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DERYBOS VIETNAMO KARUI NUTRAUKTI ATIDĖTOS 
IKI GRUODŽIO 4 Vietnamo teritoriją paliaubas 

skelbiant arba netrukus po to
Kaip ten bebūtų, manevruoja 

abi pusės, bet faktas lieka falę-
Prieš savaitę Paryžiuj atnau-

bos dėl Vietnamo karo paliau
bų suorganizavimo po šešių 
ilgų uždarų posėdžių nutrauktos 
iki gruodžio 4. Abi šalys yra 
sutarusios tuo tarpu nieko apie 
pasitarimus nekalbėti.

JAV derybininkas dr. KiSsin- 
geris tuoj sugrįžo namo ir pa
darė prez. Nizonui keletą pra
nešimų New Yorke, kur prezi
dentas su šeima buvo atvykęs

ti gandai, kad derybos esančios 
nebeišgelbstimąi -< įklimpu- 
sios, bet netrukus iš įvairių šal
tinių prasidėjo ’raminimai, kad 
nieko panašaus nėra dar atsiti
kę. Buvo paheigtas ir kitas gan
das, kad Amerika visiškai at- 
simetusi nuo pirmojo susitarimo 
ir pradėjusi muziką nuo pra
džios, bet ir šis gandas buvo 
palaikytas nerimtu* ir nelogišku, 
nes niekas negalėjo patikėti, kad 
prez. Nixonas būtų numetęs į

Šio reikalavimo Hanojus ne
norėtų vykdyti šia forma, nes 
tai būtų smūgis jo seniai augi
namam mitui, kad Hanojaus 
kariuomenės nėra P. Vietnamo 
teritorijoje, gi jei kas ten ir yra, 
tai ir P. Vietnamo teritorija yra 
tas pats Vietnamas, todėl ten 
gali būti ir pietiečiai, ir šiau
riečiai. Toks tvirtinimas yra 
jokio juridinio pagrindo neturįs

bet nenutrauktos. O tas faktas 
Washingtone iškišamas kaip 
ženklas, kad dar nėra pagrindo 
būti pesimistu.

Kai Paryžiuje pertrauka, Wa
shingtone prez. Nixonas pri
ims pasikalbėjimui prez. Thieu

reigas. Ir tai yra kokiam nors 
tikslui tarnaująs manevras, nes

biuro narys Le Due Tho tebėra

dė dr. Kissingerio pranašys
tė, jog reikės tik trijų - keturių 
dienų dar likusiems ir vėliau 
atsiradusiems klausimams su-

singeris su jo žinia ir pritarimu 
yra ikšiol padaręs.

Bet dar viena nuomonė yra 
patikimesnė, kad dabar Kis- 
singeris užsiprašęs daugiau ir 
tokio dalyko, kurį duoti Hanojui 
yra labai sunku. Tas dalykas 
gali būti patenkinamas Sai- 
gono reikalavimo, kad Š. Viet
namo kariuomenė apleistų P.

Nauja užsienio - vidaus politika
Japonijos naujasis premje

ras Tanaka siekia ne tik naujų 
rinkimų savo mandatui sutvir
tinti, bet ir planuoja naują už
sienio bei vidaus politiką.

Pirmoje savo programinėje 
kalboje jis deklaravo: “Aš pla
nuoju nesigailėti pastangų, kad 
Japonija taptų viso pasaulio pa
sitikimu kraštu, kad kiekvienas 
Japonijoje gimęs žmogus jaus-

penkių dienų darbo dieną, sta
bilizuos kainas, kurios be su-

šimtmetį. Tai buvo nauja kalba 
ir konkretūs planai, kokiij ja
ponai ikšiol nebuvo įpratę 
girdėti.

Japonijos parlamentas pa
leistas prieš laiką, nauji rin-

KLAUSIMU
si minti 1939 m. slaptosios na- 
cių-sovietų sutarties bei gausių 
karo meto ir pokarinių aukšto

dalinasi dauguma Rytų ir Vidu
rio Europos gyventojų’’.

Šiais sakiniais prasideda Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto memorandumas, pa
vadintas “Lietuva ir Europos 
Saugumo ir Bendradarbiavimo 
Konferencija”. Memorandumas

jos vyriausybėm — 2-jo Pasauli
nio karo didžiosios sąjungos

nados Europos
m, nu-

matomos konferencijos bu
simiem dalyviam.

Nors pavergtieji lietuviai 
“geidžia, kad jų problema būtų 
išspręsta derybų keliu, laisvės 
ir teisybės dvasioje”, tęsia me
morandumas, “jie negali nepri

kuriose sovietai laimėjo ne
paprastai daug, tedavę tuščias 
frazes ir veidmainiškas šyp
senas”. .

Sovietų sėbrystės su Hitleriu 
padariniai

Po įžangos seka “Agresijos, 
okupacijos ir nusikaltėliško į- 
jungimo sėbrystėje su Hitleriu” 
apžvalga.

Kai po Miuncheno nuolaidų 
“Hitleris skubiai kūrė savo nau
jąją Europą . . . Sovietų vadai 
nusprendė,- kad laikas* buvo pa
lankus jų pačių imperialistinės

ponija norinti daugiau negu 
kada nors prisidėti prie taikos 
stiprinimo ir žmonijos ge
rovės didinimo.

Iš konkrečiai suminėtų įsipa
reigojimų suminėtini šie: bran
gins ir saugos sąjungą su JAV 
ir suorganizuos minimalines ka
rines pajėgas apsigynimo tiks
lams; bandys pagerinti santy
kius su Kinija ir juos stabili
zuoti su Rusija; padės ūkiškai 
pietryčių Azijos kraštams, pri
siims daugiau atsakomybės tarp
tautinę prekybą tvarkant.

Visaus politikoje: sumažins 
pramonės plėtimą, daugiau rū
pinsis žmogaus gerove, Pacifiko

Skerdynių

Diplomatiniai “ šaltiniai 
skleidžia nuomonę, kad prieš 
pat Izraelio sportininkų nu
žudymą Miunchene Izraelis

tiesioginius slaptus pasitarimus 
dėl viešų taikos derybų suor
ganizavimo. Arabų teroristinės 
organizacijos darybų tarp arabų 
ir Izraelio nenori,nes jų susita-

tybė liks kur esanti, tuo tarpu 
kai jų tikslas yra Izraelio vals-

nijos pramonę ir gyventojus 
bandys padalinti kitiems regio
nams, įves senatvės pensijas,

jų įvykių suderinimo daroma 
išvada, kad teroristų vadai, su
žinoję apie galimas derybas, nu
tarė jas sugriauti Miunchene 
įvykdytomis Izraelio sporti-

Vieni kitus 
tyrinės

Egiptas apie tą reikalą tyli, 
Izraelis neoficialiai tokio susita
rimo buvimą neigia. Tas pats

Helsinky prasidėjo pasita
rimai Europos saugumo ir ben
dradarbiavimo konferencijai 
paruošti. Išskyrus Albaniją, da

neigimo tvirtina, kad susitari
mas pradėti tiesioginį pokalbį 
buvo, tik dar nebuvo nustatyta 
data.

bės, komunistinės ir antikomu
nistinės, Kanada ir Amerika. 
Čia turi būti sutarti šie daly
kai: konferencijos vieta, lai
kas, svarstysimi klausimai, nu
tarimų forma ir jų privalomumo

Vėl dešinėn?
socialdemokratai, va- 
Nenni socialistai, vėl 
visus ryšius su kom- 
ieško kelio koalicijai

dinamieji 
nutraukė 
partija ir 
su krikšč. demokratais, su ku
riais jie jau yra buvę keliose 
vyriausybėse.

liliputai, kaip San Marino, Lich
tenšteinas, Kipras, Vatika
nas.

Antikomunistinis blokas te
bemano, kad Maskvos tikslas

riausybėn nebuvo priimti, nes 
nebuvo oficialiai nutraukę ry
šių su komunistais, gi krikšč. 
demokratai tada buvo linkę ieš
koti pritarimo savo dešinėje, ku-

ir tebėra Europos pokario sta
tus quo įteisinimas, todėl šitas 
klausimas, jeigu Maskva jį kaip ri po tų rinkimų buvo sustiprė- 
nors iškištų ir užsispirtų pra- jusi. Tuo tarpu Andreotti vy- 
vesti, konferenciją suardytų. riausybėj nėra nė kairiųjų, nė

Netrukus kitoj vietoj ir kitoj dešiniųjų, tik krikšč. demokratai 
su keliomis mažomis grupėmis. 
Nenni socialistai jiems būtų 
dabar priimtini, jeigu, žinoma, 
jų sąlygos būtų priimtinos.

sudėty prasidės pasitarimai 
dėl karinių pajėgų sumažinimo 
Vidurio Europoj. Pasisekimas 
ar suklupimas šitoj srity nu
lems ir Helsinkio pasitarimus. 
Vakariečiai norėjo, kad abu pa
rengiamieji pasitarimai vyktų

gurno konferencija galės įvykti 
tik tuo atveju, jei bus matoma 
pozityvi pažanga kariškus klau
simus svarstant.

— JAV per Šveicarijos atsto
vybę Havanoje pranešė Kubos 
vyriausybei, kad sutinka tiesio
giniai ar per tarpininką tartis 
lėktuvų grobimui ir į Havaną 
skraidinimui sustabdyti. Kvie
timas atėjo iš Havanos.

tartyse.
, karo lauko su mažiausiais nuos

toliais Saigonui.

Lietuvos kariuomenės minėjime lapkričio 18 Apreiškimo parapijos salėje buvo pagerbti 
ten dalyvavę Lietuvos kariuomenės savanoriai kūrėjai. Iš k. kap. J. Jankus, kap. J. 
Kiaunė, pulk. J. Šlepetys, maj. L. Virbickas,, virš. J. Zarauskas. Prie pulko kalba 
J. Liaukus. Nuotr. L. Tamošaičio

Chou dėkingas prez. Nixonui
Chou dėkingas prez. Nixonui

Chou En-lai padarė dar iš jo

Pirmiausiai jis abejoja, kad 
Sovietų S-g4 taip labai norėtų

reklamuojasi, nes sunku esą at
skirti jos klaidingus žodžius nuo 
teisingų.

Antra, prez. Nixono išrinkimas 
buvo gera naujiena, nes jis, o

Amerikos santykius. Dabar di
džiausias visų noras esąs, kad jis 
sutvarkytų Vietnamo klausimą. 
To norįs visas pasaulis, po to-

tai padaryti'. Be šito reikalo su
tvarkymo nebus atoslūgio

prasti, kad jau atėjęs laikas to
liau vystyti Amerikos - Kini-

nuo Kinijos, bet nuo Ameri
kos. Dėl santykių su Maskva 
— pesimizmas. Tie santykiai 
pablogėję, nes ir po trijų metų

PEPSI-COLA 
IR VODKA

PASAULIS TRUMPAI

derybų sienų klausimu nėra.pa
žangos. Maskva derasi ne tei
singo susitarimo siekdama, bet 
laiko milijoną kariuomenės prie 
Kinijos sienų, kad išspaustų

tatą. Pasauly paleisti gandai 
apie principinį susitarimą esą 
neteisingi.

PASKUTINIS
SKRYDIS
Apolonas 17 išskrenda Mėnu-

vių tyrinėjimų serijos paskutinė 
misija.
Su ja pirmą kartą skrenda as-

atlikti daug Mėnulio geologijai

Nusileisti numatyta Ramumo 
jūroj, kur tikimasi surasti se
niausių ir jauniausių Mėnulio 
uolėnų. Palyginus jas su jau 
iš Mėnulio atvežtomis, moksli
ninkai tikisi sužinoti ką nors 
daugiau apie kataklizmus, kurie

Geologas ir laivyno kap. Cer- 
nan atsikabinę nuo erdvėlaivio 
nusileis ant Mėnulio pavestai 
misijai atlikti, vadovavimo kabi
noje likęs laivyno kap. Evans 
skraidys Mėnulio orbitoje lauk
damas iš Mėnulio grįžtančių irPepsico bendrovė pradės gamin

ti ir pardavinėti savo gaminį ' vykdys jam pavestus uždavinius. 
Pepsi-Cola. Sutartis jau pasira
šyta. Vienas Pepsico padalinys 
jau gavo koncesiją pardavinėti bent dešimties metų. 
Amerikoje rusišką vodką, šampa
ną ir »dar vieną rūšį svaigalų. 
Pepsi-Cola gamyba vyks Rusi
joj, kur bus statomos reikalingos 
įmonės. Amerikiečiai gers vod
ką ir Kaukazo tautų gaminamą 
gerą šampaną, daug geresnį, 
nei gaminamą Amerikoje. Ir nie
kas negali pasakyti, kuo tas vi
sas biznis baigsis, kai kompar
tijos rabi natas nusprendė pra
dėti pataikauti ikšiol menkai ap
rūpinamam vartotojui.

Iš Mėnulio ikšiol suvežtų uo-

— Besigerindamas Kinijai, 
Pakistanas užmezgė dipl. santy
kius su Š. Vietnamu, Š. Korė
ja ir atsimetė nuo pietryčių Azi
jos sutarties, nes jos sudarymo 
tikslas buvo apsisaugojimas nuo 
Kinijos grėsmės. Oficialiai 
tai vadinama atsiradusios realy
bės tame regione pripažinimu, 
faktiškai tai yra kerštas Indi
jai už Pakistano suskaldymą.

1939 kovo mėn., kalbėdamas 
SSSR Komunistų Partijos 18-jo 
Kongreso delegatam, Stalinas 
pareiškė, kad padėtis buvo pri
brendusi “esamųjų tarptautinių 
pažadų ir sutarčių pervertini
mui. Buržuaziniai politikai . . . 
bijosi, kad antrasai imperialisti
nis karas neprivestų prie re
voliucijos pergalės viename ar

b'oš tarp Sovietų Sąjungos ir Di
džiosios Britanijos bei Prancū
zijos. Buvo tikimasi sudaryti 
savitarpio paramos paktą toles
nei nacių ekspansijai sustab
dyti. Pagrindinė kliūtis pak-

kalavimas, kad jiem būtų leis
ta įžygiuoti į Pabaltijo kraštus 

„jų nuožiūra”.
Pasak memorandumo, “se

kantis 1939 m. Europos dramos 
veiksmas įvyko Maskvoje, 1939 
rugpjūčio 23”, kur Molotovas ir 
Ribbentropas pasirašė Sovietų-

kolas 1939 rugsėjo 28 buvo pa
taisytas, priskiriant “Lietuvos

sferai”.
“Stalino-Hitlerio konspiraciją 

sekė sovietų įbruktų savitarpio 
sutarties paktų tarp Lietuvos,

— Bandyta išversti iš sosto ir 
nužudyti Jordano karalių Hu- 

„ seiną. Sklinda gandai, kad są
mokslininkų tarpe buvo Libijos 
prez. Quaddafi, davęs 20 mil. 
dol. sąmokslui suorganizuoti.

— Naujosios Zelandijos Dar
bo partija sugrįžo prie vyriau
sybės vairo po 12 metų per
traukos. Darbiečiai turės par
lamente 55 atstovus, Tautinė 
partija 32.

— Norvegijos Sogne fiordo 
vandenyse pasislėpusiame po
vandeniniame laive vyksta dra
ma, bet tebėra neaiškumas dėl 
laivo tautybės. Laivas varomas 
atomine energija. Bandyta jį 
prikalbinti geruoju išnerti į pa
viršių, bet nepaklausyta. Apsi
spręsta jį apšaudyti giluminė
mis bombomis.

— Gallup Poll rado, kad prez. 
Nixono Vietnamo karo likvi
davimo būdas- patinka 59 proc. 
gyventojų, 33 proc. norėtų ko 
kito.'

jungos sudarymas; sovietų ka
rinių įgulų į Pabaltijo valstybių 
teritorijas įvedimas; ir sovietų 
ultimatumai. 1940 birželio 15- 
17, nacių daliniam įžygiuojant į 
Paryžių, gausios Sovietų Sąjun
gos armijos pajėgos įvykdė Lie
tuvos invaziją. Raudonosios Ar
mijos pėdomis į naujai oku
puotą šalį atvyko sovietų ‘pro
konsulas’ V. G. Dekanozovas. 
Jis pašalino teisėtą Lietuvos 
vyriausybę, surežisavo karikatū
rinius rinkimus ir įbruko mario-

Visi šie įvykiai tebuvo palaips
nė nelemto Sovietų-Nacių slap
tojo protokolo implementacija”.

BRAŽINSKŲ
BYLA VĖL ATIDĖTA

pačią dieną iš Ankaros gauta ži
nia, kad Bražinskų byla atidėta 
į gruodžio 30. Atidėta dėl 
kad Bražinskai įnešė naujų pa
rodymų.

Bražinskam leista teisme
sinaudoti lietuviu vertėju, kuris 
gyvena Ankaroje.

to,

pa-

VLIKO SEIMAS 
CLEVELANDE

■Vliko seimas įvyko praėjusį 
savaitgalį Clevelande. Vliko 
pirmininku visais balsais per
rinktas dr. K. Valiūnas. Valdybon 
išrinkta: Juozas Audėnas, Stasys

- Dzikas, Vytautas Radzivanas, 
Antanas Razgaitis, Jurgis Valai
tis ir Aleksandras Vakselis. Sei
me dalyvavo 14 grupių su 39 
atstovais.

Didžiojo melo apžvalga
Memorandumas toliau ap

žvelgia sovietų “didįjį melą” — 
jų pastangas pateisinti aneksiją. 
Jie mėgino įrodyti, kad “Lietu
va įsijungusi į Sovietų Sąjungą 
‘savanoriškai’; kad Lietuvoje 
įvykusi ‘socialistinė revoliuci
ja’; kad lietuvių tauta nesilai
kiusi ‘taikiosios koegzistencijos’ 
su Sovietų Sąjunga įsipareigoji
mų ir tuo privertusi ją reika
lauti ‘draugiškos’ vyriausybės; 
arba, kad to meto strateginės 
būtinybės pareikalavusios Pa
baltijo valstybių okupacijos ir 
aneksavimo”.

Tiem melagingiem tvirtini
mam atremti memorandumas 
cituoja JAV Kongreso Atstovų 
Rūmų rinktinio komiteto komu
nistų agresijai ir Pabaltijo val
stybių prievartiniam inkorpo
ravimui į SSSR ištirti išsamių 
studijų davinius, paskelbtus 
1954. Šis komitetas, kaip ir Eu
ropos Taryba savo 1960 rugpjū
čio 23 pranešime, patvirtino, 
kad Lietuva, Latvija ir Estija 
buvusios okupuotos prievarta ir 
neteisėtai įjungtos į SSSR. So
vietų aneksiją taikliai aprašė 
jugoslavų marksistas Milovan 
Džilas: “Sovietų Sąjunga su
sijungė su Pabaltijo kraštais, 
juos prarydama”.

( nukelta į 2 psl.)
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PAPILDOMOS ŽINIOS APIE ROMĄ
KALANTĄ IR JO MIRTĮ BEI JAUNIMO
DEMONSTRACIJAS
Kalantų šeima

Kalantų šeima gyvena Kaune, 
Vilijampolėje. Kalantienė, o 
taipgi jos pirmasis vyras Kalėda, 
kilę iŠ Alytaus miesto. Ji liku
si našlė su dviem vaikais. Abu 
sūnūs iš pirmosios santuokos 
yra atsakingose pareigose: vie
nas dėsto Politechnikos institu
te ir ruošia disertaciją moksli
nio kandidato laipsniui, kitas 
dirba Veterinarijos akademijoje. 
Abu yra vedę: pirmasis turi du 
vaikus, antrasis neseniai susituo
kęs, vaikų dar neturi.

Kalanta* kilęs iš Daugų, Aly
taus rajono. Dalyvavęs praei
tame kare, buvęs sužeistas. Ka
rinio laipsnio neturi. Valstybi
nės pašalpos negauna. Žmogus 
paprastas. Kalanta priklauso ko
munistų partijai. Iš Kalantų san
tuokos yra du vaikai. Visa šei
ma sugyveno ir sugyvena gerai.

Sūnus Romas — komjaunuolis, 
hypis ir Pranciškaus Asyžiečio 
sekėjas

nų muziką, lankydavosi katedro
je, o likusią valandėlę paišyda
vo. Labiausiai mėgdavo paišyti 
kryžius ir koplytstulpius.

Susideginimui įvykus, tuojau 
pat Kalantų namuose padaryta 
krata, paimti Romo sąsiuviniai ir 
knygos. Jų tarpe rastas nupaišy
tas didelis kryžius, po juo su
krautas didelis laužas, ant laužo 
ilgais plaukais jaunuolis, sken- 
dantis liepsnose, iškeltomis į, 
dangų akimis ir rankomis. Taigi, 
savo žygiui Romas Kalanta ruo
šėsi sąmoningai. Romas buvo 
klusnus bei mandagus tiek su 
namiškiais,tiek su svetimaisiais.

Mažesnysis Romo brolis šiuo 
metu lanko aštuntą klasę.

Kalantų šeima labai uždara, 
neturi artimų ryšių su kaimy
nais. Bendra kaimynų nuomonė 
apie Kalantus gera. Jie juos trak
tuoja kaip ramius žmones. Ro

mo padarytais įvykiais jie patys 
labai stebisi, nes nieko pikto 
nenujautė ir nieko galimo ne
numatė.

“Aš mirštu už
Lietuvos laisvę”

Hypių organizacijos nariai, ku
rių vienas buvo ir Romas Kalan
ta, žinojo, jog visa tai turi į- 
vykti Kaune, nes jų atvyko gana 
daug ir iš toli: latviai, estai, bal
tarusiai, ukrainiečiai ir kiti.

Romas Kalanta susidegino 
Kauno miesto sode 1972 gegužės 
14, sekmadienį, dienos metu, 
apie 13 vai., kuomet sodo prie
globstyje esančiuose teatro rū
muose vyko vaidinimas. Romas, 
iki pusiau nusirengęs, galvą ir 
kūną susivilgė benzinu ir, antro 
degtuko pabrėžimu, paskendo 
liepsnose. Kai atbėgusi milicija 
bandė liepsnas užgesinti švar
kais, jis jiem dar taręs: “Negel- 
bėkite, aš mirštu už Lietuvos 
laisvę”.

Apdegęs jo kūnaę buvo nuga
bentas į ligoninę; ten atgavęs 
sąmonę, Kalanta, nesileisdamas 
į tardymą, vis kartojo: “Aš žūs
tu už Lietuvos laisvę”. Keliolikai 
valandų prabėgus, jis miręs. Jo 
lavonas, pašarvotas tėvų bute, 
greit paskendo gėlių ir vainikų 
masėje. Daugybė vainikų, nebe- 
tilpę ant karsto ir bute, buvo 
sukrauti šaligatvyje.

Demonstracijas išprovokavo 
milicija

Laidotuvės buvo numatytos 
gegužės 18, 16 vai. Tačiau at
vykę atitinkamų valdiškų įstaigų 
pareigūnai įsakę laidotuves da
ryti 14 vai. Taip ir buvo įvyk
dyta Romainių kapinėse. “Tegul 
jie dabar mitinguos 16 vai.”, 
šaipėsi laidotuvių valandą sau- 
vališkai pakeitę minėtieji “parei
gūnai”.

16 vai. į laidotuves susirinko 
šimtai jaunuomenės, dauguma 
studentų. Radę laidotuves sau- 
vališkai įvykdytas, savo pasipik
tinimą išreiškė organizuota ei
sena į miestą. Tūkstantinė or-

(nukelta į 6 psl.)

VLIKO MEMORANDUMAS EUROPOS SAUGUMO
KONFERENCIJOS KLAUSIMU

TA1SOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APARATUS spalvotus ir paprastus. 
Pilnas patarnavimas įdedant naujas dalis. A p tarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresas. 
?£r. Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 <2 blokai nuo 
, .’obdhaven Blvd.).

EPAIVĮIA — Raftomoa maftinėlėa įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, jv. biznio malino* — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentlAkus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. bforthport, N.Y. 11781. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. IAVEL3KF6 — lietuvis advokatas — 88-03 Janu.’ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. SH ALi NS-SALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P’wsy Sta.), Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido 
tu ves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas. Licensed Manager and Notary Public. 66^ 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

BUTUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius, 426 
Lafayette St., Newark, N.J. 07105; tel. 344-5172. Paruošiamos garbingos 
laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas "

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mas*. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius 'ir balsamuotojas. Modernises 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostonų. TR 6-643«

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

JUOZO ANDRU1IO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
damas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaicą Ave,, Woodhaven (N.Y.11421; VI 7-44,77

Romui Kalantai 1972 kovo 
mėn. suėjo 19 m. Jis lankė vi
durinę vakarinę mokyklą, vie
nuoliktąją klasę. Vidurinę turė
jo baigti 1971 pavasarį, bet buvo 
sukirstas egzaminų ir pasitraukė. 
Nepaisant skatinimų tęsti egza
minus, Romas nesutiko ir, per
ėjęs vakarinėn mokyklon, antrus 
metus lankė vienuoliktąją klasę. 
Romas dažnai ginčydavosi su 
mokytojais Lietuvos istorijos 
klausimais, nekentė rusų kalbos 
ir bet kokiu ateistiniu ar mark- <- c.
sistinių teorijų. Dėl to ir nutarė 
pasitraukti iš dieninės vienuo; 
liktosios klasės. Viename užduo
tame rašto darbe, tema “Kuo aš 
noriu būti”, Romas išdėstęs sa
vo pažiūras į gyvenimą ir da
bartines aplinkybes, pabrėžęs, 
jog norėtų būti kunigu. Į namus 
atėjęs mokytojas priekaištavo, 
kodėl taip auklėjamas vaikas. Pa
klaustas, kodėl taip rašęs,atsakė, 
jog norėjęs panervinti mokyto
jus ir taip daręs juokui. Yra ži
nių, jog jis kreipęsis į kuriją 
dėl stojimo į kunigų seminari
ją ir buvęs nukreiptas į Vilijam
polės parapijos raštinę. Tačiau 
nėra žinoma, ar jis ten buvęs. 
Romas buvo plačiai apsiskaitęs, 
turėjęs nuovoką įvairiais klausi
mais. Jis buvo komjaunuolis, taip 
kaip ir visi kiti Kalantos vaikai. 
Romas priklausė hypių organi
zacijai, nešiojo ilgus plaukus, 
kurie buvo juodi ir iki pečių il
gumo, buvo aukšto ūgio, vaikš
čiodavo apskuręs ir neretai ba
sas. Paklaustas, kuo skiriasi hy- 
piai nuo bitlių, pasakęs, jog pa
starieji daugiau propaguoja gi
taras ir transistorius bei estradą, 
nešioja trumpesnius plaukus. 
Hypiai nešioja ilgesnius plau
kus, praktikuoja neturtą, niekam 
pikto nedaro ir laikosi Pranciš
kaus Asyžiečio dvasios. Romas 
sakęs, jog žinąs, kad iš jo juo
kiasi gatvėse, teatruose, kinuose 
ir parduotuvėse, bet nusikirpti 
jų negalįs. Romas mėgo vargo-

(atkelta iš 1 psl.)

Memorandumas primena, kad 
didžiosios Vakarų valstybės, 
JAV ir Didžioji Britanija, nedvi
prasmiškai pasmerkė agresijos 
ir nusikaltėliško Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą veiks
mus. Cituojami' JAV valstybės 
pasekretorio Sumner Welles 
(1940.VII.23), Britų užsienio 
reikalų ministerio Selwyn Lloy- 
do (1955.11.17) ir kitų pareiški
mai bei Europos Tarybos -pata
riamosios sąjungos rezoliucija 
(1960 m. rugsėjo 29 d.) Pa
starojoje išreiškiamas pasiti
kėjimas, kad “komunistinei 
priespaudai nepavyks sutriuš
kinti jų (pabaltiečių — Red.) 
dvasios ir tikėjimo laisve bei 
d e mok rat ija. ”

Genocidas ir rezistencija
Sekančiame memorandumo 

skyrelyje aprašoma lietuvių tau
tos rezistencija, prasidėjusi be
matant po sovietų invazijos. 
Tautos pasipriešinimui palaužti 
Sovietu vyriausybė ėmėsi ma- 
sinių išvežimų, areštų ir tiesio
ginio fizinio genocido. Daugiau 
kaip 15 nuoš. Lietuvos gyven
tojų žuvo sovietų kalėjimuose ir 
Sibiro arktiniu sričių koncentra
cijos stovyklose. Jugoslavijos 
maršalas Tito turėjo tą genoci
dą galvoje, kai jis pareiškė 1951 
liepos 29:

“Kur šimtai tūkstančių estų, 
latvių ir lietuvių? Kas naikina 
ištisas tautas ir vykdo masines 
žudynes?”

“Ginkluotos rezistencijos 
tarpsnis nuo 1944 iki 1952 vidu
rio pareikalavo daugiau kaip 
50,000 jaunų vyrų gyvybių. Jie 
žuvo nelygiose kovose prieš So
vietų saugumo ir raudonosios 
armijos dalinius”.

