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ADIIIACE IOTAICVTI P84. įtiktų JAV politiką Balti- neapsižiūrėjimą ir jų buvimas 
£ENI UvvCb ■ I I jos valstybių atžvilgiu”. žemėlapiuose jokiu būdu ne-

, reiškia JAV nusistatymą pakitus 
Lietuvos atžvilgiu. Klaidos atsi
randa seniesiem tarnautojam 
pasitraukiant iš tarnybos, jų 
pakaitalui nesuprantant Pabalti
jį valstybių ypatingos padėties. 
Taip pat, kartografijos skyrių 
tarnautojų sudėčiai esant su
mažintai iki minimumo, nuo
dugnūs žemėlapių patikrinimai 
■yra beveik neįmanomi. Inkor
poracijos nepripažinimo pa
stabos praleidimas dažnai į- 
fvyksta kartografam žemėlapyje 
^pritrūkstant vietos arba, kaip 
^m iš ilgamečio patyrimo gerai 

noma, jiem esant nusistačius

Ketvirtoje JAV LB tarybos se
sijoje Clevelande 1972 spalio jos žemėlapio reikalą Valstybės 
28*29 dr. Antanas Klimas su
jaudino sesijos dalyvius, pri 
statydamas dokumentinės me
džiagos iš Valstybės departa
mento leidinio “Fact Book of 
the Countries of the Worid”. 
Ištraukose iš minėto lęidinio 
1966, 1970 ir 1972 metų laidų 
negalima nepastebėti Sovietų 
Sąjungos žemėlapiuose atmainų 
Pabaltijo valstybių atžvilgiu. 
Pavyzdžiui, 1968 metų žemė
lapyje aiškiai matyti prierašas, 
kad “JAV valdžia nėra pripaži
nusi Estijos, Latvijos ir Lietu
vos inkorporacijos į Sovietų Są
jungą”. Būdinga, kad 1970 metų 
žemėlapyje minimo prierašo jau 
nėra, o 1972 metų žemėlapy 
ne tik prierašo nesama, bet 
žemėlapio kampe suminėtos vi
sos 15 Sovietų Sąjungos respub
likų, tarp jų eilės tvarka Esti
jos S.S.R., Latvijos S.S.R. ir Lie
tuvos S.S.R.

Drs Klimo atskleistas faktas 
rado atgarsio LB tarybos sesijos 
rezoliucijoje. Prezidentas Nixo- 
nas prašomas šiuo reikalu su
teikti paaiškinimų ir klaidą ati
taisyti.

JAV LB centro valdybai, sta
tuto įpareigotai LB tarybos nu-

SAVAITĖS ĮVYKIAI
Savaitės eigoje, gruodžio 24- 

31, daugiausia buvo kalbama
apie buvusio prezidento Har- 

ry S Tnunano gyvenimą ir mirtį 
gruodžio 26 (žr. skyrium);

apie Vietnamo bombardavi
mą, kuris atšauktas gruodžio 
30, prieš atnaujinant derybas 
Paryžiuje sausio 8 (žr. skyrium).

Kiti įvykiai:
Arabai ir Izraelis. Thailande 

gr. 28 keturi “Juodojo rugsėjo” 
teroristai užėmė Izraelio atsto
vybę ir už 6 įkaitus reikalavo, 
kad Izraelis paleistų 36 belais
vius arabus. Egipto atstovui tar
pininkaujant, teroristai buvo 
prikalbėti įkaitus paleisti, o 
Thailando lėktuvas teroristus 
atgabeno į Egiptą. Izraelis pa
reiškė pasitenkinimą Egipto tar
pininkavimu. “Juodojo rugsėjo” 
šalininkai pareiškė teisią tero
ristus, kad uždavinio neatliko.

Tarp Izraelio ir Syrijos po 
penkių savaičių pertraukos atsi
naujino kariniai užpuldinėjimai.

Miami apylinkėje gr. 29 va
karą nukrito į pelkes lėktuvas 
su 177 keleiviais. Teišsigelbėjo 
80.

Popįežius Paulius susirgo in- 
fluenza. Spėjama, pervargo ir 
peršalo, Bernelių mišias laiky
damas prie tanelio angos 25 
mylios nuo Romos.

Sovietų 7 žydai gr. 27 paskel
bė pareiškimą, kad paskutinėm 
savaitėm emigracines vizas gau
ti vėj pasunkėjo. Esą spalio 
mėn.,bw*0^ėH«yatų, kad page
rintų Nixono padėtį rinkimuose. 
Naujai suimti 63 Žydai.

1973 metų žmonėm Time 
žurnalas paskelbė Nixoną _ir 
Kissingerį. Gallupas paskelbė, 
kad 1972 metais populiariausia 
moteris buvo Nixonienė. Toliau 
Golda^Meir.

Skylab programai numatyta 
2.5 bil.

Gub. Wallace gr. 29 pa
skelbė 1976 metų rinkimuose 
kandidatuosiąs į prezidentus 
demokratų sąraše.

Nicaragujoje nuo žemės dre
bėjimo apytikriai žuvo 7,000.

Kultūros Židiny pirmą dieną 
po Nauju Metų pradėjo statyti 
sienas priestato, skirto spaustu
vės reikalam.

tarimus vykdyti, teko imtis akci- 

de<^ąrtamente aiškinti.
Buvo kreiptasi į Pabaltijo sky

riaus Valstybės departamente 
viršininką Edward Hurwitž, su
pažindinant jį su lietuvius į- 
skaudinančia klaida ir prašant 
sudaryti galimybę pamatyti už 
minėtą leidinį atsakingą karto
grafą, kuriam LB atstovai deta
liau padėtį galėtų nušviesti. Ne
praslinkus savaitei, E. Hurwitz 
painformavo JAV LB centro val
dybos ryšininką prie Valstybės 
departamento Algimantą Gu- 
recką, kad ėmęsis akcijos pasi- 
tarimą-konferenciją sušaukti ir 
ji įvyksianti gruodžio 14 Valsty
bės departamente.- .

Gruodžio 14 Valstybės depar- 
tamentan atsilankiusioje JAV 
LB delegacijoje buvo JAV LB 
centro valdybos vicepirminin
kas visuomeniniam reikalajn 
Algimantas S. Gečys, ryšininkas 
Algimantas P. Gureckas ir LB 
centro valdybos koordinatorius 
etniniam reikalam Washingtone 
Arvydas. Barz d ūkas, Konferen
cijoje iš valdžios pareigūnų da
lyvavo vyriausias, JAV geografas 
(U.S. Geographer) Robert D. 
Hodgson, jo štabo pareigūnas T. 
V. Mclntire ir Baltijos valsty
bių skyriaus viršininkas E. Hur- 
witz.. JAV LB centro valdybos 
vardu buvo įteiktas tokio furi-> 
nio memorandumas:

“JAV LB yra dėkinga Valsty
bės sekretoriaus pavaduotojui 
Europos reikalam p. Davies už 
mūsų organizacijos pirmininkui 
V. Volertui 1972 rugsėjo 28 d. 
atsakymą, pabrėžiantį tvirtą JAV 
nusistatymą nepripažinti smur
tu įvykdytos Lietuvos valstybės 
inkorporacijos į Sovietų Są
jungą”.

“Po šio užtikrinimo ir aiškaus 
JAV nusistatymo Lietuvos at
žvilgiu pakartojimo mes nori
me atkreipti jūsų dėmesį į aki
vaizdų nuo minimo nusistatymo 
nukrypimą paskutiniame Vals
tybės departamento “Fact 
Book . ..” leidime, o taip pat 
Vidaus ministerijos .JDepart- 
ritent of Interior) išleistame 
“National Atlas of-the U.S.A.”. 
Prie šio memorandumo prijung
tame priede mes pateikiame 
svarbias faktines klaidas šiuose 
dviejuose federalinės valdžioj 
leidiniuose. Panašių atvejų gali’ 
pasitaikyti ii) daugiau, muru 
smulkiai nesiėmus tikrinti fede- 
ralinius leidinius, kiek tai liečia 
pasireiškiančius nenuoseklu
mus ir prieštaravimus JAV tu
rimam nusistatymui Lietuvos 
atžvilgiu”.

“Du suminėti ^leidiniai bylo
ja nerimą keliantį neapdairumą, 
ar nesiorentavimą šio nusistaty
mo atžvilgiu. Besikartojąs kai 
kurių federalinės valdžios agen
tūrų nesupratimas apie Pabalti-^ 
jo valstybių tarptautinį statusą 
ir jų piliečių teisinę padėtį 
vieną kartą jau buvo priežastis 
žmogiškosios tragedijos ir tauti* 
nės gėdos, kada 1970 JAV pa
kraščių sargyba jėga Sovietam • 
grąžino lietuvį pabėgėlį Simą 
.Kudirką”.

“JAV LB maloniai prašo Vals
tybės departamentą patikrinti 
savo leidinius ir naujuose lei
dimuose padaryti prideramus 
atitaisymus, kad ateičiai būtų 
užtikrintas jų tikslumas, aišku
mas ir nuoseklumas JAV nepri
pažinimo smurtu įvykdytos Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos inkor
poracijos į Sovietų- Sąjungą po
litikos atžvilgiu. Valstybės de
partamentas taip pat yra pra
šomas talkinti federalinė m, 
valstybių ir vietovių valdžios 
agentūrom, kad jų leidiniai tftip

JAV LB memorandumo prie
de atkreiptas dėmesys į anks
čiau minėtas 1970 ir 1972 metų 
“Fact Book ..klaidas, atkrei
piant dėmesį į tai, kad 1966 
metų leidinyje Lietuvos ir Es
tijos sostinės buvo rašomos 
krašto gyventojų kalba — Vil
nius, Tallinn. 19 7 0 metų 
laidoje šių dviejų vietovių var
dai pakeisti lotynišku vertimu iš 
rusiškos rašybos — Vil’nyus, 
Tallin. Kiek tai liečia “The 
National Atlas of the U.S.A.”, 
memorandume pastebėta, kad 
JAV eksporto-importo, JAV 
diplomatinės tarnybos (Foreign Iprieš žemėlapyje dedamas žodi- 
Service) ir pasaulinis žemėla- - • 1 ” TT J----
piai rodo Lietuvą, Latviją ir Es
tiją kaip Sovietų Sąjungos teri
torijos dalis. Miestų vardai in
dekse žymimi Vilnius, Lith- 
uania (U.S.S.R.), ir t.t.

Vyr. JAV geografas R. Hodg- 
son LB atstovam užtikrino, kad 
minėti netikslumai įvykę per

Prezidentas Trumanas priima Amerikos Lietuvių Tarybos delegaciją 1946 spalio 29.
(žiūr. 3 psl.). ' ' ’

BOMBAS VĖL ATŠAUKĖ 
DERYBAS VĖL ATNAUJINO

Baltųjų Rūmų spaudos sek
retoriaus pavaduotojas G. L. 
Warren gr. 30 pranešė spaudai, 
kad, prezidento įsakymu, bom
bardavimas Vietname anapus 
20 paralelės (200 mylių nuo 
demilitarizuotos zonos) atšau
kiamas, kol dejybos bus vykdo
mos “rimtai”. Patarėjas Kissin- 
geris sausio 8 atnaujins derybas 
Paryžiuje su Š. Vietnamo atsto
vu Le Duc Tho. Technikinių 
reikalų ekspertai pasitarimus at
naujina sausio 2. Minos iš uostų 
nepašalinamos.

Naujiem metam 24 valandom 
bombardavimas sustabdytas ir 
šiapus 20 paralelės.

Amerikiečių nuostoliai
Vienuolika dienų trukęs bom

bardavimas nuostolių pridarė 
abiem pusėm. Pentagonas žinių 
neskelbia, kiek lėktuvų akcijoje 
dalyvauja, kokie bombardavimo 
vaisiai. Bet paskelbė savo nuo
stolius: Amerika neteko 26 lėk
tuvų, tarp jų 15 didžiųjų B-52. 
(Hanoi tą skaičių padidino iki 
81). Lakūnų neteko 93.

Indokinijoje nuo 1961 Ameri
ka neteko 8,500 lėktuvų už 10.5 
bil.; tarp jų 4,857 helikopterių, 
kurių vienas kaštuoja 250,000.

Hanoi tekalba tik apie savo 
nuostolius civiliniam gyvento
jam, nors buvo bombarduota 
apie 50 karinių strateginių tai
kinių.

Propaganda dėl bombardavimo
Propaganda prieš bombarda

vimą išplėtota užsieniuose ir 
namie. Buvo įjungti kai kurių

jnes pastabas. R. Hodgson esąs 
(nuomonės, kad klaidos kyla ir 
dėl to, kad paskutinis 1967 

•|metų “International Boundary 
Study” ■ laidimas (šis leidinys 
esąs lyg kartografų vadovėlis 
sienų klausimam) prieš trejus

(nukelta į 2 psl.)

valstybių ministeriai su viešais 
pareiškimais. Švedijos min. 
pirm. Palme bombardavimą pri
lygino Hitlerio žudymo stovyk
lom. Į tai atsakydamas, valsty
bės departamentas pranešė Šve
dijai, kad naujo atstovo į Wash- 
ingtoną nesiųstų, o savo charge 
d’affaires sulaikė taip pat nuo 
grįžimo į Stockholmą.

J propaganda mėginta įtraukti 
ir popiežių. Provokacijai buvo 
paleistas gandas, kad popiežius 
laišku Nixonui protestavęs. 
Vatikanas dementavo. Tada “ka
talikai liberalai” puolę popie
žių, kam jiš kalėdinėje kalboje 
neminėjo Vietnamo. Jau išva
karėse prieš Naujus metus po
piežius, nors ir sirgdamas, pa
sirodė lange ir pasmerkė bom
bardavimus.

Pačioje Amerikoje liberalų 
spauda ir televizijos uoliai re
gistravo protestus prieš bombar
davimą. Kongrese opozicija ren
gia Nixonui audrą. Iš kitos pu
sės tokis Daily News atsisakė 
dėti savame laikrašty kaip ap
mokamą skelbimą savo bend
radarbių surašytus protestus 
prieš bombardavimus. (Skelbi
mas su pinigais perduotas NY 
Times).

Protestai skelbiami kaip svei
ko proto ir moralės reikalavi
mai. Konservatyvusis W. F.
®U_į1!yAN L PoSlgr/. 30),tuos dys ”Zisusa“komptaterius7 iš

montuos aparatūrą, prižiūrės 
amerikiečių paliekamą komuni
kacijos sistemą. Nors nieko ofi
cialiai apie tai nesakoma, ta
čiau šitai yra ne kas kita, kaip 
amerikiečių pastangos padėti

protestus vertino priešingai: esą 
padoriame pasauly kiltų užsie
nio protestai, jei Amerikos pre
zidentas išduotų savo mažą są
jungininką agresoriui. Laikraš
čiu antraštės dabar rodo prie-

VYSKUPAS MASKVOS TARNYBOJE 
talikų organizacijos' vado vizitas 
ir vėlesni komentarai prisideda 
tik prie komunizmo akcijos vis 
daugiau klaidinti Italijos katali
kus.

Giovanni Bensi pastebimai 
yra susipažinęs su okupuotos 
Lietuvos padėtim. Jis labai aiš
kiai vyskupui Renzulli ir jo 
bendrakeleiviui primena, kodėl 
jie .Lietuvoj neužklausė apie 
tikėjimo , kankinių. — vysku
pų M. Reinio ir V. Borisevi- 
čiaus — likimą. Pirmasis mirė 
Vladimiro kalėjime 1963 lapkri
čio 8, o antrasis buvo sušaudy- 
tas 1947. Deja, apie juos neno
rima kalbėti ne tik Sovietų Są- * 
jungoj, bet ir pačiame Vatikane.

Toliau žurnalistas primena 
vysk. J. Steponavičiaus areštą, 
Vilniaus vyskupijos 61 kunigo 
prašymą Brežnevuis ir Kosy
ginui, kad ganytojas būtų pa
leistas, tų kunigų tolimesnį 
likimą. Vysk. RenzuHį galėjo 
pasiteirauti ir kito savo kolegos 
vyskupo V. Sladkevičiaus Ilki- 
mo — kur dingo po arešto prieš 
dešimt metų? »

Šviesdamas italus skaitytojus, 
straipsnio autorius mini kuri.'J/- 
Zdebskio, kun. P. Bubnio Kylas^y 
Vilniaus katedros pavertimą 
priešreliginiu muziejum, Bata
kių, Gaurės ir Sangrūdos baž
nyčių paslaptingą sudeginimą ir 
draudimą atstatyti. Žurnalistas 
pastebi taip pat, kad įvairūs 
susideginimai ir demonstracijos 
Lietuvoj sugebėjo atkreipti viso 
laisvojo pasaulio dėmesį. Deja, 
iškilieji “piligrimai” nesusi
prato apie tai pasiteirauti kraš
te, kur visa tai vyko.

Romos dienraštis “11 Tempo” 
1972 m. nr. 311 pirmam pusla
py per. tris skiltis straipsniui 
duoda antraštę “Vyskupas caro 
dvare”.

Žurnalistas Giovanni Bensi 
aprašo kaip Avellino diecezijos 
generalinis vikaras vyskupas 
Ferdinando Renzulli ir Italijos 
katalikiškos organizacijos (Acli) 
svarbus šulas Vittorio Vilią lan- 

_kėsi Sovietų Sąjungoj, Lietuvoj 
ir Latvijoj, ir kas iš to išėjo.

Abu iškilieji “maldininkai” 
leidosi į šią kelionę vedami 
vieno tikslo — pažinti Lietuvos 
ir Latvijos katalikų padėtį,.tikė
jimo išpažinimo laisvės galimy
bes. “Maldingos kelionės vai
sius — vyskupo pokalbis su so
vietinės agentūros Novosti pa
reigūnais. Sis pokalbis ištisai 
jau skelbtas kaip apsigynimas 

. prieš kaltinimus, kad Sovietų 
Sąjungoj varžoma tikėjimo lais
vė. Italo vyskupo svarbiausias 
teigimas: “Visa tai, ką pažinau 
ir mačiau, man leidžia preciziš
kai tvirtinti, kad Sovietų Sąjun
goj respektuojama sąžinės ir ti
kėjimo laisvė, kad krašte nėra 
jokios intoleracijos religijai”.

Straipsnio autorius pastebi, 
kad garbingieji svęčiai lankėsi 
katalikiškos Lietuvos miestuose 
Vilniuje ir Kaune, o Latvijoj, 
kur taip pat yra šiek tiek kata
likų, buvo priimti Rygoj. Kadan
gi kelionę organizavo komu
nistinė organizacija “Italia- 
URSS”, nesunku suprasti kokio- 

.se sąlygose vyko jų kelionė ir 
tyrimo galimybės. Žurnalistas 
pastebi, kad toks vyskupo ir ka- 

šingą supratimą; dėl to metas 
atkreipti dėmesį į komunistinės 
propagandos mašiną, kuri moka 
pritraukti ir kitus.
Kaltas Nixonas ar Kissingeris?

Kai kurie komentatoriai grį
žo prie Nixono ir Kissingerio 
rolės. Monitor gr. 28 parašė, 
kad Kissingerio vardas dabar 
praranda savo magišką patrauk
lumą, o apie jį buvęs sudary
tas mitas kaip apie antžmogį. 
James Rėstonas N.Y. Times 
gruodžio 31 Kissingerį ėmė 
teisinti: esą Kissingeris buvęs 
priešingas bombardavimui: Kis
singeris buvo linkęs labiau nei 
Nixonas pasirašyti sutartį. Už 
bombardavimus atsakomybę 
Rėstonas verčia Nixonui ir 
Thieu.

Civiliai vietoj 
kariškių

JAV traukia iš Vietnamo visus 
kariškius, bet jų vieta paliaubas 
paskelbus neliks tuščia — ją 
užims specialiai paruošti civi
liai, įvairiausių rūšių specialis
tai ir instruktoriai. Apie 10,000 
amerikiečių civilių patarėjų ir 
technikų jau sukomplektuoti ir 
veik visi nuvežti Vietnaman pa
reigų perimti.

