? visuomenei įvyfcš 
gruodžio 7 Lietuvių Nąmi^ įSaJėj. 
Į pristatymą atvyks, ir autorius. ,

— Šauliam žurnalistam 1973 
m, premijos už šaulių,jdeolųgi- 
jos ir veiklos aprašymus įteig
tos spalio 27 Chicagoj. Premįjas 
skiria šaulių spaudos ir informa
cijos skyrius. Komisiją sudarė 
pirm. P. Turūta, rašytojas B. Gra
žulis ir istorikas pedagogas J. 
Švoba. , Komisija, peržiūrėjusi 
250 straipsnių, kuriuos rašė 50 
asmenų, pirmą premiją paskyrė 
dr. K. Pautieniui, antrą Sragaus- 
kui ir trečią J. Kaunui.

— Dr. Mykolas ir Alena Dė- 
veniai įsteigė Devenių Kultū
rinį Fondą, globojamą Lietuvių 
Evangelikų Reformatų Bažny
čios Amerikoje, lietuvių kultūri
nei veiklai remti. Fondo valdy
bą sudaro: Dalia Bobelienė — 
pirmininkė, Keistutis Deve- 
nis — vicepirmininkas, Reinol- 
das Pipynė — iždininkas, Mar
garita Neimanaitė — sekretorė.

— Dr. Stasys Jankauskas, gyv. 
Toledo, Ohio, Lietuvių Veteri
narijos gydytojų d-jos 25 metų 
minėjime gruodžio 7 Chicagoj, 
Jaunimo Centro kavinėj, pada
rys pranešimą apie draugijos at
kūrimą ir jos veiklą Amerikoj.

— Dr. Česius Kūras, tVmdsor, 
Ont., Kanada, vadovaus atei
nančius porą metų Lietuvių 
Fronto Bičiulių sąjūdžio JAV ir 
Kanados centro valdybai; kiti 
valdybos nariai — vicepirm. J. 
Urbonas (Clavvson, Mich.), sekr. 
A. Vėlavičius (Warren, Mich.), 
ižd. A. Petrulis (Dearbom 
Heights, Mich.) vaidyklos narė 
socialiniam reikalam M. Pet
rulienė (Detroit, Mich.) ir valdy
bos narys biuletenio reikalam 
V. Palūnas (Akron, Ohio). Pir
mininko adresas: 3110 Califor- 
nia Avenue. Windsor, Ontario, 
Canada; sekretoriaus adresas: 
11319 Ventura Drive, Warren, 
Mich. ,48093. Centro valdyba 
buvo išrinkta korespondenciniu 
būdu spalio mėnesį. Rinkimų 
komisijai vadovavo kalifornie- 
čiai: J. Kojelis, E. Arbas ir B. 
Graužinis. Senąją centro valdy
bą sudarė: pirm. L. Valiukas, 
kiti valdybos nariai — Ž. Brin- 
kienė, L. Kulnienė, E4 Arbas, B. 
Graužinis, P.A. Raulinaitis ir J. 
Prakapas (visi kaliforniečiai),

—- Kun. Stasio Eremino ini
ciatyva Domodossolos -mieste 
netoli Šveicarijos pasienio spa
lio 19-20 įvyko Lietuvių dienos. 
Tautinnj šokių grupė, vadovau
jama Stasiulienės, buvo atvyku
si iš Šveicarijos, dainavb šveica
ras baritonas, išmokęs ir liefu- 
viškų dainų. Vietdš kapucinų 
bažnyčioj buvo pamaldos, kurias 
laikė prel. L. Tulaba.; Prieš 
pamaldas lietuviai susitiko su 
miesto burmistru. Susitikimui 
vadovavo iš Romos atvykęs’ ŠU 
Lozoraitis, Jr. Burmistras lietu
viam padėkojo1, kad ši šVeiitė pa
dėjo miesto gyventojarri' gėdaii 
pažinti Lietuvą ir dabartines jos 
kančias komunistinėj vergijoj.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: R. Brikienė, Ville St. Lau- 
rent, Canada, St. Žemaitis, 
Scranton, Pa. Užsakė kitiem:
L. I. Staškevičiai, Bronx, N.Y. — 
sūnui L. K. Staškevičiui, Keene,
N. H., A. Gugas, ĄVop^hay^ 
N, Y. — M. Laukaitis, Baypnųę; 
N.J. Sveikinam naujus sjaRytų; 
jus ir dėkojam, užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pinniem metam 
tik 8 dol. Atnaujinant prenume
ratą visiem 10 doį. njetam, ifl,;
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ŠV. KALĖDOS

ATLANTO RAJONO 
SUVAŽIAVIMAS

Iš savo ilgesio pilnos pastogės 
Tavęs ieškoti, Kristau, išeinu — 
Man sakė, kad guli sušalęs, nuogas 
Tvartely, išklotam šienu.

(L. Andriekus)

“Štai aš skelbiu jum didelį 
džiaugsmą, kuris bus visai tautai, 
kad šiandien jum gimė Dovydo 
mieste Išganytojas, kuris yra 
Kristus, Viešpats. Ir tai bus jum 
ženklas: rasite kūdikį, suvystytą 
vystyklais ir paguldytą pra
kaite” — tai žodžiai dangaus an
gelo, kuris pranešė pieme
nėliam apie Kristaus užgimimą 
Betliejaus tvartelyje. Šv. Kalė
dos mum primena, kad Dievo 
Sūnus, antras Švč. Trejybės as
muo, tampa žmogum, dangaus ir 
žemės Viešpats gimsta gyvulių 
tvartelyje. Niekas pasaulyje nėra 
taip skurdžiose sąlygose gimęs, 
kaip Dievas Kristus, pasaulio 
kūrėjas. Tuo Kristus norėjo paro
dyti savo nusižeminimą ir iškel
ti neturto dvasią. Dievas yra virš 
visko, jis virš to, kuo mes di
džiuojamės, džiaugiamės.

netaps didesni^ dėl žemiškos 
garbės, turtų. Jis 'netaps ir ma
žesnis dėl skurdo ir paprastu
mo. Šv. Paulian-s žodžiais ta
riant: “Dievas išsirinko kas pa
sauliui silpna, kad sugėdintų 
stipriuosius. Dievas išsirinko 
kas pasauliui 'negarbinga, nie- 
kintina, kad nieku paverstų tai, 
kas yra šis tas; kad nė vienas 
kūnas nesigirtų'jo’ akivaizdoje”.

Kristus gimsta'gyvuliui tvarte
lyje, tačiau Jo gimimą praneša 
pasauliui dangMis angelas. Jis 
paguldytas ėdžioje ant šieno, o 
dangaus angelų chorai gieda: 
“Garbė Dievui ankštybėse ir že
mėje ramybė geros valios žmo
nėm”.

Šv. Kalėdos 'yra ne tik Kris
taus gimtadienis^ bet ir nuolati
nis mum priminimas, kad teik
tume Dievui garbę. Teikdami 
garbę, parodytume Jam savo 
meilę, vykdydami Jo įsakymus, 
bendraudami su Juo malda ir 
sakramentais, tuo parodydami 
Jam savo gerą'*valią. Tada gali
me tikėtis Dievo-pažadėtos tai
kos ir ramybės1.-' > <

Kun. Jonas Pakalniškis

SVEIKAS, SIMAI!
lydėjome Tave į tremtį, 
Tu esi mūsų Brolis;

— mes sekėme Tavo kančios 
kelią, ir mumyse'kilo vis dides
nė neapykanta okupantui, — nes 
jie, kryžiuodami Tave, kartu kry
žiavo ir visą Tautą;

— mes džiaūgęmės 
kad Tu atgavai laisvę, — 
žinojome ir įvertinome Tavo di
dį laisvės troškimą;

— mes džiaugiamės dar la
biau, — turėdami Tave savo 
tarpe, gyvenantį laisvo žmogaus 
gyvenimą, — nes Tu parodei, 
koks brangus žodis yra LAISVE, 
ir padėjai ir mum ją dar labiau 
įvertinti;

— mes pavadinome savo sto
vyklas ir draugoves Tavo vardu, 
— nes Tu esi mum patriotizmo

Mes, lietuviai skautai-ės, svei
kiname Tave, atvykusį į mus 
visus priglaudusią laisvės šalį. 
Buvai mūsų širdyse per visus 
ketverius kančios metus, o mes, 
kiek sugebėdami ir galėdami, 
stengėmės Tau padėti:

— mes protestavome ir de
monstravome dėl Tavo žiauraus 
išdavimo, — nes Tu tapai auka 
ant Tėvynės aukuro;

— mes meldėmės ir prašėme 
Aukščiausio suteikti Tau stipry
bės, — nes tik dvasios galiū
nas galėjo pakelti tai, ką Tu pa
kėlei;

— mes didžiavomės Tavimi, 
stovinčiu mirties akivaizdoje 
ir prašančiu nepriklausomybės 
Lietuvai, — nes Tu kartojai 
mūsų visų šauksmą ir prašymą;

mintimis ir maldomis

išgirdę, 
nes visi

B.K.

Tarybos pirm. v.s. A. Saulaitis žengia su stovyklautojais į pašnekesį. Nuotr. G. Peruko

JF
■ '' y - .■ ■ ■

I

(Iš LSS JAV Atlanto Rajono Se
serijos vadovių posėdžio, įvyku
sio 1974 lapkričio 9 Kultūros 
Židinyje, New Yorke, protokolo)

Posėdyje dalyvavo 19 Atlanto 
rajono vadovių, vyriausia skau
tininke v.s. Lilė Milukienė ir, 
kaip svečiai, dešimt brolijos va
dovų ir ŠALFAS Sąjungos RSA 
vadovas Pranas Gvildys. Posėdį 
2:20 vai. p. p. atidarė rajono 
vadeivė s. Irena Jankauskienė. 
Atidarymo žodyje sesė Jankaus
kienė padėkojo New Yorko Ne
ringos tunto tuntininkei s. Ra
mutei Česnavičienei už globą, 
įteikdama jai dovanėlę. Taip pat 
buvo pasveikinta vyriausia skau- 

, tininkė v.s. Lilė Milukienė ir 
jai įteikta puokštė gėlių. Padė
kota ir rajono vadui bei kitiem 
broliam už atsilankymą.

Rajono vadeivės pranešimas 
buvo trumpas, nes ji norėjo duo
ti daugiau laiko paskirų vadovių 
pranešimam apie savo veiklą ir 
planus.

Vyriausia skautininke prane
šė apie saplio 26-27 Toronte į- 
vykusį Pirmijos suvažiavimą. 
Vienas iš svarbesnių to suva
žiavimo nutarimų buvo šis: se
sės ir broliai, išbuvę bent 3 
metus pilnais nariais ir sulau
kę 18 m. amžiaus, galės balsuo
ti vadovų ir vadovių rinkimuo
se. Taip pat nutarta įsteigti pa
pildomą skautavimo šaką Broli
jos ir Seserijos rėmuose. Suva
žiavime buvo svarstyti pagei
davimai Skautų Aide spausdinti 
kelis puslapius ir anglų kalba, 
bet nutarta Skautų Aidą palikti 

— tik lietuvišką. Pasiūlyta lietuviš
kai nekalbantiem sudaryti atski
ras skiltis, kad būtų įmanoma 
pravesti skautišką programą ir 
anglų kalba. Iš kitos pusės buvo 
suplanuota per Voice of America 
duoti jaunimo pokalbius lietu
viškai, kad okupuotoj Lietuvoj 
būtų žinoma, jog mūsų jaunimas 
dar nėra taip nutautėjęs, kaip 
tenai manoma. Tarp kitų dalykų 
buvo priliptas ir išleistas naujas 
vyr. skaučių ženklelis.

Vyr. skautininke taip pat pri
siminė, kad lapkričio 1-3 Hamil
tone įvykęs Seserijos skaučių 
sąskrydis buvo labai sėkmingas. 
Iš viso buvo 150 dalyvių, ir At
lanto rajonas buvo gausiai atsto
vaujamas. Hamiltono sesės labai 
gražiai visas priėmė ir puikiai 
pasirodė.

Jaun. skaučių vadovė s. Aldo
na Katinienė pranešė, kad šie
met Putnamo sąskrydis buvo la
bai gerai pasisekęs. Dalyvavo 57 
paukštytės, 42 vilkiukai ir 11 
vadovų. Dalyviai aplankė sene
lių prieglaudą, žaidė ir sporta
vo. Po trumpų diskusijų buvo 
nutarta, kad kitas paukštyčių 
ir vilkiukų sąskrydis taip pat 
vyks Putname 1975 gegužės 31, 
Memorial dienos savaitgalį.

