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ALASKOS ABORIGENAMS DUOS 962.5 MIL.
Dar pridės 40 mil. akerių žemės 
Naudojimasis turtu bus bendras

Washingtonas.—Aliaskos abo
rigenai — eskimai, indėnai ir 
aleutai 
vaikščiojo tose žemėse bent 
prieš ^tūkstančius metų, lai- 
mėji^^su Amerikos vyriausybe 
visą Šimtmetį trukusį ginčą dėl

protėviai

maždaug 55,000 
teisės į žemę buvo pripažintos 
1867 m., kada JAV nupirko iš 
Rusijos Aliaską už 7.2 mil. dol. 
(2 centai už akrą); Antrą kartą 
tos teisės buvo patvirtintos 
1959 m., kada Aliaska tapo

asmenų. Jų

paimtas žemes.
Kongresas specialiu įstatymu 

nutarė skirti jiems 40 milijo
nų akrų žemės ir sumokėti 
962.5 mil. dol. Tas turtas skirtas

NELAIMĖS

Kai Aliaskoje buvo surasta 
nafta, spaudimas atgauti dalį 
žemės sustiprėjo, nes ir ten 
užsilikusios pirmųjų gyventojų 
liekanos panorėjo pasinaudoti 
krašto turtais ir įsijungti į jo 
ūkinį gyvenimą.

To reikalo sutvarkymo šali
ninkai kongrese šitaip baigta 
byla esą patenkinti, bet yra ir 
manančių, kad Aliaska nupirk
ta antrą kartą, kad Amerikos 
gyventojams uždėta nepelnyta 
našta, nes kompensacija laiko
ma perdėtai didelė.

Svarbiausi įstatymo bruožai 
taip atrodo.

Čiabuvių reikalams per 11 
metų iš valstybės iždo bus duo
ta 462.5 mil. dolerių, likę 500 
mil. dol. bus paimti iš pelno, 
gauto už naftą ir kitus mine
ralus, rastus Aliaskos valsti-

dalinti korporacijoms, atsižvel
giant į srityje esančių gyven
tojų skaičių. Gyventojams bus 
padalinti korporacijų šėrai.

Jiems skiriami 40 mil. akrų 
žemės bus padalinti dabar 
esantiems 220 didesnių kaimų 
ir 12 regioninių korporacijų. 
Kaimai negauna teisės į jų že
mėje rastus mineralus, bet 
korporacijos tas -t teises turės 
nurodytam plote. Kita dalis že-

KALĖDOSE
— Peru lėktuvas su 92 kelei

viais nukrito kažin kur Anduo- 
se džunglių. rajone. Jame buvo 
ir penki amerikiečiai misijų 
darbuotojai, skridę į naują mi
sijų stotį.

— P. Korėjos sostinėje Seou 
le sudegė neseniai pastatyta: 
modemiškas viešbutis, kuria 
me ką tik buvo įsikūrę šven 
čių proga suvažiavę svečiai, 
jų tarpe 47 užsieniečiai. Gaiš 
rui prasidedant, viešbutyje bu 
vo 187 svečiai ir apie 
tarnautojų. Jau žinoma, 
157 asmens yra žuvę.

— New Yorko meras Lindsay 
šią savaitę Floridos ir Wiscon
sin valstijose paskelbsiąs, kad

vietai demokratų partijoje. Ten 
dalyvausiąs ir pirminiuose rin
kimuose. Propagandai minė
tose valstijose pravesti esąs pa

Ciabuviai* pinigų į rankas ne
gaus. Jie bus perduodami dvy
likai sritinių korporacijų ir in
vestuojami per jas įvairiems pro
jektams remti, pirmoj eilėj 
švietimui ir gyvenimui tinka
mų pastatų statybai. Jie bus pa-
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Willy Brandt

Willy Brandt, V. Vokietijos 
kancleris, šį antradienį ir tre
čiadienį tarėsi su prez. Nixo- 
nu susitikę Floridoje. Abudu 
turėjo bent po vieną rimtą 
bėdą — kancleriui rūpi, kad 
Amerika kariškai nepabėgtų

Rusijos bolševikais nesutvar
kius, gi prez. Nixon ui reikalin
ga V. Vokietijos vyriausybės

Europos Bendrąja Rinka tvar-

yra stipriausias Amerikos rei
kšti ų gynėjas.

Bhutto - Rhaman 
pradėjo derybas

Pakistano prez. Bhutto prisi
prašė Šeichą Rahmaną kalbė- 
tis dėl Pakistano valstybės 
vieningumo išlaikymo. Jeigu 
jiems pasisektų susitarti, Indi
jos ^vyriausybės padėtis ne
būtų labai maloni, nes buvo ne
sivaržant kalbama, kad nori
ma atsikratyti Pakistano preten
zijų, jį susilpninant teritorijos 
gabalo atplėšimu. Naujausia 
žinia sako, kad šeichas sutiko 
tartis ir vienas susitikimas jau 
įvyko.

Geriau vėliau, 
negu niekad

Taipei.— Chiang Kai-sheko re
žimas seniai buvo Taiwano in
telektualų raginamas pravesti 
naujus parlamento rinkimus, 
kad būtų pakeistos naujai iš
rinktais atstovais liekanos to

tas kontinente 1947 m. ir vė
liau persikėlė į Taiwaną. 
Chiang Kai-sheko vadovauja
mas Kuomintangas per 21 me
tus nepajėgė su ta mintimi 
susigyventi, nes vis buvo ma
nyta greit sugrįžti į Pekiną ir 
tada rinkti naują parlamentą. 
Jeigu taip būtų buvę anksčiau 
padaryta ir dar kelios konstitu
cijos pataisos pridėtos, nebūtų 
buvę juridinio pagrindo Kinijos 
respublikai dabar iš Jungt. Tau
tų išmesti.

Dabar, kada išmetimo 
trauma įskaudino visų ambici
jas, nutarta pravesti naujus 
parlamento ir savivaldybių rin
kimus ir tuo būdu įjungti į Ki
nijos respublikos pilnateisių pi
liečių skaičių ir tą daugumą 
gyventojų, kuri buvo rasta 
Chiang Kai-shekui su kariuome
nės likučiais į Taiwaną atbė
gus. Kandidatai ir rinkimų tvar
ka bus sutarti po prez. Nixono _ Dabar 
sugrįžimo iš Pekino.

Giovanni Leone, šeštasis Ita-

rinktas 16 dienų, balsuota 23 
kartus. Tai buvo cirkinė vaidy
ba, kurios priežastis yra 20 po
litinių partijų, didelių ir mažų, 
kurių nė viena negalėjo iš 
karto sutelkti savo pusėn pre
zidentui išrinkti reikalingus 
505 balsus. Psichologinė ilgų 
varžybų 
čionių 
pirmasis 
Fanfani,
nepanorėjo į prezidentūrą pra
leisti. Išstačius Leone, jis buvo 
tuojau 
teisės 
dukart

priežastis buvo krikš- 
demokratų išstatytas 
kandidatas Amintore 
kurio kitos partijos

išrinktas. Tai 63 metų 
profesorius, advokatas, 
buvęs Italijos premjeru, 

prasidės kančios su 
naujos vyriausybės sudarymu.

J. Tautų nuotr.

J. Tautų gen. sekr. U Thant, 
trečias iš eilės tos pasauli
nės organizacijos vyriausias 
administracinis pareigūnas, 
dešimties metų tarnybą baigęs, 
šį savaitgalį užleido pareigą

naujai išrinktam įpėdiniui, 
Austrijos diplomatui Kurt 
Waldheim. Čia jis matomas 
prie savo darbo stalo paskutinį 
kartą. Bus atsimintas kaip hu
manistas ir kantrybės simbo
lis.

— Naujų Metų išvakarėse 
baigiasi sutartis New Yorko 
miesto tranzito sistemą aptar
naujančių darbininkų. Unijos 
susirinkime nutarta pradėti 
streiką, jeigu laiku nebus susi
tarta. Derybos prieš galą vyks
ta dieną ir naktimis, nes nė 
vienai pusei tas streikas nerei
kalingas.

— Komedininkas Bob Hope 
buvo nuvykęs į Laoso sostinę 

‘ susitikti su ten esančios S. 
Vietnamo atstovybės nariais, 
kad paprašytų grąžinti jų šei
moms nelaisvėje esančius A- 
merikos karius. Jis pažadėjęs 
parūpinti Hanojui 10 mil. dol., 
kurie būtų panaudoti §. Vietna
mo vaikų reikalams. Tuo tarpu 
Hanojaus neoficialus atsakymas 
yra neigiamas.

mės bus skirta kapinėms, is
torinėms vietoms ir mažom čia
buvių grupėms, kurių gyven
viečių nebus galima prilyginti 
didiesiems kaimams.

Kiti įstatymo paragrafai nusa
ko teises tų čiabuvių, kurie ne
begyvena savo genties gyvena
muose plotuose, bet yra išsikė
lę į Aliaskos 'ar kitų Amerikos 
dalių miestus.

Numatyta sudaryti specialų 
organą projekto įvykdymui su
planuoti ir prižiūrėti, bet jis 
turės tik patariamąją teisę. 
Ginčus spręs kitas organas. Pa
grindinis šeimininkas bus tos 
korporacijos, kurių šėrinin- 
kais bus tik čiabuviai su bal
savimo teise pagal šėrų skai
čių.

Kartu su šituo projektu eina 
ir valstybinio parko su faunos ir 
floros apsauga organizavimas. 
Projektas tikrai labai įdomus 
tuo atžvilgiu, kad skiriamas 
apsaugoti nuo sunykimo tokiai 
mažai etninei grupei, gyvenan
čiai žmogui nepalankiose gam
tos sąlygose.

Nesitikėtas

laimikis

Indija Pakistane 
turi tik bėdos
New Delhi. Netvarka R.

kistane (Bailgh^VshV. tebėra 
tokia didelė, <iricijk)s ka- 
riuomenė turė^lten pasilikti 
ilgesnį laiką— kalbama net apie 
kelis mėnesius. Ir tada dar ne
bus galimas visiškas pasitrau
kimas iš karto, tik dalimis ir 
pamažu. Niekas dar nežino, ka
da bus galima ištraukti Indi
jos paskolintus civilinius tar
nautojus, nes reikia padėti ap
tvarkytu ūkinį aparatą, atstatyti 
sugriautą susisiekimą, prekybą, 
pramonę.

Pa-

Prof. . Zenoras Ivinskis

Kai Kalifornijos biznierius 
David Packard sutiko būti pre
zidento Nixono administraci
joje krašto apsaugos sekr. pa
dėjėju, jis turėjo išsijungti 
visai iš biznio tvarkymo, nes 
vienas jo stiprių klijentų buvo

Jis tadd visus savo turimus Še
rus, kongresui sutikus, pervedė 
į trust padėtį tam laikui, kol 
jis bus valstybės tarnyboje.

Dabar jis iš tarnybos pasi
traukė ir sužinojo, kad jo tur
tas per tą laiką padidėjo be
veik 19 mil. dol. Kad nebūtų 
priekaišto, jog ir tarnyboje bū
damas pasipelnė, jis visus tuos 
pinigus išdalino labdaringiems 
tikslams. Gavėjai nepaskelb
ti, bet jie gali patys paskelbti, 
jei taip norėtų.

Ilgesnis kariuomenės ten pa
likimas Indijai nepageidauja
mas politiškai ir nuostolingas 
ūkiškai, bet dabar kitos išei
ties nepramatoma, nes suorga
nizuoti Bangladesh valstybinį a- 
paratą yra daug sunkiau, negu 
kraštą kariškai užvaldyti. Prie
do dar yra kitos dvi didelės 
problemos — pabėgėlių iš In
dijos sugrąžinimas ir Pakistano 
karių (dabar belaisvių) perve
žimas į Pakistaną. Abidvi pro
blemos dar techniškai nesutvar
kytos, nes Indijai būtų daug ge
riau tuo reikalu tartis su Pakis
tano vyriausybe, bet ši ikšiol 
nerodo ženklo pasitarimus pra
dėti.

Dabar atsirado ir kita prob
lema — ką daryti su ten pasiliku
siais Pakistano aukštesniais pa
reigūnais? Naujieji vadai reika
lauja, kad jie būtų teisiami 
kaip karo nusikaltėliai, bet In
dija, atrodo, į šitą tragedijos da
lį nenori įsikišti. Indijai daug 
problemų atkristų, jeigu greit 
sugrįžtų iš Rawalpindi šeichas 
Rahmanas ir perimtų valdžią 
prezidento ar ministerio pirmi
ninko pareigose. Bet Pakistano 
prez. Bhutto tebelaiko jį pas sa
ve ir, atrodo, tikisi pasiekti ne
galimo — susitarti su tuo benga- 
liečių vadu dėl Bangladesh 
pasilikimo Pakistano dalimi su 
plačia vidaus autonomija. Ma
noma, kad tokie pasitarimai yra 
jau prasidėję, bet Indija per
savo žinioje turimus kad ir ant- vickis, buvęs laikinosios vynau- 
raeilius vadus bandys prie su- sybės 1941 narys, giliam liū- 

I sitarimo neprileisti, nes toks į desy palikdamas žmoną advo- 
• klausimo sutvarkymas jai nė- jį?* žymią visuomenininkę 

ra pageidaujamas. j _______ __________ _____________

Pranešame, kad

prof. dr. Zenonas Ivinskis,

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos viceprezi
dentas, mirė 1971 gruodžio 24 d. 9:30 vai. ryto 
Vokietijoj, 
Giminėm 
užuojautą.

Bonnos ligoninėj.
ir artimiesiem reiškiame nuoširdžią

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos 
New Yorko Židinys

SUSIRINKO SMĖLIS
MOKESČIU PAKELTI

susirinko i antrą šių metų ne
paprastąją sesiją surasti pini
gų biudžetui subalansuoti ir su
šelpti New Yorko miesto tran
zito sistemą tiek, kad tikėto 
kainą už važinėjimą autobu
sais ir miesto geležinkeliukais 
nereiktii pakelti daugiau kaip 
penkiais centais.

Gubernatorius Rockefeller 
tvirtina, kad per sekančius 15 
mėnesių biudžetui subalansuo
ti reikia mažiausia vieno bilijo
no dol. naujų pajamų arba su
taupą. Neskaitant trūkumų, ku
rie kankina Long Island gele
žinkelį ir New Yorko miesto su
sisiekimo sistemą.

Kaip jis mano tuos pinigus 
surinkti?

Suplanuota yra tokia litani
ja: 5 proc. priedo prie valstijai

1972 metais turėtas pajamas; 
panaikinamas dabartinis mo
kesčių kreditas, kuris vienam 
asmeniui siekia 12.50 dol., šei
mai 25 dol. Pakeliami mokes
čiai alkoholiniams gėrimams, 
alui, vynui, cigaretėms, ga
zolinui, dizeliniam kurui ir dar 
visai eilei kitokių dalykų.

Taip jis mano padidintais mo
kesčiais surinkti 427 mil. dol.
Kitus 400 mil. dol. mano suras
ti atidėdamas vėlesniam lai-

valdybių žinioje esančioms mo
kykloms, dar 475 mil. dol. tuo 
pačiu būdu būtų surasti suma
žinant valstijos finansuojamas 
savivaldybių programas. Iš 
Washingtono tikimasi gauti apie 
400 mil. dol.

MIRĖ INŽ.
ANTANAS NOVICKIS

su šeima, dukrą Živilę ir visą 
lietuvišką visuomenę, kurioje 
velionis taip uoliai ir pozityviai 
reiškėsi.

Pašarvotas Garšvos laido
jimo namuose, Jamaica Ave., 
prie 104 St., atsisveikinimas ket
virtadienį 7:30 v.v. Laidojamas 
šį penktadienį iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios Cypress . 

. Hills kapinėse. Iš koplyčios 
išvežamas 9 vai., pamaldos 10

J Birutę, sūnų inžinierių Sigitą vai.

Gruodžio 28 d. 9:15 v.r. In
firmary ligoninėj po sunkios 
ir ilgos ligos mirė Lietuvos ka
riuomenės savanoris, pulki
ninkas inžinierius Antanas No-

tikimos pajamos yra tik esamų 
mokesčių padidinimas ar nau
jų įvedimas. Visa kita gali pa
virsti tik spėliojimais.

Seimelio demokratai turi sa
vo planus, bet gubernatorius 
esąs tikras, kad jie turėsią 
paremti jo planą todėl, kad 
bus suinteresuoti išlaikyti New 
Yorke 35 centų bilieto kainą 
New Yorko susisiekimo sistemo
je, nes dauguma demokratų sei
melio narių gyvena didžiajame 
New Yorke. Abidvi partijos, 
kiekviena savo išrokavimais, 
priešinsis kiek galima dėl mo
kesčių pakėlimo.
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f METAI ATMEZGINEJO POLITINĖS
ĮTAMPOS MAZGUS * a.,.,. < -LT-B-X AMERIKA PARĖMĖ SO- jant Humphrey.

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

J. B. 8HALIN8-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P*way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

jei tai būtų daroma prezidentau
jant Humphrey.

SPARTA — Rašomos mašinėlės }▼. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rial, įv. biznio mažino* — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatėš ir fir
mų autentiškus katalogus gausite U SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.______________

ir kiek tai pasitarnavo Amerikos, Sovietų, 
Kinijos, Europos bei pavergtųjų interesui

Nutekėjusių metų politinei 
raidai vertinti gali būti nau
dingas priėjimas, kurį pasakė 
valstybės departamento parei- 

■ gūnas D. Martin simpoziume 
Philadelphijoje. Jis kalbėjo, 
kad Amerikos politika turinti 
būti pragmatiška; kad klausi
mai turi būti sprendžiami, atsi
žvelgiant į Amerikos interesus.

Kai kalbama apie pragmatiš- 
kumą, kils pirmiausia klausi
mas: ką vadinsime pragmatiš
ku, tikslingu, naudingu spren
dimu; pagal ką tą pragmatiš- 
kumą matuosime — pagal kokią 
naudą ir kokius interesus?

Tarkime, kad gali būti toli
mesnė ir artimesnė nauda.

Nixono opozicijos žmonės pa
sako, kad 1971 metų tarptauti
nės politikos veiksmai, atlie
kami Nixono vyriausybės, tar
navo jo artimajam interesui — 
1972 metų rinkimam. Esą tarp
tautinės politikos aktyvumas 
turėjo patarnauti, kad 1972 rin
kimai būtų laimėti.