Jie dirbs daugiau darbų, negu 
ikšiol dirbo kariškiai, tik neis 
rungtis su priešu kovos lauke. 
Jie mokys vietnamiečius skrai
dyti ką tik gautais lėktuvais,' val-

BRAŽINSKŲ BYLA 
VĖL ATIDĖTA

Ankaroje, Turkijoje, gruodžio 
30 turėjo vykti Bražinskų by
la, kuri buvo jau atidėta. Iš 
Turkijos pranešama, kad byla 
dabar vėl atidėta į vasario 13.

PEKINAS
IR NEPALAS

Nepalas gauna Kinijos ūkinę 
paramą? keliams tiesti ir drėki
nimo kanalams įrengti. Ikšiol 
Nepalas, uždarytas tarp Himala
jų kalnų, de facto buvo Indijos 
protektoratas. Jo nusikreipimas 
į Kiniją yra jos laimėjimas priešu..-- 
Rusiją, kuri per Indiją priartė- , "
jo prie Kinijos sienos. Dėl tos 
pat neseniai atsiradusios prie
žasties ir Nepalas pasijuto ma
žiau priklausomas nuo Indijos. 
Su Nepalo premjeru Pekine ta
rėsi ne tik premjeras Chou en- 
lai, bet ir Mao Tse-tungas.

KINIJA JR KURILAI
' Karui baigiantis, Rusija įstojo 

į karą prieš Japoniją ir ta proga 
pasigrobė kelias Kurilų salas. 
Dabar Japonija nori jas atgauti 
ir tik ta sąlyga težada pasirašyti 
su Maskva taikos sutartį. Mask
va tos sutarties labai nori ir ne
seniai buvo atsikvietusi Mask
von Japonijos užsienio reikalų 
ministerį derybų pradžiai pada
ryti. Po kelių dienų japonas grį
žo namo, nes Maskvos užsienio 
reikalų ministeris nenorėjo pra
dėti pasitarimų^ nuo Kurilų^ salų 
grąžinimo. Dabar Japonija Šioje 
byloje susilaukė paramos — Ki
nija oficialiai pareiškė, kad salos 
priklauso Japonijai ir Maskva 
turi jas grąžinti.

— Dauguma Prancūzijos ka
talikų parapijų bažnyčių ir ka
tedrų nuo 19 šmt. pabaigos tei
siškai priklauso valstybei. Viso
mis dabar naudojasi religinės 
bendruomenės, kai kur moka 
savivaldybėms mažą nuomą. 
Neseniai padarytas jų apžiūrė
jimas atidengė labai nemalonią 
tikrovę: 90 katedrų ir 200 kito
kių istorinių pastatų gali kiek
vieną dieną sudegti dėl pase
nusių elektros laidų.

i
t

organizuoti P. Vietnamo gyve
nimą karą sustabdžius.

Kkjija irgi parėmė taikos me
tui Hanojų, pasirašydama naują 
sutartį dėl karinės ir ūkinės 
pagalbos suteikimo. Hanojui tas 
turtas bus duodamas nemo
kamai.

t
i
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KAI NEGERAI — 
CIVILIAI — NE ...

YRA KALTINAMI KARIAI, 
Kai kurie Vietnamo karo kuriozai, kurie padeda 
suprasti, kodėl karas toks ilgas ir nuostolingas t*

TAUOJM RADIJO IR TCLEVIZUCB APARATUS Mtfvctus ir pSpraatui. 
PflUM pataroavimaa įdedant naujas dalis. Aptentoujtor Quoena ir apykn- 
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tat 647-06S7. Adresas: 
Mr.Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, CRendale, N.T. 11237 <2 blokai nuo 
'Vdbdhaven Blvd.).

Vietnamo karas užtruko ilgiau
nei -bet kuris kitas karas, ku- čiu reikalu: esą “neautorizuoti 
name dalyvavo -Amerika Vieni oro puolimai, įsakyti gen. John 
čia Saukia, kad vyriausybė iš D. Lavelle, prieš šiaurės Viet- 
karo pasitrauktų,. nesirūpinda- namą pereitą žiemą buvo ne tik 
ma, kas bus toliau. Tie kalba teisingi, bet būtini”.
garsiausiai, bet gal ir neišmin- Šis sprendimas, žinoma, 
tingiausiai. Kiti kalba, kad rei- _ nebuvo taip išgarsintas kaip ge
lda kantrybės, ir iš karo bus 
pasitraukta teisingu ir garbingu 
keliu. Tai vyriausybės pozicija, 
kuri, ne visada patenkina ne tik 
pirmuosius. Bet inga kilti balsai 
ir dėl priežasties, kodėl karas 
toks ^nebaigiamas. Toki balsai 
tyliausi, bet jų atsirado dabar 
ypačiai su. gen. John D. Lavelle 
istorija.
Generolo nusikaltimas

GeriTLtfeoęlle buvo VII armi
jos; Vietname" viršininkas. Metų 
vidury jis buvo pašalintas iš 
pareigų; buvo apkaltintas, kad 
peržėhgęs Baltųjų Rūmų direk
tyvas 'dėl šiaurės Vietnamo 
bombardavimo; buvo jo vardas 
valkiote valkiotas po laikraš
čius. Tada jis pats pasitraukė iš 
kariuomenės.

Jo istorija susidomėjo Kongre
sas. Jau spalio 5 žinomasis laik
raštininkas Paul Scott (The 
Wanderer) plačiai skelbė, kad 
gen. Lavelle reikalą ėmęs tirti 
senato ginkluotų pajėgų komi
tetas. Generolas buvo apklausi
nėjamas. Jis liudijo, kad pagal 
Baltųjų Rūmų direktyvas Ame
rikos lakūnai tegalėjo bombar
duoti, kai Amerikos žvalgybi
nius lėktuvus priešas ims ap
šaudyti. Amerikos žvalgyba pra
nešė ir pateikė nuotraukas, kaip 
kovo mėn. per 6-8 mylias nuo 
demilitarizuotos zonos Šiaurės 
Vietnamas telkia sovietinius 
tankus. Apie 800. Anksčiau 
to nebūdavę. Buvo aišku, 
kad tai pasiruošimas inva
zijai. Apie tai Baltieji Rūmai 
buvo painformuoti, bet iš jų 
jokios“^ rėakcijos *' nesuTatikfš?' 
Tankai tebebuvo telkiami. Gen. 
Lavelle pasidaręs išvadą, kad 
priešui turi būti žinomas drau
dimas^ Amerikos lėktuvam bom
barduoti, jei taip drąsiai ir ma
siškai tankus telkia. Generolas 
tada su kitais mėgino direkty
vas išsiaiškinti “liberaliai”, t.y. 
taip, kad galėtų tankus bombar
duoti. Ir kelis kartuse bombar
davo. Pentagone kilo aliarmas, 
ir generolas buvo atleistas . ..

Kai Scott tas informacijas ra
šė, apklausinėjimas nebuvo 
baigtas. Bet Scott atsistojo gene
rolo, ne civilinių patarėjų iš 
Baltųjų Rūmų ar Pentagono, ku
rie įsakinėja karo veiksmus, 
pusėje. Jis rašė: “Kiekvienas GI 
žino, kad turi būti kažkas bloga 
su politika, kuri leidžia sutelkti 
priešui 800 tankų ir kuri sa
vai kariuomenei draudžia imtis 
akcijos šiai grėsmei sunaikin
ti”:

Invazija tikrai buvo, ir tie tan- 
kaį buvo pagrindinis priešo 
ginklas agresijai vykdyti. .

Senato komiteto sprendimas 
nežinomas. Bet jau gruodžio 20 
trumpoje žinutėje The Chr. Sc. 
Monitor pranešė Atstovų Rūmų 
pakomisės sprendimą tuo pa-

nejolo “nusikaltimas”, nes 
Amerikoje tebėra didelio jaut
rumo, kad kariai nenustelbtų ci
vilinių asmenų valdžios .net ir 
karinių reikalų technikoje^ 
“Geros valios” padaryta žala

Dar naujesnis šis karo epizo
das, apie kurį prašneko U.S. 
News and World Report (1973 
sausio 1). Esą “žvalgybos lėk
tuvai parodė, kad šiaurės Viet
namo uostai, kurie gegužės 
mėn. buvo minuoti, spalio 23 
tebebuvo uždaryti nuo jūros. 
Bet nuo spalio 22 sustabdžius 
bombardavimą, per kelias-die
nas judėjimas iš Kinijos tris 
kartus padidėjo sausuma. Dau
giau kaip 100. vagonų ir šim
tai sunkvežimių per dieną buvo 
pastebėti su karo kroviniais ju- 
dą link Pietų Vietnamo, kur bę- 
veik visos Šiaurės Vietnamo^a- 
rinės jėgos buvo mestos į kau
tynes su Pietų Vietnamo pėsti
ninkais”.

Bombardavimą prezidentas 
Nixonas buvo sustabdęs, rody
damas “gerą valią” derybom su 
Šiaurės Vietnamu. Bet kokios 
žalos bei nuostolių pridarė 
Amerikos kariuomenei tas “ge
ros valios” gestas, prašneko ir 
N. Y. Times (gruodžio 26), duo
damas pasikalbėjimą su kari
ninku. Karininkas paaiškino: 
esą “Amerikos^Tėktuvų nuosto
liai yra didesni, negu jis ir jo 
kolegos Saigone laukė, nes 
Šiaurės Vietnamas buvo įgalin
tas atstatyti priešlėktuvinę ap
saugą per tuos du mėnesius, 
kada prezidentas Nixonas nuo 
spalio 22 įsakė sustabdyti 
veiksmus anapus 20paraIelės”,

“Geros valios” ženklą teko 
apmokėti naujais nuostoliais ir 
naujom gyvybėm — žinoma, gy
vybėm lakūnų, ne patarėjų, ku
rie buvo patarę tokiu būdu ro
dyti “gerą valią”.

Kaltinami ir nekaltinami
Minėti pora faktų buvo jau 

dr. Kissingerio, patarėjo, laikais. 
Bet tokių faktų šiame kare bū
ta ir Rostovo, McNamaros lai
kais. Jau spėta pamiršti jų su
kurta karinė politinė išmintis, 
išreikšta žodžiais: mes nenori
me laimėti.

Ta išmintis reikštų tiek pat, 
kaip pasakymas sportininkam: 
jūs bėkite lenktynėse, bet mes 
nenorime, kad jūs laimėtumėte. 
Arba gaisrininkų viršininko di
rektyva vyram, siunčiamiem 
gaisro gesinti: gesinkite, bet. 
mes nenorime, kad gaisrą užge
sintumėte . ..

Dar paskesnė buvo kita pa
tarėjų paskelbta išmintis apie 
“gradualinį” priešo spaudimą: 
spausti priešą palaipsniui stip
riau. Tai reiškė tiek pat kaip 
besimaudančiam patarimą: pilk 
ant savęs vis karštesnį ir karš

tesnį vandenį. Rezultatas besi- karą, kurio nuostoliai abiejose 
maudančiam: jo organizmas pusėse, reikia manyti, būtų bu- 
pamažu pripras prie karštė- vę mažesni, jei karas būtų grei- 
jančio vandens. Rezultatas Viėt- tas.
namui: jis prisitaikė prie spau- Kariai apkaltinti ir nubausti, 
dimo ir turėjo laiko suorgani- Bet niekas neturėjo.drąsos kal- 
zuoti pasipriešinimą. tinimo pateikti civiliniam pa-

Šio karo faktai perša išvadą: .tarėjam už jų neprotingus pa- 
Kai generolas peržengė direk-Jtamus prezidentam.

tyvas — jis kaltas. Bet jis buvo

SPARTA — Batam malintai jv. kataata radto, apalv. TV, ocmptut** 
risi, jv. btanšo rnaMnoa —- ptglauataL Pranedlrtto kuo intoroauojatės ir fir
mų autatUkua katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedrattla, 10 
Barry Dr. E. tĮorthpoct, N.T. 11721. TsL (518) 757-0065.

ANTANAS J. SAVEL6KH — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.T. 11421; teL 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9, v. iki 9 v.)

A B. BHALINB-g^UNBKAB — Laidotuvių,dtaektovta. 84-02 Janudoa Ava. 
(prie Porest P*way Sta.). Woodhaven. N.T. 11421. Suteikia gartafcaa laide 
tuyos. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. TeL 296-2244. '4 .

teisus, padėtį vertindamas ir 
mėgindamas užbėgti bent iš 
dalies už akių invazijai. Civi
liniai patarėjai, kurie sugalvojo 
direktyvas, teisūs, reika
laudami, kad jos būtų vykdo
mos. .Bet jie nebuvo teisin
gi, padėtį vertindami. Jie atsa
kingi už naujus gyvybių nuosto- 

' liūs; jie labiau atsakingi už ne
vykusiom direktyvom uždelstą

Paul Scott dėl to rašė: “Tik 
dėl šios politikos karas Viet
name- eina aštuoneri metai, 
žuvo tūkstančiai žmonių. Nėra 
abejonės, kad Vietnamo karas 
yra šio krašto istorijoje veda
mas blogiausiai — ir teisme 
turėtų atsidurti ne kariai, bet ci- 

_viliai; jiem priklauso atsako 
mybė už politiką, kuri draudžia

I nuginkluoti priešą”.

JOSEPH GAR2ZVA — GRABORIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 modendoe 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.T. 11211; EV 8-9770.

MATTHkW P. BALLA2 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Atr-con- 
dtttaned. A. J. Balton-Baltrūnaa, Licenaed Manager and Notary PubUc. 66P 
Grand St, Brooklyn, N. T. 11211; ST 2-5043.

BUVUS FUNERAL HOME, Mario Tetoeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St, Newark, NJ. 07106; teL 344-5172. ParuoUamos garUagcs 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
GROJA VYTAUTO ALSEIKOS 
PLOKŠTELE

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary PubUc. 197 Webster Avė. Cambrita 
Mus. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuoto jas. Modernia* 
koplyčia iermenims dykai Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR6-64M

RIMOS Ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas | Lietuvą. Didelis prekių pass> 
rinkimai Sąžininga* ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.T. 11421. Telef. 441-4712' 1

Tiesoje gruodžio 19 paskelb
ta nauja “konferencija” su Vy
tautu Alseika, grįžusiu į Lietu
vą. Po konferencijos buvo iš
dalintas spaudai “pilnas tekstas 
bei dokumentų rinkinys, ku
riame skelbiami Vliko protoko
lai ir instrukcijos, šios organi
zacijos veikėjų laiškai ir kita 
medžiaga. Konferencijos metu 
buvo eksponuojami originalūs 
Vliko dokumentai ir jų fotokopi- : 
jos”. :

Vytauto Alseikos pareiš- 4 
kimuose. nieko naujo šalia to,, 
kas iš -sifenč) grojama komunis- .• 
tinėje propagandoje apie Vliką l 
ir išeiviją. Kaip su išeivijos:

stoja raudoną rašalą. Ačiū už 
raktą, kaip reikia suprasti ir ki
tus pareiškimus, jo vardu įkal
bėtus į bolševikinės propagan
dos plokštelę.

JUOZO ANDRU6IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų Ir k. Namų peudavimas, apdraudos, Income Tax užpi) 
dyma*, Mutual Funds—pinigų tnvestadjoe. Kasdien nuo 9 firi 8 vaL; leits 
mantai* iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė,, Woodhaven ĘLT. ,14421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Wlnter'<Mirden Tavem. 1883 Madlsan St 
Ridgewood, N.T. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai Dietūs. Pirmos MUes lietuvilkas maistas prie! 
narna kaina

DEPARTAMENTAS
ŽADĖJO
(atkelta iš 1 psl.)
metus yra išsibaigęs, ir naujieji 
kartografai jo neturi. Jis, kaip 
vyriausias geografas, dės pa
stangas 1973 šį leidinį išleisti 
nauja, pataisyta laida, JAV nusi
statymą Pabaltijo valstybių at
žvilgiu specialiai pabrėžiant, 

■f Taip pat savo ruožtu jis parašy- 
faktais elgiasi, iliustruoja prel. s,!>s la,škus valdž’OS įstaigom, 
M. Krupavičiaus sparnuotas žo- ažsiimančiom žemėlapių leidi- 
disr eaų-jis dėtųsi ir su vetarnZ "H •, Defense Mappmg 
lad te&ėduotų :Uėt(iv^WF^genc>'’ Central Intelligeuce 
bo&S®U nagų. Bet tuos Dept °f Intenor -
džius nepatogu skelbti bolševi
kinėje spaudoje, tai Krupavi-| 
čiaus žodžiai pakeisti į: “dėtų- , 
si ir su velniu, jei šis padėtų « 
sugrąžinti prieškarinę santvarką 
Lietuvoje”. Tai jau ne ‘Krupavi- ’ 
čiaus žodžiai — tai bolševikų 
žodžiai, įsprausti į Alseikos ■ 
lūpas, irprimetami Krupavičiui.

Vytautas Alseika sakos daug Į 
aplankęs kaimų. Kaimo dabartį- | 
nį gyvenimą vaizduoja: “Tary- J 
bų Lietuvos kaimas yra turtin- i 
gas, žmonės turi gerą uždarbį, L 
daug pinigų, perka visokias ma
šinas, tame tarpe ir automobi- : 
liūs ...”

Tuos Alseikos žodžius skaity
damas, prisimeni dviejų drau
gų susitarimą: vienas vyko į 
Maskvą ir pasižadėjo: jei gyve
nimas bus geras, tai jį girs ir 
rašys juodu rašalu; jei Ijįpjįtf, 
tai jį girs, bet rašys~'r3pęj|mu 
rašalu. Po kurio laiko atėjo laiš
kas iš Maskvos. Visą gyvenimą 
draugas giria, rašo juodu rašalu, 
bet pabaigoje priduria: visko čia 
yra, visko gavau, tik negalėjau 
gauti raudono rašalo.

Tas Alseikos kaimas su auto- 
'’mobiliais, gerais uždarbiais at

Geological Survey Section, 
Army Map Service — ir jų va
dovus . instruktuosiąs žemė
lapiuose dėti Pabaltijo valsty
bių inkorporacijos nepripaži
nimo tekstą.

LB atstovam buvęs parodytas 
didžiausiu tiražu leidžiamas fe
deralinės valdžios žemėlapis, 
“Foreign Service Post Map”, 
kuris yra visose JAV diploma
tinėse įstaigose. Atkreiptas 
dėmesys, kad šis žemėlapis in
korporacijos nepripažinimo pa
stabą turi.

Konferencija truko pusantros 
valandos ir vyko ypač malonia 
bei draugiška, nuotaika. Jos me
tu, bevartant vieną žemėlapį, 
akis užkliuvo už oficialiuose 
JAV žemėlapiuose žymimos 
1937 metų Lenkijos — Sovietų 
Sąjungos sienos, pagal kurią 
Vilniaus kraštas tebe rodomas 
Lenkijos teritorijoje. A. Gurec- 
kas pažymėjo, kad šiuo reikalu 
Valstybės departamento 
klystama, nes 1945 metų Len
kijos — Sovietų Sąjungos sutar
tum, Lenkija yra atsisakiusi pre
tenzijų į šias žemes. Pasiūly- 
ta Valstybės departamentui šį 
faktą aptarti su savo tarptauti
nės teisės žinovais.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pdkyliams tortaL 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.T. 11368. Tslef. 779-5156 

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 VVilloughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

S AG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhave», N.Y. 11421. 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. BrOoldyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms* 
ir pobūviams. Pristatom j namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We takė 
aŪ orders speclal price for Mfeddings and Parties. Home-made BolognaJ

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOOOS CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžla^o^. kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
šalikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite! (

MARIO’S AUTO INSPEC11ON SERVICE. Complete Auto Inspection, 
Minor Repairs & Adjustnients. While you Wait. Ali Parts. Ali Work. Mario’s 
Auto Inspection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”.

