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KAILYJE Vytauto Minioto “dokumentinė

Savaitės 
įvykiai PETRO PLUMPOS KALINIMAS

Iš Lietuvos Kat. Bažnyčios Kronikos Nr. 18
David A. Andelman, NYT 

korespondentas, praneša, kad 
naujasis Australijos min. pirm. 
Malcolm Fraser rengiasi pain
formuoti Sov. S-gą, kad Austra
lija nepripažįsta Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos inkorporacijos į Sov. 
S-gą.

JAV senatoriai, įsibaiminę, 
kad nepasikartotų Vietnamo įvy
kiai, stengiasi panaikinti bet ko
kią JAV teikiamą paramą Ango
los išlaisvinimo sąjūdžiui.

Prez. Fordas vetavo kongreso 
priimtą pajamų mokesčių įstaty
mą, kuris būtų pratęsęs 1974 m. 
taikytas mokesčių lengvatas ir 
1975 m., ir kongresas neįstengė 
veto panaikinti.

Paryžiuje prasidėjo pramonių 
ir atsilikusiųjų valstybių ūkinio 
bendradarbiavimo konferencija, 
bet jų nuomonės tuoj pat susikir
to, kai buvo bandyta surasti pa
saulinės infliacijos priežastis.

Ispanijos naujasis min. ka
binetas pareiškė imsiąsis žygių 
praplėsti žmogaus teises ir kitas 
reformas, kad Ispanija galėtų 
suartėti su vakarų demokratijo
mis.

Sov. S-ga, užpykusi dėl Egip
to rodomos draugystės vaka
rams, atsisakė išdėstyti Egipto 
skolas ilgesniam laikui.

JT saugumo taryba pratęsė 
paliaubų priežiūros organų 
mandatą Kipro saloje iki birže
lio 15 d.

Prancūzijos televizijai pade
monstravus slapta pagamintą fil
mą apie sovietų darbo stovyklas, 
Prancūzijos komunistų partija 
paragino Sov. S-gos vyriausybę 
atvirai pasisakyti dėl paties fil
mo tikrumo ir sąlygų darbo sto
vyklose.

Kinija pasirašė su Britanijos 
Rolls-Royce įmonėmis susita
rimą pagaminti Kinijai už 160 
mil. dol. sprausminiams lėktu
vams moterų.

Laos vyksta karštligiškas buv. 
aukštesnių valdininkų ir karių 
perauklėjimas kursuose, iš kurių 
daugelis negrįžta.

Prez. Fordas pareikalavo, kad 
Izraelis iš anksto JAV painfor
muotų apie jo numatytus imtis 
svarbesnius politinius ar kari
nius žygius.

Portugalijos revoliucijos kari
nė tarnyba nutarė atstatyti ka
riuomenės drausmę ir išjungti 
karius iš partinės politikos.

Valst. sekr. Kissingeris iš prin
cipo susitarė su Turkijos užs. 
reik. min. Ihsan Sabri Caglay- 
angil dėl JAV karinių bazių 
Turkijoje atidarymo.

Sovietų disidentas ir biologas 
Sergei A. Kovalev Vilniaus teis
mo buvo nuteistas 7 m. darbo 
stovyklos ir 3 m. ištrėmimo už 
priešsovietinę veiklą. Bausmė 
turės būti atlikta griežto režimo 
stovykloje.

46 Nobelio premijos laureatai 
kreipėsi į pasaulio viešąją opini
ją, kad JT 1948 m. priimta uni
versali žmogaus teisių dekla
racija būtų visų valstybių vykdo
ma, ir smerkė JT, kad jos nieko 
nedaro priversti savo narius šią 
deklaraciją vykdyti.

Lenkijos komunistų partijos 
gen. sekr. buvo perrinktas 
Edward Gierek.

JT kolonijų * komitetas pa
smerkė JAV už bazių laikymą 
Karibų jūroje ir už P. Afrikos ir 
Rodezijos rėmimą, nors jos Vir
ginijos saloje laiko tik vieną lai
vą su 14 pakrančių apsaugos kar
po vyrų.

Portugalijos vyriausybė sutiko 
duoti Azorų ir Madeiros saloms 
didesnę autonomiją.

Prancūzija sutiko padėti Egip
tui organizuoti karinę pramonę 
ir atominės energijos įmones.

“LKB Kronika” yra rašius 
apie tikinčiųjų P. Plumpos, P. 
Petronio, J. Stašaičio, V. Jauge- 
lio, J. Gražio ir N. Sadūnaitės 
teismus. Šie asmenys buvo tei
siami už tai, kad daugino reli
ginę literatūrą, “LKB Kroniką” 
ir panašius leidinius.

Liepos mėnesio viduryje 
“LKB Kroniką” pasiekė išsami 
informacija apie Petro Plumpos- 
Pluiros kalinimą Permės lage
ryje. Panašiose sąlygose šiuo 
metu randasi Povilas Petronis, 
Juozas Gražys ir Nijolė Sadūnai- 
tė.

P. Plumpa, prieš išvežant į 
Rusiją, visą savaitę buvo laiko
mas karceryje. Išvežant iš Vil
niaus, buvo įkištas į vagoną su 
kriminalistais, nors politinius 
kalinius turėtų laikyti atskirai. 
Per ištisus du mėnesius Plumpa 
buvo mėtomas tarp galvažudžių 
ir plėšikų, kurie visokiais būdais 
rodė savo žvėriškus sugebė
jimus. Vieni atėmė šiltus impor
tinius batus, kuriuos žmona jam 
įdavė Vilniuje, kiti nuvilko vati
nuką, treti pasiėmė kepurę, pirš
tines ir kt. Buvo ir tokių, kurie, 
prispyrę Plumpą kampe, bandė 
iškvosti visas bylos smulkme
nas, o nieko neišgavę, nurengė 
iki apatinių rūbų ir grasino iš
leisti žarnas. Maisto produktų 
Plumpa į lagerį taip pat nieko 
nenusivežė — viskas buvo atim
ta vagonuose, o priedo, dar buvo 

VVashingtono lietuviai su kongr. Robert McClory gruodžio 
2, kai buvo nubalsuota Baltų rezoliucija (HR 864). Iš k. B. 
Tautvilienė, Gražina Krivickienė, dr. Jonas Genys, kongr. 
Robert McClory ir Edvardas Šumanas, Baltų Komiteto reikalų 
vedėjas.

Ruošiasi išleisti leidinį 
su S. Kudirkos liudijimu

Danijos Rytų Europos Egzilų 
Komitetas, kuris Kopenhagoj 
organizavo akademiko A. Sacha
rovo vardu liudytojų apklausi
nėjimus dėl žmogaus teisių 
nebuvimo ar brutalaus iu pažei
dimo Sovietų Sąjungoj, prisiuntė 
Vlikui raštą, dėkodamas už Si
mo Kudirkos nusiuntimą liudyti 
apie Lietuvoj esančią padėtį, 
už paramą ir įvairią nusiųstą 
medžiagą.

Grąžindamas nusiųstąsias 
nuotraukas, Komitetas rašo: 
“Džiaugiamės, kad galėjom Jū
sų nuotraukas panaudoti mūsų 
akcijai. Tai yra labiausiai sukre
čiančios sovietų įvykdytų ma
sinių žudynių nuotraukos, ko
kias mum teko matyti. Kaip to

apspardytas. Visa tai buvo daro
ma žinant viršininkams, nes 
Plumpa juos įspėdavo, jog yra 
nuteistas pagal politinius 
straipsnius ir turėtų būti veža
mas atskirai.

Minske prižiūrėtojai rodė di
desnę neapykantą, negu kaliniai 
— plėšikai. Jie, sužinoję, kad 
Plumpa esąs nuteistas už reli
giją, įnirtingai šaukė, kad religi
niai raštai ir daiktai yra už
drausti dalykai. Jie atėmė net 
Jėzaus, Marijos, Juozapo pa
veiksliukus. Įniršę dar apstum
dė, kad net plėšikai stebėjosi, 
nes su jais buvo elgiamasi kur 
kas mandagiau.

Norėdami fiziniai ir moraliai 
palaužti Plumpą, saugumiečiai 
du mėnesius niokojo jį galvažu
džių kamerose, nėr ištisus metus 
Vilniaus saugumo kalėjime nė 
karto nepatikrino jo sveikatos, 
nors visą laiką jis turėjo aukštą 
kraujospūdį ir chronišką akių 
uždegimą. Teisme garsiai buvo 
perskaityta pažymą iš saugumo, 
kad Plumpa esąs sveikas. Kuo 
remiantis buvo parašyta ta pažy
ma, jei Plumpa nė karto gydy
tojų nebuvo patikrintas? Atrodo, 
remiantis tuo, kad buvo reikalas 
sufabrikuoti kuo didesnę
bausmę. Kuomet Plumpa 
buvo atvežtas į lagerį, jo 
kraujospūdis buvo 90x165. Jis 
lagerio viršininkams nurodė, jog 
serga hipertonija, akių uždegi

kios, jos yra ypatingai vertingi 
sovietų žiaurumų dokumentai.’

Toliau Komitetas painfor
muoja, kad ruošiamasi išleisti 
172 psl. leidinį apie Sacharovo 
vardo apklausinėjimus. “Ne vi
sų liudytojų parodymai bus iš
spausdinti”, rašo Komitetas, 
“Bet mum malonu pranešti, kad 
p. Simo Kudirkos liudijimas bus 
išspausdintas ištisai.” Leidinys 
bus išleistas įvairiomis kalbo
mis, kad tokiu būdu “apklausi
nėjimo rezultatai būtų žinomi 
visam pasauliui”.

Taip pat praneša, kad panašūs 
apklausinėjimai ir kitokia akcija 
žmogaus teisių pažeidimam So
vietų Sąjungoj iškelti bus ren
giami ir ateity. (Elta) 

mu ir nuolatiniu kosuliu, kuris 
atsirado tris kartus persirgus 
plaučių uždegimu. Nežiūrint to, 
lagerio darbovietės viršininkas 
Plumpą paskyrė tik prie sveika
tai žalingo darbo. Kadangi dar- 
Ijo dulkės labai kenkia plau
čiams, tai Plumpa turėjo dirbti 
su kauke, tačiau dėl oro trūku
mo išsiveržė akių kraujagyslės, 
o dėl nuolatinio vokų uždegimo 
ir dulkių atsinaujino trachoma. 
Plumpa daiktus pradėjo matyti 
kaip per miglą, o rytais iš viso 
nieko nematydavo. Uždegimas 
buvo toks stiprus, kad persimetė 
į visą veidą.

Po teismo iki liepos mėnesio 
Plumpa iš namų negavo jokios 
žinutės. Š. m. gegužės 25 jis 
nusiuntė TSRS Aukščiausios 
Tarybos Prezidiumui pareiški
mą, kuriuo oficialiai atsisakė 
TSRS pilietybės ir pareikalavo 
leidimo sau ir savo šeimai iš
vykti į Argentiną. Atsisakymą 
nuo TSRS pilietybės Plumpa 
motyvavo tuo, kad tikintiesiems 
yra atimtos pagrindinės teisės, o 
jis laikomas gyvulio vietoje. Lie
pos 2 Plumpa gavo iš Maskvos 
pranešimą, kad jo pareiškimas 
persiųstas Lietuvos prokuratū
rai. Yra pavojus, kad jis gali būti 
papildomai nuteistas. Kartu su 
Plumpa sėdi vienas kalinys, ku
ris gavo 5-rius metus už tai, kad 
atsisakė TSRS pilietybės ir rei
kalavo leidimo išvykti į užsienį.

Plumpos žmona Aldona Plui- 
rienė, nesulaukdama per pus
metį žinios iš vyro kalinimo vie
tos, pasiuntė užklausimą. Jai 
buvo atsakyta, kad vyras svei
kas, o į lagerį ateinantieji laiš
kai neregistruojami, todėl la
gerio vadovybė negalinti paaiš
kinti, kodėl Plumpa negavęs jos 
laiškų. Po užklausimo Plumpa 
tuojau gavo tris žmonos laiškus, 
parašytus kelių mėnesių laiko
tarpyje.

VVilly Brandt, buv. V. Vokie
tijos kanclerio, artimas bend
radarbis ir patikėtinis Guenter 
Guillaume už šnipinėjimą R. 
Vokietijos naudai buvo nubaus
tas 13 m., o jo žmona Chris- 
tel — 8 m. kalėjimo. Dėl jų 
arešto Brandt turėjo atsistatydin
ti iš kanclerio pareigų.

Sara Jane Moore prisipažino 
teisme kalta kėsinusis nužudyti 
prez. Fordą.

Britanijos parlamentas atmetė 
siūlymą grąžinti mirties 
bausmę.

Vilniuje nuteistas sovietų
akademikas Kovaliovas

Akademikas Sergej A. Kova- 
liov, akademiko Andrėj D. Sa
charovo bendradarbis ir vien
mintis, Vilniaus sovietų teismo 
gruodžio 9-12 buvo nubaustas 
septyneriais metais sunkiųjų 
darbų (griežto režimo) kalėjimo 
ir po to trejais metais tremties. 
Kovaliovui nebuvo leista pasi
rinkti liudininkų savo nuožiūra?, 
todėl jis atsisakė nuo jam teismo 
paskirto advokato. Sprendimą 
skaitant, Kovaliovo salėj nebu
vo, nes jis iš jos buvo pašalin
tas, kaip atsisakęs su teismu 
bendradarbiauti. Jo draugai taip 
pat nebuvo įleisti į teismo salę.

Kovaliovo ginti į Vilnių buvo 
atvykęs žymusis sovietų disi
dentas Andrėj D. Sacharov, Am- 
nesty International Maskvos 
grupės steigėjas ir pirmi
ninkas, bet nebuvo įleistas į 
salę. Jis tuoj padavė teismui pro
testą, pareikšdamas, kad jis irgi 
papildęs tuos pačius nusikalti
mus, kaip Kovaliovas, todėl tu
rėtų būti kartu su juo teisiama.*

apybraiža”
Vilniuj leidžiama bolševikinė 

“Tiesa” šešiuose lapkričio mė
nesio numeriuose skelbė Vytau
to Minioto “dokumentinę apy
braižą” “Ir vėl Balfo ranka”.

Lietuvoj ir užsienio lietu
viuose, kurie arčiau seka oku
puotos Lietuvos gyvenimą, V. 
Miniotas žinomas kaip ištiki
miausias Maskvos tarnas ir pik
čiausias lietuvių tautos laisvės 
priešas. Ir šioj straipsnių seri
joj žurnalistinis kailis nepajėgia 
uždengti Minioto rusiškų ilčių, 
enkavedistinių nagų ir išdaviko 
uodegos. Lietuvos žmonės šiam 
asmeniui yra suteikę “žurnalisto 
enkavedisto” titulą.

Jo apybraižoj, kaip matysim, 
dokumentacijos nedaug, ir ta 
pati sufabrikuota KGB laborato
rijose.

Virpa rankos, dega cigaretę
Vytautas Miniotas, kur tik pa

sirodo, išgąsdina žmones. Lais
vajam pasauly žmonės kontaktų 
su žurnalistais siekia, su 
džiaugsmu juos sutinka, jų tarpe 
jaukiai jaučiasi. Kitaip yra tironi
jose; nesvarbu, kokiu vardu tiro
nas vadintųsi: Stalin, Hitler, 
Brežnev ar Amin. Sutikę tironui 
tarnaujantį žurnalistą, žmonės 
nusigąsta. Jie bijo ir Minioto. Jis 
pats apie tai pasakoja savo 
straipsniuose.

Praėjusią vasarą jis paėmęs 
“ataskaiton” iš Amerikos atvy
kusį lietuvį Juozą Gedmintą, 
prisistatęs prie jo ir įteikęs savo 
kortelę.

“Paima mano vizitinę korte
lę”, rašo Miniotas. “Kiek virp
teli ranka. Skaito ilgokai. Matyt, 
galvoja, ką atsakyti.” Kad virpte
li ranka ir kad galvoja, ką atsa
kyti, nors dar jokio klausimo 
“žurnalistas” nebuvo pateikęs, 
reiškia, kad užsienio lietuvis 
šiame žmoguj užuodė enkave- 
distinį kvapą.

Vykdydamas savo uždavinį 
toliau, “žurnalistas” nudumia į 
tolimą Žemaitijos užkampį ir 
prisistato jau “tarybiniam” žmo
gui Valentinui Cirtautui. Bet ir 
tą žmogų, išgyvenusį “tarybi
nėj” santvarkoj tris dešimtme
čius, žurnalistas enkavedistas 
išgąsdina.

“Kol šeimininkas ieško ciga
rečių, kol kiek virpančia ranka 
uždega degtuką, žvalgausi po 
kambarį”, rašo Miniotas.

Čia ir vėl pavaizduota susiti
kimo scena ne su žurnalistu, bet 
su enkavedistu. Nusigandęs 
žmogus ieško cigarečių, jam vir
pa rankos, o enkavedistas tuo 
metu, kaip jam ir pridera, žval
gosi po kambarį. Gal ką inkri
minuojančio pastebės. Susiti-

Teismas Sacharovo mėginim 
prisiimti kaltės dalį atmetė.

Prof. Kovaliovas yra Sacharo
vo įkurtos ir vadovaujamos Am- 
nesty International Maskvos gru
pės narys. 1974 gruodžio 23 sau
gumo agentai padarė kratą jo 
bute ir rado “Gulago salyną”, 
samizdatinių leidinių, kai kurių 
politinių kalinių sąrašus ir Lie
tuvos Katalikų Bažnyčios Kroni
kos kopijų. Šios pastarosios su
darė sovietam pretekstą Kova
liovo bylą iš Maskvos perkelti į 
Vilniaus teismą. 1974 gruodžio 
27 jis buvo atgabentas į Vil
niaus kalėjimą.

Sovietų spaudos agentūra 
TASS, kuri beveik niekada ne
praneša apie Sov. Sąjungos 
teismo bylas, paskelbė, kad 
“sprendimas susilaukęs didelę 
Lietuvos aukščiausiojo teismo 
salę pripildžiusių žmonių ploji
mų”; tai, esą, patvirtina, kad 
“nusikaltimas buvo pilnai įrody
tas”. (Elta) 

kimų scenos su gestapininkais, 
enkavedistais ar Amin agentais 
visai panašios.

Balfo suniekinimui žurnalis
tas enkavedistas atsiduria ir pas 
Sibiro, enkavedistų ir kitų nelai
mių išvargintą senuką Juozą 
Keliuotį. Kaip iš Minioto aprašy
mo galima spręsti, sovietų sau
gumas turi uždavinį nepraleisti į 
užsienį Keliuočio prisiminimų, 
kuriuose būtų pavaizduotos jo 
kančios enkavedistų naguose ir 
Sibire. Tačiau, iš šios pusės žiū
rint, tie saugumo rūpesčiai vi
sai be pagrindo. Tie, kurie žino 
Keliuočio dvasinį stovį, teigia, 
kad jis yra palaužtas, suterori
zuotas ir savo retais publicisti
niais pasirodymais vykdo tik 
saugumo pavedimus, nors kūry
bingumo dar nėra praradęs. 
Naujos aukos iš Keliuočio nebe
galima ir nebereikia laukti.

Bet ir Keliuotį Miniotas iš
gąsdino. Nors nerašo apie rankų 
virpėjimą, tačiau “vizito” metu 
Keliuotis traukęs cigaretę po 
cigaretės.

Enkavedistas painiojasi
Tikras žurnalistas, kuriam 

rūpi tiesos ir teisingumo reika
lai, natūraliai neįklimpsta faktų 
ir jų eigos klampynėj. Čia susi
painioja melagis ir apsimetėlis. 
Žurnalistinio kailio vilnose susi
painioja ir enkavedistas Minio
tas, nors ir labai gerai savo pro
fesijoj treniruotas.

Pasekim vieną jo tariamą dia
logą su iš Amerikos atvykusiu 
Gedmintu:

— Jums linkijimai nuo Gir
tauto, — pasakiau Juozui Ged- 
mintui.

Prof. Pranas Skardžius

MIRĖ PROF.
PRANAS SKARDŽIUS
Gruodžio 18 d. 11 vai. Hot 

Springs, Arkansas, ligoninėje 
mirė profesorius Pranas Skar
džius, vienas didžiųjų mūsų kal
bininkų. Palaidotas gruodžio 
20, šeštadienį, iš Šv. Jono ka
talikų bažnyčios Hot Springs 
Perpetual T. mauzoliejuje. Liko 
žmona Bronė ir duktė Dalia.

Velionis buvo gimęs 1899 
kovo 26 Subačiuje, Panevėžio 
apskrityje. Mokėsi Subačiuje, 
Panevėžio gimnazijoje, baigė 
Lietuvos universitetą, studijas 
gilino Leipzige. Baigęs studijas, 
profesoriavo Lietuvos univer
siteto humanitarinių mokslų 
fakultete.

Karo metu, pasitraukė į Vo
kietiją, Goetingene irTuebinge- 
ne svečio teisėmis skaitė paskai
tas, 1949 atvyko į Ameriką, gy
veno Clevelande, vėliau Wa- 
shingtone, kur dirbo kongreso 
bibliotekoje. Sulaukęs pensijos, 
persikėlė gyventi į Hot Springs, 
Arkansas.

Jis labai daug rašė lietuvių 
kalbos klausimais, išleido stu
dijų, rašė ir įvairiuose žurnaluo
se ir laikraščiuose.