Jei prieš akis būtų tokis arti
mesnis interesas, tai oponentai 
pripažįsta, kad šiuo metu Nixo- 
nas yra nepralenkiamas. Tai pa
tvirtina ir opinijos tyrimai. Ka
riuomenės atitraukimu iš Viet
namo, kom. Kinijos įsileidimu į 
J. Tautas, pasiskelbta kelione į 
Pekiną ir Maskvą Nixonas su
darė įspūdį, kad yra užsimojęs 
atleisti pagrindines tarptautines 
įtampas. Tuo jis išmušė de
mokratam iš rankų svarbiąsias 
kortas. Tais ėjimais jis vykdo 
politiką, kuriai pritaria ir jo 
oponentai liberalai, nors jie te- 
bepriekaištauja, kad vykdo per 
lėtu tempu. (Atstūmė nuo 
savęs Nixonas tik tokius kaip 
New Yorko konservatorių parti
ja, kuri atšaukė pritarimą 
Nixono užsienių politikai).

Jei žiūrėsime tolimesnio'tiks
lo— naudos Amerikos interesam, 
tai jų pasiekimą vertinti gali
ma pagal tai, kiek tarptautinė
je plotmėje įtampa pašalinta; 
kiek augo įtaka bei prestižas A- 
merikos, kom. Kinijos, Sovietų.

Atsakymai aiškėja, įsižiūrė
jus į pagrindinius 1971 įtampos 
mazgus.

ją pašalinti liko be žymesnių 
vaisių. Amerika negalėjo pa
tenkinti nei Izraelio nei Arabų*. 
Tuo tarpu Sovietų įtaka sustip
rėjo Arabų-Izraelio pašonėje. 
Viduržemio jūroje Sovietai at
sistojo lygia jėga su Amerika. 
Jie turi dar tą pirmumą, kad 
Arabų uostai tarnauja jų reika
lam.

EUROPOS ĮTAMPA atleista. 
Rugsėjo 3 sutartis dėl Berly
no tarp keturių karo laimėto
jų įtampą sumažino. Ątį ' ■ 11 
Vakarai iš to atoY1 
kiek laimėti tik 
atžvilgiu —i.zakarų 
ventiyėa lengviau /galėsią lan- 

Jryri rytų Berlyną. uo tarpu So
vietai laimėjo litiniu atžvil
giu — rytų Vokietijos pripažini
mą de facto;
.politinį kli 
mo konf

b, kad
io gali

nitariniu

aimėjo palankų

TARP IZRAELIO IR ARA
BŲ įtampa paveldėta iš praei- 
eitų metų. Amerikos iniciatyva

tą Europos saugu- 
encijai. O joje nori 

naujo žingsnio — Vakarų pripaži- 

 

nimo./'Vad po karo paimtos Eu
ropos sritys formaliai priklauso 
Soviętam ar jų įtakai. Tai jau 
bus naujų metų politikos sieki
mas.

AZIJOS MAZGAM atmegzti 
Amerika padarė du staigius 
žingsnius — palaipsniui atitrauk
dama kariuomenę iš Vietnamo, 
sutikdama su kom. Kinijos pri
ėmimu į J. Tautas ir liepos mė
nesį pagarsinta prezidento kelio
nę į Pekiną, bei Maskvą. Ta
čiau Vietnamo mazgas neat- 
megztas. Priešingai, į jį įvelta 
dar ir Kambodija. Buvo tikima, 
kad kom. Kinija padės Viet
name karą baigti ir Amerikai 
“išeiti garbingai 
Kinija tos “pagalbos” neparodė.

Laimėdama įėjimą į J. Tau
tas. Kinija neabejotinai laimė
je pofMSkaf — išėj’o iš izo
liacijos ir pasišovė vadovauti 
“trečiajai' jėgai”, telkti apie 
savė*'Azijos ‘it Afrikos Valsty
bes. Pačią Nixono numatytą 
kelionę leido savo propagandai 
skelbti kaip Nixono “kapitulia
ciją”. Amerika tuo tarpu iš 
šios nuolaidos kom. Kinijai teat- 
gavo porą amerikiečių, laikytų 
Kinijos kalėjimuose. O nacio
nalinės Kinijos išmetimas iš 
J. Tautų pakirto Amerikos pres
tižą J. Tautose ir ypačiai Azi- 

_ joje.
Azijoje Amerikos prestižui 

naujas smūgis — Indijos 15 dienų 
karas prieš Pakistaną, kada ne-

sulaukdama mazgo atmezgant 
nupiovė jį peiliu.

Su Indijos laimėjimu iškyla 
ir

AMERIKOS-SOVIETŲ SAN
TYKIŲ RAIDA. Įtampą su 
Sovietais Amerika stengėsi ša
linti atsargiom nuolaidom dery
bose dėl atominio nusiginkla
vimo. Rūpinosi net žodžiu ne
rūstinti Sovietų. Saugumo tary
bos debatuose dėl Indijos ag
resijos Amerika tekalbino Indi
ją. Tikrąjį agresorių inspirato
rių, rėmėją Sovietus aiškiai 
nurodė kom. Kinija, Amerika 
to vengė.

Ne tik įtampai atleisti, bet ir 
bendradarbiavimui sukurti A- 
merika 1971 metais sustiprino 
su Sovietais prekybinius ryšius 
ir Amerikos kapitalo investavi
mą į Sovietų pramonę. Kiek iš 
to laimėjo Washington©, kiek 
Maskvos interesas, dar per anks
ti spręsti. Neabejotina tačiau, 
kad Maskva padidino savo poli
tinę ekspansiją ir prestižą, pa
siekdama savo įtaka per savo 
agentą Kuboje net ir Gilę. A- 
merikos prestižas ir čia silpo — 
ne tik Azijoje, bet ir lotynų A- 
merikoje.

Tik su Europa rado Amerika 
abidvi puses patenkinantį spren
dimą kilusiai įtampai dėl pini
ginių reikalų.

VIETŲ EKSPANSIJĄ — aiški
na konservatyvioji spauda. Ga
li būti tai ginčijamas reikalas. 
Neginčijamas betgi faktas, kad 
Amerika 1971 sustiprino savo 
vadinamą “Peaceful diplomacy” 
— rinkų ieškojimą Amerikos 
prekėm ir kapitalui komunistų 
valdomuose kraštuose. Didžio- 
siom javų kompanijom (iš Min- 
nesotos ir iš New Yorko) leis
ta parduoti Sovietam javus pi
gesne kaina už savikainą. Skir
tumą, žinoma, primoka valsty
bė, kaip tai iškėlė aikštėn 
kongresmanas Smith memoran
dume. Chr. Sc. Monitor suminė
jo, kad tokios firmos kaip Gen
eral Motors turi savo fabrikus 
kitose valstybėse. O tokių di
džių firmų esą per 100. Jos sa
vo prekes pristatinėja į komu
nistinius kraštus iš Prancūzi
jos, Vokietijos. Didina Sovietų 
ūkinį pajėgumą, organizuoja 
ten pramonę, nemokėdami A- 
merikai mokesčių ir atitrauk
dami darbą nuo Amerikos dar
bininkų.

Šios “peaceful diplomacy” 
šalininkai aiškina, kad jie te- 
pristato ūkinio gyvenimo reik
menis — ne karinio. Kiti tai va
dins interesu kapitalistų, kurie 
savo kapitalų augimą laiko A- 
merikos interesu ir užsimerkia 
prieš tai, kad Sovietai, gaudami 
tuos reikmenis pigia kaina ir il
gamečių kreditu, savus pinigus 
gali skirti ginklam ir tais gink
lais bei propaganda stiprinti in- 

Viltraciją bei revoliucijas už
sieniuose.

Monitor bendradarbis sako: 
būtų dėl to didelis triukšmas,

NAUJOS POLITIKOS AT
GARSIAI kituose kraštuose sti
priausiai pasirodė Azijoje. Ne
pasitikėdami Amerikos apsau
ga nuo infiltracijos iš komunis
tinių kaimynų, Tailandas ir P. 
Korėja pakeitė savo vidaus 
struktūrą — nuo parlamentinio 
režimo pasuko į policin.

Europoje skaitytis imta su 
galimu Amerikos skėčio ati
traukimu. Europos valstybės 
sustiprintai puolėsi susitarti 
su komunistiniais režimais, stip
rinti su jais prekybą, pralenk
damos Ameriką pelno siekimais, 
nepaisant, kokis bus galas. 
Čia visus pralenkė Vokietija, 
o jos kancleriui Brandtui jo 
draugai socialdemokratai išrūpi- 

z no Nobelio premiją “už taiką”. 
Savo tarpe — Anglijos parlamen
to sutikimas įeiti į Europos ūki
nę rinką yra žingsnis į jungti
nes Europos valstybes.

Dėl Kinijos įėjimo į J. Tau
tas rūpesčio maža. Gal ir ge
riau, jei jose yra ne vienas ag
resinis totalistinis milžinas. 
“Mafiją” iš vienos “parapijos” 
gali dar geriau kontroliuoti, jei 
yra “mafija” iš kitos “parapi- 

, jos”.

Bendro pasaulio politikos 
kūdroje vietoje dviejų lydžių 
atsirado trys, o gal bus ir pen
ki. Amerika nustojo dominavu
si.

Tos bendros krypties eigoje 
sssiaurėjo pavergtos Europos 
kelias į laisvę.

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

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

STEPHEN AROM IŠKIŠ (Armakauskaa) — Graboriu«-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-435?

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJT. 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. Modemiška 
koplyčia Šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-6434

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių {staiga 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. Apraudlmas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta 

' dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

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

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.

iš Vietnamo.

Magdalena Galdikienė apdovanota gėlėmis jos vyro Adomo Galdiko pomirtinėje paro
doje, kuri buvo gruodžio 11-14 Kultūros Židinyje Brooklyne. Iš k. į d. dailininkai: 
Birutė Gedvilienė, Vytautas Kašuba, Vytautas Kasiulis, svečias iš Paryžiaus, M. Galdi
kienė, Elena Urbaitytė, Vytautas Ignas. Nuotr. V. Maželio

----------------- -------- ------ ------------- •— —;   - T-.- —

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 i 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 žiūrini* 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio.'' 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant paklėty? » 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

' Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA

'i

TRAVELER’S VILLAGE 
(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL) 

Romas Kezys, Pres. 9
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229

IR SOVIETUOSE ATSIRADĘ HIPPI

O. Klimavičiūtės - Ann Klem padaryti šiaudiniai Kalėdų 
eglutės papuošalai. Nuotr. R? Kisieliaus

New York Post lapkričio 24 
korespondentas, buvojęs Sovie
tuose porą mėnesių, rašė apie 
“iškritėlius”, apie “dvasinius 
emigrantus”, kaip jie save 
vadina.

Nepakeldami marksistinės 
sistemos brovitnosi į asmens vi
dų, kai kurie jaunuoliai trau
kiasi iš tos visuomenės ir už
sidaro savyje, tebendraudami 
mažuose rateliuose su tokiais 
pat kaip jie.

Pagal įų filosofiją, kurie nori 
savo buvimą pateisinti, “jokia 
sistema negali sukurti tikro pa
saulio, ir žmogus turi turėti lai
ko pagyventi pats su savim”.

Korespondentas kalbėjosi su 
vienu tokiu jaunuoliu Leningra
de. Tas Juri Ivanovič, 29 metų, 
dirbęs matematikos institute at
sakingose pareigose. Bet iš insti
tuto pasitraukė ir dabar turi 
trečiareikšmę valdininko tar
nybėlę. “Aš nedalyvauju poli
tikoje. Aš tenoriu eiti į miškus 
ir ten kuo paprasčiau gyventi. 
Aš savom rankom kirviu pasi
stačiau namelius. Žinoma, aš 
noriu minimalių patogumų, bet 
tik minimalių. Mano gyvenimas 
neturi jokio tikslo, jokio”.

Kas jį tokį padarė? — Tai bu
vę jau Chruščiovo laikais, ka
da prasidėjo atolydis ir dides
nės laisvės kūrėjam. Jis sykį 
atsilankęs Maskvoje, buvojęs 
parke, kur jauni poetai skaitė 
savo kūrybą. Bet skaitymą nu- •

traukė milicija. “Kai aš pa
mačiau mušant jaunus poetus, 
manyje viskas apvirto. Kitą die
ną nuėjau į instituto komjauni
mą ir pasakiau, kad pasitrau
kiu. Mane vis tiek būtų išmetę. 
Jie leido man pasitraukti, tai 
aš galėjau gauti nors ir nela
bai kokį darbą”.

Jis mėgstąs pasiklausyti va
karietiško džiazo, — ir vėl kar
tojo — jis žinąs, kad jam vietos 
nėra.

Pasakojo korespondentas ir 
apie kitą jauną porą — vyrą ir 
žmoną — sutiktus Odesoje. Jie 
gyvena viename kambarėly. 
Turi vakarietinio džiazo gerą 
kolekciją—susipirkojuodojoj rin
koj. Jis — uosto darbininko, par
tiečio, sūnus, dailininkas, mo
kęsis institute. Bet jį pametęs, 
kai jam neleido piešti “abstrak
tiškai”. Pametęs ir tėvus ir 
išvykęs į Sibiro plėšinius. Kai 
grįžęs, dabar dirbąs fabrike. 
Žmona muzikė, bet dabar už
sidariusi tik savo keturiose sie
nose, kai negalėjusi dirbti, 
kaip ji pati nori.

Korespondentas aiškino, kad 
tie iškritėliai iš sovietinės 
sistemos skiriasi nuo vakarų 
hippių.

Jie nori vienumos, privataus 
gyvenimo, siekia asmeninės 
laisvės. Vakariečiai laisve per* 
sisotinę ir siekia gyventi bend*! 
ruomenėm.

Jie pasyvūs politiniame gyve
nini 
kariečiai organizuoja revoliu
cionierių būrius.

Jie ekstazės ieško vodkoje. 
Vakariečiai — narkotikuose.

Abejiem bendra — nusivyli
mas savom visuomenėm, jos 
hipokritiškumu, veidmainiavi
mu.

kitaip jie ir negali. Va-

VILNIUJE SOVIETŲ 
SĄJUNGOS HIPPIŲ 

KONGRESAS
Net Rusija turi savo hippių 

(nukelta į 4 psl.)

Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)
AUTOBUSAIS įdomių vietų
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS 
JAUNIMUI 
ŠEIMOMS

Lietuviškam rajone — g
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s 'Florist Shop I
107-Ot Jamaica Ave. RichmvnĄ HM, N. Y. &

--------  Gėlės įvairiom progom --------- t 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius g, 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- 
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paįtamąvimą. <

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS .

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įšitikinHte/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Avs. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-1T Hillside Ave. — 343-6116

Franklin 8q^ UI.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

Fluehinge: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ** 914-454-907T
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THE WORKER by Franciscan fathers
Eina nuo 1915 metų. •

1951 sujungė AMERIKĄ, LD8 organų DARBININKĄ Ir LIET. 21NIA8
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Metus baigiam nekrologais
Metus baigti nelauktai lemta 

nekrologu žmogaus, kurio išėji
mas yra didelis nuostolis nedi
delei lietuvių tautai — prof. dr. 
Zenono Ivinskio išėjimas (žr. 
5 p.).

Jis buvo vienas kūrybingiau
sių tos intelektualų kartos, kuri 
išaugo nepriklausomoje Lietu
voje ir kuri talentingai stojo 
kultūrinio visuomeninio gyveni
mo avangarde.

Šiai kartai būdingas iš vie
nos pusės gilus profesinis pasi
ruošimas, iš kitos — aktyvus jau
trumas visuomeniniam rūpes
čiam ir dalyvavimas jų spren
dime.

-o-

Ivinskis istorikas buvo Vakarų 
mokinys, apsišarvavęs objekty
vaus istoriko šarvais, kokius tik 
jis galėjo gauti, eidamas, anot 
jo, visada “ad fontes” — j istori
jos šaltinius.

Jis kasėsi kaip niekas ki
tas po tuos šaltinius Berlyno, 
Dancigo, o labiausiai Vatikano 
archyvuose, dar mažai kurio lie
tuvio tyrinėtuose. Kad liktųsi 
prie istorijos šaltinių Lietuvos . 
istorijai, Ivinskis atsisakė ir 
emigracijos į Ameriką.

Jam rūpėjo istorinė tiesa. 
-Jis piktinosi ir* demaskavo Tuos” 
istorinius klastojimus, kuriuos 
skelbė sovietiniai istorikai. Su 
kartumu jis žiūrėjo Į išeivijo
je pasitaikančius diletantiškus 
istorijos aiškinimus, laikyda
mas tai mokslo nuosmukiu ir 
kenkimu pačiai tautai.

-o-

Ivinskis buvo vienas pirmųjų, 
per kurį Lietuva ėmėsi bend
radarbiauti Europos istorikų 
šeimoje: dalyvavo istorikų kon
gresuose Rygoje, Ziuriche, Ro
moje, Uppsaloje. Dalyvavo ne 

kaip stebėtojas, bet kaip pra
nešėjas ar kaip kritikas tezių, 
nukreiptų prieš Lietuvą. Daly
vavo savo rašiniais nelietuvių 
istorikų leidiniuose bei enciklo
pedijose. Buvo narys kai kurio
se jų draugijose. Buvo rinkti
nio Vokietijos universiteto, Bon- 
nos, profesorius.

Per jį vyko tai, ką kitados 
Šalkauskis laikė idealu: kad 
lietuviai įsijungtų į tarptautinių 
problemų svarstymą, nes tik ta
da tauta pakils į nacijos rangą.

-o-
Ivinskis visuomenės veikė

jas su kaupu atidavė duoklę 
Lietuvos pažangai ar kovai dėl 
laisvės. Buvo aktyvus ir konk
retus. Dėl to visur pageidauja
mas, nes žinojo: jei Ivinskis ku
rią pareigą pasiims, ją atliks są
žiningai ir sėkmingai.

Be tų visuomeninių pareigų 
buvo tiek daug ir jis taip neį
stengė nuo jų atsisakyti, kad 
jos atėmė jam, kaip kiekvie
nam žmogui būtiną poilsį, išse
kino organizmą; sulėtino jo 
mokslinės kūrybos tempą.