Philadelphijos Vilties^horistai Sv. Andriejaus parapijos klebonijoje prieš repeticiją. Nuotr. v. Salino

Po konferencijos turėtame 
trumpame pokalbyje su E. Hur- 
witz LB centro valdybos vice- 
pirm. A. Gečys apgailestavo, 
kad Vasario 16 proga Lietuvos 
atstovui siunčiami Valstybės 
sekretoriaus tradiciniai sveiki
nimai rodo vis mažiau aišku
mo Lietuvos nepriklausomybės 
klausimu. E. Hurwitz papra
šytas į LB pastabą atkreipti at
sakingų pareigūnų dėmėsį.

LB delegacija mandagumo 
vizitą padarė Ilgmar Heineru, 
atsakingam už Valstybės depar
tamento ryšių palaikymą su 
amerikiečių visuomenės orga
nizacijomis. Pasitarta bendrai
siais tautinių grupių klausimais 
ir gautas pakvietimas LB atsto
vam dalyvauti rajoninėse Vals
tybės departamento konferenci
jose, 1973 pradžioje įvyksiančio
se Daytone, Nashville, New 
Orleans, Grand Rapids ir Nor- 
man, Oklahoma.

A. Gč.
(JAV LB CV Inform.)

• y

X Lietuviškam rajone — 
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE 

Alice’s Florist Shap 
107-Oi Jamaica Ava. Richmond HHL N. Y.
-------— Gėlės įvairiom progom —------

Maloniai kviečiame Acaiminystėje gyvenančius tautiečius
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 • 9527; va- ■ 
kare: 835-4149. Čia rašitę nuošrr&ų lietuvišką paJiamąvlmą.

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patornaujama visuose 
kelionių relkaluOM: 
LBKTUVAI 
VTE6BUČTAT 
LAIVAI (Cruioeni 
,AUTOBUSAIS {domių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ek akurat niaia bUietate)
GRUPĖMS
JAUNIMUI
6EIMOM3
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Taika ir Niekšybė
Sausio 1 dieną popiežius Pau

lius VI skyrė maldai už Taiką ...
Tai reiškia sugyvenimą tarp 

šeimos narių; sugyvenimą tarp 
tautų, valstybių, rasių, klasių, 
visuomeninių grupių.

Taika suklesti, kai vienas ki
tam pripažįsta lygią teisę gy
venti.

Taikos nėra ir negali būti, 
kur tos lygios teisės nėra; kur 
yra socialinė neteisybė — vie
nas sluoksnis kraują sau turtą, 
išnaudodamas kitus. Nėra Tai
kos ten, kur yra tautinė, valsty
binė neteisybė — kur valstybė 
yra pavergusi kitą, ją išnaudo
ja ekonomiškai, žudo jos tautinę 
kultūrą, naikina fiziškai.

Taikos pagrindus skelbė ka
lėdiniai angelų žodžiai: ramy
bė Geros Valios žmonėm. Vadi
nas, Taika tegalima tarp tų, 
kurie yra "geros valios”, kurie 
yra pasiryžę savo santykius su 
kitais tvarkyti abipusės lygybės, 
teisingumo, teisės ir karitatyvi- 
nės meilės dėsniais.

Popiežius kalbėdamas apie 
Taiką, visuomet sieja Taiką su 
Teisingumu, nes ne Taika gim
do Teisingumą, bet Taika gema 
iš Teisingumo. Taika yra vykdo
mo Teisingumo išdava, padari
nys.

Solovjovo — Maceinos žo
džiais tariant, tokia taika yra ne 
Kristaus, bet Antikristo taika. 
Bet už tokią, tajįjką tiek daug 
dabar balsų spaudoje, televizi
joje.

Metai .pradedami tarptau
tinėje plotmėje dideliu tolimu 
nuo Pauliaus skelbtos Taikos ir 
dideliu posūkiu į Antikristo Tai
ką, kuri yra Niekšybė.

Prekyba ir žmogus

Cituojantieji "popiežiaus žo
džius už Taiką dažnai betgi 
nutyli tą antrąjį popiežiaus žodį 
— Teisingumą. Nutyli, nes jis 
jiem nepriimtinas; nes jie Tai
ką kitaip supranta.

Taika jiem ne vykdomo Tei
singumo padarinys, bet jėgos, 
smurto įvykdytas vaisius. Taika 
jiem yra tyla, kai smurto pri
spaustas žmogus ar tauta, vals
tybė nebepajėgia kelti pasiprie
šinimo balso.
.^Taika jiem ne kelias į švie

są visiem, bet esamos sau pato
gios padėties įamžinimas.

Tokia Taika yra svetima tai, 
už kurią popiežius Paulius ragi
no siųsti maldas Naujų Metų 
dieną.

Spalio 18 Amerika pasirašė 
prekybos sutartį su Sovietais. 
Sutartis numato aiškią naudą 
Sovietam ir tik naudos galimy
bės Amerikai.

Senato 76 nariai pasisakė, 
kad, sutartį tvirtinant, didžiau
sio palankumo principą Ameri
ka tegalėtų taikyti tik tada, jei 
Sovietai pagerbtų žmogaus, tei
sę emigruoti, atsisakydami nuo 
specialių mokesčių žydam inte
lektualam.

Senatorių pažiūra teisinga ir 
humaniška. Tačiau, kodėl ji tik 
dalinė? Kodėl minima tik emi
gravimo teisė? Kodėl nepra- 
plėsti tos pažiūros iki pareiški
mo, kad didžiausio palankumo 
principas bus taikomas Sovietų 
Sąjungai, jei ji vykdys įsipa
reigojimus, surašytus Žmogaus 
pagrindinių^^eisių ■ deklara
cijoje?

Vadinamoji didžioji spauda 
apie tai tyli, nors ji netylėjo 
dėl Graikijos — reikalavo, kad 
Amerika nutrauktų paramą kaip 
tik dėl tų Žmogaus teisių ne
vykdymo. Ir Amerikos vy
riausybė buvo kuriam laikui 
nutraukusi.

Jei ta spauda vartoja dvejopus 
matus, visų kitų teisė ir parei
ga netylėti ir prašyti senatorius, 
kad savo pareiškimą prie preky
bos sutarties tvirtinimo jie pra
plėstų.

Tai vienas iš pirmųjų darbų, 
susirenkant naujam Kongresui 
sausio 3 dieną.

Sao Paulo, Brazilijoje, lapkri
čio 12 buvo surengtos specia
lios pamaldos ir protesto de
monstracijos, prisimenant ko
munistų persekiojamą ir nutil
dytą Bažnyčią. Iškilmes rengė 
brazilų draugija, • kuri rūpinasi 
apginti tradicijas, šeimas ifnuo- 
savybes. Draugija visur žinoma 
sutrumpintais inicialais — TFP.

Pasirinko lapkričio 12, nes 
tuo metu Maskvoje buvo spalio 
revoliucijos paradai — riedėjo 
tankai, buvo* vežamos raketos. 
Demonstrantai šaukė už ne
galinčius šaukti, šaukė už. krikš
čionius brolius, -esančius už 
geležinės ir bambuko uždan
gų. Demonstrantai taip pat. no- 

• rėjo paminti visam Vakarų pa
sauliui, kad šiais moderniais lai
kais dar tebėra katakombos — 
tebėra persekiojamas tikėjimas 
ir varžoma žmogaus sąžinės 
laisvė. ’ _

Iškilmės prasidėjo pamal
domis Sao Paulo katedroje. Mi
šios buvo ukrainietiško ritualo. 
Giedojo ukrainiečių choras tra
dicines giesmes ir himnus.

Tuoj po mišių buvo prisimin
tas ir pagerbtas Lietuvos jauni
mas, kuris Kauno gatvėse šaukė 
laisvės tautai ir laisvės perse
kiojamam žmogui, ^.ietuvių 
Katalikų Bendruomenės choras 
sugiedojo giesmę į Aušros Vartų 
Mariją. Grojo kariškas orkest
ras.

Paskui visi susirinko į aikštę 
prie katedros. Ten portugalai 
ūkininkai atnešė Fatimos Mari
jos statulą. Kalbėtojas priminė 
Fatimos Marijos pranašystę: jei 
žmonės nepasitaisys, rusiškas 
komunizmas išplis pasaulyje.

BRAZILIJOJE SU DIDELĖM 
IŠKILMĖM PRISIMINTA TYLIOJI 
BAŽNYČIA
Prof. Plinio Correa de Qli- kardinolų Mindszėnty ir Slipyj Lietuvių šiose iškilmėse, be 

veria, TFP draugijos pirminiu- * portretai. Jie išreiškė visą Ty- choro, dar dalyvavo Ž^yičio at
kas, pasakė kalbą, nurodė, koks 1*4)4 Bažnyčią. 'stovai ir maža grupelė žmonių,
yra žiaurus komunizmas, atė- Tada prasidėjo paradas. Viso ■" Kitą dieną ta pati organizaci- 
męs žmogaus laisvę. Priminė ir dalyvavo 24 pavergtos tautos su ja pasikvietė tautinės Kinijos 

ambasadorių dr. Fu Sung-chu, 
kuris kalbėjo apię savo kraštą, 
apie žmonių pasipriešinimą ko
munizmui. Kalbą baigė paža
dais, kad kiniečiai kovos iki ga
lutinės pergalės.

Susirinkę entuziastingai plojo 
ir ambasadorių pagerbė atsisto
jimu. — m.

tai, kad komunistai klasta ir ap
gaule plečia visam pasaulyje 
savo terorą. Ir jų pavojus dabar 
yra sustiprėjęs.

Jo kalba buvo baigta jaunimo 
šokiais: Kryžiaus pergalė! Bra
zilija taip, komunizmas ne!

Tarp daugybės vėliavų buvo

savo tautiniais drabužiais ir vė
liavomis ir daugybė Brazilijos 
jaunimo. Už dviejų mylių para
das baigėsi pne Nekalto Prasi
dėjimo šventovės. Čia vyskupas 
Castro Mayer palaimino Nu
sirinkusius ir meldė, kad visam 
pasaulyje būtų nugalėtas ko
munizmas.

a

KONGRESAS BRA
PENKTAS PIET RIKOS LIETUVIŲ 

JOJ 22, bus jaunimo stovykla ir stu
dijų savaitė.

Reikia pastebėti, kad kongre-' 
sas bus savaitė prieš garsųjį 
Rio de Janeiro karnavalą. Kong
reso dalyviai galės pasinaudoti 
proga ir jį pamatyti. Tuo metu 
bus vasaros metas, puikios gali
mybės pasimaudyti visiem ža
vingame pajūryje.

Kongresą ruošia visos Brazili- 
Pakviesti yra Vliko, Balfo, joslietuvių organizacijos ir iš 

’Liet. Bendruomenės, Alto pir
mininkai. Lietuviai vyskupai 
dėl tuo pačiu metu vykstančio 
Australijoj tarptautinio eucharis
tinio kongreso negalės daly
vauti. Iš Romos atvyks prel. L.
Tulaba.

Prieš kongresą, vasario 15-

1973 vasario 22-25 vyks penk- Laukiama nemaža svečių iš 
tas P. Amerikos lietuvių kongre- Amerikos ir Kanados. Pirmoji, 
sas, kuris prieš dvejus metus tu- patvirtinusi savo dalyvavimą, 
rjėjo įvykti Urugvajuj. Tačiaų^^yra solistė Prudencija Bičkienė. 
dėl krašto politinio nepastovu
mo ir ekonominių sunkumų 
Urugvajaus lietuviai negalėjo 
kongreso organizuoti. Paskuti
nis kongresas buvo Argentinos 
sostinėj, Buenos Aires 1967.

Kongresu susidomėjimas yra 
didelis. Ypač gausiai ruošiasi 
dalyvauti artimiausi kaimynai 
— Argentinoj ir Urugvajuj gy
venantieji lietuviai. Savo atsto
vus yra pasižadėję atsiųsti Ve- 
nezuelos ir Kolumbijos lietu
viai.

Laukiama nemaža svečių iš

patvirtinusi savo dalyvavimą, 
-yra soliste rruueiicija divmcuC. 

Iš Chicagos, dr. L. Kriaučeliūy 
nui globojant, dalyvaus kongre
so programoj tautinių šokių an
samblis “Grandis”. \_

Sao Paulo, Brazilijoje, lapkričio 12 buvo surengtos demonstracijos už Tyliąją Bažnyčią. 
Prie katedros laiptų po pamaldų kariuomenės atstovai, Kinijos atstovas, vyskupas Castro 
Mayer, Sao Paulo gubernatoriaus atstovas (su ūsais).

visuomenės pakviesti veikė
jai. Kongreso organizacinio 
komiteto prezidiuman, Įjūris ko
ordinuoja kongreso darbus, įei
na: prel. P. Ragažinskas — pir
mininkas, Jonas Bagdžiūnas ir 
kun. Pranas Gavėnas — vicepir
mininkai, inž. Alg. Idikas — 
sekretorius.

Kongreso paruošiamieji dar
bai vyksta komisijose. Ypač 
daug dirba finansų komisija, 
kuriai pirmininkauja Jonas Va
lavičius. Komitetas ir sekcijos 
dirba darniai, visuomenė kong
reso organizatorių darbus re
mia.

Norintieji gauti informacijų 
prašomi rašyti adresu: caila 
postai 4118, Sao Paulo, Brasil.,

dorybės: greitas sprendimas ir 
drąsa sprendimus vykdyti.

SI HARRY S TRUMANAS
33 PREZIDENTAS

Ką jis davė Europai, Azijai, lietuviam —
. - Gruodžio 26 dieną, išgyvenęs 
88 metus, mirė 33-sis JAV pre
zidentas Harry S Trumanas. 
Miręs iškilo spaudos vertini
muose didesnis ir kaip žmogus 
ir kaip prezidentas, negu apie 
jį buvo pasakoma, kol buvo gy
vas.

Tik pradėjęs prezidento pa
reigas, jis išdrįso radikaliu bū
du baigti karą su Japonija — 
įsakydamas numesti atomines 
bombas į 
saki.

Jis taip 
vairą kita 
dentas Rooseveltas. Rooseveltas 
Teherane, Jaltoje didelėm nuo
laidom tenkino Stalino norus, 
svajodamas net Staliną “atver- 
siąs”, Trumanas kitaip suprato 
santykius su Rusijos imperialis
tais: "Jėga tėra vienintelis da
lykas, kurį supranta rusai”. Tik 
perėmęs prezidento pareigas, 
su Molotovu kalbėjosi tokiais 
žodžiais, kad Molotovas jam sa
kė: taip su juo dar niekas gy
venime nekalbėjęs. Į tai Truma
nas vėl: "Vykdykit savo sutar
tis, tai su jumis niekas taip ir 
nekalbės”.

Hiroshimą ir Naga-

pat išdrįso pasukti 
kryptimi nei prezi-

Dabar imta kalbėti apie jo 
nuoširdumą, tiesumą, paprastu
mą, kuklumą. Prisiminta, kad jis 
buvo kalbėjęs apie įžymiuosius 
ir neįžymiuosius prezidentus ir 
tavęs prie įžymiųjų neskyrė.

Prezidento pareigom jis ne

buvo paruoštas, nes, ir vicepre
zidentas būdamas, buvo laiko
mas atokiai nuo Baltųjų Rūmų 
paslapčių. Net perėmus prezi
dento pareigas po Roosevelto 
mirties (1945.4.12), tik po poros 
savaičių patyrė apie rengiamą 
atominę bombą. Tačiau praleis
ti 10 metų senate (1944-1954) 
— tie, kaip jis sakė, laimingiau
si jo gyvenimo metai davė 
jam patirties ir sutiprino svei
ką nuovoką apie, valstybinius 
reikalus. Iš to, kaip jis tvarkė 
valstybės reikalus, dabar jam 
priskiriamos dvi neabejotinos

Rooseveltas buvo atkėlęs var
tus komunistinės Rusijos eks
pansijai į Europą. Trumanas
1947 ultimatumu apsaugojo nuo 
tos ekspansijos Persiją, parama 
apsaugojo Turkiją ir Graikiją; 
vadinamu Marshallo planu įpy
lė į vakarų Europą 12 bilijonų 
ir išgelbėjo nuo ekonominio ir 
politinio sugriuvimo; sovietinei 
agresijai atremti sukurdino At
lanto sąjungą — NATO. Kai
1948 Sovietai blokavo Berlyną; 
Trumanas pasipriešino "oro til
tu". Europą Trumanas apgynė

specialią komisiją Lietuvos 
padėčiai ištirti ir, be to, kad 
Jungtinės Valstybės nedarytų 
taikos ir jos nepripažintų, jei 
Lietuva ir kitos mažos tautos 
nebus išlaisvintos. J paskutini 
delegacijos prašymą preziden

tas atsiliepė palankiai” (117 p.)

ir pastatė ant kojų.
Azijoje Trumano linija nebu

vo tokia tiesi. Nutraukdamas pa
ramą Chiangkaishekui, Tru
manas 1948 atidavė Kiniją ko
munistam (gen. Marshallo pa
tartas). Bet 1950 jau pasiprieši
no Korėjos komunistų invazijai 
į pietus, nepasitikėdamas, kad Trečiu kartu Trumanas po kai- 
komunistai paklausytų J. Tautų 
pasmerkimo, nes “jie nekreips > 
jokio dėmesio į Jungtines Tau
tas”, argumentavo Trumanas. 
Tačiau ir vėl linija lūžo — at
šaukdamas MacArthurą, paliko 
Azijoje atvirą žaizdą, ant kurios 
paskiau Eisenhoweris uždės 
pleistrą, bet iš kurios ims verž
tis komunistinės subversijos ir 
Agresijos pūliai kitoje vietoje — 
Vietname.’’, » ■»-«7; ir*- i

Mūsų Enciklopedija apie 
Trumano santykius su lietuvių 
reikalais nieko ■ nesako. Bet už 
tat gražiai juos nušviečia L. Ši
mutis savo knygoje “Amerikos 
Lietuvių Taryba” (102,115-117, 
153 p.).

Trumanas buvo vienintelis 
toks prieinamas prezidentas, 
per savo 7 prezidentavimo me
tus priėmęs Amerikos Lietuvių 
Tarybos delegaciją tris kartus. 
Pirmu kartu, 1946 spalio 29, laimėti karo he: 
Trumanas žadėjo palankiai 
svarstyti lietuvių tremtinių šal
pos reikalą — tik šalpos, poli
tinio klausimo vengdamas. Ant
ru kartu, 1948 rugsėjo 16, dele
gacija prašė, kad JAV atstovas J. 
Tautose "reikalautų JT sudaryti

bds apie tautų išlaisvinimą, pri
rėmė 1952 vasario 15. Tai buvo 

lietuviam simbolinė diena. Bet 
tais pačiais metais Trumanas at
sisakė būti kandidatu į 
zidentus.

Pridėti dar reikia, kad 
mano laikais 1951 vasario 16 
dieną pirmu kartu Amerikos 
Balsas prabilo lietuviškai. Ne
trukus prabilo ir iš Muencheno. 
Lietuvoje susilaukė tai didelio 
atgarsio, ir 1952 Trumanui bu
vo įteikta dovana iŠ Lietuvos 
— gintarinis laivelis, kaip padė
ka už transliacijas.

Pridėti dar galima, kad T ro
mano laikais susiorganizavo ir 
buvo vyriausybės remiami pa- 

' vergtų tautų tautiniai komitetai..

pre-

Tru-

Trumuno atsisakymas būti 
kandidatu į prezidentus padėjo 

jui” Eisen- 
howeriui, kuris rinkimuose no
rėjo pralenkti Trumano^ anti
komunistinę liniją. Skelbė šūkį 
"Liberation"; trumpai buvn pa
leistas siūlymas net atsisakyti 
nuo Jaltos sutarčių. Bet jau 1955 
į prez. Eisenhowerio politi-

— Gruodžio 3 Lietuvių Ka
talikų Bendruomenės’ choras 
minėjo 35 metų veiklos sukaktį.

— Persiorganizavo Liet. Kftt. 
Bendruomenė ir pakeitė įstatus, 
prisitaikydama prie valdžios 
reikalavimų. Pirmininku išrink
tas prel. Al. Arminas.

