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SOVIETAI NORI STATUS QUO PRIPAŽINIMO, 
VAKARAI ATVIRŲ LANGŲ

Iš visų šiuo metu vykstančių 
konferencijų Europai ir ypač 
pavergtai Europai didžiausios 
reikšmės turi Helsinkio kon
ferencija. Nuo lapkričio 22 joje 
posėdžiauja 34 valstybės. Tarp 
jų yra ir JAV, ir Kanada, ir net 
Vatikanas. Nedalyvauja iš Euro
pos Albanija.

Posėdžiai turi parengti bend
rus klausimus būsimai Europos 
saugumo ir bendradarbiavimo 
konferencijai, kurios seniai nori 
Sovietai. —

Tarp ligšiolinių kalbų Sovietų 
diriguojamas Varšuvos blokas 
išryškino šavo pagrindinį sieki
mą: Europos saugumo konfe
rencijoje gauti formalų pripaži
nimą po antrojo karo susidariu
siai teritorinei padėčiai, t.y. da
bartinėm Sovietų sienom ir So
vietų sudarytiem pavergtuose 
kraštuose režimam.

To Sovietai jau .faktiškai pa-

VOKIETIJŲ SUTARTIS
Rytų ir Vakarų Vokietijų 

bendradarbiavimo sutartis bus 
pasirašyta R. Berlyne gruodžio 
21. Bet pasikeitė pradžioje nu
matyti pasirašytojai — vietoj nu
matytų kanclerio Brandto ir R. 
Vokietijos premjero Stoph da
bar pasirašys užsienio reik, mi
nisterijų pareigūnai, kurie tas 
derybas vedė ir privedė prie 
laimingo galo.

Buvo surastos oficialios prie
žastys pakeitimui pateisinti, bet 
tikroji priežastis buvo pats 
Brandtas — Rusijos satelito 
vyriausybė pabūgo įsileisti 
Brandtą į Rytų Berlyną, nes bu
vo tikri, kad susirinks minios

PASAULIS TRUMPAI
— J. Tautų generalinė asam

blėja patarė Saugumo Tarybai 
pritarti Bangladešo valstybės 
priėmimui į Jungt. Tautas. Bet 
su sąlyga, kad Bangladešas sku
biai paleistų ikšiol dar tebe
laikomus Pakistano belaisvius. 
Kinija pirmą kartą priėmimą ve
tavo ir dabar panašiai pasielgs, 
jeigu Bangladešas nesutiks be
laisvių paleisti be jokių sąlygų. 
Pakistanas ir Indija jau sugrą- 
ž’no vienas kitam visus belais
vius.

— Italijoje vyko kai kurių 
savivaldybių tarybų rinkimai. 
Krikščionys demokratai visur iš
laikė savo pozicijas, komunistai 
ir fašistiškai nusiteikę elemen
tai kai kuriose vietose kiek pra
laimėjo, socialdemokratai pa
kilo jų sąskaita. Jie dabar mano 
vėl įsipiršią į krikšč. dem. do
minuojamą vyriausybę, iš ku
rios buvo išstumti dėl broliavi
mosi su komunistais.

— Argentinos, V. Vokietijos ir 
Izraelio atitinkamos institucijos 
pareiškė stiprių abejonių, lead 
Hitlerio pavaduotojas Borman- 
nas būtų dabar gyvas ir slapsty
tus! kur nors P. Amerikoje.

— Sovietų Brežnevas vėl Jau
kėsi Vengrijoje stiprindamas 
šio bloko nario ištikimybę ko
munistiniam blokui. Tai pasi
darė labai aktualu po to, kai 
Rumunija nepriklausomybės 
nuo blokų klausimą iškėlė Hel
sinkio pasitarimuose.

— Prancūzijos prez. Pom
pidou vizitavo Afrikoje dvi buv. 
Prancūzijos kolonijas, <--------

— JAV Darbo sekretoriumi 
prez. Nixonas paskyrė New Yor- 
ko miesto ir valstijos statybos 
amatų tarybos pirmininką P. J. 
Brennan. Jis yra senas de- 

Prancflzijos kolonijas, dabar'xJno^rafas» bet šiemet labai uo-
nepriklausomas valstybes vaka- dirbo,kad prez. Nixonas bū
riniame Afrikos krante — Togo 
ir Aukštutinė Volta. Ten boda
mas pranešė, kad visom buv. 
Prancūzijos kolonijom dova
nojamos esamos skolos, kurios 
siekia apie 195 mil. dol. (fran
kais daugiau kaip bilijonas). 
Prancūzija norinti rodyti gerą 
pavyzdį ir palengvinti su ja su
sirišusių valstybių naštas.

siekė iš sutarties su Brandtu, 
nes Europos padalinimas de 
facto pripažintas. Bet reikia, 
anot NYT, formalaus visų di
džiųjų Vakarų palaiminimo.

To palaiminimo tikisi iš Eu
ropos saugumo konferencijos, 
dėl to su ja skubinasi ir siūlo 
1973 birželio mėn. j

Nato grupė skubėjimo nero
do. Jos pagrindinis siekimas — 
pašalinti įtampą tarp Rytų ir' 
Vakarų, tikintis, kad ilgainiui 
taikiu būdu keisis režimas ko
munistų valdomuose kraštuose. 
Europos konferencija turėtų ki
timą pagreitinti. Tad Nato 
grupė siekia, kad saugumo kon
ferencija sustiprintų kultūrinius 
ryšius tarp Rytų ir Vakarų; su
stiprintų žmonių susitikimą ir 
bendravimą; sustiprintų infdr- 
macijos ir idėjų pasikeitimą. 
Siekia, kad Sovietai netrukdytij 
radijo, įsileistų Vakarų laikraš- 

jo pasitikti ir sukels dideles 
ovacijas. Šito reiškinio dar ne
norėta parodyti nei Maskvai, 
nei pasauliui. Precedentas jau 
yra buvęs 1970, kada minios ap
gulė Erfurto geležinkelio sto
ties apylinkes atvykus Brandtui 
antro pasitarimo su R. Vokieti
jos vadovais.

POVANDENINIS 
PABĖGO

Drama Norvegijos Sogne 
fiordo dugne pasibaigė — apie 
dvi savaites ten stebėtas ir gau
dytas tariamai nežinomos kil
mės povandeninis atominis lai
vas išplaukė į vandenyną. Nor
vegijos laivynas bandė priversti 
jį iškilti į paviršių, bet jis nepa
klausė . . . Bandė, sakoma, jį 
gilumine bomba išbaidyti, bet 
ir tai, tariamai, nepasisekė. Nė
ra abejonės, kad Norvegijos lai
vynas, jeigu būtų gavęs vyriau
sybės įsakymą, būtų galėjęs jį 
vienaip ar kitaip sutvarkyti, bet 
kadangi tai buvo sovietinis lai
vas, nenorėta susilaukti kompli
kacijų, todėl leista jam “pabėg
ti”. Norvegijos politikieriai, dėl 
svieto akių, puola kariškius už 
laivo išleidimą.

TRUMPAI 
AMERIKOJE

— JAV karinėse pajėgose (avi
acija, armija ir laivynas) nuo 
1973 liepos 1 tarnaus tik sava
noriai, nes privaloma karinė 
tarnyba panaikinama su birže
lio pabaiga. Bfet iki to laiko dar 
bus privalomai pašaukta apie 
10,000 vyrų, kad naują tvarką 
įvedant neatsirastų didelių 
spragų personalo sudėty.

— Moterys spaudžia prez. 
Nixoną, kad paskirtų į kabinetą 
bent vieną moterį. Mat, rinki
minėje platformoje toks respub
likonų pažadas buvo įrašytas.

tų perrinktas antram terminui. 
Jo vadovaujamos grupės unijos 
buvo labai stipriai nusistačiu- 
sios prieš visokias hipines ap
raiškas, besireiškiančias jau
nimo ir politikierių tarpe. Pa
skyrimą paskelbus jis pareiškė, 
kad prašysiąs prezidentą netru
kus panaikinti atlyginimų kont
rolę.

EUROPOJE
čius ir knygas; netrukdytų pilie
čiam lankytis Vakarų atstovy
bėse; netrukdytų keliauti į Va
karus.

Konferencijoje šalia šių dvie
jų blokų yra 11 valstybių, ku-

DRĄSIAI LAIKOSI RUMUNAI HELSINKY
Helsinky vykstantys 34 Eu

ropos valstybių pasitarimai Eu
ropos saugumo ir bendradarbia
vimo konferencijai suorgani
zuoti pačioje pradžioje, svars
tant būsimosios konferencijos 
reguliaminą, susilaukė staig
menos iš visai netikėtos vietos 
— Rumunijos delegacija parei
kalavo, kad tarpe pirmųjų de
šimties nuostatų, tvarkančių 
konferencijos darbą, būtų įrašy
tas ir nuostatas apie konferen
cijos dalyvių lygybę ir kad toji 
lygybė nepriklausytų nuo pri
klausymo kariniams blokams.

Kadangi Rumunija priklauso 
Varšuvos karinio pakto blokui 
ir ta priklausomybe dabar labai 
nepatenkinta, tai visi tuojau su
prato, kad Rumunija davė ženk
lą Maskvai nebandyti dominuo
ti kitų pakto narių konferenci
joje klausimus svarstant. Vaka
rų diplomatai padarė išvadą, 
kad Rumunija yra tik iniciatorė, 
bet nėra viena, todėl galimas 
dalykas, kad ir kiti Maskvos sa
telitai mėgins konferencijoje, 
jei bus palanki atmosfera, pa
sakyti ir savo žodį vienu ar ki
tu klausimu.

JAV IR KUBA
JAV diplomatiniai santykiai 

nutraukti 1961. Staiga abu kraš
tai ką tik vėl pradėjo kalbėtis 
nors ir per tarpininką — per 
Šveicarijos atstovą, kuris Ku
boje atstovauja Amerikos reika
lam.

Iniciatyva išėjo iš Kubos, kai 
trys oro piratai pasigrobė 
Southern Airways linijos lėktu
vą, iššantažavo du mil. dol. ir 
nuskrido į Havaną. Šį kartą visi 
trys piratai buvo areštuoti ir 
pranešta Amerikai, kad jie bus 
teisiami. Ta pačia proga Kuba 
pranešė per tarpininką Ameri
kai, kad reikėtų tartis dėl oro 

■ piratų nusikalstamų veiksmų 
sutramdymo. ^Sia^hingtonas tuoj 
pasiūlymą priėmė, ir pasitarimai 
per tą patį tarpininką jau prasi
dėjo.

— Abidvi Korėjos sutarė su
daryti bendrą organą karo iš
skirtoms šeimoms surasti, sure
gistruoti ir pabandyti jas su
jungti.