Buvo iškeltas pasiūlymas pa-

ir Tėvynės meilės simbolis, mū
sų didvyris!

Tegu Visagalis ir toliau laimi
na Tave, o mum, skautam, visa
da liksi kilniu pavyzdžiu — kaip 
reikia mylėti Tėvynę. 

gaminti \ darbo marškinėlius 
paukštytėm. Sesei G. Mato- 
nienei pavesta pasitarti su daili
ninkais dėl emblemos sukū
rimo.

Skaučių skyriaus viršininkė 
s. Regina Petrutienė nusiskun
dė, kad skautės neturėjo jokių 
sąskrydžių jau kelinti metai. 
Visos vietovės buvo žadėję dary
ti iškylas atskirais vienetais, bet 
niekas, išskyrus Elizabeth, ne
darė. .Atsirado balsų, kad beveik 
visi vienetai šiokias ar tokias iš
kylas turėję. Vadovės ir toliau 
nutarė daryti atskiras arba kartu 
su kita vietove sudėtines išky
las.

Vyr. skaučių skyriaus vadovė 
sesė Auksė Budreckienė pasiū
lė padaryti bendrą visos Š. Ame
rikos vyr. skaučių ir skautų vy
čių suvažiavimą ateinančių me
tų Memorial dienos savaitgalį. 
Suradus tinkamą vietą, suva
žiavimas turėtų būti stovyklinio 
pobūdžio. Buvo pasiūlyta į su
važiavimą kviesti ir vyr. skautes 
kandidates, bet v.s. L. Milukie- 
nės nuomone jaunimas nori rim
tai tokiam suvažiavime dirbti, 
todėl reikia kviesti tiktai vyres
nius brolius ir seses.

Sporto vadovė ps. Felda Ne- 
miekienė apgailestavo, kad Wor- 
cesteiyje sudegus Maironio par
kui, pereiti^ vasarą neįvyko skau
tų sporto šventė, ir niekas kitas 
neapsiėmė ją suruošti. Sesė 
Felda pranešė, kad Maironio 
parkas jau atstatytas ir sporto 
Šventė Worcestery planuojama 
įvykdyti ateinančių metų birže
lio 28-29. Padiskutavus sporto 
šventės taisyklių pakeitimus, 
nutarta paukštyčių varžybas pa
daryti individualines, o ne pagal 
vietoves, nes kai kurios vietovės 
atsiunčia per mažai dalyvių, kad 
galėtų savo vietovei rimčiau at
stovauti. Taip pat nuspręsta ne- 
pravesti skaučių krepšinio, nes 
nepakaktų šventėj tam laiko. 
R.S. apygardos vadovo Pr. Gvil
džio buvo prašyta nerengti atei
nančių metų birželio mėnesį 
Rytų apygardoj jokių sporto pir
menybių, kad nesutrukdytų 
skautų sporto šventės. Pr. Gvil
dys sutiko prašymą išpildyti.

Tautinio lavinimo skyriaus va
dovė v. si. Antanina Bulotienė 
pranešė, kad dar vis tebeorga- 
nizuojama išvyka į Kanadą pas 
tautinės dailės menininkus 
Tamošaičius. Didžiausia kliū
tis — rasti visiem tinkamą lai
ką. Anksti pavasarį ten dar per 
šalta, o vėliau prasideda stovyk
lų bei sąskrydžių veikla ir sunku 
suorganizuoti pakankamą skai
čių išvykos dalyvių.

Toliau sekė šių metų Atlanto 
Rajono “Šventaragio” stovyklos 
viršininkės s. Reginos Petrutie- 
nės pranešimas. Stovyklavo 148 
skautės, stovykla gerai pasisekė, 
ypatingai gerai suorganizuota 
buvo skaučių paštovyklė, kur 
daug pasidarbavo jaunos va
dovės. Vyr. sk. L. Milukienė 
čia pageidavo, kad ir toliau bū
tų leista pasireikšti jaunesnėm 
vadovėm. “Šventaragio” stovyk
loj tuo atveju buvo padaryta la
bai graži pradžia.

Ateinančios vasaros rajono 
stovyklos klausimas buvo svar
biausias šio posėdžio punktas. 
Diskusijose dalyvavo ir Broli

jos atstovai. Daugumos nuomo
nė, kad, stovykloj sumaišius 
vietoves, stovyklautojai neturi 
progos parodyti, ką savo vieto
vėse išmokę. Pradingsta kompe- 
ticijos dvasia ir smunka stovyk
lautojų skautiško gyvenimo ly
gis. Vietovės rajono stovykloj 
turėtų stovyklauti atskirai, nes 
tada būtų išryškintas tobulini
mosi siekimas tarpusavio varžy
bų dvasioj. Vietovės galėtų at
skirai ruoštis patyrimo progra
mom, sumaniau įsikurti stovyk
loj ir efektingiau pasirodyti 
bendrų laužų programose. Buvo 
net pasiūlyta visiškai atsisakyti 
bendros rajono stovyklos, bet 
tam pasiūlymui pritarimo neras
ta. Posėdy nutarta daryti rajono 
stovyklą kartu vienoj vietoj, bet 
įsikurti ir dirbti paskirais viene
tais. Vietovių vadovės bus atsa
kingos už savo vienetus ir pro
gramos vykdymą. Numatyta sto-

J. AUGUSTAITYTĖ—VAIČIŪNIENĖ

ŽIEMOS BRANGENYBĖS
Žiemos tikru menu paūgtelėt išėjus,
Kai spindi deimantais namų kalva,
Susitinku su baltom skepetomis vėjus, 

j: Jose raiboji paukštė negyva.
I

Langų stiklai giedriame šaltyje parausta 
Nuo saulės užsidegusių plaukų.
O naktį drobė mėlyna, žvaigždėms atausta,

| Užtiesia ganiavas dangaus laukų.

Aš nerandu, kame sušilti basų kojų,
Bebraidančių žydroj ugny.
Kai po rausvėjančiais namų langais sustoju, 
Matau, jie trupančių gėlių pilni.

Rodiklis šalčio, springdamas juokais, vis krinta. 
Jau penkiasdešimt vienas . . .devyni!
Tuojau kliudys įbrėžtą apskričiausią šimtą,
Bet, nors ir stingdamas, judi, eini.

Kai žemiau šimto riktelia didysis niekas,
Gyvam sidabrui jau nėra kur slinkt,
Ir man iš to gražuolio šalčio viena liekas —
Brangiam vainikui perlų prisirinkt.

1961.XH.27

LINKSMU ŠVENČIU,
C C ?

SESĖS IR BROLIAI!
vykioj turėti ir bendrus užsiėmi
mus bei bendrus laužus, bet 
daugiausia remtis atskirų vieto
vių veikla.

Po diskusijų dėl rajono sto
vyklos vietos ir laiko, buvo nu
tarta stovyklą vykdyti Con- 
necticut valstijoj, kuri visiem 
prieinamiausią. Rajono vadas 
ps. Bronius Aleksandravičius 
pažadėjo iš anksto pasirūpinti 
stovyklavietės suieškojimu, i- 
dant būtų galima pasirinkti pato
gesnį stovyklavimo laiką.

Skautininke Gilanda Ma- 
tonienė papasakojo apie šiemet 
įvykusią “Unity” tarptautinę 
stovyklą. Lietuviam atstovavo 
25 skautai ir skautės, parinkti 
iš įvairių vietovių. Visi stovyk
loj gerai pasirodė ir nebuvo 
jokių drausmės problemų. Sto
vykla buvo labai įdomi. Mūsų 
skautai daug ko išmoko ir susi
pažino su kitais egzilų skau
tais ir skautėmis.

Skautininke Raminta Molienė 
prašė, kad reikėti] nusiųsti Ang- 
lijon senus skaučių unifor
minius diržus, nes ten jų negali
ma gauti. Kitos posėdžio daly
vės pasiūlė, kad čia būtų proga 
įvykdyti gerąjį darbelį, surinkus 
iš vietovių aukas, nupirkus ir pa
siuntus naujus diržus mūsų se
sėm Anglijon. Sesė Molienė pa
žadėjo per rajono vadeivę pa
skelbti apie tai “Gairėse”. Čia 
pat buvo pasiųstas aukų lapas 
Seserijos socialiniam — šalpos 
skyriui. Surinkta 36 doleriai.

Kilus kito rajono vadovių po
sėdžio klausimui, buvo nutarta 
kitą posėdį sušaukti 1975 balan
džio mėn. pradžioj. Rajono va- 
deivei pageidaujant, posėdyje 
kviečiama dalyvauti kiek galima 
daugiau Brolijos Atlanto rajono 
vadovų, nes yra labai daug 
bendrų reikalų. Rajono vadas ps. 
B. .Aleksandravičius pažadėjo 
suorganizuoti ir sušaukti šį 
bendrą vadovių ir vadovų posė
dį, kuriame bus galutinai išgvil
denti ateinančios rajono stovyk- 

■ los reikalai.

Pabaigoj rajono vadeivė sesė 
I. Jankauskienė padėkojo vi
siem posėdžio dalyviam už atsi
lankymą ir kantrybę. Buvo pada
ryta bendra visų posėdžio da
lyvių nuotrauka ir tuoj visi sku
bėjo ruoštis į Montrealio “Gin
taro” ansamblio koncertą, kurį 
skautų ir skaučių suvažiavimo 
proga buvo suruošę New Yorko 
tuntai. Posėdis užtruko 3 valan
das, dalyviai išsiskirstė pakilioj 
nuotaikoj.

s. Irena Jankauskienė
Atlanto Rajono Seserijos 

Vadeivė

v. skl. Danutė Šilbajorienė
posėdžio sekretorė

“Nusišvietę savo praeitį švie
siau matysime ir savo ateitį.”

A. Smetona

Praeitais metais jau buvo pla
čiai informuota apie skautišką 
vajų knygai “LIETUVIŠKOJI 
SKAUTIJA” išleisti. Manome, 
kad toks pranešimas vienokiu ar 
kitokiu būdu ir JUS pasiekė.

Į mūsų prašymą jau atsiliepė 
per 400 bendraminčių skautijos 
rėmėjų, tapdami minėtos knygos 
prenumeratoriais ar leidėjais — 
MECENATAIS. Tai mus visus 
džiugina ir suburia draugėn. 
Sėkmingai vajų užbaigti dar rei
kėtų bent poros šimtų prenu
meratorių. Ar nevertėtų dar šir
dingai skautiškai pagalvoti?

Knyga jau spaustuvėj baigia
ma surinkti — pavasarį ji bus 
jau prenumeratoriaus rankoj. 
Tik tų garbės prenumeratorių 
ir mecenatų pavardes galėsime 
knygoj paskelbti, kurie užsisa
kys iki š. m. pabaigos.

Užtat vajaus komitetas širdin
gai Jus pakartotinai prašo tuoj 
užsiprenumeruoti knygą “Lietu
viškoji Skautija” ir tapti mūsų 
darbo rėmėju. Kiekviena skubi 
įplauka mum brangi.

Jei jūs mus jau supratote ir 
atsiliepėte, tai dar kartą širdin
gas ačiū, o jei ne — prašy
tume užsisakyti.

Užsakymus ir aukas siųskite 
komiteto iždininkui šiuo nauju 
adresu: J. Bružas, 2932 — 44 
Beach Channel Dr., Far Rocka- 
way, N.Y. 11691.

Čekius išrašykite: “Lietu
viškoji Skautija”.

Garbės prenumeratom ir dau
giau (25 dol. plūs) aukojusiem 
prisiusime oficialius kvitus mo
kesčiam nusirašyti.

Knygos “L.S.” vajaus komitetas

-o-
RASKIME LAIKO!

— raskime laiko galvoti — 
tai jėgos šaltinis,

— raskime laiko dirbti ir mo
kytis — tai pasisekimo pa
slaptis,

— raskime laiko skaityti — 
pasisemsime išminties,

— raskime laiko atsikvėpti— 
užsitikrinsime jaunystę,

— raskime laiko būti malonūs 
ir draugiški — tai kelias į lai
mę,

— raskime laiko juoktis — 
tai sielos muzika,

— raskime laiko dalintis — 
diena per trumpa, kad būtume 
savanaudžiai!
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Sportiniai laiškai iš Europos (2)

ALPIU KALNUOSE IR
VASARA YRA SNIEGO

Kęstutis Čerkeliūnas

Philadelphia, Pa.

