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Savaitės žinios 
Gruodžio 24-31

Metai baigti Sovietų užsimoji
mu likviduoti disidentus, tačiau 
iš Solženitsyno sutiko naują pa
sipriešinimą.

Metai baigti Amerikos nauju 
reiškiniu — eilių eilėm auto
mobilių prie gazolino stočių išti
som valandom — lyg sovieti
niai piliečiai prie maisto krautu
vių.

Metų pabaigoje paskelbtas 
Amerikos-Sovietų naujas bend
radarbiavimas dėl bėglių likimo.

-o-

Solženitsyno iššūkis 
Sovietų copyright 
monopoliui

Sovietų režimas jaučia grėsmę 
įš sovietinių rašytojų veikalų, iš
leistų Vakaruose. Pereitąpenk- 
tadienį Paryžiuje išleista rusų 
kalba nauja Solženitsyno knyga 
“Gulag Archipelag: 1918-1956”. 
Kovo mėn. ji pasirodysianti ang
lų kalba. O dabar NYT davė jos 
ištraukų.

Tikrais vardais ir tikrais įvy
kiais autorius vaizduoja terorą 
sovietiniuose lageriuose, ku
riuose jam pačiam teko eilę mie
tų praleisti. To veikalo spaus
dinimą jis 5 metus atidėliojo, 
kad nenukentėtų suminėti as
mens. Bet KBG susekė, kad vie
nai savo draugei Solženitsynas 
davė vieną kopiją saugoti. Po il
go tardymo moteris pasikorė. 
Kadangi veikalas jau buvo KGB 
rankose, nebuvo prasmės atidė
lioti jo skelbimą.

Kiek Sovietuose žmonių likvi
duota, tikslių žinių niekas netu
ri. Betbuv. saugumo šefo Ježovo 
draugų žiniom per porą metų, 
1937-38, buvo nušauta apie pusė 
milijono politinių kalinių ir apie 
480,000 vad. blantnyje, t.y. reci- 
divistų vagių. Pagal kitus infor
matorius per visą laiką iki 1939 
sausio pradžios buvo nušauta 
12 mil., tarp jų 6 mil. “politi
nių kalinių”. Autorius sumini 
likvidavimo periodus: Stalino 
suorganizuotas “buožių” lik
vidavimas buvęs pirmas eks
perimentas nūdieninėje istorijo
je. Juo esą pasekęs Hitleris, lik
viduodamas žydus, paskui vėl 
Stalinas, likviduodamas tau
tybes, kurias jis laikė sau nelo
jalias.

Kaip Sovietai pasielgs dabar 
su autorium, nukreiptos į tai pa
saulio akys. Tuo tarpu Sovietų 
atstovas tepareiškė, kad tai 
prieš Sovietų copyright įsta
tymą, kurį Sovietai pasirašė 
1973. Pagal tą įstatymą Sovietų 
piliečio veikalas gali būti spaus
dinamas užsieny gavus copy
right teisę ne iš autoriaus, bet iš 
sovietinės valdžios. Solženit
syno naudai kalba faktas, kad jis 
knygą atsiuntė anksčiau nei tas 
įstatymas buvo paskelbtas.

Kongrese yra pasiūlymas iš
leisti įstatymą, kuriuo Ameriko
je tas sovietinio copyright reika
lavimas nepripažįstamas.

Amerikoje energiją 
pakeitė kantrybė

Penktadienį, šeštadienį prieš 
Naujus metus New Yorke ir kt. 
prie gazolino stočių, kur dar bu
vo gazolino, nusitiesė automobi
lių eilės per kelis blokus. Va
landą, dvi teko laukti eilės. Bu
vo ir taip, kad po valandos sto
vėjimo stoties šviesos geso — 
vadinas, gazolino nebėra. Kai 
kur stotys reikalavo po vieną do
lerį “tipo”, kai kur pardavinėjo 
net iki 99 cn. už galoną. O 
Brooklyne buvo pagrobtas visas 
autotankas su 5,000 galonų.

Optimistiniai raminimai, kad 
nuo kovo bus viskas tvarkoje, 
pavirto pesimistiniais įspė
jimais: esą per porą savaičių 
gazolino bus parduodama 20 
proc. mažiau, negu yra pareika-
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KAIP SUPRANTAMA SUSLOVO
KELIONĖ Į LIETUVĄ

Stiprina kovą prieš Vakarų idė
jas ir prieš vietinį nacionaliz
mą; stiprina ryšį su Maskva ir 
ištikimybę partijos vieningai 
linijai

Metų pabaigoje Vakarų spau
doje dažniau buvo rašoma apie 
nesutarimus Maskvos politbiure 
dėl politinės linijos su Vakarais.

Nesutarimai ar 
“disinformacija”?

Brežnevas laikomas atoslūgio, 
detente šalininku. Jo liniją kri
tikavo dogmatinės, stalininės, 
linijos atstovai, kurių pirmoje ei
lėje minimas Michail Suslov, 
teoretikas, politbiuro žmogus 
Nr. 2. Kritikai nepritarė ir su
darinėjamam Brežnevo asmeny
bės kultui.

Varžybos tarp asmenų natūra
lus reikalas — net ir komunis
tinėje santvarkoje. Bet gerai in
formuotas Victor Zorza (Moni- 
tor) teigia, kad tai gali būti 
Sovietų mėgstamas “disinfor- 
macijos” triukas, skirtas Vaka
ram klaidinti. Tegul Vakarai ma
to, kokių sunkumų turi Brežne
vas viduje; tegul Vakarai būna 
jam nuolaidesni, nes jei viduje 
pralaimės Brežnevas, tai žlugs 
detente, ir ji neatgis bent de
šimtį metų . . .

Akcija dviem frontais?

Patikimas yra aiškinimas, kad 
politbiuras yra apsisaugojęs nuo 
Brežnevo asmenybės kulto, nuo 
jo perdidelio įsigalėjimo ir nuo 
detente politikos galimų pavojų.

lavimas. Kainos dar pakils, nes 
Persijos įlankos gazolinas pa
brangintas 470 proc., pabrangin
tas ir Venezueloje, iš kurios 
Amerika gauna savo suvartoja
mo kiekio 9 proc.

Numatytas “nuosaikus racio- 
navimas”: esą spausdinamos jau 
kortelės; kortelių knygelę vai
ruotojas gaus kas mėnuo, sumo
kėjęs vieną dolerį; knygelėje 
mėnesiui būsią iki 32-35 galonų; 
kas nesuvartos pats, galės per
leisti kitam.

Pramonėje energijos trūku
mas jau atsiliepė. General Mo
ters Corp. nuo sausio atlei
džia 38,000, arba 6 proc. visų 
savo darbininkų; TWA lėktuvų 
linija — 5,200 savo personalo.

Tie racionavimo būdai dar tik 
projektai. O teigiama, kad su pa
vasariu gazolino stoka dar labiau 
bus jaučiama.

“J.V. ėmėsi naujos 
akcijos prieš buvu
sius nacius”

Taip NYT gruodžio 30 pavadi
no informaciją, gautą iš Imigra
cijos įstaigos; esą pavesta ištirti 
įtariamus nacius, karo nusikaltė
lius, įsileistus į Ameriką. Tam 
reikalui Amerika padalinta į 30 
distriktų. Distrikto direktoriaus 
Marks pareiškimu, dabartiniame 
sąraše esą 38 tokie asmenys.

Marks pareiškė, kad esąs pir
mas Amerikos valdžios kon
taktas su Sovietais nusikaltėliam 
išaiškinti. Amerika paprašė So
vietus penkių liudininkų pa
reiškimų prieš du asmenis Phi- 
ladelphijoje, kaltinamus dėl 
veiksmų Ukrainoje. Tie pareiš
kimai pateikti Imigracijos įstai
gai.

Tarp tų 38 asmenų esąs Ru
munijos ortodoksų vyskupas Va- 
lerian D. Trifa.

Kitas veiksnys, kuris padedąs 
išaiškinti asmenis, tai žydų orga
nizacijos. Iniciatyva aiškinti pra
dėta nuo tų organizacijų pateik
tų trijų sąrašų su 65 asmenim. 
Tyrinėjimas parodė, kad iš tų 65 

(nukelta į 2 psl.)

Apsisaugojo, kada į politbiurą į- 
traukti KGB viršininkas ir taip 
pat karo ministeris Grečko. To
kia kombinacija leidžia žaisti 
dviem plotmėm: Brežnevas gali 
laikytis atoslūgio politikos su
užsieniu; saugumas ir kariuome
nė gali saugoti vidaus gyveni
mą nuo disidentų įtakos ir nuo 
užsienio idėjų infiltracijos, ko 
Sovietų režimas labiausiai ir gąs- 
dinasi.

Šį samprotavimą patvirtino 
Solžeriitsinas ir Sacharovas: esą 
atoslūgis su Vakarais Sovietuose 
žmogaus laisvės varžymą pa
didino.

Ko tais varžymais siekiama?
Paul Wohl (Monitor) nurodo į 

Vadim V. Zagladino straipsnį 
magazine “Rabočij klas i sovre- 
mennyj mir” (Darbo klasė ir nū
dienis pasaulis). Zagladin yra 
centro komiteto tarptautinės

Į TALKĄ SIMUI KUDIRKAI
Neseniai patirta, kad Simo 

Kudirkos motina yra gimusi 
Amerikoje (1906 metais Brook
lyne). Tai atvėrė naujas galimy
bes Kudirką išlaisvinti iš sovieti
nio kalėjimo. JAV LB CV dele
gacija lankėsi šiuo reikalu įvai
riose įstaigose Washingtone. 
Delegacija patyrė, kad yra gali
mybė, kad ir Simas Kudirka tu 
ri teisę į JAV pih’etvbę o <r ’ 
net yra JAV pilietis. Šiam rei
kalui teisiškai ištirti ir eventua
liai Kudirką išlaisvinti reikia 
stipriai veikti į JAV Valstybės 
departamentą. Gi Valstybės de
partamentas veiks tik tokiu atve
ju, jei į jį spaudimą darys JAV 
kongresas. Illinois kongres- 
manas Bob Hanrahan yra labai 
daug pasidarbavęs Kudirkos 
laisvinimo reikale, gi šiais me
tais jis dar daugiau žada šioje 
srityje darbuotis. Kongresmaną 
Hanrahan galima laikyti kongre
se Kudirkos laisvinimo akcijos 
vadu. Gruodžio 23 kalbėdamas 
per Laisvės Žiburio radiją New 
Yorke, kongr. Hanrahan prašė 
mūsų visuomenės, kad jo pa
stangos kongrese būtų paremtos 
visuomenės laiškais. Jis prašė, 
kad kuo daugiausia gautų laiškų. 
Laiškai turi būti trumpučiai, tik 
pora sakinių. Pakanka, kad būtų 
pasakyta: “Mes remiame Jūsų 
pastangas Kudirką išlaisvinti”. 
JAV LB CV taip pat prašo, kad 
visuomenė rašytų jam, o taip pat 
savo apylinkių kongresmanam, 
su prašymu paremti Hanrahano 
pastangas Kudirkai išlaisvinti. 
Laiškus adresuoti savam kong- 

JAV LB Visuomeninių reikalų tarybos nariai VVashingtone tarėsi su JAV 200 metų sukakčiai 
atžymėti (American Revolution Bicentennial Commission) komisijos vadovais. Pasitarimu 
siekta įjungti lietuvius į sukakties paminėjimą ir surasti būdus tinkamai amerikiečiams pri
statyti JAV lietuvių įnašą į šio krašto kultūrinį, politinį bei ekonominį gyvenimą. Iš k. į d.: 
direktorius etninių-tautinių grupių reikalam dr. M. Goldman, kun. K. Pugevičius, 
Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Algimantas Gečys ir direktoriaus pavaduotoja B. Black.

sekcijos vicepirmininkas, teo
retikas. Jis kalba apie partijos 
vienybę. Esą ją ardo nukrypė
liai kompartijos viduje. Tie nu
krypėliai esą “susirūpinę tik sa
vo nacionaliniais interesais”.
Neminėdamas italų komunistų 
vado Togliatti vardo, autorius 
laiko nukrypimu Togliatti 1964 
paleistą šūkį apie “tautinį komu
nizmą”, apie “komunizmo poli- 
centrizmą”. Togliatti pasisakė 
už “vienybę įvairume”; kon
kretus to įvairumo ženklas — 
Togliatti pasmerkė Čekoslovaki
jos užpuolimą.

Šią Togliatti mintį Maskvos 
teoretikas dabar atmeta kaip nu
krypimą nuo tikro kelio — nuo 
centralizacijos partijoje, visų 
kraštų partijas telkiant apie 
Maskvą.

Negalį būti jokios laisvės di
sidentam rusam ar disidentam 

(nukelta į 2 psl.)

resmanui arba: Hon. Bob Han
rahan, House of Representati- 
ves, Longworth Office Building, 
Washington, D.C. 20515. New 
Yorke dėl papildomų informaci
jų arba laiškų pavyzdžių galima 
skambinti į Laisvės Žiburio 
radijo studiją: (212) 894-1288.

Štai keletas laiškų Hanraha- 
mri pavyzdžių:

I have read about yout work to 
help Simas Kudirka. Please con
tinue your efforts until he is sėt 
free. You have my support.

— parašas ir adresas.
-o-

I wish to express my deepest 
appreciation for your work on 
behalf of Simas Kudirka. Please 
continue your endeavor to seek 
his freedom. I am writing my 
local Congressman to support 
whatever Congressional action 
may be necessary to gain his 
release from the SovietUnion.

— parašas ir adresas.
-o-

The Lithuanian nevvspapers 
arid radio have vvidely pub- 
licized your efforts on behalf of 
Simas Kudirka.

Please continue especially 
novv i n the light of the fact that 
he may be an American citizen.

— parašas ir adresas.

Laiško pavyzdys rašant savo 
kongresmanui:

On November 23, 1970, Simas 
Kudirka, a Lithuanian seaman,

Illinois kongresmano Robert 
P. Hanrahan kalba Atstovų Rū
muose dėl Simo Kudirkos buvo 
paskelbta Cong. Record lapkri
čio 15. Apie tą kalbą buvo in
formuota Darbininke gruodžio 
21. Informuota, kad kongresma- 
nas kreipėsi į J. T. gen. sekre-
torių; kreipėsi į Sovietų amba
sadorių Dobryniną, prašydamas 
vizos Kudirkai aplankyti.

Ta kalba pažadino Arlington, 
Va., laikraštį Tactics gruodžio 20 
iš naujo atgaivinti S. Kudirkos 
istoriją ir plėsti toliau Hanra- 
hano mintis.

-o-
Praeities vertinimas:

Išdavimas iš Amerikos laivo, 
leidus į jį ateiti svetimos valsty
bės jūrininkam — tai “lyg Sovie
tų kariuomenės įsileidimas į 
Jungtinių Valstybių miestą elg
tis jame panašiai su asmeniu, 
kurio nori U.S.S.R.”

Ir tai padaryta amerikiečių 
akivaizdoje. Pasielgta panašiai 
kaip Bronxo kaimynų, kurie ma
tė prievartaujamą ir nužudomą 
merginą, bet nepaskambino net 
policijai.
• Išdavimas — tai “Valstybės 
departamento ir pakrančių sar
gybos bendradarbiavimas rei
kalu, kurį jie patys turėjo laiky
ti slaptu nusikaltimu prieš J.V. 
garbę ir J. V. tradicijas, o taip 
pat prieš J. V. įstatymą ir įsak
mią tarptautinę konvenciją bėg
lių reikalu.”

Dabarties tyla:
Tai buvo praeitis. Dabarčiai 

priklauso Hanrahano akcija S. 
Kudirkos reikalu. Tokia akcija, 
mano laikraštis, yra laikraštinė 
“Žinia”. Autorius prikiša Cron- 
kite, Chancellor ir panašiem, 
kad jie iš Hanrahano kalbos ne
padarė informacijai “istorijos”, 
nutylėjo.

Pats autorius smulkiai vaiz
duoja, kaip sunku buvo ir kong
resmanui Hanrahanui laužti 
biurokratinę tylos rutiną ar są
moningą politiką.

Balsas prieš tylą:
1972 lapkričio 20 korigr. Han- 

rahanas dėl Simo Kudirkos pa
rašė laišką J. T. gen. sekreto
riui Kurt Waldheimui. Iš jo jo
kio atsakymo negavo.

Po metų, 1973 spalio 16, vėl

sought asylum on board the U.S. 
Coast Guard cutter Vigilant. He 
was forcefully returned to a 
Soviet ship and later sentenced 
to Soviet labor camp for a ten 
year term. It has now been 
learned that his mother was 
born In the United Statės and 
he may have a right to American 
citizenship.

Congressman Bob Hanrahan 
has made many efforts this past 
year to obtain Simas Kudirka’s 
release from the Soviet Union. 
Please support his Congression
al activities on Kudirka’s behalf.

— parašas ir adresas.

parašė — apeliavo į jo žmoniš
kumą, prašydamas, kad inter- 
venuotų Sovietų vyriausybę Ku
dirkai iš kalėjimo paleisti. Jei to, 
rašė, negalima, pasiteirauti apie 
jo sąlygas ir jo šeimos likimą.

“Mano supratimu, Jungtinės 
Tautos yra organizacija, tie
siogiai įsipareigojusi visų žmo
nių laisvės ir vertės reikalui. Aš 
rimčiausiai prašau Jus, Pone 
Generalini Sekretoriau, padaryti 
visa, kas yra Jūsų galioje, Si
mui Kudirkai ir jo šeimai”.

J. Tautų šefas ir vėl atsakyti 
nesiteikė.

Reikėjo tarpininkų:
Po poros savaičių, lapkričio 

2, Hanrahanas gavo laišką iš 
Bradford Morse, generalinio 
sekretoriaus pavaduotojo, kita
dos buvusio Amerikos kongres
mano. Jis rašė: “Kaip buvęs 
Atstovų Rūmų narys aš galiu 
suprasti Jūsų susirūpinimą šiuo 
reikalu”.

Morse laiške pranešė, kad jo, 
kongr. Hanrahano, susirašinė
jimas šiuo reikalu persiųstas. 
Žmogaus teisių komisijai.

Bet ir šis atoliepis iš Jungti
nių Tautų buvo pasiektas tik 
tada, kai intervenavo John H. 
Buchanan, respublikonas, kong- 
resmanas, priskirtas prie Ameri
kos delegacijos J. Tautose. Jam 
Hanrahanas taip pat buvo rašęs. 
Buchanan, atsakydamas, laiške 
rašė, kad kongr. Hanrahanui rū
pimu Kudirkos klausimu jis kal
bėjęs su Morse, gen. sekr. pava
duotoju. Esą jis ir pataręs tuos 
visus susirašinėjimus persiųsti 
Žmogaus teisių komisijai. Taip 
esą ir padaryta.

Autorius stebisi biurokratija 
Jungtinių Tautų, kurias Amerika 
taip remia ir kurios net nesi
teikia atsakyti į Kongreso narių 
raštus.

Tačiau, mano autorius, tai, ką 
darė Hanrahanas, nereikia nu
vertinti. Mes žinome iš prakti
kos, kaip komunistai elgėsi su 
Amerikos belaisviais. Belaisvių 
padėtis kiek pagerėjo, kai prasi
dėjo laiškų antplūdis, stiprinda
mas tuo reikalu prezidentą 
Nixoną. “Jei Kremlius patiria, 
kiek daug susirūpinimo rodoma 
užsieny Kudirkos sąlygom, gali
ma tikėtis sumažėsiant žiauru
mus su juo. Paprasčiausia dėl to, 
kad Maskva nėra tikra, kas iš to 
gali išsivystyti. Tai rizika, bet 
jos imtis verta. Jei žiaurumai su
švelnėtų, būtų išgelbėta Kudir
kos gyvybė.

