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tačiau pasuko Bosforo kryptim. 
Kapitonas jau planavo pabėgti ir 
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JEI GALĖTŲ, VISI BĖGTŲ IŠ SOVIETŲ ROJAUS, 
pasakojo jūrininkas Vytautas Gadliauskas New Yorke

New Yorko uoste sausio 19 iš 
Cristoforo Colombo laivo išlipo 
buvęs sovietų žvejybos laivyno 
jūrininkas Vytautas Gadliaus- _r„_______ _____ i______
kas. Jį pasitiko Lietuvos gene- jas ir dar vienas jūrininkas. - 
ralinis konsulas New Yorke 
Anicetas Simutis, Balfo reikalų 
vedėjas J. Bagdonas, Vliko at
stovas A. Razgaitis ir Lietuvių 
Bendruomenės atstovas A. Sa
musis.

New Yorke, Balfo centro į- 
staigos patalpose, sausio 20 or
ganizacijų ir spaudos atstovam 
buvo surengta spaudos konfe
rencija. Balfo reikalų vedėjas 
atidarė konferenciją, pasveikino 
svečią naujakurį ir jam Balfo 
vardu įteikė 100 dol., o taip 
pat ir ateity pažadėjo paramą. 
Lietuvos gen. konsulas A. Si
mutis, apibūdinęs išsilaisvini- 
mo\aplinkybes, sveikino ir į- 
teikA anketas Lietuvos pasui 
įsigytu Sveikino ir Vliko pirm, 
dr. J. K. Valiūnas, LB New Yor
ko apygardos pirm. A. Vakselis, 
įteikęs svečiui LB nario knygu
tę. Po trumpos oficialios' da
lies į klausimus atsakinėjo pats 
svečias, v

Vytautas Gadliauskas, gimęs 
1938 Raseinių apskrity, tarnavo 
sovietų žvejybos laivyne kaip 
jūrininkas — radijo telegrafis
tas.

1972 rugpiūčio 10 žvejų lai
vas “Višera” iš Juodosios jūros 
uosto Kerč, kuriame laivas buvo 
taisomas, išplaukė į Odessą bai*

SAVAITĖS 
{VYKIAI

Savaitės eigoje, sausio 15-22;
— Sausio 15 atnaujinti Hel

sinky pasitarimai dėl Europos 
saugumo konferencijos. — Sau
sio 15 Izraelio Goldą Meir vizi
tas popiežiui Pauliui. — Sausio 
20 prezidento Nixono inaugura
cija. — Savaitės klimatas palan
kus Vietnamo sutarčiai.

Lyndon B. Johnson, 36 JAV 
prezidentas, mirė sausio 22 nuo 
širdies smūgio.

Sovietų lunochodas sausio 1'6 
nusileido trim dienom į mėnu- 
Ū-

Izraelis 1951 pareikalavo, kad 
Vokietija mokėtų Izraeliui repa
racijų už kankinimus kace- 
tuose 1,500 milijonų. Vakarų 
Vokietija sutiko ir moka. Rytų 
— ne. Dabar Izraelis kreipėsi į 
11 valstybių vyriausybes, kad 
spaustų Rytų Vokietiją mokėti.

Washingtonas po Vietnamo 
bylos numato iniciatyvos imtis 
vidurinių rytų klausimu.

Sovietai sutiko su Vakarų siū
lymu derėtis dėl kariuomenės 
sumažinimo Europoje. Sovietai 
rytų Europoje laiko 350,000 ka
riuomenės. Amerika 300,000. 
Daugiausia Sovietai turi Rytų 
Vokietijoje — 15-20 divizijų. 
Derybas pradėti numatyta sau
sio 31. *

Saugumo taryba savo posėdį 
kovo 15 turės Panamoje. Prieš 
šį siūlymą tebuvo Amerika, kuri 
numato, kad ten buvo provo
kuojamas Panamos kanalo klau
simas. Kuba imsis spausti prieš 
Amerikos "kolonializmą”.

PADĖKA
Dr. Ona Labanauskaitė iš 

Brooklyno išsikėlė j Putnam, 
Conn., ir perėmė seselių spaus
tuvės vedėjos pareigas. Ji stro
piai redagavo Darbininko pirmą 
puslapį nuo 1969 sausio 24 — 
nr. 6 iki 1972 gruodžio 29 — nr. 
54 imtinai. Už uolią talką 
Darbininko leidėjai, administra
cija ir redakcija d r. Onai Laba
nauskaitei širdingai dėkoja. 

įplaukus į Turkijos teritori
nius vandenis, kapitonas kiek
vienam įgulos nariui, kurių su 
kapitonu buvo aštuoni, atskirai 
pranešė, -kad jis yra nutaręs pa
bėgti į Vakarus. Įgulos nariai 
yra laisvi prie to prisidėti ar. 
ne.

Perplaukus Marmaros jūrą ir 
Dardanėlius, plaukė tiesiai 
Graikijos kryptimi. Rugpiūčio 
14 “Višera” įplaukė į Atėnų 
artumoj esantį uostą Piraeus. 
Čia kapitonas su šešių asmenų 
įgula paprašė politinio prie
globsčio, kuris jiem buvo su
teiktas. 1973 sausio 8 Vytautas 
Gadliauskas su kitais šešiais 
“Višera” įgulos nariais italų lai
vu išplaukė į Ne\v Yorką.

Laisve kvėpuojąs V. Gad- 
liauskas džiaugiasi lietuvių rš- 

ras i "SS® 1

Jūrininkas Vytautas Gadliauskas, pabėgęs nuo Sovietų laivo Graikijoje, sausio 19 atplaukęs 
į New Yorką, sausio 20 jau buvo spaudos konferencijoje Balfo patalpose. Iš k. A. Vakselis — 
LB apygardos pirm., už jo V. Butkys, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis sveikina V. Gad- 
liauską, sėdi Vliko pirmininkas dr. K. Valiūnas, dešinėje — Balfo reikalų vedėjas J. Bag
donas. Prie stalo pokalbį rekorduoja Laisvės Žiburio programos vedėjas R. Kezys. Nnotr. L. 
Tamošaičio

INAUGURACIJA: Taikos era su valstybinės 
atsakomybės siaurinimu ir privatinės didinimu

Prezidento Ni.\ono antroji 
inauguracija buvo labai iš
kilminga savo renginiais, ba
liais, pakviestųjų skaičium, o 
net ir pajamom iš inauguraci
jos (4 mil.). Kitoj pusėje ir de
monstracijos prieš Vietnamo po
litiką pasižymėjo gausumu ir 
paauglių chuliganiškumū — de
gino Amerikos vėliavas ir kabi
no Vietkongo.

Pažymėtina tai, kad priesai
kos akte dalyvavo visi senato
riai, bet kongresmanų tik pusė.

Iškilmių rengėjai sąmoningai 
demonstravo “naująją daugu
mą” su reikšminga jos 
dalim — etniniu elejnentu.

Prezidento kalba buvo trum
pa ir paskaityta ramiai. “Stovi
me angoje naujos eros — pa
saulio taikos”, pradėjo prezi
dentas ir ėmė vaizduoti Ameri
kos užsienio ir vidaus uždavi
nius tos eros akivaizdoje.

Užsienio: Amerika gerbs sūvo 
sutartus įsipareigojimus; rems 
principą, kad jokis kraštas netu
ri teisės savo režimo primesti 
kitam jtjga.

Tačiaū praėjo laikai, kada 
Ameriką prisiėmė atsakomybę 
už kitųJįJstybiųlikimą. Jos^uri 
teisę pasilaikyti savo skirtingas 
gyvenimoŲsistenias, bet pačios 
turi 'prisiimti atsakomybę< jas 
išlaikyti. *»

eivijos gausiom organizacijom 
ir gražia spauda. Su visu tuo da
linai jau galėjo susipažinti bei
damas Graikijoj, Lavrion sto
vykloj, netoli Atėnų. Ten gaiš
davo JAV laisvųjų lietuvių 
spaudą. Siek tiek žinių apie iš
eivijos lietuvius yra nugirdęs 
ir anksčiau iš Lietuvoj klausto- 
mo Amerikos Balso radijo bfei 
tokių laikraščių kaip “Laisvy” 
(New York) ir “Gimtasis Krjš7 
tas”.

Baigęs radijo-telegrafistų mo
kyklą, 12 metų plaukiojo—įvai
riausiuose vandenyse. PatikSp 
jūra. Ištrūkti į laisvę neturėfo 
daug vilties, nes jo pase buw 
tik viza nr. 2, neduodanti tei
sės išlipti svetimuose uostuosez

Didesniuose laivuose šąli 
kapitono yra ir politinis 
vaduotojas — politrukas, 
Vytauto laive to nebuvę.

Graikijos spauda apie jų 
bėgimą rašiusi palankiai. Dien
raštis “Šiandien” pirmam pusla
py įdėjo nemažą straipsnį su 3

pa- 
bet

pa-

Tose mintyse slypi Amerikos 
nusiangažavimas pasaulio po
litikoje.

Vidaus politikoje: Esą turime 
daugiau galimybių pagerinti 
švietimą, sveikatą, butus, trans
portą, aplinką; daugiau galimy
bių pagerbti įstatymus, bend
ruomenes padaryti labiau sugy
venamas ir “vykdyti Dievo duo
tą lygių galimybių teisę”.

Tačiau vyriausybė nėra visa
galė. Turi patys gyventojai pri
siimti daugiau atsakomybės už 
savo likimą. Tegul kiekvienas 
save klausia: ne kuo vyriausy-

VIETNAMO SUTARTIS — VASARIO 3?
Prezidento patarėjas Kissin- 

gejis sausio 23 vėl išvyko į Pa
ryžių sutarties galutinai išly
ginti. Saigone buvo paleista ži
nia, kad sutartis bus pasirašy
ta vasario 3. Prezidentas Thieu 
pasijuto turįs sutartį priimti. 
Taip jam patarė ir senatoriai 
Goldvvateris bei Stennis. Kitaip 
gali netekti Amerikos paramos.

Sutarties tekstas nepaskelbtas, 
bet spėjama, kad jis nedaug kuo 
skiriasi nuo spalio 16 paskelbtų 
devynių punktų. P. Vietname 
paliekama Siaurės Vietnamo 
145,000 kariuomenės; tarptauti-

kirtSetris,

nuotraukom. Paminėjo ir 
spauda.

Amerika traukė, nes čia 
giausia išeivijos lietuvių,
bino išeivių organizuotumas.

Apie bendras okupuotame 
krašte nuotaikas kalbant, Vytau
tas priminė nesąs išimtimi, bet 
tipišku savo amžiaus žmonių 
troškimų reiškėju. Jei pabėgimo 
aplinkybės būtų kiek palankes
nės, iš sovietiško rojaus spruk- 
tų*thnigelis . . .

Nedaug kam pavyksta pra
laužti geležinę uždangą. Atė
nuose (Kamp Lavrion, Athen, 
Greece/ dar liko Antanas Moc- 

uotos Lietuvos 
Rūtos” ansamblio narys, aukš

tai prasimušęs meninėj srity, 
išleistas į užsienius, bet paspru
kęs iš sovietinės priežiūros Atė
nuose (už Vytautą šiek tiek vė
liau, iš laivo “Latvia”).

Abiem laisvės ieškotojam 
— tiek Vytautui New Yorke. 
tiek Antanui Atėnuose — būti
na mūsų visokeriopa pagalba-.

bė man padės, bet kuo aš pats 
sau padėsiu.

Bendra kryptis amerikiečiui: 
Atėjo laikas "atnaujinti tikėjimą 
savim ir Amerika. Mūsų vaikai 
turi būti mokomi nesigėdyti 
savo krašto, nesigėdyti savo tė
vų, nesigėdyti Amerikos įnašo 
ir jos rolės pasaulyje.

Pabrėždamas asmeninę at
sakomybę, siaurindamas val
džios kišimąsi, Nixonas atsiribo
jo nuo kitos krypties, kuri sie
kia gyvenimą 'suvalstybinti ir 
suuniforminti.

nės kontrolės paliaubom prižiū
rėti būsią 2,000 karių. Demili
tarizuota zona laikinai palieka
ma, iki pats Vietnamas išspręs 
savo likimą.

Kovodamas prieš sutartį, 
Thieu laimėje tris mėnesius lai
ko. Per tą laiką suspėjo pasi
ruošti naujai padėčiai, gauti 
Amerikos karinės paramos. Bet 
tuo pačiu laiku ir Sovietai su
stiprintai gabena tankus, prieš
lėktuvinius pabūklus, lėktuvus, 
raketas ir kviečius į Š. Vietna
mą nuo gruodžio 30 sustabdy- 
to bombardavimo.

Lyndon B. Johnson

MIRĖ PREZIDENTAS L.B. JOHNSON
Lyndon Baines Johnson, 36- 

tasis JAV prezidentas, nuo šir
dies smūgio mirė sausio 22, 
pirmadienį, 4:33 vai. popiet San 
Antonio, Texas.

L. B. Johnson buvo gimęs 
1908 balandžio 27 Stonewall, 
Texas. Teisės studijas baigė 
Georgetown 1935. 1937 išrink
tas į Atstovų rūmus ir dar bu
vo perrinktas penkis kartus kaip 
kongresmanas. Į senatą išrink
tas 1948. Po penkerių metų 
išrinktas demokratų senatorių 
lyderiu ir buvo vienas iš sėk
mingiausių vadų. 1960 su j. F. 
Kennedy varžėsi dėl prezidenti
nės kandidatūros demokratų 
partijoj. Laimėjęs Kennedy pa
siūlė jam viceprezidento vietą 
ir Johnson ją priėmė. Kai Ken- 

į> nedy, nebaigęs savo prezidenta
vimo laikotarpio, 1963 lapkričio 
22 buvo pašautas, Johnson buvo 
prisaikdintas JAV prezidentu.

TURKIJOS SPAUDA APIE 
BRAŽINSKŲ BYLĄ

Turkijos žinių agentūra “Ana- 
tolia” 1972 gruodžio 30 pasklei
dė Turkijos spaudoje praneši
mą apie tą dieną įvykusį Bra
žinskų bylos nagrinėjimą. Štai 
dalis iš turkų kalbos išversto 
pranešimo:

“Šiandien įvykusiame teismo 
'posėdyje dalyvavo kaltinamųjų 

advokatai, Salib Sari, Ilyas Gur- 
burzer ir Arif Čavdar ir taip 
pat Sovietų ambasadai atstovau
jantis advokatas kartu su dviem 
tos ambasados valdininkais.

Kaltinamuosius ginantis ad
vokatas Arif Čavdar kreipė dė
mesį į rusų delsimą pristatyti 
teismui keleivių ir įgulos na
rių pareiškimus, pastebėdamas: 
“Šis delsimas aiškiai daromas 
su tikslu. Komunistinėje san
tvarkoje pakanka vienos dienos 
surasti liudininkam ir gauti jų 
pareiškimam. Rusai deda nepa
prastai dideles pastangas tėvo ir 
sūnaus ekstradicijai.”

Toliau advokatas priminė, 
kad avantiūristai, kurie užgrobė 
Turkijos orlaivį ir privertė jį 
skrist į Bulgariją, ten buvo su
tikti su sveikinimo šūkiais ir 
yra vaišinami puikiausiose vilo
se, tuo tarpu kai jo klientai, 
tėvas ir sūnus, laikomi kalėji
me jau trečius metus.

Į tai atsiliepdamas Sovietų 
ambasados advokatas Tevfik 
Arasli pasakė, kad “Nėra taip 
lengva gauti penkiasdešimt vie
no liudininko pareiškimus—ir-—valstybių? atstovai, 
kad yra dedamos pastangos jų 
gavimą paskubinti.” Į gynėjo 
tvirtinimą, kad kaltinamieji esą 
nekalba rusiškai pakankamai 
gerai. Sovietų ambasados advo
katas atsakė:

“Aš moku rusiškai. Kaltina
mieji kalba rusiškai labai ge
rai.”

Gynėjui reikalaujant, buvo pa
klaustas rusų kalbos vertėjas, ar 
kaltinamieji kalba rusiškai labai 
gerai. Vertėjas atsakė, kad “Kal
tinamųjų rusų kalbos mokė
jimas yra labai silpnas ir kad jie

. 1964 rinkimuose partijos pa
rinktas prezidentiniu kandida
tu, pasikvietęs viceprezidento 
vietai senatorių H. H. Humph- 
rey, su didžiausia persvara lai
mėjo rinkimus. Tiesioginių bal
sų surinko 16 milijonų dau
giau, negu jo konkurentas šen. 
B. Goldwater. Rinkiminių balsų 
proporcija: Johnsonui 486, 
Goldvvateriui — 52.

Prezidento Johnson šūkis 
buvo Didžiosios Bendruomenės 
(The Great Society) kūrimas. 
Pasižymėjo civilinių teisių, so
cialinio aprūpinimo, švietimo 
pagalbos įstatymų pravedimu 
bei karu su neturtu. Populiaru
mas ėmė mažėti dėl užsitęsu
sio Vietnamo karo. Antram pil
nam prezidentavimo Išriko*.

sitraukė į privatų gyvenimą 
savo ūky Texas valstijoj.

nemoka išsireikšti, kad juos 
būtų galima tinkamai suprasti ir 
kad jie turi sunkumų bandyda
mi savo mintis išreikšti.”

Gynėjo prašymas,, kad jo 
klientai būtų paleisti, buvo at
mestas, o bylos svarstymas ati
dėtas kitai datai.” Rep.

POPIEŽIUS
IR GOLDĄ MEIR

Sausio 15 popiežius priėmė 
Izraelio min. pirm. Goldą Meir. 
Tai pirmas sykis, kad Izraelio 
valdžios galva lankosi pas po
piežių. Meir tuo atsilankymu 
norėjo sustiprinti savo politinį 
svorį. Gal dėl to Izraelio spau
da ir NYT paskelbė, kad Meir 
buvo pakviesta pas popiežių. 
Bet Vatikano spaudos šefas pa
skelbė, kad ji pati prašiusi au
diencijos. Paskelbė taip pat, kad 
šis atsilankymas nekeičia Vati
kano nusistatymo nebūti vie
noje ar kitoje pusėje konflikte 
tarp Izraelio ir arabų. Vatikanas 
lig šiol nėra pripažinęs Izraelio.

KONFERENCIJOS
DĖL EUROPOS 
LIKIMO

Helsinky po trijų savaičių 
pertraukos sausio 15 atnaujinti 
pasitarimai dėl Europos saugu
mo konferencijos. Tariasi 34 

Aktualus 
klausimas: įtraukti į konferenci
jos darbotvarkę ar ne laisvą te
kėjimą tarp idėjų ir žmonių. 
To siekia vakariečiai. Priešinasi 
Sovietai. Baiminasi, kad tai pa
darysią įtakos komunistų valdo
muose kraštuose. Apsisaugoti 
nuo tos įtakos sustiprino drau
dimus susitikti su atvykstan
čiais iš Vakarų; sustiprino Ber
lyno sieną. Baimindamiesi, kad 
vokiečiai sargybiniai gali nešau
ti į savo tautiečius, įtaisė elekt
roninius ginklus, kurie pažeria 
kulkų lietų įvairiom kryptim.
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1973 METAI ŽADA BOTI EUROPOS METAIS
Politinis klimatas prieš Europos saugumo konferenciją Ne be atsakomybės dėl to ir 

pati Amerika. Ryšius traukyti su

-POLITIKA;

SPARTA — RaAomaL.MMatita ir. kaitanti, radto, TV, msfrtaK 
risi, |v. testo mašinos - įgimtai. Praneibtts kuo ir fir
mų autentiškus katalogu gausite iš SPARTA sav.: J. U Glsdrsttlš, 19 
Barry Dr. H NorthporM-T. U731. Tel (518) 757-005K

Politiniai komentatoriai rašė, 
kad tarptautinėje politikoje šie 
metai būsią Europos metais. 
Tai rašydami, turėjo galvoje 
Europos saugumo ir bendradar
biavimo konferenciją. ", Joje 
turės aiškėti, ar Europa taps 
savarankiška didžiąja galybe, 
ar pasiliks toliau Amerikos 
militarinėje globoje bei ap
saugoje, ar pasvirs j Sovietų 
įtakos orbitų.

Pernykštis žingsnis Sovietų 
naudai?.

Tas žingsnis tai Rytų ir Va
karų Vokietijų santykių “su; 
normalinimo” sutartis.

The Chr. S c. Monitor sausio 
15 paskelbė straipsnį Laszlo T. 
Kiss^. Fordhamo universiteto 
doktoranto, vengro, kuris šią 
sutartį pavadino “Stalino galu
tiniu laimėjimu”. Laimėta So
vietam tai, ko siekė Stalinas — 
tvirta koja atsistoti Europos 
širdyje. Dabar tai įvyko, Vokie
tijai sutikus su status (juo; pa
laidojus bet kokią realią prasmę 
apsisprendimo principui, nors 
lūpos jį iš papratimo tebekar
toja.

Sovietam svarbu esamą pa
dėtį laikyti “sunormalinta”; 
svarbu tokiu būdu užtikrinti 
saugumą Vakaruose. Dabar jie 
galės karines jėgas labiau telkti 
prie Kinijos sienos. Jie žino, 
kad saugumo konferencija jau 
rimtai nebekels klausimo dėl 
pusės Europos, kurią Stalinas 
laimėjo ginklu ar iš Roosevel- 
to malonės.

Autorius kreipia dėmesį, kad 
New Yorko, Paryžiaus, Lon
dono komentatoriai šį santykių 
tarp Rytų ir Vakarų Vokietijos 
“sunormalinimą” sutiko su en
tuziazmu, išskyrus vieną NYT 
C. L. Sulzbergerį. Sulzbergeris 
rašė, kad Sovietų pastatytasis 
Rytų Vokietijos Honeckeris lai
mėjęs pripažinimą, kelią į J.. 
Tautas, “jokios "kainos” ne
mokėdamas. Ne be pagrindo 
Rytų Vokietija sutarčiai pasi
rašyti parinkusi gruodžio 21 — 
Stalino gimimo dieną.

-o-
Kur link naujieji Europos 
vairininkai?

Pokarinę Europą atstatė de 
Gasperi, Adenaueris, Schuma- 
nas, de Gaulle. Jie buvo didelio 
masto valstybininkai. Jie buvo 
ir krikščioniškų principų žmo
nės. Bet tie didieji jau praeityje.

Europos vairininkai dabar yra 
naujesnės generacijos. Kažkaip 
likimas lėmė, kad žymieji jų 
yra net asmeniniai draugai, 
kurie vadinas vienas kitą “tu”
— Austrijos, Vokietijos kancle
riai, Švedijos, Danijos minis- 
teriai pirmininkai. Jie; visi so
cialistinės krypties.

Ši kryptis sustiprėjo ir rinki
muose pralenkė krikščioniškąją
— Vokietijoje, Austrijoje. Rin
kimai parodė ją sustiprėjus ir 
Olandijoje (ar net tolimojoje 
Australijoje). Jei galima tikėti 
opinijos duomenim, tai ir Pran
cūzijoje kovo mėnesio rinki

muose gali laimėti socialistų- 
komunistų blokas.

Nauji vairininkai ieško naujų 
kelių. Jie argumentuoja: pra
eities “šaltasis karas” nieko 
pozityvaus nedavė (o iš tikrųjų 
pozityvu tai, kad jei tie vairinin
kai dar gali šiandien Europą 
valdytiį tai tik “šaltojo karo” 
dėka; jei. jo bebūtų pradėjęs 
prezidentas Trumanas, tai ir va
karų Europą . šiandien grei
čiausiai būtų virtusi Se&ietiniais 
satelitais!). Jie samprotauja, 
kad /‘realizmas” diktuoja 
“lankstesnį kursą”. .

Jiem* neimponuoja “princi
pai” —- net ir.;toki kaip apsi
sprendimo teisė. Jie pragma
tikai —- žiūri šios dienos gali
mos naudos. Pirmoje eilėje 
ekonorflinės naudos. Jiem im
ponuoja sovietinė jėga ir galima 
su ja prpkybos nauda.

~ -o-

Kiek traukia Europą Amerika?
Amerika pokarinę Europą 

apgynė nuo komunizmo, išgel
bėjo iš ūkinės krizės. Amerika 
suorganizavo ir pati dalyvau
ja apsaugai nuo sovietinės ag
resijos — Nato.

Tačiau šiuo metu, anot Moni
tor politinio redaktoriaus J. C. 
Harsch, tarp europinių sąjun
gininkų Amerika susikeitė vie
tom su Sovietų Sąjunga. Euro
piniai " sąjungininkai užmiršo 
sovietines invazijas į Vengriją ir 
Čekoslovakiją, Užmiršo, kad 
Amerikos atominis skėtis juos 
gina nuo Sovietų. Jie ėmė ti
kėti, kad sovietinio pavojaus 
nebėra, o neramumų šaltinis 
esanti Amerika. Ir Amerika 
esanti dabar nepopuliariausia 
Europoje. Jie ėmė šaukti prieš 
Amerikos politiką Vietname. 
Tai daro ne gatvės vaikėzai, bet 
valstybių vairuotojai.

europiniais sąjungininkais pra
dėjo Amerika 1956 nuo Sueso 
krizės, kada Amerika atsistoju. 
šalia Sovietų prieš Angliją ir 
Prancūziją dėl Sueso karo; kada 
Amerika atsisakė duoti lėktuvų 
paramos Prancūzijai prie Dien 
Bien Phu; kada įtarimą sukėlė 
staiga nuvertindama dolerį.

Amerika pastūmėjo į Sovietus 
ireuropinius sąjungininkus. Pa
stūmėjo į prekybinius san
tykius. Pritarė ir Vokietijų sutar
čiai, nes ir prezidentas Nixo- 
nas laikomas pragmatikų!

Kad Europa stotų saugumo 
konferencijoje kaip . politinis 
vienetas, šiuo tarpu maža vilčių. 
Kiekvienas europinis narys sku
ba Maskvon skyrium.

Šio meto padėtis Europoje 
žada laimingus 1973 metus So
vietam, — mano minėtasis Mo
nitor redaktorius Harsch.

Tokis yra klimatas Europos 
saugumo konferencijai.

ANTANAS J. 8AVEL8KII — lietuvis advokatas — 88-08 Januta Aveniu, 
Woodbaven, N.Y. H421;toL 441-1182, namų TW 7-8081 (nuo S r. iki 9 v.)

A B. 8HALIN8-8ALINŠKA8 — Ltodotavtų direktortas. 84-02 Januta An 
(prie Vtast PNray Bte.), Woodbavsa. N.Y. U4SL Suteikia garbingai laM»- 
tuvea Koplyčios parftpiunaos viso— miesto toly—. TaL 208-2244.

JO8EPH GAR8ZVA - GRAB0RIU8, BALSAMUOTOJAS. 2 motorėliu 
koplyčios. 231 Bedford Arenus, Brooklyn, N.Y. 11211; BV 8-9770.

MATTHKW P. BALLAIHJNERAD HOME — Moderni koplyčia, Alr-OCS- 
dttionod. A. J. Battcn-BiUrtnaa, Ucenaed Managar and Motery Putele. BBS 
Grand St, Brooklyn. N.I 1Į211; ST 2-5048.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotai ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdebnt naujas dalis. Aptamaujam Queen* ir apylin- 
kės lietuviu*. Naujų apeitų neparduodam. Kreiptis teL 847-0887. Adresas: 
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BAŽNYČIOJE IR ŠALIA JOS:

GANYTOJAS NUĖJO PAS AVIS
Popiežius Paulius Ber

nelių mišias laikė prie tunelio 
angos 25 mylios nuo Romos. 
Buvo tai ženklas, kad vyriau
sias ganytojas eina pats pas avis, 
nelaukdamas, iki jos rinksis į 
menu ir auksu papuoštą bazi
liką. Buvo tai ženklas ir ma- 
žesniem ganytojam ieškoti ryšio 
su ganomaisiais.

Romos kai kurie laikraščiai 
tuo pasipiktino: esą popiežius 
šimtus pareigūnų ir darbininkų 
tą vakarą atitraukęs nuo šeimų 
vien tam, kad popiežius paro
dytų šį ženklą. Mada dabar kri
tiškai žiūrėti į popiežių. Bet 
ši kritika panaši į kritiką Mari
jai, kada ji aliejais patepė Vieš
patį. Juk tuos kvepalus buvę ga
lima brangiai paaduoti ir pini
gus išdalyti neturtėliam. Žino
mas Viešpaties atsakymas, ku
riuo tuos kritikus sugėdino . . .

Naujų metų kalboje
Naujų metų kalboje kardinolų 

kolegijai popiežius Paulius mi
nėjo taikos reikalą Vietname, 
šiaurės Airijoje. Pagal N. Cath. 
Register informaciją minėjo ir 
taikos reikalą tarp Izraelio bei 
arabų. Minėjo komunistų vyk
domą tikėjimo persekiojimą. 
Bet įsakmiai teminėjo tik perse
kiojimą Albanijoje.

New Yorko kunigam 
kard. Cooke

New Yorko arkivyskupas 
kard. Cooke 700 kunigų susirin
kime davė griežtas direktyvas 
šios dienos maišatyje. Viena, at
sižvelgdamas į anketų duo
menis, kad nuo 1967 iki 1971 
metų bažnyčias lankančių skai
čius sumažėjęs 26 proc.; kad vi
durinių mokyklų mokiniai nu
stoję sekmadieniais mišių klau
syti, įpareigojo kunigus, kad 
šioje srityje jie būtų griežti; taip 
pat, kad netoleruotų sekso pa
laidumo. Antra, pažymėjęs, kad

santykiai tarp klebonų ir jų asis
tentų kai kur yra neleistinai 
nežmoniški, sakėsi to netole
ruosiąs ir įspėjo, kad tie santy
kiai būtų broliški ir palaikomi 
žmoniškom manierom. Taip pat 
įspėjo mandagiai elgtis ir su ti
kinčiaisiais, kurie ateina į kle
boniją ar su kuriais susitinka 
parapijos susirinkimuose. Tre
čia, bažnyčioje ir mokyklose ti
kėjimo tiesos turi būti aiški
namos pagal tradicinį ortodok
sišką Bažnyčios mokslą.

