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KARĄ NUTRAUKUS INDOSTANE
Indija laukia derybų, Pakistanas dar neturi vyriausybės

Rawalpindi. — R. Pakistane, 
dabar vadinamoj Bangladesh, te
bevyksta sąskaitų suvedinėji
mas tarp laimėtojų ir pralai
mėjusių — vyksta pralaimėju
sių skerdimas. Tai neteikia 
daug garbės tiem, kurie nori 
kurti naują valstybę ir laukia 
pagalbos iš pasaulio, kad juos 
nuo bado-išgelbėtų.

Pačiam Pakistane, buv. vaka
rinėj jo daly, nuverstas tos 
garbės užsipelnęs prez. genero
las Yahya Khan, pašalinta iš 
pareigų eilė aukšto rango kari
ninkų, kurie -nepajėgė nė vals
tybės tvarkyti, nė karo vesti. 
Gyventojai reikalauja visus per
duoti karo teismui už tėvy
nės išniekinimą.

Nauju krašto vadovu-prezi- 
dentu prisaikdintas civilis, di
džiausios politinės partijos va
das Zulfikar Bhutto, kurs bū
damas užs. reik, ministeriu 
1963-1966 suvedė Pakistaną į 
draugystę su kom. Kinija. Ir tai 
buvo pagrindinė priežastis In
dijai pradėti nebepasitikėti 
Pakistanu, nes atsirado įtarimas, 
kad Pakistanas su Kinijos pa
galba planuoja pasiimti visą 
Kašmirą, o gal ir dar daugiau. 
Aiškiau sakant, Bhutto galima 
laikyti viena iš dabar Pakistaną 
ištikusios nelaimės priežasčių. 
Už tą savo politiką jis buvo ta
da iš vyriausybės pašalintas.

Karo stovis Pakistane dar ne
panaikintas, nors Bhutto per
ėmė pareigas su pažadu su
grąžinti demokratinę tvarką. Vy-

Vilniuje šiuo metu yra gat
vių, skersgatvių ir prospektų: 
211 km asfaltuotų, 231 km grįs
tų, 27 km žvyruotų ir 193 km 
natūralaus grunto kelių. (E)

— Krašto apsaugos biudžetą 
su 70.5 bil. dolerių išlaidų kon
gresas baigė svarstyti ir patvir
tino, tik 3 bil. dol. tenubraukęs

Demokratai mano 
atstovų praradę

New Yorko valstijos seimelis 
yra sukviestas posėdžio į ne
paprastą sesiją pertvarkyti rin
kiminių apygardų-apylinkių ri
bas ir surasti naujų pajamų di
deliam valstijos biudžeto defici
tui padengti.

Pirmasis darbas jau atliktas. 
Demokratai rado, kad vedant 
naujas rinkiminių apylinkių ri
bas į jų ikšiol atstovautas apy
linkes pateko daug už respubli
konus balsuojančių gyventojų, 
todėl jie tikisi kongrese ir vals
tijos seimely prarasti po kelias 
vietas.

Pakeitimai
pajamų 
mokesčiuose

Kongreso priimti nauji pakei
timai pajamų mokesčių įsta
tyme liečia asmenis ir kolekty
vus. Mūsų skaitytojams rūpi 
daugiau asmeniniai pajamų mo
kesčiai, todėl trumpai ir infor- 
muojam.

Žinotina, kad jie kiek suma
žinti, žymiau sumažinti mažų pa
jamų mokėtojams. Asmeniniai 
pajamų mokesčiai jau pradeda 
mažėti šių metų mokesčius 
mokant, nes neapmokestinama 
suma, ikšiol buvusi 650 dol., 
šiais metais pakils iki 675 dol., 
kitais metais iki 750 dol. Mažas 

riausybė dar nesudaryta, todėl 
Indija, kuri nori pradėti dery
bas visiems reikalams sutvarky
ti, dar neturi su kuo kalbėtis. 
Bet ji nori pasitarimų ir gerų 
santykių atstatymo, žada savo 
reikalavimus sumažinti kiek tik 
galima, jeigu Bhutto atsisakys 
savo ikšiolinės Indijai nedrau
giškos politikos.

Bhutto ikšiol ne tik vyriau
sybės nesudarė, bet savo pa
reiškimais daro priešingai, ne
gu Indijai priimtina. Jis vis dar 
tebekalba, kad R. Pakistanas te

— Vietnamo parlamentui galu
tinai susiorganizavus po rinki
mų, tik 33 nariai atsirado vy
riausybei priešingoje grupėje. 
Parlamente yra 159 nariai, tai
gi vyriausybė turės stiprią 
paramą.

— Apollo 16 skridimą Mėnu
lio numatyta pradėti kovo 17. 
Raketa erdvėlaiviui į erdves iš
vesti jau atvežta į Cape Ken
nedy patikrinimui.

Gotikinio stiliaus statybos perlas, Šv. Onos bažnyčia Vil
niuje, pirmuoju žiemos šerkšnu pasipuošusi.

pajamas turintiems lengvato 
bus žymiai didesnės. Sakys i nr 
kas turėjo asmeninių pajam, 
pernai ne daugiau kaip 3,00 
dol., mokesčių mokėjo 302 dol 
bet 1971 m. mokės tik 189 dol 
1972 m. tik 138 dol.

Dirbančios šeimos su mažai 
vaikais ir globos reikalingais se 
nesniais ar ligotais asmenimi 
gaus atskaitymus už jų priežiC 
ros išlaidas. Dydis priklausy 
nuo uždarbio ir tokios globė 
reikalingų asmenų skaičiaus.

Automobilius perkantieji ne 
bemokės 7 % specialaus mokes 
čio, kas sudaro žymią sutaup 
mašiną perkant.

Įstatymas numato 1,000 do*, 
pabaudą arba iki metų kalėji
mo tiems apmokamiems mokes
čių dokumentų užpildytojams, 
kurie kam nors svetimam išple
pės savo klijento sudarytame 
dokumente esančias žinias.

bėra neatskiriama Pakistano 
dalis, kuri bus susigrąžinta. To
kioj blogoj valandoj jis tebe
kalba ir apie viso Kašmiro 
atsiėmimą. Tokie pareiškimai 
sako, kad jis nėra tas vadas, 
kurio šiandien Pakistanui rei
kia. Jeigu Bhutto ir namie elg
sis taip, kaip pasirodė JT Sau
gumo Taryboj, Pakistano laukia

N. Y. Times 1971 metais pa
jamos sumažėjo trečdaliu. Šio
kiadieninė laida nukrito 31,842 
— iki 814,290egz.; sekmadieninė 
laida auga. Skelbimų sumažėjo 
6 procentais. Tarnautojų N. Y. 
Times štabe dirba 5,500.

AFL-CIO, unijų federacija, 
paskelbė brošiūrą “Kas yra 
imperialistas?” Joje nurodė, 
kad Vakarai po paskutinio karo 
per tris dešimtmečius nepri
klausomybę davė 1.1 bilijonui 
žmonių; Sovietai per tą laiką pa
vergė, savo kontrolėn 
ėmė daugiau kaip 100 mil.

pa-

Prez. Nixonas ir britų premjeras Heath dvi dienas tarėsi 
Bermuduose apie Nixono kelionę į Pekiną ir Maskvą, pasaulio 
monetarinės sistemos perorganizavimą ir prekybos bei ka
pitalų investavimo laisvę. Sutvirtino ir bendradarbiavimo 
ryšį, kuris labai buvo susilpnintas Kennedy ir Johnson prezi
dentaujant. Daug dėmesio skirta ir Indijos Pakistano karo 
pasekmėms apvaldyti.

sunkios dienos — Indija lengvai 
pasiims ir tą Kašmiro dalį, ku
ri buvo Pakistanui palikta po 
dviejų karinių susirėmimų. Į J. 
Tautas atvykęs Bhutto užgaulio
jo visus be pasirinkimo, bet ne-

Įsiprašė Čilėn 
žvej’ybos tvarkyti

Santiago. — Sovietai vis labiau 
skverbiasi Čilėn, bet patys vie- 
šesnės demonstracijos vengia. 
Kaip kitur, taip ir čia pradeda 
su ūkine pagalba, bet taip ją 
surikiuoja, kad su ta pagalba 
ateitų į kraštą ir sovietiški spe
cialistai, gi į Sovietuos mokyk
las ar įmones atvežamas iš re
miamo krašto būrys jaunimo, 
kuris niekad negali išvengti in-

Maskva jau pardavė Čilei 
porą lėktuvų, kai Amerika at
sisakė pirkimą kredituoti. Da
bar pasirašytas susitarimas Či
lės žvejybos ūkiui padėti su
tvarkyti. Nejlgtrukus į Čilės 
pakrantes atvyks Sovietų lai
vai žuvų atsargų tirti ir padės 
suorganizuoti Čilės pramoninę 
žūklę. Numatyta visokia Sovie
tų pagalba žvejybos uostams mo
dernizuoti ir naujiems statyti. 
Čilės studentai 1972 pradės 
mokytis žuvininkystės specialy
bių Sovietų mokyklose.

Su žuvininkyste Maskva čia 
skverbiasi todėl, kad Čilė tu
ri-labai ilgą teriv.imų vande
nų juostą pietiniame Pacifike, 
tie vandenys stipriai žuvingi. Be 
to, Čilė ir dar kelios P. Ame
rikos valstybės kovoja už 200 
mylių pločio teritorinių vande
nų juostą ir joje grobsto atvyku
sius žvejoti svetimus laivus. Pa
dėjusi Čilei suorganizuoti žve
jybos ūkį, Maskva tikriausiai 
gaus privilegijų Čilės vande
nyse. Ir daugiau galimybių pa
dėti vietos komunistams mai
šyti Čilės politinį katilą.

— Tarptautinis katalikų biu
ras Rytų ir Vidurio Europai 
šiemetinį darbo suvažiavimą su
ruošė lapkričio 20-21 Augs
burge. Dalyvavo lietuviai, lat
viai, ukrainiečiai, vengrai ir 
čekoslovakai. Lietuviam atsto
vavo A. Šmitas, V. Bartusevi
čius, kun. V. Damijonaitis ir 
Alina Grinienė. Suvažiavimo 
tikslas buvo pasikeisti patirtimi, 
dirbant politinio auklėjimo dar
bą su jaunimu, ir pramatyt kitų 
metų renginius, kad būtų gali- • 
ma tikslingai paskirstyti gau
namą paramą.

Tarptautinėje scenoje vyks
ta didelis diplomatinis judėji
mas, grupuojasi • nauji jėgų 
centrai. Tik vienoje vietoje gi
lesnių atmainų niekas neprana- 

10 CENTŲ . Sauja — Rytų Europoje. Visi plo- 
• tai į rytus nuo Štetino-Triesto 

linijos ilgokai užsiliksią Maskvos 
ideologijos ir politinės discipli
nos dominacijoje, nežiūrint kas 
atsitiks kitose pasaulio vietose. 
Net pranašaujama, kad Mask
vos dominacija galinti ten 
net sustiprėti.

Į šitą erdvę gana seniai pra
dėjo gravituoti carų Rusija 
(Lietuvos-Lenkijos padalinimas, 
intrigos ir įtakos Balkanuose), 
bet Stalinui pavyko (dėl prez. 
Roosevelto ligos ir blogų pata
rėjų) šitas sritis prie Rusijos 
prirakinti, jas visai okupuoti 
(Baltijos kraštai) ar savo pro
tektoratais padaryti. Tos sritys 
prirakintos prie Rusijos ne ad- 
ministraciškai, bet ideologiš
kai, ūkiškai ir kariškai. Silp
niausias ryšys gali pasirodyti 
ideologinis, bet ūkiški ir kariš
ki ryšiai (Sovietų Bendroji Rin
ka ir Varšuvos pakto organiza
cija) yra stipriose Maskvos ran
kose. Tik Titui pavyko iš Stali
no dominacijos pilnai ištrūkti, 
bet Lenkijai, Vengrijai ir Če
koslovakijai nepasisekė. Pridė
jus Rumuniją, visi keturi kraš
tai bando priklausomumą Mask
vai silpninti, bet po Čekoslova
kijos įvykio Kremlius budru
mo nebesumažins.

Ir Maskvos peršamos Euro
pos konferencijos pirmasis tiks
las yra ne santykių ten švelni
nimas, bet karinis Amerikos iš
stūmimas iš Europos. Viską kar
tu sudėjus tai reiškia, kad 
Maskvai rūpi tik vienas tikslas 
— kiek galima stipriau apsikasti 
žemėse į rytus nuo Štetirio-Tri- 
esto linijos. Ten įtaka turi ne 
silpnėti, bet stiprėti. Ypač da
bar, kada nutrūko ryšys su Ki
nija, Su kuria jis bus bandomas

padėjo ant stalo nė vieno Pa
kistanui naudingo fakto. Buvo 
išdidus, arogantiškas, blaškė
si kaip girtas. Visi pasijuto sau
giau, kai jis apsisprendė nutilti 
ir išėjo iš salės. Jo išėjimas 
skylės nepaliko, nes Pakistano 
atstovas prie JT savo pareigo
se Vra pasilikęs.

P. S. R. Pakistano šeichas 
Rahman paleistas iš Pakistano 
kalėjimo, bet paliktas apsaugo
je namų arešte. Manoma, kad 
prez-. Bhutto bandys jį prikalbė
ti atsisakyti plano steigti R. Pa
kistane nepriklausomą valstybę 
ir pasilikti Pakistano valstybė
je su vietine autonomija.

— Nauja Turkijos vyriausybė 
sudaryta su tuo pačiu premjeru, 
kurį parinko savo laiku kariniai 
viršininkai. Jai duotas įsaky
mas pravesti mokesčių, admi
nistracijos, žemės reformas ir 
padaryti galą pogrindžio grupių 
anarchistinei-teroristinei veik
lai. Vyriausybėn pakviesta 14 
parlamento narių ir 11 neparti
nių profesionalų.

—NepataisomaAmerika.—Prz. 
Nixonas jau pavedęs atitinka
moms įstaigoms sudaryti planus 
dėl pagalbos suteikimo Indijos- 
Pakistano karui pasibaigus, 
nors nė Indija, nė Pakistanas 
neprašė Amerikos pritarimo 
tam niekam nereikalingam karui 
pradėti. Jeigu būtų buvę papra
šyta draugiškų valstybių arbi
tražo, šiandien abidvi valsty
bės būtų saugesnės ir laimin
gesnės.

American Bible Society atstovai J. Tautų 26-sios gen. asamblėjos pirmininkui, Indone
zijos užsienio reik. min. Adomui Malikui (antras iš kairės) įteikė Šventojo Rašto naujojo 
vertimo laidą. Malikas yra Olandijos mokyklų auklėtinis. Naująjį vertimą paruošė kata
likų ir protestantų tos srities mokslininkai, broliškai bendradarbiaudami. Jungtinių Tautų foto

KROATAI GADINA TITUI KRAUJĄ
Jugoslavijos Tito, paklaustas 

apie didžiausią savo gyvenimo 
politinį pasisekimą, visada pir- 
mon vieton iškiša ne rezisten
ciją prieš Hitlerį karo metu, ne 
Stalino satrapų išvarymą, ten 
įsikūrusių po karo, ne vadinamų
jų neutraliųjų valstybių bloko 
suorganizavimą, bet tautinių an
tagonizmų sušvelninimą dau
giatautėje Jugoslavijos valsty
bėje.

Tiesa, kad jis to tikslo 
siekdamas • sukūrė netoli 
nuo federacijos nubėgusią val
stybę, kurioje didžiosios tauti
nės grupės turi gana plačią au
tonomiją, suorganizavo ir kolek
tyvą prezidento funkcijoms atlik
ti, bet pats dar iš prezidento pa
reigų negalėjo pasitraukti, nes 
buvo aišku, kad peštynės tarp 
tautų vėl tuojau prasidės

Didžiausi kivirčai visada atsi
randa tarp serbų ir kroatų, di
džiausių krašto tautinių grupių. 
Ir viskas bei visada pateisinama 
priekaištu, kad serbai užima ge
riausias vietas, kad Serbijai ski- 

vėl sumegzti.
Maskva kalba apie “blokų” 

panaikinimą. Bet ji apie tai kal
ba tik todėl, kad savo “bloko” 

•;(Varšuvos pakto grupė) jai 
nereikės panaikinti, nes jos na
riai liks kaip buvę Maskvos do- 

.minacijoje siuzerenų teisėmis. 
Bet panaikinus Atlanto pakto 
bloką, Amerika išeis iš Europos.

Maskva pamažu ir tyliai ruo
šią dirvą Amerikai iš P. Ame
rikos išstumti. Klimatas dabar 
jos darbams ten palankus, bet 
tik mažose salose. Ten ji gali 
nagus nudegti didesnę klaidą 
padarydama.

Bet jai gana gerai dabar pasi
tarnavo sutartis su Indija, tik ji 

‘ten toli negalės keliauti dėl 
dviejų kliūčių: Indijos viršūnė 
(intelektualai) yra labai išdidus 
elementas, jų nacionalizmas la
bai karštas, gi kinai irgi budės, 
nes antrą kartą Maskvos domi- 
nacijoje nebenorės atsidurti, ka
dangi tos duonos jau yra ragavę 
ir žino jos skonį.

Darytina išvada, kad turimas 
pozicijas norėdama išlaikyti 
Maskva turi būti visur labai at
sargi, santūri, be politinių a- 
vantiūrų, visą savo budėjimo 
aparatą nukreipusi į Europos siu- 
zerenus, kad nebūtų pramušta 
skylė Štetino-Triesto linijoje. 
Manymas, kad Titui mirus Ju
goslavija gali atgal įkristi į Mas
kvos glėbį, nėra patikimas, nes 
maskvinio režimo tikrai ten nie
kas nebenorės. Atvira gi Ju
goslavijos okupacija turėtų bū
ti rizikingas žaidimas. Bet švie- 

sad prisimintinas, nes Čekoslo
vakijos antroji okupacija įvyko 
Europos valstybėms net JT 
Saugumo Tarybos posėdžio ne
paprašius sušaukti. Jis įvyko 
tik tada, kada jau Maskva vis
ką turėjo savo rankose, įskai; 
tant ir jai pavojingus liudinin
kus.

riama daugiau pinigij ir užsienio 
valiutos jos ūkiui stiprinti. Ir 
taip be galo. Bet slaptas kroatų 
tikslas yra išsikovoti daugiau 
autonomijos. To jie siekė ir 
prieš karą kruvinomis riaušė
mis, atentatų prieš karaliaus gy-

* vybę nevengiant.

Šiuo metu Tito santykiai su 
kroatais vėl surizgo, kai Zagre
bo universiteto 30,000 studentų 
lapkričio 23 pradėjo streiką, 
kad paremtų savo kompartijos 
jaunų ir populiarių vadų prašy
mą pakeisti užsienio valiutos pa
skirstymo sistemą. Tito žino sa
vo Jugoslaviją, žino visų tauty
bių tendencijas ir temperamen
tus, todėl jam ai$ku, kas stovi

■ už studentų streiko. Todėl visas 
Tito pyktis buvo nukreiptas į 
Kroatijos kompartijos vadus, 
kurie jauni, gabūs ir populiarūs 
savo žemėje. Tito juos ne tik 
viešai išbarė, bet ir apkaltino 
noru pakeisti Jugoslavijos sočia- basadorius prie J. Tautų, išrink- 
linę ir politinę sistemą. Kai gru- tas ketvirtuoju J. Tautų gen. sek- 
pė vadų iš kompartijos vado- retorium.

vybės pasitraukė, studentai 
vėl buvo gatvėse jų ginti. Ta
da jau atėjo laikas įsikišti po
licijai, sujudo ir kariuomenės 
vadovybė. Yra areštų, gal bus 
ir teismai į reikalo tvarkymą į- 

Jungti. Nauji, irgi jauni Kroa
tijos kompartijos vadai kraštui 
dar nepažįstami, todėl lauktina, 
kaip jie bus priimti tų kroatų 
nacionalistų, kurie savo tautoje 
turi didelį svorį irprogramą Kroa
tijos savivaldai padidinti. Geriau 
būtų, kad jie savo karštį pri
stabdytų ir neprivestų Jugosla
vijos prie civilinio karo, kuris 
taip būtų mielas Maskvai.