Kudirkos reikalu Reuter buvo 
pranešęs, informuoja autorius, 
kad neoficialiom žiniom iš 
Maskvos jį, Kudirką, aplankiusi 
kalėjime jo žmona. Jis rodės iš
balęs, sulysęs; jis pasakęs jai, 
kad buvo prievarta maitinamas, 
kai jis paskelbė bado streiką. 
Žmoniškumo ir detente vardu:

Naujas Hanrahano žygis buvo 
laiškas Dobryninui 1973 spalio 
16. Laikraštis cituoja ištisai tą 
laišką, kuris parašytas humaniš
kumo ir politinio suartėjimo mo
tyvais. Vardan tų motyvų prašo
ma, kad Kudirka būtų paleistas. 
Jei tai dabar dar neįmanoma, 
kad būtų su juo hufūaniškai el
giamasi kalėjime ir kad jo šei
mos likimu būtų padoriai pasi
rūpinta. Tikiu, rašo, kad mūsų 
valstybės siekia ir gali atnešti 
ramybę ir susipratimą žmonijai. 
Bet to pasiekti galima, tik, jei 
mes lengvinsime žmonių kentė
jimus ir nesusipratimus”.

Be abejo, Kremlius tai laiko 
savo “vidaus reikalu”, rašo Tac
tics. Bet Kremlius paverčia tarp
tautiniu reikalu kitų vidaus rei
kalą ir kelia balsą kaip pvz. dėl 
Angelą Davis. Kremliaus at
stovai tokiais atvejais formaliai 
ir neformaliai daro pastangų.

Galima būtų prašyti — mano 
autorius — Nixono vyriausybę, 
kad pavartotų savo įtaką kaip 
tik dėl to, kad ji yra pir
miausia atsakinga už aną įvykį 
— juk tai atsitiko prezidento 
Nixono laikais.

Kissingeris, turėdamas dvi ro
les, Valstybės sekretoriaus ir 
Baltųjų Rūmų patarėjo, turėtų 
imtis iniciatyvos — baigia 
Tactics.
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ATEIZMO PROFESORIUS APIE 
MEILĘ IR GYVENIMO PRASMĘ

Vilnius. 1972 m. pabaigoje 
Ateizmo muziejuje buvo praves
ti du disputai jaunimui: meilės, 
draugystės ir šeimos klausimais. 
Prof. K. Daukša kalbėjo, kad 
meilė yra gyvuliškas, praeinan
tis jausmas, kad ištikimų šeimų 
negali būti. Svarbu, kad antroji 
pusė nesužinotų, o jei sužinotų, 
turi būti atlaidi. Profesorius sa
kėsi savo gyvenime mylėjęs 
puspenkto karto . . .

Disputų dalyviai profesoriui 
davė daug klausimų:

— Ar normalu, jeigu jaunuo
liai prieš vestuves pradeda lyti
nį gyvenimą? —

— O lytinis gyvenimas norma
lu? Normalu! Tai koks čia dar 
gali būti klausimas, — atsakė 
profesorius.

— Kaip pranešėjas žiūri į mer
gaitės nekaltybę? —

— Tai religinė atgyvena. Vy
ras, kuris ieško vesti nekaltos 
mergaitės — egoistas.

— Profesoriau, tamsta gal už 
laisvąją meilę?

— Tarybų šalyje laisvė: gali 
gyventi legalioje santuokoje, 
gali tarp savęs susitarti ir mylė
tis.

— Tai gal tamsta už viešuo
sius namus?

— Galėtų jie būti, tik jų for
ma gal būtų kitokia — socialis
tinė.

— Nemokamai?
— Profesoriau, tamsta viską 

subanalinai: meną, poeziją, mei
lę. Tai koks tada gyvenimo tiks
las?

— Tikslas? O kas jį žino? 
Yra potraukis gyventi — gyvena
me, o kai tas potraukis susilp
nėja — kariamės, nuodijamės, 
skandinamės, šaunamės. Kas la
bai svarsto gyvenimo prasmę, 
pateks į psichinę ligoninę . . .

Nevienam disputo dalyviui 
kilo klausimas, kieno iniciaty
va profesorius K. Daukša žaloja 
sostinės jaunimą? Gal ateistai 
jau netiki, kad galima subedie- 
vinti jaunimą, nesugriovus jo 
moralės?

(Herkus Mantas suateistintas):
Vilnius. 1973 vasario pra

džioje Vilniaus kino teatruose 
pasirodė istorinis filmas “Her
kus Mantas” apie XIII amžiaus 
prūsų kovą prieš kryžiuočius. 
Filmas — tendencingai ateisti
nis. Jo statytojams ne tiek rū
pėjo istorinė tiesa, kiek propa
ganda. Filmo pagrindinis veikė
jas Herkus Mantas mąsto mūsų 
ateistų sąvokomis. Net “Tiesa” 
(1973.11.22), recenzuodama šį 
filmą, pabrėžė, kad “religinis fa
natizmas filme kiek perspaus- 
tas”. Nepaisant, kad šiuo filmu 
buvo atiduota didelė duoklė 
ateistinei propagandai, žiūro
vams jis sukėlė tautines nuotai
kas.
(Ligoniui nevalia šauktis ku
nigo):

Druskininkai. Miesto ligoni
nėje vyr. gydytojo pareigas pra
dėjus eiti Novikui, uždrausta į- 
žengti kunigui su religiniais pa
tarnavimais prie mirštančių ir 
sunkiai sergančių ligonių. 1973 
balandžio vidury ligonis Petras 
Kalinauskas, sergąs vėžiu, prašė 
pakviesti kunigą. Ligonio žmo

ną, nuėjusią paprašyti leidimo, 
vyr. gydytojas Novikas iškoliojo 
ir pasityčiojęs išvarė iš kabineto. 
Druskininkų dekanas dėl truk
dymų aptarnauti ligonius krei
pėsi pas Religijų reikalų tary
bos įgaliotinį ir sveikatos apsau
gos ministrą Kleizą. Nors aukš
tieji pareigūnai užtikrino, kad 
jokių draudimų negali būti, bet 
Druskininkų ligoninėje padėtis 
nepasikeitė.

(Komunistui nevalia dengti 
bažnyčios stogo):

Varėna. Varėnos bažnyčios 
prieangio medines kolonas jau 
seniai reikėjo remontuoti, todėl 
bažnyčios komitetas nutarė pa
keisti naujomis. Šis reikalas bu
vo aptartas su Varėnos architek
tu ir su menininkais. Gauta 
ąžuolo. Jau buvo pradėtas dar
bas. Tik 1973 balandžio mėn. 
rajono vykdomojo komiteto pir
mininko pavaduotojas darbus 
uždraudė. \

1972 vasarą buvo dengiamas 
supuvęs Varėnos bažnyčios sto
gas. Dengėjui, kuris buvo parti
jos narys, valdžia įsakė palikti šį 
darbą.

1972 m. Varėnos bažnyčios 
komitetas prašė vykdomojo ko
miteto pirmininko pavaduotoją 
J. Visocką, kad leistų iš miesto 
vandentiekio tinklo atvesti van
denį į šventorių gėlėms palais
tyti. Pavaduotojas neleido, aiš
kindamas, kad trūksta vandens. 
Vėliau buvo gautas vanduo iš 
geležinkelio stoties. Santechni
kas buvo partietis ir už vanden
tiekio įrengimų sutvarkymą bu
vo išbartas.

(Naujas “ganytojas” vizituoja 
parapiją):

Ignalina. 1973 pasikeitus 
Religijų reikalų tarybos įgalioti
niui, balandžio 2-8 Ignalinos ra
jono bažnyčias revizavo pats įga
liotinis K. Tumėnas arba jo at
stovai su rajono vykdomojo ko
miteto darbuotojais: apžiūrėjo 
bažnyčių vidų, altorius, vargo
nus, elektros laidus, liturginius 
indus, drabužius, kruopščiai tik
rino kasų knygas, elektros skait
liukus, klausinėjo, pas ką laiko
mi bažnyčioje surinkti pinigai, 
kokie bažnytinių komitetų san
tykiai su klebonais, ar vaikai tar
nauja mišioms. Ten, kur tarnau
ja, barė parapijų komitetų pirmi
ninkus, liepė neleisti vaikų prie 
altoriaus. Apsilankė mokyklose, 
klausinėjo kai kuriuos mokinius 
apie kunigus ir vaikų santy
kius su bažnyčia.

Tikriausiai čia buvo vykdoma 
instrukcija tarybinėms įstaigoms 
rinkti įvairiapusišką medžiagą 
apie Lietuvos katalikų Bažny
čią. (Instrukcijos tekstas buvo 
paskelbtas Darbininke 1973 
spalio 5.)

(Praktiškai taip yra “atskirta” 
valstybė nuo Bažnyčios):

Valkininkai. 1971 vasario 16 
Valkininkų parapijos komitetas 
apylinkei pranešė apie parapijos 
dvidešimtuko papildymą, mat, 
kai kurie nariai buvo mirę arba 
atsisakę. (Dvidešimtukas — yra 
parapijos steigėjai pagal sovietų 
įstatymus). Apylinkė apie šį raš

tą pranešė rajonui, o šis parei
kalavo prisiųsti atsisakiusių na
rių pareiškimus ir pažadėjo at
siųsti blanką, kuriame reikėsią 
surašyti visus komiteto narius. 
Rajonas, gavęs atsisakiusių na
rių pareiškimus, iškvietė Valki
ninkų parapijos komiteto pirmi
ninką bei revizijos pirmininką ir 
pareikalavo išrinkti naujus ko
miteto narius. Rinkimų metu tu
rėsią dalyvauti rajono atstovai. 
Komiteto nariai nustebo, nes 
nauji nariai seniai išrinkti ir ra
jonui per apylinkę apie tai pra
nešta. Kodėl reikia bažnyčios 
komitetą naujai perrinkti ir kam 
tuose rinkimuose reikia valdžios 
atstovo? Juk tarybinė valdžia 
“nesikiša į bažnyčios vidaus rei
kalus” . . .
(Mokyklinė atestacija):

Kabeliai. Baigiantiems Kabe
lių aštuonmetę mokyklą kai ku-

riems mokiniams charakteristi
koje įrašoma, kad jie yra tikintys, 
lankantys bažnyčią, arba yra ti
kinčių tėvų, arba kad “jų auklė
jimui turėjo įtakos veiksniai, 
esantys už mokyklos ribų.”

1970 lapkričio mėn. vieną šeš
tadienį Kabelių kaimo gyvento
jas pensininkas Adolfas Galčius 
taisė bažnyčios tvorą. Tarybinio 
ūkio direktorius Jonas Kazlaus
kas jį nuvijo: “Kad tavęs daugiau 
nepamatyčiau prie bažnyčios!”

(Istorija su rožančių pardavi
nėjimu):

Ceikiniai. 1973.IV.13. Ceiki
nių parapijos bažnyčioje buvo 
rekolekcijos ir atlaidai. Prie baž
nyčios durų kažkokia senutė 
pardavinėjo rožančius, medali- 
kėlius, kryželius, fotografuotus 
paveikslėlius. Atvykęs iš Ignali
nos milicininkas su dviem vyk
domojo komiteto pareigūnais 
atėmė iš senutės prekes ir ją pa
čią norėjo sulaikyti, bet ji greitai 
spruko į bažnyčią, kuri buvo pil
na žmonių. Milicija bažnyčioje 
ieškoti senutės nedrįso, bet ke
letą valandų jos laukė lauke, bet 
senutė nepastebėta išėjo.

(Bus daugiau)

SUSLOVO KELIONĖ
(atkelta iš 1 psl.)
tautinėse grupėse. Partijos vie
nybė, rusifikacija, ateistinė in- 
doktrinacija turi užkirsti kelią 
Vakarų įtakom, kurios gali eiti 
su detente.

To atvyko ir Suslovas į Lietuvą
Suslovas pasirinko Lietuvą, 

kurioje, anot Wohl, “sovietinis 
režimas mažiau populiarus da
bar, negu jis buvo 1940 ar 1944” 
ir kurioje įtampos su Bažnyčia 
nestengia pašalinti derybos su 
Vatikanu.

Suslovo uždavinys buvo įpirš
ti lietuviam detente tokią,kaip 
ją supranta Maskva. “Reakcinės 
jėgos reikalauja iš Sovietų Są
jungos vienašališkų nuolaidų 
kištis į mūsų vidaus reikalus. 
Jų reikalavimai — absurdas ...” 
kalbėjo Suslovas.

Jo atsilankymas — rašo Wohl 
— turėjo taip pat palaidoti lie
tuvių paskutines viltis susilauk
ti pagalbos iš Vakarų.

O skirtumo tarp Maskvos ir 
Lietuvos yra ne tik to, kad Lie
tuvoje daugiau pažangos, bet čia 
daugiau ir minties tautinio sa
varankiškumo. Autorius remiasi 
faktais iš Lietuvos Katalikų Baž-

nyčios Kronikos 6 nr., kaip sau
gumas tardė lietuvius ir prikai
šiojo, kam jie ekskursijose palai
ko santykius su gruzinais, armė
nais, latviais ir kitais “naciona
listais”; kam dega žvakeles ant 
piliakalnių ir kursto tautinius 
jausmus.

O tos lietuvių tautinės jėgos 
stiprios, nes, sako Wohl, “Lietu
vos disidentai per paskutinius 
dvejus metus išleido nelegaliai 
šešis nr. samizdato Lietuvos Ka
talikų Bažnyčios Kronikos. Ir tai 
yra grynai pasauliečių pogrin
dinis leidinys”.

Suslovas Lietuvoje nenaujie- 
na. Tas pats Wohl mini, kad 
Michail A. Suslov įrodė galįs 
įvykdyti Stalino didįjį valymą 
keliose provincijose. Tarp 1944 
ir 1946 jis buvo kompartijos 
centro komiteto biuro Lietuvos 
reikalam pirmininkas. Taigi 
“valė” Lietuvą.

Tokioje iš vienos pusės Brež
nevo vykdomo atolydžio, iš ki
tos pusės Suslovo ir KGB vyk
domos žmogaus laisvių įšaldy
mo, tautinio niveliavimo at
mosferoje žiūrima į Suslovo atsi
lankymą Lietuvoje.

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

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė. 
(prie Forest P’vvay Sta.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas lai
dotuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse.Tel. 296-2244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, B ALSA M UOTO JAS, 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y. 11211; EV 8-9770.

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

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. Aptarnaujam Oueens ir apy
linkės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. 
Adresas: Mr. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 
(2 blokai nuo VVoodhaven Blvd.).

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Nevvark, N. J. 07105; tel. MArket 2-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 VVebster Avė. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moder
niška koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. 
TR 6-6434.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ siuntinių įstaiga atlieka visus patarnavimus 
sudarant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių 
pasirinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Ave
nue, VVoodhaven, N. Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apdraudimas gyvybės, na
mų, automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax 
užpildymas, Mutual Funds — pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 
vai.; šeštadieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N. Y. 
11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. VVinter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgevvood, N. Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. 
Be to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

S & G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N. Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 340 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsaky
mus vestuvėms ir pobūviams. Pristatom į namus lietuviškus skilandžius, 
sūrius. We take all orders special price for VVeddings and Parties. 
Home-made Bologna.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Bakina Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tor
tai, Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, 
Oueens, N. Y. 11368. Telef. 779-5156.

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. New York, N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — im
portuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suk
nelėms. Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vil
nonės skaros ir šalikai —geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Spe
cialus patarnavimas paruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsiti
kinsite!

Savaitės žinios
(atkelta iš 1 psl.)

jau 9 mirę, vienas išvykęs į ki
tus kraštus, 17 dar nesusekti. 
Iš likusių 38 natūralizuotų pi
liečių yra 25. Iš tų 38 New Yor- 
ko rajone gyvena 7. Tiria
mas esąs estas Kari Linnas, kuris 
Estijos bolševikų taip pat nu
teistas mirtimi 1962. Lietuvių 
suminėtas kun. L. Jankus, bol
ševikų nuteistas už akių 15 me
tų. Laikraštis pažymi, kad sąraše 
nesą Philadelphijoje mirusio A. 
Impulevičiaus, kurį išduoti So
vietai anksčiau buvo reikalavę, 
bet Amerika reikalavimą atmetė. 
Kitų pavardžių dar nesuminėta.

Marks sako, kad šiom bylom 
kliūtis lig šiol esanti ta, kad J.V. 
nepripažįsta teismo sprendimų 
už akių ir neturi su Sovietais iš
davimo sutarties. Esą daugiau: 
dėl ilgai trukusių priešiškų san
tykių Jung. Valstybės nedepor
tuoja į Sovietų Sąjungą užsie
niečių — sakė Marks. Bet dabar 
— tęsė Marks, — rodosi, atsira
do nauji kanalai, kai JV paprašė 
priesaika patvirtintų liudijimų. 
Tokio bendradarbiavimo anks-

Vliko seimas įvyko gruodžio 1-2 dienomis Toronte, Kanadoje. 
Bankete prie pirmojo stalo sėdi iš k. Jonas Matulionis, 
buvęs Vliko pirmininkas, Vytautas Radzivanas, Vliko val
dybos narys, J. Čuplinskienė, dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, Edmundas Čuplinskas, Kanados Lietuvių Bendruo
menės Krašto valdybos pirm.

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. V. MIŠKINIS

Mielagėnuose, Ignalinos ra
jone, Lietuvoje spalio 28 mirė 
tos parapijos klebonas kun. Vin
cas Miškinis, 81 metų amžiaus. 
Kunigu išbuvo 50 metų. Miela
gėnuose klebonavo nuo 1941 
metų. Ilgą laiką sirgo leukemija, 
o prieš pat mirtį buvo suparali- 
žuotas. Palaidotas bažnyčios 
šventoriuje. Detroite gyvena ve- 
lionies kunigo brolis, atvykęs į 
Ameriką prieš pasaulinį karą.

čiau niekas neprisimenąs.
Klausimas, kodėl anksčiau 

nebuvo tiriama ir tardoma, 
Marks pareiškė, kad nebuvo į- 
rodymų. O dabar jų pateikė 
Jewish Documentation Center 
Vienoje.

-o-
Lietuvoje trys suimti

Tiesa gruodžio 23 rašė, kad 
suimti Petras Pliūra-Plumpa, 
Povilas Petronis ir Jonas Stašai
tis. Pirmasis esąs su fiktyviais 
dokumentais, antrasis be pasto
vios gyvenamosios vietos, tre
čiasis Vilniaus rajono Salininkų 
gyventojas. Jiem keliama byla 
už nelegalų įvairių leidinių ir 
“reakcinio turinio” medžiagų 
multiplikavimą. Jie buvę įsigiję 
nelegalias dauginimo priemo
nes.

-o-
Kissingerio autoritetas pagal 

Gallupą aukščiausias. Antroje 
vietoje Billy Graham, trečioje 
Nixonas, ketvirtoje Kennedy.

Anglija tariasi su Saudi Ara
bija dėl ginklų ir modernių 
lėktuvų pristatymo už naftą. 
Taip pat ir Prancūzija.

Arabai padarė gestą Anglijai, 
Prancūzijai, Japonijai, naftą su
mažindami jau ne 25 proc., bet 
tik 15. Tas valstybes laiko drau
giškom.

Tarp Izraelio ir Arabų prie 
kanalo dažni susišaudymai — 
patrankų, tankų. Egiptiečiai tei
gia numušę Izraelio žvalgybinį 
lėktuvą.

P. Vietname, kaip teigia Paul 
Scott, laukiama komunistų tan
kų puolimo sausio pabaigoje ar 
vasario mėn. Nuo tariamų pa
liaubų Sovietai pristatė S. Viet
namo kariuomenei 1,200 moder
niausių tankų. Hanoi gavo taip 
pat 100 Migų.