Su prof. Prano Skardžiaus mir
timi lietuvių tauta neteko dide
lio mokslininko kalbininko.



lygiu.
Pagerbimą ir koncertą rengė 

Vaižganto Kultūros Klubas, bet 
jo tikrasis sumanytojas buvo 
dr. Jonas Lenktaitis. Jam teko 
būti Filharmonijos direktoriumi 
Vilniuje. Nuo to laiko pasiliko 
jo artimi ryšiai su eile muzikų. 
Jam ir atėjo pirmoji mintis pasi
kviesti muziką Vladą Jakubėną, 
kad jis čia pakalbėtų apie lietu
viškos muzikos raidą. Tame mu
zikiniame gyvenime jis pats ak
tyviai dalyvavo, rašė daugybę 
recenzijų, kritikų, pats kūrė vi
sokiausių žanrų veikalus. Kad 
būtų pilnesnis vaizdas, reikėjo 
pakalbėti ir apie jo įnašą. Čia 
dr. Jonas Lenktaitis surado 
kitą Filharmonijos laikų drau
gą — muziką Jeronimą Kačins
ką, kuris dabar profesoriauja vie
noje Bostono konservatorijoje.

Dr. Jonas Lenktaitis surado 
ir Jakubėno kūriniam atlikti rei
kalingus žmones, juos angažavo, 
pats sumokėjo kelionės išlaidas. 
Taip susidarė visas margas ir 
įvairus vakaras su dviem paskai
tom ir koncertine dalimi.

Atidaro pagerbimo vakarą
Vakaras pradėtas su nedideliu 

pavėlavimu, nes, kaip paprastai, 
vėlavosi ir publika, kurios buvo 
per du šimtus. Pradėjo dabartinė 
klubo pirmininkė Snieguolė 
Liaukutė. Ji čia ir pasakė, kas šio 
vakaro sumanytojas ir mecena
tas. Taip dr. Jonui Lenktaičiui 
klubo vardu įteikė knygą — 
Vaižganto raštų tomelį (angliš-

Savaitės 
įvykiai

Argentinos peronistu Dartiia. 
atskilus 28 parlamento atsto
vams, neteko parlamente daugu
mos. Atskilėliai reikalauja kovo
ti su vyriausybės narių korupci
ja.

Kėsinusis prieš prez. Fordo gy
vybę Lynette Alice Fromme 
teismo buvo nuteista kalėti iki 
gyvos galvos.

Henry Kissingeris, būdamas 
prezidento patarėju saugumo 
reikalams,, nuslėpė nuo kai ku
rių aukštų JAV vyriausybės pa
reigūnų pranešimus apie sovie
tų strateginių ginklų apribojimo 
sutarties laužymus.

Argentinos vyriausybė prane
šė, kad šio krašto prezidento, 
kongreso ir konstitucinio parla
mento rinkimai įvyksią 1976 m. 
spalyje.

Sovietų pareigūnai, prispirti 
prie sienos dėl kišimosi į An
golos reikalus, aiškinasi, kad 
jiems dabar nepatogu paramą 
sUlaikyti.

Senatas patvirtinno John Paul 
Stevens JAV aukšč. teismo teisė
ju.

•Kongresas priėmė energijos į- 
statymą, bet dar neaišku, ar 
prezidentas jį pasirašys.

JAV federalinis teismas nu
sprendė, kad pašto tarifai negali 
būti dabar keliami. 

Po vakaro su kompozitoriumi Vladu Jakuuenu prograjnos dalyviai ir svečiai. Iš k. Snieguolė 
Liaukutė, Vaižganto Kultūros Klubo Dirmininkė, Genė Ugianskienė, A. Kepalaitė, E. Kupre- 

vičiūtė-JBergienė, E. KačinsKienė, Jeronimas Kačinskas, O. Jakubėnienė, VI. Jakubėnas, 
Juzė Augaitytė, Irena Stankūnaitė-Silva, Judy Shiffers, dr. Jonas Lenktaitis, Rita Sabalyte 
ir Paulius Jurkus. Nuotr. V. Maželio

name skyde ir atrodė kultūrin
gai ir gražiai.

Žvilgsnis į kompozitorių
Pirmasis kalbėjo prof. Jeroni

mas Kačinskas, atvykęs iš Bosto
no. Jis jau senokai pažįsta Vla
dą Jakubėną, baigusį Rygos kon
servatoriją, studijas dar gilinusį 
Vokietijoje. Grįžęs į Lietuvą, jis 
pasireiškė plačia kultūrine veik
la ir savo kūryba — rašė simfo
nijas orkestrui, kūrė kūrinius 
fortepijonui, smuikui, rašė dai
nas. Ir jo stilių apibūdino kaip 
klasikinį lietuvišką stilių.

J. Kačinsko kalba truko kokią 
15 minučių. Tada buvo pakvies
tas pats šio vakaro didysis sve
čias — kompozitorius Vladas Ja- 
kubėnas.

Vladas Jakubėnas sėdėjo pir
moje eilėje. Jam dėl skau
dančios nugaros yra sunkiau ei
ti. Lazdele pasiremdamas, jis 
pasiekė scerios duris ir iš ten 
pakilo į sceną. Ir čia buvo vienas 
iš gražiausių šio vakaro momen
tų. Vos tik kompozitorius pasi
rodė scenoje, publika jį pasitiko 
audringais plojimais ir jį pager
bė atsistojimu.

Sužvilgėjo kompozitoriaus 
akys, pasirodė jauki švDsena. 
Užsimezgė šiltas kontaktas tarp 
publikos ir jo. Už jo daugelio 
metų kūrybą, už jo triūsą lietu
viškos muzikos kultūrai tie žmo
nės stovėjo ir plojo.

Tada jis pamažu nuėjo prie 
staliuko. Turėjo sėdėti ir sėdė
damas skaityti savo paskaitą.

t

Žvilgsnis į lietuvių
muzikos raidą

Įsitvirtinęs prie stalo, lazdelę 
pasikabinęs ant kėdės, jis čia 
atrodė ne kaip kompozitorius, o 
kaip koks lektorius, kuris aštriu 
žvilgsniu žvelgia į praeitį ir ją 
taikliai vertina. Taip jis apžvel
gė visą lietuviškos muzikos rai
dą, kaip ji pradėjo augti ir vys
tytis, augant ir visam lietuviš
kam kultūriniam gyvenimui.

Eidamas istoriniu keliu, jis at
skleidė visas muzikinio gyveni
mo apraiškas, kompozitorius, or
kestrus, operą ir t.t. Ir taip atėjo 
iki pat mūsų laikų. Jam pačiam 
teko aktyviai dalyvauti tame 
muzikiniame gyvenime. Ir štai 
jis pats sugebėjo pakalbėti ir 
apie save, save vadindamas Ja- 
kubėnu. Tai buvo taiklūs žo
džiai, savęs įrikiavimas į istorinę 
raidą.

Koncertas
Jo paskaita tęsėsi kokią 40 mi

nučių. Tada buvo pertrauka. Po 
jos prasidėjo koncertinė dalis. 
Čia buvo toks pirmas koncertas 
— visi kūriniai vieno kompozi
toriaus, ir pats kompozitorius ak
tyviai dalyvauja koncerte, akom- 
ponuodamas instrumentalistam 
ir solistei. .

Pianistė Aldona Kepalaitė 
įspūdingai paskambino šiuos jo 
kūrinius: Du vaizdelius — iš pa
sakų krašto; ir legendą, du šo
kius iš baletinės scenos “Gin-

je” — baltųjų laumių 
mažojo velniuko šokį 
)ką kūrinį — Pasaką.
Irena Stankūnaitė pa- 

šias jo dainas: Plaukė 
evos, Mėlyni varpeliai, 
as, Daug turėta mylimų- 
dainavo ji gražiai ir 
gražiai atskleisdama Ja-
kūrinių grožį.

..oje pasirodė ir viešnia iš 
Columbus, Ohio, smuikininkė 
Elena Kuprevičiūtė. Ji pagrojo 
sultingą ir gražų kūrinį — Me
lodiją — legendą.

Savo tarpe neturėta čelisto. 
Tai buvo pakviesta čelistė iš 
New Yorko filharmonijos —Judy 
Shiffers. Ji pagrojo rapsodinę se
renadą. Pagrojo su profesiniu 
įsijautimu.

Pabaigoje į sceną buvo pa
kviesti visi programos dalyviai, 
ir visiem įteikta gėlių puokštė.

Uždanga užsitraukė. Baigėsi 
šis neeilinis, gal net vienas iš 
geriausių šių metų koncertų.

ENKAVEDISTAS
(atkelta iš 2 psl.)

— Jis visiems gyrėsi, kad va
žiuosiąs į Vilnių ...

— Tai kodėl neatvažiavo? — 
kiek nurimęs pasiteiravo Ged- 
mintas.

— Nepasikalbėjęs su Cirtautu, 
negalėsiu jums atsakyti.

Čia Miniotas akivaizdžiai save 
išduoda: linkėjimus perduoda 
provokuodamas, nors su Cir
tautu nebuvo kalbėjęsis.

Kita Minioto kontradikcija: 
jam pavesta suniekinti iš Ameri
kos okupuoton Lietuvon siun
čiamus siuntinius ir siuntinių 
gavėjus. Todėl jis su panieka 
kalba apie “iš naftalino ištrauk
tas kelnes”, skudurus, barzdai 
skusti peiliukus, bet nejučiomis 
pereina į “didelius pinigus, gau
tus už parduotus siuntinius”, už 
kuriuos suremontuojamos sody
bos, šelpiamos moterys, apdova
nojami giminaičiai, girtuokliau
jama. Ir taip sujungus dvi pro
fesijas, žurnalistui tenka meluo
ti, kad įsiteiktų enkavedistui. V

Enkavedistas nurungia 
žurnalistą

Miniotas rašyti moka. Jei savo 
sąžinės nebūtų pardavęs melui 
ir gyventų laisvame krašte, galė
tų būti neblogas reporteris. Ta
čiau dabar yra kitaip: pro žur
nalistinių žodžių miglas vis iš
lenda enkavedistinis bestija.

Juozą Gedmintą jis padaro 
dideliu veikėju, nors Amerikos 
lietuviuose tas žmogus beveik 
nežinomas. Apie jį surinkęs 
šmeižtus jo gimtinėj, KGB ar
chyvuose, suradęs, kad Ameri
koj jis padauginęs metus (“grei
čiau sulaukė pensijos”), net su
šnipinėjęs, ką jis Amerikoj buvo 
kalbėjęs su Balfo direktorium 
Pažiūra. Vilniuj Gedmintas 
buvo paimtas “ant ataskaitos” 
ir visą laiką sekamas; esą, no
rėjęs slapta pasiekti tėviškę, bet 
pabūgęs ir iš Kauno grįžęs atgal.

Miniotas aprūpintas visomis 
seklio priemonėmis: visa už
sienio lietuvių spauda, “Volga”, 
KGB, “Lietuvos kultūrinių ry

šių su tautiečiais užsienyje ko
miteto” ir saugumo agentų talka 
ir informacijomis.

Publika dar nuėjo į mažąją salę 
pasisvečiuoti, išgerti kavos, pa
sikalbėti su svečiais meni
ninkais. Klubas buvo surengęs 
gražias vaišes visiem kviestiem 
svečiam. Ten šeimininkavo Al
bina Žumbakienė, parengdama 
puikius valgius. Paaiškėjo, kad 
tuo metu buvo ponios Jakubė-
nienės gimtadienis. Už ją pakel
tas šampano tostas, sugiedota 
Ilgiausių metų.

-o-
Vakaras-koncertas pasiliks vi

siem kaip retas ir labai retas į- 
vykis. Jis apžvelgė mūsų muziką 
ir kiekvienam kažką davė, ko jis 
anksčiau neturėjo. Vakaras pa
rodė ir įvairiašakę Jakubėno 
kūrybą. Ir tiek dainoje, tiek pia
no, smuiko ar čelo kūriniuose 
visur pajutai tą patį gilų lietu
viškos sielos kompozitorių, pa
jutai ir pagarbą tai kartai, kuri 
savo talentą ir savo sumanumą 
atidavė tik lietuvių tautai, kad ji 
būtų labiau apsišvietusi, kultū
ringesnė ir turtingesnė, (p.j.)

Įspėjimas keliaujantiem
Viską viename straipsny sura

šyti neįmanoma. Ta Minioto 
“apybraiža” pradedama spaus
dinti ir “Gimtajame Krašte”. 
Su ja galės susipažinti ir dau
giau užsienio lietuvių, nes to 
propagandinio pamfleto čia 
gaunama daugiau, negu “Tie
sos”. Tie, kurie pradeda susi
žavėti komunistinėmis sere
nadomis, perskaitę apybraižą, 
galės įsitikinti, kad nuo Stalino 
laikų Lietuvoj niekas nepasikei
tė, nors čia siunčiami propagan
distai skelbia priešingai. Pasi
traukę nuo Stalino teroro į Vaka
rus lietuviai okupantui vis te
bėra “hitlerinių okupantų tal
kininkai”, “žmogžudžiai”, “pa
bėgę nuo lietuvių tautos rūsty
bės”. Taip rašo Miniotas lietu
vių kalba leidžiamoj rusiškoj 
“Tiesoj”. Skelbdamas sufabri
kuotą dokumentaciją, jis neju
čiomis pasako, kad okupanto 
agentai, infiltruoti tarp užsienio 
lietuvių, seka net jų pasikalbėji
mus ir raportuoja savo viršini- 
kam. Gi kiekvienas turistas iš 
užsienio okupuotoj Lietuvoj pa
imamas “ataskaiton”. O yra 
lengvatikių, kurie tuo nebenori 
tikėti.

Ačiū , Miniotai, kad savo ne
apdairumu prablaivinsi kai kie
no pritemusias akis.

Vytautas Satonis

PADĖKA

Iš Pacifiko pakrančių siunčiu 
švenčių sveikinimus, drauge ir 
padėką.

Kai iš mažo, kad ir gražaus, 
kaimo grįžti į Nevv Yorką, tai 
apsvaigsti.

Nuoširdžiai dėkoju Čiurlionio 
minėjimo komitetui, pakvietu
siam mane dalyvauti tose nepa
prastose iškilmėse, mecenatui 
dr. Jonui Lenktaičiui, visuo
menei, taip nuoširdžiai mane 
sutikusiai. Taip norėjosi kiek
vieną pamatyti ir pasikalbėti.

Su kokiu dideliu pasididžiavi
mu dalyvavau mūsų LMK Fede
racijos suvažiavime. Ar senai čia 
organizavomės stovykloje, bijo
jom ateities. Daug mūsų jau 
nebėra. Visa naujoji generacija 
vadovauja. Chicagos klubo 
pirm. P. Marcinkienė puikiai 
pravedė suvažiavimą. Nauji 
veidai ir senos bičiulės.

Dėkinga esu LMK Federaci
jos Nevv Yorko klubui už ypa
tingai malonų, draugišką pri
ėmimą mielos Elenos Legec- 
kienės namuose. Už meilę, už 
dovanas ir gražius žodžius — 
ačiū.

Dėkoju Moterų Vienybei, 
seniausiai moterų organizaci
jai Nevv Yorke. Juk jos mane pri
statė Nevv Yorko visuomenei 
Carnegie Recital salėje. Ačiū 
už praeitį ir dabartį.

Sveikinu naujai susikūrusį 
Nevv Jersey klubą, linkiu 
sėkmės.

Visus sveikinu su šventėmis, 
visiem tariu ačiū!

Vincė Jonuškaitė

Stardust $249 
Flamingo 259 
Aladdin 259
Circus Circus 259 
Hilton 279
Ceasar’s Palace 289 
MGM Grand 299

AN" ANAS 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.)

SHALINS FUNERAL HOME, Ine., 84-02 Jamaica Avė. (prie Forest 
P’way St.), VVoodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laidotu
ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

TAISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir Daorastus. 
Pilnas patarnavimas^dedanf naujaš d"aFiš.-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., Newark, N. J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos 
garbingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

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
mu, 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. 
Re to, duodami palaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas mais
tas prieinama kaina.

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

MOVED TO LARGER ŲUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 Orchard St. Nevv 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!
LIETUVIŲ R.C. SUSIVIENIJIMAS pigiai, greitai, lietuviškoj dvasioj patar
nauja apdrausdamas gyvybės netekimo ar ligos atveju. Duoda pasko
las su žemu procentu, moka dividendus apsldraudusiem. Kreiptis: 
direktorius Bronius Bobelis, 212 Elderts Lane, VVoodhaven, N.Y. 11421. 
Telef. Ml 7-6637.

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

REDDING ELECTRONICS, spalvotų televizijų bei radijo aparatų taisymo 
krautuvėj, rasite visada gerą patarnavimą. Vincentas Kurinskas, išdir
bęs 20 m. RCA Service Co., prieš 5 metus su sūnumi James įsigijo 
krautuvę ir kviečia visus apylinkės lietuvius jų patarnavimais pa

sinaudoti. Adresas: Redding Electronics, 3414 Fulton St., Brooklyn, N.Y., 
11208 (tarp Lincoln ir Autumn gatvių). Tel. 647-2327.

ALICE’S FLORIST SHOP, lietuviškam rajone — lietuviška gėlių par
duotuvė. Gėlės įvairiom progom. 846-5454-9527; vakare: 835-4149. 
107-04 Jamaica Avė., Richmond H i II, N.Y. Čia veikia Darbininko spau
dos kioskas.

NEVV YORK — Lietuvos atsiminimų valanda, šeštad. 4-5 vai. 
WEVD 1330 AM ir 97.9 FM. Music of Lithuania, pirmad. 7:30- 
8:30 vai. vak. VVSOU-FM 89.5 anglų kalba. Dr. J. J. Stukas, 1467 
Force Dr., Mountainside, N.J. 07092. Tel. (201) 232-5565.

NEVV YORK — Laisvės Žiburys, sekm. 9-10 vai. ryto VVHBI 105.9 
FM. R. Kezys, 217-25 54th Avė., Bayside, N. Y. 11364. Tel.
212) 229-9134.

DALĖ POVILAUSKAITĖ-SELLEI, sav., “Friendly Spirits Wines & 
Liquors”, 146 E. Main St., Nevv Britain, Conn. 06051. Tel. 224-4808. 
Didelis pasirinkimas vietinių ir importuotų gėrimų, mažais ir di
deliais kiekiais įvairiom progom. Nuolaidos daromos pagal ima
mą kiekį. Užsakymai priimami ir telefonu, reikalui esant prista
toma į namus be atskiro atlyginimo. Patarnavimas malonus ir 
sąžiningas.

Lietuviško stiliaus paminki.'- 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines Nevv York, 
Nevv 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 vieninteli vieta 
Gausi parodų salė

GRUPINĖS KAINOS PAVIENIAMS ASMENIMS 
4 DIENŲ KELIONĖ Į

VIEŠBUČIAI:
LAS VEGAS

KAINA {SKAITO:

Skridimai lėktuvu
Viešbutis nuo ketvirtadienio Iki 
sekmadienio
Pervežimai iš aerodromo į vieš
butį ir atgal
Visi lėktuvų ir viešbučių taksai 
Bagažų nešiojimai 
Dveji pusryčiai
Sauja nikelių

Šių kelionių ir kitais kelionių reikalais 
kreiptis į

VYTIS INTERNATIONAL TRAVEL SERVICE 
ROMAS KEZYS, SAV.

2129 Knapp St. Brooklyn, N.Y. 11229 Tel. (212) 769-3300
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Metam keičiantis
Baigiant metus, nejučia kryps

ta žvilgsnis į praeitį, nejučia ky
la ir klausimas: kas buvo tie 
1975-tieji metai, ką jie paliko 
lietuviškame gyvenime?

Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
metai buvo paprasti. Ir tai gerai, 
kad jie išlaikė gyvenimo stilių 
ir tėkmę. Teigiamai reikia ver
tinti visuomeninio, kultūrinio 
gyvenimo tęstinumą. Laikraš
čiai išlaikė savo jėgą, buvo lei
džiamos knygos, Aidų žurnalas 
atžymėjo savo 25 metų sukaktį, 
kai jis leidžiamas Amerikoje.

Tokias 25 metų sukaktis minė
jo bent kelios organizacijos, li
tuanistinės mokyklos. Tai irgi 
liudija, kad mokame organizuo
tis, mokame puoselėti savo lie
tuvišką kultūrą.

Ramioje laiko tėkmėje mato
me ir jaunimo stovyklas, jauni
mo organizacijų darbus. Ir tai 
džiugina mus, nes tik tose są
lygose jaunieji įauga į lietuvių 
bendruomenę, pasisavina vy
resniųjų palikimą ir pratinasi vi
suomeniniam lietuviškam dar
bui.

Iš laiko ramios tėkmės išsi
skiria iaunimo kongresas. Ir jis 
džiugina mus. Sugebėjome jį 
surengti, sukviesti jaunimą iš vi
so pasaulio, pervežti jį per Pietų 
Amerikos žemyną. Tai stiprina 
visą lietuviškąją bendruomenę 
ir jaunimą telkia ateičiai.

Iš laiko tėkmės išsiskiria 
rengtieji Čiurlionio ir Valan
čiaus minėjimai. Plačiau pa
minėtas Čiurlionis. Tokie iški
lūs minėjimai buvo daug kur. 
Nevv Yorke minėjimas buvo iš
vystytas į dviejų dienų progra
mą.

Mūsų pastangų dėka Čiurlio
nio kūriniai buvo grojami ameri
kiečių radijo stotyse, buvo ten 
paminėta jo sukaktis.