Lietuvos atsiminimų radijo koncerto programos dalyviai. Iš k. muzikas Algirdas Kača- 
nauskas, aktorius Alfonsas Petrutis. solistė Prudencija Bičkienė, aktorius Vitalis Žukauskas 
ir solistas Liudas Stukąs. Koncertas buvo gruodžio 3 d. Apreiškimo parapijos salėje. Nuotr. 
R. Kisieliaus

rios laiko save lyg trečiąja jė
ga. Rumunijos atstovo pareiški
mas, kad kiekviena valstybė 
kalbėtų už save, nuskambėjo, 
lyg ir ji, o gal su ja ir kiti sateli
tai, norėtų daugiau nepriklau
somybės nuo Varšuvos bloko 
linijos ir artėtų į tą trečią grupę.

Su reguliaminu surišti klausi
mai jau aptvarkyti, Sovietų de
legacijos vadovas Europos sau
gumo konferenciją pasiūlė su
šaukti Helsinky 1973 birželio 
mėn. Gi kai prasidėjo diskusijos 
kada susirinkti ir ką svarstyti, 
Rumunijos delegacija tuoj pa
siūlė, kad konferencija įpareigo
tų kiekvieną valstybę atsisakyti 
jėgos pavartojimo visokiose ap
linkybėse. Šitaip siūlė nutarti 
tik viena Rumunija, visi kiti iki 
jos kalbėję siūlė pasisakyti tik 
už ginčų sprendimą taikiomis 
priemonėmis. Ir visi suprato, 
kad Rumunija su šiuo pasiūly
mu išėjo prieš vadinamą Brež
nevo doktriną, kurios turinys 
toks: komunistiniai kraštai turi 
teisę užpulti kitą komunistinį 
kraštą tuo atveju, jeigu anam 
gresia komunizmo tvarkos žlu
gimas.

Indija — JAV
Indijos-Amerikos santykiai 

labai sugedo, kai Rusija ir In
dija sudarė sąmokslą atplėšti 
nuo Pakistano rytinę jo dalį ir 
ten įkurti naują valstybę, kuri 
pasivadino Bangladešu (Benga
lijos šalis). Indijai tai buvo di
delis nuostolis, nes Amerikos 
jai teikiamos ūkinės pagalbos 
niekas negalėjo pakeisti.

Santykių atšildymą pradėjo 
premjerės Indiros Gandhi labai 
šilta telegrama prez. Nizonui jo 
perrinkimo prezidentu proga. 
Šiomis dienomis santykių atšil- 
dymo klausimu parlamente pa
sakė korektišką kalbą Indijos 
užsienio reikalų ministeris, dar 
šiltesniu žodžiu už kelių va
landų tą reikalą aptarė ir Indi
jos prezidentas. Amerika labai 
greit atsiliepė valstybės sekr. 
Rogers pareiškimu, kad abu 
kraštai turėtų savo santykius 
ateity rimčiau tvarkyti ir juos 
ramstyti viens kito interesų 
gerbimu ir pripažinimu.

— Iždo sekretoriumi lieka 
G. P. Shultz. Jam dar pridėtos 
ir ūkinės politikos koordina
toriaus pareigos. Savo vietose 
lieka prez. Nixono patarėjas dr. 
Kissingeris ir vidaus reikalų 
sekretorius Morton.

Dėl Laisvosios Europos bei 
Liberty radijų, veikiančių iš 
Muencheno, likimo parodė ini
ciatyvos ir lietuviai. Kun. K. Pu- 
gevičius spalio 13 parašė laiš
ką dr. Milton Eisenhoweriui, 
kuris yra prezidento Nixono pa
skirtos tarptautinių radijo ryšių 
komisijos pirmininkas. .

Laiške kun. Pugevičius patei
kė argumentus už tų dviejų 
radijų išlaikymą ir sustiprinimą. 
Esą “ištrūkusieji iš anapus gele
žinės uždangos pakartotinai pa
brėžia, kaip žmonės yra ištroškę 
žinių iš Vakarų su Vakarų pa
žiūrom į įvykius”, rašė kun. Pu
gevičius.

Komisijos vykd. direktorių^ 
Ben, Posner spalio 25 atrašė, 
kad Eisenhoweris esąs išvykęs 
iš Amerikos, bet direktyvos, ku
rias komisija yra gavusi iš pre
zidento, matomos iš prezidento 
pareiškimo 1972 gegužės 10.

Pareiškime pasisakoma, kad 
Laisvosios Europos ir Liberty 
radijai nereiškia Amerikos vy
riausybės politikos. Pastarajam 
reikalui yra Amerikos Balsas. 
Tačiau prezidentas pasisako už 
komunikaciją ne tik vyriausybi
nėje, bet ir visuomeninėje plot-

RUSAI AROGANTIŠKI AMERIKOS NARIO 
MOKESČIO SUMAŽINIMĄ SVARSTANT

Per Jungt. Tautų biudžeto 
komitetą praėjo 67 balsais prieš 
30 ir 32 susilaikius Ameri
kos pasiūlymas sumažinti jos 
dabar mokamą nario mokestį 
nuo 31.5 proc. iki 25 proc. 
Prieš keleris metus buvo nu
tarta, kad joks JT narys netu
rėtų mokėti daugiau kaip 25 
proc. viso biudžeto.

Bet mažai mokantiems bal
suojant kasmet' už vis didesnes 
išlaidas ir tuo būdu pamažu ar
tėjant prie* bankroto, JAV ilgai 
to nutarimo nevykdė. Bet kai 
atėjo laikas Amerikos kongre
sui užsirūstinti ir pravesti nuta
rimą dėl J. Tautoms mokamo 
nario mokesčio sumažinimo, 
šioje sesijoje atsirado susirūpi
nimas. Puolimą pradėjo Sovietų 
atstovas Malikas ne rimta kal
ba, bet insinuacijomis ir mela
gystėmis. Girdi, Amerika su
dariusi sąmokslą sugriauti J. 
Tautas, bet neišdrįso pasakyti, 
kad jo vyriausybė tikrai privedė 
J. Tautas prie bankroto, kai pati 
atsisakė ir kitus sugundė ne
prisidėti prie padengimo išlai
dų, kurios susidarė gelbstint 
Kongą nuo bolševikų suplanuo
to pagrobimo. Tada tik Ameri
ka savo didele dovana ir dar di
desne ilgalaike paskola išgelbė
jo JT veiklą nuo paralyžiaus.

Žvilgterėkim, kiek kas moka 
J. Tautų metiniam biudžetui su
daryti: JAV — 31.52 proc.,
Rusija — 14.18 proc., Prancūzi
ja — 6 proc., Anglija — 5.9 
proc., Japonija — 5.4 proc., Ki
nija — 4 proc., kitos 126 vals
tybės sudeda likusius 33 proc. 
Amerika savanoriškomis auko
mis įvairioms JT programoms 

mėje. Tam ir yra šie du radijai.
Prezidentas pavedė komisijai 

iki 1973 vasario 28 pateikti ra
portą, kaip tikslingiau finansuo
ti jų veikimą nuo 1974 metų.

Klausimas tapo opus dėl to, 
kad tie radijai buvo finansuo
jami per ČIA. Pradėjus akciją 
prieš ČIA kompetenciją ir jai 
skiriamus kreditus, užsimota ir 
tuos radijus iš ČIA žinios išim
ti. O užsienių komisijos pirmi
ninkas sen. Fulbrightas siūlė 
visai nutraukti tų radijų veiki
mą, nes tai esanti šaltojo karo 
liekana ir gadinanti santykius 
tarp Amerikos ir Sovietų. To 
pat reikalavo ir Sovietai. Nei 
Fulbrighto nei Sovietų reikala
vimai tuo tarpu nebuvo paten
kinti. Kongresas skyrė lėšas me
tam. Klausimas betgi liko atvi
ras dėl tolimesnio likimo. Pre
zidentas ir paskyrė tam reikalui 
ištirti komisiją.

Jau ne viena prezidento pa
skirta komisija pateikė tokius 
siūlymus, kad prezidentas turė
jo palikti komisijų siūlymus 
stalčiuje. Ar nebus panašiai ir 
su Miltono Eisenhowerio komi
sija?

finansuoti pereitais metais davė 
317,670,000 dol. Ir dar 59,339, 
000 sumokėjo trims agentū
roms, kurių biudžetams sudary
ti yra nustatytas privalomas pro
centas. Kokia gi Rusijos savano- _ 
riška auka? Tik 1.47 proc. visos 
suaukojamos sumos.

Nežiūrint tokio šykštumo, 
Malikas negalėjo sutramdyti 
savo išdidžios arogancijos ir 
tuojau demonstratyviai pasiūlė, 
kad, užuot sumažinus Ame
rikos nario mokestį, jį reikia 
pakelti iki 38.4 proc. Visi pasiū
lymai tuoj buvo atmesti. ___

Be to, Maskva dar skolinga 
25,094,000 dol. už šiuos metus 
ir 10,928,000 dol. už kelis pra
ėjusius metus.

DARBIEČIV 
LAIMĖJIMAI

Po N. Zelandijos parlamento 
rinkimų, atnešusių laimėjimą 
Darbo partijai, tokia pat laimė 
už kelių dienų nusišypsojo ir 
Australijos darbiečiams — 
konservatorius po 23 metų val
dymo pakeitė darbiečiai 12 at
stovų dauguma. Konservato
riai paskutiniame parlamente 
turėjo tik 7 atstovų daugumą.

Nuotaikų pasikeitimų prie
žastis vienur ir kitur ta pati — 
po ilgo vienos partijos valdymo 
panorėta atmainos. Laimėju
sių darbiečių programa maž
daug tokia: socialinės reformos, 
privalomos karinės prievolės 
panaikinimas (Australijoj tai jau 
padaryta), karinių pajėgų su
mažinimas, Australijos kariuo
menės dalinių atšaukimas iŠ 
Singapore ir Malėzijos gynybos, 
diplomatinių santykių su Pe
kinu užmezgimas ir jų nutrau
kimas su Taiwanu.

J. TAUTOS
IR TERORAS

Amerikai prašant ir daug kam 
pritariant, pasiūlyta priimti ir į- 
teisinti tarptautinę konvenciją 
kovai su tarptautine apimtimi 
vykstančiam terorui organi
zuoti.

