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J. TAUTŲ REZOLIUCIJOJ PRITARIMAS

Nežiūrint Afrikos valstybių 
balsais J. Tautose pravestų ir 
kasmet kartojamų rezoliucijų, 
draudžiančių parduoti ar do
vanoti P. Afrikai ginklų ir prie
monių ginklams gaminti, Pran
cūzija atvirai ir be pasiaiš
kinimų parduoda ir duoda P. Af
rikai povandeninius laivus. Ka
dangi P. Afrika turi gana gerai 
išvystytą karo pramonę, Pran
cūzija padėjo jai technika ir

rinis kelias, nes juo perveža
ma apie penktadalis pasaulio su
vartojamos naftos, iš kurios 30 
proc. tenka Europai. Iškyšu
lį palikus be apsaugos, Sovietų 
laivynas gali padaryti daug ža
los Europai ir Afrikai. Todėl 
taip aršiai draskosi Sovietų at
stovai visuose J. Tautų organuo
se, kur Afrikos atstovai kovo
ja už sankcijų taikymą P. Afri
kai, manydami tokiu būdu pri-

IZRAELIUI SUMAŽĖJO Bet gen. sekr. įpareigotas
atgaivinti Jaringo misiją

J. Tautos. — Dešimt dienų 
trukusios diskusijos JT gen. 
asamblėjoje žydų-arabų taikos 
klausimu pasibaigė nepateisi
nusios Izraelio vilčių, kad bus 
įsakmiai pritarta jo taikos orga
nizavimo metodui.

Visi sutaria, kad S. Tarybos 
1967 lapkričio 22 rezoliucija 
yra konflikto išsprendimo pa
grindas ir rėmai, bet Izraelis ir 
arabai išsiskyrė dėl teritori-

nių klausimų sutvarkymo bū
do. Apie būsimas sienas minė
ta rezoliucija sako, kad jos turi 
būti “sutartos, saugios ir pri
pažintos“, bet ikšiol niekas, ne
pajėgė pasakyti, kaip tas rei
kalas turi atrodyti praktikoje. 
Izraelis tvirtina, kad nieko dau
giau nereikia, tiktai Egipto su
tikimo pradėti derybas, nes 
kiekvienas klausimas, sienų ne
išskiriant, bus padėtas ant de-

versti P. Afriką panaikinti apar- 
teidą (rasių viena nuo kitos at- 

’ skyrimą). Afrikiečiams gal tik
rai nepatinka P. Afrikos apar- 
teido politika, bet Sovietams rū-

finansais išvystyti ir pasiga
minti laivuose įrengiamas rake
tas. Jomis bus aprūpintos 6 kor- 
vetės, kurios statomos Portuga
lijos ir P. Afrikos laivų statyk
lose. Iš Anglijos ateina korve- 
čių apsaugai reikalingi helikop
teriai.

Viso to prireikė P. Afrikai, 
V. Europai ir Amerikai po to, 
kai buvo uždarytas Suezo kana
las ir Indijos vandenyne įsikūrė 
Sovietų laivynas. Dabar jūros 
kelias pro Gerosios Vilties išky
šulį yra svarbiausias Vakarų jū-

giau išlaikyti nuginkluotą Ge
rosios Vilties iškyšulį. Dėl P. 
Afrikos rėmimo ginklais Pran
cūzija pasiaiškinimais nesi
švaisto — ji tik priminė susi
jaudinusiems, kad to reikalauja

nuomonės priėjo ir Afrikos 
Vienybės Organizacijos delega
cija, kuriai buvo pavesta kon
taktuoti Egiptą ir Izraelį jų su
taikinimo rekomendacijai pa
ruošti. Tą misiją atliko Sene
galo, Kamerūno, Kongo (dabar 
jau pasivadino Zaire) ir Nige
rijos prezidentai. Jų rekomen
dacijos labai palankios Izraeliui, 
nes pataria abiem pusėm pra
dėti derybas be jokių sąlygų. 
Deja, iš dabar gen. asamblė
jos priimtos rezoliucijos Izrae
liui nepavyko išbraukti Egipto 
reikalavimo, kad Izraelis iš 
anksto pasižadėtų grąžinti ara
bams visas žemes. Bet gen. sek
retorius įpareigotas atgaivinti 
Jarringo misiją. Izraelio Eba
nas pareiškė, kad tokia rezo
liucija derybas ne priartino, 
bet nutolino, gal net negalimo
mis padarė. Dabar visa vil
tis Jarringo pastangose prikal
bėti šalis pradėti derybas be 
jokių sąlygų ir jų metu neiti į 
spaudą reklamos ieškoti.

ti įsigytos. Todėl yra svorio 
Egipto reikalavimo pagrinduo
se. Tačiau Izraelio pusėje yra 
amžių praktika įteisintas princi
pas, kad visi taikiai norimi iš
spręsti ginčai vyksta derybų 
keliu. Šitą principą ir gina Iz
raelis, tikėdamasis derybų me
tu išsiderėti kai kurių sienų 
ištaisymų. Tokiai nuomonei at
stovauja ir Amerika, kartu pa
sisakydama už užimtos arabų 
žemės didžiojo gabalo sugrąži
nimą. Labai arti prie tokios

rybų stalo.
Visokių derybų per tarpinin

ką dr. Jarringą eigoje Egiptas 
pamažu priėjo • prie reikalavi
mo, kad rimtų derybų pradėji
mui reikia iš anksto Izraelio 
duoto pažado, kad bus grą
žintos visos 1967 m. karo metu 
paimtos arabų žemės. Izraelis 
šito reikalavimo nesutiko pri
imti, .nes tai yra sąlyga taikos 
deryboms pradėti, gi šios turi 
būti pradėtos be jokių sąlygų.

Kad per karą užimtos žemės 
turėtų būti grąžintos, kalba ir 
S. Tarybos rezoliucija, nes pri
mena chartoje esantį principą, 
kad karu teritorijos negali bū-

sauga vyriausybė privalo pasi
rūpinti.

Castro Čilėje — tarnyba Maskvai

Dolerį nuvertina

Izraelio Ebanas

Švedas Jaringas

Egipto RiadasEgipto Sadatas

Nixon ir Pompidou Azorų 
salose

Izraelio Goldą Meir
Vokiečiai lengvina
Amerikos naštą •

Pirmą kartą per 11 me- 
Kubos diktatorius Castro

Egipto sukilėliai 
skaudžiai nubausti

Kitas sovietų ministeris 
Amerikoje ieško pagalbos 
žemės ūkiui pakelti

VVashingtonas.—Nespėjo JAV 
prekybos sekretorius Stans grįž
ti iš Maskvos ir Varšuvos pre
kybos reikalus ten pradėjęs 
tvarkyti, Amerikoje atsirado 
Sovietų žemės ūkio ministeris 
V. Mickewich, susidomėjęs A- 
merikos grūdų ir mašinų nau
jais užpirkimais.

Pereitą vasarą ilgai fia pra
buvęs užsienio prekybos minis
teris Potoličevas veikė tyliai,' 
su spauda ryšių neužmezgęs. 
Mickewich Sovietų ambasadoje 
Washingtone lengviau prieina
mas korespondentams ir noriai 
pasakoja apie delegacijos at-

teorijos nepatvirtino, nes viena 
technika tos problemos negali 
išspręsti. Mašinų ir patentų 
joms pasigaminti dabar jau ga
lima užsieniuose nusipirkti, bet 
didžioji problema, kuria čia 
yra žmogus, tebėra neišspręs
ta. Ilgai dar teks laukti viena 
ar kita kryptimi rodančių ženk
lų.

Nixonas ir Pompidou Azorų 
salose. — Pasitarimuose sutarta, 
kad Amerikos doleris bus nu
vertintas, kad kitos valiutos ga
lėtų atitinkamai pabrangti. 
Kokiu santykiu toji operacija 
bus padaryta, sutars galutinai 
dešimties valstybių atstovai pa
sitarime Washingtone šį savait
galį. Prez. Pompidou pažadėjęs 
suorganizuoti Europą pasitari
mams dėl Amerikos — Euro
pos prekybos sureguliavimo A- 
merikai palankesnėmis sąlygo
mis.

Briuselis. — Čia JAV valsty
bės sekr. Rogers ir V. Vokieti
jos užs. reik. min. Scheel pasi
rašė susitarimą, kuriuo V. Vo
kietija įsipareigoja prisidėti 
prie JAV kariuomenės Euro
poje išlaikymo. Susitarimas ap-

apie 80 proc. Amerikos ekspor
to į V. Vokietiją deficito. Dabar
tiniu dolerio kursu iš to susita
rimo Amerika turės sutaupų 
apie 2 bil. dol., nes tiek maž
daug ji galės sumažinti iš
laidas savo kariuomenei Euro-

ty 
lankė P. Amerikos valstybę. 
Progą jam suteikė Čilė, nes 
naujoji jos komunistų vairuo
jama vyriausybė užmezgė 
su Kuba, diplomatinius santy
kius, tokiu būdu atsimesda
ma nuo likusių L. Amerikos 
valstybių nutarimo tokių san
tykių su Kuba neturėti.

Priimtas Čilėje jis buvo 
kaip valstybės galva ir my
limas draugas, nes dabar Či
lės vyriausybę globojantiems 
komunistams jis iš tikrųjų 
tokiu ir yra. Atvykęs manė 
pabūti tik 10 dienų, bet iš- 
būvo 25 dięnas. Ir kiekviena 
buvo užpildyta susitikimais su 
studentais universitetuose, su 
darbininkais fabrikuose,, kasyk
lose uostuose, plantacijose, 
su šiaip jau žmonėmis 
biednuomenės lūšnų kvarta
luose. Pervažiavo visą kraš
tą išilgai nuo šiaurės 
Magelano sąsiaurio, per 
ną pasakydamas po kelias 
bas.

Ilgos jos nebuvo; bet 
sos siekė vieno tikslo
įtikinti Čilės gyventojus,
kad jų vyriausybės pradė
toji revoliucija tikrai prasidė
jo, ir kad jai lemta pasi
sekti. Nors ji pradėta kitaip 
nei Kuboje, bet tai nekliudo 
jai laimėti, nes esą daug

Castro atsiun- 
išpopuliarintų 
revoliuciją ir 
revoliucionie- 
kad ji Cilė-

kuriam Maskvos sąmokslinin
kai čia buvo 
tę — kad jis 
Čilėje pradėtą 
kaip patikimas 
rius paliudytų,
je labai reikalinga.

Čilėje pernai atsiradusių 
sąlygų Maskva negali palikti 
be dėmesio, nes tokių pro- 

ilgai reikės laukti kur 
kitur, jeigu Čilėje pra- 

kryptis komunistinės 
link bus sulaikyta, 

nėra ko stebėtis,

Sha-

paskutinė kliūtis

iki 
die- 
kal-

vi- ’

gy 
nors 
dėta 
sistemos 
Todėl
kad Maskva suorganizavo net 
Castro atsiuntimą. Bet agi
tacinį maršrutą baigiant pa
justa, -Kad Castro kalbos ir 
oratoriška vaidyba paskatino 
pajudėti ir tuos, kuriuos re
voliucija turi į “šiukšlyną 
išmesti“. Castro išvykimo iš
vakarėse išėjo demonstruo
ti moterys ir studentai — mo
terys dėl maisto trūkumo, 
studentai dėl Castro pakvie
timo
reikalus.
baigiant 
zinęs — 
riausybę 
sistų koaliciją už tai, kad ne
organizuojanti masių ideologi
nei kovai su 
demonstracijas prisiminęs tvir
tino, kad Čilėje jau imą 
rodytis maišto ženklai. Tuos 
žodžius pasigavęs kompartijos 
gen. sekretorius už kelių va
landų per visas radijo stotis 
tą Castro paleistą baubą jau 
ėmė vartoti kaip 
tą demonstracijoms 
ti ir nepaprastos
metui paskelbti. Spėtina, kad 
tai nebuvo tuščias oratorinis 
poslinkis, bet kompartijos ir 
Castro suplanuotas kitoms ko
alicijos grupėms prie kom
partijos labiau pririšti.

Anot jo, jis su specialistais at
vykęs ištirti, kaip būtų galima 
daugiau čia nusipirkti pašari
nių javų, ypač kukurūzų, že
mės ūkio mašinų ir technolo
gijos (patentų) tas mašinas 
Sovietijoje gamintis. Jis tuos 
pripažįsta, kad Amerikos žemės 
ūkis pranašesnis, todėl čia no
rima gauti to, ko reikia Sovie
tų žemės ūkiui sumoderninti. 
Jis kalba apie patentus tokių 
žemės ūkio mašinų, kurių So
vietijoje reikią “milijonais".

Neabejotina, kad Sovietų 
vadovai tebėra įsitikinę dabar
tinės savo žemės ūkio siste
mos jei jau ne pranašumu, tai 
bent teoretiniu neklaidingumu, 
ir jos nedateklius mano panai
kinti milijonus mašinų į laukus 
su veždami. Praktika ikšiol tos

Egipto specialus teismas bai
gė nagrinėti bylą sąmoksli-' 
ninku, kurie pavasarį buvo su
sekti bandę nuversti prez. Sada- 

1 to vyriausybę. Teisiamųjų tar
pe buvo ministerių, karininkų, 
aukštų saugumo pareigūnų, 
partijos vadovybės narių. Vi
si priklausė valdančiai viršū
nei, viso 91 asmuo.

Mirties bausmė buvo skirta 
buv. viceprez. Aly Sabry, buv. 
vid. reik. min. Gomaaa, buv. 
prezidentūros patarėjui
raf ir buv. partijos vadui Ab
del Karim. Prezidento dekretu 
mirties bausmė visiems buvo 
pakeista sunkiųjų darbų ka
lėjimu iki gyvos galvos. Buv. 
karo ministrui gen. Fawzy ka
lėjimas iki gyvos galvos pre
zidento malone sumažintas iki 
15 metų.

Aly Sabry Vakaruose klai
dingai laikomas Maskvos drau
gu ideologine prasme. Labiau 
patikimi šaltiniai liudija, kad 
jam Maskva įdomi tik tiek, kiek 
ji jam galėtų padėti sulamdy
ti, o gal ir visai sunaikinti Iz
raelį. Jis esąs gryniausio kraujo 
arabas nacionalistas, norįs iškel-

ti Egiptą į pirmą vietą arabų 
šeimoje. Panašiai svajojo ir jo 
draugas Nasseris, šito tikslo 
pradėjęs siekti pagreitintu 
tempu ir klaidingomis priemo
nėmis, todėl ir greit pralai
mėjęs. Prez. Sadato buvo nori
ma atsikratyti todėl, kad jis 
pradėjo ieškoti kelių su Iz
raeliu padaryti taiką derybo
mis, kurios visada reikalauja 
kompromisų ir nuolaidų.

nigais bus gauta 184 mil. dol., 
kurie bus panaudoti kariuome
nės personalo patalpoms su
moderninti. Be šito V. Vokie
tija dar pirks Amerikoje kari
nių reikmenų, kurių tarpe bus 
175 Phantom F—4 lėktuvai. 
Visas tas susitarimas
bus, kad palengvins Amerikos 
naštą Europos apsaugoje ir su
mažins dolerių plaukimą į užsie
nius. Dabar Amerikai svarbu į 
kitus kraštus išvežti ne dole
rius, bet savo prekes, kad pasi
naikintų užsienio prekybos de
ficitas.

kištis į Čil<
Paskutinį

Castro buvo susier- 
jis piktai išbarė vy- 

sudarančią mark-

vidaus 
mitingą

tuo svar-

Pakistanas paprašė Ameri
ką ir Kiniją padėti sustabdyti 
Indijos pradėtą karą. Prašy
mas remiamas tuo, kad Indijai 
tą karą vesti padeda Sovietų 
Sąjunga.

jas pravesti. Svarbu tik- vie
na 
tinkamos jėgos' būtų sujung
tos į vieną frontą ir siektų 
užsibrėžto tikslo 
be skrupulų.

Buvo ir gabiai į 
jungtų įspėjimų, 
Įėję dar esą daug 
voliucijai sustabdyti,
tokie momentai buvo panau
doti išryškinti tam tikslui,

kad visos revoliucijai

drąsiai ir

šūkius į- 
kad Či- 
jėgų re- 
bet visi

Gi

argumen- 
uždraus- 
padėties

Briuselis. — Britų žuvininkys
tės ūkio apsauga yra paskuti
nis dar nesutvarkytas klausimas 
prieš įsijungimą į Bendrąją Rin
ką. Jau kelis kartus buvo ban
dyta tą klausimą sutvarkyti, 
bet vis nepavyksta. Paskutinį 
kartą pereitą savaitę išsiskirta 
net apsipykus.

Ikšiol Bendrojoj Rinkoj vei
kiančios žuvininkystei tvarkyti 
taisyklės leidžia kiekvienam 
nariui žvejoti kito nario terito
riniuose vandenyse be jokių lei
dimų ar suvaržymų. Anglijos, 
Norvegijos, Danijos ir Airijos 
(kraštai, kurie dabar veda de
rybas dėl įsijungimo į Rinką) 
vandenys yra žuvingesni už se
nųjų šešių Rinkos narių van
denis, todėl jie baiminasi, kad 
jų žuvininkystės ūkis naujoje reikalą paskutinį kartą parla- 
tvarkoje labai nukentės. Norį mente balsuojant.

įsijungti prašo tokios nuolaidos 
— netaikyti jiem veikiančios 
taisyklės dar 10 metų, šitą 
prašymą linkstama patenkinti, 
bet atsirado kita kliūtis — nega
lima susitarti dėl tvarkos, kuri 
turėtų būti dešimtmečiui pa
sibaigus. Norvegai panorėjo 
tos išimties visam laikui ir da
bar mano, kad nereiktų be tos 
sąlygos visai į B. Rinką įsijungti. 
Anglams toji išimtis svarbi ne 
tiek dėl žuvies, kiek dėl 30 
konservatorių partijos narių, ku
rie be šitos sąlygos gali balsuo
ti prieš įsijungimą į Rinką tą

— Australijos lietuviai šį ru
denį susilaukė pirmojo čia 
išaugusio ir mokslus baigusio 
lietuvio kunigo J. Vildžiaus. Jis 
yra gimęs pokario metais Vo
kietijoj, su tėvais atvykęs 
Adelaidėn, kur baigė pradi
nę mokyklą, Krikščionių Bro
lių kolegiją ir Rostrevor kuni
gų seminariją.

—’ El 'Universal, dienraš
tis Venecueloje, lapkr. 3 pas
kelbė platų raštą antrašte: “Pa
saulis smerkia Sovietų Sąjun
gą dėl skerdynių Budapešte’’. 
Pasirašė Tarptautinio demokra
tijos gynybos komiteto pirmi
ninkas Felix Martinez Suarez. 
Dienraštis pasisakė ir prieš 
Castro bei jo ryšius su Sovie
tais. (E) Šių metų kalėdiniai papuošalai New Yorko centre. NuotT. R. Kielei iaus
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Apžvelgus Lietuvoje 1971 
išleistą “Religion in Lithua
nia”, toliau tenka pažvelgti ir į 
taip pat Lietuvoje 1970 išleistą 
panašios temos knygą “Kleri
kalizmas Lietuvoje 1917-1940”. 
Pirmoji yra skirta užsieniam ir 
yra propagandinio pobūdžio. 
Antroji yra skirta vidaus rin
kai ir yra mokslinio pobūdžio. 
Pastarosios autorė A. Gaigalai
tė per 312 puslapių dėsto ka
talikų veiklą Lietuvoje visose 
gyvenimo srityse, politikoje, ū- 
kyje, Švietime, šeimoje ir t.t. 
Rūpestingai surankiotos žinios 
iš archyvuose rastų policijos 
pranešimų, ministerijų bylų, 
nepriklausomos Lietuvos spau
dos. Nurodyta begalės literatū
ros.

1.

Matydamas tokį gausų istori
nį aparatą, nepaisai įprastinio 
naivaus komunistinio stiliaus vi
sus nekomunistų padarytus 
veiksmus nujuodinti išnaudoji
mo, piktnaudojiino, grobuoniš
kumo, savinaudiškumo dažais. 
Mėgini tas visas dažytas žo
džių šiukšles nusižerti į šalį 
ir pasidairyti į pačius faktus, 
kurie čia surankioti apie kata
likų (“klerikalizmo”) veiklą. Ir

pranešimų Vatikanui, buvo teis
tas 101 kunigas” (120 p.). Va
tikane intervenciją prieš Lietu
vos kunigus daręs atstovas J. 
Aukštuolis, pasikalbėjimuose 
su Arata prieš juos kalbėjęs 
St. Lozoraitis.

Iš apžvalgos apie komunistų 
pastangas įsifiltruoti į nekomu
nistines organizacijas šioje is
torijoje patiri, jog komunistai 
buvo įsitvirtinę Laisvamanių eti
nėje draugijoje. Draugija 
1938 m. turėjo 123 skyrius, o 
dar 1937 m. tų skyrių valdybo
se buvę 49 komunistai, 14 so
cialdemokratų, 34 valstiečiai 
liaudininkai, kiti — liaudininkų 
ar komunistų įtakoje. Tarp eili
nių narių buvę 89 komunistai, 
25 socialdemokratai, 34 valstie
čiai liaudininkai, kiti pritarę 
vienai ar kitai minėtai parti
jai (266 p.).

Kai patys katalikai nėra pa
darę išsamios savo veiklos su
vestinės, ją dabar padarė Lie
tuvoje išleista knyga. Padarė, 
žinoma, su marksistiniais ko
mentarais tos veiklos faktam.