Šis minėjimas teigiamai veikė 
lietuviškąją bendruomenę, ryš
kino kūrėjo vertę tautoje ir taip 
pat stiprino mus pačiai kūrybai.

Valančiaus minėjimai nebuvo 
tokie iškilūs, bet ir jis prisimin
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tas tikriausiai visose lietuviško
se bendruomenėse. Jo prisi
minimas mus grūdino sunkiai 
kovai ir ištvermei.

-o-
Visuomeniniame gyvenime ta 

lygioji kreivė labiau banguoja. 
Paveldėtas iš 1974 metų skaldy
mosi reiškinys šiemet buvo ap- 
silpęs. Viskas rikiavosi į lygią 
tėkmę, bet štai balandžio 12 
konferencija Chicagoje baigėsi 
veiksnių nesutarimu!

Vliko šių metų seimas parodė 
naują kryptį — ieškoti naujų dar
bo jėgų, labiau išsijudinti. Tai ir
gi sveikintinas reiškinys — iš
tesėta sunkių sąlygų veikla, per
sigrupuota naujai veiklai.

-o-
Helsinkio konferencijos įvy

kiai susilaukė skirtingų vertini
mų. Čia jau buvo ne lygi laiko 
tėkmė, bet audringa ir sudrums
ta. Pasaulio spaudoje daug pri
rašyta, daug kur minėti Baltijos 
kraštai. Ir lietuviškoje spaudoje 
daug prirašyta. Būta skirtingų 
vertinimų. Helsinkio konferen
cija faktiškai nieko naujo neįne- 
šė, tik mes patys dažnai esame 
linkę įvykius aiškinti sovietam 
nalankia prasme. Sovietai tai 
laiko laimėjimu, nes iš tikrųjų 
jie nesilaikys jokių pasižadėji
mų. Portugalijos ir Angolos įvy
kiai parodo, kad sovietam ne
rūpi jokia detentė, kad jie įžū
liai tyčiojasi iš visų, o Vakarai 
jiem už tai siūlo kviečių.

Bet Australijos įvykiai mus la
bai džiugina. Ir tai padarę, vįsų 
ryžtinga veikla. Šalia Simo Ku
dirkos išgelbėjimo šis bus bene 
svarbiausias lietuviam antras 
įvykis. Senoji Australijos vy
riausybė griuvo, o naujai išrink
toji paskelbė, kad nepripažįsta 
Baltijos kraštų okupacijos. Pa
skelbė todėl, kad buvo veikia
ma labai aktyviai.

-o-
Pasitikdami Naujus Metus, iš

laikykime savo vienybę ir kūry-

(nukelta į 4 psl.)
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Ji tarp proletariato ir 

buržuazijos, tarp socializmo ir 
imperializmo bus vedama ligi 
visiškos ir galutinės komunizmo 
pergalės pasaulinėje plotmėje”. 
(Žiūr. — Congr. Record, 1975.X. 
28, Nr. 157, p. E5608.)

Eventualus Vakarų Europos 
komunistų partijų skirtingas nu
sistatymas daugeliu klausimų, 
greta Kinų-Sovietų ginčų, gali 
turėti didelių pasekmių Sov. Są
jungos komunistinei sistemai.

Taip pat matome, kad tarptau
tinė padėtis dabar yra tokia, 
jog kiekviename kontinente yra 
sričių, kur tarpsta įvairūs kon
fliktų šaltiniai. Juos kas dieną 
patiriame iš televizijos, radijo ir 
spaudos bei valstybių vyrų pa
reiškimų. Jų pavojingiausi yra 
Artimųjų Rytų problemos, 
Angoloje vykstą mūšiai, Portu
galijos vidaus neramumai, nebe
kalbant apie DETENTE klausi
mus JAV ir Sov. Sąjungos san
tykiuose, Berlyno padėtį etc. 
Tad visas pasaulis turi proble
mų.

Ta padėtis, su visomis kylan
čiomis problemomis, Vakarams 
sukelia aktualių, painių ir svar
bių rūpesčių, kurie aptemdo 
mūsų krašto bylą. Ieškoma Rytų- 
Vakarų santykių visumoje santū
rumo, skelbiamas reikalas lai
kytis nesikišimo į kitų kraštų 
vidaus problemas. Norima 
lankstumo bei kooperavimo ky
lantiems nesusipratimams iš
spręsti. Skelbiama, kad DE
TENTE negali reikštis vien vie
nos kurios pusės laimėjimais ir

Iš Liet. Bendruomenės Ohio, Michigano ir Vidurio vakarų apygardų ir apylinkių pirmininkų 
suvažiavimo lapkričio 30-31 Jaunimo Centre Chicagoj. East Chicagos LB apylinkės pirm. 
Zigmas Moliejus daro pranešimą. Jis už ilgametę LB veiklą buvo apdovanotas Liet. 
Fondo trijų prezidentų medaliu. Už stalo suvažiavimo prezidiumas — Albinas Raslavičius iš 
Omahos, Vladas Velža iš Chicagos ir Vytautas Jonaitis iš GrandRapids.Nuotr, Jono Urbono

BUDĖKIM, KAD LIETUVOS
PROBLEMA LIKTŲ GYVA
Lietuvos pasiuntinybės VVashingtone patarėjo dr. S.A. Račkio 
žodis, pasakytas Vliko seimo sesijos proga Tautos Fondo suruoš
tame bankete lapkričio 29 Kultūros Židinyje, Brooklyne

horima, kad santūrumas būtų 
abipusis. Taip pat konstatuoja
me, kad ir didžiosios valstybės 
ne visados gali padaryti taip, 
kaip nori. Paskiausias pavyzdys 
yra JAV “Draft on Amnesty” 
rezoliucija, į Jungtines Tautas į- 
nešta 1975 lapkričio 12 ir atsi
imta 1975 lapkričio 21. Nepa
mirškime, kad 1945 Jungtinėse 
Tautose buvo 51 narys, o dabar 
— 143. Jų tarpe vadinamojo 
Trečiojo Pasaulio valstybės savo 
balsais dažnai neleidžia Vakarų 
valstybėms savo tezių apginti ar 
pravesti. Ryškiausias pavyzdys 
yra 1975 lapkričio 10 JT pilna
tyje priimtoji rezoliucija, skel
bianti sionizmą lygiu rasizmui, 
ar anksčiau priimtos rezoliuci
jos, liečiančios Palestinos Iš
laisvinimo Organizaciją.

Ta proga mums prisimintina, 
kad 1974 lapkričio 22 Sov. Są
junga reikalavo Jungtines Tau
tas, kad palestiniečiams būtų 
suteikta laisvo apsisprendimo 
teisė. Niekas tada neatsakė so
vietams, kad Sov. Sąjunga turėtų 
parodyti pavyzdį pirmoji savo 
teritorijoje — analoginėm tei
sėms paskelbti.

-o-

Atrodo, kad tarptautinių įvy
kių sūkuryje mes esame tik la
bai maža kiekybė, kurios ne
drįstama kartais ir paminėti. 
Bet kokių žygių Lietuvos reika
lu atvejais — kartais susiduria
me su tuo, kad asmenys, ar in
stitucijos, gaunančios mūsų 
memorandumus, ieško pačios 
patikrinti mūsų pateikiamus fak
tus ir tik po to veikia. Kartais 
pastebima ir tai, kad yra žmonių, 
kurie patikimai priima socialisti
nių sistemų teigimus ir vengia 
klausytis pranešimų apie etni
nius, religinius persekiojimus, 
kurie vyksta komunistiniuose 
kraštuose. Kartais net tai laiko
ma perdėtais dalykais ar dirbti
nai atrinktais. Tačiau niekas 
negali užginčyti fakto, kad Tarp
tautinis Raudonasis Kryžius 
negali aplankyti Sov. Sąjungos, 
Šiaurės Korėjos, Kubos ir negali 
ištirti, kokia ten yra kalinių pa
dėtis. Faktas yra, kad J.T. gau
na kasmet apie 14,000 raštų, ku
riais skundžiamasi, kad nusi
kalstama žmogaus pagrindinėms 
teisėms Sov. Sąjungoje bei kitur. 
Tie reiškiniai rodo, kokioje kon
junktūroje mums tenka veikti 
Lietuvos ir lietuvių tautos teisių 

ir interesų gynimo srityje. Ta
čiau vis daugiau atsiranda insti
tucijų, kurios mūsų veikla domi
si ir gali ją paremti. Mūsų tal
kininkais yra ir kitų pavergtų 
kraštų žmonės.

Mūsų padėtį įdomiai yra api
būdinęs The Nevv York Times 
diplomatinis korespondentas 
David Binder žurnale EURO- 
PEAN COMMUNITY, 1975 
liepos-rugpiūčio numeryje. Jis 
rašė taip: “Baltijos valstybių 
įjungimas į Sov. Sąjungą po įl
ojo pasaulinio karo yra žiaurus 
smūgis tautinėms estų, latvių ir 
lietuvių aspiracijoms. Bet tol, 
kol nors vienas baltas-ameri- 
kietis išlaikys tautinę sąmonę, 
jos gyvuos.” Toliau jis pridūrė: 
“Būtų klaida įsivaizduoti baltų 
viltis greitu laiku atgauti nepri
klausomybę.” “Tenka tiems, ku
rių tėvynės nėra laisvos ir ne
priklausomos ŽIŪRĖTI SU 
PASITIKĖJIMU IR ATODAI
RA Į RYTŲ IR VAKARŲ DE
TENTE . . . Pagrindinė prievolė 
yra suprasti TAUTINES ASPI
RACIJAS TAIP, KAD JOS 
LEISTŲ PRISITAIKYTI PRIE 
MULTINACIONALINIŲ TEN
DENCIJŲ, KURIOS DABAR 
EUROPOJE REIŠKIASI... 
REIKIA IEŠKOTI EUROPĖ- 
JINIO SPRENDIMO TAUTI
NĖMS PROBLEMOMS.” (jo 
STRAIPSNIS PAVADINTAS: 
EUROPE; THE SMALL AND 
THE BIG ETHNIC EXPRES- 
SION GROWS WITH 
EUROPEAN INTEGRATION 
AND EAST-WEST DETENTE.) 

Vakarų valstybėms ir Jungti
nėms Tautoms mes esame pa
teikę daug raštų, memorandu
mų. Taip pat mūsų paverg
tieji tautiečiai, nežiūrint di
džiausių kliūčių ir rizikos, siun
čia raštų į Vakarus į J.T. Tai 
rodo, kad LIETUVIŲ TAU
TOS VALIA, TAUTINE IR 
VALSTYBINĖ SĄMONĖ NĖ
RA PALAUŽTA. LIETUVIŲ 
PATRIOTIZMAS GILUS IR 
NENUGALĖTAS. Akivaizdoje 
represijų krašte ir akivaizdoje 
dažnos tylos mūsų bylos reika
lu — reikalinga sustiprinti Lie
tuvos teisių ir interesų gynimą 
naujose tarptautinės konjunktū
ros sąlygose bei ieškoti, kaip

(nukelta į 5 psl.)

Vytautas SUVALKIJOS ŪKININKO
ATSIMINIMAI
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Kaip žmogus, jis buvo ge
ras. Visai nesididžiavo savo arti
ma giminyste carui. Niekada ne- 
sikabindavo prie kareivių už pa
garbos neatidavimą, kaip ka- 
bindavosi prie jų daugelis kari
ninkų.

Lietuviai — sąžiningi tarnai
Ketvirtame pontonų batalione 

pas pirmos kuopos važiuotojų 
vadą tarnavo virėju Vincas Šeš- 
čila, man pažįstamas iš Lietuvos 
laikų. Kada tik Vincą susitikda
vau, visada jis mane kalbindavo, 
kad sutikčiau būti jo pono poros 
ark-lių prižiūrėtoju ir palydovu 
jam jojant. Sakydavo, man pini
gų niekada netruksią.

1915, mum stovint Sliepenkos 
dvare, 4 kilometrai nuo Minsko, 
vienu tarpu man būnant pas 
Vincą, ėmė kalbinti mane ir jo 
ponai, kad sutikčiau pas juos 
tarnauti. Sutikau: ar čia šeriu ir 
prižiūriu porą arklių, ar ten šer- 
siu ir prižiūrėsiu. Rytojaus dieną 
iš ukrainiečio prižiūrėtojo per
ėmiau du arklius ir du balnus.

Ponia pasišaukė mane. Pa
klausė: Vitold, ar rūkai? Taip, 
rūkau. Ji davė man dvi dėžes 
— 500 criUin ir švara geriausios 

rūšies tabako. Sako: Padaryk Sa
šai (jos vyrui) papirosų ir tu 
rūkyk, kiek tau patinka. Parodė, 

kur komodos stalčiuj yra pini
gai. Pasiimk, sakė, kada reikės; 
jeigu nerastum, klausk Vincą.

1916 rudenį mūsų batalionas 
vėl stovėjo Glubokos miestely. 
Ant aukšto kalno, ilgam dide
liam name, ten gyveno dvi len
kiškai kalbančios moterėlės. Jos 
pasakojo, kad jų rezidencijoj ka
daise buvo apsistojęs Napoleo
nas; tuo jos labai didžiavosi.

Vieną dieną Vincas pranešė, 
kad ponia nori mane matyti. 

Aš nuvykau. Ponia sako: “Vi
told, pas mus poryt bus apie 40 
svečių. Mes norim, kad tu juos 
aptarnautum prie stalo. Aš vi
saip įrodinėjau, kad nemokė
siu, niekada savo gyvenime to
kio darbo nesu dirbęs. Bet po 
ilgų atsikalbinėjimų turėjau su
tikti.

Kada svečiai susirinko, prie 
vieno apvalaus stalo susėdo ke
turi generolai su savo žmonom. 
Jy vienas buvo vyriausias vaka
rų fronto vadas E vertas. Prie šio 
stalo sės ir mūsų ponai. Prie ant
ro ilgo stalo susėdo 17 pulki
ninkų ir 15 žemesnio rango kari
ninkų. Ponia nurodė, prie kurių 
pirmiausia prieiti su padėklu. 
Apvalųjį stalą apėjus, reikėjo 
eiti prie ilgojo stalo ir t.t. Dar

bas buvo nelengvas: apie porą 
valandų sunku laikyti rankose 
padėklą.

Rytojaus dieną ponia man pa
dėkojo už gražų svečių aptar
navimą. Sako: atsikalbinėjai, sa
keisi nemokėsiąs. Aš jai atsa
kiau, kad labai gerai padariau 
apsivilkęs palaidinę be antpe
čių. Sakiau, kad karininkai ne
žinojo, kad juos aptarnauja ka
reivis, dėl to ir aš geriau jau
čiausi. Ponia gi sakė: “Prie di
džiojo stalo svečiai to nežinojo, 
bet mano brolis tave pažįsta. 
Gi prie mūsų stalo visi svečiai 
tai žinojo. Mane ponios klausė, 
tai kaip aš nesakysiu. Aš sakiau, 
kad tu mūsų arklių prižiūrėto
jas, o Vincas —virėjas. Bet lietu
vius visi giria. Jie švarūs, jie ne 
valkatos, jie sąžiningi tarnai. 
Mano vyrui, kaip rusų caro pus
broliui, nusilenkdavo ir gene
rolai. Jo motina yra Nikolaj 
Nikolajevičiaus, caro dėdės, 
sesuo.”

Ir vėl Teguščių dvare
1917 rudenį aš ir virėjas Vin

cas su savo ponu ir viršininku 
nuvažiavom pas jo motiną.

Ponas man pasakė: Tu, Vi
told, kaip rūkei, taip ir rūkyk, 
tik ne kambariuose. Viską taip 
daryk, kacj mano mama nesu
prastų, jog aš rūkau. Tabaką vi
sada laikyk pas save. Kada aš 
tau pasakysiu, paimk šautuvus, 
ir eisim į laukus pamedžioti. 
Tik nepamiršk pasiimti papiro- 
sų.

Tokių pasivaikščiojimų turė
jom kiekvieną dieną. Gerai pasi
rūkę, grįždavom į dvarą.

Tuo laiku Rusijoj vyko dvari
ninkų turto pasidalinimas, kad 
už poros kilometrų būdavo gir
dima, kaip dalinamasi.

Vieną dieną apylinkės gy
ventojai susirinko pasidalinti ir 
mūsų ponų turto. Vieni dedasi į 
vežimą manežą, kiti vedasi kar
ves, kinkosi į vežimus arklius. 
Du vedasi ir kinkosi į lengvąjį 
fajetoną ponų mylimiausią arklį 
Jestrebą, kuris 1913 Maskvoj lai
mėjo lenktynėse 60,000 rublių ir 
sidabro medalį. Dar anksčiau 
porą kartų ponai man su Vin
cu liepė pasikinkyti Jestrebą į 
lengvąjį fajetoną ir važiuoti į sa
vo kraštą. Bet tuo laiku visas 
turtas jau buvo surašytas bolše
vikų komiteto. Tai, jei bolševi
kai pagautų, būtų galas. O į Lie
tuvą važiuoti dar buvo per anks
ti. Daug kas iš mūsų batalio
no lietuvių išvažiavo vėliau ir 
pateko į Vokietiją, iš kur nie
kada negrįžo.

Vincas atbėgęs man sako: 
“Vytai, skubėkim. Ponas šau
kia.” Mudu užbėgom į antrą 
aukštą. Mūsų ponas su savo mo
tina stovėjo prie geležinės spin
tos. Šalia jų buvo du lagaminai 
su šautuvais. Ponas liepė mum 
paimti tuos du lagaminus ir va
žiuoti pas jo žmoną į Pskovą. 
Liepė pasiskubinti išeiti.

Nusinešę tuos lagaminus į sa
vo kambarį, pasiėmėm savo 
daiktus ir ėjom į geležinkelio 

stotį. Eidami per didįjį saloną, 
matėm žmones, besidalinančius 
turtą ir nukabinančius paveiks
lus nuo sienų. Jie ėmė viską, 
kas ką pirmas sugriebė.

| Pskovą
Stoty išlaukėm aštuonias va

landas. Atėjo du traukiniai, bet 
labai pilni. Žmonės lipo į vago
nus tik per langus, nes durys 
buvo užkrautos bagažais, o ant 
bagažų sėdėjo keleiviai. Kada po 
aštuonių valandų laukimo atėjo 
trečias traukinys, ant lango užsi
gulę du kareiviai šaukė, kad pas 
juos nėra vietos. Aš pradėjau 
gražiai juos prašyti, kad mūsų 
pasigailėtų. Vienas iš jų sako: 
“Šituodu dar leiskim, bet dau
giau nė vieno.” Tuoj kareiviai 
mane už rankų įtraukė į vagoną. 
Vincas padavė lagaminus ir pats 
buvo įtrauktas. Vidury vagono 
buvo tiek vietos, kad galėjo tilp
ti dešimt žmonių. Ant dviejų 
suolų gulėjo po vieną žmogų. 
Keleiviai beveik visi buvo tik 
kareiviai.

Tuoj privažiavom didelę sto
tį — Dno. Mudviem reikėjo 
persėsti į tokį traukinį, kuris ei
na į Pskovą. Bet Dno stoty 
tiek keleivių, kad nesutilptų nė į 
tris traukinius. Atėjo daug trau-’ 
kinių. Daug žmonių ant vagonų 
viršaus prisirišę virvėm ir vie
lom prie vagonų ventiliacijų. 
Vienas traukinys, atėjęs nuo Pet
rogrado, smarkiai perėjo į kitus 
bėgius. Vagonai smarkiai susiū
bavo, daug žmonių nuo vagonų 

viršaus nukrito ant bėgių ir už
simušė, daug susižeidė, didelis 
riksmas. Bet niekas nežiūrėjo, 
visi bėgo savo keliais.

Palikęs Vincą prie bagažų, 
pats nuėjau pasidairyti. Susiti
kęs geležinkelietį, skundžiausiu 
kad jau keturias dienas vargs
tu stoty ir negaliu išvažiuoti. 
Geležinkelietis sako:/ tai ne
daug; yra žmonių, laukiančių 
traukinio daugiau kaip dvi sa
vaites. O kur tau reikia važiuo
ti? — paklausė. Atsakiau, kad į 
Pskovą. Jis išaiškino, kad tuoj 
eisiąs prekinių vagonų trauki
nys; tai visi galėsim važiuoti 
ta kryptim į Pskovą.

Tada niekas nepirko bilietų, 
ir niekas jų nereikalavo.

Skubiai grįžau pas Vincą ir pa
sakiau, ką geležinkelietis pasa
kė. Nieko nelaukdami, paleng
va perėjom į ketvirtą peroną. 
Atėję įsitaisėm tarp lempos stul
po ir kelio, kad galėtumėm pa
tekti į vagoną. Tuoj žmonės pra
dėjo rinktis arti mudviejų. Kada 
garvežys atvežė prekinių vago
nų ilgą sąstatą, dar traukiniui 
nesustojus, buvo baisiausia 
žmonių spūstis. Reikėjo stipriai 
laikytis, kad nebūtume nustumti 
po vagonais. Bet daug pagelbė
jo lempos stulpas. Per vieną mi
nutę vagonai buvo pilni stačių 
žmonių. Daugiau kaip pusė ke
leivių netilpo.

(Bus daugiau)
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SEASONS GREETINGS
HAPPY NEVV YEAR 

CHRIS AUTO AIR 
CONDITIONING

SALES — SERVICES AND PARTS
150 liliman »t. Westwood, N.J.