Arabai ir jiems pataikaujantys 
įsitikinę, kad konvencija tik 
prieš juos nukreipta, todėl gina 
savo ir draugų remiamą rezoliu
ciją, kad pirmiausia reikia pa
naikinti terorizmo priežastis, o 
tik paskui skelbti kovą teroriz
mui. Kitaip sakant, pirmiausia 
reikia grąžinti arabams dabarti
nio Izraelio žemes, tada nebe
reiks nė konvencijos terorizmui 
tramdyti. »

Antroji grupė, kuri ikšiol su- . 
darė daugumą, savo rezoliucijo
je siūlo griežčiausiai pasmerkti / 
patį terorizmo principą ir paves
ti Tarptautinės teisės komisijai 
paruošti kitai sesijai priimti 
tarpt, konvencijos projektą.
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KALASI PRO SOVIETINĖSŽMOGUS
PRIEVARTOS LEDĄ

Intelektualai, samizdatas, bepročių namai, 
klastojimas ir kita sovietinė tikrovė

Laisvės troškulys ir samizdatas:
Sovietinis komunizmas savo 

priešu laiko ne tik religiją ir 
tautiškumą. Savo priešu laiko ir 
intelektualų kūrybinės laisvės 
troškimą.

Lietuvoje tą laisvės troškimą 
buvo išreiškęs V. Mykolaitis- 
Putinas tokiais poezijos žo
džiais: “Nėi^ tokių pasauly 
varžtų, kurie pasmaugtų laisvės 
troškulį”, nes “nėr pasauly lai
mės didesnės kaip laisvė”.

Šie laisvės reikalavimo ir 
protesto prieš smurtą - prover
žiai blykstelėjo tarp atskirų in
telektualų — daugiausia rašyto
jų ir mokslininkų. Iš to kilo ir 
pogrindinė spauda, vadinamas 
samizdatas.

Samizdatas ėmė rodytis nuo 
1965, kada, pašalinus Chruš
čiovą, pasukta vėl stalinizmo 
link. Jau 1966-1968 atsirado ra
šytojam bei šiaip intelektualam 
bylos, ypačiai dėl protestų prieš 
Čekoslovakijos invaziją. Žinios 
apie byh^ skelbiamos samizda- 
tuose. Tų samizdato leidinių 
Liberty radijas Muenchene yra 
surinkęs apie 2,0d0. Svarbiau
sias samizdato pavidalas yra

“Einamųjų įvykių kronika”, ku
ri rodosi nuo 1968 metų balan
džio kas du mėnesiai. Ukraino
je pasirodė “Ukrainiečių kurje
ris”, Lietuvoje “Lietuvos baž
nytinių įvykių kronika”.

Pasirodė Sovietuose 1971 
gruodžio 20 net “Laisvės min
tis”, pasivadinusi “demokrati
nio sąjūdžio organu”.
Letena laisvės proveržiam:

Kompartijos centro komitetas 
1971 lapkričio-gruodžio mėn. 
pavedė KGB Kroniką ir kitus 
samizdato leidinius likviduoti. 
Š. m. sausio mėn. ėjo kratų ir 
suėmimų bangos Leningrade, 
Kijeve, Charkove, Vilniuje ir 
kt. Pakartotinai Ukrainoje buvę 
suimta per šimtą.

Tarp suimtųjų tebeminimi ži
nomieji VI. Bukovski, Andrei A. 
Amalrik, gen. Grigorenko, P. V. 
Litvinov. 1972 birželio 21 suim
tas P. Jakir. Dar net spalio 26 
suimtas ir nuteistas- penkeris 
metus į lagerį astrofizikas Kroį 
nid Lubarski už bendradarbia
vimą Kronikoje.

Š. m. lapkričio 28 pranešta, 
kad anksčiau (1967) suimtas 
poetas Jujį Galanski ir laikomas

priverčiamojo darbo lagery Pot- 
moje ten nukankintas.

Anksčiau KGB rengė teismus, 
paskiau tiesiog ėmė grobti žmo
nes, ir jie dingdavo be žinios 
(greičiausia tos taktikos auka 
buvo ir Vilniaus profesorius J. 
Kazlauskas). Kai Vakaruose kilo 
aštrios protestų bangos, vėl grį
žo prie oficialių teismų.

KGB spaudimas buvo nu
kreiptas ir prieš vadinamą ko
mitetą žmogaus teisėm ginti. 
KGB buvo iškvietusi to komite
to narį fiziką Valeri - Chalidze, 
Zacharovo draugą, ir pareikala
vo, kad jis pasitrauktų iš komi
teto. Chalidze rugsėjo mėn. pa
sitraukė. Dabar jam leido (ar į- 
sakė?) atvykti porai mėnesių į 
Ameriką ir čia, New Yorko uni
versitete ir kitur, kalbėti apie 
sovietinę teisę . . .

Trečias metodas prieš vadina
mus disidentus — moraliai juos 
žudyti. Tai paryškino istorija su 
Solženitsino naujausiu romanu 
“1914 rugpiūtis”, Sovietuose 
platinamu kaip rankraštis, vaka
ruose išėjusiu vokiškai ir angliš
kai. Biologas Zhores Medve-

dev laiške Literatumaja gaze- 
ta iškėlė faktus, kad Gudijos 
rašytojų grupė viešai pasmerkė 
romaną, jo neskaitę; Literatur- 
naja gazeta pasmerkė romaną 
suomių komunisto rašytojo 
Martti Larki autoritetu — pakar
tojo jo pareiškimą, tariamai pa
skelbtą Švedijos laikrašty Nor- 
sen Flammes. Medvedevas iš
kėlė aikštėn Larki pareiškimą, 
kad jis tokio laikraščio nežino, 
romano neskaitė, o skaitė tik 
jam atsiųstą romano apibūdini
mą, skirtą Washington Post, dėt 
to apibūdinimo jis savo nuomo
nę ir pasakęs . . . Tokiais autori
tetų klastojimais sovietinė Li
teratumaja gazeta moraliai žudo 
jai nepatinkamą rašytoją.

Ketvirtas^, sovietinės kovos 
prieš laisvės prasiveržimus bū
das — kova prieš Laisvosios 
Europos ir Liberty radijus. Msit, 
samizdatas tiesiogiai pasiekia 
nedaugelį žmonių Sovietuose. 
Bet samizdato, pasiekusio Vaka
rus, turinys grąžinamas į Sovie
tus radijo bangom. Dėl to So
vietai nori šiuos rądijus nutil
dyti per Amerikos vyriausybę, 
per Jungtines Tautas, kaip ki
šimąsi į “vidaus reikalus”.

Padidėjusios represijos prieš 
laisvės proveržius yra stipriai 
pajaustos ir Lietuvoje.

TAI8OM 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 
Mr. Joe Kasias, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 <2 blokai nuo 
tVobdhaven Blvd.).

SPARTA — Rašomos mašinėlės frv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
rial, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Prsnsšklte, kuo interesuo jatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. T^orthport, N.Y. 11781. Tel. (516) 757-0055.

ANTANAS J. 6AVEL8KI8 — lietuvis advokatas — 88-03 Jamt.'ca Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

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

’ JOSEPH QAR8ZVA — GRABORIUS. BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue. Brooklyn. N.Y. 11211; EV 8-9770.

MA'I (HEW p. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

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

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

Architektų-inžinierių suvažiavime prie Washington© archi
tektūrinės įžymybės — Amerikos katalikų tautinės švento
vės. Iš k. dr. J. Gimbutas, dr. S. Kudokas, J. Augustinavičius. 
Kiti du neatpažįstami. Nuotr. K. Daugėlos

žmogui”. Autorius teisingai 
samprotavo, kad kultūrinėje 
srityje turim žiūrėti, “tik žmo
gaus kūrybinio ’pajėgumo”. Bet 
čia pat Dirvos komentarą pa
vadino aštriu žodžiu “politikos 
ožių šokimu ne į savo srities 
daržą”.

Tai įkaitino Dirvą, kurioje 
(lapkričio 22) pasirodė dr. Da
nieliaus Degėsio rašinys. Dr. 
Degesys pasisakė, kad jis buvo 
tas Dirvos minėtas “kai kurie”; 
jis čia iškėlė dr. J. Girniaus 
nuopelnus, bet čia pat apkalti
no Cleveland© gydytojų draugi
jos valdybą, kad ji per paskuti
nius trejus metus nebuvusi ob
jektyvi (Kuo tas neobjektyvu
mas reiškėsi, nepasakė tiesiai,

OKUPUOTOJ 
LIETUVOJ

Laisvas pasirinkimas
Per paskutinius okupuotos 

Lietuvos aukščiausio sovieto 
balsavimus vienoje balsavimo 
būstinėje Kaune atėjęs balsuo
ti studentas, gavęs balsavimo 
kortelę, ją grąžino balsavimą 
prižiūrinčiam kompartijos pa
reigūnui ir paprašė kitos balsa
vimo kortelės. Bet gavęs ant
rąją kortelę, ją taip pat grąži
no ir paprašė dar kitos. Ir kom
partijos pareigūnas ir balsuotojų 
eilėje laukiantieji piliečiai tada 
studentą paklausė:

bet liko nujaučiama 'priežastis^^^įj^.
‘ kam premija iškirta -L.F. Bičjęf^ ' 
_liam. Bet kaltinimas, kam iš
eilės skirta Bičiuliam, reiškė 
pasisakymą, kad premijas ski
riant būtų atsižvelgiama į tai, ar 
Bičiuliam priklauso ar ne).

— Kodėl tamsta, trukdai ^al- 
^čsavimą? Juk visos kortelės vie

nodos ir visose tiek kandidatų, 
'~*ioek reik išrinkti?

— Matote, bent tuo būdu so- 
vietiniuos rinkimuos aš noriu

studentas.

SPAUDA

SVEIKOS IR LIGUISTOS 
DISKUSIJOS

Pasekant laikraščiuose, kurie 
klausimai per lapkričio mėn. 
žadino diskusijas, gyvino opini
ją, dėmesys nukrypsta į trejetą.

-o-

Religija:
Drauge (lapkričio 4, 11, 18, 

25 . . .) paskelbti A. Maceinos 
laiškai jo knygos “Didieji da
barties klausimai” kritikam, ku
rie rašė Drauge, Žiburiuose.' 
Šiuose laiškuose iškyla pora 
staigmenų. Viena, lietuvių reli
ginė literatūra labai negausi ir 
skurdi, nors galinčių ją kurti yra 
gausu. “Perbėgęs laisvojo pa
saulio lietuvių kunigų sąrašą 
(“Elenchus”), autorius su
skaičiavo daugiau negu 100 ku
nigų, turinčių akademinius 
laipsnius: licencijatą ar doktora
tą. Kokia kita mūsų gyvenimo 
sritis turi tiek daug moksliškai 
pasiruošusių asmenų? O kokia 
gi kita mūsų dvasinio gyveni
mo sritis (čia neturiu galvoje 
gamtamokslio) yra tokia skurdi 
savo literatūra, jei ne religija?. . . 
Jeigu mūsų poezija tiek savo ly
timi, tiek turiniu visiškai pri-^ 
lygsta didžiųjų tautų poezijai . . . 
tai teologinė mūsų literatūra net 
paties palyginimo dar neužsitar
nauja”.