Brooklyno vyskupas apie 
mokyklas

Brooklyno vyskupas pranešė,

OKUPUOTI
Paleckis rusiškesnis už 5 

Brežnevą
Sov. Sąjungos 50-šimtmečiui 

paminėti “Lit. ir Menas” (1972. 
XII.30) išspausdino Justo Palec
kio straipsnį “Didingoji šeima”. 
Savo pagieža nepriklausomai 
Lietuvai, istorijos klastojimu, 
Rusijos garbinimu ir isterikos 
pakilumu šis straipsnis pralen
kia ir ankstesniuosius Pa
leckio žurnalistinius perlus. 
Kaip Lietuva 20 metų liko at
skirta “nuo Tarybų šalies?” Pa
leckio paaiškinimas: “Ne ‘did
vyriškos nepriklausomybės ko
vos’, kaip skelbia buržuazinė 
istorija, bet fon der Golco ir 
landesvero divizijos, anglų lai
vynas, Bermonto-Avalovo balta
gvardiečių bandos, baltalenkių 
legionai ir kitos tarptautinės in
tervencijos sutelktos ginkluotos 
pajėgos nulėmė buržuazijos įsi
galėjimą Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje”. Nepriklausomybės 
laikmetis? “Vakarų kapitalistų 
pusiau kolonijų” padėtis, “žiau
riausias teroras”. Įsismaginęs, 
Paleckis pasirodo maskviškes- 
nis už Brežnevą, pavadindamas

kad nuo ateinančio rudens kai 
kurios vyskupijos išlaikomos vi
durinės mokyklos bus uždaro
mos dėl pinigų ir mokinių sto
kos. Vyskupijos parama mo
kyklom 1972-3 siekia 2,300,000 
dol. Tikima, kad 1973-4 bus 
1,500,000. Pakeliamas ir mokes
tis už mokslą: 1969 m. buvo 
300; 1970 — 600,ol972—700.

Oklahomos mieste Gailestin
gumo ligoninė per 25 metus 
kasmet surengdavo prakartėlę. 
Šiemet prieš pat Kalėdas visas 
prakartėlės statulas kažkas pa
vogė. Paliko tik asilą. (Matyt, 
vagis apsvarstė, kad asilo rolę 
gali vaizduoti jis pats).

Oet&yą bei kitas Pabaltijo vals
tybes “atsilikusiomis tauto- 
įnis”, kai Brežnevas savo gruo
džio mėn. kalboje pripažino, 
kad prieš Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos “įstojimą į Sąjungą jų 
negalima buvo priskirti prie at
silikusių nacionalistinių pakraš
čių”.
i Aprašęs Lietuvos, anot jo, 
pasakiškus pasikeitimus sovieti
nėje santvarkoje, Paleckis savo 
rūstybę nukreipia į jo įsivaiz
duojamus šmeižikus ir pliurpė- 
jus, kurie esą tauškia apie kaž
kokį rusišką kolonializmą. Pa
sak jo, “didi ir galinga rusų 
tauta teikia nesavanaudišką pa
galbą broliškoms respublikoms 
ir tautoms”. (Elta)

DAILININKUS ŽABOJA
Lapkričio pabaigoje įvyku

siame “Lietuvos TSR Dailinin
kų sąjungos” pirminės partinės 
organizacijos susirinkime daili- 
ninkai-komunistai pareiškė 
daug nepasitenkinimo ir savo 
jaunaisiais ir vyresniaisiais ko
legomis. Pasak “Literatūros ir 
Meno” (1972.XII.2), jaunųjų 
nuodėmės yra: “susmulkėjimas,

BUYU8 FUNERAL H0IB, Mario Tetoaira, Jr. laidotuvių dfrektortai. 428 
Lafayette St, Neverk, O. 07105; teL MArkst 2-5172. Pametamos gar
bingos laidotuvės. Modeta koplyčios, orai vadinamas

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ava Cambrifiga 
Masa Pranai Vaitkus, Lietuvių direktorius ir balsamuotojas. Modesta* 
koplyčia šermenims dykiL Aptarnauja Cambridia ir Bostonų. TR 8-8434.

■RIMOS ir JUOZO BRUip siuntinių {staiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir ušsikant kitos dovanas j Lietuvą. DMelis prekių pasi- 
rinkimas. Sąžiningas ir {teita* patarnavimas — 94-08 Jamaica Aveaue, 
Woodhaven, N.Y. 11421, Tetef. 441-4712_______ _________________________

JUOZO ANDRUSIO Reti Estete, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Incouu Tax u2pO» 
dymas, Mutual Pundą—pinigų investadjoo. Kasdien nuo 9 iki 8 valą Mite . 
dieniais iki 6 v. pp. 87-01 jramalca Avl Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477

VYTAUTAS BELECKAI, aav. Wlntor Gerta Tavam. 1888 MadiscnSt, 
Ridgewood, N.Y. 11227, IV 3-8440. Salė vestuvėms ir kt pramogoms. Be' 
to, duodami polaidotuviiiii pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prteš 
name kaina.

S AG MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421,206-2502 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn. 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatomj namus lietuviškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price !or Weddings and Parties. Home-made Bologna.

MBABRINI0 VARPO KEPYKLA — Sflver Bell Beking Go. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pytigai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortaL 
Dailia Ir Albertas Rad&čiE, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-51H. -
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MOVED TO LARGER iJĄRTERS — KORDOL FABRICS by — 
8UPERIOR PIECE G<Xt>Š CORP. 194 ORCHARD ST. New York, N.Y, 
10002, telef. AL 4-8319: Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiem* — impor
tuotos ir vietinės. Vilnerts- medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
Taip pat šilkinės maišytis^ spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

, šalikai — geriausios, rūfea^pigiąųsiomis haiopmi*. Specialus pątarpsaiptpa 
; pkirii&iant padėtys j'Ell6p<. teeikite,jr. jslUkiąsiteR, y..,
j *.,*,■■- u.t. ..... Ritami .................
LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveriy-' 
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923) ir 
ALICE’S Florist Shop, 107-04 Jamaica Avė., Richmond Hill, N. 
Y. 11418. Tel. 846-95?'Krautuvė atidara 7 dienas savaitėj.

Lietuviškam rajom — !
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ ;

Alia’s Florist Shop
107^04 JtiMica Avė. Richmond HiU, N.Y. ]

----------  Gėlės įvairiom progom----------
Maloniai kviečiam kaiminystėje gyvenančius tautiečius ! 
atsilankyti arba palcambinti telefonu 846-5454 - 9527; vor i 
kare: 835-4149. Čiirasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 1

I JUOZAS} 
iw t ienj

■....

Lietuviško stiliaus paminklr' 
sukuriami ir veltai pristato-' 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO

New Jersey State Arts Center reikalų v
Simanson — estas, Emest Don i s — latvis, inž. Valentinas Melinis — pirm, ir Friderick W. 
VVeck — Arts Center reikalų vedėjas.

kameriškumas, formos ir turinio 
neatitikimas”. Dailininkų vi
suomeninė veikla susilaukė 
“nemaža kritinių pastabų”. Par
tiečiai dailininkai pareikalavo, 
kad Dailininkų sąjunga pagerin
tų “politinį” . . . savo narių švie
timą”, o dailininkai atvirai pa
sisakytų “prieš įvairias socialis
tinio realizmo menui svetimas, 
prisitaikėliškas idėjines ir este
tines pažiūras, prieš tokią kū
rybą”. (Elta)

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 
ICENTCR.i

Tautinė forma
' Po antrojo pasaulinio karo 
sugrįžę į Lietuvą bolševikai ru
sai skelbė šūkį: “Tautinė forma, 
socialistinis turinys!” Pagal jį 
turėjo būti tvarkomas visas kul
tūrinis gyvenimas. Tuo pačiu 
metu mėsos parduotuvių vitri
nose vietoj tikrų mėsos gami
nių — kumpių, dešrų buvo su
dėti mediniai, nudažyti pavyz
džiai. Žmonės žiūrėjo ir pa
slapčiom vienas kitam sakė: 
"Tautinė forma, socialistinis tu
rinys”.

Komas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brūkly n, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės 'formacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės } vbus pasaulio kontinentus
e Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta

•»ll
Patarnaujama vteiiĮpų,. 4 
kelionių reikaluose 
LĖKTUVAI i, “ 
VTEėBUČTAT H 
LAIVAI (Ci-utOOSĮ i 
.AUTOBUSAIS {delbs vistų 
.lankymas

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais billeteis)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
8KIMOM8
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Inauguracijos šviesose

DAR'VIENAS ĄŽUOLAS LŪŽOdar vienas mūsų vyresniosios v
kaitos veikėjas: kun. Norbertas _ ■ i i • • • ' '
Pakalnis, ilgametis Marijos Ap- Kun. Norbertui Pakalniui mirus :
reiškimo parapijos klebonas

Prezidento Nixono inaugu
racijai pagausėjo balsai apie jį 
spaudoje. Daugiausia pikti 
balsai. Pikti, kam jis liepė bom
barduoti; kam nepasiklausė 
Kongreso; kam nepasakė televi
zijai ir spaudai, ką ir kodėl 
jis darys. Pikti, kam jis kiečiau 
suima'valdžią į savo rankas.

Pro piktus balsus ryškėjo ir 
prezidento valdymo žymės. 
Anot Stewart Alsop, Nixonui 
valdymo “modelis” esąs de 
Gaulle ir Woodrow Wilson. 
Nixonas ne sykį kartojęs de 
Gaulle rašytą mintį: esą vadas 
turi išsilaikyti tam tikroje dis
tancijoje ir mistikoje.

Nixonas tikrai laikosi ato
kiai. Jis pabėga iš Washing- 
tono ir vienas sau gilinasi, svars
to, sprendžia problemas. Jis, 
kaip Schilleris apie Tellį sakė, 
jaučiasi galingas vienas.

Mistikos atmosferą sudaro 
jo mokėjimas laikyti paslaptį ir 
sprendimuose staigūs posūkiai. 
Posūkiai pagal pragmatišką rea
lybės supratimą (kelionė į Pe
kiną ir Maskvą, įsakymai bom
barduoti ir bombardavimą at
šaukti, ūkinės kontrolės atšau
kimas). Tai nustebina tiek sa
vuosius, tiek sąjungininkus.

Nixonas yra su kovos polin
kiais. “Aš tikiu kova — kova 
tiek rinkimų lauke, tiek įstai
goje”, citavo jo žodžius Time. 
Ir Nixono kelias iki Baltųjų Rū
mų ir jo politika Baltuosiuose 
Rūmuose yra ištisinė kova. Ko
va prieš oponentus Kongrese, 
prieš establishmentą, prieš ko
munikacijos atstovus.

Kovoja Nixonas savo oponen- 
tu$^*ignoruodamas. Savo jėgą 
naremia rinkimuose jam duotu 
pasitikėjimu — 61 proc. Pasi
remia savo skelbta “nauja dau
guma”. “O kas jus išrinko?” 
gali būti jo atsakymas jį kriti
kuojančiam laikraščiui. (Ir 
inauguracijos rengėjai norėjo 
demonstruoti “naują dau
gumą”;, primindami įsakmiai 
apie etninio elemento atstovavi
mą inauguracijoje).

Ar tokis prezidentas tinka 
šiem laikam, ar prezidento, ku
ris su mase susilieja ir vykdo 
establishmento valią, sprendi
mas priklauso jau atskiro as
mens nusistatymui?

Perversijos 
epidemija

To, kas darosi Amerikoje ir 
kitame Vakarų pasauly, negali 
kitaip pavadinti kaip žmogaus 
perversija.

Perversija reiškia žmogaus 
prigimties iškrypimą. Būdavo 
kalbama apie perversiją seksu
alinėje srityje. Dabar perversi
ja apėmė kitas žmogaus sritis. 
Labiausiai moralinę sąmonę, 
pagal kurią įvykiai vertinami 
kaip moralūs ir nemoralūs.

Tebūtų moralinis jautrumas, 
kai žmogus piktinasi žudymais 
ir sako, kad sąžinė jį verčia 
imtis prieš juos prievartos. Bet 
yra jau perversija, kada tas mo
ralinis jautrumas yra suskilęs; 
kada šaukiama prieš civilinių 
gyventojų žudymą'šiaurės Viet
name, o tylima dėl Drezdene 
išžudytų 130,000. (Tylima gal 
dėl to, kad to žudymo buvo pa
prašęs Stalinas?).

Perversija yra, kai Hanoi ir 
Haiphonge 1,500 civilinių as
menų-nužudymas prilyginamas 
prie Hitlerio žudynių kacetuo- 
se, o tuo pačiu metu tylima 
apie 2,000 civilinių gyventojų, 
kuriuos išžudė komunistų .rake
tos An Loc mieste.

Perversija, kada siūloma nu
traukti pagalbą Graikijai dėl 
demokratinių laisvių nebuvimo, 
o siūloma parama Sovietų Są
jungai, kurioje laisvės yra už
darytos į bepročių namus.

Ši perversija yra palietusi 
labiausiai visuomenės viršūnes, 
tiek Amerikoje, tiek Europoje. 
Virsdama epidemija ji tiesia 
kelią arba į anarchiją arba į 
diktatūrą. O gal ... po pirmo
sios į antrąją? . s

Brooklyne. Mirties žinia ne
buvo staigi, nes velionis, sulau
kęs gražaus amželio, gyveno 
pensininku ir kentėjo įvairius 
sveikatos nepriteklius. Tačiau 
visuomenė išgyveno gilų gai
lesį ir atidavė tinkamą pagarbą 
žmogui, kuris jos labui dirbo.

Laidotuvėmis rūpinosi dabar
tinis' Apreiškimo parapijos kle
bonas, kun. Pranciškus Rau
galas, ir Brooklyno vyskupija. 
Apeigos taip buvo sutvarkytos, 
kad tinkamą pagarbą velioniui 
galėjo išreikšti visi — lietuviai 
ir kitataučiai. Kun. Norbertas 
Pakalnis iškilmingai pašarvotas 
buvo žinomoje Shalins šer
meninėje Woodhavene. Ten 
sekmadienį ir pirmadienį lie
tuvių visuomenė galėjo velionį 
matyti ir melstis už jo sielą. 
Sekmadienio vakarą, susirinkus 
žmonėms bendrai maldai, kun. 
Norberto Pakalnio asmenį bei 
veiklą apibūdino T. Leonardas 
Andriekus, O.F.M. Pirmadie
nio vakarą, jo kūną pemešus į 
Apreiškimo bažnyčią, mišias 
laikė dabartinis klebonas sy
kiu su vienuolika lietuvių ku
nigų. Pamokslą pasakė kun. Kun. Norbertas Pakalnis jaunystėje, kai atvyko

Kun. N. Pakalnis Apreiškimo parapijoje 40 valandų atlaidų 
metu. Kairėje kun. J. Schamus, dešinėje kun. A. Petrauskas, 
toliau kun. J. Pakalniškis. Nuotr. V. Maželio

gūžės 27 buvo įšventintas ku
nigu. Pastoracinį darbą pradėjo 
sąmoningu lietuviu, nepasida
vęs svetimoms' įtakoms. Visą 
gyvenimą jį lydėjo seminarijos 
rektoriaus Maironio patriotinė 
dvasia.

Bet gimtajame krašte kun. 
Norbertui Pakalniui neilgai 
teko veikti — vos trejus me
tus. Pabuvęs Anykščių ir Ute
nos parapijų vikaru bei kape
lionu, 1915 m. pasuko į Ame
riką, atsižadėjęs ką tik gautos 
kapeliono vietos Panevėžio 
gimnazijoje. Išvykimą iš Lie
tuvos nulėmė pastoraciniai po
reikiai. Amerikoje anuomet or
ganizavosi lietuvių katalikų pa
rapijos, o labai trūko savų dva
rininkų. Kun. Pakalnis, gavęs 
kun. N. Petkaus kvietimą, pasi
ryžo keliauti į užmarį bent lai
kinai.

Pirmoji darbo vieta buvo 
Apreiškimo parapija Brookly- 
ne. Bet čia, vos sustojus, pa
aiškėjo, kad Maino valstybėje 
yra apie 1000 lietuvių katali
kų visiškai be savo kunigo. Ti
kėdamasis ten suorganizuoti pa- 

Jonas, Pakalniškis. Antradienio rap^’, kun'. Pakalnis netrukus 
rytą laidotuvių koncelebruotas 
mišias laikė Brooklyno augzilia
ras vysk. J. Boardman. Daly
vavo ir kiti trys Brooklyno vys
kupai — J. Denning, Ch. Mul- 
rooney ir J. Snyder. Atsisvei
kinimo . pamokslą pasakė Mas- 
petho lietuvių parapijos kle-' 
bonas kun. P. Bulovas. Mišiose 
dalyvavo apie 80 kunigų. lietu
vių ir kitataučių.

Po užkandžių, paruoštų mo
kykloje, jo giminės ir daug kas 
iš kunigų bei pasauliečių va
žiavo į Šv. Jono kapines palydė
ti kun. Pakalnio karsto į duobę. 
Ten maldas atkalbėjo kun. 
Pranciškus Raugalas. Pabai
goj sugiedota Viešpaties 
gėlas ir Lietuvos himnas.

Ieškojimai jaunystėje
Kun. Norberto Pakąlnio 

miškojo gyvenimo kėTfas 
trumpas — 84 pilni metai. Jis 
prasidėjo Lietuvoje, o nusitęsė 
ir užsibaigė Amerikoje. Tai 
kelias, kuriuo nurieda mokslo, 
pastoracijos ir visuomeninės 
veiklos metai.

Velionis gimė 1888-tais spalio 
29 Utenos parapijoje. Gimnazi
jos mokslą pradėjo Liepojoje, 
tęsė Rygoje ir Maskvoje. Jau-

že-
ne-

išsikėlė į Amerikos šiaurę ir 
sustojo Levvistone. Deja, Port- 
lando vyskupas parapijos orga
nizavimui nebuvo palankus. 
Kun. Pakalniui greit prisiėjo 
išsikelti — šį sykį į Chicagą.

Chicagoje imigrantui kunigui 
prasivėrė platesni akiračiai. 
Ten jis, vikaraudamas Šv. Kry
žiaus ir Apvaizdos parapijose, 
dar surado laiko studijuoti. Tuo 
metu jis Chicagos universitete 
sociologijos ir psichologijos 
mokslus baigė bakalauru, o 
Loyolos universitete politinius 
mokslus — magistro laipsniu. 
Kun. Pakalnis galvojo, kad savo 
mokslą geriausiai galės pritaiky
ti atsikūrusioje tėvynėje. Ta 
mintim, “Saulės” Draugijos 
kviečiamas Utenos -gimnazijos 
direktorium, 1922 grįžo į Lie
tuvą. Reikalai gi klostėsi kitaip 
— švietimo ministerija gimna
zijos direktorium iš karto jo ne
norėjo tvirtinti ir pasiūlė moky
tojo vietą “Aušros” gimnazijoje 
Kaune. Tuo pačiu laiku atėjo ir 
kitas pasiūlymas — iŠ Teo
logijos-Filosofijos fakulteto, bū
tent, vykti Anglijon ir ruoštis 
profesūrai. Kun. Pakalnis pasi- - 
rinko Oxfordo universitetą ir 
ten 1922-1923 studijavo anglų

nuolio širdį traukė darbas gim
tame krašte — jis stojo į Kauno 
Kunigų Seminariją ir 1912 ge-

kalbą bei literatūrą, bet, nega-
(nukelta į 4 psl.)

SLINKO IR SLENKA Į MAŽĄJĄ 
LIETUVĄ IŠ DVIEJŲ PUSIŲ ...
Santrauka kalbos, kurią pasakė Lietuvos gen. 
konsulas Anicetas Simutis sausio 14 New Yorke 
minint 50 metų sukaktį nuo M. Lietuvos prisijun- 
gimo prie Lietuvos

Kova dėl išėjimo į jūrą
Dvidešimtoirtiylikto amžiaus 

lietuvių kova uz Mažąją Lietu
vą, ypatingai Klaipėdos kraštą, 
turi tam tikrų paralelių. Kaip try
liktajam šimtmety, taip ir dvide
šimtam, Lietuvos priešų strate
gija buvo panaši — atskirti Lie
tuvą nuo jūros, nuo išėjimo į 
pasaulį ir tuo būdu ją kaip vals
tybę pasmaugti. Iš vienos pusės 
Dauguvos upės žiotyse įsikū
ręs Kalavijuočių ordinas, popu-' 
liariau žinomas kaip Livonijos 
ordinas, pajūriu slinko į pietus, 
siekdamas sausumos keliu susi
jungti su Vokiečių riterių ordi
nu iš Jeruzalės, kuris, baigęs 
Prūsus nukariauti, slinko į šiau
rę.

1250 Livonijos ordinas paėmė 
žemaičių Klaipėdos pilį ir po 
dvejų metų prie Kuršių marių 
žiočių pasistatė savo pilį, pava- 
dindamas ją Muemmelburgu. Iš 
tos pilies turėjo eiti žemaičių 
užkariavimas ir užvaldymas.

Žemaičius Livonijos ordinui 
pirmą kartą buvo užrašęs Min
daugas, o vėliau Kryžiuočių or
dinui — Vytautas.

Bet, kaip dr. Martynas Any- 
sas savo knygoje “Senprūsių 
laisvės kovos” išsireiškė, kieta
sprandžiai žemaičiai tų užrašy
mų nepaisė ir vokiečiam nepa
sidavė.

Jei išėjimas į jūrą buvo reika
lingas Mindaugo ir Vytauto lai
kų Lietuvos valstybei, tai 1918 
iš pirmojo pasaulinio karo griu
vėsių prisikėlusiai Lietuvai jis 
buvo gyvybinės reikšmės.

Versalio sprendimas dėl 
Klaipėdos

Kai pirmąjį pasaulinį karą lai
mėjusieji aliantai, Prancūzija, 
Anglija, Italija ir Japonija, 1919 
susirinko Versalyje sudaryti su 
nugalėtąja Vokietija taikos su
tarties, ten buvo ir Lietuvos de
legacija. Ji reikalavo priskirti 
prie atsistačiusios Lietuvos visas 
lietuvių gyvenamas Vokietijos 
žemes, t. y. visą Mažąją Lietu
vą. Aliantai vis tik nusprendė, 
kad kaitiajame Nemuno krante 
germanizacija esanti toli pažen
gusi, todėl atskyrė tik dalį Ma
žosios Lietuvos, t.y. Klaipėdos 
kraštą, bet jo neatidavė Lietuvai, 

o aliantų vardu pavedė Pran
cūzijai laikyti laikinoj dispozici
joj.

Prancūzai buvo didžiausi len
kų rėmėjai; jie pradėjo remti 
Lenkijos į Klaipėdos kraštą 
reiškiamas pretenzijas. Pran
cūzijos remiama Lenkija savo 
ruožtu stipriai spaudė Lietuvą 
išsižadėti Vilniaus, ir už tai jai 
būsianti perleista Klaipėda. Lie
tuvos Steigiamasis seimas 1921 
lapkr. 11 priimta rezoliucija tą 
mainų siūlymą atmetė, o reika
lavo Klaipėdos krašto prijun
gimo prie Lietuvos be mainų.

Sukilimo idėja
Negalėdami tuo keliu laimė

ti, lenkai ėmė kejti Klaipėdos 
“laisvojo krašto” idėją. Ji rado 
pritarimo tarp vokiečių ir alian
tų, kuriem atstovavo prancūzai.

Beveik metam- praėjus nuo 
mainų atmetimo, pradėjo sklisti 
gandai, kad Klaipėda ir kraštas 
tikrai būsią paversti “laisvuoju 
kraštu”. Tuo labai susirūpino 
tiek Klaipėdos krašto lietuviai, 
tiek Lietuvos vyriausybė. Erd- 
mono Simonaičio vadovaujami 
klaipėdiečiai matė tik vieną 
išeitį — sukilimą. Tam pritarė ir 
Lietuvos vyriausybė, bet ofi
cialiai negalėjo planuojamo suki
limo remti, juo labiau negalėjo 
jo organizuoti. Klaipėdiečiai pra
nešė, kad jie sukilimui ruošis, 
bet kariškai paruoštų žmonių jam 
vadovauti jie neturi — jie turėjo 
būt atsiųsti iš Lietuvos. Pradėta 
ieškoti tinkamų karininkų, ku
rie sutiktų tą uždavinį prisiimti 

sau asmeniškai su visomis rizi
kos pasekmėmis. O rizika buvo 
labai didelė — jei sukilimas ne
pasiseks, tai sukilėlius ir vadus 
baus ne tik aliantai, bet jų ne
užtars ir net turės išsižadėti ir 
savoji Lietuvos vyriausybė.

Tik po ilgo ieškojimo atsi
rado jaunas 33-jų metų karinin
kas Jonas Budrys, kuris suti
ko leistis į tuo metu daugelio 
vadinamą avantiūrą. Kaip žino
te, jis vėliau buvo Klaipėdos 
krašto gubernatorius ir nuo 
1936 Lietuvos generalinis kon
sulas New Yorke.

Apsiėmęs tą uždavinį vykdyti, 
Budrys susisiekė su Vyriausiuo
ju Mažosios Lietuvos Gelbė
jimo Komitetu, kuriam vadova
vo tokie mažlietuviai, kaip Erd- 
monas Simonaitis, Jokūbas Stik- 
liorius, Vilius Šaulinskas, Mar
tynas Jankus, Jurgis Lėbartas ir 
kiti.

Sukilimas ir aliantai
Paskubom buvo sustatytas su- 

'kilimo planas ir sudaryta ka
riškoji sukilėlių vadovybė. Vy
riausias Mažosios Lietuvos Gel
bėjimo Komitetas 1923 sausio 9 
išleido atsišaukimą į gyventojus, 
kuriame pareiškiama, kad seno
ji direktorija atstatoma ir kad į 
savo rankas perėmęs valdžią 
komitetas direktorijos pirminin
ku paskyrė Erdmoną Simonaitį.

Sukilimas buvo pradėtas nak
tį į sausio 10-tą dieną ir lai
mėtas sausio 15. Nesileidžiant 
į sukilimo smulkmenas, tenka 

pastebėti, kad buvo pergyventa 
labai kritiškų momentų. Vyriau^ 
sias aliantų komisaras Petisne 
atmetė sukilėlių reikalavimą 
pasiduoti, o Prancūzijos vyriau
sybė už sukilimą apkaltino Lie
tuvą ir reikalavo, kad ji tuojau 
atšauktų sukilėlius. Susišaudy
me — žuvo 20 sukilėlių, kurių 
tarpe karininkas Burokevičius. 
Taipgi žuvo du prancūzų karei
viai ir vienas vietinis policinin
kas.

Įžeisti aliantai atsiuntė kelis 
karo laivus, o Lenkija grasino 
karu. Reikėjo ilgų derybų Klai
pėdos krašto į Lietuvos teri
torinę sudėtį įjungimui įteisin
ti. Įjungimas vis tik buvo ri
botas Klaipėdos krašto konven
cija ir statutu.

Klaipėdos prijungimu Lie
tuva laimėjo išėjimą į pasaulį 
jūros keliais, o Klaipėda laimė
jo ekonominį užnugarį, be ku
rio ji sunkiai vegetavo. Gavus 
ekonominį užnugarį, gerovė 
Klaipėdoje ir krašte sparčiai ki
lo.

Klaipėda ir Hitleris
Klaipėdos ir krašto padėtis 

buvo stabilizavusis, kai 1933 
Vokietiją į savo rankas paėmė 
Hitleris. Prasidėjo naciškosios 
Vokietijos skatinamas ir finan
suojamas subversyvinis vokieti
ninkų veikimas. 1939 kovo 21 
trečiojo Reicho ultimatumu 
Lietuva buvo priversta Klaipė
dos kraštą perleisti Vokietijai.

Užgrobę Klaipėdos kraštą, na
ciai ėmė šeimininkauti su dar 

negirdėtu žiaurumu. Tarp tūks- 
tanjčių nukankintų prisimintini 

rinažlietuvių vadai: buvęs direk
torijos pirmininkas Martynas 
Reisgys nužudytas Mauthause- 
no kacete, Eduardas Simaitis 
1942 numarintas badu Oranien- 
burgo kacete, buvęs krašto po
licijos direktorius Jonas Tolei- 
kis 1942 nužudytas Oranierrbur- 
go kacete kartu su mokytoju 
Jonu Purvinu, buvęs gubema- 
tūros svetimšalių referentas Al
binas Gailius nukankintas Da- 
chau kacete, policijos valdinin
kas Jurgis Gvildys pasmaugtas 
Karaliaučiaus kalėjime. Būtų 
galima išvardinti ilgiausius są
rašus nacių nukankintųjų.

Šiandien, kada nuo tų baisių 
įvykių yra praėję trisdešimt me
tų, matome to viso beprasmiš
kumą. AtplėŠimas Klaipėdos 
nuo savo natūralaus užnugario, 
Lietuvos, nebuvo nei protingas, 
nei Vokietijai reikalingas. Šian
dien tai gerai supranta ir rim- ; 
tesnieji vokiečiai.
Dabar

Šiandien naujas okupan- ; 
tas vartoja tą pačią strategiją, ’. 
kurią Vokiečių riterių ordinas • 
pradėjo prieš 750 metų. Šian- ; 
dien vietoj Kryžiuočių ordino ' 
iš Prūsų į Lietuvos žemę plūs
ta ten pasodinti rusai, o vietoj 
Livonijos ordino nuo Lenipgra- 
do pajūriu atplūsta kita rusų ; 
banga. •

Y

Tikėkime: niekais nuėjo ’ 
700 metų vokiečių pastangos, 
niekais nueis ir -rusų.
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vęs pažadėtosios stipendijos, 
vėl persikėlė į Ameriką.