(201) 666-8372

HAPPY NEW YEAR

CUSHMAN & WAKEFIELD
INC

HAPPY NEVV YEAR 
MARY’S RESTAURANT 

42 Bedford Street N.Y.C.
Mr. Glovanni Ceienza CH 2-9588

Metam keičiantis
(atkelta iš 3 psl.)
binį potencialą. Daugiau moks
lo, daugiau meno, vieningo stip
raus bendruomeninio sugyveni
mo, susidrausminimo. Būkime 
kaip tvirtos kariškos stovyklos, 
išsimėčiusios tarp svetimųjų. 
Tvirtai laikykimės, savo skelb
kime visiem, kokias nuoskaudas 
daro svetimieji mūsų pavergtai 
Lietuvai. Iš visur išsikelia kolo
nistai, o Lietuvoje kolonistai iš
gabena Lietuvos turtus ir jos 
žmones tremia į Sibiro vergiją. 
Tad viso laisvo pasaulio lietuvių 
pareiga visur ir visada - protes
tuoti prieš šią neteisybę ir visais 
būdais kovoti dėl Lietuvos išlais
vinimo.

Patys savo organizacijų ir 
bendruomenių viduje atsi
jauninkime. Įsileiskime jauni
mą. Atveskime jį. Mokykime jį, 
kad jis bendruomenėje jaustųsi 
savas ir perimtų lietuvių sukur
tas parapijas, mokyklas, įstaigas.

Visom išgalėm ugdykime ir 
plėskime lietuvišką kūrybą, ug
dykime savitą kultūrą, nes tai 
mus stiprins, išskirs iš kitų ir iš
laikys gyvus lietuvių tautai. 
Kai tautos nebekuria, jos yra pa
smerktos mirčiai.

-o-
Ateinančiais metais minė

sime Amerikos nepriklausomy
bės 200 metų sukaktj. Įsijunki
me ir mes savo pozityvia jėga, 
savo darbu, statykime ir šio 
krašto bendruomenę tvirtą ir at
sparią bet kokiom audrom.

HAPPY NEVV YEAR 
CAMERAS ETCETERA 

CAMERAS PROJECTORS LOW COMPET1TIVE 
PRICES ON MANY OFTHE FINEST NAMES IN 

PHOTOGRAPHY FILM ACCESSORIES 
COLOR PROCESSING BY KODAK 

1314 CONEY ISLAND AVĖ. 
BETWEEN AVĖ. I A J

CALL 338-5916

HAPPY NEVV YEAR
ABSOLUTE FIRE PROTECTION 

COMPANY 
2800 Hamilton Boulevard 

South Plainfield, N.J. 
Call 201 757-3600

i nVo
529 FIFTH AVĖ. 

NEW YORK, N.Y.
983-3300

HAPPY NEVV YEAR
ROSEDALE CARTING CORP. 
9614 Ditmas Avė. Bklyn, N.Y. 

485-3500

HAPPY NEVV YEAR 
STEVE’S RESTAURANT 

515 Atlantic Avenue 
Brooklyn, N.Y. 

625-0883

HAPPY NEVV YEAR
ALL AMERIC AN TRADING CORP.

141 2nd St.
Brooklyn, N.Y.
499-8754

HAPPY NEVV YEAR
L E ES

HOUSE OF BRIDES 
LEADING MANUFACTURERS, 

EXCLUSIVE DESIGNS M ADE TO 
ORDER BRIDALS MAIDS 

MOTHER OF BRIDE & GROOM 
FLOVVER GIRLS CUSTOM VEILS 

(516) 724-4587 
PHOTOS,LIMO’S & INVITATIONS 
KINGS PK — BY APPOINTMENT

ONLY (516) 724-4587

HAPPY NEW YEAR
LAKĘS OF KILLARNEY 

BAR
145 Nagle Ava (Nnar Dyckman St.)

HAPPY NEVV YEAR
SCHENECTADY BUSINESS 

MACHINES
785 Statė St. Schenectady, N.Y.

(518) EX 3-6200

HAPPY NEVV YEAR 
SALVO’S BAIT & TACKLE 

2847 Cropsey Avė.
Brooklyn, N.Y. 

372-9690

HAPPY NEVV YEAR 
CITY WIDE ELECTRIC 

1831 Utica Avė. 
Brooklyn, N.Y. 

531-9100

Your Host: Peter Donoghue
LO 9-9423 HAPPY NEVV YEAR 

ATLANTIC BLUE CO. INC.
575 Madison Avė.

N.Y. N.Y.
PI 5-3388

HAPPY NEVV YEAR 
INTERNATIONAL HARVESTER 

USED TRUCK CENTER 
41—88 Doremus Avenue 

Newark, N.J.

HAPPY NEVV YEAR
RKL SPECIALTIES 

2:1-86 48th St.
L.I.C. N.Y.
RA 8-7788

HAPPY NEVV YEAR 
CAREFREE TRAVEL 

INC.
Complete Travel Arrangements

HAPPINESS IS A CAREFREE TRAVELER 
330 UNION BLVD. TOTOVVA, N.J. 

345-1555

HAPPY NEVV YEAR
CUTTY SARK

HAPPY NEVV YEAR 
OZ LIOUOR co.

2610 8th Avė. 
N.Y. N.Y. 
234-9146

HAPPY NEVV YEAR 
BOSNENGO 

TRUE VALUE HARDVVARF. 
45 MAIN ST. BUZZARDS BAY, MASS.

617 759-3032

HAPPY NEVV YEAR
MONDIAL INTERNATIONAL 

CORPORATION 
EKCLUSIVE GOTTLIEB & SEEBURG 

DISTRIBUTORS
55 FADEM ROAD, SPRINGFIELD, N.J.

CALL 201 467-9700

620 5TH AVĖ. 
N. Y. N. Y. 
CI 6-0400

HAPPY NEVV YEAR
CAMERA MART

456 W. 55TH 
N. Y. N. Y.
757-6977

HAPPY NEVV YEAR
O & M PROPELLER SERVICE 

3075 RICHMOND TERRACE 
STATEN ISLAND, N.Y.

981-3969

HAPPY NEVV YEAR
B.GERTZ & CO. 
162-10 Jamaica Avė.

Jamaica, N.Y. 526-6800
HAPPY NEVV YEAR 

MINI FLEA MARKET
301 Church Avė.

SANTA 1S HERE FRIDAY, SAT. SUN. 
from 1 TO 4:30 TABLES AVAILABLE 

DAILY VVEEKLY MONTHLY 
FOR INFORMATION CALL

212 438-9108

HAPPY NEVV YEAR
ELEGANTE 

CUSTOM KITCHENS INC.

HAPPY NEW YEAR 
SMITHTOWN CHRYSLER & 

PLYMOUTH INC.
WHERE COURTESY AND FRIENDLINESS 

PREVAILS BEFORE AND AFTER THE SALE 
440 JERICHO TURNPIKE, SMITHTOWN, L.L 

(516) 265-2600

HAPPY NEVV YEAR
MIKĖ S AUTO DRIVING SCHOOL 

INC.
253 BUSHWICK AVENUE 

BROOKLYN, N.Y. 
EM 6-2842

HAPPY NEVV YEAR 
FRANK HILLE 

CUSTOM UPHOLSTERING 
414 WOOD LAVVN AVENUE 

COOLINGSVVOOD, N.J.
CALL 609 854-9028

SPECIALISTS IN CUSTOM FORMICA & 
KITCHEN CABINETS, VANITIES, DESKS, 
BARS, ETC. WITH PURCHASE OF EVERY 
NEVV CUSTOM KITCHEN FREE SINK AND 

FAUCET

JANUARY SPECIAL
24” VANITY CULTURED MARBLE TOP 
AND FAUCET — $139.95.

HAPPY NEVV YEAR
JAMAICA MASON MATERIALS
24-26 Jamaica Avė. Hollis, N.Y. 
Mr. Marchesano (212) 479-0246

— Nauja dokumentuota kny- 
ga “Mažoji Lietuva”, trečias to
mas, spausdinama Lietuvių 
Enciklopedijos spaustuvėj Bos
tone. Knyga susideda iš šešių 
studijų, kurių keturios anglų 
kalba, viena vokiečių ir viena 
lietuvių kalba. Studijas paruošė: 
dr. J. Stiklorius, dr. P. Rėklai
tis, dr. A. Budreckis (dvi), dr. J. 
Gimbutas ir dr. V. Pėteraitis. 
Redagavo prof. Martynas B ra
kąs. Knyga pasirodys 1976 pra- 
džioj. Knygoj yra dar niekur 
neskelbtų žemėlapių ir istorinių 
dokumentų bei nuotraukų. Jos 
kaina bus 15 dol. Iš anksto pri- 
siuntę prenumeratą knygą gaus 
už 10 dol. Lithuanian Research 
Institute, 29 West 57th St., New 
York, N.Y. 10019. (E)

HAPPY NEVV YEAR 
SEVEN — ELEVEN 

STORES
OPEN 7 DAYS A WEEK 

24 HOURS A DAY 
2374 LEMOINE AVENUE 

FORT LEE, N.J.
201 944-9889

HAPPY NEVV YEAR 
CREPES UNLIMITED

OPEN 6 DAYS A VVEEK INTIMATE DINING IN 
FRENCH CAFE SETTING

108 9TH AVENUE, BELMAR, N.J. 
PHONE (201) 681-0080

HAPPY NEVV YEAR

ESPOSITO’S

30” VANITY CULTURED MARBLE TOP 
AND FAUCETS — $149.95

CALL FOR FREE ESTIMATE 
HUNTINGTON, GREENLAVVN 

241 BROADVVAY (516) 757-0128
HAPPY NEW YEAR

IRIS HOUSE OF BEAUTY 
126 West 165th St. Bronx, N.Y. 

681-6710

HAPPY NEVV YEAR 
L & L REDI MIX INC.

FOR ALL YOUR CONCRETE NEEDS 
ROUTE 206 — BOX 415 VINCE TOWN, N.J.

PHONE (609) 463-3395 OR 2271

HAPPY NEVV YEAR
CROZER AND CROZER REAL 

ESTATE
779 Lancaster Avė. Villanova, Pa. 

19085 (215) LA 5-4200

ITALIAN DELICATESSEN

914 623-8833
I

OPEN DAILY 9-7 FRI. 9-8 SUN. 8-3 ,

68 EAST ROUTE 59 NANUET

I

t

HAPPY NEVV YEAR
PORT JEFFERSON 

PLUMBING & HEATING 
SUPPLY INC.

TOM TOTO MGR. PLUMBING HEATING OIL 
BURNER SUPPLIES

201 PATCHOGUE ROAD PORT JEFFERSON 
STATION, U. 516 HR 3-2429 or HR 3-2475

HAPPY NEVV YEAR 
PANTRY DINER 

525 Merrick Road 
Rockville Center, L.l.

516-766-8848

HAPPY NEW YEAR 
KEY FOOD STORE 

8:1-40 VVOODHAVEN BLVD. 
GLENDALE, N.Y.

VI 6-3800

HAPPY NĖVV YEAR
MINOS CONSTRUCTION INC.

LIC. NO. 7:14524 GENERAL CONTRACTORS 
8815 THIRD AVENUE BROOKLYN, N.Y.

212 839-4455
24 HOUR PHONE SERVICE

HAPPY NEVV YEAR 
PAUL & JIMMY’S PLACE 

54 Irving Place 
New York, N.Y.

Call (212) 674-9463

C - HAPPY NEVV YEAR
MAPLE LANE BOWLING CENTER 

1570 60th St. Bklyn, N.Y.
DE 1-9000

HAPPY NEVV YEAR
STRUCTURAL DISPLAY CO. INC.

12-12 33RD AVĖ.
L.I.C. N.Y.
274-11:16

HAPPY NEVV YEAR
UNITED SAVINGS AND LOAN 
ASSOCIATION OF PATERSON 
TOP RATE ON YOUR INSURED SAVINGS

136 MARKET ST. PATERSON, N.J.
CALL 201 271-6200

I
HAPPY NEVV YEAR 1

FELMINGO CORP.
189 Smith St.

Brooklyn, N.Y.
625-6533

HAPPY NEVV YEAR
BAY SHORE BAKE SHOPPE 

1183 Sunrlse H lghway BayShore, L.l. 
(516) MO 5-9689

HAPPY NEVV YEAR 
CHINA CHEF 

RESTAURANT & COCKTAIL LOUNGE 
AMPLE FREE PARKING FEATURING THE PU-PU 
PLATTER ON THE FIRE JACKSON HEIGHTS 
SHOPPING CENTER 75-21 31 ST AVĖ. JACKSON

HEIGHTS TEL. 335-3414 OR 3415 KOBE 
STEAK HOUSE

HAPPY NEVV YEAR 
STEPHENS GLASSVVARE 

104 Harrison St. 
Bloomfield, N.J.

201 743-0303

HAPPY NEVV YEAR 
STANDARD SPRINGS, INC. 

415 Twentieth Avė. 
Paterson, N.J. 
201 684-0816

HAPPY NEVV YEAR
BROOK HOLLOVV PROP. 

14 Northern Blvd. 
Glen Cove, N.Y.

516 484-4250

HAPPY NEVV YEAR
FEDERS AUTOMOTIVE SERVICE 

330 Stage Road Monroe, N.Y.
Mr. M. Feder (914) 782-7271

HAPPY NEVV YEAR 
MULLANEY 

FUNERAL HOME INC.
NEW FUNERAL CHAPELS 

RAYMOND MULLANEY LICENSED MANAGER 
MYRTLE AVĖ. & 115TH ST. RICHMOND HHILL 

VI 9-1866

OPEN 7 DAYS 
1837 VAUX HALL ROAD 

UNION, N.J.
CALL 201 888-6886

SEASONS GREETINGS 
CLAUDE R. BOYD 

FUNERAL HOME INC.
448 VVEST MAIN ST BABYLON, L.L 

1785 DEERPARK AVĖ DEERPARK, L.L 
(516) MO 7-8614

HAPPY NEVV YEAR
GILBERT TRADING CORP. 

20 Main St.
Belleville, N.J.
201 751-7177

HArPY NEVV YEAR 
UNION DATA 

CORPORATION 
55 Morris Avenue 
Springfield, N.J.
(201) 964-3113

HAPPY NEVV YEAR 
DOUBLE R. CERAMICS 

DISTRIBUTOR OF EVEN HEAT KILNS 
DUNCAN CERAMICHROME AND 

CREEK TURN 
1919 GREENVVOOD AVENUE 

TRENTON, N.J. PHONE (609) 586-1140

HAPPY NEW YEAR 
CHARLES HYMAN 

ELECTRICAL CONSTRUCTION 
30 East 42nd Street 

New York, New York 212 YU 6-7888

HAPPY NEVV YEAR
ROCCO’S PIZZA 

Korvettes Shopplng Center 
857 Pelham Parkway 

Pelham, N.Y. (914) 738-3462 SEASONS GREETINGS 
COURT HOUSE AMOCO 

SERVICE STATION 
GENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICES 

TIRES BATTERIES & ACCESSORIES 
ROUTE 9 & DENNISVILLE ROADCAPEMAY 

COURT HOUSE, N.J.
CALL (609) 465-5795

HAPPY NEVV YEAR 
HAMPTON MUSIC

98 VVEST MAIN STREET HAMPTON BAYS • 
BRASS STRING INSTRUMENTS ALSO 

RECORDS SALES RENTALS LESSONS & 
REPAIRS MANY FAMOUS BRANDS CALL

516 728-3535
MR ARTHUR & MARK SCHUMACHER

HAPPY NEVV YEAR 
TINY’S TAVERN 
Brandy Park Road 

Lake Hopatcong, N.J.
201 663-2675

HAPPY NEVV YEAR
JOSEPH’S RĘST HOME 

FOR THE AGED 
230 East Linden Avė.

Linden, N.J.
201 862-8997

HAPPY NEVV YEAR 
ZACCONE BROTHERS 

209 5th Avė. Bklyn, N.Y. 
783-9813

HAPPY NEVV YEAR
CAROLINA RESTAURANT 

1409 Mermald Avė. Bklyn, N.Y. 
CO 6-8311

SEASONS GREETINGS 
AUTOMATIC ROLLS 

OF N.J. INC.
Exclusively for 

McDonalds 
One Gourmet Lane 
Edison, New Jersey 
Call: (201) 549-2243

HAPPY NEVV YEAR 
GAYO 

CONCRETE 
3 ALMIKE DRIVE
CALL 516 981-2691

HAPPY NEVV YEAR 
ALFREDO’S 

RESTAURANT & PIZŽERIA 
4072 Hyland Boulevard Staten Island 
Open 7 days a VVeek A Family Place 

Call 212 984-9383

HAPPY NEVV YEAR
BELAIRE DINER 

31-91 21 ST.
L.I.C. N.Y.
721-3160

HAPPY NEW YEAR
THE DOOSLAN STANE 
AN AUTHENTIC SCOTTISH INN

GOOD FOOD & SOLID DRINKS SCOTTISH PARTY 
EVERY SAT. & SUND. NITES, BAGPIPES, HIGH
LAND DANCING AND SINGING CALL FOR RES. 
516 924-3037 MILL ROAD OFF EXIT 66 YAPHANK, 

L.I. EXPWY.

HAPPY NEVV YEAR
MACKEY PROFESSIONAL PRINTERS

ENGRAVING LITHOGRAPHY PRINTING
104 CENTRAL AVENUE TARRYTOWN, N.Y.

CALL (914) ME 1-0488

HAPPY NEVV YEAR 
GAYO CONCRETE 

CONSTRUCTION CO.
RESIDENTIAL-COMMERCIAL OUALITY W0RK 
REASONABLE PRICES FOUNDATIONS CURBS 

GARAGE AND CELLAR FLOORS, FREE 
ESTIMATES 

3 ALMIKE DRIVE CENTERREACH, U.
CALL (516) 981-2691

HAPPY NEVV YEAR 
C. GUS INGENITO 

& CO. INC.
CONTAINER SERVICE 

HOMES AND INDUSTRY
3 ELM PLACE AMITYVILLE, N.Y.

CALL 516 264-0644

HAPPY NEVV YEAR 
IVA SERVICE STATION 

2047 Flatbush Avė. Brooklyn, N.Y.
OPEN 6 DAYS A VVEEK GENERAL AUTO 

REPAIRS — TIRES BATTERIES & 
ACCESSORIES CALL (212) 377-9191

HAPPY NEVV YEAR 
FRAME ART INC. 

176 Maplewood Avė.
Maplewood, N.J. 

201 762-4714

HAPPY NEVV YEAR
NO—WAIT MOVING & STORAGE 

SERVICE INC.
FAST RELIABLE SERVICE. 24 HOURS 1/2 
HOUR NOTICE. LOCAL AND LONG DISTANCE. 
REASONABLE RATES (REMEMBER WE HAVE 

A CONSCIENCE) 294-0900

HAPPY NEVV YEAR
DOUG’S AUTO SUPPLY, INC. 

76B WEST RAILROAD AVENUE 
JAMESBURG, NJ. 08831 FOR FAST DELIVERY 

CALL(201)521-0224(5) MON.-FRI.8-8 SAT.8-6
SUN. 9-2

HAPPY NEVV YEAR 
TURNHALL RESTAURANT & 

CATERERS 
4401 Braodway Astoria, N.Y.

(212) 932-9274

HAPPY NEVV YEAR
ERICH RENTALS INC.

P.O. BOX 376 SOUTH BOUND BROOK, N.J. 
VVARREN M. ERICH, PRES.

Phone 201 862-2710

HAPPY NEVV YEAR 
LE VIEUX MOULIN 

FRENCH CUISINE
123 MIDDLE NECK RD. GREAT NECK, N.Y. 

(516) 487-4755 PRIVATE LUNCH PARTIES 
20-80 PERSONS

HAPPY NEVV YEAR
THE RED OAK RESTAURANT

AT THE HOLIDAY INN — NEWARK AIRPORT 
160 HOLIDAY PLAZA NEWARK, N.J. BANOUETS 
VVEDDING MEETINGS 600 PEOPLE PRICES TO 

MEET EVERYBODY’S POCKETBOOK CALL 
201 344-4700

SEASONS GREETINGS
A BEST CONTRACTING CO. INC.

EXTERIOR VVATERPROOF1NG RESTORATION 
& CLEANING

39-63 63rd. ST., WOODS1DE, N.Y.
(212) 779-3000

HAPPY NEVY YEAR
SAL—SON TRUCKING CO. INC.
“NO JOB TOO LARGE OR TOO SMALL"

EXPERT MACHINERY MOVERS SERVICE TO 
THE PRINTING TRADE ATF MACHINERY 
MOVERS DISMANTLING & ERECTING 
COMPLETE PLANTS MOVED EXPERTLY 
INSTALLED CRATING BOXING PICGYBACK 
SVCE. GEN’L. TRUCKING VVAREHOUSEING

EXPORT DOMESTIC ICC MC FC 71646
233-3280

246 SOUTH ST. MANH.

METROfOLITAN ELEC. MFG. CO. 
25 Knickerbocker Avė. 

Brooklyn, N.Y.
366-4100

HAPPY NEVV YEAR
HARDY & CO.

25 Broad St. 
N.Y. N.Y. 
344-7800

HAPPY NEW YEAR 
PAUL & JIMMY’S PLACE 

54 Irvlng Place, New York 
(212) 674-9463 or 475-9540

HAPPY NEVV YEAR
FIRST 

NATIONAL
BANK 

OF HOPE

HOPE, N.J.
Member F.D.I.C.