— Bulgarijos užs. reik, minis
teris Baševas žuvo kalnuose 
pats vienas išvykęs slidinėti.

— Kurt Waldheim, Austrijos 
diplomatas, buvęs užsienio reik, 
ministeris, dabar Austrijos am-
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PAGARBIAI PRAŠOME JUS, PONE PREZIDENTE
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis. 10

n

Simo Kudirkos žmona Genelė

Kalifornijos lietuvių peticija prezidentui 
Nixonui dėl Simo Kudirkos iškeitimo

Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

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

The Daily Breeze, Torrance, 
Calif., laikraštis, lapkričio 30 
įdėjo redakcijos štabo nario 
Jonathan Beaty str. “Lietuvio 
jūrininko šeima gyvena gatvė
se”. Pradeda:

“Dienraštis Daily Breeze pa
tyrė, kad 
Simo Kudirkos, kuriam prieš 
metus J. V. pakrančių sargy
bos laive buvo atsakytas azylis, 
žmona ir vaikai sovietų milici
jos yra priversti gyventi šalto
se gatvėse. <

“Lietuvių veikėjai J. V. sek
madienį patvirtino autentišku
mą pranešimo, gauto iš anapus 
geležinės uždangos, kuriame 
sakoma, kad prieš teismą Ku
dirka buvo kankinamas, ir ku
riame aprašomas jo šeimos var
gas.

Tie patys veikėjai užsimojo 
prašyti prezidentą Nixoną, kad 
Simą Kudirką iškeistų į sovieti
nį agentą.

“Pagal lietuviško pogrindžio 
šaltinius Genelė Kudirkienė 
negauna darbo nei vietos gy
venti, kadangi ji atsisakė išsi
žadėti savo vyro, atliekančio 
10 metų bausmę priverčiamųjų 
darbų stovykloje.

kalavimas privers ją padaryti 
taip, kaip jie nori”.

J. B. 8HALIN8-8ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avo- 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Sutelkia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

“Slaptoji policija išmetė 32 
metų motiną ir jos du vaikus 
iš jų buto po Kudirkos nutei
simo. Visas jų asmeninis turtas 
buvo konfiskuotas.

“Po nuteisimo gegužės mė
nesį šeima daugel naktų pralei
do lauke; ji yra visiškai pri-

lietuvio jūrininko • klausoma nuo malonės jos ge- ' 
rų, bet įgąsdintų draugų.

“Kai žiemos sniegas užklojo • 
Klaipėdos gatves, šeima ėjo 
iš namų į namus, tepabuvo- 
dama vienoj vietoj tik kelias 
dienas, kaip tai praneša laiš
kas iš Klaipėdos, gautas parei
tą savaitę Los Angeles . ..

“Įžymus lietuvių veikėjas L. 
Valiukas ir kiti paleido peticiją, 
kurioje tarp kitko rašoma:

— Mes, pasirašiusieji, pagar-

LOZORAIČIO 
raštas J. Tautom 

dėl V. M. Zenkevičiaus 
pasirodymo J. Tautose

Min. St. Lozoraitis pasiuntė 
raštą J. Tautų pilnaties pirmi
ninkui:

Sovietų Sąjungos delegacijos 
į Jungtinių Tautų Generalinę 
Asamblėją sąraše yra V. M. 
Zenkevičiaus pavardė su “Lie
tuvos sovietų socialistinės re
spublikos užsienio reikalų minis- į 
terio pavaduotojo”.titulu.

Tai verčia mane pakartotinai 
konstatuoti visuotinai žinomą 
faktą, būtent, kad Lietuva yra 
karo okupacijoje, kuri jai So
vietų Sąjungos smurtu primes-

JOSEPH GAR8ZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

STEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
dern! koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, N-I. 07105: tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir' Bostoną. TR 6-6434

Vyresnieji ir jaunesnieji — ar grįžtų?
Aidų Nr. 9 labiausiai dėmesį 

patraukia Kęstučio Trimako į- 
domi psichologinė studija apie 
“vyresniosios ir jaunesniosios 
kartos” skirtumus Amerikoje. 
Pritaikė Amerikoje praktikuo
jamus anketinius metodus; ga
vo atsakymus iš 52 tėvų ir 
72 studentų. Išvadas paskel
bė tokia santrauka:

“Šioj anketoj atsispindi 
gerokai skirtingi lietuvių išei
vių tėvų ir jų studijuojančių 
vaikų paveikslai. Protiniu atvi- 
rumu-uždarumu tėvai pasiro
dė gerokai tolinasi nuo kitatau
čių ir kitarasių; studentai, nors 
atsargiai, juos priima arti- 
mesniam bendravimui. Tėvai 
ir studentai sutaria, nepasiten
kindami Amerikos vidaus poli
tika; tačiau studentai jaučiasi 
pajėgūs kaip nors tą politiką 
paveikti, o tėvai jaučiasi 
bejėgiai. Tėvai labiau ieško

SPAUDA

prestižo-statuso negu jų studi
juojantieji vaikai. Du trečda
liai tėvų ir vienas trečdalis 
studentų Lietuvą labiau vertina 
už Ameriką. Pusė studentų ir 
trečdalis tėvų vertina abu 
kraštus vienodai. Jei Lietuva 
taptų laisva, devyni iš 20 tė-. 
vų ir kas ketvirtas studentas 
dar grįžtų Lietuvon. Kas dešim
tas tėvas ij kas ^penktas stu
dentas liktų Amerikoje, nors 
Lietuva taptų nepriklausoma. 
Studentai sakosi gyvenime la
biausiai siekią išminties, tai
kos pasauly ir vidinės harmo
nijos, o tėvai — išganymo, šei
mos saugumo ir laisvės. Tė
vai labiausiai vertina sąžinin
gumą, išmintingumą ir atsakin
gumą, ostudentai—sąžiningumą, 
mylėjimą ir plačias pažiūras.”

BAŽNYČIA

ir Salia tos:
Kinijos komunistai Sovietų 
pavyzdžiu

Išvados tokios, kokių ir ga
lima šiuo metu laukti. Tačiau 
jos galėtų, gal būt, būti ir ki
tokios. Kiekvienos anketos at
sakymai priklauso nuo to, ko
kius žmones apklausinėji. Šiuo 
atveju, pvz., labai skirsis atsa-

kymai tų, kurie'skaito lietuviš
ką laikraštį ir dalyvauja bent 
kurioje lietuviškoje organizaci
joje, nuo tų, kurie neskaito ir 
nedalyvauja. Tokių atsakymai 
labai skirsis, pvz., į klausimą: ar 
grįžtum į Lietuvą.

Antra, anketos atsakymai pri
klauso ir nuo laiko, kuriuo ap
klausinėji. Autorius gavo at
sakymus šiuo metu. Bet atsa
kymai .būtų kitokį, jei apklausi
nėtų, pvz., Lietuvai atgavus ne
priklausomybę. Tokiu atveju 
ima veikti emocijos, kuriom 
yra jautresnis jaunimas. Ir la
bai galimas daiktas, kad grįžtan
čių į Lietuvą jaunųjų skaičius 

. padidėtų žymiai stipriau nei 
vyresniųjų jau vien dėl to, 
kad jaunimas paslankesnis, la
biau palinkęs į dinamiką ir net 
į avantiūrą. Jį traukia noras pa
matyti naują gyvenimą ir jame 
išmėginti savo jėgas. Ar ne 
Amerikos lietuvių jaunimas po- 
pirmojo pasaulinio karo puolė-

- si organizuoti net lietuvių le-

dėtų jai kovoti dėl laisvės?

Spauda sušneko apie katali
kus Kinijoje. Esą Kinijoje su
organizuota katalikų sąjunga, 
kuriai vadovauja vyskupas. Tai 
esanti Kinijos “tautinė” orga
nizacija, pasivadinusi sąjunga, 
ne bažnyčia, nepriklausoma 
nuo Romos. Sąjunga veikianti 
nuo 1957 metų.

Panašiai ir Sovietai norėjo 
suorganizuoti Lietuvoje “tauti
nę bažnyčią”, /nepriklausomą 
nuo Romos. Nepasisekė.

Prieš 1948, kada komunistai 
paėmė valdžią, katalikų Kini
joje buvo 3 mil. Dabar Vati
kano diplomatas Casaroli mėgi
na megzti santykius su Kinijos 
valdžia pasikalbėjimais su Ki
nijos atstovu Jugoslavijoje ir k.

Pirmoji komunija Vokietijoje ir 
Amerikoje

Vokietijos vyskupai mėgino 
leisti vaikam priimti pirmąją ko
muniją prieš pirmąją išpažintį. 
Dabar nuo šios praktikos atsi
sakė ir grįžta prie senosios tvar
kos.

Amerikos vyskupai pasiskel
bė reikalą studijuosią ir spren
dimas paaiškės tik pavasarį. Ne
laukdami bendro sprendimo tri
jų provincijų vyskupai (Minne- 
apolio, N. ir S. Dakotos) jau 
apsisprendė praktikuoti komu
niją prieš išpažintį.

biai prašome jus, Pone Prezi
dente (Nixon), pavartoti savo 
didžiąją įtaką, kad būtų jis pa
leistas iš anapus geležinės už
dangos. Mes maloniai prašome, 
kad sovietinis agentas, nuteistas 
už J.V. išdavimą, būtų iškeis
tas už Simą Kudirką, kuris yra 
nubaustas dėl mūsų klaidos.”

Toliau laikraštis aprašo 
smulkmenas iš Kudirkos bylos

. Vilniuje, o apie dabartinį jo li
kimą pasakoja:

“Jungtinėse Valstybėse 
gauta šeštadienį žinia, kad Ku
dirka yra baudžiamas už atsisa
kymą dalyvaut politiniame švie
time. Pagal Dienos įvykių kro-| niais ir moraliniu autoritetu.
niką, disidentų rusų pogrindinį Šia proga negalima nutylėti 
laikraštį, Kudirka atsisakė da-Į kalbamo sovietų tarnautojo pa- 
lyvauti stovyklos politgramotos reiškimų,

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRULIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VT 7-4477

Aidai — kultūros ir meno 
žurnalas. Geriausia' dovana 
Kalėdom*

Nuotr. V. ValaičioKun. prof. St. Yla.

tautos valią. “Lietuvos sovietų 
socialistinės respublikos” pa
vadinimas yra sovietų vyriau
sybės vartojamas tikrajai Lie
tuvos padėčiai užmaskuoti.

Tokiu būdu V. M. Zenkevi
čius tėra sovietų okupacinės 
valdžios Lietuvoje tarnautojas, 
o jo įrašymas į delegacijų sąra
šą ir dalyvavimas asamblė
jos darbuose aukščiau pami
nėtu titulu yra nesuderinamas 

I su Jungtinių Tautų Statuto dės-

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami pohddotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie?

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

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

lyvauti stovyklos politgramotos' reiškimų, padarytų atsakant 
pamokose, ir dėl to jam atim-i Jungtinių Amerikos Valstybių 
ta teisė naudotis stovyklos atstovui E. J. Derwinskiui, ku- 
krautuve, kurioje kaliniai gali ris 3-joje Komisijoje kilniai gy- 
nusipirkti tabako ar maisto prie nė teisingą Baltijos Valstybių 
savo skurdaus davinio.”

Baigia informacija iš pogrin
dinio šaltinio dar apie Kudir- las buvo pirmoje eilėje paneig-

• kos žmoną:
1 “Genelė stengėsi susirasti

darbą. Jeigu jį "būtų galėjusi panaikinimą, yra *prieŠingi ~tiė- 
gauti bet kokios rūšies darbą, 
tai gal ji būtų gavusi vietą gy
venti. Be darbo, čia žmogui ne
leidžiama gauti buto. Valdžios 
pareigūnai reikalauja, kad ji 
pasmerktų ir išsižadėtų savo

• vyro. Tada jie duosią jai darbą_______  ____ _______
• ir butą. Tuo tarpu Genė tebesi-Įka 813 mil. dvylikai kitų valsty- 
laiko tvirtai ir savo vyro neišsi-jbių, kurios nuo balsavimo susi
žadėjo. Gal būt, jų baisus rei-

teisė naudotis

'bylą.
Tie pareiškimai, kurių tiks-

ti prievartingą Lietuvos, Estijos 
is. Latvijos nepriklausomybės

Tautų orumą.

Amerika moka metam 1.5 bil. 
dol. valstybėm kurios balsavo 
prieš jos politiką išlaikyti na
cionalinę Kiniją J. Tautose. Mo-

A PRIEST IN STUTTHOF
by Stasys Yla

Stasio Ylos pergyvenimai 
Stutthofo kacete buvo aprašyti ■ 
jo knygoj “Žmonės ir žvėrys 4 
dievų miške” 1951. Po 20 me
tų dabar ta knyga pasirodė 
anglų kalba. Išleido Manyland > 
Books. Vertė, kaip pasakyta, 
leidykla ir Nola M. Zobarskai- 
tė. •

Tai nėra tik grynas vertimas. 
Knyga yra perredaguota, pritai
kyta nelietuviui skaitytojui. 
Tam reikalui praleisti gabalai, 
kurie kalba lietuviui, bet negy
vi yra nelietuviui. Dar daugiau: 
iš originalo aprašomojo vaiz
duojamojo stiliaus vertime per
eita į pasakojamąjį stilių. Grei
tosiom palyginus du leidimus, 
tai krinta ypačiai į akis.

Angliškame leidime naujai 
pridėtas “prologas”, kuris kal
ba apie autoriaus praeitį, iki at
sidūrė kacete; pridėtas naujai 
“epilogas”, kuris kalba apie au
toriaus dabartį, prasidėjusią 
nuo išėjimo iš kaceto iki da
bar.

Gana aiškus įspūdis, kad ver
timas originalą ne pagadino, bet 
pataisė. Veikalą padarė vie- 
ningesnį, labiau sutelktą auto
riaus autobiografiniuose rė
muose. O kadangi ta “autobio
grafija” buvo ir yra sutapusi 
su Lietuvos ir lietuvių gyveni
mu, tai su autoriaus kaceto ken
tėjimais iškilo ir lietuviškų 
aspiracijų perspektyva.

Knyga visais atžvilgiais nau
dinga ir gali būti gera dovana 
angliškai skaitančiam.

Jei kas nemaloniau užkliūva, 
tai “įvadas”, parašytas Charles 
Angoff. Iš “įvado” susidarai į- 
spūdį, kad knygos svoris yra tie 
“Nazi horrors”. Tuo tarpu kny- 
gos aplanko įrašuose nurodoma 
priešingai — į žmogaus dvasią, 
kaip ji reaguoja į kaceto aplin
kybes bei patyrimus. Ir tai yja 
teisingesnis nurodymas į knygos 
esmę.

Knygos pilnas vardas — A 
Priest in Stutthof. By Stasys 
Yla. Human Experiences in the 
World of Subhuman. Manyland 
Books, New York 1971, 294 psi. 
Kaina 7.95 dol.

Aplankas pieštas Pauliaus 
Jurkaus — vykęs, kacetiškas: 
su kartuvėm ir kaminu.

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

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St. New York, N.Y. 10002 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 

•Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė* 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—-geriausio.-' 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti fote 
patarnavimai. 422 Menahan SL Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

Tel. 769-3300

TRAVELER’S VILLAGE
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s 'Florist Shop
107-01 Jamaica Ave. Richmond HM, N. Y.

■ --------  Gėlės įvairiom progom ---------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką pa^amąvimą.

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI ę 

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1854 2nd Ave. (85-88 lt.) — TR 9-3047

A8 4-3210
Florat Park, L.U 259-1? Hillside Ava. — 343-8118

Franklin 8q^ L.I.: 981 Hempotead Tpko. — 437-7677 

Flushings: 41-08 Main Street — HI 5-2552 

Jackeon Heights: 82-10 87th Avenus — DE 5-1154
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Tamsybių neužgesinta :'Z1 
šviesa

jų permažai žino, kiek žmonija 
per du tūkstančius metų savo 

, protu ir Šventosios Dvasios va- 
l dovavimu pasiekė Kristaus žo- 
i džių prasmės. Pasistengę dau

gelis ir tai suras.
Šių jaunų žmonių pavyzdžiu 

■ derėtų pasekti ir suaugusiam, 
perdaug paskendusiem medžia- 

. giniuose niekuose, esantiem per 
toli nuo Kristaus palikto gyve
nimo kelio ir savo jaunimui jo 
neparodžiusiem. Nepagarbos tė
vam, gąsdinančių jaunimo nuo
taikų nepašalinsim rūgojimais 
ir nuogąstavimais. Gero bus 
tiek pasiekta, kiek pozityviai 
stengsimės vieni kitiem pa
dėti pilniau pažinti ir pasisa
vinti Kristų. Tokia Kristaus ir 
artimo meilė kiekvienam bus 
dvasinė šviesa, viltis, džiaugs
mas. Kristaus gimimo šventės 
proga nuoširdžiai visiem linkiu 
pasiekti kuo daugiausia tos 
šviesos, vilties, džiaugsmo!

Vysk. V. Brizgys

Brangūs lietuviai! Labai lin
kėčiau, kad, minėdami Kris
taus gimimą, kiekvienas patir- 
tumėt šiai šventei derančio 
džiaugsmo.

Kristaus, arba krikščiony
bės, era, lyginant ją su žmo
nijos amžiumi, yra dar nesena. 
Vienur prisirišimas prie senų 
religijų ir tradicijų, kitur žmo
nių primityvumas iki šiol dar 
daugybei žmonių sukliudė pa
žinti krikščionybę. Nekrikš
čioniškų tautų antplūdžiai ne 
vienoje šalyje kardu išnaikino 
ten buvusius krikščionis. Jau 
25 metai, kai žiauriais būdais 
kovojama prieš krikščionis 
Lietuvoj.

Asmens ar generacijos am
žius yra per trumpas, kad su
spėtų viską perduoti naujai ge
neracijai, kuri nieko savo neat
sineša. Naujai generacijai yra 
lengviau paveldėti praeities 
žmogaus palikimą, įkūnytą me
džiaginiuose, daiktuose: techni
kos, chemijos ir panašiose sri
tyse. Sunkiau yra pasisavinti 
paliekamus dvasinius turtus. 
Jeigu mirštanti karta nesuge
ba šios srities turtų perduoti 
savo jaunajai kartai, tai jau
nieji vieni ilgai, o kiti ir nie
kada jų nesuras. O tie antme- ► 
džiaginės ideologijos turtai yra 
svarbiausi. Be jų .žmogus, blašr.. 
kosi, nesurasdamas teisingo gy
venimo kelio.

Mūsų laikais taip įvyko su ne
maža dalimi net krikščionių 
kilmės jaunuolių. Jie blaš
kosi ir ieško, ne kartą iki vi
siško savęs suniekinimo. Dalis 
jų po trumpos patirties suprato 
ir pajuto, kad jie yra daug ver
tesni už gyvus ar negyvus ne
protingus daiktus. Išlaikę vai
kystėje gautą nors . menką 
Kristaus ir jo kryžiaus prisimi
nimą, jie eina į gatves ir aikš
tes skelbti Jėzaus. Daugelis

SUDERINTA MŪSŲ VEIKLA 
— PAVERGTŲJŲ 
TAUTIEČIŲ PAGUODA

Giliai nuoširdžiai sveikinu 
.. visus, geros valios lietuvius Ka-.

lėdų švenčių ir Naujųjų 
1972 Metų proga.

Gėriuos visų JAV lietuvių, 
veiksnių, organizacijų, moksli
ninkų, kultūrininkų, laikrašti
ninkų bei pavienių asmenų, 
ypač jaunimo, gražiais ir ryžtin
gais žygiais išlaikyti tautines 
tradicijas bei lietuvybę. Gė
riuos visų, ypač jaunimo, kil
niu užsimojimu ginti Simo Ku
dirkos ir jo šeimos teises. Gė
riuos taip pat visų siekimu pa
gyvinti Lietuvos bylą. Tai vis 
kilnūs meilės bei ištikimybės

1 įrodymai Lietuvai ir lietuvių tau
tai.

| Linkiu, kad ryžtingoj veik
loj dėl Lietuvos laisvės ir ne- 

I priklausomybės visi lietuviai 
I batų vieningi. Tik suderinta 
' veikla labiausiai gali paguosti 

mūsų tautiečius tėvynėj ir 
palengvinti jų likimą.