Įrodymui, kad tautinė rezis
tencija Lietuvoje nesumažėjusi 
ir kad lietuvių tauta atsisako

priimti sovietinę valdžią, me
morandumas nurodo į nesenus 
įvykius: šių metų gegužės mėn. 
riaušes Kaune, demonstracijas, 
masines peticijas, pabėgimus ir

Sovietų agresija tarptautinės 
teisės požiūriu

Memorandume primenama, 
kad per pastaruosius dvidešimt 
penkeris metus pasikeitė tarp
tautinės teisės požiūris į tokią 
aneksiją, kurią įvykdė Sovietų 
Sąjunga. Dabar į ją žiūrima kaip 
į tarptautinį nusikaltimą. Pavyz
džiui, Tarptautinis karinis tribu
nolas Niurnberge pasmerkė ke
letą nacių Vokietijos vadų ūž jų 
vaidmenį inkorporuojant Aust
riją bei išparceliuojant Čekoslo
vakiją. Niurnbergo" tribunolas^ 
nedviprasmiškai pareiškė, /kad 
taisyklės ir principai aneksijos- 
atžvilgiu galioja “kiekvienai 
valstybei ir tautai”.

Ko memorandumas siekia
Savo siūlomąja Europos sau

gumo ir bendradarbiavimo kon
ferencija sovietai vėl mėgins iš
gauti iš Vakarti Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos nusikaltėliško už-- 
grobimo teisinį pripažinimą. 
Sovietinėje interpretacijoje Eu
ropos valstybių saugumas pri
klauso nuo dviejų sąlygų: 1. 
Rytų-Vakarų santykių normali
zavimo, ir 2. Valstybių teritori
nio integralumo ir jų sienų ne
pažeidžiamumo.

Pirmąja sąlyga numatomas 2- 
jo Pasaulinio karo liekanų likvi
davimas, pasak memoran
dumo, pasiektinas visuotiniu 
Europos susitarimu. Pastarasai 
turėtų įtraukti ir Lietuvai, Lat
vijai ir Estijai 2-jo Karo metu 
padarytų skriaudų atitaisymą.

Antrosios sąlygos atžvilgiu 
ypač tinkamas šis Winstono S. 
Churchillio pareiškimas:

“Mes niekad nepripažinome

L. M. K. Federacijos New Yorko klubas lapkričio 12 pagerbė veikėją Ievą Mikolai- 
nienę, švenčiančią 89 metų sukaktį. Iš k. M. Karečkienė, I. Simutienė, M. Kregž- 
dienė, M. Klivečkienė, V. Šileikienė, G. Kulpienė, V. Cečetienė, T. Penikienė, 
Mikolainienės dukra Aldona Brucker, P. Siemaškienė, J. Gerdvilienė, P. Šimėnicnė, 
Liet. gen. konsulas A. Simutis. Sėdi solenizantė lęva Mikolainienė. Nuotr L. Tamošaičio

Rusijos 1941 metų sienų . . . Jos 
yra agresijos veiksmų ir gė
dingo sandėrio su Hitleriu pa
darinys . . . Pabaltijo vaį^tybės 
turėtų būti suvereninės ir ne
priklausomos”.

Memorandumas perspėja, kad 
jei Vakarų valstybės priimtų 
Maskvos-Varšuvos bendro ko
munikato (1972 gegužės 29 ir 
birželio 1) formules, “to pasėka 
būtų maišatis, kuri įgalintų So
vietų vyriausybę interpretuoti 
tas formules kaip Vakarų susi
taikymą su sovietų nusikaltė
liškais užgrobimais.

Šiaurryčių Prūsijos klausimas 
nagrinėjamas atskirame memo
randumo skyrelyje. Tvirtinama, 
kad “sovietų-nacių sąmokslo 
aukos reiškia ypatingą-pasipik
tinimą idėja, kad Sovietų Są
jungai turėtų būti atsilyginta te
ritorija, į kurią ji neturi jokios 
teisės . . . Toji teritorija, SSSR 
vyriausybės perkrikštyta į ‘Kali- 
ningradskaja Oblast’, geografiš
kai šliejasi prie Lietuvos ir etni
niu atžvilgiu yra lietuvių tauti
nio paveldėjimo dalis. Todėl 
Lietuva yra gyvai suinteresuota, 
kad šios teritorijos likimas būtų 
išspręstas pagal jos geografinį, 
istorinį, etnografinį pobūdį ir 
pagal jos ekonominius po
reikius”.

Memorandumas baigiamas 
šiomis mintimis:

“1. Lietuva buvo viena pir
mųjų sovietų-nacių sąmokslo 
aukų. Jos nepriklausomybę ir 
laisvę sunaikino du agresoriai 
— Sovietų Sąjunga ir Nacių Vo
kietija. Lietuvių tauta turi teisę 
reikalauti, kad siekiant visuoti
nio Europos susitarimo jai būtij 
sugrąžinta laisvė naudotis savo 
suvereninėmis teisėmis. Lie
tuviai tiki, kad Vakarų valsty
bės ir toliau ‘neprisidės prie to
kios sutarties, kuri patvirtintų 
ar prailgintų buvusių suvereni
niu Vidurio ir Rytų Europos 
valstybių, dabar SSSR vergi
joje, nesavanorišką subordi-* 
naciją’, kaip buvo pareikšta Po- 
tomaco Deklaracijoje, 1954 bir
želio 29“.

“2. Vakarų valstybėms, ypač 
2-jo Pasaulinio Karo Sąjungos 
nariams, Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferencija 
turėtų būti ne tik paskata, bet ir 
proga tvirtai reikalauti, kad 
SSSR vyriausybė įvykdytų savo 
prieškarinius įsipareigojimus 
bei pažadus Lietuvos atžvilgiu, 
atitraukdama savo karines pajė
gas ir administracinį aparatą iš 
Lietuvos, tuo paruošdama dirvą 
Lietuvos integracijai į Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
sistemą.”

“3.Pasiryžusi kovoti be kom
promisų iki Lietuvos Valstybės 
suverenumo atstatymo, lietuvių 
tauta laikys bereikšmiais ir jos 
neįpareigojančiais bet kokius 
nuosprendžius, padarytus bejos 
teisėtų atstovų dalyvavimo ar ir 
galėsiančius pažeisti ar paneigti 
Lietuvos teises ir gyvybinius 
interesus”. (Elta)

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter- Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 112^7, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. B" 
to, duodami pohddotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie1 
namą kaina.

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

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
j Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221.

SAG MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N.Y. 11421, 296-2502 ai ba 296-7774; 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom j lumius liet m iškus skilandžius, sūrius. We take 
all orders special price for Weddings an<l Buities. Home-made Bologna.

MOVED TO LARGER QUARTERS — KORDOL FABRICS by — 
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 194 ORCHARD ST. New York. N.Y. 
10002, telef. AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems — impor
tuotos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
'raip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

ilikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 
] iruošiant pakietus į Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

MARIO’S AUTO INSPECTION SERVICE. Complete Auto Inspection. 
Minor Repairs & Adjustments. While you Wait. All Parts. All Work. Mario's 
Auto Inspection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIŲ PARDUOTUVE

Alice9s 'Florist Shop
107-01 Jamaica Ave. Richmond HUI, N. Y.

----------- Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4-149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką palarnąvimą.

Lietuviško stiliaus paminki; 
sukuriami ir veltui pristato
mi į visas kapines New York, 
New Jersey ir Connecticut 
valstijose

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

KELIONIŲ 
AGENTŪRA

Romas Kezys, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y* 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės Į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuos* 
kelionių reikaluose:
LĖKTUVAI
VIEŠBUČIAI
LAIVAI (Cruises)

. AUTOBUSAIS jdomių vietų

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPfMS
• JAUNIMUI

ŠEIMOMS
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Ištikimybė sau
Newsweek korespondentas 

Maskvoje apsilankė pas Andrei 
Zacharovą, žinomą kaip Sovietų 
vandenilinės bombos tėvą; ži
nomą taip pat kaip pirmininką 
žmonių grupės, kuri vadinasi 
komitetas žmogaus teisėms gin- 

[ ti. Memorandumais vyriausybei 
komitetas užtarinėjo rašytoją 
Solženitsiną ir kitus, kurie bu
vo nubausti lageriais ar bepro
čių namais, kad išdrįso pasi
sakyti už žmogaus teises ar pro
testuoti prieš invaziją į Čeko
slovakiją. Net ir tikėjimo per
sekiojimas Lietuvoje rado atgar
sio Zacharovo pareiškime.

Zacharovas ir jo grupė nesi
rengia nuversti režimo. Jie te
norėjo daugiau laisvių žmogui 
esamo režimo viduje. Ypačiai 
laisvės rašytojam, intelektua
lam. (Gal būt, dėl to, kad tarp 
jų daugiausia ir yra rašytojų, 
mokslininkų!).

Spėjama, Sovietuose tų žmo
gaus teisių gynėjų, kurie Vaka
ruose vadinami “disidentais”, 
nėra daug. Pusės metų reikėjo, 
iki jie paskutinei peticijai su
rinko 50 parašų. Žinia taip pat, 
kad sovietinis režimas jų veik
lai nerodo jokio pasigailėjimo. 
Šimtai ir šiemet atsidūrė kalė
jimuose. Jei Zacharovas tebėra 
laisvas ir sutiko įsileisti kores
pondentą į savo dviejų kamba
rių butelį, tai tik dėl to, kad 
režimas dar jį šiaip taip tole
ruoja dėl jo nuopelnų sovieti
nei karo galybei išaugti ...

Zacharovas pareiškė kores
pondentui, kad jų veiklos var
žymas pagriežtėjo po preziden
to Nixono atsilankymo Mask
voje. “Valdžia rodosi akiplėšiš- 
kesnė/nes jaučia, kad su vyk
doma ęletentė\ gali dabar nepai
syti Vakarų 'viešosios opinijos, 
kuri nebesirūpins toliau lais
vių nebuvimu Rusijoje”.

Taigi jų kova pasunkėjusi. 
Nors Zacharovas tebelaiko sa

LIETUVA KAUNO
ĮVYKIŲ
METAIS

DR. VYTAUTAS VARDYS, Ok- 
lahomos u-to politinių mokslų profe
sorius ir to universiteto Muencheno 
sovietinių studijų centro direkto
rius "

6

Tokiu būdu būtų 
sukurta koalicija, kuri bolševi
kams padėjo laimėti valdžią. Jei 
taip įvyktų, Brežnevui ir komu
nistų partijai tektų rimtai skai
tytis ^u įvykiais, panašiais kaip 
Kaune, ar respublikomis, panašio
mis į Lietuvą. Šiuo metu, aiš
ku, lietuviškasis tautiškumas ga
li būti ir bus užgniaužtas; pabė
gimui iš Maskvos glėbio gali
mybių bent šiuo metu nėra. Ta
čiau liberalų - nacionalistų ko
alicija, laikui bėgant, gali pri
daryti tokia spaudimo grupė, kuri 
privers Maskvą duoti daugiau in
dividualių laisvių žmonėms, 
daugiau autonomijos respubli
koms ir daugiau laisvės tautišku
mui. O tai jau būtų tikras pro
gresas.

1. Tiesa. 1971 kovo 5, p. 2 ir Ntaioji Lietuviškoji Tarybinė Enci
klopedija (Vilnius: Mintis, 1968). II t., p. 386.

2. MLTE, t. II.’ p. 386.
3. Tiesa, 1971 kovo 5, p. 2.
4. Tiesa, 1971 kovo 6, p. 1.
5. Z. Rulis, “Lietuvos KP veikla, gerinant darbą su vadovaujan

čiais kadrais respublikoje (1959-1961 m.)". LKP istorijos klausimai (Vil
nius: Mintis, 1969). 8 t., p. 148.

6. Liaudies Qkis. nr. 2 (1972). p. p. 60-61.
7. Hans Jurgen Wagzener. Regional Output Levels in the Soviet 
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ve optimistu, bet jis pritarė savo 
žmonos nuomonei, kad jų “ko
va iš tikrųjų yra bevaisė ir be
prasmė. Niekas nepasikeis”.

Jei taip mano — ar beverta 
jiem kovoti? Zacharovo atsaky- . 
mas — taip. Verta, nes tai “jau 
politinis siekimas, tai moralinis 
siekimas: mes turime būti iš- į 
tikimi patys sau”.

“Ištikimi patys sau” . . . Taip 
kalbėti tegali žmogus, kuris gi- ' 
liai tiki savo principais ir ku
ris pasiryžęs už juos aukotis.

‘Ištikimas sau” gyvena ir vei
kiu, kad jaustųsi bent viską pa
daręs, kas yra jo galioje. Jo są
žinės balsas, kad buvo “ištikimas 
sau”, yra jam atpildas už pa
stangas, persekiojimus, kentė
jimus.

Tokia “ištikimybė” yra sun
kiau suprantama žmogui oportu
nistui, kuris lankstosi, taikstosi 
prie kiekvieno vėjo. Sunkiau 
suprantama ir žmogui pragma- 
tikui, kuris žiūri, kokios bus ar
timiausios naudos iš jo suma
nyto ir vykdomo veiksmo.

—o—
Zacharono pareikšta “ištiki

mybe sau” reikia matuoti ir tuos 
Lietuvos partizanus, kurie taip 
pat buvo pamatę, kad padėties, 
anot Zacharovo, nepakeis; bet jie ' 
ėjo į mirtį, kad būtų' ištikimi 
sau”. -

Tokio žmogaus matu tenka 
matuoti ir tuos dabarties ku
nigus Lietuvoje, kurie yra bau
džiami kalėjimais, kad neatsisa
kė nuo ištikimybės savo parei
gai — mokyti.

Tokiu pačiu matu matuotini 
ir tie, kurie už tėvynės ribų dir
ba Lietuvos ir jos žmonių lais
vei, nors ir žino, kad tos lais
vės jų pačių akys neregės.

Tik tokie “ištikimi sau” 
žmonės pašviečia švyturiais į 
ateitį. Jie daro istoriją.

1. Iš spaudoje pasirodžiusių 
Jūsų pareiškimų, padarytų Kun. 
Vienybės seime ir liet, žurna
listų suvažiavime, išeitų,, kad et
ninės grupės yra ne tik pripa
žįstamos ir su jomis daugiau 
skaitomasi, bet taip pat jų kul
tūriniam reikalam jau buvo 
paskirta 15 mil. dolerių suma. 
Nejaugi dabar esate kitokios 
nuomonės šiuo klausimu?

— Ne tik aš, bet visi, kurie 
dirbome etninių grupių pripa
žinimo ir jų kultūrinių vertybių 
išsaugojimo reikalu, su didele 
viltimi ir džiaugsmu sutikome, 
kai švietimo skyriaus (Commis
sion of Education) vadovui dr. 
Sidney Marland kongresas ir 
prez. Nixon davė leidimą (au
thorization) prašyti 15 mil. dol. 
etninių grupių reikalam. Tikė
jomės, kad jų tikrai bus pa
prašyta ir, jei ne visa suma, 
tai bent jos dalis bus paskir
ta. Vėliau paaiškėjo, kad šis 
pažadas buvęs padarytas vien 
tik tautinėm grupėm pradžiu
ginti ir nuraminti be jokios in
tencijos jį vykdyti.

2. Kada tai paaiškėjo, ir ko
kioj padėty dabar šis reikalas?

— Kaip minėjau, dr. S. Mar
land turėjo teisę prašyti 15

Mokiniai renkasi į Maironio lituanistinę mokyklą. Nuotr. G. 
Peniko

Išnašos

KAS ATSITIKO SU 15 MIL.
DOLERIŲ PAŽADU TAUTINIŲ 
GRUPIŲ REIKALAM?

(Pasikalbėjimas su kun. Kazimieru Pugevičium)
mil. dol. sumos. Jo viršininkas, 
sveikatos, švietimo ir socialinės 
globos sekretorius (Secretary of 
HEW) turėjo sudaryti specialią 
tarybą etniniam reikalam. Buvo 
pažadėta, kad ši taryba būsianti 
sudaryta ir jos sudėtis paskelb
ta rugpiūčio mėnesį. O kai atėjo 
spalis ir šiuo reikalu vis dar nie
ko nebuvo padaryta, subruzdo' 
etninės grupės. Pasirodė, kad 
dr. Marland, užuot taręsis su et
ninių grupių atstovais jų reika
lais, susikvietė universitetų iš
minčius (Assoc, of Am. Univer
sities), kad jie padėtų jam šį 
klausimą išspręsti. Čia verta 
priminti, kad jau dabar krašto 
biudžete yra pramatyta vienas 
bilionas dol. studentų stipendi
jom.

Kai visai tai paaiškėjo, etni
nių grupių pirmininkas dr. R.

Kolm spalio 9-10 sušaukė atsto
vų susirinkimą. Lietuviam at
stovavau aš JAV LB vardu.

Į šį susirinkimą buvo pakvies
tas Laszlo Pasztor (vengrų kil
mės), Nixono administracijos 
tarnautojas etniniam reikalam. 
Paprašytas paaišįcinti, prisi
pažino, kad jis pats'nieko neži
nąs. Atrodo, viskas buvo vilki
nama ir daroma slapta, kad ne
išeitų į viešumą iki praeis rin
kimai. ?

Kaip minėjau, anksčiau buvo 
sužinota, kad dr. Marland, nors 
ir turėjo teisę (authorization), 
visai neplanavo prašyti pilnos 
15 mil. dol. sumos. Tai patyrę, 
etninių grupių atstovai jį spau
dė, kad prašytų bent pusės tos 
sumos — 7,5 mil. dol. Vistiek 
jis į savo ateinančių metų są
matos projektą įrašė tik simbo
linę 3 mil. dol. sumą. O kai 
šis projektas pasiekė Baltuosius 
Rūmus, biudžeto skyriaus ad
ministratorius (Office of Budget 
Management) šią sumą visai iš
braukė. Tad kai metinės są
matos projektas pasiekė atitin
kamą Kongreso komisiją (Ap
propriation Committee), ten jau 
visai nebuvo jokios sumos et
ninių grupių reikalam. Paaiškė
jo taip pat, kad šiai neegzis
tuojančiai sumai administruoti 
dr. Marland buvo paskyręs jau
ną studentę — praktikantę. Kai 
ją paklausėm, kaip ji į šias pa
reigas pateko, jos atsakymas bu
vo, “tur būt, dėl to, kad aš čia 
už visus mažiausiai nusimanau 
etniniais klausimais”.

3. Ką darėt, kai ši apgaulė 
paaiškėjo?

— Pirmiausia tą pačią spalio 
9 sukvietėm spaudos atstovus ir 
jiem paaiškinom, kad buvom 
apgauti ir suvedžioti. Į kitą po
sėdį pasikvietėųi ne tik L. Pasz.- 
tor, bet taip pat demokratų 
partijos etninių grupių reikalam 
skirtą ryšininką. Jiem paaiški
nom, kokioj plotmėj dabar šis 
klausimas stovi, ir pareiškėm, 
kad ateity šitokiais apgaudinė
jimais nepasitenkinsi m. Nežiū
rint, kuri partija valdys kraštą, 
jos darbai bus keliami viešu
mon.

Po pošėdžio su Msgr. Gino 
Baroni, kuris vadovauja etninių 
reikalų centrui, asmeniškai ap
lankėm kai kuriuos senatorius, 
išdėstydami savo reikalą ir pra
šydami jų pagalbos. Kita grupė
tuo tarpu kreipėsi į Baltuosius 
Rūmus, prašydami prezidento 
audijencijos. Jos negavę, per 
T. Pasztor užtikrinom, kad ši 
apgaulė bus keliama į viešumą 
visoj etninėj spaudoj. Dėl to esu 
dėkingas Darbininkui, kuris su
teikia progą šį reikalą parodytai 
lietuviam.

4. Ar tuo norit pasakyt — ka
dangi respublikonai mus ap
gavo, turėtume glaustis prie de
mokratu?

— To nesakau. Visi žinom, 
kaip demokratai pasielgė su et
ninių grupių sekcija savo kon
vencijoj. Iš viso skaitytojus no
rėčiau užtikrinti, kad neturiu

nei tikslo nei noro vieną kurią 
partiją smerkti ar garbinti. Ma
nyčiau, kad mum lietuviam 
(kaip ir kitom etninėm grupėm) 
nederėtų prisiplakti prie kurios 
nors vienos politinės partijos, o 
turėti savo žmonių abiejose. Jei 
mum tikrai rūpi lietuvybė, tuo
met į krašto politines partijas 
turim žiūrėti ne kaip į tikslą, o 
kaip į priemones savo uždavi
niam vykdyti.

Gaila, kad prez. Nixono kan
didatūrai remti buvo išeita net 
mūsų centrinių organizacijų 
vardu, o kai prie Laisvės Statu
los buvo atidarytas etninių gru
pių muziejus, pilnu lietuvių 
kultūriniu įnašu į jį niekas ne
pasirūpino. Pasitenkinta keliom 
smulkmenom. Kyla klausimas, 
ar mes kartais nesumaišom ver
tybių. ,

Jei esam susipratę lietuviai ir 
pakankamai informuoti šio kraš
to gyventojai, tuomet niekad ak
lai neseksim vienos ar kitos par
tijos nustatytos linijos. Balsuosi
me už asmenis, o ne už plat
formas ar jų tuščius pažadus. 
Kiek ligšiolinė patirtis parodė, 
etninių grupių reikalai susi
laukė daugiau pritarimo iš li
berališkai nusiteikusių negu iš 
konservatyviųjų. Kai lankėm 
senatorius ir prašėm jų paramos 
ir pagalbos savo reikalui, tik 
senatorius Case (R-NJ) sutiko 
įnešti pasiūlymą (special 
amendment) į senatą šiam klau
simui persvarstyti, kad visa 15 
mil. dol. suma būtų įrašyta į 
sąmatos (metinio biudžeto) 
projektą.

5. Iš visko atrodo, kad bent 
šiuo metu šis projektas yra pa
laidotas..

— Nežiūrint visos ligšiolinės 
eigos, taip pesimistiškai nereik
tų galvoti. Sausio mėn. pa
prastai yra svarstoma papil
domoji sąmata (supplementary 
budget). Tad pirmiausia dar yra 
vilties į jį įjungti ir etninių gru
pių pasiūlymą. Antra — reikia 
tikėtis, kad. sykį užsuktas ratas 
jau nebesustos. Ne tik etninio 
klausimo iškėlimas, bet ypatin
gai šie suvedžiojimai ir ap
gaulės, atrodo, tik daugiau iš
budino etnines grupes. Jos pa
juto ir savo, kultūrinę vertę ir 
savo politinį svorį. Reikia tikė
tis, kad jos taip pat pajus ameri
kinio gyvenimo pulsą — čia 

—nieko negalima laimėti tyla,
nuolankumu ar vien uždaru tau
tiniu veikimu.

Priklausys nuo mūs pačių, ar 
kitai kongreso sesijai pateikta
me sąmatos projekte tikrai bus 
etninių grupių reikalam prama
tyta suma ar ne. O jos dydis 
bus toks, kiek efektingai etninės 
grupės išvystys savo veiklą.

6. Ką, Jūsų nuomone, mes lie
tuviai galėtume konkrečiai da
ryti?

— Labai daug! Pirmiausia, 
ypatingai mes lietuviai peril
gai ir perdaug nuolankūs buvo
me. Vien už tai, kad mūsų iš-

(nukelta į 8 psl.)

Lietuvos generalinė konsulė J. Daužvardienė iškilmingai 
atidaro Jaunimo centro naująjį priestatą rugsėjo 10. Nuotr.
M. Nagio
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AR MUMS REIKALINGI 
KUNIGAI IR VIENUOLIAI?

Kunigų ir vienuolių vaidmuo
Mūsų dienomis daugiau negu 

kada nors jaučiamas kunigų ir 
vienuolių reikalingumas. Jie 
ypatingai reikalingi mum, lietu
viam. Jų reikšmė mum ypač 
išryškėjo II-ojo pasaulinio karo 
metu. Kai 1940 bolševikai už
ėmė Lietuvą ir panaikino visas 
civilines įstaigas, atleisdami jų 
valdininkus, tai bažnyčios visų 
pažiūrų lietuviam liko vieninte
lėmis įstaigomis, kur jie rado ir 
teberanda dvasinę ir lietuvišką 
užuovėją ir paguodą. Kai iŠ mo
kyklų buvo išmestos religijos ir 
tikros lituanistikos pamokos, tai 
kunigai, rizikuodami savo gy
vybe, ėjo ir t«A>eina mokytojų 
pareigas. Patys visko netekę ir 
parazitais vadinami, ėjo gelbėti 
suimtųjų ir kalinamųjų, dėdami 
pastangas juos išvaduoti, teik
dami jiem dvasinės paguodos ir 
nugabendami jiem maisto.

Vėliau, naciam užėmus Lietu
vą, kunigai ėjo užtarti ir gelbėti 
tų pačių komunistų vadų, kurie 
atėmė jų gyvenamus namus ir 
trukdė jiem apaštalauti. Dauge
lis tik kunigų užtarti ir pateisin
ti išliko gyvi, bet nedėkingi, nes 
šiandieną jie tiem kunigam kelia 
bylas, esą jie anuomet žudę ko
munistus. Sugrįžus vėl komunis
tam, kunigai taip pat guodė ken
čiančius, maitino alkanus, pa
dėjo, kuo galėjo, kovojantiem. 
Patys ištremti Sibiran, stiprino ir 
te be stipri na savo brolius ir se
seris, teikia jiem dvasinį patar
navimą; kur sąlygos leidžia, net 
materialiai jiem padeda.

Tas pats atsitiko ir tremtyje, 
kur kunigai ir vienuoliai ne tik 
dvasiškai aptarnavo savo tautie
čius, bet taip pat daugelį aprū
pino maistu, drabužiais, pastoge 
ir darbu. Daugelį išvadavo iš 
nelaisvės ir parūpino reikiamus 
dokumentus emigracijai. Sto
vyklose organizavo lietuviškąjį 
gyveninių, aprūpino tautiečius 
spauda, mokė mokyklose ir daly
vavo bei vadovavo visam ano 
meto kultūriniam gyvenimui. Jei 
didžiuma tremtinių atvyko į JAV’ 
NCWC atvežti, tai įvyko tik ku
nigų rekomendacija.

Šiandien svetur be kunigo ne
apsieina nė viena lietuviška šal
pos ar kultūrinė draugija. Jei 
reikia kur suvažiavimuose rim
tesnių paskaitų, visuomet kvie
čiami kunigai. Nedaug turėtume 
lietuviškų knygų bei laikraščių, 
o ypač jaunimo stovyklų ir cent
rų, jei neturėtume lietuviškų 
vyrų ir moterų vienuolynų. Da
bar ne tik katalikai, bet ir li
beralai daug gero patiria iš ku
nigų bei vienuolių ir juos labai 
vertina.

Kitaip tačiau yra, kai kalbame 
apie pašaukimus į kunigus ar

UŽ PERSEKIOJAMĄ BAŽNYČIĄ
Lietuvių Katalikų Religinė 

Šalpa, kaip anksčiau Darbininke 
buvo skelbta, šiemet suorga
nizavo maldos ir aukos vajų ko
munistų rusų okupuotai Lietu
vai ir lietuviam gelbėti. Kiek- 
vietovė. Šį kartą skelbiame 
gruodžio mėnesio maldų ka
lendorių.

1. LKRŠ rėmėjų būrelis, St. 
Petersburg, Fla.

2. LKRŠ rėmėjų būrelis, Pri
sikėlimo parapija, Toronto, Ca
nada.

3. Šv. Mykolo parapija, Scran
ton, Pa.

4. Lietuvių misija, Newcastle, 
Australija.

5. Lietuvių misija, Wollon
gong, Australija.

6. šv. Kazimiero parapija, 
London, Anglija.

7. Šv. Onos Draugija, Lon
don, Anglija.

8. Švč. Mergelės Marijos Ne
kalto Prasidėjimo parapija, She
boygan, Wise.

9. Lietuvių misija, Bradford, 
Anglija.

10. Šv. Petro parapija, So. 
Boston, Mass.

11. Lietuvių misija, Man
chester, Anglija.

12. Lietuvių misija, Notting
ham, Anglija.

13. Lietuvių misija, Glasgow, 
Anglija.

vienuolius. Negirdėti dažnai, 
kad kpks lietuvis būtų įstojęs 
į^yrenuolyną ar būtų įšventintas 
Kunigu, o vien girdėti, kad nema
ža jų numirė, šių dienų jauni
mas, matydamas dvasininkų gra
žų pavyzdį ir pasiaukojimą, jais 
nesižavi ir nenori jais sekti, kad 
ir patys aukotųsi artimo meilės 
darbam. Nevertina jaunuoliai ir 
lietuviškų darbų, nes, ir pajutę 
pašaukimą, nenori aukotis savo 
tautiečiam, bet stoja į kitatau
čių vienuolijas; dėl to nukenčia 
lietuviškųjų vienuolijų darbai. 
Lietuviškom vienuolijom jau da
bar r^įkia naujų jėgų, kad išsi
laikytų dabartinėse pozicijose!

Po II-jo pasaulinio karo visur 
labai sumažėjo pašaukimai. Dėl 
to popiežius Paulius VI vieną 
balandžio sekmadienį paskelbė 
pašaukimų sekmadieniu, o lietu
viai vienuoliai daug kur rengia 
pašaukimų studijų dienas ir į- 
vairiomis progomis kalba bei 
rašo apie pašaukimus. Deja, susi
domėjimas labai mažas. Vadina
si, ką kunigai ir vienuoliai da
ro, gerai, bet papildyti jų retė
jančių eilių nereikia! Netiesa! 
Mum reikia kunigų ir vienuo
lių!