SEASONS GREETINGS 
LESLIE H. FINLAY REALTOR 

Purdy, N.Y.
(914) 277-3650

HAPPY NEVV YEAR 
COOKEY’S CYCLE CENTER 

RACING & TOURING BICYCLES COMPLETE 
&A1FS REPAIRS PARTS MOTOBECANE ZEUS 
MOSSBERC BIANCHI PARIS SPORT VISTA 
GITANE “EXCLUSIVE L.l. DEALER FOR MASI" 
“CORKY” CUSTOM BUILT RACING RAMES 

GLEN HEAD, 15 GLEN HEAD ROAD
(516) 676-3321

HAPPY NEVV YEAR
SPIC & SPAN BOARDING KENNEL 

787 Inman Avė. 
Colonia, N.J.
201 388-9405

HAPPY NEVV YEAR 
COLE PICKELNY & CO.

78 Hoover Avė. 
Passaic, N.J. 
201 472-5900

HAPPY NEW YEAR
RONNIE J. CLEANERS
30 North Ma in Street 

New York City, N.Y. 10956 
914 NE 4-3310

HAPPY NEVV YEAR 
MAPLEWOOD HEARING AID 

CENTER
MR. MARIO MONZON, LICENSED DISPENSER 

REPRESENTING AUDIOTONE, NORELCO 
OTICON, OUALITONE

1703 SPRINGFIELD AVĖ., MAPLEWOOD, N.J.
CALL 201 761-4131

SEASONS GREETINGS
FORD ASSOC. INC., 

HOME LIFE INSURANCE
55 Morris Avenue
Springfield, N.J._
201 379-1800
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LIETUVOS
ATSTOVO 

J. KAJECKO 
SVEIKINIMAS

JAV LIETUVIAMS 
ŠVENČIŲ PROGA

Giliai nuoširdžiai sveikinu vi
sus geros valios lietuvius Kalė
dų Švenčių ir Naujųjų 1976 
Metų proga.

Gėrėdamasis visų lietuvių kil
nia veikla Lietuvos bylos reika
lais, kartu nuoširdžiai visiems 
dėkoju už man pareikštus svei
kinimus ir linkėjimus Šv. Kalė
dų ir Naujųjų 1976 Metų proga.

Linkiu visiems malonių Kalė
dų švenčių ir sėkmingų, laimin
gų Naujųjų 1976 Metų lietuvių 
veikloje bei asmeniškame gyve
nime.

J. K a j e c k a s 
Lietuvos Atstovas

Washingtonaas, 
1975 m. gruodžio 18 d.

LB KRAŠTO VALDYBOS 
ŽODIS ŠVENČIŲ 

PROGA
JAV LB Apygardų ir Apylinkių 
Valdybų Pirmininkams JAV LB 

Tarybos Prezidiumui

Kalėdų šventėse, dėdami vil
tis į Pasaulio Išganytoją, tikime 
Jo palaima mūsų mintims ir dar
bams, o Naujųjų Metų aušroje, 
besveikinant visus JAV LB dar
buotojus, apygardų bei apylin
kių valdybas ir visą Amerikos 
Lietuvių Bendruomenę, norisi 
padėkoti už talką bei paramą, 
kurią patyrė Krašto Valdyba, 
bevykdydama savo bendruome
ninius uždavinius ir įsipareigo
jimus.

Naujuosius Metus pasitik
dami, žinome, kad jų kasdieny
bėje vykdysime tuos pačius ne
sibaigiančius darbus, kuriuos ir 
praeityje stengėmės įveikti, 
tačiau, nežinomoji ateitis gali iš
kelti ir naujų rūpesčių, kurie pa
reikalautų visų mūsų vieningu
mo bei pasiaukojimo.

Vardan didžiosios LB idėjos ir 
vardan pavergtos Lietuvos pasi
tikime Naujųjų Metų aušrą su 
ryžtu aukotis dėl gražesnio lie
tuvybės rytojaus ir dėl Lietuvos 
laisvės.

Juozas Gaila
JAV LB krašto 

valdybos pirmininkas

BUDĖKIM...
(atkelta iš 3 psl.)

geriau ką galima padaryti. Turi
me užtarėjų, talkininkų ieškoti, 
kur galima. Jų niekuomet ne
bus perdaug. Negalima tylėti 
dėl persekiojimų tėvynėje, ne
galima tylėti, kada kartais Vaka
ruose tvirtinama, kad baltai savo 
kraštuose apsipras su savo liki
mu.

-o-
Mūsų svarbiausias uždavinys 

buvo ir bus—budėti, kad LIE
TUVOS PROBLEMA BŪTŲ IR 
LIKTŲ GYVA, KAIP TARP
TAUTINIS NEIŠSPRĘSTAS 
REIKALAS. Todėl mūsų veikla 
turi stiprėti atsižvelgiant į pa
kitėjusias tarptautines sąlygas ir 
TURI BŪTI GERAI ORGANI
ZUOTA, NES KOVA DĖL 
LAISVĖS GALI ILGAI UŽ
TRUKTI.

Pačioje mūsų veikloje turi 
spindėti vieningumas, visų ko- 
operavimas ir visų galinčių bei 
norinčių dirbti įtraukimas į dar
bą, su visų tautiečių visokerio
pa parama veiklai ir veikėjams. 
Pakanta ir sugyvenimo dvasia 
turi spinduliuoti mūsų savitarpi
niuose santykiuose. Kitaip, kaip 
kartą Arnold J. Toynbee yra sa
kęs, “jei suklupsime, žūsime”. 
“Kad taip neįvyktų, visi ryž
kimės būti mūsų valstybės ne
priklausomybės šaukliais irelgtis 
taip, kad, mums pavargus ar pra
nykus, — LAISVĖS KOVOS 
ŽIBINTĄ PERIMTŲ JAUNOJI 
KARTA “PRIKELTI LIETUVĄ 
MŪSŲ” IR NELEISTŲ JOS 
VARDUI IŠNYKTI IŠ PA
SAULIO VALSTYBIŲ SĄRAŠO.

Vykite su viltimi — 
grįžkite su pasitikėjimu

Kultūros Židiny gruodžio 12 
atsisveikinta su New Yorko at
stovais, išvykstančiais į III PLJ 
kongresą Pietų Amerikoj.

Tik įžengęs į salę, pasijutai 
apgaubtas jaukios nuotaikos: iš
rikiuoti staliukai su dedančiomis 
žvakėmis. Jautei iš karto dvi 
nuotaikas — žiemos ir vasa
ros, nes salė buvo išpuošta eglių 
šakomis — artėjančių Kalėdų 
ženklas, o ant sienų buvo iš
kabinti jaunimo pagaminti Pie
tų Amerikos gamtovaizdžiai su 
vasaros motyvais.

Vakaro programą atidarė LJS 
tarybos narys Jonas Vainius, pri
statydamas 4 Nevv Yorko atsto
vus: Šarūną Zikarą (ateitininki- 
ja), Birutę ir Vytautą Radzivanus 
(vyčiai) ir Marytę Matulaitytę 
(skautija). Kiekvienas atstovas 
po jo veiklos apibūdinimo buvo 
dviejų jaunuolių bei maršo gar
sų palydimas prie prezidiumo 
stalo.

Žodį tarti buvo pakviestas 
Woodhaveno apylinkės val
dybos pirmininkas Aloyzas Bal
sys, šio vakaro iniciatorius. Jis 
pasidžiaugė salėj esančia gausia 
ir gražia lietuvių šeima, kuri su
sirinko ne programos viliojama, 
bet palydėti savo atstovų į kong
resą, ieškoti būdų, kaip tremty 
išlikti lietuviais ir išsivaduoti 
iš bolševikinės priespaudos.

Taip pat atsisveikinimo žo
džius tarė ir svečiai: NY apygar
dos pirmininkas A. Vakselis, 
ateitininkas sendraugis P. Ąžuo
las ir vienuolyno viršininkas 
Tėv. P. Baltakis, OFM.

Buvo įteiktos dovanos nuvežti 
kitų kraštų atstovam. Jas įteikė 
Rasa Vilgalytė—skautų vardu, 
Petras Ąžuolas — ateitininkų 
sendraugių vardu, Vladas Sidas 
— Maironio lituanistinės mo
kyklos vardu, Snieguolė Liauku- 
tė — Woodhaveno apylinkės 
vardu, o taip pat M. Klivečkie- 
nė ir S. Kudirkos šaulių kuopa.

Toliau buvo klausimai iš salės 
ir atstovų pasisakymai apie 
kongresą ir jo reikšmę. V. Ra- 
dzivanas atstovų vardu padėkojo 
už surengtas išleistuves. Buvo

DETROIT, MICH.

Zarankos 
vaizdelis

nepripa-

Gabijos ir Baltijos tuntų skau- 
tai-tės lapkričio 22-23 dienomis 
paminėjo savo veiklos 25 metų 
sukaktį. Minėjimas prasidėjo 
Šeštadienį skautų darbų parodos 
atidarymu ir jaunimo vakaru, 
kurio programą atliko vietiniai 
skautai, skautės ir “Miško bro
liai” iš Chicagos.

Sekmadienį įvyko iškilmingos 
pamaldos. Dievo Apvaizdos lie
tuvių bažnyčioje ir minėjimas 
Kultūros Centre. Į minėjimą at
silankė ne tik daug vietinių 

lietuvių, bet buvo suvažiavę 
skautų vadai ir skautai iš Bos
tono, Chicagos, Toronto ir Cle- 
velando.

Tradicinė Kalėdų eglutė, 
rengiama lituanistinės Žibu
rio mokyklos, įvyko gruodžio 14. 
Programoje buvo atlikta mo
kyklos vedėjo Prano 
paruoštas ir sukurtas 
“Kalėdos Lietuvoje.”

Baltijos okupacijos 
žinimo reikalu gruodžio 2 Kong
rese buvo pravesta rezoliucija 
Nr. 864. Prie jos pravedimo bu
vo įsijungę dauguma Michigano 
kongresmanų.

Panašią rezoliuciją yra įnešęs 
ir senatorius Carl T. Curtis (US 
Senate Rezoliution No. 319). 
Lietuvių Bendruomenės Tary
bos prezidiumas paprašė abu 
Michigano valstybės senato
rius rezoliuciją paremti. Jau yra 
gauta žinia, kad senatorius Ro
bert P. G r i f f i n yra tos 
rezoliucijos kosponsorius. Rei
kėtų ieškoti ir daugiau sena
torių, kurie prie to prisijungtų.

Algis Zaparackas, buvęs 
pirmojo pasaulio lietuvių jauni
mo kongreso pirmininkas, dabar 
Michigano respublikonų par
tijos centro komiteto 4-tas vice
pirmininkas tautybių reikalam, 
žada kandidatuoti į JAV kongre
są iš 18-tos kongresinės 
rinkiminės apylinkės Michigane.

Jonas Urbonas 

pakeltos šampano taurės ir atsi
sveikinimui sudainuota “Oi su
diev, sudiev, atstovai,vsu- 
diev . . .” Iki vėlyvos nakties vy
ko pasilinksminimas. (S.L.)

LOS ANGELES, 
CALIF.

me-
Kultūrinė paroda

Los Angeles mieste 1976 
tų pradžioj yra ruošiama svarbi 
lietuvių kultūrinė paroda. Ji 
vyks nuo vasario 15 iki balan
džio 4 Califomia Museum of 
Science and Industry.

Patalpos parodai yra gautos tė
vo Bruno Markaičio, SJ, pastan
gomis. Rengėjų vykdomąjį ko
mitetą sudaro: tėvas Bruno Mar- 
kaitis, architektas Edmundas Ar
bas, architektas Rimas Mulokas, 
Irena Tamošaitienė ir inžinie
rius Vytautas Tamošaitis.

Susitarus su muziejum, paro
dos koordinatoriais yra Irena Ta
mošaitienė ir Rimas Mulokas. 
Los Angeles ALIAS skyrius pa
rodos atidarymo išvakarėse, va
sario 14, šeštadienį, 7 vai. vak. kytojų konferencija, įvykusi 
muziejaus patalpose rengia pri
ėmimą. Parodos reikalu muzie
jus išsiuntinės apie 80,000 kvie- 
timų-pranešimų.

Parodoj bus išstatyti liaudies 
meno kūriniai, gintaro dirbiniai, 
mūsų menininkų kūriniai, Ame
rikoj spausdintos lietuviškos 
enciklopedijos, architektų pro
jektai, lietuviški ekslibrisai, tau
tiniai drabužiai ir audiniai bei 
kiti eksponatai.

Kalifornijos lietuviai šiai 
parodai skiria didelį dėmesį, pa
skolindami vertingus repre
zentacinius eksponatus.

Suinteresuotieji dalyvauti šioj 
parodoj prašomi kreiptis į Ire
ną Tamošaitienę, 4221 Newdale 
Drive, Los Angeles, Cal. 90027, 
tel. (213) 662-0791.

BALTIMORĖS 
ŽINIOS

Šv. Alfonso parapijos suaugu
sių klubas gruodžio 27 parapi
jos mokyklos salėje rengia Kalė
dų balių. Pradžia 8 v.v. Visi 
kviečiami dalyvauti. Bus įdomi 
programa.

Kalėdojimas, metinis para
pijos lankymas, jau baigtas. Kun. 
Antanas Dranginis visiem 
dėkoja ne tik už malonų priėmi
mą, bet ir už suteiktas aukas pa
rapijos ir mokyklos reikalam.

Naujųjų Metų sutikimą rengia 
Baltimorės sportininkų klubas 
gruodžio 31 Lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje. Pradžia 
10 v.v. Prie kiekvieno stalo bus 
ledų ir vaisvandenių. Rengimo 
komitetas kviečia visus drauge 
sutikti N. Metus. Bilietų galima 
gauti Lietuvių salėje ir pas 
klubo narius.

Šv. Vardo draugijos vyrai 
sausio 4 per 8:30 mišias bus ap
dovanoti ištikimybės dovano
mis. Mišias aukos šv. Vardo 
draugijos kapelionas kun. A. 
Dranginis, dovanas įteiks prel.

Detroito skaučių 
viškais šiaudinukais 
puošta Kalėdų eglutė Kultū
ros Centre. Nuotr. Jono Urbono

Los Angeles, Calif., iš k. Irena Tamošaitienė, inž. Vytau
tas Tamošaitis, arch. Edmundas Arbas, Tėv. Bruno Markai- 
tis, S J, arch. Rimas Mulokas.

MOKYTOJŲ KONFERENCIJOS 
PRAŠYMAI ŠVIETIMO TARYBAI

Lituanistinių mokyklų mo- 

1975 lapkričio 22-23 Kultūros 
Židiny, Nevv Yorke, surašė šiuos 
pageidavimus bei prašymus 
Švietimo Tarybai:

1. kad būtų vadovėliai per
redaguoti, pritaikyti dabarties 
sąlygom, metodiškai parašyti ir 
turėtų žodynėlį.

2. kad į vadovėlio rašymą bū
tų įtraukti bent keli žmonės ir 
keli dailininkai;

3. kad būtų išleistas mokyto
jo vadovas, kur būtų išaiškintos 
mokymo priemonės sudarytas jų 
sąrašas ir nurodyta, kur jų gali
ma gauti, kad būtų taip pat 
pridėtas ir literatūros sąrašas;

4. kad pagalbinėm klasėm, kur 
mokosi angliškai kalbą vaikai, 
būtų parengta programa ir iš
leistas vadovėlis;

L. Mendelis. Bus apdovanoti, 
kurie kiekvieno mėnesio antrą 
sekmadienį ėjo prie komunijos.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, sausio 4 d. 2 v. popiet 
Lietuvių svetainės kambariuose 
turės svarbų susirinkimą, kuria
me aptars ateities veiklos pla
nus. Po susirinkimo — vaišės.

Jonas Obelinis

SALEZIEČIŲ 
KNYGOS 

AMERIKAI
Kun. Petras Urbaitis, salezie

tis, gruodžio 16 į New Yorką 
atplaukė laivu iš Italijos, drauge 
atsiveždamas daug knygų, 20 
įvairių rūšių. Tas knygas jis pla
tins lietuvių tarpe Amerikoje.

Dabar sustojo pranciškonų 
vienuolyne Brooklyne, toliau 
keliauja į Patersoną, pas kun. V. 
Dabušį. Ten sustos kurį laiką^ 
Aplankys rytinį pakraštį — Bos
toną, Baltimorę, keliaus į Cleve- 
landą, Detroitą, Chicagą. Ameri
koje išbus keletą mėnesių.

Iš čia grįš į Romą ir vyks į 
Braziliją, Sao Paulo.

Jis yra autorius knygos 
“Kinija — Azijos milžinas’. 
Knyga išleista labai gražiai, turi 
apie 300 iliustracijų, kurių dalis 
spalvotos. Jis yra buvęs misijo
se Kinijoje, pažįsta aną kraštą. 
Dabar parašė tos knygos priedą, 
kur daugiau sudėta asmeninių 
pažiūrų, apmąstymų. Priedas 
turi 64 puslapius. Iliustruotas. 
Platinamas asmeniškai.

Knyga atspausta saleziečių 
spaustuvėje, kur lietuviai turi 
savo skyrių. Lietuvių skyriui va
dovauja dailininkas Vincas 
Aleksandravičius, taip pat sale
zietis.

Kun. P. Urbaitis sveikina su 
šventėmis ir prašo prisidėti prie 
jo talkos platinti lietuviškas kny
gas. Chicagoje jis bus sustojęs: 
6800 So. Campbell Avė., Chi
cago, III. 60629, tel. 778-2126.

— “Pirmyn” choras kovo 13- 
14 stato operetę “Grafas Liuk
semburgas”. Spektakliai vyks 
Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj.

5. kad Švietimo Taryba susi
pažintų su Rūtos Penkiūnienės 
Washingtono mokyklai paruošta 
mokinių pergrupavimo progra
ma, vadinama grupine sistema;

6. kad aukštesniosiom mokyk
lom būtų paruošta nauja, labiau 
suglausta programa;

7. kad būtų prisiminti ir Ame
rikos rytai su lituanistinėmis 
mokyklomis, laukiančiomis di
desnio Švietimo Tarybos 
dėmesio.

LIETUVA 
PAŠTO 

ŽENKLUOSE
dau-Pasaulio didžiausias ir 

giausia informacijų suteikiąs 
apie pašto ženklus savaitraštis 
yra “Linns Stamp News”. Šis 
laikraštis išeina apie 90-100 pus-

- lapių.
1975 lapkričio 17 numeryje 

yra parašyta ir apie Lietuvą. 
Jame didelėmis, zraidėmis pa
rašyta “ . . .Lithuania quota- 
tions”. Čia rašoma, kad jie pri
stato trijų Baltijos kraštų—Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos—pašto 
ženklus. Tie kraštai dabar esą 
Sovietų Sąjungos dalis. Lietuva 
buvusi laisva tarp 1918 ir 1940 
ir yra išleidusi daugybę įvairių 
pašto ženklų. Kai kurie pašto 
ženklai yra paprasti, kai kurie 
primena alegoriškus reginius, 
žymius žmones, vietas ir pan. 
Jie esą didelės vertės.

Pašto ženklų rinkėjai vertina 
tuos ženklus, nes Lietuva ir kiti 
Baltijos kraštai nebegali išleisti 
daugiau pašto ženklų ir todėl 
jų ženklai nebepakartojami, kai 
tuo tarpu kitos valstybės leidžia 
visą laiką.

DAIL. ELENA URBAITYTĖ 
DALYVAUJA PARODOJE 

PARYŽIUJE
Dail. Elena Urbaitytė daly

vauja su savo tapybos darbais 
Paryžiaus parodoj. Paroda pava
dinta “American Painters in Pa
ris”. Ją rengia kultūros draugija, 
kuri nori susipažinti su amerikie
čių menu, finansuoja viena mi
nisterija, turizmo sekretoriatas, 
Paryžiaus miesto taryba ir k.

Ši paroda skirta pagerbti Ame
rikos nepriklausomybės 200 me
tų sukaktį, į ją sutelkta dabar
ties amerikiečių dailės pano
rama.

Paroda atidaryta gruodžio 15, 
tęsis iki sausio 15. Ji vyksta kon
vencijų pastate pačiame Pary
žiaus centre.

Dail. E. Urbaitytė dalyvauja ir 
New Yorke vienoje parodoje 
— Women Artists 1975. Paroda 
vyksta 136 W. 52nd St. Man- 
hattane.

VVATERBURY, CONN.
Waterbury, Conn., įsikūrė 11 

domininkonių vienuolių iš Viet
namo. Pasitraukė jos drauge su 
pabėgėliais ir Waterbury jas 
globoja dvi parapijos — Šv. Mar- 
garetos ir Šv. Juozapo lietuvių 
parapija. Jos yra apsigyvenusios 
Šv. Juozapo parapijos vienuoly
ne.

Vietname jos daugumoj buvo

|i/ visur/
— Veronika Štarkienė iš Phi

ladelphijos gruodžio 18 išskrido 
į Australiją. į Melboumą, kur gy
vena jos sesuo Kazlauskienė. 
Pas seserį ji išbus du mėnesius.

— Aloyzo Barono romaną 
“Mėnesieną” išleido latviai, pa
vadindami jį “Mana Sieva, mana 
Dels” (Mano žmona, mano sū
nus). Knygą vertė Janis Zarinš.