Pastovus darbas
Čia, pastoviai apsigy-’ 

venus, prasidėjo naujas gyve
nimo tarpsnis, jau pastovus, 
be ypatingų ieškojimų, atremtas 
į parapinį darbą. Nuo 1923 
iki mirties visas jo ilgas gy
venimas praslinko Brooklyne. 
Šioj vietoj kun. Pakalnis veikė 
kaip kunigas visuomenininkas.

Iš pradžios dirbo Apreiški
mo parapijoje vikaru, vėliau 
(1926-1934) administravo Šv. 
Jurgio lietuvių parapiją. Paga
liau grįžo trečią sykį į Apreiški
mą jau klebonu. Čia išbuvo visą 
amžių aktyvioje tarnyboje, ne
skaitant paskutinių - penkerių 
metų, kai išėjo į pensiją.

Apreiškimo parapija — di
džiausia New Yorko apylinkėje 
su gražia bažnyčia, pradine mo
kykla, vienuolių seserų namais, 
sale. Į kun. Pakalnio veiklos ra
tą pirmiausia, žinoma, įėjo pa
rapiniai darbai ir rūpesčiai. 
Jis rūpinosi savo bažnyčios 
puošnumu: galingu choru, iš
kilmingomis procesijomis, gar
siais pamokslininkais . _ . Ap
reiškimas buvo jo dvasiai tikra 
atrama. Dažnai ir toli važinėtis 
nemėgo. Koncentravosi labiau 
savo parapijoje ir New Yorko 
apylinkėje, nors šiaip dalyvavo 
žymesniuose Amerikos lietuvių 
religiniuose bei patriotiniuose 
suvažiavimuose. Jo veiklon 
įėjo, galima tarti, visi su religija 
ir lietuvybe susiję darbai, kur 
jis savo laiku užėmė vadovau
jančias vietas. Kun. Pakalnis pa
kartotinai renkamas Lietuvių 
Kunigų Vienybės centro val
dybos pirmininku ir šalpos 
draugijos “Motinėlės” valdybos 
nariu. Jis prisideda prie Altos 
organizavimo ir išrenkamas 
New Yorko apylinkės pirmi
ninku. Taip pat jis pirmasis Bal- 
fo vicepirmininkas ir Katalikų 
Federacijos, vyčių, _ studentų 
sąjungos veikėjas, 
pilnas naujų idėjų, 
manymų...

Nesvetimi kun.

visuomet 
planų, su-

Norbertui 
Pakalniui ir spaudos reikalai. *■ 
1933 jis vienas iš aktyviausių 
savaitraščio “Amerika” steigėjų 
ir iki 1951 — leidėjų tarybos na
rys, o keliais atvejais jos pirmi
ninkas. Jis rūpinosi ne tik šio 
savaitraščio finansais, bet tal- 

• kino ir rašiniais, kol “Ameri
ka” įsijungė į “Darbininką” 
sykiu su Pittšburghe ėjusio
mis “Lietuvių žiniomis”. Ro
dydamas palankumą spaudai, 
auksinio kunigystės jubiliejaus 
proga jis savo lėšom ’ 1962 iš
leido “Aidų” gruodžio numerį.

Paskutinis žvilgsnis
Perskleidus kun. Norberto 

Pakalnio gyvenimą, dar lieka 
kelios pastabos, susijungusios 
su jo asmeniu ir gyventu laiku.

Velionis turėjo laimės gyventi 
pačiu gražiausiu bei veikliausiu

Kun. Norberto Pakalnio laidotuvės sausio 16 Apreiškimo parapijos bažnyčioje. Pamal
dose dalyvavo 4 vyskupai ir daug kunigų. Nuotr. P. ą>uok>

Kun. N. Pakalnis, būdamas klebonas, Apreiškimo parapi
jos mokykloje dalija pažymėjimus, ir dovanas.

1951 gruodžio 9, pašventinus pranciškonų vienuolyną ir spaustuvę, vakare Apreiš
kimo parapijos salėje buvo priėmimas-vaišės. Scenoje stovi Apreiškimo parapijos cho
ras, kalba klebonas kun. N. Pakalnis, iš k. kun. V. Dabušis, Tėv. P. Giedgaudas, O.F .M., 
kan. J. Meškauskas, neatpažįstamas, kun. N. Pakalnis, kun. J. Aleksiūnas, prel. Ig. Kelme
lis ir tuometinis provincijolas Tėv. Justinas Vaškys, O.F.M. Nuotr. v. Maželio

Kun. N. Pakalnis 1951 metais gruodžio 9 laiko iškilmingas mišias. Tą dieną bu
vo pranciškonų vienuolyno ir spaustuvės pašventinimas. Jo asistoje Tėv. J. Liau- 
ba, O.F.M. (k.) ir Tėv. J. Gailiušis, O.F.M. (d.) Klišė paimta iš specialaus leidi
nio, kuris buvo išleistas vienuolyno pašventinimo proga.

lietuvių imigracijos metu Ame
rikoje, kai klestėjo organiza
cijos, bažnyčiose netilpo žmo
nės, skambėjo dainų šventės, 
vienas po kito vyko seimai bei 
suvažiavimai, aidėjo chorai, 
skardėjo vaidinimai, žmonės bu
vo jauni, ryšys su Lietuva glau
dus, važiavo ekskursijos Lietu
von, lankėsi iš tėvynės žymūs 
žmonės, virė polemika tarp de
šiniųjų ir kairiųjų, žydėjo vie
tinė spauda . . . Tose aplinkybė
se kun. Norbertas Pakalnis at
rodo ypač originalus ir spalvin
gas. Gerai išsimokslinęs, pa
trauklios išvaizdos, elegan
tiškas, socialus, patriotiškas, 
suprantąs bei užjaučiąs žmo
gaus silpnybes — mūsų brangus 
velionis iškyla kaip vienas 
iš pirmaeilių vadų ano meto vi

suomenėje. Jo pasitikėjimas sa
vim, iškalba, sąmojus ir širdies 
gerumas imponavo visiems. 
Ypač savo parapijos žmonių 
jis buvo mylimas ir gerbiamas. 
Lietuvybę suvokė giliai, plačiai 
ir nuoširdžiai. Už nuopelnus 
tautai Lietuvos valdžios buvo 
apdovanotas aukštu atžymėjimu 
— Gedimino ordinu.

Patriotizmas padėjo kun. Nor
bertui Pakalniui be jokių sun
kumų sueiti į jaukų kontaktą ir 
su naująja imigrantų karta po 
antrojo pasaulinio karo. Trem
tinių atvykimu atsiverčia lyg ir 
naujas jo gyvenimo lapas. Pla
taus žvilgsnio bei tolerancijos 
dėka, velionis sėkmingai tęsė 
savo pastoracinę ir visuome
ninę veiklą, nors jau buvo pasi
varęs pirmyn amžiumi. Ta pati 

pagarba supo jį ir tuomet, kai jo 
žymią parapijos dalį jau suda
rė vadinamieji tremtiniai. Ap
reiškimo bažnyčia toliau liko 
centru, kur vyko iškilmingos 
pamaldos religinių ir tautinių 
švenčių progom. Be to, per sa
vo ilgą gyvenimą kun. Pakalnis 
daug ką sušelpė, išleido į moks
lą, atvėrė kelius švieson . ..

Velionies platus žvilgsnis į 
lietuvybę išėjo į naudą New 
Yorko apylinkei ir visai mūsų 
emigracinei- visuomenei. Jeigu 
ne kun. Norberto Pakalnio į- 
žvalgumas, lietuviai pranciško
nai nebūtų galėję įsikurti 
Brooklyne. Tokiu atveju, neži
nia, kaip būtų išsivysčiusi 
pranciškonų spaudos darbuotė 
ir kokioj padėty šiandien maty
tume kultūros žurnalą “Aidus” 
ir laikraštį “Darbininką”, ne
kalbant apie daugybę kitų pe
riodinių ir neperiodinių leidi
nių, kurie per 23 metus buvo 
atmušti mūsų spaustuvėje. 1950 
m., negalint pranciškonams ap
sigyventi Bostone prie savos 
spaustuvės, padėtis tapo nepa
vydėtina. Kun. Pakalnis iš karto 
suvokė problemos svorį ir 
mielai pritarė, kad Brooklyne 
būtų steigiamas vienuolynas, 
perkeliama iš Bostono “Dar
bininko” spaustuvė ir sujun
giami 3 katalikiški laikraščiai. 
Aplinkybės buvo tokios, jog ve
lionis turėjo nulemiantį žodį. 
Jis taip pat, praėjus geram de
šimtmečiui, pritarė, kad būtų 
kuriamas Kultūros Židinys.

Su lietuviais pranciškonais jį 
iki mirties jungė nuoširdūs ry
šiai, turį savo šaknis senoje pra
eity. Primintina, kad toje Maino 
šiaurėje, tolimame Lewistono 
miestelyje, kur kun. Pakalnis 
1915 negalėjo įkurti lietuvių pa
rapijos, lietuviai pranciškonai 
1944 toje apylinkėje (Greene) 
įkūrė pirmąjį vienuolyną ir reli-

Ęgr-
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giškai aptarnavo lietuvius, kol 
jie išmirė. Įdomus sutapimas! 
Tų jaunystės atsiminimų įtako
je 1953 važiavome automobiliu 
į Maino šiaurę pasižvalgyti, 
kaip beatrodo ta bažnyčia ir tos 
vietelės Levvistone, kur jis 
pradėjo savo pirmuosius ku
nigystės žingsnius Amerikoje. 
Miela ir nepamirštama liko toji 
kelionė.

Dabar kun. Norbertas Pa
kalnis jau negrįžtamai iškelia-

vo, ir mes visi, kunigai bei pą- 
sauliečiai, jį graudžiai išlydė-., 
jome į amžinos ramybės šalį. 
Net ant karsto lentos velionis 
atrodė panašiai imponuojantis, 
kaip gyvenime, tik veide buvo 
daugiau skausmo. Mums, kurie 
jį arčiau pažinome, ta skaus
minga išraiška priminė kun. 
Pakalnį kaip žmogų, labai daug 
vidiniai kentėjusį šiame pasau
lyje. Dabar jis tegul jau ilsisi 
Viešpaties ramybėje!

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
MIRĖ EDMUNDAS LAUCEVIČIUS, 
KULTŪROS ISTORIKAS

Gauta žinia, kad sausio 7 
Vilniuje mirė Edmundas Lau
cevičius. Ir kas jis toks buvo?

Velionis buvo gimęs 1906 
Šiauliuose. Buvo baigęs ekono
mijos mokslus Kaune. Po II- 
jo pasaulinio karo studijavo lite
ratūrą, vėliau konservatorijoje 
dėstė anglų kalbą ir literatūrą. 
Dėl ligos prieš 15 metų buvo 
pasitraukęs į pensiją..!

Šalia tiesioginio ddrbo jis 
mėgo gilintis į praeitį- ir tyri
nėti Lietuvos kultūrą. Jš .tos pra
eities labiausiai s ustojo'ties po
pieriumi.

Pero30 metų';jis-;?ka(qiė;4rw*n r 
džiagą, ir taip susidarė bjenįitrys .

Atsiųsta paminėti
LIETUVOS UNIVERSITE

TAS 1579-1803-1922. Redagavo 
Pranas Čepėnas. Išleido Lietu
vių Profesorių Draugija Ameri
koje 1972 m. XVI1896 psl. Kai
na nepažymėta.

Tai veikalas, kurio išleidimą, 
kaip sakoma pratarmėje, “pa
skatino besiartinanti 1922 me
tais atsteigtojo Lietuvos Uni
versiteto penkiasdešimtinė su
kaktis, o taip pat ir nebetolima 
Vilniaus Akademijos keturių 
šimtų metų įsteigimo sukaktis”.

Knygą sudaro keturios dalys: 
I — Lietuvos universitetų is
torija; II — Lietuvos universi
tetų veikla 1922-1944; Ilf — At
siminimai; IV — Bibliografija, 
santrauka anglų kalba, var
dynas. 

. Straipsnių autoriai: Antanas 
Rukša, Jonas Grinius, Stasys 
Yla, Juozas Girnius, Jonas Pau- 
peras, Jonas Puzinas, Jonas Ba
lys, Pranas Čepėnas. Juozas 
Jakštas, Petras Jonikas, Albinas 
Liaugminas, Vanda Daugirdai- 
tė-S r u o g i e n ė, Albina ir 
Pranas Čepėnai, Juozas Rauk- 
tys, Česlovas Masaitis, Pranas 
Jucaitis, Ignas Saldukas, Vladas 
Viliamas, Juozas Meškauskas, 
Stasys Dirmantas, Adolfas’ Da
rnusis, Domas Krivickas, 
Aleksandras Platelis, Leonardas 
Dargis, Leonardas Dargis ir 
Juozas Pažemėnas, Elena Ri- 
maitytė-Kačinskienė, Stasys 
Rauckinas, .Mečys Valiukėnas, 
Aldona Nasvyty tė-Augustina- 
vičienė, Antanas Kučys, My
kolas Biržiška, Vincentas Briz- 
gys, Juozas Eretas, Zenonas 
Ivinskis, Steponas Kairys, 
Georgės Matore, Konstantinas 
Regelis, Pranas Skardžius, Van
da Mingailaitė-Tumėnienė, 
Zigmas Gura, Adolfas Baliūnas, 
Petras Būtėnas, Birutė., prigai- 
tytė-Novickienė, Vacys,,' Kava
liūnas, Bronys Raila, Pranas 
Visvydas, Aleksandras-: Zujus, 
Povilas Dilys. /

didelės studijos. Pirmoji — “Po
pierius Lietuvoje 15-18 amžiu
je”. Už šią knygą.tarptautinėje 
parodoje Bolonijoje, Italijoje, 
gavo aukso medalį.

Antras veikalas — “Knygų 
įrišimas Lietuvoje 15-18 amžiu
je.” 60 lankų. Veikalas spaus
dinamas.

Liko paruoštas rankraštis — 
“Auksakalyba Lietuvoje”. Šis 
veikalas turės apie 100 spaudos 
lankų.

Velionis prieš trejetą metų 
buvo atvykęs iš Lietuvos ir sve
čiavosi pas savo brolį inžinierių 
Bagdoną ; Lawce-Yičių>tlVy<x>dbar; 
vęne ir pas kitus gimines;.;i-.r

Redakcinė komisija: vysk. 
Vincentas Brizgys, Pranas Če- 
pėnaSį kun. Povilas Dilys, prof. 
Stasys Dirmantas, prof. dr. Pet
ras Jonikas, prof. dr. Juozas 
Meškauskas.

Veikalas gražiai išleistas. 
Iliustruotas.

LITAUISCHE LYRIK. Eine * 
Anthologie. Ausgewaehlt und 
uebersetzt von Lucia Baldauf. 
1972. Wilhelm Fink Verlag 
Muenchen. 308 psl. Kaina 38 
DM.

Tai lietuvių lyrikos antologija 
.lietuvių ir vokiečių kalbomis. 
Didelio formato puslapiuose 
kairėj pateikiami lietuviški teks
tai, dešinėj — jų vertimai į vo
kiečių kalbą. Šios tvarkos nuo
sekliai laikomasi visoje knygoje. 
Tokiu būdu knyga yra paranki 
skaitytojui.

Antologija pradedama trimis 
liaudies dainomis: O kas pra
žydo, Ūžkit, ūžkit ir Nėr man 
motušės. Iš individualinių ly
rikų (pradedant seniausiais, 
baigiant jauniausiais) pateikia
mi Šie: A. Strazdas, A. Vienažin
dys, J. Mačiulis-Maironis, J. 
Baltrušaitis, Šatrijos Ragana 
— Marija Pečkauskaitė, Vincas 
Stonis — Kazys Žitkus, V. My- 
kolaitis-Putinas, K. Binkis, Sa-. 
lomėja Nėris — S. Bačinskai- 
tė-Bučienė, J. Kuosa—Aleksan- 
driškis, B< Brazdžionis, Venan- 
cijus Ališas, A. Jasmantas — A. 
Maceina, K. Korsakas, H. Ra
dauskas, L. Andriekus, K. Bra- 
dūnas, V. Mačernis, E. Mieže; 
Taitis-, J. Degutytė, Just. Marcin
kevičius, V. Bložė, V. Kara
lius, J. Vaičiūnaitė, V. Palčins
kaitė, Ą. Bukontas.

Suminėti šaltiniai, kuriais an
tologijos sudarytoja ir vertėja 
Lucia Baldauf naudojosi, ne vi
sus antologijoj pristatytus poe
tus vienodai apima. Pvz. netu
rėta pilnesnių šaltinio J. Ais-

(nukelta į 5 psL)
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Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas rengiamas 
vasario 11 šia tvariau 10:15 vai. 
vėliavos pakėlimas šv. Kazi
miero mokyklos kieme.- 10.30 
vai. iškilmingos pamaldos šv. 
Kazimiero bažnyčioj. Dalyvaus 
vysk. A. Deksnys. 12:30 vai. iš
kilmingas minėjimas MarshaH 
aukštesniosios mokyklos salėj.

šv. Kazimiero, lietuvių pa
rapijos globėjo, šventė Šven
čiama kovo 4. Dalyvaus vysk. * Prieš metus laiko atsikėlė į Los 
Vincentas Blizgy s.

Politinių studijų savaitgalis, 
rengiamas Lietuvių Fronto Bi
čiulių Los Angeles sambūrio, 
įvyks vasario 3-4.

Grandinėlė, Clevelando lietu
vių tautinių šokių grupė, Los 
Angeles mieste gastroliuos At
velykio savaitgalyje. Jų pasiro
dymo populiarinimu amerikie
čių visuomenėj rūpinasi Rūta 
Lee-Kilmonytė. Jai talkina Ga
bija Bonataitė, kuri dirba penk
to kanalo televizijos stoty.

Kufi^-Vytautas Palubins
kas, iki šiol buvęs Los Ange
les katedros vikaru, nuo sausio 
15 perkeltas tom pačiom parei
gom į Šv. Kazimiero, lietuvių 
parapiją, į tragiškai žuvusio 
kun. Romo Kasponio vietą. Kun. 
V. Palubinskas yra gimęs Lie
tuvoj, bet mažas išvežtas į Ar
gentiną, kur ir baigė mokslus. 
Vėliau studijas tęsė Romoj, kur 
įsigijo teologijos' licencijatą.

Angeles, kur gyvena jo brolis 
ir mainytė.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj kalėdinė rinkliava buvo 
rekordinė' — surinkta 9,660 
dol. Tai didžiausia Kalėdų rink
liava parapijos istorijoj.

Parapijos naujosios salės sta
tybai vėl skirta 11,000 dol. Da
bar statybos fonde jau turima 
36,000 dol.

Jaunimo metų komiteto — 
Jaunimo sekcijos vardas metų 
pabaigoj pakeistas. Organizaci-

NEW BRITAI N, CONN.
montažas. Suvaidintas vaidi
nimėlis pagal lietuviškos dai
nos “Julės” tekstą. Čia buvo 
gražių kiškučių, grybų, vėjinis 
malūnas, gražiai papuošta eglu
tė, šalia jos didžiulė laukų gė
lė Ramunė ir kita. Vaidinimėlį 
paruošė Lit. mokyklos moky
tojos: Nina Stasaitienė, Aldona 
Stasiukevičienė (Sinkevičiūtė 
ir Regina Stirvytė.

Paskui pasirodė muz. Jono 
Beinoriaus vadovaujamas mer- 
gaičių-mokinių kvartetas; jos 
gražiai padainavo tris dainas: 
Miškų gėlė, Ar aš tau, sesę, ne
sakiau ir Artojėlis. Tautinius šo
kius pašoko tautiniais drabu
žiais apsirengusios mergaitės ir 
berniukai; pašokta trys šokiai:

Lietuviškų pamaldų metinės 
šiais metais sausio 1 sukako 

vieneri metai, kai New Britai- 
ne, Šv. Andriejaus lietuvių pa
rapijos bažnyčioje, atgaivintos 
lietuviškos pamaldos. Jos duo
tos su sąlyga, kad jeigu ligi to 
ir to laiko (rodos, iki Sekmi
nių) nebus 10:30 vai. pakan
kamai maldininkų, šios lietuviš
kos pamaldos bus nutrauktos.

Tačiau, ačiū Dievui, praėjo 
metai, ir kiekvieną sekmadienį 
ar šventadienį 10:30 vai. nišio-

- se būdavo daugiau žmonių, ne
gu kitomis valandomis auko
jamose mišiose. Taip pat pade
da ir nuolatiniai LB New Bri- 
taino apylinkės valdybos pri
minimai per “Tėvynės Garsų” 
lietuvių radijo valandą (dabar' Šustas, Vėdaras ir Lanciūgėlis. 
pusvalandį) apie lietuviškas pa
maldas 10:30 vai. sekmadieniais 
ir šventadieniais ir paraginimas 
jas lankyti.

Didelis nuopelnas šiuo reika
lu priklauso ir Šv. Andriejaus 
lietuvių parapijos vargoninin
kui muz. J. Beinoriui ir jo 
suorganizuotam chonri) kuris 
per mišias gieda gražias gies
mes. Atvyksta į šias pamaldas ir 
amerikiečių ir žavisi lietuviško
mis pamaldomis ir giesmėmis. 
Tikėkime, kad šios lietuviškos 
pamaldos pasiliks visam laikui.

Kalėdų eglutė
New Britaino Lituanistinė 

mokykla sausio 6 surengė Kalė
dų eglutę, kuri praėjo gana gra
žiai. Buvo ir Kalėdų senelis’.

Pobūvį atidarė Lit. mokyklos 
vedėjas Juozas Petuška. Jis bu
vo ir pranešėjas. Pažymėjo, kad 
tokios Kalėdų eglutės ir kiti 
lietuviški pobūviai rengiami 
todėl, kad mūsų atžalynas ilgiau 
išliktų lietuviais.

Programą išpildė Lituanisti
nės mokyklos mokiniai ir moki
nės. Pirmiausia buvo duotas

Tautinius šokius paruošė Al
dona Stasiukevičienė (Ka
minskaitė). Šokiam akompona- 
vo muz. J. Beinortus. ''

Po programos Lituanistinės 
mokyklos vedėjas J. Petuška 
padėkojo mokytojom, paruošu- 
siom programą, prisidėjusiem 
prie pobūvio paren^rn^ir mo
kinių mamytėm bei šiaip gera- 
širdėm poniom, sunešusiom 
maistą, kuriuo pavaišinti visi 
pobūvyje dalyvavę. Maistas 
buvo tikrai skanus ir jo buvo 
tiek daug ... Taip pat vedėjas 
padėkojo nenuilstamam muz. 
J. Beinoriui, kuris visada pri
sideda prie lietuviškų pa
rengimų, ir svečiam už atsilan
kymą.

Pabaigoje pasirodė ir Kalėdų 
senelis su dovanomis — tai 
mokyt. Juozas Raškys. Kalėdų 
senelio uniforma ir grimas labai 
tiko šiam momentui. Dovanų 
senelis turėjo daug. Išdalinęs 
vardintąsias, daug dar davė ne
vardintų — saldainių.

ja dabar vadinsis Pasaulio 
tuvių i Jaunimo Sąjungos jLAįI 
Angeles sekcija. Valdyba pa
siskirstė pareigom taip: pirm
— Kęstas Reivydas, vicepirm
— Vygis Narbutas, ižd. — Sau
liūs Stančikas, seki. — Ilom 
Bužėnaitė, informacijai — Li 
nas Kojelis, kultūriniam reika 
lam — Vincas Štokas, mokslei 
vių socialiniam reikalam 
Kęstais Uldukis. ’ 7 J

Lietuvių Fondo Los Angelei 
vajaus komiteto ir Architektą 
ros konkursinių darbų parodi 
įvyko gruodžio 10 Šv. Kazimie 
ro parapijos salėj. Gausų su 
sirinkimą pravedė Algis Raulį 
naitis. Po komiteto pirm. E. Ai 
bo ir iždininko V. Lembeit< 
apyskaitinių pranešimų kalbėj< 
Alfonsas Tumas apie LF nauda 
suruoštos loterijos rezultatus i 
prasmę. Naujuoju vajaus komi 
teto pirmininku išrinktas Alfon
sas Tumas. Po susirinkimo buvo 
galima apžiūrėti Los Angeles 
pirmą kartą išstatytus architekc 
tūlos konkursui "Lietuvių 
Bendruomenės, Ine. namai. Los 
Augeles” prisiųstus projektus. 
Kiekvienas galėjo balsuoti už jo 
nuomone geriausią projektą, 
pristatytą su autoriaus slapyvar
džiu. Balsavimais ir konkursinių 
projektų parodomis rūpinasi LB 
namų Ine. pirm. Kazimieras 
Prišiųantas.

Vyresnieji moksleiviai ateiti-' 
ninkai gruodžio 29 — sausio 1 
stovyklavo tėvų . domininkonų 
poilsio namuose Thousand 
Oaks, kur vyko žiemos kursai. 
Kursam vadovavo kun. A. Ke- 
zys iš Ghicagos, A. Razgaitis iš 
New Yorko ir R. Kojelytė iš' 
Los Angeles. Studentų ateiti
ninkų žiemos kursai vyko Ches- 
terton, Ind. Į šiuos kursus iš 
Santa Monica buvo nuvykęs 
stud. Linas Kojelis.

Naujų metų sutikimus rengė 
LB Los Angeles apylinkė Šv. 
Kaži prie ro parapijos salėj, Tau
tiniai namai ir ALT Sąjunga 
Taukiniuose namuose, Long 
Beach lietuvių klubas Machi- 
nist salėj, Santa Monica Ameri
kos lietuvių klubas Bay Me
mens Club salėj. — LŽDK.

Architektų-inžinierių suvažiavime prie VVashingtono archi
tektūrinės įžymybės — Amerikos katalikų tautinės švento
vės. Iš k. dr. J. Gimbutas, dr. S. Rudokas, J. Augustinavičius. 
Kiti du neatpažįstami. Nuotr. K. D-ūF.T'toT •

APIE NEATPAŽINTUOSIUS
Praeitų metų Darbininko 52 

numeryje; gruodžio 15, buvo 
įdėta nuotrauka iš lietuvių inži
nierių ir architektų suvažiavimo 
VVashingtone. Nuotraukos pa
raše buvo pažymėta, kad du ne
atpažįstami.

Dabar Bronius Galinis, iš 
Bostono, PLIAS-ALIAS vyk
domasis direktorius, atsiuntė 
Darbininkui laišką ir paaiškino, 
kas tie neatpažintieji.

Pirmasis yra inžinierius Čes
lovas Mickūnas, 1968 buvęs 
ALIAS Bostono skyriaus pirmi
ninkas, dabartiniu metu vykdo 
Cambridge lietuvių parapijos 
klebonijos statybą.

Antrasis yra diplomuotas inži
nierius Ksaveras Kaunas, spalio 
10 tragiškai žuvęs darbo metu 
Chicagoje. Tai atsitiko ką tik 
grįžus iš ALIAS suvažiavimo, 
kuris buvo spalio 7-9 dienomis 
VVashingtone. Jis tikrino pavo
jingą geležinkelio pasisukimą ir

Velionis daug savo laisvo lai
ko skyrė visuomenės reikalam'. 
Nuo pirmo “Technikos žodžio” 
numerio jis buvo redakcinės ko
legijos narys, paskutiniu metu 
buvo vyr. redaktoriaus pavaduo
tojas. Per 21 metus parašė 
daug straipsnių šiam žurnalui. 
Atskiru leidiniu yra išleidęs: 
Elegiški Stepono Kolupailos 
niekintojai. Ir savo nuotrau
komis žurnalą praturtino per iš
tisus dvidešimt metų.

Pagerbdami šį taurų lietuvį jo 
tragiškos mirties proga, pakarto
jame ir anksčiau spausdintą 
nuotrauką.

— Die Zeit (1972.XI.23) pa
skelbė: “ . . .kaip savo įnašą 
apie status quo, Šventasis Sos
tas pasiūlė Sovietam, kad šiau
rinė, dabar sovietų Rytų Prūsi
ja būtų išimta Tš naujos lenkų 
Ermland vyskupijos (jurisdik
cijos) ir kartu su Klaipėdos 
kraštu būtų prijungta prie lietii-

PAAIŠKINIMAI VISUOMENEI DĖL
T*

Pagaliau visi svečiai ir po
būvio dalyviai buvo pakviesti 
vakarienės-užkandžių.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

(atkelta iš 4 psl.)
čiui (naudotasi jo Poezija, iš
leista 1940 Kaune, ir, atrodo, 
dėl to jis antologijoj vadinamas 
Kuosa-Aleksandriškiu (ano me
to jo vardu). __ __

Kai kurių žinomų vardų an
tologijoj nėra (pvz. F. Kiršos, 
B. Sruogos, H. Nagio, A.Nykos- 
Niliūno). Neproporcingai daug 
vietos skirta Salomėjai Nėriai, 
neproporcingai mažai — Mai
roniui. Šatrijos Ragana mum 
pažįstama kaip rašytoja, bet ne 
kaip poetė. Iš okupuotos Lietu
vos poezijos šiai antologijai 
visai netinka E. Mieželaičio _ ___.____________i_____

_ vieno eilėraščio eilutė - Tau, Washington Motei patal- 
komunistui. Vertėja, atrodo, tai 
žinojo ir šią eilutę išvertė -ne
tiksliai: Tau, žmogau šio ri«®D 
(Dir, Mensch dieser Zeit).