Tokia antraštė jokia naujiena
— kiekvienas moksleivis žino 
(ar turėtų žinoti) apie amžinai 
nubalinsiąs kalnų viršūnes Alpė
se. Bent eiliniam slidinėtojui 
antraštė reiškia šį tą daugiau
— kad ir vasarą galima įšokti 
į slides ir džiaugtis sniego platy
bėm.

Dėl to JAV rytuose per Vai
nikų dienos savaitgalį entuzias
tai ir iš tolo skuba prie Wash- 
ingtono kalno Nevv Hapshire. 
Ten Tuckerman dauba, paskuti
nė proga ir pirmomis birželio 
dienesnis rasti sniego. Jokių kel
tuvų, kitokių patogumų — reikia 
apie tris valandas kopti į kalną ir 
su savimi tempti visą mantą: 
slidesį batus ir kiek užkandos. 
Šaltinėliai savo tyru vandeniu 
gaivina, kol pasieki sniego lau
kus. Ten ir medžiai jau prany
kę, tik kai kurios uolos nepri
pažįsta-sniego ir tamsios stie
biasi baltame fone.

Nepataisomam slidininkui Al
pėse geriau. Austrijoj, Šveicari- 
joj, Italijoj bent tuzinas vietovių, 
kur ir vasarą slidininkai jaučiasi 
kaip namie.

-o-
Palikdami Vokietiją, nakvynei 

stabtelim paskutiniajame bavarų 
kaimely Oberaudorf. Kalnai čia 
pat, jie tamsiai žalia siena den
gia pietinį horizontą, o už tos 
sienos dar daugiau į padangę 
ragojasi jau baltai dažytų Kai- 
serio kalnų virtinė — tai Aust
rija.

Rytmety prasmunkant per sie- 
’ną, ir pirmasis sustojimas Kitz- 
.buehel. Dėl slidinėjimo mies
telis pasaulinio garso — fil
muose daug kartų rodytas, aust
rų slidžių žymūno Toni Sailer 
gimtinė.’ Vietovė, turi stiproką 
komercinį atspalvį, vasarotojų, 
turistų prikimštos gatvės, auto
mobiliui sunku prasispausti. Iš
geriam kavos su pyragaičiu ant 
šaligatvio nutysusioj kavinėj — 
pro šalį margas žmonių paradas. 
Betgi Kitzbuehel sezonas tik 
žiemą — vasarą nėra sąlygų 
slidinėti.

Skutam toliau — slėniuose 
prigludę kaimeliai. Kiekvieno 

“namo balkonai, langai apkaišyti 
gėlių juostomis. Gėlės sodrios, 
rasa nupraustos ir tokios vešlios, 
žėri spalvomis. Kaimeliai kvė
puoja ramaus gyvenimo ritmu.

Išsukam į šalutinį keliūkštį, 
ir mes Kaprune. Kažkaip vis
kas sukrenta į vietą — vietovė 
nedidelė, jauki ir krautuvių nėra 
gausu,, namai harmonijoj su ap- 
aplirika. Plačios pievos lipa 
aukštyn, vienur kitur ūkininko 
sodyba, laukai užraukti miškais, 
o tolumoj vilioja baltumos — 
Kitzsteihhorn kalnas su visa 
snieguota palyda.

Vietovė sena praeitimi — jau 
bronzps laikotarpy, 1500 metų 
prieš: Kristų, čia būta žmonių, 
kurie jęškojo vario. Vėliau mai
šėsi įvairios tautos, įspaudė savo 
žymę j jj.romėnai. Šiandien visa 
ta praeitis subėga į apleistą pi
lį. Nuo XX amžiaus pradžios ji 
neapgyventa, palikta gamtos va
liai. Dabar nė į vidų neįleidžia. 

Slėnyje žydi gėlės, o viršuj snieguoti kalnai ^Kaprun, į pietus 
nuo Salzburgo, Austrijoj)

Pilį juosia vandens diržas, o iš 
aptrupėjusių plyšių styro krū
mokšnis ar vieniša gėlė.

Kaprunas yra viena tokių vie
tovių, kurią ir vasarą yra ap- 
valdę slidininkai. Kalnų saulės 
išraudintais veidais jie pasirin
ko, kaip italai sakytų, vita spor- 
tiva, bet ne dolce vita . . .

Už 7 kilometrų aikštė auto
mobiliams — iš čia, trimis eta
pais, kelionė į Kitzsteinhorn 
(3204 metrai, arba 10,400 pėdų). 
Iš pradžių važiuoji ilgiausiu pa
sauly požeminiu tuneliu į kal
ną, paskui išnyri iš tamsos ir 
sėdi į vagonėlį, kuris ant lyno 
pakimba aukštybėse. Pasieki 
nuolaidžią pievą — didelis res
toranas, slidininkams patogu
mai, kitame pastate tarptautinė 
slidininkų stovykla jauniesiems. 
Prisitaisai slides ir gali pasi
rinkti vieną ar kitą trauktuvą, 
kuris užtempia dar aukščiau, o 
tada slidėmis vingiuoji žemyn.

Toje tarptautinėj slidininkų 
stovykloj lietuvių neužtikau, bet 
Stubene (netoli St. Anton, į va
karus nuo Innsbrucko) tris savai
tes rugpiūtyje praslidinėjo dr. 
Raimundo ir Reginos Ošlapų iš 
Libertyville, Illinois, sūnus Arū
nas. Kad ir augęs lygumose, 
Arūnas, dabar 18 metų amžiaus, 
pamėgo slides ir jau penktieji 
metai ant sniego. Jaunuolis į 
slidinėjimą žiūri rimtai, rodo ga
bumų slalome, pateko į ameri
kiečių jaunių grupę, kuri išvy
ko pasipraktikuoti į Europą. 
Tam pačiam Stubene treniravosi 
ir kitų lygumų gyventojai — 
Anglijos jaunių rinktinė.

O Šveicarijoj jau eilė metų 
reiškiasi slidžių instruktorė Rita 
Garbačiauskaitė, sporto Lietu
voj pradininkų Stepo ir Elenos 
Garbačiauskų duktė (tėvai gy
vena Zueriche). Rita, be kita ko, 
dar 1960 su viena šveicare vado
vavo pirmajai slidžių mokyklai 
akliesiems. Kaip Rita sako, dar
bas įdomus. Gal kai kam nuo
stabu, bet aklieji pasižymi di
desne koncentracija ir tikslumu 
(atliekant judesius), be to, dau
giau jaučia sniego bei žemės for
maciją. Slidžių sportas lavina 
lankstumą, lygsvarą, jautrumą, 
reakciją ir drąsą — visus gyvy
biniai svarbiuosius faktorius 
aklųjų būtyje. Ritos darbuotė su 
aklaisiais slidininkais susilaukė 
dėmesio šveicarų spaudoj — 
paskelbtas ne vienas reportažas.

Vasarą Ritą Garbačiauskaitę 
galima sutikti Zermatte — ji Čia 
moko slidinėti. Zermattas įdo
mus ir tuo, kad ten jokio au
tomobilio; juos reikia palikti 
pakeliui ir važiuoti traukinėliu. 
Netolies Matterhornas — jis 
dažnai apsisiautęs savo priva
taus debesėlio padrika vata. 
Matterhornas iškilęs lyg kalnų 
karalius; vieni jį vadina Alpių 
sfinksu, kitiems jis tartum gotiš
ka katedra.

Kai pakyli į Zermatto apylin
kes slidinėti, gali pasukti į kitą 
pusę ir nusileisti jau Italijoj. 
Ten, taip pat Matterhorno papė
dėj, išsidėstęs slidžių kurortas 
Cervinia.

Simas Kudirka Philadelphijos lietuvių tarpe lapkričio 13. Jo 
sutikimą suruošė Lietuvių Bendruomenė, Nuotr. V. Šalčiūno

PATERSON, N.J.
Rudens balius, kurį ruošė Šv. 

Kazimiero parapijos taryba para
pijos naudai lapkričio 17, para
pijos salėje labai gražiai praėjo. 
Publikos galėjo būti ir daugiau. 
Bet tie, kurie buvo, labai links
mai praleido vakarą, pasivaiši
no, pabendravo, smagiai pašoko, 
grojant John Lubyck instru
mentinei muzikai. Visi-parapijos 
tarybos nariai nuoširdžiai dirbo 
ir stengėsi, kad visi būtų paten
kinti. Parapijai pelno liko apie 
300 dol.

Nauja parapijos taryba. Spalio 
28 korespondenciniu būdu buvo 
išrinkta nauja Šv. Kazimiero lie
tuvių parapijos taryba. Naujoji 
parapijos taryba savo pinu ame 
posėdyje pareigomis pasiskirstė 
taip: pirm. George Yesolitis, vi- 
cepirm. Algis V. Šaulys, sekr. 
Stella De Lasky, finansų komisi
jos pirm. J. Mečioms, liturginės
— A. Masionis, katalikų akcijos
— Ralph Weiss, ekumeninės — 
V. Matusaitis, nariais liko: R. 
Čižiūnienė, Rūta Gudelienė, J. 
Misiūnas, V. Yustas. Į parapijos 
tarybą taip pat įeina du parapi
jos patikėtiniai — A. Yuškaitis ir 
Tadas Tallat-Kelpša.

Šventųjų Metų atidarymo pro
ga trijų dienų atsinaujinimo

Slidžių sporto būriai savo gi
jas audžia ne tiktai žiemą, ka
da didžioji rugiapiūte. Eilinis 
mėgėjas ir vasarą gali pratęsti 
tą malonumą, o Alpių kalnai 
tam sudaro sąlygas. Kai slėnyje 
rungty niaudamos žydi gėlės, 
žmonės vaikšto vienmarškiniai, 
maudosi ar žaidžia tenisą, aukš
tybėse skamba žieminiai akor
dai .

LAPKRIČIO
AIDAI

Straipsniai: Alf. Plateris — 
Šeima kryžkelėje; Ant. Masionis
— Dr. Alfredas Sennas; V. 
Skrupskelytė — Keturiolika 
portretų (R. Šilbajorio veika
las); Dr. V. Gidžiūnas, OFM
— Šv. Bonaventūra 700 metų 
praslinkus; Al. Pakalniškis — 
Talkos Žemaičiuose XX a. 
pradžioje.

Iš grožinės literatūros: L. Žit
kevičius — Eilėraščiai; A. 
Landsbergis —- Tikrovė super
markete (ištrauka iš romano).

Apžvalgoje: Al. — Sovietinis 
“statymas” — kryžių griovimu; 
R. Zalubas — Adolfas Jucys; 
J. V. Vaičiūnas — Laikinoji vy- 

bei susitaikymo rekolekcijas Šv. 
Kazimiero parap. bažnyčioj 
praves Tėvas Rafaelis Šakalys, 
OFM. Rekolekcijos prasidės 
penktadienį, gruodžio 6 d., 7:30 
vai. vakaro mišiomis ir pamoks
lu. Šeštadienį, gruodžio 7, yra 
Šv. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo šventė. Kadangi 
šventė įsakyta, kiekvienam kata
likui privalu išklausyti mišias. 
Tą dieną bažnyčioj bus penke- 
nos mišios su pamokslais lietu
viškai ir angliškai. Sekmadienį 
mišios ir pamokslai įprasta tvar
ką. Susikaupimo dienų pro
gramos užbaiga bus sekmadienį, 
3 vai. popiet, šventąja valanda 
— mišios, pamokslas ir palaimi
nimas Šv. Sakramentu. Šv. Me
tų idėja ir šūkiai siekia, kad 
kiekvienas katalikas pradėtų Šv. 
Metus susitaikęs su pačiu savi
mi, Viešpačiu Dievu ii' artimu 
ir visus metus stengtųsi gyventi 
taip, kad atsinaujinęs savo vidu
je būtų aktyvus Kristaus liudi
ninkas ir apaštalas šių dienų 
besiblaškančioje visuomenėje ir 
savo gyvenimu rodytų tikrąjį 
kelią į Kristų, kuris vieninte
lis yra tikrasis kelias, tikroji tie
sa ir laimingas gyvenimas. To
dėl visi parapiečiai prašomi ir 
raginami šiomis dienomis skir
ti pakankamai laiko savo dvasi
niam atsinaujinimui. Atlikę iš
pažintį ir priėmę komuniją, pra
dėkime Šv. Metus taikoje su 
Dievu, artimu ir visa krikščio
niškąja bendruomene.