— Vasario 16 gimnazijoj Ka
lėdų atostogos prasidėjo gruo
džio 20, pamokos po atostogų 
prasidės sausio 12.

— Dail. Zitos Sodeikienės 
dailės darbų paroda Chicagoj, 
Čiurlionio galerijoj, Jaunimo 
Centre, įvyks sausio 16-25.

— Dail. Viktoro Petravičiaus 
meno darbų paroda Chicagoj, 
Jaunimo Centre, Čiurlionio 
galerijoj, įvyks vasario 13-22.

— Dail. A. Tamošaičio pa
gerbimas 70 m. amžiaus proga 
vyks kovo 13 Toronto Lie
tuvių namuose. Numatoma dai
lininko paroda ir banketas su 
programa. Organizaciniam ko
mitetui pirmininkauja Irena 
Meiklejohn.

— Vytautas Kamantas, Juozas 
Ardys ir Vaclovas Kleiza, V Lie
tuvių tautinių šokių šventės sve
čių globos komisijos nariai, po
sėdžiavo Bloomingtone ir pa
ruošė planus šventės garbės na
rių kvietimui. Be lietuvių, į 
šventę bus pakviesta daug gar
bės svečių iš diplomatinio kor
puso, miesto, valstijos ir JAV 
valdžios viršūnių.

— “Dainavos” ansamblio 30 
metų veiklos sukakčiai paminėti 
Chicagoj, Marijos aukštesnio
sios mokyklos salėj, statoma 
“Pamario pasaka”. Spektakliai 
vyks vasario 28-29.

— Australijos LB krašto val
dybos kultūros reikalų vadovės 
Danutės Levickienės iniciatyva 
melbourniečiai jau pradėjo ruoš
as 1976 pabaigoj čia įvyksian
čiom Lietuvių Dienom. Rengė
jų komiteto pirmininku išrinktas 
inž. Kęstutis Lynikas, Dainų 
švente rūpinsis L. Baltrūnas, 
pranešimais spaudoj — I. Alek
na, pamaldomis, literatūros ir 
muzikos vakaru — kun. Pr. 
Vaseris, sporto švente — Varpo 
klubas, tautinių šokių švente — 
V. Straukas, meno bei tautodai
lės paroda — V. Jokubauskienė.

— Lietuvių Fondo vajaus už
baigimo koncertas — banketas 
Detroit, Mich., įvyks kovo 27 
Kultūros Centre. Programą at
liks solistai Stasys Baras, Dana 
Stankaitytė, Jonas Vaznelis ir 
muz. Alvydas Vasaitis.

— Inž. Juozas Ardys dėsto 
Lietuvos geografiją Lemonto 
aukštesniojoj lituanistinėj mo
kykloj, Jis yra baigęs Universi
ty of Connecticut kaip elektros 
inžinierius su BSEE laipsniu, 
mokytojavo Hartfordo ir Phila
delphijos lituanistinėse mokyk
lose. Dabar eina atsakingas pa
reigas General Electric Co. 
Bloomingtono mieste, kuris yra 
110 mylių nuo Lemonto. Ne
žiūrint šio didelio atstumo, 
inž. J. Ardys važiuoja šeštadie
niais į Lemonto lituanistinę 
mokyklą, kurioj jis ir jo žmona 
Rėdą mokytojauja, o dukra 
Indrė lanko 8-tą skyrių. Dvi 
vyresnės dukros Rasa ir Rėdą 
jau yra baigusios Lemonto 
aukštesniąją lituanistinę mo
kyklą. Inž. Ardys yra veiklus 
bendruomenininkas ir JAV LB 
tarybos narys.

— Trijų solistų koncertas, ren
giamas Lietuvių Fondo vadovy
bės, įvyks 1976 sausio 18 Chi
cagoj, Marijos aukštesniosios 
mokyklos salėj. Koncertą atliks 
solistai D. Stankaitytė, St. Baras 
ir J. Vaznelis.

mokytojos. Čia dabar visos atsi- 
dėjusios mokosi anglų kalbos ir 
tikisi, kad ir čia galės mokyti 
vaikus.

Padėkos dienos savaitgalį jų 
nuotrauką įsidėjo Waterbury Re- 
publican ir aprašė, kad tai jų pir
moji Padėkos diena šiame kraš
te, kad jos esančios sujaudintos 
šio krašto svetingumu ir dėko
ja Dievui už visa gera, už drau
gystę ir už laisvę.
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SPORTAS
Krepšinis — laimėjimas lygoje

Gruodžio 18 New Yorko jau
niai krepšininkai pasiekė dar 
vieną laimėjimą, šį kartą prieš 
Resurection/Ascension ko
mandą, kuri yra viena iš stip
resniųjų CYO lygoje. Mūsiškiam 
žaidžiant be Šimkaus, padėtis 
atrodė liūdnoka, nes aukštesnio 
ūgio priešininkai ginčuose ir 
prie lentų geriau valdė ka
muolį. Ypač efektingai jie už
dengė Matulaitį ir Birutį. Pas
tarajam, dėl ankstyvų baudų žai
džiant tiktai dalį rungtynių, rei
kėjo kur kitur ieškoti pagelbos. 
Mūsų laimei, šį kartą gerai pasi
reiškė Naronis ir ypač Česnavi- 
čius. Kol priešininkas susigau
dę, kas čia darosi, Česnavičius 
sumedžiojo 12 taškų ir Naronis 
8. Puslaikis baigėsi 26:19 musu 
naudai. Po pertraukos kažkur 
prapuolė mūsiškių taiklumas, ir 
priešininkas pasivijo iki dviejų 
taškų skirtumo — 32:30. Pasku
tiniam ketvirty virė nuožmi ko
va, bet mūsiškiai išsilaikė gerai 
ir dar padidino skirtumą, rung
tynes laimėdami 46:41 pa
sekme. Žaidė: Birutis 2, Čes- 
navičius 18, Gvildys, Lora 2, 
Matulaitis 8 ir Naronis 16.

• Iki šiol mūsų St. Casimir var
do komanda yra išlošusi 5 ir pra- 
lošusi 2 rungtynes ir šios apy
linkės CYO lygos pirmenybių 
lentelėje iš dešimties komandų 
užima trečią vietą.

Sausio 4, sekmadienį, 4:15 
vai. po pietų mūsų komanda žais 
lygos rungtynes prieš Holy 
Ghild Jesus parapiją, kurioje yra 
prisiglaudusi ir Maironio vardo 

lietuviška mokykla.

Nesėkmė turnyre
Pereitą sekmadienį mūsų 

jaunių komanda išbandė jėgas 
kalėdiniam CYO turnyre Gate of 
Heaven parapijos salėje. Šioj sa
lėj mūsiškiai niekad neturėjo ge
ros sėkmės ir šį kartą suklupo 
pirmose rungtynėse prieš St. 
Helen iš Hovvard Beach koman
dą. Nedalyvaujant Matulaičiui, 
mūsiškiam trūko tvirto taško 
centre, bet ir kiti žaidėjai dau
gumoje sužaidė žemiau formos. 
Blogi metimai, blogos pasuotės, 
stoka kovos dvasios — viskas 
prisidėjo prie neužtarnautai 
sideliu skirtumu praloštų rung
tynių. Priešininkas laimėjo 
59:35 pasekme. Mūsiškiam dau
giausia krepšių pelnė Šimkus su 
18 taškų, paskui Naronis 7, Bi
rutis 4, Lora 4, Gvildys 2. Rung
tynėse taip pat žaidė Česnavi- 
čius ir Janušas.

Veda Kazys Merkis

PERKŪNIEČIŲ 
PADĖKA

Perkūno choras nuoširdžiai 
dėkoja visiem, atsilankiusiem į 
mūsų metinį koncertą. Tuo jūs 
parėmėte Perkūno vyrų pastan
gas .ir darbą.

Kad pasiruoštų koncertui, vy
rai praleido daug ketvirtadienio 
vakarų Kultūros Židinio rūsyje. 
Pasirodė, kad New Yorko bei 
apylinkių lietuvių visuomenė 
mūsų neapvylė, taip gausiai atsi
lankydama į koncertą.

, Nuoširdžiai dėkojame abiem 
solistam — Genei Antanaitytei 
Ugianskienei ir mūsų choro na
riui — mielajam Petrui Tutinui. 
Abiejų dainavimas visus žavėjo.

Perkūniečiai yra nepaprastai 
dėkingi Genei Ugianskienei, 
kuri parėmė mūsų menką iždą, 
neimdama jokio honoraro.

Dėkojame muzikui J. Stankū
nui, kuris chorą rėmė moraliai 
ir dar skyrė savo auką.

Skanūs užkandžiai, skoningai 
ir gražiai paruošti, buvo ponios 
Irenos Alksninienės nuopel
nas. Irena, priimkite mūsų nuo
širdų ačiū.

Irenai talkino ir pyragus paga
mino eilė perkūniečių žmo
nių: p. Ralienė su dukra, Mali
nauskienė, Daugirdienė, V. Kar- 
mazinienė, Rajeckienė, Ž Ju
rienė, Z. Vaškienė, Petraitienė, 
R. Česnavičienė, R. Razgaitie- 
nė, B. Labutienė. Šios ponios 
linksmavakario metu praleido 
daug laiko, pardavinėdamos 
savo’pačių pagamintus pyragus

Stalo tenisas
Gruodžio 18 LAK stalo teniso 

komandos turėjo draugiškas 
rungtynes prieš East N.Y. amatų 
mokyklos žaidėjus. Pirmoji ko
manda: T. Vainius, Paulius 
Gvildys ir D. Gvildytė lengvai 
laimėjo visus susitikimus 9:0 
pasekme. Antroji komanda lai
mėjo 8:1. G. Vebeliūnaitė laimė
jo 3, L. Naronytė irgi 3, o V. 
Kulpa iš trijų pralošė tik vieną 
susitikimą. Trečioji komanda 
laimėjo 3:2. Vienetuose A. Gu
daitis laimėjo 2, R. Vebeliū
naitė 1:1, o dvejete R. Vebeliū
naitė ir V. Lora pralošė. Iš šių 
pasekmių atrodo, kad mūsų stalo 
tenisininkam reikia ieškoti stip
resnių priešininkų. Alg. Š.

bei skanėstus. Perkūno valdyba 
jom nuoširdžiai dėkoja.

Už skanius pyragus nuoširdi 
padėka priklauso poniom: Vasi- 
kauskienei, Verbylienei, Aukšti- 
kalnienei, O. Ilgūnienei.

Dėkojame Marijai Bujokienei 
ir Elenai LioBienei, kurios par
davinėjo bili’ėTffi.

Ačiū P. Jurkui už dekoracijų 
pagaminimą ir J. Matulaitienei 
už simbolinę auką.

Dėkojame Ed. Liogiui, kuris 
taip sumaniai tvarkė scenos ap
švietimą.

Jūsų visų bendros jėgos, nuo
širdi talka ir mūsų dainos mus 
jungia į vieną Perkūno šeimą.

Dar kartą ačiū visiem!
Stasys Karmazinas, 
choro pirmininkas
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— Netekome Algio Makaičio. 
A a Aitris Makaitis. TAV ka
riuomenės kapitonas, teisių 
daktaras, advokatas, mokslus 
baigęs Harvardo universitete, 
nelauktai mirė šio mėnesio 11 
Georgia valstijoj, tesulaukęs 
30 metų amžiaus. Velionis buvo 
parvežtas į Norwood, MA, kur 
gyvena jo tėvai. Palaidotas Nor- 
wood kapinėse po gedulingų pa
maldų Norvvoodo lietuvių R. 
katalikų parapijos bažnyčioje 
gruodžio 16. Našlei Reginai 
Petrikonytei ir visai Makaičių 
šeimai bei giminėms gilią užuo
jautą reiškia ir drauge liūdi 
So. Bostono LPD šachmati
ninkai.

Velionis buvo nepaprastai ga
bus šachmatininkas. 1959, vos 
14-kos metų amžiaus, jau buvo į- 
keltas į Amerikos “A” klasės 
žaidikus su 1824 “ratingu”. Tai 
pirmas iš visų Bostono šach
matininkų sulaukęs tokio įverti
nimo ir tokiam amžiuje. Vėliau 
jis buvo įkeltas į ekspertų klasę. 
1960 A.M. laimėjo Bostono ir 
Massachusetts valstybės moks
leivių pirmenybes, o rudeniop 
Naujosios Anglijos “B” p-bes 
Hartforde, Conn. Per visą laiką 
žaidė So. Bostono LPD I šach
matų komandoj, pasiekdamas 
laimėjimų prieš žymiuosius 
Mass. ir Conn. meisterius. Kele
tą metų buvo I komandos kapi
tonas ir ilgus metus lietuvių klu
bo sekretorius. Kelerius metus 
buvo Bostono MET lygos pirmi
ninkas ir tos lygos varžybų 
direktorius, kuriose rungėsi arti 
30 Bostono komandų. Kelerius 
metus buvo So. Bostono LPD- 
jos vadovybėje.

— New Yorko teismas bu
vo atmetęs Bobby Fischerio $20 
milionų ieškinį prieš Darrachą 
ir knygų leidyklas už išleistą 
knygą “Fischeris prieš likusį pa
saulį”. Fischeris perkėlė tą bylą 
į Los Angeles teismą. Panašu, 
kad byla įgaus jėgą, nes atsako
vų bandymas atšaukti bylą buvo 
atmestas. Fischeris, keldamas 
bylą, pabrėžia, kad jis, draugau
damas su Darrachu jam išsipa
sakodavo savo pažiūras įvairiai^ 
klausimais, tačiau jis turįs raš
tišką užtikrinimą iš Darrachu, 
kad visa tai liks tarp juodviejų u- 
nebus keliama viešumon. 
“N.Y. Daily News” ironiškai pa
žymi, kad Fischeris, atsisakęs 
nuo dvikovos prieš Karpovą, sd- 
sitaupęs daug pajėgų ir energi
jos, kad sutriuškintų Darrachą.

— Erevane dabar vyksta Sov.

t

LEONARD SYLVIA
VVhaling Museum Super Shell

95 Union Street 
New Bedford, Mass. < (996-9369)^ 
We Specialize in Engine

Rebuilding

UŽEIKITE IR PAMATYKITE 
SCHRAGER’S 

Moderniausius baldus!
GERIAUSIA RŪŠIS 

ŽEMIAUSIOS KAINOS 
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

SCHRAGER’S
Salionų ir Miegamųjų Komplektai, Dinetės, Bufetai, 

Atverčiamos Sofos, Foteliai, Atlošiami Foteliai, taip pat 
Kilimai, Lempos, Matracai, Vieniški Baldai

SCHRAGER’S
336 East 86th St. (tarp 1 ir 2 Avės.),

New York City Tel.: TR 9-0400

4

Atidarą kasdien iki 8 vai. 
antrad. ir šeštad. iki 6 vai.

Mokėjimo sąlygos pagal pirkėjo pageidavimą

S-gos pirmenybės. Po 7 ratų į 
priešaky išėjo tarptautinis meis
teris Gulko su 5.5 (1) tš.; toliau 
eina didmeisteriai Petrosianas 
5 (1), Talis, Geleris ir kiti. 
Viso 16 dalyvių.

— Bostono tarpklubinėse 
mūsų vyrai laisvi iki vasario m. 
Rungtynės Lithuanian at Brock
ton paskirtos vasario 6.

1

«

TRAVEL SHOP
OFFICIAL AIRLINE TICKET AGENCY A 

COMPLETE PERSONALIZED TRAVEL SVCE. 
CRUISES GROUPS CHARTERS BUS & RAIL 

4822 CHURCH AVĖ (NR. UTICA AV) 284-2800

HELLO TRAVEL SERVICE INC.
IT’S HELLO TRAVEL 

EUROPE HAVVAli ROME LAS VEGAS ISRAEL 
MIAMI CARIBBEAN

LOCATION BENSONHURST CORNER W 11TH 
ACROSS FROM BAY PKVVAY & 71 ST.

10 AVENUE O 232-7100

SUNNYDALE HOME FOR ADULTS 
A LOVELY VACATION HOME

A beautiful Invltlng Home Away from Home for 
Senlor Cltizens. Recreatlon, private rooms 
available. 24 hour service. Nurse on duty. Special 
dieta. Weekly rate or monthly rates. German 

cooking. Licensed by N.Y. Statė
809 STUART AVĖ., MAMMARONECK, N.Y. 

DAYS: 914 OW 8-2824; EVS. 914 OW 8-9472

SINGLE? LIKĘ LOTS OF RIDING LOTS OF 
WINTER SPORTS!

Then come on up and join the fun for a great 
weekend or vacation. VVInter season starta 
Dec. 6th. Snowmoblllng, skatlng tabagganing, 
skeet shooting. Ski popular Hollday Mtn. nearby. 
Evening entertainment, Orchestra. Everythlng Incl 
in our reasonable rates. VVrlte ot call direct 
N.Y.C. Phone 212 695-1757 (Open all Year)

ARROWHEAD RANCH
PARKSVILLE, N.Y. (only 2 1/2 hrs. N.Y.C.)

BENSONHURST TRAVEL 
BUREAU INC.

CRUISES TOURS GROUPS HONEYMOONS 
PACKAGE DEALS ITALIAN LEGAL DOCUMENTS 

VICTOR A. CAMPANILE PROP. DE 1-4122 
6815 18TH AVĖ. (BET. 68 & 69TH ST.)

Bacarella General Contractor
CARPENTRY,ALLTYPES 

FINISHED Basement, Remodel 
Stores Etc. & Repairs 
Cement & Brick Work 

Reasonable Rates, LIC. No.
(212)539-2907

REDEEM THIS AD
TOVVARDS THE PURCHASE OF CONTACT 
LENSES INCLUDEING B&L SOFTLENS & EYE 
GLASSES AT SOUTH SHORE OPTICIANS INC. 
GREEN ACRES SHOPPING CTR. CALL (212) 
322-8402 (516) 528-8990 SPECIAL CONSIDERA- 

TION TO READERS OF THIS PAPER

CROVVN ROOFING INC.
REPAIRS, GUTTERS & LEADERS 

ROOFING,SIDING &TRIM LICENSE NO.731196
FREE ESTIMATES (212) 458-2225

COPA-RO BIRDAL GOVVNS
BRIDES MOTHERS OF THE BRIDES 

BRIDESMAIDS FORMALS OPEN SUNDAYS1-5 PM 
(212) DA 6-2730

73-24 A Metropolitan Avė. 
Middle Village

GIFT LINGERIE”

Gowns, Pajamas & Robes! 
Slacks! & Tops at Great 

Savings.

LEARN TO SWIM 
IN 1 VVEEK 

DESPITE FEAR
PARADISE SVVIMMING SCHOOL&SWIM CLUB
145 E. 23 ST. CALL FOR INFO. 212 OR 4-4110

“PHILCO OUTLET” 
79 Midland Avė., 

Garfield , N.J.
201 340-0356

BLUE FARE
165-01 NORTHERN BLVD., FLUSHING 

FL 3-2244 FREE PARKING COMPLETE DINNER 
MON. THRU SAT. 5-11 SUN. & HOLS. 1-10 
$4.95 TO $9.75 INCLUDING CHRISTMAS & 

NEW YEAR’S DAY
SHRIMP COCKTAIL ENTREE OF YOUR CHOICE 
STUFFED BAKED POTATO SALAD/BLUE FARE 
DRESSING HOMEMADE DESSERTS/COFFEE 

OPEN HOUSE — NEW YEAR’S EVE 
CATERING FOR PARTIES — ANY OCCASION

MR. C. LOPARDO 
CONTRACTOR

Inslde and Outslde Work 
Ouality VVorkmanship 

Call (212) 243-2817

BANDY BUILDERS INC. 
General Contractor 

FREE ESTIMATES
N.J. LIC. 20626 

CARPENTRY — MASONRY — TILING 
PAINTING

CALL 201 721-3078 
ASK FOR MR. ANDY

4
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Chickens Turkey sMOKEoHams
■2-3 lbs.

43 ib.
Limit Please

590 ib.
Whole 15-18 lbs. Avg? wt. 

Sujar Cuied 

1.29 ib.

NEVVCOMER VAN LINE
MOVING HAPPY NEVVCOMERS EVERYVVHERE 
VVITH TENDER LOVING CARE. UNIFORMED MEN 
CONGENIAL, PROFESSIONAL SERVICE AT 
REASONABLE RATES FREE HOME CONSULTA- 
TION FULLY INSURED AND LICENSED A 
COMPLETE MOVING SERVICE CALL N0W: 

939-6125 NY DOT NO. 112

ALLIED ROOFERS

SPECIALISTS IN FLAT ROOF, COMMERCIAL, 
RESIDENTIAL OR APARTMENT BUILDINGS, 
SKYLIGHTS INCLUDEDANDGUTTERSCLEANED 

CALL CL 9-3796 or 232-1420

DEXTER PARK
H PHARMACY B

Wm. Anastasi, B. S. “
77-01 JAMAICA AVEnUE 

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

WE DELIVER
TELEF. 296-4130

VERKADES’
VVHOLESALf OUTLET

262 Black Oak Ridge Rd.
Wayn. 694-0304 
Professionally Grown

POINSETTIAS & Z Af 
HANGING BASKETS

er Ouantity Diicount Order*
Taken Now

tom* In And Choose Your Own 
ASK ABOUT OUR HANGING 

BASKET KITS
Open Mon.-Fri. 9-3 Sat. 9-11:30 A.M.