2.

Knygos faktais betgi pradedi 
prarasti pasitikėjimą, kai pa

matai, jog šaltiniais naudotasi 
neatsargiai, faktai tyčia ar iš 
nesiorientavimo netolimoje ne
pergyventoje praeityje supai
niojami. Antai:

— Juozas ir Jonas Vailokai
čiai sukūrė Ūkio Banką.

"“Buržuazijos valdymo pra
džioje tai buvo vienas stam
biausių ir pajėgiausių bankų 
krašte . . . Vėliau, tautinin
kams stumiant klerikalus iš po
litinės bei ekonominės veik
los sferų, bankas buvo likvi
duotas. 1930 m. gruodžio 23d. 
jis paskelbiamas neišsimokan
čiu skolininku” (91 p.).

Tvirtinimą remia P. Šal
čiaus straipsniu “Ekonomikos” 
žurnale 1937 m. Bet vargiai ten 
bus buvęs toks šalčiaus - tvirti
nimas, nes kiekvienas žino, kad 
Ūkio Bankas veikė iki 1940; 
kad jį nusavino atėję bolševi
kai, o jo valdytoją kun. J. Vailo
kaitį išgabeno į Sibirą.

—Apie 1939 “Bendrojo žygio” 
deklaraciją, opozicinę A. 
Smetonos vyriausybei, sako, 
kad ją “pasirašė voldemari- 
ninkų ir liaudininkų jaunesnie
ji atstovai A. Sliesoraitis, J. Pa
jaujis, J. Staupas, L. Prapuole
nis, I. Taunys, B. Žiurys” (138

: voldemarininkai nei liaudinin
kai. t

— Apie Maskvos ultimatumo 
laikus — “K. Bizauskas . . .pabė
gus A. Smetonai, siekė suda- 

s ryti S. Raštikio vyriausybę” 
(143 p.). Nors autorė tuo klau
simu naudojosi ir J. Audėno 

'atsiminimų knyga, bet neteisin
gai pasinaudojo, nes ir šioje 
knygoje tebuvo žinios, jog Mask
va S. Raštikio kandidatūrą at
metė dar A. Smetonai Kaune 
esant, o A. Smetona išvyko, 
pareigas perdavęs A. Merkiui. 
Taigi, “Smetonai išvykus”, ne
buvo nė reikalo K. Bizauskui 
siekti sudarinėti S. Raštikio 
vyriausybę.

— Įdomiausia informacija, 
tur būt, bus B. Novickienei, ka
da iš knygos ji patirs tai, ko 
ji pati apie save nežinojo. Ra
šoma: “Lietuvių katalikių or
ganizacijų vadovės M. Galdi
kienė, B.Novickienė, S. La- 
dygienė, P. Karvelienė ir ki
tos daugiausia dėmesio skyrė

p.). Iš tikrųjų bent nei Stau
pas nei Prapuolenis nebuvo nei

tam, kad šeimos būtų apsaugo
tos nuo bedievybės, vaikai 
auklėjami katalikiška, idea
listiška dvasia” (227 p.).

, — Informuoja ir apie “klerika- 
KHzmo” veiklą bei veikėjus Va
karuose . . Šioje informacijoje 
patiri, ir min. S. Lozoraitis, ko

bus apie save nežinojęs: “Buvu
sį Lietuvos pasiuntinį Italijoje 
S. Lozoraitį popiežius pripažino 
Vatikano pasiuntinybės sekre
toriumi ir priskyrė prie diplo
matinio korpuso” (7 p.).

— Matyt, turint galvoje „Šv. 
Kazimiero kolegiją, rašoma: 
“Vatikane iki šiol greta Rusi- 
kumo veikia Ukrainiečių, Len
kų, Rumunų, Vengrų ir Lietu
vių institutai. Tai vadinamosios 
mokslinės įstaigos, kurios ruo
šia kvalifikuotus dvasininkus 
ir vienuolius tiems kraštams” 
(7 p.).

— Apie lietuvių katalikų Va
karuose veiklą per Vatikaną in
formuojama: “Popiežius remia 
klerikalines Amerikos lietuvių 
organizacijas ir draugijas. 1964 
m. pabaigoje Amerikos lietuvių 
kunigų vienybė, Amerikos lie
tuvių katalikų federacija, Lietu
vių Romos katalikų susivieniji
mas Amerikoje, Ąteitininkų fe
deracija, Lietuvos vyčių ir Lie
tuvių katalikių moterų sąjunga 
nusiuntė laišką popiežiui ir 
prašė jį globoti bei remti juos 
ir katalikus ‘kenčiančioje Lie
tuvoje’. Romos popiežius per 
savo sekretorių atsakė padė
siąs kuo tiktai galėsiąs, kad 
palengvintų lietuvių katalikų 
kovą dėl tikėjimo laisvės” 
(7 p.).

J. B. 8H ALI NS-SALIN8K A8 - Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidn 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS. BALS AKUOTO J AS. 2 moderato* 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskai) — Graborlu?-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105: tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus.su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. TeJef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil 
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Br 
to, duodami potaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie* 
narna kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
DaMa ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156

tada gauni įspūdį, kad katalikų 
veikla buvo pati stipriausia jė

ga kovoje už tautybę, už Lie
tuvos nepriklausomybę; stip
riausias pasipriešinimas iš Ru
sijos nešamam komunizmui.

Pvz. negirdėtai nuskamba 
žinia, kad jau per 1863 sukili
mą lietuviai kunigai buvo pa
triotai. Knygoje cituojamas su
kilimo vado kun. A. Mackevi
čiaus laiškas, kad esą negali
ma įtraukti į sukilimą kunigų, 
nes jie “fanatikai, neapkenčia 
lenkiškumo bei šlėktos ir pa
siryžę .viską aukoti Lietuvai . .” 
(24 p.). - ' )

Įdomiai nuskamba ir verti
nimas, kaip katalikų jėga lai
kėsi 1919 metais, kada komu
nizmas iš* Maskvos paskelbė 
Kapsuko valdžią ir mėgino 
ginklu užimti Lietuvą. Tada 
“priešiškiausias pdzicijas už
ėmė klerikalinė buržuazija, su
sispietusi apie Lietuvos krikš
čionių demokratų partiją. Jos 
veiklą rėmė kitos dešiniosios 
buržuazinės grupės. Liaudinin
kai ir socialdemokratai suskilo. 
Daug eilinių tų partijų narių 
ir jų kairieji vadovai dalyvavo 
Tarybų valdžios administracijos 
organų darbe, buvo netgi at
sakingais vyriausybės nariais” 
(71 p.).

Naujom žiniom nuskamba ir 
katalikų pasipriešinimas, kada 
A. Smetonos valdžia ėmė var
žyti katalikų veiklą Lietuvoje 
nuo 1930. Pagal policijos doku
mentus esą nuo 1930 lapkričio 
mėn. iki 1931 kovo “buvo iš
keltos bylos 76 kunigams. 
193()_ 1932 m., kaip matyti iš 
užsieniu reikalų ministerijos

LIETUVOS KUNIGŲ NUTEISIMAS
EINA AIDU PER AMERIKĄ
. .Tikėjimo, kunigų, tikinčių

jų persekiojimas Lietuvoje ame
rikiečių spaudoje tebeaidi. Jo
je kalbama apie tikinčiųjų au
gantį protestą, apie ryšius su 
užsienio korespondentais, apie 
Amerikos kunigų prasidedantį 
solidą«Mų^->u ■ persekiojamais 
Lietuvoj*Se- - - - -

įstatymas draudžia ir neforma
lų religijos dėstymą vaikam, o 
1968 metij įstatymas apie san
tuoką ir šeimą draudžia pamo
kymus net tokius, kuriuos tė
vai duoda savo vaikam prieš 
vedybas.

SOLIDARIZU0JAME SU
“Bažnyčia neturi tei- f LIETUVOS TTtIKINČIŲJV 

PROTESTU /
“ROJUS MOKĖ KUNIGAS?” f

Times Leader (gautas V.R., 
Wilkes Barre, dėka) lapkričio 
27 kartojo AP žinią iš Mask
vos apie Prienų kun. J. Zdebs- 
kio ir Raseinių kun. P. Bubnio 
nuteisimą. Toje žinioje laik
raštis atkreipė dėmesį į faktą, 
kad apie minėtus teismus už
sienio korespondentai Maskvoje 
gavo smulkių pranešimą raš
tu.

Nors Debskis turėjo būti 
teisiamas Prienuose, bet jo by
la buvo perkelta į Kauną, nes 
“valdžia norėjo išvengti susi
dūrimo su žmonėm”. Tačiau 
pagal minėtą gautą pranešimą 
lapkričio 11 rytą į teismą susi
rinkę apie 600 Debskio parapie- 
Čių. “Jie pripildė koridorius, 
laiptus, teismo kiemą ir gat
vę. Milicija žiauriai minią iš
sklaidė, mušdama tuos, kurie 
priešinosi. Vienai moteriai su
laužytas šonkaulis. Kita neteko 
sąmonės. Dvidešimt asmenų, 
tarp jų du kunigai, suimti; apie

dešimčiai sudaroma byla”.
Kun. Zdebskis buvo kaltina

mas — rašoma pranešime — 
baudžiamojo kodekso 143 str., 
kuris kalba apie bažnyčios ir 
valstybės perskyrimą, kaip jį 
supranta sovietai. Prokuroras 
įkalbėjo teismui—*kad pagal tą 
straipsnį
sės kištis į vaikų auklėjimą”.

AP informacija davė ir pro
kuroro pokalbį su vaikais, kurių 
apie 10 buvo pašaukta į liudi
ninkus.

Prokuroras: “Ko jus mokė 
kunigas?”

Vaikas: “Nedaužyti langų ir 
nevogti”.

Prokuroras: “Ar mokė jus 
apie Dievą ir Mergelę Mariją?”

Vaikas: “Aš neatsimenu” . . .

IŠ KUR TIE SENIEJI, KURIE 
PRIPILDO BAŽNYČIAS

Floridos laikraštis Fort My
ers Newspress (gautas J. St. 
dėka) lapkričio 28 tos pačios 
informacijos duoda labiau tas 
vietas, kurios pažymi, kad “val
džia savo kovoje prieš religiją 
su nustebimu rado, jog seno
sios generacijos žmones pakei
čia sekančios generacijos se
nesnieji, ir tokiu būdu maldos 
namai tebelankomi daugiau se
nesnių, ypačiai moterų”.

Tarp įstatymų, kuriais sovie
tai varžo tikėjimo laisvę, laik
raštis primena, kad 1966 metų

New Yorko kongresmanas Ed
ward I. Koch, d., atsiuntė re
dakcijai Cong. Record gruodžio 
8 su įdėtu jo pareiškimu. Pa
reiškimo pradžioje sakė, kad 
į jį kreipėsi jo srities penki ku
nigai, gyveną prie St. Francis 
de Sales bažnyčios Manhattane, 
atkreipdami jo dėmesį į N. Y. 
Times lapkričio 27 dienos in
formaciją apie lietuvių kunigų 
nuteisimą.

Kongresmanas reiškė susi
domėjimą, už ką jie nuteisti? 
“Jų vienas nusikaltimas, kad 
jie ruošė vaikus pirmajai ko
munijai". Kreipė taip pat dė
mesį į žiaurų elgesį: kun. J. Debs
kis buvo tiek sumuštas, kad jį 
atlankiusi kalėjime motina vos 
beatpažinusi.

Tie penki kunigai — sakė 
kongresmanas — prašė mane 
pareikšti protestą iš šios 
vietos. “Tiek jie, tiek ir aš 
solidarizuojame su parapiečiais 
vieno iš nuteistųjų kunigų, ku
rie buvo suimti paneigiant so
vietiniais įstatymus ir konstitu-

Simą Kudirka prašo išleisti iš sovietinio kalėjimo lituanistinių mokyklų mokiniai 
demonstracijose gruodžio^ prie Sovietų pasiuntinybės New Yorke. Nuotr. L. Vytuvio

ciją; (solidarizuojame su jų pa
reiškimu): “Mes prašome So
vietų Sąjungos vadus duoti 
mum tikrą tikėjimo laisvę; duo
ti laisvę mūsų kunigam, kad jie 
galėti} eiti savo pareigas ne
kliudomi”.

Kongresmanas toliau dėstė: 
“Šiuo metu, kada skaitai apie 
augantį dialogą tarp marksistų 
ir krikščionių Europoje bei 
kitur, dviejų kunigų įkalinimo 
vaizdas alsuoja ne dvasia po 
1970 metų, bet greičiau kruvi
nais valdymais ir pogromais, 
koki buvo Stalino eroje”.

“Mes šaukiamės į Sovietų 
vyriausybės sąžines bei sveiką .• 
protą atsisakyti nuo dabarti
nės antireliginės politikos. 
Faktas, kad Sovietų vyriausy
bė daugiau kaip ketvirties 
šimtmečio negalėjo sunaikin
ti katalikybės Lietuvoje, rodo 
tai, ką mes visi turėjome žino
ti — kad idėja laisvės, religi
nės ir pilietinės, negali būti 
sunaikinama. Tie šaunūs žmo
nės verti paramos kiekvieno, 
kuris gerbia laisvę ir drąsą”.

Gerai, kad informuoja ir Lie
tuvos skaitytojus apie lietuvių 
katalikų veiklą Amerikoje. Bet 
toje informacijoje tiek pat klai
dų, kaip ir vaizduojant nepri
klausomos Lietuvos katalikų 
veiklą. .

Nėra reikalo manyti, kad 
tos klaidos yra padaras “mark
sistinio” priėjimo prie istori
jos — rodyti faktus nebūtinai to
kius, kokie jie buvo, bet tokius, 
kokie jie turėjo būti. Grei
čiau tas nesiorientavimas fak
tų eigoje kilo iš to, kad .litera
tūra apie Lietuvos netolimą pra
eitį ar informacijos apie lietu
vius pasaulyje ir dabar dar yra 
taip suvaržytos, kad net istori
jos rašytojam ne viskas priei
nama, ir juose dėl to nesusiori
entuoja.

Laiškas redakcijai
Gerbiamas Redaktoriau!

Buvo nepaprastai džiugu pa
skaityti gyvenimo tikrove ir 
politinių užkulisių giliu supra
timu paremtą įžvalgų jūsų veda
mąjį (1971.10.26, n r. 68) “Ke
lias tiesus — ar suktas?” Mūsų 
visuomenė turėtų būti dėkin
ga už šį įspėjimą, kad net ir 
paskirtos “etninėm kultūrom 
studijuoti ir remti” lėšos gali 
nueiti administracijos sukurtai 
ir mūsų neatstovaujančia* biu
rokratijai.

Norėčiau atkreipti dėmesį į 
dar vieną galimybę, būtent, kad 
liberalų persvarą turįs Kongre
sas ir revoliucionierių stipriai 
infiltruotas HEW departamen
tas, gali panaudoti tuos 5 mil. 
antiamerikietiškai, pasidavimo, 
nusiginklavimo, klasių kursty
mo propagandai, kaip tai pada
ryta, daugeliu atveju, su šalpos, 
auklėjimo, kovos su neturtu ir 
civilinių teisių pinigais.

Didžiajai JAV spaudai pragy
dus apie “skurdžių”, “vargšų”,

(nukelta į 5 psl.)

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 80C Jamaica Ave. Brooklyn. N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven. N.Y. 11121. 296-2502 a> ba 296-7774: 340 Giand St. Brooklj’n, 
N.Y. 11211. ST 2-1329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Prislalom į namus !:<•< miškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings ami Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. ?00 Orchard St. New York, N.Y. 10002 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų, artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė® 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai vilnonės skaros ir šalikai—geriausi" 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur • 
Europą.. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fori 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

g Lietuviškam rajone —
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

I Alice’s Florist Shop
v! 107-0U Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y.

| ---------- Gėlės įvairiom progom ----------
$ Maloniai kviečiame kažminystėje gyvenančius tautiečius 
| atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
►' kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA'
TRAVELER’S VILLAGE 

(“VYTIS ' INTERNATIONA!.TRAVEL) 
Romas Kezys, Pres.

2129 Knapp St.. Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300
Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas 
Kelionės Į visus pasaulio kontinentus 
Lietuvių grupines keliones atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI < Cruises' 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS * 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 8L) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6118 
E. Northport, UI.: 250-A Lark Field Rd. 818-757-0801

Franklin 8q„ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue —- DE 5-115* 
Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ** 914-454-907T
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apie taiką ir moralę
Aplinka, kurioje ir mes gy

venam, pradžioje buvo labai 
optimistiška.. Tikėjo, kad pc 
karo švietimo dėka augs žmo
gaus pažanga, augs visuome
nės gerovė, augs tarptautinė 
taika. Dabar tas optimizmas 
ima blėsti. Chr. Sc. Monitoi 
skelbė visuomenės opinijos 
tyrimo duomenis, kurie parodę 
labai sustiprėjusį pesimizmą. 
Nustojama tikėti pažanga. O 
kitas laikraštis (N. Catholic 
Register) vedamajame skelbė: • 
mūsų visuomenė tapo ligota; ; 
ligota esanti net ir katalikų ‘ 
bendruomenė.

Vargiai būtų tikslinga ginčy- ■ 
tis, ar pesimizmo ir ligotumo i 
daugiau dabar ar anksčiau. 
Tikslingiau įsižiūrėti į atskirus 
klausimus, dėl kurių mintys ; 
ėmė painiotis ir daros “ligo- | 
tos”.

Vienas tokių svarbiųjų klau
simų dabar— taika. Taikos ilge
sys toks stiprus, kad emocijos 
ima diktuoti klausimo sprendi
mus.

Vieną sprendimą buvo nuro
dęs popiežius Paulius. Lankyda
mas J. Tautas, kalbėjo: never 
war again, never war again. Vie
toj karo siūlė derybas, pagrįs
tas “taikos ir teisingumo” sie
kimu.

Ilgainiui tie, kurie jo auto ri
tėtu norėjo pasiremti, užmir
šo žodį “teisingumas” ir tekal
bėjo apie naują sprendimą: tai
ka be( kuria kaina.

Šiemet Amerikos vyskupų 
konferencija pasisakė dėl 
Vietnamo karo: esą “karą baig
ti skubiai reikalauja didžiausio 
pirmumo moralinis imperaty
vas”. Tas imperatyvas tai pasi
rinkimas iš dviejų blogybių 
mažesnės. Esą “žmonių gyvy
bių ir moralinių vertybių su
naikinimas didesnis negu tai, 
ko mes tikėjomės, įstodami į 
šį karą”.

Tuose žodžiuose slypi jau ne
be teisingumo, o tikslingumo 
pasirinkimas. Ar ne pastaruoju 
matu matuojamos ir Vatikano 
diplomatinės derybos su ko
munistinėm valdžiom, prieš 
kurias kard. Slipyi viešai pasi
sakė?

Kai karo ir taikos klausimas 
sukėlė minčių ir elgesio są
myšį, pravartu prisiminti dar 
vieną sprendimą, kurį skelbė 
prof. St. Šalkauskis prieš 39 
metus. Knygoje “Lietuvių tau
ta ir jos ugdymas” rašė:

— Tarptautiniuose klausimuo
se “kaip ir visuomenės santy
kiuose privalu gerai nusimany
ti, kad ne taika tarnauja pagrin
du teisingumui, bet teisinzu- 
mas taikai (pbr. aut.) Kraštu
tinis pacifizmas, kuris stengiasi 
atsiekti taiką bet kuria kaina, 
padaro kaip tik tą klaidą, kad 
taiką stato aukščiau už teisin
gumą. Tiek valstybės vidaus, 
tiek tarptautiniame gyvenime 
yra atsitikimų, kad taikingas 
nusilenkimas neteisybei ir prie
vartai yra ne kas kita kaip nu
sižengimas. Rusų inteligentijos 
nesiryžimas ir nesugebėjimas 
pasipriešinti kaip reikiant su 
ginklu rankoje bolševikų revo
liucijai buvo priežastis daug di
desnių ir ilgiau trunkančių ma
terialinių ir moralinių katakliz
mų, kaip kad būtų buvusi griež- 

' ta ir ginkluota, bet trumpa ko
va už valdžią prieš diktatoriš
ką prievartą . . . ‘Erazmas myli 
taiką daugiau už kryžių’, pasa
kė Liuteris. Ir iš tikro yra 
žmonių, kurie palinksta į taiką 
vien iš silpnybės. Ne taika, bet 
tiesa yra aukščiausioji gėry
bė” (133 p.).

Tie žodžiai dėl taikos gali 
būti paskata ir parama kritiš
kai sutikti karo bei taikos idė
jas, kurios yra užplūdusios šian
dien ir mūsų bet kurį, kas ne
atsisako pats galvoti.

DR. J. K. VALIŪNAS

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas vertino tarptautinę 
padėtį ir jos fone reikiamą 
veiklą Lietuvos reikalu:

Metus žymi politiniai pasikei- * 
timai, kurie turi reikšmės ir 
Lietuvai. Iš prezidento Nixono 
judrios dinamiškos politikos, 
kiek ji liečia numatomas 1972
keliones į Pekiną ir Maskvą, at
rodo, ne tiek laimės Vakarų 
pramonė, kiek Sovietai. O
Sovietų politika nei metodai ne
pasikeitė, agresyvumas tebe
auga.

Pačioje tėvynėje eina tyli 
rezistencija.