Vertimai, nors ir suskirstyti 
posmais, nėra eiliuoti. Išversta 
sklandžiai.

Antologija vertintina kaip 
naujas pozityvus žingsnis, supa
žindinant kitataučius su lietu
vių literatūra.

Į Kalėdų eglutę buvo atvy
kę klebonas kun. Edvardas Gra- 
deckas irkun. Jonas Rikteraitis. „

Jonas Bernotas

Washington, D. C
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo minėjimą šiemet ren
gia Washingtono Lietuvių 
Draugijos ir Lietuvių Bend
ruomenės jungtinis komitetas, 
vadovaujamas B. Darlys. Mi
nėjimas įvyks vasario 11, sek
madienį, tokia tvarka: 10 vai. 
ryto pamaldos Šv. Mato kated
roj, 12:30 vai. programa ir pie-

pose.

Washingtono - ateitininkų 
sendraugių skyrius buvo sušau
kęs susirinkimą, vykusį Sužie
dėliu namuose. Daugiausia bu
vo diskutuojama Ateitininkų 
Federacijos persitvarkymo rei
kalais. Išrinkta ir nauja skyriaus 
valdyba: Kazys Vasaitis, Algis 
Lukas ir Elena Dambriūnienė.

PODAROGIFTS, INC.
► Mes esame VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri yra išskirtinai 
įgaliota VNESHPOSYLTORGo priimti ir siųsti DOVANŲ užsakymus 
giminėms Lietuvoje ir U. S. S. R.

► PODAROGIFTS, INC. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
siunčia DOVANŲ užsakymus į VNESHPOSYLTORGą be jokių tarpi
ninkų, bankų etc.
► PODAROGIFTS, Ine., yra VIENINTELĖ firma Amerikoje kuri 
priima užsakymus Preferential Rouble Certificates — Specialios 
pirmenybės rublių pažymėjimams ir pristato šituos užsakymus tiesio
giniai per VNESHPOSYLTORGą, aukštos kokybės prekės gaunamos 
specialiose VNESHPOSYLTORGo krautuvėse ir prekių sandėliuose 
daugelyje didesnių miestų Lietuvoje ir U? S. S. R.
► PODAROGIFTS, Ine. yra VIENINTELĖ firma Amerikoje 
VNESHPOSYLTORGo autorizuota priimti užsakymus BUTAMS.
► PODAROGIFTS, Ine. y ra VIENINTELĖ firma Amerikoje, kuri 
gauna VNESHPOSYLTORGo paskyrimą AUTOMOBILIŲ specialiomis 
dolerių kainomis.
► Šiuo metu mes turime keletą automobilių, parduodamų tučtuojau.
Šie modeliai:

ZHIGULI — VAZ 201 — $3214.00; MOSKVICH 412 IE — 8 3298.00
MOSKVICH 408 IE — $3033.00 ZAPOROZHETS — ZAZ 968 — $2026.00

— jeigu nebus buvę parduoti anksčiau. _

— Kas pirmas ateina bus pirmas patarnaujamas —

Klientų patogumui užsakymus galite paduoti bet kuriai prie mūsų 
prisijungusiai firmai:

Cosmos Parcels^ Express Co., 488 Madison Avė., New York, 10022_ 
Globė Parcel Service, Ine. 723 VValnut St., Phila, Pa. 19106
Package Express & Travel Agency, 1776 B’vvay, Nevv York, N. Y. 10019

arba tiesioginiai į mūsų vyriausią įstaigą:

PODAROGIFTS, INC.
240 FIFTH AVENUE (tarp 27 ir 28 gatvės) 

New York, N. Y. 10001
(212) 685-4537

Būkite tikri, kad paduotumėt savo užsakymus tinkamai 
autorizuotai firmai

Jis visurJ
— Balto New Yorko 100 sky

rius iškėlė JAV federaliniame 
teisme bylą panaikinti Balfo 
Detroito suvažiavimo nutari
mam, kadangi tą suvažiavimą 
šaukiant buvo prasilenkta su in
korporuotos institucijos konsti
tucija. Apie tai sužinota spaudos 
konferencijoj, vykusioj Balfo į- 
staigoj sapsio 20.

— Lietuvių Fondo narių me
tinis visuotinis suvažiavimas į- 
vyks gegužės 12 Chicagoj. Ba
landžio pradžioj LF nariam 
bus išsiųsti kvetimai suvažiavi
me dalyvauti. Kartais nariai pa
keičia adresus ir nepraneša nau
jo adreso LF valdybai. Laiškai 
grįžta. LF valdyba prašo ad
resą pakeitusius narius apie tai 
painformuoti galimai greičiau 
adresu: Lietuvių Fondas, 2422 
W. Marųuette Road, Chicago, 
III. 60629. Kartu prašoma pra
nešti, jei kas žino, ir apie miru
sius LF narius. Juos reikia į- 
rašyti į mirusių LF narių al- 
bumą-knygą.

— Jackui Sondai, Keleivio re
daktoriui, Amerikos lietuvių so
cialdemokratų sąjungos centro 
komiteto nariui, sausio 15 suėjo 
80 metų.

— Tautos Fondui 1972 gruo
džio mėnesį aukojo šie asme
nys:' 100 dol. dr. A. Spudas iš 
Toronto; 50 dol. J. Arštikaitis 
iš Brompton, Ont.; 30 dol. 
A. Štreimikis iš Agingourt, Ont.; 
30 dol. inž. P. Lelis iš Toron
to; 30 dol. A. S. Kalūzos iš To
ronto; 25 dol. dr. A. Barkaus
kas iš Scraboro, Ont. ir A. Gar
benis iš Toronto. Paaukoję ne
mažiau kaip 25 dol. ir pareiš
kę pageidavimą, per metus 
gauna Eltos Informacijų biule
tenį. (E)

— Angelą Anužis, Worcester, 
Mass., lietuvių pranciškonų ge
radarė, atsilygindama už prenu
meratą, prisiuntė 50 dol. auką. 
Geradarei už spaudai teikiamą 
paramą dėkoja Darbininko ad
ministracija. '

— Prel. dr. Juozas Končius 
sausio 10 grįžo iš Romos ir bu
vo paguldytas Šv. Kryžiaus ligo
ninėn sveikatai patikrinti. Po to 
žada vykti poilsio į šiltesnę vie
tovę.

— JAV LB centro valdybos 
vicepirmininkas dr. A. W. No- 
vasitis su žmona ir centro val
dybos narė specialiem uždavi
niam Aušra Mačiulaitytė-Zerr 
su vyru Charles buvo nuvykę 
į Washingtoną. Sausio 18 jie da
lyvavo viceprezidento Agnew 
priėmime, sausio 19 — priėmi
me tautybių atstovam, sausio 
20 — prezidento Nixono inau
guracijoj ir inauguracijos baliuj. 
Sausio 21 dr. Novasitis daly
vavo respublikonų partijos tau
tinių , grupių centro posėdy. 
Aušra Zerr respublikonų parti
jos inauguracinio komiteto buvo 
pakviesta talkinti kai kuriuose 
priėmimuose ir būti oficialia 
svečių priėmėja (hostess).

“Lietuvių Dienų” žurnalą 
dabar redaguoja kolegija: D. 
Mackialienė, Pr. Gasparonis ir 
V. Prižgintas. Anglų kalbos 
skyriaus redaktorius — A. Milu-į 
kas. Metinė prenumerata — 9 
dol. Adresas: 4364 Sunset 
Blvd., Hollywood, Calif. 90029.

— Darbininko kreipimasis 
“Kviečiame talkon” susilaukė 
vaisių. Užpildant mirusių skai
tytojų tarpus, sulaukta apie šim
tas naujų skaitytojų. Laukdama' 
skaitytojų talkos, administracija 
dėkoja skaitytojam, kurie prie 
progos paragina naujus skaityto
jus ar jiem prenumeratą ir pa
dovanoja. Patys užsisakė: O. Va
laitienė, Faiifax, Va., K. Butkus, 
Fuert, Vokietija, B. Kemėžaitė, 
Chicago, III., R. A. Shatas, 
Huntsville, Alabama, K. Pra- 

► puolenis, Worcester, Mass. Už
sakė kitiem: G. Baltrušaitis — 
A. Kalvaičiui, abu Santa An- 
na, Calif., D. Vaičius, Hudson, 
N. Y., — A. Vaičiui, Ostervil- 
le, Mass.; J. Boley, New York 
City, — A. Pikutis, Miami, Fla. 
Sveikinam naujus skaitytojus ir 
dėkojam užsakytojam. Naujiem 
skaitytojam Darbininko prenu
merata tik 7 dol. pilniem me- 

į tam.
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GINA DAINUOJA APIE 
LAKŠTINGALĄ, 
IR DUNOJŲ 
Ginos Čapkauskienės plokštelę

Neseniai pasirodė solistės 
Ginos Čapkauskienės įdainuo
ta plokštelė, išleista Belle-Arti 
Kanadoje. Viršelyje spalvota 
dainininkės nuotrauką. Ji — su 
tautiniais drabužiais, su lengva 
šypsena ir žvilgsniu, hukreiptu 
į erdvę. Atrodo, kad ji klausosi 
iš toli atskambančių dainų ir su 
giliu įsijautimu, su meile palydi 
kiekvieną tos dainos virpėjimą.

Plokštelė sukasi lėtai, ir j 
kambarį ateina sodrus soprano 
balsas. Pradeda pamažu, lyg 
įsiklausydama, ar tikrai tas bal
sas ateina iš sielos gilumos, pas
kui įsismagina, kartais pratrūks
ta koloratūriniais treiliais, ir vėl 
išsilygina, ir vėl nuplaukia, 
palikdamas kambaryje savotišką 
nuotaiką.

Ir kas toji nuotaika? Kas bū
dinga šiom dainom? Tai savo
tiškas ilgesys, liūdesys, lengva 
melancholija. Per visas dainas 
pinasi toji nuotaika. Kartais ji 
yra ryškesnė, kartais subtiles
nė. Net ir džiaugsmingose dai
nose pagauni ją.

Operos solistė Lilija šukytė. Nuotr. L. Tamošaičio.

svajonę, gal ir skundą, kad jaut
rią širdį palietė grubus gyveni 
mas.

patį autorių, ką jis mėgsta, kui 
jis geriausiai jaučiasi. Ir šios 
dainos solistei Ginai čapkaus 
kienei davė progos išsiskleisti * 
prasiveria su visom balso 
bėm. Ji dainuoja laisvai ir pa 
kiliai. Kiekvieną dainą parengt 
ir atliko su dideliu rūpestingu 
m u, tad ir miela jos klausytis 

. Pianu ją palydi Madeleint 
Roch, lietuviam gerai pažįsta 
ma, nes ji vargonininkauji 
Montrealy, Aušros Vartų parapi
joje, vadovauja tos parapijo: 
puikiam chorui ir pačią daini 
ninkę dažnai palydi koncer 
tuose. Todėl jai šalia tarptau 
tinių muzikų visai savas ir lie 
tuviškas repertuaras.

Plokštelė išleista švariai 
tvarkingai ir skoningai. Viršely 
je įrašai padaryti trim kalbon 
— lietuviškai, angliškai, pran 
cūziškai. Taip plokštelė pasidan 
prieinama ir mūsų artimiem kai
mynam ir kitataučiam.

IŠ MUZIKŲ 
VEIKLOS.'

— Čiurlionio ansamblis, Cle- 
veland, Ohio, sausio 14 savo na
muose paminėjo 33 metų veik
los sukaktį. Daug gastroliuota. 
Padarytų kelionėse mylių ir ki
lometrų užtektų pusantro karto 
apjuosti žemės rutulį. Čiurlio
nio ansamblis turėjo 961 kon
certą, iš kurių tik 155 Lietuvoj. 
Per 800 jaunuolių perėjo per 
ansamblio gretas. Pereitais me
tais turėta 17 koncertų.

— Sol. Prudencija Bičkienė 
yra pakviesta ir vyksta kon
certuoti į Piefų Amerikos Lie
tuvių kongresą, kuris įvyks 1973 
vasario mėnesį Sao Paulo, 
Brazilijoj. Po kongreso su kon
certais aplankys ir kitas lietuvių 
kolonijas.

— Muz. Zenonas Jonušas, 
dvidešimt metų išgyvenęs Ko
lumbijoj, persikėlė į JAV ir ap
sigyveno Miami, Fla. Pastovų 
darbą gavo Cannon Music Com- 
pany. Privačiai duoda muzikos 
pamokas ir taiso muzikos instru
mentus.

— Aidučių ansamblis, 
dovaujamas muz. Alice 
phens, iš Chicagos, atliks
ninę programą Detroite Vasario 
19 minint Lietuvos nepriklauso
mybės šventę.

— Solistė Stasė Klimaitė-Pau- 
tienienė, Californijos lietuvių 
radijo vedėja, gyv. Santa Mo- 
nica, Calif., įspūdingai giedojo 
kalėdines giesmes Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčioj Kalė
dų dieną. Vargonais palydėjo 
komp. Br. Budriūnas. Sausio 21 
Tautiniuose namuose solistė at
liko meninę programą minint 
Klaipėdos krašto atvadavimą. 
Vasario 4 Šv. Kazimiero lietuvių 
parapijos salėj kartu su sol. 
Valatka dainuos Susivienijimo 
Lietuvių Amerikoje parengime. 
Sol. Pautienienė turi gražų, iš- 
lavintą balsą ir gerai paruoštą

va- 
Ste- 
me-

- Lakštingalėlė
Pradeda paprasta liaudies 

dainele — Lakštingalėlė, har
monizuota A. Kačanausko. 
Lakštingala skundžiasi, kad pie
menys išdraskė jos lizdelį. Ir čia 
mažo paukštelio drama sukon- 
trastinama su gyvenimu ir so
listės pravedama ilgesingai. 
Dainos nuotaika pasidaro lyg ir 
visos plokštelės motto.

Toliau girdime dvi K. V. Ba
naičio harmonizuotas liaudies 
dainas: Oi nėra niekur, Už balto 
stalo sėdėjau. Ir čia pinasi abi 
nuotaikos — liūdnos ir švie
sesnės. Dominuoja vedamoji 
eleginė nuotaika. Toliau G. 
Gudauskienės — Ei tu, kregž
dute ir ilgesingas Br. Budriū- 
no Šauksmas (žodžiai A. Na- 
kaitės).

Pirmoji plokštelės pusė bai
giama V. Jakubėno — Gėlės iš 
šieno (žodžiai K. Binkio). Čia 
jautriai pasakojama meilės is
torija, kuri finale išsivysto į 
dramatinę įtampą. Tais liūdnais 
sielvartingais tonais ir baigiasi 
pirmoji plokštelės pusė.

Plokštelė yra dainininko ar
chyvas, o gal “šaldytuvas”, ten 
paliekamas ateičiai dainininko 
“užšaldytas” balsas. Iš to balso, 
dainų interpretacijos galės spė
ti, kokie buvo šių laikų meni
ninkai, koks buvo jų skonis, po
lėkiai ir jų pajėgumas, {rikiavu
si šią pirmą plokštelę į lietuviš
ką diskoteką, tegu mieloji dai
nininkė jaučia šventą ir neat
šaukiamą pareigą dirbti ir dirb
ti, kad savo balsu pasiektus lai
mėjimus sudėtų į visą eilę plokš
telių. (p.j.)

P.S. Plokštelė gaunama pas 
autorę, pas platintojus ir Dar
bininko administracijoje. .

SOLISTĖ LILIJA ŠUKYTĖ
Lilija Šukytė, Metropolitan 

operos solistė, šiuo metu pasto
viai dainuoja Muencheno vals
tybinėj operoj primadonos vaid
menyse ir kitose valstybėse.

Praeitą vasarą gavo tarptauti
nį operų solistės pripažinimą, 
atlikusi sunkiausią rolę olim
piados atidarymo festivalio 
premjeroje — Sim Tjong.

1972 lapkričio ir gruodžio 
mėn. vėl buvo atskridusi į New 
Yorką ir Metropolitan operoje 
dainavo pirmadonos roles Mo- 
zarto “Užburtoji Fleita” — Pa
mina ir Glucko operoje. “Orfeo 
ed Euridice” — Euridięė vaid
menį.

Gruodžio 25 ji išskrido atgal į 
Europą ir 27 jau dainavo Puc
cini operoje “Turandot” Liu ro
lę. Vėliau dainuos Frankfurte 
“Cosi Fan Tutte” — Fiordiligi 
rolę, Vienoje Austrijoj, V. Berly
ne, filme televizijai Muenche- 
ne.

Š. m. balandžio pradžioje Li
lija dainuos Ottavvoje Kanadoj, 
kur ji atliks Hayden’o oratoriją 
Ottawos meno centre, diriguo
jant muz. Bernardi.

Šiuo metu grįžusi į Muenche-
ną, jau pradėjo ruoštis naujai 
premjerai Pmkofieff op. “Der . ciją. Tai gražus dirbančios me- 
j^pieler”. : njninkės pavyzdys.

LT.

— Muz. J. Zdanius, gyv. Hot 
Springs, Ark., už-geriausią pe
reitų metų gaidų įgraviravimo 
darbą (orkestrinė partitūra 
“Irish Suite’*) apdovanotas spe
cialiu diplomu “Music Publi- 
shers Association Paul Revere 
Award for Graphic Excellence”. 
Tokį pat diplomą J. Zdanius yra 
gavęs ir 1968. Šalia pastovaus 
darbo amerikiečių leidyklom, J. 
Zdanius talkina ir lietuvių mu
zikos kūrinių leidime. Prieš ke
lerius metus įgraviravo K- V. 
Banaičio operos “Jūratė ir Kas
tytis” klavyrą, o paskutiniu lai
ku J. Gaubo kūrinių memoria- . 
linį leidinį.

— G. Puccini “La Boheme” 
opera lietuvių kalba su pilnu 
simfoniniu orkestru statoma va
sario 3, 4 ir 11 Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėj. Diri
guoja Lyric operos dirigen
tas Giulio Favario. Režisuoja 
Živilė Numgaudaitė. Dainuos 
rinktinis'Lyric operos choras.

— “Aušra”, Windsoro mergai
čių kvartetas, vadovaujamas Va
lės Tautkevičienės, vasario 3 
atliks meninę programą “Tėviš
kės Žiburių” spaudos baliuj To
ronte. Vasario 25 “Aušra” dai
nuos per Vasario 16-tosios mi
nėjimą Dayton, Ohio. Mi
nėjimą rengia LB apylinkė.

— Toronto “Varpo” choras 
vasario 4 koncertuoja Detroi
te, Mercy kolegijos McAuley 
salėj. Koncertą ruošia LB apy
linkė.

— J. Augaitytės, buvusios 
Kauno valstybinės operos solis
tės, iniciatyva buvo suorgani
zuotas ir dabar mokomas ateiti
ninkų kvintetas Philadelphijoj. 
Jis dažnai su daina pasirodo 
vietos ir kaimyninių lietuvių 
kolonijų įvairiuose parengimuo
se.

— Sv. Cecilijos chorui Bue
nos Aires, Argentinoj, po muz. 
J. Rymavičiaus mirties vadovau
ja dirigentas Povilas Savickas.

Mirė Marija Sidabraitė-Strumskienė- 
Jokubaitienė

Šeši tarptautiniai
Antroji plokštelės pusė skir

ta tarptautiniam repertuarui. 
Čia randame 6 autorius. Pirma
sis — A. Campra — Viliojanti 
peteliškė, toliau: C. Saint- 
Saens — Lakštingala ir rožė, M. 
Sandoval — Be tavo meilės, H. 
R. Bishop — Vyturėlio daina, 
svajinga ir graudi E. Griego 
— Solveigos daina ir pabaigai 
J. Strausso — Mėlynasis Duno
jus.

Sausio 8 ligoninėje mirė Ma
rija Sidabraitė-Strumskienė- 
Jokubaitienė, buvusi daininin
kė, lyrinis sopranas, pasižy
mėjusi Amerikos lietuvių gyve
nime. Palaidota sausio 11 iš 
Apreiškimo parapijos bažnyčios 
St. Charles kapinėse.

Velionė buvo 72 metų, buvo 
gimusi Brooklyne. Čia baigė 
vidurinę mokyklą, dekoraty-

J
NAUJAS GIESMYNAS

Būdinga, kad, surikiuodama 
savo dainas, pabaigai pasirinko 
Griego Solveigą ir Strausso 
Dunojų. Solveiga — šiaurie
tiška, pilna nostalgijos, savo
tiško ilgesio. Dunojus siaučia 
linksmas, bet ir jo pakilioje 
nuotaikoje jauti didžiųjų tolių

♦ f

Solistė Gina Čapkauskienė 
dainuoja arki v. J. Matulai
čio minėjime gruodžio 3 
Toronte. Nuotr. S. Dabkaus

ALDONA KEPALAITĖ 
IR BEETHOVENAS

Visada yra malonu išgirsti 
Beethoveno pirmą koncertą. 
Visada pasilieka didis pergy
venimas, kai išgirsti šio kon
certo nepaprastą interpretaciją. 
O dar labiau šiltai nuteikia, 
kai šį koncertą atlieka lietuvis.

Kalėdų sezono metu New 
Yorke aš girdėjau Aldoną Ke
palaitę, kuri atliko šį koncertą 
su orkestru. Dirigavo Rosario 
Cercione.

Jos interpretacija buvo 
aukštos klasės, išskirtina savo 
poetiška antra dalimi (largo), 
kuri buvo atlikta su legato lini
ja, taip propaguota Arthur 
Schnabelio.

. Trečia dalis (rondo) buvo rit
miškai ryžtinga. O visas kon
certas parodė dinamikos su
pratimą — nuo artikuliuoto 
piano iki skambaus forte. Svar-

biausia, neišaiškinamas gilu
mas, būdingas Beethoveno mu- 
muzikai, kurio daugelis pianis
tų nepagauna, buvo aiškiai jau
čiamas, ir tai parodė, kad ji yra 
subrendusi menininkė.

Lietuviai gali didžiuotis Al
dona Kepalaite, nes jos mu
zika skamba taip giedriai. Yra 
didelė dovana pakilti viršum 
techniškų elementų ir pasi
dalinti muzikos džiaugsmu. 
Daug žmonių skambina pia
ninu, bet tik maža dalis iš jų 
turi intuityvų įžvalgumą, kuris, 
pilnai realizuotas, parodo meni
ninko darbą.

Lietuviai turėtų pasinaudoti 
šia galimybe — dažniau išklau
syti Kepalaitę ir leisti jos menui 
toliau bręsti ir žydėti.

Kazys Jakutis

Kunigų Vienybės N.Y. ir N. 
J. provincijos susirinkimas bu
vo gruodžio 28 Dantės restora
ne Brooklyne. Drauge tai buvo 
ir prel. Jono Balkūno pager
bimas. Dalyvavo 45 kunigai, jų 
tarpe ir atstovai iš kitų provinci
jų-

Tame susirinkime kun. L. 
Budreckas padarė pranešimą 
giesmyno reikalu. Giesmyną 
leidžia Lietuvių Sielovada Va
karų Europoje. Tad vysk. A. 
Deksniui ir pasiųsta eilė pa
geidavimų, kaip turi atrodyti tas 
giesmynas.

Kunigų Vienybės provincija 
remia naujo giesmyno leidimą. 
Jis turi būti padarytas pagal 
naujos liturgijos reikalavimus, 
turi būti visai naujas (ne seno 
giesmyno pakartojimas), į jį rei
kia sudėti ne tik tinkamiausias 
giedojimui giesmes, bet taip pat 
reikia suorganizuoti ir naujų 
giesmių. Giesmynėlis turi būti 
patrauklaus, Putname leidžiamo 
mišiolėlio formato, apie 50-80 
puslapių.

Reikia sudėti kelias grupes 
giesmių, kurias naudojame gie
dotinėse mišiose, toliau —gies
mės skaitytinių mišių metu, 
giesmės įvairiom procesijom, 
laidotuvių mišios. Jei būtų vie
tos, reikalingos ir lotyniškos De 
Angelis mišios.

Toks naujas giesmynas padės 
žmonėm giedoti mišių metu, 
procesijose ir kitose apeigos**.

vinio meno kursus. Balsą lavino 
pas Carmen Ferraro, Shustov ir 
Nadine Aslanoff.

Pirmą kartą viešai pasirodė 
1919 metais Ksavero Strums- 
kio vadovaujamo Operetės cho
ro operetėje Komevilio var
puose.

Iki 1936 metų buvo viena 
populiariausių operetinių daini
ninkių Brooklyne ir jo apylinkė
se. Dainavo 34 operetėse pa
grindinius vaidmenis. Koncer
tavo daugelyje kolonijų, per ra
diją, New Yorko kasmetinėje 
moterų parodoje, yra įdainavusi 
ir plokštelių, buvo dažna pra
nešėja lietuviškuose parengi
muose, plačiai reiškėsi moterų 
kultūrinėje ir labdaros veikloje.

repertuarą. Ypatingai publikos l0XLnmj kūriniai
vertinama už dainų interpreta- /“OAL/l/lf

dainų rinkiniui s 
. ■» r. f ?t< . •<-J » . .. 1 I rp'OrriCĮ t

Svarbu, kad lietuviškoji dai
na, mūsų kultūros ir lietuvybės 
išeivijoj žadintoja, išliktų gyva 
ilgiem laikam.

JAV LB centro valdyba, ieš
kodama būdų padėti lietuviškai 
dainai išeivijoj augti, klestėti ir 
išsilaikyti, ryžtasi išleisti stam
besnį liaudies ir kompozitorių 
sukurtų dainų rinkinį, kuriuo 
galėtų naudotis chorai, jaunimo 
organizacijos, mokyklos, mu
zikos mokytojai ir, bendrai, dai
nos mylėtojai.

Šis leidinys ypatingai turėtų 
pasitarnauti choram ir jų vado
vam, nes tinkamų, ypač naujų, 
dainų trūkumas bei nuorašų 
pagaminimas dažnai sunkina jų 
darbą. Šiame rinkiny yra numa
tomas didesnis populiarių ir tin
kamų dainų pasirinkimas įvai
raus pajėgumo choram. Jo for
matas, įrišimas ir patvarumas 
taip pat bus pritaikyti praktiš
kam ir ilgam chorų naudoji
muisi.

Leidinio dainų surinkimu, su
tvarkymu ir spaudai paruošimu 
rūpintis sutiko žinomas tos sri
ties specialistas muzikas Jonas 
Zdanius, 301 Troupe St., Hot 
Springs, Arkansas 71901. Tech
niniam ir administraciniam rei
kalam tvarkyti centro valdyba 
pakvietė chorų entuziastą Vincą 
Šalčiūną, 418 Main St., Delran, 
N. J. 08075.

JAV LB centro valdyba nuo- 
- širdžiai kviečia visus lietuvius 

muzikus kompozitorius surasti 
stalčiuose anksčiau savo sukur
tas dainas arba specialiai šiam 
leidiniui parašyti (kur galima, 
pridedant ir akompanimentą) ir 
prašo jas siųsti muz. J. Zda
niui iki 1973 kovo 1. Reikalui * 
esant, siūloma su juo tartis vi
sais muzikiniais ir rankraščių 
reikalais. Taip pat* būtų nau
dinga, kad iki to laiko chorų 
vadovai jam pareikštų savo pa
geidavimus bei komentarus šio 
leidinio reikalu.

Lietuviai kompozitoriai nie
kada nepašykštėjo savo darbo 
skirti lietuviškai kultūrai. Jiem 
už tai priklauso pagarba ir visų 
dainos mylėtojų nuoširdi padė
ka.

JAV LB Centro Valdyba

— Sol. Vidimantas Valatka 
ir Jonas Činga, LB vakarų apy
gardos pirm., pakviesti į Lietu
vių Bendruomenės ruošiamą 
Vasario 16 minėjimą Phoenix, 
Ariz. Sol. Valatka yra sėkmin
gai koncertavęs praeitą rudenį 
Californijos Lietuvių Dienoj 
Los Angeles, Calif., ir Margu
čio suruoštame koncerte Chica- 
goj.

Jos pirmas vyras, Ksaveras 
Strumskis, buvo muzikas, var
gonininkas, pasižymėjęs gaidų 
leidėjas, visuomenininkas, vė
liau turėjęs savo gėrimų krau
tuvę Union Avė. Jis mirė 1954. 
Paskui našlė Marija ištekėjo už 
Jurgio Jokūbaičio. Šis gi mirė 
1972 gruodžio 1, būdamas 77 
metų.

Liko duktė Aldona Strumsky- 
tė-Norkienė, pianistė.

Marija Sidabraitė - Strumskienė — Jokflbaitienė, 
solistė, dainavusi 1919 - 1937 m. pagrindinius 
vaidmenis operetėse, pastatytose su Operetės 

’’ choru.
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Vasario 16-tosios minėjimą. 
LB New Haveno apylinkės < 
valdyba savo posėdyje nutarė 
ruošti vasario 18. Minėjimas 
pradedamas 10:30 v. šv. Kazi
miero lietuvių parapijos bažny
čioj pamaldomis už žuvusius 
kovose dėl Lietuvos laisvės. 
Po pamaldų padedamos gėlės 
lauke prie lietuviško kryžiaus. 
3 vai. p. p. didžiojoj parapijos 
salėj kalbės dr. Henrikas Lu- 
kaševičius (naujas New Haveno 
gyventojas). Meninę programą 
atliks naujai susiorganizavęs 
vyrų choras, vadovaujamas muz. 
Jono Beinoriaus, iš New Bri- 
taino Šv. Andriejaus - lietuvių 
parapijos. Choras pasirodys pir
mą kartą už New Britaino ribų. 
Po minėjimo programos bus va
karienė.