Nors prirašė daug lietuviš
kų ir nelietuviškų studijų žur
nalam; nors pririnko begales 
medžiagos iš archyvų, bet jam 
rodės dar vis nepakankamai; 
dar vis negalima įvykdyti pagrin- 
dinės svajonės — duoti pilną 
Lietuvos istoriją. Vis dar guo
dėsi suspėsiąs, nes jam dar 
tik 63 metai. Dar eilė metų 
prieš akis.

Neapskaitė, kad slaptoji ir 
piktoji negalia greitai atims iš 
jo tuos metus, kuriuos buvo nu
matęs savo svajonei įvykdyti. 
O per vėlai pamatęs, despera
tiškai krimtosi: “Aš esu ne
laimingiausias žmogus, nes ne
spėjau baigti Lietuvos istori
jos”.

(nukelta j 4 psl.)

JtSuai prof. Stasys Šalkauskis 
mirė 1941 gruodžio 4, Lilija 

- šukytė nebuvo dar gimusi.
Tačiau jie abu susitiko 1971 
gruodžio 4 Miunchene Vokieti
jos ateitininkų sendraugių su
ruoštame Stasio Šalkauskio 
30-ųjų mirties metinių minėji
me. Abu dideli menininkai. St. 
Šalkauskis — gilios minties, kil
nios elgsenos ir filosofiško gy
venimo menininkas, L. Šukytė
— muzikos, dainos ir jos inter
pretacijos menininkė.

•St. Šalkauskio paminėti su
sirinkusiem tautiečiam jį prista
tė prof. dr. A. Maceina, prof, 
dr. J. Eretas savo paskaitomis 
ir vysk. dr. A. L. Deksnys savo 
pamokslu, o L. Šukytė prisi
statė pati savo žavinga daina 
ir asmenybe.

STASIO ŠALKAUSKIO 
MINĖJIMAS

pradėtas 15,30 vai. Vokietijos 
ateitininkų susirinkimu Susitiki
mo namuose (Begegnungshous). 
Dalyvavo 25 asmenys, pirminin
kavo kun. dr. P. Celiešius. Mal
dą sukalbėjo prel. dr. J. Aviža. 
Pirmininkas pasveikino šios die
nos paskaitininką prof. dr. J. 
Eretą, prieš pusantro mėnesio 
atšventusį 75-ąsias gimimo me
tines, ir įteikė dovaną — P. Ra
bikausko, S. J., “Relationes sta
tus dioecesium in magno ducatu 
Lituaniae” — su visų dalyvių 
parašais. Pranešė, kad svei
kinimus atsiuntė St. Lozorai

Kalėdų šventėm pasipuošė New Yorko miestas, kuo gražiausiai ir įdomiausiai išde- 
koruodamas savo langus. Miestas žėrėte žėri, apšviestas daugybe lempučių, pagražintas 
pasakiškais vaizdais, pripildytas Kalėdinės muzikos. Nuotr. R. Kisieliaus

ŠALKAUSKIS IR ŠUKYTĖ
SUSITIKO MIUNCHENE
Gyvenimo menininką Šalkauskį parodė profesoriai 
Maceina ir Eretas. Dainos menininkė Šukytė 
pati pasirodė surengtame Šalkauskio minėjime

tis, senį., iš Romos, Gegeckų 
šeima iš Šveicarijos ir kit.

Kadangi prof. A. Maceina 
dėl nesveikatos į minėjimą 
neatvyko, jam ir sunkiai sergan
čiam prof. dr. Z. Ivinskiui pa
siųsti visų linkėjimai greitai pa
sveikti. Prof. Maceinos paskaitą

ŽMOGUS KAIP STASIO 
ŠALKAUSKIO FILOSOFIJOS 

CENTRAS

perskaitė dr. J. Norkaitis. Sa
vo paskaitoje prof. Maceina 
stengėsi atsakyti į klausimus: 
kuo Šalkauskis mumyse — jau
nuosiuose irsenuosiuose — tebė
ra gyvas? Ką jis mums tebe
sako? Kuo jis išliko ir išliks 
mūsų minties istorijoje? 
Apžvelgdamas velionies filosofi
nį palikimą, A. Maceina savo 
samprotavimus suskirstė į dvi 
dalis: 1. Filosofija kaip žmogaus 
būsena ir 2. Filosofija kaip žmo
gaus ugdymas.

J. LUKOŠIUS 

1. Filosofija kaip žmogaus 
būsena

Šalkauskis teisingai vadina
mas didžiausiu mūsų tautos fi
losofu. Tačiau jis, kaip akade
minis dėstytojas, Lietuvos u- 
niversiteto teologijos-filosofijos 
fakultete neturėjo filosofijos 
katedros: nei jos sistemos, nei 
jos istorijos. Jis vadovavo pe
dagogikos katedrai. Iš filosofi
jos Šalkauskis tedėstė filoso
fijos įvadą ir kultūros filosofiją, 
vadinasi, tik antraeiles discip
linas. Kaip filosofinis rašyto
jas jis teišleido savo disertaci
ją, nagrinėjančią pasaulio sie
lą Solovjovo filosofijoje (1919), 

, “Kultūros filosofijos metmenis” 
! (1926) ir “Filosofijos įvadą” 
(1928). Straipsnių grynai filoso
finėmis temomis tepaskelbė 
ketvertą. Stambokas Šalkaus
kio darbas “Bendroji filosofijos 
terminija” (1938) yra daugiau 

filologinio, negu filosofinio po
būdžio. Tad kodėl Šalkauskis 
laikomas didžiausiu lietuvių tau- 

1 tos filosofu?
Atsakymas gali būti tik vie

nas: Šalkauskis, kaip nė vie
nas kitas lietuvių mąstytojas, 
buvo pavertęs filosofiją savo 
žmogiškąja būsena — jis gyve
no filosofiškai.

Įveda majai savo paskaitai 
Aukštuosiuose kursuose Kaune 
jis pasirinko temą “Filosofija ir 
gyvenimas”, kurioje nagrinė
damas žinomą posakį “pirma gy
venti, o paskui filosofuoti” ap
vertė kojomis aukštyn ir pa
darė iš jo “pirma filosofuoti, 
o paskui gyventi”. Pirmoji po
sakio versija esanti teisinga tik 
gyvuline prasme. Žmogiškai bū
ti reiškia filosofiškai būti. Tai 
buvo programinis Šalkauskio 
pasisakymas 1920, kuriam jis 
liko ištikimas iki mirties. Šal
kauskis gyveno tuo, kad filoso
favo.

Suprasdamas filosofiją kaip 
žmogiškąją būseną, Šalkaus
kis tuo pačiu paneigė ją kaip 
specialybę.

Straipsnyje “Katalikiškosios 
pasaulėžiūros reikšmė Lietu
vos ateičiai” (1938) Šalkaus
kis atsakė į klausimą: “ar idė
ja formuoja gyvenimą, ar gyve
nimas formuoja idėją”. Jam 
gyvenimas yra logokratija, va
dinasi, logos įsikūnijimas ir val
dymas. “Gyvenimas yra min
ties aidas ir mintis — gyveni
mo žiedas”, rašo Šalkauskis.

Šalkauskis yra sukrikščio
nintas Platonas. Jam žmogiš
kasis gyvenimas esąs - ■-realus 
dieviškosios idėjos viešpata
vimas pasaulyje”. Atstovau
damas pažiūrai, kad filosofija 
sudaro žmogiškąją būseną, Šal
kauskis įsijungė į tūkstantmetę 
tradiciją, einančią nuo Platono 
per M. Schelerį, M. Heideggerį, 
K. Jaspersą ir tebegaliojančią 
mūsų laikais (W. Weisschedel). 

• Šalkauskis nesivertė filoso
fija specialybės arba amato 
prasme. Jam filosofija buvo gy
venimo linkmė ir tuo pačiu 
gyvenimo principas,, persunkęs
įtiek pačią jo būtybę, tiek jo 
darbus. Todėl jis galėjo netu-

rėti nei filosofijos katedros,
, nei nedėstyti pagrindinių fi

losofijos kui^, nei nerašyti spe
cialiomis filosofinėmis temo
mis ir vis dėl to būti filoso-
fas tikra bei giliausia šio žo
džio prasme. Jasperso žodžiais 
tariant, Šalkauskis filosofavo 
kasdien. Štai kodėl mes jį ir 
vadiname didžiausiu mūsų filo
sofu.

Šalkauskio filosofijos centre 
stovi žmogus — pats filosofas

2. Filosofija kaip žmogaus 
ugdymas

Žymiai stambesnis negu filo
sofinis Šalkauskio indėlis yra 
jo visuomeniškai pedagoginis 
įnašas. Jį sudaro penketas kny
gų, 10 mažesnių skyrium iš
leistų studijų ir kelios dešim
tys didesnių ar mažesnių straips
nių įvairiuose žurnaluose. Ar tai 
reiškia, kad Šalkauskis savo 
esme buvo visuomenininkas ir 
pedagogas?

Anot Šalkauskio, kiekviena 
filosofija savaime pereina j pe
dagogiką, t.y. filosofo pažiūros 
prašosi įvykdomos tiek asmens, 
tiek visuomenės gyvenime auk
lėjimo priemonėmis. Taigi pe
dagoginis pradas glūdi pačiuo
se filosofijos pagrinduose. Šal
kauskiui pedagogika yra filoso
fijos pratęsimas į kasdienos tik
rovę. Visi jo visuomeniniai pe
dagoginiai raštai yra ne kas ki
ta, kaip filosofijos taikymas mū
sų tautos tikrovei. Demokrati
ja, Šalkauskio supratimu yra 
logokratija, o tauta — šios logo- 
kratijos laukas ir sykiu nešė
ja istorijoje.

Visi Šalkauskio raštai, nors 
savo temomis labai kasdieniš
ki, bet savo dvasia nuostabiai 
filosofiški. J is aptariamą reiš
kinį pastatydavo prieš principą 
tarsi prieš veidrodį, savo pasta
bomis parodydavo jo trūkumus 
ir nurodydavo priemones jiems 
pašalinti. Taip jis elgėsi ne 
tik su sunkiai suvokiamais da
lykais, bet ir su kasdieniais į- 
vykiais. Principų reikalavimai 
jam visados apsprendė momen
to reikalus, firusofija visuomet 
buvo pedagogikos vadovė.. ’

Šalkauskio raštų temos yra 
aktualios, šiandien pasakytume 
egzistencinės, nes jos visos ky
la iš žmogaus gyvenimo reika
lų, nušviestų principų reikala
vimais.

Kai kas kaltina Šalkauskį ati
trūkimu nuo tikrovės. Šis 
nesusipratimas atsirado dėl jo 
kalbos sunkumo. Lietuvių kalba 
jam yra ne gimtoji, bet išmok
toji kalba, todėl jo raštai sun-

(nukelta į 4 psl.)
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Goethinėse studijose bene ryškiausiai bus pasi
reiškusi mokslinė prof. Ereto asmenybė. Kaip kruopš
tus menininkas tapytojas pirma, negu sukuria savo pa
veikslą, daro visą eilę mėginamųjų etiudų, taip ir jis 
pirma, negu yra parašęs savo kapitalinį veikalą apie Goe- 
thę, buvo padaręs eilę bandymų. Jojo tikslas buvo gyvojo 
Goethės paveikslas, laisvas nuo vienašališkų tenden
cijų ir kraštutinių vertinimų. Prof. Eretui Goethė yra 
genialus poetas rašytojas, bet sykiu ir gyvas žmogus 
s& savo trūkumais, silpnybėmis, su savo klaidžiojimais 
ir* labai sudėtinga evoliucija. Norėdamas šitą nepap
rastą asmenybę perprasti iki dugno, prof. Eretas ilgai 
ieškojo pagrindinio jos gyvenimo tono ir gyvos sinte
zės. šitos sintezės akivaizdoje pasirodė jam galuti
nėje sąskaitoje nepriimtini nei Goethės apoteozavi- 
mas, kaip visai atbaigto menininko modelio, nei jo ne
lygstamasis smerkimas, nei darymas iš jo pagoniškojo 
Mimanizmo dievaičio, nei matymas jame krikščioniš
kosios kultūros reiškėjo. Gyvasis Goethė netelpa jo

kioje griežtai užbrėžtoje schemoje: jis nėra nei garbi
nimui sukurta bronzos statula nei pasibiaurėjimo verta 
blogybių personifikacija.

Kaip lenkų literatūroje Boy-Želenskis labai iškalbin
gai iškėlė reikalą pro oficialinių bronzuotojų darbą į- 
žvelgti gyvąjį Mickevičių ir tikrai jį pažinti, taip lygiai 
prof. Eretas iškėlė savo darbe šūkį: pažinkime tikrąjį 
Goethę! Čia bus įdomu pacituoti kai kurias Boy-Želens- 
kio mintis iš jo veikalo “Bronzuotojai” (Bronzownicy, 
Warszawa 1930), kuris tačiau nebuvo davęs prof. Eretui 
direktyvų jau dėl tos paprastos priežasties, kad, rašy
damas savo veikalą apie Goethę, mūsų profesorius to vei
kalo nebuvo skaitęs, nei apie jį girdėjęs.

“Nucharakterizuotas dievaičiu, prastinamas ir tem
piamas ant visokių kurpalių, sako Boy-Želenskis, praran
da jis (Ad. Mickevičius) kuo mažiausia plačiajai pub
likai savo daugiaplaniškumą, savo gilmes ir betarpiš
kumą, kurie jį padaro siurprizų ir mįslių kasykla. Jis tapo 
greičiau vėliava, negu žmogumi ... Iš pasikalbėjimų, 
kurių esu turėjęs šiuo klausimu; iš laiškų, kurių esu 
gavęs, įsitikinau, kad esama pas mus dviejų mokslų: vie
no oficialaus, antro privataus, perteikiamo tarp specialis
tų į ausį... Literatūros istorija negali virsti hagiografi
ja ... Didžiojo žmogaus gyvenime iškilmingiausias re
ginys yra nuolatinė jo gyvenimo drama, bet ne dirbti
nai kuriama pernelyg doringų biografų harmonija” (5- 
6 p.).

Boy-Želenskis daug turėjo išgirsti karčių žodžių 
ir paskaityti apie save plūdimų iš snobiškų Mickevi
čiaus adoratorių tiktai dėl to, kad jis nenorėjo pavers
ti literatūros istorijos hagiografija: mat, “šventenybių 
nuvainikavimas” niekados nepraeina dykai. Gavo barti 
ir prof. Eretas už savo nenorą padaryti iš Goethės 
biografijos hagiografijos dalyką, šituo atžvilgiu įdomus 
p. Iz. D. straipsnis, įdėtas 1932 m. “Vairo” 6 nr. Goethės 
minėjimų proga.

“Negalint su genijumi susilyginti, jis labai dažnai 
yra degraduojamas, į paprastą žmogų suvedamas. Genialų 
vokiečių poetą, filosofą Goethę, degradavo nužemino ka
talikybės vardu p. Eretas gegužės mėn. 8 d. Katalikų * 
Mokslo Akademijos suruoštame Goethės šimto metų

mirties minėjime. P. Eretui Goethė nemokąs susival
dyti žmogus, erotikas, žemės žmogus, nemokąs ar ne
sugebąs pakilti. Jei Goethė ir buvo kiek teigiamiau ver
tinamas, tai tik kaipo lirikas. — Toks vienašališkas ge
nialaus žmogaus vertinimas yra mirštama nuodėmė. 
Ji jokiu būdu neleistina objektyviam mokslininkui. To
kiais atvejais kur kas geriau tylėti, negu savo žemu 
masteliu genijų matuoti (247-248 p.) .. . Nerami, nuolat 
kovojanti, nuolat puolanti, bet pakylanti dvasia ir jos 
kovos labai gerai suprantamos dvasios aristokratams, 
dvasinių viršūnių gyventojams. Pakalnių žmonėms tė
ra prieinamos tik gyvuliškos intrigos, tik jausminiai 
polinkiai bei jų nuolatiniai bangavimai (248 p.) . . . 
Goethe — krikščioniškasai humanistas. Goethės, kaipo 
krikščioniškojo humanisto, neiškėlė nei p. Eretas nei 
prof. Engertas ... Prof. Engertas ar nenorėjo ar nemo
kėjo kitaip pažvelgti į Goethę, kaip tik pro buržuaziškai 
liberalinius devynioliktojo amžiaus akinius . . . Devy
nioliktojo amžiaus buržujaus liberalo akimis pažiūrėjo 

'• į Goethę ir p. Eretas ir, kaipo ‘nekataliką’, jį pasmerkė”
(250 p.).

Šio neparemto jokia faktina ir dokumentalia me
džiaga puolimo charakteristikai paminėsiu čia, kad pa
rašęs šiuos žodžius kritikas per prof. Ereto paskaitą 
nebuvo pastebėtas, ir kad tuo laiku, kai jis tai rašė, 
šita paskaita nebuvo dar pasirodžiusi spaudoje. Tikriau
siai, jis rašiniui naudojosi tendencingomis reliacijomis. 
Tai, matyti, politinio antagonizmo atgarsis mokslo sri
tyje.

Kas galėjo stebėti ir sekti prof. Ereto kuriamąjį 
darbą Goethės studijų laikotarpyje, tam buvo malonu 
matyti, su kokiu atsidėjimu ir entuziazmu jis siekė 
gyvojo Goethės sintezės. Jis vis ieškojo naujos medžia
gos, naujų koncepcijų,* lankėsi į Goethės gyventas vie
tas, vertė archyvus, konstruavo naujas teorijas, pas
kui vėl nuo jų atsisakydavo ir t.t. Pakanka jau pami
nėti, kad jo paskutinis veikalas apie Goethę perėjo 
tris ar keturias redakcijas, kol galėjo pasirodyti vie
šumon. Mūsų profesorius su tikru atsidėjimu ieškojo^ 
adekvatinės išraiškos savo minčiai, savo koncepcijai; 

kiekvienas veikalo skirsnis buvo stropiai apgalvojamas 
ir su menišku entuziazmu įvardijamas.

Bet įdomiausias yra pats kulminacinis goethinės 
sintezės susidarymo punktas. Sėdėdamas drauge su 
prof. Dovydaičiu Marijampolės kalėjime (1932 m. va
sarą), prof. Eretas vieną kartą pareiškė savo kolegai su 

• triumfo nuotaika: “Žinai, brolau, pagaliau, supratau 
Goethę”. (Štai tikra politinio kalinimo nauda!). Pa
sirodė, kad tai buvo naujas Goethės poeto supratimas, 
kuris nukrypo nuo senų koncepcijų apie Goethę ir rado 
pas prof. Eretą simbolinių gairių formulą: Margareta — 
Helena— Mater Gloriosa. Nepaprasta buvo ne tik tai, kad 
šita koncepcija atsirado tiek ypatingose aplinkybėse, 
bet ir tai, kad ji rado tuo pačiu laiku, prof. Eretui apie 

, tai nežinant, patikrinimą garsaus filologo prof. T. Zie- 
ė linskio galvoje.

