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Savaitės
įvykiai
Popiežius Paulius VI Kalėdų
išvakarėse iškilmingai paskel
bė Šventuosius metus, raginda
mas visus atsinaujinti ir susitai
kyti, o savo tradicinėje Kalėdų
švenčių kalboje gariu'no Jėzų,
kaip visų brolį, vargšų
nėją,
nuskriaustųjų draugą, kenc^.
čiųjų bendrakeleivį ir nusidėjė
lių atpirkėją.
JAV spauda ir kai kurie Kon
greso nariai apkaltino ČIA, kad
ji rinkusi žinias apie nepatiki
mus asmenis Amerikoje, nes
pagal įstatymą ši įstaiga gali
atlikti žvalgybinį darbą tik už
sienyje. Prezidentas Fordas už
draudė jai kištis į krašto vidaus
reikalus.
Valstybės departamento sek
retorius Kissingeris pranešė,
kad JAV ir Sov. S-ga susitarė
pakeisti Vladivostoke pasiektų
susitarimų tekstą taip, kad abi
pusės galėtų pradėti derėtis dėl
atominių ginklų sumažinimo
prieš 1985 m.
JAV žydų bendruomenės va
dai paragino prezidentą Fordą
netaikyti Sov. S-gai sumažintų
muito tarifų tol, kol bus įsiti
kinta, kad Sov. S-ga tikrai pa
lengvino emigraciją.
Pralaimėjęs rinkimus, įtakin
gas Senato užsienio reikalų ko
miteto pirmininkas James William Fulbright, nelaukdamas
naujo kongreso sesijos, atsistaty
dino iš savo pareigų.
Prezidento Fordo populiaru
mas krašte iš 71% nukrito iki
42%.
Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencija per
traukė savo darbus vienam mė
nesiui.
Fizikas Andrei D. Sacharov
pranešė, kad sovietų slaptoji po
licija krėtė disidentus Maskvoje
ir Lietuvoje, ieškodama Lietu
voje slaptai leidžiamos Lietu
vių Katalikų Bažnyčios Kroni
kos. Buvę iškrėsti fizikas Andrei
Tverdochlebov, biologas Sergei
Kovalev, meno istorikė Irina
Korsunskaja, matematikas Juri
Skichanovič ir namų šeimininką
M ai va Landa.
Biologas
Sergei Kovalev,
Nevv York Times pranešimu,
pereitą penktadienį Maskvoj
buvo areštuotas ir skraidintas į
Vilnių, kur jis būsiąs teisiamas.
Disidentas Sacharovas rusų
krikščionių partijos pasirašytu
laišku buvo įspėtas nutraukti
savo “nepopuliarią” veiklą, nes
antraip nukentėsiąs jo žentas
Effairn Jankelovič ir jo 1 metų
sūnus.
Disidentai Vladimir K. Bukovsky ir Semion Gluzman iš
leido slaptą brošiūrą, nuro
dančią, kaip disidentai turėtų
elgtis tardymų metu.
Sovietų S-ga paskelbė, kad
jos piliečiams nuo 16 metų am
žiaus bus išduoti nauji ir su
prastinti vidaus pasai, kuriais
bus aprūpinti ir kolūkių gyven
tojai, kurie iki šiol jokių pasų
neturėjo.
Maskva pradėjo spaudos akci
ją diskretiduoti JAV vyraujan
čiai pažiūrai, kad Sov. S-ga pa. žadėjusi palengvinti emigraciją
už prekybines nuolaidas.
Maskvos spauda labai užsirūs
tino, kad JAV Kongresas apri
bojo jai duosimus kreditus per
Exporto banką 300 mil. dol.
suma per 4 metus.
Prancūzijos prezidentas Valery Giscard d’Estaing pareiškė,
kad santykiai tarp Prancūzijos ir
JAV sušvelnės, tačiau pažymėjo,
kad santykiauti lygiomis su Sov.
S-ga esą lengviau kaip su JAV.
Turkija yra pasiruošusi derė
tis dėl Kipro ateities, bet tik
ne su Kipro prezidentu Maka
rios.
(nukelta į 2 psl.)
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LIETUVAI REIKIA KUNIGŲ

Ateistinė valdžia vyskupams
paliko teisę pašventinti aliejus,
4-8 kunigus per metus ir laidoti
SECOND-CLASS
341 Highland Blvd.
mirusius kunigus. Net Sutvirti
Penktadienis-Friday
Postage paid at Brooklyn, N.Y.
Brooklyn, N, Y. 11207
20 centų
nimo sakramento teikimą ir ku
nigų skyrimus
į parapijas
griežtai reguliuoja ateistinė val
Prašo Vliko valdybą gali džia. Be to, ateistai šiuo metu
mai greičiau išleisti knygą apie nori Lietuvos bažnytinį gyve
Sovietų genocidą; paruošti stu nimą taip sutvarkyti, kad kuni
Seimas buvo 1974 gruodžio 7-8 Bostone
diją apie Mažosios Lietuvos ir gai liktų priklausomi ne nuo
dabartinės Gudijos administruo vyskupų, o nuo bažnytinių ko
svarbos reikalas ir „ kad visos jamose srityse esančius lietu mitetų. Esant šitokiai padėčiai,
Politiniais klausimais
pastangos turi būti daromos in vius gyventojus ir jų persekio Lietuvai pakanka esamų vysku
Seimas prašo Vliko valdybą ir
formacijos darbui išplėsti, prašo jimą; paruošti studiją Lietuvos pų ir nauji nepageidautini. Jei
toliau besąlygiškai vykdyti tvirtą
Vliko valdybą imtis iniciatyvos etnografinių sienų klausimu.
gu ateistinė valdžia nori paro
ir nekintamą lietuvių tautos nu
informacijos darbui koordinuoti,
Sveikina
Lietuvių
Fondo
dyti savo gerą valią, teleidžia
sistatymą ir valią Lietuvos vals
kad būtų išvengta lygiatretumo,
eiti
ganytojiškas pareigas vysku
(nukelta
į
2
psl.)
tybinei nepriklausomybei ir
o turimos lėšos būtų sunaudotos
pams
— tremtiniams.
okupanto sutryptom pagrindi
kuo tikslingiausiai.
Lietuvos
katalikai ir kunigai
nėm žmogaus teisėm atstatyti.
Simas
Kudirka
dėkoja
Prašo Vliko valdybą pasitari
jaučia
didelį
reikalą melstis, kad
Reiškia padėką Vliko valdybai
muose su įvairių kraštų laisvini
Šv.
Sostą
pasiektų
kuo daugiau
už rūpinimąsi ir pastangas išva
mo bei kultūrinėmis organizaci
Simas Kudirka ir visa jo šei objektyvios informacijos apie
duoti lietuvius politinius kali
jomis nustatyti informacinio dar ma per Darbininko laikraštį dė Lietuvos Kat. Bažnyčios padėtį,
nius, okupanto įkalintus kon
centracijos stovyklose, kalėji bo gaires ir pasiskirstyti darbu. koja visiems lietuviams, kurie tada Šv. Tėvas geriausiai pa
Informacijos centro įsteigimą, parėmė jų šeimą aukomis ii' nuo tvarkys jos reikalus.
muose ir specialiose psichia
bendradarbiaujant visoms lais širdžiais linkijimais.
-otrinėse ligoninėse.
vojo pasaulio lietuvių organiza
Labai
atsiprašo,
kad
neturi
Ateistai,
siekdami
sunaikinti
Nuoširdžiai sveikina nepri
cijoms, seimas laiko aktualiu ir galimybės kiekvienam parašyti tikėjimą, nori tapti absoliučiais
klausomos Lietuvos valstybės
būtinu artimiausioje ateityje. In ir padėkoti, nes gauna labai žmonių dvasinio pasaulio valdo
tęstinumui atstovaujančią Lietu
vais, kuriems nekliudytų savų
vos diplomatinę tarnybą ir pave formacijos sėkmingumas taip daug laiškų.
pat privalo koordinuotis su lat
Taip
pat
sveikina
visus
lietu-,
tikslų
siekti žmonių tikėjimas į
da Vliko valdybai aktyviai remti
vius su Naujais Metais ir linki Dievą ir religinė moralė. Ateis
viais,
estais
bei
kitomis
paverg

jos veikimą.
tomis tautomis.
visiem laimės ir džiaugsmo.
tinis marksizmas siekia, kad visi
Pakartotinai primena, kad
žmonės
mąstytų, kalbėtų ir veik
Lietuvos valstybinė nepriklau
tų
tik
pagal
kompartijos progra
somybė yra visų lietuvių ir visų
mą. Ateistai, kovodami su religi
lietuviškų organizacijų aukš
ja Lietuvoje, stengiasi palaužti
čiausias tikslas. Lietuvos nepri
lietuvių tautos dvasią, atimti
klausomybei atstatyti reika
dvasines vertybes, pavergti lie
lingas visų lietuvių aktyvus, vie
tuvio asmenybę ir nutautinti ti
ningas ir nenuilstamas darbas.
kinčiąją liaudį. Kai lietuviai taps
Ypatingai svarbu, kad gausi inte
ateistais,
pradės kurti mišrias
lektualų šeima įsijungtų į akty
šeimas,
nebrangianti
savosios
vų Vliko darbą.
krikščioniškosios kultūros, tai
Prašo Vliko valdybą dėti vi
sas įmanomas pastangas, kad
Lietuviška programa per
Lietuvos vadavimo darbą dir
bančios organizacijos sklandžiai
Radio Liberty
bendradarbiautų ir savo veiklą
Sausio mėnesį Radio Liberty
derintų. Tam uždaviniui Vliko
pradeda transliuoti nuolatinę
valdyba ruošia veiksnių kon
programą
lietuvių
kalba.
ferencijas.
Kruopšti dokumentacija bus
Skatina Vliko valdybą plėsti
vienu šios programos kertinių
Vliko įgaliotinių tinklą visame
akmenų. Lietuvių organizacijos
laisvajame pasaulyje.
ir pavieniai asmenys išeivijoje
Paveda Vliko valdybai daryti
kviečiami prisidėti prie tokios
žygių, kad Šventasis Sostas ir
dokumentacijos kaupimo. Siųs
kitų tikybų atitinkamos institu
kite knygas, brošiūras ir periodi
cijos skelbtų maldos dienas už
nius leidinius apie Lietuvą lie
Sovietų persekiojamus okupuo
tuvių ir kitomis kalbomis šiais
tos Lietuvos tikinčiuosius.
adresais: Research Department,
Reiškia padėką Jungtinių
Radio Liberty, 8 Munich 81,
Amerikos Valstybių vyriausy
Arabellastrasse 18, Germany, ir
bei ųž pastangas Simui Kudir
Library, Radio Liberty Commit
kai iš Sovietų koncentracijos sto
tee, 30 East 42 Street, New
vyklos išlaisvinti ir už sudarymą
York, N.Y. 10017.
sąlygų jam ir jo šeimai atvykti
Radio Liberty Komitetas iš
į Jungtines Valstybes.
anksto dėkoja visiems siuntė
Dėkoja visiems asmenims bei
jams.
organizacijoms, prisidėjusioms
prie. Simo Kudirkos išlaisvini
Anglijoje apie L.K.B. Kroniką
mo.
Pasirodė 1974 liepos-spalio
Skatina Vliko valdybą dar
numeris
(23) Anglijoje išeinan
Šių metų kalėdinės dekoracijos Rockefellerio centre Nevv
labiau stiprinti ryšius su Sovie
čio
žurnalo
“Religion in ComYorke. Nuotr. R. Kisieliaus
tų pavergtųjų tautų laisvinimo
munist Lands”. Žurnalas lei
veiksniais ir veikėjais, pir
džiamas
Keystone
College
miausia su okupuotų Estijos ir
(Kent) Centre for the Study of
Latvijos veiksniais ir veikė
Religion and Communism.
jais.
Tarp kitų dokumentų per
Paveda Vliko valdybai daryti
spausdintos ištraukos iš Lietu
reikiamus žygius, kad būtų
Mes linkime, kad nepriklau to, įsirikiuoti ir įsirėminti į laiko vos Kat. Bažnyčios Kronikų. Iš
sustabdytas lietuvių tautinis ir somos Lietuvos valstybingumo diktuojamą išeivijos gyvųjų jėgų Nr. 7 — tėvo laiškas sūnaus
religinis persekiojimas Gudijai laisvajame pasaulyje tebesan konsoliduotą ir vieningą sąrangą mokytojui ir 540 Lietuvos tikin
priskirtose Lietuvos žemėse, čios gyvos apraiškos — Lietu
našiam ir brandžiam ateities čiųjų pasirašytas protestas Vyr.
Mažojoje Lietuvoje, o taip pat vos diplomatinės tarnybos tebe veikimui.
Sovietui (1973 m. rugpiūčio
lietuvių lenkinimas Lenkijos veikiančios institucijos, Lietu
Mes linkime Lietuvių Bend mėn.). Iš Kronikų Nr. 8 ir 9:
valdomame Suvalkų krašte.
vos Laisvės komitete ir Lietu ruomenei, kad jos organai, Mielagėnų ir Ignalinos rajonų
Finansų klausimais
vos delegacijoje pavergtųjų Eu veiksmingai įrodę savo pajėgu tikinčiųjų protestai, Virginijaus
Seimas, išklausęs Tautos Fon ropos tautų seime tebesireiš- mą ir sugebėjimus paveikiai Ivanovo motinos laiškas vyr.
do pranešimą, dėkoja Fondo kianti Lietuvos pilietybė — talkinti Lietuvos išsivadavimo prokurorui, komentarai dėl Grovaldybai už aukų sutelkimą, dė savo pačia egzistencija ir toliau pastangom, susilauktų ne tik myko vizito pas Popiežių ir Kro
koja kitų kraštų, ypač Kanados, nuolat ir akivaizdžiai liudytų gy mūsų išeivijos visuotinio pripa nikos redakcijos atsišaukimas į
Tautos Fondo atstovybėms už vą Lietuvos valstybės buvimą. žinimo, bet ir visų kitų mūsų skaitytojus.
Vliko veiklos rėmimą, atkreipia Kaip nuskintas žiedas liudija tą, veiksnių nuoširdaus pritarimo.
(Elta)
dėmesį į Kanados Fondo atsto kieno jis yra, taip ir Lietuvos Sykiu mes lietuvių bendruo
vybės pageidavimą, kad Vliką valstybingumo tebesančios lais menei linkime, kad jos organai
Belgijoje apie L.K.B. Kroniką
sudarančios organizacijos atsi vajame pasaulyje gyvos apraiš su lygia energija ir sėkme dary
Briuselyje leidžiamas prancū
žvelgtų į Kanados lietuvių atsto- kos liudija gyvą, nors ir sveti tų pastangas ir išeivijos tautinės zų kalba žurnalas “Cahiers du
vavimą Vlike. Seimas ragina Vli mųjų okupuotą, Lietuvos valsty sąmonės budrumui palaikyti ir Samizdat”. Jo lapkričio numery
ko valdybą plėsti ir stiprinti bę.
tautinės kultūros kūrybai bei jos (23) rašoma apie Lietuvos Kat.
Tautos Fondo organizaciją, kuri
Mes linkime Vyriausiam Lie vaisių masiniam pareikalavimui Bažnyčios Kronikos 9 ir 10 nu
pajėgtų pilnai finansuoti Vliko tuvos Išlaisvinimo Komitetui, ugdyti bei plėsti.
merius. (Elta)
darbus.
kad jis ne tik savo kilme ir
Mes linkime drauge Vilkui,
Turėdamas galvoje iš okupuo vardu, bet ir savo sąranga, su Altui, LB, Laisvės komitetui,
Lietuvos katalikai apgailestauja
tos Lietuvos į laisvąjį pasau gebėjimais ir darbais būtų lais kad jie, susitarę ir bendrai veik
Radio Liberty Muenchene
lį prasiveržiančius tautiečius ir vajame pasaulyje mūsų vyriau dami, bendromis pastangomis ir atsiuntė savo lietuvių kalba į
šelpimo reikalingumą, seimas siasis talkininkas okupuotos bendrais ištekliais 1975 įsteigtų Lietuvą transliuotos Lietuvos
pasisako už jų rėmimą per mūsų Lietuvos išsivadavimo pastan vieną veiksmingą Lietuvių in Katalikų Bažnyčios Kronikos li
gom.
bendrines šalpos organizacijas.
formacijų biurą, ir kad Lietuvos jo numerio santrauką. Baigia iš
Mes linkime Amerikos Lietu išsivadavimo pastangom talkinti trauka iš Kronikos: Lietuvos
vių Tarybai, kad ji, turėdama sa kiekvieną žygį jie bendrai su katalikai apgailestauja, kad lais
Informacijos klausimais
Seimas, turėdamas galvoje, vo praeities darbų aruode dide tartų ir jo vykdymą pavestų vasis pasaulis rodo per mažai
kad pasaulio opinijos ir Lietuvos lių laimėjimų ir nuopelnų oku tam veiksniui, kurio žmonių reakcijos prieš sauvališkus sau
gyventojų teisingas informa puotai Lietuvai, nesustingtų veikla duotų palankiausią re- gumo veiksmus — visai nekalti
vimas apie padėtį ir okupanto praeities pavidalu, o pasisteng
žmonės kenčia kalėjimuose.
(nukelta į 3 psl.)
veiksmus Lietuvoje yra didelės tų, neprarasdama savo identite(Elta)
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sudarys jiems sąlygas pasinerti į
vienalytę žmonių masę, vartojančią Lenino kalbą.
Deja, žmonės marksistiniu
komunizmu yra visiškai nusivy
lę. Mūsuose studentai /ir inteli
gentai tik verčiami studijuoja
marksizmą. Norom nenorom
ateistinei valdžiai tenka griebtis
visų ideologinių ir administraci
nių priemonių, kad išlaikytų
žmonių dvasinį pasaulį savo
rankose.

AMERIKOS
LIETUVIŲ
TARYBA
INFORMUOJA
Kongresmanas gina
pavergtųjų teises

JAV kongreso narys Fr. Annunzio atsiuntė Altai nuorašą
savo kalbos, kurią jis pasakė
kongrese. Gindamas pavergtųjų
teises, jis kalbėjo: “Sovietų
Sąjunga reikalauja nepaprastai
didelių mokesčių už mokymo iš
laidas iš žydų, estų, lietuvių,
latvių, ukrainiečių ir kitų, kurie
tenori gyventi krašte, kokį patys
pasirinks. Gal būt, Sovietai yra.
įsitikinę, kad mes neleisim tam
žmogaus teisių ir žmogiško pa
dorumo laužymui stoti skersai
kelio kviečių ir kitų dalykų
prekybos sutartim, atnešančiom
keletą dolerių, tačiau aš nieka
da nesutiksiu su tokia vyriausy
bės politika, kada išplėšiami pi
nigai už žmogaus laisvę.”
Toliau kongresmanas Annunzio pabrėžė, kad “Sovietų Są
junga tą pinigų išreikalavimo
politiką išplėtė iki biauraus, ne
žmoniško kraštutinumo su savo
tuo vadinamuoju švietimo mo
kesčiu,
kuris,
vidutiniškai
imant, yra 18,000 dol. pagal pa
siektą norinčiojo išemigruoti
mokslo laipsnį. Valstybė, kuri iš
žmonių taip plėšia pinigus, ne
gali gauti atlyginimo padidinta
prekyba, padidintu kreditu ar ki
tomis lengvatomis, surištomis su
tarptautine prekyba ir finansavi
mu”.
Pasikalbėjimas apie Lietuvą
televizijoj
Chicagos televizijos WBBMTV CBS stoties, Channel 2, filmuotojai, sukdami filmą apie
Chicagos lietuvius, gruodžio 1*4
buvo atvykę į Altos būstinę
ir nufilmavo pasikalbėjimą su
Altos pirm. dr. K. Bobeliu, daly
vaujant ir Altos nariam T. Blinstrubui, kun. A. Stašiui, dr. V.
Šimaičiui ir I. Blinstrubienei.