Ta pačia proga dėkoju vi
siem už gražias aukos gėles 
Lietuvai. Lygiai nuoSirdžiai dė- 
kojų visiem už man pareikštus 
sveikinimus bei linkėjimus Ka
lėdų ir Naujųjų Metų proga. 
Iš savo pusės linkiu tautie-
čiam linksmų Kalėdų šven
čių ir laimingesnių Naujųjų 
Metų.

J. Rajeckas
Lietuvos atstovas

KAD KALĖDINĖ RAMYBĖ 
i GRĮŽTŲ Į TĖVYNĘ

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas sveikina visą 
lietuvių tautą Kalėdų ir Nau
jųjų Metų švenčių proga. Lin- 
kim visiem dvasinės stiprybės 
ir asmeninės laimės.

Su dėkingumu žvelgiam į 
praėjusių metų bėgyje pa
vergtųjų tautiečių drąsų prie
šinimąsi okupantų priespaudai 
ir nuoširdžiai jiem linkime iš
tverti.

Visiem . išeivijos lietuviam, 
bet kokiu būdu šiais metais 
prisidėjusiem prie Lietuvos 
laisvinimo pastangų, reiškiam 
gilią padėką, kartu kviečiam 
pasiryžti ir toliau dirbti bei au
kotis, kad kalėdinė taika ir ra
mybė vėl sugrįžtų į mūsų tė
vynę Lietuvą.

Tikėkim, kad, siekiant Lie
tuvos laisvės, mūsų visų pa
stangos ir darbai bus sėkmin
gi-

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

BENDRI TIKSLAI 
ATEINANČIAIS METAIS

Tautinės prigimties išlaiky
mas, lietuvių kultūros ugdymas- 
ir kova už pavergtos Lietuvos 
laisvę tegul būna mūsų išeivi
jos jaunimo ir vyresniųjų bend
ri tikslai ateinančiais 1972 me
tais.

JAV Lietuvių Bendruomenė 
linki visiem geros valios lietu
viam tyro švenčių džiaugsmo 
ir geresnių 1972 metų.

JAV Lietuvių Bendruomenės 
taryba ir centro valdyba

KAS IR KAIP REIKTŲ DARYTI ’ 
LIETUVOS LAISVĖS REIKALUI

BALYS RAUGAS Politinių studijų savaitgalis
L.B. UŽ INICIATYVĄ 
LAISVĖS KOVOJE

JAV Lietuvių Bendruome
nės centro valdyba, vykdyda
ma JAV LB tarybos nutarimą, 
paskelbtą Philadelphijoj 1971 
sausio 10, dalyvauti Lietuvos 
laisvinimo akcijoj* pavestą už
davinį sąžiningai atlieka.

Centro valdyboj laisvės ak
cija tenka visuomeninių reika
lų sektoriui, kuriam energingai, 
sumaniai ir su pasišventimu 
vadovauja Algimantas Gečys. 
Jo iniciatyva per nepilnus me
tus Lietuvos bylos reikalu yra 
padaryta eilė kontaktų su J. 
Amerikos valstybių administra
cijos žmonėmis, senatoriais, 
kongresmanais, sėkmingai kon
taktuoti įvairių religijų digni
toriai, prasiveržta į televiziją, 
radiją ir didžiąją spaudą. Ši 
veikla pradėta neturint nei 
patirties, nei tradicijų, nei pini- ‘ 
ginių resursų. Darbo vadovas 
buvo ryžtas, entuziazmas ir 
bendruomeniškas idealizmas.

Su kokia ruoša LB imasi šio 
darbo, rodė gruodžio 11—12 
Philadelphijoj LB politinių stu
dijų savaitgalis.

Gruodžio 11 Philadelphijoj 
Sheraton viešbučio Indepen
dence kambary 12 vai. 15 min. 
buvo užimtos 53 kėdės. Daly
vių tarpe buvo matyti Lietuvos 
gen. konsulas A. Simutis, bu
vęs ministeris K. Škirpa, Vliko 

nariai dr. B. Nemickas, V. Vai
tiekūnas, eilė plačiau žinomų 
LB darbuotojų, kaip dr. P. Ki
sielius, dr. P. Vileišis ir kt.

Po Philadelphijos LB apylin
kės pirm. A. Dantos ir JAV 
LB c.v. vicepirmininko A. JDe- 
čio pasveikinimų kalbėjo JAV 
LB c.v. pirmininkas V. Voler- 
tas. “čia esančius — kalbėjo 
Volertas — suvedė rūpestis, ir 
jis abi dienas teneužleidžia vie
tos nei aistrai kalbėti, nei no
rui pasirodyti, nei slaptai min
čiai su kuo nors pasirungti“. 
Kvietė pokalbiuose “visas vie
tas užleisti protui, ir kiek bus 
jo, tiek bus naudos“.

Studijų vedimas buvo pati
kėtas vvashingtoniečiui A. 
Barzdukui, o sekretoriauti pa
vesta Philadelphijos LB radijo 
programos redaktoriui H. Savic
kui, kuris darbų eigą užrašė į 
magnetofono juostą.

L. VALIUKAS — DĖL BYLOS
J. TAUTOSE

Lietuvos klausimą Jungtinė
se Tautose referavo H. Con. į 
Res. 416 pradininkas L. Valiu
kas. Jis priminė, kad Lietuvos' 
laisvinimo žygyje prieš 11 metų 
buvo pajudėta nauju keliu. Pri
minė kliuvinius ne tik rezo
liuciją Kongrese pravedant, bet 
ir sunkumus rezoliucijos rei
kalu lietuvių visuomenėje. Po 
6 metų darbo kongreso tyla Lie- ’ 

tuvos reikalu buvo pralaužta.. 
Rezoliuciją pravedus, Vliko pir- 
min. dr. K. Valiūnas tą laimė
jimą pavadino fantastišku. 
Pats L. Valiukas prisipažino, 
kad jeigu tektų tą darbą pra
dėti iš naujo, jis jo nesiimtų 
ir už šimtą tūkstančių dolerių. 
Jis pabrėžė, kad ši rezoliucija 
yra mūsų Magna Charta. Pinigų 
stoka pristabdo jos perkėlimą 
į Jungtines Tautas. “Duokite mi
lijoną dolerių ir rezoliucija bus 
įteikta Jungt. Tautom, — sa
kė L. Valiukas.
^Diskusijose dr. T. Remeikis 

klausė, kiek JT narių už ją bal
suotų ir kaip įtikinti prez. Nixo- 
ną, kad jis Lietuvos bylą keltų 
Jungtinėse Tautose. L. Valiu
kas pasakė, kad ' prezidentą vi
sa Amerikos visuomenė turi 
veikti, o Jungtinėse Tautose 
ir nelaimėjus daugumos vis- 
tiek būtų laimėta, nes pralai
mėti nėra kas. Dar pasisakė 
dr. Z. Rekašius, A. Vakselis, 
dr. P. Vileišis, dr. B. Radziva- 
nas ir kt.

A. GURECKAS — DĖL 
KINIJOS GALIMO VAIDMENS

Antrasis prelegentas buvo Al
gimantas Gureckas, gvildenęs 
“Pekino-Maskvos santykių įta
ką Lietuvos klausimui”. Jis tei
gė, kad po Brandto — Maskvos 
pakto ir eilės kitų tarptautinių

1 įvykių Lietuvos reikalai pa- '

Arvydas Barzdukas, vadova
vęs LB ruoštam politiniam 
savaitgaliui Philadelph:joj.

blogėjo. Raudonoji Kinija at
rodo, ieško nesantaikos ohu,>- 

i lio tarp Sovietu Sąjungos >> )
Amerikos Valstybių K?:kėtu 
šią padėtį ir mum išnaudoti. 
Tai turėtų padu: • ti Vlik.ts. 
Šiuo, reikalu LB turėtu Būti 
tarpininkas tarp Vliko ir 
menės.

Prieš šią sugestiją pasis.ike 
dr. B. Radzivanas, A. VAm ii s.

Dr. P Vileišis siūlė kreiptis 
ir į Pakistaną, kuris dabar vr;« 
agresijos auka. Minčiai pritar
damas. Gečys kastojo prel. Kru
pavičiaus žodžius: “Dėl Lie
tuvos eičiau net su pačiu ve l
niu į sąjungą'. Dr. P Ki i- :ius 
pritardamas: nieko nedirbti \ .,t 
lengviausia.

Norinčių kalbėti L
daugiau, bet lauke jau kitas 
klausimas, kurio svarstymo da-

SIMPOZIUMAS DĖl
PAVERGTŲ ĮTAKOS

Simpoziumm r>. ‘-Pavie
tų tautų įtaka Sox ietį S -j-i ..p; s 
politikai ir visuomenės peliti
nio nusistatymo vystymuisi ' \ a 
dovavo dr. Z. Rekašius.

Dr. William R. Kintner. For
eign Policy Reseau h Institute 

(nukelta į 4 pe. ■

JUOZAS I
ERETAS j
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Mistinės literatūros studijos —
Metodologinių ieškojimų, bandymų ir populiarizaci- 

jų periodas pasibaigė prof. Ereto akademinėje veiklo
je maždaug sulig tuo momentu, kai jis 1928 m. pasitrau
kė iš visuomeninio organizacinio veikimo. Dabar jis 
jaučiasi moksliškai susiformavusiu profesorium ir pra
deda su atsidėjimu platesnio masto kuriamąjį darbą. Ty
rinėjimo objektu jam dabar eina mistinė vidurinių 
amžių literatūra. Nuo pozityvisto Taine’o, kontrasto dės
nio spiriamas, jis pereina prie antipodiško objekto.

Jei šis tyrinėjimas gali rodytis mažai aktualus 
dabartinėje mūsų kultūrinio išsivystymo stadijoje ir 
mūsų šių dienų mokslo stovyje, tai vis dėlto atsidė
jimas studijoms apie mistinę literatūrą neprieštaravo, 
kaip jau anksčiau pažymėta, prof. Ereto gyvenimiš
kam nusistatymui mokslo darbe. Dabar gyvenamas kul
tūrinis katalikiškojo pasaulio atgimimas, prasidėjęs 
XIX šmtm. pabaigoje, daro kaip tik aktualų perkainoji
mą katalikų viduriniais amžiais kurtų veikalų, kurie 
su tokiu vienašališku antikatalikišku ir tuo pačiu ne

mokslišku nusistatymu buvo vertinami XIX šmtm. li
beralizmo ir pozityvizmo adeptų.

Mistinės prof. Ereto studijos prasidėjo straipsniu, 
įdėtu 1928 m. į laikraščio “Soter” 2 nr. (105-160 p.) ir 
įvardytu “Iš mistikos istorijos“. Paties autoriaus paaiš
kinimu, prikergtu paaiškinamojoje antraštės dalyje, 
tai turėjo būti “trumpa mistikos istorijos apžvalga nuo 
primityviųjų tautų iki Eckeharto, kaip įžanga į Vokiečių 
mistinės literatūros istoriją viduriniais amžiais”. Ma
tyti, ilgainiui prof. Eretui teko atsisakyti nuo noro duoti 
mums sistemingą vokieči'ų mistinės literatūros istoriją: 
mažas tokio darbo aktualumas mūsų kultūros ir moksli
nės minties stoviui negalėjo jam suteikti stipresnių 
paraginimų; bet bžtat jis dokumentaliai apdirbo ir gra
žiai išleido visą eilę monografijų, liečiančių atskirus 
mistikus rašytojus, štai šios studijos:

a. Heinrichas Seuse ir Elzbieta Stagel. Kaunas 1929, 
VIII plius 64 p.

b. Heinrichas Seuse ir jo Traktatas apie Tiesą. Kau- 
nas 1929, 64 p.

c. Jonas Tauleris iš Strasburgo. Kaunas 1930, IV
plius 128 p. •

d. Meister Eckehartas iš Hochheimo. Kaunas 1930, 
IV plius 150 p.

Neapsiimu vertinti šitų studijų iš esmės, nes nei 
literatūros nei mistikos srityje neturiu reikiamų kom
petencijų; ištrauksiu tik keletą posmų iš mistinės lite
ratūros žinovo prel. J. Naujoko atsargios ir rimtos re
cenzijos, įdėtos “Tiesos Kelyje” 1931 m. 6 nr. ir lie
čiančios monografiją apie M. Eckehartą. Toje recenzi
joje, be Įrita ko, rašoma: •>

“Autoriaus daug pasidarbuota, važinėta tose vieto
se, kur Eckehartas gyveno ir dirbo, ieškota medžiagos 
archyvuose. Taip gi žymu ir to laiko aplinkumos studija, 
dėlto gaunamas pilnokas mistiko vaizdas, nors, dėl 
stokos dokumentų, yra ir spragų, kurias spėliojimais 
autorius nenorėjo užpildyti” (339 p.).

“Įdomi ir svarbi studijos dalis, kur kalbama apie 
Eckehartą kaipo rašytoją ir stilistą. Smulkiai dėstomi 

! yra jo kalbos pažymiai: abstraktiškūmas, dinamišku
mas ir optiškumas. Viskas čia nagrinėjama nuodug
niai. Iškeliamos aikštėn mėgiamosios Eckeharto stilis

tinės priemonės ir parodomas jo stiliaus originalu
mas” (341 p.).

“Autorius Eckeharto asmenį, jo mokslą, darbuotę ir 
nuopelnus įvertina objektyviai, nors švelniai ir atsargiai. 
Šioji studija naudinga visiems pasiskaityti. Kalbinin
kams ir literatams ypač svarbi antroji jos dalis, (jie) 
daug gali rasti naudingų žinių ir pasimokyti, kaip reikia 
tos rūšies mokslišką darbą atlikti” (341 p.).

Kai tai rašo kvalifikuotas žmogus, pats turėjęs 
reikalo su mistinėmis studijomis, tokio vertinimo reikš
mė įgauna ypatingo svarumo.

Vokiečių literatūra ir Goethe

Savo mistinėmis studijomis prof. Eretas realiai pa
teisino suteiktą jam anksčiau ekstraordinarinio profeso
riaus titulą. Nuo to laiko prasideda tikras mokslinės jo 
kūrybos žydėjimas, kuris, kaipo vienas iš ryškiausių 
mūsų universitete, visai pelnytu būdu būtų turėjęs 
pakelti jį į ordinarinius profesorius, jei ne jo fatalus liki
mas, kuris nubloškė jį nuo normalaus akademinio kelio 
kaip tik tada, kai jis reiškėsi intensyviausia moksline 
kūryba. Bet apie tai kiek vėliau.

Trečias iš eilės prof. Ereto mokslinės kūrybos 
tarpsnis gali būti pavadintas goethišku, nes jis visas yra 
pareikštas Goethės sukakties minėjimo nuotaikos, 
šitas tarpsnis iš tikrųjų buvo pradėtas vokiečių litera
tūros istorijos sistematizavimu. Būtent, 1931 m. prof. 
Eretas išleido I-jį tomą savo “Vokiečių literatūros is
torijos“ (Kaunas 1931, XI plius 250 p.).

Šio veikalo charakteristikai tebūna man leista paci
tuoti kompetentingo asmens, dr. G. študeraus, atsilie
pimą, įdėtą į “Naujosios Romuvos” 1932 m. 10 nr. Jo re
cenzijoje, be kita ko, pasakyta:

“Veikalo tikslą — akademinę jaunuomenę vesti į se- - 
nesnių laikų vokiečių raštiją ir poeziją — atitinka vaiz
dingas ir aiškus medžiagos paskirstymas. Dalinimas į 
atskirus periodus ir jų į atskiras literatūros rūšis ir jų 
atstovus iš pirmo pažvelgimo krinta į akį.“

“Nepaprastai didelę vertę (ypačiai svetimiems vo
kiečių literatūrą studijuojantiems) turi svarbesnių li

teratūros veikalų trumpi turinių atpasakojimai ir ukstų 
pavyzdžiai, išrinkti iš įsidėmėtinų veikalų vietų. Km - 
ga todėl nėra tik visur skaitomųjų faktu ir tuščių da
tų rinkinys, bet gyvas vokiečių raštijos ir poezijos pa
veikslas atvaizdavimas, kuris įgalina ne tiktai median i.š- 
kai dalyką išmokti, bet, priešingai, veda prie savaran
kiško įsigilinimo į medžiagą ir, kas yra svarbiausia. skati
na ir vilioja senus vokiečių literatūros veikalus skaity
ti ir studijuoti jų originaliniuose tekstuose. Autorius tuo' 
yra išpildęs reikalavimą, į kurį, deja, tos rūšies veikalų 
daugumas per mažai arba net visai neatsižvelgia. Studi
juojantis tokiu būdu gali pats kontroliuoti autoriaus j- 
vertinamus sprendimus, pridėtus prie reikšmingesnių 
nagrinėtų literatūros paminklų, ir. be to. iki tam tikro 
laipsnio sudaryti savo nuomonę” (2-38 p.).

Šis atsiliepimas apie prof. Ereto “Vokiečių litera
tūros istoriją“ (I d.) nestovi atskirai pasirodžiusių mūsų 
spaudoje recenzijų eilėje: didžiausia dauguma recen
zentų, galima net sakyti, beveik jie visi vertino veikalu 
nedviprasmiškai teigiamai. *

Nuo tolydinio vokiečių literatūros istorijos išdėsty
mo pradėtajame ir plačiai užbrėžtame leidinyje prof. - 
Eretą laikinai atitraukė sukąktinis Goethės minėji
mas 1932 m. Atsiliepdamas į šitą pasaulinio maštabo i- 
vykį ir eidamas savo gyvenimiškumo linkine, jis su visu 
karštumu atsideda goethinėms studijoms, juo labiau 
kad ir pats objektas yra be galo įdomus ir daugeliu at
žvilgių žavingas. Išdavoje pasirodo periodinėje spaudo
je ir atskirais raštais visa eilė jo mažesnių ar didesnių 
studijų apie Goethę, iš kurių dvi paskutinės sudaro 
jau storokas monografijas. Štai žymesnių iš šitų raš
tų sąrašas:

a. Esmingasis Goethe. Naujoji Romuva. 1932 m. 17 
nr. 385-388 p., 18 nr. 417-418 p.

b. Goethe ir Schilleris. Židinys 1932 m. 2 nr. 146- 
158 p.

■c. gpethe po šimto metų. Kaunas 1932 m. 24 p.
d. Jaunasis Goethe. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias. 

Kaunas 1932, VIII plius 136 p.
e. Jonas Wolfgangas Goethe. Kaunas 1933. VIII

plius 263 p. (Bus daugiau)
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Saulė kitur leidžiasi už kal
nų, bet pas mus čia, Bostone, ji 
leidžiasi į jūrą, čirkšdama ir 
šnypšdama, sukeldama stulpus 
rūkų, kurie veikiai susimaišo 
su miesto dūmais ir dingsta nak
ties tamsumoj. Miestas šiandie
ną apšviestas milijonais margų 
švieselių, ore sklinda pakili ka
lėdinė muzika, kelianti norą 
apie kitus pagalvoti. Žmonės, 
paveikti aplinkos, tik perka, tik 
perka, rodosi, kad rytoj visos 
prekės prapuls iš prekyviečių, 
kaip kad atsitiko Sovietų oku- 
puotoj Lietuvoj.

Miesto pakraščiu, atokiau 
nuo visų kalėdinių simbolių, 
žiema savo šalčio šokį įnirtu
siai šoka — negailestingai graibo 
nuogas rankas, žnaibo už skruos
to ar, įsivėlusi į rūbus, šiurpu 
visą kūną nukrato.

noj laikė didelį cigarą.

Apžėlęs šiandieną įprasta 
barzda ir ilgais plaukais šlapiu 
sniegu klampoja jaunas žmogus; 1 
jo aukšti, gerokai nudėvėti 
batai, apsivilkęs nusenusiu ru
deniniu švarku. Bet, rodos, tai 
jo neliečia,—jis susirūpinęs vai
kiškai atrodančia žmona.

