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LB veikla Kudirkos pilietybės reikalu

Kažin ar Kalėdų nuotaikos ga
lėjo išstumti pagrindimus sa
vaitės rūpesčius? O jie tokie:

— Gruodžio 21 prasidėjusi 
Ženevoje Arabų-Izraelio taikos 
konferencija.

— Gazolino, aliejaus ir kitos 
energijos neišspręstas reikalas.

— Paaktualėjęs reikalas tirti ir 
spręsti nepasitikėjimą preziden
tui Nixonui.

-o-

Ženevoje: taikos rei
kalas bus delsiamas?

Valst. sekr. Kissingeriui pasi
sekė suvesti gruodžio 21 Žene
voje dvi šalis — iš vienos pu
sės Egiptą ir Jordaniją, iš kitos 
Izraelį. Sirija nesidavė įkalba
ma. Dalyvavo taip pat jų glo
bėjai — Kissingeris ir Gromyko 
ir J. T. gen. sekr. Waldheimas.

Posėdis tetruko 20 minučių. 
Sutarė reikalus atiduoti komi
sijom, tarpininkaujamom J. T. 
atstovų, derėtis atskirais klausi
mais. Tos derybos bus jau po 
Kalėdų, po Izraelio rinkimų 
gruodžio 31.

Pirmas klausimas — kariuo
menių vadinamas nusiangažavi- 
mas, t. y. kanalo srity sudaryta 
tarp kariuomenių zona, kurią už
ims J. Tautų daliniai.

Antras — derybos tarp Izrae
lio ir Jordanijos dėl Jordano 
upės vakarinio kranto, kurį Iz
raelis paėmė 1967.

Trečias —- derybos dėl sienų 
tarp Egipto ir Izraelio. Egiptas 

-----reikalauja ikil967sienų. Izrae
lis nori pasilaikyti dalį Sinajaus, 
kad turėtų “saugias sienas”. Iz
raelis norįs demilitarizuoti Sina
jų su JT kariuomene tarp Egipto 
ir Izraelio. Būtinai reikalauja 
sau išėjimo pro Sharm ir Sheik 
į Raudonąją jūrą ir kanalą.
- Ketvirtas — derybos su Siri
ja tuo tarpu neįmanomos, bet 
ateity, jos suksis apie Golan 
aukštumas. Izraelis nori dalį jų 
tikrai pasilaikyti.

Penktas — palestiniečių* liki
mas. Iš jų buvo paimta žemė ir 
sukurta Izraelio valstybė. Jie iš
blaškyti. Daugiausia Jordanijo
je. O jų bendras skaičius apie 3 
mil. Jie reikalauja teisingumo. 
Jordanija sutinka juos priimti 
kaip sudėtinę autonominę fede
racinės valstybės dalį. Bet tai 
palestiniečių nepatenkina.

Šeštas —aštriausias klausimas 
abiem pusėm yra Jeruzalės li
kimas. Saudi Arabijos karalius 
reikalauja rytinį Jeruzalės kraš
tą, kaip arabam šventąją vietą, 
grąžinti. Izraelis nenori apie tai 
girdėti.

Klausimų daug, ir jie nebus 
greit išspręsti. Spėjama, kad tik 
pirmasis klausimas truks ne- 
trumpiau kaip iki vasario. Atro
do, kad norima sąmoningai dels
ti kai kuriuos klausimus, nes čia 
ne tik žydų-arabų interesai, bet 
ir Amerikos-Sovietų.

Sovietam labiausiai rūpimas 
■klausimas — kanalo atidarymas. 
Jau skelbiama, kad jis bus ati
darytas, kai tik bus sutarta pir
muoju klausimu. Tada Sovietam 
atsidarys tiesioginis kelias į In
dijos vandenyną.

Kongresas neturėjo 
energijos nutarti ener
gijos reikalu

Kongresas aštriais žodžiais 
svarstė įgaliojimus prezidentui 
reguliuoti energijos reikalus. 
Nenutaręs išsiskirstė atostogų 
iki sausio 21.' Reikalas tvarko
mas prezidento apeliacija į gerą 
valią. Pagal Gallupo ir Con Edi
son pranešimus New Yorko gy
ventojai palankiai reagavo — žy-

“Stovime angoje naujos eros
— pasaulio taikos”, džiaugėsi 
prezidentas inauguracijos kalbo
je sausio 20. Jis turėjo min
ty viltis dėl Indokinijos derybų, 
detente su Sovietais, Europos li
kimą, vidurinių rytų proble
mas . .. Mėtų pabaiga rodo, ku
riais klausimais tos viltys pasi
teisino.

1. Indokinijos taika: Ameri
kos izoliavimais

Su entuziazmu buvo sutikta 
sausio 27 sutartis dėl Vietnamo. 
Disonansu jau tada nuskambėjo 

miai mažiau vartoja energijos 
šiuo metu nei pereitais metais 

1 tom dienom. Ir auto judėjimas 
sekmadieniais žymiai mažesnis. 
Į gerą valią vėl apeliuota, kad 
automobilistas per savaitę pirk
tų ne daugiau kaip 10 galonų 
(Švedijoje nustatyta 5 gal.).

Nelinksmos žinios apie kainas
— jos vėl keliamos gazolinui ir 
aliejui 3.2 centais galonui. Kal
bama, kad gali pakilti iki dole
rio, norint išvengti racionavimo. 
Ypač, kai paskutiniu laiku Per
sija paskelbė staigmeną — pa
kėlė naftos barelį iki 11.65 dol., 
o prieš 3 metus buvo 1.80.

Racionalizuoti nesiryžta. Atro
do, tikisi, kad nuo Ženevos de
rybų sušils atmosfera ir aliejus 
ims tekėti.

Nuo aliejaus bei gazolino pri
klauso ir maisto kainos.'Iš Bos
tono praneša, kad mėsą jiem pri
stato iš vakarų — anksčiau kelio
nė ten ir atgal truko 7 dienas, 
dabar, sulėtinus greitį, 9 dienas. 
Atlyginimą už tas dvi dienas 
tenka pakelti mėsos vartotojam.

Šiaip ar taip — reikia 
prezidento istoriją 
baigti

To ėmė reikalauti respubliko
nai. Baltųjų Rūmų patarėjas 
Laird, išeinąs nuo vasario 1 iš 
pareigų, pasisakė, kad “im- 
peachment” prezidentui Nixo- 
nui turėtų būti nuspręstas iki 
kovo vidurio. Tokio nusistatymo 
dabar ir kiti respublikonų vadai, 
matydami, kad prezidento 
“kontrovenzyva” nieko gero ne
davė. Tuo tarpu komisijos pirmi
ninkas demokratas Rodino skel
bia, kad jo suorganizuotas tyri
nėjimo štabas darbus galėsiąs 
baigti tik balandžio mėn.

Respublikonai nori reikalą 
pagreitinti, tikėdami, kad nebus 
pakankamai balsų pripažinti 
prezidentą pakaltinamą. Tai 
žino ir demokratai. Jie tad sten
giasi bylą uždelsti vis naujais 
įtarinėjimais ligi 1974 rinkimų. 
Tai politinis žaidimas, nieko 
bendra neturįs nei su valstybės 
gerove 'nei su teisingumo vyk
dymu.

Ten, kur atolydžio 
nėra

Vienoje Varšuvos pakto ir Na- 
to derybos-dėl ginkluotų jėgų 
mažinimo įstrigo. Derybos laiki
nai pertrauktos, ir sovietinė 
spauda kaltina Nato nusigink
lavimo sabotavimu. Mat, pirma 
buvo derybos dėl konferencijos 
vardo. Vakarai siūlė ją vadin
ti “Bendro balansuoto” nusi- 

- ginklavimo konferencija. Sovie
tai piestu stoja prieš “balan
suotą”. Amerikiečiai nusileido
— išmetė. Aiškinosi, pačiose de
rybose prie to grįšim.

Grįžo — Nato siūlė pirmoje 
eilėje sumažinti amerikiečių ka
riuomenę vidurio Europoje 
29,000, Sovietų 68,000. Sovietų 
kariuomenės vidurio Europoj 
yra 460,000, amerikiečių 193, 
000. Varšuvos viso pakto —

Fr. L. Loewenheim, Rice profe- mėn. iždo sekretorius 
soriaus, įspėjimas: “Nužėrusį Maskvoje tarėsi dėl prekybos 
šalį Kissingerio retoriką, telieka išplėtimo; David Rockefeller

atidarė Maskvoje saVo kontorą ' apie reikalą rašyti “naują Atlan- 
Sovietų užsakymam finansuoti;
Occidental Petroleum Corp. su
tarė statyti Sovietam trąšų fabri
kus. Šimtai korporacijų skubėjo 
investuoti kapitalą į Sibiro naf
tos, dujų eksploataciją, kad už- 
užbėgtų už akių japonam.
Atoslūgio ' politika, kurią 

Maskva suprato kaip Vakarų 
technologijos ir kreditų gavimą, 
susilaukė . “pataisos” iš Kong
reso. Kongresas nubalsavo prieš 
prezidento valią nepripažinti 
Sovietam didžiausio palankumo 
principo, kol Sovietai ne
duos laisvės piliečiam emigruo
ti. Lemiamą rolę čia suvaidino 
žydai. Intelektualam didelės įta
kos turėjo disidentų Sacharovo 
ir Solženitsino rugsėjo mėn. į- 
spėjimai, kad detente stiprina 
Sovietų valdžios represijas pilie
čio laisvėm ir kad. Amerika de
tente politika remia žmogaus 
persekiojimą.

Žmogus ar daiktas yra dides
nė vertybė — kilo klausimas. 
Kapitalo atstovam rūpėjo daik
tas.

permatomai pridengta kapitulia
cija prieš terorą ir agresiją”. 
Jau kovo mėn. ir prezidentas 
prašneko, kad S. Vietnamas nesi
laiko sutarties dėl Vietnamo ir 
Laoso. O metų gale, vėl gruodžio 
mėn., Kissingeris turėjo kalbėtis 
su tuo pačiu Š. Vietnamo polit- 
biuro nariu Tho Paryžiuje dėl 
anos nevykdomos sutarties, kuri 
nuo agresijos neapsaugojo.

Metų eiga rodė JAV pridengtą 
traukimąsi iš Azijos; rodė So
vietų stiprėjantį skverbimąsi į 
Afganistaną, Indiją, Cambodiją, 
susiduriant su Kinijos interesais.

Amerikos traukimosi iš Azi
jos reikalaute reikalavę Kongre
sas, gegužės 31 nubraukdamas 
sumas Cambodijos karui, o rug
sėjo mėn. nutardamas mažinti 
Amerikos kariuomenę užjūriuo
se. Ir tai buvo daroma taikos bei 
atolydžio priedanga.

2. Atolydis: jo draugai Ir 
nedraugai

Atolydį, vadinamą detente, 
prez. Nixonas demonstravo, pa
sikviesdamas Brežnevą birželio 
18-26. Labiausiai atolydžio no
rėjo Amerikos ir Europos mul- 
timilijoninės korporacijos, ku
rios ir spaudė vyriausybę leistis 
į biznį su Sovietais. Jau kovo 

925,000, viso Nato 770,000. Be 
to, sovietinių tankų 15,500, Nato 
6,000. Pagal Vakarų planą abidvi

iki po 700,000. Sovietai atmetė 
ir pasiūlė savo: sumažinti po 17 
procentų. Vadinas, taip, kad So
vietų persvara ir toliau pasilik
tų. Kai Nato nesutiko, prasidėjo 
spaudoje kaltinimai. Atolydis 
dingo.

Teroras ir Ispanijoje. Ministe- 
ris pirmininkas Luis Carrero 
Blanco, 70, gruodžio 17 buvo su
sprogdintas. Jis buvo numaty
tas perimti Franco pareigom. 
Pasikėsinimas priskiriamas bas
kų teroristinei grupei. Baskai 
siekia autpnomijos.

Šen. William Saxbee patvir
tintas vyr. valstybės gynėju. Pri
sieks sausio 4.

Amerikos eksportas per trečią 
metų ketvirtį su 2.5 bil. pelnu. 
Antras ketvirtis buvo su 600 mil. 
nuostolio.

Senatas atšaukė įstatymą, ku
ris leido pirkti iš Rodezijos chro
mą, nepaisant JT nutarimo Ro- 
deziją boikotuoti. Jei senatui 
pritars Atstovų Rūmai, tai 
Amerikai teks pirkti chromą iš 
Sovietų (kurie slapčia perka iš 
Rodezijos ir parduoda branges- 
nėm kainom). Iniciatyvos tam 
atšaukimui ėmėsi šen. Humph- 
rey.

Prie visų trūkumų prisidėjo 
dar vienas — popierio. Jau prieš 
kelis mėnesius pritrūko laikraš
tinio popierio, kurio daugiausia 
gabena iš Kanados. Kai kurie 
laikraščiai sumažino puslapių 
skaičių, kai kurie formatą, o Mo- 
nitor vietoj šešių kartų eina tik 5 
per savaitę. Dabar aliarmas, kad 
pritrūko jau ir vyniojamojo po
pierio, krepšelių parduotuvėm. 
Dėl tos pačios priežasties — 
dėl aliejaus stokos. Kai kurie po
pierio fabrikai rengiasi užsidary-. 
ti. O Grand Union, kuriai pri
klauso daugiau kaip 500 parduo
tuvių, pradėjo mokėti prekių 
ženklus tiem, kurie atsineša sa
vo jau vartotą krepšelį.

1973 kainos pakilo 8.4 proc. 
per metus. 1972 buvo pakilętik 
3.4 proc. Labiausiai kilo per ant
rą pusmetį. Infliacijos grėsmė 
1974 didėja.

3. Europos saugumas ir 
bendradarbiavimas: dvejopas 
supratimas

Europos saugumo ir bendra
darbiavimo konferencijos la
biausiai reikalavo Sovietai. Pir
ma jos dalis buvo Helsinky lie
pos 1-3, dalyvaujant ministe- 

■Ajjam.j4i.tra daįįsprasidėjo rug
sėjo 18 Ženevoje,"dalyvaujant 
ekspertam.

Sovietai saugumą suprato kaip 
esamų sienų neliečiamybę, 
bendradarbiavimą kaip prekių ir 
kreditų plaukimą iš Vakarų į So
vietus. Tai bendradarbiavimas 
tarp vyriausybių. Vakaram 
bendradarbiavimas reiškė susi
tariančių valstybių piliečių san- 
tykius-keitimąsi idėjom^ spauda, 
žmonėm, laisvom kelionėm iš 
vienos valstybės į kitą.

Vakarai neparodė tokio verž
lumo savo tezei ginti, kokios 
opozicijos parodė tai tezei 

Sovietai. Ir po Helsinkio kon
ferencijos P. Wohl (Monitor) ra
šė: “nerusiškose respublikose 
buvo nusivylimo, ypačiai tarp 
intelektualų, kad niekas konfe
rencijoje neužsiminė apie reika
lą apsaugoti tautines mažumas 

<nuo rusifikacijos”. O vienas di
sidentų, Vladimir Maksimov, 
laiške vokiečių laureatui Boell 
rūsčiai rašė: “Tik vienas Visa
galis gali žinoti, kokią kraujo au
ką mes turėsim sumokėti už šė
tonišką modernių bukapročių 
diplomatų žaidimą”.

Antra plotmė, kurioje reiškėsi 
atolydis ir Europos saugumas, 
buvo Varšuvos pakto ir Nato 
konferencija Vienoje. Joje tarė
si apie karinių jėgų mažinimą 
Europoje. Sovietiniai siūlymai 
siekė, kad sovietinė kariuomenė 
dominuotų Europoje. Tai reiškė 
saugumą, kurį europiečiai pa
vadino Europos “finliandizaci-

Tam pasipriešino griežčiau ir 
europiečiai ir amerikiečiai, ypa
čiai Nato gen. sekr. Lund (jį 
dėl to Tass pasiūlė siųsti į be
pročių namus kaip “pavojingą” 
asmenį!). Pasipriešino ir Ameri
kos apsaugos sekretorius Schle- 
singeris. Gruodžio 13 konfe
rencija pertraukė darbus, per še
šias savaites nieko nesutarusi.

4. Naujh Atlanto charta: 
' nopara*yta >

Prez. Nixonas 1973 metus pa
vadino “Europos metais”. Kis
singeris balandžio mėn. kalbėjo

JAV Lietuvių Bendruomenės 
krašto valdybai besirūpinant 
Simo Kudirkos reikalu, patirta, 
kad jo motina yra gimusi Brook- 
lyne, New Yorko valstybėje. 
1906 rugsėjo 28. Patikrinusi 
šio fakto autentiškumą, JAV LB 
Visuomeninių reikalų taryba 
ėmėsi apie jį painformuoti įvai
rias šio krašto įstaigas bei insti- 
tucijas ir jas raginti atnaujinti 
pastangas Simui Kudirkai pa- 
dėti.

Iki šiol Valstybės departa-

fe chaitą”. Jei tie pasakymai 
reiškė Amerikos ir Europos su
artėjimą, tai jo per metus nepa
siekta. Pasiliko nepasitikėjimas 
vienų kitais.

Europa įtarinėjo, kad Amerika 
ir Sovietai už Europos nugaros 
nori susitarti dėl Europos liki
mo. Europa baiminosi, kad var
dan atoslūgio Amerika paklau
sys Kongreso balsų ir atitrauks 
savo kariuomenę bei “atominį 
skėtį” iš Europos. O tai reikštų 
Europos palikimą Sovietų inte
resų sferoje.

Amerika priekaištavo, kad 
Europa nerėmė Amerikos politi
kos Vietname, nerėmė Amerikos 
Arabų-Izraelio kare; kad Europa 
nenori prisiimti padidėjusios 
naštos Amerikos kariuomenei 
išlaikyti Europoje, nenori ūki
nio išlyginimo: per 1972 metus 
Amerika iš prekybos su Europa 
turėjo 9 su viršum bilijonus 
deficito. Šie priekaištai ypačiai 
iškilo gruodžio susitikimuose 
tarp Nato ir Kissingerio.

Tačiau kai kas padaryta. Nuo 
sausio pradžios į Europos ūkinę 
bendruomenę įėjo Airija, Ang
lija ir Danija. Gruodžio 14 ši 
bendruomenė paskelbė deklara
ciją už jungtinę Europą, pasisa
kydama už santykius su Amerika 
kaip lygaus su lygiu.

Jei Amerika norėjo “naujos 
Atlanto chartos”, t. y. deklara-

Kanadą, Japoniją, tai to nepa
siekta. O Sovietai tuo tarpu mė- 
gina tartis su Europos atskirom 
valstybėm, nenorėdami jungti
nės Europos. Toliausiai tose 
derybose nuėjo Vdkietija, paau- 
kodama gyvybinius yakarų Ber
lyno reikalus.

5. Vidurinių rytų gaisras: ne
gesinamas išsiplėtė

Kiek atoslūgis yra trapus, ne
nuoširdus, amerikiečiai turėjo 

(nukelta į 2 psl.)

BrooHyno vyskupas Francis Mugavero" gruodžio 11 lankėsi 
Maspetho lietuvių parapijoje. Čia jį matome su parapijos 
kunigais, kairėje klebonas kun. Pranas Bulovas, dešinėje 
vikaras kun. Jonas Pakalniškis.

mente teiraujantis apie Kudirką 
ir prašant, kad, žmogiškumo var
dan, jam botų sušvelninta netei
sėta bausmė, Sovietai atsakyda- ■ 
vo, kad jis yra jų pilietis, nu
baustas pagal jų įstatymus, kad 
visa tai yra Sovietų vidaus rei
kalas, ir šiuo klausimu jų. ne
norima toliau kalbėtis. Kiek bu
vo tokių bandymų su Sovietais 
kalbėtis, jie visi nedavė jokių 
vaisių, ir paskutiniuoju metu
Valstybės departamentas . nu
stojo šį reikalą kelti. Todėl Al- 

, gimantas P. Gurėčkas, JAV LB 
krašto valdybos ryšininkas- prie 
Valstybės departamento, gruo
džio 14 painformavo Pabaltijo 
valstybių skyriaus vedėją Vals
tybės departamente Edvvard 
Hurwitz apie naujai atrastą fak
tą, kad Simo Kudirkos motina 
yra JAV gimusi šio krašto pilie
tė ir kad tuo pačiu jos sūnus 
gali turėti teisę į Amerikos pilie
tybę.