A. Maceina betgi džiaugiasi, 
kad kritikai, atsiliepdami į jo 
knygą, jau rodo religinės kriti
kos užuomazgą.

Antra, lietuvių religinė kritika 
dar tebegyvena gryno savinimo
si ir liaupsinimo, ką kiti rašo, 
laikotarpį. Aiškindamasis, po
lemizuodamas su savo kritikais

moksliškai kvalifikuotais kuni
gais (A. Baltinis, P. Celiešius, 
A. Rubikas, A. Paškus), iš tik
rųjų polemizuoja su Vakarų teo
logais, kurie dabar žinomi kaip 
liberalai, racionalistai, kurie, 
Maceinos aiškinimu, iškreipia 
Bažnyčios dogmas ir Vatikano 
II susirinkimo nutarimus.

Ši teologinė polemika pozity-' 
„viai įveda skaitytoją į šių dienų 
teologijos problemų svarstymą.

Premija:
Jei teologinė diskusija bu

vo konstruktyvi ir aukšto džen
telmeniško lygio, tai tuo nepa
sižymi polemika dėl premijos, 
Cleveland© gydytojų draugijos 
paskirtos dr. J. Girniui.

Prasidėjo nuo to, kad Dirva 
prie žinios apie premijos pasky
rimą prisegė komentarą: “Kai 
kurie draugijos nariai pastebi, 
kad praeityje premija už kultū
rinius ir visuomeninius nuo
pelnus buvo skiriama asme
nims, neatsižvelgiant jų politi
nių nusistatymų, tačiau paskuti- 
niniosios trys premijos iš eilės 
buvo paskirtos vien Lietuvių 
Fronto Bičiuliam: dr. A. Macei
nai, prof. Z. Ivinskiui ir dabar 
dr. J. Girniui”.

Tuo komentaru pasipiktino 
Drauge (lapkričio 11) k. br. 
Dirvos galvojimą apie premijų 
skyrimą pavadino “kompute- 
rine mūsų partijų aritmetika” 
ir ją komentavo: “Sakysim, jei
gu x partijos ar pasaulėžiūros 
žmogus jau gavo šiemet premi
ją, tai kitąmet premiją būtinai 
skirti y partijos ar pasaulėžiūros

Įtampą sudramatino Dirva ve
damuoju (lapkričio 29), pra
šnekdama apie “kultūros ožius 
politikoje”, iškeldama dr. J. Gir
niaus nuopelnus, bet čia pat 
juos sumenkindama; jo reda
guojamus Aidus išvadindama 
“siauru vienašališku sroviniu 
žurnalu”, o labiausiai puldama 
L.F. Bičiulius, priskirdama jiem 
nuo 1941 metų “padarytą žalą, 
kurios dar ir šiandien negali
ma išlyginti”.

Tas nuo dr. Degėsio pasta
bos įsirusenęs, įsiliepsnojęs 
šiaudinis gaisras primena Vaiž
ganto Pragiedrulių įžangoje 
aprašytą kaimynių susipykimą. 
Susipykimą iki to, kad viena 
kitai pradėjo rodyti liežuvį ir 
šaukti vis karštėjančiais žo
džiais: Tu ragana, ragana, o ir 
tavo bobutė buvo ragana, Die
ve, duok jai dangaus kara
lystę . . .

Vaižganto moterim nervus pa
ėdė ir susprogdino įsipykęs žie
mos speigas, uždarumas tro
boje. Gal būt, toks dvasinės žie
mos speigas išvedė iš pusiau
svyros ir du laikraščius, paliku-

Spekuliacija gintarais
Per pirmuosius aštuonis šių 

metų mėnesius Druskininkuose 
“išaiškinta daugiau kaip 80 
smulkių spekuliantų” gintaro 
dirbiniais. Jie nubausti “admi
nistracine tvarka” (Literatūra ir 
Menas”, 1972.IX.30). (E)

sius kartėlio skaitytojam, neuž
tarnauto kaltinimo asmenim ir 
džiaugsmo Lietuvos ■ priešui, 
kurio interesas buvo ir tebėra 
kiršinti veikėjus išeivijoje. -

Sugrįžėlis:
•Nemažiau džiaugsmo Lietu

vos okupantui i r "iš to, kaip mū
sų laikraščiai parašė apie Vy
tautą Alseiką. Jo įvykis yra vie
nas iš nuostolių, be kurių ne
apsieina jokia kova. Vakar tokio 
nuostolio turėjo Altą, šiandien 
Vlikas, ryt — kas žino.

Bet kovojantieji paprastai ne- 
sisikubina demonstruoti savo 
nuostolių, ypačiai perdėtai de
monstruoti ir rodyti, kad priešo 
smūgis jiem tikrai esąs skaudus.

Mūsų laikraščiai, šiuo’ atveju 
daugelis, elgėsi ne taip, kai el
giasi kovojantieji.

-- JMiukas ut Dal»a-RėMytė ’- Aleknavičienė kalbėjo apie 
meną žurnalistų kultūrinėje popietėje lapkričio 8 Gintaro 
svetainėje. Nuotr. Z. Degučio

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter-Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. B^ 
to, duodami poTaddotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina.

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

Kas norėtų įsigyti lietuviškų plokštelių ar lietuviškų knygų, prašomi kreiptis 
į Darbininko administraciją, 910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11991

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

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. 
Taip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 
alikai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas 

paruošiant pakrėtus 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”. A . ... •

{
Lietuviškam rajone — x

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ |

Alice’s Florist Shop 1 

£ 107-04 Jamaica Ave. Richmond HUI, N. F. ©

<■> ----------- Gėlės įvairiom progom ----------- S
£ Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius S 
x atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- .x 

kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdų lietuvišką paAarnąvįmą. x 
va ■ ■ S

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

F asolino
Memorials CO.

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

—- Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodų salė

£ _' Lietuviška
KELIONIŲ

AGENTŪRA

VYTIS
• Romas Kezys, Pręs.

2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 ,— Tel. 769-3300
• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• Kelionės į visus pasaulio kontinentus
• Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Cruises) - 
/AUTOBUSAIS įdomių vietų

Specialios nuolaidos:
INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)
GRUPĖMS

• JAUNIMUI
■ ŠEIMOMS

—......  ' ■ ,1
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Ko važiuoja?
Lapkričio 12 turėjo atvykti 

į Jungtines Valstybes Maskvos 
siunčiama įvairių tikėjimų dele
gacija. Joje buvo minimas ir 
Vilniaus arkivyskupijos valdyto
jas msgr. Krivaitis. Delegacija 
neatvyko. Teigiama, kad susir
gęs delegacijos vadovas metro
politas Nikodemas. Neabejoja
ma betgi, kad anksčiau ar vė
liau ta delegacija ar panaši į ją 
atvyks.

Taip mano Londone veikian
tis institutas, vardu Center for 
Study of Religion and Commun
ism, apie kurį rašo sovietinių 
klausimų specialistas Paul 
Wohl The Cr. Sc. Monitor 
(gruodžio 7).

Tas institutas, vadovaujamas 
kunigo Michael Bourdeaux, ne
siverčia propaganda, polemika. 
Jis tik renka medžiagą apie 
bažnyčių ir apskritai apie reli
gijos santykius su komunisti
niais režimais.

(Tarp autentiškų dokumentų 
Centras turįs ir originalinį teks
tą Lietuvos 17,000 tikinčiųjų 
peticijos, Brežnevui pasiųstos 
per Jungtinių Tautų gen. sekre
torių. P. Wohl iš šio dokumen
to daro išvadą apie žmones: 
“Daugiau kaip 17,000 galėjo pa
sirašyti dokumentą, duoti savo 
vardą, pavardę ir adresą, o at
sitiktinai net telefono numerį 
— tai negirdėtas ligi tol ženklas 
tvirtos drąsos, kurią parodė vy
rai ir moterys, pasipriešindami 
galingiausiam pasauly totalis- 
tiniam režimui”).

Wohl tvirtina, kad minėtasis 
Centras iš surinktos medžiagos 
padaręs išvadas:

— komunistų pastangos insi- 
filtruoti religinėse bendruome
nėse, apskritai imant, nėra sėk
mingos:

— svirimas į religiją tarp jau
nimo auga:

— paskutiniais metais atsira
do pogrindinė religinio turinio 
literatūra. Svarbiausi tos litera
tūros pavyzdžiai yra reformuotų 
baptistų “Krikščioniškoji spau
da” ir Lietuvos Romos katalikų

Bažnyčios spauda (turima gal
voje, tur būt, Lietuvos bažny
tinių įvykių kronika. Red.).

Pagal minėto Centro išvadas 
Maskvos režimas susirūpinęs 
šia religine dvasia ir esąs už
simojęs ją likviduoti. Viduje re
žimas sustiprino kunigų, vys
kupų ir tikinčiųjų persekiojimą, 
o užsieniuose nori1 sudaryti įs
pūdį, kad Sovietuose religijos 
naudojasi konstitucijos garan- 
tuotom teisėm. Tam, kaip rašo 
Wohl, numatyta ir ana bažny
tinių atstovų misija. Jos užda
vinys — klaidinti Vakarų baž
nytinius atstovus, kurie priims 
delegaciją; pakirsti Vakarų baž- ! 
nytinių vadovų moralinę, opini- | 
jos paramą savo tikėjimo bend- I 
ram Sovietų režimo kraštuose.

Ta Londono Centro veikla ir 
-P. Wohl rašinys rodo, kad Va
karuose stiprėja supratimas, ko
kiais metodais Sovietai nori Va
karus klaidinti. Prie to suprati
mo, yra tikra, yra daug prisidėję 
Lietuvos tikintieji, nevengdami 
persekiojimo, kalėjimo ir mir- ! 
ties. Paradoksas betgi, kad apie 
tai daugiau rašo Amerikoje se- > 
kuliaristinė spauda, negu religi
nė.

j 

Lietuvoje 
nauji ženklai

Kovą prieš religinę bei tauti
nę dvasią Lietuvoje Sovietai yra 
sustiprinę. Po Kalantos mirties 
ir demonstracijų paaiškėjo lig 
šiol toki konkretūs ženklai:

— Suimtąjį jaunimą tardant, 
nustatyta, iš kokių mokyklų jau
nimas dalyvavo demonstracijo
je. Tų mokyklų direktoriai pa
šalinti ir paskirti rusai.

— Kaune sustiprinta rusų in
filtracija. Butų skirstymas per
duotas į rusų rankas. Nustaty
tas “numerus clausus” lietu
viam: lietuviam skirti butų tik 
25 proc., 75 — nelietuviam.