ALICE’S FLORIST SHOP, Lietuviškam rajone — Lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. Maloniai kviečiame kaimynystėje gy
venančius tautiečius atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 
9527; vakare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. 
107-04 Jamaica Avė. Richmond Hill, N. Y.

AMERICAN FABRICS. Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina, 
ypač siuntiniam į Lietuvą. (Polyester-Knits jardas $2.50, Arnel Jersey 
jardas 89 c.) Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus. Monika Ma- 
cežinskaitė, sav. 55-35 Myrtle Avė. (Putnam kampas), Ridgevvood, N.Y. 
11227. Tel. 456-5046. (Traukinio stotis Wyckoff, autobusas Putnam.)

Lietuviško stiliaus paminklr 
sukuriami ir veltui pristato* 
mi į visas kapines New York, 
New Jersey^ ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

Lietuviška
KELIONIŲ
AGENTŪRA

VYTIS
Romas Kezys, Pres.

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

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu

Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:

LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas
TRAUKINIAI

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS
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Naujų Metų linkėjimai
Nauji metai sutinkami su lin

kėjimais. Nors maža pagrindo ti
kėti, kad linkėjimai įvyks, bet 
jau patys linkėjimo žodžiai mo
mentui praskaidrina nuotaiką, į- 
žiebia vilties liepsnelę. O atimk 
žmogui viltį — jį pasmerksi 
lėtam žuvimui.

Sustojam ties keliais linkė
jimais.

-o-
Taikos linkėjimam skiriama 

pati pirmoji metų diena — sau
sio 1. Taikos visam pasauliui. 
Taikos valstybių santykiuose. 
Ta diena verčia susimąstyti, kas 
yra taika, ir kaip ji pasiekiama 
ar bent siektina. Atsakymą ran
dam šiuose žodžiuose:

“Jei nėra teisingumo, nega
lima jokia pastovi taika”. Taip 

l rašė Amerikos vyskupai 1972, 
kartodami iš naujo popiežių žo
džius. Tais žodžiais pradėjo ir 
Tablet kalėdinius pasisakymus.

Teisingumas taip dažnai bū
davo užmirštamas kalbant apie 
taiką. Gerai, kad gausiau dabar 
imama kalbėti apie jį kaip apie 
taikos pagrindą.

Dar konkrečiau tarptautinės 
taikos pagrindus nusakė šie 
žodžiai:

“Mes norėtume tikėti, kad 
Šios konferencijos dalyviai atvy
ko čia, tvirtai ketindami duoti 
pradžią teisingam taikiam kon
flikto sureguliavimui” . . . “Visų 
pirma . . . reikia nenukrypstamai 
įgyvendinti pagrindinį tarptauti
nį gyvenimo principą — princi
pą, kad įsigyti teritoriją karu yra 
neleistina. Tai visos proble
mos sprendimo pagrindas”.

Tie žodžiai išplaukė iš lūpų 
ne Vatikano atstovui Helsinkio 
konferencijoje, ne Valstybės 
sekretoriui Kissingeriui, bet Že
nevos konferencijoje Gromykui, 
atstovui Sovietų Sąjungos, kuri 
karine prievarta įsigijo pusę Eu
ropos teritorijų.

Jo žodžiai teisingi, tik jie ne
reiškia, kad nuo šiol Sovietų 
Sąjunga ims vykdyti tai, ką ji sa
ko. Teisingi žodžiai, bet pavar
toti šėtoniškai apgaulei.

Tebūtų linkėjimas, kad Vaka
rų žmogus dažniau prisimintų 
tuos žodžius ir garsiau prašnek
tų apie reikalą šalinti Sovietų 
padaryto neteisingumo padari
nius, kurie neleidžia įsigalėti 
pasauly taikai.

-o-
Lietuvos meno žmonių pasi

rodymus užsieniuose ir sušviti
mus savuoju menu sekame su 
pasitenkinimu. Pasitenkinimą 
kėlė ir paskutinio būrelio meni
nis pasirodymas eilėje Amerikos 
miestų. Toli betgi nuo to, kad 
jų pasirodymam galėtų būti pa
tenkinamos sąlygos. Atvyks- 
tantiem reikalingas pakvietimas. 
Pakvietimus tikrina sovietinė 
valdžia. Jai priimtini tik proko
munistiniai ar jiem artimi kvie
tėjai — “pažangieji lietuviai”, 
“amerikiečių-sovietų draugys
tės namai”. Atvykstančios meni
ninkų grupės atsiduria komu
nistam artimų organizacijų glo
boje, ir jų vardu rengiami atvy
kusių meniniai pasirodymai.

Tokia tvarka Sovietai nuosek
liai siekia savo politinių tikslų. 
Išeivija taip pat nuosekliai ven
gia prokomunistų rengiamų po
būvių. Nuo to labiausiai nuken
čia atvykusieji, negaudami pa
žinti čia tikrojo gyvenimo ir ne
galėdami parodyti savo meninių 
laimėjimų išeivijos daugumai, 
kuriai svetimi Sovietų siekimai.

Linkėjimai? Nieko čia negali
ma palinkėti, kas pakeistų šią 
nuogą realybę, gaminančią ap
kartimą.

-o-
Išeivijos gyvenimo momentui 

pakartojame žodžius iš 1972 per
einant į 1973:

“Prieš didėjančias sutemas 
žmogaus ir tautų laisvei nauji 
metai įpareigotų išeivijoje esan
čius glaudinti gretas ir stiprinti 
balsus”.

Linkėjimas, kad 1974 metais 
tie žodžiai būtų nuoširdžiai pa
versti darbu. Tai būtų laimėji
mas tarpusavio taikai, o taip ir 
Lietuvai.

New Yorko moterų žurnalis
čių klubas lapkričio 30 iškilmin
gai išdalino devynias premijas. 
Jūratė Kazickaitė gavo premiją 
už geriausią rašinį iš šeimos gy
venimo. Pati premijų skyrimo 
procedūra čia praktikuojama to
kia: klubas atrenka per metus 
ypatingo dėmesio vertus raši
nius, juos multiplikuoja ir be 
autoriaus pavardės duoda atitin
kamai komisijai, kad išrinktų 
“geriausią iš geriausių” . . .

Įteikiant buvo išsakyti ir mo
tyvai, kurie lėmė sprendimą: ge
ra kalba bei stilius, aktuali te
ma, sveikas jos nušvietimas.

Atrodo, kad Kazickaitės, AP 
bendradarbės, rašiny amerikie
čiui turėjo rodytis aktualus 
klausimas — dolerio nupigi
ntas, arba, kaip jos pasakyta, 
“dolerio susitraukimas”; ameri
kiečiui priimtinas optimistinis 
sprendimas: ne žmogaus aima
nos, bet sugebėjimas prisitaiky
ti prie naujų sąlygų, rasti realų 
jom sprendimą ir jaustis vėl lai
mingam . . .

Tas naujas sąlygas ir viduti
nio amerikiečio stilių bei mokė
jimą jas realistiškai nugalėti čia 
teįmanoma iliustruoti keliom iš
traukom ar santraukom iš J. Ka
zickaitės rašinio.

-o-
Pokalbiu su Mrs. Eldridge 

vaizduojama VVestbrooko ap
linkos šeima: Eldridgiai su pora 
vaikų. Šeimos pajamos apie 
9000 metam.

“Mrs. Norman Eldridge ne
puolė į paniką dėl nupigusio 
dolerio. Ji surado būdą su juo iš
siversti.

“Nors kainos kyla metai iš me
tų, per klaidas ir mėginimus aš 
išmokau, kaip suvesti galus su 
galais”, sako Betty Eldridge, 
energinga, su geru humoru nu
siteikusi šeimininkė. “Mes nie
kad nebūtume galėję turėti viso 
to, ką dabar turime, jei aš nebū
čiau ėmusis rūpestingai tvarkyti 
mūsų išlaidas”.

Žmona, motina, šeimininkė 
— ji vertėsi rūpestingai apsi- 
pirkdama ir biudžetą suvesda- 
ma iki paskutinio penniy, įves- 
dama namuose suprastinto gy
venimo stilių.

Mrs. Eldridge liekasi namie, 
virdama, siūdama, aptvarky
dama Kathy, 7, ir Timothy, 12, 
o vyras Norman, 44, dirba gat
vės gale kaip mechanikas maši
nų konstrukcijoje. Jo atlygini
mas svyruoja pagal tai, kiek jis 
gauna antvalandžių.

Šeima niekad nevalgo steikų, 
nevartoja sviesto ar šokoladinių 
skanėstų. Bet prie kiekvieno 
valgio yra įvairios daržovės, ku
rias pati Betty vekuoja, kala
kutienos ar kepsnių, supirktų, 
kai kainos esti nupigintos; varto
ja namie gamintus pyragus.

PREMIJUOTASIS
i

Eldridgiai retai išeina į resto
ranus ar į kiną. Bet jie turi 
nuosavą namą, porą motorinių 
rogių, 1968 metų chevroletą, 
treilerį stovyklauti ir 24 pėdų 
viršum žemės maudymosi basei
ną.

-o-
Apsipirkti Betty eina į super

marketą sykį per savaitę — ket
virtadienį, kai išpardavimai esti 
paskelbti vietiniam laikrašty. Ji 
vaikštinėja tarp lentynų ir rū
pestingai sudarytu sąrašu ir tetu
rėdama savo rankinuky ne dau
giau kaip $20.

Apsukri išpardavimų me
džiotoja jau per 10 metų, Betty 
tokiu momentu prisiperka mė
sos ir kitų reikmenų didelius 
kiekius ir juos sukrauna į savo 
didžiulį šaldytuvą.

Ji ir pati auginasi pupų, mor
kų, burokėlių, tas daržoves ve
kuoja, užšaldo. Tokiu būdu ji 
sakosi sutaupanti apie 30 dol. 
mėnesiui. Vaisius perka taip 
pat išpardavimo sezonais ir rū
pestingai atsirenka geriausius. 
“Aš visada žiūriu, kad apelsinai 
būtų plonos žievės ir smulkiau
sių porų, išsirinkdama 10 už pa
skelbtus 98 centus. Kaip žinote, 
plona žievė reiškia, kad jūs gau
nate daugiau apelsinų sunkos už 
tuos pačius pinigus”.

/ -o-
Kad sutaupytų pinigą, Betty 

važiuoja į artimiausią farmą, kur 
ji gauna bulvių svarą už 3 cn. 
vietoj 10 cn. krautuvėje, keletą 
tuzinų kiaušinių, kurie, ji sako, 
esą dideli ir tik už 50 cn. tuzinui.

Žuvis yra brangi, tačiau Betty 
patyrė, kad ir pigesnė žuvis- 

Dayton, Ohio, arkivyskupas Joseph L. Bernardin lankė lietu
vių Šv. Kazimiero parapiją ir suteikė sutvirtinimo sakramentą. 
Po apeigų jam lietuvaitės įteikė lietuvišką koplytėlę. Nuo
traukoje iš k. Rita Gečaitė, arkivysk. Joseph Bernardin, 
Marytė Mikalauskaitė.

menkių rūšies — jei ją iškepsi 
piene — tiek pat skani. Daž
niausiai šeima valgo viščiuką (ir 
perka jį visą, nes Betty mano, 
kad tai 6 cn. pigiau negu su
kapotas į keturis gabalus).

Betty sakos, kad vienintelė jos 
prašmatnybė pasitaikiusioje 
krautuvėje nupirkti pyragaičių. 
(“Aš galėčiau juos ir pati išsi
kepti, bet kartais jau nebeturiu 
laiko, o Norman mėgsta pyragai
čius tiek, kad vaikai jį apšaukia 
pyragaičių banditu”). Delika
tesų krautuvėje nuperka dar sū
rio, kuris 20 cn. svarui čia bran
gesnis nei supermarkete.

Paskutinį kartą šeima buvo 
restorane per Mr. Eldridge gim
tadienį. Ta šeimos šventė buvo 
atšvęsta be jo paties, nes jis tu
rėjo antvalandžius už miesto. 
Čia “selfservice” būdu buvo pa
sirinkta po steiką už $1.79 kiek
vienam.

-o-
Nei žmona nei vyras negeria, 

nerūko (išimtinai kartais Nor
man užsirūko pypkę); jie neina 
rutulio žaisti ir retai kada nuei
na į kiną, jei bent vaikam yra kas 
tinkamo. Jie neprenumeruoja jo
kio magazino, bet gauna vakari
nį laikraštį ir kartais paskaito 
santraukines knygas (condens- 
ed).

Jie išleidžia apie 20 dol. mė
nesiui bažnyčiai ir labdarai. Ke
lis kartus per mėnesį draugai 
užeina vakarienės. Bet daugiau
sia vakarus, nuo 6 iki 11, pra
leidžia prie televizijos, juodos- 
baltos.

“Mūsų gyvenimas gali atrody
ti nuobodus”, sakė ji, “bet mes 
esame šeima, kuri pati save ap-

Jūratė Kazickaitė

rūpina, ir esame laimingi drau
ge”. -o-

Zalias šindeliais apkaltas na
mas su trim miegamaisiais buvo 
pasistatytas paties Mr. Eldridge 
prieš 8 metus. Maži kambariai 
yra dekoruoti supermarkete 
pirktais paveikslais. Keletą kė
džių, stalų pasidirbo pats Eld
ridge; kiti baldai pirkti pavarto
ti.

Mrs. Eldridge nekvaršina sau 
galvos dėl make-up, bet lūpų 
pieštukus ji vartoja. Sykį per me
tus ji sumoka $12 už plaukų 
apkirpimą ir “permanent”.

Kasdieninis drabužių stilius
— Betty su kelnėm beveik visą 
laiką. Ji niekad neturėjusi savo 
vakarinio drabužio. Mr. Eldrid
ge retai kada užsivelka vieną iš 
savo dviejų kostiumų, kurių 
vieną jis įsitaisė vestuvėm, prieš 
16 metų. Darbo drabužiais jis 
apsivilkęs ir triūsdamasis apie 
namus.

-o-
Kiekvieną mėnesį, kai sąskai

tos už telefoną, šildymą, drau
dimus, paskolą ir t.t. sumokėtos, 
pasilieka 10 iki 40 dolerių, kurie 
eina į banką. Mrs. Eldridge ne- 
sijaučianti saugi, kol nebus su
taupyta bent $2000.

Savo gyvenimui įvairinti nau
dojasi tuo, ką turi. Žaidžia stalo 
tenisą ant naujo stalo, kurį Nor
man ir Betty vienas kitam dova
nojo Kalėdų proga. Eina čiuožti, 
vietos kalneliuose slidinėti ir 
ir laukti pavasario, kada prasidės 
piknikai.
' Prieš keletą šeštadienių Eld
ridgiai nuėjo į artimiausią žvejų 
miestą, aplankė du muziejus, 
pavaikščiojo po krautuves, pasi
žiūrėjo į uostą atplaukiančių 
laivų ir pavaišino vaikus ledų 
koniukais.

“Tai buvo labai miela popie
tė”, prisiminė Mrs. Eldridge. 
“Ir visa tai atsiėjo mum 50 cn.” 

-o-
Paslaugi AP bendradarbė Ann 

Garcelon, atsiųsdama mum Jū
ratės rašinio kopiją, sako: “We 
are very proud of Jūrate”. Mes
— taip pat. Tik mum dar suky
la ir klausimas: ar lietuvis ameri
kietis yra tokio pat stiliaus kaip 
aprašytoji šeima?

PAS VVATERBURIO LIETUVIUS

2

Tai buvo graži rudens diena, 
saulėta, rami. Ir Waterburyje 
taip ramu, idiliška, atvykus iš 
greitai sriūvančio New Yorko. 
Žmonės čia kitaip vaikšto gat
vėm. Jie neskuba, jie turi lai
ko draugystei, mielai vakaronei.

Tokia vakarone pasidarė ir 
mano parodos įrengimas. Marty
nas Kleinaitis, LB apylinkės 
pirmininkas, buvo sukvietęs tal
kininkų būrį. Kol parodą suri
kiuoji, kartais pasidaro gana 
daug darbo. Salės nepritaikytos. 
Pirma reikia sukurti visą aplin
kumą, sudaryti sąlygas, kad būtų 
galima paveikslus išstatyti.

Waterburio salė aukšta. Švie
sos lubose. Langai dideli ir 
aukšti. Sienų plotas mažas, kur 
galėtum tiesiogiai kabinti pa
veikslus. Specialių stendų ne
pastatysi, nes nėra ir medžiagų 
ir laiko. Ši salė turi savo būdą 
— čia sukraunami stalai vienas 
ant kito, iš dviejų stalų padaro
ma didžiosios L raidės siluetas. 
Ant pirmojo stalo padedi pa
veikslą, į antrąjį atremi. Tokiu 
parodų “bliuprintu” beveik visi 
čia naudojasi. Stalų gana daug, 
taip susidaro paprasčiausias bū
das sukurti “sceną” paveikslam.

Laukdamas talkininkų ir pir
mininko, turėjau laiko. Pirma 

išpakavau paveikslus, išdėsčiau 
pasieniais, kad matyčiau jų vei
dus. Taip bus lengviau suri
kiuoti parodos eilę. Ta pačia 
proga suskaičiau ir stalus, žings
niais išmatavau, kokį ilgį “pa
dengsiu” stalais.

Susirinko šauni vyrija. Tuoj 
išskirstė stalus, tuoj sudėjo eilė
mis. Vieni stalus kilnojo, kiti 
baltu popierių klojo. Čia dirbo 
Jonas Brazauskas, Petras Berno
tas, kurio žmona yra dailininkė, 
Jonas Raugalis ir kiti. Baltu po
pierium apdengti stalai atrodė 
visai gerai. Dabar bereikėjo iš
dėstyti paveikslus.

Visam salės plote susidarė 
trys žiedai, trys erdvės. Per vi
durį buvo dvi stalų eilės ir jos 
padalijo salę pusiau. Prie scenos 
buvo padaryta trečioji erdvė, 
aikštelė su kėdėm atsisėsti. Ant 
scenos sudėjau kiek didesnius 
paveikslus, parinkdamas jų te
matiką. Tai buvo piliakalniai, 
senoji Žemaitija. Ties scenos vi
duriu buvo paliktas tarpelis. 
Ten vėliau pastatė gražią gėlių 
puokštę. Gėlės suteikė daug gy
vumo visai parodai. Žemai, ant 
salės grindų, pastatė pultą, kur 
vyko visas parodos atidarymas.

Parodą sutvarkėm greičiau, 
nei buvo manyta. Susėdom prie 

stalo vakaronei. Gėrėm kavą, 
kurią čia atnešė Zigmas Dieli- 
ninkaitis. Kavos ir užkandos pri
nešė daug.

Tas vakaras pačiam Water- 
buriui buvo liūdnas. Buvo miru
si miela ponia Julija Gaižutienė, 
mirė pagauta vėžio, visai ne 
laiku. Ją gerai prisimenu iš vie
nos vasaros Kennebunkporte. 
Sėdėjo prie to paties stalo, 
tokia rami, kultūringa mo
teris, su malonia šypse
na, dėmesiu kultūrinėm verty
bėm. Tą vakarą buvo jos šerme
nys, atsisveikinimas laidojimo 
koplyčioje. Ir visi parodos talki
ninkai lankėsi šermeninėje, da
lyvavo atsisveikinime, rytmetyje 
gausiai dalyvavo laidotuvėse, 
palydėjo savo narę.