Gruodžio 17 JAV LB delegaci
ja, Algimantas Gureckas, Graži
na Paeglė -ir Daiva Kezienė, 
“Citizens for Simas Kudirka” 
organizacijos pirmininkė, lan
kėsi VVashingtone Kudirkos 
pilietybės išsiaiškinimo reikalu. 
Delegacijos susitikta su Donald 
Benn, Atstovų Rūmų teisių ko
miteto patarėju. Benn nuomone, 
Kudirkos motina grįžimu Lietu
von pilietybės nepraradusi.

Delegacijai lankantis Imi
gracijos tarnyboje (Immigration 
and Naturalization Service), su
sitikta su komisijonieriaus pa
dėjėju David Ilchert. Jo pareiš
kimu, yra pagrindo manyti, kad 
Simas Kudirka, nors ir gimęs 
Lietuvoje, gali turėti teisę į JAV 
pilietybę. Kudirkos šiuometinis 
šios teisės nežinojimas jos nepa
naikina. Tuo pačiu pilietybės į- 
rodymas negarantuoja Kudirkai 
paleidimo iš kalėjimo, neš So
vietai ne kartą yra suėmę ir ka
linę Amerikos piliečius. Paaiš
kinta, kad Valstybės departa
mentas bus sprendžiamoji įstai
ga Kudirkos pilietybei galutinai 
nustatyti. \ . ■■

Siekiant užtikrinti JAV Kong
rese paramą kontaktuose Simo 
Kudirkos pilietybės klausimu su 
Valstybės departamento parei
gūnais, LB delegatai apsilankė 
kongresmanų Eilberg, Hays, 
Addabo ir Hanrahan bei senato
riaus Jackson įstaigose. Čia ras
tas gyvas susidomėjimas ir paža
dėta įtaigoti Valstybės departa
mentą.

LB Inf.
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t' nebus suderintos su oficialiai

ŠV. RAŠTO IŠLEISTA PO .. .10 EGZ
PARAPIJAI
Vilniau* arkivyskupija

Vilnius. 1972 pabaigoje buvo 
išspausdintas Šy. Raštas — Nau
jasis Testamentas maždaug 
10,000 egzempliorių.-1973 vasa- 
rio mėnesį kunigai galėjo jį pasi
imti iš kurijų. Mažesnių parapi
jų klebonai gavo tik po kelis eg
zempliorius. Didesnėms parapi
joms teko po 10-20 egzemplio
rių. Kalbama, kad vidutiniškai 
parapijai teko po 10 egzemp. 
Du Šv. Rašto egzemp. skiriami

niais armėnų, gruzinų ir kitų 
tautybių sluoksniais.

Tardytojai priekaištavo, kad 
išvykų metu į Rytų Prūsijos 
Sambįjos sritį buvo domimasi ir

|lę turi ftaRtl)? 
ANTANA8 J. «AVKL8KI8 — BąUuvi* advokatas — 8843 Jamalca Avenue,

Vilnią*. 1973 kovo mėn. pa- Weodh*vea, N.T11U1; tel 441-1183, namą TW 74081 (nuo » r. ūd t v.> 
baigoje Vilniuje įvyko Lietuvos *
TSR paminklų apsaugos ir kraš- x ■<

tocyros draugijos IV suvažiavi- 
mas, kuris apibendrino kraštoty-v Kopretosparlgtaamos visose miesto driyse. TeL 2864344. 
rininkų veiklą. Draugijos tary- 1,1 '*■ —
bos pirmininkas V. Uogintas kai- . JOMPH OAMZVA — GRABORIU8, BALBAMUOTOJAS. 3 ■oJifiM 
bėjo, kad “kiekvienas kraštoty- kotrijraūa. 331 Dodtosd Avemm. frrooklyn, N. Y. 11311; BV 64770.

pareigas, dažnai elgdavosi če- 
kistiškai: kunigus koliodavo,. 
bardavo, grasindavo ir t.t Ka
zimieras Tumėnas yra partinis 

; daitkiotojas, ; istorijos mokslų 
kandidatas. 1964 baigęs Mask
vos Visuomeninių mokslų aka
demiją ir jpo to dirbęs LKP CK 
lektorįų-gnipės vadovo - parei
gose, t..- ■ ■

Šis pasikeitimas Lietuvos 
Bažnyčiai nieko gero nežada. K.

parapijos bažnyčiai, du — kiek- nis, tačiau kaip ir Rugienis, vyk-

' ■ cheologinė ekspedicija.
(Kuo domiai KGB, tardydami : Tardpmjeji buvo barami už 
lietuvius): - domėjimąsi senove ir jos ideali-

Viiniūš.” 1973 m; Vilnimis sau- : zavįmą, nes tuo skleidžiamos 
gume buvo tardomi šie lietu- nacionalistinės nuotaikos.
vigĮ. j, , — Kodėl dainuojamos tik

1. Andrašiūnaitė Birutė, inži- lietuviškos dainos? Kodėl dai-
‘ nierė kovo 28- nuojamos partizaniškos dainos?

2. Božytė Marija, Vilniaus uni- Kodėl renkama medžiaga apie
versiteto IV kurso studentė, Ii- partizanų kovas? Kodėl, susitin- 
‘ anistė, kovo 28; ' 11 : kant su . latviais, skleidžiamos

3. Burausk'aitė Birutė, įnžinie- nacionalistinės nuotaikos? Ko-
tmlauMliv 2 dėj bendraujama su Baltarusijos

4? Eigminas ’K^imieras, bai- lietuviais? Jiems vežamos kny- - ..... . -
. L igm m , > , _ erupjąmL. laikraš- mimnkas J. Jarmalavičius.

iJrrnT.TI V-T.. LTSR Ministrų Taryboj, F : 5 _ 
mininko pavaduotoja L. Diržins-. į 
kaitė pageidavo; kad mūsų krhš- Į Į] 
totyrininkai rinktų;' medžiagą f j Į 
apie revoliucinio judėjimo daly- »itama kaina. 
vius ir rūpintųsi komunistinės 8<G MAISTO KRAUTUVt. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
visuomenės žmogaus ugdymu. Woodhaven. N.Y. 11421. 296-2582 arba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
/«.. m-m n-r\ *7 i i 11211. ST .2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestavėmi

• ji (ir pobūviams. Prfetatbhi f naėius' Mfetuviškus skilandžius, sūrius. We take 
Į i aD orders special pri«e for WeddinglB and Parties. Home-made Bologna.

' ■ n..,.--—' I- | l.t r 'Į‘1'1 i .
MBAMINIO VARPO KEPYKLA — 8flver B«ll Rakiną Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalią ir Albertas RaABūnaas, sav. — 4344 Junction BlvdL, Corona, Queena, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5136.

.

vienam kunigui, b likusius kle- dys Bažnyčios griovimo darbą, 
bonas turi teisę išdalinti savo 

-nuožiūra' aktyvesniems katali
kams. Vienam katalikai viduti
niškai tenka Šv. Rašto vienas la-

paminklų naikinimas, ”” degina
mos žvakelės ant piliakalnių.

Saugumiečius domino Liau
dies Dainos Klubas Vilniaus 
profsąjungų rūmuose, prieš 2 
metus išvaikytas Vilniaus uni- 

Tumėnas, atrodo, bus taktiškos- versiteto studentų Romuvos Įdu
bas, vasaros ekspedicijos, Rasos 
šventė Kernavėje, šventosios ar-

Pasakojama, kad, spausdinant 
“Vaizdo>* spaustuvėje Šv. Raštą, 
darbininkų kolektyvas buvo pa
rinktas tik ii'partiečių? Nepai- 
sant jų “ištikimybės” valdžiai,' _____ ___ _ _____
nemažas skaičius ' Šv. Rašto iš ' tuanistė, kovo 28; 
spaustuvės dingo. ' r s_ _____ f-- ”

Pasirddžiūs Šv. Raštui, kai ku- rė, balandžio 2^ 
rie Vilniaus ateistai, apsimetę' f _ 
katalikais, bandė įš klebpnų gęą yliaus universitetą, lietu- 
nupirkti Šv. Raštą, kati kuo mą->, vių kalbos - špeciąlisfas, baląnr 
žiau jo patektų tikintiesiems. ' džip 6- j ‘ ‘ ‘ i

Yięųi. kataliku :Šy; .Raštu? 5- Eiipajtyt-ė;, Elena, ^aipusi 
džiaugėsi, kiti kritikavo vertimą,: vokiečių kalbą, kovo 27;
o treti sakė: “Laimėta už vieną Jakučionytė Rėdą, kovo 28, 
rublį, o pralaimėtą už dešimtį”., inžinierė;
Juk ;tpks rnpžasį $v. Raš.to tim-) i "“n .
žasiprąiftiųės naudos beveik ne-, konservatoriją; _ < . -
duos, o tarybinė valdžia juo pa
sinaudos savo propagandai — 
žiūrėkite, kokia spaudos laisvė 
Tary bų Lietuvoje!

Labai daug (tikslių žinių ne
turime) Šv. Rašto egzempliorių 
pasiėmė Partijos Centro Komite
tas. Daug Šv. Rašto knygų pro- 
pagąųdo^ ^jcslais. pasiųsta įį už^ 
sienį lietuviąips, aukštiems Ka-. 
talijų^ažnyčio^afs^ąvamsfy kt. (

(Vysk. Krikščiūno propaganda):
J. E. vysk. R. Krikščiūnas, kal

bėdamas” Lietuvos kultūrinių ry
šių su užsienio lietuviais komi
teto ataskaitiniame-rinkiminia- 
me plenume, .pasakojo, kad “iar

I •!_ V-A' • T *• _ V ? * t _ 1 ‘ *2

reikalingas religines knygas . ..
Štai, dar spaustuvės dažais te- kos aspirantas, kovo 27; 
bekvepia labai reikšmingas lei
dinys — “Šventojo Rašto Nau
jasis Testamentas.” Vyskupo 
kalba sukėlė katalikų reakciją 
— “Mes neturime jokių religi
nių knygų.” Šit kodėl atsirado 
Lietuvos, katalikų pareiškimas 
Religijų reikalų tarybos įgalioti-. . 
niui K. Tumėnui.

Iš įvairių Lietuvos kampelių 
į knygyną “Knyga-paštu” pasi
pylė daugybė prašymų: “Atsiųs
kite Šv. Raštą”. Deja, visiems at- . 
sakymas buvo neigiamas.

marksistine-leninistine metodo- įgįnągt 
logija, klasiniais kriterijais”, kad Į ........
“būtina kovoti prieš pasitaikan- RADIJO IR TKLĘVIZUOaAPAl
čias senovės idealizavimo ten- “ - - ‘ *—
dencijas” ir “nacionalizmo pasi
reiškimus.” Ypač didelį dėmesį - 
būtina skirti darbo, revoliucinio 
ir partizaninio judėjimo, tarybi- notėtų įsigyti lietuvilkų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreipti: 
nės armijos kovų šlovės pamink- i D-bintoko administraciją, 341 Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 11307 
lų apsaugai, globai ir populiari- ■■■ » . , ' . ■■■■ ■ .......................

•- ■ ■--- - — • - -----■ - • -V . - '•> i 'J . • ■ • » J- • 1 . v * • .

mmui. WYU8 FUNSRAL HOMK, MUM YMutra, Jr. iaUntMiią nlnlrtnrtagL Iii
- Rinkdami ne visapusišką W

kraštotyrinę medžiagą, o tik tą, J «« i *-”
kuri dvelkia senove, mes norcąn _____ _  . ____ _

.___ _. J7AITKU8 FUNKRAL HOME. Notąry Puldlc. 197 W«bstor Avė. OmbMūm
nenorom nusigręžtam nuo pačių Pranas ^atetme, laidotuvių dtrektoriua ir balaamnotojas. Modamiika 

------ ----- ----------------------- .kopija, šermoniina dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR64434.

4tlMOa Ir JUOZO. BRUžy siuntinių Įstaiga atlieka visus patsroaviinu* su> 
Barant siuntinius ir.ųlsakapt kitas doyan** j Lietuvą. Dtdelta prekių pssl< 
rinkimas. Sąžiningas Ir greitas pgtarnavimks — 9448 Janalca Avenue, 
WCodhaven. N.Y. U42L Telef. 44I-47U k IH ....

jjta Jtetuvh*. Naują aparatą neparduodam. Kreiptis teL 8474887. Adresas: 
Ifc Jos Karias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11337 (3.Mokai nuo 
UToodtaven Bhrd.).

gos, 
či pjTirr 

iw
telyti lię-

aktualiausių gyveriimo proble
mų ... Kraštotyrininkų pirma
eilis uždavinys ir yra užfiksuo
ti visa tai, kuo šiandien gyvena 
darbo žmonės, ką jiems davė ta
rybų valdžia, — kalbėjo draugi
jos Vilniaus miesto skyriaus pir-

7Jakučiūnąs Zenonas, baigęs | Mf

8. Janulevičiūtė Veronika, Sose ir 
Jaunimo teatro etnografinio 
ansamblio dalyvė, kovo 28;

9. Jasiukaitytė-Ašmontienė 
Virginija, studentė lituanistė;

10. Juška Alfonsas, biofizikas, 
kovo 27-28;

11. Kaneyičiūtė Donata, ma
tematikė, balandžio ,3; ) 
• 12!. Katikė’nas! Danas, “Vakari
nių' I^aujiehų* korėšpondentas, 
balandžio 4;

, 13. Labanauskas Kęstutis, Pa
minklų restauravimo , instituto 
darbitotojasj kovo 28: '5;: ’

14. Matulis Rimas, baigęs ang
lų kalbą, kovo 28:
;15." Mišiiiš ’Kazimieras, inži- 

talikaiLietuvoje., leidžią.' sau , nieriuš,lcovo ’27;
_ !••• 16. Norvaišas Egidijus, fizi-

17. Petrauskas Algimantas, in
žinierius, kovo 28:

18. Povilaitytė Teresė, baigusi 
lietuvių kalbą, kovo 28; x

19. Ramonas Alfonsas, fizikas- 
matematikas, kovo 27;

, 20. Simokaitis Albinas, sane- 
pid. stoties instruktorius;.

21. Štankavičius Edma, stu
dentas žurnalistas;

22. Trinkūnas Jonas, istorijos- 
filosofijos aspirantas, kovo 28;

23. Vanagaitė Zita, architektė, 
balandžio 3.

JeTi

būdų į kraštotyrininkų renginius 
pritraukiama tiek daug jaunimo.

’ jįsakė pasirašyti, 
yhusiąs jokiose suei- 
’ neorganizuosiąs, jei

1973 METAI
(atkeltaiš 1 psl.)

(Tiesa, 1973. III. 27) > 
(Bus daugiau)

niai. Vienas, prezidento konflik
tas su Kongresu ir teismu dėl 
valdžios. Opozicinis Kongresas 
ėmė rodyti savo valdžią tirda
mas buvusių rinkimų malversa- 
cijas, įvykdytas tų, kuriuos pre
zidentas ^sutelkė Baltuosiuose 
Rūi^o^e'friurięjprezidentą ati
tvėrė nuo Kongreso ir visuome
nės. Jau kovo mėn. buvo nuteis
ti pirmi šeši dėl įsilaužimo į 
demokratų būstinę. Gegužės 
mėn. pradėjo veikti šen. Ervin 
komitetas, tirdamas nelegalius 
veiksmus, nelegaliai paimtus ar 
išreikalautus pinigus. Preziden
tas, gindamas savo nedalyvavimą . 
tose aferose, turėjo palaipsniui 
kapituliuoti, jau gegužės mėn. 
atleisdamas štabą, o spalio 10

progą įsitikinti per Arabų-Izrae- 
lio karą, prasidėjusį spalio 6 po 
visų metų teroristinių aktų — 
tiek iš arabų, tiek iš Izraelio pup
sės. Karo metu Sovietai sustato 
dė savo parašiutininkų siuntimą 

,į Egiptą tik tada, kai Nixpnas 
aliarmavo Ameriką kariniu* 
dalinius. •

Išaiškėjo ir kita atoslūgio tię* 
sa: kai Amerika savo įtakų sfę- 
rą siaurino, Sovietai savo įtaką 
stengėsi išplėsti — pro Iraką. 
Afganistaną, Indiją išsiveržti j 
Indijos vandenyną ir iš ten kont
roliuoti Persijos įlanką bei jos 
naftą. Atoslūgis ir taika teįmano- 
ma palaikyti tik tokia pat karine 
jėga.

Šiuo metu Amerika siekia tai
kos vid. rytuose. Tačiau ir taika pasitraukė ir viceprezidentas 
nevienodai suprantama. Nixo- Agnew. 
nas kalbėjo apie ‘‘taiką su gar
be”, Paulius VI — apie “taiką

Woodh*vm N.Y. ,U4U; VI 7-4477 ,
dynias, Mutual

MOVED TO LAROER QŲARTERS — KORDOL FABRIC8 by —' 
*UPERIOR PIECE GOOO8 CORP. 194 ORCHARD ST. New Yorfc, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medtiagos jūsų artimiesiems — impflp 
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėim 
Taip pat žilkiMs maiiytoe, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros 1 
šalikai — geriausios rūšies pigiąųštomis kalhomia Specialus patornsvtriUM 
paruošiant pakistus į Europą. .Užeikite ir. jsttikjnsite! v ; ii < • ’? i.

LIETUVIŠKOS MUZIKOS PLOKŠTELES, knygos, sveikinimų 
atvirukai, vėliavėlės, drožiniai, automobiliam lipinukai, suveny
rai gaunami Darbininko administracijoj (tel. GL 2-2923)- ir ' 

į. ALICE’S Florist Shop, 107-04 Tarnaicp Avę,, Richmond HįiU. N. . Y. 11418. TA 84^-9527. K^autiififeitidinr? dienas savaiUfp

Lietuviikam rajone —

oaūoooooocooūooooeėooocooooūoaae

(Ar Tumėnas skirsis nuo Ru
gienio):

Vilnius. 1973 vasario mėn. Re
ligijų reikalų tarybos įgaliotinį 
J. Rugienį pakeitė K. Tumėnas.

J. Rugienis, ilgametis MGB 
darbuotojas, eidamas įgaliotinio

Saugumiečiai klausinėjo apie 
išvykas į Uralą ir Sibirą. Kodėl 
jų metu bendrauta su lietuviais 
tremtiniais, aplankyti buvę lage
riai. Kaltino, kad išvykų į Kau
kazą metu buvę bandoma už
megzti ryšius su nacionalisti-

Nauju viceprezidentu buvo iš- 
su teisingumu”. Teroro aktai iš- rinktas Gerald Ford labiausiai 
virto viduriniuose rytuose karo dėl to, kad į jį buvo žiūrima 
gaisru tik dėl to, kad Amerika i Nfr. Clean — garbingą 
nedarė pastangų vykdyti čia tai
kos su teisingumu. O to teisin
gumo nebuvo parodyta išvietin- 
tiem arabam.

6. Watergate potvynis: pa
laužtas pasitikėjimas institu
cijom

Užsienio problemų sprendi
mą sunkino du vidaus veiks-

Vlado Jakubėno korinių koncerte Chicagoje. Nuotr. Z. Degučio

žmogų, nesuteptą nelegaliais 
veiksmais, nelegaliais pinigais. 
Prezidento veiksmai, pavėlinta 
kapituliacija, pakirto pasitikėji
mą juo iš 68 proc. sausio mėn. 
iki 31 proc. gruodžio mėn. Ko

vos prieš prezidentą rezultatas 
didesnis, nei jo priešininkai lau-. 
kė: Amerikos visuomenė ėmė 
nebepasitikėti apskritai valdžios 
institucijom. Ieškodama garbin
go žmogaus, jis atsiduria padėty
je graikų išminčiaus, .kuris die
nos metu vaikščiojo po minią 
su žiburiu, ieškodamas Žmo
gaus.

Antras reiškinys, nuvylęs me
tų pradžios lūkesčius — dole
rio krizė, kainų Idlimas jau nuo 
pat kovo mėn. O naftos stoka 
metų gale privertė skelbti naują 
Amerikos gyvenimo šūkį — savo 
gyvenimą suprastinti, atsisakyti 
nuo prabanginio standarto.

Kitokį įspūdį paliko Amerikos 
visuomenės žmogus. Labiau tei
giamą įspūdį paliko apačios nei 
viršūnės: parodė kantrybės sun
kesnėse sąlygose, parodė susi- 
prastinimo; Amerikos jaunimas 
ir juodieji amerikiečiai parodė 
daugiau sąmoningumo, atsisaky
dami nuo riaušių ir pasitikėdami 
daugiau savo pozityvia veikla. 
Amerikos technologija pasirodė 
didžiausioje aukštumoje, įgalin
dama išgyventi astronautus 59 
dienas erdvėje.

Amerikos šaknys pasirodė 
sveikos.

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-Oį Jamaiea Avę. Riehmond HiU, N. Y.