Dr. S. A. Bačkis savo piane* 
Šimo pirmoje problemoj^ primi/ 
nė lietuvių spaudota^jatepalarficų 
aiškinimą dėl Amerikos gen. 
konsulo lankymosi Vilniuje. To
liau duoda tuo reikalu Amerikos 
vyriausybės paaiškinimus.

-o-

Pagal lietuvių organiza- 
cijų-veiksnių gautus raštus iš 
Baltųjų Rūmų ir Valstybės De
partamento —

I. JAV prezidento lanky
mosi metu Sov. Sąjungoje nebu
vo padaryta jokių žygių, kurie, 
būtų pakeitę JAV ligšiolinę lai
kyseną Baltijos valstybių atžvil
giu (V. Dep-to 1972.VI.26 d. 
raštas Baltų Tarybos pirminin
kui V. Sidzikauskui);

II. pasirašytoji JAV preziden
to ir Brežpevo deklaracija — 
The Basic Declaration of Prin
ciples of Relations between the 
United States and the Union 
of Soviet Socialist Republics — 
nieku nepakeitė JAV lai - 
kysenos, pagal kurią nepripa
žįstama Lietuvos prievartinė in
korporacija' į Sov. Sąjungą (V. 
Dep-to 1972.IX.28 d. raštas JAV 
LB c.v. pirmininkui V. Voler- 
tui);

HI. Culver Gleysteen vizitas 
Vilniuje jokiu būdu JAV ne
pripažinimo prievartinės'' Lie
tuvos inkorporacijos į Sov. Są
jungą nekeičia (Henry' A. Kiss
inger 1972.X.28 raštas sen. 
Hugh Scott bei V. Dep-to 1972. 
X.20 raštas JAV LB c.v. vice
pirmininkui A.W. Novasitis, 
Jr.).

Tąją proga tuose raštuose yra 
pasakyta, kad Gleysteen vizitas 
įvyko laikantis amerikiečių noro 
palaikyti santykius su lietu
viais, nepripažįstant Lietuvos 
prievartinės inkorporacijos į 
Sov. Sąjungą.

Pagaliau, minėtinas ir Valsty7- 
bės sekretoriaus 1972.XI.6 d. 
raštas Latvijos atstovui, atsiųs
tas Latvijos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimo proga 
lapkričio 18. Jame pasakyta, kad

Amerikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas Chicagoje. Nuotr. V. Noreikos

AMERIKA DĖL LIETUVOS IR 
VOKIETIJA DĖL SUTARČIŲ 
Tarptautiniai įvykiai ir Lietuva (2)

JAV palaiko — “Latvių Tautą 
jos pastangose pasiekti nepri
klausomą nacionalinę egzis
tenciją savo tėvynėje.”

II. BONNOS-MASKVOS 
IR BONNOS-VARŠUVOS SU
TARČIŲ RATIFIKAVIMAS: ar 
tai reiškia esamų sienų įteisi
nimą?

Vak. Vokietijai pasirašius su 
Sov. Sąjunga 1970.8.12 ir su 
Lenkija 197ČC12.7 sutartis' — 
daug kas laikė ir tebelaiko, ~kad 
tomis sutartimis pripažįsta
mos esamos dabar sienos tarp 
Vokietijos ir Lenkijos bei esa
mas status quo, kokį Sovietų 
Sąjunga gina ir nori išlaikyti 
savo naudai. Buvo stebimasi 
Willy Brandt vedama politika 
Rytų kraštų atžvilgiu. Buvo rna- 
noma, kad bundestagas tų sutar
čių nepatvirtins ir kad Brandt 
negalės rinkimų laimėti atei
tyje.

Rezultatus žinome. Sutartys 
buvo patvirtintos. Willy7 Brandt 
1972.XI.19 rinkimus laimėjo ir 
dabar turės bundestage 48 bal
sų persvarą — daugumą. Greit 
jis rengiasi pasirašyti Vakarų- 
Rytų Vokietijos santykius tvar
kančią sutartį, suredaguotą 
1972.XI.8. Rytų Vokietija, pa
našiai kaip kitos satelitinės vals
tybės, pilnai įeis į tarptautinę 
valstybių bendruomenę ir už
megs diplomatinius santykius 
su valstybėmis, kurios lig šiol 
nebuvo Rytų Vokietijos pripa- 
žinusios. Pati Vak. Vokietija 
santykius su komunistiniais 
kraštais greitu tempu plečia 
tiek prekybos, tiek politinėje 
plotmėje. Laukiamas susitari
mas su Čekoslovakija.

Vokiečių tauta, atrodo, W’illy

Brandt užsienio politikai pri
taria, ir kancleris galės ją vesti, 
kaip laikys tikslinga.

Tokią Vak. Vokietijos užsie
nio politiką geriau tegalima su
vokti susipažinus su vadinamą
ja jungtine bundestago priimta 
rezoliucija 1972.V.17, t.y. prieš 
aukščiau minėtų rezoliucijų 
patvirtinimą. Toji rė
žo liu£ijt<_huvo priimta 491 bal
su, tesusilaikius tik penkiem 
bundestago nariam. Ją parengė 
visos trys vokiečių partijos bun
destage esančios ir ja visos tiys 
vieningai savo, pažiūras užfik
savo Vokietijos užsienio politi
kos bei bendrai Vokietijos pa
dėties klausimais. Sutrauktai jos 
turinys taip atrodo _ (The 
Bulletin,- Press and Information 
Office of the Government of the 
Federal Republic of Germany, 
No. 18 /Vol. 20, Bonn, May 23, 
1972).

1. Sutartimis su Maskva ir 
Varšuva ieškoma patikrinti Eu
ropoje taiką ir Vak. Vokietijos 
saugumą. Tais pagrindais Vak. 
Vokietija sieks nustatyti modus 
vivendi su Rytų kaimynais;

2. Vak. Vokietija laikysis įsi
pareigojimų, kuriuos ji tomis 
sutartimis prisiėmė. Sutartyse 
minimos sienos, kokios dabar 
yra. Bet koks vienašališkas jų 
pakeitimas yra išskirtas. Tos su
tartys nenumato Vokietijos 
klausimo sutvarkymo taikos 
sutartimi ir nesukuria jokio le
galaus pagrindo dabar egzistuo
jančioms sienoms;

3. Neatimama laisvo apsi
sprendimo teisė nėra sutartimis 
paliesta. Federalinės Vokietijos 
Respublikos politika, siekianti 
taikingo tautinio vienumo atsta
tymo Europos rėmuose — ne-

.prieštarauja šioms sutartims, ku
rios nepažeidžia Vokietijos 
klausimo išsprendimo. Reika
laudama įgyvendinti laisvo ap
sisprendimo teisę, Federalinė 
Vokietijos Respublika nekelia 
jokių teritorinių pretenzijų ir 
taip pat nepretenduoja į jokį 
sienų pakeitimą;

4. Vokietijos bundestagas pa
reiškia, kad besitęsiąs ir neapri
bojamas galiojimas 1954 metų 
Bonnos konvencijų bei susiju
sių su jomis susitarimų ir dekla
racijų, kaip lygiai ir tebesantis 
galiojimas susitarimo, sudaryto 
1955 rugsėjo 13 tarp* Vak. Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos — 
šiomis sutartimis nėra paveikia
mi;

5. Keturių Didžiųjų valsty
bių teisės ir atsakomybės visos 
Vokietijos ir Berlyno atžvilgiu 
nėra šiomis sutartimis paliestos. 
Atsižvelgiant į faktą, kad galuti
nis Vokietijos, kaip vieneto, 
klausimo sutvarkymas tebėra 
neišspręstas, Vokietijos bun
destagas laiko tų teisių if at
sakomybių tęstinumą esminiu 
dalyku;

6. Kiek tai liečia šių sutarčių 
reikšmę, Vokietijos bundestagas 
nukreipia tą klausimą į me
morandumą, kurį Federalinė 
Vyriausybė pateikė parla
mentui, kartu su Maskvos ir 
Varšuvos sutarčių ratifikavimo 
įstatymais;

7. Federalinė Vokietijos res
publika yra tvirtai įsijungusi į 
Atlantinę Sąjungą, kuri sudaro 
jos saugumo ir laisvės pagrin
dus;

8. Federalinė Vokietijos Res
publika kartu su savo part
neriais Europos Bendruome
nėje nesvyruojamai vykdys Eu
ropos jungimosi politiką, siek
dama.Bendruomenę vesti į poli
tinę .uniją. Ryšium su tuci r- 
Vokietijos Federalinė Respub
lika vadovaujasi įsitikinimu, 
kad Sov. Sąjunga ir kiti .socia
listiniai kraštai pradės koope
ruoti su Europos Ekonomine 
Bendruomene;

9. Federalinė Vokietijos Res
publika patvirtina savo ryžtą 
palaikyti ir plėtoti santykius 
Berlyno (Vakarų) ir Federalinės 
Vokietijos Respublikos pagal 
Keturių Didžiųjų Valstybių su
sitarimą ir papildomus ta 
linkme Vokiečių susitarimus. Ji 
taip pat stengsis ateityje pa
tikrinti miesto gyvybingumą ir 
gyventojų gerovę;

10. Federalinė Vokietijos-

Dienos veidai 
DR. HENR 
PREZIDENT 
PATIKIMIAU

S. Jose Mercury dienraščiio 
sekmadienio priede Parad 
nomas kritikas Lloyd Sh 
plačiai pasisako apie dr. H, 
singerį, prezidento Nixono paV 
tarėją.

Dr. H. Kissingeris, dar be
veik nesulaukęs pusamžio, dau
gelio laikomas antru galingiau
siu žmogum pasauly, kadangi 
naudojasi prezidento Nixono 
visišku pasitikėjimu.

Kilmė
Heinz Kissinger gimė 

gegužės 27 Furchtėj, mažame ^s- 
miestely Frankonijos provinci
joj, Vokietijoj, vidurinės klasės 
žydų šeimoj. Jo tėvas Leiba 
— vokiškai įrašytas Louis — bu
vo mergaičių vidurinės mokyk
los mokytojas patarėjas (Stu- 
dienrat), o motina, mergautine 
pavarde Stem, buvo vyriau
sia namų vadovė (iš jos Hein- 
zas paveldėjo valdžios sieki

1923

mą).
Vaikystė

Nuo 1930 žydai Vokietijoj bu
vo nuolat užgauliojami nacių. 
Kai 1933 naciai užvaldė kraštą, 
tokioj Frankonijoj Hitlerio pa
sekėjai kasdien stengėsi žydus

KISSINGER — 
NIXONO 

PATARĖJAS

vięnu ar kitu būdu žeminti bei 
Lulioti.