Lietuvių Fondo dešimtmečio 
minėjimas, jei sąlygos leis, pa
vėluotai bus rengiamas balan
džio mėn. pirmoj pusėj.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS *
Long Play — Stereo — Hi-Fi — Lithuanian Records

Aldutei dainuoja, A. Stephens mergaičių choras .............,...... Stereo 5.00
Montrealio Aužkm Vartų choras, 11 dainų '....... ..^<Sfereo 5.00
Vivat Academia, Neo-Lituanų 24 dainų-šokių (2 pi.) Stereo 8.50 
Kalėdų giesmės, Br. Budri Ono ansamblio 11 kalėd. giesmių 5.00 
Aldona Stempužis, su Stuttgarto simfonija ....................   Stereo 6.00
Ainių dainos, Stuttgarto simf. muzika D. Lapinsko...........Stereo 6.00
Lietuvių pasakos, Baranausko, Stempužis, Lapinskas. Stereo 6.00 
Daina, Br. Budriūno oktetas (45 EP.) mažo formato ............................ 2.00
Dainos ir arijos, Sol. TE. Kardelienės .................  6.C0
Žirginėliai, B. Pūkelevičifltės vaikams pasakos ..................................... 5.00
Antrieji žirginėliai, vaikams pasakos .......................................................... 5.00
G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiai .......................... 6.00
D. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ...................................... 5.00
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ........................................ 5.00
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ......................................... 5,00
Lietuva Brangu 11 liet, dainų, choru — solistų įdainuota ......... 5.00
Aurelis, PaukStelienės pramoginė ir šokių muzika ................  Stereo 5.00
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ............................ Stereo 5.00
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 5.00 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio .................................................. 5.00

Gaudžia trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 liet, patriotinių maršų 6.00 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio *16 liaud. dainų ................... 6.50

. O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas, 12 muzikos šokių ........... 6.00
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės, 12 muzikos šokių .......   6.00
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 1, 12 liet, dainų-šokių ......................   2.00
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2, V. Noreika .......................... 6.00
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ........ '...................................... 5.00
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika ’ solo. .. .Stereo $6.00 5.00 
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus, '11 šokių muzika solo . 5.00
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 5.00 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 5.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14' liet, dainų. St. $6.00 5.00 
Toks mūsų likimas, V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 5.00 
Varpas, Toronto chpro lięt. dainos ..ir operos (Stereo) 6.00
7\K&tfcUi žodžAų S v/Kariūne to parapijos choras .......   4.00
Operų arijos, J. Lius&kaitės 12 kūrinių .......................................   6.00
New Torto Liet. Vyrų choro 16 liet, dainų ....................Stereo $2.00 2.00
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų ................. 2.00
Kur banguoja Nemunėlis, A. Brazio 9 dainos ir giesmės .................. 3.00
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys .......................... 5.00
Grįšim, grįšim, Moterų okteto 15 dainų.........................................Stereo 5.00
Dainos ir arijos, V. Daunoro ..............................-......................................... 5.00
Linksmieji broliai, juokų ir šokių rinkinys .............................................. 5.00
Dainų rinkinys su Lietuvos Himnu VI ...............  5.00
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 3.00
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 1. dainų. Stereo 5.00
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ans. 14 l.d. Stereo 5.00
Dvi—Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. Stereo 5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir 2 dukrytės, 15 liet, dainų. Stereo 5.00
Lietuvių tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija .................. ,.................... 5.00
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. -Stereo 5.00 
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių ............  .Stereo 5.00

Žibuoklės, L. Stuko moterų seksteto 14 liet, dainos. Stereo 5.00 
Pupų dėdės ir kitų muzika, dainos 27 ..................................................... 5.00
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų............. ........ Stereo 5.00
A. Dvariono šokių muzikos rinkinys Nr. 25 .......................................... 5.00
Dainuojam su Lione, Juodytės 16 lietuviškų dainų ............................. 5.00
Mano Lietuvos prisiminimai, sol. L. Juodytės ....................................... 5.00
Muzikos rinkinys 28 (Karo mokykla ir kit.) ............................................ 5.00
Motule mano, T. Serapineinės dainos ...................................................... 5.00
Lietuviški šokiai, akord. K. Daubaras, 18 šokių. Stereo 5.00 
Mes žengiame .su daina, New Yorko vyrų okteto 17 d. Stereo 5.00 
Vakaruškininkės dainuoja, S. Rarkus, giesmės, dainos ........................ 5.00
Dainos ir arijos, K. Petrausko ...................................................................... 7.00
Čiurlionis, albumas iš 2 pi. 28 dainos .................................................... 10.00
Tra-lia-lia. 18 skautišku dainų .....  -..........................  Stereo 5.00
Julės Rajauskaitės piano rečitalis: Music of Fr. Liszt Stereo 6.00 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų ....................................  Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet giesmių........................................... Stereo 5.00
Lietuvos 50-ties m. minėjimo giesmės su himnu ..................  Stereo 5.00
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių 10, 11, 18 ir 26 albumas pu 5.00 
Lietuvos koplyčios iškilmės Romoj, Stereo ............................................ 5.00
Lietuvos Atsiminimu radijo jubiliejus. Stereo ....................................... 5.00
Lionės Juodytės dainų-operų rečitalis .................................................... 5.00
Iš Rūtų šalelės, A. Stephens singers ......................................................... 5.00
Dainos, A. Dičiūtės-Trečiokienės, rečitalis .............................................. 5.00
Kai krinta lapai, A. Trečiokienės, dainos-arijos ..................................... 5.00
Dainos ir arijos, J. Armonienės ...................................  5.00
Ar žinai tų šalį, Romos Mastienės................................................................ 5.00
Skambėkite dainos, J. Krištolaitytės ........................................    5.00
Lietuvių kompozitorių dainų rečitalis, S. Klimaitės .............................. 5.00
Kur gimta padangė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių ........................... 5.00
Tykus buvo vakarėlis, 14 lengvos muzikos dainų ................................. 5.00
Jūreivių keliai, 16 lengvų muzikos dainų, Stereo ................................. 5.00
Gimtinės dangus, 12 lengvos muzikos kūrinėlių ................................... 5.00
Svajonių muzika, 12 muzikos-šokiu dainos. Stereo ............................... 5.50
Tėviškės vėjas. 13 muzikos-šokių dainos. Stereo :.~.r............................ 6.00
Ar tu meni, 13 muzikos-šokių dainos. Stereo ........................................ 6.00
Sek pasakų vaikam, L. Rastenytės ir D. Lapinsko, Stereo ................. 6.00
Lietuvių kompozitorių dainos. B. Kemežaitės ............................................6.00
Gina Capkauskienė dainuoja. Stereo ........................................................... 6.00
Antanas Kučingis su orkestru. Stereo ......................................................... 6.00
Anoj pusėj Nemunėlio, 12 muzikos-šokių dainų. Stereo ......................  5.00
Akvarelė, 14 lengvos muzikos kūrinių. Stereo ........................................  6.00
Žiburėlis, 14 muzikos-šokių dainų. Stereo. ................................................ 6.00
Klonių aidai, 12 lengvos muzikos-šokių dainų..........................................  5.00
Sodauto, Vilniaus vvru choro 8 dainos.............. .............................. —..... 6.00.
Oi, toli, toli... Phila. choro "Viltis” 12 dainų. Stereo .............  6.00
Labų rytų, N. Y. vyrų choro "Perkūnas” 15 dainų. Stereo  ............  6.00
Vai lėkite dainos, Chicagos Vyčių choro dainos. Stereo ...................... 5.00
Pranaše Didis, Liet. Evangelikų choro giesmės ..................................... 5.00
Vestuvinės dainos, dainuoja Urugvajaus liet choras .............................  5.00
Kokiais keliais aš keliausiu, dainuoja vyrų kvint. "Baltija” ........... 6.00
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(Siųsti tik plokštelių užsakymus. Gavėjas apmoka tik gavęs 
sąskaitą ir plokšteles, nes kartais užsakoma plokštelės, kurios 
iSparduotos.)

Viešojoj miesto bibliotekoj 
visą gruodžio mėnesį ir pirmo
mis sausio dienomis stovėjo 
lietuviškais šiaudinukais pa
puošta eglutė. Kiek teko girdėti 
ir matyti, susidomėjimas buvo 
didelis. Tuo pat metu dviejo
se vitrinose ten pat parodai 
buvo išstatyta lietuviškos kny
gos anglų kalba, žurnalai, plokš
telės, audiniai, drožiniai, ginta
ras, margučiai. Įvyko tai, ko se
niai reikėjo, ko seniai norėjom. 
Mažosios lietuvių kolonijos dai
romės į didžiąsias ir tikimės 
paramos. Hartfordo moterys jau 
ne pirmą kartą ištiesia mum pa
galbos ranką. Paskolino ne tik 
visus šiaudinukus, užrašus, bet 
ir eglutę! Prieš kiek laiko gautą 
valandėlę vietos televizijoj hart- 
fordietės užpildė tautiniais šo
kiais. Ačiū jom!

The New Haven Register, 
vietos dienraštis, gruodžio 8 iš
spausdino straipsnį apie lietu-

viškas Kūčias, Kalėdas, šiaudi- t 
nukus, tautinius drabuži us.Jdė- | 
jo ir dvi dideles nuotraukai h

LMKF vietos klubo susirin- | 
Irimas lapkričio 9 pirmininkės g 
Salomėjos ir Vytauto Valiukų | 
namupse klubietėm, jų Sei- | 
mom ir svečiam buvo malonus 
atsigaivinimas. Didelė padėka 
E. Vasyliūnienei, skaičiusiai 
kruopščiai paruoštą paskaitą 
apie Vaižgantą. Ji nekal- 

-bėjo apie Vaižgantą kaip | 
rašytoją. Jos paskaitos te- | 
ma: Tumas — žmogus. Su- ’ 
sirinlriman atsilankė ir mieli | 
newyorlriečiai: GFWC atstovė j 
prie JT Galia Žilionienė, Pabal- I 
tijo Moterų Tarybos delegacijos 1 
pirm. M. Samatienė, dr. M. I 
Kregždienė, V. Čečetienė, Ži- I 
lionis, Br. Bieliukas. Po pa
skaitos pasivaišinta, pasikalbė- j 
ta, padainuota.

ALRK Moterų Sąjungos 33- 
čioji kuopa mažojoj parapijos sa
lėj paruošė Kūčias. Susirinko 35 
asmenys. Šių Kūčių ruošimo 
naštą pasiėmė M. Merkevičienė 
ir A. Goldupienė. Maistą -pa
gamino ir sunešė narės. Kaip ir 
kiekvienais metais, kuopos 
pirm. M. Jokubaitė beveik visus 
paprašė pasakyti po keletą žo
džių. Iš visų buvo girdėti pa
sitenkinimas ir padėka. Ypatin
gai jautriais žodžiais tokį šei
myninį bendravimą išlaikyti 
mažoj New Haveno kolonijoj 
kvietė LMKF vietos klubo 
pirm. Salomėja Valiukienė.

Aukos Vasario 16-tosios 
gimnazijai, mirus kun. B. Su
gintu!, labai sumažėjo. Bet 
New Haveno lietuvių kolonija 
remia šią gimnaziją ir toliau. 
SLA 142 kuopa tam tikslui pa
skyrė 50 dol. J. Šilkienė pridė
jo ir savo asmeninę auką. SLA 
4-toji apskritis paskyrė 100 dol. 
Albinas Kušlvs ta pačia proga

Albina Lipčienė

PO CHICAGOS DANGUM
Kun. J. Dėdinas, Vasario 16 

gimnazijos kapelionas, vie
šėjo Chicagoj ir kalbėjo per 
Margučio radiją. Jis pažymėjo, 
kad dabar gimnazijoj yra 80 mo
kinių. 10 jų iš JAV ir Karidddš. 
Gimnazijai išlaikyti du trečda
lius lėšų skiria vokiečių valdžia/ 
vieną trečdalį tenka surinkti iš 
savųjų. JAV lietuviai iki šiol 
buvo dosnūs. Ypač daug šiai 
gimnazijai padėjo a.a. kun. B. 
Sugintas. Nemaža aukų skiria ir 
įvairios organizacijos. Gimna
zijoj vietų yra. Laukiama moks
leivių iš JAV.

Prof. dail. A. Varnas sau
sio 1 šventė 94 metų amžiaus 
sukaktį. Tebėra judrus ir kū
rybingas.

Prof. A. Rukuiža, Lietuvos 
miškininkas, rūpinasi savo at
siminimų tvarkymu. Jis yra 
netoli 90 metų amžiaus, nu
stojęs regėjimo.

Lietuvių televizijoj sausio 7 
adv. Z. Butkus atsakinėjo į žum. 
VI. Būtėno ir P. Petručio klausi
mus. Dėkojo Altai ir kitiem lie
tuviam, jį parėmusiem. — Net 
už 100 mylių, Spring Valley, lie
tuviai gerai mato šią televiziją. 
J. Martinaitis ir F. J. Iešman
tai skyrė aukų, prašydami ge
resnių programų. Bet la
bai sunku prisiprašyti talentus.
— TV vakaras sausio 13 Balio 
Pakšto salėj praėjo sėkmingai.
— Kovo mėn. bus metinis LTV 
rėmėjų susirinkimas. Bus gvil
denamas programų reikalas.

Chicagos miesto taryba, už
uot žiūrėjusi savo reikalų, be 
reikalo kišasi į politiką. Štai 
mokytojai nutarė išeiti į strei
ką. Kyla autobusų kainos. Nesi
rūpinama miesto gerove. O 
puolamas prezidentas Nixo- 
nas.

Mūsų žurnalai — Aidai, Ka
rys, Į Laisvę, Lietuvių Dienos, 
Šaltinis ir kiti — pasiekė Chica
gą prieš Kalėdas. Juose yra 

■ daug įdomių straipsnių, nuo
traukų, žinių. Džiugu, kad mū
sų spauda stovi aukštai. Tik rei-
kia, kad jos skaitytojų tarpe ras
tųsi daugiau jaunimo.

Kodėl taip ilgai laukta? Brazi
lijos lietuvaitė, prieš trejus me
tus atvykusi į JAV, važiuodama 
į Union Pier, automobilio ne
laimėj buvo sunkiai sužeista. 
Mergaitė neturėjo nuolatinės 
pastogės. Argi Chicagoj nebūtų 
atsiradus tuoj šeima, kuri ne-

Ši dr. Elonos Vaišnienės nuotrauka švenčių laikotarpy bu
vo išspausdinta New Haven, Conn., The Register laikrašty.

pridėjo savo 20 dol. auką. Šią 
rėmimo mintį ir pasiūlymus 
SLA suvažiavimuose ir susirin
kimuose iškelia Juozas Jakovec- 
kas. Jam yra aiški vienintelės 
pasaulyje lietuviškos gimnazijos 
svarba.

laimingąją būtų priglaudus? Tik 
dabar globėjų vardu A. Butkevi
čius prabilo į viešumą. Jos pa
dėtis vis dar kritiška. Yra invali- 
,dė. Prisiglaudus pas, Juraičius. 
1 Noriritieji ją sušelpti ‘ prašomi 
rašyti: Nijolė Tamošaitytė, 6816 
So. Maplevvood Avė., Chicago, 
III. 60629. Tel. 925-1763. Ji dė
koja visiem ją rėmusiem.

Nauji prekybininkai — Dir- 
kiai — Marųuette Parke nu
pirko iš J. J. Ažuko dvi vaisti
nes: 2657 W. 69 St. ir 2500 W. 
71 St. Vaistininkai Dirkiai yra 
jauni lietuviai, čia baigę moks
lus. Tikėkim, kad jų patarna
vimu lietuviai plačiai naudo
sis. Kita nauja prekyba — tai 
Valerio gėlių krautuvė 69 gat
vėj. Hilda ir Julius Kuzas veda 
mėsos parduotuvę, mirus jos 
savininkui Juliui Kuzui.

Prez. R. Nixono inauguracijoj 
iš Chicagos dalyvavo Altos pir- 
min. dr. Kazys Bobelis, inž. B. 
Nainys, inž. K. Oksas ir kiti.

Lietuvių Radijo Forume sau
sio 6 buvo pažvelgta į praėju
sius metus. Veiklos apžvalgą 
padarė inž. Jurkūnas, spaudos 
— rašytoja N. Jankutė, jaunimo 
ir tikėjimo — kun. J. Borevi- 
čius, studentų — J. Jasaitytė ir 
kiti. Programą vedė Marija Ru
dienė, nes Vyt. Kasniūnas yra 
ligoninėj (griūdamas sužalojo 
petį).

Daug žmonių Chicagoj serga 
gerklėmis ir kosuliais. Klima
tas labai nepastovus. Sausio 3 
liūtys, o 4 ir 6 — 5 laipsniai virš 
nulio. Turint sunkumų su li
gom, galima telefonuoti 243- 
2000, kur duodama patarimų, 
spausdintos medžiagos.

Lietuvių Prekybos Rūmai 
sausio 10 Lietuvių Tautiniuose 
namuose turėjo metinį susi
rinkimą. Jį atidarė ir vedė pirm. 
K. Oksas. Valdybos nariai pada
rė veiklos pranešimus. Kasi
ninkas A. Baliūnas sutrauktai ir 
aiškiai apibūdino kasos stovį: 
per metus gryno pelno liko 
1,472 dol., o įvairiuose lietuvių 
bankuose yra padėta 44,544,41 
dol.; aukota stipendijom, LB, 
Altai, Balfui, Alvudui ir kt. 2670 
dol. Iš pirmininko sužinota, kad 
turėta aštuoni susirinkimai, ke
lios paskaitos, du parengimai; 
narių, užsimokėjusių mokestį, 
esą 246; šeši nariai mirė. Po ki
tų pranešimų vyko trumpos dis
kusijos. Paprasta, kad būtų

daugiau remiamas Balfas. 
Baliūnas kalbėjo apie jo per
kėlimą į Chicagą; jo centras yra 
Altos raštinėj: 2606 West 63 St. 
Kasmet yra išrenkami penki val
dybos direktoriai. Slaptu bal
savimu šį kartą buvo išrinkti: 
B. Klemka, A. Shukis, F. Rau
donis, Samaška ir Kuzienė. Pa
sitraukus iš narių J. Petru-
liui ir mirus A. Greg, jų vieton 
išrinkti Molis ir Yerkes. Po tvar
kingai praėjusio susirinkimo 
vyko vaišės.

Užsidaro mūsų klubai, siau
rėja radijo valandėlės. Likvi-

gija. Krakiškių klubas uŽsidary- 
- darnas' gana-lšultūringai išskirs

tė savo lėšas: spaudai, Jaunimo 
centrui, Alvudui, Dariaus-Gi
rėno postui. Būtų gražu, kad ir 
kiti užsidarą klubai pasektų 
šiuo pavyzdžiu. Sophie Barčus 
radijo valanda nuo vasario 1 ke
turias dienas per savaitę yeiks 
tik po pusę valandos; penkta
dieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais — po valandą. Mar
gutis penkias dienas veikia po 
valandą.

Cicero lietuvių kolonijoj LB 
apylinkės valdybos rinkimas 
vyko su dideliu entuziazmu. Iš
rinkti: A. Juškevičius, A. Taut
ginas, J. Švedas, A. Miliūnas, J. 
Arštikys, A. Brusokienė. Susi
rinkimas truko penkias valan
das, buvo gana audringas. Nau
jai valdybai visi ciceriečiai lin
ki sėkmės ir darnios veik
los.

Kažin, kaip viskas pasiseks? 
Naujoji opera pasirodys vasario 
3, 4 ir 11. Pirmyn choras ko
vo mėn. stato vėl Čigonų ba
rono operetę. Balandžio mėn. 
pradžioj bus Carmen opera. To
kie trys stambūs pastatymai 
apsunkina mūsų visuomenę ir 
kitas draugijas, štai sausio 13-14 
savaitgalio vieną vakarą buvo 
keturi parengimai. Į Lietuvių 
televizijos vakarą Balio Pakšto 
salėj susirinko vos pusantro 
šimto žmonių. Lietuvos Bažny
čiai remti komitetas su Liet, vy
čių choru Jaunimo centre su
traukė publikos nedaug ką dau
giau. Tas pats įvyko ir Lietuvių 
Namuose su Aidučių vakaru.- 
O kur dar kiti pobūviai, vestu
vės? Rengėjų tikslai geri. Ta
čiau žmonės ima pavargti nuo 
tų visų banketų, vakaronių, kon
certų.

Guli ligoninėj šv. Vardo
draugijos narys Tatuška. Gatvėj 
krito ir sunkiai susižeidė, šau
lys Aleksas Pipiras, Archer ir 
Califomijos gatvių sankryžoj 
sunkiai sužeistas sunkvežimio, 
guli kritiškoj padėty šv. Antano 
ligoninėj. Veikli šaulė ir kitų 
organizacijų narė Julija Sa- 
čiduskienė sunkiai serga Com- 
munity ligoninėj.

Įišuisufej
— Patricia Nixonienė, lanky

damasi Los Angeles, žodžiu 
Algirdui Gustaičiui buvo pa
žadėjusi į prezidento Nixono 
inauguracijos iškilmes pakviesti 
lietuvių tautinių šokių an
samblį. Per Amerikos Lietu
vių Tarybą buvo pasiūlytas 
Leokadijos Braždienės vado
vaujamas Chicagos Lietuvių 
studentų ansamblis. Inauguraci
jos komitetas pasiūlymą priėmė 
ir pakvietė ansamblį dalyvauti 
prezidento inauguracijos iš
kilmėse sausio 20.

— Vliko valdyba sausio 4 
ir 10 d. posėdžiuose numatė 
paruošti naują leidinį anglų k., 
kuris galėtų būti pavadintas “Ko
vojanti Lietuva”. Projektuojama 
įdėti 1941 m. Lietuvos sukili
mo trumpa apžvalga, 1944-1952 
m. partizanų kovos, rezistenci
ja krašte, ypač paskutiniųjų me
tų įvykiai Lietuvoje. Visa reika
linga medžiaga jau išverstaki 
anglų kalbą. Beliko leidinį suy^s, 
redaguoti ir išleisti. Toliau ei- ’ 
na “Steigiamasis Seimas”, kurį 
paruošė dr. V. Sruogienė, “So
vietų - nacių genocidas”, kurį 
ruošia dr. J. Pajaujis ir dr. D. 
Jasaitis, ir “Etnografinės Lie
tuvos sienos”. Didelis uždavi
nys yra ryšium su Europos sau
gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija išvystyti efektingesnę 

“ veiklą’Lietuvos bylos klausimu.
(E) ■

— Rūta Lee-Kilmonytė, Hol- 
lywood, Calif., būdama KABS 
radijo stotyje pasikalbėjimų ko
mentatorė, turi progos paliesti 
įvairius klausimus ir dažnai pri
simena lietuvius. Be to, pasiro
dymą televizijos programose 
bei viešose funkcijose, dažnai 
pabrėžia savo lietuviškumą.

Mirė: sausio 8 — Jonas 
Sterbis, 55 m., gimęs Chicagoj; 
sausio 9 — Alf. Akstinas, Ang
lijos klubo narys, vos 47 m.; 
sausio 11 Ciceroj — Kazys Šim
kus, jūrų šaulys, parapijos komi- 

..tęto narys.,
Paminėtos žum. A. Gintnerio 

ir dr. J. Sadausko mirties meti-' 
nės.

Lietuvis, pabėgęs iš sovie
tinio laivo Afrikoj, neseniai mi
rė Ciceroj. Lietuvaitė, pabėgusi 
į Švediją ir atvykusi į Chicagą, 
pagyvenusi pas savo komunis
tuojantį dėdę, buvo išvežta į be- ' 
protnamį; nežinia, ar ji dar gy
va. Kas iš mūsų rūpinasi tais 
dalykais?

Lietuvių Veteranų Ramovės 
skyriaus metinis narių susirinki
mas įvyko sausio 14 Jaunimo 
centre. Jį atidarė pirm. A. Juš
kevičius. Dienos prezidiuman 
pirmininku buvo pakviestas 
pik. Ališauskas, sekretorium — 
Juškaitis. Valdybos nariai pada
rė pranešimus. Pirm. A. Juške
vičius apžvelgė praėjusių metų 
veiklą, iškėlė trūkumus. Kasi
ninkas Litvinas pranešė, kad iš 
120 skyriaus narių esą užsimo
kėję nario mokestį tik 60; kasoj 
su pašalpos fondu yra 314 dol. 
Mirė penki nariai, įstojo vienas. 
Revizijos komisijos pirm. Amb
raziejus savo aktu aiškiai iš
dėstė skyriaus turtą ir stovį. 
Po trumpų diskusijų pri
eita prie naujos valdybos rin
kimo. Mandatų komisijos pir- 
min. Stankūnas pateikė sąrašus, 
iš kurių buvo išrinktai, valdyba: 
A. Juškevičius, J. Litvinas, J. 
Senda. Bal. Brazdžionis ir Di- 
minskas. 
rinkti: 
džius ir
tuojamas Lietuvos kar. muzie
jaus vedimas. Naujose Jaunimo 
centro patalpose jam išnuomo
jama vieta. Pakviestas į jį at- 

~ stovu Valaitis. Buvęs vedėjas 
Šeštakauskas iš pareigų atsisa
kė. Veteranai uoliai dalyvauja 
šventėse. Jų rūpesčių sukurtas 
Laisvės paminklas.

Nelaimės ateina netikėtai.

Rev. komisijon iš- 
Ambraziejus, Bag- 
Žitkus. Buvo disku-

Gražu, kai jų paliestiesiem iš
tiesiama pagalbos' ranka. Prieš 
kiek laiko 13 metų berniukas 
J. čelkis neteko kojos po trau
kiniu. Susidarė fondas, ir žmo
nės jam atneša aukų. Nika
ragvos žemės drebėjimo au
kom išsiųsta 100 dėžių siunti
nių. K

Bal. Brazdžionis
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ŽENGIANT I NAUJUOSIUS METUS

PASTOGĖJE
Glaboja: Ltetuvių Skautų Sąjunga

Rodos, taip nesenai laukėme 
ateinant Naujųjų Metų. Juos su
tikome — vieni triukšmingai, 
kiti kukliai. Kiti gal buvo vie
niši ar ligoniai. Visi laukėme ir 
galvojome, ką jie mum atneš. 
Kiekvienas stengėmės vienas 
kitam linkėti to, ko kas trokšta.

Seniesiem metam nuėjus am
žinybėn, gal mes pamiršome, 
ką jie mum davė, kas buvo pa
daryta. Visa tai jau praeityje.

Tačiau, linkėdami visokių gė
rybių vienas kitam, išgerdami 
šampano taurę, mes visai pa
miršome, kokie tie praėjusieji 
metai buvo ir ką jie reiškė mū
sų Tėvynei.

Praėjusieji metai Lietuvai ir 
jos vaikam buvo žiaurūs, negai
lestingi. Lietuvos sūnūs ir duk
ros tų metų bėgyje buvo pri
versti atiduoti net gyvybės au
kų, vieni savanoriškai, kiti žiau
rių budelių kankinami. Ir kiek 
jų dar ir dabar kenčia kalėji
muose ir darbo stovyklose, ne
žinodami, ar Naujieji Metai at
neš jiems pagalbos ir palengvi
nimo, ar jų viltys išsipildys, ar 
pragiedrės jiem apsiniaukęs 
dangus.

Tad žengdami į 1973 metus, 
prisiminkime tuos, kurie už sa
vo Tėvynę atidavė savo gyvy
bę ar laisvę. Susikaupkime ir 
mintyse pagerbkime juos. Prisi
minkime, ką jie savo auka davė 
Lietuvai ir lietuviam. Jie iš- - 
kėlė mūsų mažą pavergtą tė
vynę viso pasaulio akyse.

Pasimelskime už juos, kad 
Dievas palengvintų jų vargus, 
nes jie vargsta dėl to, kad no
rėjo gero Dievui, Tėvynei ir 
Artimui. Jie negali vadinti savęs 
skautais, daugumas net nežino, 
ką reiškia tas žodis, tačiau jie 
atliko tikrą skautišką pareigą.

Prisimindami tuos didvyrius, 
ženkime į naujuosius metus su 
išdidžiai pakelta galva, nes 
esame ir mes tos pačios Lietu
vos vaikai.

Tegul Kalantos, Stonio ir kitų 
liepsnojantys laužai, kuriuose 
jie atidavė savo gyvybę iš 
meilės Tėvynei, aiškiai šviečia 
mūsų sielose ir rodo mum kelią 
į Lietuvos nepriklausomybės 
rytojų. Nepamirškime šito pa
linkėti kiekvienam, kuris yra 
lietuvis.

B.K.

NEW YORKO SKAUTŲ KŪČIOS
si žvakes. Kalėdinę žvakę padė- 

centrinio stalo viduryje.

Philadelphijos skautai ir skautės Kūčių metu gieda kalėdines giesmes, akordeonu 
talkina Algis Danta. Nuotr. K. Cikoto 

Skautų Kūčios Philadelphijoje
Gruodžio 17 Šv. Andriejaus 

parapijos salėje įvyko tradicinės 
skautij-čių Kūčios. Dalyvavo

Gečytė, Danutė Pliuškonytė.
Loreta 
kaitė.

Radikaitė ir Lidija Radi-

kėjo pristatyti gana daug stalu. 
Kūčias paruošė v.s. S. Čiurlio
nienės būrelis, kaip ir kiekvie
nais metais.