Apie 1933 m. Sekmines prof. Eretui, kaip jis pats 
papasakoja pratartyje į savo knygą “Jonas Wolfgangas 

; Goethe”, pakliuvo į rankas Prahoje redaguojamas moks
lo žurnalas “Germanoslavica” (1932-1933, 1 sąs.), kur 
Dr. S. Ciechanowska, pranešdama apie “Goethes me
tus (1932) Lenkijoje”, mini prof. Zielinskio straipsnius, 
apie Goethę. Jis papasakoja, be kita ko, apie tai, kad 
prof. Zielinskis buvo laikraščio “Ruch Literacki“ para
gintas pasisakyti, ką jis yra laimėjęs iš Goethės, o 
paskui nuo savęs prideda: “Iš tikrųjų tai yra ne kas 
kita, kaip visų jo kultūros filosofijos principų patvirti
nimas. ‘Fauste’ jis mato atvaizduotą liaudiškumą, klasi
kinę senovę, krikščionybę, kurie simbolizuoja tris kerti
nes Europos kultūros kolonas. Tą savo supratimą jis la
biau paaiškina žurnale, ‘Wiadomosci Literackie’ (’Mal- 
gosia — Helena — Mater Gloriosa’, 9 metų 13 nr.). Mar
gareta yra liaudiškumas, Helena — antikiškas pasaulis, o 
Mater Gloriosa — krikščionybė, ši nuostabiai paprasta 
idėjų konstrukcija yra labai sąmoningai parašyta ir sma
giai skaitoma” (V-VI p.).

Po to prof. Eretas prideda jau nuo savęs ir apie 
save: “Autorius negalėjo nesidžiaugti radęs savo mintis , 
patvirtintas tokio žymaus mokslininko, bet kartu ir ne
susirūpinti, ar tik nebus įtartas pasiskolinęs savo koncep
ciją iš jo. (Bus daugiau)
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Kiekviena diena — 
kovai už Lietuvą

Brangus lietuviai!

Jau daug metų mūsų tėvy
nė yra pavergta. Daug pastan
gų padėjom, kad palengvintu
me savo tėvų, brolių ir artimų
jų likimą.

Kiekvienas Lietuvos laisvini
mo darbas yra prasmingas ir 
nepraeinąs, nes mes tikim į tei
sėtumą, kuris tautų istorijose 
visada laimėdavo prieš neapy
kantą, žiaurumus, vergiją ir 
smurtą.

Tikim į Lietuvos saulėtą a- 
teitį. Tai mum duoda jėgų, pa
skatina nenugrimzti į apatiją ir 
kiekvieną dieną, su saulės 
patekėjimu, be savo kasdieni
nių rūpesčių, skirti dalį savo 
minčių, veiksmų ir darbų ko-

arena, tačiau tikim, kad ji prisi
kels ir gyvens.

Kiekviena mūsų pastanga., 
kiekvienas Lietuvos laisvinimo 
darbas yra prasmingas ir geras,, 
kaip gaivinąs ir geras yra lietus 
žemei.

Sutemos, supančios mūsų 
tėvų žemę, nėra be prošvais
čių. Sunkūs, kaip juodi debe
sys, prisiminimai apie begalinį 
skausmą, matant kankinių ka
meras, traukinių vilkstines į Si
birą, mirštančiųjų ir žudomų
jų veidus Rainiuose, Pravie
niškėse, Červenėje, Katyne, 
mūsų nepalaužė. Kol būsim gy
vi, jie neišblės iš mūsų sąmo
nės ir skatins mus į darbą ir

Amerikos Lietuvių Taryba, 
vykdydama savo pagrindinius 
tikslus — siekti pastovios taikos, 
pagrįstos teisingumo, demokrati
jos ir laisvės pagrindais, kovo
ti dėl Lietuvos laisvės, dėti 
visas pastangas, kad būtų su
stabdytas lietuvių tautos naiki
nimas, trėmimai, rusifikacija, 
siekti, kad būtų grąžinti iš ver
gų stovyklų ištremtieji ir kali
namieji, paruošė peticiją dėl 
Lietuvos (Okupacijos, religijos 
presekiojiino ir Simo Kudirkos 
neteisėto nuteisimo. Ją norima 
įteikti prez. R. Nixonui, prieš 
jam išvykstant į Sovietų Są
jungą, ir Jungtinėm Tautom.

Alto centro valdybos suvažiavimo metu lapkričio 13 Chicagoje. Iš k. į d. I-je eilėje: 
K. Kleiva, garbės pirm. L. Šimutis, pirm. dr. K. Bobelis, P. Dargis, dr. K. Šidlauskas, 
Il-je eilėje: T. Blinstrubas, dr. V. Simutis, V. Mažeika, I. Skorubskas, dr. J. Valaitis, dr. 
J. Genys, Alto įgaliotinis Washingtone.

PUTNAME KURIAMA 
LIETUVIŲ KOLONIJA

Sibire ir tėvynėj esantieji 
mūsų broliai turi žinoti, kad 
mes girdim jų šauksmą, juos 
atjaučiain ir dėl jų kovojam.

Daug sykių didžiosios valsty
bės neišgirdo mūsų balso. Lie
tuva liko dviejų dehumanizuotų 
valstybių — Sovietų Rusijos ir 
nacinės Vokietijos — kruvina

jai šiame darbe padėti — pe
ticiją pasirašyti, išplatinti, su
rinkti kuo daugiausia parašų sa
vo ir savo draugų kitataučių 
tarpe ir ją kuo skubiau jai grą
žinti.

Sujungtomis gretomis mes 
greičiau įvykdysim bendrą tiks
lą, dėl kurio kovojam, skiriam 
savo lėšas ir darbą.

Žuvusiųjų už Lietuvos lais
vę gyvybės auka tesujungia 
mūsų širdis, mintis, veiksmus 
į nesibaigiančią tautos istorijos 
grandinę.

PO CHICAGOS DANGUM
Lietuvybės reikalai ir 
nuotaikingas pobūvis

NAUJAS KONKURSAS

ir Architektų Sąjungos (ALI
AS) ženkliuko projektui sukur
ti nustatomos šios konkursinės

Lietuvių Romos Katalikų Su
sivienijimo 160 (Brighton Park) 
kuopa, nors ir menkus teturi 
išteklius, jau yra Lietuvių Fon
do narys. Kasmet aukoja Altai 
ir parapijai. Dalyvauja ir pri
sideda savo centais, kur šaukia 
lietuviškieji reikalai. O tų de
gančių reikalų ne tik netrūks
ta, bet atsiranda vis daugiau: 
lituanistinės mokyklos, jauni
mo centras, ansambliai, lietu
viškoji opera, teatras, radijas, 
spauda ir kitos institucijos. Dau
gelis tų darbų rėmėjų ne tik 
atiduoda jiem brangų savo lais
valaikį, bet dar prideda ir savo 
uždarbius.

pat primindamas, jog Susivieni
jimas, -šiemet švenčiąs savo 
85 gimtadienį, yra daugeliui nu
šluostęs vargo ir skausmo iš
spaustą ašarą.

Kun. Vyt. Bagdanavičius, kuo
pos dvasios vadas, prieš prade
dant banketą, sukalbėjo mal-

stalą dešimčiai asmenų ir tuo 
būdu padidindamas kuopos iž-

1. ZenT:Tnil«>' projektas turi 
būti pateiktas lietuviškame sti
liuj ir reprezentuoti pagrindi
nes inžinerijos ir tiksliųjų moks-

2. Projektas 
lietingas, kad 
mažinus ji iki

turi būti nesu
liktu ryškus su- 
pusė ant pusės

kurso komisijos pirmininkui ad
resu: J. Rasys, 330 Harvard St., 
Cambridge, Mass. 02139 (tel.
617-491—0840). * I,-

6. Konkurso pirma premijai \ Tikėdamasi papildyti savo 

paremti lietuvybės reikalus, 
kuopa surengė susiartinimo 
su lietuviškąja visuomene va- 
karienę-banketą. Šis parengi
mas įvyko spalio 23 Balio Pakš
to svetainėj. Atsilankė virš 
100 svečių, daugiausia ne Su
sivienijimo narių. Buvo matyti

Vaišės vyko prie gražiai ir 
skoningai papuoštų stalų; čia 
pasidarbavo K. Bertužienė, kuo
pos iždininkė, ir B. Rusteikie
nė, pakviesta komitetan kaip 
rūpestinga parengimų organiza
torė.

Kuopos sekretorius Vyt. Rus- 
teikis pravedė programėlę, ku
rioj pats padainavo keletą dai-

Nuo pat parengimo pradžios 
iki vėlyvesnio laiko svečius 
linksmino ir senus bei jaunus 
kaulelius mankštino visų mėgs
tamas -Balio Pakšto orkestras, 
kuriam su humoru vadovavo 
pats savininkas.

Svečiais perpildytoj salėj bu
vo matomas ir Petras Macno- 
rius, kuris su foto aparatu su
kinėjosi po salę ir padarė nuo
traukų šiam vakarui prisiminti.

Lito bendrovė prieš kiek lai
ko nupirko žemės, apie 90 ak
rų, prie ežero, gražioj gamtos 
aplinkoj. Virš 3,000 pėdų (dau
giau kaip pusė mylios) žemės 
prieina prie vandens. Sklypai, 
pagal vietos administracijos nuo- . informacijų prašomi kreiptis 
status, yra gana dideli — vieno 
akro ploto. Tai daroma atsižvel
giant į dirvožemio sąlygas ir no
rint išlaikyti gražią aplinką bei 
vengiant susigrūdimo. Ten bus 
galima kurtis nuolatiniam apsi
gyvenimui, taip pat ir statytis 
vasarnamius.

Toj nuosavybėj Putnamo se
selės turėjo mergaičių vasa
ros stovyklą, su paplūdimiu ir 
nauju namu, skirtu tam reika
lui. Paplūdimys lieka laisvas 
būsimiem tos kolonijos gyven
tojam, ypatingai tiem, kurių 
sklypai neprieis prie vandens.

Žemės galima įsigyti ir dau
giau, iki 8 akrų, kur nevedami 
keliai. Kaina — žemiau 2,000dol. 
už 1 akrą. Gi sklypai 1 akro dy
džio atsieis 2,600 dol. ir daugiau. 
Galima įsigyti žemę ir išsimo- ( 
kėtinai.

Būsimoji kolonija yra labai 
geroj geografinėj padėtyj. Vi
sai netoli yra eilė miestų su 
stipriomis lietuvių bendruome
nėmis. Hartfordas — apie 45 
mylios, Bostonas — 50, Worces- 
teris — 25, Providence — 35, Put
namo seselės — 7 mylios. Be to, 
apie 15 mylių nuotoly yra Con
necticut valstijos universitetas.

Pirmieji pionieriai žada pra-

dėti statybą jau ateinančiais 
metais. Gi šiuo metu žemė 
pradedama dalyti sklypais. Kar
tu tvarkomi ir visi formalu
mai, susiję su vietos administra
cija. Norintieji gauti daugiau

šiuo adresu: A. Skėrys, 84-41 
88 St., Woodhaven, N. Y. 11421.

šis užsimojimas jau sukėlė 
gyvo susidomėjimo. Tai duoda 
organizatoriam vilties 
moj ateity matyti Putname lie
tuvišką koloniją.

netoli-

A. Š.

Lietuvių 
kalba 
Akrono 
universitete

no universitete (Ohio), Special 
Programs departamente prasi
dės sausio 3. Šį kursą suorga
nizavo Mykolas J. Balkus, ta
me universitete studijuojąs 
ispanų ir prancūzų kalbas ir li
teratūrą ir taip pat norįs išmok-

3. Ženkliukas turi būti ne 
daugiau kaip iš trijų spalvų, 
tačiau turi būti efektingas nau
dojant ir vieną spalvą — spau.s- 
diniuose. Ženkliukas bus gami
namas iš metalo, vengiant ašt-

paskelbti “Technikos Žodyje”.
8. Projekto įvertinimo komisi

ja yra sudaryta iš Bostono sky
riaus narių: dipl. inž. J. Rasio, 
dipl. inž. R. Budreikos, dr. inž. 
J. Gimbuto, centro valdybos 
atstovo dipl. inž. B. Galinio ir 
pakviesto dailininko Juliaus 

’ Špakevičiaus.
PrėYnijų mecenatai: I-os pre

mijos — Vytautas ir Elena Vidu
giriai. V. Vidugiris yra ALIAS 
centro valdybos pirmininkas.

II-os premijos —BostonoALI— 
AS skyrius.

“Ištroškusius” ir laimės ieš
kančius stengėsi aprūpinti kp. 
valdybos vicepirmininkas K. U- 
levičius. Dosnių lietuvių preky
bininkų dėka jis turėjo ne
maža gerų dovanėlių. Užbai
gęs laimės šulinio lošimą, 
prašė svečius nenarius įsijung-

Vakaro nuotaikos buvo geros, 
su lietuvišku nuoširdumu. Ren
gėjai matė, kad jų pastangos 
liejuviškos visuomenės buvo 
suprastos, o svečiai jautė, kad 
rengėjai jų neapvylė.

S. Kastytis

turi būti pristatomas penkių 
ant septynių colių dydžio, su 
projektui tinkamais oraižiniais. 
Galima pateikti kelis variantus.

4. Konkurso braižiniai pasira
šomi slapyvardžiu. Prie jų pri
dedamas uždaram, neadresuo
tam. pažymėtam slapyvardžiu, 
voke — autoriaus vardas, pa-

Inf.

5. Konkursinio projekto pri- 
statvmo data 1972 gegu-

— Prof. V. Vardys paruošė 
ir išleido knygą “Karl Marx: 
Scientist? Revolutionary? Hu
manist?”. Jo paties parašytas į- 
vadas, o kiti rašiniai apie Mark
są yra įvairių pasisakymai.

— Rašytojas Stasys Santvaras 
paruošė Fausto Kiršos poezi
jos rinkinį ir jį įteikė Rašytojų

dabartinis centro valdybos pir- 
min. Leonardas Šimutis, nepa- 
ilstąs veikėjas Ignas Sakalas.

Pobūvio rengėjai turėjo 
nustebti, kad atsilankė toks ne
didelis skaičius- narių iš Susi
vienijimo kuopų, kurių Chica- 
gos apskrityje yra 13. Kai ku
rios kuopos yra gausesnės už 
pobūvį surengusiųjų, pav. 163 
(Marquette Park) kuopa, turinti 
virš 200 narių. Ima rodytis, kad 
Susivienijime silpnėja meilė 
lietuviškiem reikalam. Kai kas 
įgyja tokį įspūdį, kad Susivieniji
mas yra tik apdraudos bendro
vė, o ne lietuvyl>ės židinys.

Pobūvį atidarė kuopos val
dytais- pirm. St. Juras, pasvei
kindamas susirinkusius ir padė

rius gausiai * ir aktyviai daly
vauti 1972 metų seime ir Susi
vienijimo vadovybę perkelti lie
tuvių “sostinėn” Chicagon.

Kuopos finansų sekretorius F. 
Sireičikas, kurio didžiausias rū
pestis buvo sukviesti kuo gau
sesnį skaičių svečių, kitiem val
dybos nariam kruopščiai talki
nant, džiaugėsi, jog galės pa
pildyti kuopos iždą.

Kuopos iždo globėjas dr. VI. 
Šimaitis, negalėjęs aktyviau 
dalyvauti banketo ruošime dėl 
savo įstaigos kraustymo į naujas 
patalpas, “nusikaltimą” atpir
ko, atsilankydamas į pobūvį su 
visu šeimos židiniu, užimdamas

dukra Lydija Rusteikytė piani
nu paskambino “Atspindžius

Prie vaišių stalo Susivienijimo parengime: Kun. V. Bagda
navičius ir L. Šimutis, Susivienijimo prezidentas.

Nuotr. Petro Macnoriaus

Kursą dėsto šio universiteto 
I prancūzų kalbos ir literatūros 
• profesorė Jolita Kavaliūnaitė. 
Ji studentus supažindins ne tik 
su lietuvių kalba, bet ir su kul
tūra.

J. Kavaliūnaitė prancūzų 
kalbą yra dėsčius Case West
ern Reserve universitete Cleve
lande, lietuvių kalbą ir tauti
nius šokius 
Prancūzijoj. Taip pat yra daly
vavus festivaliuose — su Pary
žiaus tautinių šokių grupe Bri
tanijoj, su Clevelando lituanis
tinės mokyklos tautinių šokių 
grupe Chicagoj, su Čiurlionio 
ansamblio šokėjais Pietų A- 
męrikoj.

kursui jau prisirašė 
aštuoniolįką studeųjų, tarp jų

Clevelande ir

pavasario trimestre susidarys 
' dviejų lygių kursai: pradinių ir 

pažengusiųjų.
Norintieji prisirašyti kreipias 

į Mykolą Balkų, 1732 23rd St.. 
Cuyahoga Falls, Ohio 44223.

< Tel. 923—3032.
Pamokos vyks pirmadieniais, 

: 7:45-9 vai. p. p. Kursas tęsis 
vienuolika savaičių. Mokestis 
20 dol.

KULTŪROS ŽIDINY —- aukos statybai 
Kultūros Židiniui, Tevy pranciškonu vie
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal 
atskiry aukotoju pageidavimus) aukojo:

PATERSON, N.J.

(atkelta iš 2 psl.)

— rašė The Chr. Sc. Monitor 
■ gruodžio 13 pirmame puslapy.

Daugiausia jų esą Baltijos vals- 
tyl>ėse ir Transkaukazijoje. 
Pirmu sykiu visos Sovietų Są-

pilt

(Bus daugiau)

18 
su-

LB Querns apylinkės susirinkime iš k. į d. A. Ošlapas — pirm., R. Mainelytė, T. šlepe- 
tienė. V. Alseika —- Eltos redaktorius,* pulk. J. Šlepetys ir p. Sperauskienė. x H i v .

Šalkauskis ir 
Šukytė
(atkelta iš 3 psl.)

kiai skaitomi. Gi jo mintis vi
sados yra tikrovinė ir aktuali.