Pas Joną Brazauską
Tą vakarą nusivežė vakarie

niauti Jonas Brazauskas. Jis turi 
daug humoro. Sustojom prie 
kažkokio didelio apartamentinio 
namo. Jis ir sako: Va, pirkau 
bakūžę, turėsiu iš ko gyventi, 
būdamas pensijoje. Aš kiekvie
ną jo žodelį paėmiau už tikrą 
pinigą. Ką gali žinoti, gal ir nu
sipirko. Rimtai paklausiau, kiek 
šeimų, kaip prižiūrėsi. Jis tada 
nusijuokė: Žalčiai užstatė mano 
namą šita didele būda, dabar 
kiekvieną dieną turiu žiūrėti į 
tuos mūrus!

Kadaise, kai jis nusipirko čia 
namus, priešais nebuvo nieko, 
buvo erdvu ir šviesu. Dabar, 
deja, riogso didelis apartamenti- 
nis namas.

Tą patį vakarą buvo atvykusi 
ir jų dukra su sūneliu iš Euro
pos, žodžiu, buvo visa šeima 
namuose. Mieloji ponia kalba 
gražiu suvalkietišku akcentu, 
nutęsdama galūnes. Kalba 
skamba, žodžiai padedami aiš
kūs. Padedami ir valgiai ant sta
lo. Jonas, senas miškininkas, 
tuoj pasigriozdžia ir atneša kaž
kokio girių gėrimo.

Su jais susidraugavau tame 
pačiame Kennebunkporte va
sarą. Jonas Brazauskas yra miš
kininkas, baigęs aukštuosius 
girių mokslus. Tame Ken
nebunkporte jis priporino dau
gybę istorijų apie girios gyve
nimą. Tai visa buvo man nau
jiena, nežinoma sritis. Pro savo 
tėviškės langus mačiau tolimas 
girias, bet jų nepažinojau, neži
nojau, kaip jos buvo prižiūrimos, 
kaip buvo tvarkomos. Giria buvo 
paslaptinga ir kartu miela. Ran
di kur namą, ir koks jis įdomus. 
Visur ten kvepia pušim, sakais. 
Ant sienos kabo šautuvai, stir
nų ragai. Kieme laksto medžiok
liniai šunes. Juk tai tikrai graži 
romantika.

Jonas Brazauskas buvo vienas 
iš tokių miškininkų, jis valdė 
girias nuo Jurbarko iki Alytaus, 
prižiūrėjo bent dešimt urėdijų, 
pats gyveno kažkur prie Nemu
no, ar tik ne Panemunėje. Savo 
raštinėje praleisdavo 15 dienų, o 
paskui lankydavo girias. Ir kaip 
lankydavo! Valdžios arkliais lėk
davo, į vežimą pasikrovęs me
džioklinius šunis ir susidėjęs 

šautuvus. Per mėnesį penkio
lika dienų keliaudavo giriom. Ir 
koks buvo medžioklinių šunų 
džiaugsmas, kai jie pasikeldavo 
medžioklėn. Medžiojo jie kitaip 
nei paprasti medžiotojai. Jų me
džioklė buvo atranka — atrinkti 
iš gamtos silpnesnius, negražes
nius gyvulius. Jis čia papasako
jo kaip gyvuliai maitinasi, kaip 
juos stebi iš bokštų ir nutaria 
vieną kitą atimti iš bendruo
menės. Papasakojo, kaip vilkai 
medžioja, kaip kiškiai bėga, kaip 
gyvena stirnos, kurapkos.

Linksmas ir plepus, su daina 
ir su linksmu žodžiu, jis važi
nėjo per miškus ir kėlė jų ūkį, 
Lietuvos valstybei uždirbdamas 
nemažus pinigus, parengdamas 
medžius eksportui, užsėdamas 
naujus plotus.

Vieną kartą ta mieloji rašy
toja Nelė Mazalaitė rašė labai 
romantiškai apie girininkus, jų 
namus miškų gelmėse. Ir dabar 
ji kalba su tokiu pat padažu 
apie Šią profesiją — miškininką. 
Ir man liko pagarba ir meilė 
tiem miško žmonėm. Kai pa
vargstame nuo civilizacijos, kai 
kenčiame mieste, štai kiti gyve
na gamtoje, gyvena su medžiais, 
žvėreliais, patys pasidaro tos 
gamtos sargai, kad tai gamtai bū
tų geriau. Jie yra tikrieji žmonės, 
nes jie gyvena su gamta. Ir gam
ta atsilygina, duoda tiem žmo
nėm neišsenkamą linksmumą, 
energiją, sumanumą.

Toks yra ir Jonas Brazauskas, 

pilnas juokų, išdaigų. Jis turi 
gražų balsą. Dainuoja ir chore ir 
solo. Dažnai bažnyčioje girdė
si jį giedant solo. Nesipuikauja, 
kai reikia, stoja ir gieda.

Atvykęs į Ameriką, jis tuoj 
gavo pasiūlymą įsijungti į šio 
krašto miškų ūkį, į girias iš
eiti . Bet kur tu eisi, kai jam bran
gesnė lietuviška bendruomenė. 
Reikėjo keltis kažkur į Amerikos 
vidurį. Ką ten veiksi, kai nėra 
lietuvių. Geriau pasiliko Water- 
buryje, be girių, bet su savais 
žmonėmis. Čia įsijungė į pozi
tyvų darbą, — dirba Balfe, Lie
tuvių Bendruomenėje, telkia lė
šas Lietuvių Fondui. Jis pats ju
da ir kitus judina. Jis turi brolį 
kunigą Pijų, kuris yra ir dailinin
kas. Dabar gyvena Oregone. Šią 
vasarą Jonas, išėjęs jau į pen
siją, su žmona ėmė ir nuvažia
vo, sustodami pas bičiulius, pas 
gimines, pasisvečiuodami Chi- 
cagoje. Ir tai rodo, kad jis yra 
žmogus iš girios, kur dar laiko
masi bičiulystės papročių. Ži
noma, brolis dailininkas yra čia 
pakabinęs ir savo paveikslų ant 
sienų.

Ir dabar Jonas visada nuotai
kingas, triūsia kiek tik gali, vi
sada jis turi sveiką gaspadoriš- 
ką logiką ir sprendimą. Tiek 
metų valdė valstybės turtus, gi
rias, valdė jas tvarkos ir darbo 
principu, tai tais pačiais princi
pais ir dabar vadovaujasi.

(Bus daugiau)
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SUDEGĖ MAIRONIO NAMAI

VVORCESTER, MASS.

kūčių naktį, prieš prasidedant 
Bernelių mišiom, mūsų koloni
jos gyventojus sukrėtė skaudi ži
nia: dega Maironio Parkas, lie
tuvybės židinys.

Gaisras plėtėsi labai greitai. 
Atvykę Shrewsburio miesto ug
niagesiai dirbo sunkiai, bet ne
pajėgė gaisro užgesinti, nes bu
vo per didelis.

Maironio Parko pirm. Kazys 
Adomavičius apie gaisrą sužino
jo važiuodamas su žmona į Ber
nelių mišias. Atskubėję į gaisro 
vietą, rado ugniagesius jau kovo
jančius su liepsnose paskendu
siu gražiuoju pastatu. Pirminin
kas pastebėjo, kad ugniagesių 
turimos gaisrui gesinti prie
monės yra per menkos, ir jis su 
žmona kreipėsi į VVorcesterio ir 
VVestboro miestų ugniagesius, 
prašydamas, kad atvažiuotų į pa
galbą, bet jie atsakė, kad tik ta
da gali važiuoti, kada jų prašo 
Shrewsburio miesto ugnia
gesiai, o šio miesto ugniagesių 
komandos viršininkas jų nepra
šė.

Matydamas tokią situaciją, 
pirmininkas dar kartą kreipėsi į 
VVorcesterio miesto ugniagesius 
ir maldaute maldavo atvažiuoti. 
VVorcesterio ugniagesių ko
mandos viršininkas susisiekė su 
Shrevvsburio viršininku ir tik da

bar galėjo atvažiuoti į pagalbą, 
kuri, deja, buvo pavėluota, nes 
visas Maironio Parko pastatas 
iau buvo ugnies sunaikintas.

Stebimės, kodėl Shrevvsburio 
miesto ugniagesių komandos 
viršininkas nesišaukė pagalbos 
ir neleido kitiem to daryti.

VVorcesterio miesto ugniage
sių viršininkas paaiškino, kad 
miesto ugniagesių departa
mentas turi sudaręs su kaimy
niniais miestais sutartį eiti į pa
galbą tik tada, kada bus šaukia
mas. Maironio Parkas yra VVor
cesterio priemiesty, vadinamam 
Shrewsbury, todėl ir ugniagesiai 
pirmiausia atvyko iš šio prie
miesčio.

Pastatas sunaikintas visiškai. 
Pasiliko tik degėsių krūva.

-o-
Maironio Parką 1923 nupirko 

jaunas ir energingas tuometi
nis Šv. Kazimiero parapijos kle
bonas kun. J. Jakaitis. Tai buvo 
gerokai apleistas turtuolių klu
bas. Sumokėta 19,000 dol. Nuo
savybei įgyti buvo suorganizuo
ta akcininkų bendrovė. Kun. J. 
Jakaitis nupirko akcijų už 1,000 
dol. Didžiajam lietuvių poetui 
pagerbti — nuosavybė buvo pa
vadinta Maironio vardu.

1924 gegužės 30 įvyko Mairo
nio Parko atidarymas.

1925, įsteigus Aušros Vartų 
parapiją, daug akcininkų pasi
traukė. Parko išlaikymas pasida
rė nuostolingas. Dvejus metus 
akcininkai primokėjo po 10 dol.

SEASON’Š GREETINGS
■------------------------- ---------------- - ---- ---------- ----------------------------------------------------------------------- ------ ------------------ -

SEASON’S GREETINGS 
ICHABOD’S

COCKTAIL LOUNGE & RESTAURANT 
Serving Luncheon Cocktails Dinner Dancing 

493 Tappan Road 
Northvale, N. J.

Call 201 768-8743
Deli Sandwiches Served After 10 PM

SEASON’S GREETINGS 
YELLO —JACKET 
TRANSMISSIONS 

AUTO BODY SHOP
681 Grove Street 
Irvington, N. J. 

Call: 201 — 374-2700
... ----- _

SEASON’S GREETINGS 
JU — JITSU CLUB II 

595 Bloomfield Avė.
Bloomfield, N. J.

Call or Drop in Anytime
201 743-1474

SEASON’S GREETINGS 
MERIT TEXTILE 

SCREEN PRINTING CORP.

111 1st Street
Jersey City, New Jersey

Call: 795-1172

SEASON’S GREETINGS 
NEIL CONGELLO

1007 Calhoun Avė. Bronx, N. Y. 11465 
Ali kinds of Carpentry Work, Doors, Floors 

Windows, Kitchen Cabinets Commercial 
Industrial and Residential Call After6 PM 

Tel. 792-1203

SEASON’S GREETINGS
JOE MAURICE RUBBISH REMOVAL ■ 

HOME OVVNERS ATTICS BASEMENTS YARDS Į 
COVERED BYINSURANCE INDUSTRIAL 

COMMERCIAL APT. HOUSES CELLARS FACTORIES 
LOW RATES CALL 665-2143

THANK YOU VERY MUCH
■

SEASON’S GREETINGS
TILE GALLERY, INC.

2801 AVENUE U BROOKLYN, N. Y. Tel. 891-1226 
891-1227 TILE WORK OF EVERY DESCRIPTION 
Italian Tile Spanish Tile Decorative Tile Mosaic 

Tile Medicine Cabinets Vanities Estimates 
Cheerfully Given Residential Industrial Expert 

Craftmanship

SEASON’S GREETINGS 
RUDOLPH E. SPAGNOLA — AGENT 

STATĖ FARM 
INSURANCE COMPANIES 

AUTO-LIFE — FIRE — HOMEOWNERS
U. S. Highvvay No. 46, Ledgewood, New Jersey 

Tele: 201 584-5888

SEASON’S GREETINGS 
BERNARDO ĖLECTRlCAL 

CONTRACTOR
463 Avenue Y Brooklyn, N. Y. Tel. 627-0213 — 

DE 6-0131 NO JOB TOO SMALL OR TOO BIG 
WIRING A/C ALL TYPES ELECTRICAL WORK 

COMMERCIAL INDUSTRIAL RESIDENTIAL 
VIOLATIONS REMOVED PROMPT RELIABLE 

SERVICE

SEASON’S GREETINGS
B & L CARBIDE TOOL CO. INC. 

Industrial Carbide & H. S.S. Form 
Cutting Tools, Precision Parts 

302 Statė Highvvay No. 17 Upper Saddle 
River, New Jersey Call: 201 — 327-4505

SEASON’S GREETINGS 
KRIST’S CLEANING SERVICE 
4401 4th Avė Brooklyn, N. Y. 

Tel. 633-0721
FLOOR WAXING CARPET SHAMPOOING 

REASONABLE RATES

SEASON’S GREETINGS 
REH MACHINE CO.

General Machine Work 
326 — 19th Street

Carlstadt, New Jersey 
Call: 201 — 933-5666

SEASON’S GREETINGS 
TONY’S CONTRACTING 
7303 New Utrecht Avenue 

Brooklyn, N. Y. Tel. 236-9065 
Brick & Cement Work Whitewash 

VERY REASONABLE CALL ANYTIME 
FREE ESTIMATES

SEASON’S GREETINGS
MANVILLE EXXON 
SERVICE STATION 

GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE TIRES 
BATTERIES & ACCESSORIES

NORTH MAIN & KNOPF STREET 
MANVILLE, NEW JERSEY 

CALL: 201 725-9680

SEASON’S GREETINGS
JOHN’S CUSTOM AUTO BODY

239 58th Street Bet 2nd and 3rd Avė. Brooklyn, N.Y. 
TEL 439-9745 Collision Experts We RepairyourCar 
to Look likę new Specializing in Foreign Cars. 
Try Me — Ali Work Guaranteed Reasonable Prices 

Free Estimates

SEASON’S GREETINGS 
J & J GETTY SERVICE 

General Auto Repairs Road Service Tires 
Batteries & Accessories 
1810 West Front Street 

Plainfield, New Jersey Call: 201 753-4006

SEASON’S GREETINGS
AN INDEPENDENTINSURANCE 

AGENT AND BROKER 
ANTHONY S. GAMBINO 

466 Court Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. 875-5094 Tel. 875-5949

“RAILINGS”
WISHING ALL OUR FRIENDS AND CUSTOMERS 

A HAPPY NEW YEAR 
FERDINAND’S OLD FORGE INC. 
« 15 Madison Avė.

Paterson, N. J. 201 279-1520

SEASON’S GREETINGS
ATLAS WIND0WS

1065 78th STREET, BROOKLYN, N.Y.
TEL. 836-3100 SASH REPLACEMENTS METAL 

ALUMINUM WOOD RESIDENTIAL COMMERCIAL 
INDUSTRIAL PROMPT DEPENDABLE SERVICE 

FREE ESTIMATES

SEASON’S GREETINGS
STEN’S CONTRACTING CO. 

9303 Shore Road Brooklyn, N. Y. 
Tel. 833-2678 Alterations 

FINISHED BASEMENTS PANELLING DOORS 
WINDOWS CEILINGS SCANDINAVIAN 

CRAFTŠMANŠHIP LIČ. 690-992 COMMERCIAL 
INDUSTRIAL RESIDENTIAL FREE ESTIMATES 

REASONABLE RATESSEASON’S GREETINGS 
VICTORY SUNOCO SERVICE 

2052 Victory ''Blvd. Staten Island, N. Y. 
Tel. 761-9710 — Road Service Motor Tune Up 

Brake Service Brakes Tires Batteries 
Full Line of Sunoco Products

SEASON’S GREETINGS
C & C CONTRACTOR

155 Bay 14th Street Brooklyn, N. Y. 
Tel. 259-3795

BRICK CEMENT WORK EXCELLENT TILE WORK 
REASONABLE RATES COMMERCIAL 

RESIDENTIAL

SEASON’S GREETINGS 
FAZIO AND SONS 

26 LAWTON STREET BROOKLYN, N.Y.
TEL. GL 2-1800 THE ULTIMATE IN HEATING OILS 
AND OIL BURNERS A SUPERIOR SERVICE FOR 

HEATING CATERING TO HOMES STORES 
INDUSTRIAL ETC.

Kun. J. Čaplikas paaukojo net 
3,000 dol.

1929 Maironio Parkas parduo
tas Labdaros draugijai už 25,000 
dol. Šiai draugijai įstatus pa
rašė kun. J. Jakaitis.

Aptvarkius Maironio Parką, 
čia buvo rengiami Šv. Kazimiero 
parapijos organizacijų pikni
kai ir net didesni organizacijų 
suvažiavimai. 1926 Maironio 
Parke lankėsi arkivysk. Jurgis 
Matulaitis, 1931 — vysk. Petras 
Būčys. 1954 čia pradėti rengti 
tragiškųjų birželio įvykių minė
jimai.

1962 padarytas didelis remon
tas. Pastatyta nauja salė, išdeko- 
ruota lietuviškais ornamentais, 
pertvarkytas baras, atnaujintas 
visas pastatas. Kieme įrengtos 
krepšinio ir orinio aikštelės. 
Po šio remonto Maironio Parkas 
tapo tikru lietuvišku židiniu: čia 
vyko skautų sporto šventės, 
kurios sutampa su Joninėmis, 
ateitininkų, skautų, vyčių suva
žiavimai, studijų dienos, organi
zacijų pietūs, koncertai, vestu
vės ir net kitataučių parengimai. 
Pirmininko K. Adomavičiaus žo
džiais tariant, daugiau negu 
32,000 žmonių praėjusiais me
tais pasinaudojo Maironio Parko 
patarnavimu.

Energingos valdybos, ūkve
džio A. Kauševičiaus, nepa- 
vargstančios ir neišsemiamos 
energijos šeimininkės E. Kau- 
ševičienės ir kitų darbo bei pasi
šventimo dėka Lietuvių Labda
ros Maironio Parko draugija sko
las greit išmokėjo.

1968 patalpas dar praplatino: 
įrengė naują salę, praplėtė ir 
skoningai įrengė barą, skautų 
būklą, žaidimų kambarį kuria
me įtaisė tris bilijardo stalus, 
padidino virtuvę.

Maironio Parkas tapo ne tik 
VVorcesterio, bet ir visos Ameri
kos lietuvių pasididžiavimo vie
ta ir lietuvybės sala, į kurią iš

wiww»h

LB Michigano apygardos atstovų suvažiavime gruodžio 2 Detroite sėdi iš k. Vytautas Petrulis, 
Jonas Urbonas, Juozas Gaila —JAV LB krašto valdybos pirm., Pranas lurūta ir Jonas Gaižutis, 
stovi: Vladas Selenis, Jonas Leonavičius, prof. Justinas Pikūnas, Vytautas Jonaitis, dr. Vytau
tas Majauskas, dr. Adolfas Damušis, Balys Gražulis, Leopoldas Heiningas, Česlovas Staniu
lis. Algis Rugienius, Vytautas Kutkus ir Vacys Urbonas. Nuotr. K. Sragausko

viso laisvojo pasaulio lietuvių 
suplaukdavo laiškai su įvai
riais prašymais padėti jiem fi
nansiškai. Kiek pajėgdavo, tiek 
Maironio Parkas stengdavosi 
p f ašy m u s p ate n k i n ti. Re m da
mas kitus, neužmiršdavo ir savo 
kolonijos lietuviškų reikalų. Rė
mė Šv. Kazimiero parapiją, Auš
ros Vartų lituanistinę mokyklą. 
Pirm. K. Adomavičius ne kartą 
tėvų komitetui yra pasakęs: “Ka
da susidursit su finansiniais sun
kumais, tik pasakykit. Mes iš
laikysiu! lituanistinę mokyklą.” 
Jau kelerius metus čia veikia 
stipendijų fondas lietuviam stu
dentam.