Aleksas Auchius, 86 metų, mi
rė lapkričio 7. Palaidotas iš Šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčios 
lapkričio 11 Holy Sepulchre ka
pinėse, Totowa, N. J. Paliko dvi 
dukteris, sūnų ir brolį Joną, 
kuris šiuo metu serga ir yra Ve
teranų ligoninėje Fort Hamil- 
ton, N.Y.

-kvd

riausvbė ir žydai; A. C. Matu
lis — Solženicynas ir Pabalti
jo tautos.

Recenzijos: L. Bajorūnas — 
Monografija apie prof. S. Kolu
pailą; O. Mikailaitė — Švabai- 
tės antrasis patekėjimas; Aug. R. 
— Č. Obcarsko debiutas.

Šis numeris iliustruotas Lie
tuvos kryžių ir koplytėlių nuo
traukomis. Be to, šv. Bonaventū
ros portretas ir rankraščio pa
vyzdys ir kt.

Redaguoja dr. Juozas Girnius, 
27 Juliette St., Boston, Mass. 
02122, leidžia T. Pranciškonai; 
leidėjų atstovas — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM, Fran- 
ciscan Monastery, Me. 04046; 
administruoja T. Benvenutas 
Ramanauskas, OFM, 361 High
land Blvd., Brooklyn, N.Y. 
11207.

Valandėlė su Simu Kudirka
Muzikinio klubo salėj lapkri

čio 13, trečiadienį, 8 v.v. jau bu
vo tiek žmonių (apie 400), kiek 
apytikriai susirenka į Vasario 
16 minėjimus, o juk tai buvo 
darbo diena.

Pagaliau pasirodė Simas Ku
dirka ir jo šeima. Juos lydėjo 
JAV LB krašto valdybos nariai. 
Kartu atvyko ir jų globėjai dr. R. 
Paegle ir jo žmona Gražina. 
Auditorija visa sustojo, ir pra
sidėjo audringos ovacijos, kokių 
retai tenka matyti. Viduriniu 
salės taku jie artėjo į priekį, 
sveikindamiesi su arčiau stovin
čiais.

LB krašto valdybos pirminin
kas J. Gaila pradėjo iškilmin
gąją susitikimo šventę ir pa
kvietė prie garbės stalo Simą 
Kudirką, jo žmoną Genę, jo mo
tiną Mariją Šulskienę, dr. R. 
Paeglę, jo žmoną Gražiną, kun.
K. Sakalauską, LB vietos apyl. 
pirm. J. Stelmoką ir Pietinės 
N. J. apyl. pirm. V. Volertą.

Pirm. J. Gaila pasakė neil
ga, bet turiningą kalbą. Kun. K. 
Sakalauskas sukalbėjo maldą.

Scenoj pasirodė Vinco Krėvės 
lituanistinės mokyklos atstovė 
Pliuškonytė, mokyklos vardu 
gražiai pasveikino Simą ir jo šei
mą ir įteikė dovanėlę — paketė
lius, kurie turi savo istoriją. 
Daug anksčiau, dar Simui ken
čiant Sibiro vergų stovykloj, li
tuanistinės Vinco Krėvės mo
kyklos mokiniai, vadovaujant 
mokytojam, paruošė Simui pa
ketėlius. Juos nuvežė į Wa- 
shingtoną ir norėjo įteikti bolše
vikų atstovybei, kad juos per
siųstų Simui. Atstovybė nei jų, 
nei paketėlių nepriėmė. Jie grį
žo nusiminę, bet su tvirta viltim, 
kad ateis diena, kada jie galės 
tas dovanėles Simui įteikti. 
Tuos paketėlius jie saugojo ir 
laukė tos dienos . . .

Kitos dvi mergaitės brangius 
svečius apdovanojo gyvų gėlių 
puokštėmis, o Simas jas išbu
čiavo.

Simo Kudirkos žodis buvo 
jautrus, gilus, dažnai per
traukiamas vidinio susitelkimo 
ir apmąstymo. Jis padėkojo Liet. 
Bendruomenei už didelį rūpini
mąsi jo likimu. L.B-nė pirmoji 
pakėlė kovos ginklą už Simą, ir 
jo pirmasis padėkos žodis buvo 
skirtas jai. Dėkojo dr. R. Paeg- 
lei ir jo žmonai Gražinai už ne
paprastas jų pastangas jį lais
vinant ir už dabartinę jo ir šei

WORCESTER, 
MASS.
Maironio Parko pastatų oficia

lus atidarymas įvyksta gruodžio 
8 sekmadienį. 1 vai. p. p. — 
iškilmingas Amerikos ir Lietu
vos vėliavų iškėlimas; 1:15 — 
kaspino perkirpimas; 3 vai. — 
programa, kurią atliks Bostono 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama O. Ivaškienės. Po progra
mos šokiai. Gros puikus ketu
rių asmenų orkestras. Veiks ba
rai abiejose salėse. Visus skonin
gai vaišins prityrusi Maironio 
Parko šeimininkė E. Kauševi- 
čienė su padėjėjomis. Dalyvaus 
VVorcesterio ir Shrewsburio 
miestų valdžios pareigūnai bei 
kiti svečiai. Pagrindinis Mairo
nio Parko atidarymas įvyks 1975 
balandžio 4-6, po žiemos šalčių 
ir blogų orų.

Moterų Sąjungos 5-toji kuo
pa gruodžio 7, šeštadienį, po va
karinių mišių apie 6 vai. turės 
susirinkimą, o po jo kalėdinį po
būvį.

Organizacijų Tarybos valdyba 
lapkričio 12 Šv. Kazimiero para
pijos salėj turėjo savo posėdį. 
Apsvarstytas Vasario 16-osios 
minėjimo rengimas. Valdybos 
pirmininkas — A. Miner.

G. Kaneb vadovaujamas Mo
terų Sąjungos 5-osios kuopos 
choras ruošia naujų dainų reper
tuarą.

Šv. Kazimiero parapijos Moti
nų Gildą lapkričio 16 buvo suor
ganizavusi išvažiavimą į Nevv 
Yorką. Prisidėjo ir kiti norintieji 
važiuoti; buvo pilnas didžiau
sias autobusas.

J.M.

mos globą. Dėkojo ir visiem 
lietuviam, kurių vieningomis 
pastangomis jis šiandien yra 
laisvas. Perdavė linkėjimus ir 
sveikinimus nuo tų, kurie ap
vogti, apiplėšti, nužmoginti, fi
ziškai sužaloti kenčia dar Sibi
re ar tėviškėj. Jis prašė: gelbė- 
kim juos, padėkim jiem. Su giliu 
tikėjimu jis tvirtino, kad ateis 
diena, o gal ir greit, kada grįž
tančius į tėvynę sutiks ne spyg
liuotų vielų tvora, ne rusiškasis 
durtuvas, bet laisvos Lietuvos 
laisvas brolis. Reikia prašyti 
Dievą, kad tai įvyktų greičiau.

Simo Kudirkos kalboj, palydė
toj griausmingų plojimų, atsi
spindėjo gilus religingumas ir 
tvirtas pasitikėjimas Aukščiau
siojo globa.

LB krašto valdybos iždinin
kas P. Mitalas tarė trumpą žodi 
ir įteikė S. Kudirkai L. Bendruo
menės dovaną— 1500 dol. čekį.

V. Volertas perdavė Pasaulio 
Lietuvių B-nės pirmininko Br. 
Nainio sveikinimus.

Iškilminga susitikimo šventė 
buvo baigta galingai sugiedojus 
tautos himną.

Toliau buvo kavutė ir pokal
biai, bet Simas neturėjo laiko 
juose dalyvauti, nes buvo didelė 
klijentūra autografam gauti.

Aukų surinkta apie 400 dol.
Ad. G.

— Agota Šalnaitienė, 77 
metų amžiaus, Darbininko skai
tytoja, gruodžio 1 mirė Phila- 
delphijoj. Velionė turėjo 10 vai
kų. Nuliūdime- paliko sūnų ir 
dukterį Lietuvoj, vieną sūnų 
su šeima Vokietijoj, vieną sūnų 
su šeima Australijoj, du sūnus ir 
dukrą su šeimomis Philadelphi- 
joj. Palaidota gruodžio 4 iš Šv. 
Jurgio parapijos Philadelphijoj.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Metinis drabužių vajus, jun
giamas su Padėkos diena, Šv. Al
fonso parapijoj prasidėjo lapkri
čio 17. Visi parapijos nariai ragi
nami šiame drabužių rinkimo 
vajuj dalyvauti ir naudojimui 
tinkamus drabužius pristatyti į 
kleboniją. Ten jie bus sudėti į 
dėžes ir pristatyti į centrą.

Padėkos dieną, lapkričio 28, 
ketvirtadienį, 9 vai. ryto Šv. Al
fonso bažnyčioj buvo aukojamos 
iškilmingos mišios. Giedojo mo
kyklos vaikučiai. Pamokslą sakė 
kun. A. Dranginis.

Šv. Alfonso mokyklos vaikai 
gruodžio 15, sekmadienį, rengia 
Kalėdų programą mokyklos sa
lėj. Pradžia 3 v. popiet. Vaikai 
šiuo" metu rengiasi programai ir 
repetuoja šokius, dainas ir gies
mes. Visi kviečiami dalyvauti.

Kalėdinę programą rengia 
Lietuvių Postas 154 ir jų padėjė
jos gruodžio 15 Lietuvių Svetai
nės didžiojoj salėj. Vaikučiam 
bus žaidimų. Kalėdų senelis 
jiem įteiks dovanų. Suaugusiem 
bus skanių valgių ir gėrimų. Visi 
legionieriai raginami gausiai da
lyvauti, gera proga susipažinti 
su kitais posto nariais. Pradžia 
2 v. popiet.

Vajus raupsuotiem paleng
vinti sunkų gyvenimą kiekvie
nais metais daromas Šv. Alfonso 
parapijoj advento metu. To kil
naus gailestingumo darbo ini
ciatorius yra energingas Šv. Al
fonso parapijos klebonas prel. L. 
Mendelis. Ne tik parapiečiai, 
bet ir novenos maldininkai — 
įvairių tautų žmonės aukoja 
šiam kilniam tikslui. Vajus prasi
dėjo advento pirmą sekmadienį, 
gruodžio 1.

Jonas Obelinis

ROCHESTER, N.Y.
Poezijos vakaras ir 
knygos sutiktuvės

Šių metų gruodžio 7, šeštadie
nį, Rochestery (N.Y.) bus Jurgio 
Blekaičio poezijos vakaras ir 
knygos Balys Sruoga mūsų at
siminimuose sutiktuvės. Apie 
knygą ir apie patį Balį Sruogą 
kalbės taip pat Jurgis Blekaitis, 
buvęs Balio Sruogos mokinys.

Vakaro pradžia 8 valandą va
karo. Po programos kavutė ir 
artimesnis susipažinimas su 
svečiu.
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NAUJOS 
PLOKŠTELĖS

Gelbėk Mus! Philadelphijos 
Lietuviu Choras Viltis. Stereo 6 
dol.

Čia mano brangioji Tėvynė, 
Lietuviškų dainų rinkinys, įdai
nuotas Vilniaus operos solistų — 
E. Kuodžio ir J. Girijoto. Stereo 
6 dol.

Tėviškės namai, Br. Budriūno 
kūriniai ir kantata. Įdainuota 
Los Angeles, Calif. Šv. Kazimie
ro parapijos choro. Stereo 6 dol.

Clevelando vyrų okteto Nr. 2 
Stereo 6 dol.

Dieve priegloba mūs . . . To
ronto Šv. Jono parapijos religi
nės mišių, kalėdines ir Velykų 
giesmės kaina 6 dol.

Jūratė ir Kastytis, Banaičio 
opera iš 3 plokšteliu. Kaina 16 
dol.

r

Lietuva, Tėvynė mūsų, To
ronto vym kvarteto įdainuota 3 
Baltijos .tąutų himnai, lietuviš
kos dainos ir operų ištraukos. 
Stereo 6 dol.

Arijos ir dainos, Sol. B. Povi- 
lavičiaus 5 dol.

Kun. Vyt. Gorino dainos. 14 
lietuviškų dainų, paties solisto 
parašyta ir įdainuota, kaina 6 
dol.