Prisimindamas savo vaikystę, 
issingeris nedaug ką pasa

kė, išs rus tai, kad jis buvo 
karštas fritbol idėjas. Greitu 
laiku Hei ir jo brolis Wal- 
teris buvo pašalinti iš gimnazi
jos; juodu buvo priversti lanky
ti tik žydiškas mokyklas, o jų tė
vas buvo atleistas iš tarnybos. 
Apstulbęs dėl netikėto atleidi
mo iš mokyklos, tėvas kurį lai
ką negalėjo suprasti savo būk- 

šiuo metu H. Kissingerio tė
vai gyvena New Yorko prie
miesty. Jis pagarbiai mini savo 
žmoną Paulą, kuri savo šeimą 
išgabeno iš Vokietijos pirmiau 
pas savo tetą, gyvenusią Lon
done; pas ją buvo pasiųsti abu 
berniukai, o vėliau ir pati su 
vyru pasiekė Angliją ir iš ten 
1938 išvyko į JAV.

Karinė tarnyba ir studijos
Nemalonios gyvenimo tik

rovės atblokštas į New Yorko 
aplinką, eidamas penkioliktus 
metus, Heinzas Kissingeris su
prato, kad imigrantui, norint ko 

nors pasiekti, reikia dvigubu 
uolumu padirbėti.

Nuo 1939 iki 1943 mokėsi 
aukštesniojoj Jurgio Washingto- 
no vardo mokykloj, atliekamu 
laiku dirbdamas tualetinių še
pečių dirbtuvėj, kad užsidirbtų 
keletą dolerių. 1943, su pasižy
mėjimu baigęs aukštesniąją mo
kyklą, buvo pašauktas į kariuo
menę. Kadangi gerai žinojo vo
kiečių kalbą, tai greit buvo pa
skirtas į kontražvalgybą; pakel
tas seržantu, dirbo Gergstreno 
apskr. 1946 H. Kissingeris savo 
tarnybą kariuomenėj baigė . ir, 
pasinaudodamas GI įstatymu — 
pašalpa, pasistengė patekti į 
Harvardo universitetą.

Jo tėvas pasakoja, ka Hein
zas visuomet buvo svajotojas. 
Ne toks, kaip jo brolis Walte- 
ris. Baigęs aukštesniąją mokyk
lą, jis svajojo pasidaryti buhal
teriu. JAV kariuomenė jam la
biausiai padėjo suamerikonėti. 
Amerikiečių armijoj jis konkre
čiai stebėjo, ką gali pasiekti 
jėga ir laiku panaudota sąmo
ninga galia. Čia jis pastebėjo 
tuos kelius ir laiptus, kuriais pa
siekiama galia. Harvardo uni
versitete jis studijavo galios, 
kaip tvarkos ir pranašumo, dės-

Po trejų metų su pasižymėji
mu baigė Harvardo universitetą 
B.A. laipsniu, o 1952 įsigijo 
MA, o vėliau — Ph. D. 1957 
gavo Sumner dovaną už dėmesį 
sukėlusį savo darbą — kaip iš
vengti karo.

Būdamas kariuomenėj ir Har
varde, H. Kissingeris buvo pa
tenkintas, pajutęs amerikiečių 
galią, sutriuškinusią nacių ga
lybę, kuri tiek kartėlio buvo pa
dariusi ir žydam.

Viešas pasirodymas
Jau 1957 dr. H. Kissingeris 

paskelbė dvi savo studijas apie 
teisėtos galios siekimą, norint 
nustatyti ir išlaikyti tvarką ir 
pastovumą. Tai buvo naujoviš
kai paskelbtos mintys, atkreipu
sios to paties universiteto dė
mesį, ir jis gavo pasiūlymą 
skaityti paskaitas.

Po antrojo pasaulinio karo 
Amerikoj visose srityse buvo 
jaučiama pasiruošusių žmonių 
stoka. Tad nenuostabu, kad dr. 
H. Kissingeriui sekėsi: 1957 
jis jau buvo docentas, o 1962 
buvo pakeltas ordinariu profe
sorium. Jis buvo pakviestas san
tykių su užsieniais keitimosi 
vedėju — patarėju į brolių 
Rockefellerių fundaciją, pasi
vadinusią tarptautiniu Harvardo 
seminaru, e*

Dr. H. Kissingeris ne vien teo
riškai studijavo galios pasireiš
kimus, bet stengėsi tai pritaikyti 
ir praktikoj. Jis dirbo trim iš 
eilės administracijom ir dviem 
pajėgiem prezidentam, kol įsi
gijo jy pasitikėjimą ir pasiekė 
lig šiol dar nebuvusį autoritetą 
Washingtone. Eisenhowerio ad
ministracijoj jis dirbo kaip žino
vas kariniais klausimais, o Ken- 
nedžio — kaip tautinio saugu
mo patarėjas; prezidento John

son© pavedimu atlikęs tris už
davinius Vietname, per trejus 
metus jis įsigijo tokį pasitikė
jimą, kaip niekas kitas, pats ne
būdamas autoritetu.

Mėginimai prasiveržti
1968 dr. H. Kissingeris pasu

ko į Nelsono Rockefellerio pre
zidentinį vežimą, kurio rin
kiminei propagandai jis paruošė 
taikos planą Vietname. Kai N. 
Rockefelleris turėjo nusileisti 
Richardui Nixonui, nominuo
jant kandidatą prezidento vie
tai, sakoma, kad dr. H. Kis
singeris Miami mieste išsireiš
kęs; “Nixonas netinka būti pre
zidentu!” Kai R. Nixonas lai
mėjo prezidentinius rinkimus.ir 
pakvietė dr. H. Kissingerį į pa
tarėjo. postą, jis kvietimą pri
ėmė, nes norėjęs pasinaudoti 
proga išgauti iš Nixono, ko ne
galėjo išgauti nei iš Eisenhowe
rio, nei iš Johnsono: pilną ir 
laisvą pasitikėjimą, planuojant 
užsienio politiką . . . (Atrodo, 
kaip pasaka, nors pasakose vei
kia tam tikri nematomi dievai
čiai! P.M.)

Poste, kurį pats susikūrė
Pasak Lloyd Shearerio, dr. H. 

Kissingeris padėjo Nixonui 
pasiekti užsienio politikoj tokį 
laipsnį, kurio nepasiekė nei 
Kennedy, . nei Johnsonas, nei 
Eisenhoweris. Tai buvo pasiek
ta kabineto, kongreso ir paga
liau Amerikos žmonių sąskaita, 
paprasčiausiai nustumiant į sai| 
mažesnės vertės klausimus.

Respublika gina santykių sunor- 
mavimo reikalą tarp Federali
nės Vokietijos Respublikos ir 
GDR. Ji vadovaujasi supratimu, 
kad atolydžio ir geros kai
mynystės principai bus pilnai 
pritaikyti santykiam tarp gy
ventojų ir institucijų abiejose 
Vokietijos dalyse.

-o-
• Aukščiau cituota jungtinė re

zoliucija apie Vokietiją ir jos 
užsienio politiką, kaip jau anks
čiau sakyta, buvo priimta visų 
trijų bundestago partijų suta
rimu.

Vokietijos u.r. ministeris Wal
ter Scheel pareiškė, kad “per
duodant tai Sovietų ambasa-

(nukelta į 5 psl.)

Žmogus, gyvenąs galios orbi
toj, iš esmės negali suprasti 
tos pusiausvyros, kylančios iš 
šiaurės Vietnamo santykių su 
amerikiečiais. Dr. H. Kissinge
ris, kaip ir buvęs Johnsono pa
tarėjas McGeorge Bundy, tvir
tina, kad Hanojus vienaip ar ki
taip gali būti priverstas kalbė
tis dėl taikos prie derybų stalo.

Savo brendimo amžiaus di
džiausią dalį praleidęs studijuo
damas galios apraiškas, dr. H. 
Kissingeris neša didesnę atsa
komybę už savo pirmtaką Mc 
George Bundy, vieną iš kelių 
klaidingų patarėjų prezidentui. 
Dr. H. Kissingeris tebesilaiko 
vienas savo poste, kurį jis pats 
sau susikūrė.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis
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Dail. Povilas Puzinas parodoje prie savo paveikslų. Paroda buvo surengta 1956 Long Island Art League galerijoje.

DAIL. POVILĄ PUZINĄ PAGERBIANT
Šį rudenį, spalio 23, suėjo 

penkeri metai, kaip New Yor
ke mirė dailininkas Povilas Pu
zinas. Jam šiemet būtų 65 me
tai. (Gimęs 1907 rugpjūčio 3 
Rygoje). Būtų prisidėjusi ir 
dar viena sukaktis — 40 metų, 
kaip jis baigė Rygos meno 
akademiją. (Baigė 1932). Velio
nis mirė pačiame savo kūry
biniame pajėgume, ištiktas šir
dies smūgio. Palikta jo kūryba 
ir šiandien mum duoda progos 
apie jį pamąstyti, prisiminti jo 
gyvenimą ir veiklą.

Iš Rygos į Lietuvą
Povilas Puzinas savyje su

jungė Lietuvą ir Latviją. Jis 
gimė ir augo Rygoje. Tėvai 
•buvo kupiškėnai, nusikėlę į šį 
judrų ca risti nė s imperijos mies
tą, į lietuvišką koloniją. Povilas 
baigė lietuvišką vidurinę mo
kyklą Rygoje, toliau lavinosi lat
viškose mokyklose. Meno aka
demijoje tapybą studijavo pas 
plačiai žinomą latvių dailininką 
prof. V. Purvitį. Akademiją bai
gęs, išlaikė egzaminus, kad ga
lėtų meno dalykus dėstyti aukš
tosiose mokyklose.- Studijuo
damas priklausė lietuviškom 
draugijom.

Mokslą baigęs, grįžo į Lie
tuvą, atitarnavo Lietuvos ka
riuomenėje ir 1937-39 dėstė 
meną Panevėžio berniukų gim
nazijoje.

Panevėžyje jis išdekoravo ka
tedrą, duodamas jos vidui baro
kinį stilių, išpuošdamas fresko
mis bei aliejine tapyba. Nutapė 
8 didelius paveikslus šalutinėse 
navose ir 2 paveikslus bažny
čios prieangyje, lubas dekoravo 
freskomis. Ir marijonų vienuo
lyno, koplyčiai nupiešė tris alto
riaus paveikslus.

1940-41 buvo taikomosios 
dailės institute Kaune dėstyto
jas, 1940 už darbą “Rudens 
nuotaika“ Lietuvos dailės paro
doje Kaune gavo pirmąją premi
ją. Atliko ir dar eilę bažny
čių dekoravimų, lam»ėjo kon
kursų.