Lietuvos reikalam
Emilija ir xAntanas Gaškai ir
Teodora ir Juozas Lapinskai vie
toj kalėdinių sveikinimų įteikė
Altai 50 dol. auką Lietuvos rei
kalam.
Ieškantiem paskaitininkų
Prie Amerikos Lietuvių Tary
bos yra sudarytas kalbėtojų biu
ras, kurio nariai yra ypač pasi
ryžę amerikiečių visuomenę in
formuoti apie Lietuvos reikalus.
Turintieji progos galėtų kurį iš
iš jų pasiūlyti amerikiečių gru
pėm. Daugelis iš jų, ypač arti
mesnėse ^Chicagai apylinkėse,
galėtų kalbėti ir Vasario 16 pro
ga. Į tą kalbėtojų biurą įeina:
A. Baliūnas, dr. G. Balukas, St.
Balzekas, dr. K. Bobelis, dr. J.
Boguta, kun. J. Borevičius, dr.
M. Budrienė, dr. A. Damušis,
dr. Z. Danilevičius, A.K. Grina,
J. Jasaitytė, dr. J. Jerome, E.
Juodvalkytė, kun. G. Kijauskas,
M. Krauchunienė, N. Mickevi
čienė, V. Nakas, K. G. Oksas,
Z. J. Petkus, kun. dr. J. Prunskis, M. Rudienė, inž. A. Rudis,
St. Semėnienė, R. Staniūnas, L.
Šalčiuvienė, dr. K. Šidlauskas,
dr. L. Šimutis, kun. dr. K. Tri
makas, dail. A. Urba, dr. J. Va
laitis, muz. A. Vasaitis, adv. P.
Žumbakis.
Jų adresus galima gauti Ame
rikos Lietuvių Tarybos būstinėj
2606 W. 63'St., Chicago, 111
60629, tel. 778-6900.
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Simo Kudirkos pagerbimas
VVashingtone
Dalis JAV LB krašto valdy
bos ir LB visuomeninių reika
lų tarybos narių gruodžio 12
būrėsi VVashingtone. Atvykta iš
Philadelphijos, New Yorko ir
Pietinės New Jersey. Vykta Si
mo Kudirkos reikalu, tačiau ne
jo bylos, kaip praeityje, Valsty
bės departamente ar Kongrese
judinti. Šį kartą VVashingtone
lankytasi apvainikuoti beveik
ketvertų metų pastangas, pasi
baigusias laimėjimu — Kudir
kos ir jo šeimos atvykimu į JAV.
Atvykusių LB darbuotojų tarpe
buvo JAV LB krašto valdybos
pirm. Juozas Gaila su žmona ir
LB visuomeninių reikalų tarny
bos nariai — pirm. Alg. Gečys,
vicepirm. Aušra MačiulaitytėZerr, Daiva Kezienė ir Alg. Gureckas.

Tą dieną JAV Kongrese Simui
Kudirkai ir jo šeimai buvo su
rengti du atskiri priėmimai. Pir
masis, įvykęs vidurdienį, reng
tas daugiausia Kudirkos reikale
pasidarbavusio senatoriaus J.
Javits (N.Y.). Šis priėmimas

)

buvo uždaras, į jį kviečiant tik
JAV Kongreso narius. Išskir
tinis dėmesys buvo skirtas pa
grindinėm Kudirkos reikale pasidarbavusiom organizacijom —
Seamen’s Education Federation
ir JAV LB, iš jų į priėmimą pa
kviečiant po du atstovus. LB
atstovavo visuomeninių reikalų
tarybos narė Daiva Kezienė, ly
dima savo vyro visuomenininko

Romo Kezio. Kezių būta tu įmo
nių, kurie per ketverius metus
neleido Kudirkos reikalui būti
užmirštam nei amerikiečių, nei
lietuvių tarpe. Remiami LB, Ku
dirkos reikalui jie atidavė 3000
su viršum darbo valandų. SEF
buvo atstovaujama jos pinu. dr.
Rolando Paeglės ir jo žmonos
Gražinos. Paeglėm teko su Ku(nukelta į 5 psl.)

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

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

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, apdraudos, Income Tax
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y.
11421; VI 7-4477

^VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St.,
:Ridgewood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms,
to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maiš
ias prieinama kaina.

(atkelta iš 1 psl.)

Goldą Meir, atvykusi į JAV,
čia telefonu pardavė Izraelio pa
skolos lakštų už $27,650.000.00.
Japonijos spauda praneša, kad
sovietų žvalgybiniai lėktuvai padažnino skridimus aplink Japo
nijos krantus.
Šiaurinės Australijos uosta
miestis Darwin buvo nusiaub
tas ciklono. Vyriausybė nutarė
10.000 jo gyventojų perkelti į
kitus miestus.
Etiopijos kariuomenė susirė
mė su Eritrėjos partizanais.
Princas Norodom Sihanuk
griežtai pasisakė prieš preziden
tų Fordo ir d’Estaing siūlymą
derėtis su Kambodijos vyriausy
be dėl krašto ateities.
Alyvos trūkumas labai apribo
jo JAV šeštojo laivyno veiksmus
Viduržemio jūroje.
Neturtingas Comoro salynas
(tarp rytinės Afrikos ir Mada
gaskaro salos) su 287.000 gy
ventojų nutarė atsiskirti nuo
Prancūzijos ir pasiskelbti ne
priklausoma valstybe.
Pietų Vietnamas, padažnėjus
komunistų puolimams, neteko
jau ketvirto apskrities centro.
Rockwell Intemational bend
rovė išbandė ore B-l tarpkontinentinį bombonešį, kuris turės
pakeisti dabar naudojamus B-52
bombonešius.
Egipto maršalas ir 1973 m.
karo su Izraeliu metu kariuo
menės vadas Ahmed Ismail miė Londone, sulaukęs 57 m.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS soalvotus tr Daorastus.
pilnas patarnavimas įdedanf naujaš dalis- Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887.
^Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227
'(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

Savaitės įvykiai
Italija ir Iranas pasirašė ūki
nio bendradarbiavimo sutartį,
pagal kurią Italija aprūpins Ira
ną technologiniais įrengimais, o
Iranas suteiks Italijai 5 bil. dol.
kreditą alyvai ir kitoms prekėms
pirkti.
Irano šachas Rėza Pahluvi ra
gina Amerikos pramonininkus
būti agresyvesniais ir dinamiš
kesniais varžantis dėl Irano
ūkio kėlimo kontraktų, vertų bi
lijonų dolerių. Per pirmąjį penk
metį Iranas žada išleis,ti 80 - 90
bil. dolerių kapitalinėms pre
kėms įsigyti.
Prancūzijos užsienio reikalų
ministeris Jean Sauvagnargues,
viešėdamas Kaire, pareiškė, kad
arabų valstybės turi pripažinti
Izraeliui teisę egzistuoti, o Iz
raelis turi tokią pat teisę pri
pažinti palestiniečiams.
Venecuela pranešė, kad ji pra
deda derėtis su Kuba dėl prieš
13 metų nutrauktų diplomatinių
santykių atnaujinimo.
Etiopijos karinė taryba pra
nešė, kad Etiopija bus socialisti
nė valstybė, valdoma vienos
partijos, su kolektyviniais ūkiais
ir valstybės kontroliuojamu
krašto ūkiu. Iki šiol dirbamo
sios žemės valdymas buvo pa
skirstytas taip: 15% priklausė im
peratoriaus šeimai, 20% — aris
tokratams, 20% — ortodoksinei
bažnyčiai, 25% — valstybei, o li
kusieji plotai — smulkiesiems
ūkininkams.
Buvęs Izraelio gynybos mi
nisteris Moshe Dayan tvirtina,
kad 1973 m. karo metu JAV
vyriausybė pareikalavo Izraelį
aprūpinti atkirstą Egipto armiją
maistu ir vandeniu, nes kitaip
JAV būsiančios priverstos tai at
likti.

A
ANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue,
W jodha ven, N. Y. 11421; tel.441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9v.)

Simą Kudirką gruodžio 12 Lietuvos atstovybėje VVashingtone sveikina Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas. Iš k. VVashingtono LB pirm. dr. J. Genys, O. Kajeckienė, S. Kudirka, JAV
LB Krašto valdybos vicepirm. Alg. Gečys, G. Kudirkienė, muzikas A. Jurgutis, Kudirkos
motina M. Šulskienė ir J. Kajeckas.

Dėl velniško Maskvos plano
Darbininke (1974.XI.29) buvo
paskelbtas pasikalbėjimas su
vienu Vilniaus universiteto lie
tuvių kalbos kursų lankytoju.
Kadangi tas lankytojas vietomis
iškreipė faktus, o vietomis tie
siog netiesiį pasakojo ir aplamai
gerokai tendencingai viską nu
švietė, tai mes tų pačių kursų
lankytojai, norime kai ką patiks
linti.
Netiesa, kad, prieš vykstant į
Vilnių, visų kursantų namuose
lankėsi sovietų pasiuntinybės
žmonės — konsulas Mališauskas
ir antras rusas. Faktas yra, kad
Mališauskas ne visus aplankė
ir kad ne visiem teko susipažin
ti su kokiu rusu iš pasiuntiny
bės.
Netiesa, kad bendrabutis tų
šešių savaičių būvyje buvo tuš
čias. Kiek supratome, jis buvo
skirtas užsieniečiams, ir tuo pa
čių laiku ten svečiavosi studen
tų grupelės iš Rytų Vokietijos,
Lenkijos bei kitų šalių.
' Netiesa, kad mūsų seniūnes
paskyrė kursų vadovybė. Kursų
vadovybė pasiūlė dėl formalu
mų išsirinkti seniūnę. Kadangi
mūsų tarpe buvo ir eilė vyres
nės kartos kursančių, atitinka
mai pritarėm, kai, susirinkus ki
tą dieną, viena pasiūlė kitą.
Tai nereiškia, kad ji buvo kur
sų vadovybės parinkta.
Netiesa, kad kursų inspekto
rius buvo Vilniaus universite
te tobulinęs komputerius iš
Amerikos atvykęs dr. A. Avižie
nis. Dr. Avižienis baigiamajame
kursų posėdyje pasakė žodį —

vlikoseimo
NUTARIMAI
(atkelta iš 1 psl.)

valdybą, kuri rūpinasi Lietuvos
istorijos
išleidimu.
Didžiai
vertina Encyclopedia Lituanica
leidėjų darbą ir ragina viso pa
saulio lietuvius ir lietuvių orga
nizacijas šį veikalą prenumeruo
ti ir platinti.
Paveda Vliko valdybai dar
1975 metais išleisti jau paruoštą
spaudai prof. dr. Vandos Sruo
gienės veikalą apie Lietuvos
Steigiamąjį Seimą.
Kviečia visus lietuvius ak
tyviai dalyvauti vietinėje sveti
moje laisvojo pasaulio spaudoje,
rašant laiškus, pasisakymus,
teikiant plačią tarptautine pras
me informaciją apie Lietu
vą ir Lietuvos laisvinimo reika
lus; antra, išnaudoti visas pro
gas reikštis per vietinius radiją
ir televiziją.
-oSeimas nuoširdžiai dėkoja Vli
ko pirmininkui dr. Kęstučiui Va
liūnui ir visai Vliko valdybai už
ryžtingą ir sėkmingą Lietuvos
reikalų gynimą. (Elta)

tai ir viskas, ką jis turėjo bend
ro su kursais. Atrodo, kad pasa
kotojas ne visiškai supranta, ką
reiškia inspektorius.
Mums labai įdomus ir tas ke
lionės pinigų grąžinimas mūsų
kolegai. Universitetas pagal su
tartį, išreikštą kursų atmintinėje,
parūpina apgyvendinimą ir pri
moka stipendijos pragyvenimui,
o patį nuvykimą ir grįžimą apsi
moka patys kursantai. Atrodytų
jau ir taip dosnu iš universite
to pusės, bet kad apmokėtų ir
kelionę, mums tai visai negirdė
tas dalykas. Gal mūsų kolega yra
kuo nors nusipelnęs ar užsitar
navęs apmokėjimą, nes vis dėl
to kelionė iš ^Amerikos į Mask
vą ir atgal, net studentiškom
kainom, atsieina virš 500.
Kad jis galėjo būti specialus
žmogus, taip pat patvirtina ir tai,
kad jį pasitiko VU ir Ryšių
su Užsienio Lietuviais Komi
teto atstovai. Kiek žinome, dau
gumo iš mūsų niekas nepasitiko,
net pabarė, kad nepranešėm, ka
da atvažiuojam.
Iškreipta tiesa, kai sakoma:
“Kiek to mokslo buvo, tai ir
tas buvo atremtas į bolševikinę
propagandą.” Daugumas pamo
kų buvo skirta kalbos mokslui.
Ir daugumas Lietuvos kalbi
ninkų nėra jokie propagandi
ninkai, o rimti mokslininkai. Gal
ir buvo iš gramatikos vadovėlio
paimtas propagandinis sakinys,
bet tai neleidžia sakyti, kad
vNkas buvo atremta į bolševi
kinę propagandą.
Kalbant apie propagandą, ga
lima sutikti, kad ji buvo neiš
vengiama, kaip ji niekur pasauly
neišvengiama. Jau pats parody
mas gerai sutvarkytų muziejų,
atstatytos Trakų pilies, gražių
gyvenamų rajonų ar pavyzdinio
kolūkio yra propaganda. Bet juk
ir kiekvienas kraštas svečiams ar
turistams rodo tai, kas gražiausia
ir geriausia. Tai negi Lietuvoj
gali būti kitaip. Visa tai pagaliau
lietuvių rankų darbas. Tai kodėl
jie neturėtų tuo didžiuotis ir tai
rodyti. Tuo, žinoma, bent netie
siogiai pagiriama ir santvarka.
Bet šiek tiek prasilavinę žmo
nės pajėgia skirti santvarkos ir
žmonių nuopelnus.
Nesinori su mūsų kolega sutik
ti, kad mes buvome tokie jau
bailiai, kad tik kukliais klausi
mėliais pajėgdavome šviestis.
Kaip tik įvairiose ministerijose
mes ne tik gan agresyviai klausinėdavome apie įvairius daly
kus, liečiančius Lietuvą, bet ir
rasdavome progos paaiškinti,
kaip panašūs dalykai ruošiami ar
tvarkomi vakaruose.
Netiesa, kad vedė mus į ateiz
mo muziejų; nors kai laisvo lai
ko buvo, galėjo ten apsilankyti,
kas tik norėjo. Kai labai rūpėjo
pirmą kartą pamatyti Kauną, gal
būtume galėję apsieiti be eks

kursijos į IX fortą. Kursai nebūtų
nukentėję, jei nebūtume Kaune
pamatę pluošto gamyklos, kuri
nebuvo jau tokia įdomi. Reikia
pripažinti, kad mes apie įvairias
siūlų kokybes mažai nusimanė
me; tai parodė mūsų gan prasti
klausimai pokalbyje su gamyk
los direktoriais. Tačiau nenori
me nuvertinti kitų ekskursijų,
kurios buvo tikrai įdomios bei
įvairios.
Kad buvo kokia nors dainų
šventė, mums tai irgi naujiena.
Kultūros ministerijoje aiškino,
kad didžioji dainų šventė, kuri
vyksta kas penkeri metai, yra
skirta ateinančiai vasarai. Jeigu
mūsų kolega turi mintyje Lietu
vos ansamblio koncertą, kurį
teko išklausyti, jis gerai atsi
mins, kad mes visi ne vienoj
vietoj sėdėjome. Buvome iš
barstyti keliose salės dalyse.
Mūsų kolega, pastebėjęs visų
plojimus ar neplojimus, turėjo
turėti velniškai geras akis.

Gaila, kad mūsų kolega jautė
tam tikrą izoliaciją ir bijojo (dėl
visokių sekiojimų) susipažinti
su pašaliečiais. Gal vienas kitas
pasikalbėjimas ar užmegzta
draugystė būtų jam sudarę ne
vien geresnį dabartinio Lietu
vos gyvenimo vaizdą, bet ir bū
tų likęs šioks toks ryšys su tė
vų gimtuoju kraštu. Mes kiti Vil
niuje tos izoliacijos nejautėme,
ir todėl su laiku atsirado progos
susipažinti ir susidraugauti su
ne vienu. Ir tikimės, kad mūsų
ryšiai bei draugystės nesibaigs
tik su pereita vasara.
Aplamai pasakotojas stengėsi
tuos kursus pavaizduoti kuo nei
giamiausiai. Galima, žinoma,
turėti visokių nuomonių tuo
klausimu, bet nereikia kalbėti
netiesos ar tiesą iškreipti, nes
tai nepasitarnauja jokiam geram
tikslui.
Mes norėjome susipažinti su
Lietuva geriau, negu tai galima
padaryti per 5 dienas, nuvažia
vus su turistine grupe. Ir mes
manome, kad savo tikslą pasie
kėme. Susipažinome su gimi
nėm, kurių iki šiol visai nepaži
nome. Susiradome ir draugų.
Pamatėme kraštą. Dabar mes jo
tikrai nebegalėsime pamiršti.
Dėl to ir tuos kursus laikome
naudingais.
Pagaliau tai pripažįsta ir mū
sų bailusis anoniminis kolega,
kuris sakosi, kad Vilniuje labai
bijojęs . . . pabūgęs savo nesusi
gaudymo lietuviškuose reika
luose. Ir jis į klausimą, ar nuvy
kimą į kursus laiko naudingu
dalyku, atsakė: “Taip, laikau.”
Kad kursai naudingi ir jaunimas
jais domisi, rodo ir tas faktas,
kad pirmais ir antrais metais aplikantų į juos buvo dvigubai
daugiau, negu buvo priimta.

Antanas Dambriūnas
Jonas Vainius
Šarūnas Zikaras

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakino 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.

M.OVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by —.
SU-PERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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!

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.
alICE’S

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai.
.WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:308:30 vai. vak. WSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.
NEW YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto WHBI 105.9
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
(212) 229-9134.

BOSTON, MASS. — WLYN1360 ir FM 101.7 sekmad. 1-1:30. S. Mlnkus, 502 E. Broadvvay, So. Boston, Mass. 02127. Tel. 268-0489.
BOSTON, VVORCESTER, 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-Knits yardas 2.50,
Arnel Jersey jardas 89 c. )
AMERICAN FABRICS
55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas)
Ridgevvood, N. Y. 11227 Tel. 456-5046
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam)
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus
Monika Macežinskaitė, sav.