— Dar kiek paeikim, Marija, 
— sako jis iškraipyta anglų kal
ba. — Mes turime rasti šiandien 
pastogę, aš esu beveik tikras.

—Taip, Juozai, aš žinau, — 
nuvargusiu balsu atsiliepė mo
teris, stipriau užtraukdama men
kus drabužius, lyg norėdama 
labiau pridengti dar negimusį. 
Ir buvo ko rūgintis: ji dėvė
jo menkos vertės apsiaustą, 
kuris dėl savo dydžio negalėjo 
uždengti jos priekio.

Už kampo pasirodė maža 
krautuvėlė.

'žvakutėmis 
jo jautrus

Lange margomis 
papuoštas spindė- 
parašas: “Chris- 

• - Juozapas . pravė- 
apšviestos valgyk- 
įleido Mariją, kuri

rė ..silpnai 
los duris ir 
tuojau, nuovargio išsemta, atsi
sėdo prie pirmo staliuko; jis 
buvo apkrautas neplautais in
dais.

— Prašau, pone, — nužemin
tu balsu kreipėsi Juozas į 
valgyklos savininką, kurio dide
lį pilvą dengė nešvari, kadai 
se buvusi balta priejuostė. — 
Mes norėtume du kavos puo
dukus.

— Čia mes nemėgstame hip
pies! — sušuko jis nedraugišku 
balsu.

— Mes hippies nesame, pone,
— mandagiai pasiaiškino Juozas.
— Mes abu esame labai sušalę, 
ir mano žmona . . .

— Gerai, gerai, — pertraukė 
pirklys. — Tik gerkite greitai ir 
nešdinkitės, iš kur atėjote! — 
Jis pripylė du. puodukus juo
dos kavos ir pastūmė stiklinę 
su cukrum.

— Tai kainuos jum trisdešimt 
centų, — įsakomu balsu tarė jis.

Be žodžių Juozas pagraibė 
savo sustyrusiais pirštais po 
kišenių ir ištraukė suglam
žytus tris dolerius, tris dešim
tukus ir du centu. Dešimtukus 
pastūmė į priekį.

— Pone,— mandagiai užklausė 
jaunuolis, — gal galėtumėte nu
rodyti man vietą, kur mes
lėtume praleisti naktį, tik, ži- 

^note, nebrangią.
— Anoj pusėj gatvės 

“Kristaus namai”, vieta, kur bo- 
mai pramiega, bet aš netikiu, 
kad priims jie hippies.

Keleiviai vėl išnėrė į šal
tą naktį. Kai jie ėjo gatve, mo
ters veidas vėl išsikreipė 
skausmu.

— Skausmai ir vėl prasidė
jo? — užjaučiamai paklausė 
Juozas.

— .Taip, aš bijau, kad -taip,— 
sudejavo Marija, — bet bus ge
rai, nesirūpink.

Juodu įėjo į nemaloniai ap
šviestą patalpą. Blėstanti 
šviesa kabėjo palubėj ir ne- 
skleidė veik jokios šviesos.

• Už ilgo stalo, žiauriai atrodan
čiu ve.du, iš savo sėdynės 
pasikėlė savininkas. Jo rūbai 
buvo riebalais nutepti, bet bur-

ga-

yra

— Galime gauti kambarį šiai 
nakčiai? — Nužemintu tonu pa
klausė Juozas.

— Kambarį?! — Lyg būtų blo
gai "išgirdęs, Subliovė savinin
kas. — Nori išnuomoti ar nemo
kamai? Gali, žinoma, išnuomoti 
vieną, nors mes čia hippies ne
mėgstame, bet vienai nakčiai 
galėsi pasilikti. Tau tekainuos 
tik keturi doleriai ir turi tuoj 
•mokėti.

Juozas konvulsingai suvirpė
jo.

— Pone, aš teturiu tik tris 
dolerius ... ar sutiktume!, ma
tai, mano žmona . . .

— Keturi doleriai — ar kamba
rio nėra! — piktai subliovė grai
kas ir nusisukęs nuėjo.

Juozas suprato, kad giri&i čia 
nieko nelaimėsi. • • »

— Eime, Marija, — tyliai su
šnibždo.— Mum reikia eiti . . .

Ir vėl pakeleiviai atsidūrė 
šaltyje ir drėgname nuo drus
kų sniege. Jie ėjo visą pusę 
mylios tylėdami, ėjo tik tam, 
kad judėtų, kad gyvi nesušal
tų. Marija turėjo peršlapusius 
batus ir buvo be galo išvargu
si — gimdymo skausmai vis daž
nėjo ir vis stiprėjo, atrodė, 
kad veikiai, jėgų netekusi, su
dribs į pirkėjų išmintą sniegą. 
Pro šalį einą laimingi pirkėjai, 
apsikrovę dovanomis ir siunti-

• niais, stumdė Mariją ir dar 
sunkino jos padėtį.

Staiga Juozas pamatė šva
riai nuvalytus laiptus, vedan
čius į viršų. Fasadas buvo ap
šviestas ir buvo galima įskaity- • 
t>: “St. Joseph’s Catholic 
Church”.

Didžiulės durys labai lengvai 
prasivėrė, ir juodu įslinko į vi
dų. Bažnyčioj buvo tamsu, 
bet’ šilta. Juodu tyliai perėjo 
ilgu kilimu ir abu pas altorių 
suklaupė maldai. Marijai bu
vo didelis vargas nusileisti ant 
kelių, bet keista, dabar, kai pa- 

, gerbė Dievą, taip širdyje pasi
darė gera. Nuovargy taip buvo 
gera atsiremti į altoriaus atra
mą. Skausmai nutilo, ir tik di- 

, dis nuovargis apėmė visą kū- • 
ną.

—Juozapai,—sušnibždėjo Ma
rija — būtų didžiausia laimė

čia pas altorių atsigulti. Aš 
tokia pavargusi, ir skausmai 
tokie nepakeliami...

— Aš nemanau, kad Dievas tu
rės ką prieš, — sušnibždo 
švelniu balsu Juozas.

Marija sunkiai išsitiesė ant 
raudono kilimo. Taip buvo gera 
duoti poilsį nuvargusiom kojom.

—Juozapai!—staiga išgąsdin- . 
tu balsu suriko. — Naujagimis a- 
teina, aš nebegaliu daugiau 
laukti! ... O, Dieve, Dieve, taip 
labai skauda! ..

Jos histeriškas riksmas nu
skambėjo visoj bažnyčioj ir 
dingo už durų. Jis buvo nugirs
tas kunigo Fr. Nicholo Kristo
phoro, kuris zakristijoj ruošė
si vidurnakčio mišiom.

Kunigas negaišdamas nusku
bėjo į presbiteriją, kur riksmą 
buvo išgirdęs. Jis pamatė jau- ! 
ną žmogų, klūpantį ties savo '

< • žmona ir laikantį jos ranką. Vei- — Kas geresnio mum gali Dū
kiai kunigas suprato, kas Die- tikti, kaip turėti naujagimį Ka- 
vo namuose vyksta ... Jis dingo lėdų naktį, — bandė visus pra 
zakristijoj ir telefonu siisisie- linksminti kun. Kristophoro. 
kė su Ketvirtąja stotimi.

— Laikyk dar nors minutę, 
daktaras ir ambulansas jau pa
kely.

Ir vos ištarė tuos žodžius, 
kai per bažnyčios langus atėjo 
aitrus sirenos staugimas. Per 
dvi minutes su mėlynom uni
formom įbėgo du policininkai, 
o įkandin jų atskubėjo ir dakta
ras Tony Maramarco, rankoj lai
kydamas savo stebuklingą laga
miną.

Daktaras metė žvilgsnį:
— Gal tai pirmutinis šiai baž

nyčiai, bet kūdikis turės čia 
gimti, — švelniai atsiklaupda
mas sako jis. — Bus viskas gerai, 
nesijaudink,—plodamas per ran
ką, ramino ligonį.

Už dviejų minučių į pasaulį 
įžengė sveikas berniukas,—grei
čiausiai septynių svarų, — spė- 

. liojo dr. Maramarco.
i visiems klijentams, draugams ir

Nuotr. R. Kisieliaus

ROMUALDAS KISIELIUS

Krinta snaigės pamažu 
viskas dangiškai gražu 
Tartum nuotaka balta, 

Miega žemė apsnigta . . 
Ramuma sode, tylu, 
spindi snaigės kristalu 
Ant žiemos baltų kelių 
pribarstyta spindulių .

Žydi gėlės ant langų 
Pasipuošusios sniegu. 
Snaigių antklode balta 
visa žemė apdengta . . .

STUDIJŲ SAVAITGALIS
so rezoliucija tuo reikalu ir pri
imta. Dėl Simo Kudirkos — ma
no, esanti galimybė, kad pre
zidentas Nixonas, jei būtų pra
šomas, galėtų Maskvoj būda
mas ką nors padaryti. Jo rei
kalą reiktų kelti Jungtinėse 
Tautose per Žmogaus teisių gy
nimo komisiją. Iš viso, ir Lie
tuvos ir kitų pavergtų tautų rei
kalu svarbiausia Amerikos vie
šoji nuomonė. Jai sudaryti rei
kia nepaliaujamai veikti per vi
sas komunikacijos priemones: 
spaudą, radiją, televiziją. Jis 
asmeniškai esąs labai stipriai

tis galėjo pasirinkti kokią nori 
tautybę. Lietuviai, ukrainiečiai 
rodo daugiausia atsparumo.

Diskusijose dalyvavo Barz
dukas, Mažeika, Stiklorius, J r.,. 
Gureckas. Gyvos diskusijos tu
rėjo būt nutrauktos dėl laiko 
stokos.
D. MARTIN DĖL AMERIKOS, 
PRAGMATIZMO

Po simpoziumo kalbėjo D.
Martin, Deputy Director for paveiktas baltiečių laisvės sie- 
East European Affairs. Nuo j kimo pastangų.
1970 jam pavesti ir Baltijos vals- L___________________________
tybių reikalai.

Pabrėžė, kad kalbąs čia 
kaip savo krašto piliečiam. Kal
bėjo tiesiai, nesistengdamas 
padėties dailinti ir, atrodo, 

. jautėsi tarytum, būtų patekęs

Motina, kūdikis ir daktaras 
netrukus buvo jau ambulanse.* | 
Prie durų kažkas Juozui į ran- 1 
ką įspaudė popierinį, kažkas už g. 
rankos paėmęs įgrūdo į ambu- 
lansą ir nuvežė į šv. Margari
tos ligoninę Dorchestery.

Tik ligoninėj Juozas apsižiū- f 
rėjo, kad rankoje buvo šilta į 
dvidešimkė ... ĮŠi

— Aš labai atsiprašau, — sako 
jis kunigui, — Mes to nenorė- f 
jom... V

— Menkniekis, ko čia atsipra- ’< 
šinėti? Mes greitai sutvarky- 
sime motiną ir kūdikį ir patys B' 
skubėsime dalyvauti vidur- « 
nakčio mišiose, o paskui tu bū- « 
si mano namų svečias, gal kur K 
nors surasime tau ir darbą.

— Ačiū tau, kunige, — pro aša- | 
ras kartojo Juozapas. — Ačiū ... « 
ačiū ... aš nežinau nei ką sa- «

— Well, sakyk linksmų Šven
tų Kalėdų!— ir pats nusisukęs „ j 
kelias ašaras nusišluostė.

Tą naktį S. Joseph bažnyčio
je buvo girdėtas gražiausias , 
pamokslas, kokį tik kunigas ga- • 
Įėjo pasakyti. - Bažnyčioj nau- 1 

į jaginris gimė! Apleista šei- • 
ma išgelbėta! •- j

Ir kai po pamokslo lėkštė = 
' slinko per žmonių rankas, nuo- . - 
stabiai 
kojo.

gausiai klausytojai au-

tai tikrai žinau, nes pats 
viso to įvykio liudinin-buvau

kas.
J.S. MYK. MANOMAITIS

<.. / advokatas. .
ANTANAS J. ŠAVELSKIS

• su žmona Ona, mokytoja
’87-26 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 

~ TeL 441-1182 — Namų: TW 7-3061 •.Namų: TW 7-3061 .

Sesuo M. Lorenza

Laimingų Naujų Metų linki

Advokatas Jonas J. Grigalus
52 G'Street, South Boston, Mass. Tel. 268-4877

-• - ■ __ ___________________________ 't

— — aa — ■Htrrf. ■- j-rr.-r.-rr.-n-n-7177101 irtrjTjrį

te te te. te. tetetewtetete teftteteter^teateteBtetetewteteteteg

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujų Metų

(atkelta iš 3 psl.)

prezidentas, pažymėjo, kad 
SSSR yra caristinės imperijos 
tąsa, ir šiandien ji yra pati di
džiausia imperija, kokios pasau
lyje nėra buvę. Tos imperijos 
auka yra ir Lietuva. Tos impe- | 
rijos ginklavimasis auga daug . 
sparčiau už visų kitų valstybių. 
Šiuo metu šiai imperijai gre
sia raudonoji Kinija. Lietuvių 
išlikimas įmanomas laikantis sa
vo kalbos ir papročių. Komu
nizmas praktikoje nepasiteisino. 
Tenka laukti pasikeitimų.

Antrasis referentas buvo 
Pennsylvanijos universiteto po-' 
litinių mokslų profesorius ir 
Sovietų studijų centro direkto- ' į jam artimų žmonių būrį.

Akcentavo Amerikos politi
kos pragmatiškumą. Tačiau 
JAV politika Baltijos atžvilgiu 
nėra pakitusi: tebėra tokia 
pat, kokia buvo prieš 30 metų. 
Daug reiškianti evoliucija bei 
liberalėjimas tiek SSSR, tiek 
jos satelitinėse valstybėse. Ru
sai vykdo ekspansijos į vakarus 
politiką, kokią vokiečiai vyk
dė į rytus. Valstybės depar
tamento nusistatymassvarbu, 
kad okupuotos Lietuvos gyven
tojai galėtų patys apsispręsti, a. GEČYS APIE LB PASTAN- 
Netenka dėti vilčių į Nixono 
keliones į Pekiną ir į Maskvą. Jis 
ten vyksta kitais tikslais ir Bal
tijos valstybių klausimo nekels, 
nors Baltų klausimas Amerikos 
politikoj yra vienas iš svarbiau
sių. Nėra galimybės šiuo me-

brėžė, kad JAV LB centro 
valdyba laiko "Vyriausią Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetą vy
riausia Lietuvos laisvinimo in
stitucija. Su ALTa siekiama daf- 
nos. Diskusijose prof. dr. Kas
ias kėlė vieningo atstovavimo 
reikalą nelietuvių institucijose. 
Ta prasme pasisakė V. Gruz
dys ir dr. B. Radzivanas. Pasta
rasis nriminp Vokietiios^ atve
jį, kai dvi lietuvių- delegacijos

• tuo pačiu reikalu darė žygius
• Bonnoje ir kuriom buvo patar

ta pirmiausia tarp savęs susitar
ti ir tada ateiti. Dr. Remeikis, 
Barzdukas, dr. Vileišis, Valiu
kas, Volertas, Gureckas, dr. 
VaiŠnys buvo kitokios nuomo
nės. Jų buvo pabrėžta LB 
pajėgumas atlikti darbus, kaip 
sugebėjimas suorganizuoti in
formaciją.

Dr. T. Remeikis diskusijom 
pristatė “Gaires JAV LB veik
lai laisvinimo srityje”, pateik
damas šalia įvairių L. Bendruo
menės būdingesnių darbų ir 

. statistinius davinius ir ALTos 
vėliausią piniginę apyskaitą.

Diskusijos buvo gyvos. Nors
• ne visi vienodai atskiras mintis ;■ = 
vienodai aiškino, bet išvadoj ‘ 
rankų pakėlimu buvo tvirtai

t pasisakyta už rekomendaciją, ’ S

CHARLES
Slacks and Tayloring

> 37 E. Main Street Freehold, N.J. 07728
Lietuvis savininkas

f i t
f

■f_ _________________ ___ j

PULCHERIJA TURULIENE

Linksmų šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų! 
linkiu visiems savo draugams bei pažįstamiems
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ruomenės politinė tarnyba.

PLB PIRMININKO LINKĖJI
MAS — NESIKRYŽIUOTI

Linksmų Šv. Kalėdų-ir laimingų Naujų Metų

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA 
-Silver Bell Baking Co.

Lietuviška ir europietiška duona ir pyragai, šventėms 
visokį medauninkai, šližikai ir maltos aguonos;

Vestuvėms ir pokyliams tortai
43-04 JUNCTION BLVD. CORONA, QUEENS, N.Y. 11368

i Telef. 779-5156

Linksmų švenčių linki visiems pirkėjams

rius dr. Vernon V. Aspaturian. •
Tai eilė^ mokslo veikalų apie 
Sovietus bei komunizmą auto
rius. Jis akcentavo, kad multi-» 
tautinė ir multikalbinė SSSR 
ne visada judėjo ta pačia kryp
timi. Tačiau visą laiką tikslas 
liko tas pat: sutirpdyti tautines 

s grupes į vieną rusiškai šnekan
čią tautą. Jis paanalizavo kiek
vienos tautinės grupės reiš
kimąsi ir įtaką visai Sovietijai.

Oklahomos profesorius ir So
vietų studijų centro Muenche- 
ne direktorius dr. V. Vardys 
gilinosi į kompartijos priemo
nes tautinių grupių atžvilgiu. 
Kremliuje varžybos dėl val
džios tebevyksta. Jei sovietinė 
sistema ilgiau tvers, tautinės 
grupės išnyks. Būdinga, kad 
nuo 1970 metų gyventojų sura- tu Lietuvos bylą iškelti ir Jung- 
šymo kiekvienas sovietų pilie- tinėse Tautose, nors Kongre-

Klausimuose bei komentaruo- 
, se A. Gureckas pastebėjo, kad 

Amerikos politikos istorijoj tu
rime pavyzdžių, kada Amerika 
kovojo ne tik už tai, kas Ameri
kai naudinga, bet už didžiuo
sius žmonijos idealus bei verty
bes. Su tuo Martin sutiko, bet 
pabrėžė pragmatiškumo pir
mumą. Dr. Rekašius klausė 
dėl Kinijos nusistatymo, jei 
rezoliucija 416 būtų įnešta į 
Jungtines Tautas. Prelegentui 
Martin pasisakius abejingai ir 
suminėjus, kad jos perkėli
mas į Jungtines Tautas būtų 
neprasmingas, L. Valiukas pa
ryškino jam žinomais faktais 
prez. Nixono nusistatymą Res. 
416 atžvilgiu ir Lietuvos bylos 
reikalu.

Studijų dienų antroji diena 
buvo pradėta PLB valdybos

GAS LAISVES KOVOJE

skaitė PLB valdybos vicepir
mininkas dr. E. Lenkauskas. 
Sveikinime pabrėžta mūsų vi
sų tikslo vienybė ir išsiskyri
mas veiklos būdais bei darbo 
metodais. “Tenesikryžiuoja dar- 

; bai su kitų veiksnių veikla” —' 
su pabrėžimu nuskambėjo į- 
spėjimas.

Po to laikas buvo skirtai vi
som bendruomeninėm aktuali
jom, nors visos jos glaudžiai 
rikiavosi į LB politinės veiklos 
pastangas.. A._ Zerr kalbėjo 
apie etninių grupių problemas, 
xlr. E. Vaišnienė nurodė ei
lę praktiškų pavyzdžių ieškant 
“publicity” su lietuviškais rei
kalais, G. Karosas pristatė 

.jaunimo problemas ir jaunimo 
informacijos reikalus ir, paga
liau, A. Mažeika apie ėjimą su 
lietuviškais klausimais per par
tijas.

Studijų dvi dienas atbaigė

S & G MEAT MARKET
Lietuviškų valgių krautuvių vardu

84-04 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. Tel. 296-2502-
340 Grand Street Brooklyn, N.Y. Tel. ST 2-4329

PROGA DIDELIS PASIRINKIMAS

SEASON’S GREETINGS 
to Customers and Friend

Popietinėje sesijoje A. Ge
čys, neatvykus B. Nainiui, pa
darė Lietuvos padėties politi- __ __ _______
nę apžvalgą ir įvertino Ameri- . 3,. įr. Nemickas paskaita “Lie
kos Lietuvių Bendruomenės tuvos byla ir Europos saugumo 
pastangas Lietuvos reikalu. Pa- ; konferencija”.