Vokiečių okupacijos me t ars 
jis įsitraukė į pogrindžio veiklą, 
turėjo išvykti Rygon, i>ct ir t« n 
naciai jį sugavo ir įkalino. Į 
Vokietiją pateko 1944 rudeni 
ir jau 1947 atvyko į New Yor- 
ką. Už metų persikėlė į Los 
Angeles, ten buvo net Lietuvių 
Dienų meno redaktoriumi. J 
New Yorką grįžo 1956, dėstė 

* Cattan Rose meno mokykloje. 
Long Island Art League meno 
mokykloje, Jackson Heights Art 
Club meno mokykloje.

Savo pirmąją parodą Kaune 
surengė 1933 ir nuo to laiko da
lyvavo beveik visose lietuvių 
apžvalginėse parodose. Pa
grečiui dažnai dalyvavo ir latvių 
parodose.

Dail. Povilas Puzinas yra lai
mėjęs visą eilę premijų. Tiesiog 
mėgo eiti į varžybas. Kai kitų 
negundo panašūs dalykai, taip 
velionis, rodos, pats ieškodavo 

varžybų, konkursų. Ir iš tokių 
konkursų jis parsinešdavo me
dalius, diplomus. Ir 1967, prieš 
savo mirtį, buvo gavęs New Yor- 
ko miesto meno festivalyje pir
mą premiją.

Ir ką jis tapė?
Rygos mokykla pasižymėjo 

savo realistinėmis, akademinio 
meno tendencijomis. Tokius 
privalumus išsinešė ir P. Puzi
nas. Mokėjo puikiai piešti, su
kurti figūrines kompozicijas, pa
mėgo drauge ir jūrą, žvejų, uos
tų gyvenimą. Šiomis temomis 
jis domėjosi visą gyvenimą. 
Amerikoje jis supoetino užmirš
tus ir vienišus priemiesčių na
mus. Pamėgo tapyti senus lau
žus. kuriuose niekas nebegyve
na. bet kurie jo drobėse gavo 
nuostabią gyvybę. Tie namai 
pasidaro tartum žmonės, pilni 
paslapčių, pilni nesuvokiamo il
gesio.

Dailininką traukė ir jūros 
motyvai.. Mėgo tapyti laivus, 
sustojusius prie kranto, sudėju
sius savo snapus ant smėlio, be- 
sikeJiančius kelionei i jūrą. Ir

APIE INOS NENORTIENĖS EMALIO DARBUS

Spalio 28-29 New Yorke su 
paroda lankėsi Ina Nenor- 
tienė, kuri pastoviai gyvena 
Bostone, vasaras praleidžia 
Cape Code ir ten taip pat tu
ri savo dirbtuvę. Bus jau ko
kia dešimts metų, kaip ji susi
domėjo emaliu ir pradėjo šioje 
srityje dirbti. Atėjo su didele 
darbo meile, pasisavindama 
technikos plonybes ir susida
rydama vardą net amerikiečių 
tarpe, nes ji dalyvauja bent ke
liose tos rūšies draugijose ir jų 
parodose.

Jos paroda Kultūros Židi
nyje išsiteko žemutinėje galeri
joje. Čia buvo išstatyta lėkščių, 
peleninių, sagių, papuošalų. Tai 
galėtume pasakyti — pritaiko
masis menas. Bet šalia to ji sie
nas buvo apkabinėjusi paveiks
lais. Jie buvo padaryti ta pačia 
technika — emalis ant vario ar 
plieno.

Šie kūriniai jau nebeturi pri
taikomojo meno žymių. Jie gali 
atsistoti šalia kitų spalvotos gra
fikos ar tapybos kūrinių. Šie jos 
paveikslai turi linijinį piešinį 
-— pavaizduoti dekoratyvūs 
paukščiai, kur į sparnus, uode
gas įvedama gausi ornamenti
ka. Pats traktavimas grafiškas. 
Pabrėžiamos linijos, ir kompo
nuojama kaip spalvota grafika. 
Čia yra tik pagrindiniai api
bendrinantieji kontūrai, o 
plokštumos užpildomos viena 
spalva. Tą plokštumą skaldy
dama, įveda ir ornamentų — 
žiedų, ratelių, saulučių, žvaigž
džių.

Ornamentai ir visas trakta
vimo būdas nukelia į lietuviš

čia jis pažvelgė giliau ir tuose 
laivuose pagavo gyvenimą ki
tame plane — tie laivai kaip 
žmonės turi savo gyvybę.

Mėgo jis žmones, žvejus, ku
rie triūsia prie žuvų, mėgo gra
žias moteris, kurių kūno formos 
ir drabužiai žėri grožiu ir pra
banga. Bet ir žmogaus vaizda
vime jis nesustodavo lengvam 
paviršiuje. Skverbėsi į gilumas 
ir pavaizdavo žmogaus tragiką. 
Toks neužmirštamas jo pa
veikslas yra XX amžiaus mado
na, kur tarp griuvėsių klūpo 
moteris su kūdikiu.

Mėgo jis ir portretus, ir mokė
jo juos tapyti., Į šią sritį nesi
veržė, bet prisėdęs padarė pui
kų portretą, kur pagaunamas ir 
charakteris, ir vidinė jo įtampa.

Ir kaip jis tapė?
Pats save jis laikė realistu. 

Tokiu laikė ir kiti. Bet jis neišsi
teko paprastame realizme. Jam 
gamta, aplinka ar modelis suda
rė tik pagrindus, kur jis jau fan
tazavo ir kūrė savaip.

Pirmiausia savo paveikslą jis 

kos pasakos — folkloro sritis. 
Šalia tos lietuviškos nuotaikos 
rasime ir bendresnės tematikos, 
atitrauktų ornamentų. Kartais, 
derindama įvairių spalvų plokš
tumas, nueina į abstraktą, kur 
ištirpsta daiktų kontūrai, o lie
ka tik formų ir spalvų žaidimas.

Dėmesio vertas ir jos pritai
komojo meno darbas — tos vi
sos lėkštės, lėkštelės, sagos, sa
gelės. Čia ji parodė puikią 
meistrystę, technikos nuovoką 
ir skonį. Dekoratyvinių lėkščių 
spalvinis charakteris, derinys 
toks puikus ir žavus, kad jis 
pats liudija dailininkės pajė
gumą.

Dailininkė ir toliau studi-. 
juoja, lanko specialias mokyk
las, norėdama pasisavinti meta
lo apdirbimo techniką. Ir šioje 
parodoje jau tų darbų buvo iš

nutapydavo labai realiai. Ir toji 
tapyba savo koloritu, nuotaika 
primindavo olandų garsiąją 
tapybą.

Tai buvo pirmoji fazė. Po to 
prasidėdavo paveikslo atbai
gimas. Tada jis teptuko drą
siais brūkšniais kai kurias dalis 
prigesydavo, kai kurias iškelda
vo. Siekdamas apibendrinimo, 
jis' palikdavo tik pagrindinius 
kontūrus, pagrindinį ritmą. Rit
mas dinamiškas, dramatinis. 
Kai spalvos suliejamos, tai pra
sideda pustoniai ir spalvų ma
sės žaismas. Baigdamas pa
veikslą, mėgo dažus uždėti sto
rais sluoksniais. Uždėdavo daž
niausiai peiliu, kad paveikslas 
'gautų jėgos, įtampos, oro vir
pėjimo.

Kokie puikūs jo pirmieji pla
nai, kur suversta tirščiausiai 
dažų, kur pilna virpančio oro. 
Pirmam plane yra daug dinami
kos, savotiško chaoso, paskui 
staiga aprimsta, linijos susiglau- 
dina, pradingsta ir nerimas, ir 

statyta, pvz. sidabriniai papuo
šalai, sidabro apvedžiojimai 
apie emalinius papuošalus. Ir 
čia jau matai meisterės ranką. 
Jos tikslas — įsigyti tiek techni
kos ir pasidaryti papuošalų kū
rėja.

Čia noris pridėti ir vieną žo
dį. Ši emalio technika leidžia 
lengvai panaudoti lietuvišką 
ornamentiką. Šioje technikoje 
tiesiog galima “išausti“ naujus 
lietuviškos dvasios pasaulius — 
sukurti pasakas, dekoratyvines 
plokštes. Tegu Mieloji Ina jų 
nevengia. Tai bus tikras lietu
viškojo meno praturtinimas.

Be to, lietuviai turi ir senus 
savo papuošalus. Ar neimtų pa
gunda senus šimtmečių <moty- 
vus sulydyti su naujų laikų po
lėkiais ir taip padaryti visai 
naują papuošalą. Senovė ir nau

pamažu kyla naujos linijos, 
plokštumos. Prieš pirmojo pla
no dramatinę įtampą iškyla ant
rojo plano svajingi namai, lai
vai, burės. Ant jų krinta švie
sos, kurios kontrastuoja su tam
sa, išryškina pačią temą. Paskui 
pereinama į trečiąjį planą, kuris 
paprastai yra kuklus ir pride
rintas prie pirmojo plano.

Rudens dailininkas
Jo paveikslai nepasižymėjo 

dideliu spalvingumu, bet pasi
žymėjo viena plaukiančia spal
vų gama. Domina rudi, pilki, 
žalsvi ar melsvi tonai. Paprastai 
paveikslas turėjo vieną pagrin
dinį toną su daugybę pustonių. 
Mėgstamiausios buvo rudos, 
šviesiai rudos spalvos.

Dailininkas aiškino taip: tai 
spalvos iš Lietuvos peisažo. Ne
linksma buvo Lietuvos žemelė, 
jos rudenėliai, iš jos jis pasiėmė 
ir šias spalvas.

Kai Galdikas matė/ rudens 
gamtoje didelį spalvingumą, tai 
Puzinas priešingai — lietaus 
nuplaktą nualintą žemelę ir so
drias miglas, iš kurių išnyra 
medžiai, malūnai, žmonės. Gal
diko rudeniui pavaizduoti rei
kėjo daugybės spalvų, o Puzi
nas ėjo visai kitu keliu — jis 
tenkinosi pilkumu, rudumu, bet 
ir jis pravėrė rudenį ir gamtą, ir
ją sudvasino.

Ir šio sudvasinimo negali už
miršti. Užmiršti jo paveikslų 
koloritą, bet atsimeni, kad ten 
laivai “filosofuoja” pakrantėje, 
kad ten burės lyg poeziją dek
lamuoja, kad jo priemiesčio 
namai gyvena už tuos, kurie 
juos paliko. Neužmiršti tos dai
lininko dvasinės potepės ir filo
sofijos. Ir šia prasme jis 
realizmui davė savitą dimensiją 
ir tuo sukūrė autentišką kūrybą.