Lietuviško stiliaus paminkle
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York,
Nevv Jersey^ ir Connecticųt
valstijose

Fasolino

Memorials CO.
66-86 80th Street (prieš St. Jėhn’s kapines)
Middlė Village, N. Y. Queens, N. Y. 11379
(212) DAvenport 6—3150
— Tai yra mūsų vienintelė vieta
Gausi parodų salė

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)
z' .
GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS
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Eina nuo 1915 m., 1951 m. sujungė AMERIKĄ, LDS organą DARBININKĄ ir LIET. ŽINIAS • Pre
numerata metam $10.00 • Straipsnius ir korespondencijas redakcija taiso savo nuožiūra •
Pavarde pasirašyti straipsniai nebūtinai išreiškia redakcijos nuomonę • Už skelbimų turinį
ir kalba redakcija neatsako.
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Musų linkėjimai 1975
(atkelta iš 1 p si.)
zultatą, pagal taisyklę — nesvar
bu, kas padarė, svarbu, kad gerai
padarė.
-oSustokime dabar ties kultūri
niais reikalais.
Pirmiausia linkime, kad visos
organizacijos, institucijos, pa
vieniai asmenys daugiau dė
mesio skirtų lietuviškiems kul
tūriniams reikalams. Politinė,
visuomeninė sritis daugeliui
lengviau suprantama, prieina
ma, o kultūrinė užmirštama, Štai
pavyzdžiui, kai yra grynai kultū
riniai renginiai, nesilanko į juos
LB valdybos nariai, politinių
grupių atstovai, O turėtų ir jiem
rūpėti ir kvepėti visi lietuviš
kos kultūros reikalai.
Linkime visur sugyvinti kul
tūrinę veiklą. Į tą veiklą įtrau
kite daugiau jaunimo. Jis labai
gražiai reiškiasi konkrečiuose
darbuose. Ir jaunimas mėgsta
kultūrines sritis.
Šiemet minime dvi sukaktis
— 100 metų kaip mirė vysku
pas Motiejus Kazimieras Valan
čius ir 100 metų kaip gimė mu
zikas — dailininkas Mikalojus
Konstantinas Čiurlionis. Abu jie
buvo žymūs žmonės ir daug da
vė savo tautai. Prisimindami
juos, drauge ir patys stiprėsime ir gausime daugiau jėgų
dabarties kovai. Tegu nelieka nė
vienos lietuviškos kolonijos,
kuri nepaminėtų šių didžiųjų
vyrų.
Kas jų minėjimus turėtų orga
nizuoti? Pirmiausia Lietuvių
Bendruomenė. Ji turi paskatinti
kitas organizacijas, kad jos reng
tų. Jei niekas neapsiims, tada
tenka pareiga Lietuvių Bend
ruomenei.
Linkime lituanistinėm mo
kyklom stiprėti, gražiai augti ir
suburti kuo daugiau jaunimo.
Švietimo Tarybai ir visiem ki
tiem, kurie leidžia vadovėlius,
linkime aptvarkyti vadovėlius.
Kiek 1974 prirašyta apie tuos va
dovėlius. Ir kodėl? Todėl, kad

darbas atliekamas mėgėjiškai.
Gyvename krašte, kur visur yra
aukšti profesiniai standartai.
Čia visi vadovėliai yra redaguo
jami. Autoriai yra vieni, redakto
riai kiti. Vadovėlis pereina bent
keletą rankų. Jis gauna geresnę
savo paskirtį, pasidaro tiksles
nis, metodingesnis. Jei Švietimo
Popiežiaus Pauliaus VI
Taryba žinotų, kiek lietuviško
Šventųjų
metų programa
se mokyklose jų adresu pasa
koma negerų žodžių, tai tikrai
1973 gegužės 9 popiežius, pa
reikalą paskubintų.
tį pirmąjį kartą viešai užsiminęs
Visom jaunimo organizacijom apie Šventųjų metų skelbimą,
linkime jau dabar planuoti va pareiškė, kad tai bus daroma
saros stovyklas. Jūsų stovyklos siekiant vidinio žmogaus atsi
yra lietuviškos mokyklos, kur naujinimo, nes, jo žodžiais,
jaunimas randa ryšį su lietuviška “šių laikų žmogus galvoja, bet
bendruomene ir tauta. Darykite savo galvojime yra pasimetęs;
visa, kad šiais metais kuo šių dienų žmogus dirba, bet,
daugiau stovyklautų, kad būtų dirbdamas perdaug jau sume
kuo geresnė, lietuviškesnė pro
chanintą darbą, supranta, kad
grama.
jis tame darbe yra praradęs sa
Visiem menininkam linkime vo asmeninę išraišką; šių laikų
kuo geriausios kūrybos! Įpras žmogus džiaugiasi ir linksmina
minkite šiuos metus savo kūri si, naudodamasis visa malonu
niais. Drauge primename, kad mus teikiančia priemonių gausa,
gyvename krašte, kur lengvai
gali įsiterpti ir savitos tautinės
kultūros ir savita kūryba. Tad
linkime labiau gilinti lietuvišką
tematiką visose meno formose.
Visur skleiskime kūrybinį en
tuziazmą ir optimizmą, kovoki
me su apsnūdimu ir tikėkime į
Lietuvos nepriklausomybę.
Kiekvieni metai ją artina, nes
melas negali būti laimėtoju, tiro
nas negali viešpatauti! Visos pa
saulio tautos yra lygios ir turi
teisę į laisvę, ne tik Afrikos ar
Azijos tautos, bet ir Europos pa
vergtos tautos.
Visi laisvojo pasaulio lietuviai,
kur tik keliausime, kur sustosi
me ir ką tik sutiksime, karto
kime ir kartokime — Lietuva'
bus laisva. Lietuva bus laisva!
Visi mes tikime į jos prisikėli
mą, ir kas netiki į jį, tas nėra
lietuvis!
Visi tikime į Lietuvą ir visi
dirbame Lietuvai, kad ji būtų
laisva ir pagerbta, kaip ir kitos
senosios Europos tautos!

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
apie a.a. dr. Vincą Vilkaitį,
Žemės Ūkio Akademijos profesorių
ir jos ilgametį rektorių

------ - ------------------- -- p JUCAITIS
Aš norėčiau prikelti nors vienų senelį
Iš kaptį milžinų
Ir išgirsti nors vienų, bet gyvų žodelį
Iš senovės laikų . . .

Ma i ro n i s

Ne vienam gali kilti mintis,
kad jau lyg ir per vėlu dabar
apie tai kalbėti, nes daugelis jau
bus savo parapijose dalyvavę
Šventųjų metų minėjimuose ir
visas nustatytas pareigas atlikę;
be to, gal pasakysite, kad visam
pasauliui skelbtieji Šventieji
metai jau pasibaigė, o šie, tik
rieji, arba specialieji, Šventieji
metai švenčiami tik Romoje. Ir
taip, ir ne. Popiežius Paulius
VI, skelbdamas Šventuosius
metus, yra kartu paskelbęs
ir labai gražią, tiesiog žavingą
programą, kurios, toli gražu, nie
kas negali įvykdyti nei vienu
vieninteliu parapijoj organizuo
jamu susikaupimu, nei jokiu
tridieniu, nei net ir visą savaitę
trunkančiomis rekolekcijomis ar
misijomis. Aš ir norėčiau čia
tą programą, su kuria, manau,
ne visi būsite giliau susipaži
nę, bent suglaustai pristatyti, ją
painterpretuoti ir pasvarstyti,
kaip mes, lietuviai, savu būdu
galėtumėm ją įvykdyti.

Kartais ir į užrašus pakliūva tik
dalis to, ką reikėtų užrašyti.
Vėliau gailiesi, kad ne viską už
rašei; o kai nori prisiminti, tai
pamatai tiktai vaizdų atčaižas,
lyg iš kokio tolimo miražo . . .
Neužrašei visų dainų, pasakų;
savo giminių— “kas jie ir iš
kur”, net ir savo tėvų gimimo
datų, savo dėdės pasakojimų
apie senesniosios kartos veikė
jus Sūduvos žymesnėse vietovė
se .. . apie kito dėdės skulpto
riaus pirmuosius darbus prieš iš
vykstant Paryžiun, apie gražiuo
sius angeliukus iš medžio . . .
Rodos, viskas taip normalu,
taip paprasta. Nieko ypatingo
nebuvo tada, kas būtų užrašytina.

Kokią brangią kainą mokė
čiau, kad galėčiau parašyti atsi
minimus apie savo tėviškę, tė
vus, brolius ir seseris . . . “Tė
viškės vaizdeli, koks tu man
brangus ...” Apie vyšnių ir
obelų sodą, apie ąžuolyną, apie
alksnyną su kazlėkais. O dar la
biau apie mano baltąjį beržy
ną, supantį sodybą iš vakarų pu
sės. Gal jo jau nebėra? Jame
vaikystės laikais rinkdavau ūmė
des ir žemuoges, baravykus ir
raudonviršius, o kartais net ir
lepšių nepasigailėdavau. O šalia
beržyno, žaliojoje pievelėje,
Pirmieji įspūdžiai
traukė akį balti pievagrybiai . . .
Jau nebe viską atsimenu. Šir
Su a.a. Vincu Vilkaičiu gydyje yra tiktai vaizdas, mistiš
venova Žemės Ūkio Akademijo
kas, brangus ir mielas.
Atmintis dyla. Bandai rašyti je Dotnuvoje 15 metų toje pa
dienoraštį, kad ir netobulai. Jisai čioje sodyboje.
Aš dėsčiau chemiją, žemės
liko tenai, tėviškėje, kurios taip
ūkio
technologiją agronomams
ilgiuosi. Taip pasiilgau tų už
bei
cheminę
medžio technologi
rašų. Viską duočiau, kad galė
ją
miškininkams,
kol pastarasis
čiau juos atgauti . . .
skyrius
nebuvo
Dotnuvoje
pa
Tačiau toks jau žmogaus liki
naikintas.
Vincas
Vilkaitis
dėstė
mas: nepadarai taip, kaip nori.

MŪSŲ MINTYS IR RŪPESČIAI

ŠVENTAISIAIS METAIS
A. MASIONIS
Elmvvood P ark, N. J.

bet tie malonumai jam greit nu
sibosta ir jo visiškai nepatenki
na.”
“Reikia tad, žmogų atstatyti iš
vidaus”, kalbėjo popiežius, “at
gaivinti tuo, ką Evangelija va
dina atsivertimu, atgaila, pasi
keitimu. Šio pasikeitimo eiga
yra paprasta, kaip tyras, drąsus
sąžinės veiksmas, bet kartu
ir sudėtinga, nes gali būti ilgas
ir nelengvas žmogaus savanoriš
kas persiauklėjimas”.
“Mes manome”, kalbėjo to
liau popiežius, “kad neklystame
atradę šių dienų žmoguje gilų
nepasitenkinimą: prisisotinimą,
kurio nepakanka, nusivylimą,
kurį suteikia žalingos svaiginimosi priemonės, nerimą dėl ne
sugebėjimo pasinaudoti tūkstan
čiais malonumų, kurių apsčiai
teikia šių laikų civilizacija. To
kiam žmogui reikia atsinaujini
mo, kurį pasiūlė antrasis Vati
kano susirinkimas”. Popiežius
pastebi,
kad
šio
asmeni
nio — vidinio, o kai kuriais at
žvilgiais ir išorinio atsinauji
nimo aiškiai siekia Šventieji
metai. Užsimindamas apie išori
nį atsinaujinimą, popiežius, be
abejo, turi galvoje, tarp kitko,
mūsų šių laikų jaunimo, net ir
vyresniųjų, apsinuoginimą ma
dose, apsiželdinimą iki urvinio
žmogaus išvaizdos, apie stoką

švaros visų tų jaunuolių, kurie,
purvini ir susivėlę, slampinėja
gatvėse ir neturi gėdos tokiame
stovyje ateiti net į Dievo na
mus.
Popiežius mano, kad šių laikų
žmogui reikalingas ne tik atsi
naujinimas, bet ir susitaikymas,
ir susitaikymas labai plačia pras
me, t.y. su savimi, su Dievu, su
savo artimu, su sava aplinka.
Jis pastebi, kad mūsų šių laikų
gyvenimas yra sudrumstas dau
gelio nesantaikų, daugelio nesu
tarimų, daugelio netvarkos pasi
reiškimų, kurie trukdo naudotis
asmeninio ir bendruomeninio
gyvenimo tikslui skirtomis do
vanomis. (Klasiškas tokios ne
santaikos ir netvarkos pavyzdys
gali būti kad ir mūsų antrosios
Lietuvių Bendruomenės stei
gimas.) “Susitaikymas”, pastebi
popiežius, “turi vykti ne tik as
meniniame gyvenime, bet ir
platesnėse srityse: pačioje baž
nytinėje bendruomenėje, visoje
visuomenėje, politikos, ekume
nizmo ir taikos srityse . . .
“Šventieji, metai”, pridėjo po
piežius, baigdamas šią savo kal
bos dalį, “jei Dievas leis juos
mums minėti, turės daug daly
kų šiose srityse išaiškinti”.
Dievas leido ir popiežiui ir
mums Šventuosius metus mi
nėti, ir popiežius, kaip buvo už
siminęs, aiškino ir ryškino šio ,
jubiliejaus tikslus; deja, nei mū
sų bažnyčiose, nei spaudoje, nei
katalikiškųjų organizacijų susi

Pas Hartfordo miesto burmistrą iš k. A. Dzikas, J. Belazaras, Simas Kudirka, burmistras Athanson, A. Dragunevičius ir S. Zabulis. Nuotr. A. Dziko
botaniką ir fitopatologiją. Jo ve
damas kabinetas (laboratorija)
buvo antrame aukšte. Aš gi tu
rėjau didelę chemijos laborato
riją, chemijos auditoriją, prie la
boratorijos dar porą mažesnių
kambarių specialiems darbams
ir moksliniams.tyrimams. Rūsy
je turėjau dar vieną kambarį,
kuriame buvo žemės ūkio tech
nologijos laboratorija. Daug kas
galėjo pavydėti tokio “liuk
suso”. Kiti profesoriai turėjo kur
kas mažesnes patalpas praktikos
darbams. Aš daug laiko praleis
davau savo laboratorijose, o Vil
kaitis savo botanikos kabinete.
Be dėstymo, mudu abu darėva
tyrimus, kiekvienas savo srityje.
Gi beicų srityje tyrimus vedėva
drauge. Tačiau, bendrai imant,
didžiumą laiko kiekvienas pra
leisdavome savo atskirose la
boratorijose, ir tada nei paskai
tose, nei tyrimo darbuose vienas
kito
nematydavome.
Taigi
asmeniškai netekdavo daug
bendrauti. Ir savo namuose abu
turėdavova savo darbų, kaip, va,
ruošimąsi mokymo bei mokslo
darbams. Aš dažnai išeidavau į
didelį Akademijos parką pasi
vaikščioti, ir su Vilkaičiu netek
davo susitikti. Taigi gana keistai
išėjo, bet faktas yra, kad kon
taktas buvo nedidelis. Juo la
biau, kad aš nekortuodavau. Tai
ir tokiom progom nesusieidavova. Jis buvo daugiau šeimos
žmogus. Tekdavo pasimatyti po
sėdžiuose arba švenčių bei iš
kilmių metais. Jeigu dar pridėti,
kad mano atmintis ne taip funk
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cionuoja, kaip aš norėčiau, tai vi
sai galima šiems atsiminimams
pritaikyti pradžioje cituotus
Maironio žodžius ... O gaila.
Ir, rodos, ką čia ir beatsiminti?
Gyvenimas tokia, rodos, rutina,
visos dienos panašios į kitą. Ro
dos, nieko ypatingo. O vis dėlto
būtų buvę gerai šį tą užsirašy
ti .. .

Nepažįstamas, bet jau
pirmieji įspūdžiai

tetuose, kol pagaliau persikėliau
į Vestfalijos universitetą Muensteryje.
1920 grįžau Sūduvon atosto
gų. Susitikau su kaimynu
Izidorium Kaunu, vėliau tapusiu
gydytoju. Jis man daug gero
papasakojo apie savo mokytoją
Vincą Vilkaitį. Žinojau, kad jis
neateitininkas. Kauno teigimu,
Vilkaitis skaitė Marijampolės
ateitininkams vieną ar daugiau
paskaitų. Susidarė įspūdis, kad
Vilkaitis rimtas ir plačių pažiū
rų žmogus.

1915, baigęs gimnaziją, neva
Kitas, jau linksmesnis epizo
žiavau į Rusiją, o likau Vilniu
je. Dėsčiau M. Biržiškos į- das, kuris pagrįstai ar nepagrįs
steigtojoje gimnazijoje Vilniuje. tai sudarė gerą nuomonę apie
1916 pradžioje persikėliau į Vincą Vilkaitį, tai mano trumpas
Šiaulius, kur mokytojavau kun. viešėjimas pas mano mielą bi
dr. Galdiko įsteigtoje gimnazijo čiulį dr. Domą Jasaitį Berlyne,
je. Už lietuvišką veiklą vokie tarp 192’1-1923. Teko išgirsti,
čiai dr. Galdiką išvežė į Vo kad lietuvių studentų tarpe V.V.
kietiją. Gimnaziją uždarė. Aš buvo labai populiarus ir labai
grįžau Suvalkijon. Kun. dr. Viz gerbiamas. Jis buvo studen
girda, kaip girdėjau iš namų, tų “senato” pirmininkas. Ma
buvo kvietęs mane į Marijampo no gera nuomonė apie jį pasi
lės gimnaziją mokytojauti, ta liko su manimi visą laiką, ne
čiau tuo pat laiku A. Stulgins žiūrint kai kurių debesėlių, ku
kis mane pakvietė Vilniun raš rie vėliau metė (nors n iabai
tininkauti Lietuvos Taryboje, mažą) šešėlį į mūsų tarpą. Jis
kur vėliau teko būti Tremtinių buvo žmogus tam tikro “statu
ir belaisvių grąžinimo komisijos so”. Nors ir mažo ūgio, bet di
sekretoriumi. Lenkams užėmus delė figūra kaip žmogus; profeVilnių, rodos, 1919 sausio 4 sorius-filosofas, neeilinis botaišvykau Kaunan. Buvau paskir nikas-mokslininkas, vėliau vir
tas Lietuvos pasiuntinybės Švei tęs politiku. Visada rimtas. Re
carijoje sekretorium. Ta proga tai kada galėjai iš jo išgirsti koki
pradėjau ir studijuoti, iš pradžių anekdotą a la Loąuebantur omBerno, vėliau Friburgo universi nibus linguis . . .

rinkimuose tie dalykai nebuvo
pakankamai giliai interpretuo
jami, aiškinami ir pritaikomi.
Tačiau jau ir iš to, kiek bu
vau Šventųjų metų programą
palietęs, yra aišku, kad ją įvyk
dyti ne vienos dienos ir ne vie
nos savaitės reikalas. Tatai pa
ryškina ir pats popiežius savo
vėlesnėje kalboje, pasakytoje
užpernai, pirmąjį Advento sek
madienį, kada, skambant visų
Romos bažnyčių varpams, buvo
atidaryti Šventieji metai.