Liet. Kat. Bendruomenė yra 
savininkė ir Šv. Juozapo para
pijos nuosavybės. Kai čia atvy
ko lietuviai saleziečiai, jų virši
ninkai reikalavo vietos kurijoje, 
kad su jais sudarytų perleidi
mo aktus. Kurija to padaryti ne
galėjo, nes nuosavybė — ne 
kurijos. Lietuviam saleziečiam, 
perleisti negalima, nes jie netu
ri savo provincijos, priklauso 
vietinei brazilų provincijai.

Lietuviai katalikai yra pasiry
žę daryti visa ir apsaugoti savo 
teises. Gaila, kad dabartinis kle
bonas kun. M. Gaidys yra ne
palankiai nusistatęs lietuvių at
žvilgiu. Iš karto jis norėjo siau
rinti lietuviškas tradicines pa
maldas, ir lietuviai buvo pri
versti reaguoti.

PTJL

— Čilėje, Santjago tarptauti
nėj parodoj 1972 dalyvavo ir 
Sovietų Sąjunga. Jos paviljone 
buvo išstatyti ir okupuotos Lie
tuvos pramonės gaminiai: labai 
tikslios staklės, kopijavimo ir 
dauginimo aparatai, elektri
nės skaičiavimo mašinos, elekt
ros varikliai, televizoriai, mag
netofonai, šaldytuvai. Be to, 
šiek tiek maisto produktų, bal
dų, kilimų ir dailės kūrinių. 
Netrūko ir propagandinės lite
ratūros bei nepriklausomos Lie
tuvos niekinimo. Visą tą parodą 
suprojektavęs Vilniaus "Dailės” " 
kombinatas, vadovaujamas dai
lininko Vlado Vizgirdos. Buvo 
ir “Lietuvos diena”. Jos metu 
koncertavo žymūs Lietuvos ar
tistai — V. Noreika, N. Ambra
zaitytė, Noreikienė ’ ir an
samblio "Lietuva” artistai. (E)

ką nusileido “Ženevos dvasia”, 
koegzistencija, kuri buvo yvetb 
ma Trumanui.
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JUOZO GAUBO 
“DAINOS
IR GIESMĖS” .

Be abejonės, nėra blogas da
lykas, kai dar atsiranda žmonių, 
kurie prisimena savo mirusius. 
Tokiu geni' darbu paskutiniu 
metu pasireiškė. Valerija Bar 
mienė, pati dainininkė ir skautų 
veikėja, pasirūpindama, kad 
būtų išleisdintos muz. Juozo 
Gaubo “Dainos ir giesmės, 
nors ir negausi atranka jo muzi
kinių kompozicijų. /

Muzikas Juozas Gaubas gimė 
1879, vadinasi, jis yra mūsų 
vyresniosios kartos komposi-' 
torius. Baigęs Maskvos Filhar
monijos Muziko  ̂mokyklą 1910 
laisvo menininko laipsniu, kurį 
laiką jis dirbo Rusijoje; I-jo pa
saulinio karo metu buvo mobi
lizuotas, dalyvavo kautynėse, 
du kartus buvo sužeistas, iš ka
riuomenės atleistas štabo kapi
tono laipsny. 1920 grįžo į ne
priklausomą Lietuvą, netrukus 
čia įsijungė į muzikinę veiklą 
—. vargonininkavo, vadovavo/ 
choram, dėstė muziką gimnazč 
jose. Ryškesni jo darbų pėdsa
kai liko Klaipėdos muzikos kon
servatorijoje, kur jis dėstė teo
rinės muzikos disciplinas, in- 
spektoriavo ir dirigavo studentų 
orkestrui. Į JAV atvyko 1950, 
beveik visą laiką gyveno Barmų 
šeimoje Bostone ir Los Angeles 
(p. Barmienė yra jo podukra), 
dėl senyvo amžiaus šiame kraš
te į aktyvesnę muzikinę veiklą 
neįsijungė.

Muzikas J. Gaubas mirė 1962*. 
tad dabar išleistos jo Dainos ir 
giesmės yra lyg ir paminklas jo 

mirties dešimtmečiui paminėti. 
Į rinkinį pateko tik negausus 
kiekis (iš viso jis yra palikęs 
daugiau negu 200 įvairaus po
būdžio muzikos kūrinių) jo at
rinktų ir būdingesnių darbų: 
24 dainos ir giesmės solistam, 
mišriam ir vaikų choram. Rin
kinį suredagavo, kai kurių kū
rinėlių akompanimentus parašė 
komp. Bruno Markaitis, S. J. 
Gaidų įgraviravimu ir ' spaus
dinimo priežiūra rūpinosi muzi
kas J. Zdanius, o viršelį ir ti
tulinį puslapį darė M. Biržiškai- 
tė-Žymantienė. Leidinio mece
natas — velionio muziko-krikš- 
tasūnis Vytautas Paškąuskas, iki 
šiol tebegyvenąs Vokietijoje.

Leidinio redaktorius komp. 
B. Markaitis, parašęs ir J. Gau
bo kūrinių apibūdinimą, taip 
kalba apie velionio darbus: “Ne
žiūrint esminio kūrinių papras
tumo, juose yra gražaus melo
dingumo, šiltos nuotaikos, gai
vaus skambumo. Pavyzdžiais 
galėtų būti “Žalioj girelėj”, ku
rią jungtinis 3000 dainininkų 
choras atliko 1939 metiį pasau
linėje parodoje New Yorke, ir 
"Augo kalnely”. Abi dainos ran
damos 1938 metų dainų šventės 
repertuaruose. Į lietuvių chori
nės literatūros chrestomatiją 
(Vilnius 1963) įtraukta “Žalioj 
girelėj” ir “Mano rūtos”. Iš 
giesmių nuostabiai gražus mo
tetas “Exaltabo te, D o m i i 
ne”, kurį dažniau turėtume gir
dėti mūsų bažnyčiose. Minėti
na “Sveika Marija”, tiek solo, 
tiek chorui. Čia nuoširdus pa
prastumas, apvilktas dailios me
lodijos rūbu, dvelkia giliu mal
dingumu”.

Kol buvo gyvas, muz. J. Gau
bas savo kūrinių populiarinimu 
ir išleidimu mažai tesirūpino, 
tad jo dainos ir giesmės kurį 
laiką iš mūsų chorų ir solistų 
repertuaro buvo beveik pradin- 

~gu5k»ą. Dabar išleisdintas jo 
kompozicijų rinkinys, tos pa
prastos, bet melodingos J. Gau
bo dainos ir giesmės, jau vėl 
turi galimybių grįžti į mūsų 
bažnyčias ir koncertų sales.

Juozas Gaubas: “Dainos ir 
giesmės” — kompozicijos solo, 
mišriam ir vaikų chorams, baž
nytinės giesmės; mecenatas Vy
tautas P alkaus kas; spaudė Ho- 
well Printers, Hot Springs, Ar- 
kansas; leidinys datuotas 1972 
m., kaina nepažymėta.)

St. S.

Juozas Gaubas

VILTIES CHORO PLOKŠTELĘ

PASITINKANT
Mūsų sąlygose plokštelės iš

leidžiamos ne taip jau lengvai: 
rinka jom nedidelė, o pasi
rengimo rūpestis ir išleidimo 
kaštai nemaži. Todėl tik dalis 
mūsų geresnių chorų, iškilesnių 
solistų bei žinomesnių instru
mentalistų ryžtasi užsirekor- 
duoti plokštelėse.

Per Vatikano radiją
1972 pradžioje Philadelphijos 

lietuvių Vilties choras, Vatikano 
radijo lietuviškų transliacijų va
dovybės paprašytas, įgiedojo į 
plokštelę pluoštą religinių gies
mių. Rezultatai buvo ’ malonūs’:' 
įrekordavimas pasisekė, choras 
skamba gerai, giesmės girdimos 
okupuotoje Lietuvoje. Iš Lie
tuvos atėjo net dviejuose laiš
kuose išreikšta padėka už gražų Administracinius 
giedojimą.

Nors Vilties choras jau seno
kai puoselėjo mintį iš savo turi
mo repertuaro geriau skamban
čias dainas įrekorduoti į plokš
telę, bet po sėkmingo religinių 
giesmių įrekordavimo buvo aiš
kiai apsispręsta nebeatidėlioti 
dainų įrašymo. Ir štai Philadel- 
phįįos lietuvių Vilties choro 
dainų plokštelė “Oi, toli, to
li ...” jau yra rinkoje ir jau pla
tinama lietuvių kolonijose.

Choro pradžia
Philadelphijos lietuvių Vil

ties choras savo veiklą pradėjo 
1950. Tada Vytautas Macijaus- 
kas-Matonis buvo tik ką suor
ganizavęs iš ką tik atvykusių 
vadinamųjų “dypukų” chorą. Iš 
jo atskilo Leono Kaulinio vado
vaujamas vyrų oktetas, užsi
angažuodamas stipresniam dai
nos polėkiui, o netrukus atski
lo ir moterų oktetas, kurie abu 
susijungę davė pradžią dabarti
niam, jau sulaukusiam 22 metų 
amžiaus, Vilties chorui.

Tuo metu Philadelphijoje dar 
veikė senosios lietuvių ateivijos 
Dainos vardo choras, kuris savo 
40 metų egzistenciją baigė 
1955. Šalia jo primityvaus ir 
provinciališko dainavimo Leo
no Kaųjinio vadovaujamas 
choras kolosališkai suskambo 
naujais ir tvirtais aidais.

Jau 22 metai
Šiandien šiam chorui sukako 

22 metai. Per tuos metus jis iš
varė Philadelphijos lietuvių gy
venime vertą dėmesio Vagą, ku
rioje apstu aukos, ryžto ir lie
tuviško idealizmo, išspin
duliuoto į aplinką per dainą ir 
giesmę.

Prieš penkerius metus Vil
ties choras pradėjo sekma
dieniais giedoti šv.
parapijos bažnyčioje per lietu
viškas mišias. Čia jis pajuto~tvir- 
tą ir nuoširdžią klebono kun. 
Jurgio Degučio globą, kuris 
stengiasi - sudaryti geri 
choro darbui sąlygas, 
damas chorui ne tik parapijos *

Andriejaus

užleis-

LIETUVOS ATSIMINIMŲ 
KONCERTAS BUVO 
RIMTAS IR LINKSMAS

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS

Dr. Jokūbo Stuko vadovau
jama Lietuvos Atsiminimų radi
jo programa New Yorke gruo
džio 3 Apreiškimo parapijos 
salėje Brooklyne surengė kon
certą-

TdNauvo, pasakytum, koncer- 
- tas-pynė, kuri, Vitalio Žukausko 

vadovaujama ir jo Sklandžių žo
džių ridama, be pertraukos tę
sėsi truputį daugiau negu dvi 
valandas. Programą atliko daini
ninkai Prudencija Bičkienė -iš 
Chicagos, Liudas Stukas iš Hill- 
side, N. J., aktorius Vitalis Žu
kauskas iš New Yorko ir Alfon
sas Petrutis iš Washingtono. Jų 
visų nuoširdus ir korektiškas 
palydovas prie fortepijono buvo

šios grupės solistai ir Žukaus
kas 1972 vasarą su Lietuvos 
vyčių ekskursija aplankė dauge
lį lietuvių kolonijų Pietų Ame
rikoj. ir ten su pasisekimu kon
certavo. Neskaitant linksmųjų 
brolių, jie pateikė kone tą pa
čią identišką programą ir New literatūroj, ypatingai grožinėj.

Tai ge/a priemonė pavaizduoti 
žmcpnų geidulius, aistras, silp
nybes. O jų turime visi. Satyra 
“duoda velnių” bet kuriai gru
pei arba asmeniui.

Iš Pradencijos Bičkienės dai
navimo galima susidaryti į- 
spūdį, kad tai yra neabejotinai 
muzikali ir techniškai pajėgi 
dainininkėgjos balsas tvirtas ir 
liejasi galinai. Intonacija yra 
be priekaištų tiksli: nei atimk, 
nei pridėk. Jei galima ko pa
geidauti, tai tik, gal būt, niuan
sų ir subtilumo. Scenoje laikosi 
ji gana ramiai ir natūraliai, su 
moterišku nuoširdumu.

Liudas Stukas, tiek kaip so
listas, tiek kaip partneris su Pru
dencija, irgi pasigėrėtinai atliko 
savo misiją. Atrodo, jo balsas 
yrą gerpkįai sutyirtėjgs, o vietom 
net per daug stiprus. Pvz., dai
nuojant Tykiai, tykiai, buvo per 
daug forte, bet per maža piano. 
Ypatingai vykusiai jam pasisekė 
padainuoti G. Haendelio Mesi
jo religine nuotaika dvelkiančią 
ištrauką.

Yorko bei apylinkės lietu
viam.

Pirmoj daly matėm ir girdė
jom montažą “Lietuva”. Tas 
montažas parodė, kiek daug 

gai išgauna pagal savo jausmą 
pildant veikalą”.

Kompozitorius Br. Budriūnas 
sayo laiške 1972 spalio 9 ra
šo’: “Chore turite gerų balsų, ir 

salę, bet ir klebonijos salioną.
Per 22 metus keitėsi choro 

sudėtis, pasenę ar pavargę išėjo, 
jų vietą užėmė jaunesni, kartais 
choro sąstatas pasiekdavo 60 
choristų, o kartais krisdavo iki jų skambesys kultūringas ir iš- 
25. Ne kartą jis išgyveno krizę 
ir ne kartą klausimas “būti ar 
nebūti” buvo pakabęs prieš 
choro akis. Bet šiuo metu kil
ties choras yra pajėgus dainuo
jąs vienetas, kurį sudaro 41 cho
ristas nuo 15 iki 62 metų am
žiaus.

Jis tebėra vadovaujamas to 
paties Leono Kaulinio, kuris šį 
choią pakėlė didesnio' polėkio 
dairiai prieš 22 metus. Jo darbe 
nuoširdžiai dabar talkina Šv. 
Andriejaus parapijos vargoni
ninkas V. Matonis.

reikalus 
veda nepaprastos energijos ku
pinas choro valdybos pirminin
kas V. Šalčiūnas, kurio užsispy
rimo dėka Vilties choro dainų 
plokštelė “Oi, toli, toli...” ga
lėjo išvysti pasaulį.

Apie choro pajėgumą
Apie choro pajėgumą, jo dai

navimo lygį ir apie “Oi, toli, to- ^ techniškų kliūčių labiausiai nu
li ...” plokštelės vertę tebus 
leista pacituoti autoritetingus 
muzikų žodžius iš poros laiš
kų, parašytų Vilties choro vado
vybei.

Muzikologas prof. Žilevičius 
savo laiške, rašytame 1972 lap
kričio 3, tarp kitko taip kalba: 
“Dabar jau išklausiau bent porą 
kartų ir nuoširdžiai turiu pa
sveikinti visus, kurie kuo nors 
prisidėjo prie plokštelės išleidi
mo. Matyt, įdėta daug darbo, 
choras darniai skamba, balsai iš- - atsivers lietuvių namų durys ir 
lyginti.” Ir toliau: “Pritarimai Vilties choro dainos prisidės 
chorui visur santūrūs ir tvar- prie siekio ilgiau ir tvirčiau iš- 
kingi, dirigentas labai gabiai su- silaikyti sveikame tautiškume, 

•valdo chorą ir temperamentin- Balys Raugas

balansuotaschoro sąskambis”.
Abu šie mūsų muzikos didieji 

liūtai savo laiškuose iškėlė ir 
kritiškų pastabų chorvedžiui ir 
davė gražių ir naudingų patari
mų.

Neužmirština ir prof. V. Mari- 
jošiaus po Vilties choro koncer
to Hartforde ištarti gausiam bū
ry ■ gražūs, 'žodžiai su .kompli
mentu chorui, bet ypač jaunai 
kompozitorei A. Kaulinytei, ku
ri sukūli Vilties dainai kompo
ziciją.

Choro dalyvės Ona Pliuško- 
nienė, Ona Šalčiūnienė ir sol. 
V. Matonis gražiai talkina cho
rui jau ilgus metus.

Į talką įsijungė 
kartos atstovės A. 
S. Stūpelytė.

ir jaunosios 
Kaulinytė ir

“Oi, toli, toli...” plokšte
lėje ne visos dainos vienodai 
gerai skamba. Dėl įrekordavimo 

kentėjo Vilties daina. Be to, 
gaila, kad kantata “Šviesos ke
liu” yra apkarpyta, ir ji neskam
ba taip, kaip ji chorui skambė
jo bent keliuose koncertuose. Ją 
atliekant, ne kartą Vilties choro 
buvo pakilta į aukštesnį me
ninį lygį.

Apskritai, ši plokštelė yra ma
lonus įnašas į muzikinių leidi
nių lentyną. Yra pagrindo tikė
tis, kad “Oi, toli, toli. ..” plokš
telei su nuoširdumu svetingai

vargonų V. Matonis. Nuotr. V. Šdaono

dų nufilmuota Waterburio Šv. 
Juozapo lietuvių bažnyčia, pa
rapijos choras, komp. A. Aleksio 
muzikos studija. Visuomenės 
veikėjai, garsiosios , “Holy 
I and” ir kitos įdomybės.

— Jaunystės šokis, pagal 
seniau Lietuvoj šoktą M. Baro
naitės stilizuotą polką, pritai
kius J. Minelgos žodžius ir 
komp. A. Aleksio muziką, buvo 
pasirinktas IV tautinių šokių 
šventės iškilmingai užbaigai.

— “Dainos ir giesmės” — 
Juozo Gaubo 24 kompozicijos 
solo, mišriam ir vaikų choram. 
Kaina 3 dol. Pelnas skiriamas 
Lietuvių Skaučių Seserijai. 
Gaunama adresu: Valė Bar
mienė, 1311 McCollum St., Los 
Angeles, Calif. 90026.

— “Norėčiau skristi” Gied
ros Gudauskienės 15 naujų dai
nų ir 2 naujos giesmės mažiem 
.ir jauniem. Išleido LB Sffjrt* 
Monicos-W. Los Angeles Apy
linkė. Stambieji aukotojalr^G. 
Kazlauskas ir Lietuvių Fondo 
Los Angeles vąjaus komitetas. 
Spaudė saleziečių spaustuvė 
Romoj 1972. Viršelis ir titulinis

* piešinys Rasos Arbaitės.

— Chicagos Lietuvių opera 
šiame sezone stato Bizet 4 
veiksmų operą “Carmen”. Chi
cagoj spektakliai bus 1973 ba
landžio 7, 8, 14 ir 15. r-

— ^Aidas”, Hamiltono mer
gaičių choras, vadovaujamas so
listo Vaclovo Verikaičio, ruošiasi 
išleisti plokštelę. Pirmas plokš
telės įdainavimas įvyko lapkri
čio 16 Toronte.

— Sao Paulo, Brazilijoj, Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės 
choras lapkričio mėnesį at
šventė Šv. Cecilijos dieną ir 
savo veiklos 35 metų sukaktį.

— Muz. Pr. Ambrazas turi su
kūręs apie 80 įvairių giesmių, 
mišių bei dainų, kurias mano iš
leisti.* Keletą jo kūrinių buvo 
duodami kaip priedas “Muzikos 
Žinių” skaitytojam. Su šio žur
nalo nr. 3 (198) buvo išsiunti
nėtos trys giesmės: Kristus kė
lės, Giesmė į Šiluvos Mariją ir 
Garbė Tau, Viešpatie. Šių 
giesmių išleidimą avansavo so
listas Steponas Bučmys, gražiai 
besireiškiąs lietuviškoj veikloj 
Dayton, Ohio. Tai jau nebe pir
mas kartas, kaip jis su stambes
ne auka paremia “Muziko Ži
nių” leidimą.

— Laiškų Lietuviams metinis 
koncertas įvyks Chicagoj Jauni
mo centre, kovo 17.

— Lietuvos Vyčių choras, 
vadovaujamas muz. Fausto Stro- 
lios, išleido Chicagoj 16 dainų 
albumą “Vai lėkite dainos”. Jų 
tarpe yra 4 solo dainos, kurias 
įdainavo sol. Algirdas Brazis ir 
Audronė Simonaitytė.