REQUEST RECORDS, INC.
66 MEMORIAL HIGHWAJ .

' New Rochelle, N.Y. 10801



PO CHICAGOS DANGUM
Kardas ir pinigai

Cicero, III., ilgus metus veikė 
Lietuvių Kareivių Draugystė, 
kuri dabar likviduojasi. Žino
mas spaudos korespondentas De- 

. veikis įteikė kardą, Lietuvos 
kovos simbolį, Alto pirmininkui 
dr. K. Bobeliui. Organizacija tu
ri kasoj net 14,000 dolerių. Juos 
likę nariai nutarė pasidalinti. 
Tačiau būtų buvę labai gražu 
ir simbolinga, kad valdyba ir 
nariai juos būtų paskirstę tam 
pačiam Altui, Vlikui, Balfui, 
Lietuvių Fondui (įrašant Drau
gystės vardą), Jaunimo cent
rui, Jaunimo kongresui, o gal ir 
Kultūros Židiniui Brooklyne. 
Tiesa, ir Karys mielai Kareivių 
Draugystę aprašytų, nuotrau
kas dėtų, jei nors Įdek jo gy- 

. vavimui būtų paskirta.
Girdėti, kad ir Rožės Drau

gija žada užsidaryti. Todėl, mie
li valdybos ir visi nariai, įamžin- 
Jcit savo vardą kultūringais bū
dais. Tada ir ateities lietuviš
koji karta žinos, kad gyvavot!

Nelaimės ir mirtys

Jei kur įsimeta liga, tai gydy
masis neapsakomai daug ištrau
kia lėšų. Jei ligonis neapsidrau
dęs, dar su šeima, tai padėtis 
būna katastrofiška. Štai susir
go rašytojas Marius Katiliš
kis. Operacija. Sveikatos nėra 
ir po ligos. O gyventi juk ręi- 
kia, dar su šeima. Artimieji 
Lemonto lietuviai renka aukas ' 
nors daliai jo gydymo išlaidų < 
padengti. Būtų gerai, kad galin- I 
tieji jį sušelptų: M. Katiliškis, j 
Derby Rd., R.R.I., Lemont, Ill. : 
60439. Linkim M. Kati 1 iš k i ui 
sveikatos! ,

Iš mūsų tarpo gruodžio 3 iš- : 
siskyrė inž. Pranas Kačionis- ■ 
Kačinskas. Lapkričio 22 atsi
sveikinom su poetu Antanu Ve
niu, kuris Lietuvoj buvo moky- ; 
tojas ir teisingumo ministerijos,’

CflinOC z-k 1pareigūnas. Netoli Chicagos, Ke
nosha mieste, mirė dr. A. Ma
tuko žmona Liudvika.

Anglijos lietuvių klubas

Anglijoj gyvenusių lietuvių ( 
klubas jau daugelį metų savo= 
dosnumu padeda organizacijom ' 
ir pavieniam asmenim, pateku- 
siem nelaimėn Amerikoj ar 
Anglijoj. Reikia pasidžiaugti,, 
kad visi jo parengimai ir dar
bai vyksta su dideliu pasiseki
mu. Lapkričio 14 narių susirin
kime į 1972 m. valdybą buvo 
išrinkti: pirm. A. Lakas, vice
pirm. J. Šidlauskas, sekr. A.. 
Dauginas, parengimų vadovai 
St. Šidlauskienė ir VĮ. Paliu- 
lionis, kasininkas J. Jokubka, 
turto globėjas Br. Kuras. Re
vizijos komisiją sudaro St. Juo
zapavičius, St. Kaulėnienė ir 
St. Vilutis, Anglikono redakto
rius — L. Venckus. Kasos stovis 
tvarkingas. Valdyba sako, kad 
ji jau rūpinasi apmokėti ke
lionės išlaidas jaunuoliam,.

Sveikiname visus narius 
ŠV. KALĖDŲ ir NAUJŲ METŲ 

proga WORCESTER, MASS

Mirė vyčių veikėjaLIETUVIŲ FONDO TARYBA 
ir VALDYBA

Lietuvos Delegacija PavergtyjŲ Europo; 
Tauty Seime 

sveikina Kalėdy Svenčiy proga

f

vyksiantiem iš Anglijos į Jau- 
I nimo kongresą.

Veiklos planas didelis. Todėl 
linkim valdybai ir nariam sėk
mės 1972 metais!

i
Šv. Vardo Draugija

Metinis šv. Vardo D-jos susi- I 
rinkimas ir pamaldos įvyko gruo
džio 12. Susirinkimą atidarė, 
kleb. kun. A. Zakarauskas. Kun. 
J. Kuzins kas davė apyskaitą į 
iš moterų pagerbimo vakaro. 
Visi valdybos nariai darė pra
nešimus. Laidotuvių direktoriai

■ Petkus ir sūnus apmokėjo pus
ryčių išlaidas. Naujais nariais 
priimti E. Rūmas ir L. Jaras.’ 
Sekr. Gleason sunkiai serga. Ku
nigui J. Kuzinskui, tam veik-

! liam dvasios vadovui, paskirta 
j 100 dol. auka Kalėdų šven- 
i čių proga, o visą metą dirbu- 

siom šeimininkėm Žukauskie
nei ir Maskolaitienei susirinki
me sudėta 65 dol.

Juozas Petkus, ilgametis Darbininko skaitytojas, baltimorie- 
tis, neseniai atšventė savo 80 metų sukaktį, gi jo anūkei 
Nidai Gailaitei tą paqią dieną suėjo 9 metai,

BALTIMORĖS ŽINIOS
Šv. Alfonso suaugusių klu- dumakčio mišias aukos prel. 

bas savo kalėdinį vakarą suren
gė gruodžio 18 Šv. Alfonso pa- dieną mišios bus kaip ir kiek- 
rapijos salėj. Buvo ir Kalėdų vieną sekmadienį.
senelis, kuris padalijo vaikam 
dovanas. Šokiam grojo geras 
orkestras.

Lietuvių posto 154 ir jų pa
dėjėjų kalėdinės vaišės 
buvo gruodžio 19 Lietuvių Sve
tainės klevų kambary. Prasi
dėjo 2 vi. popiet. Atsilankė ir 
Kalėdų senelis su dovanomis.

Šv. Alfonso bažnyčia, kaip 
'kiekvienais metais, taip ir 
šiemet Kalėdų šventėm gra
žiai papuošta. Iš i lauko pusės 2Q metų. Kai sveikata leido,

Adelė dalyvavo įvairiuose lietu
viškuose parengimuose ir orga
nizacijose. Buvo uoli parapietė. 
Trys kunigai aukojo gedulingas 
mišias už jos sielą Šv. Alfonso 
bažnyčioj gruodžio 18. Palaido
ta New Cathedral kapinėse. Nu
liūdime liko vyras Vincas, 
seserys Eugenija Drazdienė, Te
resė ir brolis Vytautas.

yra pastatytas Betliejus su pie
menėliais, apsuptas eglių. Visi 
praeiviai sustoja ir pasižiūri to 
gražaus papuošimo.

Kalėdų pamaldos bus tokia 
tvarka. Kūčių vakarą 11:30 
bus kalėdinės giesmės, ku
rias giedos didysis choras. Vi-

Į naują valdybą išrinkti: 
pirm. V. Petrošius, vicepirm. 
P. Slogeris ir J. Vėžys, sekr. 
J. Gledes, ižd. Petuška, mar
šalkos Melas ir Sirotavičius.

Kandidatai ir svečiai
Illinois valstijoj paskelbti 

kandidatai į senato, kongreso, gu
bernatoriaus ir kitus postus. 
Mum buvo džiugu, kad į senato 
postą paskelbtas kandidatu de
mokratas R. Pucinski, didelis 
lietuvių draugas ir kovotojas dėl 
S. Kudirkos ir Lietuvos laisvės. 
Mes jam atiduosim savo balsą. 
Rinksim žmones, kurie mum pa
tinka, nežiūrint partijos.

Į Chicagą jau tris kartus bu
vo atvykęs prez. Nixonas ir vi- 
ceprez. Agnew. Jiem labai rūpi 
Chicagos balsuotojai ir Illinois 
valstijos problemos.

Kitas svarbus svečias, kun. 
Charles Coughlin, 81 metų, į-

L. Mendelis. Gi pačią Kalėdų

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Lietuvių svetainės šėrinin- 
kai ir Lietuvių Bendruomenės 
Baltimorės skyrius. Pradžia 9 
v. Šokiam gros geras orkestras, 
bus visokiausių valgių ir gėri
mų. Bilietus galima įsigyti prie 
durų.

Adelė Tamašauskienė, nau
jos kartos lietuvė, mirė gruo
džio 14 savo namuose Stricker 
St. Velionė su savo vyru Vin
cu atvyko iš Vokietijos prieš

Lapkričio 15 šv. Vincento li
goninėj po trumpos ligos mirė 
Marija Jankauskienė, turėda
ma tik 54 metus.

Velionė buvo gimusi Worces- 
teryje, Čia ji užaugo ir čut vi
są laiką gyveno. Nuo pat jaunų 
dienų priklausė Lietuvos vy
čių 26 kuopai, šiai organizaci
jai ji pašventė visas savo jė
gas, ėjo įvairias pareigas. Už 
triūsą buvo pakelta į garbės 
nares.

Ji gražiai reiškėsi ir šv. 
Kazimiero parapijoj, daugelį me
tų dalyvavo parapijos chore. Ji 
taip pat priklausė Lietuvių Lab
daros draugijai, Lietuvių Demo- ; 
kratų skyriui, bet visa jos šir- 1 
dis buvo vyčiai.

Nuliūdę li!*o jos vyras, sūnus, .

kalbėjo į TV juostą apie komu
nizmo pavojų Amerikoj. Negrų 
vadus ragino susirūpinti savųjų 
žmonių švietimu, o ne brautis 
į baltųjų gyvenimą.

Socialinis klubas ir premija

Šis klubas žum. A. Čepulio 
rūpesčiu jau eilę metų daug 

. pasitarnauja lietuviam įvairiuo
se socialiniuose reikaluose, ypač 
nukentėjusiem II pasauliniam 
kare. Klubo adresas: 3548 So. 
Emerald, tel. LA 3—1387. Jis 
praneša, kad dar priimami nuo 
nacių nukentėjusių prašymai* 
pašalpai tų, kurie buvo DP 
1965 gegužės ir gruodžio mėn., 
nesvarbu ar yra Amerikos pilie
čiai, ar ne. A. čepuliui už rū
pestį ačiū!

Kipras Bielinis paliko 3000 , 
dol. premijai tam, kas parašys « 
moksline ar beletristine forma 
veikalą apie Sovietų ir Hitlerio 
okupacijas, jų terorą bei genoci- 

| dą. Testamento vykdytojas — 
Į Pijus Venclova, 6324 So. Maple

wood, Chicago, Ill. 60629.
Bal. Brazdžionis

Kun. B. Liubinas Vokietijoj 
atšventė 25 m. kunigystės sukaktį

Kaiserslauteme, Vokietijoj, 
spalio 31 kun. Bronius Liubinas 
atšventė 25 metų kunigystės 

(Sukaktį. Padėkos mižias konce- 
lebravo Maria Schutz bažnyčioj 
su šiais kunigais: Tėv. -Alf. 
Bernatonių, kun. A. Bunga, kun.

ka. Pamaldose dalyvavo apie 
300 lietuvių ir vokiečių. Vysk. 
A. Deksnys pamokslą pasakė 
lietuviškai ir vokiškai. Dar vo
kiškai kalbėjo kun. A. Bunga. 
Mišių metu giedojo grupė Va
sario 16 gimnazijos mokinių su 
mokytoja E. Tamošaitiene, var
gonais palydėjo K. Bendoraitis. KULTŪROS ŽIDINY —aukos statybai 

Kultūros Židiniui, Tevij pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiru aukotoju pageidavimus) aukojo: 

-• - 
Dr. S. Bintakys, Woodhaven,

25.
Helen Galchus, Maspeth, 150, 

anksč. 350, pažad. 1000.
V. Gedvilas, Richmond Hill, 50, 

anksč. 100.
L. Korsakienė, Maspeth, 50.
S. Lauraitis, Yonkers, 50, anksč.

60, pažad. 300.
J. Paul, Maspeth, 25, anksč. 10. 

pažad. 200.
E. Pavelites, Brooklyn, 200, 

anksč. 800.
V. Ruokis, White Plains, N. Y., 

25, anksč. 25, pažad. 300.
V. Stramaitis, Brooklyn, 20, 

anksč. 95, pažad. 300.
A. Stramaitienė, Brooklyn, 5, 

anksč. 5.
Ch. P. Swedish, West Hempten, 

N. Y., 10, anksč. 130, pažad. 
300.

A. V. Stašiūnas, Richmond 
Hill, 50, anksč. 100.

H. B. Sullivan, Floral Park, N. 
Y., 10, anksč. 20, pažad. 100.

L. Visgaitienė, Woodhaven, 10. 
P. V. Vygantas, Great Neck, 10, 

anksč. 235.
P. E. Vainauskas, Brooklyn, 50, 

anksč. 25.
A. Walker, Middle Village, N. 

Y., 3, anksč. 59, paž. 100.
P. Paprockas, Forest Hills, N. 

Y., 100, anksč. 25, paž. 200.
K. Bačauskas, Woodhaven, 100, 

anksč. 110.
Korp. Neo-Lithuania, Ozone 

Park, 25.
K. N. šetikas, Woodhaven, 100. 
Mrs. Barčiauskas, Woodhaven,

10.
E. Bublaitis, Woodhaven, 5, 

anksč. 15.
P. Vasiliauskas, Woodhaven, 20, 

anksč. 10.
___ _ ____ R. Funke, Brooklyn, 1.

čioj." MiSias’koncelebravo š'v. J- .*;“**“’ Woodhaven- 
Kazimiero parapijos administra
torius kun. J. Bakanas, Aušros 
Vartų klebonas kun. A. Volun- 
gis ir Westfieldo lietuvių para
pijos klebonas kun. V. Puido- 

i kas. Dalyvavo ir daugiau sve
čių kunigų. Per mišias giedojo 
parapijos choras, vadovaujamas 
muz. A. Mateikos. Solo giedojo 

‘ V. Roževičius. Palaidota Notrė 
Dame kapinėse.

Pagerbimo pietuose

Po pamaldų visi skubėjo 
8593 LS lietuvių kuopos kari- 

~-ninkų ramovę. Čia buvo vai
šės, kuriose dalyvavo apie 
150 žmonių.

Sveikinimo kalbas pasakė: 
kapitonas J. Barasas, vysk. A. 
Deksnys. Kuopos vadas majo
ras J. Venckus pasveikinęs įtei
kė voką su vyrų dovanomis ke
lionei į Romą. Kun. V. Šarka 
sveikino Eįchstaetto kunigų se
minarijos kurso draugų vardu; 
Vokietijos Lietuvių Bendruo- į 

. menės valdybos pirmininkas ,
Schwetzingeno 8591 LS lietu- ' 
vių kuopos vadas J. K. Valiū
nas, Vasario 16 gimnazijos di
rektorius V. Natkevičius, atei
tininkų sendraugių vardu dr. J. 
Norkaitis, Tėv. A. Bernatonis . 
— prel. J. Avižos vardu. Iš Mem- 
mingeno buvo atvykusi trijų de
legacija, ir kun. A. Rubikas pa
sveikinęs įteikė rūpintojėlį. Svei
kino Miesau apylinkės vardu 
J. Nevulis, Sarro apylinkės pir
mininkas A. Palavinskas, Kai- 
serslautemo apylinkės pirmi
ninkas J. Poškaitis.

Apie 200 sveikinimų gauta • 
laiškais bei telegramomis. Iš 
jų perskaityti tik 4: kun. dr.

Jonas Obelinis J. Sakevičiaus, prel. L. Tulabos,

i

' duktė ir brolis Antanas. Pašar
vota buvo Dirsos laidojimo na
muose. Čia dvi dienas ją gau
siai lankė ankstesnieji ir vė- 
lyvesnieji ateiviai, gi vyčių 26 
kuopa vakare organizuotai su
kalbėjo rožančių.

Organizuotai vyčiai dalyva
vo ir laidotuvėse lapkričio 18 
Šv. Kazimiero parapijos bažny-

Kun. Br. Liubino jubiliejaus iškilmėse. Iš d.: kun. Br. Liu- 
binas, vysk. A. L. Deksnys ir Vasario 16 gimnazijos direk
torius V. Natkevičius. Prieky — meninės programėlės atli
kėjos Vasario 16 gimnazijos mokinės su savo vadove moky
toja E. Tamošaitiene.

J. Klimaičio ir prof. Z. Ivins
kio.

Tarp sveikinimų Vasario 16 
gimnazijos mokiniai, vadovauja
mi mokytojos E. Tamošaitie
nės atliko įvairią programą — 
jie padainavo, pašoko, gi pati 

■^jĮiokyiZrja padeklamavo A. Ba
ranausko “Anykščių šilelį”.

Už visus sveikinimus bei lin
kėjimus padėkojo pats su
kaktuvininkas kun. Br. Liubi
nas. »

anksč. 25.
S. Barakauskienė, Brooklyn, 

10, anksč. 10.

Ir užrašais testamentuose.
Siųsti:

BUILDING FUND
Franciscan Monastery
680 Bushwick Ave^ Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au- 
*kotojų pavardes.

Į kunigus jis buvo įšventintas 
; 1946 spalio 27 Gesu bažnyčioj 

Romoj. Pirmąsias mišias auko
jo rytojaus dieną Šv. Kaliksto 
katakombose. Atvykęs į Vokie
tiją, kurį laiką sirgo ir buvo sa- 

’natorijoj, vėliau įsijungė į pla
tų pastoracinį darbą. Per dvyli
ka metų yra sargybų kuo
pų kapelionu, vadovavo Vasa
rio 16 gimnazijai, dabar klebo- ‘ 
nauja vokiečių parapijoj ir kar
tu aptarnauja lietuvius, aplan- • 
kydamas labai plačias sritis.

Sukaktuvininkas buvo nuvy
kęs į Romą. Lapkričio 7 prel. 
L. Tulaba, Šv. Kazimiero ko
legijos rektorius, jam surengė 
pagerbimą.

J. Sirutis, Brooklyn, 20* anks. 
45.

Z. Vitaitienė, Brooklyn, 
anksč. 10, pažad. 100.

W. Yurkus, Brooklyn, 20.
P. Yuskevich, Brooklyn, 

anksč. 20.
Mrs. Wadalvage, Brooklyn, 5

Brooklyn, 100,

20,

Woodhaven, 88, 
pažad. 300, taip 
K.Ž. bibliotekai

Woodhaven, 10,

J. Norvilą, 
anksč. 194.

Ant. Maceika, 
anksč. 112, 
pat palieka 
1350 knygų.

J. Eidukaitis, 
anksč. 10.

A. Žukauskienė, Woodhaven, 
10, anksč. 100.

Vyt. Lalas, Jackson Heights, 
100.

Alf. Jankauskas, Woodhaven, 
50, anksč. 100.

M. Pulokienė, Woodhaven, 5, 
anksč. 10.

W: Parazinskas, Brooklyn, 20, 
anksč. 25, pažad. 125.

P. Švitra, Woodhaven, 100, 
anksč. 160.

(~A.Aleksejus. Woodhaven, 1,- 
anksč. 10.

H. Adams, Woodhaven, 5, anks. 
5.

T. Barz, Woodhaven, pažad. 
100.

J. Balūnas, Woodhaven, 1.
K. Balkonas, Woodhaven, 1, 

anksč. 10.
A. Butas, Woodhaven, 25, anks. 

5.
K. Butkus, Woodhaven, 

anksč. 100.
J. C. Delton, Woodhaven, 

anksč. 3.
B. Putrimas, Woodhaven, 

anksč. 25.
J. Rimavičius, Woodhaven, 1.
Alb. Matukonis, Woodhaven, 

25, anksč. 5.
A. Kemežis, Woodhaven, 4.