Mūsų artimiausias veiklos už
davinys — pasiruošti Europos 
saugumo konferencijos metu 
veikti valstybininkų ir pasaulio 
opiniją.

J. AUDĖNAS

Vliko vicepirmininkas J. Au
dėnas apžvelgė Vliko metų 
darbus.

Vlikas gelbėjo pasiryžė
lius ištrūkti į laisvę. Konkre
čiausia pagalba buvo sutelkta 
Bražinskam. Juos lankė Turki
joje R. Kezys, adv. Armanie- 
nė, dr. J. K. Valiūnas net tris 
kartus. Advokatui Celal Yar- 
dimci parūpinta dokumentinės 
medžiagos 160 puslapių. Nors 
tiek Armanienė, tiek dr. Valiū
nas lankėsi savo lėšom, ry
šium su pagalba Bražinskam 
Vlikas turėjo 15,000 dol. iš
laidų.

Dėl Simo Kudirkos išdavi
mo Vlikas pirmasis kreipėsi į 
prezidentą Nixoną, aliarmavo 
Altą ir L.B. Toliau — palaikė jo 
reikalą gyvą opinijoje.

Vlikas telkė spaudos me
džiagą apie Kudirką — turi apie 
2,000 iškarpų.

Vasario 16 proga mėgino 
gauti prezidento viešą pareiš
kimą — bet jo nesulaukta.

Vliko iniciatyva ruošiami 
trys leidiniai: prof. B. Kaslo 
dokumentinis rinkinys apie So
vietu Rusiios ir naciu Vokieti-, 
jos sąmokslą, dr. J. Pajaujo ir ' 
dr. D. Jasaičio apie genocidą, 
dr. V. Sruogienės apie Steigia
mąjį seimą.

Ryšium su Vokietijos ir So
vietų sutartimi Vlikas paruo
šė memorandumą Vokiefijos 
parlamento nariam. Ryšium su 
Izraelio-Arabų įtampa išsiunti
nėjo memorandumą visom ara-

Iš gausių Vliko seime gruodžio 4-5 pranešimų bei kalbų 
teįmanoma duoti minčių bei sugestijų santrauką, krei
piant dėmesį į tai, kas per metus konkretaus daryta ir
kas galima bei numatoma padaryti ateičiai

bų valstybėm.
Vliko radijo programos Lie

tuvoje ir Sibire girdimos. Iš 
informacijos biuletenių kitom 
kalbom iškrito arabų biulete
nis, redaktoriui pasitraukus. 
Biuletenis bus atgaivintas nuo 
naujų metų. Taip pat bus at
gaivintas portugalų kalba.

A.J. KASULAITIS

Jo tema — “Dabartinis lietu
vių tautos pasipriešinimas so
vietinei okupacijai ir jo reikš
mė Lietuvos suverenumui at
statyti”. Esą tarptautinis fonas 
tamsus ir grasus. Vokietijos, 
Maskvos bei Varšuvos sutartys 
rodo pragmatizmo pergalę 
prieš tarptautinę moralę. Va
dinama Nixono doktrina nieko 
gero nežada. Tokioje prieblan
doje laisvės ir tiesos pranašai 
nuostabiai iškilo ne iš laisvų 
Vakarų, bet iš pavergtos tė
vynės. “Laisvės troškimas 
yra ne tik nesumažėjęs po 
30 metų, bet net dabar atsisklei
džia ypatingai energingom, pa

Kultūros Židinyje rūpestingai tvarkoma kartoteka. Iš k. — L. Tutinienė, B. Bobelienė,
R. Balsienė. Nuotr. V. Maželio

vojų ir asmeninės drąsos nebi
jančiom formom”.

Tame fone Vlikui konkretus 
siūlymas — leisti žurnalą “Lith
uanian Affairs”; kartu su PLB 
įtaigoti tėvus ir jaunimą, kad 
daugiau dėmesio skirtų dėji
mam švietimui, rūpintis demo
kratine ir antikomunistine ak
cija.

DR. J. PUZINAS

“Lietuvos vadavimo pastan
gų derinimas ir plėtimas”. 
Esą kintant politinei padėčiai, 
augant grėsmėm, reikia glau
dinti gretas, kad “vieningu, su
derintu ir ryžtingu darbu ga
lėtume atlikti visus svarbiuo
sius mūsų uždavinius”. Tam 
Vliko struktūra gali būti kei
čiama. “Nemaža dalis Vliką su
darančių organizacijų, nesu
laukdamos pakankamai prieaug
lio, tolydžio silpsta. Vliką galė
tų sudaryti ir kokių septynių 
organizacijų junginys”, kuris 
išlaikytų tęstinumą su Lietu
voje sudarytu Vliku, tačiau 

svarbu įtraukti ir kitas turimas 
jėgas, tiek iš politinių grupių, 
tiek ir už jų ribų esančias, 
svarbu įtraukti jaunimą. Ypa
čiai “ateityje Vlikui vykdant 
politinius uždavinius, teks žy
miai daugiau remtis Pasaulio

Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
seimo, įvykusio 1971 gruodžio 4-5 Detroite 

- NUTARIMAI ---------------------------------

Vyriausio Lietuvos Išlaisvini
mo Komiteto seimas, posėdžia
vęs 1971 gruodžio 4-5 Detroite, 
pareiškia:

1. Lietuvos suvereninių teisių 
ir demokratinės santvarkos at
statymas yra pagrindinis lietu
vių tautos uždavinys. Kadangi 
sovietų pavergti lietuviai neturi 
sąlygų organizuotai vesti Lietu
vos laisvės kovos, Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
pareiga yra telkti draugėn 
visų kartų pajėgiausias ir po

Bendruomene, nes 
reikšminga Lietuvos 
kovos atrama”.

ji Y&
laisvės

GINTARAS KAROSAS

Iškėlęs jaunimo veiklą, ska
tino ieškoti geresnių priemonių 
prieiti prie amerikiečių — tam 
reikalui leisti “Lithuanian Ac- 
tion Manual”. Informavo, kad 
jaunimo kongrese bus masinė 
peticija, jaunimo memorandu
mai savo gyvenamų kraštų vy
riausybėm, demonstracijos.

Visų kalbų sugestijos buvo 
medžiaga seimo nutarimam.

zityviausias laisvojo pasaulio 
lietuvių jėgas tolesnei Lietu
vos laisvės kovai.

2. Vliko seimas gėrisi pa
vergtosios tautos sūnų ir duk
terų nuostabia drąsa ir nepa
laužiamu ryžtu išlaikyti tau
tinę dvasią ir, nežiūrint okupa
cinių varžtų, reikšti savo pasi
priešinimą okupantui.

3. Pavergtųjų lietuvių hero
izmo ir drąsos pavyzdžiai įsak
miai liudija, kad tautos laisvės 
idealai yra gyvi rusų pavergta
me krašte. Tiė pavyzdžiai įparei
goja laisvajame pasaulyje gyve-
nančius lietuvius dar glaudžiau 
burtis apie Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą ir kitas 
Lietuvos laisvinimu besirūpi
nančias organizacijas, kad visų 
mūsų sutelktinėmis jėgomis 
ir suderintos veiklos pastango
mis galėtume sėkmingai tęsti 
Lietuvos laisvinimo darbą iki 
galutinio laimėjimo.

4. Vliko seimas griežtai pro
testuoja prieš Lietuvos okupan
to skelbiamą neteisybę, kad gi
lias valstybines tradicijas tu
rinti lietuvių tauta savo noru 
įsijungė į Sovietų Sąjungą.

5. Seimas paveda Vliko. val
dybai pareikšti padėką Jung
tinių Amerikos Valstybių ir ki
tų kraštų vyriausybių nariam, 
parlamentaram ir kitiem įta
kingiem asmenim, kurie įvai
riom progom kelia ir remia Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų 
išlaisvinnimo reikalą.

6. Seimas paveda Vliko val
dybai tartis su Lietuvos diplo
matine tarnyba dėl Lietuvos

(nukelta į 5 psl.)
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JUOZAS
ERETAS

TARNYBOJE LIETUVAI
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Katalikų priešininkai nespėja net, kaip dažnai anti- 

katalikiškasis mokslas yra katalikams brukams per prie
vartą, kaip grynas pinigas, tuo tarpu šitas antikatalikiš- 
kasis mokslas nė kiek nėra vertingesnis už katalikišką
jį mokslą, kur katalikiškumas negali būti pateisintas, 
t.y. filosofijoje ir specialiuose moksluose. Jau vieno šito 
fakto pakaktų, nekalbant apie kitus motyvus, kad galėtų 
būti pateisintas ktalikų reikalavimas autonominio susi
tvarkymo teisių mokslo ir švietimo srityje.

Antras priekaištas dėl katalikų partyvumo mokslo 
priemonių panaudojime negali būti katalikams taikomas 
daugiau, kaip bet kuriai kitai ideologinei grupei: partinių 
žmonių pasitaiko tarp katalikų lygiai taip pat, kaip ir 
kitose grupėse. Katalikai nesudaro šituo atžvilgiu nieko 
išskiriamai partyvaus, tik jų pasaulėžiūra dažnai yra ten
dencingai painiojama su partyvumu. Tuo tarpu katali
kiškumas, kaip toks, ne daugiau yra partyvus, kaip, 
pav., tautiškas arba laisvamaniškas nusistatymas.

Tokių nepagrįstų priekaištų nuotaikoje ėjo akcija 
prieš Teologijos-filosofijos fakultetą beveik nuo pat jo 
atsiradimo. Suprantama savaime, kad šitie priekaištai, 
dar stipresniu laipsniu buvo taikomi prof. Eretui jau tik 

dėl to, kad jis tam tikrame savo buvimo Lietuvoje lai
kotarpyje buvo įsipainiojęs į politinę visuomeninę ko
vą. Todėl jis gal labiau už kitus fakulteto narius kentė
jo ir negalėjo ramiai dirbti kuriamąjį darbą dėl tos ten
dencingos akcijos, kuri buvo varoma prieš Teol.-fil. fakul
tetą ir ypač prieš kai kuriuos jo profesorius.

Kaip dera kiekvienam susipratusiam profesoriui, 
taip ir prof. Eretas, neatsižiūrėdamas į kliūtis, sąmonin
gai ir paralėliai plėtojo savo veikimą dviem linkmė
mis: mokymo ir mokslo. Pirmuoju atžvilgiu jam rūpėjo 
ruošti iš lietuvių tarpo mokytojų germanistų; antruoju
— prisidėti savo kuriamuoju darbu prie literatūros moks
lo išvadavimo iš antikatalikiškų tendencijų, kurios yra 
jame įsigalėjusios pozityvizmo ir liberalizmo įtakoje.

Kaip germanistų ruošėjas mūsų mokykloms, prof. 
Eretas yra priimtinas Lietuvai labiau, negu kas kitas. 
Kilęs iš vokiškosios Šveicarijos, jis nėra linkęs propa
guoti per savo paskaitas ir mokslo veikalus kokių nors 
nacionaliai politinių vokieqiu idėjų. Šituo atžvilgiu reikš
mingi yra šie žodžiai, išspausdinti jo “Vokiečių Litera
tūros Istorijos” (Kaunas 1931) “Pratartyje”. “Kiek pra- / 
eityje mūsų krašto reikalai buvo su Rytais susiję, tiek 
dabartis jungia juos su Vakarais. Tai mums uždeda pa
reigą nuodugniai pažinti į mūsų akiratį įžengusią Va
karų kultūrą. Į ten pažvelgę, pirmiausia pastebėsime 
artimiausius mūsų kaimynus — vokiečius. Vistiek, koki 
būtų su jais oficialiniai mūsų santykiai, ar kaip jie mus 
traktuotų, svarbu žinoti, kas jie yra. Susipažįstama į- 
vairiose kultūros srityse, todėl aišku, kad negalima ap
lenkti ir jų raštijos. — Pažinti jų literatūra juo malo
niau, kad ji nėra ištisai susijusi su vienu kuriuo politi
niu vienetu, bet apima, be Vokietijos, dar kitus plotus, 
kaip antai Austriją ir (bent iš dalies) Šveicariją, ir 
net atskiras Prancūzijos, Belgijos, Danijos, Vengrijos ir - 
Rumunijos dalis; be to, ji gyva Amerikoj ir kuriama 
žydų kuone visuose pasaulio kampuose. Tai ne kokia 
“Nationalliteratur”, o bendra žmogaus kūryba, reiškia
ma vokiečių kalba, kuria daug kas naudojasi kaip 
tam tikru įrankiu, tuo nė nemanydamas identifikuotis 
su pasitaikančiomis jos literatūroj politinėmis idėjomis.
— Tokia prasme aš dėstau tą literatūrą jau nuo 1920 m.. 

pirmiausia Aukštuosiuose kursuose, vėliau Lietuvos ir 
paskui Vytauto Didžiojo universitete; tokia prasme aš 
stengiaus ją aprašyti ir šioje pirmoje savo darbo dalyje” 
(I dalis, V p.).

Nėra baimės, kad mūsų tarpo žmonės, perėjusieji 
tokią mokyklą ir paskui pasiųsti specializuotis į užsienį, 
taptų kulturtraeger’iais germanizatoriais: iš tokios mo
kyklos tegali išeiti vien naudingi germanistai kultūri
ninkai, nors jie kartais ir gali savo kvalifikacijomis sto
vėti vokiečių kalbos praktikoje kiek žemiau už gimusius 
ir augusius Vokietijoje žmones. Šiuo metu jau gali
ma būtų priskaityti visą eilę dirbančių mokytojo darbą 
mūsų mokyklose mokytojų germanistų, išėjusių mokslą 
Teol.-fil. fakultete.

Mokslinės kūrybos srityje prof. Eretas eina tam 
tikro revizionizmo linkme, kuri jam įkvėpta Friburgo 
universiteto ir jo didelio mokytojo germanisto, prof. 
Nadlerio. Ta linkmė yra viena iš apraiškų, kuriomis 
reiškiasi katalikiškasis atgimimas kultūros srityje. At
sigriebdami nuo tų smūgių, kurių sudavė katalikų pa
sauliui XIX šmtm. liberalizmas ir pozityvizmas, ir atgau
dami vėl mokslinę kuriamąją iniciatyvą, katalikai moks
lininkai yra pasišovę perkainoti antikatalikiškuosius 
įvertinimus, kurie buvo įsigalėję moksle tendencingomis 
liberalizmo ir pozityvizmo pastangomis, nes, jų suprati
mu, jei nėra tikras “katalikiškasis” mokslas (čia vėl tu
rima galvoje filosofija ir specialieji mokslai), tai ne dau
giau yra tikras ir antikatalikiškasis mokslas, taip in
tensyviai proteguojamas plačiame pasaulyje. Šito "ver
tybių perkainojimo” šviesoje įgauna literatūros istori
joje kitokios reikšmės mistika, barokas, krikščioniškoji 
literatūra ir kiti panašūs dalykai, kurie, kad ir nepatin
ka tam tikro nusistatymo mokslininkams-, vis dėlto yra 
literatūros istorijos faktai, su kuriais tenka skaitytis pa
gal tikslius mokslinio tyrinėjimo metodus.

Salia kalbamojo revizionizmo kitas ryškesnis bruo
žas moksliniame prof. Ereto darbe yra nusistatymas stu
dijuoti literatūrą organiškajame sąryšyje su kitomis kul
tūros sritimis ir su visu kultūros organizmu. Tuo gali
ma aiškinti dažnas jo ekskursijas į kitas kultūros sri
tis, pavyzdžiui, į muziką, tapybą, visuomeninį gyveni

mą ir t.t. Sitų ekskursijų išdavoje yra susidarę nemaža 
prof. Ereto rašinių, kurie, kad ir neliečia tiesioginiu 
būdu literatūros klausimų, vis dėlto nenustoja su jais 
ryšių, kaip tam tikras jos “pendant” arba net dugnas.

Kad galima būtų gauti apytikrį įspūdį apie prof. 
Ereto mokslinę kūrybą ir jo ypatybes, turėsiu pereiti 
trumpai kelis stambesnius etapus, kuriais augo ir brendo 
jo mokslo darbai. Tiesa, nebūdamas nei germanistas nei 
literatūros istorikas, nemanau įsileisti į jo mokslinės 
kūrybos tyrinėjimą ar vertinimą; statausi daug kuk
lesnį uždavinį: noriu suteikti visų pirma bibliografinių 
žinių, liečiančių prof. Ereto raštus, ir tik šių žinių paraš— 
tėse sykiu nusakysiu keletą faktų, charakterizuojančių 
jo mokslinę asmenybę ir jos vieną kartą teigiamą, 
kitą kartą neigiamą vertinimą, kitų daromą įvairiomis 
progomis. Iš savęs nebent pridėsiu vieną kitą įspūdį, 
gautą iš kolegiško su juo bendravimo, kuris dažnai 
lietė mokslo klausimus ir kūrybinius užsimojimus. Šie 
dalykai kartais turi ne mažesnės reikšmės mokslinės 
asmenybės charakteristikai, kaip ir mokslo veikalų tyri
nėjimas.

Savo kelio ieškojimas

Žiūrint į dalyką su apytikriu tikslumu, galima nu
matyti prof. Ereto mokslinėje kūryboje tris stambes
nius tarpsnius. Tai būtų, charakteringomis gairėmis ei
nant, pirma, savo kelio ieškojimas (1922-1928 m.), ant
ra, mistinės literatūros studijos (1928-30 m.) ir, tre
čia, vokiečių literatūros istorija ir Goethė (1931-1933 
m.). Bene bus teisinga pasakius, kad pirmame tarpsny
je prof. Ereto mokslinės pajėgos brendo, antrajame— 
stiprėjo, trečiajame — pražydo.

Viena iš prof. Ereto mokslinės kūrybos ypatybių 
yra, jei taip galima išsireikšti, kultūrinis gyvenimiš- 
kumas: jis visados yra linkęs atsiliepti visų pirma į kul
tūrinio (įskaitant čion ir intelektualinį) gyvenimo pa
raginimus, reikalavimus. Jam jo mokslo objektas nėra 
atsijęs nuo realaus gyvenimo, bet visada yra gyva orga
niškoji šito gyvenimo dalis. (Bus daugiau)
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t Kristaus Gimimo Šventeje
g maloniai sveikinu radijo valandos klausytojus, 

rėmėjus, bičiulius, draugus rf Bendradarbius

| 85 METAI LIETUVIŲ ROMOS
F KATALIKŲ SUSIVIENIJIMUI

Nuo Lietuvių Romos Katali- 
| kų iki

JOKŪBAS J. STUKAS * šių dienų Amerikos lietuvių ir

■»<į, ąiric^uiTrii r.tmitmtmiotc.t* 
2 < 
“ Linksmų Švenčių!

5 JUOZAS GARSZVA Į
GRABORIUS - BALZAMUOTO JAS i

231 Bedford Avenue Brooklyn, N. Y. <
EVergreen 8-9770 j

« ...  - *
s I
«Daug giedrios nuotaikos, džiaugsmo ir laimės Kalėdų Švenčių L 
*ir Naujųjų Metų proga mieliesiems savo pacientams, drau- 
4____ •_ __ ;___

J'Dr.

e Lietuvos gyvenime įvyko daug 
t ir labai svarbių įvykių ir atmai- 
’ nų.

Kai anų laikų veikėjai pra- 
| dėjo Susivienijimą organizuo- 
| ti, visoj Dėdės Šamo žemėj 

tebuvo tik keliolika tūkstančių 
lietuvių ir tegyvavo tik devy
nios pašalpinės draugijos. Pa
žymėtina, kad šešios draugi
jos, arba du trečdaliai visų 
draugijų, išgirdo Susivienijimo 
iniciatorių balsą, kviečiantį pri
siųsti savo atstovus į steigiamą
jį seimą, kuris įvyko 1886 lap
kričio 22 mažame kietosios ang
lies kasyklų rajono miestely, 
Plymouth, Pa.

Charakteringas buvo vieno 
žymiausių Susivienijimo organi
zatorių kun. dr. Antano Vama- 
girio atsišaukimas, paskelbtas
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LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

MARYTE SHALINS
- ŠALINSKIENB

15 numery antrašte “Ar nebū
tų gerai”:

“Visi gyventojai turi čia A- 
merikoje šiokį tokį susiklausy
mą, mes iki to laiko nieko, gy
vename kožnas dėl !
apie savo brolius nieko nesirū
pindami. Visoks narodas apie 
save žinosi, o mes taip lyginai, 
kaip avelės nuo vilko, iš- 

S sklaidyti po Ameriką, tūnim sau 
£ užmiršti nuo svieto ir savo var- 
§ dą “lietuvninkai” mariname . . .

s

menkoj ir Lietuvoj, kaip pvz. 
Saulės, Žiburio, Ryto draugi
jos, Lietuvių Mokslo ir Dailės 
Draugija Vilniuj, Lietuvių In
formacijos Biuras Paryžiuj, ve
dęs propagandinį darbą Lietu
vos naudai.

Pirmojo pasaulinio karo me
tu Susivienijimas stipriai rė
mė nuo karo' nukentėjusius 
Lietuvos gyventojus, o karui 
baigiantis — energingai rėmė 
akciją iškovoti Lietuvai laisvę 
ir nepriklausoųaybę. Antrajame 
pasauliniame kare bolševikam 
ir naciam nusiaubus Lietuvą, 
Susivienijimas su savo vadovais 
buvo pirmose eilėse organiza
cijų, šelpiančių ' pabėgėlius 
bei tremtinius ir kovojančių 
dėl Lietuvos laisvės.