Šventieji metai nėra paprastos
rekolekcijos
Tada popiežius taip kalbėjo:
“Šventieji metai nėra tik atski
ras momentas, bet ištisi metai,
skirti mūsų atgimėmui ir mūsų
atsinaujinimui. Tai nėra tik
trumpas praeinantis mūsų gy
venimo epizodas, bet daugiau
dvasinis sąjūdis, kuris turi ap
valyti mūsų gyvenimą, sustip
rinti mūsų tikėjimą, praplėsti
bažnytinį bendradarbiavimą, at
skleisti naujas krikščioniškosios
meilės pasireiškimo galimybes,
kaip konkretų asmeninį ir socia
linį įsipareigojimą. Jie yra mūsų
religinio ir moralinio gyvenimo
revizija, suderinta su antrojo
Vatikano susirinkimo reikalavi
mais. Jie yra pozityvus mūsų
krikščioniškojo gyvenimo egza
minas, atsižvelgiant į mūsų mo
derniąją gyvenamąją aplinką.
Šventieji metai yra tam, kad atgaivintumėm savo sąžinės jaut
rumą, kad pagilintumėm savo
asmeninį religingumą ir kad įsijaustumėm į mus supančią so
cialinę tikrovę ir parodytumėm
visiems krikščionišką meilę ir
supratimą”.
Taigi, kaip girdėjome, Šven
tieji metai nėra tik trumpas
epizodas. Tokiu būdu mes dar
negalime jų užbaigti, nes, pagal
popiežių, net nesame jų , kaip
reikia, pradėję. Popiežius, pvz.,
pataria mums Šventaisiais me
tais sutvarkyti savo gyvenimą
pagal antrojo Vatikano susi
rinkimo reikalavimus. O kas iš
mūsų su tais reikalavimais yra
susipažinęs? Jie jau senokai yra
atspausti lietuvių kalba “Krikš
čionis gyvenime” serijoje. Bet
ar visi esame tas knygas įsi
giję, ar esame turėję jas savo
rankose, ar esame jas skaitę?
Mes tik mokame Bažnyčios re
formas kritikuoti su jomis visai
nesusipažinę, ir sakyti, kad vi
suose tuose pakeitimuose nega
lime susigaudyti, net nemėginę
rimtai į juos įsigilinti.
(Bus daugiau)
Pirmas susidūrimas Dotnuvoje
Daktaro darbą aš pradėjau
Muensterio universitete 1923.
Dėl Klaipėdos grąžinimo Lietu
vai vokiečiai studentai pasidarė
labai agresyvūs. Todėl turėjau
grįžti Lietuvon. Buvau profeso
riaus P. Butkevičiaus (neorgani
nės ir analizinės chemijos kated
ros) asistentu Lietuvos universi
tete Kaune. 1924 buvau paskir
tas Žemes Ūkio Akademijos
chemijos katedros vedėju Dot
nuvoje. 1925 Vincas Vilkaitis
buvo paskirtas botanikos kated
ros vedėju.
Maždaug tuo pačiu laiku pro
fesorius Pr. Dovydaitis prašė,
kad paprašyčiau dr. Vilkaitį pa
rašyti šį tą iš savo srities į Kos
mosą. Atsimenu, su V.V. susiti
kau Akademijos parke ir išsikal
bėjau tuo klausimu. Jis sutiko
rašyti, bet su pastaba, kad jis
nerašysiąs tendencingų straips
nių. Tai mane labai užgavo.
V.V. neturėjo jokio pagrindo pa
daryti tokios pastabos. Aš jam
nieko nesakiau apie bet kokias
“tendencijas”, ir man nebuvo
atėjusi į galvą panaši mintis.
Daug įvairių pažiūrų žmonių
buvo Kosmoso straipsnių auto
riais. Man visai neatėjo į galvą
prašyti “tendencingų” straips
nių. Turėjau pagrindo labai įsižeisti tokiu Vilkaičio reagavi
mu. Buvau avansu susidaręs ge
rą įspūdį apie Vincą, bet šį
kartą labai nusivyliau . . .
(Bus daugiau)
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Ką manyti apie tokius reiški-'
nius? Ar jie nėra kiek panašūs
į graikų orakulus ir nesupran
tamus žodžius kalbančias pitijas?

Vysk. Motiejus Valančius
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Šiais 1975 metais sueina
dvi svarbios sukaktys:
100 metu, kaip mirė vysk.
Motiejus
Valančius.
100 metų, kaip gimė muzikas dailininkas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis,

Vysk. Motiejus Valančius
gyveno ir veikė mūsų tautos
sunkiausiais ir tamsiausiais
laikais. Jis tautai atliko 4
didelius darbus: 1. Steigdamas parapines mokyklas, išmokė tautą skaityti ir rašyti ir tuo p*arengė kelią “Aušrai”. 2. Nublaivino tautą. 3.
Uždraudus spaudą, pats pir
mas Prūsuose atspausdino
draudžiamas knygeles ir at
gabenęs paskleidė žmonėse.
Tuo nurodė kelią visiem
knygnešiam. 4. Jis buvo ra
šytojas ir davė tautai popu-

liarias ir visų skaitomas kny
gas,
tuo pripratindamas
žmones prie skaitymo.
Tai buvo didelis visuome
nės vadas, kaip Mozė išve
dęs tautą per sunkiausius
laikus, išsaugojęs ją nuo
okupantų puolimų ir perse
kiojimų.
-oMikalojus
Konstantinas
Čiurlionis
yra
pirmasis
mūsų muzikas ir dailininkas,
taip originaliai ir kūrybingai
pasireiškęs. Jis studijavo
muziką, sukūrė eilę muziki
nių veikalų, paskui pradėjo
reikštis dailės srityje. Pasi
reiškė kaip labai originalus
ir genialus dailininkas, pir
mas iškėlęs lietuvišką meną
į tarptautinį lygį.
Abu šiuos du didelius vy
rus ir paminėsime šių metų
Darbininko puslapiuose.

Sujudo lietuviai veterinarijos
gydytojai
Chicagoj, Jaunimo Centro
kavinėj, gruodžio 7 turėjom pro
gos iš arčiau stebėti Lietuvių
Veterinarijos Gydytojų Draugi
jos veiklą. Tą dieną ši draugija
minėjo savo veiklos išeivijoj dvi
dešimt penkerių metų sukaktį.
Draugijos pirmininkas dr. K.
Karnauskas, pradėdamas minėji
mą, trumpai apibūdino ryškes
nius draugijos atliktus darbus.
Prisiminė amžinybėn išėjusius
kolegas; jie buvo pagerbti tylos
ir susikaupimo minute.
Minėjimo akademijai vado
vauti pakviestas dr. Leonas
Kriaučeliūnas. Jis paryškino
draugijos tikslus, jos gyvastingu
mą ir reikšmę.
Prof. dr. Stasys Jankauskas
pažymėjo, kad draugija buvo
įkurta 1920 Kaune; kitais metais
bus švenčiama jos 55 metų su
kaktis, o išeivijoj ji atkurta prieš
25 metus Vokietijoj tuo metu
gyvenusių profesorių ir stu
dentų, studijavusių veterinarijos
mokslus. Išryškino lietuvio ve
terinarijos gydytojo įnašą į
bendrą lietuvišką veiklą, į įvai
rias organizacijas. Gi į LF pati
draugija įstojo su stambiu įnašu,
nežiūrint, kad ir atskiri jos na
riai tą fondą ugdė savo stambiais
įnašais. Dr. Gailiūnas ir dr. Kasponis daug yra prisidėję, kad
draugija ir lietuviai veterinarijos
gydytojai gautų pripažinimą
JAV mokslo ir valdinėse įstaigo
se.
Dr. P. Švarcas apžvelgė lietu
vio veterinarijos gydytojo išeivi
joj nueitą kelią, jo pastangas dirb
ti savo profesijoj, išryškino bu
vusias įsikūrimo sunkumų pro
blemas. Iškėlė lietuvių veterina
rijos gydytojų aktyvumą vi
suomeniniame, kultūriniame ir
politiniame gyvenime, pami
nėdamas eilę aktyviųjų kultūri
ninkų. Daugumas lietuvių ve
terinarijos gydytojų dirba savo
profesijoj, verčiasi privačia prak
tika, turi savo klinikas, kiti dir
ba valdinėse įstaigose, mėsos
priežiūroj, maisto įmonėse ir
pan. Išeivijoj esama arti šimto
lietuvių veterinarijos gydytojų.
JAV gyvena apie 70, Kanadoj —

ba: “Jūs esate Dievo šventovė
ir jumyse gyvena Dievo Dva
sia” (I Kor. 3, 16).
Šv. Jonas Evangelistas, dau
giausia rašęs apie Šv. Dvasią,
pristato ją mums ne kaip chariz
matinių dovanų versmę, bet
kaip vidinį dvasinės gyvybės
principą. O dėl charizmų žymus
teologas jėzuitas Kari Rahner sa
vo teologijos žodyne rašo, kad
ypatingų charizmų gavėjas ne
gali, kada nori, jų pakartoti.
Žmogus negali jų iš Dievo “iš
veržti”. Pentekostalistai klysta
tikėdami ir teigdami, kad Šv.
Dvasios veikimas pasireiškiąs
tik charizmomis. Šv. Dvasia vei
kia Bažnyčioje įvairiais būdais,
visuomet pasilikdama Bažny
čios siela, gyvybė, gaivintoja.
Tik jos veikimas istorijos bėgy
je buvo skirtingas.
(Bus daugiau)

CHARIZMATIKU KLAUSIMU

“The phenomenon of speaking in tongues may be many
things, būt, whatever it is, it is
not God’s Spirit... it seemed to
be very strange behavior indeed
for the Spirit to adopt a modality
of communication which can
easily be duplicated in a psychological
laboratory,
and
which clinicians would describe
as a manifestation of “extreme
suggestibility” or “delusional
hysteria” . . . Why indeed would
the Spirit choose a mode of com
munication vvhich looks exactly
likę a fonu of emotional disturbance? Pentecostal cult is not
particularly dangerous psychologically būt neither can it
be said that it is a very healthy
involvement. How can such
spirituality be healthy when one
of its centrai phenomena is rooted in emotional disturbance?”
- (Glossolalia: It’s rooted in emo
tional disturbance, “National
Catholic Reporter”, 1970.X.2, p.
17).
Liuteronas prof. Siegbert W.
Becker tvirtina: “Modernioji
glossolalia (kalbėjimas kalbo
mis) dažnai yra tik savihipnozės pasėka, o pasitaikantieji pa
gijimų stebuklai gali būti ne kas
kita, kaip tik subjektyvus savęs
apgaudinėjimas
(self-deception)” (žiūr. Our Sunday Visitor, 1973.VIII.25).
Gydymo
dovana.
Pentekos talistai giriasi, kad jų tarpe
yra įvykusių stebuklingų pagiji
mų, esą asmenų turinčių iš Šv.
Dvasios gautą gydymo dovaną.
Tai buvo atskiri “stebuklingų
gydytojų” atvejai. Bet 1974.VI.
14-16 pentekostalistų suvažia-

draugijos vardu — dr. A. Pau
lius, dantų gydytojų — dr. A.
12, kiti — kitose laisvojo pasau
Ruibienė, Illinois medic. gydy
lio šalyse. Draugija ir atskiri
tojų moterų pagalbinio vieneto
draugijos nariai savo darbu ir au
vardu — Grinienė, agronomų
ka stipriai remia lietuviškąsias
A. Šantaras, miškininkų — V.
bendrines organizacijas, kaip
Žemaitis, lietuvių ūkininkų —
LB, Altą, Vliką, Balfą.
Feliksas Valaitis. Gauta sveiki
Sukakties proga draugiją svei
nimų raštu iš dr. Tallat-Kelpšos,
kino: Illinois lietuvių gydytojų
dr. K. Almino ir kitų.

vime Notre Dame universiteto keliai yra nesuvokiami. Dievas
sporto aikštėje ypačiai pasireiš mums paaiškinimų neteikia (bet
kusi gydymo dovana: 50 asmenų charizmatikai, ypač turį prana
buvo oficialiai užregistruota ir šystės dovaną, rodos, turėtų ži
pripažinta stebuklingai pagiju noti ir paaiškinti), kodėl jis taip,
siais. Buvo demonstruojama vie o ne kitaip pasielgia. Į klausi
na moteris staiga išgijusi iš krū mą — kas gali duoti nurody
ties vėžio ... Be abejonės tokios mus Šv. Dvasiai, galima atsaky
naujienos kitais metais sutrauks ti irgi klausimu: kas gali už
į pentekostalistų suvažiavimą tikrinti, kad Šv. Dvasia veikia
dar didesnes minias ne tik ligo tik per pentekostalistus?
nių, bet ir smalsuolių, norinčių
Nors pentekostalistų sąjūdis
pamatyti tuos pentekostalistų kaip toks prasidėjo protestantų
“stebuklus”.
tarpe tik šio amžiaus pradžioje,
Bet ar tai yra stebuklai, kaip o katalikų tarpe tik prieš keletą
juos supranta ir vertina Bažny metų, argi, teologiškai kalbant,
čia? Kas seka šventųjų skelbi turėtume pripažinti, kad veik
mo eigą, tas žino, su kokiu at per du tūkstančius metų katali
sargumu Bažnyčia pasisako dėl kų Bažnyčioje trūko esminio
stebuklų autentiškumo. Net toks prado — charizmatinių dovanų,
antgamtinis faktas, kaip “saulės ir kad tik XX amžiuje Šv. Dva
stebuklas”, įvykęs Fatimoje sia turėjo protestantus pentekos
1917, Bažnyčios buvo pripažin talistus įkvėpti atnaujinti katali
tas antgamtiniu tik po daugelio kų Bažnyčią? Jeigu taip būtų,
metų. Bažnyčia moko, kad ste tai dėl ko Šv. Dvasia neapšviebuklai gali įvykti ir tikrai įvyks tė protestantų bibliniais ir
ta, tačiau ji yra labai atsargi doktrinos klausimais, kai XVI a.
pasisakyti dėl jų tikrumo ir au jų pradininkai juos klaidingai
tentiškumo. Bet kai vieno vieno atmetė?
pentekostalistų
suvažiavimo
Yra tikra, kad katalikų Bažny
proga įvyksta daugiau pagijimų čioje charizmatinio prado nieka
negu Liurde per 100 metų, tai dos netrūko. Tikroji Kristaus
• kyla klausimas, ar pentekosta Bažnyčia visuomet yra buvusi ir
listai ne pertoli nueina su sa yra charizmatinė, Šv. Dvasios
vaisiais “stebuklais” ir jų “ofi nuolat veikiama ir gaivinama.
cialiu”
paskelbimu?
Pati katalikų Bažnyčios kunigys
tė yra charizmatinė dovana. O ir
Ar pentekostalistų sąjūdis yra kiekvienas pakrikštytas Bažny
Šv. Dvasios darbas?
čios narys yra charizminis, nes
Pentekostalistai yra įsitikinę, apie kiekvieną galima pasakyti:
kad visas šis sąjūdis, o ypač “Dievo meilė yra išlieta mūsų
Šv. Dvasios pasireiškimas dova Širdyse Šventosios Dvasios, ku
nomis (charizmomis), kurios ri mums duota” (Rom. 5,5). Arbuvo kitados duotos apaštalams
ir pirmiesiems krikščionims, yra
AUKOS TAUTOS FONDUI
ypatingas Šv. Dvasios veikimas
mūsų laikais. Per pentekostalis
Lietuvos laisvinimo reikalams
tus kartojasi tai, kas vyko Sek
per
Tautos Fondą lapkričio mė
minių dieną.
nesį
aukojo šie asmenys: 75
Paviršutiniškai į šį reikalą žiū
dol. — prof. B. Kasias (Wyorint, negalima išaiškinti, kodėl
charizmos buvo dingusios iš ming, Pa.); 50 dol. — L. Tamo
Bažnyčios istorijos, o yra atsira šaitis (VVoodhaven, N.Y.); po 25
dusios tik dabar. Esą Dievo dol. — S. Paul Žumbakis (Chi
cago, IL), dr. A. Goeldnerienė
(Flushing, N.Y.), kun. M. Gy
Lietuvių Veterinarijos Gydy vas (Albany, NY), VI. Jasiulio
tojų Draugijos valdyba įteikė nis (Maywood, Cal.).
Aukas Tautos Fondui galima
200 dol. auką Daužvardžio Fon
nurašyti
nuo mokesčių. Kiekvie
dui — jaunųjų spaudos bend
nas,
paaukojęs
ne mažiau kaip
radarbių ugdymui bei jų premi
25
dol.,
jei
pageidauja,
gali gauti
jom. Auką priėmė Lietuvių Žur
Eltos
biuletenius
per
visus
me
nalistų Sąjungos centro valdy
tus.
bos vicepirmininkas Vladas Bū
Aukas siųsti šiuo adresu: Tau
tėnas ir iždininkas Jurgis Janu
tos
Fondas, 64-14 56th Road,
šaitis. Abu atstovai nuoširdžiai
Maspeth,
N.Y. 11378. (Elta)
padėkojo draugijos valdybai ir
nariam už auką, drauge pasigė
rėjo šių žmonių ištverme, ryžtu
GRUODŽIO
ir gražiais darbo ir aukos įna
šais į lietuviškąjį gyvenimą.
Po akademijos, maldą sukal
Straipsniai: P. Prk. — Nuo
bėjus kun. A. Stašiui, prasidėjo Kudirkos ligi Jurašo; J. Vaišno
nuotaikingos
vaišės,
pasi ra, MIC — Bažnyčia ir eku
linksminimas.
menizmas; K. Skrupskelis —

APDOVANOTAS PROF.
ROMUALDAS KAŠUBA
Clevelando Valstybinis Uni
versitetas (CSU) spalio 23 apdo
vanojo 1000 dol. premijomis
tris savo profesorius už jų pasi
darbavimą universitetui. Juos
parinko specialus komitetas,
kuriame buvo profesūros nariai
ir du alumnai. Pinigus tam rei
kalui paskyrė Society National
Bank.
Vienas iš trijų apdovanotųjų
yra dr. Romualdas Kašuba, me
chanikos inžinerijos profesorius,
šiame universitete dirbąs nuo
1968.
Jis yra 43 metų, visus moks
lo laipsnius gavo Illinois uni
versitete, kurį laiką dirbo TRW
Ine. Clevelande ir kaip analiti
nis braižytojas inžinierius Danly
Machine Corp. Chicagoje. Cle
velande profesoriauti pradėjo
1968, 1972 pakeltas į profeso
rius, priklauso eilei specialybės
organizacijų, yra paskelbęs eilę
straipsnių
savo
specialybės
klausimais, yra organizavęs ir
mokslines konferencijas.

Elta itališkai
Išėjo italų kalba Romoje lei
džiamo Elta-Press žurnalo 10
Nr. Redaguoja prel. V. Mincevi
čius.
Turinyje yra Andrėj Sacharo
vo atsišaukimas dėl religijos
persekiojimų Lietuvoje, kunigų
protestas ir Lietuvos Katalikų
Bažnyčios Kronikos Nr. 10 ap
rašymas. (Elta)

AIDAI

Lietuvių veterinarijos gydytojų draugijos išeivijoje dabarti
nė valdyba. Iš k. į d. dr. Leonas Kriaučeliūnas — sek
retorius, dr. Antanas Brizgys — iždininkas, dr. Konradas
Karnauskas — pirmininkas, dr. Stasys Jankauskas—narys
specialiems uždaviniams ir dr. Kastytis Latoža — vicepir
mininkas. Nuotr. P. Malėtos

Akademija buvo gerai organi
zuota, kalbos trumpos ir taiklios,
gerai išmąstytos. Jai vadovavęs
dr. L. Kriaučeliūnas pasižymė
jo nuotaikingu humoru.
Draugijai, pasiryžusiai rodyti
didelį gyvastingumą, vadovauja
pirmininkas dr. K. Karnauskas,
sekretorius dr. L. Kriaučeliūnas,
vicepirm. K. Latoža, iždininkas
dr. A. Brizgys ir narys specia
liem uždaviniam dr. St. Jan
kauskas.
Jurgis Janušaitis

Recenzijos: A.J.S. — Baigus
Kuršaičio žodyno leidimą; K.
Keblys — Bradūnas bara Gedi
miną; O. Mikalaitė — Pakeliui
su D. Sadūnaitė.
Šis numeris iliustruotas R.
Vaitekūno, VI. Vaičaičio ir Pr.
Gasparonio kūriniais. Be to,
Kanto ir O.V. Milašiaus portre
tai bei kitų nuotraukos.
Redaguoja dr. Juozas Girnius,
27 Juliette St., Boston, Ma.
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.