FREE DELIVERY IN 
NEIGHBORHOOD 

849-8930

J. & J. FISH MARKET. 
INC.

CLAM BAR

EXPERT ROOF REPAIR
. Gutters & Leaders, Aluminum Trim

Roofing & Siding Call. 939-0636

I----------------------------------------------------------
| V.W. Engines Perfectly Rebuilt in my

Own Shop Engines Guaranteed 
Satlsfaction Guaranteed and the 

Price is Right Call 788-5910

JODY’S
FRAMES, PRINTS, JEWELRY & GIFTS 

SALE 20%-50% OFF!
‘ 35-14 BELL BLVD., BAYSIDE

(212) 225-9843
OPEN SUN. 10-4 PM

į NEEDLE POINTS AND INDIAN JEWELRY

I

WHEATLY HEIGHTS 
SERVICE CENTER

-i GGENERAL AUTO REPAIRS ROAD SERVICE 
į TIRES BATTERIES & ACCESSORIES STRAIGHT 
| PATH OLD COUNTRY ROAD WYANDANCH, N.Y.

TELE: (516) 643-9610 ASK FOR JOE

ANY LIGHT MOVING 
i All Areas. Reasonable!

Kl 3-4581

TENNIS CENTER
6 INDOOR COURTS FULLY AIR CONDITIONED 

■ RESERVED COURTS OPEN COURT HOURS
LESSONS LEAGUES PRO SHOP

485 LOCUST STREET LAKEVVOOD, N.J.
201 367-3600

SINGER OPERATORS
* EXPERIENCED ONLY — POCKET MAKERS, 

SLEEVE SETTERS, LINING SETTERS, AND 
GENERAL OPERATORS, STEADY VVORK, UNION 
SHOP. BENEFITS K O V A C S 171 VVILSON AVĖ. & 

DeKALB, BROOKLYN, N.Y. (3rd FLOOR)
EM 6-4240

LIFFY MOVERS
LICENSED & INSURED

- LOCAL AND LONG DISTANCE NO JOB TOO 
SMALL OR TOO LARGE FLAT & HOURLY

• RATES FREE ESTIMATES 24 HOUR SERVICE 
CALL 794-2795

ONE OF A KIND SAMPLES OF 
EXCLUSIVE 

BRIDAL GOVVNS!
By Appt Only 
(212) 751-3648

CORONA FUELOIL& ICE
OIL DELIVERY OIL BURNERS SERVICED ALSO 
WE BUY, SELL & SERVICE ICE VENDING 
MACHINES AS WELL AS ICE DELIVERY 478-5588 

SAL — 98-17 37TH AVENUE, CORONA 
(OPEN 7 DAYS) ,

YULETIDE GOODIES *EXQUISITE GINGER 
BREAD HOUSES’ DELICIOUS BUTTER 
STOLLEN & MUCH MORE. COME IN & SEE 

OUR XMAS SPECIALTIES.
RAMBACH’S 

PREAKNESS BAKE SHOP 
PREAKNESS SHOPPING CENTER 

HAMBURG TPKE. 201 694-3117 WAYNE

MAPLE LANES
OPEN 7 DAYS A VVEEK

COME BOWL DURING THE HOLIDAYS 
1570 60TH STREET BKLYN

- CALL DE 1-9000

GEORGE H. LUTZ, JR.
| Land Surveyor Sub Divisions
’ Title & Mortgage Surveys &
’ Topographic Surveys comer of Route

25-A & Brookhaven Drive Rocky Point, 
L.I. (516) 744-2055

MARIOS
AUTO INSPECTION SERVICE

MARIO DE SANTIS PROP. COMPLETE BRAKE 
REPAIRS FRONT END VVORK ELECTRICAL VVORK 

TUNE UPS OUR SPECIALTY AUTO REPAIRS 
SKILLED MECHANICS SHELL BAY ROAD 
MAYVILLE. OPP. EXIT OF STATĖ INSPECTORS
PHONE 609 465-5607 CAPEMAY COURT HOUSE

AUTHENTIC PAINTING
INTER.EXTER. PAPER HANGING FREE
ESTIMATE FULLY INSURED, N.Y.LIC. 692-973 

LOW RATES 24 HR. SERV. 847-1300

85-03 JAMAICA AVĖ.

VVOODHAVEN, N.Y. 11421

JI I v

POULTRY

BEEF
Knuckles — Boia— 1.09 Ib.
Shell Strips 1.49 Ib.
Chuck Pot Roast 1.09 Ib.
Stevv Beef 5 Ib. Min. 1.09 ib.
Bottom Round 1.09 Ib.
Beef Liver 39c Ib.
Chuck Grousd 79c Ib.
Top Sirloin Butt 1.29 Ib.

PORK
Bacon 3 one ib. pack 3.69
Loin of Pork 1.29 Ib.
Spare Ribs 30 1b. bo x 99c Ib.

COLDCUTS
Country Ki[r;hcn ggc |į, I
8eef Franki

Chicken VVings l ips 49c Ib
f.tcvving Chicken 29c Ib.
Chicken Legs 69c Ib.

MENTION THIS AP FOR DISCOUNT

FOOD PtiANS
HARMONY MEAT

3 Ib. Steak
3 Ib. Stew Beef $19.99
3 Ib. Chicken Legs
3 Ib. Chicken VVings Tips
3 Ib. Chop Meat
3 Ib. Spare Ribs Tins
3 Ib. Perk Chops
31b. Turkey Legs

FREE 2 Doz. Eggs

ROYAL DINNER
5 Ib. Stew Beef
5 Ib. Chop Meat
5 Itr. Pork Chops
5 Ib. Hot Dogs $29.99
5 Ib. Beef Liver
5 Ib. Chicken Legs
5 Ib. Chicken VVings

FREE 2 Doz. Eggs

Sale Starts Wed. Dec. 17 to Dec. 31
2295 12th Avė.

VVholesale Meat-Discount Center
Not Responsibl* foi Tvro<yanF>ic;»l Firo'rr '

TRUMPAI IR AIŠKIAI —
KUR LITAS GALI JUM PATARNAUTI?

Investuojant,
taupant, 
perkant ar parduodant namus, 
apdraudžiant, 
keliaujant,
visuose finansiniuose reikaluose.
KUR LITAS NEGALI JUM PADĖTI? 
Dar nebuvo tokio atsitikimo, bet vienok kreip
kitės, ir mes prisipažinsime, kur ne mūsų 
sritis.

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Str., Richmond Hill, N.Y. 11418 

(212) 441-6799

LITAS TRAVEL SERVICE
87-18 Lefferts Blvd.

Richmond Hill, New York 11418
Tel. (212) 846-1650
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Aldona Liūtienė iš Stamford, 
Conn. sveikina pažįstamus ir 
artimus bičiulius šv. Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga ir vietoj 
kortelių paskyrė auką spaudai 
paremti.

Liudas Špokas sveikina drau
gus ir pažįstamus Kalėdų ir 
Naujųjų Metų proga ir vietoj 
sveikinimo kortelių Darbinin
kui paskyrė 10 dol. auką.

Regina Kudžmienė, Linas ir 
Darius, sveikina savo draugus ir 
pažįstamus, linkėdami jiem 
Aukščiausiojo palaimos ir lai
mingų 1976 metų ir siunčia šia 
proga Darbininkui 10 dol. auką.

Marija ir Henrikas Gineičiai 
iš Dorchester, Mass., sveikina 
savo bičiulius ir artimuosius ir 
vietoj kalėdinių sveikinimo kor
telių Darbininkui siunčia 10 
dol. auką.

Arnoldas ir Elena Pristemikai 
linki linksmų šv. Kalėdų ir lai
mingų Naujųjų Metų visiem 
pranciškonam ir pažįstamiem. 
Ta proga aukoja Darbininkui ir 
Kultūros Židiniui — 30 dol.

Antanas ir Danutė Bobeliai 
sveikina savo gimines, draugus 
ir pažįstamus šv. Kalėdų proga ir 
linki visiem laimingų Naujųjų 
Metų. Ta proga vietoj kalėdinių 
atvirukų Kultūros Židiniui skiria 
25 dol. auką.

M. ir G. Erčiai iš Little 
Neck sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus švenčių 
proga ir linki laimingų N. 
Metų. Ta proga vietoj ka
lėdinių sveikinimo kortelių ski
ria auką Kultūros Židiniui.

Vytautas ir Kotryna Marijošiai 
iš West Hartford, Conn. savo bi
čiuliams linki linksmų švenčių 
ir laimingų Naujųjų Metų. Vie
toj sveikinimo kortelių skiria 
auką spaudai paremti.

Emilija ir dr. Balys Paliokai, 
iš Chicagos, III., prisimindami 
kilnią dr. Juozo Leimono asme
nybę, aukoja 25 dol. jo vardui 
dedikuotos posėdžių menės į- 
rengimui Kultūros Židinyje.

A.A.

PROF. PRANUI SKARDŽIUI

mirus, jo žmonai, vaikams ir anūkams reiškia gilią 
užuojautą

Brooklyno vyskupas 
Angelų Karalienės parapijoj

Gruodžio 14 buvo ypatingai 
graži šventė Angelų Karalienės 
parapijoj Brooklyne. Šią seniau
sią New Yorko lietuvių katalikų 
parapiją savo vizitų tą dieną pa
gerbė Brooklyno vyskupas Fran
cis Mugavero.

Parapijos kunigai ir parapie- 
čiai gražiai sutiko brangų svečią. 
Bažnyčia tą dieną žibėjo lyg dei
mančiukas. Net V. K. Jonyno 
įspūdingi vitražai įgijo naujo gy
vumo.

Sumą aukojo pats vyskupas 
Mugavero ir parapijos kunigai 
— klebonas Antanas Petrauskas 
ir vikaras Vytautas Pikturna.

Prieš evangeliją klebonas 
anglų ir lietuvių kalbomis pilnu
tėlei bažnyčiai pristatė vyskupą. 
Šis džiaugėsi būdamas lietuvių 
tarpe. Padėkojo už gražų parapi
jos bendradarbiavimą su vys
kupija. Ypač malonu pastebėti, 
kad vyskupo kalba buvo per
pinta žodžiu “meilė” ir Marijos 
vardu. Marijai dedikuotai para
pijai jis rado tinkamus žodžius.

Po trumpo, bet labai įspūdin
go žodžio, vyskupas atsiprašė 
žmones, kad ilgiau negalįs su 
jais kalbėtis. Nužengdamas nuo 
skaityklos, priėjo prie vaikučių, 
pripildžiusių pirmuosius bažny
čios suolus. Pakalbėjo su jais 
apie artėjančias Kalėdas ne kaip 
garsios diecezijos vyskupas, bet 
kaip . . .draugas. Tai buvo ypa
tingai gražus momentas. Didelį 
įspūdį taip pat paliko vienas iš 
seniausių parapiečių — Stasys

Ustjanauskų šeima iš Hartfor
do, Conn., sveikina gimines ir 
pažįstamus švenčių proga ir 
vietoj sveikinimo korteli auko
ja Kultūros Židiniui 10 dol.

Marija ir Vitalis Žukauskai 
sveikina šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga savo draugus ir pa
žįstamus, o Marija Žukauskienė 
sveikina LMK Federacijos New 
Yorko klubo nares. Ta proga jie 
skiria auką Darbininkui.

Petras ir Pranė Ąžuolai Kalė
dų ir Naujųjų Metų proga svei
kina Darbininko redakciją, ad
ministraciją ir visus skaitytojus.

A. ir C. Tyliai
K. Škirpa
Nina Svenson ir šeima 

Lukoševičius, kuris kaip tik tą 
dieną šventė savo 70-tą gimta
dienį, atnešdamas auką.

-o-
Visas mišias lydėjo įspūdin

gas Angelų Karalienės choras su 
savo gabiu dirigentu muz. Albi
nu Prižgintu, kuris tikrai negai
lėjo jėgų parinkti originaliai pro
gramai. Buvo giedama trimis 
kalbomis nuo žinomo Bacho 
iki mažiau žinomų Vianda ir 
Hassler bei lietuvių G. Šukio ir
K. Kavecko kūrinių.

Po mišių buvo užkandžiai ir

Kalėdų žvakė pas

New Yorko skautiškoji šeima 
turi gražų paprotį drauge atšvęs
ti kūčias, drauge sutikti Kalėdų 
švenčių džiaugsmą. Šiemet tos
N.Y. skautų kūčios buvo gruo
džio 20, šeštadienį, Kultūros 
Židiny. Prasidėjo 7 v.v. Prie 
papuoštų stalų, apkrautų kūčių 
valgiais, sėdėjo per 200 žmo
nių.

Visai programai vadovavo Ra
mutė Česnavičienė. Pradžioje 
Vida Jankauskienė padekla
mavo kun. P. Butkaus eilėraš
tį apie Kalėdas, paskui išėjo 
kokia 10 skautų ir po sakinį 
padeklamavo šv. Pranciškaus 
maldą apie taiką.

Tada, prigesinus šviesas, į sa
lę įnešta Kalėdų švenčių žvakė. 
Atnešė Daiva Vebeliūnaitė. Ji 
pasakė eilutes, o nuo žvakės bu
vo pridegtos kitos žvakės ir pa
skleistos visoje salėje. Kalėdų 
šviesa palietė visus stalus. Tėv. 
Paulius Baltakis, OFM, sukalbė
jo invokaciją, prasidėjo kūčių va
karienė paplotėlių laužymu, 
pasisveikinimu.

Pabaigoje bėl buvo programa. 
Skautai visada pasikviečia į savo 
kūčias tuos, kurie pirmą kartą 
Amerikoje švenčia Kalėdas. Šie
met tokia buvo Sibiro kankinė, 
invalidė Juofepienė. Jai įteikta 
skautų dovanėlė, ir ji susijaudi
nusi tarė žodelį visiem skautam 
ir visam jaunimui.

Gėlėm, dovanėlėm buvo atžy
mėti ir vyresnieji skautai, kiti iš 
pareigų pasitraukią. Scenoje

Ekskursija į Lietuvą ir Var
šuvą 1976 birželio 21 ir rug
sėjo 6. 15 dienų kiekviena. 
Informacijai kreiptis:
GINTARAS TOURS
MR. P. LASAUSKAS

' 11 VVellesley St.
! MAPLEWOOD, N.J. 07040 
j Tel. (212) 254-8779 (NYC) 
i (201) 761-5472 (namų)

------ ----------- ---------------------------------------------------------------------- 

vyskupo susitikimas su parapie- 
čiais. Visoj parapijos salėj pasi
pylė, kaip žirniai, seselės Ur- 
banos prižiūrimi vaikučiai. Para- 
piečiai dar ilgai šnekučiavosi su 
mielu svečiu.

Atėjo ir mano eilė sutikti 
vyskupą. Klebonas kun. A. Pet
rauskas pristatė mane kaip dir
bančią Pranciškonų spaustuvėj. 
“O, taip, aš žinau juos”, paten
kintas pasakė vyskupas, “jie yra 
Highland Boulevarde. Aš 
ten buvau”.

Žingsniuodama namo, pilna 
įspūdžių, galvojau sau: ar ne 
gerai turėti vyskupą, kuris mus 
visus taip gerai pažįsta?

Dalė Bulvičiūtė

skautus

buvo ir programa. Prieš sceną 
buvo papuošta skautų eglutė, 
o scenoje buvo snaigių šokis, 
žvėrelių pasirodymas, eilės. 
Buvo ir gyvasis paveikslas — 
Betliejus, palydėtas giesmėm.

-o-
Tokiam vakare dalyvauja 

skautai, skautės, jų tėveliai, 
skautų bičiuliai. Tai graži lietu
viška bendruomenė. Ta vyres
nioji bendruomenė, pasitel
kusi pačius skautus, po visos 
vakarienės sutvarkė salę ir pa
rengė ją kitos dienos programai.

Toks bendras darbas visada 
turi teigiamą prasmę, ugdo soli
darumą ir jungia visus į vieną 
šeimą, (p.j.)

APREIŠKIMO 
PARAPIJOS ŽINIOS

Bendros kūčios suruoštos 
gruodžio 21, sekmadienį. Pirma 
buvo pamaldos, kuriose dalyva
vo gana daug žmonių. Po pamal
dų Apreiškimo parapijos salėje 
buvo ir kūčios. Jas rengė LKM 
Sąjungos 29 kuopa, kuriai pirmi
ninkauja E. Kezienė. Svečių 
buvo r>pr 200.

Pradėta kalėdine giesme 
Šveikas, Jėzau, paplotėlių laužy
mu. Visi kūčių valgiai buvo gra
žiai ir skoningai paruošti. Val
gant protarpiais buvo giedama, 
parapijos chorui įsijungiant.

Pritaikytą programėlę atliko 
choristai: Danutė Striugaitė, 
Petras Sandanavičius, Nijolė 
Baltrulionienė. Vadovavo Sta
sys Vaškys. Trumpam montaže 
buvo prisiminti lietuviški ka
lėdiniai papročiai.

Pasveikino pirm. Eugenija 
Kezienė, kun. kleb. Pr. Rauga
las. Visa sumaniai pravedė mu
zikas Algirdas Kačanauskas. 
Choras specialiai sugiedojo kun. 
Lado Budrecko sukurtą Adven
to giesmę, pristatyti svečiai, kun. 
J. Čekavičius ir viešnia iš Pran
cūzijos Viktorija Paukštytė. Šiose 
bendrose kūčiose Marytė Sha-

LIETUVA 
TELEVIZIJOJE

Gruodžio 14, sekmadienį, 
9:15 buvo transliuojamos mi
šios per 7 TV kanalą Bostone ir 
per 8-tą iš New Hampshire. Šis 
kanalas transliavo ir Maino vals
tybei.

Mišių perdavimą organizavo 
Lietuvos vyčiai, mišias aukojo 
Šv. Petro lietuvių parapijos vi
karas Albinas Janiūnas. Jis pasa
kė įspūdingą pamokslą, kur pa
lietė visą Lietuvos istoriją, Ma
rijos garbinimą, dabartinę pa
dėtį Lietuvoje. Pamokslo me
tu buvo rodomi atitinkami pa
veikslai.

Pamokslas buvo giliai jaudi
nantis, parodęs lietuvių gilų ti
kėjimą ir kaip jie kovoja dėl sa
vo religinių įsitikinimų.

Mišių metu giedojo Brockto- 
no Šv. Kazimiero parapijos cho
ras, dirigavo kompozitorius Ju- 

lins buvo suorganizavusi bent 
kelis stalus savo svečiams.

Kun. Pranas Raugalas auka 
parėmė Laisvės Žiburio radijo 
kalėdinę programą, kurią girdė
jom gruodžio 21. Kalbėjo kun. 
V. Pikturna.

Marijona Mailienė mirė 
gruodžio 17, palaidota iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios 
gruodžio 22. Liko vyras Simonas 
ir du sūnūs: Alfredas ir Edvar
das su šeimomis. Į laidotuves 
buvo atvykusi velionės sesuo 
Viktorija Paukštytė iš Prancū
zijos.

Pritardami Jūsų tikram lietuviškam gerumui, padedant 
siuntiniais ir dovanomis savo artimiesiems, tam tikslui 
sukūrėme naują siuntinių —dovanų įstaigą VVoodhavene

“DOVANA”.
Kaip neseniai atvykę iš Lietuvos, mes suteiksime naudin
giausius patarimus, kurių dėka Jūsų siuntiniai Ir do
vanos pasidarys didesnės vertės. Siuntinius Iš
siunčiame tą pačią dieną su specialiais įpakavi
mais ir žemesnėmis kainomis. Siunčiame įvairaus dy
džio siuntinius (net ir vokuose — bandorolėmls). Siun
čiam certifikatus mašinomis ir įvairias dovanas.

DOVANA Corp.
80-14 Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

Darbo valandos — darbo dienomis nuo 12 iki 6 vai. šeštadie
niais nuo 10 vai. iki 5 vai., sekmadieniais nuo 12 iki 5 vai.

Savininkė Irena Velonskienė
Po 6 vai. vakaro namų tel. 296-5250

Negalintiems atvykti Į mūsų įstaigą, gavę čekį, sudarome 
pageidaujamų daiktų siuntinįr- - - - - - -- - -- - - -

BALTIC HOMELAND TOURS
TO

VILNIUS 5 NIGHTS

WARSAW 2 NIGHTS

Eight Departures--------------- Reserve Your Date
FEBRUARY 23rd $679.00
MARCH 22nd $679.00
APRIL 12th $735.00
MAY 17th $779.00
SEPTEMBER 20th $779.00
OCTOBER 25th $745.00
NOVEMBER 15th $679.00
DECEMBER 13th $679.00
Program Includes:
Transatlantic flights via KLM and Aeroflot within USSR
All rail transportation to and from Warsaw and Vilnius

* Ali transferš to and 'riyn airports and railroad stations, plūs
'Sic* dggage andling

First-class accommodations with private bath, based on 
double occupancy

i Three meals per day in Vilnius (breakfast and dinner in 
Warsaw)

* Sightseeing tours in both cities
j English speaking guides throughout

For Reservations Contact:

PAT KELTNER or LARRY GEMMELL
PHONE: 212 943-6995

AT
FIGARO TRAVEL INC.

17 BATTERY PLACE
NEW YORK, N.Y. 10004

Deposit of $ 100.00 will hold your reservation until 30 days
before departure

liūs Gaidelis. Moterys buvo 
pasipuošusios tautiniais drabu
žiais. (Sis choras pakviestas gie
doti, kai šioje koplyčioje mišias 
laikys pats Bostono kardinolas.)