10,

10,

' — Dr. Kazys Ambrazaitis yra 
naujasis Lietuvių Fondo tarybos 
pirmininkas, išrinktas 1972 
metų ’ kadencijai. LF tarybos 
sekretoriumi išrinktas dr. Fer
dinandas Kaunas. 1971 metų ka
denciją baigia dabartinis LF ta
rybos pirmininkas dr. Gedimi
nas Balukas ir sekretorius Sta
sys Rauckinas.

— Marijos aukštesniosios mo
kyklos, Chicago Ill, lietuvaičių 
RŪTOS ratelio, kurio pirminin
kė yra G. Čepaitė, narės ir 
Balzeko Lietuvių Kutūros Muzie
jus uoliai platina Amerikos 
Lietuvių Tarybos paruoštą peti
ciją, kurioj išreiškiamas protes
tas dėl Lietuvos okupacijos, 
religijos persekiojimo ir Simo 
Kudirkos nuteisimo. Į peticijos 
propagavimą ir parašų rinki
mo darbą įsijungė nemaža kitų 
organizacijų bei pavienių asme
nų. Peticiją norima įteikti prezi
dentui R. Nixonui, prieš jam iš
vykstant į Sovietų Sąjungą. Šią 
peticiją turėtų pasirašyti kiek
vienas lietuvis, o taip pat ją pa
siūlyti pasirašyti savo pažįsta
miem bei draugam. Peticijos 
lapai gaunami ALT’os raš
tinėj, 2606 West 63rd St., Chi- 
cagoje, Margutyje, Marginiuose, 
Lietuvių Tautiniuose namuos 
ir kitose lietuvių organizacijose.

— Toronto, Ont. Kanadoj, Pri
sikėlimo parapijoj Kalėdų iš
vakarėse 12 vai. naktį bus auko
jamos koncelebruotos Bernelių 
mišios, kurių metu giedos para
pijos choras, vadovaujamas muz. 
kun. Br. Jurkšo. Kalėdinės 
muzikos koncertas prieš Berne
lių mišias pradedamas 11:20 v. 
Programą atliks CBC televizi- 
jos-radijo kontinentalinės pro
gramos vedėjas muz. I. Roma
noff—smuiku,sopranas LesiaRo- 
manoff ir H. Lapp — prie var
gonų.

— Miami, Fla., St. Kieran baž
nyčioj, 15 Rd. ir Brickell Av., 
gruodžio 27 d. 11 vai. kun. Vin
cas Andriuška aukos mišias. Jų 
metu lietuviškas giesmes gie
dos B. Nekrašas. Toj pačioj 
bažnyčioj vyks pamaldos už Lie
tuvą vasario mėn. minint Lie
tuvos nepriklausomybės šven
tę.

— Aldona ir Vytautas Kaman
tai iš Darien, Illinois, vietoj Ka
lėdų švenčių sveikinimų atvi
rukų savo draugam ir pažįsta
miem, paaukojo lietuviškai spau
dai, paremdami Darbininką ir ki
tus laikraščius bei žurnalus.

— JAV LB tarybos nariai iki 
gruodžio 15 turėjo pasiųst savo 
nuomones JAV LB įstatų keiti
mo komisijai, pasisakydami dar 
kartą dėl JAV LB struktūros, 
apylinkių struktūros ir LB tary
bos sudėties. Iš gautų atsaky
mų įstatų komisija paruoš pro
jektą iki sausio mėn. pabai
gos.

— Lietuvių Fondo taryba po
sėdžiavo Chicagoje gruodžio 11 
ir patvirtino LF pelno skirstymo 
komisijos pateiktas rekomenda
cijas, pagal kurias lietuvių švie
timui, mokslui ir kultūrai remti, 
skatinti bei ugdyti paskirta 
40,000 dolerių. Tai didžiausia iki 
šiol skirta suma. Su šia suma 
Lietuvių Fondas bus jau davęs 
net 172,000 dolerių lietuviškiem 
reikalam per 9 metus.

— Vlikas prašo tautiečių JAV 
ir kituose kraštuose siųsti visus 
JAV bei kt. kraštų spaudoj 
(dienraščiuose, savaitraščiuo
se, žurnaluose) pastebėtus 
straipsnius, žinias, komentarus 
ir vedamuosius apie Simą Ku
dirką, jo žygio metines, apie 
kunigų Zdebskio ir Bubnio nu
teisimą ir aplamai apie Lietu
vą, jos bylą ir pan. Rašyti ad
resu: VLIKAS, 29 West 57th 
Street, New York, N. Y. 10019.

(E)
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DOUGH CRAFT INC.

SALIBIAN’S IMPORTS

COMMUTERS

INZEO’S GARAGEin
LENOX CHALET

im

Call 212 OR 3-1890

Kaimynas

NAUJAS VYČIO NUMERIS

Call 201-257-2010

Route 46neseniai

(nukelta į 7 psl.)

visam

CASSAVETES TRAVEL INC
HANSON PLACE

BROOKLYN, N. Y

THE HAVEN

ENGLEWOOD, N. J

Canadian Club Outstanding Junior Size Fashions

PLAYLAND PIZZA

į SEASON'S GREETINGS TO ALL

Call 201-376-9674 or 3453 FREDERIC’S JEWELERS
McPhersons

62-16 Woodhaven Blvd.81-01 Boulevard

NEW.

Rugs and Curtains our Specialty

WEST ORANGE 
SPORT SHOP

575 Millbum Ave. 
SHORT HILLS

BRUNHILDE’S 
BEAUTY SALON

101 Dunhams Comer Road 
EAST BRUSHWICK, N. J.

KAR KARE 
SHORT HILLS 

CHEVRON INC

WILLIAMSBURGH
SAVING BANK

CATERERS 
254 East 2nd St. 
New York, N. Y.

130 Main St.
FORT LEE, N. J

SIL’S FOREIGN AUTO PARTS
3 Acres Foreign Auto parts

POMPTON LAKES FLORIST 
We wire them anywhere

K and J 
WIECZOREK 

TRAVEL AGENCY

supervizonus
Vidury dr. M. S. Beatty 
prezidentas.

REGO PARK, N. Y 
—We deliver— 
Call 429-9028

KOHLER 
DELICATESSEN 

MEATS INC.

ALMAR MAINTENANCE CO.
1528 Glover St.. Bronx. Mav we 1

r- ■-

MOTT HAVEN 
TRUCK 

PARTS INc. 
429 Bruckners Blvd. 

BRONX, N. Y. 
Call CY 2-7600

PLONSKI AGENCY 
REALTORS 

593 Jersey Ave. 
JERSEY CITY, N. J. 

Call 201-653-3100

McAlpine

649 Manhattan Ave. 
Brooklyn. N. Y. 
Call 383 -8614

spection 
tributing

Auto and Truck Repairs 
19 Central Ave. 

CALDWELL, N. J.

3 Scout Ave. 
KEARNY, N. J. 

Call 201 - 589-2420

STASNY*S 
RESTAURANT

9 Franklin Turnpike 
WALDWICK, N. J. 

Open Daily - Luncheons, 
Dinners, Cocktails 
Call 201-652-8626 

Ask for Steve Lymbie

“T” ASSOCIATES
20 South Broadway 
YONKERS, N. Y.

Offering A Complete 
Line Insurance Service 

Thomas M. Tobin Inc. 914-963-2036 
Irwin Tucker Agency 212-882-7500

Rainors (kairėj), Scranton žemės ūkio dept, 
įteikia dr. K. Krivickui įvertinimo diplomą.

Veterinarų dr-jos Scranton skyriaus

COREDSON COIFFURES 
HAIRSTYLISTS 

263-4181 and 268-9333 
Open S’

THE FLAMINGO 
CLUB

AVEDISIAN BROADLOOM 
CENTER LNC.

Residential - Commercial 
256 Brick Blvd. 

BRICKTOWN, N. J. 
Call 210-477-887?

Conveyors
1140 Commerce Ave-, Union,’N. J 

Call 201-687-4400

888 8th Ave.
Bet. 52nd and 53rd St. N. Y- C. 

Travel is our Only Business

Collision Experts 
Route 46 and Boulevard 
EAST PATERSON, N. J. 

Call 201-SW74040

GARDEN STATE 
TRUCK BROKERS 

Special Rates on Full or 
Part Loads Nation Wide

PFALZER ECK 
675 Onderdonk Ave. 

Ridgewood, N. Y. 
Catering to Weddings 

Banquets, Private Parties 
Meetings - Hall for all Occasions 

Call EV 2-9360

306 Main SL 
WEST ORANGE, N. J 

Call 325-3766

ĄŲTO REPAIRS

Open 7 days a week 
Route 94 and Church St. 

VERNON, N. J. 
Call 201-764-7313

GABRIEL s auto 
CONDITIONING INC 

Exterior - Interior 
Engine - Trank 

P. O. Box 36 
South Amboy, N. J. 
Call 201-442-7290

MARTHA’S 
CANDY KITCHEN 
Home Made Candy 

at its best 
6041 Myrtle Avenue 

Ridgewood, N. Y. 
212 EV-6- 9183

MARC’S 
GOLDEN COIFFURES

SOUTH HACKENSACK, N. J 
Call 201-140-3332

MONMOUTH STEREO CENTER 
444 Broad St 

SHREWSBURRY, N. J. 
Call 201-842-6565, also

MONMOUTH STEREO CENTER 
273 Broadway, Long Branch, N. J. 

Call 201-229-9878

1711 Second Ave. 
New York City, N. Y. 

Work Done by Expert
Tele.: TR 6-1052

BRIDGE - 
AUTO BODY CO. INC

INWOOD SHELL 
SERVICE CENTER 

4469 Broadway 
Comer 192nd St. 

569-9896 or 569-5150 
Official N. Y. State Insurance 

Open 24 hours

Rockaway Beach 93, N. Y.
Phone NE 4-5200 . « ■

A & P 
FLOOR RUG CLEANING

1209 Myrtle Ave. Brooklyn, N.Y. — t 
NYU license No. 301593

HIGHLAND 
SERVICE CENTER, INC. 

505 Lexington Ave. 
Open 7 Days a Week 

We do General Auto Repairs 
Road and Touring Service 

201-777-6306

R. E.’s PLUM 
Food and Groghouse 

. Late Snacks
Entertainment Wed. Thru Sunday 

20 East Fort Lee Road 
BOGOTA, N. J.

BERGENFIELD 
PORK STORE 
Quality Meats 

Schaller and Weber Products 
Imported Specialties 

18 North Washington Ave. 
Bergenfield, N. J. 

201-384-4469

SWISS TOWN HOUSE 
RESTAURANT 
Closed Mondays 

For Weddings - Banquets 
and all Affairs 

3312 Hudson Avenue 
UNION CITY, N. J. 
Call 201-UN7-9830

PARSIP ANY DELI 
Open 7 days a week 
Distinctive Catering 

Mon. - Sat. 8:30 to-lQ-P. M 
Sun. 8:30 to 9 P. M. 
137 Parsippany<Rd. 
PARSIPPANY, N. ], 

201-887-2439

H-K DELICATESSEN INC. 
66-35 Forest Ave. 
Ridgewood, N. Y. 

Imported and Domestic Specialties 
Home Made Salads — Catering 

For All'Occasions - Free Delivery 
Phone EV 6-6890 

Henry Hom Owner

Superb Italian Cuisine 
466 Central Avenue 

ORANGE, N. J. 
Call 201-677-1856

207 Second Ave.
(13 St). N. Y. C.
C.lI 473-9852

HIGHLAND 
SERVICE CENTER 
Open 7 days a week 

General Auto repairs, road service 
Tires, Batteries, Accessories 

505 Lexington Ave. 
CLIFTON, N. J.

Cars bought and sold 
Fast Pick-up and Delivery 

Free Teletype Service 
1498 Spur Drive South Islip, L. I 

Call 516-581-7624 or 799-4466

HARRY’S BAR 
95-01 37th Avenue 

JACKSON HEIGHTS, N. Y. 
Where good friends meet 

Call HA 9-9621 
Ask for Marie or 

Harry Hoist, Props.

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all our members

FRITZ ALT’S 
FOREST BAKERY 

105-13 Metropolitan Avenue 
Forest Hills, N. Y. 

Wedding - Birthday - Party 
Ice Cream Calces 

Call 263-7979

A-l GERMAN 
CAR SERVICE 
206 Wilton Ave. 
(Off South Ave.) 
Middlesex, N. J.

Call 201-968-0037 
Ask for Hans Hafner

CYPRESS 
SASH AND DOOR CO. 
Cypress Panel Centre 

10,000 Panels Available 
891 Cypress Ave. 

Brooklyn, N. Y. 
Herbert J. Kloock Prop. 

Call GL 6-5858

DURSO’S 
WINE and LIOUORS 

Gifts for Every Occasion 
Incredible Wine Selection 

— We also deliver — 
103 Hudson St. 

HACKENSACK, N. J. 
Call 201-488-2924

FIRST 
NATIONAL BANK OF HOPE

79-22 Metropolitan Avenue 
Middle Village, L. I. 

Call TW 4-8389

MATT’S FOREIGN 
CAR SERVICE INC. 

Expert Service and Repairs 
on All Foreign es 
615 Bloomfield Ave. 

BLOOMFIELD, N. J.

(brighten your home? Complete Car- 
Size 
New 
Free 
Our 

j cleaned 
_______  Ask about 

pur insurance Coverage. Serving 
Bronx and Westchester areas. For es
timates Call: 792-5239.

S & S 
FRUIT CENTER 

Open 6 days a week 
Prime Meats, Groceries 
Fruits and Vegetables 
Call 201-379-2877-8-9 

40 Chatham Road 
SHORT HILLS, N. J.

RIVERSIDE ATLANTIC 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs Road 
Service Tires - Batteries and 

Accessories 
824 Riverside Ave-, 

Lyndhusrt, N. J. 
Call 201-939-9577

CHIQUITA BRANDS 
140 Sylvan Ave.

1083 Raritan Rd. 
Clark, N. J. 

Gifts that Last 
Fred Paul Owner 
Call 201-388-8889

RAINEYS 
REPAIR CENTER 

Major and Minor Repairs 
Open 7 A.M. to 8 P. M. 

79-87 Georges Rd. 
NEW BRUNSWICK, N. J. 

201-84642240

279 Wanaque Ave. 
POMPTON LAKES, N. J. 

Call 201 835-0192 
ask for Pearl and Bob Fortig

CANIZZARO SEAL 
AND ENGRAVING CO.

GREAT KILLS 
SERVICE CENTER 

N. Y. State Inspection 
24 Nelson Ave. 

Opposite Great Kills Train Station 
YU 4—0600

FREEDOM EQUIPMENT CO.
Material Handling Equipment 

Hoists, Cranes, Monorails, Racks 
Shelving, Hydraulic Lifts, Yole 
Fork Trucks, E. W. Busch man

pijos koplyčią, pastatytą tos pa
rapijos kapinėse (netoli Ams? 
terdam, N. Y.), dedikuotą 
’šv7 Onos garbei. Tos kapinės 
priglaudė jau apie 1800 para- 
piečių. Gausu žinių apie mūsų

10 Pompton Avė. 
VERONA, N. J. 

Call 201-239-766!
Late nite Friday

AUTO UPHOLSTERING 
AND COLLISION WORKS 

1903 Broadway, Brooklyn 
20 Years Experience 

Call 491-9830 
Busy Call 452-9171

SEASON’S GREETINGS 
from

JOHN PHILLIPS
> FUNERAL HOME INC.
For Integrity Dependability and 

Ethics

O.P., straipsnis “Krikščioniš
kos tiesos ir gamtos mokslai“ 
(pirmoji dalis).

Kruopščiai informuojama 
apie vyčių ir bendrai apie lie
tuviškąją veiklą. Dail. V. K. F 
Jonyno kūriniai didingai puo- r 
šia Šv. Kazimiero para- |

Scranton, Pa. Federaliniam 
inspektoriui, veterinarijos dak
tarui Kaziui Krivickui, Pennsyl- 
vanijoj (Scranton District) spa
lių ’ 7 buvo įteiktas Certificate 
of Merit—“For sustained superi
or performance in carrying out 
assigned supervisory and

responsibilities con- 
portantly to the 

effectiveness of the Depart
ments of Meat and Poultry In
spection Program” kartu su 250 
dolerių premija.

Vet. dr. K. Krivickas per ke
letą metų už uolią ir rūpestin
gą tarnybą ir pirmiau buvo at
žymėtas. Dr. Krivickas prieš- ke-

veikėjus, apie jų gyvenimo 
mirties sukaktis.

Vytį redaguoti
yra perėmusi Mrs. Loretta I

Vytis (The Knight) yra Lie
tuvos vyčiiį žurnalas.

Naujame (lapkričio) numery 
įtikinamai yra pabrėžta, kad 
Lietuvos vyčiai imasi konkre
čių žygių lietuvių kalbai grą
žinti į savo tarpą. Neatidėlioti
nu tų žygių reikalu pasisakė 

.žinomas patriotas, Amerikoj gi
męs ir augęs bei mokslus išė
jęs lietuvis Juozas Boley-Bulevi- 

įčius. Jo kalba “Už lietuvišką
jį žodį” buvo pateikta 58-jam 
Lietuvos vyčių seimui. Ji išti
sai išspausdinta šiame Vyčio

DDL MAHAL RESTAURANT 
Highly redommended by New York Magazine 

Truly authentic food 
(Pak - Indian - Persian)

LIBERTY HARBOR MARINA 
Wet and Dry Storage 

— Sales and Service — 
Washington and Liberty Sts. 

WARETOWN, N. J.

Call (609) 698-2161

AUTOMOTIVE PROBLEMS 
Frank’S PLACE INC.

JIM FALLON 
OLDSMOBILE INC. 

Authorized Dealer 
Sales - Service - Parts 

Try Our Service Before you buy 
777 South Oyster Bay Road 

_ BETHPAGE. L. I. ’
ALEXIOU DRIVING SCHOOL Inc. j? ę Quarter Mile Nc. of Grumman Aire.

Learn to Drive Today y Call 516OV1-8282
State Lie. Teachers 
Cars for Road Tests 

Beginners and Advanced 
We help to Secure 

Learner’s Permit and Lie.
31—17 23rd Ave. Bet. 31st and 32nd Sts 

Astoria, N. Y.
, Tel. 721-8859; 721-8860

st and Rug Service. Room 
ugs expertly cleaned in our 
odern, Fully Equipped Plant, 
ick-up and Delivery. Orientals 
jecialty. W/W Carpeting <_2_ 
i your Home. Bonded. / 

Insurance

JONES AMERICAN • 
SERVICE CENTER

General Auto Repairs - Road 
Service - Tires - Batteries and

Accessories
Routes 9 and 35, South Bound
Near Oak St., Sayerville, N.J. 

Call 201-727-9702

ESSO SERVICE CENTER 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs 
Road and Towing Service, 

Tires, Batteries and Accessories 
47 Shewsbury Ave. 
REDBANK, N. J. 

201-747-9869

MOUNT VERNON 
TRAVEL CORP.
16 Gramatan Av. 

MOUNT VERNON, N. Y.

numery.
Angliškas Vyčio skyrius yra 

pats plačiausias. Loretta I. Stu- 
kienė rašo apie Simo Kudirkos 
tragedijos sukaktį, giliai prasmin
gą ne tik mum, bet 
geros valios pasauliui.

Sugrąžintas Vyčių poskyris 
“Mūsų kūrybiškas mintijimas”.

Tomo Žiūraičio,

lėtą metų iš New Yorko valsti
jos buvo perkeltas į Pennsylva- 
nijos valstiją. Kartu su šeima 
dabar gyvena Clarks Summit, 
Pa., gražiai įsikūręs savoj pa
stogėj.

Čia minimu pažymėjimu dr. 
Krivickas buvo išskirtas iš dau
gelio profesijos kolegų, dirban
čių JAV žemės ūkio departa
mente. Mėsos gamyklose dirban
tieji lietuviai dr. Krivicko atžy- 
mėjimą ir nuoširdų dėmesį lie
tuviam labai vertina ir linki 
geros sėkmės.