Paklusnumas pašaukimui
Šiandieną jaunimas, ir jausda

mas pašaukimą, nesiry’žta jo 
klausyti, nes reikia aukotis. Ne
gana to, jis dar sutinka pasi
priešinimą ir iš tėvų pusės. Šiuo 
atveju tėvai ir vaikai turi moky
tis iš dvylikamečio Jėzaus elge
sio, pasilikusio Jeruzalės šven
tykloje.

Jėzus, pasibaigus Velykų 
šventėm, pasiliko, šventykloje. 
Kai Juozapas ir Marija jį surado, 
tai Motina, lyg pabardama, jam 
tarė: “Sūnau, kam mums taip 
padarei? Štai tavo tėvas ir aš 
su skausmu ieškojova tavęs“. Jis 
jiem tarė: “Kam manęs ieško
jote? Argi jūs nežinojote, kad 
man reikia būti ten, kur yra ma
no tėvo?“ (Luk. 2, 28 - 30).

Šiame įvykyje yra paslėptas 
gilus pamokymas. Čia dvi teisės 
susikerta dėl vaiko: Dievo ir tė
vų. Ketvirtas Dievo įsakymas 
sako: Gerbk savo tėvą ir moti
ną! Bet už šį įsakymą yra ki
tas, aukštesnis, kurį pats Vieš
pats primena žodžiais: “Kas myli 
tėvą ir motiną labiau už mane, 
tas manęs nevertas; ir kas myli 
sūnų ar dukterį labiau nekaip 
mane, tas manęs nevertas“ (Mat. 
10, 37).

Šeimos daromos kliūtys
Pašaukimai sumažėjo ir todėl, 

kad Šiandieną šeimos tapo ne
vertos, kad Dievas šauktų jų vai
kus. Jos yra nevertos todėl, kad 
nepagimdo tiek kūdikių, kiek

14. Aušros Vartų parapija, 
Buenos Aires, Argentina.

15. Lietuvių misija, Lanus, 
Argentina.

16. Lietuvių misija, Rosario, 
Argentina.

17. šv. Kazimiero parapija, 
Sioux City, Iowa.

18. Lietuvių misija, Cordoba, 
Argentina.

19. Lietuvių misija, Co mo
dom, Argentina.

20. “Laikas” laikraštis, Bue
nos Aires, Argentina.

21. Šv. Kazimiero parapija, 
Sao Paulo, Brazilija.

22. Lietuvių vikarijatas, Rio 
De Janeiro, Brazilija.

23. Šv. Juozapo parapija, Sao 
Paulo, Brazilija.

24. šv. Mykolo parapija, 
Bayonne, N. J.

25. Aušros Vartų parapija, 
Chicago, Ill.

26. Lietuvių misija, Calgary, 
Kanada.

27. Tėvai marijonai, Roma, 
Italija.

28. Tėvai saleziečiai, Frasca
ti, Italija.

29. Lietuvių misija, Vancou
ver, Kanada.

30. Madrido lietuvių radijas, 
Ispanija.

31. Taikos Diena — visi mel
džiasi.

Dievas jiem skyręs, o ir pa
gimdžiusios krikščioniškai jų ne- 
išauklėja. Juose jie nesužadina 
aukos ir idealo meilės, nes jie 
juos sugadina viso ko pertek
lium. Nenuostabu, jei jų vaikai 
nėra šaukiami į dvasinį luomą, 
o jei ir šaukiami, tai tėvai ne
leidžia jiem klausyti Dievo bal
so.

Pasakojama,’kad viena grafie
nė, atėjusi pas šv. Joną Bosco, 
prašė palaiminti jos vaikus. Pa
laiminęs juos, kun. Bosco pra
dėjo sakyti, kuo jie bus: “šitas 
bus generolas, šitas — parla
mento atstovas, anas — dakta
ras“. Priėjęs prie ketvirto, nu
tilo. Tada grafienė paklausė: “O 
kas bus šitas?“ “šitas bus geras 
kunigas!“ Tada ji, apkabinusi 
berniuką, išgąstingai sušuko: 
“Mano sūnus kunigas! Ne! Ge
riau aš jį norėčiau matyti mi
rusį!“ '

šis prakeikimas neretas. Pa
žvelkite į savo sąžinę, gal ir jūs 
jį. esate ištarę. Jis paneigia 
švenčiausią teisę dangiškajam 
Karaliui. Jūs leidžiate savo vai
kam laisvai elgtis. Jie gali vesti 
ar palikti nevedę, gali studijuoti 
ar dirbti, gali rinktis karinę kar
jerą. Visa tai laikote garbinga. Gi 
tarnauti amžinajai tėvynei ir ka
ralių Karaliui, Nemirtingajam 
Kūrėjui, Atpirkėjui ir Teisėjui 
tai jau perdaug sunku ir negar
binga. Pagalvokite gerai, kokią 
šventvagystę jūs darote, atplėš- 
dami nuo Dievo tarnybos savo 
vaikus!

“O kokią baisią auką tėvam 
uždeda vienuolės pašaukimas“, 
skundėsi viena motina, kai jos 
duktė panoro stoti į vienuolyną. 
Bet pasakykite, ar mažiau skau
du savo dukterį išleisti už vy
ro, gal į tolimą šalį, gal už 
kitataučio, netikinčio vyro? Gal 
mažiau skaudu savo sūnų karo 
metu išleisti'kariu? Tada niekas 
nesako, kad tai baisu ar ne
garbinga. Šį keiksmo žodį tėvai 
ištaria tik tada, kai reikia savo 
sūnų ar dukterį atiduoti Dievo 
tarnybai.

Pagalvokite, ką jūs darote. Vie
nu kunigu mažiau dėl jūsų kal
tės, kas metai mažiau 365 mi- 
šiomis. Vienu misijonierium ma
žiau, ir šimtai žmonių turi lik
ti be krikšto, turi mirti negir
dėję Išganytojo vardo. Viena vie
nuole mažiau reiškia krikščioniš
kųjų darbų sumažėjimą. Mum, 
lietuviam, pašaukimų mažėjimas 
reiškia mūsų spaudos, mūsų vai
kų darželių, stovyklų ir mokyk
lų, mūsų parapijų bei vienuo
lynų ir viso mūsų lietuviško ka
talikiško gyvenimo galą.

Baigiamosios mintys
Praslinkus keliem metam nuo 

ano grafienės vaikų palaimini
mo, kun. Bosco buvo kviečiamas 
kuo greičiau atvykti į grafienės 
dvarą. Kai jis nuvyko ir buvo 
įvestas į jauniausiojo sunkiai 
sergančio berniuko kambarį, 
berniukas pagriebė kunigo ranką 
ir ją karštai pabučiavo. Paskui 
kreipėsi į motiną: “Mama, atsi
meni, ką anąkart sakei? Viešpats 
mane dabar pasiima, kaip tu no
rėjai“. Ir, ištaręs šiuos žodžius, 
numirė. Jei tėvai nenori savo 
vaikų duoti Dievui, jis juos vie
naip ar kitaip iš jų atima.

Baigiant dar reikėtų pridėti, 
kad, kaip nereikia vaikam truk
dyti klausyti Dievo balso, taip 
negalima savo vaikų versti, ne
turint pašaukimo, rinktis kuni
gystę ar vienuolinį gyvenimą. 
Bet šiais laikais tokių atsitikimų 
beveik iš viso nėra. Atsiminkite, 
kad Dievo tarnybai, mūsų, iš
ganymui ir mūsų tėvynei labai 
reikalingi kunigai ir vienuoliai.

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

— Naujos kalėdinės giesmės 
daug kur bus giedamos Kalė
dų naktį per Bernelių mišias. 
Tokias giesmes rengia ir Ap
reiškimo parapijos choras, va
dovaujamas Algirdo Kača- 
nausko. Bet kalėdinių giešrųių 
nėra taip daug. Nuolat kartoja
mos tos pačios. Ar Vargoninin
kų - Muzikų Sąjunga, ar priva
ti iniciatyva negalėtų paskatin
ti, kad kasmet būtų sukuriama 
naujų lietuviškų giesmių. Gy
vename krašte, kur tikrai iškil
mingai švenčiamos Kalėdos. To
se šventėse yra labai daug mu
zikos. Visiškai būtų savo vie
toje, jei atsirastų ir daugiau lie
tuviškos kalėdinės kūrybos.

“ Dr. W.alter Dushnyck, The Ukrainian Quarterly redakto
rius, įteikia prel. J. Balkūnui “Ševčenkos taikos premiją“.

Kelios mintys migranto dienai
VYSK. V. BRIZGYS

Žmonės, žiūrį į gamtą ne sa
vanaudiškai, o protingai, apgai
lestauja, matydami be nykstan
čią kurią nors gyvių ar auga
lų rūšį. Jie iškovoja net val
džios įstatymu sumas pinigų, 
kad tokius gyvius ar augalus ap
saugotų ir išlaikytų. Juo gauses
nė ir įvairesnė kurio krašto gy
vūnija, augmenija, juo turtinges
ne laikoma to krašto gamta.

Panašiai reikia žiūrėti ir į 
žmonijoj esančius įvairumus. 
Skirtingos išvaizdos, skirtin
gos psichologijos žmonės atsi
rado ne kokiu dirbtiniu, moks- 
linių-'priemonių dėka, o natūra

liais keliais. Apie tai plačiau 
nekalbant, visiem-turėtų būti aiš
ku, kad šie skirtumai nei žmo
nių įstatymais, nei žmonių su
sikurtomis priemonėmis nepa
naikinami. Jeigu kuris savo sme
genis džiovintų, begalvodamas, 
kaip visus žmones padary ti vie
nodos išvaizdos, vienodos psi
chologijos, pagrįstai būtų gali
ma klausti, ar tokioj galvoj daug 
yra smegenų. Priimant viską, kas 
kiekviename žmoguje natūraliai 
yra bendro, vykdant Dievo į- 
sakymą mylėti kiekvieną žmogų, 
kalbant apie žmonių santykius, 
trumpai galima tiek pasakyti, kad 
artimo meilė, tarpusavio žmo
nių pagalba ir pagarba yra visai 
ne tas pat, kas yra bandymai 
paneigti rasių, spalvų, tautų ir 
kitokius natūralius žmonių skir
tumus. Niekas nelaikytų išmin
tingu tokio mokslininko, kuris 
stengtųsi iš visos augmenijos 
palikti tik vieną augalą, ar iš 
visos gyvūnijos tik kurį vieną 
gyvį. Ne daugiau parodytų iš
minties ir tokš, kuris siektų iš
naikinti esančius natūralius 
žmonių skirtumus ir palikti vi
soj žemėj tik vienos spalvos, 
vienos tautos žmones.

Katalikų Bažnyčia, jeigu kieno 
nors protas neįžiūrėtų joje nieko 
dieviško, yra verta pagarbos už 
tai, kad savo įtaka ji visada sie
kė žipones ne asimiliuoti, o sau
goti kiekvienos tautos praeities 
kultūros turtus, remti jų pastan
gas išlaikyti savo tautinę tapaty
bę. Bažnyčia niekada nesiekė 
suvienodinti net savo pačios vie
šosios liturgijos. Iš senovės iki 
dabar katalikų Bažnyčioj yra iš
likę 14 skirtingų liturgijų. Skai
tydami Vatikano II susirinkimo 
konstituciją liturgijos klau
simais,-matom dabartinę Bažny
čios pažiūrą į įvairių tautų sa
vybes, psichologiją, papročius. 
Katalikų Bažnyčia niekada ne
siekė kokios nors asimiliacijos 
net tų Žmonių, kurie išvyksta iš 
savo krašto gyventi pastoviai ku
riame nors kitame krašte. Iki šiol 
Bažnyčios vadovybė ir jos įsta
tymai protegavo net išeivijoj 
atskiras tautinių grupių parapi
jas, net ir tais laikais, kai Va

karų Bažnyčioj buvo tik viena 
liturginė lotynų kalba. Po antro
jo pasaulinio karo, prieš kurį 
ir kurio jmetu komunistai ir na
ciai masėmis naikino kitas tau- 
tas tik savos tautos labui, kai 
laisvame pasauly taip pat maža 
buvo užuojautos naikinamos 
tautom ir jų pabėgėliam, popie
žius Pijus XII paskelbė doku
mentą. žinomą Ištremtosios Šei
mos — Exul Familia vardui 
tremtinių ir emigrantų klausi
mais. Po Vatikano II susirinki
mo yra įkurta Apaštalų Sosto ins
titucija — komisija migrantij ir 
turistų reikalams. Popiežius 
Paulius VI paskelbė direktyvas, 
kaip tvarkytini tų žmonių dva
sinio aptarnavimo reikalai. Gi 
pastaruoju laiku pirmas advento 
sekmadienis yra paskelbtas pa
stovia migranto ir turisto diena.

Yra kuo džiaugtis Amerikoj ir 
kitur besireiškiančia iniciatyva ir 
dvasia apsaugoti ir išlaikyti et
nines kultūras. Tai Bažnyčios 
tradicinė ir visų kultūringų žmo
nių pažiūra į tautas, į jų kul
tūrinius lobius, tradicijas, kaip į 
visos žmonijos turtą. Tai turėtų 
paskatinti kiekvieną kultūringą 
žmogų gerbti ir-ve įtinti visas tau
tas. visų tautų kultūras, bet ypa
tingai savo tautą, jos dvasines, 
dorines, kultūrines tradicijas. 
Tai visus paskatintų aktyviau 
prisidėti prie visos žmonijos kul
tūrinio praturtinimo.

Vadinamą migranto ir turisto 
dieną, pirmą advento sekma
dienį. turėtume kiekvienas at
naujinti savo tautinį susipratimą 
dieviškoj šviesoj, prisimindami, 
kad ne atitiktinai, o Dievui ži
nant ir norint, esam savos gar
bingos senos tautos nariai. Ti
kėjimas, kad ir mūsų tauta turi 
savo vietą ir vertę Dievo apvaiz
dos planuose, tepaskatins mus 
vertinti tai, kuo esam gimę, nesi
liaujamai siekti savo tautai lais
vės ir visų jos teisių savoj tė
vynėj. Reikia tikėti, kad praeity 
daug pakėlusi mūsų tauta yra ir 
dabar Dievo apvaizdos parinkta 
įspėti pasaulį prieš melu perša
mą bedieviškąjį komunizmą, 
kuris lieatodairiškai naikina 
individo vertę, tautas ir jų kul
tūras. Migranto dieną Bažnyčia 
primena, kad žmogus, išvykęs 
iš savo tėvynės, nepraranda nei 
savo tautinės tapatybės, nei sa
vo teisių. Tuo pačiu jis nepra
randa ir pareigų ne tik savo sie
lai, liet ir savo tautai. Turim 
savas tautines šventes. Tačiau 
šia migranto diena ir katalikų 
Bažnyčia mum primena mūsų 
tapatybę ir pareigą ne tik sa
vęs neprarasti, bet ir gelbėti 
savo tautą jos dabartiniame kry
žiaus kely. Migranto dienos 
prasmė primena ir tai, kad, sie
kiant dabar gyvenamo krašto,

BAŽNYČIOS
TARNYBOJE

— Domininkas Valenti, iš Ap
reiškimo parapijos Brooklyne, 
į kunigus šventinamas gruodžio 
8 Romoje. Jis yra italas, gimęs 
ir augęs Brooklyne prie Ap
reiškimo parapijos, labai gerai iš
mokęs lietuviškai kalbėti, skai
tyti ir rašyti. Studijuodamas 
Romoje, gyvena šv. Kazimiero 
kolegijoje ir, būdamas kunigu, 
nori dirbti lietuviškose para
pijose. Jo primicijos bus gruo
džio 31 Apreiškimo parapijos 
bažnyčioje.

— Kun. L. Budreckas, mu
zikas, Liet. Kat. Mokslų Akade
mijos New Yorko židinio susi
rinkime iškėlė reikalą, kad būtų 
premijuojama religinė muzika, 
konkursais skatinamas naujų 
giesmių rašymas.

— Prel. Pr. Juras, kuris dabar 
atsidėjęs rūpinasi Alkos muzie
jumi, daro visas pastangas pra
plėsti muziejaus patalpas. Mu
ziejaus tvarkymas bus pavestas 
Kat. Mokslų Akademijai.

— Kun. Stasys Yla daug dė
mesio skiria jaunimui ir kasmet 
per Padėkos dienos savaitgalį 
Putname surengia moksleivių 
ateitininkų kursus. Jam talkina 
visa eilė iš tokių kursų išaugu
sių jaunuolių.

— Prel. Jonas Balkonas buvo 
apdovanotas ukrainiečių Šev
čenkos taikos žyminiu. Atžymė
tas už pasižymėjimą, didinant 
ukrainiečių - lietuvių draugystę 
ir skleidžiant taiką pasaulyje. At- 
žymėjimas buvo spalio 7 Com
modore viešbutyje New Yorke, 
kai tuo metu vyko vienuoliktas 
Amerikos ukrainiečių kongre
sas. Iškilmėse dalyvavo daug žy
mių ukrainiečių ir kongresmanų. 
Šis atžymėjimas buvo įkurtas 
1961, kai buvo švenčiama šimtas 
metų nuo žymaus ukrainiečių 
poeto Ševčenkos mirties. Tokiu 
žyminiu yra apdovanoti: Ameri
kos prezidentas Eisenhoweris, 
buvęs prez. Harry S. Truman. 
Chiang Kai-shek ir daug kitų 
žymių žmonių. Žyminį prel. J. 
Balkūnui įteikė dr. Walter Dush
nyck, The Ukrainian Quarterly 
redaktorius.

— Kultūros Židinio, Brooklyn, 
N. Y., pamatų šventinimo pro
ga lapkričio 12 aukojo šie kuni
gai: 1000 dol. kun. V. Puidokas; 
po 500 dol.: kun. Pr. Raugalas, 
kun. V. Pikturna (anksč. 500 
dol.), kun. V. Dabušis (anksč. 
200 dol); po 100 dol.: kun. A. 
Račkauskas (anksč. 300 dol.), 
kun. L. Budreckas, kun. S. Raila 
(anksč. 10 dol.), kun. L. Klimas 
(anksč. 52 dol.)

— Lietuviškas kryžius, 20 
metų išstovėjęs Seligenstadte, 
pravedant naują kelią, buvo nu
griautas ir praeitą vasarą atga 
bentas į Romuvą — Vasario 16 
gimnaziją. Oro atmainų kryžius 
yra labai apgadintas ir reikalin
gas remonto. Kryžiaus atnauji
nimo darbus atlieka Otto 
Wuensch stalių dirbtuvė iš Ben- 
sheimo. Tikimasi, kad dar šį 
rudenį atnaujintas kryžius puoš 
Romuvos sodybą. JAV lietuviai, 
buvę Seligenstadto stovyklos 
gyventojai, per kun. V. Damijo
naitį kryžiui atnaujinti yra at
siuntę aukų, bet jų nepakan
ka. Romuvos adresas: 684 Lam
pertheim — Huettenfeld. Ro
muva. W. Germany.

— Sesuo M. Rosaria, genera
linė Presentation seserų virši
ninkė iš Fargo, North Dakota, 
su asistente lankėsi Chicagoj, 
šv. Kazimiero seserų motiniška
me name ir tarėsi su sesele M. 
Eucharista, kazimieriete, kaip 
geriau pasiruošti generalinei 
kapitulai. Seselė Eucharista 
šiuo klausimu jau yra pasitar
navusi ir kitom kongregacijom.

— Brazilijos Lietuvių Kunigų 
Vienybė per Sao Paulo arkivys
kupą įteikė raštą Brazilijos vys
kupų konferencijai, prašantį 
Kūčias arba Kalėdas visoj Bra
zilijoj paskelbti maldos diena už 
Lietuvą.

net visos žmonijos gerovės, ne
reikia užmiršti ir savo kilmės. 
Nors migranto - turisto dienai 
Bažnyčia kol kas nepateikė kokio 
nors liturginio paminėjimo, to 
nėra ko ir pasigesti. Si diena 
mum nuolat turi priminti, kuo 
kuris esam.
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BUVO PAVERGTŲJŲ 
“IŠLAISVINIMO POLITIKOS“ 
SVAJONĖ,KURIĄ PALAIDOJO 
“KOEGZISTENCINĖS POLITIKOS”
TIKROVĖ Tai prisimenam mirus Ch. J. Kerstenui, 

svarbiausiam tos “išlaisvinimo politikos” i
S. m. spalio 31 mirė 

J. Kersten, išgyvenęs 
tų, buvęs Milwaukee advokatas, 
prokuroro padėjėjas, paskiau 
Atstovų Rūmų narys, respubli
konas, Amerikos Kongrese pa
vergtųjų tautų laisvinimo poli
tikos svarbiausias judintojas.

Kersteno vardas lietuviam 
labiausiai pažįstamas ryšium 
su 1953 m. Atstovų Rūmuose 
sudarytu komitetu komunistų 
agresijai tirti. Kerstenas buvo 
to komiteto iniciatorius Kongre
se ir paskui to komiteto pir
mininkas.

Su Kersteno mirtimi atmini
me iš naujo kyla to komiteto 
sukurta tautų laisvinimo poli
tikos programa ir Kersteno 
vaidmuo joje.

Charles 
70 me-

tuvą, Latviją, Estiją, Rytų Eu
ropą, Rusiją ir nerusiškąsias So
vietų Sąjungos tautas”. Buvo ap
klausinėjami liudininkai ne tik 
Amerikoje, bet ir Europoje. Vi
so apklausti 355 liudininkai, 
kaip minėta, tarp jų 42 lietuviai.

Šiame antrame komiteto veik
los tarpe* Altos įtaka sumažė
jo. Ėmė dominuoti kitų^tauty
bių žmonės, ypačiai ukrainie
čiai. “Neturėdamas lietuvių 
rinkikų, Kerstenas klausė lie
tuvių tik, kada jis norėjo, bet 
ne kada mums reikėjo, ir ALT 
jo įtaigoti ar kontroliuoti ne-

ir kitų Sovietų pavergtųjų kraš
tų.

Pradėjus nuo Baltijos valstybių
Su Kersteno komitetu neat

siejamas vienas iš šviesiausių 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
istorijos epizodų. Jai priklau
so idėja ištirti Sovietų agresiją. 
Ji šią idėją įpiršo Milwaukee 
kongresmanui Charles J. Kers
tenui. Kerstenas idėją pasiūlė 
Atstovų Rūmam, ir jie, abiem 
partijom vieningai pritariant,

Kilo net kai kurių neteisybių 
Lietuvai. “Gudai įpiršo komi
tetui savo istorijos versiją, kuri 
visus Lietuvos kunigaikščius 
pavertė gudais, o pačią Lietu
vos kunigaikštiją — Gudija (Kri-

riai reagavo į šitokį komiteto

atitaisyti” (J Laisvę).

Paruošus “išlaisvinimo politi
kos” rezoliuciją

Komitetas 1955 darbą baigė 
ir paruošė rezoliuciją. Rezoliu
cija žiūrėjo į komunizmą kaip 
“į ginkluotą sąjūdį, aktingai sie-

pacijai ištirt: 
pavadintas “Select 
to Investigate the 
tion’ of the Balti'c 
the U.S.S.R”.

Kornitetas buvo ir 
Committee 
‘Incorpora- 
States into

naikinimo, o taip pat laikyda
masis požiūrio, kad laikas dir
ba Sovietų Sąjungos naudai, 
komitetas pasiūlė pagreitintą

klausinėjimai dėl Baltijos vals-

ti 42 liudininkai lietuviai. Apie 
Lietuvą liudijo ir keli nelietu-

tarptautinio komunizmo sunai
kinimui. Šita programa bu
vo pavadinta ‘laisvinimo poiiti-

NKVD pulkininko Burlitskio 
liudijimas apie Lietuvos parti
zanus. Tie liudijimai, eilė do
kumentų iš sovietinės okupa
cijos buvo paskelbta komitete

Toje programoje “komitetas 
pasisakė už pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimą, teisingiau už ak-

rne. Komitetas taip pat paruošė 
ir trečiame tome išleido Esti
jos. Latvijos ir Lietuvos isto-

JAV (ir respublikono Eisen- 
howerioi vedamą Sovietų sulai
kymo (containment) politi
ką, o taip pat ir nausiausiąjį

Tai labai vertinga medžiaga.
- o -

George Kennan ir kitų siūlo
mą taikaus sugyvenimo su So-

tai-
kaus sugyvenimo politika,

Išsiplėtus į visas
pavergtas tautas

Amerikos Lietuvių Taryba

robuoti Sovietų vergų stovyklas 
ir terorą. Komitetas taip pat per
spėjo. kad taikaus sugyvenimo

ir talkos. Buvo įsteigusi stu
dijinę komisiją, kuri rinko me-

liudininkų sąrašą, 
prof. V. 
klausimą tyrinėjęs, Amerikos

taip išvystyti jų ekonomines, 
karines- ir darlx, pajėgas, kad 
Sovietų pasaulis pasidarytų 
nenugalimas”.

Komitetas pasiūlė prezi-

1959
43.000 dol. (į Laisvę 
18-55).

la buvo praplėsta. Tai 
pakeistas komiteto 
“Specialus komitetas 
komunistinei agresijai

vardas: 
tyrinėti

prieš

vergtų kraštų komunistinės vy
riausybės nereprezentuoja pa
vergtų tautų: paragintų laisvą
sias valstybes nutraukti su 
Sovietais prekybinius santy
kius; pasiūlytų Jungtinėm 
Tautom rezoliuciją, reikalau
jančią. kad Sovietų karinės jė-

ją. Bulgariją, damas pasitrauktų iŠ Lietuvos

Scena iš Kersteno apklausinėjimo apie Lietuvos okupaciją.
Liudija žmogus su kauke. N»t«4r. J. Pnnm

Susidūrus su Dep^tamento 
priešinga politika

Komiteto rezoliucijai buvo 
priešingas Valstybės depar
tamentas. Buvo priešingas ir 
paskiau komiteto nario Dodd 
sušvelnintai rezoliucijai, kuri 
reikalavo aktyvios, ofenzyvinės 
JAV politikos.

Valstybės departamentas ne
buvo priešingas tokiam komi
tetui, kai jis buvo sudaromas, 
nes jis komiteto veiklą kitaip 
suprato — iš komiteto jis buvęs 
laukęs ne naujos politikos apy
braižų, o tik “auklėjamosios - 
propagandinės medžiagos”. Ta 
visa komiteto surinkta medžiaga 
turėjo būti tik propaganda

bet ne darbai. Departamente 
jau buvo įsigalėjusi sulaikymo 
politika.

Rezoliucija buvo sulaikyta ir 
nepasiekė net Atstovų Rūmų.

Kitaip būti ir negalėjo. Tiesa, 
ir Eisenhowerio rinkimuose 
1952 buvo mestas “išlaisvini
mo” šūkis. Bet tai buvo taip 
pat tik propagandai. O po rin
kimų, nuo 1955, Eisenhoweris 
jau skelbė “Ženevos dvasią”, 
“Camp David dvasią”. Tos “dva
sios” reiškė, kad Trumano,

griežtai stojo prieš sovietinę 
ekspansiją, laikai jau baigti; kad

nei Kennedy, nei 
Nixono laikais:- 

išlaisvinimo po

šia, kuriai nepakeliui su akty
via “išlaisvinimo politika”.

Tos “išlaisvinimo politikos” 
aidas dar kils Kongrese pri
imtos garsiosios rezoliucijos 416 
forma, bet vyriausybė jos ne-- 
vykdys
Johnsono, nei

O betgi tos 
litikos” mėginimai nenuėjo vel
tui. Su jais Lietuvos klausimas 
buvo išneštas į viešumą kaip 
niekad iki tol.

Su tos politikos nevykdymu 
ir pavergtieji realiau suprato 
politinę tiesą, kad niekas iš 
šalies laisvės neatneš.

Dvidešimt metų praėjo nuo 
šūkio “liberation”, arti tiek me
tų nuo Kersteno komiteto epi
zodo, kuriame buvo mėginama

pro-šūkį paversti 
grama.

daug 
pri-Kongreso narių, kuriem 

klauso pavergtųjų dėkingumas.

les J. Kerstenas.

KURIAMA RELIGINĖ 
TAUTINĖ KANTATA

Kun. Stasys Yla (Putnam, 
Conn.) sutiko parašyti religi
nei kantatai tekstą, o kompo
zitorius Bronius Budriūnas (Los 
Angeles, Calif.) apsiėmė sukom
ponuoti tai kantatai muziką. 
Prel. Juozas A. Karalius (She
nandoah, Pa.) pažadėjo finan
suoti kantatos parašymo ir kom
ponavimo išlaidas.

Tikimasi, kad ši kantata bus 
išpildyta 1976 metų dainų 
šventėje, Amerikos 200 metų 
nepriklausomybės proga. Or
ganizuojant lietuviam tą dainų 
šventę Amerikos 200 metų ne
priklausomybės proga, bus pa
rodyta, kad lietuvių etninė gru
pė prisideda prie Amerikos kul
tūrinio gyvenimo, o įtraukiant 
šią religinę kantatą į dainų 
šventės repertuarą, bus pabrėž
tas Bažnyčios persekiojimas 
Lietuvoje.
- Mecenatas prel. J. Karalius 

siūlo tą dainų šventę rengti Ame
rikos rytuose — Philadelphi jo
je, nes ji sutrauktų ne tik daug 
lietuvių iš rytų, bet taip pat 
ir daug amerikiečių nepriklauso
mybės sukakties proga.