----------Gėlė* įvairiom progom-----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečiu* 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 845-5454 -9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.

-------------  —-— ...<•..........-1.

' Lietuviško stiliaus paMtfriklr"’ 
sukuriami ir veltui pristato-

'■mi į visas kapines New York,- ■ 
. New jersey^ ir. Conpecticut

■ valstijose s,. - - <■ i

Fasolino
T JUMASŽfe* j imo ♦ im_*

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres,
2129 Knapp St., Brookl/n, N.Y. 11229 — Tai 799-3300

• Paskutinės informacijos apie taniausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų meta

keHenlų reikalueee: 
LĖKTUVAI 

. VIENBUČIAI
LAIVAI (Grotose)
.AUTOBUSAIS Idealą vietą 
lankvnpa 
TRAUKINIAI

JAUN1MUI 
•ŪMOMS
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Brooldyn,N. Y. 11207

EdĮtate! Office 887-1352 Rusinus Office 887-1351

TH E WO R K E R by FRANCISCAN FATHERS

Einu ii*k> 1913 nu-tii
1931 sujungė AMERIKĄ. l.DS orga.u, D/RBlSlNKĄ ir LIET. ŽINIAS

Vladas Mingėla Šiais metais 
mini savo kūrybinio darbo 50 
metų žurnalistinę sukaktį. Jis 
yra vienas tų žurnalistų, kuriam
gyvenimas reiškia kūrybą, o kū
ryba — gyvenimą, kaip tai rodo 
šie pagrindiniai jo asmenybės

< pavyzdžiai.

SUKAKTUVININKAS 
VLADAS MINGĖLA
Tėv. Tomas Žiūraitis, O.P. Vladas užtektinai rado laimės 

laisvoj Lietuvoj.

Prenumeratos kaina $8.00 — Subscription per year $8.00
Laikrašti tvarko REDAKCINĖ KOMISIJA

Straipsnius ir lunrcspundencijas redakcija taisą savo nuožiOra. Nenaudoti straipsniai saugomi 
i' ma/inami autoriams prašant. Pavarde pasiraSvt stvaipvuiai nehOtmai Kreitkia redakcijos 
nuua «my. skelbimu turinį ir kalkę redak. i:.. ... atsako.

J, KAJECKO, LIETUVOS 
ATSTOVO, SVEIKINIMAS 

JAV LIETUVIAMS 
ŠVENČIU PROGA

Didžio vargo mokykloj
Vlado tėvai Stasys ir Anelė 

Mingėlai buvo priversti išsikelti 
iš caro pavergtosios Lietuvos į 
Ukrainą, Černigovo guberniją, 
dar prieš pirmąjį pasaulinį karą. 
Apsigyveno Snovsko mieste. 
Čia Vladas ir gimė 1905 spa
lio 19. Visa Mingėlų šeima 
Lietuvon grįžo 1912. įsikūrė sa
vo tėviškėj — Radviliškio mies
te.

Kilus pirmajam pasauliniam 
karui, Vladas su tėvais, broliu ir 
dviem seserim išvyko Rusijos

Jūs, broliai ir sesės Lietuvoje, r gilumon. Karo sūkuriuose, 1917, 
galite tikrai didžiuotis savo ne- Vladas neteko tėvelio. Gyveni- 
paliaunama ir sėkminga kova su mas Rusijoj pasidarė visiškai ne- 
rusų okupantu. Jūs puikiai žinot, pakenčiamas, siaučiant revoliu- 
kaip ir mes, kad jum neleidžia- cijai ir badui. Našlė motina su

Šia proga mūsų mintys pir
miausia skrenda į tolimą Sibirą, 
nešdamos jum, ten ištremtie
siem, nuoširdžius mūsų linkėji
mus sveikatos ir ištvermės.

Giliai nuoširdžiai sveikinu 
visus geros valios lietuvius Ka
lėdų švenčių ir Naujųjų 1974 
Metų proga.

Reikšdamas visiems gilią ma šv?sti ne dėl keturiais vaikais pagaliau gavo
padėką už kilnią veiklą bei au
kas Lietuvos bylai, kartu labai 
nuoširdžiai visiems dėkoju už 
man pareikštus sveikinimus bei 
linkėjimus Šv. Kalėdų ir Naujų
jų 1974 Metų ’proga. Linkiu vi? 
siems malonių Kalėdų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų ;. 
bei sėkmės tiek asmeniniame 
gyvenime; tiek veikloje Lietu- t? -- *.
vos labui ■ • ' '.: • Laisvojo pasauhohetuviu

‘ :............... kviečiame ryžtingiau jungtis ,
Lietuvos laisvinimo darbą.

Nors praeitieji metai neatneš 
didesnių laimėjimų,; bet tai ne 
reiškia, kad nustojome viltie; 

" ateičiai ir turime nustoti savi 
tikslo siekę bei uždavinius vyk 
dę. Apvaizda padeda tik tiem 
kas kovoja už savo teises ir lais 
vę. Todėl ateitis mūsų neapvils.

Žengdami į Naujuosius Metui 
pasirinktu keliu, drauge žen 
giame į tautos laisvę- ir ne 
priklausomybę. • - - ’ - - - ;x-

*•' ’ VyriaUsiaš LiėtUVOs 
Išlaisvinimo Komitetas

to, kad tai ešą religiniai prieta- (iš bolševikų) leidimą grįžti Lie- 
rai, bet svarbiausia dėl to, kad tuvon. Grįžo į Radviliškį 1917, 
Kalėdų apeigos; papročiai ir tra- rudens lapam krintant. Bado
dicijos yra nuos<seno artimai neišvengta ir čia...
susiję su lietuvių tautosaka, lie- Radviliškio lietuvių progim- 
tuvių tautine sąmone," pačia' nazijoj baigęs tris klases, Vladas 
lietuvių tauta. : ‘‘\'

Linkime:jum ateityje laisva 
šias šventės švęsti, jomis džiauj 
tis ir stiprinti savo dvasines #

blogą tarnybą taikos teisme: 
buvo raštininku. O jau 1921-23 
dirbo miškų eksplotacijos įstai
goj raštininku, dešimtininku ir 
darbų užvaizdu.

Bet štai įr vėl didis skausmas 
ir vargas ištiko Mingėlus. 1924 
Vladas su broliuku ir dviem se
sutėm neteko savo motinos. 
Vėžys pakirto ją visai dar jauną. 
Atsirado pasišventusių gerada
rių. Jie pasiėmė globoti jau
nesnę Vlado sesutę, neužmirš
dami ir likusių našlaičių. Vladas, 
18 metų jaunuolis, gal tam tikrų 
patarėjų paskatintas, išvyko 
Prancūzijon lyg ir laimės paieš
koti ... Čia jis 
žies rūdos kasyk 
nuošė, Audun-le-Tiche srityje. 
Tą rūdą kasė apie vienerius 
metus (1924-25): giliai pože
miuose, dažniausiai kruvinomis 
rankomis, tartum visų užmirštas 
ir niekam nereikalingas išei
vis. ..

ties ir kitų mūsų laikraščių bei 
žurnalų. Daugiausia rašė tauti
niais, kultūriniais ir mokslo po- 
puliarizacijos klausimais.

1944 “apleido” Lietuvą, pasi
traukdamas Vokietijon; 1945- 
47 Nuembergo ir Ansbacho 
tremtinių stovyklose redagavo ir

J. Rajeckas, 
Lietuvos atstovas

Washingtonas, 1973.XII.18 d.

VOKAS SVEIKINA

MMI Ir Bran«Qa UetuvIaU

Sįveiki sulaukę;Šventų Kalė-, 
dų! Tebūna Jūsų širdyse ši die
na meilės, geros’ valios’ ir vilties 7 ' 
šventė. , ,

SVEIKINA JAV LB KRAŠTO VALDYBA

Žmonijos Išganytojo gimimo šventėje ir Naujųjų 
Metų aušroje gražiausio sveikinimo bei nuoširdžiausio 
linkėjimo žodį betariant, norisi išreikšti viltį, kad Ameri
kos lietuviai su didesniu pareigingumu įsijungs į pagrin
dinius Lietuvių Bendruomenės uždavinius: Lietuvo lais
vės siekimą ir tautinės gyvybės išlaikymą.

Tikėkime gimusio Kristaus Kūdikėlio palaima mūsų 
darbams Naujuose Metuose.

Jungtinių Amerikos Valstybių 
Lietuvių Bendruomenės 

Krašto Valdyba

IŠ MANO ATSIMINIMŲ
PETRAS JOČYS

6

Utena — mielas ir man gerai 
žinomas kraštas iš kovų su bol
ševikais laikų. Ir rytų aukštai
čiai, kaip ir dzūkai, yra malo
nūs. Atsimenu, vykstant kovoms 
su bolševikais, teko man būti 
Leliūnuose ir po pamaldų kal
bėti žmonėms. Po mano kalbos 
■bažnytinis choras, vargonininko 
vadovaujamas, sugiedojo Lietu
vos himną, o mažos mergytės 
įteikė man gėlių.

Mano paskyrimui į Uteną tei
sėju — tvarkytoju buvo priešin
gas apskrities viršininkas J. Mo
tiejūnas-Valevičius. Jis norėjo, 
kad į šią vietą būtų paskirtas 
Utenos apylinkės antrasis teisė
jas Bielskus. Mane gi palaikė 
Panevėžio apygardos teismo 
prokuroras, ir Valevičiaus noras 
nebuvo patenkintas.

Perėmęs iš buvusio teisėjo 
Juškio įstaigą, radau daug neiš
spręstų baudžiamųjų dėl mušty
nių bylų, kurios buvo iš metų į 
metus atidėliojamos.

Kaip Alytuje, taip ir Utenoje 
vartojau tas pačias bausmes už 
muštynes. Vienerius metus pa
vartojus šias griežtas bausmes.

Mokslo ir kūrybos keliais
Išėjęs tokią didžio vargo mo

kyklą, Vladas Mingėla, jau suau
gęs, dirbo ir mokėsi Lietuvoj,, 
daugiausia Kaune. Ištarnavo 7-----------------------------------o_.—
apie 15 metų Lietuvos kariuo- leido Tremtinių Balsą ir Žinių 
menėj. 1936 labai sėkminga Biuletenį, Buvo uolus Žiburių, 
baigė specialų kursą, švietimo 
ministerijos skirtą 
bibliotekų vedėjam, 
skirtas Kauno karo 
bibliotekos vedėju, kuriuo iš
buvo virš 14 metų. O tąja bib
lioteka naudojosi apie 470 kari
ninkų, ; daugiausia einančių 
aukštuosius mokslus.

Vladas, mėgstąs daug skaityti, 
labai pamėgo ir darbą. O biblio
tekos vedėjo darbas nėra leng
vas. Juo labiau, kad ta biblio
teka labai sparčiai augo tiek 
Įmygu kiekybe, tiek jų kokybe iš 
įvairių mokslo sričių ir įvairio
mis kalbomis. Ir vis dėlto jis 
užtektinai rasdavo laiko dirb- 

" - * j ti ne tik bibliotekoj, bet ir lan- 
kyti suaugusiųjų gimnaziją. Bai
gęs gimnaziją, įstojo į Vytauto gal dar kitaip.

paruošti 
Buvo pa- 
technikos

eko į gele- 
Metzo rajo-

Sukaktuvininkas Vladas Mingėla

Mūsų Kelio ir Vilties bendradar
bis. Pavyzdingas spaudos pla
tintojas.

-1947 atvyko su šeima į JAV. 
Bendradarbiauja Drauge, Darbi
ninke, Dirvoj, Tėviškės Žibu
riuose, Kary, Kristaus Karaliaus 
Laive, Naujojoj Vilty, Lietuvių . 
Dienose, Eglutėj, Garse ir kitur. 
Pagrindinės straipsnių temos: 
proginiai rašiniai iš mūsų ir ki
tataučių gyvenimo, asmenybių 
aprašymai, populiaraus pobū
džio straipsniai iš gamtamokslio, 
religijos, meno, psichologijos, 
politikos, lingvistikos ir tt. Mė
gėjas pasirašinėti slapyvardžiais 
ir inicialais, pvz. N ori mantas 
Daujotas, V. Saurimas, Vyt Ty- 
liūs, V. Tylonis, V.M., VL^m. ir

Vladas Mingėla yra KUN. 
ANTANO MILUKO monografi
jos autorius. Tai labai vertinga 
knyga ne vien gausia ir auten
tiška medžiaga apie pasišventu
sį kunigą bei didį patriotą, bet ir 
teisinga, įžvalgia tos medžiagos 
interpretacija. Išleista 1962, pui
kiai pateikta, didelio formato, 
1000 egz., išplatinta 1973. Šią 
knygą įsigijo S. Amerikos, Ang
lijos, Ispanijos, Italijos ir kitų 
kraštų žymiausios bibliotekos. 
Nors buvo sudarytas garbės 
komitetas tai knygai išleisti, 
bet visa jos išleidimo ir išplati
nimo našta teko pačiam auto
riui ir jo uoliausiai bendradar
bei — jo žmonai Lidijai.
Žurnalistų organizacijos veikloj

1946 Hanau tremtinių stovyk
loj Vokietijoj buvo atkurta Lietu-

Didžiojo universitetą studijuoti 
politinės ekonomijos^ Kurį laiką 
pasitraukęs iš universiteto, poli
tinių ir socialinių mokslų insti
tute studijavo administraciją.

Nors Vladas ir labai daug lai
ko pašventė akademinėm studi
jom, tačiau jų nebaigė. Antrasis 
pasaulinis karas suardė viską, 
išskiriant tai, kuo jis tapo: 
kvalifikuotu bibliotekininku ir 
žinomu žurnalistu.

Žurnalistikos baruose
Vlado Mingėlos patys pirmieji 

kūrybiniai bandymai — Medžio 
verksmas — yra daugiau bele
tristinio pobūdžio bandymai, 
pasirodę 1923 Ryto dienrašty. 
Dabar laukiam jo naujos pasa
kojimų knygos, pavadintos Me
dinis Dievas; ji turėtų greit pa
sirodyti. . .. . -------------------------- •-------------

Vladas labiausiai yra žinomas , vos Žurnalistų Sąjunga, Vladui 
kaip žurnalistas. 1924-25 m. iš 
Prancūzijos rašė reportažus Ka
riui, Rytui ir Šiauliečiui, vaiz
džiai nušviesdamas savo ir kitų 
darbininkų nedalią tose geležies 
rūdos kasyklose. “Kodėl tu turi 
būti išeiviu, jeigu tau priklauso 
visa laisva Lietuva? Nepadary
kite tos klaidos, kurią aš pa
dariau”. Taip jis tada rašė, įspė
damas ypač mūsų jaunimą.

1926-40 buvo nuolatiniu 
bendradarbiu Kario, Kardo,' 
Trimito, Skautų Aido, Mūsų Ži
nyno, Ryto, XX Amžiaus, Židi
nio, Naujosios Romuvos, Atei-

Mingėlai aktyviai dalyvaujant.
1962 lietuvių kultūros kongre

sas, sušauktas Chicagoj, pavedė 
A. Gihtneriui ir Vladui Mingė
lai “pažadinti iš miego” Lie-- 
tuvių Žurnalistų Sąjungos val
dybą. Jie puikiai atliko “žadin
tuvų” pareigas.

1962 Vlado iniciatyva įsteigtas 
LŽS skyrius Detroite, suteikęs 
daug paskatos atsirasti ir kitiem 
LŽS skyriam mūsų kolonijose.

1963 išrenkama LŽS Los An
geles skyriaus organizacinė 
komisija, Vladui ryžtingai vei
kiant kartu su vietiniais žurna
listais. Jis buvo ir tebėra LŽS

po antrų metų šių bylų skaičius 
200 sumažėjo. Žmonės tai palai
kė naujų įstatymų dėl muštynių 

* įvedimu.

Tarp kaimynų muštynių bylo
se taikiau lengvas bausmes, 
bet kada nesibaigdavo tos bylos 
ir dar susikivirčijusios pusės 
apeliuodavo į apygardos teismą, 
tai ir šioms byloms pritaikiau sa
vo receptą. Tokias bylas skirda
vau viename posėdyje spręsti. 
Abiem pusėm skirdavau dides
nes lygias bausmes — kardomą
ją priemonę — piniginį užstatą 
tokį, kad negalėtų sumokėti. Į 
teismo salę iškviesdavau polici
ninką, kad kaltininkus nuvestų į 
kalėjimą. Ir tik .ada atsirasdavo 
abiejose pusėse noras susitaiky
ti. Po to buvo surašoma taikos 
sutartis, atšaukiant nusiųstas 
apygardos teismui apeliacijas. 
Kaimynai susitaikydavo ir dau
giau jau nebepasirodydavo teis
me. Tokie pavyzdžiai paveikė ir 

.kitus gyventojus.

Būdamas Utenos apylinkės 
teisėju, lankydavausi su paskai
tomis ir provincijoje. Utenoje 
skaičiau paskaitą Vasario 16-tą,

Motinos dieną, Tautos šventė
je — rugsėjo 8-tą.

Nepatikau apskrities virši
ninkui Valevičiui, kuris skųsda
vo mane teisingumo ministeriui. 
Ministėris į jo skundus atsaky
davo: “Turite gerą teisėją”. Mat, 
Valevičius norėjo, kad teismas 
bylas spręstų pagal jo norą.

-o-
Kartą buvau nuvykęs su įsi- 

senėjūsio valdymo byla į Tau
ragnus, į Prano Gineičio ūkį, 
kur buvau maloniai priimtas. 
Ta proga teko išsikalbėti su Pra
nu Gineičiu apie nesantaiką 
Utenoje tarp katalikų ir tauti
ninkų. Pranas Gineitis, buvęs 
gimnazijos mokytojas, man pa
pasakojo, kad iš kun. J. Asmi- 
navičiausjis girdėjęs, jog katali
kai norį gerų santykių su tauti
ninkais, bet Valevičius ir dr. P. 
Svilas nenorį.

Apsilankiau pas kun. J. Asmi- 
navičių ir papasakojau jam mano 
pasikalbėjimą su Pran Ginei
čiu. Kun. J. Asminavičius man 
pasakė, kad jis sutiktų ir po stalu 
palįsti, kad tik būtų užmegzti 
žmoniški santykiai su tautininkų 
vadais — J. Valevičium ir dr. P. 
Svilti.

Tada pranešiau apie ma
no pasikalbėjimą su kun. Asmi- 
navičium Valevičiui irdr. P. Svi- 
lui ir kviečiau juos į vienybę. 
Valevičius ir dr. P. Svilas man 
tnimpai atsakė: “Ne”.

-o-

1939 metų rugsėjo 8-tąją — 
Tautos šventėje — buvau pa

kviestas pakalbėti Utenos visuo
menei Šaulių namų salėje. Žmo
nių prisirinko pilna salė. Tuo 
pačiu laiku katalikai rinkosi į 
parapijos salę.

Galvojau ir svyravau, ar liesti 
tą dieną tokių katalikų su tau
tininkais santykių žaizdą. Paga
liau nusprendžiau paliesti.

Pradėjau kalbėti nuo graikų 
olimpinių žaidimų šventės, į ku
rią vykdami, graikai atsisakyda
vo nuo savo pykčių, nesantai
kos. Gi mes šioje šventėje ne
same vieningi. Vieni esam šio
je salėje, kiti kitoje atskirti. Kas 
dėl to viso kaltas? Ėmiau cituo
ti Petro Skargos pamokslo žo
džius: “Puikus, išdidus, savi
meilis nežino, kad užeis priešas 
ir išsivarys visus, kaip avi
nus .. .” Salėje pasigirdo griaus
mingi plojimai. Nuėjus man nuo 
scenos, Valevičiaus žmona man 
pasakė: “Ir mano driedūnei 
užvažiavot”. Aš jai atsakiau, kad 
pavardžių neminėjau. Valevi
čiaus tuo laiku nebuvo, jis buvo 
išvykęs į kariuomenės pratimus.

Taip kalbėti ryžaus, nujaus
damas artėjančią pasaulinę aud
rą, kuri palies ir mūsų tėvynę.

-o-
1940 metų Vasario 16-jai 

kviesti mane kalbėti Valevičius 
buvo priešingas. Buvo pakvies
tas gimnazijos mokytojas, kuris 
savo kalboje nuėjo mano pėdo
mis. Aš tą dieną kalbėjau Kuktiš
kėse.

Vokiečių okupacijos metu Va

levičius buvo atvykęs pas mane 
draugiškai pasikalbėti.