Svajonių sūkuryje, B. Tamo
šiūnienės II-roji laida, 6 dol.

Broniaus Budriūno vyi*ų kvar
tetas (Detroite) 15 lietuviškos 
muzikos dainų. Stereo 6 dol.

O ramunėle pasakyk, B. Ta
mošiūnienės II-roji laida, 6 dol.

Persiuntimas 50 c. Darbinin
kas, 341 Highland Blvd. Brook
lyn, N. Y. 11207.

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SCHRAGER’S

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 
ŽEMIAUSIOS KAINOS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S

Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 
Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai,^Lempos, Matracai, Vieniški Baldai.

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400
Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

i

KALĖDINIAI DOVANŲ SIUNTINIAI 
į LIETUVĄ

Prieš sudarant dovanų siuntinius savo giminėm Lietuvoje, 
nepamirškime pasiųsti žemiau išvardytų prekių, kurios ypač yra ten 
naudingos ir pageidaujamos.

Stora crimplene medžiaga su ornamentais, tinka moterų 
eilutėm arba suknelėm. 1 jardas kainuoja ......................... $
Lygi crimplene medžiaga suknelėm. 1 jardas....................... $
Crimplene medžiaga su blizgučiais. 1 jardas..................... $
(Crimplene medžiagos galima siųsti iki 8 jardų viename siuntinyje). 
Geriausia vyriškai eilutei angliška medžiaga 3 1/4 jardo 
Labai gera eilutei angliška medžiaga. 3 1/4 jardo..........
Moterų paltam medžiaga, stora, vilnonė. 3 jardai. 
Minko kailis moteriškam paltui ...........................................
Nailono kailis moteriškam paltui. 3 jardai.........................
Vyriški arba moteriški užsisegami megztutai. (Cardigans). 
Vyriški nailono marškiniai.......................................................
Sulankstomi lietsargiai, labai geri.........................................
Vilnonės gėlėtos skarelės, arba Cashmilon skarelės su 

blizgučiais.

6.00
5.40
7.80

$ 7.20

Priimame užsakymus: auto mašinų, motociklų, dviračių, 
televizijos aparatų ir kt. Persiunčiame pinigus dėl tokių prekių, 
kurių iš čia negalima pasiųsti.

Taip pat siūlome pasiųsti arba įsigyti savo naudojimui “Olym- 
pia” rašomąsias mašinėles su lietuvišku šriftu.

Sudarome testamentus, administruojame nuosavybes, persiun
čiame palikimus prekėmis arba pinigais į Lietuvą arba kitas šalis.

Baltic Stores Ltd.
(Z. Juras).

421 Hackney Rd., London, E. 2. England.
Telef. 01 739 8734 or 460 2592

Kiekvieno siuntinio pristatymas garantuotas. Reikalaukite 
mūsų kainoraščių, nurodykite savo pageidavimus.

Compre Directamente 
a Manufactureros 

Corte completo, Jersey, Arnel, Lav- 
able a maquina, Blusas para panta- 
lones. Vendidos en tiendas por 

Deptos mayores desde $8 a $12

Nuestro Prec. $4 a $6 
Vendemos a usuarios por volumen 

solamente. Llame Sr. Jose Avila 

243-8230, para eita

BARRY DE’ANTO 
CONSTRUCTION INC.

40 WEST HILLS ROAD HUNTINGTON STATION, 
L.l. LIC. NO HI730621230000 CABINET

REFINISHING AND REMODELING ALSO
KITCHEN CABINETS ALL HOME ALTERATIONS

CALL (516) 427-2718

i
Į

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
ICE SKATERS & INDOOR & OUTDOOR 

ROLLER SKATES LADIES & MENS ALL SIZES 
LEVY’S 421 Market 302 652-8352

Hrs. M. W. F., 9-5 Sun. 12-5

ROOFING & CHIMNEY
Work Done at Lowest Price Ever 

Call Me For Free Estlmate At 212- 
457-7450. Ali Work Guaranteed. 
Serving Ali of L.l. and Brooklyn. 
At Least 65%. You Do Not Pay Until

You Are Completely Satisfied

Alterations Residential&Commercial 
Drop Ceilings, Metai, Wood and 

Sheet Rock Walls Paneling 
ANDERSON & OLSEN BLOG. 

CONTRACTORS
6003 7th AVĖ., BKLYN.

CALL 212 439-6005 o r 439-6006

OVEN CLEANING SERVICE 
Excellent Results Guaranteed 

Complete Job $10.00 Serving Ali of 
Queens Area Call 212 899-7680

JAMES & JACKSON 
24 Hour Service 

Oil Burner Service & Repairs 
MO2 MO4 MO6 Oil & Gas Burners 

CALL MO 2-3759 or 771-5133 
533 West 149th Street 
Basement Apt. N.Y.C.

and

B & W PROFESSIONAL 
HOUSECLEANING 

Commercial and Industrial 
Homes. 1 time or regular service,
bonded insured personnel. Leave 
your housecleaning to B&W Profes- 

. sional Housecleaners. Call: (212)471- 
į 1372
L

i
t
l

Į

i

FURNITURE REPAIR POLISHING AND STAINING 
SPECIALIZE IN REMOVING CIGARETTE BURNS 
SCARS & DENTS, SCRATCHES FROM FURNITURE 
WORK DONE IN HOMES REASONABLE MODERN 

PRICES FREE ESTIMATES 
CALL (212) 978-1410 TEDDY ADAMS

THE RING STORE
511 Main Street Ft. Lee New Jersey 

07024
Fashions in Gold West Hill Shopping 

Mali Always Free Parking 
Mon. thru Sat. 10:00-5:00 
Thurs and Fri. eve til 8

JOSEPH TORIELLO 
PAINTER 

Inside & Outside Ouality 
VVorkmanship 

108-15 49th Avė. Corona 
Call (212) 699-4518

JAMES McOUADE 
91-48 91 st Street 
VVoodhaven, N. Y. 

Carpentry — Painting 
Paneling 

Ouality VVorkmanship
Call 212 849-6187

JOSEPH BIGGS 
Floor Scraping 
Floors Scraped 

Finished Reasonable 
Instali any Flooring 
Call (212) 778-7610

i

ACTIVE DELIVERY 
SERVICE

Pickups to Airports 
Railroad Terminais 
Reasonable Rates.

Call 212-498-7797 or Dl 2-7071
Mr. Bob Nance

N & D EXTERMINATORS
TERMITE CONTROL SPECIALISTS RESIDENTIAL

— COMMERCIAL F.H.A. & V.A. INSPECTION >
45-11 48th AVĖ WOODSIDE CALL(212) 729-5100 j

________Jl
I

RUTLAND VIC. 2 ALL YEAR HOMES 
Avail. Dec. 1 May 1 on lakefront for skiing. 
snowmobiling, ice fishing. 1 accommodates 6 i 
people, another 8 people 802-773-8120; 802- ■■ 

265-8829

L
MAC’S PEŠT CONTROL 

industrial-Commercial and Homes ■ 
Termite and Pešt Control

5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y. i
Telef.: 212-756-3272

A—1 OUALITY PAINTING 
In & Out, Fully Insured, Call 

JOHN MALOUPIS
212 523-3702

Scaffold Lic N.Y.C. LICENSE 4484

SAM’S ROOFING 
Ali Types of Repairs 

Roofs-Siding-Leaders-Gutters 
Deal Directvvith Mechanic 

Phone (201) 759-7028

VIC UNDERVVATER WORLD
Fresh & Salt Water Tropical Fish, ’ 

Snakes & Lizards
2076 Highvvay 88 East 1 Mile East of 

Laurelton Circle
Bricktovvn, N.J. Phone 201 899-1920

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI
Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Kelionei ir TV užkandžiai — kumpiai, įvairiausios mėsos, lietuviška duona ir kiti produktai 
Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 9

* HASSELL AUTO BODY
COLLISION SPECIALISTS FOREIGN & DOMESTIC 

METAL & FIBRE AUTO BODY SERVICE 
EMERGENCYTOVVING 24 HOURTELE SERVICE 

į NO HASSLE WITH HASSELL
390 ROUTE 109, WEST BABYLON, L.l. 

CALL (516) 661-9690

PAINTING 
INSIDE AND OUTSIDE 

Paper Hanging Free Estimates 
Ali Work Guaranteed

Call 212-845-1959 Ask for Harry

BLEN CONTRACTING INC.
Finished Basements

Kitchens, Bathrooms Also Cement Work 
Ali Kinds of Licensed Plumbing 
Call 212 256-4541 212 256-5471 

212-331-3920

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ava. (85-88 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinvvay Street — AS 4-3210 
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

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

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-907P

GOLD & 
SILVER QUOTES

GARDEN STATĖ COIN EXCHANGE
69 MAIN ST. HACKENSACK, N.J.

IN N.J. CALL 201-487-0422
HOURS 9-7 MON.-SAT.

GENERAL CONTRACTOR
ANYWHERE IN NORTHERN N.J. OR N.Y.C. 

INTEREST RATES HIGH? DOWN PAYMENTS 
MAKE BUYING A NEW HOME IMPOSSIBLE? 
WHY NOT REMODEL OR ADD ON. NO JOB TOO 
SMALL. LOW WINTER RATES, FREE ESTIMATES.

CALL AL (201) 791-0832

E
Ali

JOHNSON & CO.
209 E. 5th Street, N.Y.C.

Kinds of Carpentry Work Cabinet 
Making Alterations Sheet Rock Call 

212 GR 3-1660 Mr. Joe Galea

JI
p.

t
t

i

JEI JOS NORITE SIŲSTI SIUNTINIŲ DOVANAS I LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA IŠTAIGA: 1776 BR0ADWAY, NEW YORK, N. Y. 10019 Tel. — 581-6590; 581-7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuvės, jose rasite Žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, INC.
Affiliated with PODAROGIFTS, INC.

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų pažymėjimams, motociklams, šaldytuvams, televizijos 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms, kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 
giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

MŪSŲ SKYRIAI
Phoenix, Ariz. 85027 — 22047 N. Black Canyon Hwy
AUentovn, Pa. — 126 Tilghman Street ................. ___________
Baltimore 31, McL —- 1900 Fleet Street ....................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue „ 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue.............
Chicago 22, Dl. — 1241 No. Ashland Avenue ...... 
Chicago, IU. 60629 — 2608 West 69 Street .............
Chicago, UI. 60609 — 1855 West 47 Street 
Cleveland 13, Ohio — 1028 Kenilworth Avenue .. 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farnringdale, N. J. — Freewood 
Hamtramck, Mich; —• 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. —• 122-126
Los Angeles 4, Calif. ~ 159 So. Vermont Avenue 
Netvark, N. J. — 378 Market Street ........................
New York 3, N. Y. — 78 Second Avenue .............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue.............
Phfladelphia 23, Pa. — 631 W. Girard Avenue ..... .
Rahwav, N. J. — 47 East Mllton Avenue .............
South Rlver, N. J. — 41 Whitehead Avenue ..........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
Trenton 10, N. J. 1152 Deutz Avenue .................
Ųtlca, N. Y. — 963 Bleeker Street . . ............ ...
Silver Springs, Md. 20910 — 961 Bonifant St.

Campau Avenue 
Acres Rt. 9 ......
Campau Avenue 
Hillside Avenue

.—E

942-8770 
. 435-1654 
. 342-4240 
. 467-6465 
. 895-0700

486-2818
925-2787
376-6755
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365-6740 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1546 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476 

587-5777

f

j SLIP COVERS VINYL SLIP COVERS MADE WiTH 
i VINA-LAST THE MOST DURABLE VINYL EVER 
,,CUSTOM PINNED IN YOUR HOME SOFT, NON- 
• YELLOWING, WONT CRACK. 10 YEAR GUARAN— 
i TEE. FREE SHOP AT HOME ALSO CARPETS,

WALL TO WALL CARPETING AND CARPET 
CLEANING.

ONE STOP DECORATORS, INC 
212-343-5564 24 Hour Service

516 775-3935

COMMAND PAINTING 
COMPANY INC.

Painting Specialists 
Serving Ali Long Island 

Residential, Interior & Exterior, Clean 
Neat Professional Work Fully Insured 
Ali Work Guaranteed Call 516-289- 

2453 or 516-399-0117

Skaityk ir platink Darbininką!