Maironio Parko savininkė 
Lietuvių Labdaros draugija

DARBAIS VIRTĘ ŽODŽIAI
Lietuvių Romos Katalikų Su

sivienijimo Amerikoj Chicagos 
apskrities valdyba, lapkričio 17 
Jaunimo Centro patalpose su
sirinkusi aptarti ateities veiklos, 
be kitų reikšmingų sprendimų 
(kaip naujų narių įrašymas), at
kreipė dėmesį į dažnus nusi
skundimus LRKSA užkietėjimu 
lietuvybės veiklos baruose.

Štai Draugo 1973 balandžio 
25 numeryje (straipsnyje “Lie
tuvių Bendruomenės tarybos 
naujosios sesijos išvakarėse”) ra
šoma: “ . . .Šūkis ‘milijonai
ieško paveldėtojų’ lietuviams 
yra be galo tragiškas, nes seno
sios kartos išeivių su didžiausiu 
vargu sudėti kapitalai, net jų 
procentai nebetamauja gyvosios 
lietuvybės stiprinimui. Nese
niai įsteigtas Lietuvių Fondas, 
sutelkęs vos 800,000 dol., gau
siai paremdamas daugybę mūsų 
organizacijų, mokyklų ... ir 
daugelį kitų reikalų. Tuo tarpu 
kai ‘milijonai be paveldėtojų’ 
yra lietuviškiems reikalams už
šalę ar užšaldyti, nes kiekvieną 
dieną turime ieškoti naujų lėšų 
lietuvybei stiprinti . . .”

LRKSA Chicagos apskrities 
valdyba, kad ir iš mažų santau
pų, pati dirbdama be jokių kom
pensacijų, paskyrė Jaunimo

Centrui Chicagoj 100 dol., Kul
tūros Židiniui Brooklyne 50 
dol., Margučio ir Sophia Bar
čus radijo valandėlėm po 25 
dol., kaip kalėdines dovanas už 
ryžtingą lietuvybės darbą. Ap
skrities valdyba ir ateityje yra 

pasiryžusi remti lietuvišką 
spaudą, dainų ir šokių šventes, 
lituanistines mokyklas, o taip 
pat paremti ir savo narius, pate
kusius, į vargą.

S.J.

1934 įvedė pašaipinį skyrių, ku
ris moka po mirties 150 dol. 
ir ligos metu 5 dol. per savai
tę. Šalia šio skyriaus yra ir so
cialinis skyrius. Dabar kai kurie 
nariai pradeda tuos skyrius mai
šyti, sakydami, kad tai dvi atski
ros draugijos. () iš tikrųjų yra 
tik viena Lietuvių Labdaros 
draugija, turinti du skyrius.

Nuo 1964 šios draugijos pir
mininkas yra labai energingas ir 
sumanus Kazys Adomavičius, 
vicepirmininkas — J. Pipiras, 
raštininkas — J. Miliauskas, rū
pestinga ilgametė finansų raš
tininkė — O. Keršienė, iždinin
kas — M. Scigla. Jiem talkina ta
rybos direktoriai.

-o-
Šiuo laiku Maironio Parke vy

ko didžiosios salės praplėtimas, 
nes turimoji per didžiuosius pa
rengimus nesutalpindavo sve
čių. Statybą vykdė kontrakto- 
rius Vladas Gedmintas, šios 
draugijos narys.

Gaisro liepsnose pranyko gra
žusis Maironio Parko pastatas ir 
viskas, kas jame buvo. Nuosto
liai siekia 500,000 dol. Tai skau
di nelaimė ne tik VVorcesterio, 
bet visiem laisvojo pasaulio lie
tuviam.

Dar nėra žinoma, dėl kurios 
priežasties gaisras kilo.

J. M.

ATGAIVINAMA 
LB MICHIGANO 
APYGARDA

Detroite gruodžio 2 įvyko LB 
Michigano apygardos atstovų 
suvažiavimas. Atstovai pasisakė 
už LB Michigano apygardos 
veiklos atgaivinimą (ji veikė ke
letą metų JAV LB susiorganiza
vus). Ją sudaro: Grand Rapids, 
Detroito ir Rochesterio apy
linkės, Buffalo lietuvių klubas 
ir visi Michigano valstijoj gy
veną lietuviai. Suvažiavimas iš
rinko apygardos valdybą ir kont
rolės komisiją. Apygardos valdy
ba: Jonas Urbonas — pirminin
kas, Pranas Turūta — vicepirmi
ninkas, Vytautas Petrulis — sek
retorius. Kontrolės komisija: 
Česlovas Staniulis, Leopoldas 
Heiningas ir Balys Gražulis.

Į suvažiavimą, pakeliui iš Vli
ko seimo Toronte, buvo užsu
kęs JAV LB krašto valdybos pir
mininkas Juozas Gaila. Jis suva
žiavime padarė pranešimą apie 
neseniai Chicagoj įvykusį lietu
vių mokslininkų suvažiavimą ir 
Vliko seimą Toronte. Po to jis tu
rėjo posėdį su Detroite reziduo
jančiu JAV LB tarybos prezidiu
mu. Buvo aptarta krašto valdy
bos ir tarybos prezidiumo darbų 
derinimas irkiti reikalai. (J.U.)

JEI JOS NORITE SIUSTI SIUNTINIU DOVANAS 1 LIETUVA IR ĮVAIRIUS 
USSR KRAŠTUS, naudokitės pafarnavimu plačiai žinomos firmos

PACKAGE EXPRESS & TR AVEL AGENCY, INC.
(LICENSED BY VNESHPOSYLTORG)

VYRIAUSIA ĮSTAIGA: 1776 BROADVVAY, NEW YORK, N. 10019 Tel. — 6814690; 581*7729

Siuntiniai, siunčiami per mūsų firmą, paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku. Siuntinių pristatymas 
garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas NIEKO NEMOKA.

Prie firmos skyrių yra krautuves, jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui įvairiausių audinių, 
taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.

— Inž. Stasys Bačkaitis, JAV 
Transportacijos ministerijos ke
lių saugumo departamento sky
riaus vedėjas, gruodžio 14 davė 
pranešimą tarptautinės stan
dartų organizacijos suvažiavime 
(ISO) Tampa, Fla., tema “Žmo
gaus simuliacijos jautrumas au
tomobilio avarijoje” ir kitoj se
sijoj davė apžvalgą apie mecha
nikos stovį biomechaninių in
strumentų išvystyme automo
bilių avariniam matavimam. Po 
antrojo kultūros ir mokslo sim
poziumo, kur inž. Bačkaitis re
feravo tema “Ateities transpor
tacijos perspektyvos ir formos 
JAV-bėse”, jis yra pakviestas 
skaityti paskaitą pasaulinės au
tomobilių inžinierių sąjungos 
(SAE) suvažiavime tema “Žmo
gaus dinamikos jautrumas smū
gio pulsų savybių įtakoje”. Su
važiavimas įvyks vasario 28 De- 
troit, Mich.

TRAVEL AGENCY, INO.
PODAROGIFTS, INC.
pažymėjimams, motociklams, Šaldytuvams, televizijos 
kurias galite užsakyti Lietuvoje ar USSR gyvenantiems 

giminėms. Papildomų žinių teiraukitės mūsų pagrindinėje įstaigoje ar betkuriame mūsų skyriuje. Atidaryta 
kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 
4 valandos popiet

PACKAGE EKPRESS &
Affiliated with

Priima užsakymus butams, automobiliams, dovanų 
imtuvams ir įvairioms kitoms sovietinėms prekėms,

MOSy SKYRIAI
Allentovvn, Pa. — 126 Tilghman Street .............
Baltimore 31, Md. — 1900 Fleet Street.................
Brooklyn, N. Y. 11218 — 485 McDonald Avenue 
Buffalo 12, N. Y. — 701 Fillmore Avenue ..........
Chicago 22, UI. — 1241 No. Ashland Avenue ... 
Chicago, III. 60629 — 2608 West 69 Street .........
Chicago, IH. 60609 — 1855 West 47 Street ......
Cleveland 13, Ohio — 1028 KenHworth Avenue 
Detroit 12, Mich. — 11601 Jos 
Farntingdale, N. J. — Freewood 
Hamtramck, Mich. •— 11339 Jos 
Hartford 6, Conn. — 122-126
Los Angeles 4, Calif. —- 159 So. Vermont Avenue 
Newark, N. J. — 378 Market Street ........................
New York 3, N. Y. ■— 78 “Second Avenue ..............
New York 3, N. Y. — 141 Second Avenue ............ .
Philadelphia 23, Pa. — 631 W. Glrard Avenue ..... .
Rahway, N. J. —- 47 East Milton Avenue .............
South River, N. J. —• 41 Whitehead Avenue .........
Syracuse, N. Y. 13204 — 515 Marcellus Street ......
Trenton 10, N. J. — 1152 Deutz Avenue .................
Uties, N. Y. —■ 963 Bleeker Street .........................

Campau Avenue 
Acres Rt. 9 ......
Campau Avenue 
Hillside Avenue

435-1654 
342-4240 
467-6466 
895-0700 
486-2818 
925-2787 
376-6755 
771-0696 
365-6780 
363-0494 
365.6740 • 
249-6216 
385-6550 
642-2452 
674-1540 
475-7430 
769-4507 
381-8800 
257-6320 
475-9746 
392-0306 
732-7476
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RŪPINAMASI DR. I. RUDAIČIO IŠLAISVINIMU r77“

Amnesty International (AI) 
New Yorko skyriaus atstovė 
Yadja Zeltman lapkričio 25 per 
Laisvės Žiburio radiją turėjo 
pokalbį su Daiva Keziene. Pa
pasakojo apie AI veiklą ir pami
nėjo svarbų faktą, būtent — 
AI New Yorko grupei yra pa
vesta siekti dr. Izidoriaus Rudai
čio išlaisvinimo iš sovietinio ka
lėjimo.

Dr. I. Rudaitis buvo suimtas 
1973 vasario 28. Laikomas 
Vilniaus kaėjime. Suimtas pasi
remiant okupuotos Lietuvos tei
sinio kodekso 68 straipsniu, t.y. 
už“antisovietinę agitaciją ir pro
pagandą”. AI žiniomis, jo svei
katos stovis yra blogas: nuo 
1963 serga kraujo vėžiu. Dr. Ru- 

-daičio specialybė — rentgenolo
gas.

Nevv Haven, Conn.
LB apylinkės veikla

Lietuvių Bendruomenės Nevv 
Haveno apylinkės valdyba, kaip 
kasmet, taip ir šiemet suruošė 
birželio trėmimų minėjimą, tik 
šiemetinis skyrėsi nuo anksčiau 
buvusiųjų tuo, kad kalbas pasa
kė jaunos merginos — Diana 
Merkevičiūtė ir Vaiva Vėbraitė, 
poeziją paskaitė Daina Žem- 
liauskaitė.

Prieš vasarą valdyba pasku
tiniam posėdy nutarė paskirti 
Vasario 16-osios gimnazijai, pa
gal savo išgales, simbolinę 50 
dol. auką. Pinigai buvo asmeniš
kai įteikti Vasario 16-osios gim
nazijoj — direktoriui V. Natkevi
čiui.

Buvo nutarta suruošti Lietu
vos kariuomenės minėjimą.

Minėjimas įvyko lapkričio 25. 
Pradėtas pamaldomis už žu
vusius, vėliau buvo tęsiamas pa
rapijos salėj. Pulk. dr. Juozas 
Vėbra skaitė kruopščiai paruoš
tą paskaitą. Visi atidžiai klau
sėsi, nors ir nešildomoj salėj 
(tą dieną buvo sugedęs apšildy
mas). Po paskaitos iš Fausto Kir- 
šos poezijos paskaitė studentė 
Vėbraitė ir D. Žemliauskaitė. 
Žmonių susirinko virš tris
dešimt; pas mus tai laikoma la
bai geru reiškiniu. Po programos 
karšta kava, suteptiniai ir pyra
gai, ponių pagaminti, buvo labai 
įvertinti, kaip gera priemonė ap
sišildyti.

Gaila, kad tik po programos 
sužinota, jog savanoris kūrėjas 
Pranas Naiduškevičius jau ket
virtą savaitę guli ligoninėj. Bu
vo aplankytas LB atstovų. Pra
nas Naiduškevičius buyo su
žeistas nepriklausomybės ko
vose. Nepagydomi nugarkaulio 
sužeidimai; juo toliau, juo blo
giau. Nors ir kenčia didelius 
skausmus, bet nesiskundžia. Jo 
brolis žuvo, o jis išliko sunkiai 
sužeistas.

Vasario 16-osios minėjimas 
įvyks 1974 vasario 24.

Albina Lipčienė

ŽUVO LIETUVIS 
LAKŪNAS

Lapkričio 29 žuvo aviacijos 
kapitonas Raymond J. Matulis,
II. Jis buvo sūnus pulkininko 
Raymond Matulio. Jis iš Eglin 
aviacijos bazės Floridoje skrido 
sprausminiu lėktuvu Phantom, 
skrido į Edwards aviacijos bazę 
Californijoje. Viršum Meksikos 
įlankos sugedo jo lėktuvas ir, 
krisdamas į jūrą, sprogo.

Kapitonas Matulis 1964 buvo 
baigęs Georgetovvn universitetą 
Washington, D.C. Kaip pasi
žymėjęs kadetas, įstojo į avia
ciją, tarnavo sėkmingai 18 mė
nesių Vietname ir gavo Silver 
Star Distinguished Flying Cross 
ir Air Force Commendation 
Medai with Clusters.

1972 metais baigė testų pilo
tų mokyklą Prancūzijoje ir buvo 
paskirtas Edwards aviacijos ba- 
zėn Californijoje kaip tyrinėjimo 
pilotas.

Jis paliko žmoną Linda Matu
lis, seserį Elissa Mvers.

P. Zeltman pabrėžė, kad dr. 
Rudaitis laikomas kalėjime jau 9 
mėnesius be jokio teismo. Gi pa
gal teisinius Sovietų nuosta
tus žmogus negali būti laikomas 
arešte be teismo daugiau kaip 
9 mėnesius. AI grupė Nevv Yor
ke reikalauja, kad Sovietai dr. 
Rudaitį paleistų arba jį teistų. 
Siekdama pagalbos dr. Rudai
čiui, AI kreipėsi į įtakingą or
ganizaciją — American Medical 
Association, kuri jau yra pa
siuntusi Sovietų valdžiai pro
testo notą. P. Zeltman prašė, 
kad ir plačioji visuomenė siųstų 
protesto laiškus Sovietų val
džiai.

Užklausta, ar AI pastangų dė
ka yra buvę paleista kalinių, 
p. Zeltman atsakė, kad tikriau
siai yra, tačiau jokia valdžia 
nenori pripažinti, kad ji yra pa
leidusi kalinį AI spaudžiant. 
Tokiais atvejais valdžia pa
skelbia, kad kalinys palei
džiamas iš kalėjimo humanišku
mo sumetimais.

P. Zeltman painformavo, kad 
AI Šveicarijos ir Švedijos sky
riai rūpinasi Simo Kudirkos iš
laisvinimu.

Kas turėtų apie dr. Rudaitį 
informacijų, kurios padėtų AI 
siekti Rudaičio išlaisvinimo, 
prašomi tas informacijas siųsti 
Amnesty International, 200 
West 72 St., New York, N.Y. 
10023.

BALTIMORĖS ŽINIOS

Šv. Alfonso suaugusių klubas 
gruodžio 22 surengė kalėdinį 
balių. Kalėdų senelis klubo na
riam įteikė dovanėlių. Buvo gar
džių valgių ir visokiausių gė
rimų. Šokiam grojo lietuvių or
kestras “Aidai”.

Naujųjų Metų sutikimą su
rengė sportininkų klubas Lietu
vių svetainės didžiojoje salėje.

Šv. Vardo draugijos nariai, 
kurie per metus ištikimai ėjo 
prie komunijos, sausio 13 bus 
apdovanoti ištikimybės dovano
mis. Jų mišios bus 8:30 v. Mi
šias aukoja jų kapelionas kun. A. 
Dranginis.

Kalėdos Šv. Alfonso bažnyčio
je praleistos gražiai ir įspūdin-

HARTFORD, CONN.
Baltiečių koncertas

Sausio 19, šeštadienį, Hartfor
do Hiltono salėj įvyks metinis 
baltiečių koncertas — balius.

Koncertinę dalį atliks solistė 
Gina Čapkauskienė, koloratūri
nis sopranas, iš Kanados.

Šokiam gros Edvardo Radio- 
novo orkestras.

Balių rengia lietuvių, latvių ir 
estų bendruomenių komitetai.

Yra pakviesti Connecticut gu
bernatorius Thomas Meskill su 
žmona, keletas kongresmanų ir 
baltiečių reprezentantai Hel
sinkio taikos konferencijoj.

Tai gražus parengimas, suarti
nąs baltiečius ir kultūriniam bei 
politiniam bendradarbiavimui.

Lietuviam jungtiniame ko
mitete atstovauja Regina Žiū- 
rienė, Ada Ustjanauskienė ir 
Zigmas Strazdas.

Numatoma turėti mišrų baltie
čių studentų stalą. S.

Kapitonas Raimundas Ma
tulis, II

KARINIO SKYRIAUS VAIZDAS
BALZEKO LIETUVIŲ KULTŪROS
MUZIEJUJ CHICAGOJ

Štai Balzeko lietuvių kultū
ros muziejaus karinio skyriaus 
tik vienos sienos vaizdas. Jame 
matom vienuolika nepriklauso
mos Lietuvos žymiųjų karių. 
Viršuje (iš kairės) — savanoris 

gai. Didysis choras giedojo gies
mes nuo 11:30 v.v. Žmonių bu
vo pilna bažnyčia. Visi džiau
gėsi gražiai papuoštais alto
riais ir įrengta prakartėle.

Sniego balių sausio 20 rengia 
Šv. Alfonso parapijos organizaci
jos mokyklos salėje. Pradžia 1 
vai. Šokiam gros orkestras, veiks 
loterija. Bilietų galima gauti pas 
organizatorius ir klebonijoje. 
Pelnas skiriamas parapijos mo
kyklos naudai. Tai bus pirmasis 
1974 metų parapijos parengi
mas. Visi kviečiami atsilankyti.

Baisi pūga prieš Kalėdų šven
tes siautė Baltimorėje. Prisnigo 
labai daug. Tiek sniego bebuvo 
prieš septynerius metus. Papras
tai Baltimorėje būna šalta, o 
sniego iškrenta mažai. Šiemet 
buvo priešingai. Buvo uždarytos 
ir mokyklos. Vaikai turėjo pro
gos pavažinėti rogutėmis.

Bingo žaidimus sodalietės 
rengia sausio 11, penktadienį, 
7:30 v.v. Šv. Alfonso salėje. Bus 
įvairių laimėjimų. Veiks bufetas 
su valgiais. Visi kviečiami.

Lietuvių Melodijos radijo va
landos vakaras šiemet bus sau
sio 12, šeštadienį, Lietuvių sve
tainės didžiojoje salėje. Valan
dėlės vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas kviečia visus į šį 
linksmą vakarą. Šokiam gros ge
ras orkestras. Pradžia 8 v.v. Da
lyvaudami paremsime valandė
lės išsilaikymą.

Ona Chester-Česnavičienė, 
pirmos kartos lietuvė, ilgai ir 
sunkiai sirgusi, mirė gruodžio 
24 savo namuose. Kai sveikata 
leido, velionė dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Gedu
lingos pamaldos už jos sielą bu
vo gruodžio 28 Šv. Alfonso baž
nyčioje. Palaidota Meadovvridge 
kapinėse. Nuliūdime liko vyras 
Juozas, dukros Marie ir Alberta 
ir eilė anūkų.