Čia negaliu nepaminėti Leo
nardo Šimučio, mūsų Susivie
nijimo prezidento, laikraštinin
ko, veterano veikėjo, savo gy
venimą atidavusio Lietuvos rei
kalam. Jis buvo pirmasis, sto
jęs į darbą kuriant Amerikos

Baigdamas noriu paminėti, 
kad mūsų Susivienijimas išmo
kėjo apie devynis milijonus do
lerių pomirtinių pašalpų, lab
darybės ir kitų aukų pavida-

5 Season’s Greetings
Phone EVergreen 4-8859 - 7281 Established 1889

3 ... Flowers for Every Occasion . . .
. . Flowers for Every Occasionu

* 270 Broadway Brooklyn 11, N. Y.

dovavo 25 metus. Šiomis dieno
mis išleido savo pirsiminimų 

savęs, knygą “Ame ikos Lietuvių Ta
ryba”.

mas, kiek Susivienijimas prisi
dėjo prie savo narių, našlių ir 
našlaičių materialinės gero
vės, sumažindamas vargus ir 
sielvartus jų sunkiausiose valan
dose.

Susivienijimas pergyveno 
tūkstančius lokalinių draugijų, 
kurios jau yra išnykusios ir jų 
vardus galima užtikti tik senų 
laikraščių lapuose ar užsiliku
sių protokolų knygose. Berods, 
nėra draugijų, organizacijų ir 
tautinių įstaigų, sulaukusių to
kio gražaus amžiaus, kaip mūsų 
Susivienijimas. Tai parodo, kad 
mūsų išeivijai ir mūsų tautai 
jis buvo reikalingas ir kad jį iš
šaukė pats gyvenimas.

Amžina pagarba Susivieniji
mo pionieriam ir vadovam! Mū
sų pareiga eiti jų pėdomis ir 
vykdyti jų kilnius tikslus.

Tegyvuoja Lietuvių Katalikų 
Susivienijimas ilgiausius metus!

M.Z.
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Season's Greetings from

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

Filling Devices — Loose Leaf and Blank Books - Office Supplies
241 South 4th Street Brooklyn 11, N. Y.

Phone STagg 2-8669
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KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki .

JUOZAS C. LUBINAS
Direktorius - NotarasLaidotuvių

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

546 East Broadway, South Boston, Mass.

SEASON’S GREETINGS

Superior Piece Goods Corp.
MEDŽIAGŲ PREKYBOS KRAUTUVE 

200 Orchard St. Tel. AL 4-8319 New York City
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84-02 Jamaica Avenue Woodhaven, N. Y.
g Tel. 296-2244
M ______ —, , ,

Yra didelė gėda dėl lietuv-

MOTERŲ
VIENYBES

S 
*
S

2 
i

valdyba ir narės sveikina rėmėjus ir draugus Šv. Kalėdų | 
proga ir linki visiems sėkmingu Nauju Metu. »

%

APIE KULTŪROS ŽIDINĮ

& ž 
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Linksmų Šv. Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų

PAINTING & DECORATING CO

ft

Vladas Vasikauskas - Jonas Bačianskas - Petras Pagojus

102-34 91st Avenue Richmond Hill, N. Y.
Tel. VI 7-1286
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Season’s Greetings
“Where Pizza is Pizza — not just a name

ANGIE’S PIZZA BARNew Yorko Kultūros Židinys 
turės būti lietuviško veikimo 
centras ne tik newyorkiečiam, 
bet ir aplinkinių vietovių lietu
viam. O tie lietuviai yra išsi
barstę po visus pašalius. Vieni 
gyvena Great Necke, kiti Plain
view, Massapequa, Syosset, 
Huntingtone ir dar toliau Long 
Islande. O kiek jų Connecticut 
valstijoj,' pradedant nuo Stam- 
fordo, Bridgeport©, New Ha
ven, iki Hartfordo ir dar to
liau! Ką ir bekalbėti apie New 
Jersey su Elizabethu, Keamy, 
Patersonu ir daugybe lietuvių 
kitose vietovėse! Ar nebūtų 
gražu, kad ir šie visi tautiečiai 
ne po dolerį, kitą, bet po šim
tinę ar daugiau paaukotų? Ir jie 
tada galėtų Kultūros Židiniu 
džiaugtis ir savo vaikam bei 
vaikaičiam ateityje 
kelią pas lietuvius.

labiau mus jungs, duos vietą 
ir galimybę puoselėti savo tau
tos kultūrą ir, svarbiausia, pa
dės mum mūsų vaikus lietu
viukais išlaikyti.5

 ninku, o labiausiai ten, kur gali 
stoti lygybėj su kitais. Čia yra 
ta mislis paduota dėl jūs, bro
liai, ne dėl kokios naudos, tik 
naudos tos, kad vardą turėtu
me . . .”

Organizatorių balsą išgirdo 
Shenandoah, Waterburio, Chi- 
cagos, Bittstono, o ypatingai 
Plymoutho lietuviai veikėjai. 
Jie pajudino vietines draugijas 
ir į Susivienijimo steigiamąjį sei
mą pasiuntė savo atstovus.

Steigiamojo seimo protokole, 
kurį surašė ir išspausdino Vie
nybės Lietuvninkų leidėjas 
ir seimo generalinis sekretorius 
Juozas Paukštys, užrekorduota 
tokio sąstato Susivienijimo va
dovybė: kun. Antanas Vama- 
giris — prezidentas, Juozas 
Paukštys — generalinis sekreto
rius, Antanas Pajaujis — kasi
ninkas. Nustatytas organizaci
jos vardas: Susivienijimas Ka
talikiškų Lietuviškų Draugys
čių Amerikoje.

r
F i

LINKSMŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ 
NAUJŲ METŲ

E. & G. WITKUS PHARMACY
f
f
9ft
ft
9 į,ft -į ’
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DRUGS - PRESCRIPTIONS - COSMETICS

■F 
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;Fi
p

441 Graham Ave. (bet. Richardson & Frost St.) Brooklyn, N. Y. F
389-2544 'F

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

gOpen 7 Days

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

FREE DELIVERY ft
652 Myrtle Avenue § 

Brooklyn, New York g

parodyti

New Yor- ’ 
Jo trūku-

ft O 
ft 
Š
t

WINTER GARDEN TAVERN, Inc
VYTAUTAS BELECKAS,

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

EVergreen 2-9586
oa

u £
ft

ft 
t

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 
linki

A. KAUNO MAISTO KRAUTUVE
Priimame užsakymus vestuvėms ir kitokiems parengimams

52 Hudson Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel. UL 8-7821

a
£

LAISVĖS ŽIBURYS
ft Kalėdų švenčių proga sveikina visus New Yorko apylinkių 
ft - -----
t

lietuvius, ypatingai Lietuvių Radio Klubo narius, 
“Laisves Žiburio” rėmėjus ir klausytojus.

Vedėjas: ROMAS K EŽYS — TW 4-1288

a
Daug džiaugsmo linkiu Švenčių proga

S VYTAUTAS MAŽELIS —fotografas
422 Monahan St. Brooklyn, N. Y.

Tel. HY 7-4677

Organizacijos pradžia nebuvo 
rožėmis klota. Kai kurie anų 
laikų šiek tiek prasilavinę tau
tiečiai buvo užsikrėtę “poniš
ka” dvasia ir tebetikėjo į lie
tuvių ir lenkų uniją, padarytą 
prieš šimtmečius. Kelerius 
metus Susivienijime ėjo kova 
su lenkininkais ir jų pataikū
nais, besistengiančiais Susivie
nijimą paversti bendra lietuvių 
ir lenkų organizacija. Tik penk
tame seime, įvykusiame 1890 
spalio 1 Mahanoy City, Pa., lie
tuvių patrioto kun. Aleksandro 
Burbos pastangų dėka, galuti
nai atsikratyta lenkininkų bei 
jų užmačių, ir Susivienijimas 

J pastatytas ant grynai lietuviš
kų pagrindų. Deja, netrukus 
prasidėjo kova su šliupo pa
sekėjų ir kitų srovių laisva
manių užmačiomis. Ta kova 
tęsėsi apie 10 metų. Pagaliau 
penkioliktame seime, įvykusia
me 1901 gegužės 16 Wilkes 
Bane, Pa., laisvamaniai atsto
vai pasitraukė iš bendrojo sei
mo ir įsteigė kitą organizaciją.

Nežiūrint nesusipratimų ir ko
vų su lenkininkais ir laisvama
niais, pareikalavusių nemaža 
energijos ir jėgų, Susivieniji
mas atliko daug svarbių darbų. 
Jis rėmė lietuvių katalikų 
parapijų steigimą, rėmė pir
mąsias lietuviškas mokyklas, 
leido istorinėmis ir švietimo 

h temomis knygas ir brošiūras, 
p 1907 Susivienijimas įsteigė va- 
> dinamąjį tautos fondą, kurio na

riai mokėjo po 10 centų per 
metus. Iš to fondo susilaukė 
nemažos paramos tikybinės, kul
tūrinės ir švietimo įstaigos A-

f

F f

f

grįžti.
anks-
pasta- 
prie- 

iš to?

Lietuviško centro 
ke jau seniai trūko, 
mas lietuvių visuomenei kasmet 
daro didesnę žalą. Pasižiūrė
kim tik patys į save. Nebeišlai- 
kom parapijų, nes gyvenam iš
sibarstę po apylinkes arba, iš
puikę, nebenorim j jas 
Lietuviškus klubus, dar 
tesniosios kartos ateivių 
tytus, irgi dėl panašių 
žasčių apleidom. Ir kas
Nuomuojam patalpas lietuviš
kai mokyklai, samdom sales 
koncertam, parengimam, labda
ringiem baliam ir kitiem susi
būrimam. Barstom pinigus pa
šaliais, pildom svetimas kiše
nes ir tuo pačiu dar labiau 
skirstomės, yram ir nykstam 
aplinkos jūroj.

Kodėl nepasistatyti sau na
mų, kuriuose užtektų vietos vi
siem ir visomis progomis? Ko
dėl nepasistatyti sau lietuviš
ko centro, kuriuo ir patys galė
tume džiaugtis ir prieš kitus gė
dos neturėtume?

$ Best Wishes for a Merry Christmas and Happy New Year
Yra nuogąstaujančių, kad § Virginia 6-9683 Road Service

Židinio vietovė nesaugi, kad 
kitos spalvos žmonių netoliese 
parke vaikšto . Tokį nuogąs
tavimą .galima faktais.- ir inte
ligentiška galvosena atremti. 
Per tuos porą metų dabartinio 
Židinio patalpose buvojo ir jas 
aplankė tūkstančiai visokio 
amžiaus tautiečių — nuo mažų 
vaikučių iki senelių. Nuo ryto 
iki vėlaus vakaro čia jie dir
bo, vaikščiojo ir linksminosi, 
ir, berods, iki šiol nė vienam 
plaukas nuo galvos dėl to ne
nukrito.

Nejaugi dėl kokios nors ne
pagrįstos baimės užkirsim ke
lią sėkmingam Židinio išsi
vystymui?. Jei šešėlio patam
sy bijosim, tai nieko ne tik čia, 
bet ir kitur nepastatysim.

THREE JOES
SERVICE STATION Inc.

(J. POVILAITIS) 
Complete Automotive Repairs

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

(Corner 86th Avenue)

I
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j LINKSMŲ ŠVENČIŲ į

| STEPHEN BREDES, Jr. |
| ADVOKATAS I
* 37 Sheridan Avenue Brooklyn 8, N. Y.
§ Tel. APplegate 7-7083 f

Yra kritikuojančių ne tik Ži
dinio vietą, bet ir užsimojimo 
dydį (per didelis . . . per ma
žas . . .), pastatų stilių, patalpų

f
FADVOKATAS f

41-40 74th Street ' Jackson Heights, N. Y. J
Tel. NEwton 9-6620 i

3 Linksmų Švenčių

1 C. A. VOKET - Vokietaitis
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Tokio centro reikalingumas i 
jau daug kartų įrodytas, ir, sa- i 
vo sąžines gerai paknibinėję, i 
visi pritarsim, kad be jo toliau » 
negalim gyventi. Pasižiūrėkim S 
tik, kiek daug jau tuo vienu da- 1 
bartinio Židinio nameliu esam 3 
pasinaudoję! Kiek čia jau įvy- 8 
ko parodų, susirinkimų, vaišių, s 
posėdžių, jaunimo šokių, jau- ■ 
nimo pamaldų, skautų ir ateiti- s 
ninku sueigų, suvažiavimų ir s 
kitokių susibūrimų! Nors ir la- s 
bai ribotos dabartinės Židinio i 
patalpos, bet jos jau atliko gerą 1 
darbo pradžią lietuviško veiki- S 
mo dirvoj. O kai Židinys bus 
pilnai pastatytas, tada jis dar 3

Sveikina visus Kalėdy švenčių proga

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863 

460 West Broadway, South Boston, Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus” 

ALFRED W. ARCHIBALD,
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbes konsulas adv. A. O. 
Shallna ir trustees taryboje adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnau-
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HARTFORD, CONN

Lapkričio 21 Hartfordo ra- 
movėnai surengė Lietuvos 
kariuomenės atsikūrimo 53 
metų ir Simo Kudirkos išdavi
mo metinių minėjimą.

Minėjimas prasidėjo pamal
domis švč. Trejybės lietuvių 
parapijos bažnyčioj. Prieš mi
šias į bažnyčią suėjo unifor
muoti skautai-skautės su savo 
vadovais-vėms ir vėliavomis, 
taip pat ir ramovėnai su vė
liavomis (buvo įnešta ir Lietu
vos vėliava).

Mišias lietuvių kalba aukojo 
klebonas kun. Juozas Matutis. 
Jis pasakė ir pamokslą lietu
viškai ir angliškai). Giedojo 
Aido choras. Solo giedojo dr. 
Izidorius Alis. Trimitu grojo 
Petras Petkaitis, muz. Jurgio 
Petkaičio sūnus. Aido choras 
sugiedojo JAV ir Lietuvos him
nus.

Mišiose dalyvavo daug žmo
nių.

Po mišių LAP klube buvo 
pusryčiai. Juos malda pradėjo 
klebonas kun. J. Matutis. Po
būvį pravedė ramovėnų Hart
fordo skyriaus pirm. Pranas 
Krisčiokaitis.

Pagrindinę kalbą pasakė dr. 
Alfonsas Stankaitis, iškelda
mas Lietuvos kariuomenės at
sikūrimą, Simo Kudirkos ne
laimingą žygį į laisvę ir jo laiky
mąsi kovoje su Lietuvos oku
pantais. Su Simu sulygino ir dr. 
Vincą Kudirką (1858—1899), ku
ris mirė lapkričio mėnesį ir 
iki mirties nenuilstamai kovojo 
su caro laikų rusais, Lietuvos 
okupantais, iškeldamas jų vir- . 
šininkų ir valdininkų tamsumą, 

ir kitas niekšybes.
Po jo dar kalbėjo savanoris 

kūrėjas Jurgis Dragūnevičius, 
pulk. Čiurlys, LB Hartfordo 
apygardos vardu Alg. Dragū
nevičius ir ramovėnų vėlia
vos krikšto motina Kotryna 
Marijošienė

Vakare Tėvynės Garsi ra
dijo valandos vedėjas Algiman
tas Dragūnevičius davė pui-

Balčiūnas per radiją pasakė 
išsamią kalbą apie Lietuvos ka
riuomenę, jos kovas už Lietu
vos laisvę ir apie kitus Lietuvos 
reikalus. Jis kalbėjo:

“Prieš 53 metus lapkri4io 23 
atsikūrusios Lietuvos vyriausy
bės įsakymu buvo įsteigta Lie-

Hartforde lapkričio 21 buvo paminėta Lietuvos kariuome
nės šventė. Per pamaldas švč. Trejybės lietuvių bažny
čioje ramovėnų vėliava. Prie jos stovi skautė paukštytė 
Silvija Radionovaitė, ramovės Hartfordo skyriaus sekreto
rius Vincentas Juralis ir jo 8 metų anūkė skautė paukš
tytė — linda Rutkauskaitė. Nuotr. A. Jaro

Washingtono miestui š.m. ge
gužės dėmenstracijos atsiėję trumpa programa ir tautiečiai 
5.5 mil. dolerių — tiek buvo bus supažindinti su jaunimo 
padaryta nuostolių. »kongresu ir jaunimo metų veik-

LIETUVOS KARIUOMENĖS 
ATSIKŪRIMO IR SIMO 

KUDIRKOS MINĖJIMAS

tuvos kariuomenė. Atgyjan
čiai lietuvių tautai tai buvo ne
paprastos reikšmės istorinis 
įvykis, ypač, kad to laiko aplin
kybės neteikė daug vilčių: 
pasaulinis karas buvo dar tik 
pasibaigęs, nugalėta Vokietija 
stovėjo revoliucijos prieangy
je, ir jos kariuomenė traukėsi 
namo, o į tuščią vietą Pabalti
jyje skverbėsi rusų bolševikų 
kariuomenės divizijos, kuriom 
sulaikyti Lietuva teturėjo tik 
3,000 neapmokytų savanorių, 
kuriem stigo ir ginklų.

1919 metų pradžioje du 
trečdaliai Lietuvos buvo užim
ta bolševikų, įskaitant Telšius, 
Mažeikius, Šiaulius, Panevė
žį, Ukmergę ir Vilnių. Po to bol
ševikų tikslas buvo paimti Kau
ną ir priartėti prie Rytprūsių. 
Jie puolė per Kėdainius ir iš 
pietų per Jiezną. Bet abu puo
limai buvo atmušti keturių ne
gausių savanorių dalinių, talki
nant besitraukiantiem vokie
čiam, kuriem rūpėjo saugoti 
vokiečių kariuomenės atsi
traukimą iš Ukrainos per Gudi
ją. Po šių kautynių karo sėk
mė ėmė linkti lietuvių pu
sėn. 1919 metų antroje pusė
je, vokiečiam visai pasitrau
kus iš fronto, lietuviai kariavo 
vieni ir sugebėjo išstumti iš 
krašto rusus ir bermontinin
kus. Šitie faktai rodo, kad tik 
ginkluoto pasipriešinimo dėka 
Lietuva tapo nepriklausoma 
valstybe. Jeigu Lietuva nebūtų 
įsteigusi savo kariuomenės, tai 
jau tada ji būtų virtusi Rusi

VLIKO NUTARIMAI
(atkelta iš 3 psl.) 

diplomatinių postų išlaikymo, 
jų stiprinimo - bei nepriklauso
mos Lietuvos tolimesnio fondų 
naudojimo ir eventualaus papil
dymo.

7. Ryšium su numatoma Eu
ropos saugumo konferencija, 
seimas paveda Vliko valdybai 
kartu su Lietuvos diplomatine 
tarnyba paruošti memorąpdM^ 
mus Jungtinių Amerikos Vals
tybių, Kanados ir Vakarų Euro-

i pos vyriausybėm,
tinė Lietuvos okupacija ir jos 
inkorporacija į Sovietų Sąjungą 
nebūtų įteisinta.

8. Sutelktinis ir koordinuotas 
darbas — mūsų stiprybė. Vliko

prievar-

jos provincija arba būtų buvusi 
valdoma Lenkijos, kaip buvo 
užsigeidę Pilsudskis ir Želigovs
kis. Bet Želigovskio žygį lietu
viai ties Širvintais ir Giedrai
čiais sustabdė.

Per visą savo nepriklausomo 
gyvenimo dvidešimtmetį Lietu- 

1 va, kiek ekonominės sąlygos lei
do, stengėsi laikyti stiprias 
ginkluotas pajėgas. Tačiau ši
tas savisaugos lošimas neatne
šė laukiamų vilčių, kai rusų 
armija 1940 vėl įsiskverbė 
į Lietuvą ir užmušė jos laisvę. 
Tada tai rusų okupacijai Lietu
vos kariuomenė nepasiprieši
no. Ir šis faktas reikalingas gi
lesnio apsvarstymo. Kodėl mū
sų kariuomenei nebuvo leista 
ginti Lietuvos suverenumo, bus 
dar ilgai diskutuojama. Yra nuo
monių, kad suvereninė valsty
bė turėjo pasirinkti pasiprie
šinimo kelią. Ar ta alternaty
va būtų buvusi geresnė išei
tis Lietuvai, tesprendžia kiek
vienas lietuvis sau, kaip jo pro
tas, sąžinė ar jausmai diktuo
ja.”

Dar ir daugiau reikšmingų 
minčių pasakė inž. Vai. Bal
čiūnas: apie to laiko Europos 
pasimetimą, kaip rusai sulaužė 
visas sutartis, kaip jie “atida
vė” Lietuvai Vilnių ir kaip 
žmonės jau tada (gal pro aša
ras) juokavo apie rusų tikslus 
— “Vilnius jūsų, o jūs mūsų” ir 
t.t.

Reikia pažymėti, kad šis ra
movėnų parengimas Hartfor
de sutraukė daug publikos. 
Buvo atvykusių lietuvių iš 
New Britaino, Manchesterio, 
Newingtono ir iš kitur.

Jonas Bernotas

bū-

val-

seimas labai apgailestauja pas- į 
kutiniuoįu metu DasiręišV>ici<> i 
nesantarvę tarp Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės vadovybių. Sei
mas kviečia abi puses derinti 
savo veiklą ir paveda Vliko val
dybai, susitarus su Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės vado
vybe, daryti žygių, kad tie ne
sutarimai artimiausiu laiku 
tų išlyginti.