L. Budrius

Kongresm, Charles Kersten, Antanas Olis — žymus Ame
rikos lietuvių veikėjas ir Lietuvos atstovas VVashingtone 
Povilas Žadeikis viename Vasario 16 minėjime Websterio 
salėje New Yorke. Visi jau mirę. Nuotr. V. Maželio

WORCESTER, MASS.
LB koncertas ir pietūs

LB Worcesterio apylinkės 
koncertą Maironio Parke lapkri
čio 5 atidarė parengimu inicia
torius R. Jakubauskas,
tydamas koncerto solistę Daivą 
Mongirdaitę ir akompaniatorę 
Olgą Keršytę.

eilėse, ir parapijos darbuose, ir 
kitur. Visiem ji patarnauja su

prista-

nas, savo gražiu dainavimu, lais
va, gražia laikysena ir šypsena 
žavėjo klausytojus, kurie be per-

kun. J Budzeika, MIC, sukalbė
damas maldą. Dalyvavo ir kun. 
J. Bakanas. nepamirštus mūsų, 
nors ir pensininku būdamas.

Pasivaišinus žodi tarė LB Bos
tono apygardos pirm. Škudzins-

tis gražiu lietuvišku tradicijų, 
rengiant LB pietus.

Solistė ir akompauiatorė buvo 
apdovanotos raudonų rožių

vardu.
LB apylinkės pirm. V. Židžili

nas priminė, kad solistė vakar 
dainavusi Clevelande ir tik šį 
rytą lektuxu grįžusi į Bostoną; 
aerodrome sėdusi į automobilį 
ir. nemačiusi net sax o šeimos.

nas, padėkojęs visiem už atsilan
kymą, ypatingą padėką reiškė 
Maironio Parko šeimininkei E. 
Kausex ičienei bei jos talkinin-

gaitėm už patarnavima prie sta
lu.

Salė šiais metais nebuvo pri
pildyta. Mat. tuo pačiu metu

Daug pasidarbavo ir akornpa- 
niatorė. Daug kartų po darbo 
ji,įvažiavo į Bostoną repetuoti, 
•kad galėtų tinkamai pasiruošti. 
Tenka paminėti, kad ji mūsų 
kolonijoj yra visų parama. Daž
nai ją girdim vargonuojant šv. 
Kazimiero parapijos bažnyčioj,-

Visi s< 
mokiniai 
mai. Už

mokyklos
nemoka-

tėvų komitetas LB valdybai taria 
nuoširdžiausia lietuvišką ačiū.

AUKOS KULTŪROS 
ŽIDINIUI

5, anksč. 15.
J. Bagdonas, Rego Park, X 

Y., 500, anksč. 1100.
O. Bagočiūnienė. Maspeth 

N.Y., 5, anksč. 200.

V. Baranauskas, Maspeth, N. 
Y., 10, anksč. IOO.

N. N., Brooklyn, N.Y., 120. 
anksč. 880 (partizanam Julijonui 
Būtėnui ir Juozui Lukšai at
minti)-.

Richmond 
Hill, N. Y., 200 (a.a. Julijai Brie
dienei).

Gina Capkauskicnė. Montre
al, P.Q. 50.

V. Dabulis, Brooklyn. N. Y.. 
50, anksč. 400, pažad. 500.

M. Gedvilienė, Maspeth.

O. Go bužas, Maspeth. N.V .
80, anksč. 121. <■

R. Jonušienė, Ridge, N.Y.. 20. 
anksč. 20, pažad. 100.

Prof. A. Šlepetytė-J anačienė, 
Yonkers, N. Y., IOO.

J. Januška, Maspeth, N. Y., 
2-35, anksč. 10, pažad. 50.

A. Jonuškaitis, Maspeth.

50.
pažad. 300.
lionis M

1(). anksč. 35.
P. J. Paulauskas, 

N. Y., 50. ank^č. 50.
VV. Plikaitis. Kearny 

anksč. 30, pažad. 100.

IOO,anksč. 265.

20.

Paulins ir Andrius Rajeckai,

Maspcjh, N.Y., 10.
Sidtis, Maspeth.

an

N. Y., IOO. anksč. 170, pažad.
200.

Maspeth,

Vaiščiulienė, Maspeth.
20.

M. Walsh, Maspeth
J. C. Kevett. Irvington, N. Y..

10, pažad. 100.
M. Knehinskas. Maspeth, N.

Y., 10, anksč. 100.
T. K was, Maspeth, N.Y.. 20, 

anksč. 20, pažad. 100.
M. Laukaitytė, Maspeth,

N. Y., 10, anksč. 200
A. Lauraitis, Maspeth, N.Y., M- Kulikaitienė, Paterson, N.

20, anksč. 80. J- 30, anksč. 70.

10, anksč. 100. pažad. 200.

anksč. 25.
M. Zamblauskas, Maspeth,

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

— Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sandaros seimas įvyko lap
kričio 12 Chicagoj. Organizaci
jos pirmininku išrinktas Pranas 
Bastys, vicepirmininku — Povi- 
las*T. Dargis.

— JAV LB centro valdyba, 
vadovaudamasi JAV7 LB Vl-to- 
sios tarybos priimtomis taisyklė
mis, šio krašto VH-tosios tary
bos rinkimų dienomis skelbia 
1973 gegužės 12-20.

— Dr. J. Žmuidzinas, Lietu
vos gen. konsulas Toronte, su 
žmona buvo sunkiai sužeisti 
kaimyninėj prekyvietėj, kai į 
juos trenkė iš užpakalio neį
jungtu motoru riedėdamas au
tomobilis. Stabdžius atleido 
dviejų metų berniukas. Po su
žeidimo dailininkė sveiksta li
goninėj, o konsulas buvo tik 
stipriai sutrenktas.
— Lietuvių Fondas jau eilę 

metų skiria sumas iš susidariu
sių procentų lietuvių kultūri
niam ir švietimo reikalam. Šie
met skirstymui jau turima 
54.000 dol. Šiuos metus įskai
tant, Lietuvių Fondas jau bus 
išdalijęs 226,000 dol.

— Edmundas Radavičius, 
jausdamas pareigą prisidėti prie 
jaunimo peticijos akcijos, pa
kviestas įstojo jaunimo peticijos 
komisijom Sutiko būti surinktų 
peticijos parašų statistikos 
tvarkytoju. Jo telefonas 471-14 
18.

— B. Venskuvienė, Pasaulio 
Lietuvių Katalikių Or-įų Sąjun
gos (PLKOS) įgaliotinė tarptau
tiniam ryšiam, spalio 26 Tarp
tautinės Katalikių Moterų Or
ganizacijų Linijos tarybos po
sėdžiuose Chantilly, Prancūzi
joj, padarė platų pranešimą apie 
paskutiniuosius įvykius oku
puoto) Lietuvoj. Lapkričio 1-4 
B. Venskuvienė dalyvavo Euro
pos Katalikių Moterų or-jų va
dovių suvažiavime Heeze, Olan
dijoj. kūr taip pat kalbėjo apie 
dabartinę padėtį okupuotoj Lie
tuvoj ir apie Pasaulio Lietu
vių Katalikių Or-jų Sąjungos 
veiklą.

— Detroito ateitininkai sen
draugiai kaip dovaną užsakė “Ai
dų”. žurnalą jaunajai Detroito 
lietuvių žurnalistei Karolei Ve- 
selkaitei. “Aidų” arba “Darbi
ninko” prenumerata gali būti la
bai graži kalėdinė dox'ana drau
gam ir pažįstamiem..

— Dr. Romualdas Kriaučiū
nas, jaunimo kongreso studijinės 
anketos autorius, ruošiasi nag
rinėti anketos davinius kompiu
terių pagalba. Studija apie lie
tuvišką jaunimą kelių mėnesių 
bėgy bus baigta. Dr. Kriaučiū
nas artimai dirba su kitu psi
chologijos moksių daktaru Al
giu Norvilu, kuris vadovavo 
kongreso akademinės programos

Į Darbininko “kviečiame tal
kon” vėl atsiliepė eilė skaity
tojų: dr. E. J. Jansonas, Oster- 
ville, Mass., užsakė M. Sendai, 
Stroudsburg, Pa., K. Miklas — 
W. Bozai, abu iš Great Neck, 
N. Y., H. Dapšis, Carteret, N. 
J. — motinai Agotai iš. Scran
ton, Pa., M. Baronas — S. Va
latkai, abu iš Elizabeth, N. J. 
Patys užsisakė: J. Lagauskas, 
Brooklyn, N. Y., A. J. Vaitekū
nas, Cumberland, R. I., J. Mikai- 
lonienė, Yonkers, N. Y., A. Ba
talin, Hot Springs, Arkansas. 
Sveikinam naujus skaitytojus 
ir dėkojam užsakytojam. Apie 
Lengvatas naujiem skaityto
jam ir apie dovanom skiriamas 
prenumeratas žiūrėkit skelbimą 
“Kviečiame talkon” dešimtam 
puslapy.
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Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSKIENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attomey-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

SVARBU, KAS 
PARAŠYTA DOKUMENTE

Klausimas
Praeitų metų gruodžio mėnesį 

atėjo pas mus į namus parda-^. 
vėjas (salesman). Pasisakė atsto
vaująs vienai New Yorko firmai, 
padedančiai jauniem žmonėm, 
neturėjusiem progos lankyti ko
legijos, tęsti rpokslą prieinamo
mis sąlygomis. Sakė, kad toj 
bendrovėj dirba geriausi moky
tojai, kad jie tikrina ir prižiūri 
kiekvieno mokinio darbą, jam 
padeda individualiai, siunčia 
reikalingas knygas, ir už visą 
tą reikalą, esą, labai mažai te
reikia mokėti. Be to, sakė, kad 
jie mokestį išdėsto tokiomis ma
žomis sumomis, jog žmogus nė 
nepajunta, kaip lengvai išsimo
ka.

Mes turime 18 metų sūnų, 
nebaigusį aukštesniosios mo
kyklos ir dirbantį restorane. La
bai svarstėm tą pasiūlymą, nes 
pinigai vis dėlto nemaži. Par
davėjas sakė, kad, jei mes pasi
rašysim raštą ir duosim 25 do
lerius rankpinigių, tada, jei mum 
jų mokslas nepatiks, galėsim at
sisakyti ir gausim atgal savo 
įmokėtus pinigus. Tokiomis 
sąlygomis mes ir sutikom pasi
rašyti.

Pasirodo, kad vaikui tas jų 
mokslas visai nepatinka, kad jis 
negali suprasti, kas tose atsiun
čiamose knygose parašyta, ir, 
aplamai, jis sako, kad tai yra jam 
laiko gaišinimas. Dabar bendro
vė grasina teismo keliu išrei
kalauti iš mūsų visą sumą, nors 
knygų ir raštų mažai teatsiuntė. 
Jau aš noriai nustočiau 25 dole
rių, jeigu jie tik neieškotų iš 
manęs visų pinigų.

Ar yra man išeitis?
T. C., Springfield, Mass.

Atsakymas

Jei žmonės pasitartų su advo
katu, prieš pasirašydami viso
kias sutartis ir dokumentus, jie 
nepapultų į tokias bėdas. Tokios 
sutartys, kokią Tamsta mini, pa
prastai pasako, kad žodžiu pa
daryti pasižadėjimai neturi jo
kios reikšmės. Nesvarbu, ką 
Tamstai žadėjo pardavėjas; svar
bu, kas parašyta dokumente, kurį 
Tamsta pasirašei.

Tarp kitko, jei sūnus pasira
šė sutartį, o ne Tamsta, tada 
Tamsta neturėsi jokio vargo 
Massachusetts valstijoj Sutartis, 
pasirašyta nepilnamečio, t. y. 
jaunesnio, negu 21 metų am
žiaus asmens, visai negalioja, ir 
nepilnametis gali reikalauti 
rankpinigius jam grąžinti. Ta
čiau aš abejoju, kad pardavėjas 
būtų pasitenkinęs Tamstos sū
naus parašu. Manau, kad jis bus 
pareikalavęs, jog Tamsta pasira
šytum sutartį “už sūnų“.

Patarčiau nueiti pas vietinį 
advokatą ir su juo pasitarti. Daž
nai advokatui pasiseka padaryti 
su bendrove “kompromisą“, nes 
bendrovei paprastai rūpi jos var

das ir prestižas; jeigu ji pama
tys, kad Tamsta geruoju nesu
moki, greičiausiai į teismą ne
norės eiti. Žinoma,-jei bendro
vė nėra savo prestižu susirūpi
nusi, nes tokio neturi, tada Šis 
samprotavimas netaikytinas.

Reikia neužmiršti, kad sutar
ties pasirašymas yra kontraktas, 
pasižadėjimas, kurio tenka laiky
tis. Todėl patarimo reikia ieš
koti prieš pasirašant sutartį, o 

zne po to.
1

Darbininko skaitytojui N. J.
Patariu Tamstai tuoj pasitarti 

su vietiniu advokatu. Jei sunku 
angliškai susikalbėti, paprašyk 
kokį pažįstamą nueiti kartu ir 
Tamstai pagelbėti. Manau, kad 
Tamstos duktė Tamstą “apsta
to“. Jei namai buvo abiejų* 
(Tamstos ir žmonos vardu), kaip 
Tamsta sakai, — tada duktė jo
kių pretenzijų prie tų namų 
negali reikšti. Taip pat mirusios 
dukters draudimo pinigai (insu
rance proceeds), jei ta Tamstos 
duktė mirė nesudariusi testa
mento, priklauso Tamstai, o ne 
Tamstos kitai dukteriai. Žinoma,, 
jei “insurance policy” buvo į- 
rašytas sesers vardas, tada drau
dimo pinigai yra josios.

Negaliu tiksliai atsakyti į 
Tamstos klausimus, nemačius 
“insurance policy” ir namų nuo
savybės dokumentų. Vietinis ad
vokatas neturės sunkumų reikalą 
tuoj išaiškinti ir Tamstai patarti.

KAIP GALĖJOME 
PRALAIMĖTI BYLĄ?

Klausimas
1968 sausio mėnesį mane iš

tiko skaudi nelaimė. Eidama 
šaligatviu, ties banko namais 
pavirtau ant ledo ir sunkiai su
sižeidžiau koją ir nugarą. Bu
vau nuvežta į ligoninę, ku
rioj išgulėjau apie 10 dienų, 
o po to teko gydytis namie. 
Nedirbau iki kovo mėnesio ,ga- 
lo, o grįžusi darban, rijau aspi
rinus ir empirinus, nes nebuvo 
nė valandėlės be skausmo.

Kai tik buvo galima, vyras nu
vežė mane pas advokatą, kuris 
buvo mum rekomenduotas mū
sų pačių daktaro. Daktaras mum 
pasakė, kad tas advokatas tikrai 
sugebės laimėti bylą prieš ban
ką. Pats advokatas, kai pas jį 
nuvažiavom, nieko mum ne
žadėjo, tik pasakė, kad byla bū
sianti sunki ir jis nežinąs, ar iš 
viso ką laimėsim. Tačiau jis ap
siėmė bylą vesti, ir mes turė
jom jam duoti 100 dolerių rank
pinigių.

Po mėnesio advokatas mum 
patelefonavo ir pasakė, kad byla 
atrodanti geriau, nes jis suži
nojęs, kad banko sargai valė 
šaligatvį ties banko namais. 
Mum atrodė- labai keista, kad 
toks faktas būtų naudingas mū
sų bylai, bet sakėm —jis yra ad
vokatas. turbūt, žino, ką kalba.

Dar po kelių mėnesių jis 
mum paskambino ir pasakė, kad 
draudimo bendrovė ir bankas 

atsisako mum atlyginti už turė
tus nuostolius ir kad jis manąs 
juos paduoti teisman. Klausė, ar 
sutinkam. Sakom, jei manai, kad 
reikia taip daryti, tai daryk. 
Sako, tada vėl man atsiųskit 
keletą šimtų dolerių bylai vesti. 
Klausiam, ką tai reiškia keletą 
šimtų. Sako, du ar tris šimtus.

Visaip galvojom, tarėmės ir 
nutarėm: kad jau pradėjom, 
reikia ir užbaigti. Nusiuntėm 
advokatui du šimtus.

Praėjo keletas metų. Praeitą 
pavasarį atėjo eilė mūsų bylai. 
Vyras ir aš pati turėjom liudyti 
ir tokiu būdu turėjom atsitrauk
ti nuo savo darbų. Buvo pa
kviestas ir mūsų daktaras. Taigi 
prasidėjo teismas. Advokatai 
ginčijosi tarp savęs ir* teikė 
teismui visokius raštus. Mes ne
supratom, kas ten darosi, nes 
turėjo būti “jury” (prisie
kusiųjų) teismas, ir vis laukėm, 
kas čia bus. Galų gale susirin
ko “jury”, ir mūsų advokatas 
jiems papasakojo, kaip -mano 
susižeidimas įvyko ir kiek man 
teko iškentėti. Bo to banko ad
vokatai (jų buvo net trys) pri
ėjo prie teisėjo su mūsų advo
katu ir pradėjo jam šnibždėti.

Teismas buvo nutrauktas. Ki
tą dieną mum patelefonavo 
mūsų advokatas ir pranešė, kad 
mūsų byla jau pralaimėta ir kad, 
jei mes norim, galim apeliaciją 
paduoti į aukštesnį teismą, bet 
tai brangiai atsieisią, ir, be to, 
jis negalįs garantuoti, ar mes iš 
viso ką laimėsim.

Mes esam D.P. Lietuvoj bai
gėm mokslus. Manom, kad tas 
advokatas mus palaikė kvailiais, 
nes kalbam angliškai su akcen
tu. Mes tuoj jam pasakėm, kad 
daugiau pinigų jam neduosim ir 
kad gailimės iš viso pas jį ėję. 
Buvo nemalonių žodžių ir prie
kaištų ir iš jo pusės.

Praėjo beveik pusmetis. Da
bar mes galvojam ir svarstom, 
kaip visa tai galėjo atsitikti. 
Juk teismas buvo nebaigtas. 
Liudininkai neapklausinėti. 
Kaip mes galėjom bylą pralai
mėti? Gal čia- įvyko koks susi
tarimas, apie kurį mes nežino-
jom?

Jei galėtumėt mum išaiškinti' 
nesuprantamus įvykių*, būtume' 
labai dėkingi.

Ilgamečiai skaitytojai

Atsakymas
Tamstų advokatas ne be rei

kalo Tamstas įspėjo, kad Tams
tų byla yra labai sunki ir kad 
ją būtų sunku laimėti.

Daug žmonių mano, kad snin
gant namų savininkai turi prie
volę valyti šaligatvius (side
walks). Taip nėra. Šaligatviai 
nepriklauso namų savininkam, 
ir jie neprivalo jų valyti, jei nė
ra specialaus miesto patvarky
mo. Iš kitos pusės, jei namų 
savininkas nutaria valyti ir dar
bą atlieka taip, kad po to valy
mo šaligatvis yra prastesniam 
stovy, negu buvo prieš jį va
lant, gali atsirasti teisinės atsa
komybės.

Tamstų advokatas žinojo, kad 
jam tektų įrodyti: 1) jog Tams
tos susižeidimas įvyko dėl to, 
kad banko pasamdyti darbinin
kai “netikusiai” atliko savo dar
bą, ir 2)*jog Tamstos susižei
dimas buvo tiesioginė to “neti
kusio“ valymo pasekmė (proxi
mate cause of injury). Jei Tams
ta susižeidei dėl natūraliai susi
rinkusio sniego ir ledo, o ne dėl 
“netikusio” šaligatvio valymo, 
— Tamstų byla buvo pralai
mėta.

Matyti, kad iš Tamstos ad

vokato pradinės kalbos teisme 
(opening statement) pasidarė 
aišku, jpg buvusiomis aplin
kybėmis Tamsta susižeidei dėl 
sniego ir ledo, kurio, tur būt, 
buvo pilna ant visų šaligatvių, 
o ne dėl banko samdinių “tei
sinės” atsakomybės.

Tokiu atveju, bankui ar jo 
draudimo bendrovei prašant, 
teismas sutiko jiem duoti teisiš
kai vadinamą “directed ver
dict”. Tai reiškia, kad teismas 
buvo tos nuomonės, jog nebu
vo faktiško klausimo (issue of 
fact), kuris galėtų būti pateikia
mas “j u r y” (prisiekusiem) 
spręsti.

Manau, kad Tamstos teisingai 
pasielgėt, nutardami neapeliuo
ti. Tamstų aprašomomis ap
linkybėmis, manau, kad aukš
tesnis- teismas patvirtintų že
mesniojo teismo sprendimą.

-o-
Skaitytojui, Bridgeport, Conn.

Tamsta nesakai, ar skaitai Ke
leivį, ar Darbininką. Todėl at
sakau abiejuose laikraščiuose. .

Neklausyk savo draugų. Nie
ko panašaus nėra. Valstija (state) 
nepaims nei 50%, nei mažiau 
Tamstos paliekamo turto. Jei 
to turto būtų daug, tada reikė
tų valstijai mokėti tam tikrą su
mą paveldėjimo mokesčių. Jei 
Tamsta turi tik “biskį“ pinigų, 
kaip sakai, tada paveldėjęs sū
nus nieko nemokės valdžiai.

-o-
Skaitytojui, Newark, N.J.

Manau, kad atsakymas į 
Tamstos klausimą yra tei
giamas. Manyčiau, kad Tamstos
giminaitis turėtų kreiptis į Ve
terans Administration pa
grindinę būstinę Washington, 
D.C., ir suteikti kiek galima 
daugiau informacinio pobūdžio 
duomenų dėl savo gautos pen
sijos (savo numerį, kur ir 
kuriame kariuomenės dali
ny yra tarnavęs, datas, kada ga
vo pensiją, laiką, per kurį 
pensiją gavo, ir 1.1.). Įspėkit sa
vo giminaitį, kad atsakymą 
gaus, bet jo laukti reikės gana 
ilgai.

JOLANTA... «
rjMtkelta iš 2'psl.)

gahizuoto jaunimo minia rikiuo
tėm eilėm žygiavo pirmyn, skan
duodama: “Į miesto sodą, į 
miesto sodą”, “Romas žuvo už 
Lietuvos laisvę”. Jaunimas, per- 
žygiavęs Vilijampolės tiltą, pa
sidalino į dvi sroves: vieni pa
suko į Požėlos (buv. Lukšio) 
gatvę, kiti nužygiavo Valančiaus 
ir Vilniaus gatvėmis, vis skan
duodami suminėtus šūkius. 
Laisvės alėjoje abi jaunimo sro
vės susiliejo į bendrą jaunatviš
ką upę, eidami Milicijos rūmų 
kryptimi, Donelaičio - Laisvės 
alėjos gatvių kampe.

Pasirodžiusiam milizijos ka
rininkui duotas klausimas, kodėl 
sauvališkai pakeista laidotuvių 
valanda, ne vykdant susitarimo. 
Kitos dvi jaunimo delegacijos 
nuvyko į Kauno vykdomąjį ko
mitetą ir į Kauno kompartijos 
centrinį komitetą. Po to jaunimo 
gretos pasuko atgal miesto 
sodo kry ptimi, šaukdamos: “Me
lagiai, melagiai”, “Romas žuvo 
už Lietuvos laisvę“. Nuo buv. 
Įgulos bažnyčios iki Miesto sodo 
ir toliau Laisvės alėja buvo už
pildyta jaunimo ir jam prijau
čiančių.

Milicija bejėgė

Tūkstantinės minios niekas 
negalėjo sustabdyti. Unifor

Vieno apsilankymo metu Clevelande Vliko pirmininkas dr. 
K. Valiūnas kalbasi su Glevelando miesto viešųjų įmonių 
departamento direktorium R. . Kudukiu ir Tėvynės Garsų 
radijo valandėlės vedėju J. Stempužiu. Nuotr. V. Bacevičiaus

CLEVELAND, OHIO
Baltijos Aidų radijo programa, 

vienintelė jungtinė lietuvių-lat
vi ų^estų radijo programa, lap
kričio 6 prisiminė dešimties 
metų sukaktį. Tėvynės Garsų 
radijo vedėjo J. Stempužio ini
ciatyva, prisidėjus latviri bend
ruomenės atstovui Eriks levinš 
ir estų laisvės komiteto pirmi
ninkui Andreas Traks, 1962 
lapkričio 5 buvo transliuota pir

muotos milicijos, saugumiečių ir 
draugovininkų voros buvo bejė
gės savo grandinėm miniai at
laikyti. • Miesto sode. Romo Ka
lantos susideginimo vietoje, vy
ko studentų mitingas, kur saky
tos kalbos apie R. Kalantos žu
vimą už Lietuvos laisvę. Mili
cija. nors ir nebuvo gailestinga 
jaunimui bei praeiviam savo 
“bananais”, buvo persilpna su
valdyti įtūžusiai jaunatviškai sro
vei. Ji vargo ištisą naktį iš gegu
žės 18 į 19. Romo susideginimo 
vieta Miesto sode pasipuošė gė
lėmis ir vainikais.

Sekančios, t. y. gegužės 19 
d., vidurdienį vėl gatvės prisi
pildė jaunimo. Jaunuomenės su
sirinko apie 3000 ar daugiau. 
Lietuviškosios jaunuomenės 
gretose žygiav.i Latvijos ir Es
tijos jaunimo, studentijos atsto
vai. Milicijos pareigūnai ir drau
govininkai savo jėgom jau ne- 
bepasitikėjo. Apie 14 vai. Lais
vės alėjoje, prie Miesto sodo 
pasirodė taip pat “bananais” 
ginkluottos kareivių gretos. Su 
jaunimu jie kovojo ne tik “ba
nanais”, bet ir savo kariškų dir
žų sagtimis. Abi dienas ėjo 
“rankinės” kovos, tik vietoje 
durtuvų buvo “bananai” ir 
kumščiai. Kovingesni jaunuoliai 
buvo sulaikomi, kemšami į duo
ną ir mėsą vežiojančius dengtas 
mašinas* — sunkvežimius. Vie
ni buvo vežami į Milicijos rū
mų požemius, kiti net į Pra-

moji programa. Ji ir dabar 
pastoviai girdima pirmadieniais 
nuo 8 vai. vak. iki 9 vai. vak. 
per WXEN stotį.Baltijos Aidų 
lietuviškąjį skyrių redagavo ir 
pranešinėjo Jonas Daugėla, 
Aldona Balčiūnaitė-Zorskienė ir 
Raimundas Kudukis. Už įstei
gimą ir išlaikymą šios jungti
nės baltiečių radijo programos 
Juozas Stempužis pasaulinės 
latvių sąjungos buvo apdova-
notas sidabro medaliu Pro Pat- 
ria. ....... • . . ■ . . •

Raimundas Kudukis, miesto 
viešųjų įmonių departamento 
direktorius, gruodžio 3 bus pa
gerbtas Clevelando lietuvių. 
Ta proga Hofbrau Haus restora
ne rengiami iškilmingi pietūs, 
kuriuose dalyvaus burmistras 
Ralph Perk ir beveik visas jo ka
binetas. Clevelando lietuvių 
šimtmečio istorijoj pirmą kartą 
miesto administracijoj lietuvis 
turi tokį aukštą postą. Kvietimai 
į pagerbimo pietus gaunami 
pas pirm. K. Žiedonį ir kitus 
šių iškilmių rengimo komiteto 
narius. . (rž) 

vieniškių darbo stovyklą.
Kauno mieste apie vidurdienį 

buvo sulaikytas autobusų ir tro
leibusų judėjimas, kuris tik va
karop vėl pajudėjo.

Kiek per tas dvi kovų dienas 
buvo jaunimo sužeista ar su
areštuota, sunku spėti. Buvo 
pasklidusios kalbos, kad areš
tuotų skaičius siekiąs apie 500 
ar daugiau asmenų. Pažymėtina 
dar tai, kad areštuotųjų tarpan 
buvo patekę ir kai kurių val
džios pareigūnų sūnūs bei duk
ros, bet apie tai viešumoje 
“mirties tyla”. Dalis sulaikytų 
buvo paleisti, gi kiti — labiau
siai “nusikaltę“ buvo atiduoti 
teismui.

F S^ąL° rengiasi ! SVEČIUS
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Po Chicagos dangum
Pašto įstaiga perspėja, kad, ar

tėjant Kalėdų šventėm, ne
siųstame laiškuose pinigų. Ge
riausia siųsti pinigines per
laidas. Laiškus adresuoti tiks
liai. Nepamiršti “zip code” nu
merio.

Reikia saugotis visokių suk
čių, vagiančių čekius ir paskui 
juos iškeičiančių. Nuo jų yra 
nukentėjusių ir lietuvių.

Al. Kumskis po 45 metų tar
nybos Chicagos miesto parkų 
distrikte, lapkričio 30 išėjo į 

■4 pensiją. Lapkričio 27 jam buvo 
suruoštas pagerbimas. Jis mė- 

. go sportą, rašė į spaudą, buvo 
demokratų lygos pirmininku. 
Tarnyboj paskutiniu metu 
buvo sodų srities viršininku. Yra 
ir lietuviškų organizacijų na
rys.

Įvykiai ir žmonės, naujoji gen. 
St. Raštikio knyga, lapkričio 19 
Jaunimo centre buvo pristatyta 
visuomenei. Buvo ir paroda, ku
rią parengė Br. Kviklys. Prof. 
V. Vardys kalbėjo apie atsimi
nimų vertę.