-o-
1940 metų liepos mėnesio iš 

11 į 12 d. naktį buvau komu
nistų suimtas ir uždarytas Ute
nos kalėjime. Tų pačių metų ru
denį iš Utenos kalėjimo perkėlė 
mane į Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimą. Daug teko tame kalėji
me pergyventi tardymų, grasini
mų, bet fizinio smurto nepaty
riau. Tardymų byloje jokių kal
tinimų nebuvo primesta.

Paskutinėmis birželio mėne
sio dienomis, prieš karą, buvo 
skubiai užpildomi įvairūs blan
kai. Supratom, kad tai ruošiama 
ištremti.

Prasidėjus karui, naktį iš bir
želio 22 į 23 til? dalį kalinių su
skubo išvežti. Likusieji neiš
vežti biržčlio 23 d. rytą, išsi
veržę iš kamerų, kalėjimo kori
doriuose susitikom vieni su ki
tais pažįstamieji.

Buvęs valstiečių liaudininkų 
lyderis ir Seimų narys advoka
tas Z. Toliušis papasakojo, kad 
po dalies kalinių išvežimo vėl į 
kalėjimo kiemą buvęs atvažia
vęs sunkvežimis, bet greit išvy
kęs. Išvyko todėl, kad kalėjimo 
prižiūrėtojai su raktais buvo iš
vykę namo, ir negalima buvo at
rakinti kamerų ir išsivaryti liku
sių kalinių.

Išėjęs iš kalėjimo, grįžau į sa
vo pareigas teisme. Kalėjime nu
silpusi sveikata po truputį pra
dėjo stiprėti.

•avangarde, toliau čia neliečiant 
jo pavyzdingos veiklos.

Vladas Mingėla yra vienas iš 
Lietuvių Tremtinių Draugijos 
steigėjų; rūpinosi naujųjų atei
vių globa (1947). Nuo 1951 
uoliai reiškiasi Detroito lietuvių 
tautinėj, kultūrinėj ir visuome
ninėj veikloj.

Žodžiu, iš viso gyvenimas jam 
reiškia kūrybą, o kūryba — gy
venimą. Kūryba — tai gyvenimo 
pašaukimas. Lai šis kiekvienam 
būtinas pašaukimas vis labiau 
“pavergia” mūsų sukaktuvinin
ką Vladą Mingėlą visur ir visa
da. Ilgiausių ir dėkingiausių me
tų!

Ir vokiečių okupacijoje gyve
nimas nebuvo saugus. Dažnai 
tekdavo naktimis pasitraukti iš 
miesto į kaimą.

Vokiečiams pasitraukiant ir 
grįžtant į Lietuvą raudonąja! ar
mijai, nesvyruodamas nutariau 
su šeima pasitraukti į Vokietiją. 
Vokietijoje sunkų darbą dirbau 
prie geležinkelio. Gyvenome 
pusbadžiu, kartais ir badavome. 
Nuolatinis rūpestis, kad nepa- 
kliūtume raudoniesiems, bom
bardavimų pavojai buvo mūsų 
gyvenimo palydovai, kol, Vokie
tijai kapituliavus, patekom 
amerikiečių okupacinių jėgų ži
nion.

Po 5-rių metų gyvenimo Vo
kietijoj, tremtinių stovyklose, 
1949 metų rugsėjo mėnesio 13 
dieną atvykome į Ameriką.

(Pabaiga).
i
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IEA8ONS GREETINGS 
M GALLO’S AUTO RODY

Servln Opmn * Days • Week. CM Jack Į 
For8*m«W12-02322l8th Street Broatavay į

SEASON'S GREETINGS 
HIHAWICINS FUNERAL HOME 
A Finlly Oumed and Managed 

EstaMiahmaat 
be E C. Havkina Ownor 
Jotui C. Hawklna Mgr.

17NtwFkoad Smtttitovm, Long laland 
Tai 516 AN 5-1810

SEASON’S GREETINGS

INTERNATIONAL
RECYCUNG CORP.

Numl>«r *1 Horseshoe Road

Saysrvills, N. J. 
CaH: 201 727-0060

5KASONS GREETINGS

BOSE LAMP CO.

1)1 NorU 14Si St Brooklyn, N.Y.
Tol 383-3033

Showwm Samplea ot Lamps — 50% 
Bo«ow VRroteMlo

Fbrtiro — Tablo Lampa — Flooro — 
PolN-rraa* — Etc. Ako Ropalra On 

Alfypua ot Lamps Opan Bet 9-4

HAOTCHANUKAH TO ALL OUR JEWISH 
fflBENM AND CUSTOMERS 

UNITED COUNTRIES TRUST CO.
1221 Lbrary Avenue 

HINida, N. J. (201) 931-6600

SEASON'S GREETINGS 
TO 

ALI OUR DEPOSITORS A FRIENDS

MANHATTAN SAVINGS
BANK

SEASON'S GREETINGS 
KAMP RRE EOUIPMENT AND 

SERVICE CO.
COltnM Otteer Extinguisbers RefOled 
NILAonbrrt 50148 *20MainSt,

FVMS PREVENT1ON 8UPPUES

SEASON'S GREETINGS 
TME CHEESE GOURMET

TEANECK^NE* JER8EY

SEASON'S GREETINGS 
IHERYL. ENTERPRISES INC.

Fine Ooubfe Knita 
575Hoboken Road

CaN: 201 93S-2244

SSASON-S GREETINGS
8IW

HSTCENTURY BUILDERS 
AtamteMMi BMIng Specteilate 

•tooflng Guttera Luten 
Storm Wlndowa

Fa IrfieM, New Jeraey 
Cdt: 201 815-8040

SEASON'S GREETINGS 
FALTO INSTAUA11ON

CaB: W1 287-9823 ar 541-ta 17

PHILADELPHIJOJ

P. 0- Boz 7« Orą* *• Joraoy

46 E. 21 Ot Street

SEASON’S GREETINGS ’. į 
HANDCRAFTGOLFCO ’ 5 ■

SEASON'S GREETINGS 
DAN DONZA A CO.

S512 Fort Ham Oton Parfnray BrooMyn, N.Y. 
roL TE 8-9802 Comptote Body Norią Fron 
a Don t to,a Wrack Estimatea and Insurance 

' Work .

SEASON'S GREETINGS 
FERNANDEZ COLUSION 

392 New UtrecM Ava., 
BrooMyn, N. Y. Tai. 854-0386 

Expert CMteton Work 
Free Tovring

SEASON’S GREETINGS
MC PHERĖON’S AUTO5 COLLISK
1903 Broadny< BrooMyn, N.Y. Tai-491-98:

Buahwick Aras Comptete Body Work
Painting Insurance Work

SEASON'S GREETINGS 
MC GREADY AUTO SERVICE 

2366 Coney island Avė., 
BrooMyn, N. Y. Tai. DE 9-8193

SEASON’S GREETINGS 
TONI A CHICKS COIFFURES 

Late Nite Friday 
State Hlghway 

No. 18 S Racetrack Road 
East Brunswick

SEASON'S GREETINGS 
A A R USED AUTO PARTS, INC.

5425 Proston Court 
BrooMyn, N. Y. Tol. Ct 1-4598 

Largo Selectton ot Parts M Makos and
Modsta

SEASON'S GREETINGS 
HIGHLAND SEA FOOD

421 Rariton A** 
Higbiand Park, NevrJeraey 

CM 201 247-7800

PLUMBING CONTRACTORS 
witHma au. our fmenos ano customers 

HENRY CMMSTMA8 ANO HAPPY NEW YEAR 
PERFECT PLUMBING AND 

HEATING CO.
1075 Allessandrtni Ava. New MINor 

201 836-8888

SEASON'S GREETINGS 
To our Frienda & Patrono 

CAFEDE FRANCE 
7 Madison Ava Larchmont, N. Y. 

(914) 834-3191

SEASON'S GREETINGS 
ED’S AUTO BODY 8HOP 

CoHiaton Experte 
244 SouSt Waahlngton Ava. - 

Bergenfleld, Nevr Joraey 
Ca«: 201 384-0240

THE OWNERS
A EMPL0YEES

OP

SHOPRITE 
SUPKRMARKETS 

, WISH

Ali Our Friends
& Customers
A VERY MERRY 

CHRISTMAS & A HAPPY 
NEW YEAR

Stores serviag New Jersey, 
Comięctieut, New York. 
Pcnmyhraaia, Ddawaro 

Massachmetts.

k ' ' ■'' <J' r i
8CA6ON*6GAUTINQ6

I SEABON'BGREEmNM
| 7 T® our Frisads A FbMobb

WOOOLAKK DiSTRIBUTORS INC. 
Yonr GaaMtelo InetiMlaMN

FORETTO RETrAURANT A FtZZERIĄ 
2366HumpoteoG Tjpko. E. Moa6ow, N. Y.

Pteone: Bok 6*1
2nd ttroet and MoaaouMi Avė.

(516) FE 1-6661
. ■ i. . - t” ■-./ ■_ '''

Nbw

Bosoruro oormup* BCABtMrSGRBRHNGB '
GNUCCIUOUOM VICTOltBRCSTAINIAIIT š

Open 70aye a Bteok. >74 SteUM Road BeRROfLILY. 11713
Ftooet O( Otriame

■ 83WtoySteeot l
SaMZtOraago

CaB: 3B17B2-M1B 1
t

■ B • B
WMto Vartau «t VHm* Ugirora 

GM Baakato Op* Moa. to Ttatr. 
9AJ8.to8F.M.R.Sat9A.M.to109JN.

’■ 'A* . - 8EABO8r* GREETINGS 1

8EASONS GRKT1MGS 
COUGHUN FUNERAL HOME

GUARANTEE TRANSRnSSION ]
SPCCIAUSTS 

AtthNMrtte & StvMtofdCJkIMttAg MaUb J’U"TaA 201002*2010-
DaaM A. CougHln, Duugloa Martin 

mm) C. Gory Dockhut Dlroctors

Retai M A Eschanged and Ropelrod 
64 Caueway 8ou* Rivor, N. J.

Cafc 201 254-8222

SEASON'S GREEnNGS 
$TEWARDSON

SEASON’S GREETINGS 
JOHNCAPPCL)

- ■ ' -c-" DfM>GHM*TV ’
342 Barroto BtrooL Broax. (L Y. 

TOL 88T888r—T — imuuinsaton J

386 Ngaaau Slroat . " į
Efschots gigns 69boI Odomo
Eisetod Air CetaRtanteg ItiaHao Bgatoa* Smake

SlMteB Twraf9 166 FL Totosccgte Om*
809 821 8981 ' ' r - - - z : • . ■ •. •■_- -

j ' BEASOtra GREEŪNG6
ČOLOMAL SOUARE CATERERS SEASON’S GREETINGS ~ 

STAVOLA TILE CO.
205 SpringnoM Avbomb 

Ooffcstey HtigM*
1906 Noatraad Ava BrooMyn, N. Y. 

Tat 297-6597 TBe Cortroctoro Eat 1940
Mana 291 464-3367 
12 ML Sanai Road 

W*nwia N<w UBOGy* 
PbOM 201 561 - 6764

MtarbteMRaaic CoaįfetoJMtarooiae 

RemodeUng Pteatertog ANarationa 
Repalrtog Eatknatoe Ghron

SEASON'S GREETINGS 
ANTHOHY ROOHHG A 

M «CONSTRUCnOH CO.
1887 McOooaM Ava^ Brooklyn, N. Y.

SEASONY GREETINGS 
CASERTA TILE SUPPUES INC.

819818B» Ava. BrooMyn, N. Y. ToL 837-1231 
Tilo Manufacturora Wtarieaaie Rotai Cento 
In and Boa .Over 400 Pattoma Cuatom ma
da Tub Enctoatiroe Open Thur. Evea. from 

7:30 P. M. to 9 P. M. 8at tM 1 P. M.

Tai. 376-0770 Commarcial Raklgaration
> ’■ andAIrCondMontagSalaaSanrtea 
' CoMroėteSwaUpioSO%®TCiMtoinBuitt

Maxon Syatetna ' ” f 5 ■ r ij* ’ ' ^”f ‘ ? M
! ; S . ■- > i -, f l ’ ) > ~ 1 i r ‘ , 1 ' SEASO»e*GREElr»kJBs ’ * ' J |

, SEASON’S GREETINGS 
! ’ ■ - L0W8 AMBROSIO 

_ f- 2868WMti7B»Sfroot

- < -; t • 1 H * ,
Tormltoe

Brooklyn, N. Y.ToLCO 6-8965 
Wotor Maino Concroto Cutting

Piptag SyeteiM Comatocctal loduatrtai j! į 
Reaidantial Naaaau Tat. 910409-1000 ‘ J

SufMk — 916 481-0908 New York City
Tol. 212 833-0800

’ ' i

! SEASON’S. GREETINGS > 
LOUIS AMBROSIO

SFUDS ELECtRIC^^^^IlIČi * 

1753rd Street; St Jamas^Long Ūand
2863 Woat 17th Sfroot 

BrooMyn, N. Y. ToL CO6-8965 Water 
Malna Concrete Cutting

Tai. 518 584-8245 tlco Reglatorod Electrical 
Contractor Commarcial Induatrial 

Raaldentlal, SpecMtelng In Etectric Heetlng 
*8*lanmlng Pooi Wlrlng

SEASON’S GREETINGS 
NELSON’S AUTO COLLISION 

REPA1RS

SEASON'S GREETINGS 
FIB

AUTO SERVICE CEHTER 
Foroign and Oomeatic Ropaite 

1040 St George Avenue 
Cotonia,N.J.

CaU: 201 834-8505

193 Ctiauncoy Stroot 
BrooMyn, N. Y.

Tol. IN 7-6372 Cotttoion Specialiste , 
Expert Body WoricTowing

8 AM to 5 PM _ SEASON’S GREETINGS 
NESCO AMERICAN 

Compieto Automotive aervfce and 
Repatra ĮMkaąyagoe Service Repaira 24 Hr.

SEASON'S GREETINGS 
FULTON’S FOLLY

Mr Y. Stote taūpection Jayne Btvd.
Bring «• Family. Mon. thru Frt. Sgoclal Lnncboon ATteaceneat HigtrirayPort Jefferoon Statton
Buflat 82.75 or EacaRaot Fu« Comao Lunchaon 

Dkmor Mon. Sun. 4
Long latand Tai. 516 473-9668

12 Tapp*n Harrington Pk. 788-8M4

SEASON'S GREETINGS 
BONANNO BROTHERS

SEASON’S GREETINGS 
ROTUNNTO NURSERY, INC.

2323 Merrick Road Merrtck, Long latand Tol.
516 — FR 0-7400 Compiete Garden Supplios 

Specimen Numery Stock
Pottery Shade Troee Beautttol Sefectlon of 

Houae Ptante Free Oelivery

CONSTHUvTION CO- 
107 West Tyron Avenue 

Teaneck, N. J. 
CaH: 201 833-2600

SEASON'S GREETINGS 
O’ROURKE EXCAVATORS, INC. 

777 E. 96th St BrooMyn, N. Y. ToL

SEASON’S GREETINGS 
A AM SUNOCO 

SERVICE STATION 
General Auto Repaira

’ 346-1313 Rubbish Removal Excavatlng 
Top Soil FIH Suppiies BuRdozors Clay- 

Cinders Cranes Parking Loto Bullt

Road Service Tirea Batteriea and 
Accoaeoriea

Comer of Glemrood and Linden Avės.
Btoomfield, N. J.

SEASON’S GREETINGS 
MEAT WHOLE SALERS 
Cataring lor AN Occasiona

SEASON'S GREETINGS 
THE DORIEHTAL RESTAURANT

1070 A Main Avanue 
Cllfton, Naw Jarsey 

CaH 201 385-2194

128 E. 56th Street 
H. YX.

From Mr. J immy Ch in A Mr. Tommy Cho

SEASON'S GREETINGS 
DRAGONE BROS., INC.

SEASON’S GREETINGS 
SUMMTT BAKE SHOP 

Open 6 Daya a Week Peter J. Boyfe Owner

Long Island TH. 358-2262 Mason Contractors
A Eęuiptnent and Suppiies

2 South Prospect Avenue 
Hackensack, New Jeraey 

CaH: 201 489-3225

SEASON'S GREETINGS-
d FLORIO’S WINE & LIOUOR STORE

152 Highlawn Avė., BrooMyn, N. Y.

SEASON'S GREETINGS 
LAKEV1EW AUTO BODY 

Colialon Experta

Selectton of Wines and Liquors Free 
DeUveries Open 6 Days 9 AM to 10 PM 

Check Our Prices

28 Chambera Brldge Road 
Lakevrood, New Jeraey 

CaB: 201 363-4641

SEASON'S GREETINGS 
TAM CONTRACTORS 

730 Sackett St BrooMyn, N. Y.

SEASON'S GREETINGS 
DIEBOLD INC. 

220 GaribaMI Avenue 
Lod i, New Jeraey 

Phone: 201 777-4088

Tol. 622-2217 MarMe Contractors 
Over 40 Yra. Experience MartHe A Tite 

Specialiste Bathroom Hoors Tabies

SEASON’S GREETINGS 
J. Dl STEFANO

SEASON8 GREETINGS 
PAUL MICHAEL'S tTD. 

A Unkjue Ezperience
““ “ ► t— Oiltel OTOOKiyn, re. Y. 1 •!. 444-49UU

MarUe ConVactors lt Ils Marbie Catl Us 
InsteMations Repą Irs Commerc tai Industrie!

In Men’a Footarear 
234 Higtraray 35 

Eatontomn, New Jeraey
CM: 201 542-4555

SEASON’S GREETINGS 
JOHN VECCMIO 

487 69i Ava. BrooMyn, N. Y. Tol. ST 8-3937 
Fine Llguors and Cordtols 

Extenslve Seteetton of Brand Name 
Liguora Fine Imported Oomeatic Wlnea

SEASOITS GREETINGS 
DUNN ASONS 
MAINTENANCE 

44?Nlgk9*aat

CaR 881 034788

SEASON'S GREETINGS 
GARDEN DELI INC. 
Open 7 Days A Week

SEASON^ GREETINGS 
LAZARUS LEATHER SMtTHS INC. . 
Fine—Handcrafted LeaBtergooda

Flnest of Foods Caterlng For Parties 103 Centor Street
730 Anderaon Avenue,

. O Nfalde Perk, NewJeraeyCaN 201943-2283 °ss»im-ii8!r,r

8EA9ON-9 GREETING8
SEASON’S GRESTOMS 
PfZZA T0WN U AA.

PACO WIRE CLOTH M m-a - - --- >-

56 TERRACE AVENUE * _________ ■
HA8BR0UCK HEIGHT8, N.J. 

CaH: 291 - 2960147
*^FwOetea*M Up aėrvtee’ 

Cal: 881 8884788

Džiaugiantis, kad mūsų jaunoji 
karta įtraukiama į minėjimų

Kariuomenės šventės 
minėjimą*

Philadelphįjos ramovėnai lap- sriautą, norėtųsi prie to prijung- 
ričio 18 suruošė kariuomenės 
mentės minėjimą.
Pamaldos vyko Šv. Andriejaus 

ažnyčioj. Mišias už žuvusius 
etuvius karius, savanorius, par- 
zanus, šaulius aukojo ir pa
mokslą pasakė kun. K. Saka-

Pamaldų procesijoj buvo ne
mos ramovė nų ir Lietuvos vė- 
ivos su asista. Altoriaus au- 
is nešė ramovėnai K. Kaulinis, 
. Bendžius ir p. Kaulinienė. 
kaitytoju-lektorium buvo ra- 
ovėnas A- Gaigalas, {spūdin
ai giedojo Vilties choras, ku- 
am dirigavo ramovėnas L.

Po pamaldų minėjimas vyko 
Šv. Andriejaus parapijos salėj.

Kun. K. Sakalauskui sukalbė
jus invokaciją, skyriaus pirmi-. 
ninkas Špokevičius atidarė mi
nėjimą ir pakvietė visus daly
vius atsistojimu pagerbti miru
sius skyriaus narius, o jų jau yra 
13; ' , '

Vyčio Kryžiaus ordino kava
lieriui savanoriui Br. Tvarka
nti! ir savanoriam V. Jackelėvi- 
čiui ir V. Žukauskui: buvo pri
segti simboliniai garbės ženklai 
— lietuviškos trispalvės tri
kampis (tai ženklai, kuriuos ne
šiojo pirmieji savanoriai). Gvaz
dikų žiedais buvo papuoštos 
mirusių narių žmonos.

Prof. dr. J Pupąas skaitė aka
deminio lygio paskaitų!.; Jė? fo
nas buvo istorinis, su gausa datų 
ir vardų. Būtų naudinga šią 
paskaitą išspausdinti, o šiame 
minėjime lieka klausimas, ar ji 
pasiekė visus klausytojus.