9. Seimas paveda Vliko
dybai paruošti iki ateinančio 
seimo Vliko praplėtimo pro
jektą, kuris apimtų ir jaunimo 
įjungimą į Vliko organizaciją bei 
Lietuvos laisvinimo darbą.

10. Vliko seimas džiaugiasi 
lietuvių jaunimo konkrečiais 
darbais ir pastangom Lietuvos 
laisvei atgauti; pritaria projek
tui, kad antrasis pasaulio lietu
vių jaunimo kongresas pasisa
kytų Lietuvos laisvinimo klau
simais; pageidauja, kad kongre
so rengimo komitetas, planuoda
mas kongreso pasisakymą Lietu
vos laisvinimo klausimais, palai
kytų ryšį su Vliko valdyba; pra
šo Vliko valdybą teikti kong
reso rengėjam ir pačiam kon
gresui visokią galimą paramą.

11. Seimas, išklausęs Vliko 
tarybos, valdybos, Tautos Fon
do valdybos ir Tautos Fondo 
Kanados atstovybės praneši
mus, didžiai vertina jų atliktus 
darbus ir reiškia padėką Vli
ko pirmininkui dr. J. K. Valiū
nui, Vliko tarybai, valdybai, 
Tautos Fondo valdybai ir jos 
pirmininkui prel. J. Balkūnui, 
Kanados Tautos Fondo atstovy
bės pirmininkui St. Baneliui, 
kitų kraštų Tautos Fondo atsto
vybėms, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei, Amerikos Lie
tuvių Tarybai ir kitom organi
zacijom už visokeriopą Vliko 
veiklos rėmimą. Drauge pra
šo organizacijas ir visuomenę 
padėti Tautos Fondui suorga
nizuoti Fondo rėmėjų būre
lius visose lietuvių gyvenvietė
se.

12. Seimas nuoširdžiai dėko
ja visiem jį sveikinusiem žodžiu 
ir raštu. (Elta)

Lietuvos kariuomenės šventės minėjimas Hartforde lapkričio 21 d. Pamaldos Švč. Tre
jybės bažnyčioje. Prie ramovės vėliavos ramovėnas A. Kuprevičius, prie Lietuvos 
vėliavos — K. Tijūnėlis, prie jų — Tėviškės vietininkijos skautai.

Nuotr. A. Jaro

PO CHICAGOS DANGUM
- Simas Kudirka 

Chicagos dienraščiuose

Demonstracijas, surengtas 
LB apygardos su pirm. J. Ja
saičių priešaky, aprašė dien
raščiai. Radijo ir televizijos 
tinklai kelis kartus davė ži
nias apie įvykį.

Chicago Tribune rašo, kad 
S. Kudirka laikomas Sovietų 
kalėjime ir marinamas badu; 
tuo būdu verčiamas prisipažin
ti, jog bandęs suteikti amerikie
čiam slaptų žinių. Visi laikraš
čiai pripažįsta, kad S. Kudirka 
yra vienas iš 
nių ir herojų, 
laiškų skyriuj 
tuvių užtarėja 
minė Kudirką ir okupanto rep
lėse kenčiančias Baltijos tau
tas. Esą, dabar mūsų valdžia 
ryžtasi parduoti Sovietų Rusi
jai kviečius, kad ji greičiau 
nugalėtų visą pasaulį. Tai esąs 
priešo rėmimas! —

didžiiyų kanki- 
Chicago Today

SobiukL Ji pri-

Nelaimės ir mirtys

Lapkričio mėn. pabaigoj 
Marquette Parko kolonijoj įvyko 
didejm nelaimių.

UžŠfdegė T. J. Norkų namas, 
6637 So. Whipple. Nors tėvas 
buvo namie, bet jam nepavyko 
išgelbėti antrame aukšte mie
gojusių vaikų, 8 ir 5 metų am
žiaus. Namas pradėjo degti iš 
apačios, ir ugnis greitai užėmė 
visas duris. Atvykę gaisrinin
kai vaikus rado jau negyvus. 
Motina tuo tarpu dirbo Repub
lic banke. Apylinkės žmonės 
su Republic banko prez. H. 
Mertz priešaky banke įsteigė 
Norkų šeimai aukų rinkimo 
fondą. Sudarytas ir komitetas. 
Kas galit sušelpti Norkų šei
mą, informacijos tikslu skam
binkit HE 4-1951.

Kita nelaimė — neaiškus jau

Veiklus Jaunimo metų komitetas

1971 pabaigoj, JAV LB rū
pesčiu, tankiau lietuvių apgy
ventose vietovėse sudaromi 
jaunimo metų komitetai, kurių 

Į paskirtis sutelkti reikiamas lė
šas jaunimo kongresui Chicagoj 
1972. Kongreso finansų komi
sija New Yorke renka žinias 
apie tokių komitetų įsikūrimą ir 
jų pradinę veiklą.

Štai, Jūratė Krokytė iš 
Rochesterio, N. Y., rašo, jog 
tame mieste jaunimo metų ko
mitetas suorganizuotas spalio 
31. Jau turėti trys susirinki
mai, kuriuose sutarta komiteto 
darbotvarkė. Kiekvieną sekma
dienį, po 11 vai. mišių, parapijos 
salėj jaunimas pardavinėja 
kavą ir užkandžius. Gruodžio 
19 parapijos salėj komitetas 
rengia balandėlių pietus. Bus

nuolio žuvimas. Vienas žmogus, 
anksti rytą bevaikščiodamas, 
Marquette Parke rado lietuvio 
studento Edmundo G. Doveatt 
pusę kūno. Abi kojos buvo 
bombos ištaškytos. Policija sa
ko, kad jaunuolis penktadienio 
vakarą, lapkričio 26. dingo iš 
namų 9:30 vai. Kaimynai gir
dėjo sprogimą po valandos.

ir negali suprasti, kaip galėjo 
sprogti bomba. Galvojama, kad 
jaunuolis buvo kieno nušautas 
ir susprogdintas. Jis lankė 
technologijos institutą, buvo 
geras mokinys Šv. Ritos mo
kykloj.

Giliausia užuojauta nelaimių 
paliestom šeimom!

Parodos ir šokėjai

Čiurlionio galerijoj gruodžio 
buvo atidaryta Broniaus4

Murino dailės paroda. Tęsėsi 
iki gruodžio 12. Jo paveikslai 
labai skiriasi nuo Vyt. Kasiulio, 
bet irgi yra meniški. Žmonės 
mėgsta jo tapybą, aiškių spal
vų derinimą bei objektų ryšku
mą.

Chicagos bibliotekos rūmuo
se visą gruodžio mėnesį bus 
lietuviškų kalėdinių puošme
nų paroda. Ją įruošė Balzeko 
lietuvių muziejus, padedant 
pačiai bibliotekai.

Gruodžio 18 tuose rūmuose 
12:15 vai. Lietuvos vyčių tauti
nių šokių grupė duoda visą 
kalėdinę programą, sudarytą 
konsulės J. Daužvardįenės. 
Veikalą režisuoja C. Matui, He
len Pius ir F. Zapolis.

Apie programą, atliktą gruo
džio 3 pramonės muziejuj, tau
tų pasirodyme, rašė amerikie
čių ir lietuvių spauda.

Tenka tik džiaugtis, kad Lie
tuvos vyčiai eina į amerikiečių 
visuomenę, gražiai pašokdami, 
padainuodami ir vaidindami.

la. Įėjimo kaina: 5 ir 3 doL, 
jaunimui — 1.75. Be to, planuo
jama niūkti aukas tiesioginiai. 
Aukotojai pasirašinės ir peti
ciją. Tokiu būdu galvojama pa
siekti daugiausia tautiečių ir 
surinkti daugiausia lėšų. 1972 
vasarį numatoma suruošti bly
nų balių, o vėliau ir kultūrinį 
vakarą.

Rochesterio jaunimo metų ko
miteto pastangos pasiekti visuo
menę, ją sudominti kongresu ir 
įvairūs būdai gauti finansinės 
talkos yra džiugus pavyzdys, 
kaip jaunimas ten gyvai sukru
tęs, rodo iniciatyvos ir sveiku 
entuziazmu įsijungęs į talką kon
gresui. Malonu ir tai, kad Ro
chesterio komitetas turi kores
pondentę Jūratę Krokytę, kuri 
nedelsdama informuoja ir pasi
dalina savo veiklos būdais.

(rpČ)

Sėkmės jiem!
Pasirodymas pramonės mu

ziejuj susilaukė 30 metų su
kakties. Kaip šiame vakare pa
tvirtino konsule J. Daužvar- 
dienė. jos iniciatyva buvo pra
dėtas Lietuvos vardo garsini
mas.

Anapus geležinės uždangos

Tokia antrašte Chicago To
day gruodžio 3 išspausdino Ro
mos Olšauskaitės iš Cicero

gino- Padėkos dieną čia ir ana
pus geležinės uždangos, kur 
žmonės kenčia, o Simas Ku
dirka yra kankinamas už tai, 
kad pernai norėjo būti laisvas. 
Kaip Simas, taip ir daugelis ki
tų ten kenčia dėl laisvės.

Marija ir Antanas Rudžiai 
gruodžio 4 veik visą valandą 
kalbėjo apie kelionę po Euro
pą. Pateikė įdomių žinių ir 
apie Brazinskų-padėtį bei Tur
kijos laikyseną jų atžvilgiu. Jų 
byla dar neišspręsta, tačiau 
baimės nesą, kad jie bus iš
duoti. Sudarytas didelio sąsta
to teismas. Bražinskai gauna 
jiem skirtas aukas, laiškus, yra 
gerai saugojami ir ramūs. Jiem 
jau prailgo laukti laisvės, bet 
džiaugiasi, kad nėra kankina
mi ir gali savo nelaimę ginti.

Kalėdų švenčių proga do
vanėles ir laiškus jiem galima 
siųsti adresu: Mr. Pranas Bra
žinskas ir sūnus, International 
Catholic Migration Liaison, Ka- 
lepce,Sokak, 146—2.Teesfvekey,

Apie Simokaičius vienas So
vietų Rusijos pareigūnas Ru
džiam pareiškęs, kad jie esą su
šaudyti!

Ant. Rudis ragino lietuvišką 
visuomenę siųsti laiškus prez. 
Nixonui, kad jis pasisakytų vie
šai, ar tikrai Leningrade įsteig
tas Amerikos konsulatas pripa
žins Baltijos valstybes kaip So
vietų teritorijas.

Bal. Brazdžionis

Laiškas
(atkelta iš 2 psl.)

“išnaudojamų”, “užmirštųjų” 
“etninių grupių” sąjungą su 
negrais, tuoj, žinoma, atsirado 
panašių straipsnių ir mūsų spau
doj. Tačiau nė vienas iš jų nepa
rašė, su kuriuo negrų elementu 
tikimasi mus sąjungą sudary
siant ir koks mūsiškių elemen
tas būtų ryšininkais bei mūsų 
“atstovais”.

Tikiuosi, kad jūsų vedamasis 
duos pradžią santūrumui mū
sų džiaugsme dėl tikrai gražių 
galimybių ir primins ano įžval
gaus trojiečio posakį: “Bijau
si Danajų net dovanas nešan
čių.”

Su pagarba,
Vilius Bražėnas

IS Visur?,
— Jūratė Reisgytė perėmė 
pirmininkės pareigas Sydnė- 
jaus II Jaunimo kongreso iš
vykos komitete. Ji yra pirmojo 
jaunimo kongreso dalyvė, turi 
daug patirties organizaciniame 
darbe su jaunimu ir, grįžusi iš 
kongreso į Australiją, nepasi
traukė iš lietuviško darbo.

— M. Čiurlionio monografijai 
anglų kalba leisti komitete įvy
ko pasikeitimų. Ryšium su inž. 
Eug. Vilko persikėlimu iš Chi- 
cagos į Kaliforniją, o taipgi Pr. 
Čepėno pasitraukimu iš ko
miteto, dabar komitetas persi
tvarkė taip: pirm, liko P. Gau
dys, sekr. dail. K. Varnelis, ižd. 
J. Jurkūnas, nariai — K. Bradū- 
nas, komp. D. Lapinskas ir dail. 
V. O. Virkau.

— Inž. Juozo V. Danio du re
feratai buvo skaityti tarptauti
nėj konferencijoj “Uostų ir 
vandenynų inžinerijos proble
mos arktinėse sąlygose” Trond
heim, Norvegijoj. Pirmas refe
ratas “Įtvarų kūginės formos 
reikšmė dinaminėms ledo jė
goms” yra paremtas inž. Danio 
patyrimu projektuojant ir sta
tant virš 30 švyturių Kana
doj. Antras referatas “‘Ledo jė
gų veikmės į švyturio pagrin
dą matavimas” buvo paruoštas 
kartu su C. H. Atkinson ir D. 
L. Cronin, H. G. Acres Ltd. inži
nieriais. Šiame referate apra
šoma naujai sukonstruktuota 
speciali aparatūra ledo jėgom 
matuoti.

— Cleveland© LB abi apylin- 
i kės susijungė į vieną ir lapkri

čio 21 išsirinko vieną valdy
bą. Naujoji valdyba pareigom 
pasiskirstė taip: pirm. Jurgis 
Malskis, vicepirm. Bronius Gra
žulis, sekr. Aušra Bąbickienė, 
ižd. Stasys Lazdinis, švietimo 
reikalų vadovas Pranas Kara
lius, jaunimo reikalų vadovė Te
resė .Neimanaitė.

— Toronto Akademikų Drau
gijos rengiama paskaita Įvyko 
lapkričio 27 Prisikėlimo para
pijos muzikos studijoj. Lietu
vių tautosakos tyrinėtojas dr. 
J. Balys kalbėjo tema “Lietuvių 
liaudies baladės”. Faskaita buvo 
iliustruojama magnetofono 
juostų įrašais ir plokštelėmis.

— “Lietuvos“ ansamblio Vil
niuj dainininkai ir šokėjai, spa
lio mėn. gas.troliavę Prancūzi
joj, po kraštą keliavo autobu
sais. Buvo surengta 15 kon
certų, žiūrovų, pagal vilniškę 
spaudą, buvę 20 su viršum 
tūkstančių. Be Paryžiaus su jo 
priemiesčiais, dar gastroliuota 
Grenoblio, Rennes, * Amiens 
miestuose. Lietuviai neturėjo 
progos apžiūrėti miestų, tačiau 
buvę nuvežti i Grenoblio kal
nus ir matę San Michel salą. Iš 
dainų buvo atliktos: J. Nauja
lio — J. Juzeliūno “Lietuva 
brangi”, V. Povilaičio “Lietu- 
va-gimtinė”, V. Laurušo “Pir
čiupio motina” ir k. Iš šokių 
Klumpakojis, Pakeltkojis, Rus- 
nietis, Gaidys ir vienas prancū
zų šokis. Drauge koncertavo ir 
sol. V. Noreika. Programa do
mėjosi prancūzų etnografai, be 
to, traukė dėmesį lietuvių tau
tiniai drabužiai. (E)

— Albertas Radžiūnas, baigęs 
Buenos Aires universitete teisių 
fakultetą, Argentinoj, Mar del 
Platoj yra svarbiųjų bylų teisė
jas. Pastaruoju metu spauda 
mini jo pavardę ryšium su 
žmogžudystės sudėtinga by
la, kurią sprendžia A. Radžiū
nas.

— Balys Brazdžionis, Chicago, 
III., praneša, kad radijų, TV, 
magnetofonų ir lietuviškų 
plokštelių, kalėdinių sveikini
mo kortelių ir dovanų krautu
vė iki Kalėdų bus atidara ir 
sekmadieniais nuo 9:30 . iki 
1:30 popiet. Užeikit. 2646 W.

| 71 St. Tel. PR 8-5374.
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 
IŠ KULTŪROS ŽIDINIO
VAJAUS

Vajus pradėtas nuo lapkri
čio vidurio. Savanorių rinkė
jų grupė, pasidalinę po vieną 
ar po du, lankosi pas aukotojus 
Woodhavene, Maspethe, Brook- 
lyne. Gruodžio 6 vakarą rinkė
jai susitiko Kultūros Židinyje 
pasidalyti vajaus pradžios įs
pūdžiais.

Prieš tai statybos komiteto 
pirmininkas Tėvas P. Balta
kis informavo, kad mažieji dar
bai dabartiniame name šią sa
vaitę turės būti baigti. Rūsies 
patalpos pertvarkytos taip, kad 
padaryta mažoji salė pobū
viam iki šimtinės žmonių. 
Šiuose darbuose daug pasitar
navo inž. A. Jankauskas, prisi
dėdamas ne tik savo darbu, 
bet ir, pats kaip rengovas, pa
telkdamas technikinę pagalbą 
patogiom sąlygom. Jo ir kitų 
eilės savanorių talkininkų pa
stangom pertvarkymo išlaidos 
susitaupė bent 50 proc.

Šalia šios mažosios salės 
yra kambarys, kur vyrų cho
ras kas savaitė repetuoja. Pa
matę, kaip atrodo naujoji sali
kė, choristai užsimojo savo lė
šom atremontuoti ir tą choro 
repeticijų patalpą.

Pagrindinės statybos plano

prastai kyla. Jei pavasarį buvo 
skaičiuojama statomo ploto vie
na k v. pėda 30 • dol., 
tai dabar jau kalbama apie 45- 
50. (O tokių “pėdų” Kultūros 
Židinio plane yra 38,000!). 
Brooj^yno vyskupijos kurijoje, 
kuri buvo supažindinta šiom 
dienom su Kultūros Židinio 
projektu, irgi buvo patirta, kad 
ji savom statybom pasirašiusi 
kontraktus po 50 dol. k v. pė
dai.

Tokia padėtis suaktualina 
reikalą statybą skubinti; su
aktualina reikalą kuo skubiau 
rinkti tai 
sumas.

Vajaus 
pasakojo < 
vickaitė, 
tis, G. Kisonaitė, 
nė, D. Mikūlskytė, B. Bobelis, 
A. Vakselis, J. Vainius, A. Ma
žeika.

Įspūdžiai pradžioje kuklūs. 
Dalies neranda, nes pasikeitę

pasa-
pasa-

statybai reikalingas

pirmuosius įspūdžius . 
dr. A. Skėrys, R. Na- 
K. Vainius, R. Ignai- 

Girdvainie-

LAKE WORTH, FLA

pajudėjo. Šiai savaitei iš
kviestas architektas paaiškinti 
kai kurias technikines detales.

Tačiau — pastebėjo Tėvas 
Baltakis — statybos kainos nepa-

(atkelta iš 4 psi.) 
paskirstymą ir t.t. Visa nelai
mė, kad dauguma tų kritikų 
Židiniui visai neaukojo arba 
mažai aukoja, tačiau tikisi, kad 
jis bus pastatytas ir be jų pa
ramos. Tada jie galės kartu su 
vfsafs naudotis patalpomis^ i r to
liau ieškoti netobulumų. Prisi
dėję su tinkama auka, ga
lėtų siūlyti ir kritikuoti, bet, 
nieko nepridėję, neturėtų nie
ko ir ieškoti.

šių metų vasara buvo sausa 
ir neperkaršta. Dabar oras jau 
atvėso, bet vis malonus ir ga
na sausas. Nei vasarą, nei ru
denį nebuvo audru — uraganų. 
Jau suvažiavo gana daug žie
moti ir sugrįžo floridiečiai, ku
rie buvo išvykę vasarai į šiau
rę. Dauguma žiemotųjų apsisto
jo nuomojamose patalpose, bet 
gana didelis skaičius nusipirko 
namus arba gražius sklypus ir 
statosi namus pagal savo skonį 
ir išteklius.

Lapkričio 13 įvyko eilinis 
Lietuvių Klubo narių susirin
kimas. Apsvarstė einamuosius 
reikalus ir prisiminė prieš vie
nerius. metus įvykusią Simo 
Kudirlęps pabėgimo į laisvę tra
gediją ir po to komunistinį 
teismą ir nuteisimą dešimčiai 
metų kalėjimo.

Klubo narių šeima gražiai 
didėja. Vieno mėnesio laikotar
py įsirašė 10 naujų narių. Nu
tarta ir šiais metais ruošti Nau-

Yra galvojančių, kad, jeigu 
kaimynas aukojo tūkstantį dole
rių, tai tik dėl to, kad ieškojo 
viešos padėkos. Na, gerai. Tie, 
kurie aukojo po tūkstantį ar 
daugiau, buvo ir bus pagirti, 
nes jie to užsipelnė. O gal rei
kėtų daryti atvirkščiai — pa
girti tuos, kurie nieko nedavė, 
kurie “išmintingai” susilaikė, 
kurie laukia, kad, jau bestatant, 
Židinys sugriūtų?

Jeigu Židinys nebūtų pastaty
tas ar turėtų būti susiaurintas, 
tai kaltė ne tų. kurie aukojo 
tūkstančius, bet tų, kurie nie
ko nedavė. Židinio griuvėsiai 
gulėtų ant jų sąžinės.

Įėję, 611 Lucerne Ave., Lake 
Worth. Valgiai ir gėrimai vy
ram po 7 dol., moterim — 5 dol. 
Vietas reikia užsisakyti pas A. 
Augūną. 1225 South Palmway, 
Lake Worth. Fla. 33460. tel. 
(305) 582-5523, ir pas Sapphire 
Sea Motor Lodge savininkus 
Tomkus, 700 Ocean Drive, Ju
no Beach, Fla., 33403, tel. 
(305) 844-3388. Juno Beach 
yra prie pat Atlanto vandeny
no, prie kelio Al A, o nuo ten 
Lake Worth dar apie 22 mylias 
į pietus prie kelio 1 (Dixie 
Highway). Nuo Lake Worth į 
pietus už 60 mylių yra Miami 
ir Miami Beach.