NORTH BERGEN SEWING CENTER 
Approved "Singer" Sales and Service 
Complete line of sewing machines, 

vacuums, notions, buttons and parts for 
home and factory machines. We arrange 

financing and accept credit cards.
Service in the Home Any Make S6.95

7023 Bergenline Ave„ NO. BERGEN, N. J.
861-940041

MANFRED E. DEMENUS Corp.
Licensed Plumbing 

and Heating Specialists in Gas 
Heating - Water Mains Installed 

65-09 Fresh Meadow Lane 
FLUSHING, N. Y. 

Tele.: 939-8100

CASTLE TAVERN 
Open all Year 

East Shore Road 
Greenwood Lake, N. Y. 

Featuring German - American 
Cooking. We cater to parties 

Banquets and Weddings 
Call 914-GR 7-8456

Lakeview Auto Sales and Service Inc. 
Authorized Mercedes Benz Dealer 

"Establ. since 1932. See the new ’72.
Overseas Delivery arranged 

Leasing available
468 Lakeview Ave., Rockville Centre 
Bet. Peninsula Blvd, and Ocean Ave.

Call 516-766-6900

LOEB & MAYER, INC 
Butchers Main Office

Is with you 
all work 90 day guarantee 

Getty Frank Halloran 
22244 Braddock Ave. 
Queens Village, N. Y. 

740-2525

i NESCONSET . ”
, WOODWORKING CORP.

P. O. Box 9, Smithtown, N. Y. 
(516) ANdrews 5-4100 

'Unpainted Furniture - Kitchen Cabi
nets - Counter Tops - Vanities - Mica 

, Headquarters - H. Heyen, Pres.
47 West Main St.
Smithtown, N. Y.

Candid Weddings 
57-44 Myrtle Avenue 
RIDGEWOOD, N. Y. 

CallVA 1-2390 
Siegfried K. Harisch

yrrvru in am luuutaic
At reasonable prices. Each meal skillfully prepared 

Open 7 days a Week 
from UJO A. M. to Midnight 

— Special Business Luncheon —

ENGLEWOOD CLIFF, N. J 
201461-7600

-- NASHUA, N. H.
gflnriftI Wn Wtfr

RALPH’S RESTAURANT 
862 Ninth Ave.
(On 56th St.)

New York, N. Y. j

CORWN PETERS 
Travel Service of Brooklyn, Inc. 

8401 Fifth Ave.
Brooklyn, N. Y. 11209 

Tel. 680-9200 
“Complete Travel Service” 

Foreign and Domestic - Tickets 
Cruises - Honeymoon Packages 

Steamship Accommodations- 
Youth Fares - Travel Insurance

108-19 Lil 
Richmond

A Family Place 
Call 736-5822



1971 m. gruodžio 24 cL^ho. 82 I DARBININKAS

SPORTAS
SUVAŽIAVIMAS

Siaurės Amerikos Lietuviu, 
Sporto Sąjungos suvažiavi- j 
mas įvyko 1971 gruodžio 11-12 
Detroite. Suvažiavime dalyvavo 
28 asmenys, atstovaują sporto 
reikalam visose Amerikos bei 
Kanados apygardose. Vidurinių 
vakarų sporto apygarda turi 
daug sportuojančio jaunimo 
(ypač Chicagoj), tačiau trūks
ta darbuotojų ir sporto rėmė
jų. Kanados sporto apygardoje : 
sporto veikla vystosi sklan
džiai — problemos nėra nei pa
didėjusios nei pamažėjusios 
nuo praeitų metų. Rytų sporto 
apygarda paskutiniais metais ne- į 
sirodė Sporto Sąjungos gyve
nime, tačiau atrodo, kad atkun- 
ta. Kitais metais tikimasi dau
giau dalyvių iš rytų apygardos.

Naujoji centro valdyba buvo 
išrinkta susirinkime. Visi centro 
valdybos nariai yra iš Chica- 
gos: pirmininkas — J. Baris. Ki
ti nariai pareigom dar nepasi- 
skirstė.

Lietuvių žaidynių žiemos ra
tas bus daromas Clevelande, 
1972 balandžio 22-23. Tos . žai
dynės apima krepšinį, tinklinį, 
stalo tenisą ir šachmatus. Yra 
įdomu, kad kai tinklinis, stalo 
tenisas ir šachmatai vegetuoja 
dėl dalyvių skaičiaus, krepši
nio komandų yra per daug. Pa
gal rytų apygardos vadovo pra-

Jubiliatai Jonas ir Sofija Glinecldai.

NAUJAS VYČIO NUMERIS

(atkelta iš 6 psi.)

Stukas, — 1467 Force Drive, 
Mountainside, N. J. 07092. Ad
ministracija: Vytis, — 1625 W. 
Marquette Road, Chicago, Illi
nois 60636.

Žurnalas nuo spalio iki gruo
džio yra mėnesinis, nuo bir
želio iki rugsėjo — dvimėne- 
sinis. Metinė prenumerata — 
4 dol.

Kai kurie mūsų žurnalų uolūs 
apžvalgininkai vis dar nesiteikia 
pažvelgti į Vyčio turinį, pasiten
kindami tik bibliografine jo met- 

nešimą rytų apygardinės žie- į rika. Daugiau dėmesio ne tik 
mos varžybos įvyks 1971 balan- ‘ mūsų knygom, bet ir žuma- 
džio 8 New Yorke._

Vasaros sezono lietuvių žaidy
nės nebuvo nustatytos, išsky
rus lengvąją atletiką, kuri bus 
pravedama kartu -su pabaltie- 

Ičių lengvosios atletikos pirme
nybėmis.

1972 Baltiečių sporto varžy
bos, į kurias šiais metais bus . 
kviečiami ukrainiečiai, įvyks: ,

1. Krepšinis, tinklinis, stalo 
tenisas — gegužės 20—21.

2. Lauko tenisas, lengvoji at- 
letika suaugusiem, plaukimas-^- 
liepos- 29-30 Clevelande arba 
Toronte.

3. Lengvoji atletika prieauglio 
klasėse — rugsėjo 9 Toronte.

4. Golfas
Grand Rapids, Mich.

rugsėjo mėn.

lam!

Darbininko skaitytojai kvie
čiami atsiųsti adresus kaimy
nų, kurie Darbininko neskaito. 
Administracija jiem pasiųs laik
raštį susipažinti. Rašyti: Darbi
ninkas, 910 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y. 11221-

5. Šaudymas.—..rugsėjo mė
nesį Kanadoj.

6. Slidinėjimas 
mėn. New Yorke.

Suvažiavimas praėjo draugiš
koj nuotaikoj.

vasario

AUKSINIS VEDYBINIO 
GYVENIMO JUBILIEJUS

Gerai žinomiem Bostono ir a- 
pylinkės lietuvių tarpe Jonui ir 
Sofijai Glineckiam, gyvenantiem 
Dorchester, Mass., lapkričio 
24 suėjo 50 metų vedybinio gy
venimo. Tai gražus gyvenimo 
laikotarpis, kurio susilaukė ši 
darbšti ir pavyzdinga pora.

Jonas Glineckis 1912 atvyko į 
anglių kasyklą West Virginijoj. 
Po poros metų persikėlė gy
venti į Bostoną. Prieš atvykda-

Dr. M. Anyso parašytos kny
gos: Senprūsių kovos ir Žymios draugijos protokolų 
lietuvės moterys, abi su kie
tais viršeliais ir gražiai išleis
tos, gaunamos ir Darbininko 
administracijoj. Kaina po 7 50 
dol. Tai gali būti ir graži Kalė
dų dovana.

Nuo skaitytojų talkos pri
klausys Darbininko ateitis. Pa
dėkite išlaikyti šį laikraštį, su
raskite naujų skaitytojų; Ra- 
šykitė: Darbininkas, 910 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y, 
11221.

SECRETARY

opening, balary open. ExceUeat

TO PLACE 
YOUR AD 

CANCEL OR CHANGE’

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ! /_■ 
linki savo nariams ir sporto bičiuliams r-. •

LIETUVIŲ ATLETŲ KLUBAS
361 Highland Blvdi Brooklyn, N,Y. -11207

Tel. 827-9865 '.. .

Season’s Greetings įrom ; ..

Patterson Fuel Oil Company, Inc.
• STEPHEN J. PATTERSON, President

185 Magnolia Avenue . . Floral Park, N.Y- 11001
Tel. 347-6606 </’ • ? • .

Oil Burners Sales Service The Fuel that Satisfies

SEASON’S GREETINGS

CHEMICAL BANK
957 Broadway at Myrtle Avenue 

Brooklyn, N.Y.' 11221 . .

DAVID J. ASKIN, JU 
Equitable Federal Saving!

356 Fulton Street Brooklyn,N.Y. 11201 
Tel. (212) 852-8000

R. K. Susivienijime, Sv. Kazi
miero pašaipi nėj draugijoj ir 
visokių parengimų komisijose. 
Beveik visur ėjo valdybos pa
reigas.

1912 lapkričio 24 vedė Sofi-

jo lietuviška veikla, ypatingai 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo laiku, eidama visokias 
valdybos pareigas.

Jonas ir Sofija Glineckiai už
augino tris dukras. Regina ište
kėjusi už J. Alexander, gyvena 
Dorchester. Mass.; Leonora

na Westwood, Mass, (jos augina
8 vaikaičius); seselė Eugenija

į rusų carą. Jęąriuomenę. Tarna
vo kavalerijoj, įsigijo vyresnio 
puskarininkio laipsnį.

Būdamas geras lietuvis patrio
tas, tuojau įsijungė į lietuviš
kas organizacijas, kurių tuo lai
ku Bostone buvo visai maža. H- yra Nukryžiuotojo Jėzaus vie- 
giausiai išbuvo didžiausios So.. 
Bostono Sv. Jono pašalpinės 

sekreto
rium (net 30 metų). Buvo Sv. 
Petro parapijos choristu. Veikė 
dar šiose draugijose: L.D.S. I- 
moj kuopoj, Lietuvos vyčių 17

nuolyne, South Bostone, mokyt o-

N. Y. 10001
DISPLAY

SECRETARY
RETIRING?

Non-Profit

Aw.. Suite 915. N. Y. 10001

TYPIST

Organization needs verv

Tele: 533-1050

H. W. MALE

Williams Memorial Residence 
Offers furnished apartments » 

for retired people

720 West End Avenue

or call 749-4374

SPACE AVAILABLE 
? FOR COLLEGE GIRLS

Kultūros židinio — Jaunimo 
centro statybos fondo popietės 
vyksta kiekvieną penktadienį < 
12:30 vai. popiet Richmond 
Hill salėj, 117-07 Hillside Ave., 
(Myrtle ir Jamaica Ave. kam
pas). Informacijai skambinti 
668-1774.

Glineckiai buvo Bay View 
Market maisto krautuvės South 
Bostone savininkai. Ją laikė 
iki pensijos.

Šiai linksmai Sofijos ir Jono 
Glineckių sukakčiai atžymėti 
jų intencija lapkričio 28 Sv. 
Petro bažnyčioj, So. Bostone, 
buvo aukojamos mišios.

Šia nepaprasta Jono ir Sofi- 
’ jos Glineckių sukakties proga 
jų dukrelės, žentai, vaikaičiai, 
giminės ir bičiuliai linki stip- 

. rios sveikatos ir Dievo palaimos 
sulaukti deimantinio jubiliejaus.

S.K.G.

Construction Trainee 
BUILDCOT INC.

A general Construction Company 
has a Training Program for those 
who. wish to learn a trade such as:

Carpentry 
Electrical 
Masonry 

Plumbing

Interior Decorating and others

It will be Class Room Instruction 
and on the Job Training. As a 
Grainee you will receive a Salary

while you are working on your jobs. 
English speaking

For special interview call:

(201) 539-0238

Thanks Dad
and Merry
Christmas

We lived in an old gray house 
on a country road just outside 
a small midwestern town.

And every year on the Saturday 
before Christmas, my father would 
pile my sister, my two brothers 
and me into the cab of his pickup 
truck and drive us into town. 
We all had money saved and 
ready to spend on Christmas gifts; 
Dad would shop with us for 
a while, helping us pick out gifts 
for mother and advancing our 
allowances when our eyes got 
bigger than our budgets.

Then usually just before noon, 
he’d say he had some special 
shopping to do and that he’d 
better get to the bank before 
it closed.

When Christmas morning came, 
we’d gather round the tree and 
open our presents. And when we 
were finisned unwrapping the 
trains, trucks, dolls and clothes; 
when Mom had thanked us each 
twice for the gifts we’d given her; 
and when we’d emptied our socks 
down to the last orange; my Dad 
would point to four small envelopes

nestled in the tree. There was 
one for each of us. And every 
year for as far back as I can 
remember, each contained the 
results of his hurried trips to 
the bank on the Saturday before 
Christmas. A U. S. Savings Bond.

It’s Christmas time at my house 
now. A house that’s far away 
from that small midwestem town. 
A house that I could buy because 
I cashed in some old U. S Savings 
Bonds I had to help with the 
down-payment. A house where 
two little kids are going to find 
envelopes in the Christmas Tree 
this year. Envelopes that contain 
U. S. Savings Bonds.

Bon.ls are safe. If lost, stolen, or destroyed, 
we replace them. When needed, they can be 
cashed at your bank. Tax may be deferred 
until redemption. And always remember, 
Bonds are a proud way to save.

Take stock in America.
Now Bonds pay a bonus at maturity.

te jo vasarnamiu, turės progos 
susipažinti su gyvenimo ir oro

Jei esi jau pensininkas ir ne- Suinteresuoti skambinkite po 
jokių pareigų, pagalvok 7 v v tel 967—8997.

apie išvykimą į sveikesnes gy
venimo vietas. Teiraukis, ne
snausk, nes gyventi liko nedaug.

TAUTIETI!

Kitataučiui geriausia ^ovana 
Kalėdų ar kita proga — dvi 
knygos už 2 dol.: Vytautas the 
Great, Grand Dūkė of Lithua
nia by Dr. J. Končius; Awaken
ing Lithuania by Dr. Jack J. 
Stukas. Gavęs-bus gražiai supa
žindintas su Lietuvos praeitim. 

r Rašykite: Darbininkas, 910
nį, mokantį vairuoti, kuris nemo- | Willoughby Ave., Brooklyn, N. 
karnai galės pasinaudoti savai- y u221.

Yra asmenų, kurie šiuo reika
lu turi gerų patarimų ir mielai 
savo tautiečiam patartų ir padėtų.

1972 sausio 7 vyksta į Miami 
Beach su mašina į naujai įsigy-

rįs be atlyginimo nuvežti as me-

FILE SUPERVISOR - Non Profit 
Organization requires bi-Iingual 

Spanish - English File Expert able 
to improve established system 

Immediate opening - Salary open 
Send Resume to Boe CD65 

350 5th Ave., Suite 915. N. Y. 10001

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY 
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

----------  Allen R. Shipley ----- -—

Lithuanian and English

for sale at reasonable r-?ces, als^ 
adders, calculators, mimeos, com- į 
plete line of office machines and ■ 
equipment. Rentals. Repairs. ALL. I 
languages typewriter, co, . 
INC. 119 W. 23rd Street, New York, I 
N.Y. — CHelsea 3-8086.

DEXTER PARK

77-01 JAMAICA AYEJŪJE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

Geriausia Kalėdų 'dovana— 
metinė Darbininko prenumera
ta. Jei Jūsų draugų ir pažįsta
mų tarpe kas nors dar neskaito - 
Darbinin-ko, tai kaip švenčių 
dovaną užprenumeruokit Dar
bininką. Naujiem skaitytojam 
pirmų metų prenumerata tik 5 
dol. Jūsų pasirinktiem asme
nim bus pranešta, kad tai 
sų kalėdinė dovana.

*illlllllllllllllllllllllllllHIIIHIIIIIIIĮ!!illilĮĮHIH!l

ENGINEERS 
POWER PLANT 
PROPOSALS

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION

JŪ-

ELBOW BEACH HOTEL 
BERMUDA — EASTER WEEK 
March 30 - April 6 
$280 including air fare
Call:
212-980-3649
MR. BLACK

— Live Lobster — 
35,000 LBS 
JUMBO

3 to 6 LBS $1.39 Lbs. 
with this ad

MOBY DICK H
— (Under the Bridge) 

HIGHLANDS, N. J. 
201-291-4430

Garden State Pkway Exit 117 
To RL 36 South

13 Miles to Highland Bridge

How’s this for value?
S1.69 DINNER SPECIAL ~ 

Fish and Chips — Southern 
Fried Chicken — 10 Oz.
prime Roumanian Steak 

Imagine any of the above entrees 
for only $1.69. Includes salad or potato 
and garlic bread. Full Menu. Dali- 
catessen too! Catering. Free delivery.

PHIL and PAUL’S RIVERBOAT 
RESTAURANT

23 Waverlv Place, N. Y.
533-5540

STORE WANTED, or Loft. 2nd or 
3rd Floor, Prefer Downtown Boston 
Area, Government Ctr.. Haymarket 
Sq_. Back Bay or Pru. Area or in 
Cambridge at Central or Harvard Sq. 
Must be located where there is a 
lot of walking traffic, will repair if 
needed. Will consider House or Ige. 
1st Floor apt. on Rte. 9 or Rte. 1 

Call 617-288-1662

THE FRIENDSHIP MANOR
5 minutes to Belleayre Ski Center 

“Ski Week" package rates. Cocktail Lounge 
Restaurant. Ball Room - Year round Resort 

Call or write: The Hendersons 
PINE HILU N. Y.

914-254-5407

SERVICE

Mario’s Aute Inspection & Repair 
service headlights adjustment. wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done white you wait. Shell 
Bay Ave. MayviEc. N.J. Cr.no I'r.y 
Court House, opp. S'.?te Inspection 
Station. Open Mon. thru Fin. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated ty Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 603—-=65-5697

Recently Opened in Westchester

withA residence s. ni;»i 
home etr.icsphoie in a 
ting. Box 176 Cro..s River, New

TRI PAR 
COMBUSTION CORPORATION 

& Installation Fuel, Oil Burner 
Service

58 E. 175th Street Bronx 
Call 294-8660 — ask for

Mr. E. Johnson or Mr. E. Murphy

TYPEWRITERS 
ALL MAKES 

$19 up 
PARAMOUNT BUSINESS MACHINES 

6112 5th Avenue 
BROOKLYN 

HY 2-9075

KLAUS AND WERNER 
PAINTING 

Inside and Outside 
Painting and Decorating 

Paper Hanging and Plastering 
Free Estimates given 

78-05 83rd Street 
GLENDALE. N. Y. 

Call 366-1215

* KAROL KAILIAI

t i jūs galvojat, kad jūsų brangius 
ilius geriau pirkti pas tokį par
davėjų, kurio patirtis tęsiasi per 

šimtmetį, tai jūs gudriai galvojat. 
KAROL turi visokių kailių: ‘To 
penktos”, kokteilių valandai, laivų 
kelionėm, savaitgalio mados ir pan. 
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State 
Plaza — Paramus. Kasdien iki 8:30. 
Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

MALE - FEMALE

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Lintcx Co. Inc. 40 Jackson St. 
Freehold, N.J.
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Darbininkas švenčių metu 
išeina tik vieną kartą per savai
tę: trečiadienį po Kalėdų ir 
trečiadienį po N. Metų.

Vytautas ir Birutė Radziva- 
nai vietoj kalėdinių atvirukų 
aukoja Darbininkui 10 dol. ir lin
ki visiem linksmų Šv. Kalėdų.

Kazimieras Krušinskas vietoj 
kalėdinių atvirukų siuntimo 
skiria 10 dol. Kultūros Židiniui 

.ir per spaudą sveikina su šven
tėm savo artimuosius.

Nijolė ir Jonas Ulėnai svei
kina visus savo draugus ir pa
žįstamus su Šv. Kalėdom ir 
Naujais Metais, linkėdami daug 
džiaugsmo. Vietoj sveikinimo 
kortelių Darbininkui paaukojo 
15 dol.

Kęstutis ir Aldona Jonynai per 
spaudą sveikina gimines, drau
gus ir pažįstamus Kalėdų šven
čių ir Naujų Metų proga. Vie
toj sveikinimo kortelių auko
ja 15 dol. Kultūros Židiniui.