Solistė O. Šalčiūnienė padai
navo: “Vai gražu” — Kačanaus- 
ko, “Klajūnui” — Gailevičiaus 
ir “Mylimas kraštas” — Sarpa- 
liaus. Akomponavo jauna pnanis- 
tė Stankevičiūtė. Ji darfe-gerą 
įspūdį: skambino laisvai Ir gana 
lengvai. Norėtųsi jai palinkėti 
sėkmės tolimesniame • darbe ir 
dažniau rodytis lietuviškuose-

■ parengimuose. , ■'
Aukštesniosios lituanistinės 

mokyklos mokinė Gintarė Ge- 
čytė vadovavo poezijos daliai, 
kurioj Andrius Dragūnas skaitė 
Vytauto Mačernio “Trečiąją vi- 

. ziją”, Gintarė Gečytė dekla
mavo B. Brazdžionio eilėraštį 
“Lietuva iš tolo” ir Vytas Sur- 
dėnas deklamavo B. Brazdžio
nio eilėraštį “Aš čia gyva”.

ti keletą sugestijų. Pirmiausia 
reikia talkos atrenkant medžia
gą, kuri atitiktų jaunuolių am
žių, būdą, pąjėgumą. Vytauto 
Mačernio poezija yra sunkiai į- 
kandama net ir patyrusiam ak
toriui. Antra, reikia įdėti dau
giau darbo, ruošiantis pasirodyti 
scenoj.

Minėjimas buvo baigtas vi
siem sugiedojus himną.

Vėliau vyko vaišės, įspūdžių 
deriniai ir įvairūs pokalbiai. 
Reikia pasidžiaugti, kad šeimi
ninkės buvo labai gražiai, sko
ningai paruošusios vaišes. Už 
tai jom priklauso nuoširdžiau- ' 
sias ačiū.

Vis dėlto vardan tiesos reikia 
pastebėti, kad minėjimo vedi
mas buvo silpnas, scenos apipa- 

, vidalinimas skurdus, o scenoj 
kabėjęs paveikslas — nesusipra
timas.

Bendruomenės Balsas
Apie šešias savaites užsitę

susi radijo valandėlės Bendruo
menės Balso krizė pasibaigė. 
Lapkričio 25 programoj vėl gir
dėjom ilgamečio tos valandėlės 
vedėjo H. Savicko balsą.

Jau kuris laikas valandėlė iš 
klausytojų susilaukdavo prie
kaištų dėl jos turinio lėkštumo. 
Tie priekaištai turėjo pagrindą. 
Nepasitenkinimus programos 
turiniu apylinkės pirmininkas 
išdėstė .valandėlės vedėjui, o šis 
į tai atsakė pasitraukimu iš va- 
landėlės vadovavimo. Laikinai 
valandėlei vadovauti buvo pa
kviestas V. Volertas.

Valandėlę slegia nuolatiniai 
finansiniai trūkumai. Jau eilė 
metų valandėlė yra pastovi ir 
taip liesos apylinkės tuštintąja, 
o juk buvo laikas, kad ji turėjo 
tūkstantinę santaupų. Atrodo, 
kadį ir iš šių vargų ji galėtų iš
bristi^ ;Rejkia tik BB vadovy
bėje kitokios organizacinės 
struktūros. BB vadovybė turi 
būti viena visiem jos reikalam. 
Jos veiklą prižiūri ir kontroliuo
ja apylinkės valdyba. Kai valan
dėlei vadovauja apylinkės val
dyba, komisijos, koordinatorius 
vedėjas, tai gaunasi padėtis, ku
rią aptaria lietuviškas priežo- 

' dis: devynios auklės — vaikas 
be galvos.

Linkime valandėlei toliau 
žengti darnesniu ir turininges
nių žingsniu.

■»

į

5

Ad.G.

LIETUVIŲ KARIŲ DIENOS PROGA

jau 55 metai suėjo nuo tos 
dienos, kai buvo išleistas atsi
šaukimas į savanorius: vyrai, 
ginkime Lietuvą! Tiem Lie
tuvos karių žygiam pagerbti,pri
siminti laisvės kovas bei Lietu
vos kariuomenę ir rengiama 
Lietuvos kariuomenės atkūrimo 
šventė — karių diena.

Šiemet ji buvo lapkričio 18. 
Minėjimas pradėtas iškilmin
gomis pamaldomis Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Mišias 
koncelebravo parapijos kunigai, 
vadovavo klebonas kun. P. Rau
galas. Prie altoriaus stovėjo lie
tuvių veteranų, šaulių vėliavos. 
Gilų pamokslą pasakė kun. A. 
Račkauskas, iškeldamas aukos 
prasmę, ginant tėvynę ir tikėji
mą.

Po pamaldų parapijos salėje 
įvyko akademija. Scena dail. 
J. Juodžio prasmingai dekoruo
ta. Centre Vyties kryžius. Tai 
priminė, kad šiandien drauge 
yra ir Vyčių kryžiaus kavalierių 
šventė.

Kalbėtojas dr. A. Budreckis, 
jaunosios kartos atstovas, prisi
minė savanorių karių žygius ir 
mūsų partizanų aukas už tėvy
nės laisvę.

Karo invalidam šelpti surinkta 
aukų 160 dol. Jų vardu nuošir
dus ačiū.

Ramovėnas B. Balčiūnas savo 
dailiu žodžiu perkėlė mus į par
tizanų būtį. Jis paskaitė ištrauką 
iš Jurgio Jankaus dramos “Pei
lio ašmenimis”.

Solistas M. Razgaitis, akompa
nuojant muz. A. Kačanauskui, 
sodriai padainavo keletą karių 
dainų.

Programai pasibaigus, nusi
leidome į apatinę salę, kur buvo 
šeimininkių skoningai papuošti 
stalai. Draugiškoje nuotaikoje 
pasivaišinta iki vakaro.

Gaila, kad nesimatė jaunimo 
nei bažnyčioje nei pačiame mi
nėjime. Dalyvis

1973 MIRUSIEJI* 
AMERIKOJE

Programos vedėjas ramovėnas 
J. Juodis po vieną pristatė Mū
sų tarpe esančius laisvės kovų 
dalyvius — savanorius. Tai buvo 
Kalkūnų, Daugpilio, Giedraičių 
kautynių dalyviai. Gen. konsu
las A. Simutis tarė jiem padė
kos žodį, sesės birutietės prise
gė po gėlę prie krūtinės.

Kun. Norbertas - Pakalnis 
(Brooklyn, N. Y.) sausio 11; Tė
vas Jonas Bružikas (Brazilija) 
kovo 13; dr. Juozas Pajaujis 
(New York) balandžio 10; Stasys 
Žymantas (Los Angeles) balan
džio 18; Domą Šleževičienė 
(Chicago) gegužės 8; kan. Myko
las Vaitkus (Rhode island) ge
gužės 20; poetas Jonas Aistis 
(Washington) birželio 13; miški
ninkas Antanas Rukuiža (Chica
go) rugpiūčio 4; muzikas Juozas 
Olšauskas (Amsterdam, N. Y.) 
rugpiūčio 12; Vadovas Sidzi
kauskas gruodžio 2; Birulė Gri- 
gaitytė Noviddenė gruodžio 14; 
gen. Povilas Plechavičius gruo
džio 19.

1
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L.K.MOKSLO AKADEMIJOS

in -Foreign Service. Buvęs 
Grand Rapids LB apylinkės

sorų N. J. ’ . ,, ... ....... .
Vytautas Maciūnas, 21 m., vi- 5

Balys Raugas. Nuotr. K. čikoto Algimantas Gečys. Nuotr. K. Antanas Gailiušis. Nuotr. k.
—■. Cikoto ' ’ I ’•'' > i ? ; Cikoto

NAUJA JAV LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
KRAŠTO VALDYBA

Lapkričio 21, patikrinus balsa
vimo duomenis, paaiškėjo, kad 
JAV LB VII taryba patvirtino 
JAV LB krašto valdybos pirmi
ninko Juozo Gailos pristatytą, 
naująją krayto valdybą tokios su
dėties: 1

Juozas Gaila, 43 metų, pirmi
ninkas. Chemikas.' Buvęs LB 
Baltimorės ir Pietinės New Jer- 
sey apylinkių pirmininkas. Bu
vęs LB Pietryčių apygardos pir
mininkas. Buvusioj centro val
dyboj — vicepirmininkas jauni
mo reikalam. Gyvena Cherry 
Hill, N. J.

Balys Raugas, 59 m., vykdo
masis vicepirmininkas organi
zaciniam reikalam. Phila- 
delphijoj buvęs Tremtinių 
draugijos ir LB apylinkės pirmi
ninkas. Buvęs ir dabartinis LB 
Pietryčių* apygardos . pirmi
ninkas. Gyvena Delran, N. J.

Algimantas Gečys, 40 m., vyk
domasis vicepirmininkas visuo
meniniam reikalam ir Visuome
ninių reikalų tarybos pirminin
kas. Inžinierius. Veikęs Lietu
vių Studentų Sąjungoj. Buvęs 
LB Philadelphijos apylin
kės vicepirmininkas. Buvusioj 
centro valdyboj — vicepirminin
kas /visuomeniniam reikalam. 
Gyvena Philadelphia, Pa.

Anthony W. Novasitis, 45 m., 
vicepirmininkas. Advokatas, tei
sių daktaras. Buvęs Pennsyl- 
vania State vyriausiojo proku
roro pavaduotojas. Dabartinis 
Philadelphijos respublikonų 
partijos etninių grupių komiteto 
pirmininkas. Buvusioj centro 
valdyboj — vicepirmininkas. 
Gyvena Philadelphia, Pa.

Aušra Mačiulaitytė-Zerr, 34 
m., vicepirmininkė. Buvusi LB 
Philadelphijos apylinkės pirmi
ninkė. Buvusi centro valdybos 
narė ir Visubmeninių reikalų 
tarybos vicepirmininkė. JAV LB 
VII tarybos ’narė. Gyvena Glen- 
side, Pa:

Rimas Česonis, 36 m., vicepir
mininkas. Mokslo laipsnis —BS

lam. Studentas. Veikia jaunimo 
organizacijose. Buvusioj centro 
valdyboj — administratorius. 
Gyvena Philadelphia, Pa.

Petras Mitalas, 65 m., iždinin
kas. Ekonomistas. Philadelphi- 
joj LB apylinkės ir Balto dar
buotojas. Buvusioj centro valdy
boj — iždo tvarkytojas. Gyvena 
Phila., Pa.

Antanas Gailiušis, 66 m., sek
retorius. Teisininkas. Buvęs 
Clevelando lituanistinės mo
kyklos vedėjas ir įvairių organi
zacijų veikėjas. Buvusioj PLB 
valdyboj — sekretorius ir iždi
ninkas. Gyvena Philadelphia, 
Pa.

Stasys Rudys, 67 m., Švietimo 
Tarybos pirmininkas. Peda
gogas. Chicagoje lituanistinės 
mokyklos organizatorius ir di
rektorius. JAV LB Švietimo 
Tarybos inspektorius. Gyvena 
Michigan City, Indiana.

Nuotraukos, išskiriant S. 
Rudį, K. Cikoto.

JAVLBInf.

Juozas Gaila. Nuotr. K. Cikoto

Petras Mitalas. Nuotr. K. Cikoto

LAPKRIČIO

ROMA, ITALIJA
Vytautas Maciūnas. Nuotr. K. 
Cikoto

Anthony W. Novasitis. Nuotr. 
K. Cikoto

Aušra Zerr. Nuotr. K. Cikoto

Rimas Česonis. Nuotr. K. Ci
koto

Stasys Rudys

■ šiai premijai gauti siųsti: Kaziui 
’ Bradūnui, 4545 W. 63rd Street, 
i Chiiagb, iii. 60629. > ’' ‘

3.<; Į žurnalistikos ,premijai 
skirti Vertinimo komisiją yra pa
kviesti šie spaudos darbuotojai: 
kun. J. Vaišnys, SJ, Povilas Gau-

> .čysK .Aloyzas Baronas, Vytau- 
’ tas KasniūnasirN. Užubalienė.

ŠIŲ METŲ PREMIJOS : , . ,
Kandidatus mokslo 1 premijai 

gauti gaji siūlyti .kiekvienas, pri
statydamas; yertinirno kdrrfišijai 
motyvuotu raštu mokslo veika
lą, 1973 išleistą arba parašytą, 
t. y. esantį dar rankraštyje (ma
šinraštyje). Siūlant piemįjuotiną 
veikalą^ reikiajo bėnt vierią Eg
zempliorių pateikti vertinimo 
komisijai. Kandidatų mokslo 
premijai gauti siūlymus siųsti: 
dr. Algimantui Norvilui, 7121 
So. Francisco, Chicago, III. 
60629.

2. Į vertinimo komisiją 
premijai už religinės minties 
veikalą yra, pakviesti šie asme- . 
nysr kun. Gediminas; fejąuskąs, ‘ 
SJ, Kazys Bradflnfts, kun3 :dr. j 
Andrius Baltinis, Gailutė Vhliu- ■ 
lienė ir kun. dr. F. Gurėčkas.

• Motyvuotus siūlymus kandidatų <

POPIEŽIAUS KALBA 

charizmatinio eteinaiįlnliho vadovų konferencijoj
* T i : ■ < '

Grottaferratoj, netoli Romos, " 
spalio 9-11 buvo pinnbji tarptau
tinė Katalikų Charizmatinio' 
Atsinaujinimo vadovų konfe
rencija. Spalio 10 visi konferen
cijos dalyviai buvo bendroj Šv. 
Tėvo audiencijoj. Paulius VI pa
sakė tik jiem skirtą žodį prancū
zų kalba. Tas žodis buvo iš- r______________ j__________
spausdintas L’Osservątorę Ro- 'jinimo reiškinių, kurie teikia 

tiek daug vilčių.

Lietuvių Katalikų Akademija, 
siekianti puoselėti mokslą ir 
kelti lietuviškąją kultūrą, šalia 
kitų savo tiesioginių uždavinių, 
imasi ir premijų skyrimo už dar
bus mokslo ir kultūros srityje. 
Šiais metais (1973) bus skiria
mos trys premijos: 1) už mokslo 
veikalą, 2) už religinės minties 
veikalą ir 3) už žurnalistiką. 
Visos trys premijos yra po 1,000 
dol. Visų premijų mecenatas yra 
kun. dr. Juozas Prunskis.

L. K. Mokslo Akademija yra 
jau pakvietusi kiekvienai premi- 
jai vertinimo komisiją. Šiuo kar
tu visos trys komisijos sudarytos 
iš Chicagoj ar jos apylinkėse 
gyvenančių lietuvių. Kandida
tus premijom gauti reikia pasiū
lyti ne vėliau š. m. gruodžio 31.

1. Vertinimo komisiją premijai 
už mokslo veikalą sudaro šie 
asmenys: dr. Algimantas Norvi
las, dr. Birutė Miniataitė, prof. 
dr. V. Skrupskelytė, prof. dr. 
Arūnas Liulevičius ir dr. Austė 
Vygantienė.

Žurnalistikos premija bus ski- 
• riaųąą, , žurnalistui,- kūrybingai 
Į besireiškiančiam' i ; periodinėj 
' spaudoj krikŠČiOniškosios kultū

ros dvasia. Motyvuotus siūly
mus siųsti: kun. 
SJ, 2345 W. 56th 
cago, III. 60636.

J. Vaišniui, 
Street, Chi-

kandidatus 
kiek galima

Premijai gauti 
prašoma pasiūlyti 
anksčiau, kad vertinimo komisi
jos galfftŲ laiku slalomui premi
juoti veikalus peržiūrėti, įvertin- 
d ir'^aškiAi prėAiijas; ’ • t u 11

L. K. Mokslo Akademijos
* ■- centro valdyba.

AIDAI
Straipsniai: S. Sužiedėlis — 

Vilnius istorijos vingiuose; J. 
Žalkauskas — Vilnius Brauno ir 
Hogenbergo atlase; Romui Ka
lantai prisiminti (kino scenari
jus, gautas iš Lietuvos); V. 
Gidžiūnas — Simui Sužiedėliui 
70 metų; J. Girnius — J. Ma- 
ritainui mirus; A. Budreckis — 
F. Miklaševičius — Amerikos 
Revoliucijos kovotojas.

Iš grožinės literatūros: D. Sa- 
dūnaitė — Eilėraščiai.

Apžvalgoje: A.P.S. — Komu
nizmas 125 metų perspektyvoj; 
D. Sadūnaitė — W. H. Auden; 
I. Malėnas — Racionalus skaity
mo mokymo metodas; Mūsų 
buityje.

Recenzijos: J. Šlekaitis ;— Žo- 
.džiai iš niekieno dykumos (L. 
Sutemos poezija); J. Jakštas — 
Lietuviškas įnašas į šiuolaikinę 
kultūros bendruomenę (apie

saugotų jį neiškreiptą ir padėtų 
jam atsiskleisti visokeriopoj 
krikščioniškosios bendruome
nės veikloj. Tad dvasinis tikin
čiųjų gyvenimas yra glaudžiai 
susijęs su atsakinga ganytojine 
kiekvieno vyskupo veikla jo pa
ties vyskupijoj. Šitai ypač dera 
priminti akivaizdoj anų atsinau-

Pašventinti nauji marijonų 
namai

Nekalto Prasidėjimo šventės 
išvakarėse, gruodžio 7, tėvai ma
rijonai pašventino savo naujus 
namus.

Kadangi seniesiem pastatam 
buvo reikalingas remontas, kuris 
būtų atsiėjęs bene tiek, kiek 
nauji namai, tai jie buvo nu
griauti.

Į šventinimo iškilmes atvyko 
kuone visa lietuviškoji Romos 
visuomenė. Šventinimo apeigas 
atliko ir po to mišias aukojo 
šventojo Tėvo vikaras Romos 
miestui kardinolas Ugo Poletti, 
pasakęs gana ilgą pamokslą. Mi
šias koncelebravo net devyni 
kunigai, patarnaujant šv. Kazi-

Lietuvos vyskupijų reliacijų lei
dinį užsienio spaudoj); Pr. Skar
džius — Lietuvių kalbos tyrinė
jimai (V. Drotvino knygelė).

Viršelio 1 psl. — Bronė Ja
me ikienė: Lietuviškoji Pieta 
(sieninis kilimas); 4 psl. — Sta
sę Smalinskienė: Buriniai laivai 
(aliejus, 1971).

Šis numeris iliustruotas Vil
niaus nuotraukomis, Kauno teat
ro sodu — R. Kalantos suside
ginimo aukos vieta, St. Smalins
kienė s tapybos darbais.

Redaguoja — dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122, leidžia T. Pranciš
konai; leidėjų atstovas — T. dr. 
Leonardas Andriekus, OFM, 
Franci scan Monastery, Kenne- sios Dvasios balsui, uolesnis 
bunkport, Me. 04046; administ- . §v. Rašto skaitymas, noras savo 
rotorius — T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207.

mano spalio 11-osios numeryje. 
Čia pateikiamas jo vertimas.

Antra vertus, net ir geriausio
se atsinaujinimo apraiškose rau
gės gali įsimaišyti tarp kviečių. 
Tad būtinai reikia atpažinimo, o 
šitai yra Bažnyčios vadovų pa
reiga: “Jiem ypatingai priklauso 
negesinti Dvasios, bet visa iš-

I Tęs. 5, 12 ir 19-21)5 (Dogm. 
konst. apie Bažnyčią ‘Lumen 
Gentium’, n. 12). Taip auga vi
sos Bažnyčios gerovė, kuriai yra 
skirtos šv. Dvasios dovanos 
(plg. 1 Kor 12, 7).

Dabar mes kreipiamės į Grot- 
taferrata kongresistus/; 1

Mes džiaugiamės kartu su Ju
mis, brangūs bičiuliai, dvasinio 
gyvenimo' atsinaujinimu, pasi
reiškiančiu šiuo metu Bažny- 
čioj įvairiais būdais » įvairiose . tirtf jr pasilaikyti, kas gera (plg. 
vietose. Šiame atsinaujinime iš
ryškėja kai kurie bendri bruožai: 
pamėgimas gilios asmeninės ir 
bendruomeninės maldos, grįži
mas prie kontempliacijos ir ypač 
iškėlimas Dievo garbinimo mal
dos, troškimas visiškai atsiduoti 
Kristui, didelis imlumas Švento-

įnašu prisidėti prie Bažnyčios 
tarnybos. Visur čia galim atpa
žinti paslaptingą bei jautrų 
Šventosios Dvasios, tos Bažny
čios sielos, veikimą.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

miero kolegijos jauniausiem 
klierikam Prūsaičiui ir Stun
džiai.