Šiemet Kūčių vakaro pradžia 
buvo skirtinga, nes buvo pra
dėta trumpa sueiga ir įžodžiu. 
Penkios skautės kandidatės 
davė įžodį, kuriam ruošėsi visus 
metus ir labai laukė. Sesės, da
vusios įžodį, perskaitė savo ra
šinėlius, kuriuos parašo kiek
viena kandidatė, prieš duodama 
įžodį. Rašinėlio tema yra pa
čios mergaitės savijauta, belau
kiant ir besiruošiant įžodžiui. 
Dažniausiai visi aprašymai 
būna labai originalūs ir jaus
mingi. Negalėčiau praeiti nesu
minėjusi, kas tas penketukas;

penkios sesės ir padarė 
Kūčių vaišių, uždegda-

Šios
Įžanga 
mos žvakes ant stalų. Klebonas 
kun. J. Degutis pašventino tra
dicinius valgius, kiekvien^-sta- 
lą atskirai ir sukalbėjo maldą. 
Kun. K. Sakalauskas trumpai 
apibūdino Kūčias ir paplotėlių 
reikšmę.

Pasidalinus taikos duona tarp 
brolių ir sesių, tėvų, pažįsta
mų ir svečių, Kūčios vy
ko įprasta tvarka. Ragaujama 
visi valgiai, kurie buvo labai 
skaniai pagaminti ir kuriuos

rastume privačiose šeimų Kū- 
čiose.

Kūčiom 
skautai-ės 
vaidinimėlį 
Programos 
susirinko visi broliai 
ir giedojo kalėdines 
Salėje buvo išdalinti tekstai, 
kad ir svečiai kartu galėtų gie
doti. Daugumas giesmių yra 
naujos ir žmonėms mažai ži
nomos, bet jaunimas gerai jas 
traukia, nes jau kelinti metai 
mes jas giedame.

Pasibaigus programai, sve
čiai, pakilę nuo stalų, dar šne
kučiavosi, gi židinietės vikriai 
sukosi, sutvarkydamos salę.

D.S.

gerokai įpusėjus, 
suvaidino
— Kūčių
pabaigai

trumpą 
vakaras, 

į sceną 
ir sesės 

giesmes.

ŽIEMOS IŠKYLA
Vieną gražią žiemos dieną 

mano skiltis sugalvojo eiti iš
kylauti. Šiltai apsirengusios, pa- 
siėmusios valgyti, atsigerti ir ro
gutes pasivažinėti, mes išėjom į 
netolimą parką.

Oras buvo šaltas, sniegas 
girgždėjo po kojom. Parke buvo 
nepaprastai gražu. Medžių ša
kos palinkusios nuo sniego, kai 
kur matėsi mažų žvėrelių pė
dos. Žmonių parke buvo nema
žai, todėl takeliai jau buvo pra
minti ir kalneliai išvažinėti ro
gutėmis.

Nutarėm paeiti giliau į mišką, 
kur buvo mažiau žmonių ir 
sniegas nesumintas. Kiek paėju
sios, pamatėm kelis vaikus su
stojusius prie didelės eglės ir 
į kažin ką žiūrinčius. Ten tuoj 
ir mes pasukom, spėliodamos, 
ką jie ten galėjo rasti.

Priėjusios pamatėm sniege 
gulintį mažą kiškutį. Jo koja bu
vo keistai pasukta į šoną, o 
akys gailiai žiūrėjo į mus. Aiš
ku, kad kiškutis bijojo, bet ne
galėjo pabėgti, nes jo kojelė 
sužeista. Mes supratom, kad tie 
vaikai kiškiui tikrai nepadės, 
nes jie atėjo tik pažiūrėti. Tuo
met mes skubėjom pagelbėti, 
nes vienas miške jis mirtų ba
du arba šunes užpultų.

Atsargiai pakėlėm nuo žemės 
ir, padengusios skarelę ant 
rogučių, jį ten paguldėm. Kiš
keliui, matyt, labai skaudėjo, 
nes, kai mes jį kėlėm, jo kū
nelis drebėjo ir trūkčiojo. Sku
biai suradom storesnę šakelę ir 
sutvirtinom jo lūžusią vietą. Kiš
kelis jautė, kad mes jam norim 
padėti ir leido kojelę surišti.

Kaip ir kiekvienais metais, 
šiemet ir vėl buvo suruoštos Jus 
bendros lietuviškos Kūčios palydovai nuo jos..įžiebė žva- .
New Yorko skautų tarpe, kad JFes ant visU stalų, Brolis T. Qs- ' tai: Vida Bėmdžiūtė, Gintarė 
pabendrautume prie jaukaus 
Kūčių stalo savo skautiškoje 
šeimoje.

1972 gruodžio 10 Apreiškimo 
parapijos bažnyčion suplaukė 
gražus būrys skautų ir tėvų. 
Jie organizuotai dalyvavo pa
maldose.

Po pamaldų, nešini savo vė
liavomis, skautai rikiuotėje nu
žygiavo į parapijos salę, kur į- 
vyko bendra abiejų tuntų su
eiga. Sueigos metu buvo visa 
eilė pasikeitimų tuntų vadovų- 
ių tarpe. Keletas pasižymėjusių 
skautiškoje veikloje buvo apdo
vanoti garbės ženklais. Broliai 
— s.v.v. si. R. Krulikas, Arū
nas Jankauskas, Rytas Vilgalys 
ir Tadas Osmolskis buvo ap
dovanoti Pažangumo Žymeniu, 
o New Yorko Vyr. Sk. Židinio 
pirmininkė fil. Irena Alksninie- 
nė Vėliavos Žymeniu.

Vadovų-ių pasikeitimai: Vil
kiukų draugovės draugininkas 
Gediminas Mikalauskas pasi
traukė iš draugininko pareigų 
ir perėmė tunto adjutanto pa
reigas, naujuoju vilkiukų drau
gininku tapo s.v.v. si. Jurgis 
Nemickas. Neringos tunto tun- 
tininkės pavaduotoja paskirta* 
ps. Rima Gudaitienė. Pušelės 
paukštyčių draugovės naujaja 
draugininke — vyr. sk. v.' si. 
Rasa Milukaitė, jos pavaduoto
ja si. Ona Matulaitytė. Ramona 
Ašebergaitė pakelta į vyr. sldl- 
tininkės laipsnį, Ona Matulaity
tė į skiltininkės laipsnį.

Taip pat buvo pasveikintos 
naujos vyr. skautės, kurios pra
ėjusių metų stovykloje ,davė 
vyr. sk. įžodį — R. Milukaitė, 
O. Matulaitytė, L. Birutytė, R. 
Ašebergaitė ir D. Saldaitytė.

Po iškilmingos sueigos visi 
susirinko žemutinėje salėje, kur 
jau laukė padengti stalai, ap
krauti gausiais Kūčių valgiais^ 
Žmonių priėjo sausakimšai, ir 
greitai visi stalai buvo užpil
dyti.

Prigesinus šviesas, atėjo tau
tiniais rūbais pasipuošusi sesė, 
nešdama kalėdinę švakę. Kaip 
visados, jos palydovais ouvo 
skautas, skautė, vilkiukas ir 
paukštytė, kurie taip pat nešė-

molskis paskaitė Kūčių evange
liją, . sugiedota bendrai kalėdi
nės giesmės.

Parapijos klebonas kun. P. 
Raugalas sukalbėjo maldą, ir vi
si pradėjo Kūčių vakarienę, lau
žydami plotkelę.

Kiekvienam teko paragauti tų 
gausių ir įvairių valgių, kiekvie
nas negalėjo atsistebėti židinie- 
čių ir skautų-čių mamyčių su
manumu, kurios ir paruošė vi
sus tuos patiekalus. Kaip žino
me, židinietės jau daugelis me
tų ruošia Kūčias. Tai vienas iš 
svarbiausių jų metinių uždavi
nių.

Paragavus visų tradicinių val
gių, užsigardžiavus lietuviškai 
pagamintu kisielium ir šliži- 
kais, mažieji ir vėl susirinko 
į viršutinę salę, kur jie dar pa
žaidė ir padainavo.

Atėjus laikui skirstytis, visi 
paliko Apreiškimo parapijos 
mokyklos pastatą su pakilia 
nuotaika, nes pabendrauti su 
Nevv Yorko broliais ir . sesėmis 
nėra jau tokia eilinė, bet gana 
reta proga. Visi pažadėjo ne tik 
kitais metais dalyvauti skautų 
Kūčiose, bet atsilankyti ir į 
kitus skautų renginius.

B.K.

JAUNŲJŲ PHILADELPHIJOS 
SESIŲ RAŠINĖLIAI

Ką man reiškia geltonas 
kaklaraištis

Išlaikius egzaminus, aš paju
tau džiaugsmą širdyje, nes aš 
laukiau to laiko, kai galėsiu bū
ti skaute. Laukiau kokius dve
jus metus, bet vis buvau per 
jauna.

Kai gauname geltoną kakla
raištį, mes jau esame kiek vy
resnės skautės ir turime rody
ti pavyzdį jaunesnėm skautėm. 
Aš atsimenu, kai buvau paukš
tytė, darydavau tai, ką kitos 
skautės darė. Jos buvo vyres
nės, ir mes manėm, kad jos 
viską moka ir žino.

Mes turėtume jau suprasti, ką 
galima daryti ir ko ne. Turė
tume klausyti tėvų ir vyresnių
jų. Turėtume mylėti visą gam
tą, nelaužyti medžių ir gėlių, 
neužgauti gyvulėlių ir paukšte
lių. '

Duodamos įžodį, mes pasi
žadame ‘tarnauti Dievui ir Tė
vynei, padėti artimui ir vykdy
ti skaučių įstatus. Mes turė
tume. suprasti, ką tie pasižadė
jimai reiškia. Eiti į bažnyčią, 
kltoisyti kunigo ir kalbėti su 
Gyvuliu savais žodžiais. Die
vas mus užaugino, tai mes tu
rėtume padėkoti.

Aš labai norėčiau padėkoti vi
som vadovėm, kurios man lei
do išlaikyti egzaminus ir gauti 
geltoną kaklaraištį. Labai dide- 
lis ačiū sesei R. Dantienei, kad 

^W^Lvisada buvo linksma ir maloni 
su visomis kandidatėmis.

Vida Bendžiūtė

Ligonį sutvarkiusios, tarėmės, 
ką toliau darysim. Ilgiau pasi
likti parke negalėjom, nes jau 
artėjo vakaras ir sergantį kiškį 
reikėjo vežti į šiltus namus. 
Išsiėmėm užkandžius, nes po 
tiek darbo ir rūpesčio buvom la
bai alkanos. Sumuštiniuose 
radę salotų, pasiūlėm ir mūsų 
draugui., O jis buvo gal labiau ,

ruošą ir kūno higieną. Išmokom 
kelio ženklus ir mazgus rišti.

Prieš kelerius metus,. įsto
dama į skautus, gavau raudoną 
šlipsą ir tikėjau, kad gausiu gel
toną. Dabar žadu gauti mėly
ną, o vėliau ir žalią.

Gintarė Gečytė

alkanas ir už mus, nes valgė 
ne tik salotus, bet ir duoną. Už-, 
kandusios ėjom link namų, la
bai susirūpinusios, pas ką kiš
kelį paliksime.

Geltonas šlipsas
Geltonas šlipsas įrodo žmo

nėm. kad aš esu skautė. Skau
tai yra organizacija, kuri žmogų 
išmoko atskirti gerą nuo blogo, 
pažinti mano tėvelių žemę ir 
kitus kraštus ir dalykus, kuriuos 
verta žinoti kiekvienam žmogui. 
[Man parodo, kad galiu atsiekti 
ką nors, jei tikrai noriu.
Į Bičių skiltis besiruošdama 
'ilgai dirbo, bet tas laikas atro
do kaip trys mėnesiai, nes sesė 
IDantienė mus įdomiai mokė.
| Laikydamos egzaminus, tu- 

. rėjome atsakyti į klausimus apie
Eglutė New Yorko skautų kūčiose; kurios buvo gruodžio Lief tikybą, skautus, namų 
17 Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. P. Bivainio

Skautė tiesi ir laikosi savo 
žodžio

Šio įstato galbūt sunkiausia 
laikytis. Dažnai lengviau yra 
pameluoti, negu teisybę pa
sakyti, bet skautė stengiasi kal
bėti tiesą.

Jeigu kas nors prašo skautės 
pagalbos ar padaryti kokį dar
bą ir skautė prižada, tai ji turi 
išlaikyti savo žodį. Jeigu ji gal
voja, kad negalės tai padaryti, 
tai ji turi neprižadėti.

Skautė stengiasi visada su vi
sais gražiai elgtis. Ji nesigiria 
apie savo darbus, ji laukia, kol 
žmonės ją pagiria.

Nėra labai lengva būti gera 
skaute, bet reikia visada steng
tis.

Loreta Radikaitė

Staiga atsiminėm, kad parko 
pakraštyje yra sargo namas, ir 
greit ten pasukom. Sargą radom 
sėdintį savo šiltame namelyje. 
Išsivadinusios jį į lauką, paro
dėm atvežtą ligonėlį. Jis labai 
nustebo, kad mes mokėjome 
taip gerai kiškelį sutvarkyti ir 
supratom, kad jo miške palik
ti negalėjom. Pasisakėm, kad 
esam skautės, todėl ir rūpina
mės gyvuliukais ir žinome, kaip 
jiem nelaimėje padėti. Sargas 
.mus labai pagyrė ir sutiko kiškį 
globoti savo namelyje, kol jis 
visai pasveiks. Atsisveikinda
mos su kiškeliu ir paiko sargu, 
prižadėjom greitai juos aplan
kyti.

Ši iškyla mums labai patiko, 
nes jautėme, kad esame gamtos 
draugės.

Jolita Gudaitytė, 12 m.
Neringos t. New Yorke

Artėja Kaziuko mugė New Yorke
Kiekvienais metais New Yor

ko broliai ir sesės rengia savo 
tradicinę Kaziuko mugę, kuri 
paprastai sutraukia daug New tais ir paremti jų užsimojimus 
Yorko ir apylinkių visuomenės.

Šiais metais mugė įvyks Kul
tūros Židinyje kovo 3. Jau kuris 
laikas draugovės ir pavieniai 
gamina visokeriopus rank
darbius, kurie visada pritrau
kia žmonių ir duoda skau- 
tam-ėm gražaus pelno jų atei
nančių metų darbam ir projek
tam įvykdyti.

Tad jau dabar kviečiami visi 
New Yorko ir apylinkių lietu
viai dar kartą pabuvoti su skau-

savo atsilankymu. Mažieji vil
kiukai net ir šūkį sugalvojo, 
kad kvietimas būtų efek
tingesnis. Tas šūkis taip skam
ba: “Jįgysit gražų daiktą — 
mes turėsim pinigų”.

Tad iki pasimatymo New Yor
ko skautų Kaziuko mugėje!

B.K.

Bus atskirų draugovių paviljo
nai, taip pat ir Židinio puoš
nus paviljonas. Veiks tėvų ko
miteto bufetas, kur kiekvienas 
dalyvis galės pasivaišinti retai 
kur randamais lietuviškais val
giais. Taip pat bus ir vyr.! skau
čių kavinė, kuri visuomet turi 
daug lankytojų, nes čia randi vi
sokiausių tortų ir sausainių.

Baden Powęll 
mintys

Dideliem išminčiam būdinga 
pasakyti daug keliais žodžiais, o 
nedidėtiem išmanėliam būdinga 
daug kalbėti ir nieko nepasakyti.

Niekas nėra taip aklas, kaip 
tas, kuris tyčia uždaro akis.
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DR. BLADAS VENCIUS
1890.1.6 — 1972JCH.21 į

Nuoširdus kovotojas dėt Lietuvos. Rėmė* 
Dariaus Ir Girėno žygį, veikęs lietuviškose 
organizacijose Brookiyne.Patsbuvo pssidaręs 
didelius vargonus, rinko lietuvių dailininkų 
paveikslus ir turėjo didelę senų laikrodžių
kolekcijų.

1972 gruodžio 21 vienišo 
mirtimi savo gyvenimo kelionę 
baigė dantų gydytojas Bladas 
Kazys Vencius. Jis buvo plačiai 
žinomas dantų gydytojas, ug
ningas kalbėtojas, kietas kovo
tojas dėl Lietuvos laisvės, vie
nas iš didžiųjų tautinės lietuvių 
srovės New Yorke atstovų.

Antrojo pasaulinio, karo me
tu atvykus į šį kraštą prezi
dentui A. Smetonai, velionis va
dovavo jo priėmimui ir pagerbi
mui New Yorke. Taip pat jis 
buvo aktyvus rėmėjas Dariaus ir 
Girėno transatlantinio skridimo 
ir kai kuriuos šio’istorinio įvy
kio epizodus yra užfiksavęs fil
me.

-o-
Dr. Bladas K. Vencius buvo 

gimęs 1890 sausio 6 Asiuklės 
kaime, Prienų parapijoje. Mokė
si Marijampolės gimnazijoje, 
vienerius metus Vilniaus ku
nigų seminarijoje. Po to vėl grį
žo į gimnaziją .ir, nebaigęs šeš
tos klasės, išvyko į JAV.

Čia kurį laiką vėl dirbo siu-, 
vykioje — siuvo mašina, o pas
kui, pusbroliui Mikolaičiui pa
dedant, pradėjo lankyti ir baigė 
Eaton ir Bumett Business 
School buhalterijos kursą. Me-, 
tam .praslinkus, gavo buhalte
rio vietą Baltimorės tramvajų 
bendrovėje, o po poros mėnesių 
vedė JAV gimusią lietuvaitę, 
dukrą Baltimorės lietuvių vei
kėjo ir siuvyklos savininko An
tano . Venskaus-Venskaičio.

Žmonos tėvų paskatjntas, ve
lionis apsisprendė studijuoti 
odontologiją. Kadangi nebuvo 
baigęs gimnazijos, tai jam reikė
jo pirma lankyti Mount Vemon 
kolegiją Baltimorėje. Po pus
antrų metų jis įstojo į Maryland 
universiteto odontologijos sky
rių, kurį 1919 birželio mėnesį 
baigė. Gavęs dantų gydytojo 
praktikos teisę, velionis atidarė 
gydymo kabinetą Baltimorėje, 
lietuvių kolonijoje, VVashing- 
ton Blvd.

Lietuvai kuriantis, 1921 metų

sukalbėjo prie kaisto maldą 
angliškai.;

Nežiūrint į tai, kad jis turėjo 
tiek daug draugų savo pacientų, 
nežiūrint į tai, kad savo laiku jis 
buvo labai daug prisidėjęs prie 
lietuviškos veiklos New Yorke, 
nežiūrint į tai, kad didžiajame 
Nęw Yorke tiek daug tebegy
vena jo idėjos draugų .... į am
žino poilsio vietą jį palydėjo vos 
viena pora savųjų tautiečių...

Palaidotas 1972 gruodžio 23 
veteranų kapinėse, Huntington, 
L. L, N. Y.

Amžiną Atilsį..

Dr. Vaclovas Paprockas

P. S. -t Pažymėtinos dar šios 
smulkmenos apie dr. B. Vencių. 
I-jo pasaulinio karo metu visoje 
Baltimorėje jis buvo pats pir
masis savanoris, prisistatęs į 
Amerikos kariuomenę. Buvo 
gavęs ir tokį pažymėjimą. Ir li
jo pasaulinio karo metu norėjo' 
savanoriu stoti į JAV kariuo
menę, bet jau nepriėmė?.

Velionis turėjo didelę margu
čių kolekciją, kurią dovanojo dr. 
Birutei. Paprockienei. Mėgo ir 
filmuoti. Filmavo lietuvišką gy
venimą , Brooklyne, Lietuvoje 

' jaunimo organizacijų veiklą, 
gamtovaizdžius. Savo filmus pa
dovanojo dr. V. Paprockui.

/S Visu/į

Išplaukė iš Hamburgo “Patri- 
cia” laivu. Kelionė buvo sunki, 
varginga ir su nuotykiais. Tik 
po dviejų savaičių — 1909 ko
vo 29 — laivas pasiekė Baltimo
rės, Md., uostą.

Pradžioje velionis kelerius 
metus dirbo Baltimorėje siu
vykloje. Paskui išvažiavo į She- 
nandoah, Pa., pas giminaitę 
Mockaitienę, kurios vyras turėjo 
tame miestelyje svaiginamų gė
rimų parduotuvė. Padirbėjęs 
kelerius metus toje krautuvėje, 
jis sugrįžo į Baltimorę.

vasarą daktaras kartu su žmona 
keliasi į laisvąją Lietuvą. Kau
ne, Laisvės alėjoje, atidaro gy
dymo kabinetą. Ligonių tarpe 
turi daug žymių žmonių, įskai
tant Kiprą Petrauską, Antaną 
Sodeiką ir kitus. Iki pat mirties 
kaip relikviją mažoje dėžutėje 
jis saugojo Kipro Petrausko 
dantį.

1927 birželio mėnesyje ve
lionis grįžta į JAV. 1928 gegu
žės 28 jis gavo leidimą verstis 
dantų gydytojo praktika New 
Yorko valstijoje. Gydytojo ka-

SPORTAS .

LIETUVOS SPORTININKŲ VEIDAI
Naujųjų metų proga, daugiau

sia pasinaudoję rašiniais Vil
niaus Sporte, galim paberti 
nuotrupų"’apfe žymiuosius Lie
tuvos sportininkus.

Vladas Česrūnas atėjo į irkla
vimą, jau būdamas ūsuotas dė
dė — jis tuomet buvo 25 metų 
amžiaus. Sėdo į valtį ir po mi
nutės spraudė iš burnos drumz
liną vandenį. Vėliau jis išmo
ko ne tik vaikščioti, bet ir tvir
tai valdyti valtį. Iškovojęs olim
pinį aukso medalį Muenchene, 
kaip šimtaprocentinis vyras, pa
bandė bavariško alaus.

Nijolė Sabaitė — antroji lie
tuvaitė, olimpiniuose žaidi
muose laimėjusi medalį. Pir
moji buvo ietininkė Birutė Za- 
lagaitytė-Kalėdienė, kuri 1960 
Romoj pasipuošė bronza. 1972 
Muenchene Sabaitė atbėgo ant
rąja 800 m nuotolyje. Turėdama
rankoj sidabrą, Sabaitė svajojo 
apie auksą. Ir jos svajonė iš
sipildė Vilniuje, kur ji sumai
nė aukso žiedus ir tapo Ni
jolė Razienė.

Jos trenerė Felicija Karo- 
blienė mena savo auklėtinės 
pirmuosius žingsnius bėgimo 
take: “Nijolė Sabaitė per pir
mąją treniruotę, nubėgusi ketu
ris kartus po 100 metrų, pasakė, 
jog ji jau pavargo. Dabar pasitai
ko, kad per treniruotę ji įvai
rių atkarpų nubėga 6-7 kilomet
rus, bet niekada nebekalba apie 
nuovargį”. Nijolė yra bėgusi ir 
šiapus Atlanto, tad nenuosta
bu, kad Muenchene lietuviai jai 
nešė gėlių, o telegramos skubė
jo iš įvairių JAV vietovių.

Kęstutis Šapka buvo šuolinin-
ku į vandenį, liaudies ansamb-

* lio šokėju, tad nėra ko stebė-
tis, kad jis netapo, pavyzdžiui, 
motociklininku, dviratininku ar
futbolininku, o pasirinko šuo
lius į aukštį. 1972 Sapkos šyp
sena Šiek tiek karti — Grenob-
lio (ten jis tapo Europos vice- 
meisteriu uždarose patalpose) 
rožės iki Muencheno nuvyto. 
“Ką padarysi — c’est la vie”, 
kaip sako Grenoblyje. Kas, jau*

binetą atidarė Brooklyne, 499 
Grand St., kuriame dirbo per 
40 metų ir tik prieš dvejus me
tus, sveikatai sušlubavus, jį lik
vidavo. Žmona su sūnumi iš
sikėlė į Baltimorę, o jis apie 
pusantrų metų gyveno pas duk
rą Terrytown, N. Y. Iš jos vi
duryje gruodžio išsikėlė į 
Woodhaven, N. Y., išnuomojęs 
palėpėje kambarį.

Deja, čia jam labai trumpai 
teko džiaugtis gyvenimu: pa
bendravęs porą savaičių su ke
liais lietuviais, gruodžio 15, 
kuri buvo labai lietinga, eida
mas į valgyklą, peršalo, gavo 
plaučių uždegimą, gruodžio 
19 buvo paguldytas Į ligoninę ir 
gruodžio 21 mirė.

-o-
Velionis buvo ypatingų ga

bumų žmogus. Nebūdamas 
muzikas, jis savo rankomis pa
darė ir savo namuose įtaisė to
kius vargonus, kuriuos net 
Wurlitzer bendrovės atstovai 
buvo įsiprašę apžiūrėti, kad ga
lėtų iš nagingo meisterio 
pasimokyti ypatingai vieno ver
tingo patobulinimo.

Daktaras buvo aistringas meš
kų medžiotojas. Kasmet su sū
numi važiuodavo į Rumfordo, 
Me., miškus meškų šaudyti. Sa
vo rankomis buvo padaręs ke
lis ypatingai vertingus me-

Lietuvių valgių receptai Chicagai

Mūsų redakciją pasiekė storo
kas Chicago Tribūne Magazine 
— iliustruotas Kalėdų švenčių 
numeris. Tame numeryje Janet 
Murray plačiai aprašo lietuviš
kas Kalėdas, Kūčių vakarą.

Savo aprašymui pasirinko 
Stravinskių šeimą iš Marąuette 
Parko. Įdėta šeimininkės Bro
nės Stravinskienės didelė nuo
trauka, kaip ji tvarko Kūčių 
stalą. Įdėta ir dvi jos dukros — 
Ina ir Ramunė. Jos neša valgius.

Aprašyti Svečių papročiai, kas 
charakteringa lietuviam, pla
čiau sustota ties švenčių val
giais. Valgiam pailiustruoti įdė
tos 6 spalvotos nuotraukos, o 
pats valgių aprašymas su visais 
receptais nusitęsia net per 4 
puslapius.

Aprašyme nevengta lietu
viškų žodžių. Priešingai — lie
tuviški žodžiai net pabrėžti, kad

tuo sudarytų egzotišką įspūdį. 
Jau pačiame pavadinime, antri
nėj antraštėj įdėta — “Links
mų Kalėdų with Grybai, Aguo
nų pienas and Kisielius”. To
liau visi patiekalai pirma pava
dinti lietuviškai, o paskui — 
aiškinama angliškai. Čia ap
rašyta silkės, žuvys, aguonos, 
grybai, pyragai, kisielius. Apra
šyta plačiai, kaip tuos valgius 
pagaminti.

Ir, kas svarbiausia, visuose 
lietuviškuose tekstuose nėra 
klaidų. Visi žodžiai parašyti su 
reikiamais akcentais, nosinėm. 
Tai parodo laikraščio kultūrą 
ir rūpestingumą.

Kai taip dažnai kalbama 
apie etnines grupes, tai šis 
aprašymas vaizdžiai parodo to
kių etninių grupių spalvingumą, 
gajumą ir jų grožį su savo tau
tinėm tradicijom. Tai ir sudaro 
tikrąjį Amerikos veidą.

Worcester, Mass.

po rungtynių vakare, yra girdė
jęs Kęstutį kukliai dainuojant 
jautrias lietuvių dainas, tų gai
vinančių valandėlių ilgai nepa
mirš.

Ir krepšininkės gali būti un
dinėmis, jei pirmenybės vyks
ta pajūryje. Angelė Jankūnaitė, 
rungtyniaudama Varnoje, ne
vengė Juodosios jūros bangų. 
Jos treneris Algis Gedminas sa
ko: “Su Angele vąrgo nebuvo. 
Bulgarija — jos svajonių žemė. 
Pirmąsias rungtynes už Vilniaus 
Kibirkštį ji puikiai žaidė tarp
tautiniame turnyre Plovdive, o 
1972 iš Varnos parsivežė Euro
pos moterų krepšinio pirmeny
bių auksą”.

Beje, iki šiol Varną žinojom 
kaip miestą, kur 1892 gyveno 
ir gydė dr. Jonas Basanavičius, 
o dabar, po 80 metų, ten nu- 
spindėjo krepšininkė Jankū-
naitė. Kitas, jau artesnis žvilg
snis į praeitį — 1959 New Yor
ko Madison Sąuare Garden, kur 
SS moterų rinktinės sudėty ma
tėm Jūratę Daktaraitę. Trylikos 
metų šuolis, ir, vietoj Jūratės, 
iškiliųjų krepšininkių puokštėj 
žydi Angelė.

“Nemyli tu, tai aš myliu” — 
dainuoja Carmen operoje. Kaip 
nemylėsi, jei Carmen su šautu
vu — tokią čigonę gali vaidinti 
1972 Europos moterų stendinio 
šaudymo meisterė Virginija 
Marcinkevičiūtė. Jos treneris 
Vytautas Puzeras prisimena: 
“Virginija po pirmųjų varžybų 
grįžo Su mėlynėmis ant veido 
(kalta šautuvo buožė). Atve
žėme ją į namus ir .. .pradėjo
me mamai užkalbinėti dantį.
Tuo metu už mūsų nugarų Vir-

džioklinius šautuvus. Globojo? 
paukščius ir mėgo žuvytes/' 
Savo namuose buvo įtaisęs di-* 
delį žuvų akvariumą.