Lietuvos vyčių 112 kuopa tel
kia lėšas, kad nupirktų Švč. 
P. M. Gimimo parapijos pra
džios mokyklai pianiną, nes da
bartinio jau beveik nebęgalima 
naudoti. Gruodžio 3 vyčiai turės 
bendrą komuniją, o gruodžio 
7 — Lietuvių dieną industri
jos muziejuj, kuriame kiekvie
nais ' metais vyksta kalėdiniai 
įvairių tautų pasirodymai. Vy
čių šokėjų grupė atliks kalėdi
nę programą. Gruodžio 16 Vy
čių salėj — Kalėdų parengimas. 
Vyčių salė dabar yra išgražin
ta, įvestas oro vėsinimas, paruo
šiami valgiai. Norintieji ją iš
sinuomoti prašomi skambinti 
776-2410.

Inž. A. Rudis, Lietuvių Radi
jo Forumo įsteigėjas, gydosi 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Jam ser
gant, radijo programą tvarko jo 
žmona Marija. Lapkričio 18 tu
rėjo įdomų pasikalbėjimą su 
Balfo centro valdyba. Ji yra iš
rinkta nauja Balfo c. v. pirmi
ninke.

suomenės veikėjo, motina mi
rė Lietuvoj. Lemonte, Orland 

rė Joakimas Auškalnis, daug 
pasidarbavęs lietuviškai spau
dai.

Šatrijos meno draugija lapkri
čio 18 Jaunimo centre surengė 
vakarą, skirtą rašytojui Antanui 
Vaičiulaičiui. Pats rašytojas skai
tė savo kūrybą. Dr. R. Šilbajo- 

laite, L. Rastenytė, L. Barauskas 
ir J. Kelečius inscenizavo Vai
čiulaičio kūrybą. Solistė Pr. Bič- 
kienė dainavo.

Dail. A. Baluko paroda užda
ryta lapkričio 19 Jaunimo cent
re, Čiurlionio galerijoj. Jisbuvoiš- 
statęs 60 savo darbų. Nors dai
lininkas dar jaunas, bet savo ta- 

laukti kūrybinės ateities.
Anglijos lietuvių klubas Chi

cagoj, su pirm. A. Laku prie- • 
šaky, gruodžio 2 Čiurlionio ga
lerijoj ruošia Anglijos lietu- 
vių menininkų parodą.

Lietuvos kariuomenė buvo 
prisiminta lapkričio 19 Balzeko 
muziejuj. Buvo pagerbti sava
noriai, skaityta paskaita, aplan
kytas karinis skyrius. Šio pa
rengimo moderatorius — kūrė
jas savanoris Konstantinas Pet
rauskas, neseniai atšventęs 70 
metų amžiaus sukaktį. Jis yra 
veiklus ir dalyvauja su savo 
kūryba mūsų spaudoj. Tenka dar 
pažymėti ir savanorio Breivės 

nijoj.

19 vyko puikus Lietuvos - ka
riuomenės minėjimas. Dalyvavo 
kūrėjai savanoriai, LVS Ramo
vė, šauliai su vėliavom. Buvo 
ir mirusiųjų prisiminimas, Kazei 

atliekant var- 
Eganei pianinu 
Balys Pakštas 

rageliu ir jo dukra Emilija 
kanklėmis atliko du korinius. K. 
Brazdžionytė ir V. Norbutaitė 
dainavo. Buvo rodomi paveiks
lai iš Lietuvos kariuomenės 
gyvenimo. Kalbėjo savanoris 
Tamulis.

gonais ir K.

Chicagos arkivyskupijos 
nato posėdis vyko lapkričio 
Mundelein seminarijos 
muose. Iš lietuvių dalyv 
kun. G. Kijauskas, S.J.., kun. A. 
Zakarauskas, kun. P. Paurazas 
ir kun. dr. J. Prunskis. Sena
tas priėmė komisijos nutarimą, 
jog iš bolševikų pavergtų kraš
tų pasitraukusiem kunigam 
pensijos būtų tvarkomos tokiais 
pat pagrindais, kaip ir vie
tiniam. Arkivyskupijos kardino
las paskyrė Marquette Parko 
švč. M. Gimimo parapijos kle
boną kun. A. Zakarauską ar
kivyskupijos patarėju. Tikimės, 
kad per jį bus greičiau išspręs
ta daugelis lietuviam rūpimų 
problemų.

šv. Vardo Draugija, vei
kianti Šv. M. Gimimo parapijoj, 
lapkričio 12 turėjo susirinkimą. 
Jį malda atidarė kun. A. Zaka
rauskas. Susirinko veik visi na
riai. Pirm. V. Petrošius prane
šė, kad sekr. J. Gleason sunkiai 
serga ir bus jam daroma širdies 
operacija. Kun. J. Kuzinskas

se-
8-9 
rū-

Kasirfinkas Petuška pranešė, 
kad gegužinė davė daugiau kaip 
3 tūkstančius dol. pelno, iš ku
rio 3 tūkstančiai paskirti parapi
jai. Kasoj yra 1641 dol. Ig. Sa
kalas pakvietė Draugiją išrinkti 

25-26 Jaunimo centre. Draugi
ja paskyrė 10 dol. auką ir atsto
vais išrinko Kulį ir Bičiūną. 
J. Skely pranešė apie rekolekci
jas. Gruodžio susirinkime bus 
renkama nauja valdyba. Sudary- 

monaičio, J. Skely, A. Kamins
ko, V. Urbos ir J. Bankio. J. Sln- 
bekas rodė filmą apie Jėzaus 
Širdies Draugijos veikimą.

Korp! Neo-Lithuania lapkri
čio 11 ir 12 minėjo savo 50 me
tų sukaktį. Iškilmės vyko Lie
tuvių Namuose. Tą sukaktį 
gražiai paminėjo mūsų spauda, 
radijas, ypač Rudžių forumas. 
Chicagos padalinio valdybon iš
rinkti: pirm. A. Mockaitis, vi- 
cepirm. A. Augaitis, sekr. A. 
Guobytė, ižd. P. Vėbra ir narė 
Z. Modestienė. Vienas iš dides
nių jų veikėjų yra Kasakaitis. 
Daug rašo Vyt. Kasniūnas; jo 
sūnūs irgi valdo plunksną ir yra

trumpų bangų

Amerikos'Balsas dabar iš Wa
shington© girdimas 11 vai. ryto, 
19

Kun. Kazimieras Baras 
Barauskas

Chicagoje lapkričio 5 d. 7:30 
v.r., laikydamas mišias Šv. Pet
ro ir Povilo parapijos bažny
čioje, mirė kun. Kazimieras Ba- 
ras-Barauskas, buvęs ilgametis 
Draugo dienraščio redaktorius, 
paskutiniu laiku redagavęs 
“Laivo“ žurnalą, Lietuvoje bu
vęs žymaus savaitraščio “Mūsų 
Laikraščio” redaktorius.

Palaidotas lapkričio 10. Lai
dotuvių mišios buvo Šv. Kry
žiaus bažnyčioje. Mišias aukojo 
vysk. V. Brizgys ir kunigai: V. 
Mykolaitis, J. Kardauskas, P. 
Patlaba, J. Prunskis. Pamokslą 
pasakė kun. V. Bagdanavičius, 
MIC.

Pamaldose dalyvavo ir vysk. 
Abramowicz, kuris pamoksle 
išreiškė kardinolo Cody užuo
jautą.

Velionis palaidotas šv- Kazi-

naujausios žinios, kurias girdi ir

ir dainininkų. Tai gražūs pasiro-

Skautai lapkričio II ir 19 pa
sirodė su nauju ansambliu,

žūs vaidintojų drabužiai, dainos, 
šokiai. Mažiem žiūrovam bu
vo suvaidinta “Pupos pasaka”, 
o “Karaliaus pasaką” pagal M. 
K. Čiurlionį parengė mokyt, 
š^relienė. Ansamblio vadovė 
—J. Bobelienė. Dalyvavo ir J. 
Puodžiūno baleto šokėjai. To
kius pastatymus turėtų pamatyti 
kiekvienas jaunas lietuviukas.

Pelkių Žiburėlis vėl girdimas 
ketvirtadieniais Margučio radijo 
programoje. Jame su muzika ir 
efektais perteikiami literatū
ros dalykai-, montažai, aptaria
mos knygos. Tai labai puiku. 
Bet yra ir trūkumų. Kartais čia 
girdimi tokie žodžiai, kurie 
dvelkia svetimybe ir lietuvių 
kalbos darkymu.

Bal. Brazdžionis

— Juozas Gaila, JAV LB c.v. 
vicepirmininkas, buvo atvykęs 
iš Philadelphijos į Chicagą ir

diumo pirm. Vytautu Kamantų ir 
sekr. Vaclovu Kleiza pasitarė 
į vai ri ai s be n d ruo menini ai s
reikalais. Pasiinformuota apie ta
rybos . nutarimų vykdymą, su
planuotus c. v. darbus ateinan
čiam pavasariui, kitos tarybos 
sesijos šaukimą ir JAV LB jau
nimo sekcijos organizuojamą 
darbą.

— Vasario 16 gimnazijoj Ka
lėdų atostogos prasidės gruodžio 
21 ir baigsis sausio 7. finansiškaikongresas buvo

Dail. Andriaus Baluko parodoje. I§ k. dail. J. Daug- 
vila, dail. V. Balukienė, dr. G. Batukas, dail. Dalia Rėk- 
lytė - Aleknavičienė, dail. Andrius Balukas.-Nuotr. Z. Degučio

M

Mirė žurnalistas kun. Kazimieras Baras
miero lietuvių kapinėse, 
pamaldas atlaikė vysk. V. 
gys.

Briz-

1904 
Ramy- 

Panevėžio ap-

-o-
Velionis buvo gimęs 

kovo 28 Žudžių kaime, 
galos valsčiuje 
skrityje. Kunigų įšventintas
1929 gegužės 25. Vikaru ir ka
pelionu ' buvo Užpaliuose. 
Anykščiuose, Pasvalyje, Biržuo
se. Visą laiką veikė su jaunimo 
organizacijomis.

biauti nuo seminarijos laikų. 
Jau būdamas kunigu, įsijungė į 

te, Panevėžio Balse,Mūsų Laik
raštyje, Ūkininke, Šaltinyje, 
Darbininke, Tiesos Kelvje, 

Kaune kata-
likiškos

to biuro vedėju. Greitai (1939) 
jis buvo Mūsų Laikraščio re
daktoriumi.

Redaktoriaus darbo ėmėsi vi
su uolumu, pritraukė daug 
bendradarbių, pagyvino jį ir iš- 

tiražą iš 37,660 pakėlė į 89,000.

Pasitraukė į Vakarus
Kai pirmą kartą atėjo bolše

vikai, jis turėjo greit pasitraukti, 
nes kitaip būtų buvęs suim
tas ir išvežtas j Sibirą. Per Pa
langą pasitraukė į Klaipėdą, iš 
ten į Berlyną. Ten jau teko pa
tirti ir kam nuotaikų, pergyventi 
bombardavimų.

Berlyne gavo vizą j Pietų < 
Ameriką. Ten ir iškeliavo. Iš 
ten jau 1941 persikėlė j Ame
riką. Čia įsijungė į Kat. Fede-

Jaunimo' kongreso rengėjų atstovai paskutiniam posėdy 
Chicagoj lapkričio 11. Pirmoj eilėj sėdi iš k.: S. Mikaliu- 
kas, dr. J. Kazickas, M. Lenkauskienė, R. Sakadolskis, St. 
Barzdukas, J. Šlajus.

JK KOMITETO
DARBĄ BAIGIANT
vių jaunimo kongreso komiteto 

nimo Centre, Chicagoje.

ninkas Stasys Barzdukas, II PL 

kas Juozas Kazickas,-PLB vice- 
pirm. jaunimo reikalam Juozas 
Gaila ir PLB centro valdybos

Dalyvavo ne tik Chicagos ir 
apylinkių komiteto nariai, bet ir 

manaitė, Augustinas Idzelis, An
tanas Kalvaitis, Joana Kuraitė ir 

nimą kongresu ir jaunimo 
gebėjimu jį organizuojant.

racijos organizuojamą Lietuvos 
laisvinimo vajų. Važinėjo su 
paskaitomis.

buvo pakviestas 1942. Ir čia 
sėkmingai dirbo visą laiką. Dar 
nesulaukęs 65 m., buvo pasi
traukęs į pensiją. Tuo metu re
dagavo marijonų leidžiamą 

žiaus parapijos klebonijoje, 
paskui rharijonų vienuolyne, 
prieš kokį mėnesį buvo išsikė
lęs į Šv. Petro ir Povilo pa

Atskirom knygom jis išleido: 
Krikščionybė Lietuvoje (1938), 
Bolševizmo siaubas Lietu
voje 11941), Tremtinio pergyve
nimai (1943). Prirašė daugybę 

temom.
Velionis buvo 68 metų.

Kun. Kazimieras Baras buvo 
visada judrus ir visada mielas, 
neišsenkamos energijos, su
manumo ir visada paslaugus 
padėti, painformuoti. Tai infor
macijai jis naudojosi spauda ir 
buvo uolus katalikiškos spaudos 
darbininkas, jos ugdytojas, tvir
tos ir sveikos Lietuvos staty
tojas, jos gynėjas* ir saugotojas. 
Spaudai jis skyrė Savo gyve
nimą, norėdamas padaryti tą 
gyvenimą ir gražesnį ir geresnį. 
Tai buvo šviesus ir geras žmo
gus, draugiškas ir bičiuliškas 
visiem. Toks jis ir pasiliks visų 
prisiminimuose. Ir dar daugiau 
— jo pavyzdys skatins ir kitus 
patrauks nuoširdžiam spaudos 
darbui.

drausmingas ir organizuotas. Ta 
pačia proga jis įteikė Romui 
Sakadolskiui, Sauliui Mikaliu- 

niškas dovanas.
Komitetas, atsidėkodamas St.

Barzdukui, dr. J. Kazickui ir 

džio raižinius su dedikacijos įra
šais. Komiteto nariam prezidiu
mas įteikė padėkos pažymėji
mus.

Komiteto pirm. Romas Saka
dolskis pateikė savo pastabas 
apie praėjusį kongresą. Jis są
moningai vengė vertinimo, nes, 
esą, tik ateityje, besiruošiant 
III PLJK. susidursi m su darbo 

kia vengti pagristos kritikos, ir 
patarė mokytis iš klaidų. Viena 
iš didžiausių I PLJK klaidų buvo 
nepalikimas jokios dokumenta
cijos. Iki šio mėnesio pabaigos 
planuojama surūšiuoti komisijų, 
pirmininkų pranešimus, pa
stabas ir rekomendacijas. Me
džiaga tikrai bus reikalinga III 
PLJK rengėjam.

Finansinės padėties prane-

Lietuviška eglutė 
Chicago]

Jau 31 metus Chicagos lietu
viai dalyvauja kalėdinėse pro
gramose ir eglučių* parodoje 
Mokslo ir Pramonės muziejuje, 
kuris yra vienas žymiausių pa- 

lankė per 4 mil. žmonių.
Per pastaruosius penke- 

no snieguolės — jų motinos ir 
dukros.

Šiemet eglutės papuošimui 
pagaminta per 400 šiaudinukų. 
Per gruodžio mėnesį žiūrovų 
pereina apie šimtas tūkstančių.

Lietuvių diena muziejuje 

karienė bus paruošta 6 v. v. ir

čių programa.
Mokslo ir Pramonės muzie

jus yra 57 Street ir South Lake 
Shore Drive, Chicago, Ill.

Lietuviška Kalėdų eglutė Chicagos pramonės muziejuje. 
Nuotraukoje eglutės puošėjos Lauryną Kentraitė. Karolina 
Kasarskytė ir Zuzana Radavičiūtė. Nuotr. Ideas. Inc.

‘Laiškų 
Lietuviams”. 
konkursas

šiais metais .“Laiškai Lietu
viams“ yra paskellję straipsnio 
konkursą tema: “Kaip tikėjimas 

gu kas nori, gali rašyti tik apie 
kuriij vieną šios temos dalį: 
apie tikėjimo praladimą arba

Straipsnis turi būti ne ilges
nis kaip 3000 žodžių. Už ge
riausius rašinius skiriamos trys 
premijos: I — 100 dol. (mece
natai — Vincas ir Ona Kuliešiai), 

■*-11 — 75 dol. (mecenatė — Al
dona Mažeikienė), III — 50* * • 
dol. ( mecenatė — Stefanija 
Rudokienė). Straipsnis turi būti 

, pasirašytas slapyvardžiu, bet ats- 

toriaus pavardė, adresas ir te
lefonas. Straipsnius redakcija 
turi gauti iki 1973 vasario 1. 
Konkursui atsiųsti straipsniai 
tampa redakcijos nuosatybe ir 
gali būti spausdinami “Laiš
kuose Lietuviams“.

ii kontrolierius iždininkas Sau- 

pristatytos revizijos komisijai. 
Patikrinus dokumentus, bus iš
leistas viešas, detalus aprašy
mas. Žinoma, kad pajamų buvo 
daugiau kaip 158,000 dol., o

1 14.000
dol. •

Buvo diskutuojami pokon- 
gresiniai leidiniai, kuriuos reda-

planuojamas

Padėkos dienos savaitgali.

greso nesklandumus, t. y. akade
minės programos trūkumus, stu
dijų dienų ilgumą, nakvynių ko
misijos sunkumus ir eilę kitų

Kalbėtasi ir jaunimo peticijos 
reikalais. Komisijos pirminin
kas Antanas Kizlauskas į para
šų rinkimo darbą įjungė šiuos 
asmenis: Romą Kasparą, inž.

Simanavičių, Regimantą

rytą

čiūtę ir Gediminą Damašių. Pe
ticijos klausimu diskusijos bu
vo tęsiamos sekmadienio 
Margučio patalpose. Veikla turi 
būti suaktyvinta. Visu lietuviu 

toli nuo užsibrėžto tikslo. Peti
cijų grąžinimo terminas nukeltas 
Į sausio 15. Jų įteikimas Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui numatytas Vasario 16 pro
ga. Pasisekimas priklausys nuo 
gero susiorganizacimo.

II PLJK atgarsiai spaudoje jau 
aptilo, bet komitetui, kuris į jo 

darbai dar vis lipa ant kulnų. 
Komiteto išsiorganizavimą nu
tarta nukelti vėlesniam laikui, 
nes jaunimo peticija, leidiniai ir 

narni talkos.
Emilija Pakštaitė
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IKI PASIMATYMO! IKI DĖSIMTME
Detroito juros šaulių Švyturio kuopos sukaktis

V. MINGĖLA
Detroitiečiai jūros šauliai 

gražiai paminėjo savo penkerių 
metų gyvavimo sukaktį. Švytu
rio jūros šaulių kuopa yra bene 
gausiausia ir stipriausia Šiau
rės Amerikos kuopų junginyje.

Šią švyturio kuopą 1967 sausio 
15 yra įsteigęs a. a. Itn. Jonas 
Petrulionis. Jam persikėlus į 
Chįcagą, kuopos pirmininku 
buvo išrinktas Juozas Televi- 
čius. Nuo 1969 sausio 12 kuo
pai pirmininkauja Itn. Mykolas 
Vitkus. Kuopa įsigijo vėliavą ir 
ją pašventino 1968 lapkričio 24.

Pirmininkaujant M. Vitkui, šis 
jūros šaulių dalinys iki 1972 
praaugo 150 narių skaičių ir ne
sustoja augęs. Pirmoji šaulė mo- 
teris šioj kuopoj yra Ada Tely- 
čėnienė. šiandien 4 moterys ir 
22 vyrai dėvi Šauliškas unifor-
mas. Tikimasi, kad 1973 m. uni
formuotų vytų bus apie 30! At
rodo, padaugės ir moterų.

Švyturio šaulių kuopa pirko 8 
akrus žemės steigti šaulių kai
mui, visai netoli lietuviškosios 
Dainavos. 4,000 dol. jau sumo
kėti. Kitąmet prasidės statybos, 
žemės lyginimas ir kiti darbai. 
Bus įrengta ir šaudykla.

Šioj kuopoj yra daug gyvo 
optimizmo ir šaulišlco veržlumo. 
Užtat ruošiama ir šauliškoji sto
vykla. O kuopos iždas irgi ne
tuščias: turima daugiau kaip 
3,000 dol.

— o —
Minėdami šios kuopos penke

rių metų sukaktį, rugsėjo 24 
Šv. Antano parapijos bažnyčioj 
šauliai dalyvavo su vėliavomis 
ir uniformomis. Po pamaldų 
Lietuvių Namų didžioji salė bu
vo jau pilnutėlė gyvai besišne
kučiuojančių ir linksmai nusitei- 
kusių svečių. Bet Švyturio kuo
pos uolaus ir drausmingo va
dovo Itrf. M. Vitkaus jų tarpe ne
buvo. Paaiškėjo, kad jo žmoną 
ištiko staigi nelaimė — kraujo 
išsilieji’fnas galvoj. Anelę Vitkie
nę išvežė į ligoninę;• kartu su’ 
ja išvyko ir jos vyras — Šios 
kuopos pirmininkas.

Programą vedė chicagiečių jū
ros šaulių gen. T. Daukanto 
kuopos vicepirmininkas My
kolas Maksvytis. Iš Chieagos 
buvo atvykusi visa šauliii dele
gacija.

Į garbės prezidiumą buvo pa
kviesti: Mykolas Maksvytis,
svfeėias iš. Toronto VI. Rūša, 
LB Detroito apyl. pirm. VI. Se
lenis, kun. K. Simaitis; LŠST 
c. v. moterų šaulių vadovė Gun
da Kodatienė, LŠST c. v. garbės 
teismo pirm. gen. Jonas Černius, 
LŠST c.v. pirm. Vincas Tamo
šiūnas, DLK Birutės draugijos 
Detroito skyriaus pirm. Kristina 
Daugvydienė, Ramovės Detoi- 
to skyriaus pirm. injr. Kazys 
Daugvydas, savanorių kūrėjų 
Detroito skyriaus pirm. kpt. Jur
gis Mitkus ir LŠST Chieagos jū
ros šaulių gen. T. Daukanto kuo
pos atstovas Martinkus.

Įnešus scenon vėliavas, minė
jimas pradėtas JAV himnu. In- 
vokaciją skaitė Šv. Antano lie

New Yorko vyr. skaičių židinys Vilija, surengęs Inos Nenortienės parodą Kultūros 
Židinyje spalio 28-29. Sėdi iš k. Rimutė Česnavičienė, Irena Alksninicnė — pirm., 
viešnia Ina Nenortienė, Danutė Birutienė, Birutė Kidolienė, Il-jc eilėje Aldona Žu- 
kienė, Giedrė Budreckienė, Gražina Šimukonienė, Alvitą Karmazinienė. Giedrė Kul- 
pienė, Irena Garunkštienė, Ina Jasaitienė, Aldona Jonynienė. Nuotr. L. Tamošaičio

tuvių parapijos klebonas kun. 
Kazimieras Simaitis. Pagerbti 
žuvusieji dėl tėvynės. Gyvieji 
Lietuvos kūrėjai savanoriai bu
vo pagerbti atskirai, kiekvienam 
prisegant po gėlę.

Ltn. Stasys Malinauskas, švy
turio kuopos vicepirmininkas, 
skaitė turiningą paskaitą. Jo lė
tas skaitymo tempas, aiškiai ta
riamas kiekvienas žodis klausy
tojus veikė teigiamai. Tik, at
rodo, buvo galima apsieiti be 
platokų nepriklausomybės ko
vų apžvalgų. Būtų užtekę švytu
rio kuopos penkerių metų veik
los iškėlimo. Juk nemaža per 
tuos penkerius metus atlikta, ne
maža pastangų, ryžto ir pasiau
kojimo parodyta.

Gauta sveikinimų raštu.

— o —
Meninę programą vedė stu

dentė Asta Banionytė.
Savo poezijos skaitė Detroi

tu! gerai pažįstamas aktorius Ma
rius Sajus. Jis sukūrė proginį 
eilėraštį Švyturio penkmečiui. 
Šaulių Sąjungos centro valdy
bos motėm šaulių vadovė Gun
da Kodatienė meistriškai per
skaitė savo eilėraštį “Nepriklau
somai Lietuvai”.

iŠ Toronto atvykę solistas Vac
lovas Verikaitis ir jo akompania
torius Jonas Govėda Detroitu! 
davė labai daug. Publika jiem 
nepagailėjo triukšmą keliančių 
katučių. Užtat ir sol. V. Verikai
tis buvo gana dosnus: vietoj nu
matytų devynių dainų padainavo 
iš viso dvylika!

Koncertas baigtas Lietuvos 
himnu.

Asta Banionytė buvo pavyz
dinga programos vedėja. Abiem 
Toronto menininkam ji prisegė 
po puikią gėlę.

Sol. V. Verikaičiui vedant, į 
dainavimą buvo įjungta visa salėj 
sėdinti publika. Sudainuota 
“Lietuva brangi”.

I -

— o’—~
Šeimininkai svečius pakvietė 

į gretimą milžinišką salę. Stalai 
lūžo nuo visokių' skanumynų. 
Linksmą pietų programą vedė 
kuklus, bet labai savo vietoj inž. 
Alf. Šukys. i

Gražius sveikinimo žodžius ta
rė: Marijonas Šnapštys, Ig. Baub
lys, Vladas Selenis, Mykolas 
Maksvytis, Vladas Rūša, Gunda 
Kodatienė, Jonas Černius, Kris
tina Daugvydienė, Jurgis Mit
kus, Vi. Navickas, V. Kulbokie- 
nė, Step. Lungys.

Sol. V. Verikaitis nuotaikingą 
svečių salę pakvietė padainuoti, 
nedaug — tik “Ilgiausių metų”. 
Linksmai nusiteikęs “choras” 
dainavo tikrai gražiai ir gar
siai, lyg versdamas kilti šios 
didžiulės salės lubas.

*■ — o —
Šiai šventei paminėti buvo su

kviesti vietos spaudos atstovai: 
Vladas Mingėla, Alfonsas Žie
das, Antanas Sukauskas, Stefa 
Kaunelienė ir Antanas Grinius.

Ę)etroite, Lietuvių Namuose, Jūros Švyturio kuopos šauliai minėjo savo veik- 
'los 5-lį. Garbės prezidiumas: iš kairės ■— Baltijos Jūros šaulių kuopos pirm. Toronte Vla
das Rūša, LB Detroito apylinkės pirm., žurnalistas Vladas Selenis, Šaulių Sąjungos mo
terų vadovė Kunigunda Kodatienė, gener. Jonas Černius, S-gos pirm. Vincas Tamošiū
nas, birutiečių Detroite pirm. Kristina Daugvydienė, Detroite ramovėnų pirm. maj. 
Kazys Daugvydas ir Savanorių-Kūrėjų Detroite pirm, kap: Jurgis Mitkus. Nuotrauka 

>-K. Sragausko . .

GAL IR DAR MIEGOSIM?
Sena lietuvių patarlė sako: 

“Ne tada šunį Šerk, kada vil
kas kieme”. Arba: “Ne tada 
kviesk gaisrininkus, kada na
mas sudegė“.

Šias mintis verčia kelti pra
ėjęs Lietuvių Romos Katalikų 
Susivienijimo Amerikoj 65-tasis 
seimas Chicagoj. pasigirdus jo 
atgarsiam lietuvių spaudoj. Pa
tarlėj minimas namas yra mūsų 
visų narių Susivienijimas, o ne 
vien tik direktorių tarybos nuo
savybė.

Seimo aprašymai, gana skirtin
gai vaizduoją seimo eigą bei jo 
išvadas, aiškiai rodo, kad Susi
vienijime kažkas negerai. Jeigu 
taip jau yra, tai daugeliui narių 
kyla nemažas susirūpinimas ir 
noras užbėgti už akių dides- 
niem nesklandumam. Tai rodo, 
kad daugelis narių yra gyvai 
susidomėję Susivienijimu. Jie 
visomis išgalėmis nori-imtis ge
sinti “gaisrą”, kol neapimtas 
visas namas. Todėl negali būti 
nutylimas kad ir lietuvių kalbos, 
stipriausio šulo lietuvybei išlai
kyti, pažeidimas seimo eigoj.

Mūsų visų pareiga.t-— ateiti 
su praktiškais pasiūlymais irU 
darbu, kad šis garbingas, dau-s. 
geliui skausmo ašarą nušluostęs 
Susivienijimas nemirtų. Jis turi 
ir likti garbingas bei patrauklus 
ir tarnauti visiem geros valios, 
lietuviam, be jokių išimčių.

Štai esam išvakarėse rinkimų 
į kuopti valdybas, kurios tvarkys 
mūsų visų reikalus. Aktyviai . 
dalyvaukim ir išgirskim savo 
kuopos seimo delegatų praneši
mus. Rinkim į valdybas tuos lie
tuvius, kurie sielojasi Susivieni
jimo gerove. Būkim kaip tos 
darbščios bitelės. Neleiskim 
veistis tranam, kurie maitinasi 
bitelių triūsu.

Šia proga, kaip narys seimui 
rengti komiteto, kuris apima ir 
Chieagos apskrities valdybą, 
reiškiu protestą prieš anonimi
nius laiškus bei tokius straips-

Pasibaigus šiam įspūdingam 
ir prasmingam jūros šaulių penk
mečio minėjimui, buvo girdima: 
“Sudiev!” “Iki pasimatymo!” 
“Iki dešimtmečio!”.