NAUJI SUVENYRAI
Lietuvos Vytis su JAV ir Lie

tuvos vėliavomis ir Lietuvos Vy
timi. 7 spalvų derinys. Lipinu- 
kas (decal) lipinamas automobi
ly iš vidaus arba išorėj. Kaina 1 
dol.

Saga (button) su lietuviška tri
spalve ir, įrašu: Kiss me, I am 
Lithuanian. Kaina 50 c.

Lietuviška trispalvė vėliavėlė 
su pastatymo kaladėle (base) — 
kaina 1.50 dol. Lietuviška ir 
JAV vėliavėlės su pastatymo ka
ladėle — kaina 2 dol.

Taip pat gaunamos Kalėdų, 
I gimimo, vardinių ir kitokių pro- 
g gų lietuviškos sveikinimo korte

lės, lietuviškos muzikos ir dainų 
plokštelės, lietuviškos knygos, 
albumai bei kiti suvenyrai. Di
desnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida.

I Gaunama Darbininko admi- 
I nistracijoj, 341 Highland Blvd., 
? Brooklyn, N. Y. 11207.

DEXTER PARK
PHARMACY I|hI

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\EnUE

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

WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

TAKE YOUR GROUP ON A HIGH 
ADVENTURE TOUR—

I present a 1 hour leeture on: Discovering the 
Story Book Islands of Martha’s Vineyard and 

*Chappaquiddick. See Scenlc Island Beauty — 
Ouaint Vlllages, Historic Points — scenes of 
Movie “Jaws” Travel U.S. Reasonable fee and 
expenses. Contact:

Mr. Alan D. Duckvvorth
!• Chappaquiddick Island, P. O. Box 549

Edgartovvn, Mass. 02539
Tel. 1-627-5061

' LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko

las su žemu procentu, moka dividendus apsidraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 

į Telef. Ml 7-6637.

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pasinau
doti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y. 11208 
(tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

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

r *

I

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

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

VADOVAUJA V. VOEZ.H7NAS

(212) 441-6947

Litas Travel Service,

j

87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418
VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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Giedamas Lietuvos himnas A. Simučio pagerbime. Garbės stalo nariai iš k.: Tėv. P. Balta
kis, OFM, O. Ozolins, p. Valiūnienė, V. Sevrukas, dr. K. J. Valiūnas, p. Simutienė, A. Simu
tis, R. Budrienė, prel. T. Balkonas, dr. P. Vileišis, p. Vakselienė, A. Vakselis. Trūksta 
R. Kezio. Nuotr. Charles Binkius

6-.1
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PAGERBĖM ANICETĄ SIMUTĮ
New Yorko lietuvių mylimas 

ir gerbiamas Lietuvos generali
nis konsulas Anicetas Simutis 
šiemet sulaukė 65 metų am
žiaus. Jam pagerbti buvo suda
rytas lietuvių organizacijų bend
ras ruošos komitetas. Per eilę 
posėdžių svarstytos pagerbimo 
detalės. Lapkričio 23 tas pager
bimas įvyko Kultūros Židinio di
džiojoj salėj.

Susirinkę arti 250 svečių su
giedojo JAV ir Lietuvos him
nus. Trumpai pasveikinęs rengi
mo komiteto pirmininkas 
Aleksandras Vakselis programai 
vadovauti pakvietė Romą Kezį.

Pagrindinę trumpą ir sklan
džią kalbą pasakė dr. Petras Vi
leišis iš Waterbury, Conn. Vik
riai peržvelgė virš 40 metų, kon
sulo praleistų diplomatinėj tar
nyboj, ginant Lietuvos teises.

Sugiedojus Ilgiausių metų ir 
išgėrus šampaną, vedėjas pri

statė garbės stalo svečius. Pra
dedant iš kairės, prie garbės sta
lo susėdo Tėv. P.
OFM, O. Ozolins — latvių at
stovė, p. Valiūnienė, Vaclovas 
Sevrukas, Vliko pirm. dr. K. J. 
Valiūnas, Lietuvos gen. konsu
las A. Simutis su ponia, R. Bud
rienė, prel. J. Balkonas, P.A., 
dr. P. Vileišis, rengimo komite
to pirm. A. Vakselis su ponia, 
R. Kezys.

Sveikinimus pradėjo New 
Yorko vyrų choras Perkūnas, va
dovaujamas Vyt. Strolios. Šio 
choro kūmas kaip tik yra A. Si
mutis.

Choras padainavo “Dainą, 
dainą” — J. Gaidelio, “Užau
go berželis” — liaudies daina, 
harm. Juozo Strolios, “Keturi 
vežimo ratai” — Juozo Strolios, 
Brahmso valsas, “Šaltyšius” —

Baltakis,

Nepailstamam Lietuvos laisvės kovoto
jui, rašytojui, žurnalistui laureatui, ilgame
čiu! Darbininko redaktoriui

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI 

mirus, dukrą Marytę ir artimuosius nuošir
džiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Darbininko leidėjai pranciškonai, 
Darbininko redakcijos, administracijos 
ir pranciškonų spaustuvės personalas

Lietuvių Katalikų Akademijos nariui moksli
ninkui, literatūros kritikui ir literatūros istori
kui, žurnalistui laureatui

A.A.
PROF. JUOZUI BRAZAIČIUI

mirus, giminėm ir draugam gilią užuojautą 
reiškia ir kartu liūdi

Liet. Kat. Mokslo Akademijos
New Yorko Židinys

A.A.
PULCHERIJAI RĖKLAITIENEI 
mirus, jos vyrui pulkininkui ANTANUI, dukrai 
VIDAI JURKUVIENEI, žentui PAULIUI, dukrai
tei DAINAI, sūnui VYTAUTUI, marčiai RIM- 
GAILEI PAULIONYTEI ir vaikaičiams — VIDU
TEI, ELENUTEI ir PAULIUKUI, vyro broliui gen. 
MYKOLUI RĖKLAIČIUI ir kitiems giminėms 
nuoširdžią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Jadvyga ir Adolfas Šimkai
(Šimkevičiai)

A.A.

P. RĖKLAITIENEI

palikus savo mylimus vyrą Antaną, dukrą Vidą, sūnų 
Vytautą, juos ir jų gimines giliai užjaučia

Elena, Snieguolė, Justinas
Liau kai

Mirus
VLADUI CHLAMAUSKUI,

jo likusią šeimą — žmoną Broni slavą Chlamauskienę 
ir sūnų Raimondą giliai užjaučia ir su jais kartu liūdi

Ingeievičių, Kudžmų ir Vygantų šeimos

Darbininko spaudos reikalam 
aukojo: B. Jankauskas, MD., St. 
Salanga, N.Y., P. ir J. Jurkuvė- 
nai, Brooklyn, N.Y., L.M.K.F. 
Klubas Hartford, Conn. 10 dol., 
Lietuvių Tautinės Sąjungos sky
rius Baltimore, Md. 15 dol., K. 
Degutis, Linden, N.J. 12 dol., P. 
Žilionis, N.Y.City 10 dol., E. Ju
revičiūtė, Linden, N.J. 10 dol. 
Visiem spaudos rėmėjam dėkoja 
Darbininko administracija.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skaity
tojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Anksčiau prisiuntusieji 
bus laiku patalpinti laikraštyje. 
Prašom kartu su auka pridėti ir 
sveikinimo tekstą, kuris bus pa
talpintas Darbininke. Taip pat , 
vietoj kalėdinių atvirukų siunti-

nėjimo galite aukoti Kultūros 
Židiniui išlaikyti. Tai su sveiki
nimu irgi bus paskelbta Darbi
ninke.

ANTANAS VAINIUS

Jau dešimties metų mirties sukaktis, kaip neteko
me taip mylimo ir niekad neužmirštamo sūnaus ir bro
lio, nenuilstamo darbuotojo lietuviškose organizacijo
se ir stovyklose su jaunimu. Už jo sielą Šv. Mišios bus 
aukojamos Kultūros Židiny 1974 gruodžio 8, sekma
dienį, 11 vai.; Apreiškimo parapijos bažnyčioj Brook- 
lyne gruodžio 30 d., 9 vai. ryto; Kennebbunkporte, 
Maine, ir kun. K. Trimako Chicagoj.

Draugai ir pažįstami savo maldose prašomi pri
siminti Antaną, kurio gyvenime meilė jaunimui buvo 
jo darbo tikslas.

Nuliūdę mama, broliai ir giminės

liaudies daina, harm. J. Gai- 
delio.

Kun. P. Bulovui sukalbėjus 
maldą, pradėta vakarienė.

Pristatyti tolimesni svečiai: dr. 
K. Ambrozaitis iš Ghicagos ir O. 
Barauskienė iš Los Angeles.

Senatorius M. Knorr iškėlė 
baltiečių darbštumą ir pareigin
gumą: nėra baltiečių “welfare” 
šelpiamųjų sąrašuose, nėra jų 
dezertyrų ir kariuomenės kvieti
mų degintojų sąrašuose. Tai pa
vyzdingi Amerikos gyvenimo 
nariai.

Pabaltiečių moterų sąjungos 
vardu sveikino latvė, šių metų 
pirmininkė, O. Ozolins.

Vliko pirm. dr. K. J. Valiū
nas savo sveikinime iškėlė ir 
Vaclovą Sevruką, kurs, tęs
damas bado streiką dėl religi
jos persekiojimo Lietuvoj, pra
sėdėjo vakarą prie tuščios lėkš
tės.

Lietuvių pranciškonų vie
nuolyno viršininkas Tėv. Pau
lius Baltakis, OFM, savo sveiki
nime gretino pranciškonų ordi
no veiklą pagoniškoj ir nepri
klausomoj Lietuvoj su pačios 
Lietuvos kilimu ir nepriklauso
mybės atgavimu.

Raštu sulaukta virš 60 sveiki
nimų. R. Kezys perskaitė tik 
sveikintojų vardus ir atstovauja
mas organizacijas.

Sveikinimus užbaigė New 
Yorko tautinių šokių grupė, va
dovaujama Jadvygos Matulai
tienės. Šokiam akomponavo 
Antanas Razgaitis. Šokėjai pašo
ko Blezdingėlę, Gyvatarą, Blez- 
dinginį jonkelį, Sadutę ir Su
batėlę.

Buvo pristatyti Salėj esą 
konsulo Simučio draugai iš Tel
šių gimnazijos trečios klasės: 
Stasys Gudas, kun. Antanas 
Račkauskas, dail. Česlovas Janu- 
šas.

Perėmus programos vadovavi
mą A. Vakseliui, buvo įneštos 
Lietuvos ir organizacijų vėlia
vos. Čia buvo oficialių dovanų 
įteikimo momentas. Dr. J. Ka
zickas konsului įtęikė Šaulių 
Sąjungos žvaigždę, o Simo Ku
dirkos šaulių kuopos pirm. 
Kumpikas perskaitė centro val
dybos nutarimą. Šia proga kon
sului įteiktas ir Lietuvių Skautų 
Sąjungos aukščiausias Padėkos 
ordinas (nutartas jubiliejinėj sto
vykloj). Rengimo komiteto var
du J. Gerdvilienė įteikė medi
nę skulptūrą, o p. Jurevičiūtė 
p. Simutienei įteikė savo darbo 
lietuvišką lėlę.

Lietuvos generalinis konsulas

ŽINIOS.

Mišios už kenčiančią Lietuvą 
per televiziją bus gruodžio 15, 
sekmadienį, 9:15 r. per Bostono 
televizijos kanalą — WNAC TV 
7 iš 7 studijos, Government 
Center, kampas Sudbury ir 
Cambridgę Str. Programą už
prašė Lietuvos vyčių N. Angli
jos apskritis per savo dvasios 
vadą kun. Albiną Janiūną. Mišių 
laikyti pakviestas kun. Petras 
Šakalis, Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas Brocktone. Pakviestas 
ir tos parapijos choras, kuriam 
vadovauja kompozitorius Julius 
Gaidelis. Mišios prasidės 9:15 
ir tęsis iki 10 vai.

Ši televizijos programa pa
siekia visas lietuvių kolonijas, 
Mass., N. Hampshire, Maine 
valstybes ir daugelį vietų Rho- 

. de Island, Conn. ir New Yor
ko valstybės dalį. Liet, vyčių 
apskrities pirmininkas Al
bertas Jaritis kviečia visus Lie
tuvos vyčius dalyvauti mišiose ir 
ateiti pusvalandį anksčiau prieš 
mišias. Po mišių bus užkan
džių.