“Devynbalsė”, _ nauja dainų 
plokštelė, išleidžiama^- Urug
vajuj. Šiaurės Amerikos lietu
viai plokštelę galės įsigyti per 
PL Jaunimo Sąjungos Ryšių 
Centrą Chicagoj. Pelnas bus 
skiriamas jaunimo namų staty
bai. x .s.;_/-.-J

— “Pranaše didis” — nau
ja plokštelė, išleista Chi
cagos ev. liuteronų “Tėviškės” 
parapijos lėšomis. Plokštelėj į- 
registruota Vi. Jakubėno kan
tata, paremta to pat vardo ži-

Pabaigai linksmieji broliai, noma lietuvių-dVangelikų liau- 
Dominykas ir Motiejus ir jų "" ‘
draugas Timotiejus, davė pa
kankamą normą įžvalgių posmų 
ir minčių iš savo “skrynelės”. 
Pirminis jų apdainavimo taiki
nys buvo dr. Jokūbas Stukas, o 
taip pat ir lietuviškojo gyveni-: 
mo socialinės ir politinės pusės.

Šio koncerto metu Lietuvos 
vyčių vardu buvo įteikta Brazi
lijos katalikų jaunimo sąjungos 
atstovam New Yorke surinktų, 
aukų dalis — 600 dolerių. Li
kutis, virš 600 dolerių, bus į- 
teiktas 1973 vasario mėnesį. 
Kaip žinom, Brazilijos katalikų 
jaunimo organizacija yra pasiry
žus surinkti Brazilijos gyventojų 
tarpe pusę milijono parašų, ku
rie peticijos forma bus įteikti 
Jungtinėm Tautom New Yorke. 
Arčiau pasikalbėjus su tos or
ganizacijos atstovais, susidarė 
įspūdis, kad jie yra gana tvirtų 
įsitikinimų, pasiryžę atskleisti 

(nukelta į 8 psl.)

mūsų senoji tėvynė Lietuva yra 
kentėjus nuo prispaudėjų. Ta
čiau, anot poetės K. črigai- 
tytės . . . nors ir perverta krū
tinė, bet tu, Lietuva, gyva 
esi... Vitaliui Žukauskui pasi
sekė tą skausmingai slegiančią 
temą sujungti jautriais poetų 
žodžiais. O tie žodžiai privertė 
klausytoją susimąstyti, kartais 
net iki širdgėlos.

Jei pirmoji dalis buvo labai 
rimta ir tautiškai jausminga, tai 
antrojoj pasipylė juokas, lyg iš 
gausybės rago. Juokui Žukaus
kas šį kartą buvo daugiau negu 
dosųus. Ogi žiūrovas turėjo pro
gos iki soties pasijuokti. Parink
tos temos buvo lengvai supran
tamos ir, gal būt, daug kam as
meniškai prisitaikomos; , tai 
vaikų ir tėvų šių dienų ryšiai, 
santykiai tarp žmonos ir vyro, 
lietuviškų partijų filosofinė iš
mintis, ir t.t. . /—

Satyros žanras yra gan popu
liarus įvairių tautų ir kultūrų 

dies giesme. Tai 18 min. tran
kąs kūrinys mišriam chorui, 
sopranui ir baritonui, fortepijo
nu palydint. Šalia kantatos įra
šyta plokštelėn ir Zilcherio, 
Glucko ir Verdi kūriniai. At
lieka “Tėviškės” parapijos miš
rus choras, vadovaujamas J., 
Lampsačio; solistai: Viktorija 
Grigelaitytė ir Leonas Grūžas.

— Čiurlionio ansamblio kank
lių orkestro ir solistės Irenos 
Grigaliflnaitės koncertas gruo
džio 2 Montrealio lietuvių Auš
ros Vartų parapijos salėn sutrau
kė per 300 klausytojų.

— Komp. A. Aleksio gyveni
mą vaizduojantį filmą neseniai 
baigė kun. A. Kezys, SJ, Lie
tuvių foto archyvo direktorius. 
Dalis filmo gaminta Chicagoj 
1972 vasarą, kai A. Aleksis bu
vo nuvykęs į L.R.K. Susivieni-
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Po Chicagos dangtim
Simo Kudirkos tragedija -i 

buvo prisiminta Lietuvių Sody
boj. Atstovaujant A. Šliddenei j 
ir dr. J. Adomavičiui, atideng
tas didžiulis S. Kudirkos pa
veikslas. Akt. A. Brinką skaitė

Kalėdų šventės Chicagoj 
buvo ypatingai šaltos. Gruodžio 
17, kada šimtai lietuvių vyko į 
Jaunimo cegtrą, į rašytojo Ba
lio Sruogos minėjimą, taip pat ir 
į Alvudo ir vilniečių organb __ .
zuojamas bendras kflčias, tem- . J1105’* poehj eilėraščius. Visas 
peratūra buvo žemiau nulio. I
Bet žmonės visur gausiai daly- ” °
vavo. Ypač įdomus buvo B. 
Sruogos minėjimas. Be Chica
gos teatralų, čia gražiai pasiro
dė' aktorius Henrikas. Kačins
kas ir rašytojas Antanas Gustai
tis.
: Prekybos Rūmų susirinkime 
gruodžio 13 Tautiniuose na
muose įvyko Lietuvos vyčių 
choro pasirodymas, vadovaujant 
F. Stroliai. Prieš chorui giedant 
gražias , kalėdines giesmes, 
pirm. Oksas pakvietė tylos mi
nute pagerbti mirusius narius,

* pranešė apie sausio metinį susi
rinkimą, pristatė naują vyčių 
plokštelę ir pakalbėjo apie Bra
žinskų bylą, prašydamas narius 
jų reikalu dar pasiųsti tele
gramų Turkijos prezidentui. 
Prekybos Rūmų narių vardynas 
išleistas su gražia vinjete ir ad
resais.

Marųūette Parko Lietuvių 
Namų Savininkų draugijos me
tinis susirinkimas įvyko gruo
džio 15. Jam vadovavo pirm. 
Bacevičius. Kadangi valdy
ba neišsiuntinėjo nariam kvieti
mų, tai iš 700 draugijos narių 
atsilankė vos apie 50. Naujo 
statuto dar nėra. Vadovautasi 
senuoju. Turėjo būti išrinkta 
nauja valdyba. Pirmininkui ir 
dar keliem nariam atsisakius, 
kilo didelis rūpestis, iš ko val
dybą rinkti. Po didesnių disku
sijų valdyba vis dėlto buvo su
daryta: pirm. Juozas Skeivys, I 
vicepirm. A. Bagdžius, II vice
pirm. J. Stonkus, sekt. St. 
Patlaba, ižd. Adomas Ūselis ir 
fin. rašt. A. Dižbalis. Senoji val
dybe dirbo ? daug.- Už tai buvo 
išreikšta jai padėka.

buvo skirtas S. Kudirkai. Gau-\ 
sūs jaunimo būriai demonstra
vo prieš Amerikos valdžios rū
mus. Reikėtų nuolat spausti val
džią, kad S. Kudirka būtų 

. laisvintas.
Du lietuviai menininkai 

skulptorius Pr. Baltuonis ir 
listas A. Voketaitis — iškilo 
spaudoj. Baltuonis pasižymėjo 
savo medžio kūriniais meno pa
rodoj, o Voketaitis — dainuoda
mas operose.

Lietuvos vyčių kalėdinis pa
rengimas Vyčių, salėj gruodžio 
16 praėjo nuotaikingai. Vado
vavo Molis. Jis yra 112 kuopos 
pirmininkas. Tos kuopos su
sirinkimai vyksta kas trečią ant
radienį, 8:30 vai. Marųūette 
Park parapijos salėj.

Lietuvių Radijo Forume 
gruodžio 16 inž. A. Rudis ir M. 
Rudienė perdavė savo įspū
džius iš Washingtono, kur jie 

• dalyvavo prez. Nixono spe
cialiame priėmime Kalėdų pro
ga. Vyt. Kasniūnas turėjo pasi
kalbėjimą su rašyt, akt. B. Pū- 
kelevičiūte apie teatrus, eilėraš
čio premiją. Sporto reikalu kal
bėjo dr. Ringus.

Konkursai ir premijos. — Vil
niaus Krašto Sąjunga skiria 1500 
dol. už gerai parašytą romaną 
apie Vilnių. Šiais metais sueina 
650 m. nuo Vilniaus paskelbi
mo Lietuvos sostine. Rankraš
čiai laukiami iki spalio 1. Pa
saulio Lietuvių Katalikų Bend
rija įsteigia nuolatinę kasmetinę 
premiją lietuviui visuome
nininkui. Tuo rūpinasi Ign. Sa
kalas, 7356 S. Campbell, Chica-

, g°> I1L
Dr. Vyt. Plrura staiga mirė

iš-

Pramonės ir Mokslo muziejuje Chicagoje buvo lietuviška kalėdinė programa, kurią atliko 
Lietuvos vyčių tautinių šokių grupė ir kanklininkai. Nuotr. M. N*gk> ,

_____ . - •_ _______ ■■’ •* /_________________________________________

BALTIMORĖS ŽINIOS

at-
vi-

pa-

savo kabinete lapkričio 30 Le- 
roy miestely, III. Palaidotas 
Bloomingtono kapinėse. Vokie
tijoj gyveno Hanau stovykloj.

Dr. Jono Valaičio motinėlė 
mirė gruodžio 11. Su ja 
sisveikino organizacijos ir 
suomenė.

Chicago Tribūne plačiai
rašė apie Hetuviškas Kūčias. Pa
pročius išaiškino Br. Stravins- 
kienė ir jos dvi dukros — Ina ir 
Ramunė. Įvairių receptų duota 
iš konsulės J. Daužvardienės 
knygos.

Mirties bausmę norima įvesti 
Illinois valstijoj. Tuo įstatymu 
rūpinasi du Chicagos seimelio 
nariai — Henry Hyde ir Joseph 
Sevcik. Visokie nusikaltėliai da
bar turi tokias teises, kad, kitą 
nužudę, patys žino, jog nežus. 
Manoma, kad siūlomą įstatymą 
žmonės pilnai parems.

Chicagos miestas p.er metus 
neteko 250,000 gyventojų, o 
viešosios pašalpos skaičius pa
kilo iki 400,000. Daugiausia 
šalpos gauna juodieji. Per 10 
metų netekta 18 nuoš. baltųjų, 
o juodųjų padidėjo 11 nuoš. 
Apsigyvenę 
se, juodieji 
laužynais, o 
butus, daro 
Chicagos daly lietuviškos koio-.- 
nijos jau pavojuj. Roselandas 
jau juodųjų, Marųūette Paritas 
stovi ant ribos.

naujuose rajonuo- 
tuoj paverčia juos 
CHA stato naujus 
apyvartą. Pietinėj

is VISUR

loterija ir būsrngalima laimėti 
visokiausių premijų. Pelnas ski
riamas Šv. Alfonso mokyklos 
naudai.

Ona Daukantienė, ankstesnės 
kartos' lietuvė, po sunkios ir il
gos ligos mirė gruodžio 16 savo^ ,

Naujųjų Metų sutikimą ren
gė lietuvių sporto klubas lietu
vių svetainės klevu kambaryje.

Radijo valandėlės metinis va
karas bus sausio 13 Lietuvių 
svetainės didžiojoj salėj. Valan
dėlės vedėjai A. Juškus ir K. o ______ ________
Laskauskas vakarui rengia įdo- namuose. Kai sveikata leido, ve- 
mią programą. Šokiam gros or
kestras. Bus valgių ir gėrimų. 
Bilietų galima gauti prie įėji
mo. Pradžia 7:30 v.v.

Šv. Vardo draugijos nariai, 
kurie per metus bendrai eina 
prie komunijos, sausio 14 
bus apdovanoti ištikimybės do
vanomis per 8:30 v. mišias. Po 
mišių bus jų susirinkimas mo
kyklos kambariuose. Z

Daina, Baltimorės^vyrų ^cho
ras, giedos sausio 14 per 
lietuviškas mišias, kurios 
būna kiekvieną sekmadienį 
8:30 v.r.

Sniego balių rengia Šv. Alfon
so parapijos organizacijos sausio 
21 mokyklos salėj.'Bilietų gali
ma gauti pas organizacijas ir 
klebonijoj. Šokiam gros orkest
ras nuo 1 vai. iki 5 v.v. Veiks

lionė dalyvavo lietuviškuose 
parengimuose ir buvo ištikima 
Šv. Alfonso parapijos narė. Mi
šios už jos vėlę aukotos Šv. 
Alfonso bažnyčioj gruodžio 20. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko sūnus Al
bertas, jo žmona i r trys anūkai.

Berta Čemauskienė, pirmos 
kartos lietuvė, staiga mirė nuo 
širdies smūgio gruodžio 27 savo 
namuose. Velionė dirbo siuvyk
loje, kol išėjo į pensiją. Ji bu
vo kukli ir maloni moteriškė, 
dalyvavo įvairiuose lietuviš
kuose parengimuose. Už jos vė
lę trys kunigai aukojo mišias 
Šv. Alfonso bažnyčioje gruodžio 
30. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Liko nuliūdęs vyras 
Juozas. Jonas Obelinis

— Žalėm, Belgijoj, išeina lei
dinėlis Bažnyčia Liudytoja. Jo

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L. 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co- 
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

AR GALI JIS TAIP ELGTIS? ir elgtis taip, kaip jam patin
ka. Sako: taip.

Kaip aš gajėjau žinoti, kad 
vaikas nepilnametis? Atrodo jis 
kokių 25 metų, o ne 20 metų. 
Storas ir aukštas.

Prašau patarti.
J. R., Massachusetts

•Klausimas
Turiu garažą (filling station) 

mažame miestelyje.
Prieš kurį laiką mano vienas 

klientas (customer) man paliko 
savo 1966 metų automobilį 
(Pougeot). Sako: parduok jį už. 
700 dolerių, tai gausi 100 dole
rių komisijos. Automobilis buvo 
gerame stovyje ir tų pinigų 
pilnai vertas.

Vienas jaunas vyras, kuris pas 
, mane dažnai perka gazoliną, 

tuo automobiliu susidomėjo. Sa
ko: jei nori, aš tau duosiu 300 
dolerių grynais pinigais, o li
kusiai sumai pasirašysiu pro- 
missory note” (vekselį). Sakau: 
paklausiu pardavėją. Šis mane 
klausia, ar tas vaikinas rimtas, 
ar mokės “promissory note”. 
Sakau: aš jį gana gerai pažįs
tu, manau, kad rimtas ir su
mokės. Paėmiau tą “note” trim 
mėnesiam, tuos 300 dolerių ati
daviau pardavėjui, o aš, sakau,

■ pasiimsiu savo komisiją, kai vai
kinas apmokės tą savo “note”.

Po savaitės ateina vaikinas 
su savo motina ir sako, kad 
jis nėra pilnametis, kad jis*“per
sigalvojo” ir nebenori to auto
mobilio, kad jis nebemokės 
savo "note” ir dar nori atsiimti 
savo 300 dolerių. Motiną sako, 
kad mane patrauks i teismą, jei 
aš neatiduosiu pinigų ir nesu- 

' plėšysiu to "note”. Skambi- 
«' nau pardavėjui, o šis sako, kad 

neatiduos nė vieno cento. Auto
mobilis parduotas, ir baigta.

. Turiu vieną klientą advokatą, nėra įstatymdavystės įstaigos 
Klausiau jį, ar taip yra, kad (legislature) pakeistas, jis yra 
vaikas gali visus laikyti durniais taikomas visiem.

Atsakymas
Aš suprantu Tamstos pasi

piktinimą. Tačiau, deja, turiu 
Tamstai pasakyti, kad Tamstos 
pažįstamasis advokatas yra 
pilnai teisus. Jei vaikinas netu
rėjo 21 metų, kai jis “nupirko” 
automobilį iš Tamstos, — tai jis 
galės teismo keliu išreikalauti 
iš Tamstos savo įmokėtus pini
gus. Taip pat jis nėra atsakin
gas už savo vekselį ir turi pilną 
teisę jo nemokėti.

Tamsta nepasakai, ar tas vai
kinas siūlė Tamstai grąžinti' 
automobilį. Jęi jis siūlo grąžin
ti, patarčiau nedelsiant priimti 
automobilį ir grąžinti vaikinui 
jo įmokėtus 300 dolerių, nes, jei 
jis tuo automobiliu nusikratys, 
Tamsta negausi nė automobilio, 
o pinigus jam vis tiek turėsi 
grąžinti.

Pardavėjui Tamsta gali pasa
kyti, kad, jei vaikas trauks 
Tamstą į teismą, geruoju nesu
sitarus, jis trauks į teismą ir au
tomobilio savininką. Tegul jis 
nemano, kad bėda yra vien 
Tamstos, o ne jo.

Suprantu, kad įstatymo taiky-1

DAYTON, OHIO
— Daytono miesto centre 

jaučiama kalėdinė nuotaika. Ka
lėdinės eglutės papuoštos tauti
niais motyvais. Dalyvauja apie 
20 tautybių, jų tarpe ir lietu
viai. Lietuvių eglutė — 12 pė
dų aukščio, įspūdingai pa
puošta šiaudelių ornamentais, 
kuriem pagaminti panaudota 
tūkstančiai šiaudelių. Šiam pro
jektui vadovavo Mrs. Mary Lu
kas, o jai padėjo būrys moterų. 
Baigiantis Kalėdų laikotarpiui, 
eglutės bus premijuojamos.

— Daytono universitetas yra 
pakvietęs visas Daytono tauty
bes supažindinti visuomenę su 
jų tautinėmis kultūrinėmis ver
tybėmis. Lietuviam ir kitiem 
Pabaltijo kraštam yra skirta visa 
savaitė, nuo vasario 18 iki 25. 
Planuojama tinkamai tą progą 
išnaudoti.

— Vasario 16 minėjimas įvyks 
vasario 25. Programoj mielai su
tiko dalyvauti Windsoro daini
ninkės. Apylinkių lietuviai pra
šomi tą dieną skirti šiam minė
jimui.

— Dr. Šarūnas Lazdinis sau
sio 9 parapijos salėj pradės 6 
•savaičių kursus — paskaitas kul
tūrinėmis lietuviu temomis

— Šv. Petro draugija, kuri 
davė pradžią Švento* Kryžiaus 
parapijai, atšventė 70 metųjubi- 
liejų. Draugijai vadovauja Jonas 
Kvietys; .

Lietuvių televizijoj gruodžio
17 pirmą kartą pasirodė trys se- 1972 rugsėjo nr. 90 turiny,'tarp 
sutės Drūtytės su dainomis ir 
Kalėdų giesmėmis. Kazė Braz- 
džionytė akomponavo trim kūri
niam, o Teresė Drūtytė (akor
deonu) — dviem. Buvo trans
liuojama Rūtos ansamblio gies
mė “Ateikit džiaugsmingai”. 
Netolimoj ateity pasirodys 
skaučių vienetas, Lietuvos vy
čių choras ir kiti talentai. LTV 
prašo talentus ateiti į progra
mą ir pasisiūlyti. LTV būstinė: 
5847 So. Oakley. Tel. PR 
6-2100. ___

Bal. Brazdžionis

lietuvių kolonijos ilgamečiui 
gyventojui ir didžiam spausdin
to lietuviško žodžio mylėtojui 
Jeronimui Urbonui, netekus, sa
vo sesers Lietuvoje.

— Kun. Antanas Naujokas, 
salezietis, apsigyveno kuriam 
laikui Columbus, Ohio. Žada 
aplankyti Daytono lietuvius ir 
suteikti jiem religinį patarna
vimą.

____ ,________ z_ — Cincinnati vyskupijai pa- 
mo Rezultatai tokioj situaci- skirta^ naujas vyskupas -Tro
joj, kaip Tamstos, dažnai yra ne
suprantami ir smerkiami, — bet 
įstatymas lieka įstatymu; kol jis

seph Bemardin.
— Ralfo rinkliavai Q|gto- 

no ir apylinkės gyveną lieMpiai 
sudėjo 433 dol. Gauta 4Bkų 
ir Vasario 16 dienos gimnazijai.