Gyvuokite, šauliai!

30 Draugo “Mūsų socialinės - 
fraternalinės apžvalgos” skyriuj, 
antrašte “Katalikų Susivieni-

Biją dienos šviesos autoriai

kius, kaip piktžoles, kad neuž
krėstų viso darnaus darželio.

WATERBURY, CONN
Lietuvių Fondo vajus

Lietuvių Fondo milijono do
lerių sutelkimo vajus rieda pir
myn. Waterburiui skirta 15,000 
dol. nemaža kvota. Neabejo
jama, kad ji bus išpildyta.

Pirmasis Lietuvių Fondo na
rys Waterbury bei jo įgalioti
nis Jonas Brazauskas be di
delių reklamų LF ratus nuo pat 
jo įkūrimo stumia pirmyn. Nuo
latiniais kontaktais su atskirais 
asmenimis organizacijų susi
rinkimuose, parengimuose, ves
tuvėse, vardinėse ar laidotuvė
se — vis primena kilnią LF 
idėją. Jo pastangij dėka Water-

tuvių Fondui daugiau 
13,000 dol.

Šiais metais LF mini 
veiklos dešimtmetį. Waterbury 
šiai sukakčiai paminėti gruo-

kaip

piet Šv. Juozapo parapijos salėj 
rengiamas koncertas — vaka
rienė. Kviečiami atsilankyti visi

nariai 

įsijungė į LF narius, įmokėdami 
ne mažiau kaip 100 dol. (su

įnešta daugiau kaip 100 dol. — 

čiai, V. N. Raubai, J. Paliulis, 
L. Kuzmickas (200), J. Šmulkš
tys, K. Morkūnas (150), M. E. 
Kleinaičiai, P. M. Gureckai 
(130). J. Skruzdys, J. Čiplys. 
A.M. Pesiai, A. K. Čampės, J. 
Montvidas, E. Bazėnas, K.T. Se- 
liokai (200), K. Sapetka, V. Skla
daitis, V.G. Valiuliai, J.E. Sli-

Končiai, C. Slavus, D. Venclaus- 
kaitė. M. Nagurskis, E. Radaus
kas, A. Aleksis, V. J. Puodžiu- 
kaičiai, P. Jokubauskas (200), 
J. O. Pagareckai, V.V. Petruš
kevičiai, P. M. M a nūnai. Juozas 
Muraška (1000.10), A. Končius.

pinskas, dr. K. ir V. Vileišiai. 
A.O. Keniausiai, A. E. Ere- 
minai, V. Krasauskas, J.A. Kas- 

kienė, J. Valkauskas, M.O. Ton
kūnas, J. Skladaitis, J. Toleikis,

Atmintiniai įnašai: J. Budzi- 
nauskas, E. Valūnas, kun. A. 
Šmulkštys, P. Končius, V. Šid
lauskas, J. Kazlauskas, M. A.

nė, V. Valiulis, A. Matonis." 
prof. J. Tonkūnas, S. Venclaus- 
kienė (335), V. Jasaitis, B.A. 
Mauručiai, Baltrušaitienė (116), 
A. Baltrušaitis, M.R. Sadauskai 
(250), S. Bajorinas (110), J. Tyš
ka (255), J. Šlapkūnas (110), A. 
Stankevičius, A.B. Grušaičiai 

jimo “Mūsų socialinės - fratema- 
linės apžvalgos“ skyrius turėtų 
imti pavyzdį iš Lietuvos vyčių, 
ateitininkų, skautų, nes jie turi 
savo skyrių redaktorius, nurodo 
jų pavardes, adresus, net telefo
ną; tai reiškia atsakomybę prieš 
skaitytojus. Gi Susivienijimo 

pu to kolektyvo nariai šią ap
žvalgą pamato, kai ji jau at
spausdinta.

Stasys Juras

Lietuvių Bendruomenė Water
bury (2000), Lietuvių Moterų 
Klubas Waterbury (1000), Lie
tuvių Fronto Bičiuliai (100).

irimą, kad jame dar trūksta pa
vardžių daug gerų lietuvių, gy
venančių Waterbury ir apylin

vilties, kad iki kvotos užbaigi
mo šis sąrašas bus-papildytas ei
le naujų pavardžių. (mk)

BALTIMORĖS ŽINIOS
Padėkos dieną Šv. Alfonso 

bažnyčioj įvyko iškilmingos 
pamaldos 10 vai. rvto. Mišias

L. Mendelis. Giedojo Šv. Al
fonso mokyklos vaikučiai.

Drabužių metinė rinkliava jau 
prasidėjo. Atliekamus, bet dar 
naudotinus, drabužius sunešti 
į Šv. Alfonso kleboniją. Jie bus 
išdalinti vargšams.

Daina, Baltimorės vyru cho
ras, uoliai repetuoja kiekvieną 
savaitę. Mokomasi naujų dai
nų būsimam koncertui. Choras 
adventines giesmes giedos Šv.

sekmadįenį, per lietuviškas pa
maldas 8:30 vai. ryto. Choro 
vadovė Lilė Baker-Bakerskienė 
po sunkios operacijos vėl grįžo 
prie choro vadovavimo.

Kalėdinė programa, kurią pa
ruošia Šv. Alfonso mokyklos 

madienį, 3 vai. popiet mokyk
los salėj. Vaikučiai uoliai ruo- 

kurioj

legio- 
ruošia

šiasi šiai programai, 
visi kviečiami dalyvauti.

Lietuvių Posto 154 
nieriai ir jų padėjėjos 
kalėdinę programą, kuri bus 
gruodžio 17, sekmadienį, 2 vai. 
popiet Lietuvių Svetainėj. Bus 
ir valgių bei gėrimų. Kalėdų 
senelis apdovanos vaikučius.

fonso parapijos salėj surengė 
bingo žaidimus, kurių pelnas 
skiriamas pirkti dovanom. Jas 
sodalietės įteiks lietuviam sene
liam, esantiem įvairiose prie
glaudose, prieš Kalėdas.

šv. Alfonso suaugusių klubas, 

pobūvius, lapkričio 18 surengė 
austrių puotą Šv. Alfonso para
pijos salėj, šokiam grojo or
kestras.

Raupsuotiem palengvinti 
sunkų gyvenimą daromas lab
daringas vajus Šv. Alfonso para
pijoj per adventą. Prie vajaus 
prisideda ne tik parapiečiai, bet 
ir novenos maldininkai bei kitų 
tikėjimų žmonės. Tikimasi ir 
šiais metais, kaip ir pernai, su
rinkti 25,000 dol.

KAS ATSITIKO?
(atkelta iš 3 p si.)

rinkti atstovai sykį į metus Va
sario 16 proga primindavo Lie
tuvos vardą, būdavom tuo pa
tenkinti. O jei kuris senatorius, 
kongresmanas ar koks dides
nis laikraštis paminėdavo Lietu
vos ar lietuvio vardą, mes de
šimteriopai juos aprašydavom ir 
padėkos laiškus siuntėm. Ateity 
vien tokiais trupiniais neturė
tumėm pasitenkinti.

Esame JAV piliečiai. Ne tik 
visas piliečių pareigas atliekam, 
bet taip pat turim ir visas pi
liečių teises. Laikas būtų vietoj 
nuolankių prašymų statyti stip
rius ir motyvuotus reikala
vimus. Kaip ir kiti piliečiai mes 
taip pat prisidedam prie išrin
kimo ir atskirų valstybių ir kraš
to kongreso atstovų. Tad šie as
menys turi atstovauti taip pat ir 
mūsų interesam. Apie tai turim 
jiem nuolat priminti savo laiš
kais, o kai susitinkam, gyvu žo
džiu. Tokiomis progomis pir
mas klausimas turėtų būti: 
“What have you done for us 
lately?” Ką gero esi mum pada
ręs, o ne ką pasakei, paminė
jai ar pažadėjai.

Etninės grupės perilgai buvo 
, užmirštos. Čia paminėti įvykiai 
rodo, kad su jomis vis dar nori
ma elgtisj<aip su mažais vaikais 
ar kvailiais, kuriuos galima pra
džiuginti, nuraminti ir į savo 
pusę patraukti vien gražiais pa
žadais, visai neplanuojant tų pa
žadų vykdyti.

Etninių grupių reikalus taip 
pat turėtume nuolat kelti krašto 
spaudoj ir kitomis susižinojimo 
priemonėmis.

Tuoj pat tūkstančiai laiškų 
turėtų plaukti šiuo adresu — 
The President, White House, 
Washington, D.C. Juose turime 
spausti, kad etninėm grupėm 
duoti pažadai būtų vykdomi. 
Jei mes neparodysime solidaru
mo ir aktyvumo Šiuo palygin
ti mažu vidaus reikalu, ar gali
me svajoti apie kokią nors įtaką 
JAV užsienio politikos krypčiai?

Čia mum tarsi egzaminas, ku
rio vienoki ar kitoki rezultatai 
parodys ar tik gražiai pakalbėti 
mokam, ar esame subrendę 
jau ir vieningai dirbti — dėl sa
vo tautinių ir kultūrinių teisių 
čia ir laisvės savo Tėvų Že
mei. (p.g.)

Juozas G. Gudinskas

— Juozas G. Gudinskas, 21 
m. amžiaus, gyv. Hamilton, 
Ont., Kanadoj, 1968 biržely bai
gęs Šv. Antano gimnaziją Ken- 
nebunkporte, Maine, gavo sti
pendiją • Wisconsin State Uni
versity Eau Claire Wisconsin 
ketverte m metam. Šiemet tame 
universitete baigė meną 
(Bachelor of Fine Arts) cum 
Įaudė pažymiu. Gavęs dalinę 
stipendiją, toliau studijas tęs 
siekdamas magistro laipsnio 
Washingtono universitete St. 
Louis, Missouri.

Juozas Weinsengoff, pirmos 
kartos lietuvis po ilgos ir sun
kios ligos mirė lapkričio 14. 
Velionis buvo susipratęs lie
tuvis ir uolus parapietis bei Šv. 
Vardo draugijos narys. Gedulin
gos mišios už jo sielą aukotos 
lapkričio 16 Šv. Juozapo vie
nuolyno bažnyčioj. Palaidotas 
New Cathedral kapinėse. Nu
liūdime liko žmona Julė, dukros 
Julė, Marytė, Filomena, Adelė, 
sūnūs Robertas ir Povilas bei 
eilė anūkų. Jonas Obelinis

4
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M I N T Y S

Apie Židinio statytojus ir Bingo
Kultūros Židinio pamatam iš 

žemės bedygstant, kilo mintis: 
iš kur gauta tiek drąsos šiam 
dideliam pasiryžimui pagaliau į- 
vykdyti? Vien tik idėjos ir ge
rų norų juk neužteko. Be abejo, 
buvo praleista daug nemiegotų 
naktų, pravaikščiota ir pravaži- 
nėta daug mylių, pravarstyta 
daugybė svetingų ir nesvetingų 
durų ir išspręsta šimtai proble
mų.

šių problemų priešaky jau nuo 
pat pradžių stovėjo jautrus klau
simas: kaip surasti pastovių pa
jamų šaltinį kuris padėtų Ži
dinį ne tik pastatyti, bet -ir iš
laikyti? Iš tėvų pranciškonų iž
do, palikimų ir visuomenės aukų 
buvo galima tikėtis geros pra
džios, bet gera pradžia, kaip sa
koma, yra tik pusė darbo. Sta
tybai įvykdyti ir toliau pastatam 
išlaikyti reikėjo būtinai surasti 
realesnį pajamų būdą. Iš aukų 
vajaus, kaip rezultatai vėliau ir 
parodė, nebuvo galima tikėtis 
daug pagalbos. Didžiuma New 
Yorko ir apylinkės lietuvių vi- 
suomenės į Židinio idėją žiūrėjo 
skeptiškai ir laikėsi rezervuotai. 
Iš dalies dėl to pastatų planai _ dirba
ir užsimojimai turėjo būti su
mažinti, bet Židinio statybos ne
buvo atsisakyta.

Į pagalbą atėjo iš Toronto pa
skirtas Tėvas Paulius Baltakis, 
OFM. J am buvo pavesta suor
ganizuoti vadinamus “bingo" 
žaidimus, kurie jau seniai dau
gelio labdaringų draugijų arba 
parapijų buvo sėkmingai nau
dojami. Šitiem žaidimam buvo 
išrūpintas N. Y. valstijos leidi
mas, legalizuotas narių sąrašas, 
surasta tinkama vietovė, ir taip 
prasidėjo pirmieji naujojo paja
mų telkimo žingsniai. Žinoma, ir 
į šias pastangas netrūko ir da
bar netrūksta skeptiškai žiūrin
čių. Pažiūrėkim todėl į tų pa
stangų rezultatus.

Pirmoji bingo grupė, žaidimus 
pradėjusi 1970 vasario mėnesį, 
iki šiol Kultūros Židinio staty
bai uždirbo virš 120,000 dole
rių gryno pelno! Antroji grupė, 
darbą pradėjusi tiktai šių metų 
kovo 4, per 8 nėnesius jau su
kėlė su viršum 20,000 dolerių!

Šie rezultatai ir buvo vienas iš 
didžiausių drąsos šaltinių Ži
dinio statybos pasiryžimui įvyk
dyti.

■ ------- o-------

Gal būt, dėl to jau pats laikas 
pristatyti visuomenei tuos nenu
ilstančius bingo darbuotojus, ku
rių dėka Kultūros Židinys šian
dien jau pradeda virsti tikreny
be. Šių žodžių rašytojui buvo 
leista susipažinti su abiejų bingo 
grupių istorija, asmenybėmis ir 
veikla. Tegu atleidžia tie, kurie 
gal bus užmiršti ar nepaminė
ti. Esu tikras, kad žmonės, ku
rie dirba ne dėl garbės, bet dėl 
artimo meilės, neužsigaus, jeigu 
jų pavardės per klaidą bus pra
leistos.

Ketvirtadienio popiečių bend
radarbiai. Iš k. sėdi: p. Švit- 
rienė, J. Norvilienė, A. Šilbajo
ris, A. Krulikienė, V. Galinienė,
L. Mark, G. Urban, I-je eilėje 
stovi: S. Prapuolenis, V. Stepo
nis, D. Šilbajorienė, L. Vainie
nė, D. Mikulskytė, G. Mika
lauskas, K. Krivickienė, A. Bru- 
čas, O. Dzetaveckaitė, D. La 
Roma, A. Mičiulis, M. Žukaus-

Kaip buvo minėta, bingo žai
dimų idėjos pirmūnas buvo pats 
Židinio statybos reikalų vedėjas 
Tėvas Paulius, O.F.M., kuris 
savo švelniai reikalaujančiu 
būdu pajėgė suburti, įtikinti ir 
išjudinti būrelį žmonių, būtinų 
žaidimų organizavimo pradžiai.

Didžiausia Tėvo Pauliaus 
pagelbininkė ir entuziastiška or
ganizatorė buvo Eleonora Urbe- 
lienė. Su bingo žaidimais iš 
anksčiau susipažinusi, ji buvo 
pilna idėjų, praktiškų patarimų ir 
pažinčių, per kurias buvo iš
rūpinta žaidimų salė, esanti Hill
side Ave., prie Jamaica^Ave., 
Myrtle Ave. ir 117 St. sankry
žos. Tenai ir iki šiol darbuojasi, 
abi bingo grupės.

Pirmoji grupė Operuoja tėvų 
pranciškonų vardu. Organi
zatorių ir talkininkų komitetui, 
be p. Urbelienės, priklausė: An
tanas Reventas (pirm.), A. Ra- 
dzivanienė (sekr.) ir nariai: Va
cys Steponis, Danutė Birutienė, 
Birutė Labutienė ir Danutė Šil- 
bajorienė. Šio komiteto sudėtis 
oficialiai jau yra pakeista, ir šiuo 
metu Šilbajorienė ir Steponis 

antrosios grupės eilėse.
Nuo pirmųjų dienų iki šiandien, 
kiekvieną penktadienm popietę 
beveik be pertraukos^ir be po
ilsio žaidimus praveda šie dar
buotojai: .

R. Alinskienė, S. Barakauskie
nė, D. Birutienė, J. Birutienė, 
S. Bobelienė, E. Bublaitienė, M. 
Fiore, R. Gudaitienė, P. Iva- 
šauskienė,]. Kregždienė, G. Kul- 
pienė, B. Labutienė, M. Macie
nė. A. Minsavičienė, Tėvas Pi
jus^ O.F.M., A. Radzivanienė, 
A. Reventas, E. Rupeikienė, A. 
Strimaitienė, R. Strazdienė, E. 
Urbelienė ir kt. Šių ir kitų daž
nai arba rečiau pagal išgales pri
sidedančių žmonių pasiauko
jimas, pastangos ir sunkus dar
bas šiandien įgalina Židinio idė
ją realizuoti ir įvykdyti lietuvio 
svajonę turėti New Yorke savus 
namus.

— o —
Pirmi dveji šios grupės darbo 

metai buvo labai sėkmingi, o tuo 
tarpu aukų rinkimo vajus ne
pateisino į jį sudėtų vilčių. Rei
kėjo todėl dairytis, kaip šią bin- 
go veiklą praplėsti. Pakviestas, 
į pagalbą atėjo Lietuvių Atletų 
Klubas. Paremti Kultūros Židi
nio statybai buvo išgautas L. 
A. Klubo vardu leidimas. Organi
zacinį komitetą sudarė: S. Pra
puolenis, V. Steponis, J. Rauba, 
S. Remėza, A. Šilbajoris (visi 
L.A.K. valdybos nariai), be to, 
J. Vytuvienė, F. Ignaitienė ir 
A. Mičiulis. Žaidimai prasidėjo 
šių metų kovo mėnesį, neper- 
puikiausiam Flatbush - Brook- 
lyno rajone. Po trijų mėnesių 
ir ši grupė persikėlė į Richmond 
Hill - Hillside Ave. salę ir ten 
žaidimus vykdo kiekvieną ket-

kienė. Il-je eilėje: A. Razgaitis, 
R. Navickaitė, J. Vainius, R. 
Rauba, R. Krulikas, B. Tutinai- 
tė, K. Vainius ir V. Mikalaus
kas.

t

Trūksta: J. Vytuvienės, F. 
Ignaitienės, I. Dičpinigaitienės, 
J. Gerdvilienės, I. Kump, R. 
Ceiliūtės, P. Ąžuolienės, V. Gal-

penktadienio popiečių dalyviai. 
Iš k. sėdi: R. Kondratienė, S. 
Barakauskienė, E. Urbelienė, M. 
Mačienė, E. Rupeikienė, A. 
Reventas, R. Strazdienė, D. Bi
rutienė, stovi: S. Bobelienė, 
E. Vainienė, M. Fiore, G. Kul- 
pienė, A. Radzivanienė, P. Iva-

DARBININKUI
Po 10 dol.: E. Lubus, R. Če- 

pelavičius, V. Račiūnas, Chica
go, Ill.

Po 8 dol.: J. Bradūnas, Bal
timore, Md., dr. S. Kerpė, Fo
rest Hills, N.Y.

virtadienio vakarą. Nuolatiniai 
šios grupės darbuotojai yra šie:

A. BruČas, R. Ceiliūtė, I. Dič- 
pinigaitienė, O. Dzetaveckaitė, 
V. Galinienė, J. Gerdvilienė, F. 
Ignaitienė, K. Krivickienė, A. 
Krulikienė, R. Krulikas, D. La 
Roma, L. Mark, A. Mičiulis, G. 
Mikalauskas, V. Mikalauskas, D. 
Mikulskytė, S. Prapuolenis, A. 
Šilbajoris, D. Šilbajorienė, V. 
Steponis, Švitrienė, G. Urban, 
J. Vytuvienė ir kiti. Retkarčiais 
ateina padėti ir kai kurie L.A.K. 
futbolo komandos nariai.

Visos šių abiejų grupių perso
nalo pastangos yra tiesiog nuo
stabios! Šie žmonės paaukoja 
laisvalaikį, palieka namų ruošos 
darbus, atideda į šalį privačius 
malonumus, nutraukia darbo va
landas ir atskuba po ilgos dar
bo dienos atlikti savo pareigą. 
Jų auka yra neįkainojamą, o jų 
darbo rezultatai kalba patys už 
save.

Pasiaukojimas, energija ir 
giedri lietuviška nuotaika yra tik
rieji Židinio statytojai. Ne ai
manos, ne priekaištai, ne skun
dai ir ne abejinga kritika pa
statys Kultūros Židinį. Darbas, 
auka ir krikščioniška pagelba 
bus Židinio pamatai, sienos ir 
lubos.

Į šią statybą kviečiami visi 
— visiem yra vietos, o darbo yra 
ir bus begalės. Valentinas

buogytės, p. Kisonaitės, S. Liau- 
kutės, O. Raubienės, J. Raubos, 
S. Remėzos, Staknio, P. Ąžuo
lo. D. Averkos, A". Vakselio, 
A. Kregždžio, Tėv. Juozapo, 
OFM, K. Budrecko, S. Saba
liausko, G. Bagdžiūno, K. Be- 
leckio, S. Žadvydo, P. Vainiaus, 
L. Kreico, G. Klivečkos, R. Kli
večkos, Bagdo ir E. Cantor. 
Nuotr. Pauliaus Švitros

šauskienė, B. Labutienė, Tėv. 
Paulius, OFM, E. Sandanavi- 
čienė, D. Šilbajorienė, R. 
Alinskienė, R. Šilbajoris.

Trūksta: Tėv. Vytauto OFM, 
E. Bublaitienės, R. Gudaitie
nės, J. Ivašauskaitės, J. Kregž- 
dienės, A. Kregždytės, A. Min-

PAREMTI AUKOJO
Po 7 dol.: J. Daubėnas, Tuc

son, Az., A. Valančius, Brighton, 
Mass., E. Ramonis, Richmond 
Hill, N. Y., E. C. Vitkai, Brook
lyn, N. Y., S. Žebertavičienė, 
Parlin, N. J.

Po 5 dol.: A. Tumas, Nor
wood, Mass., J. Glušauskas, 
Brooklyn, N. Y., M. P. Paliai, 
Richmond Hill, N. Y., A. Alek- 
siejūnas, Chicago, Ill., A. Ar
lauskas, Warren, Mich., J. Kal
vėnai, Hot Springs, Ark.

Po 4 dol.: S. Baltauskas, Hart
ford, Conn., W. Achenbach, Wa
terbury, Conn., P. Bagdonas,
C. Remenčius, Brooklyn, N.Y., 
R. Trampas, Ozone Park, N.Y., 
K. Algenis, Woodhaven, N.Y., 
J. Doba, E. Hampton, N. Y., L. 
Stonys, Southfield, Mich.

Po 3 dol.: B. Sobecky, Lin
den, N. J., V. Geibavičius, U. 
Matulionis, J. Zatorskis, Brook
lyn, N. Y.

Po 2 dol.: Iš Mass, valtijos:
M. Zeringienė, Westfield, 
R.R.C.A. . Vasys, No. Grafton,
D. Alksninis, R. Jasiūnas, E. 
Yackewicz, P. Petke lis, Brock
ton, V. Bizinauskas ir M. Ži
linskienė, So. Boston, J. Lap- 
šys, Dedham, B.V. Galinis, 
Norwell, D. Leveckis, West
wood, V. Aranauskas, Nashua,
N. H., A. Skliutas, Hudson, N. 
H., A. Miciunas ir A. Benikas, 
New Britain, Conn., A. Jony
nas, E. Haven, Conn., V. Vir
bickas, Brookfield, Conn., P. 
Ulčinskas, Warehouse Point, 
Conn. Iš N. J.: S. Everlin, 
Avenel, P. Miller, Bloomfield, 
V. Adomavičius, Clark, A. Atko- 
nis, Keamy, J. Liubinskas ir J. 
Bliznikas, Elizabeth, J. . Jesu- 
kaitis, Linden, A. Adams, Pater
son, M. Garolis, Verona. Iš N.Y.: 
J. Kulikauskas, E. Gailiūnas, 
A. Bobelis, M. Pakutka, V. Sa
dauskas, M. Vizgirda, G. Bi- 
vainis, Brooklyn, V. Dubauskas, 
H. Gagas, Woodhaven, A.T. 
Shields, N.Y.C., B. Liktorius, J. 
Mender, Ozone Park, A.Budrec- 
kis, V. B. Radzivanas, B. V. La
butis, R. Šidlauskas, A. Šimuko- 
nis, A. Vileniškis, Richmond 
Hill, M. Tamašauskas, Maspeth, 
G. Penikas, Melville, dr. H. 
Montvila, Bayside, kun. dr. V. 
Bartuška; Riverdale, Bronx, A. 
Grunskis, Huntington, V. Bik- 
nevičius, Commack, J. Ki bartas, 
J. Olišauskas, Amsterdam, P. 
Lalas, E. Greenbush, M. Lau
kus, Mallkill, R. Masiulionis, 
Buffalo, dr. J. Urbanavičiūtė, 
Spring Valley. Iš įvairių vie
tovių: J. A. Žukas, Baltimore, 
Md., kun. B. Liubauskas, Port 
Allegany, Pa., V. Tomkus, N. 
Palm Beach, Fla., P. Karalius, 
V. Palubinskas, Cleveland, 
Ohio, J. Gečas, Dayton, Ohio,
O. Andriuškevičius, Detroit, 
Mich., A. Naujokas, J. Miežins- 
kas, J. Jasėnas, J. Jankauskas, J. 
Inčiūra, A. Švagždienė, M. 
Graužinis, Chicago, Ill., A. 
Johnson, Lake Grove, Ore., E. 

sawitchienės, V. Rajeckie- ■ 
nės, D. Samušienės, A. Samušio, 
T. Pijaus, OFM, T. Benvenuto, 
OFM, V. Simonaitienės, Ž. Ju
rienės, A. Stramaitienės, E. So- 
lomonienės, J. Klivečkos, L. 
Glasnavs, B. Radzivanienės. 
Nuotr. V. Maželio

Dubickienė ir L. Reivydas, Los 
Angeles, Calif.

R. Vizgirda, English
town, A.A. Šlepetys, * Brick 
Town; J. Iškauskas, Paterson, 
O. Weyer, E. Orange, V. Kli- 
gys, Edison. Iš Conn, valsti
jos: Mrs. Arminas, J. Puodžiū
nas, Waterbury; kun. P. Sabu- 

• lis, Ansonia; A. Vaitužis, Nor
walk, E. Vaitkus, Stratford, J. R. 
Vaišnys, Hamden; P. Černiaus
kas, New Britain; J. Cae
sar, Windsor. Iš Mass, valstijos: 
J. Gaidis, ir Ch. Savickas, Wor
cester; K. Pie vokas ir J. Sta
šaitis, Dorchester; A. Melaika, 
Athol; S. Kazlauskas, Arlington; 
J. Grubinskas, So. Boston; E. 
Lesčinskas, W. .Quincy, A. Na
vickas, Norwood; B. Burba, 
Brockton.

Po 1 dol.: J. Steiblys, Ha
milton, Ont.; S. J. Mangis, Boul
der, Colo.; J. Toleikis, Paterson, 
N. J.; D. Skrebutėnas, Waterbu
ry, Conn.; L. Davidonis, At
hol, Mass.; A. Damušis, South
field, Mich., J. Krivickas, A. 
Verbyla, Richmond Hill, N.Y.; 
V. Milčius, Westbury, N.Y.; A. 
Mažeika, Jamaica, N.Y.; P. Ra- 
zickienė, Brooklyn, N.Y.

A. Paliulis, O. 
Venckus, Dorcester, Mass., D. 
Antanavičius, Worcester, Mass., 
V. Chenis, Providence, R.I., B. 
Hart, Hartford, Conn., J. Kuri- 
levičius, Linden, N. J., A. Vo- 
lodkevičius, J. Volodkevičius, 
Brooklyn, N. Y., T. Žakas, Rich
mond Hill, N.Y., P. Kazakas, 
Cleveland, Ohio, M. Bajorūnas, 
N. Rauchas, Chicago, Ill., J. Ru
daitis, Hamilton, Ont.

Dėkojame visiem, kurie savo 
auka parėmė sunkų spaudos dar
bą. Laukiame ir kitų skai
tytojų prisidedant prie kalendo
riaus išlaidų sumažinimo.

— “Lietuvos Universitetas“, 
Pr. Čepėjo redaguotas veika
las, gali būti labai vertinga do
vana draugam ir pažįstamiem 
Kalėdų proga. Gaunama už 20 
dol. adresu: Liet. Prof. Dr-ja, 
c /o S. Dirmantas, 6616 So. 
Washtenaw, Chicago, Ill. 60629.

— Darbininko menišką kalen
dorių 1973 metam skaityto
jai gavo šiomis dienomis. Kas 
nori kalendorių gauti didesnį 
kiekį, prašom kreiptis į Darbi
ninko administraciją. Skaitytojai 
prašomi už kalendorių atsiųsti 
bent po 1 dol. spaudai paremti. 
Už paramą Darbininko admi
nistracija ir anksto dėkoja. Visi 
kviečiami surasti bent vieną 
naują skaitytoją. Naujiem skai
tytojam duodamas didelis papi- 
ginimas. Žiūr. skelbimą “Kvie
čiame talkon” dešimtam pusla- 
T>y_.

Geriausia dovana vaikam — 
niujai 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- 
ministra -ijoi.