Valentinas
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137 Lexington Ave.

MU 3-1682Tele: 201-377-0421

COLONIAL MANOR CATERING

137 Orangeburgh Road

For the Finest of Catering

VEALWAY FJEED CO.
NELSON B. COONEY and SON, Inc.

Distributors for Supreme Vealer

INVESTOR’S MORTGAGE 
AND APPRAISAL CO., LTD.

t t

OLD TAPPAN, N. J. 
Call 201-768-3292

206-10 Hillside Ave. 
HOLLIS. N. Y. 

Call. HO 5-7788

For SANYO Electrical Typewriters 
business Forms — come to

DUTCHIE'S 
Industrial Caterers 
15 Patrick Avenue

COZZE 
BROTHERS 

AUTO WRECKING 
Jutland, N. J. 

Call 201-735-7126

HILLSIDE HOUSE 
CATERING

2 East Northfield Rd. 
LIVINGSTON. N. J. 
Call 201-994-3230

ALTER 
KITCHENS AND BATHS INC.

Genera! Auto Repairs 
Tele: 201-377-9727 

Tires, Batteries and Accesories 
Ridgedale and Greenwood Avenue 
Florham Park, N. J. also

BILL’S CITGO SERVICE CENTER 
631 Amboy Avenue

K.LS.S.
1881 Springfield Ave.
MAPLEWOOD. N. J.

or Call.; 201-761-5710 ask for Lee

on Route 35 Woodbridge. N. J. 
Volkswagen! and Foreign Car parts 

and Service 
Call 201-634-3724

adresai. Dalis dėl visuotinės 
New Yorke baimės atidaryti 
duris, ypačiai vakare, nenori 
svetimo žmogaus įsileisti. Dalis 
linkę atsisakyti, pasiteisinda
mi: “Jau daviau porą šimtų 
Lietuvių Fondui, tai jis duos ir 
šiai statybai,” “Jau prieš me
tus daviau čia atsilankiusiam 
pranciškonui penkis dolerius, o 
namai dar vis tiek nepastatyti, 
ką jūs ten darot su pinigais?” 

“Kai atidarė duris 
kojo viena rinkėja,
kiau lietuviškai labas vakaras 
ir paprašiau: neišvarykit ma
nęs, iki išklausysit . . . Išsikal
bėjau. Sakė neturį pinigų. 
Duokit, sakau, bent penkiasde- J- 
šimt centų, ir jūs būsit paten
kintas, kad esate didelio darbo 
dalininkas. “Ką jau čia 50 cn., 
tegul bus jau visas doleris” . . . 
ir kiekvieną gerai tikrindamas, 
sudėjo keturis “kvoterius” . . . 
Iš kiekvieno, pas kurį buvau, tu
rėjau ką. nors gauti,” — su en
tuziazmu ir šypsniu pasakojo 
rinkėja.

“Prieš eidamas pas numaty-

I t

DURBANO S CIRCLE G RANCH 
Horses and Ponies to hire 

■ Boarding and Riding Lessons 
Horses and Ponies Bought and sold 

Sticklerville, N. J. 
Dial: 609-629-4374

(nukelta j 8 psi.) | 
BALTIMORE I

S 
Sodalietės paskutiniame sa- § 

vo susirinkime nutarė sausio £ 
7 surengti bingo žaidimus. Na-g 
rėš prašomos ne tik dalyvauti, g 
bet taip pat ir parūpinti įvairių g 
dovanų. Ateinantį rudenį spalio 
mėnesį numatoma surengti ma- 
dų parodą Maitins West salėj, g 

Kun. Jonas Mendelis, prelato g 
L. Mendelio brolis, po sunkios 
operacijos Baltimorės General f 
ligoninėj sveiksta Šv. Alfon- ; 
so parapijos klebonijoj. Linkim 
jam greit pasveikti.

Šv. Alfonso mokyklos kalė
dinė programa buvo gruodžio 
12 mokyklos salėj. Žmonių 
buvo pilna salė. Programą 
malda pradėjo prel. L. Mende
lis. Jis taip pat vaikam išdalijo 
dovanėles. Vaikai savo progra
mą atliko entuziastingai, o žmo
nės nepagailėjo jiem ploji
mų.

Kalėdines vaišes rengia Lie-

f

R. D. 1 Upper Hibernia Rd. 
ROOUWAY, N. J. 
Dial: 201-983-9420

FIRESTONE 
For the Finest Tires 
Open 6 days a week 

541 River St., Hackensack, N. J. 
Tel.: 201-HU7-7023

COUTRYSIDE 
REST HOME 

Home away from Home 
Am well Road Route 514 

Meshanic. N. J.
Call 201-369-3571 or 369-4237

HONG KONG 
ROYAL

5 ' CHAMBERS
* AUTOMOBILE
4 Reconditioning Center

PARAMUS. N. J. ft 1700 Federal Street
4 • CAMDEN. N. J.

201 - 843 - 2884 i Call 609-541-6050

Electrical Contractors

1807 Homer Ave., Pennsauken, N. J.

609-662-3533

3 EDISON. New Jersey

Call 201-549-3948

BOZZI BROTHERS DELICATESSEN 3
S. W. Comer Black Horse Pike j?

and Eversham Ave., GLENDORA. N.J. ■ a 
Open Daily 10 to 10 P. M. Sun. 8:30 3 
till 10 P.M. Imported and Domestic Cold 5 
Cuts - Hoagies - Steaks - Sandwiches « 

Dial 609-939-0061 »

VILLA RESTAURANT 
756 Port Washington Blvd. 

Port Washington. L. I. 
Bring the Familv for Sunday Dinner 

Call 519-883-1383

HANGSTERFER’S LABORATORIES INC.,ft

Specializing in Metalwork Lubricants for 
processing hard metals - stainless steel « j 
chrome nickel - inconelx etc. For cutting 3 
- broaching - drawing Swiss ar 

Ogden Road, Mantua, N. J.
Call 609-468-0216

FIRESIDE INDUSTRIES 
Importers of 

Pipes. Tobaccos and Candy

50 Graphic Place 
MOONACHIE, N. J. 

201-641-1700

J. GATARZ AND SONS INC.
DESIGNERS DEN II

Knitting Yams and Accessories - Instruc- 
J tion B<x>ks - Flower Beads - Wire Tape - 
§ Accessories - Macrame The Knotting Kraze 

200 Main Street. Fort Lee. N. J.
K Dial 461-8900
& 
ft

I

S

HOMBRE 
HAIR STYLING FOR MEN 

Complete Service in Men’s Hairstvling 
284 Brick Blvd- BRICKTOWN. N. J. 

Bv Appt, onlv 
201-477-8180

THE STAR SYSTEM INC. 
315 Alden St. 

ORANGE. N. J. 
Business without a Sign is ; 

of no Business
Cal1201-239^7410 or 672-6996

į At

«
f

Sign J

FLOWERS BY VINCENT
Francis Mills Flowers for all occasions
Artificial arrangements our specialty'

80 Leesville Rd. Jackson, N. J.
Call 201-928-0634

SKY LODGE 
MOTOR INN 
Open alj year 

Trenton and Mountain Rd. 
Wrightstown, N. J. 
Call 609-723-5500

Excavating and Grading 
571 Ryders Lane 

EAST BRUNSWICK. N. J. 
Call 201-254-8395

SAINT SYLVESTER’S

ROMAN CATHOLIC CHURCH

DICK’S INN 
RESTAURANT 

Finest Food for the Finest People

CARCHIDIDI’S
Cold Cuts. 37 varieties ' Meats. Impo 
and Domestic Cold Cuts. American. Ita

2
& 
y

416 Grant Avenue 
Brooklyn, New York

4538 Bergenline Avenue 
UNION CITY. N. J. 
Call 201-867-9436

§
■I

Swansons Dinners - Bird s Eye - Sara 
Pepperidge Farms

918 W. Kings Highway. Hadden Htgs 
Call 609-547-2256

a
3

ST. JOHNSBURY TRUCKING CO.
Randolph Foreign Car Repair. Inc.

Complete Front end 
Repairs. Foreign and Domestic 
Route 10, at Mill Brook Ave. 

DOVER. N. J. 
t Call 201-366-9788

MOTT HAVEN
TRUCK PARTS

429 Bruckner Blvd.

Bronx, N.Y. 
CY 2-7600

LIST and JACET ROAD

KEARNY. N. J.

Call 201-991^4000

jų padėjėjos. Vaišės bus 
gruodžio 19 Lietuvių svetainės 
klevų kambary. Kalėdų se
nelis vaikam išdalins dovanas. 
Pradžia 2 v. popiet. Suaugu- 
siem bus gerų vai gili ir gėri
mų.

Prel. L. Mendelio, parapijos 
klebono, kalėdinis laiškas kar
tu su kitų kunigų sveikinimais 
buvo pasiųstas parapiečiam. 
Sveikinimo laiške yra įdėta 
nuotrauka, kuri vaizduoja, kaip 
prel. L. Mendelis kalbasi su 
pop. Paulium VI.

Naujų Metų sutikimą rengia 
Lietuvių svetainės šerininkai

THE OZANE COMPANY 
Exterminators - Termites - Rodents 

Insects
1081 Schencks Mill Line Road 

TOMS RIVER. N. J.
Call (201) 349-0559

ARJA CARPET 
MECHANICS 

Wall to Wall Installations 
Used Carpets and alii Repairs 

12 Norman Ave., 
DELRAN. N. J 

Call 609-461-4946

CRESCENT 
SEA FOOD PRODUCTS CO.

SHIPPERS
TRUCK SERVICE. INC.

PARKWAY HOME SUPPLY CENTER, Inc. ANDREWS CERAMICS

11 Hudson St.
Paterson, N. J.

Call 201-742-2762

1 South Avenue 
SOUTH KEARNY. N. J.

Call 201-589-7761

fl
Paneling - Lumber 

Hardware and Supplies 
188 Central Ave- East Orange. N. J. 

Tel. 201-674-5333 
Ask for Joseph Liggeri

VALLEY CAR WASH

Open 7 days a Week ,

587 Union Blvd. 
TOTOWA. N. J.

ir lietuvių Bendruomenės Bal- » 
timorės apylinkė. Sutikimas f

salėj. Rengėjai kviečia visus f 
lietuvius į šį linksmą parengimą, f 
Šokiam gros orkestras. Bilietų f 
bus galima gauti prie durų, f 
Pradžia 8 v.v. f

Jonas Obelinis §

f

RANDY’S AUTO BODY 
Collision Repairs - Custom Painting 
5th Avenue and White Horse Pike 

EGG HARBOR. N. J. 
Cal! 609-965-4341

LINCOLN RESTAURANT

I
*
« 116
s

Complete Ceramic Supplies 
Wholesale and Retail 
Classes in Ceramics 

South Ocean Ave.. Patchogue.
Call 516-475-5466

ALLIED CRAFTSMAN
Kitchen designed 

by Woman for Woman 
1543 Teaneck Road
TEANECK. N. J. 
Call 201-837-2100

PHILIP MAINTENANCE CORP.

Plumbing. Heating, Carpentry. Painting 
Home Repairs 

142 Brook Street 
SCARSDALE. N. Y. 
Call 914-SC3-6700

GOLDEN BELL DINER

THIELE Tire Co. and Alignment and «’ 
Brake Service Winterizing - Schok-Ball & 
joints •— Idler arms exhaust, systems Hi-

speed wheel balancing 
1889 Highway 88 

BRICKTOWN. N. J. 
Call 201-892-1221

BILTON LIQUORS 
and DELICATESSEN INC.

Open 7 days a Week 
476 Broad Avenue 

Palisades Park, N. J. 
Call 201 - 944-1219 J

Ji 
Horses ooaraea, ixnignt. soia, reniea and 
traded. Pony rides and riding instruction* -c

ii

2 BROKEN WHEEL RANCH
< 353 East Mt. Pleasant Ave.
ft Horses Boarded, Ixrught. sold, rented and 
į tradeH Pony rid^K and riding instruction* 
I

Livingston, N. J.

TRI-US ENGRAVING CO.

KARADONTES
NURSERY, INC.

West Ruby and 
Grand Avenue

PALISADES PARK. N. J.

Call 201-943-5167 *

NICHOLAS 
MICHAEL 

254 Comly Road 
MORRIS COUNTY. N. J.

Call: 201-696-0176

E. D. ROWAN D and SQN
• Plumbing and Heating Contractors 

Residential and Industrial
Oil and Gas Heating 

107-19 Jamaica Avenue. Richmond 
Call VI 9-2640. VI 9-2641

Hill

Good Food at 
Reasonable Prices

4809 Bergenline Avenue 
UNION CITY. N. J.

Open 7 days a Week 
G<x>d F<xxi Served right - Orders to go 

Route 9 and Adelphia Rd. 
FREEHOLD. N. J. 
Call 201-462-7259

2402 Bergen Line Avenue

UNION CITY. N. J.

KIRSCHS 
CONFECTIONERY 

A Family Store 
Fountain and Table Service 

MASSAPEQUA. N. Y. 
Call 516-PY8-9781

MIKE AMORELLI

GOLF PROFESSIONAL

Cooper Hill Country Club 
FLEMINGTON N. J.

HANK’S SUNOCO SERVICE STATION

Open 7 days a Week 
General Auto Repairs. Road Service. 

Tires. Batteries and Accessories 
County Highway 516 

Old Bridge. N. J. 
Call 201-257-6464

JERRY’S SUNOCO SERVICE STATION

General Auto Repairs Road Service 
Snow Plowing. Tires. Batteries and

NUTLEY. N. J.
Call. 201-667-9790

UNITED SPRAY PAINTING 
Automotive Body Repair and Refinishing 

Route 15 South

LAKE HOPATCONG. N. J. 
Dial 201-663-0162

*

Tai bent laimėjo. Lietuvos kariuomenės šventės minėjime lapkričio 27 Kolumbo vyčių 
salėje Woodhavene loterijon leistas dovanas laimėjo vienas stalas. Iš k. M. Klivečkienė. 
A. Reventas, A. Radzivanienė, A. Balsys, p. Poderienė. Ntiotr. Lino Vytuvio

FRANK’S 
AUTO BODY SHOP

NORTH BRUNSWICK, N. J.

3 «
giary
Residential

Call 201-864-6020

SHIELD SECURITY SYSTEMS INC. 
Safeguard against Fire. Burglary 

Commercial - Industrial - 1
Custom Alarm Systems - Intercoms 

for Home and Business 
Call 201-674-6628

LUDWIG PORK STORE 
The finest in German Style Bologna 

Prime Beef - 
Veal - Lamb and Pork

Call 201-864-1690
1114 Summit Ave.

UNION CITY, N. J.

VILLAGE 
CHEVROLET

JAMAICA AVENUE 
AT: 222nd STREET 
QUEENS VILLAGE 

Call 465-5161

JOHN HELLER LIQUORS 
Specializing in Bon Voyage Baskets 

Agents for Brotherhorrd Winery 
93 Greenwich Ave.. N. Y.

We deliver Init fast! CH 2-8666

JOE’S SUNOCO SERVICE STATION 
— open 7 days a week — 

General auto repairs, road service, 
tires, l>atteries and accessories 
Highway 31, Flemington. N. J. 

Call 201-782-1525

WILLIAM’S HESS SERVICE STATION 
Open 7 days a Week 

Fast Service for Busy People 
ASBURY AVE. and COMSTOCK ST. 

ASBURY PARK. N. J. 
Call 201-775-9403

Custom Photography 
Commercial, Industrial 
Advertising Brochures 

DON RICHARDS 
427 Bloomfield Avenue 
MONTCLAIRE. N. J. 

Call 201-783-9820

MODERN TREND 
AUTO BODY

HIGHLAND PARK, N. J. 
Call 201-985-5300

THE HUNGRY I RESTAURANT

EAST PATERSON. N. J. 
Call 201-791-5011

MARC ANTHONY COIFFURES 
Latest in creative hairstyling 

Wigs and Wiglets sold and serviced 
1416 Morris Ave., Union, N. J. 
We do children's hair cutting 

Call 201-687-9353

LANCER CONTRACTORS INC. 
26 Main Street 

TOMS RIVER. N. J. 
Residential Specialist 

We take pride in our work 
Call 201-244-5575

ELLIOT SHOP

Call 201-756-5878

East Orange, N. J. Call 201-675-5333

J TOMS RIVER LAWN MAINTENANCE

Don’t be a slave to your leaves 
Enjoy your free time 

£ • Leaf Removal Service

Call 201-341-2541

LEE CHEVROLET

NEW BRUNSWICK. N. J.

HAECKER’S PASTRY SHOP 
Dainty French Cookies 

Baked on Premises

Call. 201-247-4230
Call SE 3-7895
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VIS PIRMAUJAM-...

Pereita sekmadienį Lietuvių 
Atletų Klubo pirmoji futbolo 
vienuolikė nukeliavo į Stam
ford, Conn., be reikalo. Prie
šininkas nepasirodė. Reikia 
laukti, kad prie žalio stalo 
mums teks taškai pasekme 
6:0. Tuo tarpu lieka tas pats 
taškų skaičius — 16 iš 11 
rungtynių. Pirmoji vieta vis 
tik išlaikyta, nors mum ant 
kulnų lipantieji abu vienetai 
laimėjo. Antroj vietoj yra 
Hajduk su 15 taškų, bet iš 
12 rungtynių. Pavojingiausi yra 
Bavarians su 15 taškų po 
vos 9 rungtynių.

Kitą sekmadienį mūsiškiam 
rungtynių nepaskirta. Priskai
čius taškus iš Stamfordo, 
galima tikėtis baigti šiuos 
metus ’ pirmoj vietoj, nes po 
kito sekmadienio — žiemos 
pertrauka.

Atletus žaidžiant matysime 
salėj sausio 15 prieš Haj
duk. Whiter . Plains Commu
nity Center pravedamos var
žybos vieno minuso sistema.

Revoliucijos savaitė 
pranciškonų spaustuvėj

Padėka
Kun. Aloyzas Klimas, Vinco 

ir Elzbietos (Vasiliauskaitės) 
Klimų sūnus, gimė 1907 gegu
žės 20 Gulbiniškių km., Mari
jampolės apskr. Iš Rygiškių 
Jono gimnazijos įstojo į Kauno 
kunigų seminariją. 1932 baigęs 
Kauno universiteto teologijos-fi
losofijos fakultetą, tais pačiais 
metais gegužės 21 buvo įšven
tintas kunigu ir paskirtas vika
ru į Krakių parapiją. Iš čia per
keltas klebono pareigom į Sau- 
dininkus, o vėliau į Jonavą.

Antru kartu Lietuvą okupuo
jant Rusijos komunistam, pasi
traukė į Čekoslovakiją. Užsi
baigus karui, popiežiaus delega
to kan. F. Kapočiaus buvo pa
skirtas Hanaii lietuvių stovyk
los klebonu ir apylinkės sto
vyklų dekanu. Belankydamas 
stovyklas, Fuldoje susipažino su 
Amerikos armijos kapelionu 
kun. K. Jenkum, kuriam tarpi
ninkaujant kun. P. Virmauskis 
parūpino arkivyskupo R. Cush
ing kvietimą atvykti Amerikon. 
1947 atvyko Bostonan ir buvo 
paskirtas Nukryžiuotojo Jė
zaus seselių vienuolyno kapelio
nu Brocktone.

Vėliau vikaravo lietuvių pa
rapijose: Brockton, Cambridge, 
Lawrence ir Norwood. 1964 va
sario 18 vėl paskirtas seselių 
vienuolyno kapelionu Brockto- 
-ne, kur išbuvo iki 1970 ir bu
vo perkeltas vikaru į Norwoodą.

Mirė rugsėjo 11. Nuošir
džiai bendradarbiaujant klebo
nui kun. A. Abračinskui, lai
dotuvės buvo suruoštos Šv. 
Jurgio parapijoj. Buvo pašarvo
tas Paul Kraw laidotuvių kop
lyčioj, o iš čia rugsėjo 14 
perkeltas į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią.

Laidotuvių namuose ir baž
nyčioj mirusio kun. Aloyzo pa
laikus aplankė daug apylinkės 
kunigų ir Nukryžiuotojo Jė
zaus seselės iš Motiniško na-

Pati didžiausia revoliucija 
per visą Darbininko istoriją bu
vo praeitą savaitę. Kaip buvo 
pranešta, 77 Darbininko nume
ris buvo paskutinis, surinktas 
linotipais, spausdintas sena ma
šina, kuri tarnavo labai daug 
metų, gal net virš 50.

Šiai mašinai iš Kanados ve
žė popierių. Dideli popieriaus 
volai, kaip kokie storuliai milži
nai, nuolatos stovėjo spaustu
vės kieme, laukdami eilės pa
tekti į mašiną. Jų niekada ne
pritrūkdavo. Kai sumažėdavo 
jų skaičius, štai į kiemą įvažiuo
ja sunkvežimis ir iškrauna nau
ją popierių.

Dabar popierius vis mažėjo 
ir mažėjo. Niekas naujo nebe- 
atvežė. Brolis Pranciškus, ku
ris Darbininką spausdina, akim 
permetęs apskaitė, kad užteks 
popieriaus istoriniam 77-tam 
Darbininko numeriui.