Vincas Bealis, ankstesnės kar
tos lietuvis, staiga mirė gruodžio 
26. Velionis dalyvavo lietuviš
kuose parengimuose. Už jo vėlę 
mišios buvo aukotos gruodžio 28 
Šv. Alfonso bažnyčioje. Palaido
tas Holy Redeemer kapinėse. 
Nuliūdime liko sesuo Aldona.

Ona Bikulevičienė, ankstes
nės kartos lietuvė, ilgai gyvenu
si Baltimorėje, mirė gruodžio 16 
Union Memorial ligoninėje. Ve
lionė buvo susipratusi lietuvė, 
uoliai lankė Šv. Alfonso bažny
čią ir lietuviškus parengimus. 
Mišios užjos sielą aukotos gruo
džio 19 Šv. Alfonso bažnyčioje. 
Palaidota Holy Redeemer kapi
nėse. Nuliūdime liko sūnus Juo
zas ir duktė Adelė. Tėv. Vik
toras Gidžiūnas, OFM, buvo at
vykęs iš Brooklyno, N. Y., ir au
kojo mišias už savo tetą.

Jonas Obelinis 

Povilas Lukšys, pirmasis karei
vis, žuvęs kautynėse prie Kė
dainių už Lietuvos laisvę; gen. 
Vladas Nagevičius, karo gydyto
jas ir karo sanitarijos bei Vy
tauto Didžiojo karo muziejaus 
viršininkas; gen. Silvestras Žu
kauskas, buvęs kariuomenės 
vadas, kuriam vadovaujant bol
ševikai buvo nustumti už Dau
guvos ir sumušti; karininkas 
Antanas Juozapavičius, pirmasis 
karininkas, žuvęs kovose su bol
ševikais už Lietuvos laisvę. Ki
toje eilėje (iš dešinės) — Lietu
vos Šaulių Sąjungos ideologas ir 
įkūrėjas Vladas Putvinskis — 
Pūtvis; vyr. pusk, (būrininkas) ir 
pirmasis savanoris kareivis Sta
sys Butkus; diplomatas ir pirma
sis faktiškasis Vilniaus miesto 
komendantas bei pirmasis sava
noris karininkas, generalinio 
štabo pulk. Kazys Škirpa; Vorku
tos kankinys gen. Motiejus Pe- 
čiulionis; buvęs Lietuvos ka
riuomenės vadas gen. Stasys 
Raštikis; 1919 kovo 18 žuvęs 
nuo vokiečių spartakų kulkos, 
eidamas tarnybos pareigas, sava
noris Pranas Eimutis; laisvės žy
gių kovotojas, Karaliaus Vytauto 
Didžiojo šaulių kuopos vadas 
Vladas Išganaitis.

Ant kitų sienų kaba kiti ver
tingi nepriklausomos Lietuvos 
kariuomenės vaizdai — raitinin
kų, pėstininkų grupės ir pa
vieniai žymūs kariai.

Visa tai ant muziejaus sienų 
atsirado kūrėjo savanorio Kons
tantino Petrausko pastangomis, 
triūsu ir didžiu pasiaukojimu. 
Iš viso čia kaba 25 paveikslai, 
kurie, gražiai meniškai apipa
vidalinti ir įrėminti, atsieina 
apie 800 dolerių. Tą sumą K. 
Petrauskas surinko iš geros va
lios lietuvių patriotų.

Stambiausios aukotojos — 
Marija Kraučiūnienė ir Della 
Zunas, abi muziejaus moterų pa
galbinio vieneto vadės; jų bend
ra auka siekia 250 dol. 75 dol. 
aukojo vietos šaulių Karaliaus 
Vytauto Didžiojo kuopa. Nuošir-

AUKOS KULTŪROS ŽIDINIUI
500 dol. — N. N., Jamaica, 

Nevv York.
400 dol. — kun. V. Cukuras, 

Pomfret, Conn., anksč. 1000.
250 dol. — Regina Žyman

taitė, N. Y. City, pažad. 1000.

Po 100 dol. — Rūta Graudu- 
šytė, Nevvark, N. J., anksč. 20; 
Ignas Gasiliūnas, Jamaica Esta- 
tes, N. Y., anksč. 900.

75 dol. — P. L. Vainiai, Wood- 
haven, N. Y., anksč. 225.

Po 50 dol. — J. Burdulis, Shir- 
ley, N. Y., anksč. 570, pažad. 
1000; E. J. Šišas, Union, N. J., 
anksč. 20; L.R.K.S.A. Chicagos 
apskrities valdyba.

30 dol. — R. O’Connel, Phi- 
ladelphia, Pa., anksč. 70.

25 dol. — Roy Albert Povei,
N. Y. City.

džiai talkino aukas renkant Pra
nas Rumšą su žmona Valerija. 
Nuoširdžiai savo aukomis prisi
dėjo Vilhelmina • Genienė (68 
dol.) ir Elena Čižauskienė (30 
dol.). Kitos aukos (nuo 1 iki 10 
dol.) surinktos iš įvairių pavie
nių asmenų.

Paveikslai surinkti, iškarpyti 
iš įvairių laikraščių ir žurnalų. 
Iškarpos perfotografuotos, padi
dintos, retušuotos fotografo me
nininko Vaclovo Noreikos. Kali
grafiški įrašai padaryti mano — 
Kazimiero Bartašiaus. Įrašus 
pirmiausia paruošė muziejaus 
kuratorius Konstantinas Petraus
kas, datų ir istorijos požiūriu 
tuos įrašus tikrino istorikas pik. 
Kazys Ališauskas, o kalbos po
žiūriu — lituanistas Aleksand
ras Dundulis.

Pristačius tuos paveikslus mu- 
ziejun ir iš K. Petrausko gavus 
man prideramą mokestį, teko su 
juo tuo reikalu išsikalbėti. Jis la
bai nuoširdžiai dėkoja tiek au- 
kojusiem, tiek šiame darbe vie
nokiu ar kitokiu būdu jam talki- 
nusiem.

Kazimieras Bartašius

ŽUVO LIETUVIS 
PROFESORIUS

Gruodžio 16 vakarą lėktuvas, 
skridęs iš Vilniaus į Maskvą, 
apie 150 mylių nuo Maskvos 
nukrito, ir visi keleiviai žuvo. 
Žuvusiųjų tarpe yra Vilniaus 
universiteto vaikų ligų katedros 
vedėjas docentas dr. Petras 
Baublys. Dar žuvo ir keli lietu
viai gydytojai.

KODĖL UŽDELSTAS 
ENCYCLOPEDIA 

LITUANICA TOMAS?
Juozas Kapočius Lietuvių 

Enciklopedijos leidėjas, pra
neša, kad numatytas ir paža
dėtas išleisti naujas Encyclope
dia Lituanica tomas pasivėlino 
ne dėl leidėjų, bet dėl knygri
šyklos kaltės.

Tomas turėjo būti išsiuntinė
tas lapkričio mėnesį. Knygrišyk
la dėl kuro stokos sumažino dar
bo laiką, nebedirba trečioji pa
maina, ir visas knygų įrišimas 
pavėlino du mėnesius.

Dabar naujas Encyclopedia 
Lituanica III tomas bus pradė
tas siuntinėti sausio 25.

5 dol. — J. Janušauskas, W. 
Hartford, Conn., anksč. 105.

A. a. Birutei Novickienei at
minti Kultūros Židiniui aukojo: 
25 dol. — Irena ir Algis Šim- 
kai; po 20 dol. — Danutė ir Sta
sys Biručiai; Irena ir Vytautas 
Alksniniai; Bronė ir Antanas Re- 
ventai; Antanina ir Adolfas Dzi- 
kiai; 2 dol. — Jonas Šlepetys.

Velionės artimiesiem reiš
kiame nuoširdžią užuojautą, 
aukotojam lietuvišką ačiū.

Laukiama aukų ne tik grynais pi
nigais, pasižadėjimais, bet ir užra
šais testamentuose. Aukas siųstu 

Franciscan Fathers 
Building Fund 

361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y., 11207

I .«• • "1
rtSUJL I

— Amerikos Lietuvių Tarybos 
centro valdyba posėdy pasiskirs
tė pareigomis: pirmininkas — 
dr. Kazys Bobelis, vicepirminin
kai — Teodoras Blinstrubas, 
Povilas Dargis, dr. Kazys Šid
lauskas, kun. Adolfas Stašys, dr. 
Jonas Valaitis, sekretorius — 
dr. Vladas Šimaitis, iždininkas
— Juozas Skorubskas, finansų 
sekretorius — Aleksandras Pa
kalniškis, protokolų sekretoriai
— Emilija Vilimaitė, Valerijonas 
Šimkus, nariai — Teodora Ku- 
zienė, Rimantas Staniūnas, Eu
genijus Smilgys.

— Dr. Kazys Bobelis, Altos 
pirmininkas, Naujų Metų proga 
sveikindamas Darbininko re
dakciją, pridėjo ir auką. Redak
cija nuoširdžiai dėkoja už auką 
ir bendradarbiavimą.

— Kriaučeliūnų Vardo Mont. 
Vaikų namelių dešimtmečio ba
lius įvyks sausio 19 Jaunimo 
centre, Chicagoj. Programą at
liks Clevelando vyrų oktetas, 
šokiam gros Neolituanų orkest
ras.

— JAV LB krašto valdybos 
ryšininku prie Valstybės depar
tamento vėl pakviestas Algirdas 
Gureckas. Jis šias pareigas pra
dėjo eiti prieš 6 metus.

— Balfo centro valdybai nuta
rus parduoti Balfo namą Brook- 
lyne, jį nupirko lietuvių bendro
vė Litas.

— Montrealio lietuvių stu
dentų žiemos stovykla surengta 
gruodžio 28 — sausio 2 d. 80 my
lių už Montrealio.

— Dr. Juozas Jurkūnas, Los 
Angeles, Calif., ALT S-gos tary
bos narys, Los Angeles Lietuvių 
tautinių namų įsteigėjas i ilga
metis pirmininkas, po ilgos ir 
sunkios ligos mirė gruodžio 15. 
Velionis buvo gimęs 1904 Seinų 
apskr.

— Generolas Povilas Plecha
vičius, sulaukęs 83 m. amžiaus, 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
gruodžio 19 Chicagoj, 111. Velio
nis ilgą laiką Lietuvos ka
riuomenėj ėjo atsakingas parei
gas, o 1944 buvo suorganizavęs 
vokiečių okupacijos metais Vie
tinę rinktinę.

— Lietuvių Fondo Rudaitytės 
literatūros premijos komisija 
(dr. Leonardas Andriekus, 
'OFM, Nyka Niliūnas, dr. Vikto
rija Skrupskelytė, dr. Rimvydas 
Šilbajoris, Antanas Vaičiulaitis) 
gruodžio 15 buvo suvažiavusi į 
Washingtoną ir minėtą 12,000 
dol. premiją paskyrė. Paskyri
mą patvirtinti ir paskelbti pri
klauso Lietuvių Fondui.

— Vasario 16 gimnazijoj Ka
lėdų atostogos prasidėjo gruo
džio 22, tęsis iki sausio 13.

— Lietuvių žurnalistų sąjun
gos centro valdyba iš Konsulo 
Daužvardžio fondo paskyrė 
premijas jauniesiem žurna
listam. Pirmos premijos po 40 
dol. paskirtos Jūratei Jasaitytei 
už publicistiką, Viktorui Nakui 
už raportažą ir Robertui Sele- 
niui už informaciją. Antrosios 
premijos po 25 dol. paskirtos Ra
munei Kubiliūtei ir Emilijai 
Pakštaitei.

— Marija Vaitiekūnas, gyve
nanti šiauriniame Vancouveryje, 
B. C., tarp daugelio Kanados 
menininkų dalyvauja meno dar
bų parodoj O’Keefe centre, To
ronte. Dalyvavo parodose ir 
anksčiau. Paroda atidaryta nuo 
lapkričio 12 iki sausio 12. Ren
gėjai — Canadian Guild of 
Crafts.

— Nauji Darbininko skaityto
jai: A. Zabela. L. I. City, NY, V. 
Lunskus, Maspeth, NY, J. She- 
stok, Brooklyn, NY, V. Lau
kaitis, Baltimore, MD. Užsakė 
kitiem: H. Misliauskas, Media, 
PA — J. Malin-Malinauskui, 
Camden, NJ, M. Bichnevičius, 
Dorchester, MA — L. J. Venc
kui, S. Monica, C A, taip pat pra
tęsė metinę prenumeratą J. 
Bichnevičiui, Redondo Beach, 
CA. Sveikinam naujus skaityto
jus ii- dėkojam užsakytojam. 
Naujiem skaitytojam Darbinin
ko prenumerata pirmiem metam 
tik 7 dol.
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Kariuomenės šventės minėjime kalba Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, scenoje stovi sava
noriai kūrėjai — iš k. J. Kiaunė, J. Šlepetys, L. Virbickas, J. Jankus, J. Zarauskas. Nuotr. L. 
Tamošaičio

Darbininkui paremti aukojo
Darbininko skaitytojai, pri- tu prideda auką už kalendorių ir 

siųsdami savo prenumeratą, kar- šiaip spaudai paremti:

t

APLANKYKITE 
S C H R A G E R’S

Į

importuotų ir vietinių BALDŲ parodą.
>. Čia Jūs rasite

PIRMOS RŪŠIES GAMYBOS 
GERIAUSIOS KOKYBĖS 
ŽEMŲ KAINŲ

didelį pasirinkimą

SCHRĄGER’s
Salionų komplektai, miegamųjų baldai, dinetės, bufe
tai, atverčiamos sofos, foteliai, atlošiami foteliai, taip 
pat kilimai, lempos, matracai vieniški baldai.

S C H R A G E R’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.) 

■New fork City Tel.: TR 9-0400

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

t--- ----------------------------'

GAUSINGIEMS MŪSŲ KLIJENTAMS
linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir dėkojame už mums rodytą dėmesį.

Ta proga norėtumėm pranešti, kad dabar turime didesnį 
automobilių modelių pasirinkimą, įskaitant

MOSKVICH STATION VVAGON 426 i r 427
plačiai žinomus MOSKVICH 412, 408,
ZHIGULI 2101, 2103, STATION VVAGON 2102
ir pigiau įkainuotus ZAPOROZHETS 968,
taip pat MOTOCIKLUS, ŠALDYTUVUS, TELEVIZIJOS
IMTUVUS ir kiekvieno gavėjo ypatingai pageidaujamus

PREFERENCINIUS RUBLIŲ DOVANINIUS CERTIFIKATUS

I 
I

Iliustruotas (spalvotas) visų AUTOMOBILIŲ MODELIŲ brošiūras ir 
kitas informacijas išsiunčiame paštu pagal pareikalavimą.

i

į

PODAROGIFTS, Ine
240 FIFTH AVĖ. (tarp 27 ir 28 g-vės) NEW YORK, N.Y. 10001 

TEL.: (212) 685-4537
I

SSŠTŠL

aZ E^4

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
‘ New Yorke: 1654 2nd Av*. (85-86 St.) — TR 9-3047 

Ridgevvoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068
; Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210
; Florai Park, L.I.: 259-17 Hillside Avė. —■ 343-6116
i E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

12 dol.: St. Slivinskas, VVata- 
wau, N. J.

Po 10 dol.: V. Bakūnas, Pem- 
broke, Canada; A. Gyngelienė, 
Union, Canada, V. Plaušinis, 
Ridgewood, N. Y., G. Krivickas, 
New Britain, Conn., V. Butas, 
Bellevue, Wash.

8 dol.: A. Austin, Athol, Mass.
7 dol.: M. Slater, Belle Mead, 

N. J.
6 dol.: F. Dakanis, Hudson, 

Mass.
Po 5 dol.: V. Goldbergas, 

Sault Ste Marie, Canada; J. 
Steiblys, Hamilton, Canada; J. 
Astas, Hamilton, Canada, E. 
Liobe, VVoodhaven, N. Y., Rich
mond Hill, N. Y.: S. Aleksand
ravičius, A. Vakselis; Flushing, 
N. Y.: M. A. Jesaitis, Great 
Neck, N. Y.: I. Kazlauskas, 
Hampton Bays, N. Y.: M. Paš
kevičius, Amsterdam, N. Y.: M. 
Kerbelis, Elizabeth, N. J.: I. 
Paukštys, Belleville, N. J.: J. 
Zelinskas, Bristol, Pa.: Juoz. K.,

Waterhnrv. Conn.: I. H. Skalas. 
J. Puodžiūnas, Dracut, Mass.: 
A. Petkevičienė. VVaukegan, III.: 
Giniotis, Chicago, III.: I. Sera
pinas, P. Krajauskienė, B. Giu- 
vanuonis, P.Pūkas, vysk. V. 
Brizgys, E. Pakštaitė, Olympia, 
Wash.: A. Gylys, St. Petersburg, 
Fla.: M. Zmuidzinas, San Ma- 
teo, Calif.: A. Puzinas.

Po 4 dol.: S. Zulpa, London, 
Canada, VVoodhaven, N. Y.: V. 
Gedminas, St. Nutautas, A. Bort- 
kevičienė, A. Kodzis, Richmond 
Hill, N. Y.: J. Galinis, A. Čes- 
navičius, Brooklyn, N. Y.: M. 
White, A. Kazlauskas, New York 
Gity: M. Jasėnas, Long Island 
City, N. Y.: M. Surdukevičius, 
Rochester, N.Y.: J. Baltrušaitis, 
Amsterdam, N. Y.: A. Radzevich, 
Milford, N. J.: A. Dūda, Newark,
N. J.: B. Venckus, Wanaque, N. 
J.: V. A., Philadelphia, Pa.: P. 
Davidonis, Seltzer, Pa.: P. Ze- 
bertavičienė, New Britain, 
Conn.: S. Saliamonas, Kenne- 
bunkport, Me.: V. Chlamauskas, 
Athol, Mass.: J. Stačiokas, Cam- 
bridge, Mass.: J. Anelauskas, 
Worcester, Mass.: J. Sakaitis, So. 
Boston, Mass.: J. Vembrė, Chi
cago, III.: dr. J. Kižys, Saukė Vil- 
lage, III.: E. Ambramskas, East 
Chicago, Ind.: J. Mikeliūnas, 
Santa Anna, Cal.: G. Baltrušaitis.

Po 3 dol.: Richmond Hill,
N. Y.: P. Kwarinskas, A. Bagdo
nas, A. Minsavich, Brooklyn, N. 
Y.: J. Kemitch, J, Meškauskas, 
Hudson, N. Y.: J. Vegėlis, Mt. 
Vernon, N. Y.: G. Stančius, 
Roselle Park, N. J.: J. Puzin, 
Hohokus, N. J.: J. Juška, Pater- 
son, N. J.: St. Augulis, Easton, 
Pa.: A. P. Andriušis, New Bri
tain, Conn.: M. Butrimas, Chi
cago, III.: Library of Lithuanian 
Musicology, Henderson, Arkan- 
sas: V. Petraitis, St. Petersburg 
Beach, Fla.: K. Gimžauskas, 
Forest Hts., Md.: RJ Durickaitė, 
Baltimore, Md.: N. Wassell, 
Maywood, Cal.: L. Briedis.

Visiem aukotojam dėkoja Dar
bininko administracija.

susidainavęs. Klausytojai nepa
gailėjo jam plojimų. Mokiniam 
dar pašokus keletą tautinių 
šokių, kuriuos paruošė D. Didž- 
balienė ir M. Kvedarienė, pro
grama, trukusi per valandą lai
ko, buvo baigta. Pasirodęs Ka
lėdų senelis visus mažuosius ap
dovanojo kalėdinėmis dovanė
lėmis.