Anicetas Simutis savo ilges
niame padėkos žody peržvelgė 
nepriklausomoj Lietuvoj pradė
tus mokslo žingsnius. Augęs ir 
brendęs vos nepriklausomy
bę atgavusioj Lietuvoj, turėjo 
progos džiaugtis galimybe eiti 
aukštuosius mokslus savo kalba 
savam krašte. Didelis džiaugs
mas, kad šis minėjimas buvo 
surengtas vieningų New Yorko 
lietuvių pastangomis.

Po konsulo kalbos svečiai dar 
turėjo progos pasišokti ir pasi
vaišinti. Vaišes parengė E. Mic- 
keliūnienė.

Kiekvienam svečiui buvo į- 
teikta suvenyrinė programa su 
rengimo komiteto sveikinimu, 
A. Simučio trumpa biografija, 
rengimo komiteto ir atstovauja
mų organizacijų sąrašais. Tarp 
rengėjų organizacijų praleistos 
šios: N.Y. vyrų choras Perkū
nas, L.Š.S.T. Simo Kudirkos kuo
pa, N.Y. tautinių šokių grupė, 
LB Maspetho apylinkė.

Salė buvo išpuošta dail. 
Česlovo Janušo dekoracijomis. 
Salės galinę sieną dengė didžiu
lė vėliava su Vytimi. Tai Mote
rų Vienybės dovana.

Užprenumeruok Darbininką 
savo draugam gimtadienių, 
vardinių irkitų švenčių proga.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
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Kalėdų dovanoms išleidžiama daug pinigų mažaverčiams daiktams, >• 
o kodėl nepasirinkti niekada savo vertės neprarandančių dovanų? J;
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LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA, 36 tomai (šios dienos 
vertė apie $600.00) parduodama tik už ...........................
VINCO KRĖVĖS RAŠTAI, 6 tomai (šios dienos vertė 
apie $60.00) parduodama tik už ......................................
MŪSŲ LIETUVA, 4 tomai (šios dienos vertė $100.00) 
parduodama tik už .................................................................
ENCYCLOPEDIA LITUANICA (Lituanistinė Enciklo
pedija anglų kalba), 6 tomai (šios dienos vertė $200.00) 
parduodama tik už ............................................................... >120.00

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA
395 W. Broadvvay, P. O. Box 95, So. Boston, Mass. 02127, U. S. A. 
Telefonai: darbo metu (617) 268-7730, vakarais (617) 282-2759

$299.00
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PRASMINGA KALĖDŲ DOVANA

Tai Lietuvių Fondo išleisti Lietuvos 3-jų prezidentų 
ir karaliaus Mindaugo medaliai. Kai šiandien yra viskas 
labai pabrangę, medalius galite gauti sena kaina, būtent: 
3-jų prezidentų — S 10.00 ir Mindaugo — $12.50. Meda
lių dėžutė — $2.50. Užsakant paštu, pridėti 75 c. 
pašto išlaidoms. Adr.: L. F., 2422 W. Marųuette Rd., 
Chicago, III. 60629.

I

I

Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadvvay, Sou+h Boston Massačhusetts 
"Kur dūkstančiai' taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBAED, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regulai* a/c — % • 1 year Term Deposit - 5% %
• Special Notice a/c — 51/, • 2 year Term Deposit — 6%

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

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, deda- 

įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207

Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams

Vardas ir pavardė
...

Adresas
...

DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik 
$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.

t _
ii■
ii

Siunčiu už prenumeratą $. 
Už kalendorių $
Spaudai paremti $
Siunčiu skolą už 1973-4 m. $

P.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą 
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio, 
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM. I
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DARBININKAS
NEW

YORKE >

Redakcija ....... (212)
Administr. ..... (212)
Spaustuvė  (212)
Vienuolynas .. (212)
K. Ž. salė   212)

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje — šį sekmadienį, gruo
džio 8 d., 11 vai. Mišios bus 
laikomos ir pamaldose prisimin
tas prieš 10 metų tragiškai žuvęs 
Antanas Vainius, Jr. Pamaldų 
pravedimu rūpinasi K.Ž.A.K. jau
nimo sekcija; vaišėmis — ateiti
ninkai. Išpažinčių klausoma lai
ke pamaldų. Visas jaunimas ma
loniai kviečiamas atsilankyti.

Spaudos konferencija su Vac
lovu Sevruku įvyko gruodžio 
2 d. 11 vai. Biltmore viešbuty
je, prie Grand Centrai stoties 
Manhattane. Konferencijai va
dovavo Romas Kezys. Kaip bu
vo skelbta, Vaclovas Sevrukas 
yra paskelbęs mėnesio bado 
streiką, kurį pradėjo lapkričio 
12 Romoje. Lapkričio 14 jis imi
gravo į Jungtines Amerikos 
Valstybes ir savo bado streiką 
toliau tęsia. Bado streiką baigia 
gruodžio 10, tą dieną, kai buvo 
paskelbtos žmogaus teisių dek
laracijos, kurias dabar paneigė 
Sovietų Sąjunga. Apie jo streiką 
jau parašė ir Amerikos spau
da. Buvo žinia The National 
Catholic Register gruodžio 1 
laidoje ir taip pat buvo įdėta 
nuotrauka Long Island Press 
lapkričio 29 numeryje. (Plačiau 
apie, šią konferenciją kitam Dar
bininko numeryje.)

Jaunimui mišios bus auko
jamos Kultūros Židiny gruodžio 
8, sekmadienį, 11 vai. Po pamal
dų vaišėmis rūpinasi ateiti
ninkai. Bus galima įsigyti namie 
keptų pyragų.

Liet. Rašytojų Draugijos N.Y. 
ir N.J. apylinkėje gyvenančių 
narių susirinkimas įvyks gruo
džio 14 d. 4:30 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Draugijos valdy
ba nuoširdžiai prašo visus narius 
dalyvauti.

Šventųjų Metų proga koncer
tas įvyko gruodžio 1 Kultūros 
Židinyje. Apie šventųjų metų 
prasmę kalbėjo mokytojas Anta
nas Masionis, apie jų religinę 
prasmę kun. V. Pikturna. Kon
certinėje programoje dalyvavo 
solistė Audronė Simonaitytė iš 
Chicagos, klarnetistas Viktoras 
Prižgintas iš New Jersey. Jiem 
abiem akomponavo Albinas 
Prižgintas. Taip pat dalyvavo 
ir vyrų sekstetas iš Bostono. 
Sekstetui vadovauja kompozi
torius Julius Gaidelis. Publikos 
buvo pilna salė. (Plačiau kita
me Darbininko numeryje).

Gera proga apsigyventi netoli 
Kultūros Židinio. Parduodamas 
trijų šeimų, dviejų aukštų mūri
nis namas ramioje gatvėje, tiktai 
trys blokai nuo Kultūros Židi
nio. Įrengtas skiepas, alyvos ap
šildymas ir daug extra. Pirmame 
aukšte — savininko butas iš 6 
kambarių. Antrame aukšte du 
butai: 3 ir 4 kambariai. Dėl in
formacijų „ir apžiūrėjimo skam
binti kasdiena po 6 valandos va
karo. Tel.: 212-MI 7-9698. Kalba 
tik angliškai.

827-1352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Ateitininkų šeimos šventė, 
rengiama moksleivių ateitinin
kų, įvyks 1975 sausio 11, šešta
dienį, 7 vai. vak. Kultūros Ži
diny. Programą atliks patys 
moksleiviai ateitininkai. Pasi
reikš su savo kūryba. Po to vai
šės, linksmavakaris, šokiai ir 
žaidimai.

Moksleivių ateitininkų bend
ras susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, gruodžio 8, tuoj po jau
nimo mišių Kultūros Židiny. Vi
sas jaunimas kviečiamas daly
vauti .

Tradicinis Užgavėnių kaukių 
balius, rengiamas New Yorko 
ateitininkų, įvyks Kultūros Židi
ny 1975 vasario 11.

Stasio Pilkos, dramos akto
riaus, rečitalis bus šį sekmadie
nį, gruodžio 8 d., 4 v. popiet 
Kultūros Židinyje. Svečias yra 
vienas iš seniausių mūsų teat
ralų, jis paskaitys iš lietuviš
kos poezijos ii’ atliks eilę mono
logų iš vaidintų veikalų. Dra
mos aktorius Vitalis Žukauskas 
padarys pranešimą apie jo veik
lą. Bus pademonstruota ir skaid
rių iš svečio teatrinės veiklos. 
Po programos kavutė. Atskiri pa
kvietimai nesiuntinėjami. Visi 
kviečiami atsilankyti ir tuo pa
gerbti mūsų nusipelniusį akto
rių.

Poetas Jonas Aistis bus pa- 
bergtas ir prisimintas gruodžio 
14, šeštadienį 7 v.v. Kultūros Ži
dinyje. Apie jį kalbės rašytojas 
Antanas Vaičiulaitis, jo poeziją 
skaitys dramos aktorius Henri
kas Kačinskas. Bus pademonst
ruota poeto įrašyta garsinė juos
ta. Visi kviečiami prisiminti šį 
didį poetą, kuris gana ilgai gyve
no New Yorke, ir atsilankyti jo 
pagerbime. Šį vakarą rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
New Yorke lapkričio 30, šešta
dienį, surengė savo vakarą su 
Simu. Vakare dalyvavo visa 
Kudirkų šeima, pasakyta sveiki
nimo kalbų, įteikta dovanų. Šau
lių centro valdyba įteikė 1000 
dol., Kudirkos šaulių kuopa 300 
dol., buvo ir pavienių aukų. 
(Plačiau kitame Darbininko nu
meryje.)

Su Ona Kanaukiene atsisvei
kinta gruodžio 1 Apreiškimo pa
rapijos salėj. Nuotaikingą pobū
vį surengė jos draugės, pažįs
tami ir Apreiškimo parapijos 
bingo žaidėjai bei choras. Atsi
sveikinime dalyvavo ir žodį tarė 
kun. P. Raugalas, dr. V. Ingele- 
vičius, P. Starkienė ir kiti. Visi 
sugiedojo “Ilgiausių metų” ir 
palinkėjo sėkmės Chicagoj, į ku
rią išvyko gruodžio 4.

Parduodamas namas. 4 kam
bariai, antrame aukšte yra vietos 
dviem kambariam, arti mokyk
los, bažnyčios, didelės upės, 
ramioj vietoj. Duosiu paskolą 
žemesniais procentais nei ban
kas. Miesto įrengimai. Kaina — 
32,500 dol. Kreiptis tel. (201) 
247-2295.

Vyr. skaučių židinio Vilijos 
susirinkimas bus gruodžio 9, 
pirmadienį, 7:30 v.v. pas Danu
tę Birutienę, 28 Ashford St., 
Brooklyne. Visos židinietės pra
šomos dalyvauti.

Rožė Mainelytė išvyko atosto
gų nuo lapkričio 28 iki gruodžio 
9 į Barbados salą Karibų jūroje.

Knyga apie dr. Praną Pada- 
lį spausdinama pranciškonų 
spaustuvėje Brooklyne. Knygos 
autorius prof. J. Brazaitis, surin
kęs prisiminimus iš įvairių dr. 
Pr. Padalio draugų, tuos prisi
minimus suredagavo, sutelkęs 
taip pat ir nuotraukų. Knyga jau 
yra aluminijaus plokštėse, belie
ka tik atspausdinti.

Prel. J. Karalius, uolus lietu
viškų knygų mecenatas, paauko
jo 100 dol. Simo Kudirkos šau
lių kuopos leidžiamai knygai 
Elenos Juciūtės — “Pėdos mir
ties zonoje” išleisti. Knyga jau 
visai baigiama spausdinti pran
ciškonų spaustuvėje.

Dr. Juozas Kazickas, šaulys, 
Simo Kudirkos šaulių kuopos 
vėliavos krikšto tėvas, paaukojo 
250 dol. kuopos leidžiamai kny
gai Elenos Juciūtės “Pėdos mir
ties zonoje”. Leidėjai nuošir
džiai dėkoja dr. Kazickui ir prel. 
J. Karaliui, kurie taip greit ir 
jautriai atsiliepė į leidėjų prašy
mą paremti knygos išleidimą. 
Knyga jau visai baigiama spaus
dinti, tuoj bus įrišama ir siunti
nėjama užsiprenumeravusiem. 
Knygoje aprašoma kalinių gyve
nimas Sibire.