Filosofija Šalkauskiui buvo 
žmogaus ugdymas. Šia prasme 
jis ir po 30 metų tebėra gy
vas ir kalbus.

šalkAūskic? sukaktį galėtume 
geriausiai pagerbti, pritaikyda
mi jo principus lx*si ruošiamai 
atnaujinti ateitininkų ideologijai.

Dėl paskaitos pastabų pada
rė kun. A. Rubikas. V. Natke-

Dar suspėti 
vairūs ateitininkų ir Vokietijos 
lietuvių gyvenimo iškelti klau
simai. Susirinkimas baigtas 
vai. vysk. A. L. Deksnio 
kalliėta malda.

Po susirinkimo visi čia 
pavakarieniavo iniuncheniškių 
ponių skaniai iškeptais viščiu
kais.

S. Augulis 20.
M. Andrick 2.
W. Adams 50.
R. Ališauskienė 5.
B. Bushnauskas 8.
N. Belch 5.

J. DeLasky 4.
F. Femandi 8.
F. Gregilovich 4.
A. Gelažius 10.
A. Gilius 65.
I. Gavas 10.
J. Kaminski 15.
E. Klapšicnė 12.
M. Latvis 8.
Vyt. Laugalis 25.
V. Matusaitis 30.
A. J. Miller 5.
V. Matonienė 10.
J. Mondello 4.
J. Majauskas 10.
J. Marins 5.
H. Motyka 10.
M. Naruševičius 7.
E. K. Praleika 8.

R. Porcaro 4.
J. Rugys 5.
S. Steensra 5.
A. Sprainaitis 10.
A. Sopcikas 4.
A. Sakalauskas 2.
F. Skibicki 3.
H. Schell 4.
B. Swed 5.
O. Šepetauskienė 3.
T. Shutts 25.
M. Šaulienė 50.

B. Stankaitis 25.

T. Tallat-Kclpša 100.
P. Tamauskas 10.

V. Virbickas 20.
B. Wallington 4.
M. Zolner 5.
B. Zdonis 4.

. V. Zitais 100.
A. Visockis 4.
St. Zyk 5.

(Bus daugiau)

Vilniuje pas viešbučio ad-

nai ir užsakę visą viešbutį 
vakaro banketui. Vakare atvy
kę apie 100 svečių, apsitaisę 
kaip vakarų hippiai. Programa 
buvo, atlikta uždarom durim. 
Baigę “banketą”, tuojau visi 
išsiskirstė ir išvažinėjo į ki
tas sostines. Kiekvienas *iš anks-

bilietą. —
Tai buvę 1971 liepos mėn. Ki

tas kongresas būsiąs Taline.
Apie hippius rašė ir sovie-

tokie jaunuoliai stengiasi dirbti 
kuo mažiausia; jie visai nesi
rūpiną profesionalo karjera. Šo

protestu prieš “kapitalistinio pa-

uzrašais testamentuose.

BUILDING FUND

.socialinėse sąlygose nėra jo
kio pagrindo hipizmui”. Komso- 
molskaja pravda su pasipiktini
mu rašė apie ilgaplaukius ir 
liarzdočius.

Matyt, kiekviena amžiaus li
ga dabar pereina per visą pasau
lį; karantino negali sudaryti nė 
geležinė uždanga.

Amerikiečių, pabėgusių nuo 
karinės tarnybos į Kanadą, pri- 

, skaitoma 30—40,000.



*

leisti

vice-

I. PASIRENGIMAS DARBUI 
(1908-1933)

vo aktyvus laikinosios vyriausy- 
patarėjas-ryšininkas su

ir to dienraščio formalus 
redaktorius.

, 1941 įvykus sukilimui prieš so
vietinę okupaciją, jis buvo vie
nas iš trijų iniciatyvai tuojau

kolektyvo, pradėjusio

ZENONAS IVINSKIS

prof. Zenonui Ivinskiui

Antanas ir Birutė POCIAI

pagrindas

Metus baigiam e

Mokslininkui, idėjos draugui ir bendradarbiui. . . nekrologais

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

kartos is- 
nępalan-

II. MOKSLO BEI MOKYMO 
DARBE (1933-1943) .

Fronto

Zenonui Ivinskiui
mirus

JO DARBAI TEKEJO GILIA IR PLAČIA SROVE
1 • r . • . •

Mokslas buvo jo stichija,
Išgyveno 63 metus su puse. Per 
24 metus gyvenimui rengėsi. 
Per 38 dirbo istorijos mokslui *
ir visuomenei.

Gimė 1908 gegužės 25 Kau- 
šėmį kaime prie pat Plungės. 
Augo gausioje šeimoje. Mokė
si čia pat Plungėje, paskiau 
gimnaziją baigė Telšiuose 
1925.

Plungėj nuo 1920 buvo atei-. 
tininkas ir 1923-4 jų kuopos 
pirmininkas.

Kauno universitete istoriją 
ėmė studijuoti Teologijos-filo
sofijos fakultete. Šalia studi
jų: 1927-9 studentų ateitininkų 
sąjungos centro valdybos sek
retorius, pirmininkas. Tuo pat 
metu: buvo istorijos mokytojas 
Si mano Daukanto mokytojų se
minarijoje.

1929 studijas Kaune baigęs, 
išvyko į Miuncheną ir Berly
ną. Pastarajam labiausiai su
brendo jo pažiūra į istorinius ty
rinėjimus bei metodus. Prof. 
A. Brachmano vadovaujamas, 
parašė disertaciją apie Lietu
vos valstiečių luomo išsivysty
mą ir daktaro laipsnį gavo 1932. 
Antras jo darbas apie Lietuvių 
ir Prūsų prekybinius santykius 
pirmoje XVI amžiaus pusėje 
buvo jo habilitacinis darbas 
1933. Tais pat metais jis pa
kviestas į Teologijos-filosofijos 
fakultetą privatdocentu. Toks 

. buvo įprastinis mokslinės kar
jeros kelias.

Paskaitos turiningos ir reika
lavimai studentam griežti'.' Ša
lia . mokymo*-' - fddėsr--spaudoje 
mažesdib maštosTstoriniais dar
bais: apie Vytautą Didįjį, Jogai
lą, kovas dėl Žemaičių, Sau- 
lės-Šiaulių kautynes, Durbės 
kautynes, medžių kultą senojoj 
lietuvių religijoj, krikščiony
bės kelią Lietuvon ir kt. Eilė 
šių rašinių rodėsi bendruo
se leidiniuose su kitais jaunais 
istorikais (Vytautas, jogaila, 
Lietuvos istorija). Kaip vėliau 
Ivinskis pastebėjo, jaunųjų bu
vo bandoma blaivaus kriticiz
mo, ypačiai apie Vytautą ir Jo
gailą, pasukta nuo karų ir politi
nės istorijos į kultūros ir so
cialinių santykių istoriją. (Dėl 
tų naujumų sudėtinė Lietu
vos istorija vyresnės 
torikų buvo sutikta 
kiai).

šie darbai buvo
Ivinskiui pakilti 1940 į ekstra
ordinarinius profesorius. Bet 
tais pačiais metais liepos 17 
okupantas fakultetą uždarė. 
Pusmetį Ivinskis buvo kultūros 
paminklų apsaugos konservato
rius. iki metų pabaigoje jo pri
reikė Vilniaus universitetui pa
skaitom apie Lietuvos ūkio isto
riją ir visuomenės mokslą.

1941 atsirado dirva Ivinskio 
organizaciniam talentui reikštis. 
Laikinosios vyriausybės pa
skirtas organizavo Kaune nau
ją filosofijos fakultetą ir dve
jus metus buvo jo dekanas. 
Gindamas studentus nuo vokie
čių užsimojimo paimti juos 
darbo tarnybai, drauge su kitais

(atkelta iš 3 psl.)

Teduoda ramybę jo veržliai 
įr sunerimusiai dvasiai Amžinoji 
$viesa. Ir telieka jis atminime 
kaip gyvas pavyzdys toleranci
jos, kokia tegyvena gilios asme
nybės; pavyzdys optimizmo, ko
kį teturi tikintieji savo idealais; 
pavyzdys žmoniškos šilumos 
šeimai, bičiuliam: ir kiekvie- 
jiam, kurių nuoširdumu bei 
atvirumu jis tikėjo kaip savuo
ju.

- - - - leksikone, Italijos katalikų en
ciklopedijoje.

0 « a * Tai buvo jau atsiliepimas į
visuomenė buvo io pareiga kunem

" Ivinskis buvo jautrus ir kunem 
------------------------------------------------------------------  —-— ---------------- —------  pusę savo veiklos turėjo ati-

* duoti, atitrūkdamas nuo moks- 
dekanais turėjo sėdėti Kau- ‘ 1955, apie vyskupą M. Giedrai- , linės kūrybos su didžia jai 
no sunkiųjų darbų kalėjime, tį 1955 (Aidų premijuotas); iš- skriauda.
Pagaliau 1943 vokiečiai univer- augo eilė straipsnių vokiečių, 
sitetus uždarė. žurnaluose. O Lietuvos istorijai ’TARNYBOJE^-VISUOME-

kortelės vis tebeaugo, iki kai- , (NUO 1936) 
binamas sutiko pagaliau išsiner- ;

III. MOKSLINIAME DARBE ti iš archyvų ir persikelti į Bon- Į 
VAKARUOSE (1949-71) ' ną, kur nuo 1964 pradėjo pas-

. kaitas universitete.
Bet tuo pačiu metu neišven

gė ir administracinio organiza
cinio darbo— nuo 1953 buvo Bal- 
tisches Forschungsinstitut na
rys ir ketveris metus jo pirmi
ninkas; atgaivinus Romoje L.K. 
M. Akademiją, buvo jos centro 
valdybos narys (jis gi buvo be
ne vienas tik iš keturių išli- 
kusių-Lietuvoje rinktų akademi
jos narių mokslininkų!).

Neįmanoma čia suminėti jo 
rašinių, kurie rodėsi lietuviš- išleisti dienraštį “Į Laisvę”. Bu
kuose žurnaluose, Lietuvių en
ciklopedijoje, o taip pat nelietu- bės 
viškuose žurnaluose, Herderio vokiečių įstaigom.

Atsidūręs Vakaruose, atlikęs 
mokymo pareigas tremtinių gim
nazijose, nuo 1949 išvyko į Ro
mą. Ten prasiveržė jo, istori
ko, tikroji stichija — rinkti 
medžiagą Vatikano archyvuose 
Lietuvos istorijai. Ir rinko, ne
paisydamas poilsio, nepaisyda
mas menko maitinimosi. Jo vi
sas kambarėlis buvo nuklotas 
kortelių kortelėm. To rinkimo 
aistra užkrėtė ir vietos kai 
kuriuos kunigus, iš kurių tada 
išaugo nauja istorikų karta. Iš 
ten surinktos medžiagos išau
go darbas apie šv. Kazimiera

Iškiliajam Lietuvos istorikui, Lietuvių Katalikų 
Mokslo Akademijos nariui, Europos Lietuvių Fronto 
Bičiulių pirmininkui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

mirus, jo mamą Aureliją, žmoną Pauliną, sūnų 
Kęstutį, brolį Joną, kitus gimines ir bičiulius 
nuoširdžiai užjaučia ir drauge gedi

Lietuvių Fronto Bičiulių

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininkui, is
torikui, visuomenininkui, mokslininkui, rezistentui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

mirus, jo mamą, žmoną, sūnų, brolį ir kitus gi
mines bei artimuosius nuoširdžiai užjaučia

Lietuvių Fronto Bičiulių
New Yorko Sambūris

Dėl uolaus Lietuvos Istorijos tyrinėtojo, moks
lininko, rezistento ir bičiulio

prof. dr. Zenono Ivinskio

mirties, nuoširdžią užuojautą reiškia jo šeimai,
giminėms ir Europos Lietuvių Fronto bičiuliams

Lietuvių Fronto Bičiulių New Jersey
Julijono Būtėno vardo sambūris

Uoliam Lietuvos istorijos tyrinėtojui, mokslinin
kui, visuomenininkui, rezistentui

Bičiuliui profesoriui

mirus, jo šeimai, giminėms ir Europos Lietuvių
bičiuliam reiškia nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Fronto Bičiulių
Philadelphijos Sambūris

1944 atsidūręs Berlyne prisi 
ėmė Savišalpos draugijos pir
mininko pareigas.

1945 buvo Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus valdybos narys stu
dentų šelpimo reikalam.
• 1952 atvyko specialiai iš Ro
mos ir buvo Vliko užsienių rei
kalų tarnybos valdytojas, iki 
Lietuvių Frontas dalyvavo Vil
ke. .

Nuo 1953— Europos Lietuvių 
Fronto Bičiulių pirmininkas.

Kur reikėjo darbus dirbti, 
Ivinskis nesispyrė. Gal tik vie
nu kartu atsispyrė gundymam 
— prisiimti Vasario 16 d. gim
nazijos vadovavimą.

Visiem draugiškas, nuoširdus, 
optimistas, atviras jis laimė
davo daugelio simpatijas. Bet 
jam netrūko principingumo ir 
drąsos, kur to reikėjo. Pvz. jis 
buvo tas, kuris griežtai atsisa
kė 1940 pasirašyti pritarimą

, 1936 yra data, kada buvo pa-
j skelbta jaunosios katalikų inte
lektualų kartos deklaracija “Į 
organiškos valstybės kūry
bą” — Ivinskis 4>uvo vienas iš 
16 tos deklaracijos autorių.

1936 buvo vienas iš 8 narių okupanto atneštam režimui.
Tas neišsemiamos sveikatos ir 

dienraštį XX amžių ; jis buvo energijos Zenonas betgi palūžo, 
tesulaukęs 63 metų su puse. Pa
lūžo keistom datom: pirmą li
gos priepuolį pajuto 1970 metų 
Kūčių dieną, o 1971 metų Kū
čių dieną iškeliavo, atsisveiki
nęs žmoną Pauliną ir sūnų Kęs
tutį. Iškeliavo palikęs darbą, ku
rį turės tęsti jaunesnioji karta.

Laidojamas gruodžio 30.

Dėl ateitininkų sąjūdžio didžiojo ugdytojo, moks-

rinėtojo

prof. dr. Zenono Ivinskio

mirties giliai užjaučia jo mamą Aureliją, žmoną 
Pauliną, sūnų Kęstutį, brolį Joną ir kitus gimines

Ateitininkų Sendraugių Sąjungos 
Centro Valdyba

Mielam bičiuliui istorikui, visuomenininkui ir Lie
tuvos laisvės kovotojui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

mirus, jo šeimai, giminėms ir artimiesiems reiš
kia nuoširdžią užuojautą

Lietuvių Krikščionių Darbininkų Sąjungos
Atstovybė Vlike

prof. Zenonui Ivinskiui

mirus, jo mamai Aurelijai, žmonai Paulinai, sūnui
Kęstučiui, broliui Jonui ir kitiem giminėm nuo
širdžią užuojautą reiškia

New Jersey Ateitininkų Sambūris

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininkui
dideliam Lietuvos istorijos mokslo puoselėtojui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

jo šeimai, giminėms ir bičiuliams nuo-
širdžių užuojautą reiškia ir drauge liūdi

Lietuvių Fronto Bičiulių 
Waterburio Sambūris

Įžymiajam istorijos mokslų laktarui, Aidų bend
radarbiui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui

mirus, jo šeimai ir artimiesiems raoširdžią užuo
jautą reiškia ir drauge liūdi

prof. Zenonui Ivinskiui
mirus, jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

Simas ir Antanina SUŽIEDĖLIAI

Bičiuliui profesoriui

Zenonui Ivinskiui

mirus, jo šeimą nuoširdžiai užjaučia

Leonardas ir Antanina Dambrjūnai 
Antanas ir Joana Vaičiulaičiai 

Juozas ir Ona Viiėnai

Europos Lietuvių Fronto Bičiulių pirmininkui, 
istorikui, visuomenininkui

mirus, jo šeimai, giminėms ir Europos LF bi
čiuliam gilią užuojautą reiškia

Lietuvos istorijos' uoliajam puoselėtojui, moksli
ninkui ir visuomenininkui

prof. dr. Zenonui Ivinskiui
mirus, jo artimiesiems, giminėms ir bičiuliams 
nuoširdžią užuojautą reiškia

Kun. Kornelijus Bučinys, OFM 
Kun. Viktoras Dabušis 

Rozalija šomkaitė 
Antanas Vasaitis 

Vytautas Vaitiekūnas

mirus, nuoširdžiai užjaučiame gimines ir arti
muosius.

DARBININKO Redakcija



BIG ED'S

MAJOR BRANDS

1101 Newton Avenue

CAMDEN, NEW JERSEY

LEBON PRESS INC.
Also

Printers and Lithographers

HARTFORD, CONN.

DANIEL GOODISON INC.
BRIDAL 119 New London TurnpikeCOMPANY INC.

MANOR INC. 272 A Roanoke StreetGLASTONBURY. CONN.

203 633-6751 WOODBRIDGE, N. J.
EAST ORANGE, N. J.

General Contractors
308 Main St. Room 15

COMMUTER’S CAFE
32 Cortlandt St. N. Y.C.

PATERSON, N. J. 
Call 201 247-2726

809 Riverview Drive 
TOTOWA, NEW JERSEY

ECONOMIC 
HOME IMPROVEMENTS

JIMMY’S 

TOWING SERVICE

THE TOWNHOUSE 
For a Cabaret Evening 

93-10 4th Avenue 
Bayridge, Brooklyn

SEASON’S GREETINGS
VILLA BORGHESE

Formerly Guidos 
We Serve the Finest Italian Cuisine 

8719 Tonnelie Avenue 
North Berten, New Yersey 

’ Call 201-869-9835

HALL C FISKE CO.

976 Silas Deane Highway
99 New Street

WETHERSFIELD, CONN.

203 563-3731

CLOVER LEAF GARDENS

Domininkas Klinga lapkričio 13 atšventęs 80 metų sukak- 1 
tį. Jis į Aoeriką atvyko 1907 metais, plačiai reiškėsi lie
tuviškoje veikloje, daug kam padėjo gauti Amerikos pilie
tybę. Dar ir dabar yra darbingas, turi savo raštinę Union 
Avė. ir ptdeda žmonėm užpildyti taksas.