Šios šventės metu čia pat bu-

ELIZABETH, N.J.
Kalėdų eglutė

Dr. V. Kudirkos šeštadieninė 
mokykit! gruodžio 23 surengė 
savo tradicinę šventę — Kalėdų 
eglutę, į kurią, be pačių moki
nių, jų tėvų ir mokytojų, atsi
lankė ir rytinio pakraščio mo
kyklų inspektorius Antanas Ma
sionis, parapijos klebonas kun.

parodėlė. LB N J apygardos pa
skirtas pinigines premijas už 
piešinius laimėjo Algis Bražins
kas, Rūta Raudytė ir Debbie 
Didžbalytė.

Visai programai vikriai vado
vavo Algis Alinskas.

Programai pasibaigus, visi da
lyviai buvo pavaišinti mokinių 
mamyčių paruoštais sumušti
niais, įvairiais kepiniais ir kava.

K.J.

DIRECTOR 0F UBRARIES 
MARQUETTE UNIVERSITY 

write:
Albert W. Jache, Dean 
Graduate School
Marquette Ūniversity
Milwaukee, VVisconsin 53233

Ar, Affirniative Action 
Equal Opportunity Employer

JL-/CXX J v/O LJVJ 11CIT IX Lili. ,

P. Žemeikis ir kun. J. Pragulbic- v0 su™ošt,a_(r ™kinių PješinilJ 
kas, keletas parapijos mokykloj 
dirbančių seselių pranciškiečių 
ir eilė nuolatinių mokyklos rė
mėjų.

Mokykla gali pasigirti nema
žėjančiu mokinių skaičium vai
kų darželiu ir klase lietuviškai 
dar nemokalntiem vaikam.

Vakaro programą pradėjo vai
kų darželis. Toliau Debbie 
Didžbalytė padeklamavo St.. 
Džiugo Maldą, o Rūta Didžba
lytė paskaitė rašinėlį apie Kalė
dų papročius Lietuvoj. P. Kliuč- 
ninkienės parašytą vaizdelį 
“Spindėkite, žvaigždės” suvai
dino visa eilė mokinių. Čia jie 
sakė eilėraščius, įpindami į juos 
ir tautinių šokių. Toliau vėl ėjo 
grupinė deklamacija, vaizduo
janti metų mėnesius. Regina 
Brazinskaitė skambino pianinu, 
o Rūta Raudytė pagrojo akordeo
nu. Dar Algiui Alinskui ir Pet
rui Audėnui padeklamavus po 
vieną eilėraštį, scenoj pasirodė 
mokinių choras, paruoštas dr. 
Dariaus Slavinsko, pagiedoda
mas ir padainuodamas religinių 
ir tautinių dainų. Choras gerai

-■

Auto Mechanics 
Mercedes Benz

Our growing MB Franchlse neede
Top Mechanics
We pay top dollar

Lower Weatchester. Convenlent to 
all Highvvays.

Call Sam Verdisco 
(914) 664-6000

z

BAKERS UPHOLSTERY
4406 31 st. Avė. Astoria, N. Y. 

Kitchen Cha irs Recovered 
Free Estlmates We Pickup and Deliver 

Call: 545-6825

1
RŪGS SHAMPOOED

In your home or Place of Business. 
Endorsed by Leading Rug Cleaners 
throughout the World. Ali work Guaran
teed. Free Estimates.

Call: 212-657-7500
i

Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Flushinge: 41-06 Maln Street — Hl 5-2552 

Jackson Helghts: 82-10 37th Avenue — DE 5-115** 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

j

DEXTER PARK
M PHARMACY ilfa

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA A\ETlUK 

(Cor. 77th Street) 
VVoodhaven, N.Y. 11421

WE DELIVER
Mlchigan 2-4130

VICTORY PLAZA AUTO BODY 
Auto Appraisals

~ays 721;0900 Eves. 201 721-9405 24 Hour Tovving 
Available Collision Repą irs Fiberglass Repairs 

Complete Custom Refinishing 
Victory Bridge Plaza. South Amboy, N.J.

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE 
TEL.: 827-1351 1

r

J. E. COLLINS OPTICIANS
22 Broadvvay Passaic, N.J.

(201) 778-4662 
Mon. & Fri. 9-9 Tues. & Thurs. 9-6 

We. & Sat. 9-1 PM
Doctor’s Prescriptions Filted! Emergency Repairs 
Hundreds of Frames to Chose for Every Occasion 
Golfing, Boatlng, Drlving Evening Wear Many Eye 

Glasses Made In One Hour

SERVICE

PAINTING & 
PLASTERING 

1ST CLASS WORK 
40 YRS EXP.

CALL EVE. 258-0100
L* t
i
l

i
HONOR THY PARENT IN 
OLD AGE OR ILLNESS

Provide them with warmth and personaiized pro- 
fessional care. Prlvate Home Country atmosphere.

Church nearby. Call: 914 352-2281

SEPES 
TOYS & BIKES 

Christmas Discounts 
469 5th Avė. Bklyn, N.Y. 

Call 788-3434

ANDRĖ S MOVI NG
Llc’d Insured Reasonable 

CaH Anytime for Estlmates
544 Beach 43rd Street Far Rockaway, Ouaens

Call: 327-9154

I
REASONABLE PAINTING 

& CARPENTRY 
Quality VVorkmanship 

785 Lyons Avenue 
Irvington, New Jersey 

Call: 201 926-2973 
Mr. Max Festinger

PIANO INSTRUCTIONS
Lessons in My Home 1834 Caton Avė., Brooklyn 

Results in 6 Months For advanced and 
Intermediate and Beginners 

LAVVRENCE SIEDES
Many Years of Exp. Call: 284-1119

TOM BELL MOVERS 
LOCAL & LONG DISTANCE 

LIC. & BONDED
253 E. Tremont Avė. 

Bronx, N. Y.
Call: 299-8888

/

HAIRDRESSERS
Malė or Female Full or Part Tlme Salon in Mid 
Manhattan Steady Job Excellent Opportunlty For 

the Right People
Call: PL 1-1629 or 582-5245

WORNER VVILLIS PAINTING 
CONTRACTOR 

ALL AROUND HANDY MAN 
930 Pacific Street 

Brooklyn, New York Call: 636-9661 
OR 773-5134

- —-L-

RUBBISH REMOVAL 
Have Own Truck 

Ali Work Guaranteed 
Call: 342-6662 
MR. BRADLEY

THE PARIS INN
1292 Alps Road Wayne, New Jersey

Contlnental Cuisine Luncheons & Dinners Privalė 
Room For Parties Up to 125 People Plkmo Mualc 
Every Fr.. & Sat. Call: 201 696-0543 For Res. Ask For 

rlost — Mr. Paris Closed Mondays

_  _________ _____ _■... __ __ , .. «

A FENCE REPAIR SERVICE 
YES 1

HOMES COMMERCIAL & INDUSTRIAL 
CALL 914 352-8999

r

Deal

CEILING & FLOOR
Expert Commercial Residentlal

Direct & Save Shop at Home 
All Work Guaranteed

Call: 934-9314
' ■' £.i ■?.! ; ' ' ; > ■'

—I

Disabled Cars Removed 
Call: 528-1900 

BUCKNERS ROAD SERVICE 
180-19 Linden Blvd. 

St. Albans 
Llcensed Tovving

RIDLEY PAINTERS 
Inside & Outside 

Ouallty Workmanship 
15 E 127th Street, N. Y.C.

Call: 534-3329 
Mrs. Ridley

JOHN 
WHITE 

TRUCKING 
LOCAL AREA 
REASONABLE 

RATES 
CALL 991-8078

DO YOU OWN A PIECE
Of |eweiry you are tired of wearing? Pėrhaps an 
estate piece or maybe you want to trade in your 
old dlamond for something new & larger? lt now 
can be done at BIANCO’S. We pay spot caah & 
hlghest prices, for diamonds & old Jewelry.

JOHN BIANCO & SONS
409 Bay Rldge Avenue, Brooklyn, N. Y.

■<

I NEW YORK_  Lietuvos atsiminimų radijo valanda,šeštadieniais 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.

Jeraey •— “Mu*lo of Llthuanla”pirmadieniai*, 8:05 - 9:00 vai. v^b
i 3(V8OU-FM, 89.5 m«g. anglų kalba, per Setai Hali Unlv. radijo atotg 

Oir. prof. dr. Jokūbas Stukaa, So. Orange, N.J. 07079.

i .........................................YORK — Laisvės žibury*, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai* 
>•10 vah ryto WHBI 105,0 FM banga? Vedėja* Roma* Kezys, TW 4-1200 
00-10 69th PI., Middle Vlllage, N.Y. 11379. >

*

BOSTON, WORČESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Vličlnls, 178 
JLrtbur St, Brockton, Mass., tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHH 
1430 klL Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vjd.

BOSTON, MASS. — Vedėja* Step. M Inkų*, WLYN 1360 kllocycle* ir FM 
1OLT banga sekmadieniai* nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, Soutb 
BtSton, Maaa 02127 Tel. 268-0489.

1 . * . ; . * 1. "J ■1 *"■ 1 ............. '' ———»

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

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

VADOVAUJA V. VEBEZJ0NAS

(212) 441-6799

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVICIUS

(212) 846-1650
*
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A.A.

Generolui Povilui Plechavičiui 
mirus, jo seseris Eleną Legeckienę, Pranę Balandie- 
nę, brolį dr. Leonardą Plechavičių ir jų šeimas nuo
širdžiai užjaučia

i '
Vanda Bagdonienė

Generolui Povilui Plechavičiui

mirus, Lietuvių Moterų Klubų Federacija giliai užjaučia 
savo valdybos narę, velionies seserį Eleną Legeckienę 
su šeima.

A.A.

Vaclovo Sidzikausko laidotuvėse gruodžio 5. Kapinėse maldas kalba kun. J. Pakalniškis. Jo 
kairėje kun. V. Pikturna, dešinėje — velionies brolis Pranas Sidzikauskas ir kiti giminės bei 
artimieji. Nuotr. Lino Vytuvio

*>
• į I į I f f j 

‘ŽINIOS

Knygos “Day of Shame” pri
statymas visuomenei bus sausio 
13, sekmadienį, 3 v. popiet Lie
tuvių Piliečių draugijos namuo
se. Kaip žinia, knygoje vaiz
duojama visa išduotojo jūrininko 
Simo Kudirkos istorija. Ją parašė 
amerikiečių spaudoje dirbąs re
porteris Algis Rukšėnas. Knyga 
turi didelį pasisekimą ir jau pir
moji laida išpirkta. Atspausdinta 
ir antroji laida. Bostone prista
tant knygą, bus parodyta ir filmų 
ir skaidrių iš visos Simo Kudir
kos istorijos, iš gausių demon
stracijų, kurios buvo Bostone. 
Bostonas ir pradėjo šias de
monstracijas, nes ir pati trage
dija įvyko netoli Bostono. Tad 
verta ir prasminga dalyvauti pri
statyme ir susipažinti su visa 
medžiaga. Knygos pristatymui 
yra sudarytas prezidiumas, į kurį 
įeina dr. Elona Vaišnienė, dr. 
Kasias Jr., Kondrotas. Gali daly
vauti ir pats autorius.

Ministeriui 
Vaclovui Sidzikauskui

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą jo žmonai Birutei, 
uošvei Stefanijai Skučienei ir visiems giminėms.

Elena Grudzinskienė ir dukros su šeimomis

> i.lfaaimasass.-ami as

A.A.

Jonui Pliopliui
staiga mirus, jo žmoną Birutę, sūnų Remigijų ir gimines 
giliai užjaučia ir kartu liūdi

Stefa ir Adolfas Dimai

Mūsų mielam draugui

Jonui Pliopliui

taip netikėtai atsiskyrus su šiuo pasauliu, jo žmonai 
Birutei, sūnui Remigijui ir visiems giminėms gilią užuo
jautą reiškiame ir kartu liūdime.

Halina ir Jurgis Montvilai 
Giedrė ir Vidas Montvilai

Lietuvoje mirus

Eliutei Snarskienei,
jos seserims Onai Dailydienei ir Antaninai Vaičaitienei 
reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime

Petronėlė ir Jonas Strijauskai

Lietuvių Moterų Klubų Federacijos ir Pabaltijo Moterų 
Tarybos Garbės Pirmininkei

Birutei Grigaitytei-Novickienei

mirus, gilią užuojautą reiškia velionės motinai, dukrai 
Živilei, sūnui' Sigitui, seserims ir broliams su šeimomis

LMK Federacija ir
PM Taryba

KUN. P. TOTORAIČIO
NEVVARK, N.J.

Kun. Petras Totoraitis, lietu
vių Švč. Trejybės parapijos vika
ras, mirė spalio 30 St. James li
goninėje Newarke.

Buvo pašarvotas klebonijoje 
nuo lapkričio 1 iki penktadienio, 
lapkričio 2. Tada 3 v. popiet su 
iškilminga procesija buvo nuly
dėtas į bažnyčią.

Tą patį vakarą 8 v. buvo mi
šios, kurias aukojo prel. J. Schar- 
nus. Sugiedotos ir ekzekvijos. 
Giedojo Šv. Cecilijos choras, so
listas Charles Laurinaitis, var
gonininkai Klemensas Bagdona
vičius ir Algirdas Kačanauskas.

Šeštadienį, lapkričio 3, baž
nyčioje buvo ekzekvijos, iškil
mingos gedulingos kon?ele- 
bruotos mišios. Mišias laikė 
prel. J. Schamus su keletu apy
linkės lietuvių kunigų. Pritaiky
tą pamokslą pasakė Tėv. T. Žiū
raitis, O.P., iš Washingtono, D. 
C. Giedojo Šv. Cecilijos choras, 
vadovaujamas K. Bagdonavi
čiaus, ir keletas apylinkės vargo
nininkų. Solo giedojo Liudas 
Stukas ir Genevieve Mazur. Pa
maldose dalyvavo Newark ar
kivyskupas Thomas A. Boland, 
kuris sukalbėjo maldas prieš mi
šias, ir vyskupas pagelbininkas 
Arthur J. Costello, kuris po mi
šių sukalbėjo maldas prie karsto. 
Pabaigoje sugiedota Angelas 
Dievo, Marija, Marija.

Žmonių į pamaldas buvo pri
sirinkę pilna bažnyčia. Buvo ne 
tik parapiečiai, bet ir apylinkės 
žmonės. Po pamaldų parapijos 
salėje buvo pusryčiai.

Velionis kun. P. Totoraitis 
laidoti išvežtas į Toronto, kur 
gyvena jo sesuo ir brolis. Išvežė 
lapkričio 3, palaidojo lapkričio 
5.

-o-
Darbininke apie jį buvo rašy

ta. Čia tas žinias tik papildome. 
Buvo gimęs 1909 birželio 21 
Sudarge, lankė Vilkaviškio se
minariją, kunigu įšventintas 
1934 birželio 17. Vokiečių oku
pacijos laikais buvo patekęs į 
kalėjimą ir ten sugebėjo slapta 
laikyti mišias. Po antrojo pasau
linio karo buvo kapelionu DP 
stovykloje Vokietijoje. Jo motina 
Elzbieta buvo išvežta į Sibirą, 
kur ir mirė.

Į Ameriką atvyko 1951 kovo 
11. Pradžioje sustojo Manches- 
ter, Conn. pas savo gimines. Po 
keturių mėnesių jį prel. I. Kel
melis pakvietė į Švč. Trejybės 
lietuvių parapiją. Čia jis vikaru 
išbuvo 23 metus.

LAIDOTUVĖS

Čia jis dirbo Lietuvių Bend
ruomenėje, Balfe, buvo Lietu
vos vyčių dvasios vadas, dar net 
spalio 28 dalyvavo jų posėdyje, 
uoliai rūpinosi parapijos reika
lais, rūpinosi, kad parapija iš

pliktų lietuviška.
Jo staigi mirtis giliai visus pa

lietė. Visi jo pasiges, labai jo pa
siges ir šių eilučių autorius, ku
rį nuolat painformuodavo apie

parapijos darbus. Pasiges ir 
draugijos ir jo artimieji, su ku
riais jis buvo glaudžiai susigy
venęs, — tai Monica Pavalkis ir 
Devano šeima, abu iš Eliza- 
betho, N. J.

Jo mirtį paminėjo Newark 
Star-Ledger ir Elizabeth Daily 
Journal, Arkivyskupijos laik
raštis The Advocate lapkričio 8 
įsidėjo ilgoką straipsnį apie 
velionį.

F.V.

ATVEŽTA MONOGRAFIJA 
APIE DAIL. ADOMĄ GALDIKĄ

Gruodžio 14, penktadienį, 
Kultūros Židinio apatinėje salė
je surengtas dail. Adomo Galdi
ko monografijos pristatymas. Su
rengė N. Y. Liet. Dailininkų 
Sąjunga. Žmonių atsilankė apie 
60.

Pirma trumpą žodelį tarė są
jungos pirmininkas dail. Albinas 
Elskus. Toliau apie velionį 
dail. Galdiką kalbėjo dail. 
Aleksandra Kašubienė. Jai teko 
daug dirbti prie Galdiko mono
grafijos suredagavimo, pa
veikslų atrinkimo, reprodukcijų 
parengimo.

Ekrane rodė paveikslus ir aiš
kino, iš įvairių aspektų nagri
nėjo dail. Galdiko kūrybą. Buvo 
paliesta tik už Lietuvos ribų 
sukurtoji kūryba. Keliais ciklais 
nagrinėta, kaip A. Galdikas iš 
grafikos priėjo prie spalvos, kaip 
pamažu išsilaisvino iš grafinių 
elementų ir išsiliejo gausybe 
spalvų.

Paskaita buvo tikrai įdomi, 
kūrybinga ir kultūringa. Skai
drės parodytos geros, su spal
viniu intensyvumu. Apie pačią

monografiją plačiau nekalbėta. 
Visi atsilankiusieji turėjo progos 
įsigyti monografiją. Ji išleista la
bai gražiai, spausdinta Italijoje, 
daug paveikslų spalvotų. Kny
gos kaina — 14.95 dol. Mo
nografija išleista anglų kalba.

Susirinkę visi pasirašė po 
bendru laišku, kuris pasiųstas 
Magdalenai Galdikienei. Jinai 
dabar gyvena Putname ir dėl li
gos negalėjo dalyvauti šiame 
dail. Adomo Galdiko kūrybos 
apibūdinime ir knygos prista
tyme.

“Saulės šermenys”, Antano 
Gustaičio humoristinės knygos, 
pristatymas Bostono lietuviškai 
visuomenei buvo gruodžio 15 
Liet. Piliečių draugijos salėje. 
Žmonių atsilankė gana daug. 
Pristatymą pravedė Skirmantė 
Makaitytė-Kondrotienė. Daly
vavo iš New Yorko atvykęs akto
rius Henrikas Kačinskas. Jis pa
skaitė kelis eilėraščius iš “Sau
lės šermenų” ir Gustaičio para
šytą feljetoną apie nuosmukį. 
Pats poetas Antanas Gustaitis 
paskaitė jau po knygos išleidi
mo parašytą eilėraštį ir net du 
feljetonus apie mūsų gyvenimo 
aktualijas.

Pristatyman buvo atnešta apie 
20 knygų ir visos jos tuoj par
duotos. Dail. Viktoras Vizgirda, 
kuris iliustravo “Saulės šerme
nis”, buvo surengęs savo pie
šinių ir škicų parodą. Pristatymo 
metu visi sėdėjo prie stalų. Pa
sibaigus programai, visi dar ir 
toliau vaišinosi ir šnekučiavosi.

Per televiziją Kalėdų dieną, 
kai kardinolas laikė mišias, gie
dojo Brocktono lietuvių Šv. Ka
zimiero parapijos choras, ve
damas Juliaus Gaidelio. Mišios 
buvo transliuojamos nuo 9 iki 
10 vai. ryto.