— Dr. Kazys Bobelis, Alfos 
pirmininkas, bus pagrindinis x 
kalbėtojas lietuvių kalba De
troite minint Lietuvos nepri
klausomybės atkūrimo sukaktį 
Vasario 18.
• — Šveicarijoje Ziuriche gruo
džio 10 su lietuviška vėliava ir 
transparentu “Freiheit fįier Li- 
tauen” buvo demonstracija. Pir- 
mą kartą Ziuricho gatvėm, kaip 
rašoma iš ten, buvo nešama Lie
tuvos vėliava. Lietuvių buvo 
8 žmonių grupė. Dalyvavo taip 
pat lenkai, ukrainiečiai, čekai 
ir kiti — viso apie 150. De
monstracija buvo daroma 
“Selbstbestimmungsrecht” (ap
sisprendimo) dienos proga. 
Tarp kitų transparentu buvo 
“Freiheit fuer Oststaaten”.

— JAV slavistų organo “Sla-
' vic Review” 1972 rugsėjo nu

meryje yra dr. V.S. . Vardžio 
straipsnis “Geografija, ir . tauty
bės TSRS-je”. Jame dr. Var
dys ^komentuoja Kaįifomi- 
jos universiteto profesoriaus 
David Hoosono straipsnį apie 
“sritinę” ekonominę raidą So- 
vietijoje ir nurodo, kad pastara
sis perdaug dėmesio skiria geo
grafijai ir nepakankamai iškelia 
tautinės sąmonės svarbą, ypač 
Pabaltijo kraštuose. Tame pa
čiame numeryje latvių kilmės 
profesorius Andrew Ezergailis 
(Ithaca^ College) recenzuoja 
Leono Sabaliūno knygą "Lith- 
uania in Crisis: Nationalism to 
Communism 1939-1940". (E)

Muenchene, 
kalba dvimė- 
“The Guar- 
1972 rugpiū-

kitko, yra septyniolikos latvių - 
komunistų protesto laiškas (pa
minint, kad jis perspausdintas iš 
Eltos biuletenio), Kalantos ir 
kitų lietuvių susideginimai. (E)

— Argentinoj Vasario 16 
minėjimas bus suruoštas prieš 
pat kelionę į kongresą — va
sario 17-18. Minėjimui ruošti iš
rinkta komisija: Z. Juknevičius, 
L. Sruoga, R. Stalioraitis, P. 
Gudelevičius, K. Kliauga, A. 
Ruplėnas. Dar bus pakviesti du 
jaunimo atstovai.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

Dr. P. Legeckis, Jamaica, N 
Y., 10, anksč. 140.

Kun. B. Liubauskas, Port 
Allegany, Pa., 115.

S. Mackevičius, Jamaica, 
N. Y., 25, anksč. 45.

G. Namokaitis, Brooklyn, N. 
Y., 100.4F

Chas. Nosser, Jamaica, N.Y., 
100, anksč. 100.

J. J. Antanovich, Brooklyn,
N. Y., 5, anksč. 10.

V. D. Anonis, Forest Hill,
N. Y., 50, anksč. 215.

E. W. Baranauskas, Schenec- 
tady, N. Y., 10.

L. Bileris, Valley Stream, N.
Y., 50, anksč. 100, pažad. 300.

T. H. Barz, Woodhaven, N.
Y., 25, anksč. 75.

P. A. Daukša, Woodhaven, N. ’ p* Pagojus, Jamaica, 
Y., 50, anksč. 130, pažad. 300.

N.Y.,
150, anksč. 150.

J. Rutkūnas, Jamaica, 
10, anksč. 5.

V. Ruokis, White Pląins, 
25, anksč. 225, pažad.^300.

E. Staknys, Jamaica^-N 
40, anksč. 130, pažad. 300.

H. B. Sullivan, Florai Park, 
N. Y., 10, anksč. 50, pažad. 100.

A. Shukis, Jamaica/ N. Y., 20.
S. Kreivėnas, Woodhsfven, N. 

Y., 70, anksč. 143.
A. D. Samušiai, Richmond 

Hill, N. Y., 100, anksč. 460.
Dr. P. Bagdas, Douglaston, N. 

Y., 400, anksč. 100.
J. L. Giedraitis, E. North 

Port,- N.Y, 200, anksč. 325, 
pažad. 1000.

V. M. Oniūnai, Woodhaven, 
N. Y., 10, anksč. 115.

J. J. Galminai, Woodhaven, 
N. Y., 500, pažad. 1000 (įam
žina savo a.a. tėvą knygnešį 
didį žemaitį — Feliksą Galmi- 
ną).

Laukiems aukų na tik grynais pinigais, paslžadėjlmsls, bet Ir 
užrašais testamentuose. Aukas siųsti:
—- BUILOING FUND

Frsnclscan Monastery 
ttO Bushwtek Avonue 
Brooklyn, N.Y. 11MT

Kun. Ed. Gradeckas, New 
Britain, Conn., 200.

E. Genevich, Brooklyn, N. Y., 
30, anksč. 10, pažad. 100.

J. Gricius, New York, N. Y., 
50.

St. Gudas, Jamaica, N. Y., 50, 
anksč. 50.

J. Giunta, Jamaica, N.Y., 50.
Veronica ir ConsČantine 

Kazlauskiai, New Hyde, N.Y., 
100, anksč. 410.

A. Hjortsberg, Valley Stream, 
N. Y., 10, anksč. 10.

Dr. J. M. Kriaučiūnai, Toledo, 
Ohio, 500, pažad. $1000.

P. Karvelis, Jamaica, N.
10, anksč., 10.

J. Kevett, Irvington, N.
10, anksč. 40, pažad. 100.

Milda Kvederas, Iselin, N. J., 
100.

J. Kizlauskas, Jamaica, N. Y., 
20.

N.Y.,

N.Y,

— Vokietijoj, 
leidžiamas anglų 
nesinis laikraštis 
dian of Liberty” 
čio-rugsėjo nr. įdėjo straipsnį ’
“Balts Call for Freedom” (Bal
tai reikalauja laisvės). Atspaus- 

-dino žemėlapį,- sovietų Lietu
voje nukankintų nuotraukas ir 
ilgesių aprašymą apie deporta
cijas ir žmogaus teisių niekini
mą Lietuvoje. Kitame straips
nyje, pavadintame “1,500,000 
non-Russians Deported” (1,500, 
000 nerusų deportuoti), aprašo 
Sov. S-gos ištisų tautų išnaiki
nimą ir kilnojimą. Kaip pavyzdį 
paduoda čečėnus, ingušus, Kry
mo totorius, kalmukus, Volgos 
vokiečius ir kt. (E)

— Pennsylvanijos valstijos is
torinė ir muziejinė komisija, 
veikianti Harrisburge, stengiasi 
surinkti medžiagą apie Pennsyl- 
vanijoj įsikūrusių tautinių gru
pių istoriją, kultūrą, tradicijas, 
leidinius anglų ir mažumų kal
bomis, nušviečiančius paskirų 
grupių pasireiškimus. Toji ko
misija, veikianti Pennsylvanijos 
legislatūros priežiūroj, yra krei
pusis į JAV LB centro valdy
bą su prašymu talkinti.

— Lietuvių klubas “Baltic 
Center” neseniai buvo įsteigtas 
Notre Dame universitete. Jo 
tikslas — jungti pirmos, antros 
ir trečios kartos lietuvius stu
dentus bendriem kultūriniam ir 
politiniam darbam . universi
tete, garsinti lietuvių tautos var
dą bei jos problemas JAV stu
dentų spaudoj. Klubo valdybą 
sudaro: pirm. Rimas Čepulis, 
vicepirm. Bernardas Poškus, 
ižd. Saulius Matas ir korespon
dentas Linas Sidrys. Klubas taip 
pat planuoja kviesti paskaitinin
kus, padidinti lietuviškų knygų 
skaičių bibliotekoj, įvesti lie
tuvių kalbos bei istorijos kursus 
kitą semestrą.

— Chicagos studentų ateiti
ninkų draugovė sausio 20 ren
gia programą "Kabaretas”. Pel
nas skiriamas lietuviškom kny
gom užsienio studentam.

— Lietuvių Žurnalistų Sąjun
gos centro valdyba iš Dr. P. 
Daužvardžio fondo paskyrė 50 
dol. už geriausią LSS JAV vidu
rio rajono laikraštėlį. Premiją 
laimėjo Lituanicos rimto laik
raštėlis “Skiltis”.

— Venecuelos lietuvių jauni
mas Vasario 16 proga ruošia 
parodą apie Lietuvą ir lietuvius. 
Norį prisidėti prašomi kreiptis į 
PLJS Ryšių centrą: 2422 W. 
Marųūette Rd., Chicago, III., 
60629.



YOUBAD
CANCKL OR CHANGR iieer* preferrM. bet

a

PAINTING — PLASTERING
Also Panneling, Tile Work, Paper 

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

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

Well-equipped machine Shop. Excel- 
lent woddng Conditions. Top Wages 
and Benefits £or the Right man. Mušt 
be able to Sėt up and operete. Call Mr. 
Vėrini,“968-5353. Evenings call: 968- 
2955. Avco Machine and Tool Co.

160 llth St. Piscataway, N.J. : ' '

AEGEAN ISLES RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

781-87 East 31 Street Brooklyn 
Coroer Flatbush Avė. & H For 

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

General Assrafhly Workers. Work 8 
A.M. — 4^o p.M. Mušt speak Fluent 
English. Apply in Person 9 A.M. — 
2 P. M* Mon. to Fri. Wakefield-Lowell 
Foot of John St., Lowell, Mass.

PRINTING
If it can be printed we can do it, 
Business Forms, Commercial Station- 
ery. Invitations, Chance Books. Also 
priating done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Given. Call LMN
Printing 525-9280. 

PIANO TUNING AND 
REPAIR SERVICE 

Free Estimates

771-2168

Prime Office Space Available 
Location Westport Route 33 & Post
Road. Easy Access to Turnpike~Žt Park- 
way.Wall to Wall Carpeung. CTImate 

Control. Call (203) 226-6777 Daily

7 fc M VILLAGE LIQUOR$ 
Finest of Imported & Domeetie 
Wines & Liąuors. We Deliver

Nauja solistės Ginos Čapkauridenės plokštelė — dainos ir 
arijos. Gaunama pas solistę, platintojus ir Darbininko ad
ministracijoj. Stereo 6 dol. (siunta 50 c.).

SEASON’S 
GREETINGS

LATINO REALTY y

MASCOMA LAKE LODGE SKI Center 
Minutes to Six Major Ski areas. Next to 
Shrine of Laselette. Lounge, lodging, 
entertainment Meals, ice skating, 
snowmobile Teatgis available. Large 
recreation Hali. From $15 p. p. (double) 
■occupancy) meals inc. Route 4A, En- 
field, N. H. (603) 632-9378.

J. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO. 

We Go Anywhere

BEIRAMAR RESTAURANT 
18-20 Dovvning Street 

Newark, N.J. 
Call 201 344-9644

Call 833-1512

160—13 Hillside Avė., 
Jamaica, N. Y.

BOOKER PLUMBING AND 
HEATTNG

189-33 Linden Blvd. St. Albans, Qiieens 
We do Everything in Plumbing 

Ali Work Guaranteed Call 291-9058

HESSSTATTON
Open 7 Days 6 AM to 12 PM 

855 Saint George Avė.
Roaelfe, N. J.

COMPUTER TRANSCEIVER 
SYSTEMS INC. 
Paramos, N. J. 

Call 201 261-6800

Call 212 OL 7-5450
Ask for Mr. Gus Lasema

24 HOUR EMERGENCY 
HEĄTING AND SERVICE

Gas and Oil Installations, 332 Rogers 
Avė, Brooklyn^ Call 284-9142. Also 
Located in Queens at 1280 Rockaway 
Div<t '

EXPERT FLOOR SCRAPING 
AND REFINISHING 

$18 and up per Room. Ali Work 
. Guarenteed. Ali Boro’s. 24 Hour u~ 

Service. Call (212) 534-1519 .

CAROL’S SUB AND 
DELICATESSĖN > 
599 West Price St.

Linden, N. J.
Open 6 Days a Week

ROSSI BUICK

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection 
MARIO S AUTO INSPECTION 

SE3KV1CE
Shell Bay Avė. Mayville, N.J.

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

Imported and Domestic Products 
Catering for all Aflairs, 977 First Avė. 
at 54fii St., N.Y.C. Phone 755-3592

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors

MANHATTAN COLLISION 
SPECIALISTS 

Radio Dispatched 
24 Hour Local and Long Distance 

Towing 1700 Manhattan Avė. 
Union City, N. J. (201) 864-2033

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

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

The finest of Chinese Dining at 
“THE GOLDEN HOUSE” 

Luncheon — Diner, or a Snack 
Compo Shopping Center, Westport 

203 227-4183

WANTED FOSTER PARENTS
If you are between the ages of 25 and 59. 
English speaking, in good Health, finan- 
daDy self maintaining, willing to accejrt 
Atjdren of any background and haye 
adequate rooms, yeu are desperately 
neėded now. Contact: McMahon Me- 
^brial Shelter, 128 East 112 St. New 
Y irk, N.Y. 10029. 369-5665

Going Restaurant — Next to the Man- 
chester Parkade. Roast Beef Sandwich 
Shop for sale or lease. Will Consider 
Working Partners. Minimum Cash 
required. Call owner. Top Hat Roast 
Beef, 257 Broad Street, Manchester, 
Conn. (203) 643-9565.

MARBORO BOOKS INC.
205 Moonachie Road 

Moonachie, N. J.

r BIOMETRIC TESTING 
INC.

661 Palisade Avė.
Englevvood Cliflš. N.J.

201 568-0224

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

GEORGE A. ERKMBRACH 
CHEMICAL CO. 
185 Foundry St. 

■’į Newark, New Jersey

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

VADOVAUJA V. VEBEUŪNAS

(212) 441-6799

EDDIE’S AUTO BODY SHOP
Repairs Painting 
Insurance Work

33 Bordentown Tumpike
Jamesburg, N.J.

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

YE OLDE CEDAR INN 
Open 7 Days a Week 
15 Cedar Inu Drive 

Toms River, N J. 
Call 201 349-1256

COMPUTER DIODES CO. INC. 
Pollit Drive South 

Fairlawn, N. J. 
Call 201 797-1500

Btap. Minkite, WLTN 1M0 kflooyelee Ir FN
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VILLAGE WINES AND LIQUORS 
Imported and Domestic 

We Deliver 
385 Piaget Avė. 

Clifton, N. J. 
Call 201 772-6329

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave, Jaros 
laiškai, Negerki trečios. Baltasis - 
intermezzo, Gera, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja solistai su or
kestrais. Stereo 6 dol. -

Oi, toli, toli. Philadelphijos 
lietuvių .choro “Viltis” įdainuo
tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina, Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud
ri ano kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalelė tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkiloldt vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
man brangiausia, Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sanus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tas be Šešėlio, Daina apie Kau-

2170 Jerome Avė. Bronx, N.Y. 
Call 212 584-2800

JERE J. CRONIN INC.
FUNERAL DIRECTORS 

Vincent Cronin Chapels Available in 
Ali Boros 115 Atlantic Avė. Brooklyn 

Tel. MA 4-1398-1399

GLEN CHATEAU 
at the Glenwood Manor

Catering at its Finest. Come in to see 
our Newly Decorated Rooms

5619 Flatlands Avė. Call HI 4-6565 or 
RN 3-9600 Mr. Grio Maccheroni Owner 

Mr. George Regini Mgr.

SALON 555
Latest in Creative Hairstyling. We have 

Wigs and VViglets. Late Nite Fri. 
555 Bloomfield Avė. Verona, N. J. 

Call 201 239-9801

ROMART LIQUORS
Finest of Wines and Liquors 

Imported and Domestic 
We Deliver 700 Park Avė. Hoboken, 

N. J. Call 201 659-0085

KAIP SKUBA 
JAV PAŠTAS

Niekam ne paslaptis, kad JAV 
paštas skuba labai lėtai. Gra
žiausiai pasirodė g r u o~- 
džio mėnesį. Dienraščių nebu
vo galima sulaukti keletą dienų, 
o paskui gaunami 4-5 numeriai 
kartu, nebūtinai iš eilės. Ne
daug pažangos ir pirmos klasės 
laiškų pristatyme. Štai keletas 
pavyzdžių kaip skaitytojų ko
respondencijos, įvairūs užsa
kymai ar laiškai pasiekė Darbi
ninką.

Gruodžio 26 gautas laiškas, 
išsiųstas iš Albany, N. Y. XII. 

-47; gruodžio 27 gauti laiškai, 
išsiųsti iš Boston, Mass., Xll.23, 
iš Newark, N. J., XII. 19, iš Phi
ladelphijos .XII. 12, iš Los An
geles XII.18; gruodžio 28 gauti 
laiškai, išsiųsti iš Baltimorės, 
Md., XII.21, iŠ Woodhaven, N.

JCII.21, iš Cos Cob, Conn., 
Afo, iš New York City XII.21.

Lietuvos Vytis —"šitokios “for- 
rųps ir stilizuoto, stiliaus — bab. 
tas vytis raudoname fone, su 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja:

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI DOVANA

ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių, kompozitorių solo 
dainos. Išpildp sopranas Birutė' 
Kemežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
gėlės,. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didis; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė Jiaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai
nuotos dainos: Ramovėnų- mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, * 
Naktis graži, Karo žygio daina, 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonios, Lopši
nė, Labą rytą, Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunamos Darbininko ’ admi

nistracijoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS
— Ados Karvelytės “Ne tie 

varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys-. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kairia 15 dol.

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

Užburtos kanklės. V. Franlde- 
nės pasakojimai vaikam apie se-, 
novę. Kaina. 3 dol. Kietais vą
šeliais —- 4 dol.

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. ^^įna 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
tik ką iš spaudos išėjus, vaikam 
skirta knyga, parašyta P. Kalvai- 
tienės. Raudonoji kepuraitė, Ka
ralaitė ir septyni nykštukai, Pa
parčio žiedas, Grybų karas, Gė
lių karalystė ir kitos pasakos pa
trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

- Introduction to Modem Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš- 
įdnimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — - puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambria- 
tias, A. Klimas ir W. R. Sch- 
tnalstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne, 479 pšl., 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 VVilloughbv Ava. 
Brooklyn, N. Y. 11221

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 . Wilto«ighby Ave7, 
Brooklyn, N.Y^ 11281.

DDCTER PARC gh 
PHARMACY ■ 

-IP Wm. AautaMU B. K.
T7-01 JAMAICA A VMM 

(Cor.77t* Btfttt) 
WMdhavwi, N.V. 114M

MkHgM 2-4130

V«d4jM P. VHMftta, 17>

Mere h The AM New "CARINE TOHITtm)
CANINE CASTLE 

Poodle Grooming and Style Specialist 
By Appt. Only 201 371-8629 

760 Chancellor Avė. 
Irvington, N. J.

VVHITEY’S AUTO BODY SHOP 
Expert Body and Fender Work 

Automobile Painting 
87-89 T roop Avė., New Brunswick, N.J. 

Call 201 828-7989

HOUSE OF FERN DEPT. CA.
M LlnCtln TM llrC* WN»nyw»r eagbattmto»qua«.
Bkiyn, N.Y. 1123$ atmaaMattMrae
PMONK 743*4838 uMtreMHi canaet Nu rato*. '

DISPLAY

Auto VVrecking. Sunny Southern 
Califomia. 30 fenced acres. Smog-foM 
San Bernardino County on Interstate 
395. Directly in Path of Progress. Acį. 
to 2 large Air Forte bases. 2 years youną 
and Growing rapidly. Indudes Baiki* 
ings with Living and operating facili- 
ties. 820,000 <fewn. Robert Mniea, 
Rt. 8 Bos 1465 Escondhfo, Caltf. ttOM. 
Phone (714) 747-6412. - -
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VITAS GERULAITIS —
PIRMASIS JAUNIS JAV

įsisiūbuoti pašnekesiai.
1971 JAV jaunių lentelėj 

Gerulaitis buvo šeštuoju, o Du
Pre — antruoju. DuPre yra lai
mėjęs 1972 JAV jaunių pirme
nybes (nugalėjo Gerulaitį), už
tat Gerulaitis vakarinių JAV’ 
meisteris (įveikė DuPre).