AUTO BODY TONES
Body and Fender Repairs 
Custom Paint Work and

Antiques Restored 
209 West Shore Avenue 

BOGOTA, NEW JERSEY

CALL 201-489-7220
201 672-6845

Nuotr. R. Kisieliaus

JIE AUKOJASI — 
PADĖKIME JIEM

Teko nugirsti kelis jaunuolius 
šnekučiuojant. “OK, susitik
sim jaunimo centre”, prabilo 
vienas iš jų. Jaunimo centras? 
Iš kur toks dabar atsirado? Pa
sirodo, kad jų buvo kalbėta 
apie Kultūros Židinį . . .Nereikš
mingam pašnekesy ši pastaba, į 
atrodo, neverta nė dėmesio, 
bet, giliau pagalvoję, galim su
prasti, kiek daug reikšmės turi 
jaunimo jfyšiai su Kultūros Ži
diniu. •

Čia bus ne vien suaugusių, 
pasenusių arba jau senstančių 
namai. Čia bus ne tiktai vienuo
lynas, koplyčia, spaustuvė ir . 
redakcija bei knygų leidykla. 
Ir ne tik/ salė koncertam, paro
dom ir piaskaitom, kurios jauni
mui darniausiai nėra įdomios. 
Lygiai Svarbu, ar gal dar svar
biau — čia bus vieta mūsų 
jaunimui, nuo mokyklinių pra-

----- '.iki brestanūiu sroeolai- : mu5and ir ka)inami dėl to> 
čių ir vyrukų, kuriem taip .rei
kalinga galimybė ir vieta susi
tikti, bendrauti ir pasireikšti su 
savo energija. Argi mes neturė
tume sąžinės jiem tą galimybę 
suteikti?

Iš dalies tai teisybė. Bet ką r 
mes jiem duodam,.kas juos su
domintų, patrauktų ir lietuviais1* 
išlaikytų? Ar mes susirinkę ne-Į< 
šnekam tik apie tai, kas seniai į 
buvo, apie tai, kas turėjo būti, 
o nieko nedarom, kas dabar tu
ri būti daroma. O jeigu kam ne- ’ 
aišku, kas dabar turi būti daro-' 
ma, tam atsakymas 
pats — turi būti kuo 
šiai statomas Kultūros 
Parodykim jaunimui,
kam apie lietuvybę ne tik 
keti, bet ir dėl jos aukotis.

LINCOLN

SAVINGS BANK

531 Broadway 
BROOOKLYN, N. Y.

Tel. 782-6000
New Office opening in early 1972 , 

at 70th and Madison Ave., NYC

LIGHTING FIXTURES

Designed for gracious living!

ORLANDO TRUCKING

I.C.C. M.C. 119229

P. O. Box 132-10 Glory Road R.D. 3 

LEBANON, N. J. 

Call 201 236-2370

BLUE OX RESTAURANT 
AND DAIRY SHOP 

Breakfast — Lunch — Dinner 
Open 7 Days a Week 

7 A.M. to 8 P.M. 
117 Broad Street 

FLEMINGTON. NEW JERSEY

ACTION RENTAL 
Route 18 

EAST BRUNSWICK, N. J. 
Phone 201 254-5840

TENNECO LAUREL

CORP

JEVNOR

JEWELRY CORP.

97 Chestnut Street.

NEWARK, New Jersey

HOWARD JONES TEXACO

Open 7 Days a Week 
Complete Auto Service 

Tires. Batteries and Asccessories 
Admiral Wilson Boulevard 

and Rodman St.
PENNSAUKEN, NEW JERSEY 

Call 609 662-9876

C.J. STEVENS
MEYER’S REALTY CO.

peršasi A 
greičiau- x

kad mo-, 
šne- *

Watch for Grand Opening of New 
Location Next To Robert Hall 

Clothes

HARTFORD. CONN.

203 278-7910

RAMER BARNEY’S OF

INDUSTRIES INC. HARTFORD INC.

410 West Westfield Avenue 

ROSELLE PARK. N. J.

450 Columbus Blvd.

’ HARTFORD, CONN.
201 245-3636 203 52J-6221

MILANESE’S RESTAURANT

115 Main Street HARTFORD COURANT

Kiti gali pasakyti, kad tai 
bergždžios pastangos, nes jauni
mui mūsų gyvenimas, mūsų tiks
lai ir idealai nėra įdomūs.

BALTIMORES ŽINIOS
Naujų Metų sutikimą rengia

timorės apylinkė. Pobūvis į-

joj salėj. Šokiam gros geras 
orkestras. Programos pradžia 9 
vai. vak. Bilietų bus galima gau
ti prie įėjimo.

Ištikimybės ženklai bus 
išdalinti Šv. Vardo draugijos 
vyram sausio 9, sekmadienį, per 
8:30 vai. mišias. 50 vyrų ir 13

kiekvieno mėn. antrą sekmadie
nį uoliai dalyvaudavo pamaldo
se ir su kitais priimdavo Šv. 
Komuniją. Gražus įspūdis, kai 
vyrai gausiai dalyvauja bendro
se apeigose. Vyrai, dar nepri
klausą šiai organizacijai, kvie
čiami įstoti.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, vadovaujamas * Lilės 
Baker-Bakerskienės, uoliai ruo
šiasi koncertui, kuris įvyks sau
sio 29, šeštadienį, 7:30 vai. v.

salėj. Šokiam gros geras or
kestras.

Zenonas Vičiulis, kilęs iš 
Telšių ir į. Baltimorę atvykęs 
iš Vokietijos prieš 20 metų, 
po sunkios ir ilgos ligos mirė 
gruodžio 18. Zenonas buvo ma
lonaus būdo žmogus, mylėjo 
lietuvišką knygą, lietuviškus 
papročius ir kaip susipratęs lie
tuvis dalyvaudavo lietuviškuo- 
sfeparengimuose.Gedulingos mi
šios už jo vėlę buvo aukoja
mos gruodžio 22 šv. Alfonso 
bažnyčioj, kurią jis taip mylė
jo. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko žmo
na Sofija ir dukra Mirga.

Jonas Obelinis

NU MERIT
68 East Sunrise Highway 

FREEPORT 516-FR8-4650 
Showroom Hours Mon.-Thurs.

8-6 Fri 8-9 Sat. 8-5 
NuMerit now accepts 

Master Charge

CITGO SERVICE STATION

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs Road Service 

Tires, Batteries and Accessories 
__  119 Paterson Ave 

LITTLE FALLS. NEW JERSEY

184 South Livingston Avenue 
LIVINGSTON. NEW JERSEY 

Call ‘201-994-3044

POUGHKEEPSIE, N. Y. HARTFORD. CONN.

S AND P

(914) GL 2-9154

WORLD WIDE

IMPORTERS OF ANTIQUES

219 East 16th Street

SERVICE CENTER 
All Types General Repairs

251 New Brunswick Avenue 
FORDS, NEW JERSEY 

Call 201-826-9635

VILLA BAGLIERI
Banquet Facilieties 25-300 People 

Fosler Road

HIGHLAND, N. Y.

914-883-7395

R. E. SPAGNOLA

U. S. HIGHWAY NO. 46

LEDGEWOOD, N. J.

CYPRESS HILLS

PATERSON, N. J.

201 742-4212 AMERICAN COLLEGE
OF COSMETOLOGY

HENRY A. FEHSENFELD

O kaip aukotis? y
Simas Kudirka, trokšdamas y 

laisvės, šoko į amerikiečių ę 
laivą, buvo sumuštas ir grąžin- A 
tas beviltiškon vergijon. Bra- A 
zinskai irgi aukojosi su tragiš- A 
kais rezultatais. Kunigai oku- ? 
puotoj Lietuvoj vra tardomi/?

jie aukojasi religijai ir lietuvy-!Y 
bei. Kaip gi mes, sočiai ir lais-j^- 
vai gyvendami, galim aukotis? r

Atvėrę akis ir sąžines, pa- A 
matysim, kad progų aukotis yra; ? 
galybės, jei tik yra noro bei J 
ryžto. Gal būt, ne taip karžy- § 
giškai, bet, pagal savo sąlygas, § 
taip pat vertingai aukojasi gru-'w" 
pelė žmonių, kas savaitę Z 
organizuojančių ir v e d a n -; ? 
qių bingo popietes. Tos r 
merginos ir moterys, kurios, te- j 
nai bedirbdamos, “nusilaksto”, j 
irgi aukojasi. Gal reikia dau- 
giau pavyzdžių? O ta grupelė A 
žmonių, kuri vakarais Židiny j a 
smilksta prie kartotekos, ar už if 
pinigą dirba? Tie žmonės auko- ? 
ja savo laiką ir darbu prisideda IT" 
prie Židinio vajaus. O kaip tie y 
visi ateitininkų ir skautų tė-, y 
vai, tie komitetų nariai, kurie § 
organizuoja, maitina ir prižiūri & 
vaikus? Jie irgi ne savo, bet a 
visų vaikų ir visų lietuvių nau- . ? 
dai dirba. Dažniausiai tie patys ?-* 
asmenys ne tik dirba, bet nesi- j 
gaili ir piniginės- paramos. Bet y 
jie vieni Židinio nepastatys. Rei- § 
Ida mūsų visų pagalbos. A

neturim progos ir ga- 
prisidėti darbu, pri- 
pinigine auka. Dabar 

vajus. Aukotam visi,

Kurie 
; limybės 

sidėkim 
vyksta 
kiek įmanom. Aukotam vienuo- .
lynui, koplyčiai, spaustuvei ar 
bibliotekai, bet aukotam! Au
kotam Simo Kudirkos salei, au
kotam jaunimo centrui, sporti-. 
ninku pastogei, lietuviškai mo
kyklai, o jei niekam kitam, tai 
nors aukotam tėvui Pauliui, 
kuris Židinio darbui atsidavęs ’ 
visa savo siela.

Jeigu neturim vaikų nei vai
kaičių, tai aukotam tautos gy- * 
vybės išlaikymo intencija. Ne- ’ 
laukim, kol pradės statyti. Di- 1 
dėlės sumos pinigų reikia da- ' 
bar, tuoj pat, kad būtų įmano- t 
ma pasirašyti statybos kontrak- , 

' tus s ir kuo greičiau pradėti. 
Nežiūrėtam vieni į kitus, bet; 
pažvelkim patys į save ir pato-1 
dyki m pavyzdį kitiem. Parody-' 1 
kim, kad galim nuveikti didžius 
darbus ir kad Simo Kudirkos ir 
kitų didvyrių aukos nebuvo vel- 
tui’ Valentinas !

PICCOLO’S
CEMETERY PASTRY SHOP MADISON.

91 Main Street

NEW JERSEY?

Commercial and Job Printing 
Photo Offset, Wedding Invitations 

Club Printing 
65-24 Myrtle Avenue’ 
GLENDALE, N. Y.

GULF SERVICE STATION

833 Jamaica Ave. 4405 New Utrecht Ave. EV 6-8870 RES. GL 68923

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tires, BATTERIES AND Accessories 
100 Westfield Avenue 

CLARK. NEW JERSEY

BROOKLYN, N. Y.

Call AP 7-2900

FIDELITY UNION TRUST CO.

765 Broad Street

Newark, N. J. 07101

201 621-8600

CROWN 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 Aceommodations- 
Youth Fares - Travel Insurance

RIVERSIDE ATLANTIC 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs Road 
Service Tires - Batteries and 

Accessories 
824 Riverside Ave.,

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

Brooklyn.- N. Y. BEL’ ART CO. ALBERS MARZULLI REAL ESTATE

UL 3—4755 327 Main Street GIFT SHOP Main Office 854 Broad Street

TRI —COUNTY

ASPHALT CORP.

ROSELAND, NEW JERSEY

201 Capital 65555

ITALIAN PIZZARIA
Serving the Finest in Italian Food 

Also Specializing in 
Authentic Italian Pizza

850 Bronx River Rd. 
Fleetwood Plaza

Yonkers, N. Y. 
914-776—1251

IRVINGTON PHARMACY

Open 7 Days 
Parfumes, Candy, Cosmetics

914 591-9440 
46 Main St. 

IRVINGTON ON HUDSON

ABRAHAM YECIES AND CO.

348 Washington St.

NEWARK. N. J.
Phone (201) 642-7256

Manufacturers, Importers 
and Distributors of Art, Crafts, 
and Silk Screening Supplies

HACKENSACK, NEW JERSEY

459 Springfield Avenue 
Near Strand Theatre .» .

SUMMIT, NEW" JERSEY

Telefone: 201-273-4227

( (201) 642-5250

BraųchX)fftce 5į6 .Ave.
; ' B(2o^SiŽM) - . i

BILL CHAMBERS 
CUSTOM DESIGNED 
SHEET METAL WORK 

Industrial and Residential 
South Evergreen Avenue 

Box No. 172 
WOODBURY HEIGHTS, N. J. 

SHOP Phone 609-848-4774

WEB S TER 
DELICATESSEN AND LIQUORS

Available for the Holidays

Webster Avenue 
JERSEY CITY, New Jersey

Telef.: 20 Į-795-44 Į2

M AND H 
FINE FOODS

450 Main Street 
POUGHKEEPSIE. NEW YORK 

Telef.: 914-454—9070 
Ask for Mike or Helga Markavics

CHUCK’S 
AUTO BODY SHOP 

Collision Experts

6552 Park Avenue 
PENNSAUKEN, NEW JERSEY 

Phone 609-663-5730

THE PINK SLEIGH

Open All Year Every Day 
Except Sunday 9:30 to 5:30 
Oldwick Road, Route 523

jOLDWICK. NEW JERSEY 
Call 201 439-2435

TROPICAL WORLD 
ENTERPRISES 

Aquarium Problems? See Us 
“Specialists in Tropical Fish 

Dial 201-9962924 
Birds-Supplies 

866 Kearnv Avenue 
. KEARNY. N. J. 07032

KEN’S

NEIGHBORHOOD TEXACO
Open 6 Days a Week 

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries and Accessories 

651 River Road 
TEANECK. NEW JERSEY

Alice Frey or 
William Frey,. Jr.

SHORE HONDA

HARRY’S

TOWER DINER

Good Food at Reasonable Prices

Open 6 Days a Week 
129 Rahway Avenue 

ELIZABETH, NEW JERSEY

State Highwav 34 
MATAWAN. NEW JERSEY 
You Meet'the Nicest People 

On a Honda 
Call 201-583-3900

CHARLES BUCKARD. INC.
CALL 201 289-2913TEXACO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Wek 
General Auto Repairs 

Road Service, Tires, Batteries and 
Accessories 

572 Inman Avenue 
COLONIA, NEW JERSEY 

Call 201-381-9605

BOWRON’S

CLAYTON

5 BROTHERS516 269-6421
CARTING COMPANY

DELUXE blNETTES INC?MANNER

TEXACO, INC
CHATEAU REALTY CORP.

N. Y. STATE HIGHWAY No. 18
Lie. Real Estate Broker201 478-7888

THOMAS

VAULT SERVICE130 Rt. 303 DIP-N-DO INC
289 Kent Road

HOWELL, N. J.
AMERIGO’S Call 201 363-8733

914 - 358 - 7700
CESTOME ELECTRIC

Call 201-297-1103
COMPANY INC.

ALPINE HOUSE

CONCEPT TOOL 
AND MACHINE INC.

FUNERAL HOME
Over 50 Years of

27 Jackson St.

LITTLE FALLS, N.J.

CALL 201-256-8426

5008 Bergen) ine Ave 
WEST NEW YORK. NEW JERSEY 

Call 201 864-7900

84 Williams St. 
NEW YORK CITY, N. Y. 

680-5778
Designs Wood, Chrome, Wrought 

Iron and Formica 
Kitchen Chairs Recovered

Continuous Service 
Mr. Frank Mazza 

KINGS PARK 
Cor of Indian Head Meadan Rd.

Paints, Wall Covering and 
Supplies

Open 6 Days a Week 

3132 Highway No. 27 
KENDALL RUSH, N. J.

HANDBAG CO.
Franklin Ave.

U. S. Highwav No. 46 
LODI, NEW JERSEY

FERDON EQUIPMENT CO.
Material Handling Equipment 

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

Conveyors
1140 Commerce Ave-, Union,‘N." J. 

Call 201-687-4400

ORANGE CARS
Tree Ripened Citrus Fruit 

158 Sanford Street 
NEW BRUNSWICK. N. J.

Call 201 249-4438

Auto — Fire — Liability — Theft — 
Plate Glass, Life — Health-Accident 

Marine — Compensation 
Dial 201 674-8200 or 2665 

715 Park Avenue 
EAST ORANGE. N.J.

BARTLOW

SHELL SERVICE

WEST NYACK, N. Y.

Engineering — Designing Machining

210 Highland Avenue 
Westmont, New Jersey 

Call 609-854-2263

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Tires. 

Batteries and Tulx?s. Accesories 
Central Ave. and Scotland Road 

Call 201 673-9611

NEAR EAST 
DEPARTMENT STORE

Men and Ladies Clothes

EAST BRUNSWICK. N. J. 

201-254-2828

6134 Bergen Line Avenue 
WEST NEW YORK, NEW JERSEY

FIRST NATIONALTOMMY’S NEST
Now open to serve you Italian- 
American Food. Best in Town 

791 Morris Park Ave near 
White Plains Rd.

Call Tommy Orak — 931-8822

BANK 
OF 

HOPE

Member of F.D.I.C. 
HOPE, NEW JERSEY

3587 E. Tremont Ave.
RONX, N. Y. TA 2-8772 

Famous for Italian-American 
Cuisine Since 1934

Free Parking

FREUND’S CARD AND 
GIFT SHOP

5509 Bergenline Ave. 

WEST NEW YORK 

NEW JERSEY

Call 201-334-2232

Gunther Noack

ACROSS 
CANDLE CO.

LINDEN, NEW JERSEY
FRIEND



= DARBININKAS

ANTANAS ir ERNA
ANTANAITIS

454 Meadow Road Kings Park, N.Y. 11754

(“Vytis’* International Travel)
Romas Kezys, sav.

Kelionės į visus pasaulio kraštus, grupėms papiginta kelionė 
lėktuvais, traukiniais ir autobusais, parūpinama viešbučiai.

TRAVELLER’S VILLAGE
siuntimy įstaiga

$ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą.