Padėka priklauso Lietuvos vy
čiam ir kun. Albinui Janiūnui 
už tokį puikų suorganizavimą 
ir tokios puikios progos panau
dojimą lietuviškam reikalui. 
(P.Z.)

ČIURLIONIS KULTŪROS 
KLUBE

LB Kultūros Klubas užbaigė 
savo metus Čiurlionio minėji
mu. Tai buvo gruodžio 12 Tarp
tautinio Instituto patalpose. Pa
prastai klubas savo renginius da
ro šeštadienį, dabar buvo penk
tadienį, nes kitą dieną moterų 
klubas rengė savo ypatingą pro
gramą.

Susirinkimą pradėjo Dirm. 
Ramūnas Kondratas. Apie Čiur
lionio asmenį ir jo giminę kal
bėjo Elena Vasyliūnienė. Ji su
pažindino ir su Čiurlionio kvar
tetu, kurį į viešumą yra išnešęs 
Izidorius Vasyliūnas. Jis Kaune 
jį surado archyve ir nusirašė, 
net vieną jo dalį papildė.

Kvartetas buvo atliktas tą va
karą. Kvartetą sudarė: Izidorius 
Vasyliūnas — 1-mas smuikas 
Linda Nicholas—II-ras smuikas, 
prof. Alfred Maleson (M.I.T. 
fizikos profesorius)—altas ir 
Hubert Willke — violončelė.

Sis Čiurlionio kvartetas pirmą 
kartą buvo sugrotas Kennebunk- 
porte, paskui Čiurlionio aka
demijoje New Yorke. Čia jis bu
vo atliktas trečią kartą.

Vakaras baigtas tradicine kava 
ir pašnekesiu.

N. Y, SKAUTAMS REMTI KOMITETAS
KVIEČIA PRALEISTI 1976 VELYKŲ ATOSTOGAS

A.A. 
STANISLOVUI BAČAUSKUI

okupuotoje Lietuvoje mirus, broliui Kazimierui Ba- 
čauskui ir jo žmonai Onai, gyvenantiems VVoodhavene, 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Neto Yorko Simo Kudirkos šaulių kuopa

WALT DISNEY
WORLD FLORIDOJE
NUO BALANDŽIO 19 IKI 23 DIENOS

Netekus brangaus tėvelio
A.A.

Kazimiero Vyganto, 
reiškiame gilią užuojautą dr. Vytautui Vygan
tui su šeima ir kartu liūdime

Aleksandra ir Julius Maldučiai

DR. ZENONUI PRŪSUI,

jo motinai Lietuvoje mirus, reiškiame gilią užuojautą ir 
kartu liūdime

Lionė ir Edvardas Piliai

Į kelionės kainą įsiskaitė:
1. Kelionė lėktuvu, Solage viešbutyje nakvynė ir asmenų bei bagažo 

pervežimas iš aerodromo į viešbutį ir atgal.
2. Dvi dienos Walt Disney World parke, įskaitant 16-kos paviljonų lankymą.
3. Viena diena Cypress Gardens, įskaitant kelionę Ir įėjimo mokestį.
4. Viena diena Cape Kennedy Space Center, įskaitant kelionę ir 

įėjimo mokestį.
5. Visi taksai ir patarnavimo mokesčiai (tips)

KAMBARYS DVIEM PO 234.50 ASM.

KAMBARYS VIENAM 274.50 ASM.

VAIKAI IKI 12 METŲ po 169.50 ASM.

REZERVUOKITE VIETAS. SIŲSDAMI 25 DOL. KIEKVIENAM 
ASMENIUI. ČEKIS RAŠOMAS:

LITHUANIAN SCOUTS ASS’N., INC.

ADRESAS: VYTAUTAS KULPA
84-01 101 St.
Richmond Hill, N.Y. 11418

Sekantis 100 dol. mokestis siunčiamas iki 1976 sausio 19 
dienos. Paskutinis kelionės mokestis turi būti gautas ne vėliau 
1976 kovo 10.

(Kelionės atsisakymai priimami iki šešių savaičių prieš išvykimą 
be pabaudos)

,W.
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Tėv. Kornelijus Bučmys, 
OFM, Darbininko redaktorius- 
moderatorius, išvyko į jaunimo 
kongresą, kuris prasidėjo Bue
nos Aires, Argentinoje. Į New 
Yorką grįžta sausio 10.

Kat. Moterų Sąjungos 24 kuo
pa gruodžio 28 švenčia savo me
tinę šventę tokia tvarka: 11 vai. 
mišios, komunijai Angelų Kara
lienės parapijos bažnyčioje. Po 
mišių parapijos salėje vaišės 
ir trumpas metinis susirinkimas. 
Visos narės kviečiamos šventė
je dalyvauti.

Marytė Šandanavičiūtė, kuri 
dabar mokytojauja Kalifornijoje, 
Kalėdų šventėm atvyko pas savo 
mamytę ir brolį Petrą Sandana- 
vičius.

N.Y. lietuviu filatelistu 
draugija išleido savo biuletenio 
gruodžio mėn. numerį. Pateikia
ma gana daug žinių iš draugijos 
narių veiklos, iš kitų filatelistų 
draugijų, aprašomi Lietuvos 
pašto ženklai, atskirų miestų, 
ženklai, rašoma net apie Čiurlio
nį. Biuletenį redaguoja Walter 
E. Norton, Nevv Yorke redakto
riaus pavaduotojas yra Kazimie
ras Matuzas. Per metus išeina 
keturi numeriai. Leidžiamas 
anglų kalba.

DISKUSIJOS APIE LIETUVĄ
Sausio 10, šeštadienį, 7:30 

v.v. Kultūros Židinyje Batuno 
lietuvių sekcija rengia viešą pa
sikalbėjimą — diskusijas apie 
dabartį Lietuvoje ir jos ateitį. 
Diskusijose dalyvauja Simas Ku
dirka ir Vaclovas Sevrukas, abu 
neseniai atvykę iš Lietuvos. Abu 
jie pažino Amerikos lietuvių 
veiklą, tai bus įdomu išgirsti, 
kaip jie vertina mūsų kovos 
veiklą ir kaip žiūri į ateitį. 
Bus atsakomi klausimai ir iš 
publikos. Vakaro moderato
riumi bus Batuno vykdoma
sis pirmininkas Kęstutis K. Mik- 
las. Po programos vaišės.

Visi kviečiami. G. Matonienės

Dalis Nevv Jersey skautų-čių kalėdinių eglučių parodoje
BSA centre, North Brunsvvick, N.J. Nuotr. G. Matonienės

Domininkas Klinga, anksčiau 
gyvenęs Brooklyne, dabar gv- 
venąs St. Petersburge, Fla., ser
ga ir paguldytas ligoninėje. Jam 
padaryta operacija ir amputuota 
viena koja.

Evangelikų kalėdinės pa
maldos bus gruodžio 28, sekma
dienį, 2 v. v. popiet įprastinėje 
vietoje. Po pamaldų parapijos 
salėje kavutė ir dovanų padali
nimas mažiesiems. Maloniai 
kviečiami visi atsilankyti.

Kazimieras Klastauskas, žur
nalistas, jau kuris laikas sunkiai 
serga ir negali vaikščioti. Po 
švenčių bus paguldytas ligoni
nėje ir bus operuojamas.

Į Perkūno chorą įstojo naujas 
choristas Albinas Žvinys iš 
Great Necko. Įvyko pasikeitimo 
ir choro valdyboje. Pasitraukė 
Algis Česnavičius, o į jo vietą 
įėjo Jonas Šileikis.

UBA-BATUNo raštinės vedė
ju yra latvis Gatis Mastinš. Raš
tinė dirba nuo 10 iki 5 v. po- 
niet. įstaigos adresas — 2789 
Schurz Avė., Bronx, N.Y. 10465. 
Tel. (212) 828-2237.

Skautė Regina Brazinskaitė 
iš N.J. puošia lietuvišką eg
lutę Amerikos skautų centre 
North Brunswick, N.J. Nuotr.

341 HIGHLAND BLVD.
BROOKLYN, N.Y. 11207

«

827-1.352
827-1351
827-1350
235-5962
827-9645

IŠVYKO Į JAUNIMO 
KONGRESĄ

Gruodžio 18, ketvirtadienio 
vakarą, iš Nevv Yorko į Jauni
mo kongresą išvyko šie žmonės: 
Rimas Gedeika, Ona Matulaity
tė, Marija Matulaitytė, Angelika 
Menčiūnaitė, Angelą Mincevi- 
čienė, Birutė ir Vytautas Radzi- 
vanai, Šarūnas Zikaras, Antanas 
Ry gelis, Nastutė Umbrazaitė, 
Tėv. Kornelijus Bučmys, OFM, 
Snieguolė Liaukutė, Juozas ir 
Leonija Giedraičiai.

Į Nevv Yorką buvo atskridę 
ir iš kitų miestų, iš Ohio, Ka
nados, Conn. Viso išskrido 37. 
IŠ Nevv Yorko buvo 14. Grupei 
vadovavo Birutė ir Vytautas 
Radzivanai.

Baltų Studijų Puoselėjimo 
Sąjunga atspausdino rekla
minius lapelius, kurie sausio 15 
bus siuntinėjami lietuviams, lat
viams, estams. Bus prašoma 
aukų 5-tai konferencijai. Ta 
studijų konferencija bus gegu
žės 20-23 Columbus universite
te. Laukiama, kad suvažiuos iš 
viso laisvojo pasaulio jaunieji 
baltiečiai profesoriai, ir konfe
rencija bus didelė. Planuojama 
surengti konferencijos banke
tą armėnų salėje.

Liet. Fronto Bičiulių Nevv 
Yorko sambūrio susirinkimas 
buvo gruodžio 14, sekmadienį, 
4 v. popiet posėdžių menėje,
K. Židiny. Pirmininkavo Tėv. B. 
Mikalauskas, OFM, sekreto
riavo Fil. Ignaitienė. Ig. Kaz
lauskas padarė pranešimą apie 
Maceinos straipsnį — Mūsų 
išeivijos uždaviniai. Buvo valdy
bos rinkimai. Ilgai sambūriui 
pirmininkavęs dr. Bronius Ra- 
dzivanas dabar daugiau nekandi
datavo į valdybą. Į naują valdy
bą išrinkta: pirm. Antanas Saba
lis, vicepirmininkas Tėv. 
Barnabas Mikalauskas, 
OFM, sekret. Aloyzas Balsys, 
iždininkė Janina Gerdvilienė, 
narys specialiem reikalam — 
Filomena Ignaitienė. Susirinki
mo pradžioje buvo parodyti fil
mai iš kelionės į Romą. Juos ro
dė Alfonsas Jankauskas, Geno
vaitė Jankauskienė, Teresė J 
kelaitienė.

Tarptautinė 
eglučių paroda

Plačiai žinomam Amerikos 
skautų centre — Johnston isto
riniame muziejuje, North Bruns- 
wick, N.J.,vyksta kalėdinių eg
lučių paroda. Muziejaus centre 
stovi gražiai išpuoštos trylikos 
tautų eglaitės, kurių aukštis yra 
8 pėdos. Tarp tų eglaičių žėri ir 
lietuviška eglaitė, papuošta 
šiaudinukais. Ją papuošė Nev 
Jersey skautai, skautės.

Paroda atidaryta gruodžio 6. 
Atidarymą plačiai aprašė ameri 
kiečių laikraščiai ir įsidėjo nuo
traukas.

Atidarymo proga kiekviena 
tautybė atliko 15 minučių kalė 
dinių giesmių programą.

Muziejus yra gausiai lanko
mas amerikiečių visuomenės. 
Uždaryta pirmadieniais. Už
daroma sausio 3. G.M.

Vaikų darželis — Gintarėliai savo kalėdinės eglutės metu su Kalėdų seniu. Jų programa buvo 
gruodžio 16 Kultūros Židinyje. Vaikų darželis K. Židinyje veikia kiekvieną ketvirtadienį. 
Nuotr. L. Tamošaičio

Maironio mokykla su giesmėm pasitiko Kalėdas

Maironio lituanistinė mokykla 
Kalėdų šventes pradėjo šešta
dienį, gruodžio 20. Klasėse jau
tėsi švenčių nuotaika, mokiniai 
keitėsi dovanomis, o į vaikų 
darželį mažųjų džiaugsmui atė
jo Kalėdų senelis, pirma per 
radiją pranešęs apie savo kelio
nę.

Gruodžio 21, sekmadienį, 12 
vai. mokykla susirinko į Kultū
ros Židinį Kalėdų švenčių prog
ramai. Pirma buvo mišios, kurias 
aukojo Tėv. Paulius Baltakis, 
OFM, pasakydamas taip pat gra
žų pamokslą jaunimui.

Po mišių tuoj pradėta ir Ka
lėdų švenčių programa. 0 
jos atlikimą buvo įjungti be
veik visi mokiniai. Atidarymo 
žodį tarė mokyklos vedėja Da
nutė Bobelienė. Ji pristatė p'ro-

Vacys Butkys, Iš Great Necko,
L.I., Kalėdų šventėm išvyko pas 
savo draugus į Chicagą. Grįžta 
po Trijų Karalių.

“Į Laisvę” žurnalo naujas 
numeris, suredaguotas Los An
geles bičiulių, skirtas prof. Juo
zui Brazaičiui jo vienerių metų 
mirties sukakčiai atžymėti, jau 
pradėtas laužyti. Numeris bus 
didesnis už praeitą numerį. Visi 
spaudos darbai bus baigti sausio 
pirmoje pusėje.

Liet. Katalikų Mokslo Akade
mijos metinis narių susirinki
mas, turėjęs įvykti gruodžio 21 
Kultūros Židinyje, buvo at
šauktas, nes į jį negalėjo atvyk
ti iš Putnamo svarbūs du Aka
demijos nariai. Tą dieną Putna- 
me smarkiai pasnigo.

Gintarėliai, vaikų darželis, 
savo kalėdinę eglutę turėjo 
gruodžio 16 Kultūros Židinyje. 
Buvo vaikų žaidimai, Kalėdų se
nelis, uždegta kalėdinė eglutė.

Vaižganto Kultūros Klubo se
minaras buvo susirinkęs gruo
džio 9 Kultūros Židinyje. Eglė 
Juodvalkytė padarė pranešimą 
apie Justino Marcinkevičiaus 
dramą “Katedrą”. Kitas semina
ras renkasi sausio 13. 

gramai vadovauti jauniausią mo
kyklos mokytoją Danutę Norvi- 
laitę.-.
* Vaikų atliktoje programoje 
buvo vaidinimėliai, vaizdeliai, 
eilėraščiai, dainos bei giesmės. 
Čia keitėsi skyriai, mažieji ir di
dieji. Pradžioje buvo vaidinimė
lis — Kūčios Lietuvoje. Čia bu
vo eglutė, papasakota apie Ka
lėdų papročius. (Atliko V-tas 
skyrius).

Prie vaidinimų — pasirodymų 
priskirtinas ir II skyriaus vaiz

delis Kalėdos. Išėjo .mokiniai, 
nešdami po raidę — KALĖDOS, 
žvaigždutes, papuošalus. Ir visi 
pasakė po eilėraštuką, ką tai 
reiškia.

Šoko 4 ir 5 skyrius Aguonė
lę ir drauge dainavo. Šoko ir ki
ti. Deklamacijų buvo įdėta į 
tarpelius. III skyrius padekla
mavo Rudenėlio skundas, dekla
mavo ir vaikų darželis, pagelbi- 
nė klasė.

Giesmės ir dainos
Pirmą kartą čia plačiu mastu 

pritaikytos dainelės ir giesmės, 
pritaikytos, nes atsirado uoli 
mokytoja muzikė Nijolė Ulė- 
nienė. Ji turi kantrybės ir mei
lės vaikams, tai ir sutraukė dai
nai mažiausius ir jaunuosius 
mokinukus.

Giesmių bei dainų programė
lė čia buvo papuošalas, švenčių 
vainikas. Scenoje buvo pilnas 
jaunųjų choras. (Kaio mokvtoia 
paaiškino, dėl slidžių užsni- 
gusių kelių chorui trūko ma
žiausiai 25 narių!)

Vaikų choras padainavo dvi 
naujas kompozicijas, kurias su
kūrė mokvtoia Nijolė Ulėnienė. 
Tai buvo — Be manęs neuž- 
gimk (žodžiai kun. St. Ylos), 
Kalėdinė lopuinė (žodžiai kun. 
St. Ylos). Tos abi dainos, su
komponuotos N. Ulėnienės, 
buvo atliktos pirmą kartą.

Toliau buvo Kalėdų sapnas 
(žodžiai I. Banaitienės, muzika 
F. Strolios).

Pabaigai mokytoja pritaikė 
vaikam žinomas amerikiečių ka

lėdines giesmes: Mes girdėjom 
angelus. Užbaigė — Varpeliai. 
O čia tai buvo mažiesiem 
džiaugsmo, nes, refreną karto
dami, skambino varpeliais.

Fleitom giesmes palydėjo Rū
ta ir Rasa Bobelytės (pusse
serės). -

Pabaigoje vedėja D. Bobelie
nė visiem padėkojo, o tėvų ko
miteto pirmininkas V. Sidas pa
kvietė pasilikti ir pasivaišinti. 
Tėvų komitetas buvo suorgani
zavęs gražias vaišes visiem, vai
kam ir tėvam.

-o-
Vaikų programos yra visada 

mielos ir įdomios, nes įdomūs 
vaikai, jų pastangos pasireikšti. 
Ir ši kalėdinė programa buvo 
labai šventiška, pritaikyta vai

kams ir jų džiaugsmui, lietuviš
ka ir drauge religinė.

Daug įvairumo ir džiaugsmo 
suteikė jaunųjų chorelis. Ir tai 
Nijolės Ulėnienės darbas. O 
kad ji sukurtų mūsų jaunimo 
chorą!

Šiose vaikų Kalėdose dalyva
vo Maironio mokyklą, moky
tojai, mokinių tėvai ir šeimų gi
minės, artimieji. Viso apie 250- 
300. Tai graži bendruomenė, 
kur pilna jaurnyų. (p.j.)

Išnuomojamas gražus butas 
iš 5 kambarių Woodhavene ne
toli parko. Teirautis tel. VI 6- 
1813.

Ridgevvoode išnuomojamas 
gražus butas iš 4 kambarių. 
Teirautis tel. EV 6-7661. Ga
lima apžiūrėti butą 1267 Wil- 
loughby Avė. pas Mrs. VVeber.

Ridgevvoode išnuomojamas 
2 kambarių butas su baldais už 
labai prieinamą kainą, prie gero 
susisiekimo. Tel. 497-5748.

Brooklyne ieškoma moteris 
prižiūrėti 15 mėnesių vaikutį 
penkias dienas savaitėj nuo 7:30 
vai. ryto iki 3:30 vai. Pa - 
geidaujama vidutinio amžiaus 
moteris, bent šiek tiek mokanti 
angliškai. Geras atlyginimas. 
Tel. 693-4774.

Pirmą kartą New Yorke! Įdomios diskusijos! 
Sausio 10, šeštadienį, 7 v.v.

Kultūros Židinio patalpose 

rengiamas 

Viešas apklausinėjimas bei diskusijos 

tarp 5 ’ 

SIMO KUDIRKOS ir VACLOVO SEVRUKO 

Lietuvos politiniais klausimais

Bus atsakoma ir į klausimus iš publikos

Moderatorius — UBA-BATUNo vykd. pirmininkas

Kęstutis K. Miklas

Vakaro pabaigoje bus vaišės

Įeinant aukojama

Rengia
BATUNo Lietuvių Sekcija

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS NEVY YORKO APYGARDOS VALDYBA
MALONIAI KVIEČIA VISUS NEVY YORKO IR APYLINKĖS LIETUVIUS Į

1976 NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMO 
BALIŲ

kuris įvyks Lietuvių Kultūros Židinyje,
361 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 
Baliaus pradžia gruodžio 31 d., trečiadienį, 9 vai. vak.

Karšta vakarienė 10 vai. vak., šalti užkandžiai visą laiką. 
Stipresni gėrimai ir šampanas ant stalo.

v Šešių asmenų Chernenko orkestras. Solistas J. Nakas.

Vietos prie stalų 10 asmenų užsakomos nevėliau kaip iki gruodžio 27 pas:

V. Padvarietį (visą dieną) -87-40,127th St. Richmond Hill, N.Y. 11418, tel. 847-5619 
A. Radzivanienę(visą dieną) -84-16,110th St. Richmond Hill, N.Y. 11418, Tel. 441-9720 
J. Andriušį — Haven Realty — 87-09 Jamaica Avė., VVoodhaven, N.Y. tel. 847-4477 ir 
A.VakselĮ—vakarais(6-7:30) — 84-20,112th St. Richmond Hill, N.Y. 11418, tel. 846-3246.

f*
Automobiliai, tvarkdariam prižiūrint, pastatomi Lietuvių Kultūros Židinio kieme nemokamai. 

Įėjimo auka asmeniui — $20.—, nuperkant 10 asmenų stalą iš karto, stalo kaina $190.- 
' Jaunimas iki 18 metų amžiaus, tėvų globoje — $10.- asmeniui. Susidarius nemažiau, kaip 
80 jaunimo, bus paruošta apatinė salė jaunimui su pertransliuojama orkestro muzika.

Čekius rašyti: LITHUANIAN COMMUNITY VARDU.
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