Po pamaldų buvo jaukios vai
šės. Visiem atsilankusiem jų 
tarpe ir kardinolui ir mūsų bei 
lenkų vyskupam, padėkojo mari
jonų generolas, lenkų kilmės 
amerikietis. Dalyvavo ir Msgr. 
Montalovo, kuris Vatikane atsto-' 
vauja lietuvių reikalam. Kadangi 
mum atstovaująs dvasiškis kalba 
itališkai ir angliškai, tai mūsų 
vadovai gali išsiversti ir be lietu
vių kalbos. (O ar negalima bū
tų sulaukti tokio atstovo lietu
vio?!)

Dalyvavo Stasys Lozoraitis su 
žmona ir jaunesnysis Lozoraitis, 
šefo sūnus. Buvo atvykę marijo-

Dvasinis gyvenimas pirma 
visko yra tikėjimo, vilties ir mei
lės dorybių praktikavimas. Jo 
pagrindas yra išpažinimas tikėji
mo. O tikėjimas buvo patikėtas 
Bažnyčios ganytojam, kad jie

nų atstovai iš Amerikos ir Ang
lijos.

Naujieji pastatai dar nėra ga
lutinai įrengti. Jų išplanavimas, 
nežiūrint kai kurių trūkumų, yra 
gana įdomus.

Romoj nuolat lankosi svečiai 
lietuviai iš Amerikos. Tačiau 
dabar, prieš šventes, svečių 
nėra.

Temperatūra Romoj atvėsus, 
bet žiema dar nepasirodė, kai te-

dėlę žiemą.

Raupsuotiem vajus, kuris 
kiekvienais metais vyksta Šv. 
Alfonso parapijoj, šiemet susi
laukė didelio pasisekimo, šiam 
kilniam tikslui įvairių tautų 
žmonės suaukojo 35,000 dol.

Daina, vyrų choras, gruodžio 
16 kalėdines giesmes giedojo 
per lietuviškas pamaldas. Diri
gavo Igoris Kučiauskas. Choro 
dirigentė Lilė Baker-Bakerskie- 
nė vyram vėl diriguos po Nau
jųjų Metų, kai choras pradės 
rengtis Atvelykio koncertui, ku
ris bus balandžio 20. Vyrai dė
kingi Igoriui už jo dirigavimą.

Naujųjų Metų sutikimą 
rengia Baltimorės lietuvių spor
tininkų klubas gruodžio 31 Lie
tuvių svetainės kambariuose, 
šokiam gros geras orkestras. Bus 
visiem linksma ir malonu. Pra
šoma vietas ii anksto užsisakyti.

Jonas Obelini*
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L. A. Klubo pirmoji futbolo E- .
komanda pabaigė Premier lygos žaidėjai iš pirmos komandos, 
pietinės divizijos pirmenybių pvasario* varžybų ratas pre-
rudens ratą gana sėkmingai. Pas- sidės kovo3 pneš White Mmns 
kritinėse šio rato rungtynėse aikštėj. Iki tol mūsi| fut* 
gruodžio 12 mūsiškiai nugalėjo ■ bolininkai toliau treniruosiu o 
Germin Americans 2:b (1:0) pa- sausio n^nesj, gal būt, dalyvaus 
sėkmė. Abu įvarčius įmušė K. salės futbolo turnyre. Apie tai 
Budreckas. Lietuvių komanda bus pranešta vėliau.
laimėjo 5 rungtynes, pralaimė- Futbolo žaidėjam, jų šeimom 
jo irgi 5 ir vienas sužaidė ly- “JPortiniiJrų rėmėjam Lietavių 
giom. Pietinės divizijos pirme
nybių lentelėj lietuviai turi II 
vietą, vos dviem taškais atsi
likę nuo Clarkstown klu
bo, prieš kurį, tarp kitko, mū
siškiai abu kartus yra lai
mėję. Įvarčių santykis po 11 
rungtynių yra 13:21 mūšų ne
naudai. Atrodo, kad mūsų lai
mėjimai buvo kuklūs, o pralai
mėjimai stambūs. Geriausias į- 
varčių šaulys buvo Klemas Bud
reckas su 6 įvarčiais, toliau R. 
Šileikis — 2, J. Antolovic — 
2, J. Ringus — 1, S. Žadvydas 
— 1, J. Albrecht — 1.

Pirmojoj komandoj vienu ar 
kitu laiku žaidė arba tebežai
džia: G. Bagdžiūnas, K. Budrec
kas, G. Klivečka, R. Labutis, R. 
Rauba, V. Rauba, J. Ringus, R. 
Sabaliauskas, S. Sabaliauskas, R. 
Šileikis, J. Vainius, P. Vainius ir 
S. Žadvydais. Neseniai grįžę G. 
Klivečka ir J. Vainius padidino 
lietuvių žaidėjų eiles LAK ko
mandoj.

Rezervinė komanda rudens 
ratą baigė blogoj formoj. Aštuo- 
nios žaistos rungtynės liko visos 
pralaimėtos. Įvarčių santykis — 
6:27. Didžiausia priežastis — 
žaidėjų trūkumas, nes ne vienas 
rungtynes rezervinė komanda 
žaidė aštuoniese arba devynie
se, o kartais nesusirinkdavo nė 
pusė komandos. Padėčiai patai
syti kviečiami visi lietuviai jau
nuoliai įsijungti į futbolininku

UŽEIKITE IR PAMATYKITE
SERVICl

J. E. COLUM OPDCIAN8 
22 RraadBNor Paeaeic, NJ. 

(201)778-4682
MI. A Frt. 9-6 Tune. A Tbure. 94 

Wo.A8at9-1PM

JOHN'S BEST POZAS 
Opon 7 Oays • Waelr 

353 North Bidford fload 
Mt Kisco, New York 
0911:314-241-2447

Metinis susirinkimas
Sausio 11, penktadienį, 7:30 

vai. vak. Kultūros Židinyje šau
kiamas svarbus L. A. Klubo susi-— 
rinkimas. Klubo nariai, rėmėjai 
ir visi, kam rūpi lietuvių sporto 
veikla New Yorke, kviečiami at
vykti. '

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA ROŠIS
ŽEMIAUSIOS KAINOS

l x "

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS
SCHRAGER’S o t

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

SCHRAGER’S
t 33Ū Emž Mth St (tarp 1 Ir 2 Avaa.), 

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

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

PMAMOUNT 
BUSINESS MACHINES 

Typemltera Ali Makos BIS and UP 
6112 5th Avė., Ektyn, N.Y. 

Call: HY 2-9076

SEPES 
TOYS A RIKES 

ChrMnMt Oiocounta 
488 5fh Ava. Stalyti, N.Y.

REASONABLE PAINTING 
& CABPENTRY 

Quality Workmanship 
785 Lyons Avenue 

Irvington, New Jeney - 
Gali; 201 926-2973 
Mr. Mm Fes tingėt

LAK vakaras ir loterija
Vasario .2, šeštadienį, 7 vai. 

vak. Kultūros Židinyje įvyks 
Lietuvių Atletų Klubo šeimyniš-

Vakaro programoj bus rodomi Darbininkui paremti aukojo
filmai iš lietuvių sportinio gyve- ’ . . : 7 \ .
nimo New Yorke. Čia bus proga 
pamatyti ištraukas iš L. A. Klubo 
krepšinio, futbolo ir lengvosios 
atletikos rungtynių tolimoj ir ne
tolimoj praeity. Kas turi padarę 
lietuviškų sporto filmų, prašomi 
susisiekti su V. Steponiu arba ki
tais L. A. Klubo nariais. Vakaras 
taip pat bus paįvairintas šokiais 
jaunimui ir vaišėmis suau
gusiom.

Visa New Yorko ir apylinkių 
sportinė šeima kviečiama pla
nuoti vasario 2 praleisti L. A. 
Klubo šeimyniškam pobūvy.

Parengimo metu taip pat įvyks 
ilgai laukta V. Igno ir V. K. Jo
nyno paveikslų loterija. Lote
rijos bilietų traukimas turėjo

CLEVELAHDO VYRŲ OKTETO

PLOKŠTELĖ

STEREO KAINA $5

18 okteto repertuoaro populiariausių liaudies, kariškų 
ir ler.gvo žanro lietuviškų dainų rinkinys

Kur tas kelelis ?; Pypkės dūmai; Tėviškėlė;
Pajūrio daina — Pajūriais, pamariais; Kariū
nų daina; Gaudžia trimitai; Užstalės daina;
O, dalele ir dar 10 kitų.

Iškirpkite šį užsakymo lapelį, užpildykite ir su |5 
čekiu ar money order už kiekvieną plokštelę pasiųs
kite: R. B. Butkus

60 East 212th SL
EueBd, Ohio 44123

Čekyje ar perlaidoje prašome rašyti — R. Butkus

Prašau man atsiųsti............. plokšteles. Pridedu čekį arba
money order $................... sumoje.

Pavardė ____

Gatvė ______

Miestas_____ Valstybė

Zip Code „

Po 100 doL prel. L. Mende- 
lis, Baltimore, M D, A. Rauli- 
nitis, Woodhaveri, NY, J, Tamu- 
lionis, Toronto, Canada, po 22 
dol. prel. V. Balčiūnas, Thomp
son, CT, L. Jurkūnas, B’klyn, 
NY, J. Barkauskas, Phila, PA, po 
17-dol. V. Lazauskas, Baltimore,- 
MD, P. Rusas, Pt. Washington, 
NY, E. Ahrens, Woodhaven, NY, 
16 dol. A. M. Trainis, Richmond 
Hill, NY, po 12 dol. C. Kal
vaitis, Greenbelt, MD, K. Ma
siulis, Milton, MA, U. Matus, 
Shaker Hgts, OH, I. Banaitie
nė, B’klyn, NY, J. Narvydas, 
Seaford, NY, V. Slavinskas,. 
Monticello, NY, J.A Vytuvis, 
Woodhaven, NY, VI. Kalytis, 

Great Neck, NY, J. Trojanas, 
MD, Maspeth, NY, po 9 dol.

. i W. Umbrazas, B’klyn, NY,- V. Va
ši kauskas, Richmond Hill, NY, 
J. Bagdanavičius, Hot Springs, 
AR, 8 dol. J. Sirutis, B’klyn, 
NY, po 7 dol. V. J. Zaunius- 
Leskaitis, S. Barbara, CA, P. A. 
Raulinaitis, Burbank, C A, D. 
Skučas, Charleston, SC, L. Gu- 
delis, Hot Springs, AR, B. Gir
nius, MI, V. Stankaūskas, Cleve- 
land, OH, M. Gludą, Miami, 
FL, B. Budreika, Wellesley, 
MA, A. Ramanauskas, Brockton, 
MA, V. Kervel, Elizabeth, NJ, A. 
Subačius, Cranfield, NJ, L. Le
ve, Hartford, CT, C. Ramanaus
kas ir J. Jankauskas, Chicago, 
IL, J. Lancevičiųs, VVoodhaven, 
NY, A. Matulionis, Plattsburgh, 
NY, G. Tamasauskas, Mt. Ver-- 
non, NY, kun. J. Bakšys, Roches- 
ter, NY, D. Senikas, Monticello, 
NY, J. Hasselberg, Yonkers, NY, 
A. Budraitis, G. Gudelis ir E. 
Maske, Richmond Hill, NY, M. 
Pečiulis, Downsview, Canada, 
po 6 dol. kun. J. Neverauskas, 
Shenandoah, Pa., J. Landsber
gis, Richmond Hill, NY, V. Li
sauskas, VVoodhaven, NY, po 5 
dol. S. Augaitis, Watertown, CT, 
L. Gudelis, Cos Cob, CT, P. 
Stankus, Hartford, CT, M. Sąma
tas, Plainfield, NJ, A. S. Tre
čiokas, Orange, NJ, R. Ambra
ziejus, Newark, NJ, kun. M. Cy- 
vas, Albany, NY, P. V. Vygan
tas, Great Neck, NY, J. Butkie- 
wicz, Bronx, NY, B. Sidzikaus- ! 
kas, Flushing, NY, K. Sirgedas, Į 
Richmond Hill, NY, J. Abazo- |

rius, V. Maciūnas ir J. Malinaus
kas, Woodhaven, N Y- Visiem au
kotojam ir spaudos rėmėjam ma
loni padėka. Lauksime ir kitų 
skaitytojų su auka už kalendorių K 
ir spaudai paremti. — Darbinio- . 
ko administracija.

MRECTMOFUBMHĘS 
NMOUEnEUMVERSin 

write:

PIANO IN8TRUCT1ON8

LAWMNCa Bttou 
Hmm Yaara M IXS.CoM: 994-1119

TOM BELL MOVERS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

LIC.atBONDED 
253 E.Tremont Avė. 

Bronx. N. Y.

WORNM WtLUSJUINTING 
CONTRACTOR . 

ALLAROUNO KANDY MAN 
. 930 Pacific Street 

Brooktyn, Now Yota Call: 638-9881 
OR 773-4134

4.

RUBBI8H REMOVAL 
j HcVe,9WĮ» TY|ick 

AB WdrkGuarantaad 
Call: 342-6662 
MR. BRADLEY

JOSEPH CORRY ELECTRIOAN
For Commercial Industrial & Homes 

. : ■ Quality Workman$hip
758 54th Street Brųpklyn, N.Y.

Call 633-0486

A FENCE REPAIR SERVICE 
YES Į

HOMESCOMMERCIAL A INDUSTRIAL 
CALL 914 362-8999

An Attion
Eottal OppornuOty Emptoytr

Gradčats Scbool 
Marųuetts Uatvenity 
MUwaM»9, VlfecoMfa S3233

ČEIUNGAFLOOR r '
■xpeft ComntoreM RetMeMtoi t " ; '■ 0 .. 

tHract A S«r« Stop at Homa
A9 Wortt Ouaraatoad

Cal: 924*9314

(914) 694*4909

SENIOR CITIZENS SPECIAL

to M1LEX.. topaclaUato to ENONE TUNCUPS 
20%OFF

WHLEX COMPANY 
800 Clttton Avė Cltfton, New Jeney

BARGAIN SERVICED LOTS — 
MONTREAL

OWN A PIECS OF CANAOA, CMOlCt FUU.Y *, 
SERVICED LOTS SUITABLE FOR RESIOENTIAU I 
COMMERCIAL OR INDUSTRIAL UBE. 90x90 92300. | 
Atoo Loto 100x190 OTTAWA 93,200. Writo to EngHati -

Toronto, Ontorio Canoda

THE PARIS INN
1292 Alpo Road Wayno. Now 

Continental Cutolna Lunchoonė A Olnnara Prhreto _ 
Room For Partiea Up to 125 Paopte Fkmo Mualc 
Every FrL A Sol CaS: 201 990-0543 For Raa

Host — Mr. Paris Closed Mondaya

PAINTING & 
PLASTERING 

1ST CLASS WORK 
40 YRS EXP. 

CALL EVE. 258*0100

ANDRĖ S MOVIMO

DisabMCarB Rcmovcd 
CM: 528-1900 

6UCKNERI ROAD SERVICE 
180*18 Llndon DM. 

lt. Albe na 
Llconsed Towlng

RIDLEY PAINTERS 
Inrda'B OtrttKt ' 

Oututy wor*aMMhip
U E 127tti Gtraat. N.Y.C. 

CM:S34-332t

JOHN
WHITE 

TRUCKING 
LOCAL AREA 
REASONABLE

RATES 
CALL 991-8078

- t h i * ' J-

00 YOU OWN A FKCt
01 Irmfry you m tirad et wMri«g? Ftrtiap* «n

JOHN MANCO A 90N9 
4M Bay Rldęt Avaaua, BrocMyn, N. Y.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radijo valanda^eštadieniais nuo 4 iki 5 vai. 
WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Direktorius dr. Jok. J. Stukas, 1467 Force 
Dr., Mountainside, N. J. 07092, TEL. (201) 232-5565.

HBMAUIANTI DESBŲ PREKYBA NEW YOfiKE
VOKBKOS SPBCIALYBtS

SCHALLER&WEBER
AUGSCIAUSIOS KOKYBSS PRODUKTAI 

Mtaų krautuvėse, geriaoslofl deiroe
K-U^-i Ir TV užkandžiai — kumpiai, Įvalziadaloa mėaoa, lietuviika duona ir kiti produktai

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
TR 9-3047

RMgauvcodo: 68*54 Myrtle Ausnue — VA 4-7088 
Aetorljojs: 2D4V ttolmvay 6treet — A8 4-6210 
Florai Perk, UI.: 299-1? HIIHde Avo. — 141*6116 
L Norttiport, UI.: 260-A Lark FloM RA 616-767-0601

FtuoMngo: 41*06 Mafn ftroot — MI 5-2661 

Jaofcoon HeigMe: tt-10 Wth Avenue — M 5-119*

i BAKERS UPHOL8TER Y 
4406 31»t Avo. Astorto, N. Y. 

KHchon CholrB Rooovorod 
FrooEsttnMtoeWePlckupM<IDeUvor ..

CM: 5464826 I

Ca9: 327-9154

INDUSTRIAL — COMMERCIAL 
55 ACRES 1NOUSTRIAL-COMMERCIAL STTE, 
SUITABLE FOR AKY TYPE OF INOUSTRY RE- 
OUIRING OUTSIDE STORAGE, SEWERS, WATER, 
ELECTRICITY MCLUOED AT <5,000. PER ACRE 
Wrlto In Engttoh PIoom to: Canada WHa Raatty, 

32S Wahnor Road, Toronto, Ontorio, Canada.

!»• pro<. dr. Jokūbai Btukaa, 80. Orann, XX 07079.

INVESTAVIMAS — TAUPYMAS 
PASKOLOS — KEUONĖS 
ŪKINIAI PATARIMAI 
DOKUMENTŲ PARUOŠIMAI 
TAKSŲ PILDYMAS 
NUOSAVYBIŲ PIRKIMAS IR PARDAVIMAŠ 
APDRAUDOS

Nml ttU7 Tel. 268048©

RŪGS SHAMPOOED

Eodoraod by Loedlng Rug Ctoanora 
througbout 9ie Worid. AB work Guaran- 
ttod. Froo Eotimates.

CaK: 2124S7-7S00

Litas Investing Co. Ine.
86-01114th St, Richmond Hill, N. Y. 11418 ,

VADOVAUJA V. VEBELIONAS

(212) 441-6799-

DEXTER PARK

77-OT JAMAICA A\CNUB

Litas Travėl Service, 
87-18 Lefferts Blv., Richmond Hill, N. Y. 11418 

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANMAVICtUS 

(212) 846-1650 1 ’

MteMgaa 241*

IXS.CoM
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KRISTAUS DŽIAUGSMO LINKĖDAMAS

PIRKDAMAS KALĖDŲ DOVANAS, Kalėdų proga siunčiu Jums ...

Pavardė

Adresas ...

-ri5*.

Landsbergis, V. Navickas, D. 
Norvilaitė, R. Sabalytė, P. šiL

kauskaite, D. Vebeliūnaitė ir R. 
Vilgalytė. Ypatingai daug prie 
ruošos darbų prisidėjo Regina

Jaunimo Žygiui už Tikėjimo Laisvę 
23430 Harms Road 
Čleveland, Ohio 44143

PRISIMINK JAUNIMO LAISVĖS ILGĖSI

PAREMDAMAS JO PASTANGAS SAVO AUKA!
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KULTŪROS ŽIDINĮ ATIDARANT, BUVO DAUG 
ŠAUNIŲ TALKININKŲ

Gražus ir įspūdingas Kultū
ros Židinio atidarymo vakaras, 
įvykęs gruodžio 1, buvo dauge
lio New Yorko lietuvių svajonių 
ir pastangų apvainikavimas.

Atidarymo šventės rengimo 
prezidiumas, tėvai pranciškonai 
ir statybos komitetas pirmiausia 
dėkoja visiem baliaus rengimo 
komisijos nariam, kurie paauko
jo savo laiką ir pastangas sun
kiam organizavimo darbui. Ba
liaus paruošimo veikloj daly
vavo visa eilė asmenų, kuriem 
reiškiama ypatinga padėka.