Jonas ir Klementina Laitu- 
šiai, Union, N. J., vietoj kalė
dinių sveikinimų siuntinėjimo 
skiria dešimtinę Darbininko 
spaudos reikalam ir kartu linki 
visiem bičiuliam džiugių 
čių.

Dr. P. ir E. Legeckiai 
dų ir Naujų Metų proga
kiną visus savo draugus. Vietoj 
kalėdinių kortelių aukoja spau
dai paremti 10 dol.

Jonas Šileikis, per spaudą 
sveikindamas Kalėdų švenčių 
ir Naujų Metų proga visus savo 
draugus ir pažįstamus, skiria 20 
dol. Kultūros Židinio statybos 
fondui, nurodydamas, kad tuo 
stengiasi prisidėti prie New 
Yorko vyrų choro kambario į- 
rengimo.

Uknevičių šeima sveikina gi
mines, draugus ir pąžįstamus ir 
ta proga vietoje sveikinimo kor
telių aukoja Balfui 15 dol., Dar
bininkui — 5 dol. 11

Teresė ir Algimantas Lands
bergiai vietoj kalėdinių sveiki
nimų siuntinėjimo Kultūros Ži
diniui ir Eutnamo seselėm pa
skyrė po 15 dol.

Jurgis ir Nijolė Valaičiai 
Kalėdų švenčių proga sveiki
na draugus ir pažįstamus, vietoj

šven-

Kalė- 
svei-

Prof. Zenonas Ivinskis, kuris 
paskutiniu laiku profesoriavo 
Bonnos universitete, sunkiai ser
ga ir guli universiteto klinikoje.

Dr. Anthony John Stalionas, 
gyvenęs 218 Ridgewood Ave., 
East New York, mirė širdies 
priepuoliu naktį iš gruodžio 19 
į 20. Jis buvo čia gimęs ir au
gęs, buvo vaikų ligų specialis
tas, dirbo Kings County ligo
ninėj.

Dr. K. Valiūnas, Vliko pirmi
ninkas, gavo Kalėdų švenčių 
sveikinimus iš prezidento Rich
ard Nixono, senatoriaus James 
Buckley.

Prel. J. Balkūną aprašė sek
madienio Sunday News laida jo 
pakėlimo į apaštališkuosius 
protonotarus proga. Suminėjo 
veiklą lietuviškoj bendruome
nėj.

Aldona ir Vitas Gerulaičiai 
Kalėdų švenčių atostogų iš
vyko praleisti į Miami, Fla.

Liet. Tautinės Sąjungos New 
Yorko pirmasis skyrius gruodžio 
18 Cekavičiaus restorane Wood- 
havene surengė kalėdinį vaka
rą. Pradžioj buvo prisimintas 
gruodžio 17 perversmas Lietu
voj. Čia kalbėjo: J. Kiaunė, 
L. Virbickas. Prisiminta ir ko
munistinė okupacija. Kalbėjo 
A. Diržys. Vadovavo pirminin
kas A. Koncė.

Newarke, New Jersey, Švč.. 
Trejybės bažnyčioj Kalėdų 
naktį 12 valandą bus konce- 
lebruojamos Bernelių mišios. 
Kitos mišios kaip sekma- 
dienį: 8,8, 10, 10:30 ir 12 vai.

N.Y. LB apygardos valdyba 
pakvietė iš .Hamiltono mergai
čių chorą “Aidą” koncertuoti į 
New Yorką.'Choras atvyksta ba
landžio 15. Su choru taip pat 
dainuos ir solistas Vaclovas Ve- 
rikaitis, to choro dirigentas. Kon
certas rengiamas Maironio litua
nistinei mokyklai paremti.

Dailės parodai, kurią rengia 
LB apygardos valdyba vasario 
mėnesį, bus jau įrengtos abi že
mutinės salės. Šiuo metu yra 
baigiama įrengti naujai pastaty
ta salė ir remontuojama seno
ji, kur paprastai vyksta vyrų 

_ choro repeticijos. Parodai bus 
panaudota visas pirmas aukštas 
ir dalis antro.

D. Klinga yra išvykęs žiemos 
atostogų į Miami, Florida. Į New 
Yorką grįžta sausio 20.

O. Klimavičiūtė iš New Jersey, prie savo šiaudinukų, kuriais išpuošė kalėdi
nes eglutes S. Orange respublikonų klube, Harrison RCA Market Research įstaigoj, 
Keamy Lietuvių Bendruomenės centre, laikraščių redakcijose ir kitur.

Nuotr. R. Kisieliaus

DAILĖS PARODOJ 
SUDAROMAS MENO
KOMITETAS -

LB New Yorko apygardos val
dyba organizuoja trečiąją me
tinę dailės parodą Kultūros 
Židiny. Kaip jau buvo skelbta, 
paroda prasidės vasario 19 ir 
tęsis iki vasario 27. Ja bus at
žymėta Lietuvos nepriklauso
mybės šventė.

Kas kviečiami

klebo-

A. a. Antano Vilėniškio netekus

Norintieji šventes praleisti 
besimaudant jūroj — tai tik Mia
mi Beach, Vainų resorte. Išnuo-

atviručių siųsdami auką Tautos 
Fondui ir Darbininkui.

Monika Navickienė, sveikin
dama savo bičiulius ir pažįsta
mus, Kultūros Židiniui aukoja skambinkite telef. (305)
10 dol. 864—3586.

i

visais patogumais, prie pat jū
ros, 8210 Harding Ave., Miami 
Beach, Fla. 33141. Dėl rezerva-

Danieliui ir Marijonai Žars- 
kiam prisiminti Kultūros Židi
niui, paaukota 10 dol.

Vytautas ir Rožė Kondrotai 
sveikina pažįstamus ir bičiulius 
su šventėmis ir ta proga Kul
tūros Židiniui skiria 15 dol. au
ką.

Naujų Metų sutikimą Kultū
ros Židinyje .rengia Kultūros 
Židinio statybos ir penktadie
nio popiečių komitetai. Vietas 
rezervuotis pas B. Labutienę, 
tel.. VI 7-5550, Br. Bobelį, tel. 
MI 7-6637, Al. Balsį, tel. TR 4- 
1538.

Maironio mokyklos mokinių 
kaukių balius — popietė ruo
šiama sausio 23 Apreiškimo 
parapijos patalpose. Tėvai 
prašomi vaikučiam paruošti 
kostiumus. Bus speciali pro
grama vaikam, kostiumų rin
kimai ir premijavimai, žaidi
mai, bufetas, loterija vaikam 
ir suaugusiem. Gili padėka 
Apreiškimo parapijos

i nui kun. Pranui Raugalui už 
j mielai duotas patalpas.

Darbininko skaitytojai spau
dai paremti prisiuntė: dr. R. 
A. Giedraitis, Los Angeles, Ca
lif. 11 dol., J. Bagdonas, Rego 
Pk., N. Y. 10 dol., L. Jurevičius, 
Linden, N. J., J. Mačernis, B’- 
klyn, N. Y., ir N. Shumbris, Bay
side, N. Y. po 7 dol., M. R. York, 
Jersey City, N. J., ir P. Rokas, 
Mineola, N. Y. po 6 dol., kun. A. 
Naujokas, Port Chester, N. Y., A. 
Trainis, Rchmond Hill, N. Y., ir 
A. Dargis, Keamy, N. J. po 5 

| dol., dr. E. Noakaš, Ozone 
Park, N.Y., ir P. Brazauskas, Pa
ramus, N. J. po 4 dol., J. Pauliu- 
konis, Worcester, Mass., J. Franc- 
kus, Methuen, Mass, ir A. Wallo
witch, Phila., Pa. po 3 dol. Ad
ministracija dėkoja už aukas. 
Laukiama, kad ir kiti skaityto
jai prisidės prie kalendoriaus 
išlaidų sumažinimo.

Į praėjusias dvi parodas bu
vo kviečiami dailininkai, gyve
ną šiame Atlanto pakrašty. Da
bar galės dalyvauti ir iš kitų 
Amerikos vietų.

Rengėjai pasiųs pakvietimus 
tik tiem, kurių adresus jau turi. 
Bet per spaudą kviečiami visi, 
kas nori ir gali šioj parodoj da
lyvauti. Registruotis reikia pas 
LB apygardos pirmininką A- 
leksandrą Vakselį, 84-30 112 St., 
Richmond Hill, N. Y., 11418.

Ant voko parašyti — Dailės pa-> 
rodą.

Sudaromas meno komitetas
Parodos tvarkymui sudaro

mas meno komitetas. Pirminin
ku pakviestas dail. V. K. Jony
nas. Jis sudarys visą meno ko
mitetą. Šis komitetas atrinks 
paveikslus parodai ir juos pa
skirstys sukabinimui. Pačius 
eksponavimo darbus jau atliks 
kiti žmonės.

šis ruduo Bostono apylinkės 
lietuviam buvo tikrai nelaimin
gas. Iš mūsų tarpo išsiskyrė 
šviesaus atminimo kun. Myko
las Vembrė, Įdek vėliau neti
kėtai mirė kun. Aloyzas Kli
mas. Lapkričio 22 Bostono lie
tuviškąją visuomenę sukrėtė 
a.a. Antano Vilėniškio staigi 
ir nelaukta mirtis. Dar sekma
dienį, lapkričio 21, Antanas per 
Lietuvos kariuomenės atkūri
mo šventę ir Simo Kudirkos 
metinių išdavimo minėjimą, 
kaip paprastai, savo gera nuo
taika ir sąmojingu humoru vi
sus sutiko ir išlydėjo.

A. a. Antanas Vilėniškis sa
vo kilme yra šiaurės aukštai
tis, gimęs 1912 Užnemunės 
km., Panemunio valsč., Rokiš
kio apskr. Jis buvo jauniau
sias gausios 11-kos vaikų šei
mos narys.

Velionies gyvenimo kelias ne
buvo rožėmis klotas, tačiau 
ryžtas buvo jo pastangų palydo
vas. Gimnaziją pradėjo lanky
ti Rokišky, o baigė Kaune Pa
vasario gimnaziją. Karinę prie
volę atliko karo mokykloje, įsi
gydamas atsargos leitenanto 
laipsnį. Kauno universitete stu
dijavo ekonomiją. Dėl lėšų 
stokos po poros metų studijas 
nutraukė. Grįžo į karo mokyklą 
papildomam kursui. Kursą bai
gęs, buvo paskirtas į 6-tą pės
tininkų pulką Klaipėdoj. Savo 
būdo savybėmis pavaldinių 
tarpe turėjo didelį pasitikėji
mą ir autoritetą.

Rašančiam šias eilutes kari
nę prievolę teko atlikti pa
prastu kareiviu ir stebėti mū
sų karininkų elgesį su jaunais 
kaimo vyrais. Priėjau prie iš-

ant jo pečių 
darbas, kurio

minėtų dar-eilės
buvo tikras sama- 
būdamas širdinin-

Paskaitų ciklas

NAUJŲJŲ METŲ 
SUTIKIMĄ 

Kultūros Židinyje 
361 Highland Blvd. 

Brooklyn, N. Y.

rengia

1971 m. gruodžio 31 d., 9 vai. vak
Kultūros Židinio statybos ir 

penktadienio popiečių komitetai

Vietas užsisakyti iki gruodžio 27 d.
— Kaina asmeniui 10 dol. —

Vietas rezervuotis pas:
B. Labutienę, tel. VI 7-5550, 
Br. Bobelį, tel. MI 7-6637, 
Al. Balsį, tel. TR 4-1538

VISI KVIEČIAMI!

DARBININKO. KALENDORIUS
Darbininko išleistas 1972 

metų kalendorius pasiekė skai
tytojus. Jis turi daug pakei
timų, patobulinimų. Surašyta 
daug krikščioniškų ir lietuviš
kų vardų, papuoštas spalvota 
dail. J. Juodžio reprodukcija, 
kuri vaizduoja Simo Kudirkos 
išdavimo tragediją.

Už kalendorių skaitytojai 
prašomi atsiųsti bent po vieną 
dolerį spaudai paremti. Už pa
ramą Darbininko administraci
ja dėkoja.

Kas norėtų gauti kalendorių 
daugiau, prašom kreiptis į Dar
bininko administraciją. Rašyti: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave.? Brooklyn, N. Y. 11221.

Kartu su paroda bus suorga
nizuota ir paskaitų ciklas. Vi
dury savaitės pramatoma su
rengti trys paskaitos, gi užda
rymo dieną — manoma surengti 
literatūros vakarą su muzikine 
dalimi. Tokiu būdu norima pa
kviesti visų žanrų meninin
kus į šią dailės šventę.

Planuojama ir kitų naujų da
lykų, kurie išjudintų mūsų 
lės gyvenimą ir prisidėtų 
jos ugdymo. Bet visa tai 
greitai paskelbta spaudoj.

dai- i 
prie Į 
bus

Juozas Giedraitis, Spartos sa
vininkas, praneša, kad jau ga
vo iš V. Vokietijos Olympijos 
elektrines mašinėles su lietu- 

. viškais ženklais. Mašinėlės 
seniai buvo išsiųstos, bet labai 
ilgai prastovėjo New Yorko 
uoste, kai čia vyko uosto dar
bininkų streikas. Dabar jos 
siunčiamos visiem, kurie buvo 
užsisakę. J. Giedraičio adresas 
yra: 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y., 11731.

Šeimai iš suaugusių asmenų 
reikalingas 5—6 kambarių butas. 
Kas turėtų ar žinotų, prašo
mas skambinti tel. EV 7—4632.

South Bostono Lietuviu Piliečiu 
Draugijos Valdyba

vados, kad bausmėmis ir iš
didumu savo pavaldinių tarpe 
autoriteto ir pagarbos nepasiek
si. Tos priemonės buvo ne a.a. 
Antano būdui. Tai drąsiai galiu 
tvirtinti, nes, man gyvenant 
Bostone ir artimai su juo bend
raujant, šį mano teigimą jis gy- 

j vai paliudijo.
Į JAV Ant. Vilėniškis at

vyko 1949, Jono Kas maus ko 
kviečiamas. Jo vadovaujamoj 
medicinos įrankių dirbtuvėj ku
rį laiką ir dirbo. Tik atvykęs į 
šį kraštą, tuoj įsijungė į lietu
višką darbą. Buvo aktyvus Bal
to narys, Lietuvių Bendruome
nės darbuotojas, ramovėnų 
valdybos narys, kultūrinių su- 
batvakarių technikinis organi
zatorius (13 metų), Tautinės 
S-gos nepamainomas darbinin
kas (sakau — darbininkas, nes 
Antanas nesiveržė vadovauti, 
bet tik dirbti, kaip ta juoda dar
bo pelė). Jis buvo ir jaunimo 
transportininkas: vežė skau
tus, ateitininkus, neolituanus į 
jų stovyklas. Susikūrus Bostone 
dramos sambūriui, Antanas ir 
čia. Jis tapo nepamainomu ak
torium. Maža to, 
gulė visas juodas 
kiti baidėsi.

Be visos 
bų, Antanas 
rietis. Pats
kas, jis rūpinosi ligoniais, juos 
lankė, jiem padėjo. Tai tikrai 
reta krikščionio dorybė.

Bostone lietuvių visuomenė 
jį tinkamai pagerbė. Tokio skai
čiaus lankytojų Bostonas dar 
nebuvo matęs. Atsisveikinimas 
įvyko J. Lubino šermeninėj 
Padėkos dieną (lapkričio 25). 
Rožančių sukalbėjo kun. T. 
Narbutas. Atsisveikinimui vado
vavo Bostono Tautinės S-gos 
pirm. inž. J. Dačys. Jis pirmas 
ir kalbėjo, trumpai nušviesda
mas velionies nueitą gyvenimo 
kelią ir atliktus darbus. Ramo
vėnų vardu atsisveikinimo žo
dį tarė St. Jurgelevičius, Bos
tone Liet. B—nės vardu — pirm. 
A. Matjoška, neolituanų vardu
— inž. Vyt. Izbickas, kultūrinių 
subatvakarių komisijos vardu
— inž. R. Veitas. Balto vardu— 
pirm. Pr. Mučinskas.

Atsisveikinimo metu erdvi 
šermeninė buvo pilna žmonių, 
nors oras buvo- tikrai baisus 
(audra su lietum). *

Bostono lietuviai atsisveikin
dami suaukojo 929 dolerius: 
Lietuvių Fondui — 613, Vasario 
16 gimnazijai — 206, kitiem rei
kalam — 110.

Penktadienį, lapkričio 26, po 
mišių, kurias aukojo kun. A. 
Janiūnas, velionis buvo palydė
tas ir palaidotas Forest Hills ka
pinėse, kur jau daug mūsų 
tautiečių rado amžino poilsio 
vietą. Lydėjo tikrai dar Bosto
ne neregėtas skaičius automo
bilių (rodos per 80).

Reikia pastebėti, kad velio
nies darbų artima talkininkė 
buvo jo žmona Onutė. Tai bu
vo darni šeima lietuviškuose 
darbuose.

Baigiant šį rašinėlį, nejučio
mis kyla mintis: koks būtų dar
nus ir našus mūsų lietuviškas 
gyvenimas, jei mes būtume to
kie, koks buvo velionis. Tikrai 
jis neturėjo priešų.

nuoširdžiai sveikina KALĖDŲ ŠVENČIŲ proga ir linki
‘ • džiaugsmingų ir laimingų Naujųjų Metų visiems South 

Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos nariams, visiems 
Draugijos bičiuliams, o ypatingai Elevatoriaus Fondo 
rėmėjams. ,

1970 METŲ VALDYBA: Pirm. Stanley L. Drevinskas,
• vicepirm. Longinas Svelnis, protokolo sekr. Antanas

Matjofika, finansų sekr. Adam W. Druzdis, iždininkas 
Edmund L. Ketvirtis, maršalka Juozas P. Markelionis.

i DIREKTORIŲ TARYBA: R. Bričkus, S. Griganavičius, 
j O. Ivaškienė, J. Lubinas, A. Makaitis, A. Andriulionis

4 ir V. Stelmokas. Kontrolės komisija: Pr. Mučinskas, 
.•••■> < B. Kontrimas ir A. Baika.

i
i

Ilgiausiai prisimenama dova
na Kalėdom bus Darbininkas, 
kuris lankys visus metus tik 
už 5 dol. Užsakyk dar neskai
tančiam Darbininką, 9)0 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N.Y- 
11221.

Kas norėtų įsigyti lietuviškų 
plokštelių ar lietuviškų knygų, ] 
prašomi kreiptis į Darbininko 
administraciją, 910 Willough
by Ave., Brooklyn, N. ,.Y. 
11221.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
Belleharbor - *avo adres3' prašomi administ-.

Taisom radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas 
naujas 
Queens 
Naujų 
Kreiptis tel. 847-0887. Adresas: 
Mr. Joe Kazląs, 87-15 Myrtle 
Ave., Glendale N. Y. 11227. 
(2 blokai nuo Woodhaven Blvd.)

Ieškoma senesnio amžiaus vy
ras su moterim, kurie mokėtų 
nors kiek angliškai ar vokiškai! 
ir padėtų namų ruošoj priva-1 
čiuose namuose ]___________
Queens a. Duodama gyvenimui racijai pranešti ne tik naują, 
4 kambariai ir dar primokama1 bot *r «®ną adresą. Taip pat 
algos. Ideali ir rami aplinka, neužmirškite pridėt) pašto zip • 
Tel. NE 4-2944. • code numerio.

patąrnavimas įdedant 
dąlis. aptąrnaujam 
ir apylinkės lietuvius. 
aparatų neparduodam.

A. K-is

KELIONIŲ PATARNAVIMAI VELTUI!

LITO KELIONIŲ BIURAS
plėsdamas savo veiklą, persikėle

į naujas patalpas

Brangiai žmonai ir motinai
Sofijai Lukošiūtei Beleckienei

mirus vyrą Petrą, sūnus — Joną, Vytautą ir Kazimierą 
giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Ona ir Antanas BUDRIKIAI

Richmond Hill, N.Y. 11418
j . Naujas telefonas Naujas telefonas

212 VI 6-1650 212 VI6-1650