Prof. Juozui Brazaičiui, neuž
mirštamam mokytojui, mirus, 
vietoj gėlių prie jo karsto, Ve
lioniui atminti skiria auką Dar
bininko laikraščiui jo buvusi 
mokinė.

M. Bulvičienė, Ne\v Yorke 
dirbusi LB, Birutiečių ir kitose 
organizacijose, išsikelia į Ka
nadą. Jos naujas adresas: High 
Park Gardens, 22 Oakmount 
Road, Apt. 807, Toronto, Ont., 
Canada.

Katalikių Moterų Sąjungos 24 
kuopa gruodžio 8 ruošia kuopos 
metinę šventę tokia tvarka: 11 
vai. mišios ir bendra komunija 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčioj. Po mišių tos pačios 
parapijos salėj vaišės ir trumpas 
kuopos metinis susirinkimas. 
Prieš mišias narės susirenka 
bažnyčios prieangyje ir organi
zuotai su vėliava įeina į bažny
čią. Turinčios pasiima sąjungos 
ženklelius.

Išnuomojamas kambarys 103 
South 4th Street, Brooklyn, N.Y. 
Skambinti po 12 vai. dienos EV 
4-2679.

Parduodamas 2 šeimų namas, 
5 ir 4 kambarių butai. Kaina pri
einama, mūrinis 2 automobilių 
garažas, gražus rajonas, įrengtas 
rūsys. Skambinti FA 7-3455.

Huntington Sta. L.I. Išnuo
mojamas privatus namas su ne
mažu daržu. Graži aplinka. In
formacijai skambinti tel. 441- 
7222.

Gražioje vietoje par
duodamas apartamentas iš 4 
kambarių labai prieinama kaina. 
Teirautis tel. GE 8-4243.

Išnuomojamas mebliuotas 
kambarys su patogumais. Skam
binti O L 8-6320.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas Cypress Hills rajone už 
prieinamą kainą nuo gruodžio 1. 
Teirautis vakarais nuo 5 iki 8 
v.v. tel. 296-3631

Stasys Pilka generolo Ged
gaudo vaidmenyje A. Vie
nuolio veikale “1831 me
tai.” Aktorius atvyksta į New 
Yorką, ir čia gruodžio 8 d. 
4 v. popiet Kultūros Židiny
je bus jo literatūros rečitalis.

Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos minėjimas ruošia
mas sausio 12, sekmadienį, 1 
vai., ekumeninėm pamaldom. 
Ruošia Mažosios Lietuvos Drau
gija su kitom organizacijom.

Sofija Pagrandienė, ilgesnį 
laiką gyvenusi New Yorke, iš 
Arizonos atvykusi aplankė Ku
likauskus, Ozone Park, bei kitus 
pažįstamus, lankėsi Darbininko 
administracijoj, užsisakė Darbi
ninką ir vėl išvyko pastoviai gy
venti į Sun City , Arizona. Drau
gai bei pažįstami linki jai sėk
mės.

Simas Kudirka dėkoja New 
Yorko lietuviam už jam sureng
tą įspūdingą priėmimą ir už su
aukotas dovanas — viso 7,084 
dol. Aukotojų sąrašas skelbia
mas kitame Darbininko nume
ryje.

Vietoj plokštelių — įrašytos 
juostelės, “Dainuojame su Rū
ta” ir “Lietuvos aidai”, Ch. Dau
baro, 8 track tapė gaunama Dar
bininko administracijoj. Kaina 
po 6 dol.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais mo
tyvais su lietuviškais pasveikini
mais su persiuntimu 1.50 dol., 
arba 10 spalvotų kortelių kito
kios rūšies 2.50 dol. Prašom lai
ku užsisakyti, kad laiku galėtu
mėt išsiųsti. Darbininko admi
nistracija, 341 Highland Blvd., 
Brooklyn, N.Y. 11207.

r

SKRENDAME VISI KARTU Į EUROPĄ!
i

1975 birželio 19-liepos 4 yra rengiama JAV ir Kanados lietuvių ekskursija Į Europą. 
Bus aplankyta Vokietija, Šveicarija ir Italija.

Kelionė yra turtinga ir įdomi. Kadangi tikimasi didelio keliautojų skaičiaus, tad 
ir kaina yra žema — 789 dol. asmeniui skrendant iš New Yorko (gyvenant dviem 
kambaryje). Kaina įskaito viską: kelionė lėktuvais ir autobusais, viešbučiai visam laikui, 
pervežimai iš aerodromų į viešbučius ir atgal, įdomiųjų vietų lankymas visuose į 

; kraštuose, pusryčiai ir pietūs kiekvieną dieną, patarnavimo mokesčiai ir taksai, angliš- į 
kai arba lietuviškai kalbą kelionės palydovai ir vadovai, bagažų pernešimai, visos 
kelionės suplanavimas ir dokumentų paruošimas.

Šią kelionę organizuoja Pasaulio Lietuvių Katalikų Bendrija ir Kunigų Vienybė. 
Techniškus kelionės reikalus tvarko Kelionių agentūra “Vytis” — 2129 Knapp St. 
Brooklyn, N.Y. 11229. Tel. (212) 769-3300. Dėl platesnių informacijų kreiptis į šią 
agentūrą.

KARIUOMENĖS 

ŠVENTĖJE
į Lapkričio 24 buvo prisimin
ta Lietuvos kariuomenė. Ramo- 
vėnai, savanoriai kūrėjai, biru- 
tietės ir šauliai rengė šį tradi
cinės šventės minėjimą, buvo 
iškilmingos pamaldos Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje. 
Mišias koncelebravo kleb. kun.
P. Raugalas, kun. A. Račkauskas, 
kun. S. Raila. Giedojo Ap
reiškimo parapijos choras, di
riguojamas Algirdo Kačanausko. 
Pamokslą pasakė kun. A. Rač
kauskas. Organizacijos dalyva
vo su vėliavomis.

Tuoj po pamaldų pereita į

VLIKO SEIMAS IR 
KUDIRKA BOSTONE

Bostono ir apylinkių lietu
viam yra garbė, kad šių metų 
Vliko seimas vyksta Bostone. 
Tai pirmas toks atvejąs. Taip pat 
didelė garbė, kad seime daly
vaus Simas Kudirka.

Simas Kudirka yra tas asmuo, 
kuris išgarsino Lietuvos vardą 
visame pasaulyje. Bostono apy
linkėse vyko pirmosios de
monstracijos, kai jis buvo iš
duotas. Dabar turėsime progos 
pirmą kartą jį pamatyti ir iš
girsti kalbant bankete.

Vliko seimas vyksta gruodžio 
7-8 Statler Hilton viešbutyje. 
Pradedamas seimas gruodžio 7, 
šeštadienį, 9 v. ryto svečių re
gistracija, o 10 vai. seimo ati
darymas.

Seimo proga rengiamas ban
ketas gruodžio 7, šeštadienį, ta
me pačiame Statler Hilton vieš
butyje. Pradžia 7 v.v. Bankete 
dalyvaus Simas Kudirka ir pasa
kys pagrindinę kalbą.

Meninę programą atliks solis
tė Birutė Aleksaitė, akomponuo- 
ja dr. Vytenis Vasyliūnas.

Seimo ir banketo rengimui yra 
sudarytas didelis komitetas, 
kuriam vadovauja Altos Bostono 
skyriaus pirmininkas Stasys Lū
šys. Komitetas kviečia visus lie
tuvius dalyvauti seime ir ban
kete. Norintieji dalyvauti ban
kete prašomi suorganizuoti 10 
asmenų stalus ir pranešti Altos 
Bostono skyriaus sekretoriui A. 
Keturakiui, 61 Thomas Park, So. 
Boston, Mass., tel. 268-6498. 
Pranešti iki gruodžio 2. 

parapijos viršutinę salę. Žmonių 
prisirinko apie 150. Minėjimą 
pradėjo ramovėnų pirmininkas 
Jonas Rūtenis, pasveikindamas 
savanorius, vyties kryžiaus ka
valierius, pakviesdamas susi
kaupimo minute pagerbti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės.

Sveikina
Vliko pirmininko dr. K. Va

liūno ir Vliko vardu sveikino 
Zigmas Raulinaitis, Liet. Fron
to Bičiulių New Yorko sambū
rio vardu dr. Br. Radzivanas, 
Simo Kudirkos šaulių kuopos 
vicepirm. V. Butkys. Perskaity
ta Lietuvos gen. konsulo A. Si
mučio ir ramovėnų centro val
dybos sveikinimas.

Įdomi paskaita
Paskaitą skaitė teisininkas 

Antanas Diržys. Paskaita buvo 
įdomi ir mielai visų išklausyta, 
prisiminė pirmą vėliavos iškėli
mą Gedimino kalne, pirmuo
sius Lietuvos karius, išryškino 
kariuomenės vaidmenį tautoje, 
mokytojų, dvasiškių ir karių pa
skirtį tautoje.

Meninė dalis
Po trumpos pertraukos buvo 

meninė dalis. Ištrauką iš Jurgio 
Jankaus dramos “Peilio ašme- - 
nimis” paskaitė Irena Veblaitie- 
nė ir Bronius Balčiūnas, pianis
tė Aldona Kepalaitė paskambi
no šešis M. K. Čiurlionio pre
liudus. Šį skambinimą skyrė 
savo tėvelio K. Kepalo, ilgame
čio New Yorko ramovėno pri
siminimui. Pabaigai pats pirmi
ninkas Jonas Rūtenis paskaitė 
poemėlę Motina, kaip motina 
išleidžia sūnų iš namų.

- o -
Tuo ir buvo baigtas minėji

mas, užtrukęs porą valandų. Mi
nėjimas buvo pakilus ir sklan
dus, neperkrautas, neuždelstas. 
Gale buvo sukviesti menininkai 
į sceną ir įteikta gėlių, padėko
ta visiem.

Scena buvo dekoruota dail. 
Jurgio Juodžio. Centre buvo jo 
tradicinis liepsningas vytis, 
žemiau atskleistos knygos, ku
rių puslapiuose matėsi knygne
šys, motina prie ratelio. Šonuo
se — tautiniai ornamentai ir 
policijos orkestro gaidų laiky
tojai.

Po programos visi buvo pa
kviesti į žemutinę salę, kur buvo 
kavutė ir pyragaičiai. Čia visi 
jaukiai praleido laiką, turėjo pro
gos pasikalbėti, pasibičiuliau- 
ti. (p.j.)

L.B. NEWARKO APYLINKĖS VALDYBA 
MALONIAI KVIEČIA VISUS DALYVAUTI

S ■ ■

i NAUJŲJŲ 1975 METŲ SUTIKIME

Gruodžio 31 dieną Švč. Trejybės parapijos salėje, Adams Street ir New York Avė. 
’ kampas, Nevvark, N.J.

Pradžia 8 vai. pp. Vakarienė — 9 vai. Šokiai nuo 10 vai. vak. iki 2 vai. ryto.
j '

Įėjimo auka — 15 dol., studentams — 10 dol. Bilietai gaunami pas valdybos narius:
V. Audėnas 923-9073, K. Šipaila 923-3975.

Įsiamžinę Į Lietuvių Fondą 100 dol. auka dalyvauja naujų metų sutikime nemokamai.

L. B. Nevvarko Apylinkės Valdyba

Lietuvių Bendruomenės New Yorko Apygardos Valdyba ir Apylinkės 
maloniai kviečia visus New Yorko ir apylinkės lietuvius į

kuris įvyks Lietuvių Kultūros Židinyje, 
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

1975 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO

BALIŲ
Baliaus pradžia gruodžio 31 d. 9 vai. vak.

Lietuviškam skonyje, ponios E. Mickeliūnienės paruoštos vaišės.
Šampanas ir stipresni gėrimai ant stalo.
Sustiprintas Gutauskų orkestras.
Vietos prie stalų 10 asmenų užsakomos nevėliau kaip iki gruodžio 27 d. pas:

K. Bačauską (visą dieną) — 84-55, 86th Avė. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 846-5543
V. Padvarietj (vakarais) 87-40, 127th St., Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 847-5619
A. Radzivanienę (visą dieną) — 84-16, 110th St. Richmond Hill, N.Y. 11418. Tel. 441-9720
A. Reventą (visą dieną) — 87-66, 95th St. VVoodhaven, N.Y. 11421. Tel. 441-9725

Automobiliai pastatomi Kultūros Židinio kieme nemokamai.
Įėjimo auka asmeniui — $20. — ir jaunimui iki 18 metų, tėvų globoje, — $10. —
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