Long Island Press 1972 kovo 
26 numery buvo paskelbęs tri
jų skilčių straipsnį “Gerulaitis

JAV lauko teniso sąjungos 
(USLTA) atrankos komitetas 
kasmet skelbia geriausių JAV 
jaunių lentelę (18 metų ir že
miau). šiemet iškiliausią raketę 

, išlukštenti nebuvo lengva, ir 
komitetas ilgai suko galvas, kaip 
perkirsti tą Gordijaus mazgą.

_ Išvadoj — pirmąją vietą 1972 
turi dalintis du žaidikai: Vitas 
Gerulaitis iš New Yorko miesto 
su DuPre iš Birminghamo, Ala- 
bama. Jie abu 18 metų amžiaus 
ir, pagal nuostatus, po 1973 
sausio 1 pasakys sudie savo te
niso jaunystei — galės žaisti 
tik vyrų grupėj. Toliau pajėgių
jų lentelėj: 3. Dejesus iš Puer- 
to Rico, 4. Martin, 5. Teacher, 
6. Amaya, 7. King, 8. Holla- 
day, 9; Whitlinger, 10. Edles.

Šį sąrašą dar turės patvirtin
ti JAV lauko teniso sąjungos 
metinis susirinkimas 1973 vasa
rio mėnesį. Paprastai tai tik for
malumas, bet šiemet, kai dali- oose Gerulaitis su senąją lape 
narna

Tbp Tennis Prospect”. Autoriui 
Murray# Janoff Gerulaitis pa
reiškė norįs būti geriausiu teni
so žaidiku pasauly. Žurnalistas 
pridėjo, kad ši ambicija respek- 
tuotina, nes. Gerulaitis yra ge- » 
riausia teniso atžala Rytuose 
per daugį metų.

Ir dabar jaunasis lietuvis, iš
kopęs į jaunių viršūnę visame 
krašte, įžengia į vyrų grupę 
kaip brandi pajėga.

1972 gruodžio pradinėse die-

Vitas Gerulaitispirmoji vieta, dar galės

ELIZABETH, N.J.
V. Kudirkos lituanistinės mo

kyklos Kalėdų eglutės parengi
mas įvyks sausio 7, sekmadienį, 
3-čią valandą, Šv. Petro ir Po
vilo parapijos salėj, Ripley 
Place, Elizabeth, N.J.

Programoje: tautiniai šokiai, 
choras, eilėraščių deklamavi
mas. Kalėdų senelis visus vai
kus apdalins kalėdinėmis dova
nėlėmis. Po programos vaišės 
visiem.

Mokyklos vedėjas ir mokyto
jai maloniai kviečia apylinkės 
lietuvius ir jų vaikus atvykti ir 
tuo paremti mokyklos veiklą.

G.A.

Pancho Gonzales žaidė parodo
mąsias rungtynes Detroite." Ten 
Vitas du kartu nugalėjo spal
vingąjį Gonzales, kuris ilgoką 
laiką moko Gerulaitį išbaigtumo 
tenise.

Gruodžio 5 New Yorke Cleąn 
Air Tennis Classic turnyre Ge
rulaitis pateikė staigmeną, lai
mėjęs prieš antruoju įrašytą 
Jimmy Connors 6-4, 4-6, 6-3. 
Connors, 20, jau perėjęs į pro
fesionalus, vasarą sėkmingai 
žaidė Europoj ir, be kita ko, yra 
nugalėjęs ir 1972 Wimbledono 
meisterį Stan Smith (JAV).

Gerulaičio — Connors dviko
vė žėrėjo šėlstančiais suktais 
smūgiais nuo galinės linijos, kol 
ateidavo laikas triukškinančiai 
žiebti iš oro. Daug kartų Geru-

A.A.

Antaninai Valaitienei
mirus, jos vyrą Joną, dukterį Aldoną-Mariją Markelienę, 
sūnus dr. Joną ir inž. Jurgį su šeimomis ir artimaisiais 
giliai užjaučia

Stefanija Skučienė

4

Leonui Meiliūnui
Lietuvoje mirus, jo seserį Jadvygą Matulaitienę ir arti
ntuosius nuoširdžiai užjaučia

Neu> Yorko tautinių šokių grupė

laičio kryžminiai smūgiai iš kai
riosios pusės tiksliai tykšdavo 
ant baltųjų aikštės linijų. Betgi 
po įtampos — atoslūgis, ir kitą 
dieną Vitas pralaimėjo prieš 
Dibbs.

Gruodžio pabaigoj Gerulaitis 
Floridoj, kur jo laukė dviguba 
užduotis: Sunshine Cup jau
nių komandinės varžybos ir 
Orange Bowl tarptautinis jaunių 
turnyras.

Sunshine Cup (lyg Daviso 
taurė jauniesiems) Gerulaitis su 
DuPre JAV išvedė į baigmę, 
kur priešininkas Ispanija.

Orange Bowl turnyre Vitas 
jau antrieji metai iš eilės pa
siekė baigmę. 1971 mūsiškiui 
nepavyko paskutinė puokštė — 
pralaimėjo italui Barazzuti. 
1972 baigminis priešininkas — 
švedas Borg, 16, 1972 Wimb- 
ledono jaunių meisteris. Rašant 
šias eilutes, paskutinių pasek
mių dar neturėjom.

Per 1972 Kalėdas Vitas ne
buvo vienintelis lietuvis tarp
tautiniam teniso sūkury. Orange 
Bowl mergaičių (18 metų ir že
miau) varžybose dalyvavo ir Vi
to sesuo Rūta Gerulaitytė, 17. 
Šviesiaplaukei Rūtai tai buvo , 
pirmasis tarptautinis krikštas. Ji 
prasmuko du ratu, kol trečiame 
pralaimėjo prieš Austrijos 
jaunių meistere.

Dvi lietuvių teniso atžalos — 
Vitas ir Rūta Gerulaičiai, ir apie 
jų pasiekimus baltajame sporte 
dar daugel kartų teks girdėti.

K. Čerkeliūnas

Philadelphia, Pa
Visa mokykla pasiruošus eglutei

Kalėdų šventėmis pasidžiaug
ti Philadelphijos Vinco Krėvės 
lituanistinė mokykla ruošia 
tradicinį Kalėdų eglutės vakarą, 
kuris įvyks sausio 7 d., 4 vai. 
popiet, Šv. Andriejaus parapijos 
salėj, 19th & Wallace Streets, 
Phila., Pa.

Repeticijos šiam vakarui vyko 
intensyviai. Vakaro programai 
ruošiasi visi mokiniai ir moky
tojos. Vaidinimą režisavo mo
kyt. D. Surdėnienė. Mokyt. M. 
Radikienės paruošti mokiniai 
pašoks tautinių šokių. Mokyklos 
choras, vedamas mokyt. O. 
Pliūškonienės, padainuos kele
tą giesmių ir dainų. Gale pro
gramos atsilankys ir pabuvos vi
sų vaikučių laukiamas. Kalėdų 
Senelis su didžiais ‘krepšiais 
ypatingų dovanėlių. Kone kas 
metai Kalėdų senelį sutinka (rei
kia tikėtis, kad ir šiais metais 
sutiks) Philadelphijos lituanis
tinės mokyklos vaikų darželis, 
kuriam eilę metų vadovauja Da
rija Dragūnienė.

Pasibaigus programai, vyks 
loterija su įvairiomis įdomy
bėmis. Svečiai bus skaniai vai
šinami kalėdiniais skanumy
nais, paruoštais tėvų komiteto, 
kuriam vadovauja Ged. Dragū
nas.

Visi kviečiami atsilankyti. Vi
sų automobiliai bus prižiūrimi.

~ Aušra Kananavičiūtė

ranupetliks parapijos choras, ku> 
riam vadovauja Jeronimas Ka
činskas.

N. Anglijos Lietuvos vyčių 
apskrities valdybos posėdis bus 
sausio 14 Maironio Parite, 
Shrewsbury, Mass. Apskrities •

Tikybos pamokos mokiniam, Alb"*“ ’aritis «
kurie lanko aukštesniąsias mo- dvasios vadas kun. Albinas Ja- 
kyklas, būna antradienio vakare niūnas iš So. Bostono dalyvaus 

susirinkime, į kurį yra pakviesti 
visi apskrities kuopų pirminin
kai.

Lietuvos vyčių centro val
dyba posėdžiauja Bostone sau
sio 20 So. Bostone, 17-tos kuo
pos patalpose, 492 East Seventh 
Street. Dalyvaus centro pirmi
ninkė Susanna Bo ros kas iš 
Brocktono ir centro dvasios va
das kun. Albertas Kontautas iš 
Brighton, Mass.

KUN. A. BALTRUŠŪNO 35 
METŲ KUNIGYSTES 

SUKAKTIS
Šv. Petro lietuvių parapijos 

klebonas So. Bostone kun. An
tanas Baltrušūnas gruodžio 17 
minėjo savo kunigystės 35 metų 
sukaktį. Jis kunigu buvo įšven
tintas 1937 gruodžio 17. Buvo 
baigęs Šv. Jono kunigų semina
riją Brightone. Apie 13 metų 
vikaravo amerikiečių parapi
jose, vėliau buvo vikaru lie
tuvių parapijose Brocktone, 
Lawrence, Cambridge. Nuo 
1962 iki 1965 buvo Cambridge 
lietuvių parapijos klebonas, o 
1965 buvo paskirtas Šv. Petro 
parapijos klebonu So. Bostone.

( Buvo Kunigų Vienybės Bostono 
provincijos pirmininku, Lietu
vių Religinės Šalpos direkto
riumi. Veikė ir kitose organiza- 

' cijose.
Jis gražiai sugyvena su visais 

parapiečiais, rūpinasi parapijos 
reikalais, remia lietuvišką veik
lą, lanko lietuviškus parengi
mus.

Jis yra gimęs ir augęs Amen- 
koje, bet gerai moka lietuviš-' 
kai. Ilgiausių ir gražiausių me
tų!

šv. Petro lietuvių parapijos sa
lėj, 492 East Seventh Street, 
nuo 7 iki 8 v.v. Pamokas pra
veda kleb. kun. Antanas Balt
rušūnas.

Nukryžiuotojo Jėzaus seselės 
rengia vaikus prie pirmosios ko
munijos ir praveda pamokas 
mokiniam, kurie lanko įvairias 
viešąsias pradines mokyklas. Jų 
pamokos būna sekmadieniais 9 
vai. parapijos salėj prie 7-tos 
gatvės.

Lietuvos vyčių jauniai išsirin
ko 1973 metų tokią valdybą: 
pirmininkė Patricia Mitchell, 
vicepirm. Joana Ronukaitis, 
sekretorė Paula Elvelaitė, kasi
ninkė — Laima Ambutavičiūtė, 
tvarkos prižiūrėtoja — Nana Ba- 
laconis, Vyties korespondentė 
Doris Balaconis. Dvasios vadas 
kun. Albinas Janiūnas^ Jų glo
bėjai ir patarėjais— Jonas No- 
rikavičius ir Albertas Jaritis. 
Susirinkimai vyksta antrą ir ket
virtą antradienio vakarą po tiky
bos pamokų parapijos salėj Se
venth Street. Į jaunuosius vy
čius priimami parapijos berniu
kai ir mergaitės, kurie lanko 
aukštesniąsias mokyklas.

Parapijos • berniukų CYO 
krepšinio komanda žaidžia 
penktadienio vakarais So. Bos
tono High School sporto salėj, 
Thomas Park. Pradžia 7 v.v. 
Priimami ir laukiami parapijos 
berniukai. Robertas Lescinskas 

_ vadovauja aukštesniųjų mo
kyklų vyresniesiem berniukam.

Parapijos mergaičių CYO 
krepšinio komanda žaidžia ket- 

. virtadienio vakarais nuo 7 v. 
Gavin mokyklos sporto salėj.

Kun. Antanas Baltrušūnas, 
Šv. Petro lietuvių parapijos kle
bonas, gruodžio 17 atšventė ša- . 
vo kunigystės 35 metų su
kaktį. Sodalietės ir Lietuvos 
vyčių 17 kuopa ta proga ruošia 
pagerbimą, kuris bus sausio 7, 
sekmadienį, parapijos salėj, 492 
East Seventh Street So. Bosto
ne. Pradžia 3 v. popiet. Prog-

Liet. Piliečių Draugija So.

Leonui Meiliūnui
Lietuvoje mirus, jo seseriai Jadvygai Matulaitienei 
ir artimiesiems reiškiame gilią užuojautą.

Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

Mylimam broliui
A A.

Leonui Meiliūnui **
Lietuvoje mirus, seserį Jadvygą Matulaitienę ir visus 
gimines širdingiausiai užjaučia ir kartu liūdi

Kazimieras, Ona ir Birutė Barauskai

Ąldonai Šertvytytei-Savičiūnienei mirus,

Jos vyrui Alfredui Savičiūnui 
dukroms Allidai ir Aldonai ir 
jos motinai Tessie Sharry

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Dr. A. Savičiūnas ir Seimą

NAUJAUSIA 
SKAMBIAUSIA 
PLOKŠTELĖ

Tai “Kokiais keliais aš keliau
čiau . . .” Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasisėki- 
mo sulaukė pereitą vasarą jau
nimo kongreso proga koncer
tuodamas Chicagoj talentų va
kare ir kongreso uždarymo me
tu Toronte. Plokštelėj kvintetą 
palydi Neo-Lithuanų orkestras. 
Įdainuota: Kokiais keliais beke
liaučiau, Karių daina, Kauno 
gimnazistų valsas, Užstalės 
daina, Vyrai prie jūros, Batukai, 
Pilkais keliais, Mėlynos akys, 
Dobiluos, Kai pamačiau aš ją, 
Oi neverk motinėle. Stereo, kai
na 6 dol. Persiuntimui prideda
ma 50 c. Gaunama Darbininko 
administracijoje. o

Išnuomojami salonas ir mie
gamasis dviejų šeimų name. 
Bendra virtuvė ir vonia. 90 
dol. mėnesiui. Tel. HI 1-2778.

Išnuomojamas vyrui didelis 
kambarys geroj vietoj, su mo
derniausiais patogumais virtu
vėje, už mažą patarnavimą — 
vakarais atsakyti retai stn 
skambantį skambutį ir telefoną. 
Kreiptis: Jonas Gaidys, tel. 
DE 9-2577 arba 668-0330.

Išnuomojami du butai. Vie
nas butas su dviem miegamai
siais, virtuvėje yra indam plauti 
mašina. Antras butas su vienu 
miegamuoju. Butai yra naujos 
statybos geriausiame ir švariau
siame Brooklyno rajone. Skam
binti telefonais; 339-2577 arba 
668-0330.

MIŠIOS UŽ A.A.
DR. VLADĄ VILIAMĄ

Sausio 13 d. 7 v.v. Dominin
konų koplyčioje Washingtone, 
D.C., bus mišios už a.a. dr. 
Vladą Viliamą. Iš anksto dė
kojame už mišias ir maldas.

Velionies žmona, 
Washington, D.C.

KEARNY, N. J.
LAIMINGI 

SUKAKTUVININKAI
JuozBi ir Marija Melyniai at

žymėjo 40 metų vedybinio gy
venimo sukaktį. Gruodžio 9 jų 
vaikai, Danutė Pilėnienė ir inž. 
Juozas Melynis, suruošė žento 
dr. Jono BilėnO gražioje rezi
dencijoje tluntington, L.I., N. 
Y., puikų pobūvį. Dalyvavo gi
minės ir daug svečių iš New 
Jersey. Visi 5 anūkai kalba lie
tuviškai. Tai tikrai lietuviška 
tvirtovė. *

Juozas Melynis yra Lietuvių 
C.C. Centro nearny, New Jer- 
sey, vedėjas ir ilgametis Balfo 
pirmininkas. Bendradar
biaudamas su geraširdžiu kle
bonu kun. D. Pociumi, šalpai 
kasmet surenka per 500 dol. ir 
daug drabužių. Jis taippat yra 
Darbininko korespondentas. —

S.S.

Per Kultuvo? Židinį 
lietuvybę didini!

Vardinių, gimtadienio ir kalė
dinių kortelių su lietuviškais 
sveikinimais gaunama Darbi
ninko administracijoj. Kortelių 
yra dviejų kainų: po 20 ir po 
25 c. • kiekviena (įskaitoma ir 
persiuntimas).

valdybą. Pirmininku liko Stasys 
Drevinskas, sekretoriumi’ Anta- . 
nas Matjoška, iždininkas Ado
mas Druzdis. Direktoriais: Ro
mas Bričkus, Stasys Grigana
vičius, adv. Jonas Grigalus, Ona 
Ivaškienė, Antanas Andriulio- 
nis, Juozas Lubinas ir Henri
kas Čepas. Vicepirmininku — 
Longinas Švelnis, finansų sekr. 
Algis Makaitis ir maršalka — 
Vytautas Ivaška. Revizijos

1 komisija: Vytautas Stelmokas, 
Aleksandras Čaplikas ir adv. 
Nijolė Šležienė.

SOUTH BOSTONO 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

DRAUGIJOS VALDYBA 
nuoširdžiai sveikina savo draugijos narius, kli- 
jentus ir visus draugijos bičiulius Naujųjų Į973 
Metų proga ir linki daug laimės, geros sveika
tos. Tegu būna visiem saulėtos visos 1973 
metų dienos!

1972 metų valdyba .'pirm. Stanley L. Drevinskas, 
vicepirm. Longinas Švelnis, protokolo sekr. Antanas 
Matjoška, finansų sekr. Adam W. Druzdis, iždinin
kas Edmund L. Ketvirtis, maršalka Juozas P. Marke- 
lionis (a.a. miręs).
Direktorių taryba: Romas Bričkus, Joseph C. Lu
binas, Stanley K. Griganavičius, Ona Ivaškienė, Anta
nas Andriulionis, Vytautas Stelmokas, Algis Makaitis 
ir dr. Anthony L. Kapochy, garbės direktorius.
Kontrolės komisija: Pranas Mučinskas (a.a. miręs), 
Bronius Kontrimas ir Alfonsas Baika, Jr.

SOUTH BOSTON SAV1NGS BANK

460 Wect Broadvitey, South Boston Mosuchusotfs 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

ftto banko direktorių tarytoje yra adv. J. Grife**. Reikale

♦ *' CURRUNT Dm&kND RATK8

e Regulara/e—ftK* • lyearTeral



8 • 1973 m. sausio5, nr. 1< DARBININKAS

IBININKAS
Vienuolynas
Spaustuvė ..

KUNIGAI PAGERBĖ
PREL. JONĄ BALKONĄ

Gruodžio 28 Jackson Heights viltis”. Prelegentas, jau visiem 
Dantės restorano gražiose patal
pose įvyko New Yorko-New Jer-‘ 
sey Kunigų Vienybės susirinki-.

£dmiitaraci|a ____GL 2-2923
Kultūros Židinys — 827-9865

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bu» sausio 7 d. 11 vai. 
Po pamaldų — vaišės ir užsi
ėmimai. Visas jaunimas kvie
čiamas dalyvauti.

Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės knygos pirmojo to- 
rho pristatymas bus sausio 7, 
šį sekmadienį, 4 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Apie knygą kal
bės Kario redaktorius Zigmas 
Raulinaitis. Literatūrinėje daly
je skaitys Bronius Balčiūnas ir 
savo kūrybą — Jonas Rūtenis. 
Pristatymą rengia Kario žurnalo 
redakcija. z

LKM Sąjungos 29 kuopa ruo
šia Užgavėnes vasario 25. Pel
nas skiriamas Kultūros Židinio 
statybai. Kuopai dabar pirmi
ninkauja Eugenija Kezienė.