Sveikinam Darbininką . . .
Simui Kudirkai linkime laisvės ’

515 W. 42nd Street New York, N.Y. 
Telef. 565-8324

1 >

patarnavimas. i

į Darbo valandos nuo 10 ryto kiekviena dieną, išskyrus sekmadienius.
| 94-08 JAMAICA AVENUE Woodhaven, N.Y. 11421
Į: Telef. 441-4712 £

I Blue Galley Restaurant * f <
[ . . • • .uVincas Rimsite-Rimšaitis i?

§ 
Lietuvis savininkas, kuris visus vaišina pigiai ir skoningai. $

LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ!
RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ

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

Meat Market - Grocery 
Delicatessen
FREE DELIVERY

Tel. (516) 269-9417

I

K. Moterą S-gos 29 kuopa
Pirmininkė E. Kezienė

ANTANAS J. ŠAVELSKIS
LIETUVIS ADVOKATAS
su žmona Ona, mokytoja.

88-03 Jamaica Avenue Woodhaven, N.Y.
I 

. I
Tel. 441-1182

Vito Gerulaičio apdraudę agentūra - | 
sveikina visus savo klientus ir dėkoja už parodytą pasi- § 
tikėjimą praeityje ir kviečia visus ir toliau pasinaudoti jo j? 
patarnavimais: Apdraudžia namus,; automobilius, moto- § 
ciklus, gyvybę. ——Užpildam federaliniųs,. valstybinius ir ž 
miesto mokesčius, bei visokias aplikacijas ir dokumen- # 
tus ir jų vertimą į svetimas kalbas. Telefonudkite (212) s 
847-5522 arba rašykite: 94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, § 
N.Y. 11421. §

I

METUS UŽBAIGIANT

12—kos ratų pirmavo jugoslavas 
9 su puse tš., ar- 
Panno 9, vengras 
(1), amerikietis S. 

8, kitas amerikietis

Namų pardavimo bei apdraudimo reikalais 
kreipkitės į

Insurance - Real Estate

JOHN ORMAN AGENCY
11-04 Jamaica Avenue Richmond Hill, N.Y. 11418 

Tel. VI 6-1800

Ž Laimingų Naujų Metų linki
4 Profesionalai radijo-televizijų taisymo įstaigos vedėjai 

' (tėvas ir sūnus)I MR. JOE KAZLAS
| 87-15 Myrtle Ave., Glendale, N.Y. 11227

Tel. 847-0887 ?

MONUMENTS

* «•
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 -----------

Typewriters 
Lithuanian and English 

sale at reasonable y—fees, alsofor 
adders, calculators, mimcos, com
plete line of office machines and 
equipment. Rentals. Repairs. ALL. 
LANGUAGES TYPEWRITER, CO., 

/E^C. 119 W. 23rd Street, New York, 
N.Y. — CHelsea 3-8086.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
}
I Inkorporuotas 1863

460 WecI Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALFRED W. ARCHIBALD, Resident 

7
Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. Grlgafris. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

/ CURRENT DIVIDEND RAITĖS

• Regular a/c — 5*4,% • 1 year Term Deposit — 5%%
• Special Notice a/c — 5% • 2 year Term Deposit — 6%

----------All Accounts Compounded Daily -----------

DEXTER PARK
||H| PHARMACY II

Wm. Anastasi, B. S.
77-01 JAMAICA AYEfiUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

H. W. MALE

Spanish Speaking Salesman — your 
future is svith highly progressive 

Co. Interviews Mon. - Fri. Dec. 6-13 
11 A. M. — 4. P.M. Mr. Chaves 

C. T. ENTERPRISES 
1697 Broadway. N. Y. Suite 304

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 tneg^ FM. bangomis. Direktorius dr. 
Jok. J. Stukas, 14Q7 Forde Dr., Mountainside, NJ. 07092; tel. 201-232-5565

New Jersey — "Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stot) 
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai? 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 
82-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL; 860 kilocycle.’ 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123: 
PO 5-0932.

1971 metus New Yorko lietu- 
zių sporto gyvenime laikome 
iėkmingais arba bent geres
niais negu kitus. Štai eilę me
tų merdėjusi Rytų sporto ap- 
da atgijo nenuilstamo optimisto 
Gvildžio dėka, suruošė tokias 
apygardines žaidynes, kokių jau 
seniai ar visai nematėme. Su
judo tinklininkės, 
aikštėn krepšinio

pasirodė 
vienetas.

niai savo krepšinio komandos 
aikštėj nėra matęs. Esama 
prieauglio, taip kad Į ateitį žiū
rima viltingai.

Maloniai nuteikė ir futbolo 
pirmoji komanda. Po keletos 
prastų sezonų pagaliau turime 
komandą, kuria galime ., tik. 
džiaugtis. Šį sezohą rimtai tiki
masi užbaigti pirmaisiais. Rim
tas darbas atliekamas visų žaidi- 
kų. Treniruotės, pasiryži
mas, kovos dvasia aikštėj, tai 
bene didžiausias čia Klemo Bu- 
drecko nuopelnas. Patys žaidikai 
turi paruošti rungtynėm aikš
tę. Vargu ar kas gali pasigirti 
tokiu tikrai švariu mėgėjų 
vienetu. Svarbiausia, kad visi 
žaidikai savi — priaugę iš savo-

£ jo atžalyno.
£ Pažymėtina, kad šiais me- 
» tais suorganizavus ir vėl jau-

HOLLANDER-CYPRESS § 
g

CORP
Kapinėm paminklų projektuotojai ir statytojai.

Klubas šį sezoną futbolo pirme
nybėse dalyvauja net su 5 ko
mandomis. Tikimasi kitais me
tais ir toliau pirmenybes sėk
mingai tęsti. Taip pat tikėki
mės, kad abejinga N. Y. 
lietuvių visuomenė, kai kada j taško, 
išlindus iš urvų, sugebės at
vykti į rungtynes, pamatyti sa
vųjų aikštėj. Žinoma, bijan- 
tiem tyro oro tai nepatartina.

Pereitą sekmadienį mūsų pir
moji futbolo komanda rungtynių 
neturėjo. Taškai prieš Stam
ford dar oficialiai neužskaityti, 
taip kad Lietuvių Atletų Klu
bas iš pirmos vietos atsirado 
antroj. Beje, pirmosiose vietose 
susigrūdimas — pirmauja Bava
rian SC — taškų santykis 17:3, 

(nukelta į 8 psl.)

Priešais Cypress Hills kapines.

Užsakymai atliekami visose kapinėse.

800 Jamaica Avenue Brooklyn, N.Y. 11208

ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkia

. $ — Aliochino atminimo tumy-
ras Maskvoj jau veik baigia- 

§ mas; beliko vienas ratas ir ke-I Tel. AP 7-2332 x į - ----- — — ■■ —
lios nebaigtos partijos iš anks-

TAUTIETI! 1972 sausio 7 vyksta į Miami 
Beach su mašina į naujai įsigy
tą vasarnamį pensininkas, no-= 
rjs be atlyginimo nuvežti asme
nį, mokantį vairuoti, kuris nemo
kamai galės pasinaudoti savai-

Jei esi jau pensininkas ir ne
tari jokių pareigų, pagalvok 
apie išvykimą į sveikesnes gy
venimo vietas. Teiraukis, ne
snausk, nes gyventi liko nedaug.

te jo vasarnamiu, turės progos 
susipažinti su gyvenimo ir oro

Yra asmenų, kurie Šiuo reika- sąlygomis, 
lu turi gerų patarimų ir mielai ~ - 
savo tautiečiam patartų ir padėtų.

Suinteresuoti skambinkite po 
7 v.v. tel. 967—8997.

tyvesnių ratų. Tebepirmavo So
vietų didmeistriai: L. štein 10 
su puse tš., V. Smyslov ir A. 
Karpov po 10, T. Petrosian 9 
su puse, D. Bronštein ir B. 
Spasky po 8 su puse, Tuk- 
makov 8 ir 2 nebaigtos, ameri
kietis Robert Byrne ir M. Ta!
8 tš. ir po 1 nebaigtą.

; — Kitas stambus tarptautinis
šachmatų turnyras vyksta Pal- 
ma de Maljorkoj, kuriame iš 
16 dalyvių — 9 didmeistriai. Po I - • W ’

• gentinietis 
' Portisch 8 

Reshevsky 
P. Benko ir garsus danas B. Lar
sen po 7 su puse tš.

—Moterųpretendenčiųįpasau- 
lio meisterystę matče tebepir
mauja maskvietė A. Kušnir
5 su puse tš. prieš N. Aleksan- 
driją_2 su puse

— Vilniaus-Kauno moksleivių 
šachmatų rungtynės . prie 50 
lentų įvyko Vilniuje gruodžio 12. 
Jose žaidė po 40 berniukų ir 
10 mergaičių. Vilnietis A. Mi
kėnas (Lietuvos veterano Vla
do Mikėjo sūnus) pirmoj len
toj įveikė Lietuvos jaunių čem
pioną V. Ragelį. Varžybos vyko 
gana įtemptai. Vilniaus pirmasis 
dešimtukas svečius nugalėjo 
6-4, antrasis 7 su puse — 2 su 
puse, trečiasis 5 su puse — 4 
su puse, ketvirtasis 5 su puse— 
4 su puse,- penktasis“ (mergai
tės) 6-4. ■» TH ica

— Vilniaus moksleiviai įveikė 
Minsko moksleivius 13 su puse 
— 6 su puse. Itin pasižymėjo Vil
niaus mergaitės, kurios laimė
je prieš savo varžoves 6-0.

— Juozas Chrolavičius pasi
žymėjo Toronto Thanksgiving 
turnyre, pasidalindamas trečią 
vietą su meistru E. Formaneku. 
Abu surinko po 5 taškus iš
6 galimų. Laimėjo K. Kupreįa- . _ , .
nov 6—0, L. Williams 5 su puse.
Meistras L. Day su kitais po JAMES SIMPSON and SONS
4 SU puse tšk. 3 su puse taško Moving and Hauling is our fiusiness 
grupėje baigė S. Ramanaus
kas. Turnyre dalyvavo 102 
žaidėjai.

— Ignas Žalys tuo pat laiku 
dalyvavo Quebeco atvirose var
žybose, kurias laimėjo meistras 
L. Piasetski, surinkęs 5 su puse

Tašku žemiau baigė 
meistras C. Coudari ir mūsų 
Ignas Žalys, abu surinkę po 4 
su puse taško. Viso buvo 59 
dalyviai.

— The Chess Correspondent 
gruodžio nr. paskelbė metų už
baigos “Class Ratings” sąrašą, 
kuriame įvardinta arti dešimties 
lietuvių: R. E. Blasius 782, M. 
Brazis 700, T. Bullockus 918, S. 
Makutėnas 95^7, K. Merkis 
1047, V. Palčiauskas 1055, A. 
Povilonis 90, E. Tamutis 139, 
R. Valuckas 798. Iš sąrašo ma
tome, kad V. Palčiauskas ir K. 
Merkis yra meistrų klasėj, kuri 
prasideda nuo 1000. Meistrų kla- 
sėn įžengė taipogi latvis Juris 
Ozols 1000. Jis ilgus metus žai
dė Bostono lietuvių komandoj. 
Estas A. Vamik, kuris taipgi 
žaidė Bostono lietuvių koman
doj, įvertintas 672 tš.

— Tomas Girnius 13 metų, sū
nus Antano Girniaus iš W. 
Roxbury, Mass, ir Richardas 
Strazdas 16 m. laimėjo Boston 
Latin School šachmatų turny
rą, abu surinkę po 7-1 tš. To
mas Girnius įveikė R. Strazdą, 
bet pralošė kitam. Viso dalyva
vo 97 mokiniai. Tomas Girnius 
yra vienas stropiausių šiuo me
tu Kazio Merkio jaunųjų šach
matininkų, kurie ketvirtadienio 
vakarais lanko šachmatų pra-

, tybas So. Bostono LPD klube.

PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iKi 12:30 p.p 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754

FILE SUPERVISOR - Non Profit 
Organization requires bi-lingual 

Spanish - English File Expert able 
to improve established system 

Immediate opening - Salary open 
Send Resume to Boc CD65 

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

•HARTFORDO LIETUVIU TĖVYNES GARSU radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

H. W. FEMALE

SECRETARY
Need 2 Efficient Bi-Lingual English- 

• Spanish Steno required. Immediate 
opening. Salary open. .Excellent 

Fringe Benefits
Send Resume to Box CD'65 

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

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty teL 883-5244.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHU 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

SECRETARY
To New Program Development 

Director dealing with Latin Americans 
is seeking an efficient Bi-Lingual 
Secretary for Non-Profit Organization. 
Liberal Benefits, Salary commensurate 
with exp. To begin work in two 
weeks. Immediate interview. Send 
Resume to: Box CD 65, 350 5th 
Ave., Suite 915, N. Y. 10001

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 58C 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621. *

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. 
Boston, Mass. 02127

r- 502 E. Broadway, South

TYPIST
Exciting International Non-Profit 
Organization needs very capable 

Typ*st Spanish - English 
Salary Commensurate with 

Experience 
Gall for Interview:

Tele: 533-1050

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KT Y M, banga 1460 AM, šeštadieniais 12-12:45 vai. p.p. Liet. Ra- 

idijo klubo pirm. ir. programos ved. Stasė Partienlenė, 841 Stanford -SL.
Santa Monica, Calif. 90403. TeL 828-3779.'--- ■ .. ..i'

SERVICE

Housekeeper. - Private House in 
Manhattan, live in or out, own room 
— bath, Excellent Salary for Reliable 
woman with good character refer
ence. Call 212-861-1588.

SERVICE

TO PLACE
Mario’s Auto Inspection & Repair x.Tr’ta’T
service headlights adjustment, wheel CANCEL OR CHANGE 
alignment, motor tune-up and brake Tel.: GL2-2923
service. All minor adjustments "and ■ 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May ' 
Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AM 
to 5PM. Owned & operated ty Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—Į65-5607

MELOS CONSTRUCTION

DISPLAY

We do “Big Jobs” and “Small Jobs” 
Attics, Basements, Yards 

Call 201 824-1679 or 201 248-2553 
Ask tor Jimmy or Eddie 

100 Milford Ave, Newark, N. J.

CORPORATION

All types of construction

Route 25 A Miller Place, L. I. N. Y. 
516 473-6888

MALE - FEMALE

RETIRING?
The Salvation Army 

Williams Memorial Residence 
Offers furnished apartments 

for retired people 
past age 60 

For information write to: 
720 West End Avenue 
New York, N. Y. 10025 

or call 749-4374

Foreman or Forelady experienced 
in sewing machine operation. Sal
ary open. Call for appt. 201—462- 
1680 Lintcx Co. Inc. 40 Jacksen St. 
Freehold, N.J.

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

Pharmacist — Part-time for 71 bed 
hospital, N.Y.S. license required. Call 
Mr. Gallagher, St. Francis Hospital, 
160 E; Main St., Port Jervis, N.Y. 
12771 914-856-5351. All Replies con
fidential.

X—Ray Technician. N.Y.S. license. 
Excel, benefits and working condi
tions. Apply Personnel Office, st. 
Francis Hospital. 160 E. Main St., 
Port Jervis, N.Y. 12771, 914-856-5351.

KAROL KAILIAI
Jei jas galvojat, kad jūsų brangius 
kailius geriau pirkti pas tokį . par-, 
davėją, kurio patirtis tęsiasi per 
šimtmetį, tai jūs gudriai galvojat. 
KAROL, turi visokių kailių: “Po 
penktos”, kokteilių valandai, laivų 
kelionėm, savaitgalio mados ir pan. 
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State 
piaza — r_______ "__ sj z.zz.
Šeštadieniais iki 6 vai. vak.

— Live Lobster — 
35,000 LBS 
J UM B O

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 Rt. 36 South
13 Miles to Highland Bridge

Paramus. Kasdien iki 8:30. *

Kas norėty skelbti Darbininke 
prašomas skambinti: 

GL 2-2923
HI III ■ III ■ 111 mill 11 ■ I lilIIKIII Hll f IIIHII11 III tl III tl lt

ENGINEERS 
POWER PLANT 
PROPOSALS

How’s this for value?
$1.69 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 gariic bread. Full Menu. Dali- 
catessen too! Catering. Free delivery.

PHIL and PAUL’S RIVERBOAT 
RESTAURANT

23 Waverly Place, N. Y.
533-5540

STORE WANTED, or Loft, 2nd or 
3rd Floor, Prefer Downtown Boston 
Area, Government Ctr., Haymarket 
Sqn Back Bay or Pni. 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 ’ge. 
1st Floor apt. on Rte. 9 or Rte. 1 

Call 617-288-1662

JfWVfWl* To RfOROEO Ofldl RftCO RfOROMliB*
Soiory cooMoofwovolo wrHfc oxRodotico “4“ Mbovwl 

_____  * į -------- ,--- 1--------A 4* W ■ M* - -A---*-----

WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION
4AA ~ * »----------- *» w- , U-.V.A1M1V

HELLO FROM GOYA
Catholic families throughout Bklyn 
know their only one Brand that 
stands out from all the rest. The one 
they hear about, the one thats best 
Goya and remember! If it’s Goya, 
it’s got to be good! Ask for Goya at 
your Grocer, 25-12 St. Bklyn 15, 

N.Y. TELEF. HY 9-4000
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i
Darbininkas švenčių metu 

išeina tik vieną kartą per savai
tę: trečiadienį po Kalėdų ir 
trečiadienį po N. Metų.

A. a. prof. Zenono Ivinskio 
draugų, pažįstamų ir visuome
nės žiniai pranešama, kad už

konų koplyčioje sekmadienį,sau
sio 2 d. 10 vai. ry to.

Iš okupuotos Lietuvos pa
veikslų siuntimas į užsienį dabar 
ypatingai suvaržytas. Paveikslus 
įkainoja ne pats dailininkas, bet 
speciali komisija. Ji ir muito už
deda visą 100 procentų.

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus sausio 9 d. 11 vai. 
Visas jaunimas kviečiamas da
lyvauti.

Klaipėdos atvadavimo 48 m. 
sukaktis minima sausio 15 Kul
tūros Židinyje. Rengia savano
rių kūrėjų sąjungos New Yor
ko skyrius.

Birutės ir Vytauto Radziva- 
nų sūnus pakrikštytas Vytenio- 
Brqniaus vardu gruodžio 26 Ap
reiškimo parapijos bažnyčioj. 
Krikšto tėvais buvo dr. Ju
lius ir Aleksandra Maldučiai. 
Krikštynų vaišės buvo vaka
re dr. B. Radzivario bute.