Kanto sukaktis; P. Klimas — Du
dokumentai iš P. Klimo archy
vo apie V. O. Milašių; J. Gim
butas — 50 metu akademinei
skautijai; V. Janavičius — Ar
įmanoma lietuviais nebūti?
Iš grožinės literatūros: D. Sa
dūnaitė — Eilėraščiai.
.Apžvalgoje: Veiksniai lietuvių
bendravimo klausimu; J. Gir
nius — “Tėviškės Žiburiams”
25 metai; J.G.—Kun. P. Rauda;
J. Girnius — Pedagogas P. Maldeikis; A. Šimkus — Iš Chi
cagos lietuvių muzikinio gyve-

HAPPY NEW YEAR

LAURINE MURPHY RĘST.
Lunch & Dinner Daily
1445 Northern Boulevard
on the Miracle Mile
Call 516 MA 7-3020

SEASON’S
GREETINGS
I
HAPPY NEW YEAR
TO ALL OUR FRIENDS AND PATRONS

HAPPY NEW YEAR

CAL—AUD AUTO CO. INC.
307 Post Avė.
VVestbury, L.l.
(516)334-1515
Mr. Sam Lazerano

HARRIS WILCOX, Ine.
Sale Mgrs. & Auctloneers
Bergen, New York 14416

SEASON’S GREETINGS

HAPPY NEW YEAR

TO ALL OUR PATRONS

MC INERNEY’S MILLWORK, INC. ;
375 Broadway
Long Branch, N J.
(201) 222-1640

CHINA CHEF, INC.
335-3414
75-21 31 st Avenue

Jackson Helghts (Take Out Orders)

£

_

HAPPY NEW YEAR

Lietuvių veterinarijos gydytojų draugijos nariai, minint draugijos atkūrimo išeivijoje 25
metų sukaktį, Chicagoje, Jaunimo centre gruodžio 7. Iš k. dr. L. Kriaučeliūnas, dr. J. Gliau
delis, dr. R. Giniotis, dr. P. Tunkūnas, dr. A. Kurgonas, dr. L. Gaudušas, dr. P.
Švarcas, dr. A. Grigaliūnas, dr. A. Brizgys, dr. B. Leparskas, dr. K. Latoža, dr. Pr. Jaras,
dr. A. Delertas, dr. K. Karnauskas, dr. V. Bagdonas, dr. K. Avižienis, dr. St. Stirbys, dr. A. Ma
siulis, dr. St. Jankauskas, dr. A. Dabrila. Nuotr. P. Malėtos

DOYLE B. SHAFFER
FUNERAL HOME, INC.
122-11 18th Avė.
College Pt. FL 3-3131
45-09 Little Neck P’kway
Little Neck BA 9-4949
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HAPPY NEW YEAR

DONOHUE FUNERAL
Į For Integrity Dependability & Ethlcs
; 292 Asbury Avenue Westbury, L.I.
(516) 333-0615
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Simo Kudirkos pagerbimas
Washingtone
(atkelta iš 2 psl.)

dirkais pavergtoj Lietuvoj palai
kyti telefoninį kontaktą, remti
juos materialiai; jų pastogėj šiuo
metu yra prisiglaudusi visa Ku
dirkų šeima.
Į šį priėmimą atsilankė 30
kviestųjų Kongreso narių. Sve
čių tarpe buvo šen. J. Buckley,
Senato mažumos vadas šen.
Hugh Scott, šen. H. Williams,
kongr. R. Hanrahan, L. Wolf,
E. Dervvinski, J. Addabbo ir kiti.
Priėmimo metu Kudirkai su
Kongreso nariais teko valgyti
priešpiečius. Pažymėtina, kad
Kudirkos valgyta vos baigus
penkių dienų bado streiką, kurį
buvo paskelbęs solidarizuo
damas su disidentu Vaclovu
Sevruku. Kongreso nariai visą
savo dėmesį buvo nukreipę į
Kudirką. Kiekvienas norėjo pa
spausti jo ranką, su juo nusifo
tografuoti. Jie jį klausinėjo apie
sovietų kalėjimus, religijos per
sekiojimą Lietuvoj, jo asmeniš
kus pergyvenimus, pirmuosius
įspūdžius Amerikoj. LB ir SEF
vadovai buvo sveikinami už ryž
tą darbuotis net ir tuo metu,
kai Kudirkos reikalas atrodė be
viltiškas.
Antrojo priėmimo Kongrese
organizatoriai buvo senatoriai J.
Buckley (N.Y.) ir C. Percy (111.)
ir kongr. R. Hanrahan. Nors su
silaukta talkos iš šių trijų asme
nų štabų narių, didžiausią
darbo naštą, šį priėmimą organi
zuojant, teko nešti Jūratei Miciūtaitei, ilgus metus sėkmingai
besireiškusiai VVashingtono LB
apylinkės valdyboj. Jai atiteko
pareiga būti ryšininke tarp
Kongreso ir lietuvių bei Pabalti
jo tautų organizacijų. Tik jos or
ganizaciniu gabumu šis Kudir
kai skirtas pagerbimas tapo vi
sus jungiančiu įvykiu. Į priėmi
mą atsilankę apie 25 Kongreso
nariai turėjo progą ne tik
pasveikinti Kudirkus, bet ir pa
sišnekučiuoti su Lietuvos diplo
matinės tarnybos, JAV LB, Bal
to, Amerikos Balso, Altos vado
vais. Be rengėjų, į priėmimą
atvyko šen. R. Griffin, šen. J.
Helms, šen. G. J. Beall, kongresmanai G. Yatron, J. Eilberg
ir kiti. Kudirka buvo Kongreso

Baltimorės žinios
Naujųjų Metų sutikimą su
rengė lietuvių sportininkų klu
bas Lietuvių svetainės didžiojo
je salėje.
Gordonas ir Eleonora Matulioniai, gimę ir augę Baltimorėje, plačiai dalyvaują lietuviš
kame gyvenime ir parengi
muose, gruodžio 29 grįžo iš atos
togų, kurias praleido Floridoj.
Gordonas dainuoja bosu vyrų
chore. Savo draugam choristam
pasakoja savo kelionės įspū
džius.
Sodalietės sausio 5 per 8:30
mišias bus apdovanotos ištiki
mybės dovanom. Sodaliečių ka
pelionas aukos mišias ir klebo
nas prelatas L. Mendelis įteiks
dovanas sodalietėm, kurios per
metus kiekvieną mėnesį ėjo prie
komunijos pirmą sekmadienį
per 8:30 mišias. Po mišių Šv.
Alfonso mokyklos salėje jos tu
rės savo metinius pusryčius ir
susirinkimą, per kurį išrinks
naują valdybą ir aptars ateities
planus.
Šv. Vardo draugijos nariai,
kurie per metus ištikimai ėjo
prie komunijos, sausio 12 bus
apdovanoti ištikimybės dovano-,
mis. Jų mišios bus 8:30 v. Mi
šias aukoja jų kapelionas kun. A.
Dranginis.
Lietuvių Melodijos radijo va
landėlės metinis vakaras bus
sausio II, šeštadienį, Lietuvių
svetainės salėj. Valandėlės ve
dėjai A. Juškus ir K. Laskauskas maloniai kviečia visus
gausiai dalyvauti šiame vakare.
Veiks bufetas su valgiais ir gė
rimas. Šokiam gros geras or
kestras. Per 28 metus jie sutei
kia Baltimorės lietuviam nau
jausias žinias apie lietuvių veik
lą Baltimorėje. Pradžia 8 v.v.
Dalyvaudami paremsime valandėlės išsilaikymą.
Jonas Obelinis

vykstantį priėmimą su krašto
valdybos nariais atvyko ir iš
pavergtos Lietuvos pabėgęs
muzikas Aloyzas Jurgutis. Jo at
vardu apdovanotas. Savo ruožtu
vykta iš Philadelphijos, kur tuo
Kudirka kiekvienam atsilan
metu viešėta J. Gailos ir Alg.
kiusiam Kongreso nariui įteikė
Gečio^šeimose. LB krašto valdy
menišką, jo atvykimą į Ameriką
bos nariam tarpininkaujant, jis
pavaizduojantį kalėdinį sveiki
turėjo progą susipažinti su dau
nimą. Prie kiekvieno sveikinimo
giau kaip 20 Kongreso narių
jis ranka prirašė kelis sakinius, ir į juos kreiptis šeimos iš Lie
išreiškiančius padėką už jo iš
tuvos išleidimo reikalu. Kiek
gelbėjimą.
vienam Kongreso nariui buvo įPo antrojo priėmimo, šen.
teiktas LB kreipimasis, nušvieBuckley tarpininkaujant, Senato
čiąs Jurgučio pabėgimą, jo šei
pastate buvo sušaukta spaudos
mai sovietų pritaikytas represi
konferencija. Kudirkai gerą pus
jas, žmonos ir dukters biografi
valandį teko atsakinėti į žurna
nius duomenis. Lydimas A. Zerr
listų pateiktus klausimus. Jam
Simą Kudirką Washingtone sutinka dr. J. Genys, Centrinio
vertėjavo LB nuolatinė talkinin ir Alg. Gečio, A. Jurgutis tu
Baltų
komiteto ir Washingtono LB pirmininkas. Iš k. dr. K.
rėjo
progą
apsilankyti
šen.
A.
kė philadelphietė Rima MiroBobelis,
Simas Kudirka, JAV senatorius William Buckley
Stevenson III įstaigoj, o taip pat
nienė.
ir
dr.
J.
Genys.
Tarp priėmimų Kudirka turė pasimatyti su šen. G. Mc Gojo progą asmeniškai apsilankyti vern, buvusiu demokratų parti
šen. Henry Jackson įstaigoj. jos kandidatu į JAV prezidentus.
Siame atidaryme dalyvavęs
Amerikiečių žurnalistų ypač McGovern pažadėjęs pagalbą Worcester Telegram laikraščio
buvo dominasi, ką jam šen. šeimą iškviečiant.
reporteris turėjo ilgą pasikalbė
Kudirkos vizitas Washingtone
Jackson pasakęs.
jimą su Petru Alavošium, vienu
Penktą valandą Kudirka su rado dėmesio Washington Post, iš pirmųjų draugijos narių, tu
Simas Kudirka atvyksta į
šeima aplankė Lietuvos atstovy Washington Star, Baltimore Sun rinčiu 90 metų amžiaus. Kitos
Chicagą
bę. Atstovas J. Kajeckas su žmo laikraščiuose. W. Post korespon dienos rytą minėtam laikrašty
Gruodžio
18 Šarkos restorane
na Kudirkus ir lietuvių organi dentė Jean M. VVhite, aprašy viskas buvo plačiai aprašyta.
prie
Western
Avė. įvyko spau
zacijų vadovus vaišingai priėmė. dama Kudirkus, pirm. Gailos Maironio Parko vietoj kadaise
dos
ir
radijo
atstovų
konferenci
Atsilankyta į atstovybę ir ameri žmonai Birutei reikalą prista buvo tvartas, medžiai ir bala.
ja,
kurią
pradėjo
Leontina
kiečių spaudos atstovų. Iš čia čius, savo straipsnyje prisiminė “Aš negaliu tikėti, kad iš pele
Dargienė.
Pranešimus
padarė
Kudirkam teko vykti į Washing- “kitą lietuvį — A. Jurgutį, tik nų, kurie liko iš buvusio Mai
muziejaus
prezidentas
St.
Balzetono pabaltiečių jiem ruošiamą pradedantį kovą atsigabenti ronio parko per praėjusias Kalė
kas,
Jr.
ir
Irena
Balzekienė.
priėmimą. Kitą dieną, lydint LB žmoną ir 11 metų dukterį”. Tai das, po 11 mėnesių vėl turė
Simas Kudirka pažadėjo sausio
krašto valdybos vicepirmininkei pirmasis didžiosios amerikiečių sim gražiausius pastatus. Nieka
19 atvykti į Chicagą, kui' jam
dėmesys
Jurgučio
Aušrai Zerr, jų išskrista į Detroi spaudos
da to nesitikėjau“, šypsodamasis bus pagerbimas, suruoštas Balšeimai.
tą.
N kalbėjo P. Alavošius, kuris dabar
zekų lietuvių kultūros muzie
g.a.
JAV LB kvietimu į Kongrese
gyvena pas Nekaltai Pradėtosios jaus. Pagerbimas įvyks sausio
Marijos seseles Vilią Maria poil 19 vakare The Martinique Grand
sio namuose, Thompson, Conn. Ballroom, Evergreen Park, Iii.
“Gyvenu kaip rojuj — seselių
Bus programa, Simo Kudirkos
ATIDARYTAS MAIRONIO PARKAS
globoj”, sako jis.
kalba, jo sveikinimas ir susipa
priėmė jūrininkų apmokymo
žinimas. Čia visi turės progos
Worcester, Mass.
admirolas E. Rosenberg ir
-oarčiau susitikti su Simu, asme
Oficialus Maironio Parko ati abiem įteikė garbės pažymėji
Inž. Jonas Pauliukonis įrašė niškai jį pasveikinti ir pasi
darymas įvyko gruodžio 8. Tos mus, vėliau gaisro taip pat su į Lietuvių Fondo narius dėdę dalinti įspūdžiais. Lietuviškoji
dienos programos rengimo ko naikintus. Šiandien šios divizi a.a. inž. Petrą Pauliukonį, įteik visuomenė kviečiama gausiai
miteto pirmininkas V. Židžiū- jos atstovai pirm. K. Adomavi damas 100 dol. auką.
dalyvauti Simo Kudirkos pager
nas tarė atidaromąjį žodį. Šv. čiui vėl įteikė laivą ir garbės
J.M. bime. J. Kaunas
Kazimiero parapijos klebonas pažymėjimus, kurie vėl puoš
kun. A. Miciūnas, MIC, sukalbė Maironio Parko salių sienas.
Bostono LB apygardos pirm.
jo maldą. Lietuvių Labdaros
Škudzinskas
sveikinimo žodyje
Maironio Parko Draugijos pirm.
GERA ŽINIA
linkėjo:
džiaukimės,
dėkokim
K. Adomavičius ir vicepirm. J.
Pipiras,
giedant
Amerikos Dievui, kad turim vėl lietuvišką
siunčiantiems
himną, iškėlė Amerikos vėlia židinį.
!
R. Jakubauskas perskaitė sta
vą; giedant Lietuvos himną, bu
DOVANAS giminėms Lietuvoje ir USSR
tybos
komiteto narių sąrašą, su- j
vo iškelta ir mūsų trispalvė.
Sveikino Shrewsbury miesto darytą iš Maironio Parko valdy
Abišaliu susitarimu su
valdžios atstovas L. B. Flynn. bos ir direktorių tarybos: pirmi
VNIEŠPOSYLTORGU Maskvoje,
Jis perkirpo kaspiną, esantį prie ninkas — K. Adomavičius, vice- i
pagrindinių durų. K. Adomavi pirmininkas — J. Pipiras, proto
vienintelė oficiali atstovybė Jungt. Valstybėse
čius, stovėdamas prie durų, vi kolų raštininkas —J. Miliaus
sus priėmė ir palydėjo į vidų. kas, finansų raštininkė — O.
PODAROGIFTS, INC.
Gausi minia išsiskirstė naujuose Keršienė, iždininkas — M. Scigpastatuose. Valdybos nariai sve la, kasos globėjos —K. Kuzmisskelbia, kad žymiai atpiginami
čius vedžiojo po sales. Visi vai kienė ir A. Lozoraitienė, revizi
jos komisija — S. Valinskas ir
šinosi ir džiaugėsi.
PREFERENCINIAI RUBLIŲ CERTIFIKATAI.
Buvo daug svečių ir iš aplin R. Jakubauskas, tvarkos prižiū
kinių kolonijų. Jų tarpe ir Ne rėtoja — I. Thompsonienė, di
Ta proga primename klijentams, jog jau dabar laikas užsakyti
kaltai Pradėtosios Marijos se rektorių tarybos nariai — A. Gie
automobilius, norint, kad būtų tenai gauti ateinantį pavasarį.
selės iš Putnamo, Conn., su vy dąs , V. Ivaška, A. Kauševiriausia vadove Margarita. Jos čius, XV. Karytis, E. Grigaitis,
buvo pirmosios aukotojos, kada V. Roževičius, V. Židžiūnas.
Gaunami šie modeliai:
Sunkiausią statybos naštą ant
sudegė Maironio Parkas. Su jo
ŽIGULI VAZ 2101
mis atvyko ir prel. V. Balčiū savo pečių nešė draugijos ir sta
ŽIGULI VAZ 2102-Station VVagon
ŽIGULI VAZ 2103-Naujas Modelis
nas. Matėm ir Providence, R.I., tybos komiteto pirm. K. Adoma
MOSKVIČ 408-1E
Šv. Kazimiero parapijos kleboną vičius. Daug teko jam pakelti
MOSKVIČ 412-IE
kun. V. Martinkų. Žinia, buvo skaudžių ir džiugių dienų dėl t
MOSKVIČ — Station VVagon-426,427
čia ir Worcesterio Šv. Kazimiero įvairių nuomonių skirtumo. Sta
ZAPOROŽEC ZAZ 968
parapijos klebonas kun. A. Mi tybos planus paruošė ir statybą
rūpestingai
prižiūrėjo
Taip pat:
ciūnas ir jo asistentas kun. J. labai
MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, SKALBIMO MAŠINAS,
Budzeika, taip pat ir Aušros draugijos narys architektas B.
TELEVIZIJOS
APARATUS, KAMERAS, SIUVAMAS MAŠINAS,
Vartų parapijos klebonas kun. A. Naras. Statybą gražiai vykdė
BALDUS, DRABUŽIUS, MEDŽIAGAS, KAILINIUS, RANKINIUS
Cuttler
bendrovė.
Yankauskas. Dalyvavo ir Bosto
LAIKRODŽIUS IR MAISTO PRODUKTUS.
Pinnininkas savo trumpame
no LB apygardos pirmininkas
Škudzinskas. Šv. Kazimiero se žody padėkojo visiem už prisi
PODAROGIFTS, INC.
selės dalyvauti negalėjo — pa dėjimą prie Maironio Parko at
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, siunčianti DOVANIsiuntė sveikinimus. Čia buvo ir statymo. Tai padarė ne komi
NIUS CERTIFIKATUS per VNESHPOSYLTORGĄ be
miesto vicemajorė B. Sinnot, tetas, bet visų širdys, sudėtos į šį
jokių tarpininkų ir t.t.
pastatą. “Žiaurusis pergyveni
lietuvė.
mas pasibaigė”, kalbėjo toliau
PODAROGIFTS, INC.
Programai vadovavo statybos pinnininkas. “Vėl turim lietuvių
Yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, pateikianti persiuntimo
komiteto narys R. Jakubauskas.
kultūros centrą. Ateikite čia
įrodymus, atitinkančius jos susitarimą su VNESHPOSYLPirmieji sveikino JAV jūrinin visi”. Ypatingai kvietė jaunimą,
TORGU.
kų rezervo 1-31L divizijos atsto kad nestovėtų gatvių kampuose,
vai. Šios divizijos centras buvo
bet naudotus šiomis patalpomis.
Klijentų patogumui užsakymus priima šios su mumis
Worcester, Mass. Pik. ltn. R.W.
Meninę dalį atliko tautinių šo
bendradarbiaujančios firmos:
Colter ir ltn. R. Stanley buvo ge
kių grupė iš Bostono, kuriai
ri Maironio Parko draugai ir lie daugelį metų nepavargstamai
Į
Cosmos Parcels Express Corp.,
tuvių bičiuliai. Puskarininkiai
Į
vadovauja O. Ivaškienė.
488 Madison Avė., N.Y., N.Y. 10022
Martyllotta ir McManus buvo
visų jūrininkų rezervo parengi
Po programos visi, kurie tik
Globė Parcel Service, Ine.
mų Maironio Parke organizato norėjo, galėjo šokti, nes grojo
723 VValnut St., Philadelphia, Pa. 19106
riai per 12 metų. Jų karinė va The Ken Jordan Trio, taip !
Package Express & Travel Agency,
dovybė buvo labai patenkinta pat galėjo ir toliau vaišintis Mai
1776 B’way, N.Y., N.Y. 10019
Pūrko patalpomis, maloniu vai
ronio Parko šeimininkės E. Kaušingumu ir vadovybės nuošir Ševičienės su padėjėjomis paga
dumu. Šie jūrininkai Maironio
arba mūsų pagrindinė kontora
mintu puikiu lietuvišku maistu.
Parkui buvo įteikę gražų laivą,
Maironio Parko vidaus įrengi
kaip jūrininkų simbolį, kuris
mas dar galutinai neužbaigtas,
puošė salės sienas, kol gaisras
bet kultūrinis darbas jau pradė
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001
jį sunaikino. Taip pat jie buvo
tas. Salės užsakytos iki 1976. Pa
TEL.: (212) 685-4537
pakvietę Maironio Parko pirm.
grindinis atidarymas įvyks 1975
K. Adomavičių ir reikalų vedė
balandžio pradžioj.
Atidaryta kasdien iki 5 vai., išskyrus sekmadienius .
ją A. Kauševičių į jūrininkų
Pastatų atstatymas atsiėjo
rezervo apmokymo centrą. Juos
$550.000.
u

VISUR*
— Pranas Karalius, Clevelan
do Šv. Kazimiero lituanistinės
mokyklos direktorius, vadovaus
IX mokytojų ir jaunimo studijų
ij savaitei 1975 m. rugpiūčio 10-17
į dienomis Dainavoje.
— Aldona Milmantienė, Det
roito Žiburio aukštesniosios li
tuanistinės mokyklos direktorė,
įsijungė į lietuvių kalbos prati
mų autorių eilę, parašydama
VI sk. pratimus, priderintus
prie naujojo VI skyriaus vadovė
lio — Ten, kur Nemunas ban
guoja — leidimo.
— Janina Narūnė-Pakštienė,
keletos vaikų bei jaunimo kny
gelių autorė, neseniai išleistą
poemėlę — Rūtelės Aitvarą iš
siuntinėjo lituanistinėms mo
kykloms kaip Kalėdų dovanėlę.
Švietimo Taryba dėkoja autorei
už dovanėlę mūsų atžalynui ir
ragina mokyklų vadovybes šią
knygelę naudoti žemesniuo
siuose skyriuose kaip papildo
mąją mokymo priemonę. Ją gali
ma užsakyti Darbininke bei pas
kitus platintojus.