Atidarymo šventes įspūdžiui 
padidinti ypač pasitarnavo dail. 
Česlovo Janušo sukurtos lietu-

Mano mylimam vyrui

i

yiškų ornamentų ^riekoracijos, nas technikas Vin-
Tercijonas. Jo darbo ir ver

tingos aukos rezultatais nuolat 
galės džiaugtis Kultūros Židinio

Įdribs spinduliavo šilta ir puoš
nia nuotaika. Dail. Janušas pats 
daugiausia ir dirbo, sumaniais w___-----
metodais tuos ornamentus pa- parengimu šeimininkai ir dėkin- 
gamindamas ir vadovaudamas. -
savo padėjėjam, kurių eilėse bu
vo K Bačauskas, M. Kliveč- 
laenė, M. Razgaitis, A. Reven- 
tas, dail. A. Stelingis ir Alg. bei 
Paulius Šilbajoriai. Ypatinga 
padėka dail. Č. Janušui, kuris 
savo kūrybines jėgas ir ilgas 
darbo valandas paaukojo Kultū
ros Židiniui. <

Vieną iš' svarbiausių salės į- 
rengimų — puikią garsiakalbių 
sistemą paaukojo ir įrengė jau-

A.A. Vaclovui Sidzikauskui
mirus, Amerikos ir viso laisvojo pasaulio lietuvių visuo
menė parodė didelį jautrumą, pagarbą ir meilę miru
siajam ir gilią užuojautą man, giminėms bei artimiesiems.

Visiems pareiškusiems Velionies palaikams pagar
bą, dalyvavusiems atsisveikinimo apeigose ar laidotu
vėse, tarusiems paskutinį atsisveikinimo žodį, puošu
sioms jo karstą gėlėmis ar jo asmenį pagerbusiems auka 
lietuviškoms organizacijoms, pagarbiai, jį minėjusiems 
spaudoje, malda ar šv. Mišių auka, jį palydėjusiems 
amžinojo poilsio, tariu labai nuoširdų ačiū.

Giliai liūdinti
Birutė Skučaltė-Sidzikauskienė

Elenai Legeckienei,, mūsų klubo narei, ir jos šeimai, 
broliui

Generolui Povilui Plechavičiui
mirus, gilią užuojautą reiškia

LMK Federacijos New Yorko Klubas

Birutei Novickienei.
LMK Federacijos Garbės Pirmininkei, mirus, jos seserį 
Baniutę Mačiūnienę, mūsų klubo narę, giliai užjaučia.

LMK Federacijos Neto Yorko Klubas

Birutei Novickienei
mirus, nuoširdžią užuojautą reiškiame jos skausmo pri
slėgtai motinai Monikai Grigaitienei, seseriai Baniutei 
Mačiūnienei, vaikams su šeimomis ir kitiems giminėms.

B. ir M. Vyliaudas
J. ir 1. Veblaitis

Lietuvos Moterų Klubų Federacijos 
Garbės Pirmininkei

Birutei Grigaitytei-Novickienei

mirus, jos Seimą ir artimuosius giliai užjaučia ir drauge 
liūdi

LMK Federacijos 
Neto Haveno Klubas

kepalų skanios lietuviškos* duo
nos.

Neatsiliko nuo baliaus darbų 
ir mūsų jaunimas. Vadovaujami 
D. šilbąjorienės ir L. Vainienės, 
vaišėm indus paruošė ir baliaus 
metu svečiam patarnavo šie
jaunuoliai: A. Bemier, B. Bivai- iridorfaus ir Vytenio Vasyliū- 
nytė R. Galinyte, D Jasaityte, nų buvo gruodžio
V. Katinaitė, J. Knfeaite, J. 8 jordan HaU. Atlikti K. V. Ba- 
Landsbergis, V. Navickai, D. jų dar
Norvilaitė, R. Sabalytė, P. šil- klarnetistas David Mott. Į 
beoris, D. Treinyte, D. Vaiče- koncęrtą atsilankė gana daug 

žmonių.

ruošos darbų prisidėjo Regina Naujųjų metų sutikimą rengia 
Galinytė, Vilija Katinaitė ir Dai- Lietuvių Tautinės Sąjungos 
va Vebeliūnaitė. Jom ir visam ~ 
šio gražaus jaunimo būriui nuo
širdi visų padėka.

Svečių priėmimui ir paskirsty
mui sklandžiai vadovavo Jadvy
ga Vytuvienė. Šiam darbe jai pa
dėjo I. Alksninienė, D. Birutie- 

(nukelta į 8 psl.)

~ T- Vidutiniame vestibiulyje,
tarp salės durų, lankytojų dė
mesį atkreipia gražus lietuviškų 
vaizdų foto montažas. Tai dova
na mūsų foto menininko Vy
tauto Augustino, už kurią Židi
nio statytojai nuoširdžiai dėkin
gi-

Vykdant paruošiamuosius dar
bus, iki paskutinės minutės į- 
rengimais rūpinosi ir juos tvarkė 
statybininkas Algis Jankauskas. 
Jis buvo ir tebėra vienas iš pa- 

• grindinių Židinio statytojų ir rė
mo ntuotojų.

Baliaus stalų paruošimo dar
bui vadovavo Irena Alksninie- 
nė. Jai talkino D. Birutienė, I. 
Jankauskienė, G. Kulpienė, D. 
Šilbajorienė, M. Šulaitienė, L. 
Vainienė, I. Vilgalienė ir būrelis 
jaunimo.

Stalus ir sceną puošė gėlių 
puokštės, kurias taip gražiai pa
ruošė ir paaukojo Alice Zub- 
kuvienė, žinoma gėlių krautu
vės savininkė. Jos patarnavimu 
džiaugiasi visi apylinkės lietu- 

. viai, o Kultūros Židinio šeimi
ninkai jai ypatingai dėkoja už 
gražią auką.

Atidarymo baliaus maistą nu
pirko, paruošė ir pristatė dosnio
ji Židinio mecenatė Elena Mic- 
keliūnienė. Jai iš tikrųjų pri
klausė garbės šeimininkės titu
las, nes ne tik šalti užkandžiai, 
šilta vakarienė, kava su pyragai
čiais, bet ir baliaus šampanas 
buvo jos dovana šiai Židinio iš
kilmei. E. Mickeliūnienei vai
šes paruošti padėjo R. Alinskie- 
nė, J. Gražulienė, R. Kundro- 
tienė, M. Žukauskienė ir kelios 
kitos moterys. Negalima pa
miršti ir Sidabrinio Varpo ke
pyklos savininko V. Radžiūno, 
kuris ir šį kartą paaukojo daug

Kat.
kas-

SEKMADIENIO
KONCERTAS

Liet. Religinė Šalpa ir 
Moterų Kultūros Draugija
met rengia koncertą, kuriuo pri
simenama Lietuvos persekioja
ma Bažnyčia. Šiemet toks kon
certas buvo gruodžio 16, sekma
dienį, Kultūros Židinyje, 4 v. po
piet.

Visam minėjimui dailiai vado
vavo Snieguolė Liaukutė. Invo- 
kaciją sukalbėjo kun. L. Budrec- 
kas, surasdamas jautrų žodį vi
siem kankiniam už . tikėjimą. 
Apie religinę padėtį Lietuvoje 
pakiliai pakalbėjo dr. Aldona Ja- 
načienė.

Tolimesnė dalis buvo ’ kon
certas, kurio programą atliko 
solistė Irena Stankūnaite ir piar 
nistė Aldona Kepalaitė.

Su gražiu technikiniu pajė
gumu pianistė Aldona Kepalaitė 
paskambino: Bacho—Chromati
nė fantazija ir fuga, V. Jakubė- 
no —Legenda, K. V. Banaičio
— Ryto belaukiant (iš Sute
mų giesmių ir vizijų), Brahmso 
Intermezo E. Fiat mino r, op. 
118, Liszto — Etudas f minor, 
Chopino — Berceuse, op. 57, 
Scherzo B Fiat minor.. . ;• _>

Instrumentas buvo puikus ’ 
(paskolintas iš nuomojimo fir
mos), puikiai jis skambėjo ir iš
ryškino pianistės individualybe.

Solistė Irena Stankūnaite pa
dainavo: Mozarto — Tu virgi- 
num coma ir Aleliuja iš moteto 
Exultate Jubilate, Tallat Kelpšos
— Mano sieloj šiandien šventė, 
S. Cerienės — Lietuvos laukai, 
K. V. Banaičio — Oi nėra nie
kur, J. Stankūno — Kalneliais, 
C. Gounod — Brangenybių arija 
iš op. Fausto, Kai svaigina iš op.

Nuoširdžiam Mažosios Lietuvos bičiuliui ir bendros 
Lietuvos nedalomumo gynėjui, ministeriui

Vaclovui Sidzikauskui

mirus, giliai užjaučiame jo žmoną Birutę, seserį, bro
lius bei kitus gimines ir kartu liūdime, netekę jo šviesios 
asmenybąs.

Mažosios Lietuvos
Rezistencinis Sąjūdis

Aviacijos kapitonui

Raymond G. Matuliui II 
tragiškai žuvus, tėvams, žmonai ir seseriai gilią užuojau

tą reiškia
Gricių šeima

A.A.

Jonui Pliopliui

staiga ir netikėtai mirus, jo žmoną Birutę nuoširdžiai 
užjaučia f*

Dr. Stasys ir Julija Petrauskai

Uža.a. Kazį Mockų mišios bus 
gruodžio 29 d.J7:3O v. ryto Šv. 
Petro parapijos bažnyčioje. Mi- V 
šias užprašė velionies žmona ig 
vaikai. Visi artimieji, bičiuliai ir 
pažįstami kviečiami dalyvauti 
šiose pamaldose.

Stasys Lūšys kalbėjo kultū
rinių subatvakarių lapkričio mė
nesio susirinkime. Jis savo pa
skaitoje pažvelgė į Lietuvos is
torinius ir vidinius sunkumus 
laisvės byloje. Kaip mus trak
tuoja Jungtinės Tautos, kodėl į- 
sigalėjo jėgos politika, kaip pa
čioje Sovietų Sąjungoje atsirado 
Zacharovas ir Solženicinas. Tai 
rodo, kad didžioji tironija, So
vietų Sąjunga, eina į savo galą. 
Visos tironijos turi savo galą. 
Okupantas dar gali daug blogo 
padaryti, bet jo galas ateis. Pre
legentas paliete ir mūsų svar
besnius uždavinius bei skubius 

rengia N. Metų sutikimą savo darbus, jaunųjų intelektualų su- 
šiorganizavimą. Subatvakarių 
pirmininkas inž. Romas Veitas 
pradžioje pristatė prelegentą, o 
po paskaitos — esančius sve
čius. Tokia viešnia buvo Ona 
Aleksaitė, atvykusi iš Varšu
vos studijuoti dainavimo Naujo
sios Anglijos konservatorijoje. 
Ji čia atvyko Onos ir Juliaus 
Jakulių pastangomis. Iš Wash-

Bostono skyrius savo namuose. 
Auka 23 dol. porai, viengungiui 
— 12.50 dol.

Inžinierių ir Architektų S-gos 
Bostono skyrius Naujųjų Metų 
sutikimą rengia Lantana salėje. 
Porai 45 dol.

Liet Piliečių draugija taip pat

salėje.

Drabužių vajų buvo paskelbę 
Amerikos vyskupai. Šv. Petro 
lietuvių parapijoje pravestas va
jus pasisekė gerai — surinkta 
daug drabužių. Šie asmenys su
rišo dvidešimt dėžių drabužių: 
Juozas White-Vaitkevičius, Julia 
Burdulis, Ona Kamantauskienė, 
Ona Apanavičienė, Ona Viš- 
nauskienė ir Ona Kulpanienė. 
Iš viso vienuolika šimtų svarų 
drabužių buvo išvežta į sandė
lį Brooklyne. Čia padėjo Šv. 
Vincento draugija.

P. Žičkus, Darbininko bend
radarbis Bostone, buvo susir
gęs ir buvo paguldytas ligoni
nėn. Linkime kuo greičiau pa
sveikti ir sustiprėti.

Dail. Vidos Krištolaitytė s pa
roda surengta Liet. Bendruo
menės kultūros klubo- pastango
mis. Į atidarymą gruodžio 1 su
sirinko labai gausus būrys lietu
vių. Parodą atidarė pirmininkas 
inž. V. Žiaugra, dailininkę pri
statė dr. Stasys Goštautas. Buvo 
išstatyta 30 darbų. Parodos turi
nys buvo karstai, apnuogintos 
moterys ir gėlių naturmortai.

Romeo ir Juliete, bisui arija iš 
Bohemoj ir V. Kilpievičiaiis 
— Lakštingala.

Solistė buv6 puikioje formoje 
ir dainavo labai pakiliai. Ypač 
gražiai skambėjo lietuviškieji 
kompozitoriai.- Akorflponavo jos 
tėvelis Juozas Stankūnas.

Pabaigoje visiems padėkojo 
P. Ąžuolienė ir įteikė gėlių.

Koncertas buvo pakilus ir ge
ras, bene geriausias, kokį Relig. 
Šalpa ir L. Kultūros Draugija su
rengė.

Šioje salėje buvo pirmas kon
certas. Malonu pastebėti, kad 
salė turi gerą akustiką. Gaila, 
kad sugedo šildymas ir salė 
buvo šaltoka.

Po koncerto toje pačioje salėje 
buvo kavutė ir vaišės, (p.j.)

Clevelando vyrų okteto nau
ja stereo plokštelė Nr. 2 gauna
ma Darbininko administracijoj. 
Su persiuntimu kaina 6 dol. 
Kreiptis: Darbininkas, 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Daiva ir Arvydas Barzdukai. Po 
oficialiosios dalies buvo vaišės 
ir pašnekesiai.

Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventė buvo paminėta lap
kričio 25. Pamaldos 10 vai. buvo 
Šv. Petro lietuvių parapijos baž
nyčioje. Buvę Lietuvos kariai 
dalyvavo su vėliavomis. Pats mi
nėjimas buvo Liet, Piliečių 
draugijos salėje So. Bostone. Ati
darė ramovėnų pirmininkas Bro
nius Bajerčius, maldą sukalbėjo 
kun. Albinas Janiūnas. Pagrin
dinę kalbą pasakė svečias iš 
New Yorko — Bronius Bal
čiūnas. Kario redakcijos narys. 
Jo kalba buvo daugiau akade
miška, svarstė tarptautinius 
bendravimus ir mūsų didžią- 

' ją kovą dėl Lietuvos laisvės. 
’ Be jo, dar kalbėjo savanoris kū

rėjas pulkininkas Antanas Stra- 
pulfonis. Jis“prisiminž kovų me- 
tus. Meninę programą atliko so
listai Violeta Čižauskaitė-Bal- 
čiūnienė ir Stasys Liepas^kom- 
ponavo dr. Vytenis M. Vasyliū- 
nas. V. Balčiūnienė padainavo: 
Pamylėjau vakar — St. Šimkaus, 
Ne margi sakalėliai — J. Tallat- 
Kelpšos, Šauksmas ir Dainos gi
mimas — Br. Budriūno. St Lie
pas padainavo: Aušta aušrelė — 
J. Gaidelio, Trys gaideliai gie
dojo — E. Gailevičiaus ir Du 
grenadieriai — R. Schumanno. 
Antroje dalyje Balčiūnienė — 
Santuzos romansą iš op. Cavale- 
ria Rusticana ir Un bei di 
ariją iš operos Madama Butter- 
fly — G. Puccini; Liepas — ariją 
iš op. Figaro vestuvės, Leporel- 
lo ariją iš Don Juąno — W. A. 
Mozarto. Drauge —' padainavo 
duetą — O bernelį vientury — 
J. Tallat Kelpšos. Pačias 
dainas paaiškino Elena Vasyliū- 
nienė. Meninę programą pra- 

, vedė Jonas Vizbaras.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

(Polyester-Knlts y ardas 2.50,
Amel Jersey jardas 89 c. )

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

Rldgewood, N. Y. 11227 Tol. 455-5048 
(Traukinio stotis Wyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti Iš svetimų, jei gaunam pas savus

Monika Macežlnskaltė, sav.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuota* 1883

460 Wec+ Broadway, South Boston Mūssachuseth 
" Kur ■tūkstančior taupo milijonus

ALFRED W. ARCHIBALD, Prerident
«o banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grifatas. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai • Tr-tr.-' ? sėsti 
viri 1213,000,000.

CURRENT DIVIDEND RATKS
• Regular a/c — • 1 yearTerm Depoatt-r-
• Spėriai Notice a/c — 5% o 2 year Terra Depoctt —

-------- Ali Accounts Compounded Daily —— • >
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KALĖDOS NEW YORKE
šiemet Kalėdos buvo gražios 

ir spalvingos. Oras buvo nešal
tas. Nors buvo skatinama taupy
ti elektrą, bet visur degė kalė
diniai žiburiai, švietė langai pa
puošti, vitrinos, iliuminuotos 
gatvės, visur skambėjo kalėdi
nės giesmės. Per radijo stotis

Jonas Piioplys, 50 metų, gyve
nęs New Brunswick, N. J., nuvy
kęs atostogauti pas savo seserį 
Salomėją SakaJienę Miami, Fla.,

RENGIAMA V-JI DAILĖS PARODA

kalėdi- 
stotis

Darbininko redakcija nuošir- Aktorius Henrika* Kačinską* 
džiai dėkoja visiem už atsiųstus 
sveikinimus Kalėdų ir Naujųjų 
Mietų, proga. -

Mūsų nauji telefonai yra: re
dakcijos 827-1352, administraci
jos (Tėv. Petro) — 827-1351, 
spaustuvės (Tėv. Pranciškaus) 
— 827-1350. Telefonus lengva 
atsiminti, skiriasi tik paskutinis 
numeris.

Darbininko adresas yra: 341 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Kultūros Židinio ir vienuoly
no adresas yra: 361 Highland 
Blvd., Brooklyn, N. Y. 11207.

šis Darbininko numeris yra 
šių metų paskutinis. Nuoširdžiai 
dėkojame visiem, kurie vieno
kiu ar kitokiu būdu prisidėjo, 
kad Darbininkas būtų įdomes
nes, geresnis. Dėkojame visiem 
bendradarbiam, korespon
dentam, komentatoriam, publi
cistam, atskirų skyrių vadovam,. 
fotografam už jų gražų ir ištver
mingą darbą. Prašome tokiu pat 
uolumu ir ateinančiais metais 
remti Darbininką.

Kitas Darbininko numeris iš
eis po Naujųjų Metų. Jis bus 
baigtas trečiadienį, sausio 2. 
Paskutinę medžiagą reikia per
duoti iki 11 vai. trečiadienį. 
Skaitytojam jis bus išsiuntinėtas 
sausio 3, ketvirtadienį.

Prašome iš anksto rengtis Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tės minėjimui. Siųskite iš anksto 
korespondencijas, žinias, nuo
traukas. Jau dabar kontaktuoki
te savo kongresmanus, senato
rius, miesto burmistrus, guber
natorius, prašykite, kad jie pa
skelbtų Lietuvos dieną, kad vi
sur ir visiem primintų apie Lie
tuvos padėtį.

Kaukių balius, rengiamas atei
tininkų, bus vasario 23 Kultū
ros Židinyje. Jau dabar visi pra
šomi suprojektuoti kuo išradin
giausius kostiumus bei kaukes. 
Bus skiriamos premijos gražiau
siai ir įdomiausiai pasipuošu- 
siem. Šie kaukių baliai turi di
delį pasisekimą, sutraukia labai 
daug publikos. Šių metų (1973) 
kaukių baliaus nebuvo; jo atsi
sakyta, nes tuo metu Kultūros 
Židinys rengė savo didįjį ban
ketą.

Zarasišldai remia poeto Faus
to Kiršos minėjimą, kurį rengia 
Vaižganto Kultūros Klubas. Poe
tas Faustas Kirša pats buvo za- 
rasiškis, ten ilgai gyveno ir su 
to krašto žmonėmis mielai bičiu
liavosi. Šis poeto Fausto Kiršos 
pagerbimas bus sausio 20, sek
madienį, 4 v. popiet žemutinšje 
Kultūros Židinio salėje.

Draugo romano jury komisija 
šiemet yra sudaryta New Yorke. 
Į ją įeina: Leonardas Andriekus, 
Juozas Brazaitis, Paulius Jurkus, 
Nelė Mazalaitė ir Pranas Nau
jokaitis. Komisijos posėdis bus 
sausio 12, šeštadienį, 3 vai. po
piet Darbininko redakcijos pa
talpose.

Mirga ir Dantenas Šulaičiai 
sveikina draugus ir pažįstamus 
su praėjusiomis Kalėdomis ir 
ateinančiais Naujais Metais ir 
vietoje kortelių aukoja 25 dol. 
Kultūros Židiniui.

dalyvauja poeto Fausto Kiršos 
pagerbime ir skaitys iš jo gau
sios poezijos. Bus skaitoma ir iš 
pomirtinės knygos “Palikimas”. 
(Šią knygą suredagavo poetas 
Stasys Santvaras). F. Kiršos pa
gerbimas bus sausio 20, sekma
dienį, 4 v. popiet Kultūros Židi
nyje. Rengia Vaižganto Kultūros 
Klubas.