Kun. Petras Urbaitis, salezie
tis, porai savaičių yra sustojęs 
Šv. Petro ir Povilo klebonijoj 
Elizabethe, N. J. Jis su šven
tėm sveikina visus saleziečių 
rėmėjus ir geradarius.

Stasys Vaškys ir Sofija Zem- 
leckienė-Gadeikytė susituokė 
Chicagoje lapkričio 20. Gruo
džio 18 jie surengė priėmimą 
Kultūros Židinyje. Dalyvavo 
per 100 svečių. S.> Vaškys akty
viai reiškiasi vyrų chore.

BALFAS SVEIKINA 
RĖMĖJUS

mažiausia, padėjo Baliui 
jam uždėtą pareigą — 
vargan patekusius lietu-

Balfo centro valdyba, posė
džiavo gruodžio 22, prisiminė 
visus geradarius, kurie šiais me
tais taip nuoširdžiai rėmė Bal- 
fą, — telkė auksas, rinko drabu
žius, aktyviai >. reiškėsi Balfo 
skyrių veikloj. Kiekviena auka, 
kad ir 
atlikti 
šelpti 
vius.

Švenčių procęa Balfo vadovy
bė sveikina visus savo bičiu
lius, visus, kurie bet kokiu bū
du padeda Balfui atlikti šį kil
nų ir taip reikalingą labdaros 
darbą. Visiem linki kuo gra
žiausių ir kuo laimingiausių 
Naujų Metų. O kiekvieno lai
mė bus .kur kas didesnė, jei 
ir ateinančiais metais neužmirš 
savo artimo ir dosniai sukos Bal
fui.

5-7281

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- 

loterija vaikam 
suaugusiem. Gili padėka 

klebo-

mai, bufetas 
ir 
Apreiškimo parapijos
nui kun. Pranui Raugalui už 
mielai duotas patalpas.

Patiksliname. Darbininko 81 
nr. buvo parašyta, kad šven-

Naujųjų Metų sutikimą ren
gia Kultūros Židinio statybos 
komitetas drauge su penktadie
nio popiečių komitetu. Sutiki- čių proga spaudai aukojo La
mas bus Kultūros Židinyje. Pra-1 gickai. Turi būti Lakickai. Už , 
džia 9 v.v.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Kača- 
nausko, rengia Naujųjų Metų 
sutikimą Apreiškimo parapijos 
salėje.

Dr. Aldona Skripkutė išlaikė 
vaikų ligų specialybės egzami
nus ir žada praktikuoti 
Kearny, N. J. Ji aktyviai reiškia
si New Yorko Lietuvių Gydy
tojų draugijoje.

Balfo centro valdyba posė
džiavo gruodžio 22 Balfo patal
pose. Svarstė pašalpų skirsty
mą, dr. E. Armanienė referavo 
testamentų reikalą. Posėdyje 
dalyvavo ir centro valdybos pir
mininkas kun. V. Martinkus iš 
Providence, R. I. Kitas posėdis 
numatytas sausio vidury. 
Prieš posėdį pirmininkas ir dar 
keli aplankė sunkiai sergantį 
Balfo reikalų vedėją kun. Pr. 
Geisčiūną, kuris guli Memorial 
ligoninėj Manhattane, N. Y.

. ,Dr. Tadas ir Aldona Savickai, 
Monticello; N. Y., vietoje kalė-

klaidą atsiprašome.

. Taisėm radijo ir televizijos 
aparatus spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant 
naujas dąlis. aptarnaujant 
Queens ir apylinkės lietuvius. 
Naujų aparatų neparduodam. 
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
čiuose namuose Belleharbor 
Queens a. Duodama gyvenimui 
4 kambariai ir dar primokama 
algos. Ideali ir rami aplinka. 
Tel. NE 4-2944.

Norintieji šventes praleisti 
besimaudant jūroj — tai tik Mia
mi Beach, Vainų resorte. Išnuo
mojami butai ir kambariai su 
visais patogumais, prie pat jū
ros, 8210 Harding Ave., Miami 
Beach, Fla. 33141. Dėl rezerva
cijų skambinkite telef. (305) 
864—3586.

dol. Kultūros Židinio statybai. 
Pranciškonai už stambią auką 
nuoširdžiai dėkoja.

Kultūros Židinio patalpų iš
laikymui aukojo: S. S. Vash- 
kiai, Ozone Park, N. Y., 100 dol., 
Katalikių Moterų Kultūros Dr- 
ja 100 dol. Nuoširdus ačiū.

Paul Rokas, Darbininko skai
tytojas iš Mineolos, N. Y., gruo
džio 30 išskrenda į Buenos Ai
res, Argentiną, aplankyti savo I yra: ]0 Bany Dr., E. Northport, 
dėdės ir kitų giminių. Į New \ y , 11731

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 

j užsisakę. J. Giedraičio adresas

dėdės ir kitų giminių. Į New 
Yorką grįš 1972 sausio 16.

Už Kazimiero Krauss vėlę 
mišios pranciškonų koplyčioj 
Brooklyne bus aukojamos sau
sio 1 d. 9 vai. ryto. Užprašė 
velionies našlė.

Geriausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė “Sek 
pasaką”. L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja “Meškiuką Rud- 
nosiuką”,“ Laumę Daumę”,“De- 
vyniabrolę”, “Karalaitę ir ože
lį”. Kaina 6 dol., persiuntimas 
50 c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Brooklyn© lietuviai pranciš
konai, sužinoję apie prof. dr. 
Zenono Ivinskio mirtį, už jo vė
lę aukojo mršiąs_ gruodžio 27 
savo koplyčioj.

SPORTAS
(atkelta iš 7 psl.)

antroje LAK — 16:6, trečioj 
I Hajduk — 16:8 ir ketvirtoj — 
Yonkers SC — 15:9. Mūsiškiai 
dar turi vienas rungtynes prieš 
Bavarian SC, taip kad pirme
nybių pabaiga kitais metais gali 
būti labai įdomi. Mūsiškiai žai
džia kitas pirmenybių rungty
nes prieš Schwaben SC sausio 

j 2, sekmadienį, Throgs Neck, 
: Bronx, N. Y. Iki to laiko links- 
j mų švenčių visiem lietuviško 
j sporto bičiuliam.

Atletas

IULTURO3 2IDXMIO SAtXBCS FOTOUX

Brooklyn. B.X. U2»l

(vortlodana. Kultūrinio židinio roikallngua* 

Bow Xorko Ir Jo ovorbą llotvvlų tultorlnioa gyvonlao 

CTKXXrtS o bora1»71 n. gruodžio-atn. 3 d. ou ai

ri nk, a paa it ariau!, nutark savo turiaaa aantaupaa. 

aueojo **00.00 /keturių italų dol./. paaukoti židinio

■•w Xorkaa

1971 a. gruodžio 10 d.

OporoJ

Operetės choro auka 
Kultūros Židiniui

Vienas iš seniausių New Yor- 
ko lietuvių chorų, prieš po
rą metų atšventęs 50 metų su
kaktį, gruodžio 10 savo posė
dyje nutarė savo turimas san
taupas paskirti Kultūros Židinio 
statybai. Tų santaupų buvo 400 
dol.

Choras surašė ir aktą, kurį 
čia atskirai spausdiname. Ir 
pasirašė posėdyje dalyvavę 
nariai. Visa eilė narių negalė
jo posėdyje dalyvauti, bet jos 
aktyviai reiškėsi visoj choro 
veikloj.

Ši choro auka labai svarbi. 
Choras pats niekada nesi- 

; naudojo repeticijom Kultūros 
j Židinio patalpomis. Visą laiką 
į repetavo P. Bručo — Baltojo Žir-

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

IEŠKOMI ASMENYS:

Audringų metų likimo draugui

Algirdui Jokūbaičiui
mirus, jo žmonai Petronei, 
čardui, motinai, broliui ir 
kiame nuoširdžiausią užuojautą.

vaikam Reginai ir Ri- 
kitiem artimiesiem reiš-

Vladas AUDĖNAS ir Seimą

KELIONIŲ PATARNAVIMAI VELTUI!

LITO KELIONIŲ BIURAS 
plėsdamas, savo -veiklą, persikėle 

į naujas patalpas /

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

212VI6-l(S0 212 VI 6-1650
Vadovauja: VYTAUTAS VEBELIŪNAS

ELIZABETH, N.J
Sukakčių minėjimas

a . • • • -
apie 15 min. trukusioj, kalboj « 
prelegentas sugebėjo paberti o- 
riginalių minčių, sumaniai so
pindamas visas šias sukaktis į 
organinę visumą.

Gruodžio 4 LB NJ apygardos 
ir LVS Ramovės NJ skyriaus 
valdybos, talkinamos veikles
nių l^endruomenininkų ir ramo
vė nų, paminėjo 1941 sukilimo 
30 metų sukaktį, Lietuvos ka
riuomenės šventę ir Simo Ku
dirkos šuolio į laisvę metines. 
Tos dienos vakarą Šv. Petro ir 
Povilo parapijos bažnyčioj ku- 
nigas J. Pragulbickas aukojo 
mišias už žuvusius dėl Lietu- 

. vos laisvės ir pasakė jautrų, 
iškilmių dienai labai tinkantį 

: pamokslą. Bažnyčia buvo arti- • 
pilnė žmonių, o šventės įspfl-

■ dį dar labiau padidino pamaldo- 
’ se dalyvaujanti Ramovės sky- 
- riaųs vėliava. Pamaldose buvo 
pasižadėjusios dalyvauti su sa
vo vėliava ir Elizabetho skau
tės, bet, tur būt, dėl tą vaka
rą gerokai atšalusio ir vėjuoto 
oro. .bažnyčioj jų vėliava ne
pasirodė.

Prelegento žodžiam nutilus, į 
sceną buvo iškviestas iš Phila- 
delphijos atvykęs Ateitininkių 
kvintetas, kuris, gitarai prita
riant, jaunais, skambiais ir su
siderinusiais balsais per du iš
ėjimus padainavo: Kur banguo
ja Nemunėlis, Kur gintarais, 
Aras, Kas nematė, Nemunėlis 
ir Grįšim, grįšim. Jaunosios dai
nininkės dar tebelanko aukš
tesniąją mokyklą, dainuoja Phi- 
ladelphijos lietuvių chore “Vil
tis” ir savo mokyklų choruose 
ir dalyvauja ateitininkų veikloj. 
Kad jų dainavimas visiem la
bai patiko, rodė ir susirinku
siųjų nuoširdūs plojimai. O kad 
šis kvintetas su savo dainom 
jau ne pirmą kartą pasirodo lie- 

. tuviškajai visuomenei, yra Lie
tuvos operos solistės J. Au- 

’gaitytės nuopelnas, nes ji, ne
sigailėdama savo laisvalaikio 
ir darbo, savo patyrimą ir mei
lę lietuviškai dainai stengiasi 
perteikti ir jaunajai kartai. Phi- 
ladelphijos lietuviai tikrai gali 
didžiuotis turėdami savo tarpe 
dainos menui taip ištikimai tar
naujančią Lietuvos operos vete
ranę. Kvintete dainavo: Renata 
Baraitė, Dana Juzaitytė (ji 
ir gitara pritarė), Rasa Maka- 
rauskaitė, Danutė Stankutė 
ir Zita Štarkaitė.

Sukakčių progai gerai atrink
tų eilėraščių gražia tarsena ir 
jautriu išgyvenimu padekla
mavo programos vadovė Audrė 
Karašaitė. Ji padeklamavo 
Brazdžionio Kareivio pasaką ir 
nežinomo autoriaus, bet Mykolo 
Vilties vardu pasivadinusio poe
to eiles Poetam ir Buvusiem ko
vos draugam.

Pamaldom pasibaigus, žmo
nės rinkosi į netoli esančią lie
tuvių Laisvės salę minėji
mo akademijai. Minėjimą kiek 
pavėluotai pradėjo LB apy
gardos pirm. K. Jankūnas, su- 

, glaustais žodžiais nušviesda
mas, kodėl šios sukaktys yra 
minėtinos. Kun. J. Pragulbic- 
kui sukalbėjus invokaciją, bu
vo pagerbti žuvusieji už Lietu
vos laisvę. Solistė O. Zubavi- 
čienė, pianu pritariant muzi
kui V. Mamaičiui, sugiedojo 
JAV himną. Lietuvos himną pa
kiliai sugiedojo visi dalyviai. 
Toliau programai vadovauti bu
vo pakviesta vietinės šešt. mo-^ 
kyklos absolventė', skautė, 
aukšt. mokyklos studentė ir 
mokyklos lairaščio redaktorė 
Audrė Karašaitė, kuri gražia 
tarsena susirinkusiem pristatė 

tys, Wanaque, N. J. po 4 dol., pat dar jauną, bet lietuviš- 
V. Daugėla, Washington, D. k°J veikloj nuolat gražiai besi- t , ^sę._ P3 ’
C. ir L. A. Vaishvilai po 3 dol., I reiškiantį dienos prelegentą sk>’rė • Kudirkos šeštadieni- 
iš Kanados: M. Aukštaitė, S. . inž- Antaną Sabalį. Trumpoj, tik nei mokYkIai paremti. 
Jankauskas, P. Baltuonis, J. A. 
Puteris, J. Daunys po 2 dol., 
N. P. Seselės ir J. Raškauskas 
po 1 dol., A. Anužis, P. Stane- 
lis, Worcester, Mass., E. Wil- 
chinskas, B’klyn, N. Y., V. A. 
Sužiedėlis ir D. Alksninis, 
Brockton, Mass., J. Caesar, 
Windsor, Conn., N. Antanaitis, 
Bedford, N. H., F. Valentukevi- 
čius, Nashua, N. H., M. Greb- 
liauskas, Lansdale, Pa., dr. R. 
Zalubas, Silver Spring, Md., J.

i Juodelė ir J. Stankus, Los An
geles, Calif., A. Ambrozaitis, 
Somerville, Mass., M. Šiaulie
nė, Paterson, N. J., M. juodai- 
tienė, Union, N. J., H. Wassell, 
Baltimore, Md., V. Aranauskas, 
Nashua, N. H., po 2 dol. Vi
siem spaudos rėmėjam reiš
kia padėką Darbininko admi- 

ir kitų

go svetainėj. Bet choras jautė 
būtiną reikalą prisidėti prie 
šio svarbaus žygio — prie Kultū
ros Židinio statybos. Tai jis ir 
padarė. Tuo pačiu paskatina 
ir kitas organizacijas prisidėti 
auka prie statybos.

Darbininko skaitytojai pri
siuntė aukų: A. Janačienė, 
Yonkers, N. Y., 8 dol., P. Biels- 
kus, B’klyn, N. Y. 7 dol., A. Ge
čys, Bronx, N. Y. ir V. A. Bar- Programai pasibaigus, buvo 

vakarieniaujama, šokama.
Pusę pelno rengėjai

South Bostono Lietuviu Piliečiu 
Draugijos Valdyba

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 VALDYBĄ: Pirm. Stanley L. Drevinskas, 
vfoepirm. Longinas švelnis, protokolo sekr. Antanas 
Matjoėka, finansų sekr. Adam W. Druzdis, iždininkas 
Edmund L. Ketvirtis, maršalka Juozas P. Markelionis. 
DIREKTORIŲ TARYBA: Antanas Andriulionis, adv. 

'• John J. Grigalus, Ona Ivaškienė, Alfonsas Baika, Alek- 
. sandras Čaplikas, Joseph C. Lubinas, John Shilalis,

• - -i: . ' Pr- Anthony L. Kapochy, Garbės direktorius.

i 
i

J 
J
i
i

i 
į

Aleksienė, Elzbieta,. Kazio 
duktė.

Ambraževičius, Petras, Jono 
sūnus, gim. Rumšiškėlių vi., 
Bartkūnų km., Kaišedorių apy
linkėj, Trakų apsk., į JAV at
vykęs 1925, iki 1941 gyvenęs 
Kanadoj.

Dirkšnaitis, Henrikas, atvy
kęs į JAV 1951-52, gyvenęs 
Philadelphia, Pa.

Grajauskas, Gediminas ir 
Juozas, kil. iš Vilkaviškio, į 
JAV atvykę iš Rosenheimo, 
Vokietijoj.

Grušas, Juozapas, gimęs ; nistracija. Laukiama 
1892 Stačiūnų kaime, Šaulių Į skaitytojų aukų kalendoriaus 
apsk.

Jurgutis, Stasys, Polikarpo 
sūnus, pulkininkas, inž. kil. iš 
Kretingos, pokariniais laikais 
gyvenęs Brazilijoj, Rio de Janei
ro.

Riktoraitytė, Genė ir Ja- 
nė, dukterys Mykolo, gimusios 
V. Vokietijoj, Rosenheime, į JV 
išvykusios apie 1960 iš Ingol- 
stadto.

Sarpalius, Charles (Kazimie
ras), gim. Šunskų par. apie

’ 1889. Ilgesnį laiką gyvenęs Wor
cester, Mass, ir ten vedęs Oną 
Paličauskaitę. Paskutiniu lai
ku gyveno Brooklyn, N.Y.

Sausanavičius, Leonas, gyve
nęs Maspeth, N. Y., arba jo sū
nus Pranas, gim. 1922.

šetikas, Justinas ir Rozalija 
šetikaitė, Adomo ir Rozalijos 
šetikų vaikai, gyvenę Boston, 
Mass., ar jo apylinkėj.

Valavičius, Jonas, Jurgis ir
Mateušas, Jokūbo sūnūs, 
venę Pittsburghe ar Baltimo-

išlaidom sumažinti.

Sveikina visus Naujvj^ Mėty proga

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

460 West Broadway, South Boston, Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus”

ALFRED W. ARCHIBALD, 
President ... .

leškomieji arba apie juos 
nantieji maloniai prašomi atsi 
liepti:
Consulate Gneral of Lithuania 

41 WestR2nd Street 
New York, N. Y. 10024

šeimai iš suaugusių as,. . ,ų 
reikalingas 5—6 kambarių butas. 
Kas turėtų ar žinotų, prašo
mas skambinti tel. E V 7—4632.

Šio banko trustees taryboje yra adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su 
patarnautojomis galima susikalbėti ir lietuviškai.

• TURTAS (ASSETS) virš $213,000,000
Current dividend:

5%% on all regular savings accounts compounded daily
5 on Special 90 Day Notice accounts . '

Term Deposits for one year ■ .
6% Term Deposits for two years ’