S. Kudirkos šaulių kuopos ■ 
susirinkimas šaukiamas sausio 
6, šeštadienį, 5 v. popiet Kul
tūros Židinyje. Bus aptarti kuo
pos šventės reikalai. Visi nariai 
prašomi dalyvauti.

N. Y. vyr. skaučių Vilijos 
židinio sueiga bus sausio 10, 
trečiadienį, 7:30 v.v. pas Živilę 
Jūrienę.

Klaipėdos krašto prisijungimo 
prie Lietuvos 50 metų sukaktis 
bus paminėta sausio 14. Minė
jimas įvyksta protestantų bažny
čioje, 85 Drive -ir 91 Street 
Woodhavene. Prasidės 2 v. po
piet ekumeninėmis pamaldo
mis, kurias atlaikys Tėv. Leo
nardas Andriekus, OFM, ir kun. 
Petras Dagys. Po pamaldų tos 
pačios bažnyčios salėje bendra 
kavutė ir tolimesnė minėj’imo 
programa. Paskaitą apie Klaipė
dos kraštą skaitys Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis. Po 
paskaitos meninė dalis ir bus 
rodomos skaidrės iš Klaipėdos 
krašto sukilėlių veiklos. Minė
jimą rengia Lietuvos kariuome
nės karių savanorių sąjunga, ra
movėnai, šauliai ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių Draugijos 
New Yorko skyrius.

JAV imigracijos įstaiga prane
ša, kad visi imigrantai, neturį 
JAV pilietybės, kiekvienais me
tais sausio mėnesį šiai įstaigai 
privalo pranešti savo adresą ir 
kitas žinias. Specialios kortelės 
šiam reikalui gaunamos ir kiek
vienoj pašto įstaigoj. Neatlikę 
šios pareigos gali būti baudžia
mi net deportacija iš JAV.

Kun. Domininkas Valenti 
gruodžio 31 Apreiškimo parapi-

GL 5-7068 
GL 2-6916
GL 5-7281 mas ir prel. Jono Balkūno, P .A., 

pagerbimas 70 m. amžiaus pro
ga. Dalyvavo 45 kunigai iš viso* 
rytinio Amerikos pakraščio.’ 
Tarp jų buvo visų gerbiamas, 
taip pat jubiliatas, prel. Prandš- 
kus Juras,gruodžio oi ApreiSKimo parapi- ' * v 'jos bažnyčioje BrooklynA_N^w~xV^^IU?y., S.USliyik11^.

* - . - /"lunliu lailrvFina Anrpięlfimn na-York, a_u k o j o iškilmingas pri
micijų mišias. KiięS"~ š i'o s 
parapijos ribose iš italų šei
mos, nuo mažens šioj bažny
čioj tarnavo mišiom ir kitaip tal
kino. Baigęs aukštesniąją mo
kyklą, išvyko į Romą, apsigyve
no Šv. Kazimiero lietuvių kole
gijoj, kur galėjo tobulinti jau 
anksčiau pramoktą lietuvių kal
bą. Filosofiją ir teologiją baigė 
Romoj. Gruodžio 8 vysk. A.

duoliu laikytina Apreiškimo pa-* 
rapijos klebono kun. '^fanciš- 
kaus Raugalo paskaita “Para
pija — persekiojamos Bažnyčios'

Kalendorių 1973 metam gali
ma gauti Darbininko admi
nistracijoj: Anglijoj Nidos išleis
tas, kasdien nuplėšiami lapeliai 
— kaina 3.50 dol. Darbininko 
kalendorius, nuplėšiamas kas 
mėnuo — kaina 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

Jaunasis primicijantas prisirašė 
prie Kauno arkivyskupijos ir yra 
pasiryžęs dirbti lietuvių tarpe. 
Primicijų mišiose kartu 'su juo 
koncelebravo dar 6 kunigai, 
tarp jų ir buvęs Šv. Kazimiero 
kolegijos dvasios tėvas prel. dr. 
V. Balčiūnas. Pamokslą pasakė 
kun. J. Pakalniškis. Kalbėjo ir 
pats primicijantas. Po mišių pa- 
rapiečiai klebono kun. P. Rau
galo globoj buvo pavaišinti pa
rapijos salėj.

N. Y. ramovėnai, kuriem va
dovauja V. Šventoraitis, šio 
skelbiamo vajaus proga Kultū
ros Židinio statybai surinko 
1200 dol. rr-būsimam baliui už
sakė 2 stalus.

Liet. gen. konsulas A Simu
tis, atsiliepdamas į L.B. pa
skelbtą vajų, Kultūros Židinio 
statybai paaukojo 75 dol.

N. Y. moksleiviai ateitininkai 
kviečia visus atsilankyti į šei
mos šventę, kuri įvyks sausio 
13 d. 6 v.v. Kultūros Židinyje. 
Bus laimėjimam leidžiamas 
dail. A. Galdiko paveikslas.

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

Antanina Bendorienė, gyv. 
R.D. 1 Muney, Pa., prisiminda
ma mirusią a.a. Oną Kaunienę, 
jos šviesiam atminimui siunčia 
10 dol. auką Kultūros Židinio 
statybai.

Prof. Antanas ir Danguolė 
Klimai su visais 4 vaikais svei
kina visus su Kristaus gimimo 
šventėmis ir Naujais Metais. 
Vietoj šventinių kortelių siunčia 
10 dol. Darbininkui.

Elvyra ir Augustinas Vileniš- 
kiai sveikina su Naujais 1973 
Metais draugus, pažįstamus ir 
Portland, Oregon, lietuvius, 
ypač Oną Spomer su vyru. Šiem 
kaip dovaną užsako Darbininką 
ir linki laimingų Naujų Metų.

Uršulei Narusevičienei prisi-* 
minti Kultūros Židiniui aukos- 
rinktos vietoj gėlių prie jos kars
to. Aukojo: po 25 dol.: Antanas 
Pūras; Bronė ir Antanas Re- 
ventai, Penktadienių popie
čių bendradarbiai, Marytė Ša- 
linskienė, A. ir J. Birutis; 20 
dol.: Kiaunių šeimos; po 10 dol.: 
Petras Naruševičius, D. Gude
lis, A. ir D. Šilbajoriai, Vytau
tas M. Oniūnas, V. Gerulaitis, 
J. ir A. Šimkai, Irena ir Vyt. 
Alksniniai, R. ir G. Rajeckai, 
Jonas ' ir: Petronela • Strijauskai; 
po’5-dol.: E.M. Cibas-,-Si-Lio-^ 
gys-

Richmond Hill North iš
nuomojamas butas iš 5 kam
barių. Tel. VI 9-5007.

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

žinomas lietuvybės gynėjas, pa
teikė labai įdomių minčių apie 
mūsų religinę-tautinę padėtį 
Amerikoje bei pasaulyje, kai 
nebesulaukiama naujų ateivių 
bangos. Nors padėtis keičiasi, 
skatinta nenusiminti, nes dar ne 
visi veikimo metodai ištirti ir 
panaudoti. Kun. Raugalo pa
skaita, skirta dvasininkam, būtų 
įdomi ir pasauliečiam.

Susirinkime išrinkta ir nauja 
valdyba, į kurią įeina: kun. Do
mininkas Pocius — pirm., kun. 
Jonas Pakalniškis ir T. Viktoras 
Gidžiūnas, OFM, — vicepirmi
ninkai, kun. Vytautas Pikturna 
— sekr., ir kun. Jurgis Gurins- 
kas — ižd. Iki šiol per devy
nerius metus New Yorko ir 
New Jersey Kunigų Vienybės 
pirmininku buvo prel. Jonas 
Balkonas, kuris ilgiau nebesuti
ko pasilikti. Išrinkus naują val
dybą, išklausyta dar įvairių pra
nešimų bei sumanymų.

Antra dalis apėmė-vaišes, ku
rias suruošė prel. Jonas Balko
nas savo 70 m. amžiaus su
kakčiai prisiminti. Nuotaika bu
vo nuoširdi ir pakili, nes jubi
liatas Bažnyčiai ir lietuvių tau
tai be poilsio dirba jau 46 
metus. Baigiantis vaišėm, jo tu
riningą gyvenimą bei dinamišką 
veiklą nušvietė T. Leonardas 
Andriekus, OFM, iškeldamas jį 
kaip didžiausią mūsų visuome
nininką emigracijoje. Į visuo
meninę jo darbuotę ypač įeina 
vadovavimas besikuriančiai 
Amerikos Lietuvių Bend
ruomenei, Amerikos Lietuvių 
Tarybos organizavimas, vaid
muo Kultūros Židinio statyboje, 
vadovavimas pagrindinėse kata
likų organizacijose, Lietuvos 
laisvės gynimas Jungtinėse 
Tautose, Amerikos valdžios ir 
hierarchijos sluoksniuose, į- 
našas į Balfo veiklą irjdaugy- 

-bės.. Jdtų visuomeninių žygių, 
kuriem pilnai apibūdinti reikė
tų plačios monografijos.

Jubiliatas savo, žodyje, dėko
damas kunigam už pagarbą, 
pažymėjo, kad po 70 m. amžiaus 
yrapasityžęs pasitraukti iš va- 
vadovaujamų vietų ir jas už
leisti kitiem- Jis taip pat patei- 
teikė kai kurių detalių iš savo 
veikimo praeityje. Iš kitos pu
sės, visi įkalbėjusieji ir sveiki- 
nusiejtdinkėjo, kad prel. Jonas 
Balkimas, kiek leis jėgos, liktų 
aktyvus mūsų visuomenėje.

Kultūros Židinio statytojai

KUN. VINCENTAS PUIDOKAS, 
VVESTFIELD, MASS., LIETUVIŲ 
KLEBONAS
Į Kultūros Židinio statytojus 

įsijungia ne tik iš New Yorko, 
bet ir toliau gyveną žmonės. 
Štai iš Westfield, Mass.,
Vincentas Puidokas, Šv. Ka
zimiero lietuvių parapijos kle
bonas, Kultūros Židinio 
paaukojo 1000 dol.

o-o
Kun. V. Puidokas yra uolus 

lietuviškų ir katalikiškų reikalų 
rėmėjas. Jis daug paaukojo 
pranciškonų vienuolynui Ken- 
nebunkporte, Maine, kai ten 
buvo ruošiami, statomi nauji 
pastatai. Naujojoj koplyčią 
Kryžiaus keliam įrengti jis pa
aukojo 5000 dol. Dabar yra pa
siryžęs atremontuoti ir pagra 
žinti prieplauką prie vienuoly
no sodybos. Tam tikslui jau y r; 
paaukojęs 2500 dol.

Praeitais 1972 metais bir
želio mėnesio pradžioje jis 
buvo minimas kaip Neringos 
stovyklos rėmėjas. Kaip žinia, 
Putnamo seselės Vermonto. 
valstybėje įsigijo stovyklavietę, 
kurią pavadino Neringa. Ten 
buvo dalis pastatų, bet daug ko 
reikėjo. Tai kun. V. Puidokas 
paaukojo 10,000 dol. Iš jų 
pastatytas paviljonas, kuris tar
nauja įvairiem stovyklautojų 
reikalam. To paviljono pašven
tinimas ir buvo 1972 birželio 
mėnesį.

Kun. Vincas Puidokas

Knygų mecenatas
Kas žino, kas yra Liet. Kat. 

Mokslų Akademija ir kas mato 
tos Akademijos stambius to
mus, tas pastebėjo ir ten kun. 
V. Puidoko pavardę. Jis yra 
Akademijos metraščio nr. 5 
(1970, 624 psl.) mecenatas. Tie 
Akademijos leidiniai spausdi
nami Romoje, Italijoje.

K. Ališausko knygos
“KOVOS DĖL LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS” I-jo tomo

bus sausio 7 d. Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyne. _

Knygą pristatys Kario redaktorius 
Zigmas Raulinaitis.

Literatūrinėje dalyje skaitys Bronius 
Balčiūnas ir savo kūrybą — Jonas Rūtenis.

Dekoravimas — dail. J. Juodžio.

Čia Amerikoje leidžiama kny
gų serija — Krikščionis gyveni
me. Tos serijos vieno tomo me
cenatu yra ir kun. V. Puidokas.

Prityręs lakūnas
Savo Šv. Kazimiero parapiją 

jis tvarko gražiai. Prižiūri baž
nyčią, visus parapijos pastatus. 
Pačioje bažnyčioje, pamaldose 
yra jaučiama tvarka bei rūpes
tingumas.

Jis yra vienas iš nedaugelio 
kunigų, kuris moka skraidyti 
lėktuvu. Sugeba jis nusileisti 
lėktuvu net prie tabako laukų, 
kur vietos gana maža.. Dažnas 
atvejis, kai jis su lėktuvu at
skrenda į New Yorką apsipirkti.

-o-
Sveikiname naują Kultūros 

Židinio statytoją. Tikime, 
kad jis, į Židinio pašventinimo 
iškilmes atskris lėktuvu!

VAIKAI ĮAMŽINA SAVO 
MYLIMĄ TĖVĄ

Visiem, mane 
švenčių proga, 
dėkoju ir linkiu laimės bei svei
katos.

sveikinusiem
nuoširdžiai

Birutė Novickienė

Pradžia 4 v. popiet
Pristatymą rengia ir visus atsilankyti kviečia

Kario žurnalo redakcija
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NEW YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAJUS 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI PAREMTI
prasidėjo 1972 gruodžio 10 d. ir baigsis 1973 vasario 10 d. didžiuliu puožnlu

BANKETU

Armėnų Kultūros Židinyje, Second Avė. ir 34 St. Manhattan, N.Y., 
dalyvaujant filmų ir televizijos aktorei

RŪTAI LEE — KILMONYTEI

šio vajaus matu Kultūros Židinio statybai paremti 50 dol. arKiekviena*, patuko] 
daugiau, kviečiamas^ balių. įėjima* nemokama*. Auka* priima viso* New Yorko Ir New 
Jersey lietuvių organizacijos. Auka nurašoma nuo mokesčių.

LB. VAJAUS KOMITETAS

KAS BUS 
ŠAULIŲ 
ŠVENTĖJE?

New Yorke veikia Simo Ku-~ 
dirkos šaulių kuopa. Įsikūrė ji 
maždaug prieš metus. Pamažu 
plečia savo veiklą. Kuopai pir
mininkauja Antanas Reventas. 
Gi valdyboje yra visa eilė žmo
nių. Kuopos narių skaičius nuo
lat auga. Jos atstovai praeitą 
vasarą liepos mėnesį dalyvavo 
trečioje šaulių kultūrinėje sa
vaitėje, kuri buvo Kennebunk- 
porte, Maine, pranciškonų so
dyboje.

Dabar rengiama kuopos šven
tė ir naujos vėliavos šventini
mas. Jau prieš keletą mėnesių 
kuopa įsigijo vėliavą. Ją pasiu- 

ko-vcf'Detroite. Čia įtaisytas 
tas ir kiti/papuošimai.

Vėliavos šventinimas
Kuopos šventė rengiama sau

sio 21, sekmadienį. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje 11 vai. bus 
iškilmingos pamaldos ir vėlia
vos šventinimas.

Vėliavos krikšto tėvais sutiko 
būti dr. Juozas ir Aleksandra 
Kazickai.

Tuoj po pamaldų visi persi
kels į parapijos salę. Čia pir
miausia bus pasirašytas vėliavos 
pašventinimo aktas. Dr. J. Ka- 

. zickas tars trumpą žodį.

Gerb. Tėvai Pranciškonai,
Tamstų kilnų užsimojimą pa

statyti Kultūros Židinį New 
Yorko apylinkės lietuviam ir 
ypač jų ateinančiom kartom, tę
siančiom kovą už laisvą lietuvį, 
mes pažadame paremti savo 
kuklia tūkstančio dolerių auka 
šiais mokėjimais:

500 dol. — 1972 gruodžio 26 
(37 metų nuo Felikso Galmino 
mirimo);

500 dol. — 1973 birželio 23

(111 metų nuo Felikso Galmino 
gimimo).

Ta auka įgalins Tamstas ir 
nuo mūsų kelias plytas įkrauti 
kilnian Kultūros Židinio pa
statam

Į aukotojų įamžinimo knygą 
įrašykite šias eilutes:

Vaikai įamžina savo mylimą 
tėvą knygnešį — didį žemaitį 
Feliksą Galminą (1862.VI.23- 
1935.XII.26).

Su gilia pagarba ir geriausiais 
linkėjimais,

Juzė Galūnines
Jonas Galminas

LIETUVOS ATSIMINIMŲ
KONCERTAS
(atkelta ii 4 psl.) 
žmonėm daromas diktatūrinės 
valdžios skriaudas. Šiuo atveju 
jie nori pasibelsti į pasaulio są
žinę dėl rusų okupacijos Lie
tuvoj.

Pasibaigus koncertui, dr. J. 
Stukas iššaukė aktorių Vitalį 
Žukauską ir pranešė, kad jis yra 
sulaukęs 30 metų sceninio dar
bo jubiliejaus. Ta proga jis 
pakvietė Amerikos Balso Wash- 
ingtone pareigūną Alfą Petrutį, 
kad jis nors suglaustai papasa
kotų apie šio lietuviško Bob 
Hope įnašą išeivijos scenai. Ak
torius Vitalis Žukauskas ne tik 
rodosi scenoj, bet pats turi ir 
medžiagą parašyti. O čia jau ne
apsieisi be kūrybinio talento. 
Parašyti aštrų, kandų,, ydas iške
liantį žodį nedaug kas tesuge-

Apie jį kalbės prof. Vaidevutis
Mantautas (V. Pūtvio anūkas).

Bus ir naujųjų šaulių priesai
ka.

Koncertinė dalis
Trečioji iškilmių dalis skirta 

lietuviškai dainai, šią dalį at
liks New Yorko lietuvių vyrų 
choras Perkūnas, kuriam vado
vauja Vytautas Strolia.

V. Pūtvio 100 metų gimimo 
sukaktis

Akademinėje dalyje bus prisi
minta Vlado Pūtvio, šaulių stei
gėjo, šimto metų gimimo sukak
tis (jis gimė 1873 kovo mėn.).. dose ir akademinėje dalyje.

Visuomenė nuoširdžiai kvie
čiama dalyvauti ir pamal-

ba. O šis žmogus per tiek me
tų yra sukūręs daug taiklių žo
džių — kalbėjo A. Petrutis. Po 
Antano Vanagaičio jis bene ir 
bus vienintelis Šiaurės Ameri
kos kontinente tą nelengvą žan
rą puoselėjąs aktorius. Prof. J. 
Stukas jam įteikė dovanų, o A. 
Petrutis perskaitė gautų sveiki
nimų tekstus. Čia buvo pri
statyti taip pat ir Dėdės Anu
pro grupės bendradarbiai: Mari
ja Žukauskienė, T. Dėdinienė ir 
Tadas Alinskas. Prie jų prisijun
gė Lietuvos Atsiminimų radijo 
štabo nariai — pranešėjai Irena 
Veblaitienė ir Algirdas Kača- 
nauskas, kuriuos beveik kas šeš
tadienį girdim per radiją iš New 
Yorko.

Šioj vietoj dera prisiminti ir 
prof. Jokūbą Stuką, kuris jau 
31-nerius metus yra išdirbęs 
lietuviškų reikalų tarnyboj (o 
gal tiksliau, Lietuvos reikalų 
sargyboj). Nors tas darbas sun
kus ir nedėkingas, tačiau jis dir
ba jį su kantrybe, nes žino, kad, 
tas darbas mūsų visuomenei yra 
reikalingas.

Visi programos dalyviai dai
navo be atlyginimo, o Ap
reiškimo parapijos klebonas 
kun. Pranas Raugalas leido 
nemokamai pasinaudoti sale; tai 
buvo graži auka per Lietuvos 
Atsiminimų radiją skleidžia
mam mūsų žodžiui ir dainar 
, Žiūrovų buvo virš 200.

J. Veblaitis