KVIEČIAME į VAIŽGANTO 
KULTŪROS KLUBO POPIETES

Birutei Novickienei
mirus, jos dukrai Živilei, sūnui Sigitui ir jų šeimoms 
reiškiame gilią užuojautą.

Dana ir Jonas Bilėnai

PADĖKA
Gruodžio mėnesio pradžioje, 

sulaukusi žilos senatvės, mirė 
Ona Žinaitienė. Velionė, būda
ma religinga ir labai jautrios šir
dies, yra ne vieną sušelpusi var
go dienose. Mirė vieniša.

Dėkojame kun. A. Račkaus
kui, kurio rūpesčiu velionė bu
vo palaidota religinėmis apeigo
mis St. Charles kapinėse, sutvar
kius reikalus atitinkamose įstai
gose.

Abromaičiai
Putnam, Conn.

Dail. Pranas Lapė šventėm 
buvo atvykęs į New Yorką ir ta 
proga apsilankė Darbininko 
naujoje redakcijoje. Jis New 
Yorke ilgai gyveno, dabar prie 
Bostono aukštesniojoje mo
kykloje dėsto meną, savait
galius praleidžia Maino valsty
bėje, kur Chamberlaine turi sa
vo namus prie jūros kranto.

Kun. Antanas Kardas, ilgą lai
ką buvęs vikaru New Yorko 
Vilniaus Aušros Vartų parapijoj, 
perkeltas į Holy Cross parapiją 
New Yorko mieste. Jo dabarti
nis adresas: 329 West 42nd 
Street, New York, N. Y. 10036.

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.

Kalendorių 1974 metam gali
ma gauti Darbininko adminis
tracijoj: Anglijoj Nidos išleistas, 
kasdien nuplėšiami lapeliai — 
kaina 3.50 dol. Gaunamas ir 
Darbininko išleistas kalendo
rius, nuplėšiamas kas mėnuo. 
Kreiptis į Darbininko administ
raciją.

Praeitą rudenį, kai buvo bai
giama Židinio statyba, kai buvo 
pertvarkomos ir senos patalpos, 
Vaižganto Kultūros Klubo veikla 
buvo neįmanoma. Nueiti į ame
rikiečių sales buvo per daug 
brangu, pasinaudoti parapijos 
salėm buvo sunku. Dabar jau su
sitarta su Tėv. Pauliumi Balta
kiu, OFM, ir klubo veiklai už
imtos mažosios patalpos iki pat 
birželio mėn.

Pirmoji Vaižganto Klubo po
pietė bus sausio 20. Ji skiriama 
poetui Faustui Kiršai pagerb
ti ir prisiminti. 1974 sueina 10

metų, kaip mirė šis žymus filo
sofinės minties poetas.

Kitos Vaižganto Klubo popie
tės bus: vasario 24, kovo 10, 
balandžio 7 (jei tą dieną bus re
liginis koncertas, popietės ne
bus), gegužės 19 ir birželio 2.
' Visom dienom yra projektuo

jama aktuali ir įdomi programa. 
Visi klubo bičiuliai ir besidomį 
mūsų kultūriniais reikalais pra
šomi atsiminti šias datas ir daly
vauti popietėse.

Taip pat dabar susidarys sąly
gos praplėsti ir sutvarkyti pačią 
klubo vadovybę.

Geriausios medžiagos gaunamos pigia kaina ypač 
siuntiniam į Lietuvą.

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

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

Ridgevvood, N. Y. 11227 Tei. 456-5046 
(Traukinio stotis VVyckoff, Autobusas Putnam) 
Kam pirkti iš svetimų, jei gaunam pas savus 

Monika Macežinskaitė, sav.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur dūkstančiai taupo milijonus'
ALFRED W. ARCHIBALD, Pręsident

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• RegulaT a/e — 5% % • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

--------  All Accounts Compounded Daily --------
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Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje įvyks sausio 6, šį sek
madienį, 11 vai. Vaišėmis rūpi
nasi skautai. Visas jaunimas ma
loniai kviečiamas atsilankyti.

Helen Kulber, United Na- 
tions Association of Brooklyn vi
suomeninių reikalų vadovė, da
lyvavo specialiose sesijose, kon
certe ir priėmime, Jungtinėse 
Tautose gruodžio 10, 11 ir 12 
minint Žmogaus teisių dekla
racijos paskelbimo 25 metų su
kaktį.

Lietuvos Statuto penkių šimtų 
metų sukakties paminėjimo pa
roda vyksta New Yorko Public 
Library patalpose 42 Street ir 
5 Avenue, antrame aukšte, 
Slavonic Oriental Division kata
logų koridoriuje. Parodoje yra 
14 įdomių statuto teksto, verti
mų į įvairias kalbas ir statuto 
studijų eksponatų. Lankymo lai
kas nuo gruodžio 28 iki vasario 
28, kasdien, (išskyrus sekma
dienius, nuo 9 vai. ryto iki 6 
vakaro.

Viešpaties Jėzaus Atsimainy
mo parapijos choras Maspethe 
paaukojo Kultūros Židiniui 100 
dol., kurie bus panaudoti pako
pom scenoje įsigyti. Pakopos 
būtinos choram sustoti koncer
tuojant scenoj. Šiuo metu choro 
valdybą sudaro: Jonas Yencha- 
ris — pirmininkas, nariai: Mary 
Kulis, Helen Jocius ir Gedimi
nas Rajeckas. Pirmininkas nuo
širdžiai prašo visus giesmės 
bei dainos mėgėjus sustiprinti 
chorą įstojant į jo eiles.

Brooklyno botanikos sode Ka
lėdų švenčių proga buvo su
rengta speciali kalėdinių gėlių 
paroda. Buvo išstatyta apie 3000 
žiedų. Šiame botanikos sode dir
ba sodininkas Petras Rasimas.

Žiemos kursai ir ateitininkų 
žiemos stovykla vyko Dainavoje
N. Metų savaitgalį. Iš New Yor
ko ten nuvykę skaitė paskaitas 
Antanas Sabalis ir dr. Vytautas 
Vygantas.

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

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

VVoodhavene parduodamas 
mūrinis vienos šeimos namas, 
iš 9 kambarių. Moderniškai į- 
rengtas, su dviem garažais. Gra
žios apylinkės, lietuviškas rajo
nas. Arti krautuvės, mokykla. 
Kaina labai prieinama. Dėl in
formacijų skambinti Vastūnui, 
tel. VI 6-3075.

Redakcija ......................827-1352
Administracija .............827-1351
Spaustuvė .....................827-1350
Vienuolynas ................. 235-5962
Kultūros Židinys ....... 235-5962
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Už a.a. Vaclovo Sidzikausko 
vėlę bus atlaikytos mišios pran
ciškonų vienuolyno koplyčioje 
Brooklyne, jo mirties 4 savaičių 
sukaktyje, sausio 5 d., 8 vai. ryto. 
Velionies draugai bei artimieji 
kviečiami jį prisiminti. Mišias 
užprašė velionies giminaičiai.

A. a. Emily Stanvvick atminti 
Mr. Mrs. Charles Kulis, Fair- 
view, N. J., aukoja 25 dol. Kul
tūros Židiniui. Velionės artimie
siem nuoširdi užuojauta, o auko
tojam lietuviškas ačiū.

Kultūros Židinio baliaus metu 
gruodžio 1 kieme automobilių 
pastatymą tvarkė Karmazinas ir 
Simas Jankūnas, o ne Jankaus
kas, kaip Darbininke buvo pa
skelbta. Už klaidą atsiprašome.

Lietuvių Atletų Klubo metinis 
susirinkimas įvyks penktadienį, 
sausio 11, 7:30 vai. vak. Kultū
ros Židinyje. Kviečiami atsi
lankyti visi klubo nariai ir kiti 
sporto rėmėjai bei darbuotojai.

V. K. Jonyno ir V. Igno pa
veikslų loterija įvyks vasario 2 
Kultūros Židinyje, L. A. Klubo 
parengimo metu. Parengimo 
programoje — sporto filmai, jau
nimo šokiai ir vaišės. Prašoma 
skubiai grąžinti anksčiau ir da
bar išplatintų loterijos bilietų 
šakneles.

Kultūros Židinio atidarymo 
baliaus talkininkų sąraše įsibro
vė klaida. Vaišių metu svečius 
gėrimais aprūpino ne R. Cei- 
liūtė ir D. Mikalauskaitė bet R. 
Ceiliūtė ii' D. Mikulskytė. Dė
kojame p. Mikulskytei ir atsipra
šome už klaidą.

IR VĖL KONCERTAS?

Taip, ir vėl koncertas. Tačiau 
šis yra ne eilinis koncertas, tai 
New Yorko vyrų choro “Perkū
no” dešimtmečio koncertas su 
simfoniniu orkestru, choru ir so
listais. Manau, jog tai yra pir
mas tokios apimties koncertas, 
organizuojamas vietos lietuvių 
pastangomis. Koncertas įvyksta 
sausio 19, šeštadienį, 7:30 v. v. 
gražioje naujoje Kultūros Židi
nio salėje.

Solistai yra Stasys Citvaras ir 
Genė Antanaitytė-Ugianskienė. 
St. Citvaras, pakeliavęs dvira
čiais po pasaulį, vėl apsigyveno 
didžiajame New Yorke. Jis yra 
vyrų choro narys ir tikrai puikiai 
pasirodė choro koncerte Cleve
lande lapkričio 10.

Solistė Genė Antanaitytė- 
Ugianskienė bus naujiena. Čia 
mes ją girdėsime pirmą kartą. 
Ji jauna dainininkė, dabar gyve
na mūsų kaimyninėje New Jer
sey valstybėje.

Simfoniniam orkestrui ir cho-

Rimos ir Juozo Bružų siunti
nių įstaiga, esanti Jamaica Avė., 
VVoodhavene, veikia tik šiomis 
dienomis: ketvirtadieniais ir 
penktadieniais nuo 10 iki 7 v.v., 
šeštadieniais nuo 10 v. iki 4 v. 
popiet. Kalėdiniame Darbinin
ko numerio sveikinimų skyriuje 
neteisingai buvo paskelbtos šios 
įstaigos darbo dienos.

N. Y. Filatelistų Draugija iš
leido savo gruodžio mėn. nu
merį, kuriame surinkta daug ži
nių iš lietuvių filatelistų veiklos, 
rašoma apie kitas lietuvių filate
listų draugijas, apie Kalifornijos 
draugijos parodą, aprašomi lie
tuviški pašto ženklai. Dariaus 
Girėno skridimo ženklai, pa
bėgėlių stovyklų ženklai, apra
šomos atskiros stovyklos Vo
kietijoje. Biuletenis leidžiamas 
anglų kalba. Redaguoja VValter 
E. Norton, New Yorke redakci
jos narys yra Kazimieras Ma- 
tuzas.

Maironio lituanistinės mo
kyklos Kalėdų eglutė ir vaidini
mas bus sausio 13, sekmadienį, 
Kultūros Židinio salėje. Mokyto
jų tarybos posėdis bus sausio 19, 
šeštadienį, tuoj po pamokų. 
Pusmetis mokykloje baigiasi 
sausio 26. Mokslo metai numa
tomi baigti birželio 8.

Kultūros Židinio dedikacijos 
specialus leidinys bus paruoštas 
vasario 10 iškilmėm atžymėti. 
Jame tilps aukotojų sąrašai ir 
sveikinimai. Pavieniai asmenys, 
organizacijos ir verslininkai 
kviečiami įamžinti savo vardą, 
patalpindami šiame istoriniam 
leidiny savo sveikinimus Židi
nio dedikacijos proga. Grupės 
ir asmenys kviečiami prisiųsti 
savo nuotraukas sveikinimam 
pailiustruoti. Viso puslapio 
sveikinimas — 75 dol., pusės — 
40 dol. ir ketvirčio — 30 dol. 
auka. Mažesnėm aukom sveiki
nusieji taip pat bus paskelb
ti leidinio rėmėjų sąrąše. Dėl 
sveikinimų ir aukų kreiptis į A. 
Balsį, 525 West End Avė., Nevv 
York, N. Y. 10024, tel. 874-1538 
arba tiesiog į Kultūros Židinį, 
361 Highland Blvd., Brooklyn 
N. Y. 11207, tel. 235-5962.

rui diriguos muzikas Vytautas 
Strolia. Jis visiem gerai žinomas. 
Tai visada skubąs, visur esąs ir 
niekur nepavėluojąs asmuo.

Koncerte atsilankiusieji išgirs 
dainuojamus kūrinius net iš 8 
skirtingų operų, jų tarpe ir iš lie
tuviškos operos “Gražina”.

Tai tikrai ne eilinis koncertas.
Šiuo koncertu choras atžymi 

savo dešimties metų darbą.
Lietuviškoji visuomenė turėtų 

paremti šį koncertą savo gausiu 
atsilankymu. Juk per tą dešimtį 
metų choristai, suvažiuodami iš 
įvairių gana tolimų vietų, atsi
sakė savo poilsio ir daug valan
dų pašventė lietuviškai dai
nai. Išlaikykime bent šį lietuviš
ką dainos vienetą gyvą didžiaja
me Nevv Yorke.

Choro pirmininkas Zenonas 
Jurys kviečia visus sausio 19 
paminėti choro gyvavimo de
šimtmetį kartu su choristais ir 
pasidžiaugti jų nuveiktu darbu.

St. V.

Darbininko perkėlimas ir per
sitvarkymas įvyko prieškalė
diniame laikotarpyje. Tad kai 
kurie skaitytojai laiku negavo 
užsakytų knygų ar plokštelių, o 
taip pat padėkos pranešimo už 
prisiųstas prenumeratas bei au
kas spaudai paremti. Labai atsi
prašom už nespėjimą ir kartu 
pranešame, kad dar daugeliui 
skaitytojų laiškai neatsakyti. 
Prašome kantrybės palaukti. Ta 
pačia proga dėkojąme už spau
dos rėmimą bei aukas invento
riui naujose patalpose įsigyti. 
Ypač dėkojam nuolatiniam Kul
tūros Židinio rėmėjui dr. Anta
nui Starkui, kuris ir vėl atskubė
jo su nauja tūkstantine. Jam ir 
visiem spaudos geradariam mie
la padėka su gražiais 1974 metų 
linkėjimais. — Darbininko ad
ministracija.

Irena Veblaitienė švenčių me
tu buvo išvykusi aplankyti savo 
dukros, kuri gyvena Prancūzijo
je.

KAINOS: puslapis — 75 dol.; pusė puslapio — 40 dol.; 
ketvirtis puslapio — 30 dol.

(mažesnę auką prisiuntę įrašomi rėmėjais) 
Aukos atskaitomos nuo taksų

Sveikinimusskelbimus prašoma prisiųsti iki sausio 20 d. šiuo adresu: Aloyzas Balsys 
į 525 West End Avė. Nevv York, N. Y. 10024. Tel.: 874-1538
? .................................... ....... , . - ...... • - , * ■ ■

Jūsų patogumui prašome pasinaudoti čia paruošta atkarpa.

Su dėkingumu laukiame visųl

Leidinio Komitetas

Vardas ir pavardė ..................

x
Adresas: .......................................

Sveikinimo-skeibimo dydis:
-;.U- u. '• V.'-'. y Į v; 1 ■

• T-/■ :. .‘.-.■•J '■
□ puslapis (75.00); □ 1/2 pusi. (40.00); OV4 pusi. (30.00);

Siunčiu ...... dol. čekį. (Pasižadu .... dol. sumokėti vėliau.) 
(čekį rašyti: Lith. Franciscan Fathers’ Building Fund.) 
siųsti: A. Balsys 525 West End Avė., Nevv York, N. Y. 10024

Sveikinimo-skėlbimo tekstas:

KULTŪROS ŽIDINIO 
DEDIKACIJOS LEIDINYS

Šitokio pavadinimo New Yorko lietuvių istorinis leidinys pasirodys KULTŪROS 
ŽIDINIO dedikacijos proga, 1974 vasario 10.

Jis bus ne tik Kultūros Židinio istorinis, bet ir viso Nevv Yorko ir jo plačiųjų apylinkių 
lietuvių informacinis leidinys. Jame kviečiama dalyvauti visos lietuvių organizacijos, 
bažnyčios, įstaigos, radijo valandos, chorai, tautinių šokių grupės, sporto klubai, gydytojų 
kabinetai, prekybų bei įmonių ir visokios kitos institucijos ir visi pavieniai lietuviai su savo 
sveikinimais, skelbimais bei foto nuotraukom.

KVIEČIAMI DAILININKAI 
REGISTRUOTIS Į PARODĄ

Vasario mėnesio 9-7 dienomis 
Kultūros Židinyje vyksta penk
toji dailės paroda. Šiai parodai 
Lietuvių Fondas skyrė 1000 dol. 
premijom.

Parodą rengia LB Nevv Yor
ko apygardos valdyba ir kviečia 
tuoj pat visus dailininkus regist
ruotis pas apygardos pirm. A. 
Vakselį, 84-20 112 Street Rich
mond Hill, N. Y. 11418. (Tele
fonas vakarais (212) 846-3246).

Atskiri kvietimai dailininkam 
nebus siunčiami. Parodoje gali 
dalyvauti ne tik Nevv Yorko apy
linkėje gyveną lietuviai daili
ninkai, bet taip pat dailininkai iš 
visos Amerikos ir Kanados.

Dailininkai patys savo lėšo
mis kūrinius turi atsiųsti iki va
sario 1 į Kultūros Židinį, 361 
Highland Blvd., Brooklyn, N. Y. 
11207.

Kurie gyvena arčiau, kūrinius 
prašomi pristatyti į Kultūros Ži
dinį vasario 1 nuo 6 iki 9 v.v., 
vasario 2 nuo 9 ryto iki 9 v.v.

Paroda uždaroma vasario 17 
po Nepriklausomybės šventės 
minėjimo. 8 v.v. Tuo laiku ir 
bus galima pasiimti kūrinius iš 
parodos.

Dailininkai pristato tik 4 pa
veikslus, ne daugiau. Kai bus 
paveikslai parenkami parodai, 
jų skaičius dar gali būti komisi
jos sumažintas.

Parodai atrinkti ir tvarkyti su
daroma viena komisija, premi
jom skirti sudaroma kita jury ko
misija. Numatomos premijos už 
tapybą, skulptūrą, grafiką. Šalia 
Lietuvių Fondo premijos su pre
mija prisideda ir LB Nevv Yorko 
apygardos valdyba.

DEŠIMTMEČIO KONCERTAS! Šokiam gros populiarus Joe Thamo orkestras 
Šokius solo paįvairins J. Nakas

New Yorko vyrų choras “Perkūnas” švenčia savo gyvavimo 
dešimtmetį didingu koncertu

1974 m. sausio mėn. 19 d., šeštadienį, 
naujoje Kultūros Židinio salėje 

361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y.

Koncerto pradžia 7 vai. 30 min. vakaro punktualiai

Bilietų kainos: $6.00, $5.00 ir studentam $3.00.

Bilietai gaunami pas visus choro narius, J. AndriuŠio Real Estate įstaigoj 
87-09 Jamaica Avė., Woodhaven, tel. VI 7-4477 arba užsisakyti skambinant tel. 
441-7831 ir 641-1512 (po 6 vai. vak.).

Programoje:
1. 30 asmenų simfoninis orkestras,
2. vyrų choras,
3. solistai — Genė Antanaitytė-Ugianskienė ir Stasys Citvaras

Prie gražiai paruoštų stalų bus galima maloniai praleisti laiką, veiks bufetas ir baras.

Orkestrui ir chorui diriguoja muz. Vyt. Strolia

Nepraleiskite progos išgirsti šį tikrai įdomų koncertą.
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