PO CHICAGOS
DANGUM

f

PODAROGIFTS, Ine.

j

— Brighton Parko LB apylin
kė Chicagoje rengia tautodailės
parodą ir estradinį koncertą
Jaunimo centre. Parodos atida
rymas bus sausio 10, penktadie
nį, 7:30 v.v. žemutinėje salėje.
Bus išstatyti audiniai, medžio
dirbiniai, gintaras. Sausio 11,
šeštadienį, 7 v.v. didžiojoje salė
je bus Lietuvos sričių, tarmių
koncertas ir balius. Apylinkės
rengtas rudens balius spalio 5
B. Pakšto salėje gaVt) pelno
1,259 dol.
— Alf. Šešplaukis, South
Bend, Ind., prisiuntė 10 dol.
spaudai paremti ir 10 dol. a.a.
Juozo Brazaičio vardui įam
žinti Kulgūtos Židinyje.
— Stud. Linas Sidrys, Streator, III., Lietuvių studentų kata
likų organizacijos (ateitininkų)
raštu, išspausdintu Triumph
žurnalo spalio nr., primena pui
kų .to žurnalo straipsnį apie da
bartinę Lietuvą: “Lithuania: the
Tragedy and the Triumph”. Ta
proga jis supažindina su Lietu
vos ir Pabaltijo kraštų okupaci
jos eiga, aprašo vykstančio pasi
priešinimo tragiškus įvykius, at
kreipia dėmesį į pasaulio ignoi ravimą ir Australijos vyriausy
bės gėdingą nutarimą pripažinĮ ti tą aneksiją, tironiją, religijos
J bei tikinčiųjų persekiojimą.
a

— Lemont, III., Maironio liį tuanistinės mokyklos mokinių
tarybą sudaro vyresniu
oju skyrių atstovai ir visų
' : mokinių išrinkti prezidentas su
’ ; viceprezidentu. .Atstovai yra Da, ! rius Povilaitis, Tomas Dundzila,
. i Dalija
Breirnerytė,
Vilius
i Dundzila, Daina Kamantai tė,
j Dana Varnaitytė, Vilija Jakaity; tė, Danutė Montvilaitė, vicei prezidentas Rimas Kamantas ir
prezidentas Povilas Varnaitis.
j

i7

j

— Kalbininkas dr. Petras Joni
kas, Chicago, III., šiuo metu in
tensyviai rašo lietuvių kalbos
istoriją ir rengia spaudai mirusio
prof. Antano Salio kalbotyrinius
raštus.

— Dail. A. Galdiko paveiks
lų paroda Cleveland, Ohio, įvyks 1975 sausio 18-19. Rengia
ateitininkai.
t

— Dail. Antano Petrikonio
paroda įvyko Clevelande. Buvo
{ išstatyta 100 paveikslų. Kainos
i nuo 30 iki 1,200 dol. Parduo■ ta 91 paveikslas.
— Antanas Šantaras, kaip
iš eilės einąs kandidatas, dr. B.
Nemickui pasitraukus iš garbės
i teismo, JAV LB tarybos prezi
diumo pakviestas ir sutiko įeiti
į garbės teismo teisėjų kolegiją.

J
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VVoodhaven, N.Y., S. Grušas, St.
Petersburg Beach, Fla.
Po 2 dol. — E. Davalis, F.
Skwar, Brooklyn, N.Y., E. Donohue, M. Kormilev, A. Kadzis,
C. Maciūnas, VVoodhaven, N.Y.,
J. Dabužinskas, V. Labutis, V.
Vebeliūnas, Richmond Hill,
N. Y., L. Anton, Fairfax, Va., J.
Arlauskas, Chicago, III., S. Me
džiūnas, Elizabeth, N.J., A.
Mack, Philadelphia, Pa., H.
Stadalnick, Norwood, Mass., E.
Baliunas, Bethpage, N.Y., V.
Twaska, Pittsburgh, Pa., J. Navasaitis, N. Tonawanda, N.Y., F.
Gerulskis, Islington, Mass., V.
Sirvydas, Nashua, N. H., J. Simon, Scarsdale, N. Y., K. Kubaitis, Rahway, N.J., A. Zailskas, Cicero, III., S. Ramanauskas,
Mays Landing, N.J., B. Vilčins
kas, New Britain, Conn., J. Walentukiewicz, So. Boston, Mass.,
A. VVackell, VVorcester, Mass.,
O. Piešina, Westwood, Mass.,
A. Skeltis, Bethlehem, Conn.,
M. Fumanti, North Arlington,
N. J., J. Leveras, Toronto, Ont.
Canada.
Po 1 do.—A. Liepinaitis, Ja
maica, N.Y., L. Visgaitis, VVood
haven, N.Y., A. Kairys, Rego
Park, N.Y., E. Tamašauskas,
Brooklyn, N.Y., D. Kazlauskas,
Hartford, Conn., M. Kilkus,
Brockton, Mass., B. Jurkevičius,
Haverhill, Mass., J. Telksnys,
Great Neck, N.Y.
Visiems aukotojams nuošir
džiai dėkoja Darbininko admi
nistracija.

DARBININKUI
PAREMTI
AUKOJO

T.D. GOTSIS

Excellent Service Reasonable Rates

Darbininko skaitytojai, prisiųsdami prenumeratos mokestį,
prisidėję savo aukomis už kalen
dorių ar šiaip spaudai paremti:
Po 10 dol. — M. Rosenta,
Union, N.J., L. Oksas, Los An
geles, Calif., D. Senikas, Monticello, N.Y.
Po 7 dol. — M. Slavinskas,
Monticello, N.Y.
Po 6 dol. — J. Stačiokas, Athol, Mass., A. Znotas, Keamy,
N.J., H. Yontosh, Rahway, N.J.
Po 5 dol. — J. Vilpišauskas,
I. Banaitienė, Brooklyn, N.Y.,
B. Giovannoni, A. Čepėnas, V.
Sinkus, Chicago, III., kun. J.
Ruokis, Waterbury, Conn., P.
Pūkas, North Chicago, III., A.
Lileika, Bethpage, N.Y., I. Dvorak, Richmond Hill, N.Y., G.
Stančius, Mount Vernon, N.Y.,
K. Graudienė, Newark, N.J., A.
Senn, Mansfield Center, Conn.,
P. Ivaška, Elizabeth, N.J., V.
Bartys, Wanaque, N.J., J. Petrai
tis, Jackson Heights, N.Y., H.
Vaitaitis, Old Saybrook, Conn.,
R. Zalubas, Silver Spring, Md.,
B. Babarskas, Miami, Fla., J.
Skudzinskas, Colonia, N.J., I.
Stančaitis, Ridgewood, N.Y.
Po 4 dol. — J. Anelauskas,
Cambridge, Mass., M. Surdukevičius, L. I. City, N.Y.
Po 3 dol. — M. Schwed, T.
Petraitis, Elizabeth, N.J., D. Po
Kalėdų eglutė lietuvių Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje EliRašydamas adresą, rašyk aiš
cius, Brooklyn, N.Y., D. Pozabethe, N. J. Ši nuotrauka buvo įdėta vietos laikraštyje.
kiai,
neužmiršk pridėti ir “zlp”
šauckas, Elmhurst, N.Y., A. Walnumerio.
golin ir D. Gvildytė, II v. R. ters, Baltimore, Md., Berzetes,
Nochenson ir G. Vebeliūnaitė.
Šiam turnyre, kaip ir tikėtasi,
DARBININKO SKAITYTOJAM
stipriausios varžybos vyko jau
L.A. Klubas pereitą sekmadie nių iki 17 m. amžiaus grupėje.
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, dedanį suruošė U.S. Table Tennis Amerikiečiai, Stalo Teniso Są
įmas šis lapelis. Prašome jį iškirpti, užpildyti ir pasiųsti adresu:
sankcionuotą jaunių turnyrą. jungos pirmininko Tim Boggan
DARBININKAS, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207
vadovaujami,
turnyrui
rodė
di

Dalyvavo 37 žaidėjai trijose am
delį
susidomėjimą.
T.
Vainiaus
žiaus grupėse. Iš mūsų klubo iki
Prašau pratęsti prenumeratą 1975 metams
13 m. berniukų grupėj. Paulius III vietos laimėjimas buvo pa
Gvildys pasiekė III vietą, o iki siektas prieš labai stiprius ir ži
nomus varžovus.
Vardas ir pavardė .........................................................................
17 m. Tomas Vainius III vietą
Turnyrą rūpestingai ir labai
(iš 20'dalyvių).
Mergaičių grupėj iki 13 m. sėkmingai vedė LAK stalo teni
Adresas ..............................................................................................
I v. D. Gvildytė, II v. R. Ve- so sekcijos vadovas Tadas Ja
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus tik
beliūnaitė, III v. L. Naronytė. saitis ir lietuvių stalo teniso pa
jėgų
New
Yorke
ugdytojas
Pra

$8.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $10.00.
Iki 15 m. I V/ D. Gvildytė, II
v. G. Vebeliūnaitė, III v. R. nas Gvildys.
-oVebeliūnaitė. Iki 17 m. I v. D.
Siunčiu už prenumeratą $...................
Salės futbolo turnyre LAK
Gvildytė, II v. D. Jasaitytė. Mer
Už kalendorių
$.....................
gaičių dvejetas: I v. D. Gvildy komanda žaidžia sausio 12
Spaudai paremti
$................
tė ir G. Vebeliūnaitė, II v. White Plains, N.Y. Pradžia 1
Siunčiu
skolą
už
1973-4
m.
$.................
D. Miklaitė ir R. Vebeliūnaitė. vai. p.p.
Mišrus dvejetas: I v. D. MarP.S. Kai kurie skaitytojai yra paprašyti apsimokėti prenumeratą
Alg. Š.
už 1973-4 metus, bet nekreipia dėmesio. Nesulaukus mokesčio,'
Darbininkas bus nutrauktas pagal pašto reikalavimą. DARB. ADM.

Gražus pensininkų banketas
Šalia kitų organizacijų New
Britaine gražiai veikia ir pensi
ninkų klubas (Golden Age
Club). Jis gyvuoja jau 15 metų.
Tad spalio 24 lietuvių Varpo
klube šiai sukakčiai paminėti
buvo surengtas banketas. Jis
praėjo labai puikiai.
Aplink trijų eilių stalus susė
do apie 100 žmonių — pensi
ninkų, daugiausia moterų. Stalai
buvo papuošti palmių šakelė
mis, o garbės stalo vidury degė
dvi žvakės. Valgiai buvo paruoš
ti puikiai, visi skaniai ir sočiai
pavalgė; buvo ir gėrimų.
Bankete dalyvavęs Šv. And
riejaus lietuvių parapijos klebo
nas kun. Edv. Gradeckas sukal
bėjo valgio maldelę ir pasakė
sveikinimo žodį. Dar kalbėjo
pensininkų klubo pirm. Antanas
Češkevičiūs, iždininkė Elena
Ruginienė, sekretorius Balys
Semaška ir šių eilučių autorius.
Elena Ruginienė dviem vy
riausiom narėm — savo motinai
Marijai Čerkuvienei, 92 metų
amžiaus, ir Petronėlei Neima
nienei, 91 metų, prisegė po gė
lę. Visi jas pagerbė atsistojimu.
Labai gražiai per visą banketą,
o paskui ir šokiam smuiku su
savo asistentais, jiem grojant
kitais instrumentais, grojo Juo
zas Liudžius, senjoras. Tai gana,
veiklus pensininkas. Jis dar ir
dviračiu važinėja.

Prikeikim darbais Gedimino tėvynę!
Prim i Artime Vytauto Didžio ribas!
Prižadinkim kalbą, ką proseniai gynė,
Ir vardą, kur vietą Europoj atras!
Maironis

Dabartinę klubo valdybą su
daro: Antanas Češkevičiūs —
pirmininkas, Balys Semaškti —
sekretorius Elena Ruginienė
iždininkė, Alfonsas Vaznys —
vicepirmininkas. Valdyba su
rengė ir šį banketą. Be jų, dar
pasidarbavo: Kazimieras Sand
ra, Juozas Pašvenskis, Augustas
Valinčius, Neimonas ir Lynikas.
Be šio ir kitų banketų, pensi
ninkų klubo nariai kas savai
tę renkasi į Varpo klubo salę
ir čia kelias valandas gražiai pra
leidžia laiką: vieni pakortuoja,
kiti palošia bingo, kai kurie pa
sišneka, “padiskutuoja”.
Valdyba ir nariai lanko ligo
nius, palaidoja mirusius. Tai
labai gražus tikslas.
Linkėtina visiem nariam, ypač
valdybai, geriausios sveikatos ir
ilgo amžiaus ir vis tokiais ban
ketais praskaidrinti savo gyveni
mo dienas!
Jonas Bernotas

K& R CLEANING
General Household Cleaning Fast
Į rfficient Service Free Estimates
I
Reasonable Rates Call For
Appointment 212-322-7725

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
Čia Jūs rasite

didelį pasirinkimą

SCHRAGER’S

CALL (212) 978-1410 TEDDY ADAMS

MAC’S PEŠT CONTROL
Industrial-Commercial and Homes
Termite and Pešt Control
5 Rochester Avė. Bklyn, N.Y.
Telef.: 212-756-3272

i

NEED HOUSE PAINTED
Holiday Speclal Rate Call 627-5934
For Free Estimate
MR. CHARLES PINTO
1529 Dahill Road Bklyn, N.Y.

DEVOE DELICATESSEN
Open 7 Days a Week Finest of Foods ?
We do Catering
294 Devoe Avenue Spotswood, N.J. °
Call 201 251-4494
-

BENSON CORP.
Auto Body & Fender Repairs
Quick Reliable Work Free Estimates
28-44 Borden Avė., L.I.C.
786-0244 Chris Benson, (Mayo) Mgr.

DEER PARK
BICYCLE CENTER

s
i
4
j
a
I

FULL TIME PEUGEOT ROSS RALEIGH
MOSSBERG |NEW AND USED BIKES REPAIR
SPECIALISTS PARTS FOR ALL MAKES
1778 DEER PARK AVĖ. DEER PARK, L.l.
CALL (516) 586-5010

GOLD &
SILVER OUOTES

JULIO DORCELY
103 Malta St. Bklyn.
Construction, Additions and
Alterations Plumblng & Roofing
LIC. No. 732153
Call 212 257-6150 or 257-5633

GARDEN STATĖ COIN EXCHANGE
69 MAIN ST. HACKENSACK, N.J.
IN N.J. CALL 201-487-0422

HOURS 9-7 MON.-SAT.

!

BLEN CONTRACTING INC.
Finished Basements
Kitchens, Bathrooms Also Cement Work |
All Kinds of Licensed Plumblng
i
Call 212 256-4541 212 256-5471
212-331-3920

SUNNYDALE HOME FOR
Anui TA
LOVELY VACATION HOME
A BEAUTIFUL INVITING HOME AWAY FROM
HOME FOR SENIOR CITIZENS. RECREATION,
PRIVATE ROOMS, AVAILABLE 24 HOUR SERVICE.
NURSE ON DUTY SPECIAL DIETS WEEKLY RATE
LICENSED BY NEW YORK STATĖ SUNNYDALE
i HOME FOR ADULTS 809 STUART AVĖ MAMMARONECK, N.Y. DAYS CALL (914) OW 8-2824
'i
EVES (914) OW 8-9472

PAINTING
WALL PAPERING
DECORATING
Experienced, Reasonable
čall 212-658-4247 or 793-5377
TAKE YOUR GROUP ON A HIGH
ADVENTURE TOUR—
I present a 1 hour lecture on: Discovering the į
Story Book Islands of Martha's Vineyard and į
Chappaquiddick. See Scenic Island Beauty — "
Ouaint Villages, Historic Points — scenes of
Movie “Jaws” Travel U.S. Reasonable fee and
expenses. Contact:
Mr. Alan D. Duckworth
Chappaqulddick Island, P. O. Box 549
-iEdgartown, Mass. 02539
1
Tel. 1-627-5061

i

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

Sahonų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atloSiami foteliai, taip,
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

inn

SCHRAGER’S
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LITAS

. 336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.)
New York City
Tel.: TR 9-0400

Atdara kasdien iki 8 vai. — antrad. ir SeStad. iki 6 vai.
(Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą)

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

•

SCH ALLER & WEBER

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

AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

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

(212) 441-6947

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

Litas Travel Service,

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677
Flushlnge: 41-06 Maln Street

U

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.

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS
GERIAUSIOS KOKYBĖS
ŽEMŲ KAINŲ

j New Yorke: 1654 2nd Av«. (85-86 St.) — TR 9-3047
; Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
; Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210
Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. — 343-6116
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Fleld Rd. 516-757-0801

LOOKING FOR 286 NORTH MAIN ST., FREEPORT,
N.Y. CALL (516) 623-9676

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

i LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patarnauja 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.

i PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

I

R & S FURNITURE
LARGE SELECTION OF THE FINEST OUALITY
FURNITURE LATEST STYLES TO CHOOSE FROM
STILL AT SENSIBLE PRICES COME IN AND
BROWSE. YOU’RE SURE TO FIND WHAT YOU'RE

«“

f

i

GEORGE WAGNER
Daily & Weekends
Painting, Interior Neat &
Dependable. Free Estimates
Call 212 Ml 1-8185

B & W PROFESSIONAL
HOUSECLEANING
Commercial and Industrial and
Homes. 1 time or regular service,
bonded insured personnel. Leave
your housecleaning to B&W Professional Housecleaners. Call: (212) 4711372

I

i

ACTIVE DELIVERY
SERVICE
Pickups to Airports
Railroad Terminais
Reasonable Rates.
Call 212-498-7797 or Dl 2-7071
Mr. Bob Nance

I

APLANKYKITE
S C H R A G E R’S

i

JOSEPH BIGGS
Fioor Scraping
Floors Scraped
Finished Reasonable
Install any Flooring
Call (212) 778-7610

24 Hour Service Call (212) 479-9718

SPORTAS

NEW BRITAIN,
CONN.