Popieriaus užteko. Išleido jį 
visą, iki pat šaknies — tuščios 
šerdies. Tada mašina sustojo ir 
atsikvėpusi pasakė: gana. 
Tai buvo 1971 metų gruodžio 
mėn. 2 d. kokią 5 vai. popiet.

Kitą dieną jau spaustuvės 
kieme stovėjo niūrus sunkveži
mis. Vaikščiojo saulėj įdegę 
vyrai, kalbėjosi ispaniškai. 
Prasidėjo mašinos išmontavi- 
mas. Ir visiem pasidarė gaila 
atsiskirti su gerai išteptu, pri
žiūrėtu draugu. Br. Pranciš-

kus, geriausias šios mašinos 
draugas, dar skubėjo nuvalyti 
jos dažais išteptus volus, tar
tum jie dar kam būtų reikalin
gi.

Mašiną žadėjo išvežti juo
dukai, kurie organizuoja spaus
tuvę. Už tai žadėjo užversti po 
mašina esančią didelę duobę. 
Bet greit pasirodė, kad ma
šina neištelpa pro dideles gara
žo duris. Reikia gerokai pra- 
griauti sieną, kad ją išneštų. 
O sienos išgriovimas ir pasta
tymas — didelis pinigas. Taip 
naujieji entuziastai atsisakė 
mašinos. Ispanai griebė kūjus, 
didžiulius geležis ir pradėjo 
mašiną mušti. Mušė, laužė, 
daužė, kam ji tiek metų gerai 
tarnavo. Visai sumušė.

Toks naikinimo darbas pasi
rodė nesąs jau taip lengvas. 
Dar ir pirmadienį ardė maši
ną ir jos geležinius rėmus, da
lis metė į duobę, kuri buvo po

(nukelta į 8 psl.)

T

Jūratė Nokūnaitė ir Dangerutis Aukštikalnis, susituokę rug
sėjo 4 Lowell, Mass.

NIEKO GERESNIO

DARB1NINKO KALENDORJUb
Darbininko išleistas 1972 

metų kalendorius pasiekė skai
tytojus. Jis turi daug pakei
timų, patobulinimų. Surašyta 
daug krikščioniškų ir lietuviš
kų vardų, papuoštas spalvota 
dail. J. Juodžio reprodukcija, 
kuri vaizduoja Simo Kudirkos 
išdavimo tragediją.

Už kalendorių _ skaitytojai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
dolerį spaudai paremti. Už pa
ramą Darbininko administraci
ja dėkoja.

Kas norėtų gauti kalendorių 
daugiau, prašom kreiptis Į Dar
bininko administraciją. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

PADĖKA
Lietuvių Katalikių Moterų Są

jungos 50-tas metines iškilmin
gai atžymėjome lapkričio 21 
Apreiškimo parapijos salėj, 
Brooklyne. Ši.’dingą padėką
reiškiame visiem, prisidėjusiem 
prie šios šventės pasisekimo: 
Operetės chorui ir jo vadovui 
muz. M. Cibui, akompaniatoriui 
muz. A. Kačanauskui, dr. Onai 
Labanauskaitei už prasmingą 
žodį, jaunosiom deklamatorėm 
Katinaitėm ir Jankauskaitei, Ap
reiškimo parapijos klebonui kun. 
Pranui Raugalui už visokerio
pą pagalbą. Visą šventės pel
ną skiriame Kultūros Židinio 
statybai ir auką Apreiškimo pa
rapijai. — L. K. M. S-gos N. Y. 
ir N. J. apskričio valdybos var
du, Eug. Kezienė, pirmininkė.

Dr. Vytautas Vygantas 
lapkričio 13-14 buvo nuskridęs 
Į Sao Paulo tarnybos reikalais. 
Turėjo progos susitikti su jau
nimo kongreso komitetu. Pasi
kalbėjo apie artėjanti kongre
są. Aplankė tėvus jėzuitus, kur 
rado Tėv. J. Bružiką sunegala
vusį. Ten uoliai darbuojasi Tė
vas J. Kidykas ir Tėv. A. Sau: 
laitis. Aplankė ir Villa Zeliną, 
kur yra Šv. Juozapo lietuvių pa: j 
rapija, dabar tvarkoma salezie
čių. Aplankė ir kun. J. šeške- ' 
vičiaus ūkinį institutą. Nors jo 
paties nerado, bet turėjo pro- ■ 
gos pasigėrėti jo dideliu darbu. 
Grįžęs į New Yorką, greit vėl 
iškeliavo tarnybos reikalais į 
Havajus.

Angelų Karalienės parapijos 
kunigai, klebonas kun ’ A. Pet
rauskas ir kun. V. Pikturna, da
bar kalėdoja — lanko savo pa- 
rapiečius.

New Yorko Amerikos Lietu
vių Taryba praneša, kad Lie
tuvos Nepriklausomybės atkū
rimo sukaktis bus minima 1972 
vasario 20, sekmadienį, 3 vai. 
popiet Richmond Hill aukštes
niosios mokyklos patalpose (į- 
ėjimas iš 114 St.).

A. R. Markevičiai vietoj 
kalėdinių sveikinimo kortelių 
Kultūros Židiniui aukojo 15 
dol. Artimuosius sveikina per 
spaudą*-

Jonas ir Eleonora Tutinai 
sveikina visus pažįstamus šven
čių proga ir vietoj kalėdinių 
kortelių skiria 15 dol. Kultū
ros Židiniui.

A. Rugys gimtadienio proga 
atsiuntė Kultūros Židinio sta
tybos fondui 30 dol. Nuošir
dus ačiū.

Muz. Vytautas Strolia, vyrų 
choro Perkūno vadovas, su žmo
na Irma ir dukrele Gražina iš
vyko į Europą atostogų. Grįš 
apie sausio vidurį. Vietoj kalė
dinių atvirukų siuntinėjimų 
Darbininkui paaukojo 20 dol. ir 
per spaudą sveikina savo drau
gus ir pažįstamus.

M; Evanauskienė, 10 Betha
ny St., New Brunswick, N. J., 
08901, šiuo metu serga ir guli 
St. Peter’s ligoninėj, New 
Brunswick, N. J. 08903. Dar 
nenumato kada galės iš ligo
ninės sugrįžti namo. Dėkoja 
už apsilankymus.
Dailininkas Vytautas Kasiulis, 

kuris svečiuojasi pas savo svai
nį Vacių Steponį Woodhavene, į 
Paryžių išskrenda gruodžio 23. 
Dailininkas Paryžiuje nuolatos 
gyvena.

Liucija ir Kazys Jankūnai 
sveikina visus gimines, draugus 
ir Lietuvių Bendruomenės dar
buotojus Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga ir vieloj sveikini- 

•tno kortelių Kultūros Židiniui 
aukoja 25 dol. ir Darbininkui 
10 dol. Nuoširdus ačiū.

Jadvyga Matulaitienė ren
gia naujus šokius, kurie bus 
pašokti Lietuvos nepriklauso- 

. mybės šventėj vasario 20 
Richmond Hill salėj. New Yor
ko lietuvių tautinių šokių gru
pė repetuoja kiekvieną savai
tę.

PADĖKA
LFB Rytų apygardos ir LB 

Woodhavenoapylinkes valdybos 
dėkoja visiem žodžiu, darbu ar

Juozas Giedraitis, Spartos sa
vininkas, praneša, kad jau ga
vo iš V. Vokietijos Olympijos 
elektrines mašinėles su lietu
viškais ženklais. Mašinėlės 
seniai buvo išsiųstos, bet labai 
ilgai prastovėjo New Yorko 
uoste, kai čia vyko uosto dar
bininkų streikas. Dabar jos 
siunčiamos visiem, kurie buvo 
užsisakę. J. Giedraičio adresas 

. yra: 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y., 11731.

New Yorko ateitininkų dva
sios vadai yra: kun. Stasys Rai
la, kun. Tadas Degutis, O.F.M., 
kun. Jonas Pakalniškis. Dvasios 
vadų inciatyva gruodžio 12 bu
vo surengta ateitininkų religi
nė valandėlė prieš Kalėdų 

'šventes. Apreiškimo parapi-j 
jos bažnyčioj buvo pamaldos, 
po pamaldų — tos parapijos sa
lėj bendri pusryčiai. Trumpą 
programėlę atliko studentai ir 
moksleiviai ateitininkai.

Ilgiausiai prisimenama dova
na Kalėdom bus Darbininkas, 
kuris lankys visus metus tik 
už 5 dol. Užsakyk dar neskai
tančiam Darbininką, 9*10 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y- 
11221.

H. W. MALE

Spanish Speaking Salesman — your 
future is with highly progressive 

Co. Interviews Mon. - Fri. Dec. 6-13 
11 A. M. — 4. P.M. Mr. Chaves 

C. T. ENTERPRISES 
1697 Broadway, N. Y. Suite 304

Help wanted male — Assistant, 
service manager for audi must 
have experience with volks wagon 
duties consist of shop foreman 
and parts manager ideal opportu
nity to move ahead apply Mr... ■. 
Millspaugh — Pray Auto Corp. 
Greenwich Conn 203—869-4600

Construction Trainee 
BUILDCOT INC.

TRYS GARSIOS RŪŠYS ____

ihąLąnta frakus 7a^z
Gaunamos dėžutėse 2 ir 12 svarų

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 inegl FM. Skirtinga programa Sek
madieniais, nuo 3 iki 4 vai. p.p., 97.9 meg. FM bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 14Q7 Force DA, Mountainside, N .J. 07092; tel. 201-232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai? 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Baisas, wTEL; 860 kilocycle? 
šeštadieniais nuo 1:36 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

HARTFORDO T.TETUVTŲ TĖVYNES GARSŲ radijo valandėlė nauju lai- , 
kul WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty teL 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHH 
1430 kil Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 8-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 58f 
Wilkins SL Rochester, N.Y 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

mo ir apylinkės vienuolynų. 
Nuoširdus ačiū visiem.

Laidotuvių mišias aukojo vys
kupas Jeremiah F. Minihan. 
Koncelebravo kun. Jonas Kli
mas, kun. V. Žemaitis, kun. S. 
Saulėnas, kun. A. Abračins- 
kas, kun. A. Janiūnas ir kun. 
V. Atkočius, MIC. Nuoširdų ir 
graudų pamokslą pasakė ve- 
lionies giminaitis kun. A. Janiū
nas. Mišių metu giedojo Šv. 
Jono kunigų seminarijos choras. 
Užbaigai parapijos choras su
giedojo Marija, Marija.

Visas laidotuvių ceremonijas 
tvarkė kun. J. S virs kas.

Kun. Aloyzas palaidotas 
Brocktono seselių vienuolyno 
privačiose kapinėse, kur atsi
sveikinimo žodį tarė buvęs jo 
kurso draugas kun. St. Yla. Ka
pinėse dalyvavusius kun. Aloy
zo draugus seselės pakvietė 
ir visus pavaišino skaniais pie
tumis.

Neturėdamas sąrašo^ iš at
minties bandysiu tarti padė

kos žodį kunigam, kurie dalyva
vo šermenyse ar laidotuvėse, 
ir tiem, kurie anksčiau neminė
ti ceremonijose: prel. P. Juras, 
prel. V. Balčiūnas, prel. St. 
Sypek, kun. A. Baltrushunas, 
kun. P. Beksha, kun. dr. J. Mak- 
nys, kun. V. Martinkus, kun. A. 
Jansonis, kun. J. Naudžiūnas, 
kun. P. Shakalis, kun. J. Stepo
naitis, kun. W. Volkovičius, ku
nigas J. Žuromskis ir šeši tė
vai pasionistai. Ačiū P. Višči
niu! už pranešimą ir pareikštą 
užuojautą per lietuvių radijo 
programą.

Baigdamas šį trumpą padė
kos žodį, kartu tariu nuoširdų 
ačiū visiem, kurie dalyvavo 
mano brolio šermenyse, mišio
se, laidotuvėse ar aukojo mi
šias, gėles ar asmeniškai man 
pareiškė užuojautą.

Nuoširdus ačiū.

Kun. Jonas Klimas

QUEENS LB APYLINKĖS 
SUSIRINKIMAS

Lapkričio 21 d. T. ir J. Šle
pečių bute, Jackson Heights 
įvyko Lietuvių Bendruomenės 
Queens apylinkės susirinkimas, 
kuriame dalyvavo apie 30 na
rių. Apylinkės pirmininkas Al
bertas Ošlapas pirma supažin
dino su kelių mėnesių apylin
kės veikla, su finansiniais įsi
pareigojimais ir k.

Vėliau buvo pokalbis apie 
Lietuvą. Tos apylinkės kultū- ’ 
ros vadovė Rožė Mainelytė 
rugsėjo-spalio mėn. buvo nu
vykusi į Lietuvą. Ji susirinku
siem ir papasakojo savo įspū
džius, kurie daugiausia lietė o- 
perą, baletą, dramą. Vilniuj ji 
mačiusi Marcinkevičiaus “Min
daugą”, tačiau nusivylusi. Nu
sivylusi ir opera, matyta “Liuci
ja di Lammermoor” ir baletu 
— Gulbių ežeru. Publika šaltai 
reaguojanti į Vilniaus operos pa-' 
statymus. ,

Ji papasakojo ir apie kasdie
nį gyvenimą Vilniuj, Kaune, ką 
ji matė valgyklose, gatvėse, 
muziejuose.

Susirinkimą paįvairino ir Pet
ras Montvila. Jis irgi lankėsi 
Lietuvoje praeitą vasarą ir ten 
filmavo ir fotografavo. Jis ir 
parodė skaidres bei filmo juos
tas.

Po visų pokalbių susirinkimo 
dalyviai buvo puikiai pavaišin
ti.

Dalyvis

finansine auka prisidėjusiem 
ruošiant ir įvykdant jungtin’ 
parengimą lapkričio 13 Kolum
bo Vyčių salėj: prof. dr. A. Kli
mui; JAV LB centro valdybos 
vicepirmininkui jaunimo reika
lam J. Gailai; B. Balčiūnui, pri
stačiusiam Aloyzo Barono kny
gą — Vėjas lekia lyguma; M. 
Sandanavičiūtei, skaičiusiai iš
traukas iš knygos; konkurso ko
misijai: V. Alseikai, D. Ke-
zienei, J. Oniūnui, P. Skabeikiui 
ir A. Šimukoniui už rašinių
pristatymą ir premijavimą;
premijuotų rašinių autoriam— 
Rūtelei, Eiliniui ir Senam Jau
nuoliui; rašinius skaičiusiem —
J. Balsytei-Jasinskienei, R. O-

A general Construction Company 
has a Training Program for those 
who wish to learn a trade such as:

Carpentry 
Electrical 
Masonry 

Plumbing 
Drafting

Interior Decorating and others

It will be Class Room Instruction 
and on the Job Training. As a 
Grainee you will receive a Salary 

while you are working on your jobs.
English speaking

For special interview call:

(201) 539-0238

MALE - FEMALE

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Lintcx Co. Inc. 40 Jacksen St. 
Freehold, N.J.

niūnaitei ir A. Jankauskui; bi-
lietus platinusiom — S. Bobe- Sewing machine operators experi- 

enced on zig-zag and overlock ma- 
lienei ir R. Balsienei; vyr. šeimi- chines. Call for appt. 201—462-1680
ninkei J. Gerdvilienei ir su ja 
dirbusiom — E. Vainienei, E._ 
Tutinienei, R. Ridikienei ir I. 
Gintautienei; rūbinę prižiūnėju- 
siem — R. Bobeliui, K. Vainiui, 
V. Kulpai irT. Vainiui; gėles par- 
davinėjusiom ir salę prižiūrė- 
jusiem — R. Bobelytei, R. Oniū- 
naitei, R. Ignaičiui ir P. Sanda- 
navičiui; A. Radzivanienei ir J. 
Pumputienei, padėjusiom multi
plikuoti rašinius ir kvietimus; 
P. Garbauskienei už gėles; P. 
Bručui, Bandžiukui, Ray’s liquor 
krautuvei, J. Chicovich ir Kiau
nei už fantus loterijai; spaudai 
už konkurso ir parengimo gar
sinimą; LB New Yorko apygar
dos jaunimo vadovui V. Radziva- 
nui už vadovavimą programai.

t

Rengėjai

Lintex Co. Inc. 40 Jackson St. Free
hold, N.J.

Typewriters
Lithuanian and English

for sale at reasonable p-tces, also 
adders, calculators, mimeos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL, 
LANGUAGES TYPEWRITER, CO, 

• INC. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086.

KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State

KAROL KAILIAI
Jei jfls galvojat, kad jūsų brangius 
kailius geriau pirkti pas tokį par
davėją, kurio patirtis tęsiasi per 
Šimtmetį, tai jūs gudriai galvojat. 
KAROL turi visokiu kailiu: "Po

i LOŠ ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL. 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

SERVICE

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up ar.d brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 
Court House, opp. Slate Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis "If you really want your 
car to go see Mario", 609—165-5607

Recently Opened in Westchester

HOLLY HOUSE INN
A residence for senior citizens with 
home atmosphere in a ocaiudad set
ting. Box 176 Cross River, New 
York — Call 914-763-5338

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

DISPLAY

RETIRING?
The Salvation Army 

Williams Memorial Residence 
Offers furnished apartments 

for retired people 
past age 60

For information write to: 
720 West End Avenue 
New York, N. Y. 10025 

or call 749-4374
TRI PAR 

COMBUSTION CORPORATION
A Installation Fuel, Oil Burner 

Service
58 E. 175th Street Bronx 
Call 294-8660 — ask for 

Mr. E. Johnson or Mr. E. Murphy

typewriters 
ALL MAKES 

$19 np 
PARAMOUNT BUSINESS MACHINES 

6112 5th Avenue 
BR<X)KLYN '

HY 2-9075

SPACE AVAILABLE
FOR COLLEGE GIRLS 
only at
ELBOW BEACH HOTEL 
BERMUDA — EASTDR WEEK 
March 30 - April 6 
$280 including air fare 
Call: /
212-980-3649
MR. BLACK

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------- Allen R. Shipley-----------
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VILTIES CHORAS

Naujų Metų sutikimą Kultū
ros Židinyje rengia Kultūros 
Židinio statybos ir penktadie
nio popiečių komitetai. Vietas 
rezervuotis pas B. Labutienę, 
tel. VI 7-5550, Br. Bobelį, tel. 
MI 7-6637, Al. Balsį, tel. TR 4- 
1538.

Prel. M. Krupavičiaus minė
jimas, kuris buvo pramaty
tas sausio 16, nukeliamas į sau
sio 23. Minėjimas bus Kultu- . 
ros Židinyje. Rengia Liet. Kr. 
Demokratų N. Y. skyrius.

Inž. A. Novickis kuris laikas 
serga. Praeitą savaitę jis iš
vežtas į ligoninę.

Dr. L. Plechavičiaus žentas 
praeitą savaitę važiavo požemi
niu traukiniu. Galinėj stoty 
Bronxe jis. buvo rastas primuš
tas iki sąmonės netekimo ir 
apiplėštas.

Jūratė Kazickaitė dalyvau- ' 
ja televizijos programoj gruo
džio 20 antrame kanale 9:30 v. 
ryto specialioje programoje “Wo
men”.

Lito bendrovės akcininkų 
metinis susirinkimas bus gruo
džio 19 Lito bendrovės patal
pose. Susirinkime bus praneš
ta apie svarbesnius bendrovės 
įvykius, kaip buvo parduota In- 
dianapolyje apartamentiniai na
mai, kaip buvo įsigyta kiti nau
ji namai New Yorko mieste ir 
jo apylinkėse. Gia bus plačiai 
kalbama, kaip įkurti lietuvišką 
kaimą prie Putnam, Conn., kur 
bendrovė nupirko apie 90 ake
lių žemės prie ežero. Bus kal
bama ir apie kitus planus, iš
klausyta sugestijų, sumanymų.

Įspūdžiai. .
• (atkelta iš 1 psl.);

tą asmenį, paskambinau — pasa
kojo V. — išdėsčiau reikalą. 
Mačiau, kad nesibaimino. Tik 
pridėjo: jei pats ateisi, tai duo
siu daugiau; jei vaikus atsiųsi
— duosiu dolerį”.

“Lankėm ankstesnius ir nau
juosius ateivius, — pasakojo B.
— ankstesnieji kiti davė ir po 
“čerkutę” ir po 20, 10, 5 dol., 
priėmė maloniai.”

Vajaus pirmininkas Reventas 
aiškino, kad tai tik pirmieji 
mėginimai. Ir Tėvas Balta
kis prisidėjo prie Revento min
ties, kad tolesnėj veikloj įsisiū
buos.

Nors piniginiai rezultatai ku
klūs, bet labiausiai žavėjo 
jaunųjų rinkėjų entuziazmas. 
“Man sekėsi — sakė toks jau
nas rinkėjas I.—ir kalbėjo apie 
surinktą tūkstantinę su kaupu.

Iš tikro tai geras “iššūkis” 
(challenge) jaunai energijai; 
gera proga išmėginti jaunas 
jėgas kliūtim nugalėti ir tiks
lui pasiekti.

A. Bačanskienė iš Jamai
ca, N. Y., apmokėdama sa
vo prenumeratą už 1972 m., 
užsakė laikraštį ir sūnum, 
gyv., Derwood, Md., ir Dover, 
Mass., bei dukrai jaunavedei 
Nenortienei, E. Hartford, Conn. 
Taip pat už kalendorių pri
dėjo 3 dol. Darbininko ad
ministracija už uolumą ir au
kas dėkoja. Jaunavedžiam pir
mus metus Darbininkas siun
čiamas nemokamai, bet Ba
čanskienė, suprasdama lie
tuviškos spaudos sunkumus, 
apmoka ir dukrai už pirmus 
metus.