SPORTAS
PRADĖTOS
RYTŲ APYGARDOS 
PIRMENYBĖS

Rytų sporto.apygardos vadovo 
Prano Gvildžio rūpesčiu, apy
gardoj pajudėjo krepšinio ir tink
linio lygos pirmenybės 1973. 
Pradžia padaryta lapkričio 18 
Philadelphijoj. Tuo pasirūpino 
Philadelphijos LAK pirminin
kas Antanas Krušinskas su tal
kininkais. Tolesnės pirmenybių 
dienos numatytos Bostone (1973 
sausio mėnesį) ir Washingtone 
(vasario mėnesį).

Vyrų krepšinyje pasirodė 3 
penketukai ir buvo dvejos rung
tynės :Philadelphijos LAK nuga
lėjo Washingtono Vėją 79-64 ir 
Bostono LSK įveikė Philadel
phijos LAK 89-87.

Džiugiai nuteikė žymiai su
stiprėjusi Philadelphijos koman
da’, kuri užkūrė lygią kovą Bos
tono vyrams (Š. Amerikos lie
tuvių vyrų B meisteris 1972). 
Dvikovė buvo jautri, įtempta iki 
baigminio teisėjo švilpuko. Per
galė nulemta per paskutines dvi 
sekundes, kai pasekmė buvo 
lygi 87-87. Bostonas metė už
ribį, ir po to Gineitis iš kampo 
įsviedė pergalės krepšį.

Taškai: Bostono LSK: Gineitis 
41, Analauskas 16; Kuodis 11, 
Paliulis 10, Barū«5fcs.9, Simonavi- 
čius 2; Philadelphijos LAK; 
Stonis 31, Stankus 18, Deksnys 
16, Pilkauskas 14, Maciūnas 8. 
Iš baudų Philadelphijos LAK 
pelnė 23 taškus (Stonis’ 11, 
Deksnys 10, Stankus 2), o Bos
tono LSK įmetė 9 baudas (Gi- . 
neitis 5, Analauskas 2, Barūnas 
1, Kuodis 1).

Jaunių A kl. krepšinyje pir
muosius pirmenybių taškus su
griebė Bostono LSK, įveikęs 
Philadelphijos LAK 23 - 20.

Jaunių C kl. Philadelphijos 
LAK krepšininkai nugalėjo 
New Yorko LAK 34-17. Šios 
rungtynės pirmenybėms neuž- 
skaitytos, nes Philadelphijos su
dėty buvo ir vyresnio amžiaus 
žaidikų.

Vyrų tinklinyje - daugiausia 
rungtynių. Nors sutarta žaisti 
3 laimėtus setus, bet dėl laiko 
stokos kai kur pergalė atžymėta 

.dviem laimėtais setais.
Pasekmės: Bostono LSK - Phi

ladelphijos LAK 3-0, Baltimorės 
LSK - Washingtono Vėjas 3-2, 
Baltimorės LSK - Philadelphijos 
LAK 2-1, Bostono LSK - Wa
shingtono Vėjas 2-0, Washing
tono Vėjas - Philadelphijos LAK 
2-0. Įdomiausiose rungtynėse, 
kaip įprasta, susitiko Bostono ir 
Baltimorės šešetukai. Bostono 
LSK laimėjo 3-1 (15-6, 15-6, 
5-15, 18-16). Bostono LSK: E. 
ir J. Auštrai, Bruzgis, Eikinas 
— kapitonas, H. ir N. Linger- 
taičiai, Kaufmanas, Skabeikis; 
Baltimorės LSK: Brazauskas, 
Dūlys, Kalinauskas, Okas, Ra
kauskas, Uleckas.

Moterų tinklinyje tik viene- 
rios rungtynės ir Philadelphi
jos LAK nugalėjo Washingtono 
Vėją 2-1 (15-8, 4-15, 15-7). Pa
sigesta New Yorko LAK moterų 
(1971 ir 1972 Rytų apygardos 
meisteris, per porą metų Rytuose 
nepralaimėjęs nė vienerių rung
tynių). Deja, New Yorko mote
rų šešetukas jau praeitis — po
ra žaidikių ištekėjo ir išvyko į 
kitus miestus, viena nežaidžia 
dėl šeiminių priežasčių^ o 
pora įsijungė į kolegijų koman
das ir stinga laiko lietuvių žai
dimams. -

Žvelgiant į Rytų apygardos 
krepšinį bei tinklinį, ryšku, kad 
Baltimore, Bostonas, Phila- 
delphija ir Washingtonas yra 
neblogai susiorganizavę, turi at
sakingus vadovus, rimtai tre
niruojasi ir netingi pavažinėti. 
Tuo tarpu New York as, be vie
nos kitos daugiau atsitiktinės 
išimties, taip ir lieka šešėlyje. 
Bent šiuo laiku sportinė veikla 
kituose miestuose daugiau šako
ta, rimtesnė nei New Yorke, kur 
pastoviai reiškiasi tik futbolinin
kai, na, ir jauniai krepšininkai 
kartais pajuda.

(čk)
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. SERVICE

TO PLACE YOUB AD CANCEL OR CHANGE
KVIEČIAME TALKON

SERVICE

A-l UPHOLSTERY 
Expert Repairs done* by Hand 

Repair Work Done in the Home 
Newest Loaded Foam Cushions 

Custom Upholstery 
Try me You’ll Like me 

147-B Valley Road, Montclair, N. J. 
Call 201 746-4403 Res. 661-5291

EXCELLENT HOUSEKEEPER 
Live out. 5 Days Mon. to Fri. 8 A.M. to 
5 P.M. Become one of a Staff of Four. 
Pleasant asurroundings. 1 Child in 
Family. East 70’s Manhattan. $150 per 
week to start. English Necessary 

___________ 593-0860 
^eneraTTla3Cini5uol^sE^^experienc? 

Well-equipped machine Shop. Excel
lent working Conditions. Top Wages 
and Benefits for the Right mari. Must 
be able to Set up and operate. Call Mr. 
Vėrini, 968-5353. Evenings call: 968- 
2955. Avco Machine and Tool Co.

160 11th St. Piscataway, N.J.

0 DEXTER PARK 
PHARMACY (ES 

Wm. An&st&sl, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

A & S FURNITURE REPAIR 
& REFINISHING

We Make Your Furniture Look like new 
944 Main Ave. Passaic, N.J. 
Call 201 475-6833 Mr. Wells

SCOTCH PLAINS ESSO

Open 7 Days a Week 
(Just Gasoline)

U.S. Highway No. 22 & Pinehurst
Ave. Scotch Plains, N.J.

PRINTING
If it carr be printed we can do it. 
Business Forms, Commercial Station- 
• •iy. Invitations, Chance Books. Also 
printing done in Spanish. Reasonable 
prices. Estimates Given. Call LMN 
Printing 525-9280.

Plumbing, Oil Burner Installation. 
Welding, Boiler Repair. All Work Done 

by Expert Meehs. Reas. Rates. 
SAM-WIL 632 E 180 ST Bronx 

367-1278

CHAD CARR’S PHILLIPS 66 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week. We Do General 
Auto Repairs, Road Service, Tires, 

Batteries 6c Accessories, ToWTng 
Radio Road 6c Dyke Place 

Mystic Island, Tuckerton, N.J.

MASTER CONSTRUCTION 
Repairs from $5.00 up. Basements, 

Kitchens, Electrical Violations, 
Carpentry & Plumbing. Days and 
Nights LIC. H 695530 (212) 932-7150

STANHOPE CHEVRON
Open 7 Days a Week. We Take Care 
of All Your Automotive Needs. Road 
Service. 24 Hour Wrecking & 24 hour 

Towing Service.
Brooklyn & Sparta Roads, Stanhope, 
N. J. Call 201 347-5665. Ask for Doug 

or John

Headlight Toe-in, Toe-out, Wheel 
Allignment and all minor repairs and 

complete inspection
MARIO’S AUTO INSPECTION 

SERVICE
Shell Bay Ave. Mayville, N.J.

Cape May Court House Opp. Inspec
tion Station (609) 465-5607

DISPLAY
WANTED' FOSTER PARENTS

If you are between the ages of 25 and 59, 
English speaking, in good health, finan
cially self maintaining, willing to accept 
children of any .background and have 
adequate rooms, you are desperately 
needed now. Contact: McMahon Me
morial Shelter, 128 East 112 St. New 
Y »rk, N.Y. 10029. 369-5665

SERVICE

HARVY’S HUTCH
Antiques, Collectables, Usables, Bought 
and Sold. If You Have Anything you 
think We Could Use and Want Cash 
Call Us at 201 322-5015 1922 U.S.

Highway. No. 22 Scotch Plains, N.J.

PIANO TUNING AND 
REPAIR SERVICE 

Free EstimStes 

771-2168

'•MSBMMMHaaMSMaMHMMaaMMHMSMMe-
- HERB'S SUNOCO SERVICE

, STATION
Open 7 Days a Week 24 Hours a Day 

General Auto Repairs, Road Service
Tires Batteries and Accessories 100

♦ State Highway No. 4 Englewood N. J.
Call: 201 568-2226

BROWN’S CONSTRUCTION CO.. 
361 Lejohn St. Bklyn.

All Work Done-— “Name it, we shall
Do It”. Quick. Dependable. Frees* 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 

827-8465

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE 

Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales 6t Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

SMITH FUNERAL HOME
1 Baker Ave. Dover, N. J. 

For Integrity , Dependability
& Ethics

Call 201 366-0382

A. BROWN PEST CONTROL AND 
EXTERMINATING SUPPLY 

Industrial, Residential, Commercial. 
All Work and Merchandise Guaranteed 

142 Utica Ave. Bklyn. N.Y. Call (212) 
773-4246. 447 N. Main St. Freeport, 

N.Y. Call (516) 546-8217

JOE’S SERVICE 
CENTER

Tune-Ups Our Specialty 
Open 24 Hours Every Day 

Dial 609 641-6346
Fire & Tilton Road Pleasantville, N.J.

PARADISE WINE LIQUOR CO.
Finest of Imported and Domestic

Wines & Liquors
Free Delivery. Special Attention

Your Holiday Needs
805 Summit Ave. Union City, N. J.

Dial 201 867-7077

to

DISPLAY

JOHN’S CITGO SERVICE STATION
Open 7 Days a Week

General Auto Repairs, Tires, Batteries 
6c Accessories — Road Service 

Main & Willow Road Marlton, N.J.

WAGON WHEEL MOTEL AAA
Routes 7 ir 20, Lenox, Mass., 2 my
lios j pietus nuo Bousquets slidinėjimo 
vietos. Individualūs termostatai, vo
nios. radio, TV', kambariai šeimom, 
restoranas, baras, vaikų priežiūra. Pus
ryčiai nemokamai. TeL (413) 443-4468. 
Mr. & Mrs. Charles GoefFrion.

, THE STEAK PUB
Located in Howard Johnson’s Motor 
Lodge Route 17, Ramsey, N. J. Lunch 
11:30-2, Dinner 5-10, Cocktails from 12 
Noort. Closed Sundays. Every Wednes
day is Ladies Night. Men bring your 
girls and her dinner is half price. For 

Reservations (201) 327-0006

CHIARELLI’S 
RELIGIOUS GOODS 

29 — 101st. Ave. 
Brooklyn, N.Y. 
Call AP 7-2990

PAT’S TOWING SERVICE
24 Hours Towing 6c Road Service
320 Bloomfield Ave. Newark, N.J.

Call 201 481-1896 or 483-8608 or
485-9794 I

WINCHESTER AUTO BODY SHOP
Complete Body and Fender Work 
Automatic Transmission Specialist 

Free Estimates
3711 Winchester Ave. Atlantic City, 
N. J. Samuel Dumas, Nathan Chris 

Christmas Mgr. 609-345-7048

Darbininko administracija ir 
1973 metais yra pasiryžusi ne
kelti laikraščio prenumeratos 
kainos. Malonūs skaitytojai 
kviečiami mum padėti.

Kviečiame pasinaudoti šių 
metų pabaigos papiginimu ir 
užprenumeruoti Darbininką 
savo artimiesiem. Kviečiame 
paraginti draugus, pažįstamus 
bei jaunimą arba prisidėti auka, 
kad galėtumėm laikraštį siunti
nėti tiem, kurie nori skaityti, 
bet nepajėgia užsimokėti, o 
tokių yra gana daug.

Kas prisius 1 dol^ su nauju

adresu, gaus Darbininką iki šių 
metų galo.

Prisiuntę 7 dol., gaus Darbi
ninką šiais ir 1973 metais. Už 
du naujus skaitytojus mokama 
12 dol. metam, už tris — tik 
15 dol.

Už kiekvieną surastą naują 
prenumeratorių Darbininko 
skaitytojai gaus dovanai 3-5 dol. 
vertės knygą.

Mums būtina surasti bent 200 
naujų skaitytojų. Todėl kviečia
me visus, ypač Kalėdų proga, 
pasinaudoti papiginimais ir už
prenumeruoti Darbininką nau
jam skaitytojui.

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė .......... ................................ ....... ............... .............. ........
Adresas .............  ....1......................... ..

MACALUSO'S ITALIAN
> ’RESTAURANT

Finest of Italian Cuisine
Bring the Family for Sunday Dinner-
& 161 Rea Ave. Hawthorne, N.J.

Call 201 423-9723

Top S Paid
PAT & JERRY ANTIQUES

DURING ROOM & BEDROOM SETS 
China Closets — Used Furniture

Open 8 AM to 7 PM 
Call 212 738-8362 843-9779

■ iiiimb—ombiibw———.

PORTER STEAK HOUSE .
Manchester, N. H. (3 Miles North) 
RTE 3&28. Hotel, 6 Units with Apart
ment, 4 Acres of Land, Ranch House- 
with Apartment. $295,000 — $65,000 

down (603) 623-8333

PORTRAITS 
DONE IN OIL 

FROM PHOTOGRAPHS 
Great Christmas Gift 

Reasonable Rates
232-8846

ALL PIANOS WANTED
Full Value Paid
Free Appraisals 

Mr. Davis 212 989-7080

1973 Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris, Chap 
parral, Snowmobiles. New York Sta»«- '

Largest Dealer The Arctic Cat HOUSE

Rt. 17, Parksville, N. Y. Open 7 days till 
9:00. 914-292-6396. Ext. racing sled in 
stock for sale. Free Electric Start on 

All New Cats

A&M INSTANT PRINTING
For Instant . Printing, Quality Litho
graphy, Composition Layout, Art Elect

rostatic Machines, Papers, Toners,
Mimeo, Duplicators Supplies 81 Me
Whorter St., Newark, N. J. 201-344-0117 •

WE FIX
EVERYTHING

GENERAL CONTRACTORS
EDWARD DENNIS 

(212) FI 8-7739 — 289-3857

NICKY’S AUTO REPAIR 
Specializing in Standard and Automatic 

Transmissions and Motor Work 
41 Heckel St., Belleville, N. J.

Call 201 759-9582 Open until 11 PM 
Mon-Fri. Sat. till 5:30 P.M.

J & M VILLAGE LIQUORS 
Finest of Imported & Domestic 
Wines & Liquors. We Deliver 

107-A Essex St., Maywood, N. J.
Call 201 845-4252

For Fine Antique Finishing 
Repairing by a European Craftsman 

MIKE BRUNO
241 East 127th St. N. Y. Citv 

LE4-0013

YES, VIRGINIA. THERE IS A 
SANTA CLAUS, AND HE’S AT

SANTA’S LAND 
Putney, Vermont

Vt. Exit 4, 91 North on Rt. 5 
WEEKDAYS 9:30 AM - 4 PM , 

Weekends 9:30 AM - 6 PM
FRIDAYS (Nov., Dec.) 9:30 AM 

to 9 PM.

Write for Brochure 
or Call: 

(802) 387-5550

SCHOOLS

1891 1973

Laikraštį užsakė

Siunčiu už prenumeratą $................
Prenumeratas siųsti adresu: 
DARBININKAS
910 Willoughby Avenue
Brooklyn, N.Y. 11221

BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI KALĖDŲ 

DOVANA

Introduction to Modem Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem

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

SERVICE

BILL’S SUNOCO 
SERVICE STATION

Open 7 Days a Week, General Auto 
Repairs. Road Service, Tires, Batteries 
— Accessories — 795 Black Horse Pike 

Pleasantville, N. J.

FRIENDSHIP
JUNIOR COLLEGE 

Rock Hill, S. C.
Eighty-Two Years of Service
A strictly Two-Year Standard 

Junior College . 
Church-Related

Transfer Curriculum 
Termifial Curriculum

A Thorough Background in the 
Freshman and Sophomore Years is 

provided. For Further Information 
. write:

The Director of Admissions
- Friendship Junior College

Rock Hill, S. C. 29730

mokti. Parengė L. Dambriūnas,

Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 dol.

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

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

VADOVAUJA V. VEBELIŪNAS

(212) 441-6799

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

VADO'VA UJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

SENTRY AUTO BODY AND 
FENDER WORKS

Auto Painting and Towing," Collision 
Experts, Welding and Insurance Esti
mates, 900 Passaic Avenue, Building 
No. 43, East Newark, N. J. Days Call: 

201 485-9677. Nights 998-9271 or 
‘933-5438

ED COOKE
59 Morningside Avenue 

New York, New York 
Painting Wall Papering Free Estimate' 

Call: 850-4173

Darbininko spaudos kioske 
turimos lietuviškos muzikos 
plokštelės, knygos, vėliavėlės, 
kalėdiniai atvirukai, suvenyrai, 
išsiuvinėtas lietuviškas himnas, 
Vytis, drožiniai, automobiliam 
trispalvė ir kt. gaunama ne tik 
Darbininko administracijoj, bet 
lietuvių patogumui ir ALICE* 
gėlių krautuvėj, 107-04 Jamaica 
Ave. ir 107 St. Richmond Hill, 
N. Y. Krautuvė atidara 7 die
nas savaitėj. Tel. 846-9527.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie se
novę. Kaina 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 
tik ką iš spaudos išėjus, vaikam 
skirta knyga, parašyta-P. Kalvai- 
tienės. Raudonoji kepuraitė, Ka
ralaitė ir septyni nykštukai, Pa
parčio žiedas, Grybų karas, Gė
lių karalystė ir kitos pasakos pa
trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

M.A.S. AUTO ALARMS
All Auto Accessories and Parts. Whole
sale to Garages, Specializing in Auto 
Alarms. Also Automatic Alarms for Re
sidential. Commercial and Industrial

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Beėtadlenial* nuo 4 iki
5 va’. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius .-Ir
JoK. J. Stukas. 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565 . Properties. M A.S. Inc. 3902 16th Ave.

--------------------------------------------------------- Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
New Jersey — * Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vaL vak 979?< Servil?g the Entire
WHATT.VM ROK hmht. — amrfu kalba, nėr Seton Hall Univ, radilo stoti • . Metropolitan Area

Vardinių, gimtadienio ir kalė
dinių kortelių su lietuviškais 
sveikinimais gaunama Darbi
ninko administracijoj. Kortelių 
yra dviejų kainų: po 20 ir po 
25 c. kiekviena (įskaitoma ir 
persiuntimas).

Li*»*;iviška trispalvė ’ oliavšlė 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle—1-.50 dol. 
Didesnį skaičių užsisakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c. *

Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukaa, So. Orange, NJ. 07079.
' 1 1 .. ............... ... ■ * When Every Dollar Counts call

NEW YORK — Laisve* žiburys, lietuvių Ir anglų kalbomis sekmadieniai* SOCIAL MOVERS
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM bangai Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288 Reasonable Flat Rates
62-15 69th PL. Middle Village. N.Y. 11379. Free Estimates. Minimum notice
_______________ _____________ ______________________________________________________ Call 738-6226

REMARKABLE DISCOVERY

au. seearoro, sekmadieniais nuo 11-12 vid. History of I4thuania. Tai anR_

- |lų kalboj prel. dr. J. B. Kon-
BO8TON, MASS. — Vedėja* •top. Mlnkus, WLYN 1360 kilocycles tr FM čiaus aprašyta lietuvių tautos 
WL7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South istorija.,-Kaina 2 dol. Gaunama

Ito. <ma7 T.I 2^MM89___________ . _________ Darbininko administracijoj.

Best in USA and Europe. "JTB HAARPFLEGE-LOTION” 
— patented in Switzerland. Registered: USA, Canada and 
Europe. It cures: dundruff, falling hatr, itching scalp, 
splitting ends, strengthening hair root growth, and restor
ing natural hair color. Using JIB you will never be bald or 
grey 100%. Listed in Pharmacy Red-Ęlue-Book. JIB Med
icine Liq. 8 oz. a 16 week supply $6.00. Money Order PJE>. 

JXB. LABORATORY — 1437 So. 49th Avenue, Cicero, DI. 60650. 
Fili: 2498 Dougall Rd., Windsor 12, Ont. Canada; Fill. 7 Stuttgart, 
50, Duisburgerstr. 7-10 W. Germany; Chicago: at Apotheke J A J, 
2557 W. 69th St.; 5000 W. 16th St.; 4754 So. Wood St.; 2923 N. 
Milwaukee Ave.; 1147 N. Ashland Ave.

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką 
spaudai remti ir tuo pačiu svei
kinti artimuosius ir draugus per 
laikraštį. Taip pat vietoj kalė
dinių atvirukų siuntinėjimo ga
lite aukoti Kultūros Židinio sta
tybai, kuri jau pradėta. Anks
čiau prisiuntusieji bus laiku pa
talpinti laikraštyje. — Darbinin
ko administracija.

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte-

motyvais su lietuviškais pasvei
kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 meniškų tautiškais moty- 3 
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku 

« galėtumėt_išsiųsti.
KITATAUČIUI GERIAUSIA 

KALĖDŲ DOVANA
History of Lithuania ir Vy

tautas the Great, Grand Duke of 
Lithuania, by Dr. J. Končiui. 
Dvi knygos 3 dol. Gavęs bus 
gražiai supažindintas su Lietu
vos praeitim. Užsakykite: Dar
bininkas, - 910 Willoughby
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Lietuvos Vytis — šitokios for
mos ir stilizuoto stiliaus — bal
tas vytis raudoname fone, su 
lietuviška trispalve viršuj arba 
skersai. Toks ženklas galima 
klijuoti ant automobilio lango 
(decal). Galima užsisakyti paš
tu prisiunčiant 1 dol. už ženk
lelį — Darbininko administraci
ja, 910 Willoughby Ave., Brook- f 
lyn, N.Y. 11221.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 dol. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn, N.Y., 11221.



L. F. Bičiulių rytinės apygardos suvažiavimas
Lapkričio 18 Kultūros Židiny 

posėdžiavo rytinės apygardos L. 
Fronto bičiuliai. Apygardos 
pirmininko dr. B. Radzivano 
pakviestas, invokaciją sukalbėjo 
kun. V. Pikturna. Atsistojimu 
buvo pagerbti įnirę bičiuliai. 
Tarp jų pirmininkas priminė 
vietinio sambūrio narius: kun. 
L. Jankų, Br. Stočkų, K. Kudž- 
mą, J. Navickų, ir bičiulių cent
ro vadovybės narius: prof. Z. 
Ivinskį, dr. Pr. Padalį, inž. V. 
Galvydį, L. Prapuolenį.

Buvo svarstomi du pagrin
diniai klausimair bičiulių organi
zacinis • sutvirtėjimas ir bičiu
lių įsijungimo į "Lietuvos lais
vės veiklų sustiprinimas. Abu
du klausimai buvo svarstomi 
pašnekesių forma. Pašnekesiam 
vadovavo naujai išrinktos JAV 
ir Kanados bičiulių centro val
dybos pinnininkas L. Valiukas.

Pirmuoju klausimu kalbėda
mas, jis pranešė spėjęs aplan
kyti beveik visus sambūrius. Ra
dęs visur narius aktyviai daly
vaujančius vietos visuomeninėje
veikloje. Bet reikią dar sustip
rinti savo organizacinę veiklą, 
sambūrio su sambūriu ir su cent
ro valdyba susiderinimą. Tam 
šaujiami apygardiniai suvažia
vimai. Juose iškeltos mintys bus 
medžiaga centro valdybai pasi
ruošti visuotiniam suvažiavimui 
kitais metais.

Diskusijose iškelta eilė kon
krečių priemonių vietos sambū
rių veiklai sustiprinti.

Antram klausimui pradinius 
pranešimus padarė penelistai — 
LFB tarybos pirmininkas dr. 
P. Kisielius, inž. J. Rygelis.ir 
inž. A. Sabalis. Kisielius pažiū
rėjo istoriškai — kaip nuo pat 
pradžios bičiuliai dalyvavo veik
loje dėl Lietuvos laisvės. Ryge- 
lis žiūrėjo į ateitį — kaip at
rodys padėtis po keliolikos metų

APREIŠKIMO
PARAPIJOS ŽINIOS

Kalėdojimas prasidėjo: iŠ 
anksto pranešama kunigo apsi-
lankymo diena ir valanda. Jei
kas per šiuos metus pakeitė 
adresą, prašom apie tai pranešti 
kunigam.

Pamaldos už mirusius dvasiš- 
, Irius — lietuvius vyskupus, ku

nigus ir vienuolius-— bus gruo
džio, 3 d. 11 v.- Bus konceleb- 
racinės mišios ir svečio prel. V. 
Balčiūno pamokslas. Po mišių 
parapijos salėje visi bus pavai
šinti pyragaičiais ir kava. Lie
tuviška visuomenė nuoširdžiai 
kviečiama dalyvauti.

Lietuvos atsiminimų radijo 
valandėlės koncertas parapijos 
salėje bus gruodžio 3 d. 4 v. 
popiet. Programoje dalyvauja 
solistė Prudencija Bičkienė, so
listas Liudas Stukas, aktorius 
Vitalis Žukauskas.

Naujų Metų sutikimą rengia 
parapijos choras ir.specialus ko
mitetas. Šokiam groja Joe Tho
mas orkestras. Vienam asmeniui 
12 dol. Bus kelių patiekalų vaka
rienė. Prašome iš anksto rezer
vuoti dešimčiai asmenų stalą, 
nes vietų skaičius yra ribotas.

Domininkas Valenti, mūsų pa
rapijos klierikas italų kilmės, 
vysk. A. Deksnio į kunigus bus 
įšventintas gruodžio 8 Vokieti
joje Bad Woerishofene. Kartu 
bus įšventintas ir vokietis klie
rikas Norbertas Vogt, taip pat 
Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos 
auklėtinis. Jie abu kalba lie
tuviškai ir abu yra pasiryžę dar
buotis lietuvių pastoracijoje. 
Jaunojo kunigo Valenti primici
jos mūsų bažnyčioje bus gruo
džio 31 d. 11 vai.

Parapijos pastatų atnaujinimo 
fondui aukojo: Mr. Mrs. J. Ska- 
beilds 100 dol., Mr. Mrs. J. 
Pranckus 100 dol.; Mr. Mrs. G. 
Geisler 60 dolų Mrs. Marytė 
Shalins 50 dol., Mr. Mrs. V. Ra
dzevičius 50 dol., Mr. Mrs. A. 
Mazgay 50 dol., Mr. Mrs. K. 
Barauskas 50 dol.; Mr. Mrs. F. 
Laskowski 25 dol., Mrs. Stefa
nija Ramaska 20 dolų Mrs. Z. 
Close 15 dol.; Mrs. A. Mon
tuoti 15 dol., Mrs. A. Rau linai- 
tis 10 dol.; Mr. A. Ruseckas 
IO dol.; Mr. Mrs. A. Mažeika 
10 dol., Kat. Vyrų draugija 50 
dol.

technologinės pažangos bei 
įtakos sųlygose, kuriose domi
nuos ekonominiai veiksniai. Ta 
laiko perspektyva nerodo leng- 
vėjančių Lietuvos laisvei sąlygų. 
Reikia tad sustiprinti savas pa
stangas — partijas ir per jas 
kelti mum rūpimus reikalus; 
reikia sustiprinti bendradarbia
vimą ne tik su kitais baltie- 
čiais, bet ir su ukrainiečiais, 
žydais ir kt., su kuriais sieja 
bendri siekimai. Sabalis žiūrėjo 
į jaunimą — kiek ir kaip jis 
gali įsijungti į veiklą dėl Lie
tuvos. Jaunimas savo kongrese, 
ypačiai .Kento studijų dienose, 
tam pasirodė ,jautrus. Tačiau 
jaunimas mėgsta konkrečiai ir 
radikaliai veikti, t. y. jis nori 
dalyvauti veiksmais, ne kalbom; 
jis nori matyti savo veiksmo 
konkrečius rezultatus. Į tokią 
psichologiją reikli atsižvelgti 
norint turėt jį veiklos eilėse; rei
kia surasti jam tos rūšies dar
bo. Su dėmesiu tenka stebėti 
susiorganizavusios Pasaulio 
jaunimo sąjungos pasireiškimus.

Klausimų ar pareiškimų forma 
po pranešimų kalbėjo '.J. Kli- 
večka, J. Paže menas, V. Sidzi
kauskas, V. Banelis, J. Šlepe
tys, B. Raugas, dr. B. Radzi- 
vanas, Rasa Navickaitė, V. But- 
kys ir kt.

Pareišktos mintys paliktos 
kaip medžiaga centro valdybos 
svarstymam ir išvadom.