Velionis buvo aistringas dai
liojo meno ir senienų mėgė
jas. Savo didelėje paveikslų 
kolekcijoje jis turėjo apie 30 
paveikslų, tapytų senosios lie
tuvių kartos menininkų. Jo 
namų sienos buvo išpuoštos K. 
Šimonio, A. Žmuidzinavičiaus, 
P. Kalpoko, A. Varno paveiks
lais. Taip pat jis turėjo gražias 
P. Rimšos tupinčias ant knygų 
pelėdūkes. A. Varno garsusis 
1907 m. Šveicarijoje anglimi 
pieštas didelis paveikslas “Dai
lininkas ir elgeta” ponų Vencių 
dovanotas mūsų Kultūros Ži
diniui.

Pažymėtina, kad savo pa
veikslų kolekcijoje jis turėjo tris 
tušu pieštus Kauno senamiesčio 
vaizdus, kurių autorius buvo 
belgas — grafas V. fon Nialde. 
Tie paveikslai-buvo piešti 1921 
gegužės 23 ir pradžioje auto
riaus buvo dovanoti poniai Vol- 
demarienei.

Iš atvykusių į šį kraštą lietu
vių dailininkų jis labiausiai 
grožėjosi O. Paškevičienės, jos 
vyro ir Č. Janušo paveikslais.

Daktaras Vencius ypatingai 
buvo pamėgęs senus laikro
džius. Savo kolekcijoje jis turėjo 
didžiulį švytuoklinį laikrodį, 
kuris savo laiku stovėjo mūsų 
Užsienio Reikalų Ministerijos 
vestibiulyje. Tų laikrodžių jis 
turėjo per šimtą: čiulbančių, 
kaukiančių, barškančių ... Jis 
juos pats prižiūrėjo, valė, savo 
moderniai įrengtoje dirbtuvėje 
taisė vidurius. Apsilankius jo 
namo, Manhasset, L.I., rūsy
je, buvo malonu stebėti šį žmo
gų, su kokia meile jis, užsukęs

M. Giraitienė, buvusi žymi 
lietuviškų vienuolynų rėmėja ir 
daugelio organizacijų veikėja, 
taip pat ir Mot. S-gos 5-tos 
kuopos narė, prieš keletą metų 
išsikėlė gyventi į Matulaičio po
ilsio namus Putnam, Conn. Šiuo 
metu sunkiai serga.

Ona Budrevičienė gruodžio 
20 buvo palaidota iš Šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios. Ras
ta mirusi savo bute. Po antrojo 
pasaulinio karo atvykusi į šį 
kraštą, apsigyveno Worcestery 
su dukra Irena, kuri prieš’ ke
letą metų ištekėjo. Paskutiniu 
laiku velionė gyveno viena ir 
sirginėjo. Kilusi iš Vilkaviškio 
apskrities, nuo Keturvalakių. 
Lietuvoj gyvena jos motina ir 
broliai. Žinantieji jų adresus 
galėtų parašyti jiem, kad ji mirė, 
nes motinėlė Lietuvoj dar lau
kia laiško.

Kun. A. Miciūno, Šv. Kazi
miero parapijos klebono, inicia
tyva parapijos svetainėj gruo
džio 24 buvo surengtos bend
ros kūčios lietuviam seneliam, 
esantiem kitataučių prieglau
dose, ir šiaip vienišiem asme
nim; buvo kviečiamos ir šei
mos. Visi dalyvavusieji buvo la
bai patenkinti ir dėkingi klebo
nui. Bendras kūčias taip pat 
rengė moksleivių ateitininkų St 
Šalkauskio kuopa ir skautai.

JįM.
Išleistuvės

Artėjant žiemai, vis daugiau 
mūsiškių dairosi į šiltesnius 
kraštus. Vieni skrenda į Flori
dą atostogauti, kiti — ir visiš
kai apsigyventi. Pastarųjų tarpe 
yra ir trys draugės: Nelė Sin- 
kavič, Monika Mackie ir Moni
ka Vieraitis, įsigijusios namus

nei organizacijos darbas.
Taigi nenuostabu, kad pasi

pylė kvietimai į jų išleistuvių 
arbatėles bei pokylius. Vienas 
tokias vaišes savo puošnioj re
zidencijoj suruošė ponai K. ir G. 
Kaneb.

Ponas Kenneth Kaneb, * di
džiulės apšildymo bendrovės 
prezidentas, yra visuomet pa
lankus lietuviam ir plačiai jų 
žinomas, o malonioji ponia 
Genovaitė, 5-tosios kuopos na
rė, yra ne tik Moterų Sąjungos 
garbės narė, nusipelniusi darbu 
ir gausiomis aukomis, bet eina 
ir vicepirmininkės pareigas pa
saulinės katalikių moterų or
ganizacijos lietuvių sekcijoj.

Tarp svečių buvo matomos ir 
kelios Moterų Sąjungai nusipel
niusios pirmūnės. Viena jų — 
Veronika Lutkus, buvusi centro 
pirmininkė. Buvo čia ir jos duk
ra Matilda Paulukonis, kelerius 
metus sėkmingai redagavusi 
Moterų Dirvą. Dėmesį traukė 
judri, kaip gyvas sidabras, bu
vusi centro pirmininkė Julė 
Mack, ypatingai daug pasi
darbavusi Sąjungai. Dalyvavo ir 
šeimininkės mamytė Marcelė 
Watkins, 5-tosios kuopos il
gametė pirmininkė ir apskrities 
dabartinė pirmininkė, keliais 
atvejais buvusi centro vice- 
pirm., visuomet švelni ir taktiš
ka. Atsilankė ir mažai kur he
matoma Sąjungos įsteigėja, 
centro garbės pirmininkė, pir
moji Moterų Dirvos redakto
rė Uršulė Daukantas.

Prie gardžių užkandžių palin
kėta išvykstančiom sveikatos ir 
geros sėkmės naujoj vietoj, o 
Nelė Sinkavič atsidėkodama pa
kvietė visus, progai pasitai-

— Dr. Al W. Novasitis, JAV 
LB centro v-bos vicepirminin- 
kas, laišku kreipėsi į dabartinį 
biudžeto direktorių ir naujai pa
skirtą Health, Education and 
VVelfare departamento sekreto
rių Caspar W. Weinbergęrsu 
prašymu išaiškinti galimybes li
tuanistiniam švietimui sulaukti 
finansinės paramos iš Higher ; 
Education įstatymo.: Gruodžio*' * 
12 rašytame laiške Weinberger . 
painformavo dr. Novasftį^kad ’ 
pasitarime šiuo reikalu jam at
stovausiąs jo štabo narys Pajil, 
O’Neill. Pasitarimą sušaukiant,^.. 
LB centro valdybai maloniai .- ^ 
tarpininkauja Baltųjų Rūmų pa- j 
tarėjas Michael P. Balzano. ,,

— Jonui Černiui, buvusiam 
Lietuvos ministeriui ; pirmi-. x 
ninkui, savanoriui kūrėjui, bri- j., 
gados generolui, sausio 6 suėjo 
75 m. amžiaus.

— Europinė baltiečių taryba, 
rengdamasi būsimai Europos 
saugumo konferencijai, rengia 
tam tikrą memorandumą, ku- ; 
riam paruošti pakvietė prof. J. , 
Eretą.

— Sao Paulo arkivyskupijos 
metinėj imigrantų ir migrantų 
šventėj gruodžio 3 tarp keturio
likos tautybių dalyvavo ir lietu
viai. Mišias su arkivyskupu 
koncelebravo įvairių tautybių 
kapelionai ar klebonai, jų tarpe 
trys lietuviai. Aukojimo metu ■■ 
arkivyskupui padovanota St. 
Vancevičiaus ką tik Išleistas 
C. Verax knygos apie Lietuvą 
vertimas. Pamaldų pabaigoj 
kiekvienos tautybės atstovai 
pakėlė savo rankas, kol jų kal
ba kunigas žmones laimino. Po 
pamaldų buvo meninė prog- 
rama, dalyvaujant kuone kiek
vienai tautai. “Nemuno” tauti
niai šokiai patiko ypač korėjie
čiam, kiniečiam, japonam.

— Aldona Eretaitė, kuri dir
ba dabar Kiel teatre, nuo ru
dens persikels .į Bielęfeldo teat- . 
rą? netoH Muenštežo.’ ~ '

— Žum. J. Šlajus, talkinąs 
ir Darbininkui, Kalėdų šventęs 
ir Naujuosius Metus sutiko 
Australijoj, kur buvo nuvykęs 
aplankyti giminaičių. Ta pačia 
proga dalyvavo ir Australijos 
Lietuvių dienose Sydnėjuj.

— Klaipėdos sukilimo 50 m. 
minėjimą Clevelande rengia 
kar. A. Juozapavičiaus šaulių 
kuopa sausio 28, sekmadienį, 
4 vai. popiet §v. Jurgio para
pijos salėj. Paskaitą skaitys iš 
Detroito atvykęs šaulių centro 
valdybos sekretorius J. Švoba. 
Meninę dalį atliks Čiurlionio 
ansamblio kanklių orkestras, 
vadovaujamas šaulės O. Mikuls
kienės, ir solistė I. Grigaliūnai- 
tė.

— Spaudos balius, rengiamas 
Lietuvių Žurnalistų Sąjungos 
centro valdybos, įvyks kovo 3 
Chicagoj.

— Juozapas W. Salinis, De- 
troit, Mich., ilgametis Darbinin
ko skaitytojas ir nuolatinis lie
tuviškos spaudos rėmėjas, siųs
damas prenumeratą, paaukojo 
50 dol. spaudai paremti. Admi
nistracija nuoširdžiai dėkoja.

kius, užsukti į 462 Dogvvood 
Drive, Jasmin Lake, Port 
Richey, Florida, kur visi bus 
mielai ir nuoširdžiai priimti. h

Ringietė

vieno ar kito savo “vaikelio”
ginija Šmurkštelėjo į kambarį ir spyruoklę,
— tiesiai į lovą”.

laukė tvaksėjimo.
tartum tėvas nuosavo vaiko 

K. Ck. širdukės plakimo . . .

GERULAITIS Į LONDONU
Sausio 28 Londone prade-

damas BP Cup komandinis 
jaunių (iki 21 metų) teniso tur
nyras. Dalyvaus 8 valstybės. 
JAV spalvas gins: Vitas Gerulai
tis, Bill Martin ir Peter Fleming.

. t

Sio išmintingo žmogaus, žy
maus lietuvio, kovotojo dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš da-
bartinio rusų jungo, — į am
žino poilsio vietą kelionė buvo 
ypatingai apverktina. Nebuvo 
nei visų šeimos narių, nei lie
tuvių ... Netgi lietuvis kunigas

Port Richey, Floridoj.
Tų darbščių bitelių pasiges 

Aušros Vartų parapija, o juo la
biau Moterų Sąjungos 69-toji 
kuopa ir Mass., Maine ir N. H. 
apskritys.

' Nelė Sinkavič; Sąjungos gar
bės narė, 25 metus išbuvus 
69-tosios kuopos finansų rašti
ninke, ant savo pečių nešus 
nemažą dalį kuopos sėkmingos 
darbuotės, reiškėsi organizaci
jos veikloj ir plačiau: sėkmin
gai vadovavo porai seimų ir vei
kė įvairiose Sąjungos komisijo
se. Monika Mackie, 69-tosios 
kuopos vicepirmininkė ir ap
skrities protokolų raštininkė, ir 
Monika Vieraitis — tai tos ty
lios rimtos darbininkės, be ku
rių neįmanomas nei parapijos,

K. Ališausko stambus veikalas “Kovos dėl Lietuvos 
Nepriklausomybės” I tomas, redaguotas prof. Prano 
Čepėno, jau atspausdintas ir įrištas. Knygoje aprašoma 
Lietuvos valstybės ir kariuomenės organizavimasis, 
kovos su rusų bolševikais ir bermontininkais. Knyga yra 
didelio formato, virš 500 puslapių, daug fotografijų, 
kautynių aprašymai pavaizduoti brėžiniais; santrauka 
anglų kalba. \ ■ *

Nuo šio tomo platinimo sėkmės priklauso II tomo 
išleidimas, kurį rašo prof. Antanas Rukša. II tome ap
rašomos lietuvių kovos su lenkais. Paskubėkite įsigyti I 
tomą. Kaina 12 dolerių.

Pinigus siusti:
<_ K. Ališauskas

7312 So. Waehtenaw Avė., 
Chicago, 1U. 60629 

U.S A.
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• NAUJAUSIOS
L. plokštelės

poema, Svajonėlė (kanklių an
samblis), Blusa, operų arijos: 
Don Žuanas, Eugenijus Oniegi- 
nas ir Pagrobimas iš ’ Seralio. 
Stereo 6 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių ch<m> “Perkūnas” j<bd- 
tnuotos dainos: Ramovėnų mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, .Vienuma, Alutis,

Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina. Pražydo jazminai, Jau 
pravertos dvaro stonioa, Lopši
nė, Labą rytą. Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo,

HAPPY AND JOYOUS 
BROTHERHOOD WEEK

Gina Čapkausldenė dainuoja. 
Stereo. Pirmoj pusėj: Lakštinga
lėlė — A. Kačanausko, Oi nė
ra niekur — K. V. Banaičio, 
Už balto stalo sėdėjau — K.V. 
Banaičio, Oi, tu, kregždute — 
G. Gudauskienės, Šauksmas — 
B. Budriūno, Lakštingalos gies
mė — V. Kuprevičiaus, Gėlės 
iš šieno — V. Jakubėno. Ant
roj pusėj: Viliojanti peteliškė 
— A. Campra, Lakštingala ir ro
žės — C. S. Saint-Saens, Be ta
vo meilės — M. Sandoval, Vy
turėlio daina — H. R. Bishop, 
Solveigos daina — E. Grieg, 
Mėlynasis Dunojus — J. 
Strauss. Stereo. Kaina 6 dol.

“Kokiais keliais aš keliau
čiau ...” Dainuoja Vokietijos 
lietuvių jaunimo kvintetas “Bal
tija”., kuris tiek daug pasiseki
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.

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave, Jūros

Prisiuntimui pridedama 50 ė.- 
Gaunamos Darbininko ’ admP

nistracjjoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS

— Ados Karvelytės “Ne tie 
varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 d oi.

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

Fausto Kiršos “Palikimas”. 
Eilėraščių rinktinė. Didelio for
mato, 318 psl. Kaina 6 dol.

Kipro Bielinio “Gana to jun
go”, 5 dol.

Kazys Pakštas, prof. J. Ereto 
parašyta monografija. Minkštais 
viršeliais 10 dol. kietais — 12 
dol. Išleido L. K. Mokslo Aka
demija Romoj.

Prano Naujokaičio “Pasisėjau 
žalią rūtą”. Romanas. Kaina 4 
dol.

Didysis jo nuotykis — Prof. J. 
Eretas tarnyboje Lietuvai. Ko
lektyvinis veikalas, redaguotas 
prof. J. Brazaičio. Kaina 5 dol.

M. Raišupio “Dabarties kan
kiniai”. Lietuvos dvasininkų 
aukos rusų okupacijoj. Kaina 
10 dol.

Jurgis Krasnickas, 50 m. mir
ties sukakčiai paminėti. Red. V. 
LiUlevičius. Kaina 4 dol.

V. Čižiūno “Šeima tautinėj 
bendruomenėj”. Kaina 1.50 dol.

Lietuvos spalvotas žemėlapis. 
Sulankstomas. 30x42. Kaina 3 
dol.

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

Ką mes tikime. — Prel. P. 
Celiešiaus tikėjimo tiesų san
trauka jaunuoliam. Iliustruota. 
Kaina 4 dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

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

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
vaikam skirta knyga, para
šyta P. Kalvaitienės. Kaina 2.50 
dol.

Šios ir kitos lietuviškos kny
gos bei plokštelės gaunamos 
Darbininko administracijoj.

intermezzo, Gera, Medžiotojų 
marias. 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
riūno kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono.

f
Anoj pusėj Nemunėlio. Lie

tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
tolo: AŠ artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užldlokit Vartelius, 

£ Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno 
karklai ir 'Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarelė, 
žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
n:an brangiausia, Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis Šeikas, Ry
tas Imj šešėlio, Daina apie Kau
ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kernežaitė 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, damanuolaidlt Persiuntimo ii- 
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 liaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Sol. Antanas Kučingis su or
kestru dainuoja: Kur lygūs lau
kai, Oi žinau, žinau, Dar nepa
ketinau, Tyliai, tyliai Nemunė
lis teka. “Jūra” — simfoninė

Introduction to Modom U> 
thuanlan. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamoku 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti. Parengė L. Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 8 dpi..

DARBININKAS 
910 Willoughby Avo. 

Brooklyn, N. Y. 11221
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FRANK E. CAMPBELL 
FUNERAL CHAPELS

at 81st Street 
and Madison Avė.,

NEW YORK CITY

WALTSONMILLWRIGHT6r 
CONSTBUCTION CO. 

WALSTON EOUIPNENT CO. 
MiUwri^iting iigging . - 

Excavating-Cnae Rentai 
13 Lawrence Brook Drive 

East Brunswick, N. J. z
Call 201 2404511

nonrs Chevron 
SERVICE STATION

24 hour Towing, Englishtown and 
MonmouthRoads Spotnvood, N.J.

Dial 201 251-9829 or 251-1416
' .after 10 P Ji.

FLOYDF. KlhG, JR.
Komes Acreage, Sales, Beateis Apprais- 
als, Business Propertes, Insurance 
Service 224-20 Main Road, Orient, 

New York. Call: 516323 2570

RUSSELL P. MESI 
BUILDEBS AND 

ENGINEERS

P. O. Box 519 
Haddonfield, N. J. 
DiaI 609 547-0309

POWELL’S SHELL SERVICE INC. 
Open 7 Days a Week 

281 MillburnAve.
Milbum, N. J. The Complete Car Care 

Center. Dial 201376-5432

A— MAPLE 
DRIVING SCHOOL

For Beginners — Advanced and 
Nervous Drivėrs 7 Highland Place, 

Maplewood, N. J. 201 762-8989

R and E^DECORATORS

Slip Covers, Draperies, Bed Spreads 
Upholstering Phone: 201 676-8777 
364 Glenwood Avenue Building 18 

2nd Floor West
East Orange, New Jersey

VVOLFIE’S RESTAURANT 
A FAMILY PLACE 

Bergen Mali, Paratnus, N.J.
Call 201 845-3660

BIG THREE PLAZA
711 Route 1, Edison, N. J. Service. We
Sėli Gas, Distributors for Seiberling] 

Tires. We also Repair Diesel Trucks ( 
Call 201 985-5353-54

FORT LEE BAGELS 
Open 7 Days a Wėek 
2034 Lemoine Avė. 

Fort Lee, N. J.
Call 201 944-9535

THE U MAIN 
ANIMAL CENTER

Dogs, Cats for Adoption 447 Main St. 
Lodi. New Jersey 201-773-7270 — 

201 — 489-8087

TONY ARCURI’S GARAGE 
Repairs on all Cars

191 South Avė. Fanwood, N.J. 
Call 201 3228663

M AND D CONTRACTORS INC.
Specializing in Storm, Sanitary 
Water Mains 120 Marlboro Road, Old 

Bridge. N. J. Dial 201 254-5274

BABYLON RIDING ACADEMY
Open all year, we give instructions 
for. youngsters and beginners and 
advanced riders. Peconic Avė. North

Babylon, L. I. Call 516 JU 7-7778

DI SALVO’S SANITARY 
SEA FOOD MARKET 
Open 6 Days a Week 

97 Main Street 
Hackensack, N.J.

- *■ *■ ’ • • i,

ANTHONY M.BRIDA 
TRUCKINGINC.

Glassboro-Richwood Road
Glassboro, N.J.

PRECIS1ON ASSEMBLY CORP. 
Manufacturers of Precision Diamond 

Tools 640 Eagle Rock Avė. 
West Orange, N. J. 
Call 201 731-4748

NATIONWIDE INSURANCE
9265 4th Avė. Bklyn, N. Y. 

Call 745-2725 ask for Mr. Sal Rizzo

P AND D AUTOMOTIVE CENTER 
Complete Truck and Auto Repairs 
24 Hour Towing & Road Service 

Valley and Freeman Streetš 
Orange, N. J.

J& R AUTO BODY 
Collision Experts 

3 VVestminster Place 
Garfield, N.J. 

Call 201 772-7171

CENTER AUTO RODY SHOP 
2 Central Avė., Caldwell, N.J. 

Call 201 226-1915 
We’re the Shop that Care s

SOLANO WINERY 
6115 15* Avė. 
Brooklyn, N. Y. 

For the Finest ofWines 
Call 259-1188

Dr. Richard A. Levine
Optomatrist

Announces the Opening of His Office 
at

E . 71 Route 4 
Poramus, New Jeriey 07652 

Telephone: 843-2579
*

TO PLACBL 
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Ta!.: GL2-2923

---X——j------
SERVICE

Double your Incdme. We are In- 
terested in people primarily in the 
management Field. A minimum in- 
vestment of 8350. is required. On a 
part time basis. You canzearn as high 
as 86000 in 6 months or lesa. This is for 
people with character and common 
sense. More so than a Specific Edu- 
cation for people interested in a Stan- 
ford Interview call firom 1-6 daily. (212) 
459-1317.___________________________

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

complete inspection
MARIO S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Avė. Mayville, NJ.

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

Air Conditioning & Refrigeration, 
Conunercial & Industrial. Call Today 
for Fast Service. Refrigeration Ine. 
(201) 876-4444.49 Mountain View Avė. 
Long Valley, N.j. 07853. We service 
and repair alF Makes of Eęuipment 
ranging from fractional Horsepower 
through Absorption and Centrifūgai 
systems.

J. WYNN MOVING AND 
STORAGECO. 

We Go Anywhere 
Reasonable Rates 
VVelfare Accepted 

Call Anytime (201) 833-1512

PAINTING BY JOB ORCONTRACT
Satisfoction Guaranteed 

Call after 6 P. M. 
As for Hubert at 212 784-6421

We will paintuApartments and Hall- 
ways, -Hang Wall Paper, Plaster. Com- 
mercial or Residential. Ali Work will be 
Guaranteed. Call (212) 426-3015, Day 
or Niritt or write in your order to Mr. 
Ray Bell 290-88 93rd St Queens, 
New York.
i........ ... •

FRED AND HEINZ DELICATESSEN
Imported and Domestic Products 

Catering for all Afiairs, 977 First Avė- 
at 54th St, N.Y.C. Phone 755-3592

Ask for Fred Hagen — Hans 
Kuehlewind Proprietors

• OUTENS AUTO REPAIRS

i All Auto Accessories and Used Part 
For Cars. We Take Profesional pride 

’ in Our Work. Located at: 11 Rankin St 
Newark, N. J.

Call Pete (201) 622-9122

EXPERT FLOOR SCRAPPING AND 
REFINISHLNG 

$18 and up per Room. All Work 
Guaranteed. Ali Botos, Nassau & Suffolk 
County. 24 Hr. Service. Call (212) 
534-1519.When ' it Comes to Your 

Floor we do it All

FORT LEE DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 

Finest of Imported and Domestic 
Foods and Beverages 

We do Catering for all Occasions 
2034 Lemoine Avenue, Fort Lee, N.J 

Call: 201 947-1337

TERESI AUTO SERVICE INC.
Brake, Tune up, Transmission and* 
Engine, 247 West Shore Avė., Bogota, 

New Jersey, Call: 201 487-0901

History of Lithuania. Tai ang
lų kalboj prel. dr. J. B. Kon
čiaus aprašyta lietuvių tautos 
istorija.zKaina 2 dol. Gaunama 
Darbininko administracijoj.

VVESTCHESTER COUNTY 
SAVINGS BANK^r >•_ 
200 Main Street

J Ossining.N'e'v^YdH?®3'1'-^^ 
Member of F.D.I.C.

DBOER PARK.
PHARMACY“®

’RR Wm. A nartą ui, B. S.
77-01 JAMAICA A\BnUB 

(Cor. 77th Street) - 
Woodtuiven, N.Y. 11421

WB DELIVER 
Mtchigan 2-4130

PAPER HANGING 
AND 

PAINTING 
Free Estimates 
Call: 891-0587

BOOKER PLUMBING AND 
HEATING

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

All Work Guaranteed Call 291-9058 .

AEGEAN ISLES RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

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

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

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

Control. Call (203) 226-6777 Daily

PAINTING — PLASTERING
Also Panneling, Tile Work, Paper 

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

•v*- Call Spiros (212) 274-4336 
24Hr,Ans> Service. .

SEAFARE AND BEEF INN 
Open 7 Days Bring the Family for 

Sunday Dinner
580 North Avenue, Union, New Jersey 

Call: 201 352-4100 
Ask for Gus or Spiro

UPHOLSTERY
Expert Work Done, Reasonably, All 
Fumiture, Drapes and Slip Covers 
All Work Guaranteed. We go to the 

Home. Call 798-1405 Mr. Emie

■MF YORK— UatavM ataimMmą rauto vatontfa Mtadtontoto nuo 4 iki 
5 WEVD 1380 kiL — AM ir 97.9 mof. FM. baagėmto. Direktorius dr 
2uk. J. Btakas, 1467 Foree DrM Mountatartds, NJ. 07092; M. 2Q1—232-566T

Htap J«sy — masto of Utimis” — pfmofflmiols, vaL vsk
W»0U-fM, 9M msg. anglų kalba, par Boton Hall Untv. radUo atatj 
Ste. pooC. dr. Joimbas Btakaa, flo. Onnga, NJ. 07079.

mr YOteK — Latovto ntarya, Batarią Ir anglų Iraltomia satonsilsatait 
•4B vaL ryto WHK MM FM banga. Vsdšjas Bonas Ksųya, TW 4-1288 
M4B 8MB n, Mlddla VSlaga, N.Y. 11878. -

BCMKOM, MAM. — TsdėjM Btop. Mtakus, WLYN 1360 kfloeydss Ir M 
1M.T Banga aakandtoatoto ano 1-1:30 vaL p.p. — 802 E. Broadway^ fteta 
mtoa,Maąa.gM97 Tęl. 268-0489.

Lietuviika trtopnM vėliavėle 
gaunama už 75 c., su pastaty- 
mo kaladėle (base) už 1 doL 
lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1.50 dol. 
Didesni skaičių užsisakant duo>

laidom pridedama 80 c. Kreip-

$10 WiUoughby Avė., Brooklyn, 
iN. t11221.

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, 

1'919 JVillbughby Avė.* 
BrooMyn, N.Y., 11221..

REMARKABLE DISCOVERY <
Bert -in USA and EJurope, "JIB HAARFFUCCT-LOTION” 
— patented in Swttzerland. Regirtered: USA, Csnada and 
Europe. It cures: • dundruff, falllng hair, ttchlng anaip, 
splttttng ends, strengthening hair root growth, and restor- 
ing natūrai hair cotor. Urtng JIB you wiH never be bato or 
grey 100%. Lbrted in Pfa&rmacy Red-Ętae-Boot JIB Med
icina lig. 8 os. a 16 week supply 86.00. Money Order P J*.

JXB. LABORATOBT — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, ta 40660. 
FUI: 2498 Dougail Rd., Wlndror 12, Ont Canada; Fili. 7 Stuttgart, 
50, Duiaburgeratr. 7«10 W. Germany; Chicago: art Apotheke 14 J, 
2557 W. 68th St.; 5000 W. 16th St; 4754 So. Wood St; 2923 N. 
Mllwaukee Ava.; 1147 N. Aabland Avė.

Noro k The Al New "CANME TOlUTm)
v

Bktyn. N. Y.11231

HOUSEOFFERN DEPT. CA.
9B glMRly

LITAS
INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KELIONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
Nuosavybių pirkimas ir pardavimas 
APDRAUDOS

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650
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‘Newark> N. J.
ŠVČ. TREJYBES 

PARAPIJOS 
ŽINIOS

Kalėdų naktį žmonių buvo 
pilna bažnyčia. Kalėdines gies
mes giedojo šv. Cecilijos cho
ras, vadovaujamas Klemenso 
Bagdonavičiaus. Klebonas prel. 
J. Schamus ir jo pagelbinin-' 
kas kūn. P. Totoraitis Šia pro
ga; dėkoja visiem parapiečiam 
už.tokias gražias bei dosnias au
kas Kalėdų ir N. Metų proga.

Lietuvos nepriklausomybės 
Šventė mūsų parapijoje minima 
vasario 11. Smulkesnė progra
ma bus paskelbta vėliau.

Lietuvos vyčiai kovo 4 
iškilmingai mini savo globėjo 
Šv. Kazimiero šventę. Mišios 
bus 10:30 Švč. Trejybės bažny
čioje. Po mišių — pusryčiai pa
rapijos salėje.
, Tradiciniai Užgavėnių blynai 
ir šokiai bus kovo 4, sekmadie
nį, parapijos salėje. Auka 2 dol.

Vyresnio amžiaus žmonės 
susirenka kiekvieną sekmadienį 
1 v. popiet parapijos salėje. Ten 
jie maloniai praleidžia laiką. 
Kviečia ir kitus vyresnio am
žiaus lietuvius atsilankyti.

Novena į šv. Juozapą bus ko-

KULTUROS ŽIDINIO STATYBOS BAROMETRAS * 

KONTRAKTE NUMATYTIEM DARBAM ATLIKTI

$?20»00p;oo REIKIA $720,000.oo

Dar 
reikia 
sutelkti 
$262,892.15

, Dar 
reikės 

.- ,, išmokėti
$613,737.50

GAUTA

$9,2U6.2U. 
$17,501.86

1972 m. IŠMOKĖTA

Gruodžio $ll,U12.50
Lapkričio $73,850.oo

ii $13,114.72 Spalio mėn. $21,000.oo

FONDUI 
SUTELKTA 
$457,107.85.