Anelė ir Statys Nutautai, 
kultūrinių pastangų rėmėjai, 
paaukoję Kultūros Židinio sta
tybai 1000 dol., žiemos lai
kotarpį ruošiasi praleisti svei
kesni© klimato kraštuose — 
Arizonoj ir Hot Springs, Ar
kansas. Nutautas, • išėjęs į 
pensiją, pasidarė uolus žu- 
vautojas. Neseniai jis C. Il
las pagavo virš 3 svarų žuvį.

Darbininko skaitytojai spau
dai paremti prisiuntė: M. 
Fiore, Richmond Hill, N. Y., 
A. Kopivadienė, Cambridge, 
Mass., ir J. Revukas, Cran
ford, N. J., po 7 dol., A. 
Zabelienė, L. I. City, N. Y., 
F. Mažnik, Dalias, Pa., M. 
Kerbelis, Amsterdam, N.Y., A. 
Lauraitis, Maspeth, N. Y., U. 
Kubilius, New Britain., Conn., 
S. L. Everlin, Avenel, N. J. 
ir A. Lingienė, Detroit, Mich., 
po 5 dol., K. Montvila, 4 
dol., S. Saliamonas, Hartford, 
Conn., K. 'A. Krivickas, Clarks 
Summit, Pa., D. Wolosenko, 
Jackson Hts., N. Y., ir V. 
Abramikas, Sauk Village, Ill., 
po 3 dol. Administracija dė
koja už aukas. Laukiama, kad 
ir kiti skaitytojai prisidės 
prie kalendoriaus išlaidų su
mažinimo.

Maironio mokyklos mokinių 
kaukių balius — popietė ruo
šiama sausio 23 Apreiškimo 
parapijos patalpose. Tėvai 
prašomi vaikučiam paruošti 
kostiumus. Bus speciali pro
grama vaikam, kostiumų rin
kimai ir premijavimai, žaidi
mai, bufetas, loterija vaikam 
ir suaugusiem. Gili padėka 
Apreiškimo parapijos klebo
nui kun. Pranui Raugalui už 
mielai duotas patalpas.

Kostas ir Ona Mitinai, Fre
mont Center, N. Y., vietoj 
kalėdinių kortelių aukojo Kul
tūros Židiniui 20 dol. ir Dar
bininkui 3 dol. Per spaudą 
sveikina savo artimuosius.

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga. 
Vietoj sveikinimo kortelių au
koja 20 dol. Kultūros Židi
nio statybai.

- SVEČIAVOSI
Į_____ -
Philadelphijos lietuvių “Vil

ties” choras, vadovaujamas 
muziko Leono Kaulinio, gruo
džio 5, sekmadienį, koncer
tavo Šv. Tomo salėj Wood- 
havene. Koncertas buvo su
rengtas Lietuvos persekioja
mai Bažnyčiai prisiminti. Ren
gėjai buvo Lietuvių Religi
nė Šalpa ir Liet. Kat. Mo
terų Kultūros Draugija.

-0-
Pradėta punktualiai — 4 v. 

Pradžioje kun. Stasys Raila, 
Liet. Religinės Šalpos rei
kalų vedėjas, tarė atidary
mo žodį. Persekiojamoji Baž
nyčia buvo prisiminta dialo
gu, kurį atliko dvi mergai
tės — Rasa Navickaitė ir Rūta 
Oniūnaitė. Viena kalbėjo pa
vergtos tėvynės vardu, kitą
- - Amerikos lietuvių vardu.

Choro giesmės
Į šį persekiojamos Bažny

čios pagerbimą įsirikiavo ir 
Vilties choro giesmės, kurios 
buvo atliktos programos pra
džioj. Čia buvo: Br. Bud- 
riūno — Tėve mūsų, Franz 
Schubert — Šventas, šven
tas, Prosper Guidi — Marija 
(solo O. šalčiūnienė), J. 
Dambrausko — Malda už tė
vynę.

Toliau atskirai pasirodė so
listė Ona Šalčiūnienė. Ji at
liko: A. Kačanausko — Vai 
gražu, St. Gailevičiaus —- Lop
šinė, J. Tallat Kelpšos — 
Saulelė raudona.

Choro dainos
Choras turi ir savo dainą

— Vilties dainą. Jos žodžių 
autorius yra choro narys Ba-

NEW YORKE
lys Raugas, gi muziką parašė 
dirigento dukra A. Kaulinytė, 
akompaniatorė.

Daina 
spalvinga, 
tikėjimą 
nas. Už

gana sudėtinga ir 
išreiškianti choro 

į šviesesnes die- 
šios dainos buvo:

M. K. Čiurlionio — Oi lekia, 
lekia, K. V. Banaičio — Nei 
vėjai pučia, A. Aleksio — 
Pirmyn į kovą, J. 
Kelpšos — Meno daina.

Pirmąją dalį baigė solis- 
Pliuškonienė. Ji 

nulaužta
Nežymiai 
prie pra
šias dai- ;

Tallat

tė Ona 
atėjo į sceną 
ir sugipsuota koja, 
atšlubavusi atsistojo 
nino ir atidainavo 
nas: Pietro Mascagni — Ave 
Maria, Mano sieloj šiandien 
šventė — Tallat Kelpšos, Br. 
Budriūno — Šauksmas.

Ona Pliuškonienė*' dainavi
me padarė tokią pažangą, 
taip išlavino savo balsą, 
kiekvienas turėjo progos 
sigėrėti to balso laisve, 
žiu skambesiu.

Abi solistės padainavo 
etus — St. Navicko — Aukš
tas kalnas, St. Gailevičiaus 
— Laukiu vis.

su

Marytė šalinskienė, viena iš pirmųjų Kultūros Židinio 
statybai paaukojusi tūkstantį dol, uoli lietuviškų reikalų 
rėmėja ir pranciškonų geradarė. . .

Nuotr. R. Kisieliaus

ŽINIOS__

kad 
pa- 

gra-

du-

Antanas K. Trimakas, studi
juojąs teologiją Romoj, gruo-

Antroji dalis
Antroj daly buvo šios cho

ro dainos: Oi, toli, toli — 
St. Gailevičiaus, Einu per kie
mą — Br. Jonušo, O kai iš
auštų — J. Žilevičiaus (gra
žiausiai nuskambėjusi), At
sisveikinimas su giria — St. 
Šimkaus, Jaunystės maršas 
— J. Stankūno.

Programa baigta Br. Bud- 
riūno kantata Lietuvos švie
sos keliu, solistais buvo 
Matonis, O. Pliuškonienė 
O. Šalčiūnienė.

Akomponavo chorui ir 
listėm A. Kaulinytė ir 
Stupelytė.

Choras buvo išsistatęs

ir

so-
S.

du

Pennsylvanijoje gimusi kviečia 
statyti Kultūros Židinį

pirmųjų aukotojų yra 
Šalinskienė iš Wood- 
Ir kas jos nepažįsta. —

Marytė 
haveno.
Ji turi laidojimo koplyčią —Fu
neral Home, sumaniai ir nuo
širdžiai patarnauja mirties 
liūdnais atvejais.

Ji mielai lankosi į lietuviš
kus parengimus, domisi visu lie
tuvišku gyvenimu ir savo dos
nia auka remia lietuvišką veik-

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija rengia Naujų Me
tų sutikimą, kuris įvyks gruo
džio 31, penktadienį, 8 vai. vak. 
trečio aukšto auditorijoj. Bus 
gera vakarienė su gėrimais. 
Šokiam gros geras orkestras, 
vadov. Joanne Marshall. Bilie
to kaina vienam asmeniui tik 
7.50 dol. Bilietus galima gauti 
klube ir pas visus valdybos na
rius. Dėl stalų ar vietų rezer
vacijos skambinti tel. 268-1674 
Adomui Druzdžiui, kad vėliau 
nebūtų nesklandumų.

LB Kultūros Klubo susirin
kime lapkričio 27 paskaitą skai
tė inž. Donatas Šatas apie tech
nologijos atneštus pasikeitimus . 
Lietuvoj. Jis gyvena Warwick, 
R. L, ir dirba Whitman Pro
ducts bendrovėj kaip technikos 

direktorius. Jis 1953 baigė Chi- 
cagos technikos institutą, savo 
specialybės straipsnių yra pa
skelbęs moksliniuose žurnaluo
se angliškai. Taip pat rašė ir 
lietuviškai Technikos Žodyje 
ir Metmenyse.

Kun. M. Vembrės šermenų

Fondui buvo suaukota 304 dol.
Antano Vileniškio šermenų 

metu suaukota 934 dol. Jie pa-

— 618 dol., Vasario 16 gimna
zijai — 218 dol., Tautinės Są
jungos Bostono skyriui 50 dol.,

Ji yra atžymėtina pranciš
konų geradarė, aukojusi jų 
statybom Kennebunkporte. Ne
atsiliko ir dabar, kai 1964 spa
lio 11 buvo paskelbta apie Kul
tūros Židinio statybą. Ji buvo 
viena iš pirmųjų aukojusi tūks
tantį dolerių. Po toji, aukodama 
dar du tūkstančiu dolerių, Kul-’ 
tūros Židiny įamžino savo tė-

Dabar paklausta, kas ją pa
skatino aukoti, trumpai atsakė:

— Gimiau ir augau Pennsyl- 
vanijoj, kur mes, lietuviai, tu
rėjome savo parapiją ir savo 
kapines. Labai norėjau, kad ir 
New Yorko lietuviai turėtų sa
vo salę, kur galėtume visi su
sieiti. Ne pas svetimus, bet pas
savuosius. Dabar štai koncertai lietuvių radijo Laisvės varpo 
vyksta Franklin K. Lane ar 
Richmond Hill aukštesniosios 
mokyklos salėj. Kartais turime 
progos prisiglausti prie Šv. To
mo parapijos Woodhavene. Bet 
tai yra svetimos salės. Visa tai 
svetima, nelietuviška. Tad ir 
reikia statyti salę, savo Kultu-

Į statytojų 
visus. — Juo 
jungsime,

va a.a. Joną ir motiną Ceciliją , tysime židinį, 
Antanavičius.

eiles ji kviečia 
greičiau visi įsi- 

— juo greičiau pasta-

valandėlei — 30 dol., Keleivio 
laikraščiui .— 30 dol. ir Balfui 
— 10 dol.

Bostono miesto salėj — City 
Hali pastatyta lietuviška Kalė
dų 
čių 
Ina 
kos
N
papuošta originaliai ir gražiai. 
Gruodžio 23 d. nuo 3 iki 4 vai. 
ten bus programą kurią atliks 
Onos Ivaškienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė.

eglutė. Ją pastatė skau- 
židinys, kuriam vadovauja 
Nenortienė. Be lietuviš- 

dar yra devynios kitų tau-

Vitas Vasaitis ir Regina Vasaitienė (buvusi Milaševičiūtė) 
gruodžio 9 lankėsi Darbininko administracijoje su savo vai
kais. Čia įsigijo lietuviškų knygų, plokštelių. Vitas Vasai
tis kaip inžinierius dirba Ramiojo vandenyno vienoje saloje. 
Po dviejų metų atostogauja Amerikoje. New Yorke lanko 
žmonos tėvą A. Milaževičių, kuris gyvena Astoria, N. Y., 
iš čia važiuoja į Washingtoną, kur gyvena Vito tėvas An
tanas Vasaitis. Lankys ir kitas gimines Bostone, Allentown 
ir Chicagoje.

džio 18 Laterano arkibazilijoj 
bus įšventintas kunigu. Jo mo
tina J. Trimakienė gyvena 
Brooklyne, o brolis Gediminas 
— Renton, Washington.

New Yorko ateitininkai sa
vo paskutiniame visų trijų 
(sendraugių, studentų ir moks
leivių) valdybų posėdy gruo
džio 3 nutarė ir ateinančiais 
metais ruošti Užgavėnių kau
kių balių vasario 12, šešta
dienį, St. Stanislaus Kostka 
mokyklos salėj, 61-15 Grand 
Ave., Maspethe (2 blokai nuo 
V. Atsimainymo lietuvių baž
nyčios). Gauta salė graži, tal
pina apie 400 žmonių. Užga
vėnių balius jau yra virtęs 
New Yorko ateitininkų tradi
cija. Pelnas bus skiriamas 
Kultūros Židinio statybai. Dau
giau informacijų kituose Dar
bininko numeriuose.

Danutė ir Stasys Biručiai 
švenčių proga sveikina drau
gus ir pažįstamus, vietoj kalė
dinių atvirukų skirdami 20 dol. 
Kultūros Židiniui.

Kazys ir Sofija Butkai iš 
Woodhaveno Kalėdų švenčių 
proga sveikina visus gimines 
ir draugus per spaudą. Užuot 
siuntinėję sveikinimų korte
les, Darbininkui paremti pri
siuntė 15 dol.

A. a. Jono Adomėno mir
ties 27 metinėm prisiminti 
buvo aukojamos mišios pran
ciškonų koplyčioj Brooklyne 
ir Dangun ėmimo Marijos 
bažnyčioj Centereach, L. I., 
kur gyvena velionies duktė 
Stella Lecato, užprašiusi mi
nėtas mišias. Ta proga Dar
bininkui paremti paskyrė 5 
dol. Ačiū.

A. Goeldnerienė, M. D., 
vietoj kalėdinių kortelių siun
tinėjimo, aukoja Darbininkui 
25 dol. Draugus, artimuosius 
ir pažįstamus sveikindama 
per spaudą, linki linksmų šv. 
Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų. Administracija dėkoja už 
auką.

garsiakalbius, kurie pagavo 
net gaidų skleidimą. Šie
garsiakalbiai ir padarė savo 
— kai dainavo choras, labiau
iškėlė moterų balsus. Šiaip 
garsiakalbių tonas buvo šal
tas, plieninis. Tas ypač bu
vo jaučiama, kai dainavo so
listai. Tiesa, jų balsas buvo 
kur kas stipresnis, bet — jis 
nustojo šilumos ir spalvos.

Vargiai tų garsiakalbių rei
kėjo. Salės akustika nėra 
geriausia, bet ir tokiu atve
ju choras būtų buvęs natū
ralesnis ir kartu spalvinges
nis.

Šiaip choras ir susidraus- 
minęs ir pajėgus įveikti ga
na sunkius ir komplikuotus 
kūrinius. Labai viltingai nutei
kė ir choro jaunimas. Cho
ras gali pasididžiuoti, kad 
tiek daug turi jaunimo. Ir 
choro viešnagė buvo miela 

• visiem, ir pačiam chorui, nes 
reikėjo padirbėti, o dirbant 
ir lygis auga. Miela buvo ir 
New Yorko lietuviam, kad 
štai choras ir darnus, ir 
skambus, ir drausmingas.

Gaila, kad pianiną pastatė 
nugara į publiką. Už pia
nino slėpėsi akompaniato- 
rės. Reikėjo apsukti visai 
priešingai, kad būtų atideng
tos akomponavusios mergaitės.

Pabaigai padėkoti į sceną 
užlipo Liet. Kat. Moterų Kul-
tūros Draugijos atstovė P. 
Ąžuolienė. Ji apdalijo ir gė
lėm. Po visos programos 
chorui vaišės buvo Kultūros 
Židiny. (p. j.)

REVOLIUCIJOS SAVAITĖ
PRANCIŠKONŲ SPAUSTUVĖJ

(atk^lta iš 7 psl.) 
mašina. Primetė pilną gele
žies. Skubėjo ir skubėjo.

Antradienį, gruodžio 7, įvažia
vo didžiuliai cemento maišymo 
sunkvežimiai ir tiesiai pylė ce
mentą į mašinos kapą. Geležį, 
rėmus, ratus sukaustė cemen
tas. Pylė ir pylė. Kai jo neuž
teko, atvažiavo dar kitas sunk
vežimis. Taip ir palaidojo gar
siąją Darbininko mašiną, net 
grindis sulygino.

Gruodžio 8 vienuolyne buvo 
šventa ir visur buvo tylu. Bet 
štai gruodžio 9 vėl buvo tik
ras pamišimas. Iš spaustuvės 
skubėjo nešti darbo stalus, ki
tus atsigyvenusius, pasenusius 
daiktus. Į kiemą įvažiavo nau
ji sunkvežimiai ir ant storų 
blankų nuleido naujus šių pa
talpų gyventojus — naujas ofse
tines spausdinimo mašinas.

Jas tik nuvilko į tą vietą, kur 
jos stovės, nuplėšė lentas ir 
’paliko tokias mieguistas, ap

dengtas kartonais. Gi gruodžio 
10 atėjo nauji mechanikai, at
sinešė daugybę raktų ir pra
dėjo mašinas statyti ir mon
tuoti.

Ofsetinę techniką pasitinkant

Du praėję Darbininko nu 
meriai jau yra atspausti ofseti
niu būdu. Tiesa, iš pirmo žvilgs
nio laikraštis nedaug kuo ski- 

iriasi. Stengtasi išlaikyti forma

tą, pratęsti tą patį stilių iki me
tų galo. Bet visi pastebėjo, kad 
štai iliustracijos yra kur kas 
geresnės, ryškesnės. Visi pa
stebėjo ir laužymo didesnį lais
vumą, antraščių išmarginimą.

Pereinant į naują techniką, su
sidurta su daugybę sunkumų. 
Technika dar neįprasta, dar ne
pasisavinta. Nežinia, pavyzdžiui, 
kaip atrodys atspausta. Dar nė
ra žvilgsnio, kurį įsigiji tik tik
rindamas spaudos darbus, kaip 
jie padaryti. Nebuvo ir patir
ties klijuojant surinktas skil
tis.

Bet — pamažu viskas buvo nu
galėta ir padaryta. Buvo sukli
juoti numeriai, taip kaip jie bu
vo atspausdinti. Naujos galimy
bės buvo tik paliestos, kliūtys 
tik šiaip taip įveiktos. Baigti nu
meriai buvo išvežti spausdinti 
į specialią ofseto spaustuvę,*kuri 
turi didelio formato spausdini
mo mašinas. Ir ten susidurta 
su kliūtimis, pvz., neturėjo to
kio popieriaus, ant kurm buvo 
spausdinamas Darbininkas. Vis
kas buvo tuoj pritaikyta trupu
tį mažesniam popieriui. Šį ma
žesnį popierių tegalės pastebė
ti tik palyginę su senuoju for
matu. Bet ir čia buvo įveikta. 
Taip pirmas numeris buvo iš
vežtas į paštą. Pati sunkiausia 
diena buvo praėjusi.

Tikime, kad ateitis bus švie
sesnė. Ofsetas suteikia kur kas 
daugiau galimybių pasinaudoti 
spaudos technika. Tai pasi
stengsime geriau iliustruoti, me- 
niškiau aptvarkyti, kad skaity
tojam suteiktume daugiau 
džiaugsmo.

Patiksliname. Gruodžio 9 
d. Darbininko nr. buvo nuo
trauka iš Kristaus Karaliaus 
šventės minėjimo. Ten bu
vo netiksliai parašyta Joli- 
tos Gudaitytės pavardė. Ji 
buvo pavadinta Julija Gude
lytė.

Kalėdinę mugę rengia skau
čių židinys gruodžio 19, sek
madienį, salėj po bažnyčia.

Lituanistinės mokyklos eg
lutė bus sausio 2 Liet, pilie
čių draugijos salėj.

Kun. A. Kezio, S. J., fotogra
fijos paroda bus vasario 5. Kar
tu bus rodomas ir filmas. Ren
gia skautai ir skautės.

Kalėdinių plotkelių galima 
gauti sekmadieniais po kiekvie
nų mišių salėj po bažnyčia ir 
septintos gatvės koplyčioj.

Drabužių vajus, rengtas A- 
merikos vyskupų, Bostone sėk
mingai praėjo. Iš Šv. Petro 
lietuvių parapijos išvežtos 33 
drabužių dėžės, viso apie 
2000 svarų. Drabužius supakavo 
šie žmonės: Stanislovas Saka
lauskas, Antanas Vitkauskas, 
Juozas Vaitkevičius, Elena Si- 
monavičiūtė, Ona Martus, O- 
na Kulpanienė, Ona Wisniaus- 
kienė, Ona Ulevičienė ir Ju- 
zefina Zaikienė. Vyskupijos 
Šv. Vincento draugija drabu
žius išvežė į sandėlį Brook
lyne.

Antanas ir Ona (Katilius) 
Dūmai atšventė vedybinio gy
venimo 25 metų sukaktį. Jų in
tencija buvo padėkos mišios 

, lapkričio 14 šv. Petro bažny- 
. čioj.

Jonas ir Zosė Glineckiai, il
gamečiai Darbininko skaityto
jai, atšventė 50 metų vedy
binio gyvenimo sukaktį. Padė
kos mišios buvo lapkričio 28 
Šv. Petro bažnyčioj. Dalyvavo 
jų dukra — vienuolė sesuo Eu
genija ir dvi ištekėjusios duk
ros sū savo vaikais, daug gimi
nių ir svečių. Per mišias gies
mes giedojo giminaitis kun. Val- 
kavičius.

Alfred ir Ona Washack at
šventė vedybinio gyvenimo 
25 metų sukaktį. Padėkos mi
šios buvo gruodžio 4 Šv. Pet
ro bažnyčioj.

Birutei Martinkienei padaryta 
didelė operacija. Ligonė jau 
sveiksta.