Velykų stalas, rengiamas 
LMK Federacijos New Yorko 
klubo, bus per Atvelykį 
Kultūros Židinyje.

Maironio lituanistinės mokyk
los, vakaras ir Kalėdų eglutė bus 
sausio 13 Kultūros Židinyje. 
Mokiniai suvaidins vaidinimėlį.

New Yorko lietuvių vyrų cho
ras Perkūnas rengia savo kon
certą sausio 19 Kultūros Židi
nio salėje. Choras, simfoninio 
orkestro palydėtas, atliks operų 
ištraukas iš 8 skirtingų operų. 
Tuo bus atžymėtas choro veik
los dešimtmetis.

Angelė Vakauzienė iš Bostono 
sveikina savo bičiulius ir pažįs
tamus su šventėmis. Betliejaus 
žvaigždė tešviečia viltim visiem 
pasaulio lietuviam. — Darbinin
kui ta proga skiria 10 dol.

O. ir S. Skurvydai vietoj kalė
dinių sveikinimų siuntinėjimo 
aukoja 40 dol. Kultūros Židi
niui.

A. Šidlauskas vietoj šventinių 
sveikinimų siuntinėjimo skiria 
20 dol. auką Kultūros Židiniui.

Vytautas ir Irena Alksniniai 
a.a. Marijai Steponavičienei at
minti aukoja 15 dol. Kultūros 
Židiniui. Vaciui Steponiui nuo
širdi užuojauta, o aukotojam 
lietuviškas ačiū.

V. ir L. Milukai sveikina Šv. 
Kalėdų proga savo draugus ir pa
žįstamus ir vietoj kortelių ta pro
ga aukoja B alfui 30 dol.

Emilija Galčiuvienė, 82 m. 
amžiaus, gyv. Long Island Ci
ty, užgauta sunkvežimio ir išgu
lėjusi keletą savaičių ligoninėj, 
mirė gruodžio 14. Palaidota iš 
Apreiškimo bažnyčios Brook- 
lyne gruodžio 19 Kalvarijos ka
pinėse. Velionė buvo labai uoli 
parapietė ir savo aukomis padė
jo ne tik parapijai, bet ir vie
nuolynam, ypač pranciškonam. 
Pati aukojo ir kitus ragino au
koti. Priklausė daugeliui parapi
jos draugijų ir rėmė lietuvišką 
spaudą. Skaitė Darbininką, Var
pelį ir kitus laikraščius. Buvo 
labai malonaus ir taikingo būdo, 
išaugino 3 sūnus, kurie gyvena 
New Yorko apylinkėse.

Prel. Vytautas Balčiūnas, ve
dęs pranciškonų vienuolyne re
kolekcijas, lankėsi naujose Dar
bininko redakcijos patalpose.

Klaipėdos krašto atvadavimo 
minėjimas rengiamas sausio 27 
Congressional bažnyčios salėje, 
91 Street, Woodhaven. Ekume
ninės pamaldos bus 2 vai .p. p. 
3 vai. pats minėjimas. Kalbės 
Martynas Gelžinis.

visą Kū
čių dieną, visą naktį, visą Ka
lėdų dieną. Per televižįjos stotis 
buvo specialios programos, bu
vo transliuojamos pamaldos iš 
bažnyčių, iš šv. Petro bazilikos 
Vatikane, mišias laikė pop. Pau
lius VI.

Tai rodo, kaip šiame krašte 
Kalėdų švenčių papročiai yra vi
sus giliai palietę. Šalia gausybės 
dovanų — gyva ir tikroji Kalė
dų dvasia — Kristaus gimimo 
šventės džiaugsmas.

Lietuviškose parapijose vi
durnaktį buvo iškilingos Berne
lių mišios. Pusvalandį prieš pa
maldas buvo giėdamos kalėdi
nės giesmės. Angelų Karalienės 
parapijoje muzikas Albinas Priž- 
gintas suorganizavo šios nakties 
religinį koncertą, kuriame daly
vavo pučiamųjų kvartetas, var
gonai, choras. Šalia lietuviškų 
kalėdinių giesmių buvo groja
mos ir kitų tautų giesmės.

Apreiškimo parapijoje gražiai 
giedojo choras pusę valandos 
Kalėdų giesmes. Per mišias gie- 
dojorlietuviškai, gi pačias mišias 
giedojo lotyniškai. Ir tai buvo 
graži ir graudi romantika išgirsti 
lotyniškai griausmingas ir neuž
mirštamas mišių dalis.

Po pamaldų vidurnaktį choras 
susirinko į kleboniją pasveikinti 
klebono kun. Pr. Raugalo ir ki
tų parapijos kunigų su šventė
mis.

giesmės. Jos skambėjo

Kultūros Židinį atidarant, buvo 
daug šaunių talkininkų

Dr. Stasys Petrauskas su savo 
žmona pianiste Julija yra išvy
kęs atostogauti į Floridą. Jo gy
dymo kabinetas Elizabethe, 
N. J., bus uždarytas iki sausio 4, 
iki penktadienio.

New Yorko Lietuvių Vyrų Choro Perkūnas

KONCERTAS

su simfoniniu orkestru ir solistais
įvyksta Kultūros Židinio naujojoje salėje sausio 19d. 
Pradžia 7:30 v.v.

Dirigentas - muzikas Vytautas Strolla.

Bilietai 6 do!4 S deU studentams — 3 dol.

dienį. Tą dieną žaidė tenisą, 
paskui prigulė poilsio, ir tad. ji “‘Y’*™“ 
ImZu. niai kviečia visus lietuvius dai

lininkus (JAV ir Kanados) daly
vauti penktojoje Lietuvos ne
priklausomybės šventes minėji
mo proga LB New Yorko apy
gardos valdybos rengiamojoje 
dailės darbų parodoje New 
Yorke.

r. .' . i ’ ' Paroda įvyks 1974 vasario 9-tus gimines. Velionis buvo Dar- .
binjnko skaitytojas. S. Sakalienė 1 1
ro laidotuvių, lydima Alinskų, , Parodos atidMyum rasmo 9 
aplankė KultOros Židinį Brook- J 7 v v 
lyne ir Ha susitiko su p^sta- N Y
mais. yn>

ištiko širdies priepuolis. Iš 
miesto grįžusi žmona jau rado jį 
negyvą. Palaidotas gruodžio 22 
New Brunswick kapinėse. Pali
ko nuliūdime žmoną Birutę, sū
nų Remigijų, seserį Salomėją 
Sakalienę, kuri pastoviai gyvena 
Toronte, Ont., Kanadoje, ir ki-

Lietuvių Bendruomenės New Visais dailės parodos reikalais 
Yorko apygardos valdyba n»alo- prašome kreiptis į LB New Yor

ko apygardos valdybą: c/o A. 
Vekselis, 84-20, 112 St. *Rich- 
mond Hill, N. Y., 11418, tele
fonas (212) 846-3246 (vakarais). .

Kviečiami dailininkai 
registruotis

1 dailės darbų parodą korinius 
priima LB New Yorko apygar
dos valdybos sudaryta iš 3 dai
lininkų ir 1 LB NY apygardos 
valdybos atstovo dailės darbų 
atrinkimo jury komisija. Jos 
sprendimai galutini.

Į parodą priimami tik origina
lai, kurie anksčiau LB New 
Yorko apygardos valdybos ren
giamose parodose nebuvo išsta
tyti.

Kiekvienas dailininkas gali 
kilmėse Kultūros Židinys bus pristatyti parodon nedaugiau 
pašventintas, prašant Dievo pa- 4 darbų. Dėl galimos vietos sto- 
galbos lietuvių tautos kovai už . - — - ‘ ‘ ’
laisvę; paskirtas, kaip laisvųjų 
lietuvių dovana ir simbolis, ken
čiančiai Lietuvai ir atidarytas 
lietiufių tautiniam ir kultūriniam 
gyvenimui. Šventės programoj 
taip pat numatyta aukotojų pa
gerbimas ir meninis koncertas, 
kuriame dalyvaus mūsų žymūs 
solistai — Gina Capkauskienė ir 
Kazys Jakutis,

Vasario mėnesio iškilmių pro
ga bus išspausdintas specialus 
istorinis leidinys, kurio turinį 
sudarys Kultūros Židinio idėjos 
išsivystymo istoriniai bruožai, 
visų festivalio įvykių programos, 
darbuotojų bei aukotojų sąrašai 
ir oficialūs dedikacijos progos 
sveikinimai. Aukotojai, kurie 
norėtų patikrinti arba padidinti 
savo įnašą, prašomi telefonuoti 
Židiniui, 235-5962, arba rašyti 
361 Highland Blvd., Brooklyn, 
N. Y. 11207. Visi pavieniai lietu
viai, profesionalai, verslininkai 
ir organizacijos kviečiami įam
žinti savo vardą Židinio dedika
cijos leidinyje, prisiųsdami savo 
sveikinimus, A. Balsiui, 525 
West End Avė., New York, N.Y. 
10024, tel. 874-1538, arba tie
siog Kultūros Židiniui. Pilno 
puslapio sveikinimas — 75 dol., 
pusės — 40 dol., ketvirčio — 

atidarymas”. Vasario 10-osios iš- 30 dol. auka. Sveikinimam ilius
truoti priimamos ir tinkamos pa
vienių asmenų arba grupinės 
nuotraukos. Kiekviena auka ir 
sveikinimas bus dėkingai į- 
vertinti, nes ir mažesnėm aukom 
sveikinusieji bus paskelbti lei
dinio rėmėjų sąraše.

1974-ieji metai stovi mum vi
siem prieš akis. Ką jie mum at
neš, daugiausia priklauso nuo 
mūsų pačių įnašo. Geros valios 
darbas ir auka atneš vidinį pasi
tenkinimą, kuris ir yra tikrosios 
laimės išraiška. Tikėkimės, kad 
naujieji metai visiem išpildys 
asmeninius troškimus, o kartu ir 
išlaikys bei pastiprins lietuvių 
tautinę sąmonę išeivijos gyveni
me. Nieko kito okupuotos tėvy
nės tautiečiai nelinki mum la
biau, kaip mūsų išsilaikymo ge
rais ir sąmoningais lietuviais. 
Pasistenkim išpildyti ir jų troš
kimus.

KULTOROS ŽIDINIO 
DEDIKACIJA

New Yorko lietuviai pagaliau 
turi savo namus. Šių namų staty
ba jau seniai vystėsi newyorkie- 
čių mintyse, bet, tiktai tėvam 
pranciškonam perėmus inicia
tyvą, ši idėja buvo įgyvendinta.

Nuošaliau stovint, atrodė, kad 
Židinio statyba buvo nesunkus 
ir per ilgai užsitęsęs darbas. 
Susipažinus su statybos proble
momis iš arčiau, paaiškėja, kiek 
daug rūpesčių, kliūčių ir sunku
mų teko nugalėti šio tikslo įvyk
dymui. Tėvų pranciškonų tvirtas 
pasiryžimas, dosnių lietuvių 
aukos ir pagalba nugalėjo visas 
kliūtis. Nors darbas dar ne visai 
baigtas, dar daug yra trūkumų ir 
nemaža skolų, bet pastatai jau 
atidaryti lietuvių visuomenei.

Kultūros Židinio iškilminga 
dedikacija įvyks vasario 10..

Dedikacijos šventė bus dalis 
lietuvių kultūrinio festivalio, 
kuris tęsis ištisą savaitę. Vasa
rio 9 bus atidaryta Lietuvių 
Bendruomenės rengiama di
džioji dailės paroda, vasario 10 
— dedikacija ir koncertas, vasa
rio 16 — Darbininko pasižymė
jusių lietuvių pagerbimo vaka
ras, vasario 17 — Nepriklauso
mybės šventės minėjimas.

Žodis “dedikacija” turi keletą 
prasmių, tarp kurių vyrauja “pa
šventinimas; paskyrimas kil
niam tikslui; oficialus, viešas

(atkelta iš 7 psl.)

nė, J. Gerdvilienė ir A. Radzi- 
vanienė.

Baliaus nuotaikai, žinoma, 
daug padėjo kokteilių baras ir 
tolimesnis gėrimų parūpinį- 
mas. Šiam darbui sumaniai va
dovavo Vacys Steponis. Jam 
nuoširdžiai talkino V. Galinis, T. 
Jasaitis, A. Koncė, A. Kregždys, 
A. Mičiulis, H. Miklas, V. Po- 
vilauskas ir E. Staknys. Vaišių 
metu svečius gėrimais aprūpino 
R. Ceiliūtė ir D. Mikalauskaitė. 
Visiem baro darbininkam bičiu
liškas ačiū.

Baliui paruošti ir sklandžiai 
vesti buvo dar ir kitokių įvairių 
techniškų darbų, kurių taip pat 
negalima užmiršti. Rūbinę pri
žiūrėjo P. Švitra ir A. Rygely- 
tė, automobilių pastatymą kie
me tvarkė ir vėliau automobilius 
prižiūrėjo S. Karmazinas ir Jan
kauskas, o prie patalpų paruošia
mųjų valymo darbų nuoširdžiai 
prisidėjo E. Bublaitienė, Vacys 
ir Anelė Steponiai bei Ona Dza- 
taveckaitė.

Kaip žinom, Kultūros Židinio 
atidarymo baliaus metu apati
nėj salėj vyko atskiros jaunimo 
vaišės ir šokiai. Šiuos šokius 
surengė pats jaunimas, žinoma, 
neatsisakydamas ir tėvų pagal
bos. Jaukią kavinės nuotaiką su
darė papuošti staliukai, kuriem 
staltieses paaukojo vyr. skau
čių židinys Vilija, žvakides 
— ponai Jūriai, gėles — Ali- 
ce Zubkuvienė. Maistą jauni
mo vaišėm ir kitas smulkmenas 
parūpino tėvai. Jaunimo šokius 
rengė ir organizavo jų pačių 
sudarytas komitetas, kuriam va
dovavo Robertas Šilbajoris. Kiti 
komiteto nariai: R. Biknevi- 
čiūtė, L. Birutytė, A. Bručas, 
D. Jurytė, R. Krulikas, O. Ma
tulaitytė, R. Milukaitė, G. ir V. 
Mikalauskai, A. Ošlapaitė ir V. 
Šlapelytė. Jiem talkino A. Bal
kus, P. Šilbajoris ir A. Vytu- 
vis. Gražiai pavykusių jaunimo 
šokių pelnas — 246.75 dol. ren
gėjų buvo paaukotas Židinio 
sportiniam įrengimam įsigyti. 
Mielam mūsų jaunimui, jų tė
veliam ir visiem, kurie prisidė
jo prie šios gražios šventės pasi
sekimo, reiškiama giliausia pa
dėka.

Šia proga nuoširdus įvertini- nas. Arti krautuvės, mokykla, 
mas ir padėka visiem New Yor- Kaina labai prieinama. Dėl in- 

* ko lietuviam, kurie, tikėdami formacijų skambinti Vastūnui, 
Kultūros Židinio idėja, aukojo, tel. VI 6-3075.

dirbo ir visokiais būdais padė
jo Židiniui atsistoti ant kojų. Dė
kui visiem baliaus svečiam ir vi
som grupėm bei organizacijom, 
kurios iš anksto buvo užsisa
kiusios atidarymo šventei stalus. 
Jūsų visų pastangų vaisius šian
dien išdidžiai stovi ant kalnelio 
su plevėsuojančia lietuviška tri
spalve prie durų, kurios atviros 
visiem apylinkės lietuviam.

Oficialus Kultūros Židinio pa
šventinimas — dedikacija įvyks 
vasario 10, su iškilmingu kon
certu, aukotojų pagerbimu ir 
akademija. Ta proga bus iš
spausdintas specialus leidinys, 
kuriame bus įrašytos aukotojų 
bei darbininkų pavardės. Židi
nio atidarymo šventės komisija, 
sėkmingai atlikusi atidarymo ba
liaus uždavinį, tęs toliau sa
vo darbą, besiruošdama vasario 
mėnesio- koncertui ir iškilmėm. 
Visiem nuoširdžiai linkim iš
tvermės ir sėkmingo darbo.

Alg. S.

kos (virš 100 darbų) dailės darbų 
atrinkimo jury komisija gali dar
bų skaičių vietoje sumažinti.

Darbai turi būti įrėminti su 
pakabinimui paruoštomis vie
lomis.

Dailės darbai į parodą prista
tomi ir iš parodos atsiimami 
pristatytojo atsakomybe ir kaštu.

Rengėjai nesiima jokios pini
ginės atsakomybės už dailės 
darbus.

Į parodą dailės darbai pri
statomi 1974 vasario 1 d. nuo 
6 iki 9 v.v., vasario 2 d. nuo 9 
vai. ryt iki 9 vai. vak. Vėliau 
pristatyti darbai nepateks į lei
džiamą parodos katalogą ir gali 
būti iš viso jury komisijos į pa
rodą nėpriimti. ; f .

Atskiri kvietimai dalyvauti 
dailės darbų parodoje nebus 
siunčiami. Dailės darbai atsi
imami po parodos uždarymo, 
vasario 17 d., 8 vai. vak.

Visų lietuvių dailei ir lietuvių 
kūrybai skatinti ir remti Lie
tuvių Fondas ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
garda paskyrė dailės darbų pre
mijas už geriausius tapybos, 
skulptūros ir grafikos kūrinius,- 
išstatytus Šioje parodoje. '

Premijoms Skirti jury komisija 
sudaloma iŠ 4 dailininkų, ku
riuos skiria: Amerikos Lietuvių 
Dailininkų Sąjunga, Lietuvių 
Dailės Institutas, New Yorko 
Dailininkų Sąjunga ir LB New 
Yorko apygardos valdyba po 1 
dailininką. LB NY apygardos 
skirtas dailininkas negali būti 
bet kurios minėtos dailininkų 
organizacijos narys. Jury komisi
jai pirmininkauja LB New Yorko 
apygardos valdybos pirminin
kas, kuris komisijoje dalyvauja 
sprendžiamuoju balsu.

Premijuoti kūriniai pasilieka 
autorių nuosavybė.

Jury komisijas kviečia ir visą 
technišką darbą ir piniginę atsa
komybę, surištą su parodos orga
nizavimu bei parodos katalogo 
išleidimu atlieka LB Nėw Yorko 
apygardos valdyba.

Už parodoje parduotus kū
rinius rengėjai pasilaiko 10% pa
rodos rengimo išlaidom padeng
ti. Parodos registracijos mokes
tis nebus imamas.

Cypress Hills sekcijoj išnuo
mojamas butas iš 4 šviesių kam
barių pirmame aukšte. Jei -jcas 
norėtų pirkti, tai tas pats namas 
yra parduodamas iš 2 butų po 4 
kambarius. Kaina labai prieina
ma. Informacijai skambinti tel. 
(516) 221-6692.

Išnuomojama* mažas 3 kam
barių ir virtuvės butas Rich- 
mond Hill sekcijoje. Teirautis 
po 6 v.v. Tel. 847-0131.

Išnuomojamas butas iš 5 kam- 
l>a. ių ir virtuvės, su visais pato
gumais, prieinama kaina, Cy
press Hills sekcijoj. Skambinti 
visą dieną: MI 7-3971.

VVoodhavene pardundama* 
mūrinis vienos šeimos namas, 
iš 9 kambarių. Modemiškai į- 
rengtas, su dviem garažais. Gra- 

' žios apylinkės, lietuviškas rajo-

NAUJŲJŲ METŲ 
bendruomeninis 

sutikimas
bus gruodžio 31 lietuvių parapijos salėja, 

207 Adams St, Nowark, N. J.

Jauki aplinka. Nuotaikinga muzika. Skani vakarienė. 
Geriausių markių gėrimai. Specialūs stalai jaunimui.

Ir visas tas jaukumas ir prašmatnumas asmeniui 
tik $12.50, o studentam ir “Liepsnos” šokėjam — tik 
$750.

Maža to. Visi tie, kurie Iki gruodžio 20 per LB 
Newarfco, N. J., sapyllnkėo valdybą paaukos ne mėžiau 
kaip $100.00 Lietuvių Fondui, Naujųjų Metų sutikimo 
dalyvauja mmokamal. Įsidėmėkite — nemokamai.

Pradžia 9 v.v.
Pakvietimus užsisakyti pas:
RoMlIją Aabrntlajlaaę — 544-51W visą dieną;
Denąuolą OHEkslleaą — S2S-47S1 vakarais;
Iraną Eltmnleaą — Z74-4347 visą dieną;
Kat| JanMną — 47M422 vakarais;
Viktorą JoMbeMĮ — 2SS0404 vakarais;
RotsMĮą bakaltą — 703*7«>2 visą dieną.