STATYBAI.
IŠMOKĖTA’ 

$106,262.50
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Klaipėdos krašto atvadavimo 
50 metų sukaktis ir Vlado Put- 
vio šimto metų gimimo sukak
tis paminėta sausio 14. Minė
jimus rengė Jono Vanagaičio 
šaulių kuopa. Minėjimą pradėjo 
Algis Makaitis, jaunas Amerikos 
karo veteranas kapitonas, nes 
kuopos pirm. Šležas sirgo ir ne
galėjo dalyvauti. Visą minėjimo 
programą pravedė Aleksandras

vo 11-19.
Mirusieji

Nuo paskutinių parapijos ži
nių, paskelbtų Darbininke, mi
rė šie parapiečiai:

Peter Alai mirė lapkričio 24. 
Po pamaldų Švč. Trejybės baž

nyčioje lapkričio 29 pa
laidotas Šv. Kryžiaus kapinėse 
North Arlington. Priklausė Šv. 
Vardo draugijai. Liko žmona 
Marija, keturi broliai ir dvi se
serys.

Zenonas Jurgelevičius 
mirė gruodžio 7. Palaidotas

A.A.

Jonui Remezai
mirus, jo žmonai, sūnums Sauliui, Ringaudui ir Evaldui 
bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia

_J. Matulaitienė ir
Bagdiiūnai

gruodžio 11 S v. Kryžiaus kapi
nėse po pamaldų Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Liko žmona Irena, 
trys sūnūs, duktė, brolis ir se
suo.

Margaret Tumelis mirė lap
kričio 18, palaidota lapkričio 
22 po pamaldų Švč. Trejybės 
bažnyčioje. Velionė buvo Šv. 
Jurgio pašalpinės draugijos na
rė ir Lietuvių demokratų klubo 
narė. Liko jos vyras Juozas ir 
sūnus.

Petras Mitchell mirė gruodžio 
15, iš Švč. Trejybės bažnyčios 
gruodžio 19 palaidotas Šv. Kry
žiaus kapinėse N. Arlington. Jis 
buvo Amerikos lietuvių vete
ranų posto vadas. Liko jo žmo
na Anna ir posūnis.

Anna Lucas mirė sausio 3.

Thompson iš Sopulingosios 
Dievo Motinos parapijos Kear- 
ny, N. J. Kiti du buvo Švč. 
Trejybės parapijos kunigai. Mi
šiose dalyvavo 15 kunigų. Baž
nyčioje paskutines maldas su
kalbėjo Newarko vyskupas 
augziliaras Arthur J. Costello. 
Velionis buvo Šv. Vardo draugi
jos narys ir parapijos turto glo
bėjas. Liko žmona Josephine, 
be minėto kun. Thompson, dar 
du sūnūs, brolis Kanadoje.

F.V.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS

Buvusiam mūsų choro nariui

Jonui Remezai
mirus, sunkioje liūdesio valandoje nuoširdžiausią užuo
jautą reiškiame jo žmonai Kazei ir sūnums: Sauliui, 
Rindaugui ir Evaldui bei jų šeimoms.

New Yorko vyrų choras Perkūnas

A.A.

Jonui Remezai
mirus, jo žmonai, inž. Sauliui ir jo šeimai, jo broliams 
su šeimomis ir kitiem giminėm reiškiame nuoširdžią 
užuojautą.

Anatolijus ir Aušra Garbauskai

Palaidota sausio 5 Šv. Kryžiaus 
leapinėse po parflatdų~švč\~Tre=~ 
jybės bažnyčioje. Liko jos patė
vis, sesuo ir brolis.

John Laubauskas mirė sausio 
9. Po pamaldų Švč. Trejybės 
bažnyčioje sausio 12 palaidotas 
Šv. Kryžiaus kapinėse. Velionis 
buvo Amerikos lietuvių vetera
nų posto narys, Šv. Vardo drau
gijos narys. Jis buvo parapijos 
turto globėjas (trustee). Liko jo 
žmona Eunice, du broliai, dvi 
seserys.

Edward Thompson (Tomasiū- 
nas) mirė sausio 10. Palaidotas 
sausio 13. Koncelebruotos mi
šios buvo Švč. Trejybės bažny
čioje. Pagrindiniu celebrantu 
buvo jo sūnus kun. Raymond

A.A.

Jonui Remezai

minis, jo žmoną Kazę, sūnus Saulių, Ringaudą, Eval
dą ir jų šeimas užjaučiame

Lietuvių Atletų Klubas

Jonui Remezai

Baltrušis, Klemensas, Prano
- sį.,- gi m. 1010- Pervaznikų km_, 
Kidulių vi., Šakių apsk., Vokie
tijoj gyveno Wuerzburge, 1957 
gyvenęs Brooklyn, N.Y.

Čepulienė-Buinevičiūtė, Al
bina ir jos motina.

Dauparas (ar Daubaras), Pet
ras, Vinco s., į JAV atvykęs 
prieš I Pas. Karą, turėjo seserį 
Anastaziją. Paskutiniais metais 
gyvenęs Gulf Port, Floridoj.

Giegžnys, Vincas, duktė Sofi
ja ir sesuo Karolė Giegžnytė, 
visi gyveno Rochester, N.Y., iš 
Lietuvos išvykę 1922.

Kenstavičius, Antanas, Stasio 
s., gimęs Skaudvilės vi., gyve
nęs Philadelphijoj.

Kirmonas, Pranas ir jo žmona 
Juzė, buv. Čekiškės pradž. 
mokyklos mokytoja.

Kmitas, Vytautas, Kazio s., 
gimęs 1928 Klaipėdoj, gyvenęs 
Belgijoj.

Marcinkevičius, Justinas, gy
venęs Philadelphijoj, Pa.

Markauskienė-Misilkevičiūtė, 
Morta, gyvenusi Brooklyn, N.Y.

Mikalauskas, Jonas, kilęs iš 
Čekiškės, Kauno apsk., apie 50- 
60 m. a.
' Misilkevičius, Juozas, ir jo 
sesuo Emilija Misilkevičiūtė.

Rastokas, Antanas, Petras ir 
Pranas, kilę iš Pateklių km., 
Telšių vi., Ubiškės apyl., arba jų 
vaikai.

Smaliukas, Jurgis, Jurgio s., 
gimęs Philadelphijoj, gyvenęs 
New Yorke.

Žukauskas, Petras, Jurgio s., 
gyvenęs Montreal, Kanadoj, iš 
Lietuvos išvykęs 1944.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi 
atsiliepti:
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street
New York, N.Y. 10024

Iš “Laiškų redakcijai”. Buf- 
falo Evening News, 1973 
sausio 2, p. 32.
Applauds Support 
Of Lithuania

Your article on the įtruggle 
for religious liberty in the Soviet 
.Union and Soviet-occunied 
Snia is very much ap- 

:ed.
petition for religious

.. signed by more than 
17.000 Lithuanians at the peri! of 
their lives has been greeted with 
officiai silence by the Russian 
government. The United Nations 
has remained silent. The U. S. 
government has remained 
silent. The Vatican itself has re
mained silent. The American 
Cathoiic Bishops Conference has 
remained silent. The 
universities have remained 
silent.

Lithuania !s a amai!, unpre- 
tentious and powerless coun- 
try with a population of about 
three million, most of whom are 
Roman Cathoiic. It was snuifed 
out as an independent country 
by Soviet Russia and^N’ari 
Germany and abandoned to 
Soviet Russia by inept Western 
diplomacv at the end of World 
War II.

Since then lt has suffered im- 
mensely. It has lošt its 
sovereignty and independente. 
Tts peopie have been deported to 
Siberia and Soviet Central Asia. 
scattered to the ends of the 
earth or live in fear for 
their lives and welfare under 
guard of the Russian Secret 
Police and Soviet military gar- 
risons. Religious, cultural and 
political affairs are in the hands 
of a Russian colonial govem- 
ment. If the present situation 
continues indefinitely. the 

; Lithuanian peopie- wdl armniy 
cease to'eicišf.' ’‘ ‘

It is a tribute to the press that 
it alone has not joined the con- 
spirators of silence »mcn» 
whom are to be numberfi&^the 
strong and pouerful of tais 
vvorld in both statė and chur.h. 
We who are attached to that an- 
cient land on the Baltic Sea bv 
blood and affection cannot 
forget so easily. Th..nk you ;r-r 
not a!lowing the ręst of the 
worid to forget.

HELEN MATUSEVICIUS- 
MICHALSKI.

Hamburg, N. Y.

Mantautas. Julija Šaulienė per
skaitė išvadą iš šaulių Sąjungos 
naujai išleidžiamos Vlado Put- 
vio biografijos.' Apie Mažąją 
Lietuvą ir Klaipėdos kraštą kal
bėjo svečias iš Philadelphijos 
.J. Stiklorius. Teofilius Janukė- 
nas perskaitė prof. Vaidievučio 
Mantauto paruoštą paskaitą apie 
Vlado Putvio filosofiją. Susikau
pimo minute buvo pagerbti vi
si žuvę kovoje dėl Lietuvos 
laisvės ir Klaipėdos krašto at
vadavime. Minėjimas baigtas 
Lietuvos himnu.

Religinį , koncertą, kaip ir 
kiekvienais metais, rengia Šv. 
Petro "lietuvių parapijos choras. 
Bus atliktas Dvorzako “Te 
Deum”. Dalyvauja solistai ir 
Berklee kolegijos simfoninis or
kestras. Bus taip pat pakviestas 
vargonų solistas. Koncertas bus 
balandžio 8 d. 3 v. popiet 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. Chorui ir orkestrui diri
guoja Jeronimas Kačinskas. 
Būtų labai gražu, kad Bostono ir 
apylinkių balsingos moterys ir 
balsingi vyrai galėtų prisidėti 
prie šio koncerto atlikimo. To
kių balsingų turime daug, tik 
reikia gerų norų. Choras yra su
mažėjęs, tad talka jam labai rei
kalinga. Ateikime ir padėkime 
sustiprinkime chorą.

Marija Jansonienė, bosto- 
niškė, mirė sausio 13 Cape Co- 
de. Palaidota sausio 16 Cape 
Code, nes Jansonai ten turi vi
lą Audronę ir pastoviai ten gy
veno. Nuliūdime liko vyras, 
sūnus ir dukra su šeimomis.

Balio Sruogos minėjimą ren
gia Bostono Liet. Bendruome
nės kultūros klubas. Minėjimas 
bus sausio 27 d. 7:30 v.v. Tarp
tautinio Instituto patalpose. Ra
šytojas Antanas Gustaitis kalbės 
— “Su žemiškuoju Baliu Sruo
ga žemėje”. Aktorius Henrikas 
Kačinskas skaitys ištraukas iš 
Balio Sruogos kūrybos.

Korp! Neo-Lithuania rengia 
savo metinę šventę ir 50 metų 
korporacijos sukakties minėji
mą. Minėjimas bus vasario 3, 
šeštadienį, 7:30 v.v. Tautinės 
Sąjungos namuose,-i484-.East 
Fourth Street, So. Bostone. Pra
džioje bus filisterių sueiga ir 
padalinio valdybos rinkimai, gi 
8 v. iškilminga sueiga. Dr. Jo
nas Balys iš Washingtono, D.C., 
skaitys paskaitą — Mūsų 
tautos kūrybingumas. Paskui 
bus vaišės — blynai.

Jonui Remezai mirus, vietoj 
gėlių prie jo karsto Olga ir 
Juozas Audėnai pasiuntė Tau
tos Fondui 15 dol.

EKSKURSIJOS Į LIETUVĄ
16 DIENŲ Kaina nuo $641.00

<<
Vyksta: Liepos 18
Gegužės 23 Rugpiūčio 8
Birželio 6 Rugsėjo 5
Birželio 27 Spalio 3
Liepos 11 Gruodžio 21

Jungtis prie grupių galima Bostone arba New Yorke.

Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų, Maskvoje arba 
Leningrade 2 dienas ir Helsinkyje 2 dienas

Grupių dalyvių skaičius ribotas — NESIVELUOKITE 
Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės j

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127 
Telefonas: (617) 268*8764
Savininkė: Aldona Adomonienė 

Air fares subject to Government approval

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotai 18B3

mirus, jo žmonai Kazei, sūnums: Sauliui, Ringaudui 
ir Evaldui bei jų šeimoms nuoširdžią užuojautą reiškia.

JV i <
- K K

Adalbertas Milaševičius
ir dukros.Ramunė ir Regina

Mylimai Žmonai ir Motinai
A.A.

Marijai Jansonienei
Cape Cod’e mirus, jos vyrą dr. E. Jansoną ir sūnų 
nuoširdžiai užjaučiame ir kartu liūdime.

Jadvyga ir Eduardo* Senkai

460 We«t Broadwayt South Boston Massachusgg? 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus 
ALUOD AMCHTBAW, JhWČerit

Mo banko direktorių taryboje yra adr. Jdhaa J. GrtgefCk. Reik*), 
au patarnautojala galima euafkalMtl ir fietuvUkai b Tartai—Aanta 
rtri 3313,000,400.

CURRUNT DTVTPfcND RATfeS
• Regulara/e — • 1 year Tem Bhpoett—
• Bpecial Nodce a/c — 5% • t yeer Term Depo4t— t%

---------  AU AodOtMti CokftpotuMM DoSy---------
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Simo Kudirkos šaulių kuopos 
šventė praėjo /sėkmingai, pa
maldos ir vėliavos šventinimas 
buvo Apreiškimo parapijos baž
nyčioje. Paskui persikelta į tos 
pačios parapijos salę. Ten buvo 
akademinė dalis ir Vlado Pūt- 
vio, Šaulių Sąjungos įkūrėjo, 
100 metų gimimo sukakties mi
nėjimas. Vadovavo pats kuopos 
pirmininkas A. Reventas. Pa
skaitą skaitė prof. V. Mantau- 
tas. Pasirašyta vėliavos krikš
to aktas, perskaityti sveikinimai. 
Antroje programos dalyje buvo 
vyrų choro Perkūno dainos. Po 
visos programos, kuri nusitęsė 
apie 3 vai., apatinėje salėje bu
vo vaišės. (Plačiau kitam Darbi
ninko numeryje).

Redakcija “pafrontėje”. Pra
eitą savaitgalį, sausio 19, 4 
ginkluoti juodi banditai už
puolė sporto reikmenų ir gink
lų krautuvę visai netoli Darbi
ninko redakcijos ir pranciškonų 
vienuolyno. Banditai buvo pa
ėmę įkaitus ir krautuvėje išsi
laikė 47 valandas. Policija buvo 
apsupusi iš visų pusių Myrtle- 
Broadway stoties rajoną, skrai
dė helikopteriai, suvažiavo gais- 
rininkai.Willoughby Avė., ei
nanti pro redakciją, buvo visai 
šio apgulimo! riboje — pafron
tėje. Pro ją buvo nukreiptas pa
grindinis judėjimas. Visas judė
jimas Bushwick Avė. ir Broad- 
way toje vietoje buvo sulaiky
tas. Tik keturiem banditam pa
sidavus sekmadienio vakarą, ju
dėjimas vėl buvo atstatytas. Pir
madienio rytą, sausio 22, api-

< plėštos krautuvės rajone dar 
% gatvė buvo uždaryta.
•2 Maironio lituanistinė mo-
> kykla balandžio mėnesį rengia 

savo vaidinimą. Bus pastatytas
- mokiniam pritaikytas vaidini-

> mas — Grybų karas.

; Viešpaties Atsimainymo pa
rapijos klebonas kun. P Bulo
vas sausio 12 surengė parapi
jos chorui vaišes, kurias gar
džiai pagamino V. Beleckas. 
Vakaras buvo praleistas geroj 
ir pakilioj nuotaikoj. Buvo pa
dainuota ir pasidalinta minti
mis. Klebonas linkėjo chorui ir 
toliau plėstis ir augti. To pačio 
linkėjo ir prel. J. Balkonas bei 
kun. J. Pakalniškis. Choristai 
širdingai dėkoja gerb. klebonui 
už puikias vaišes ir šiltus žo
džius. Tuo pačiu choras nuo
širdžiai prašo visų, kurie tik my
li lietuvišką giesmę ir dainą, 
prisidėti prie šio choro, kuriam 
jau penkeri metai sėkmingai va
dovauja muz. Vyt. Kerbelis.

Birutė Radzivanienė su savo 
sūnum Vyteniu sausio 30 iš
skrenda į Australiją, kur Perthos 
mieste gyvena jos tėvai. Ten 
numato pabūti iki Velykų.

Dail. V. K. Jonyno moderni 
26 pėdų aukščio aluminijaus 
skulptūra yra pastatyta Brooklyn 
College Plaza, H St. ir Bedford 
Avė. Brooklyne. Į šią aikštę 
yra sutelkta ir daugiau moder
nių skulptūrų.

Demie Jonaitienė, Wood- 
haven, N. Y., įvertindama spau
dos darbus, prisiuntė Darbinin
kui 25 dol. auką. Administraci
ja geradarei nuoširdžiai dėkoja.

Jonas Remeza, gyvenęs
Van Siclen Avė., Brooklyne, 65 
metų, mirė sausio 20, šešta
dienio vakarą, 11 vai. savo na
muose. Buvo pašarvotas M. Ša- 
linskienės laidojimo koplyčioje. 
Atsisveikinimas buvo antradie
nio vakarą. Palaidotas sausio 24 
iš Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios Cypress Hills kapi
nėse. Nuliūdime liko žmona 
Kazė, trys sūnūs: Saulius, Rin
gaudas, Evaldas.

Velionis buvo dainos entu
ziastas. Vos atvykęs į Brookly- 
ną, tuoj įsijungė į Angelų Ka
ralienės parapijos chorą ir čia 
išgiedojo visą laiką. Taip pat 
dainavo Operetės chore, vyrų 
chore, uoliai dalyvavo lietuviš
koje veikloje.

Seton Hali universiteto 
radijo stočiai pastačius naują 
siųstuvą, lietuviškos kultūrinės 
radijo valandos, kuriom vado
vauja prof. J. Stukas, bus trans
liuojamos nuo sausio 29 d. 8:05 
v. iki 9 v.v. 89.5 FM banga.

Per Laisvės Žiburio radijo 
programą, kurią apmokėjo Gra
žina Kulikauskaitė-Paegle, sau
sio 28 bus vienos valandos 
diskusinė programa lietuvių 
Kultūros Židinio statybos ir 
ateities klausimais.

Aktoriaus Henriko Kačinsko 
70 metų pagerbimą surengė 
Vaižganto Kultūros Klubas sau
sio 20 Kultūros Židinyje. Sve
čių atsilankė labai daug, apie 
140. Aktorius ir teatro ap
žvalgininkas Jurgis Blekaitis 
skaitė paskaitą apie sukaktuvi
ninko vaidybą, gi prof. J. Bra
zaičio žodis lietė sukaktūviriin-
ko dailųjį skaitymą. Prof. J. Bra
zaičiui susirgus, žodį perskaitė 
Algimantas Bružas. Pats sukak
tuvininkas skaitė dviem atve
jais, ir gale pasakė gražią kal
bą apie save ir teatrą. Po pro
gramos buvo vaišės. (Plačiau ki
tam Darbininko numeryje).

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.

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 
persiuntimai).

East New Yorke išnuomoja
mas butas iš 5 kambarių pirma
me aukšte. Kreiptis po 6 vai. 
vakarais, šeštadienį ir sekma
dienį visą dieną. Mrš. Z. Gurk
lys, 494 Pine St., Brooklyn, N. 
Y. 11208.

Geriausia dovana — metinė 
Darbininko prenumerata. Jei 
Jūsų draugų ir pažįstamų tarpe 
kas nors dar neskaito Darbinin- 
ko, tai kaip dovaną jį užsaky
kite. Naujiem skaitytojam pir
mų metų prenumerata tik 7 dol.

Išnuomosiu du kambarius 
antrame aukšte vienam asme
niui. Gali naudotis virtuve. 84- 
07 96 St. VVoodhaven, N. Y. 
11421. Tel. HI 1-2778.

Apygardos valdyba, norėda
ma sudaryti progą jauniesiem 
menininkam parodyti savo ta
lentus platesnei lietuvių visuo
menei, kovo 31, šeštadienį, 
Lithuanian Liberty Hali salėje,
Elizabėth, N. J., rengia jaunųjų 
talentų vakarą. Šiame vakare 
lietuvių visuomenei bus pirmą 
kartą viešai pristatyta prie apy
gardos veikianti taut. šokių gru
pė, kuri jau net nuo pr. metų 
gegužės mėn. pradžios vis dar 
nepavargdama kiekvieną sek
madienį renkasi tautinių šokių 
pamokom. Šokių pamokom va
dovauja Birutė Vaičiūnaitė. 
Grupėje šoka apie 20 kolegijos 
ir aukšt. mokyklos amžiaus jau
ninto. Šokius akordeonu paly
di ^Sešt. mokyklos mokinė, 
dažnai įvairiuose konkursuose 
dalyvaujanti ir neretai pirmąsias 
vietas laiminti, Rūta Raudytė. 
Šio vakaro metu įvyks ir šios 
grupės “krikštynos” — bus su
teiktas jai vardas.

Be to, šiame vakare progra
mą atliks ir eilė mokyklinio am
žiaus jaunimo, kuris šalia tie
sioginio darbo mokykloje dalį 
savo laisvalaikio sunaudoja ir sa
vo meniniam palinkimam tobu
linti. Vieni jų mokosi šokti ba
letą, kiti neblogai valdo pianą ar 
kitus muzikos instrumentus, 
treti stengiasi tobulinti savo 
balsinę medžiagą, o dar kiti 
stengsis pateikti visuomenei 
mūsų poetų kūrybą. Išgirsime 
čia ir vietinės šešt. mokyklos 
mokinių chorą, kuriam su di
deliu pasiryžimu vadovauja tos 
mokyklos mokytojas dr. Darius 
Slavinskas, ir pamatysime tos 
pat mokyklos mokinių taut. šo
kių grupę, vadovaujamą moky
tojos Mildos Kvedarienės.

Žodžiu, jaunimui pasiryžimo 
netrūksta, todėl neapvilldme 
jo. - •

K.J.

LITERATŪRINĖ 
POPIETĖ 

PATERSONE
Sausio 28, sekmadienį, 3 v. 

popiet lietuvių parapijos salėje, 
147 Montgomery Place pristato
mos trys knygos: K. Ališausko 
“Kovos dėl Lietuvos nepri
klausomybės”, Pr. Naujokaičio 
— “Pasisėjau žalią rūtą”, O. 
Audronės “Laužai ir kibirkštė
lės”.

Knygas pristato: Br. Balčiū
nas, P. Jurkus, J. Rūtenis.^Kny
gų ištraukas skaito Irena Veb- 
laitienė. Taip pat vietoje bus 
galima įsigyti knygų.

Visi kviečiami atsilankyti.

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal- 

s vytis raudoname tone, su
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti pas
tų prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja

Klaipėdos sukilimo 50 metų sukakties minėjime kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis. 
Kairėje — Vliko vicepirm. J. Audėnas, viduryje — R. Budrienė ir dešinėje — kun. P. Dagys.
Nuotr. L. Tamošaičio ,

PRISIMINTA KLAIPĖDOS KRAŠTO 50 METŲ 
ĮSIJUNGIMO SUKAKTIS

Jau eilė metų Klaipėdos Su
kilimo ir įsijungimo į Lietu
vą sukakties minėjimą rengia 
Mažosios Lietuvos Bičiuliai. 
Šiemet jiem talkino savanoriai 
kūrėjai, ramovėnai ir šauliai.

Ekumeninės pamaldos
Pradžioje lietuvių evangelikų 

parapijos bažnyčioje, 91 Street, 
Woodhaven, buvo ekumeninės 
pamaldos. Jas vedė tos parapi
jos klebonas kun. P. Dagys ir 
svečias Tėv. L. Andriekus, O.F_
M. Pastarasis pasakė ir gražų 
pamokslą apie ekumenizmą ir 
lietuvių tautą. Pamaldų metu 
vargonavo muzikas A. Kača- 
nauskas, gi Mečys Razgaitis 
nuotaikingai sugiedojo solo: 
Avė Maria, Kai širdį tau skaus- 
trias.

Bažnyčioje pamaldos baigtos 
Lietuvos himnu, Buvo Lietuvos 
ir Amerikos vėliavos, kurias ne
šė ramovėnai. __

Akademinė dalis
Paskui pereita į salę, kur su-

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

sėsta prie stalų. Visi buvo pa
vaišinti kava, pyragaičiais. Čia 
tolimesnei programai vadovavo 
kun. P. Dagys. Jis pristatė vi
sus rengėjus, garbės svečius, 
taip pat ir Klaipėdos sukilimo 
dalyvius — Pr. Vainauską, A. 
Jurgėlą ir R. Budrienę, velio- 
nies gen. konsulo J. Budrio, su
kilimo vado, žmoną.

Išsamią paskaitą apie sukili
mą skaitė gen. konsulas A. Si
mutis. Nušvietė visą situaciją, 
kas dėjosi po pirmojo pašau-- 
linio karo Klaipėdos krašte, 
kaip prieita prie sukilimo ir 
kaip jis vyko. (Kalba spausdi
nama trečiame puslapy).

Solistas M. Razgaitis padaina
vo: Graži tu mano, Už Rasei
nių ant Dubysos, Vai kur nu- 
žėgliuos. Akomponavo muzikas 
A. Kačanauskas.

M. Razgaitis turi stiprų ir 
gražaus tembro balsą. Jis nuo
lat savo balsą lavina. Savo dai
navime yra padaręs gražią pa
žangą ir taip pamažu įsitvirtina 
kaip solistas. Salėje dainuoti 
sąlygos buvo gana sunkios: jau 
buvo per daug prirūkyta, ir 
žmonės laikėsi kiek neramiai.

Buvusi Vilkolakio teatro akto
rė Klastauskienė padeklamavo 
porą patriotinių eilėraščių. Pa
baigoje buvo parodyti Liudo 
Tamošaičio perfotografuoti ir 
parengti sukilimo vaizdai. Rodė 
juos J. Zarauskas, o paaiškini-

LAPINAS 
rengia vasario 17, 1973 

ŠOKIUS
Kur: Masonic Hali

86-21 114 St.

(prie Jamaica Avė.) 

Richmond H i II, N.Y. 

Kada: vasario 17, 

šeštadienį, d vai. vak.

Kam: 
visiems

Auka: $2.00 bus muzika ir karštos vaišės

mus skaitė V. Švento raiti s, ra- 
movėnų pirmininkas. Pabaigoje 
visiem padėkojo kun. P. Da
gys.

Minėjimas buvo jaukus ir bi
čiuliškas. Žmonių galėjo būti 
truputį daugiau, (p.j.)

Linden, N. J.
Vasario 16 minėjimas

Altos Lirideno skyriaus inicia
tyva, visom vietinėm lietuvių 
organizacijom artimai talkinant, 
ruošiamas vasario . 25, sekma
dienį, 4 vai. popiet Lindene, 
Lietuvių Laisvės Parko salėje, 
340 Mitchell Avė., iškilmingas 
Vasario 16 minėjimas.

Prieš minėjimą, 3 vai. popiet 
už žuvusius, mirusius bei ken
čiančius dėl Lietuvos laisvės 
lenkų Šv. Teresės bažnyčioj 
kun. Petras Totoraitis aukos 
mišias, o per minėjimą salėj 
kun. Juozas Pragulbickas su
kalbės invokaciją.

Oficialioj minėjimo daly pa
grindinę kalbą pasakys žinoma 
lietuvių visuomenininkė Ge
neral Federation of Women’s 
Clubs atstovės pavaduotoja prie 
Jungtinių Tautų ir daugelio ki
tų Amerikoj organizacijų gabi 
vadovė Galia Žilionienė. Taip 
pat minėjimo metu bus perskai
tytos rezoliucijos, kurios bus pa
siųstos Amerikos prezidentui, 
valstybės sekretoriui, Amerikos 
ambasadoriui prie J.T., abiem 
New Jersey senatoriam, kong
reso nariam ir New Jersey gu
bernatoriui, reikalaujant Lie
tuvai laisvės.

Meninę programa atliks pasi
žymėjusi Amerikoj solistė Irena 
Stankūnaitė, sopranas. Akom- 
ponuos jos tėvelis kompozito
rius Juozas Stankūnas. Be to,- 
JAV LB New Jersey apygardos 
tautinių šokių grupė, vadovauja
ma energingos ir gabios vado
vės Birutės Vaičiūnaitės, pašoks 
tautinius šokius.

Minėjimo metu toj pat salėj 
įvyks sparčiai žengiančio į pir
maeiles stiprias-meni nes pajė
gas dailininko Domo Andriuš- 
kos realistinio, modernaus ir ab
straktinio meno paveikslų pa
roda.

Rengėjai maloniai kviečia vi
sus Lindeno ir apylinkės lietu
vius su savo šeimomis bei pa
žįstamais minėjime gausiai da
lyvauti. Įėjimas visiems nemo
kamas.

V.T.

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

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

RŪTAI LEE — KILMONYTEI

7 vai. kokteilis, 8 vai. vakarienė — filet mignon, šampanas
Šokiams groja J O E THOMAS orkestras.

Kiekvienas, paaukojęs šio vajaus metu Kultūros Židinio statybai paremti 50 dol. ar 
daugiau, kviečiamas Į bailų. Įėjimas nemokamas. Aukas priima visos New Yorko Ir New 
Jersey lietuvių organizacijos. Auka nurašoma nuo mokesčių.

Visos aukos šio vajaus metu atskaitomos nuo pažadėtų aukoti sumų.

Rengėjai prašo stalus ir vietas rezervuotls no vėliau kaip vasario 4 d. Dėl rezerva
cijų skambinti: Irenai Alkanlnlenel tel. (212) 886-5895 arba Loretai Vainienei, tol. (212) 
296-6860 arba (212) 296-8607.

L.B. VAJAUS KOMITETAS