PAINTING & GENERAL CONTRACTING
INDUSTRIAL, COMMERCIAL, RESIDENTIAL,
INTERIOR & EXTER1OR, FREE ESTIMATES
CALL (201) 399-2760

TRUCKING HAULING & DELIVERY

—

87-18 Lefferts Bly., Richmond Hill, N.Y. 11418

Hl 5-2552 ,

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-115*
Poughkeepsle, N.Y.: 450 Maln St
914-454-907C

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS
į
S
f

į
(212)846-1650
Į„_______ ____________ ____________
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HOT SPRINGS, ARKANSAS,
PRISIMINUS
Šiais metais tris savaites savo
atostogų praleidau Hot Springs,
Arkansas valstijoj.
Ketverių
metų laikotarpy ten viešėjau
jau ketvirtą kartą.
Šioj Amerikos daly yra įsikū
ręs nemažas skaičius lietuvių.
Pasikalbėjus su daugeliu, pada
riau išvadą, kad beveik visi čia
gyvendami yra patenkinti. Ši
valstija savo klimatu, gamta ir
grožiu
primena
Lietu
vą. O iš žemės besiveržią mi
neralinių vandenų šaltiniai ne
vienam padėjo gydytis nuo vie
nos ar kitos ligos.
Hot Springs National Park yra
didžiausias ir žymiausias mine
ralinio vandens kurortas J. A.
Valstybėse.
Hot Springs vietovė yra prie
Ouachita
upės,
rytiniame
Ouachita kalnų pakrašty, 600800 pėdų virš jūros lygio. Ap
linkiniai kalnai siekia 1450 pėdų
virš jūros lygio. Karšto minera
linio vandens (apie 143 laipsnių
F) yra 47 versmės, kurios per
dieną duoda apie 1 milijoną ga
lionų vandens, turinčio 20 mine
ralinių — cheminių junginių.
Tas vanduo surenkamas į basei
ną, iš kurio skirstomas į visus
čia esančius maudymosi namus.
Statistika rodo, kad Hot
Springs kasmet aplanko 2 mil.
su viršum žmonių.
Didžiausias ežeras, kurio šiltu
ir švariu vandeniu taip gausiai
naudojasi čia gyveną lietuviai
(ir, žinoma, jų svečiai) yra Oua
chita ežeras. Jo ilgis yra 52 my
lios, pakraščių juosta — 975
mylios. Vandens plotas — 48,300
akrų. Ežeras apjuostas kalnų
grandine. Medžiai lietuviški —
ąžuolai ir pušys.
Arčiausias prie Hot Springs
miestelio yra Hamiltono ežeras.
Gražus ir švarus. Čia matysi gra
žias vilas, pasislėpusias tarp me
džių, puikius restoranus, mo
telius ir t.t.
Vasaros metu temperatūra lai
kosi tarp 85 ir 98 laipsnių, nak
tį nukrinta 20 laipsnių žemiau.
Saulei nusileidus, darosi ma
loniai vėsu.
Teko sutikti čia atostogaujan
čių iš Chicagos; Kanados, De
troito, Clevelando ir kitur. Atva
žiuoja apsižiūrėti, susipažinti ir,
gal būt, įsigyti kokią nors nuo
savybę, kad, išėję į pensiją, galė
tų sau ramiai gyventi.
Klimatas yra ypač palankus
tiem žmonėm, kurie negaluoja
artritu, reumatizmu, nugaros
skausmais ir kitom ligom.
Visi lietuviai čia gražiai įsi
kūrę. Jų gražios sodybos dvelkia
lietuviškumu. Visi yra įsijungę į
lietuvišką darbą. Yra Lietuvių
Bendruomenė ir Lietuvos Atgi
mimo Sąjūdis. Šios organizacijos
viena kitą remia ir bendradar

biauja. Turi net lietuviškos pro
gramos radijo pusvalandį (kartą
per mėnesį). Ruošia piknikus,
lietuviškas parodėles, minėji
mus,
manifestacijas,
bend
ras kūčias ir t.t.
Neminėsiu pavardžių žmonių,
kurie daugiausia dirba, kurie
įeina į valdybas ir komitetus.
Nebūdama vietinė gyventoja,
galiu suklysti. Tik pasakysiu
vieną: kolonija maža skaičium,
bet didelė darbais!
Ilgai prisiminsiu šias gražias
atostogas, praleistas Hot Springs
Arkansas. Taip pat visada liks
mano atminty šie mieli žmonės
ir jų man parodytas nuoširdu
mas ir vaišingumas: Liucija
Gudelienė (kurios vaišingumu
ir globa naudojausi tris, savai
tes), Bagdonavičiai, kun. \Liujbauskas,
Šmaižiai,
Kriaučeliūnienė, Zdaniai, Dambraus
kas, Šlenienė (Chicago), Balčiū
nai, Jucienė, Garbonkai, Bal
čiūnai (Cleveland) ir eilė kitų.
Aiva Žarskuvienė

WI0S

Publika poeto Jono Aisčio pagerbime gruodžio 14 Kultūros Židinio mažojoje salėje.
Pagerbimą rengė Vaižganto Kultūros Klubas. Nuotr. P. Bivainio

PAMINĖJO 75
METŲ SUKAKTĮ

Lietuvių Piliečių D-ja So.
Bostone lapkričio 17 iškilmingai
APREIŠKIMO PARAPIJA
paminėjo savo veiklos 75 metų
sukaktį. Ši draugija yra viena iš
didžiausių lietuvių organizacijų
Kūčios
Naujojoje Anglijoje. Draugijos
Metinė prieškalėdinė religinė
didžioji auditorija buvo per
valandėlė Apreiškimo parapi
pildyta. Iš anksto neužsisakę
jos bažnyčioj šiemet buvo gruo
vietų turėjo grįžti į namus.
džio 22. Tai buvo tradicinis pa
Minėjimą atidarė d-jos pirm.
sirengimas Kalėdoms. Tuoj po
Stasys
Drevinskas. Įvadinį žodį
pamaldų buvo surengta Kūčių
pasakė d-jos dir. ir šio minėji
vakarienė, parapijos salėje. Čia
mo rengimo pirm. Romas Bričišpuoštoje scenoje žibėjo Kalėdų
kus. Jis džiaugėsi, kad į šią
žvaigždė. Buvo lietuviškos eg
draugiją rašosi nariais ir jauni
lutės ir Prakartėlė. Sceną deko
mas. O kur jaunimo nėra, tos
ravo dail. J. Juodis.
draugijos mirė. Ši yra gyva tik
dėka priaugančios kartos. 75 me
Susirinko per 250 Kūčių puo
tų
sukaktuvinę kalbą pasakė
tai. Kūčios pradėtos šviesų at
d-jos
prot. sekr. Antanas Matjoš
nešimu. Jas nešė trys tautiniais
ka.
Paminėjo
draugijos steigė
drabužiais apsirengusios šokių
Dramos aktorius Stasvs Pil
jus,
jų
rūpesčius
ir vargus. Se
ka deklamuoja Kultūros Ži
grupės šokėjos — A. Menčiūniau
draugija
buvo
kitose patal
naitė, G. Simonaitytė ir R. Kradinio mažojoje salėje gruo
pose.
Jom
sudegus,
buvęs
įreng
džio 8. Nuotr. P. Bivainio
povickaitė. Susikaupimo maldą
tas
tos
draugijos
namo
rūsys,
ir paplotėlių palaiminimą atliko
Kalėdų
naktį
vadinamas
“
sklepukas
”
.
Ten
kleb. kun. Pranas Raugalas. Pa
Pusę
valandos
prieš
Bernelių
praleista
eilė
metų.
Jau
25
me
rapijos choras, vad. A. Kačanausmišias
choras
pradėjo
kalėdinių
tai,
kai
draugija
nupirko
šiuos
kui, a sugiedojo ketvertą kalėdi
nių giesmių. Jiem pritarė ir giesmių koncertą. Giedama gražius namus. Seniau draugijai
buvo lietuviškai, panaudota priklausė tik vyrai. Pirmoji mo
vaišių dalyviai.
daugiausia lietuviškų giesmių,* teris draugijos narė buvo žino
Apie kalėdinius papročius pa bet buvo ir verstų iš anglų kal ma vietos lietuvių veikėja Jad
skaitė jaunuolis A. Tutinas ir bos. Solo giedojo Louise Senken
vyga Tumavičienė.
dvi skautės — Daiva Vebeliū- ir Fred Lučka. Kalėdinių gies
Visi kalbėtojai ragino prie vie
naitė ir Vilija Katinaitė. Dramos mių dalis praėjo iškilmingai.
ningos ir gražios visų lietuvių
aktorius vytis Juozas Boley
Mišios pradėtos procesija į veiklos.
jautriai skaitė B. Brazdžionio ei Prakartėlę, iš ten prie altoriaus.
Draugija globoja sportinin
lėraštį “Artojo Kalėdos”.
kus,
šachmatininkus, tautinius
Koncelebravo visi trys parapijos
kunigai: klebonas Pr. Raugalas, šokius ir skautus. Tų organiza
kun. A. Račkauskas, kun. St. Rai cijų vadovam buvo įteiktos do
Kūčiose dalyvavo svečių iš
la. Evangelija paskaityta lietu vanos. D-jos direktorius Edapylinkės — dr. J. Stukas su sa
viškai ir angliškai, pamokslas mundas Ketvirtis įteikė dovaną—
vo žmona Loreta ir eilė kitų.
lietuviškas. Jį pasakė pats klebo taurę krepšininkų vadovui A.
Sunkiausius šeimininkavimo
Skabeikiui. Ketvirtis buvo vie
nas
apie Kalėdų švenčių prasmę.
darbus atliko nuolatinės darbi
nintelis, kuris, įteikdamas do
Choras giedojo lotyniškai J.
ninkės M. Shalins, A. Žukienė
Wiegando mišias, įterpdamas ir vaną, kalbėjo angliškai. Šachma
ir jų talkininkės. Visi lieka dė
tininkų vadovui K. Merkiui do
kalėdinių giesmių.
kingi už tokį kilnų parengimą.
Žmonių buvo pilna bažnyčia, vaną įteikė d-jos ižd. advokatas
nors buvo ir tuščių vietų šo Algis Makaitis. Tautinių šokių
ninėse navose. O kadaise tokią vadovei Onai Ivaškienei — d-jos
naktį čia buvo ir takai ir kam pirm, žmona P. Drevinskienė, o
skautininkų Ramovės pirm. P.
peliai žmonių užimti. Reikia
džiaugtis ir tuo, kad tiek susi Kalvaitienei — d-jos sekr. ir
skautų globėjas A. Matjoška. Ve
rinko į šias gražias tradicines
Kalėdų nakties pamaldas.
teranų vardu kalbėjo ir ragino
Po mišių choras ėjo pasveikin
prie visų gražaus sugyvenimo ir
ti klebono ir kitų parapijos kuni
bendradarbiavimo Anelė Ja
nuškevičienė.
gu •

Nepasisekė jam rinkimuose,
bet kitu keliu jam sekasi. Dideli
pinigai, dideli draugai. Argi jie
neatidarytų durų į Baltuosius
Dar prieš Rockefellerio no- Rūmus?
minavimą į viceprezidentus
Sakoma, kad Rockefelleris iš
buvo balsų, kad jis bus nomP gelbėsiąs kraštą nuo infliacijos.
nuotas, bus ir patvirtintas. Jei Juk pripratęs prie pinigų; žino,
šalia buvo minimi kiti kandida kąip ekonominius reikalus tvar
tai, tai buvo daroma takto sume kyti.
timais.
Rockefellerio kelias buvo se
— Briuselyje leidžiamo mė
niai rengiamas. Jis nori būti nesinio žurnalo “Cahiers du
prezidentu. Tai ir sukėlė eilę Samizdat” (Samiz-Sąsiuviniai)
kalbų, kalbelių. Vieni sako, kad redakcija kreipėsi į Eltą, prašy
prezidentas Fordas pasitrauks dama atsiųsti Lietuvos Katalikų
dėl savo žmonos ligos, kiti — Bažnyčios Kronikas, kurias nori
dėl VVatergate. Tada Rockefel- spausdinti savo leidinyje. Praei
leris jau bus Baltuosiuose Rū tyje atspausdino straipsnį apie
muose.
“1974 metų gegužės įvykius
Prieš 1975 metus aiškiaregė Kaune (Lietuvoje)”. Elta gavo
Jeanne Dixon, kuri panašiom Lietuvos Katalikų Bažnyčios
progom pasisako apie ateitį, kal Kroniką lietuvių ir rusų kalbo
bėjo, kad šiais 1975 metais Bal mis. (E)
tuosiuose Rūmuose bus didelė
— Birutė Bilkštytė, M.A., iš
nelaimė. Kas toji nelaimė, nepa Toronto, Kanados, šiais mokslo
sakė. Nelaimė siejama su prez. metais Vasario 16 gimnazijoj Vo
Fordu. Tada jau kelias tikrai kietijoj dėsto istoriją ir anglų
laisvas viceprezidentui.
kalbą.

ROCKEFELLERIO
TOLIMESNIS KELIAS

Šių metų Kalėdų eglutė Rockefellerio centre Nevv Yorke.
Nuotr. R. Kisieliaus

Trumpą žodį tarė Bostono
miesto tarybos narys p. Tierney.
Meninę dalį pravedė studentė
Birutė Vaičjurgytė. Ji paskaitė
iš Maironio ir Binkio kūrybos.
Solistė Birutė O. Aleksaitė pa
dainavo: Ant kalno malūnėlis —
Banaičio, Karvelėli mėlynasis —
Sasnausko, Šių Naktelį — M.
Petrausko, Saulelė raudona —
Tallat -Kelpšos, Rūtelės ariją iš
op. “Jūratė ir Kastytis” — Ba
Vananaičio, Dobilėlis
gaičio, Mano sieloj šiandien
šventė — Talat-Kelpšos ir ariją
iš op. “Grafienė” — Mani tiš
ko s. Solistei akomponavo Vy*
tenis Vasvliūnas.
Po programos buvo geriamas
šampanas ir vaišinamasi.
Nežiūrint gražaus ir gražiai
parengto ir pravesto minėjimo,
buvo ir mažų nesklandumų. Pir
miausia, buvo gražiai išleista
minėjimo sukakties programos
knygelė. Ji buvo parašyta lietu
vių kalba. Tik poros puslapių
straipsnis buvo anglų kalba. Ta
me straipsnyje duoti keli bruo
žai lietuvių tautos ir Lietuvos is
torijos, pradedant nuo anksty
vojo bronzos amžiaus. Toliau
apie Lietuvos galybės augimą,
laisvą gyvenimą iki dabartinės
žiaurios
rusų
okupacijos.
Straipsnelis trumpas, bet gerai
paruoštas. Bet dėl šios gražiai
išleistos knygelės d-jos direkto
rius Edmundas Ketvirtis, rašy
damas vietiniam laikraštėly
anglų kalba “South Boston Tri
būne” apie d-jos gyvenimą ir su
kaktį, skundžiasi amerikiečiam,
kad toje išleistoje knygelėje
esanti diskriminacija, kodėl knygėlė išleista lietuvių kalba, o ne
anglų. Juk esą d-jos narių, kurie
nebemoka lietuviškai.
Kitas nesklandumas, kad pro
gramos metu daug žmonių gar
siai kalbasi, kad net negalima

Liet, piliečių draugijos nau
jos valdybos rinkimai buvo
gruodžio 15. Balsavo 539 nariai.
Išrinkta: pirmininkas Stanley
Drevinskas, vicepirm. Algis
Mitkus, sekretorius Edmundas
Cibas, finansų sekretorius Adam
Druzdis, iždininkas Edmund
Ketvirtis, maršalka Vytautas
Ivaška, direktoriais: Stasys Griganavičius, Antanas Andriu
lionis, Ona Ivaškienė, Alfonsas
Baika, Joseph Lubinas, Danie
lius Averka ir Vincas Kazakaitis. Į kontrolės komisiją iš
rinkta Alexander Chaplik, Nijo
lė Šležienė ir Edmundas Rudis.
Irena Jučaitė-Kalvaitienė ir
jos vyras Romas Kalvaitis įnešė
į Lietuvių Fondą 100 dol. a.a.
Antano Jučo vardu. A. Jučas
1940 buvo išvežtas į Sibirą ir ten
mirė.
Drabužių vajus Šv. Petro pa
rapijoje praėjo sėkmingai. Vajų
buvo paskelbę Amerikos vysku
pai. Drabužiai skiriami viso pa
saulio vargšam. Žmonės sunešė
daug drabužių į parapijos salę,
esančią 7 gatvėje. Viso buvo su
pakuota 24 dėžės. Kiekviena dė
žė svėrė 24 svarus. Prie supakavimo dirbo: Juozas VaitkeviČius-White, Pranas ir Stefanija
Averka, Jonas Valentukevičius,
Esther Druyetienė, Ona Kulpanienė, Julia Burdulis, Ona Wisniauskienė, Vincenta Zukevičienė, Nellie Kamenas ir Ona
Kamantauskienė. Tai gražus
sutelktinis darbas. Drabužiai
buvo išvežti į Šv. Vincento drau
gijos sandėlį Bostone. Iš ten bus
persiųsti į Brooklyno didesnį
sandėlį.
CYO Šv. Petro parapijos sky
rius išsirinko naują valdybą, į ku
rią įeina Steponas Morgan, Zig
mas Gavelis, Mykolas Gendreau, Juozas Balukonis, Krepši
nio komandos sausio 2 pradeda
naują sezoną S. Bostono High
School sporto salėje. Žaidimai
bus penktadienio vakare 7 v.
Suaugusieji kviečiami atsilanky
ti ir paskatinti parapijos jauni
mą. Padėjėjas Robertas Lesčinskas turi 55 berniukus savo glo
boje. Jaunimo dvasios vadas yra
kun. Albinas Janiūnas.

girdėti programos. Buvo ir tokių,
kurie, sušukę keletą žodžių, iš
ėjo iš salės. Mat, yra ir tokių
narių, kurie ateina tik pavalgyti*
ir išgerti, o nenori jokios progra
mos. Žinoma, gal rengėjai kiek
persistengė ir perkrovė progra
mą ir tuo ją užtęsė.
Nepaisant tų mažų nesklandu
mų, minėjimas buvo puikus.
P. Žičkus

Į

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
” Kur dūkstančiai taupo milijonus
t

ALFREP W. ARCHIBALD, Pręsident

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

CURRENT DTVTDEND RATES

• Regula* a/c — 5 & %
• Special Notice a/c 4— 5%

• 1 year Term Deposit - • 5% %
• 2 year Term Deposit — 6%

-------- All Accounts Compounded Daily----------

T

FLORIDA — DAYTONA BEACH
SEASCAPE BEACH MOTEL
Kviečiame aplankyti ir apsistoti SEASCAPE
MOTEL ant jūros kranto. Mūsų motelis yra visų
Floridos įdomiausių vietų centre.
Rasite gerą ir nuoširdų patarnavimą, gražius ir
švarius kambarius, spalvotą TV, stalo tenisą, 2 plaukymo
baseinus, žiemos metu šildomus.
Kainos neaukštos ir visiem prieinamos. Dėl informa
cijos rašykite:
SEASCAPE MOTEL
AD. ANDRULIS
3321 S. ATLANTIC AVĖ.,
DAYTONA BEACH, FLA. 32018
TELEF. (904) 767-1372
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Nuo šių metų pradžios Darbininko vieno numerio kaina,
perkant kioskuose ar pas spaudos platintojus, yra jau 20
centų.