Po pertraukos ir užkandžių 
JAV LB vicepirmininkas A. Ge
čys padarė pranešimą apie LB 
visuomeninio - politinio pobū
džio vieklą: santykius su Kon
gresu, Valstybės departamentu, 
Ap. Sosto delegatūra, Ameri
kos spauda ir su kitais lietuviš
kais veiksniais Lietuvos reika
lais. •

Suvažiavimo pokalbiai truko
šešetą valandų. Jiem buvo ge
rai pasiruošta; pranešimai buvo 
kondensuoti, diskusijos nekrypo 
į šalis nuo temų ieškant kons
truktyvių kelių į ateitį.
• . » , , - . • - > i.

: Suvažiavimą’ žodžiu pasvei
kino L.' Laisvės Komiteto pir
mininkas V. Sidzikauskas, New

MINĖJIMAS — KONCERTAS
1972 m. gruodžio 10 d., sekmadienį, 4 vai. p. p.

'ŠV. TOMO SALĖJE 
(Jamaica Ave. ir 88 St.) 

(BMT traukinio linija išlipti Forest Parkway stotyje)

PROGRAMOJE:
► Susitelkimo valandėlė — Dr. K. Valiūno, Vliko pirm., žodis

► Susipažinimas SU nauja knyga “Dabarties kankiniai” — Vyt. Volertas

► Solistė Aldona Stempužienė
► N. Y- Vyrų choras “Perkūnas”, dirig. Vyt. Strolios,

akomp. Alb. Prižgintas, pirm. Z. J Orys

— Bus galima įsigyti naują knygą — 

KVIEČIAMI VISI — LAUKIAME VISŲ!

Auka $5.00 ir $3.00

RENGĖJAI:
L. K. R. Šalpa
L. K. Moterų Kult. Dr-ja

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts 
“Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED W. ARCHIBALD, President
žio banko direktorių taryboje yra adv. Jonas J. Grigaitis. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,000.

CURRENT DIVIDEND KALTES

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

---------- All Acdoūrits Compounded Daily

DVIEJU SAVAIČIŲ
ŽIEMOS EKSKURSIJA

I į LIETUVĄ
Išvyksta 1972 m. gruodžio 21 dieną — 

| —grįžta sausio 4 dieną, 1973.

LIETUVOJE ŠI GRUPĖ 
PRALEIS 11 DIENŲ, 

f.
* Iš Bostono ir New Yorko

Kaina tik $619.00

Vykstantiems iš Chicagos — $719.00

ir iš Clėvelando — $685.00

Grupėje dalyvių skaičius ribotas — nesi vėluokite!

Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu 
kreipkitės į 

TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
393 West Broadway 
South Boston, Mass. 02127 >

Telefonas: (617) 268-8764 j
Savininkė — Aldona Adomonienė

Yorko LB apygardos pirmi
ninkas A. Vakselis; pirmininkas 
dr. B. Radzivanas pranešė taip 
pat apie Vliko pirmininko dr. 
KZValiūno ir kt. sveikinimus.

Sumaniai pirmininkavo B. 
Raugas, sekretoriavo Ig. Kaz
lauskas. Dalyvių buvo iš New 
Yorko, New Jersey, Connec
ticut, Pennsylvanijos.

Suvažiavimas baigtas Lietu
vos himnu ir J. Gerdvilienės 
pafttšta vakariene, po -kurios 
kiti išskubėjo į kariuomenės 
minėjimą.

GEN. ST. RAŠTIKIO 
“ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ REIKALU

Akademinės Skautijos’ Leidykla su malonumu pra
neša, kad visi knygos prenurfieratorių užsakymai bu
vo-išsiųsti prieš lapkričio 15 dieną. Taip pat jau ap
rūpinta ir eilė platintojų.

Leidykla dėkoja visiems prenumeratoriams už pa
rodytą pasitikėjimą ir .paskatinimą. Šiaurės Ameriko
je gyvenantieji prenumeratoriai, iki gruodžio pradžios 
negavę knygos paštu, prašomi susisiekti su leidykla. -

“ĮVYKIAI IR ŽMONĖS“ norintieji įsigyti, debar 
kreipiasi į leidyklą arba ,pas platintojus. Kaina $15.00 
/egz. Leidyklai čekiai rašomi “Filisterių Skautų Są
junga” vardu.

Akademinės Skautijos Leidykla 
c/o A. V. Dundzila 
4339 W. 83 Street 
Chicago, ill. 60652

KNYGOS PLATINTOJAI ŠIAURĖS AMERIKOJE:

Los Angeles -
Valentinas Varnas,

Leidyklos įgaliotinis 
Lietuvių Dienos, A. Skirtus 
Vacius Prižgintas

Waterbury
Spauda, V. Vaitkus

Chicago
Draugas, dienraštis 
Gifts International.

J. Vaznelis 
Marginiai, I. Sinkevičiūtė 
K. Rožanskas
J. Stankūnas

E. Chicago
O. Juodvalkienė

Boston
Keleivis, savaitraštis

PARENGIMŲ
Gruodžio 9-10 Sofijos Ka

činskienės mezginių paro
da Kultūros Židinyje. Rengia 
birutietės.

Gruodžio 10, sekmadienį, Šv. 
Tomo salėj Woodhavene kon
certas persekiojamai Bažny
čiai Lietuvoje prisiminti. 
Rengia Liet. Religinė Šalpa ir 
Liet. Kat. Moterų Kultūros 
Draugija.

Gruodž-io 17, sekmadienį, Vaiž
ganto Kultūros klubo susirin
kimas Kultūros Židinyje. Pra
džia 4 v. popiet, .

Detroit
Spaudos kioskas, V. Čižauskas

Rochester
A. Sabalis

Euclid, Ohio
Baltic Delicatessen, F. Eidimtas

Cleveland
Patria, B. Gaidžiūnas

Montreal
Spaudos kioskas, P. Rudinskas

Toronto
V. Aušrotas

New York
Darbininko administracija

KALENDORIUS | D/lfT/)!/
Sausio 20, šeštadienį, Kultūros""-^*^VAm I VI I 

Židiny dramos aktoriaus Hen- Al lw I , 
riko Kačinsko pagerbimas jo 
70 metų sukakties proga. Pra
džia 7 v. v. Rengia LB Vaiž
ganto kultūros klubas.

Sausio 21 Simo Kudirkos šaulių 
kuopos šventė ir vėliavos 
šventinimas.

Vasario 10, šeštadienį, Darbi
ninko redakcijos popietė Kul
tūros Židinyje, praeitų metų 
apžvalga, iškiliųjų žmonių 
atžymėsimas.

Vasario 17»25,— ketvirtoji dai
lės paroda Kultūros Židinyje. 
Rengia Lietuvių Bendruo
menės N.Y. apygarda.

Vasario 18 — Lietuvos nepri
klausomybės šventės minėji
mas.

Kovo 17-18 — “Jaunimas ir jo
menas 1973” — jaunųjų me-' 
nininkų paroda Kultūros 
Židinyje. Kviečiami visi jauni 
kūrėjai nuo gimnazijos 
amžiaus iki 30 m e t_ų. 
Registruotis pas Bernadetą 

. Tutinaitę, 223 Lincoln Avė., 
Brooklyn, N.Y., 1 1208. Ren
gia ateitininkai.

Kovo 31 ir balandžio 1 Mari
jos Žukauskienės tapybos
darbų paroda Kultūros Ži
dinyje.

Balandžio 28-29 dail. J. Kele- 
čiaus tapybos darbų paroda 
Kultūros Židinyje. Rengia 
skaučių seserija.

Gegužės 12-13 — dail. M. Do
bužinskio apžvalginė paroda 
Kultūros Židinyje,

Birželio 9 — Moterų Vienybės 
pavasario balius Kolumbo vy
čių salėje, 616 Jamaica Ave., 
Brooklyne.

Apie naujus parengimus pra
šom pranešti Darbininko redak
cijai. —--------- ----------------------

Geriausia Kalėdų dovana — 
metinė Darbininko -prenume
rata. Jei Jūsų draugų ir pa
žįstamų tarpe kas nors dar ne
skaito Darbininko, tai kaip 
švenčių dovaną užprenume- 
ruokit Darbininką. Naujiem 
skaitytojam pirmų metų prenu- 
r- c ratą tik 7 dol.

Latvių spaudos 150 m. minė
jimo paroda atidaroma Latvių 
Namuose. 64 Sigoiirney St., Ja
maica Plain, Mass., gruodžio 3. 
sekmadienį, 12 vai. Dėl infor
macijų telef. 227-3062, po 5 vai. 
825-6346.

A. L. Tautinės S-gos Bostono 
skyrius kiekvienais metais vie
toj vieno Kultūrinio Subatvaka- 
rio rengia spaudos vakarą Dir
vai paremti. Toks vakaras lap
kričio 18 įvyko skyriaus namuo
se. Vakarą pradėjo skyr. pirm. 
J. Dačys ir pakvietė rašytoją Sta
sį Santvarą pravesti programą. 
Prelegantas kalbėjo apie spau
dos galią, spaudos vystymosi ei
gą bei hetu^škos spaudos pa
dėtį išervijoj. Aktorius Vitalis 
Žukauskas, kurį daugelis mūsų 
įpratome vadinti jo paties žo
džiais “vieno žmogaus teat
ras”, tą vakarą buvo ypatingai 
įdomus. Labai puikiai paskaitė 
Viliaus 'Bražviliaus feljetoną 
“Spaudos galybė”. Toliau pa
demonstruota įvairiausių juo
kų, , besirišančių su lietuviško 
gyvenimo aktualijomis. Dar 
kalbėjo “Vilties” draugijos vi- 
cepirm. Edmundas Cibas.

Lietuvos kariuomenės kariai, 
gyveną Bostone ir. apylin
kėse, lapkričio 19 šventė kariuo- 
•menės dieną. Šv. Petro bažny
čioj. mišias aukojo ir pamokslą 
pasakė kun. J. Venckus, S. J. 
Minėjimą L. P. D-jos salėj pra
dėjo skyr. pirm. Adomas Tumas. 
Po himnų ir maldos kalbėjo VI. 
Židžiūnas iš Worcesterio. Ek
rane buvo parodytos fotografi
jos iš Lietuvos kariuomenės gy
veninio. Koncertinę dalį atliko 
sol. Daiva Mongirdaitė ir vy
rų sekstetas, akomponuojant Ju
liui Gaideliui. Vėliau buvo vai
šės ir šokiai.

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
d-jos nariai nominavo kandida
tus į valdybą ir revizijos komi
siją kitiem metam: į pirmininkus
— S. Drevinskas, į vicepirm.
— L. Švelnis, B. Skabeikienė. 
i sekr. — A. Matjoška, į finan
sų sekr. — A. Druzdis, į ižd. — 
E. Ketvirtis, į maršalkas —— Vyt. 
Ivaška, J. Jonaitis, į direktorius
— Ona Ivaškrenė, adv. J. Gri
gaitis, R. Bričkus, A. Andriulio
nis, Alg. Makaitis, H. Čepas, į 
revizijos komisiją — V. Stel
mokas, A. Keturakis, adv. N. 
Šležienė, A. Čaplikas, B. Kont- 
ri mas.

Balfo Bostono skyrius piniginį 
vajų tebetęsia. Iš Kanados Mrs. 
P. Klisavitch atsiuntė 100 dol. 
Bostoniškiai lietuviai irgi aukoja.
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Lietuvos atsiminimų radijo 
koncertas bus šį sekmadienį, 
gruodžio 3, Apreiškimo parapi
jos salėje. Pradžia 4 vai. popiet. 
Programoje, dalyvauju solistė 
Prudencija Bičkienė iš Chica- 
gos, solistas Liudas Stukas iš 
New Jersey, aktorius Vitalis 
Žukauskas. Taip pat bus prisi
minta ir aktoriaus V. Žukausko 
30 metų scenos darbo sukaktis. 
Apie jį kalbės svečias iš Wa- 
shingtono — Alfonsas Petrutis. 
Solistam ; akomponuoja Al- 
girdas Kačanauskas. Į koncertą 
visus atsilankyti kviečia radijo 
valandėlės vedėjas prof. Jokūbas 
Stukas.

Kultūros Židinio statybos dar
bai praeitą savaitę buvo vykdo
mi pilnu tempu — baigta išlie
ti salės rūsio sienos. Šią sa
vaitę pradedami kasti spaus
tuvės pamatai. Jau pastatyta di
delė siena, kuri skiria visą nuo
savybę nuo miesto parko.

Kas gali patalkinti ketvirta
dienio ir penktadienio po
pietėm, prašom skambinti Kul
tūros Židinio statybos komite
to pirmininkui Tėv. Pauliui Bal
takiui, OFM — jo telefonas: 
235-5962, arba V. Steponiui, tel. 
441-7087.

Eugenija Malinauskaitė ir Ra
mūnas Ramanauskas susituokė 
lapkričio 25 Maspetho lietuvių 
bažnyčioje. Vestuvių puota buvo 
tos pačios parapijos salėje.

Brazilijos kat. jaunimo T.F.P. 
atstovai dalyvaus Lietuvos atsi
minimų radijo koncerte gruo
džio 3. Jie priims aukas, kurias 
surinko Lietuvos vyčiai, norė
dami pagelbėti Brazilijos jau
nimui. Brazilijoje yra kilęs są
jūdis surinkti vieną milijoną pa
rašų peticijai Jungtinėm Tau
tom. Peticijoje bus prašoma iš
kelti Lietuvos bylą Jungtinėse 
rautose. Ateinančiu metu va- 
sario mėn. Brazilijoje bus Pie
tų Amerikos lietuvių kongre
sas. Šio kongreso proga ir nu
matoma baigti parašų rinkimą 
ir peticijos paruošimą. Su entu
ziastingais parašų rinkėjais ir 
jaunimo atstovais susitiko Lie
tuvos vyčiai savo kelionėje į 
pietų Ameriką ir jiem pažadėjo 
pagalbą. Šiame radijo koncerte 
ir bus surinkti pinigai įteikti.

Jaunimas įleidžiamas už pusę 
kainos į Lietuvos atsiminimų 
radijo koncertą, kuris bus gruo
džio 3 d. 4 v. popiet Apreiš
kimo parapijos salėje Brooklyne.

Fraternitas Lithuanica gydyto
jui korporacijos New Yorko sky
riaus narių ir jų šeimų meti
nis susirinkimas bus gruodžio 10 
d r. V. Ingelevičiaus namuose 
Great Neck, L. I. Šiais metais 
korporacija mini 68 Metų su
kakti.

Redakcija ....................... .455-7281
Administracija ............. .452-2923
Spaustuvė ...................... .452-6916
Vienuolynas ................... 455-7068
Kultūros Židinys...........827-9865

Religinės Šalpos ir Kat. Mo
terų Kultūros Draugijos rengia
mas koncertas, skiriamas per
sekiojamai Lietuvos Bažnyčiai 
pagerbti, bus gruodžio 10 Šv. 
Tomo salėje, Woodhavene. Pra
džia 4 v. popiet. Programoje 
dalyvauja: solistė Aldona Stem- 
pužienė, New' Yorko vyrų choras 
Perkūnas, diriguojamas Vy
tauto wStrolios. Akomponuoja 
Albinas Prižgintas.

LB Vaižganto kultūros klubo 
susirinkimas bus gruodžio 17, 
sekmadienį, 4 vai. popiet Kul
tūros Židinyje. -Pradžioje ,bus 
prisirųintas dail. Povilas Puzi
nas, kuris mirė prieš 5 metus 
ir kuriam šiemet būtų suėję 
65-metai amžiaus. Apie jį trum
pai pakalbės dail. Juozas Bag
donas. Muzikas Vytautas Strolia 
skaitys paskaitą apie lietu
viškas plokšteles ir iš magneto
fono juostos pademonstruos 
garsinių įrašų. Po programos ka
vutė. Sausio mėnesio klubo su
sirinkimas bus sausio 20, šeš
tadienį. Tada bus pagerbtas ak
torius Henrikas Kačinskas jo 70 
metų sukakties proga.

Balfo centro valdybos posė
dis buvo lapkričio 16 Balfo cent
ro patalpose. Svarstyti šalpos 
reikalai.

ALTS I-jo skyriaus narių susi
rinkimas bus gruodžio 8, penk
tadienį, 7 v. v. Čekavičiaus res
torane, 94-25 Jamaica Ave., 
Woodhavene.

Už a. a. Teofilės Pundzevi- 
čienės sielą, jos mirties metinių 
sukakties proga, gruodžio 9 d. 9 
vai. ryto Maspetho V. Atsimai
nymo bažnyčioj bus aukojamos 
mišios su egzekvijomis.

ALTS-gos Richmond Hill sky
riaus susirinkimas buvo lap
kričio 26, sekmadienį, p. Vak- 
seliu namuose. Svarstyti eina
mieji reikalai, padaryti išsames
ni du pranešimai. Apie L. Ben
druomenę kalbėjo A. Vakselis, 
New Yorko Liet. Bendruome
nės apygardos pirmininkas, 
apie Balfą kalbėjo Balfo rei
kalų vedėjas J. Bagdonas. 
Abiem klausimais susirinkę dis
kutavo ir pareiškė savo nuo
mones. Valdyba papildyta nau
ju nariu — vicepirmininke iš
rinkta Irena Vakselienė. Pirmi
ninkas yra Jurgis Si rusas, iž
dininkas Petras Paprockas, sek
retorius Juozas Bagdonas.

Mečys Razgaitis, atsidėko
damas parapijos klebonui kun. 
P. Raugalui, muz. A. Kača- 
nauskui, p. Sandanavičienei, M. 
Sandanavičiūtei, St. Balsiui ir L. 
Virbickui už visokeriopą paramą 
rengiant savo pirmąjį viešą solo 
koncertą New Yorke, iš to kon
certo gautų pajamų paskyrė 30 
dol. BATUNui Simo Kudirkos 
gelbėjimo akcijai vesti Jungti
nėse Tautose.

Liucija ir Kazys Jankūnai, gyv. 
Lodi, N. J., sveikindami sa
vo bičiulius ir pažįstamus Ka
lėdų švenčių ir N. Metų proga, 
Kultūros Židiniui aukoja 25 dol. 
ir Darbininkui 5 dol.

’ V. Mamaitis su žmona, gyv. 
Elizabeth, N. J., Kalėdų ir N. 
Metų švenčių proga sveikina 
draugus ir pažįstamus per Dar
bininką ir ta proga aukoja 15 
dol. Kultūros Židinio statybai.

Tai patys pirmieji, atsiliepę 
į Darbininko administracijos 
kvietimą šių švenčių proga svei
kinti ne atvirukais, bet per Dar
bininką, skiriant auką laikraš
čiui ir Kultūros Židinio statybai 
ar kitam kuriam-kilniam tiks
lui. Statyba jau pradėta, bet au
kų rinkimas dar neužbaigtas!

Latvijos nepriklausomybės 
54 metų sukakties išvakarių pro
ga Amerikos Latvių Sąjun
gos centro valdyba lapkričio 17, 
Carnegie Endowment Center 
patalpose, New Yorke, buvo su
rengusi priėmimą užsienio dip
lomatam ir organizacijų vado
vam. Iš lietuvių dalyvavo — 
generalinis konsulas A. Simutis, 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiūnas, 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas ir UBĄ— 
BATUNo prez. K. Miklas.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas Algirdo Ka- 
čanausko, dalyvaus Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjime. 
Jis atgiedos himnus, maldą ir 
minėjimo atidarymui pritaiky
tą iškilmingą dainą.

N. Y. tautinių šokių grupė, 
kuriai vadovauja Jadvyga Matu
laitienė, dalyvaus Lietuvos ne
priklausomybės minėjimo pro
gramoje. Minėjimas bus vasario 
18 Richmond Hill mokyklos 
salėje.

SOFIJOS KAČINSKIENĖS 
RANKDARBIŲ PARODA

Gruodžio 9-10 Kultūros Ži
dinyje bus tikrai reta paroda. 
Ji skiriama mezginiam, čia bus 
išstatyta Sofijos Kačinskienės 
įvairiausi mezginiai. Viso — 
per 40 komplektų.

Turėdama laiko ir daug mei
lės darbui, ji su didele kantry
be ėmėsi šio darbo. Su virbalais 
ėmėsi megzti sudėtingiausius 
raštus, sudaryti išradingiausias 
drabužiu formas.

Vieną mezginių dalį sudaro 
lietuviškais ornamentais nu
megztos didžiulės lovatiesės, 
kurios gali pavaduoti ant sienos 
kabinamus kilimus. Čia spalvos 
derinamos švelniai, be .dide
lių kontrastų. Kartais praveda
ma toje pačioje gamoje visi 
ornamentai.

Toliau eina mezginiai, kur 
įvedamas tik vienas lietuviškas 
motyvas ar vienas ornamentas, 
pvz. į megztuką, šaliką. Dides
nę mezginių dalį sudaro viena
spalviai įvairios technikos dar
bai. Panaudodama įvairias 
technikas, ji išgauna ir raštus, 
kartais net iškilusius. Rasime čia 

*ir visokiausių drabužių — megz
tukų, šalikų, kepuraičių, pirš-

New Yorko Liet. Dailininkų Sąjungos parodos atidaryme kalbėję iš k. dail. Pranas 
Lapė, Tėv. Leonardas Andriekus, O.F.M., sąjungos pirm. dail. Albinas Elskus , Lie
tuvos gen. konsulas A. Simutis, N. Y. Liet. Bendruomenės apygardos pirm. Aleksandras 
Vakselis. Nuotr. L. Tamošaičio

ATIDARYTA NEW YORKO DAILININKŲ SĄJUNGOS
PARODA Paroda tęsis visą savaitę. Uždaroma gruodžio 3

Kultūros Židinyje lapkričio 25 
atidaryta N.ew Yorko Lietuvių 
Dailininkų Sąjungos paroda, 
skirta tos sąjungos 20 metų su
kakčiai atžymėti. Į atidarymą 
7 v. v. prisirinko gana daug 
žmonių.

Sąjungai dabar pirmininkau
ja dail. Albinas Elskus. Jis ir 
pradėjo atidarymo iškilmes. 
Sveikinimo kalbą pasakė T. Leo
nardas Andriekus, O.F.M., 
pranciškonų vienuolyno virši
ninkas. Dail. Pranas Lapė, bu
vęs ilgametis s-gos pirmininkas, 
prisiminė praeitį, kas buvo pa
grindiniai sąjungos organizato
riai. Sveikinimo kalbą pasakė 
ir N. Y. Liet. Bendruomenės 
apygardos pirmininkas Alek
sandras Vakselis. Parodą oficia
liai atidarė Lietuvos gen. kon- 
sui££ Anicetas Simutis.

Tada visi buvo pakviesti į 
apatinę galeriją, kur buvo kavu
tė ir vaišės. Svečiavimasis ir 
parodos apžiūrėjimas užsitęsė 
apie porą - trejetą valandų.

— ° —
Parodoje dalyvauja 20 daili

ninkų. Štai jie:
G. Krasauskaitė - Dragūnevi- 

čienė — 4 paveikslai, Vitalis 
Dragūnevičius — 2 skulptūros. 
Albinas Elskus — 5 darbai (3 p. 
ir 2 piešiniai), Irena D. Griežė 
— 3 pav., Vytautas Ignas —
2 p., R. Matuzonytė - Ingele- 
vičienė — 5 p., Česlovas Janu- 
šas — 5 p., Pranas Lapė —
3 p., Aleksandra Kašubienė —
4 darbai (vienas modelis ir 3 
piešiniai), Vytautas Kašuba — 
2 skulptūros, Elena Kepalaitė 

tinių. Ištisais komplektais su
kurti vaikų drabužiai. Tokiame 
komplekte yra po kęletą vie
netų.

Parodą rengia birutietės. 
Jos atidarymas bus gruodžio 9 
d. 6 v. v. Po atidarymo kavutė 
prie gražiai papuoštų stalų.

— 5 darbai (dvi skulptūros, 1 
piešinys, du tapybos darbai), 
Vida Krištolaitytė — 5 p., Neda 
Nij<UąAlace 1 ytė — 2 p., Alyja 
Paškevi^Hų^ — 2 p., Mykolas 
Paškevičius — 3 p., Ona Do- 
kalskaitė - Paškevičienė — 4 
p., Elena Urbaitytė — 4 p., 
Romas Viesulas — 1 grafika, 
Viktoras Vizgirda — 3 p., Ka
zimieras Žoromskis — 3 paveiks 
lai.

Prisiminti ir New Yorke mi
rę dailininkai. Jiem skirtas deši
nėje pusėje galinis kambarys. 
Čia išstatyta po vieną paveikslą 
mirusių dailininkų: M. Dobu
žinskio, A. Galdiko, P. Kiaulė- 
no, P. Puzino, W. Vitkaus, P. 
Osmolskio, A. Peldavičiūtės - 
Montvydienės.

Paroda sutvarkyta skoningai 
ir tvarkingai. Tiesa, čia neran
dame naujų vardų, bet jų kū
riniai nauji. Didesnė jų dalis 
gyvena New Yorke ir jo apy
linkėje, bet yra ir tolimesnių 
svečių; iš Bostono dail. V. Viz
girda, kuris mielai dalyvauja 

ras ir tinka pakabinti namuo
se. Atidarymo dieną nemaža jo 
išplatinta.

Visi kviečiami aplankyti šią 
gražią parodą, (p. j.).

wsii “LIETUVOS ATSIMINIMŲ” 
RADIJO KONCERTĄ!

Gruodžio (Dec.) 3 d., sekmad. 1972 m.
Apreiškimo liet, parapijos salėje ’ 

No. 5th ir Have.meyer Sts., Brooklyn, N. Y.

► PRUDENCIJA BIČKIENĖ, sopranas, iš Čikagos

► LIUDAS STUKAS, t e n o r a s, iš New Jersey
► Aktorius VITALIS ŽUKAUSKAS, iš New Yorko

(Švenčius 30 metų scenos darbuotės sukaktį)

(Šie artistai su didžiausiu pasisekimu gastroliavo su 
vyčiais pereitą vasarą 5 Pietų Amerikos kraštų 
lietuvių kolonijose)

► ALFONSAS PETRULIS, iš Washingtono
(Su akt.. V. Žukausku atliks juokingus kupletus — 0

"Dominykas ir Motiejus")

► Akomponuoja — ALGIRDAS KAČANAUSKAS

Pradžia: 4 vai. p. p. Įėjimo auka $4.00

Maloniai visus kviečiame ...

Prof. Dr. Jokūbas J. S t u k a s

Sofijos Kačinskienės
MEZGINIŲ PARODA

rengiama gruodžio 9 ir 10 dienomis
Kultūros Židinyje, 361 Highland Blvd.
Brooklyn, N. Y.

Paroda lankoma:
šeštadienį ir sekmadienį nuo 12 iki 9 v.v.
Atidarymas — šeštadienį 7 v.v.

Parodą rengia ir visus atsilankyti kviečia

D.L.K. Birutės New Yorko Skyrius

New Yorke rengiamose paro
dose. Pranas Lapė irgi dabar 
mokytojauja prie Bostono; dail. 
Macelytė šį kartą gyvena Phi- 
ladelphijoje, kur gilina studijas.

Parodą galima lankyti vakarais 
nuo 6 iki 9 v. v., šeštadie
nį nuo 12 iki 10 vai. Tą vakarą 
bus ir simpoziumas (žiūr. skel
bimą). sekmadienį nuo 12 iki 6 
v. v.

Dailininkai, šią parodą orga
nizuodami, norėjo ne tik atžy
mėti savo sąjungos sukaktį, bet 
drauge norėjo paremti*! r Kultū
ros Židinio statybą. Taip jie 
nuo visų parduotų kūrinių 50 
procentų skiria Židinio statybos 
fondui.

Parodos proga išleistas plaka
tas, kurį sukūrė Elena Kepalai
tė. Plakatas skoningas, su dai
lininkų atvaizdais, kūriniais. Jis 
skiriamas daugiau kaip suveny

NEW YORKO
LIETUVIŲ DAILININKŲ SĄJUNGA
kviečia visuomenę
į Kultūros Židiny ruošiamą

20-ties METŲ
JUBILIEJINĘ PARODĄ

Sąjunga, atšvęsdama šią sukaktį, skiria 50°/o 
nuo visų parduotų paveikslų KULTŪROS ŽIDINIO 
statybai

Oficialus parodos atidarymas jvyko 
šeštadienį, lapkričio 25 d., 7 vai. vak.

Paroda tęsis iki gruodžio mėn. 3 d. ir bus 
atidara publikai:

šeštadienį, lapkričio 25 d. 7 - 10 v. v.
sekmadienį, lapkričio 26 d. 12-9 v. v.
nuo pirmadienio iki penktadienio 6 - 9 v. v. 
šeštadienį, gruodžio 2 d. 12 - 10 v. v. 
sekmadienį, gruodžio 3 d. 12 - 6 v. v.

— PRAŠOME VISUS ATSILANKYTI —

Atskiri pakvietimai nebus siuntinėjami

New Yorko
" LIET. DAILININKŲ SĄJUNGA

savo jubiliejinės parodos proga kviečia visuomenę

atsilankyti į

SIMPOZIUMĄ.
tema

“Ko ieSkoma lietuvių dailininkų darbuose".

Kalbės dr. Juozas Girnius, Austė Pečiūraitė, 
Aleksandra Kašubienė, Vytautas Jonynas, 
Kazimieras Žoromskis.

Simpoziumą praves Albinas Elskus. 
*

KULTŪROS ŽIDINYJE
gruodžio mėn. 2 d., 7 ©. v.