Vliko pirmininkas dr. Kęstutis
Valiūnas su žmona gruodžio 14
išvyko atostogų į Pietų Ameriką.
Į New Yorką numato grįžti sau
sio pradžioje. Per tą laiką Vli
ko vicepirmininkas Juozas Au
dėnas eina jo pareigas.
Prieš išvykdamas, dr. Valiū
nas vietoj šventinių sveikinimų
“Keleivio” savaitraščiui paau
kojo 100 dol. Dr. Valiūnas pagei
davo, kad šiemet vietoj šven
tinių sveikinimų būtų aukojama
spaudai ir radijams. (Elta)

Prof. Juozo Brazaičio mirties
30 dienų sukakties proga pa
maldos buvo gruodžio 28, šešta
dienį, 9:30 v. pranciškonų kop
lyčioje. Mišias užprašė LFB
Nevv Yorko sambūris. Mi
šias laikė Tėv. Viktoras Gi
džiūnas, OFM. Jis pasakė ir
gražų pamokslą apie velionį,
iškeldamas jo darbą ir jo pasi
šventimą Lietuvai. Žmonių pa
maldose dalyvavo kokia 40.
Kaip jau minėta, plataus masto
akademija rengiama kovo ar
balandžio mėnesį. Tai akademi
jai sudaromas komitetas iš orga
nizacijų ir institucijų, kuriose ve
lionis reiškėsi. Numatoma aka
deminėje dalyje kelios paskaitos
apie velionio visuomeninę, poli
tinę, literatūrinę, žurnalistinę
veiklą. Bus ir meninė dalis, nes
jis yra iškėlęs eilę menininkų,
jiem padėjęs sudaryti savo pro
gramas.

Kario žurnalas mini 20 metų
sukaktį, kaip jį leidžia Nevv Yor
ko ramovėnų skyrius. Jį pasto
viai redaguoja Zigmas Raulinaitis, administruoja Leonas Bileris. Minėjimą rengia N.Y. ra
movėnai, kuriem dabar pirmi
ninkauja Jonas Rūtenis. Kultū
ros Židinio mažojoje salėje bus
sukakčiai pritaikyta programa
ir Kario viršelių paroda. Publika
kviečiama atsilankyti ir jaukiai
praleisti vakarą. Minėjimas įvyks sausio 26, sekmadienį, 4
vai. popiet.

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

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

Darbininko laikraštis šiais
1975 metais mini savo 60 metų
sukaktį. Išleistas 1915 Bostone,
į New Yorką perkeltas 1951.

Jaunimo pamaldos bus sausio
19. Po pamaldų draugiškos spor
tinės rungtynės tarp Philadel
phijos ir Nevv Yorko. Rengia
ateitininkai.
Balfo 100 skyriaus balius ir
vajaus užbaigimas rengiamas
sausio 25 Kultūros Židinio di
džiojoje salėje.
Dail. Pranas Lapė buvo atvy
kęs į Nevv Yorką ir čia pralei
do Kalėdų šventes. Buvo susto
jęs pas savo bičiulį poetą An
taną
Rimydį
Woodhavene.
Aplankė draugus ir artimuosius.
Anksčiau jis gyveno New Yor
ke. Iš čia išsikėlė į Conn. vals
tybę, o iš ten į Bostoną, kur
Bostono apylinkėje mokytojauja
aukštesniojoje mokykloje. Dėsto
meną. Savo namus jis turi Mai
no valstybėje. (Į šiaurę nuo
Kennebunkporto). Ten pralei
džia vasaras, atostogas ir visas
laisvas dienas.
Maironio lituanistinėje mo
kykloje pamokos prasideda sau
sio 11, šeštadienį. Pirmasis pus
metis baigiasi sausio 25.

Vaikų kaukių balius rengia
mas sausio 12, sekmadienį, 3
v. popiet Kultūros Židinio di
džiojoje salėje. Rengia Maironio
lituanistinė mokykla ir kviečia
dalyvauti visus apylinkės vai
kus. Nesvarbu, ar jie lanko Mai
ronio mokyklą. Už geriausius
kostiumus ir kaukes bus duoda
mos premijos. Programoje bus
lėlių teatras. Bus suvaidinta bro
lių Grimų populiari pasaka
“Bremeno miesto muzikantai”.
Vaidinimą rengia mokytoja Gra
žina Janušienė. Vaidina Mairo
nio aukštesniosios mokyklos pir
mos klasės mokiniai. Bus pra
vesti bendri vaikų žaidimai.
Veiks spalvinga loterija jau
niesiem ir vyresniesiem. Visi
prašomi nepasilikti namuose ir
su jaunimu dalyvauti šiame va
kare — nuotaikingame kaukių
baliuje. Tuo paremsite litua
nistinę mokyklą.

Šeimos
šventė,
rengiama
Balfo 100-tasis skyrius lau moksleivių ateitininkų, bus
kia aukų. Jis buvo išsiuntinėjęs sausio 11, šeštadienį, 7 v.v., že
laiškus, prašydamas prisidėti mutinėje Kultūros Židinio salė
prie rudens vajaus, kuris baigia je. Moksleiviai tokiose tradici
mas sausio mėnesį. Prašom atsi nėse šventėse visada parengia
spalvingą humoristinę progra
liepti.
mą.

Koncertas Kalėdų naktį
Angelų Karalienės parapijos
bažnyčioje pusę valandos prieš
Bernelių mišias buvo gražus
kalėdinis koncertas, kurį suor
ganizavo ir parengė tos parapi
jos vargonininkas muzikas Albi
nas Prižgintas.
Koncertą pradėjo choras J.
Naujalio — Tyliąją naktį ir Gul
Kun. J. Pakalniškis ir kun. P.
Dagys atlaikys ekumenines pa
maldas Klaipėdos krašto prisi
jungimo prie Lietuvos minėjime
sausio 12 d. 2 vai. popiet Congregational
bažnyčioje
(kur
vyksta liet, evangelikų pamal
dos), 91 St. ir 85 Rd., Woodhavene. Po pamaldų salėje mi
nėjimas. Visi kviečiami.

Martynas Gelžinis pasakys
kalbą Klaipėdos krašto minėji
me, kuris bus sausio 12 Congregational bažnyčios salėje.
Suffolk County lietuvių klubo
susirinkimas, numatytas sausio
19, nukeliamas į sausio 26, neš
sausio 19 atšaukė salės patalpas.
Poetas Romualdas Kisielius
iš Somerville, N.J., gruodžio 22
dalyvavo Philadelphijos skautų
bendrose kūčiose, kurios buvo
parapijos salėje. Kūčių progra
moje jis paskaitė savo kalėdinių
eilių ir kalėdinę poemą “Lais
vės dovana”.

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis rengiamas sausio 18
Kultūros Židinyje. Sausio 19
bus visų vyčių bendras susirin
kimas.

Laisvės Žiburio radijui vieto
je kalėdinių atvirukų šalia anks
čiau paskelbtų dar aukojo: K.
Garbauskienė, V. ir S. Aukštikal
niai, M. ir O. Ilgūnai, A. ir
G. Diržiai, J. ir G. Matiukai,
S. Jankauskas, J. it A. Rygeliai,
S. ir E. Liogiai. Radijo vadovy
bė nuoširdžiai dėkoja.
Dr. Jonas Lenktaitis išvyko
žiemos atostogų dviem savaitėm
į Kaliforniją.

Manyland Books knygų lei
dykla, kuriai vadovauja Stepas
Zobarskas, išleidžia dabar dvi
lietuviškas knygas angliškai.
Pirmoji Daumanto — Partiza
nai už geležinės uždangos. Kny
ga pavadinta — Fighters for
Freedom, Lithuanian Partisans
Versus the U.S.S.R. (1944-1947).
Antroji knyga — The Lithuanian
Short Story 50 Years. Abi
knygos jau surinktos, perskai
tytos korektūros, baigiami pa
ruošiamieji darbai spausdinti.
Užgavėnių kaukių balius,
rengiamas N. Y. ateitininkų,
įvyks vasario 8 d. šeštadienį
Kultūros Židinio didžiojoje salė
je.
Knyga apie dr. Pr. Padalį
jau atspausdinta ir subrošiūruota. Darbas baigtas gruodžio 28.
Knyga bus išsiuntinėta kaip
priedas “Į Laisvę” žurnalui. Li
kutis sukrautas Darbininko ad
ministracijoje. Ją suorganizavo
ir parengė prof. J. Brazaitis.
Knygos atspausdintos jau nebe
matė. Net ir sirgdamas rūpinosi,
kad būtų pataisytos korektū
ros, kad būtų tas ar anas pada
ryta. Net ir jam mirus, lapkri
čio 29, gautas jo laiškas Darbi
ninko redakcijoje. Laiške rašo
ma apie tos knygos išleidimą,
duodama dar ir nurodymų. Laiš
kas rašytas keletą dienų prieš
mirtį. Tai yra prof. J. Brazaičio
paskutinis žurnalistinis darbas.
KNYGOS VAIKAMS
B. Pūkelevičiūtės

Klementina ir Valentina— $1.50
Peliukai ir plaštakės —$1.50
Skraidantis paršiukas — $1.50
Daržovių gegužinė — .$1.50
Kalėdų dovana — $1.50
J. Narūnės

Miško viešnia — $1.50
Lineliai — $1.80
J. Minelgos

Kiškio

Kalėdų eglutė Šv. Kazimiero lietuvių parapijos bažnyčioje
Patersone, N. J. Lietuviškais Šiaudinukais eglutę papuošė
Angelė Rudžiauskienė. Šalia — parapijos klebonas kun. V.
Dabušis.

pyragai

—

$3.50

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

šiandieną. Toliau — Jean Francois Dandrieu — Dialogas iš
Magnificat, — vargonai ir du
trimitai; choro giesmės —J_. Kamaičio —Angelų giesmės, J.
Naujalio
—
Piemenėliams,
Adams — Šventa naktie — solo
Petras Tutinas, ?Vnnon — Coventry Carol, palydėta dūdų in
strumentais, Handelio — Comfort ye my People, — solo P.
Dulkė, Louis Claude Daąuin
— Noel Suisse, — vargonai ir
du trimitai.
Per Prakartėlės atidarymą gie
dojo J.S. Bacho — Prie Prakar
tėlės stoviu aš, J. Naujalio —
Sveikas, Jėzau gimusis, J. Meunier — Ateikit džiaugsmingai.
Per mišias giedojo lietuviškai,
lotyniškai ir angliškai. Gloria —
Vi valdi, per aukojimą — Garbė
Dievui, solo Adelė Kizis ir Ma
rija Bujokienė, per komuniją
— Handelio Aleliuja, po mišių
— J. Naujalio Linksmą giesmę.
Pačioje pabaigoje J. S. Bacho
—Būk džiaugsminga, mano sie
la, — vargonai ir du trimitai.
Kalėdų nakties iškilmės buvo
atšvęstos labai iškilmingai.

New Yorko skautai gruodžio 21 surengė bendras Kūčias, kur
programą atliko patys skautai. Scenoje groja iš k. Liucijus
Strazdis, Tomas Lora, Rytas Vilgalys ir Justas Vilgalys. Nuotr.
A. Miluko

Rengiama VI
didžioji dailės
paroda
N.Y. Liet. Bendruomenės N.
Y. apygardos valdyba, posėdžia
vusi gruodžio 27, penktadienį,
aptarė Vl-tosios didžiosios dai
lės parodos reikalus ir skelbia
šias žinias.
Parodą rengia vasario 22-23
savaitgalį. Kodėl tik vieną sa
vaitgalį? Praeities patirtis paro
dė, kad parodos laikymas visą
savaitę neapsimoka. Per maža

LMK Federacijos Nevv Yorko
klubas savo tradicinę Atvelykio
popietę rengia per Atvelykį, ba
landžio 6, Kultūros Židinio
didžiojoje salėje.
Paulina Siemaškienė, LMKF
New Yorko klubo narė, serga ir
guli Nevv Yorko Infirmary ligo
ninėje, 15 St. ir 1 Avė. Manhattane. Klubo narės linki jai kuo
JAU IŠĖJO
greičiau pasveikti.
“PĖDOS MIRTIES
Vyr. skaučių židinys savo va
ZONOJE”
karą su programa rengia sausio
Ilgai laukta Elenos Juciūtės
4 Kultūros Židinyje.
knyga “Pėdos mirties zonoje”
N.Y. skautų sueigos bus sau
jau išėjo iš spaudos. Pirmieji
sio 11 tuoj po pamokų mokyk jos egzemplioriai buvo įrišti
loje.
gruodžio 27. Rišimas tęstas
gruodžio 30-31 ir sausio 2. Kny
ga pradėta parduoti jau gruodžio
NAUJI SKAITYTOJAI:
B. Vaičiūnaitė, Ellicot City, 30, pirmadienį. UžsiprenumeraMd.; S. Rimas, So. Boston, vusiem išsiuntinėjama tuoj po
Mass.; A. Skarulis, Brooklyn, N. Metų.
Knygą išleido Simo Kudirkos
N.Y.; K. Stewart, Phila, Pa.;
S. Bagdonavičius, Phila, Pa.; šaulių kuopa New. Yorke. Tam
E. Motiejūnas-Mangum, Phila, reikalui buvo sudarytas specia
lus komitetas, tas komitetas ir
Pa.; V. Šnipas, Hartford, Conn.
atliko visus leidimo darbus.
Knyga turi 540 puslapių, iliust
UŽSAKĖ KITIEMS:
ruota,
jos grafiką tvarkė Paulius
Dr. I. Skeivys, Richmond
Jurkus.
Nevv Yorke ir kitur bus
Hill, N.Y. — Daliai .Torchia
surengta
specialūs knygos pri
Patchogue, N.Y.; L. Jurevičius,
statymai.
Knygos
kaina 10 dol.
Linden, N.J. — Sally Burge,
Visais
knygos
reikalais
rašyti
Boonville, Mo.; xA. Belazarienė,
Kazimierui
Bačauskui,
84-55
86
So. Windsor, Conn. — V. Drau
Avė.,
VVoodhaven,
N.Y.
11421.
gelis, So. Windsor, Conn., L.
Skuodas, Sioux City, Ia. — P. Tel. (212) 846-5543.
Skuodui, Sioux City, Ia.; N. KaKalendorių 1975 metams ga
raša, Dovęr, N.J.—A. Siaurusailima
gauti Darbininko administ
čiui, Ellicot City, Md.; A. Trairacijoje:
Anglijoje Nidos išleis
nis, Richmond Hill, N.Y. — V.
Bertulienei, Richmond Hill, N. tas, kasdien nuplėšiami lapeliai
Y., R. & A. Vaišniai, Hamden, — kaina 3.50 dol. Gaunamas ir
Conn. — M. Vaišniui, Ocena Darbininko išleistas kalendo
City, N. J.; J. Sodaitis, Union, rius, nuplėšiamas kas mėnuo.
N. J. — J. Reventui, Millwood, Kreiptis į Darbininko admi
N.Y.; P. Turulis, Hollis, N.Y. — nistraciją.
J. Remeikai, St. Albans, N.Y.;
Rūtelės Aitvaras, — Janinos
Dr. B. Budreika, Wellesley
Hills, Mass. — A. Miškiniui, Narūnės poemėlę vaikams, gali
Manchester, N.H.,; K. Krušins- ma gauti Darbininko administ
kas, VVoodhaven, N.Y. — P. racijoje. Kaina— 1.50 dol. Iliust
ravo dail. Zita Sodeikienė.
Anuškaitienei, N. Babylon, N»Y.;
Spaudė
pranciškonų spaustuvė.
A.V. Dapkus, Hinsdale, III. —
Knyga
visų
mielai perkama.
H.A. Dapkui, Hartford, Conn.

Premijos
Praeitų metų paskirtos premi
jos labai pagyvino parodą. Taip
pat skiriamos premijos ir šiemet.
LB Nevv Yorko apygarda ski
ria 100 dol. premiją už geriau
sią lietuviškos tematikos pa
veikslą. Įsijungė čia ir įvairių
kultūrinių reikalų mecenatė
Elena Mickeliūnienė ir paskyrė
taip pat 100 dol. premiją už trar
dicinį meną.
Tikimasi, kad įsijungs ir di
džiosios organizacijos ir taip bus
sudarytos bent kelios premijos.
Reikia čia pastebėti, kad ir ame
rikiečių parodose premijos daž
niausiai yra 100 dol. Čia svar
biausia yra pats faktas, kad dar
bas įvertintas ir kad jam skiria
ma premija. Premijos dydis jau
yra antraeilis reikalas.
Taip pat, kaip ir praeitais me
tais, bus duodami ir garbės pa
žymėjimai.
Visi dailininkai kviečiami da
lyvauti. Smulkesnė informacija
ir registracijos sąlygos tuoj bus
paskelbta spaudoje.

MAIRONIO LITUANISTINĖ

Parduodamas 2 šeimų namas,
5 ir 4 kambarių butai. Kaina pri
einama, mūrinis 2 automobilių
garažas, gražus rajonas, įrengtas
rūsys. Skambinti FA 7-3455.
T ^nuomojamas butas iš 3 kamb ių vienam ar dviem asmenim
C Ay Line rajone už prieinamą
kainą. Galima pamatyti jau da
bar skambinant bet kuriuo lai
ku TA 7-0645. Butas bus lais
vas nuo sausio 1.
Parduodamas dviejų šeimų na
mas Richmond Hill rajone. Kai
na 56,000 dol. Skambinti VI 95007.
VVanted. Experienced upholsterer full or part time. Telephone 473-4180 or 228-2373.
Parduodamas namas. 4 kam
bariai, antrame aukšte yra vietos
dviem kambariam, arti mokykh. , bažnyčios,’ didelės upės,
ramioj vietoj. Duosiu paskolą
žemesniais procentais nei ban
kas. Miesto įrengimai. Kaina —
^2 500 dol. Kreiptis tel. (20D
247-2295. Vietovė yra Somerset,
N.J.

ateina žmonių. Kas ateina, atei
na pirmąją ir antrąją dieną. Pas
kui atsilanko labai mažai. Tiem
žmonėm aptarnauti reikia ir sa
les šildyti, pasirūpinti kitom tar
nybom. Ir tai neapsimoka. Da
bar sustota tik ties dviem die
nom. Pasirinkta savaitė po Vasa
rio 16, nes prieš šią šventę vyks
ta ir šiaip įvairių parengimų. Pa
roda ir toliau skiriama atžymėti
Lietuvos nepriklausomybės
šventei ir nėra tik vasario mėne
sio ar žiemos paroda. Ji yra kū
rybinis vainikas papuošti svar
biausiai mūsų tautos šventei!
Parodai organizuoti LB apy
gardos valdyba sudarė vykdomą
komisiją ( ar komitetą). Į jį pa
kviesta: Česlovas Janušas, Jonas
Rūtenis, Paulius Jurkus. Įeina
ir LB apygardos pirmininkas
Aleksandras Vakselis.
Bus sudarytos dvi komisijos.
Pirmoji jury komisija atrinks pa
veikslus parodai ir pasirūpins jų
sukabinimu, antroji jury komisi
ja paskirs premijas.
Kiekvienas dailininkas kvie
čiamas dalyvauti su 5 paveiks
lais. Jury komisija, atsižvelg
dama į patalpas ir iškabinimo
galimybes, gali paveikslų skai
čių ir sumažinti.

MOKYKLA
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KAUKIŲ BALIŲ
sausio 12, sekmadienį, 3 v. popiet Kultūros Židinyje,
341 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.
Kaukių parade dalyvaus lituanistinės mokyklos moki
niai. Kviečiami ir kiti vaikai, kurie mokyklos nelanko.

Už geriausias kaukes skiriamos dovanos.

Po programos — vaišės, įvairios loterijos.
Įėjimas vaikams — 1 dol., suaugusiems — 2 dol.

Tik su jūsų pagalba galime išlaikyti
lituanistinę mokyklą!