-o-
• Povilas Puzinas buvo kūry
bingas ir savitas ir didelis dai
lininkas. Ir jo palikimas vertas 
pagarbos ir didelio dėmesio, 
bet — kur tas palikimas? Iš 
New Yorko jis buvo išvežtas i 
Chicagą ir ten turėjo patekti į 
Čiurlionio galeriją. Ar jis ten 
pateko? — Atiduokime pagar
bą tiem, kurie išėjo negrįžta
mai ir kurių kūryba mum liko 
amžiam. Tie kūriniai turi sueiti 
į galeriją ir ten pasirodyti dai
lininko apžvalginėse, sukak
tuvinėse parodose. (oi) 

Dail. Ina Nenortienė — Pa
sakėčia, emaliuotas varis. 
Nuotr. L. Tamošaičio

jovė šitoje emalio technikoje 
lengvai suvirtų karštoje krosny
je. Ir tai būtų didelė dovana 
šios srities menui.

šalia parodos ji buvo su
rengusi dvi demonstracijas, pir
mąją ir antrąją dieną. Buvo at
sivežusi ir krosnelę ir visus 
reikmenis. Žmonės domėjosi 
technika, ir ji sugebėjo labai pa
prastai supažindinti su pagrin
diniais principais ir pademonst
ruoti patį deginimą. O šitokio 
parodymo žmonėm reikėjo, nes 
pati technika nėrti .tokia kas
dienė, ir taip nevienam kyla 
klausimas, kokias * medžiagas 
vartoja, kaip jas sulydo. Ir kitur 
keliaudama su parodom, tegu ji 
pasiima visą inventorių ir tegu 
pademonstruoja. Gal bus tai pa
skatas kam nors šia technika su
sidomėti. Ypač tai patartina mo
terim. Tai puikus užsiėmimas, 
kur gali pasireikšti su visom 
savo kūrybinėm galiom ir vaiz
duote. (p. j.).

IŠ DAILĖS 
GYVENIMO
— Čiurlionio galerijos naujų 

patalpų Jaunimo centre, Chiea- 
goj, iškilmingas atidarymas ir 
JAV gyvenančių lietuvių daili
ninkų jungtinė paroda įvyks 
vasario 16-25.

— Dail. Reginai Ingelevi- 
čienei pranciškonai nuoširdžiai 
dėkoja už Kultūros Židiniui 
Brooklyn, N.Y., padovanotą 
aliejinės tapybos paveikslą.

— Lietuvių moterų dailinin
kių draugijos pirmoji jungtinė 
paroda įvyks kovo 17-22 Čiur
lionio galerijoj, Chicagoj.

— Anglijos lietuvių dailinin
kų jungtinė paroda įvyko gruo
džio 2-10 Čiurlionio galerijoj, 
.Chicagoj.

—. Dail. V. Vizgirdos tapy
bos paroda, rengiama Lietuvių 
dailės instituto, įvyks sausio 13- 
27 Čiurlionio galerijoj, Chica
goj-

— Jokūbo Dagio, iš Toronto, 
Kanados, skulptūros darbų pa
roda įvyks balandžio 14-22 
Čiurlionio galerijoj, Chicagoj.

Rytų Vokietijoje rengiamasi 
išleisti vokiečių kalba M. K. 
Čiurlionio monografiją. Dėl to 
Kaune lankėsi Drezdeno leidyk
los “Verlag der Kunst“ redakto
rius E. Fromhold su fotografu 
K. Bayeriu. Monografija būsian
ti daugiau kaip 300 psl., su 160 
Čiurlionio paveikslų reproduk
cijų, jų tarpe 40 spalvotų. Mo
nografijos autorius — Dailės ins
tituto Vilniuje docentas Gytis 
Vaitkūnas. Numatomas 10.000 
egz. tiražas. Tikimasi, kad ar
tėjant 100-siom Čiurlionio gimi
mo metinėm. Vakaruose galės 
pasirodyti ir monografijos ang
liškasis vertimas. (E)

— Dail. Jina Leškienė išrink
ta nauja Dailiųjų Menų Klubo, 
Los Angeles, Calif., pirmininke. 
Klubo susirinkimas įvyko spalio 
29 buv. pirmininko Juozo Švais
to namuose. Dalyvavo visi na
riai. Pokalbiuose dalyvavo Ber
nardas Brazdžionis, Bronius Bu
dri ūnas, Pranas Gasparonis, dr. 
Marija Gimbutienė, Algirdas 
Gustaitis, Jina Leškienė, Dalila 
Maekialienė, Danutė Mitkienė, 
Bronys Raila, Juozas Švaistas, 
Monika Lembertienė ir kt. .

— Birutė Rauckienė, Detroito 
lietuvio pramonininko Vyt. 
Rauckio žmona, po ketverių 
metų išsamių studijų meno in
stitute — The Art School of the 
Society of Arts and Crafts — tą 
institutą šiemet baigė ir gavo 
skulptorės diplomą.

— Kanados Grafikų Sąjungos 
metinėj parodoj Londono, Ont., 
miesto muziejuj dalyvavo toron- 
tiečiai lietuviai dailininkai — 
Jurgis Račkus su šilko spausdi- 
niu “Raudona linija virš hori
zonto” ir Telesforas Valius su 
spalvotu vario ofortu “Žemaiti
ja”.

— Dail. A. Tamošaičio tapy
bos paroda buvo surengta Feli
cijos ir Vytauto Urbonų inicia
tyva jų rezidencijoje 
Brandtone, Ont., Kanadoj, lap
kričio 18-19. Dalyvavo ir dail. 
A. Tamošaitis su žmona. Susi
rinkę apie 200 žiūrovų išklausė 
daHininko žodžio. Išstatyta 57 
paveikslai ir visi buvo nupirkti. 
Dail. A. Tamošaitis, atsiliep
damas į torontiečių lietuvių pa
geidavimus, sutiko atgabenti ir 
naujų paveikslų ir palikti pas p. 
Urbonus.

— Taikomosios dailės paroda 
buvo surengta lapkričio 4-5 To
ronte, Prisikėlimo parapijos pa
rodų salėj. Parodą susirinku
siem žiūrovam apibūdino N. 
Kulpavičienė, Moters žurnalo 
redaktorė. Su keramikos darbais 
pasirodė: B. Balsienė’, V. Bal
sienė, S. Pacevičienė ir G. Va- 
liūnienė, o su paveikslais ir 
kūriniais iš džiovintų lapų — 
V. Kralikauskienė ir A. Abro
maiti e nė. Mezginius, papuoša
lus ir kitus dekoratyvinius rank
darbius parodoj buvo išsta
čius! os: T. Benotienė, E. 
Dambrauskienė, S. Derviniepė, 
E. Jankutė, S. Kvietienė, S. Mi
niotienė ir M. Valiulienė.
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PO CHICAGOS DANGUM
Chicagos organizacijos lapkri

čio 26 Lietuvos kariuomenės 
54 m. sukakties proga pagerbė 
jos pirmūnus. Pik. Švedas yra 
kūrėjų savanorių centro valdy
bos pirmininkas. Chicagos sky
riaus pirmininkas yra mokyt. 
Tamulis. Iš jų teko sužinoti, kad 
laisvajam pasauly lietuvių kū
rėjų savanorių tėra tik 150, o 
Chicagoj — virš 50. Pik. K. Ali
šauskas, nors ligos kankinamas, 
rūpinasi platinimu knygos “Ko
vos dėl Lietuvos nepriklauso
mybės“.

Lapkričio paskutinis savait
galis buvo labai nemalonus, nes 
lietus ir sniegas kenkė paren-
girnų dalyviam. Pakšto salėn 
rinkosi Laisvosios Lietuvos rė
mėjai; buvo nuotaikinga progra
ma. Jaunimo centre vyko biru- 
tininkių metinis banketas su 
gražia J. Puodžiūno baleto “Mė
lynąja rapsodija“. Ciceroj buvo 
lituanistinės mokyklos vakaras 
su rašytoja B. Pūkelevičiūte, so
listu A. Braziu ir kt. Marquette 
Parko parapijos salėj vykusioj 
iškilmingoj LRK Federacijos 
vakarienėj dalyvavo daug seimo 
atstovų. Kariuomenės minėji
mas ir Margučio rengtas solisto 
V. Valatkos koncertas Jaunimo 
centre pavyko gerai. Mažojoj 
Jaunimo centro salėj vyko skau
tų žurnalo parengimas. Gimimo 
parapijos bažnyčioj paminėta 
Kristaus Karaliaus šventė; vysk. 
V. Brizgys aukojo mišias; po pa
maldų parapijos salėj prof. dr-. J. 
Meškauskas skaitė paskaitą. Vy
ko ir klubų parengimai.

Anglijos lietuvių meno 
paroda atidaryta gruodžio 2 Jau
nimo centre. Vyks iki gruodžio 
10. Dalyvauja šie menininkai: 
Ei. Gaputytė, tapytoja ir skulp
torė, gyvenanti Londone, Vin
cas Jokūbaitis, tapytojas ir 
skulptorius, gyv. Londone, G. 
Grigaravičiūtė, tapytoja, gyv. 
Coventry, Petras Bugailiškis, 
tapytojas, atvyko iš Derby, Ant. 
Petrikonis, tapytojas, gyv. Chi
cagoj, ir Magd. Stankūnienė, 
tapytoja, gyv. Chicagoj. Išleistas 
katalogas. Parodą surengė Ang
lijos lietuvių klubas, kurio pir
mininkas yra A. Lakas.

Į Australiją organizuojama 
lietuvių ekskursija. Ten vasario 
18-25 bus galima dalyvauti tarp
tautiniame eucharistiniame 
kongrese. Ekskursijos reikalu 
kreipiamasi į K. Kleivą, tel. 863- 
1591. Iš Australijos čia buvo at
vykęs žum. Ant. Laukaitis. Jis 
kalbėjo Margučio radijo progra
moj ir lapkričio 26 lietuvių te
levizijoj, kur tą vakarą buvo 
prisiminta Simo Kudirkos ir jo 
šeimos tragedija.

Balio Sruogos kūrybos vakare 
gruodžio 17 Jaunimo centre 
dalyvaus akt. H. Kačinskas ir 
rašyt. A. Gustaitis. Vakarą ren
gia scenos darbuotojai.

Jonas Grigaliūnas-Gregg, Lie
tuvių Prekybos Rūmų direk
torius, vos 35 m. amžiaus, žu^o 
savo garaže.

Gage Parke jaunuolis Celkis 
buvo pervažiuotas traukinio. 
Gyvybę pavyko išgelbėti nupio- 
vus kojas Šv. Kryžiaus ligoni
nėj.

“Kokiais keliais aš keliau
čiau“, tokiu pavadinimu pasiro
dė Chicagos lietuvių tarpe po
puliari plokštelė. Įdainavo Bal
tijos kvintetas iš Vakarų Vokie
tijos: J. Jasulaitis, ^E. Rotkis, V. 
Lemkis, H. Bertulaitis ir St. Ja
sulaitis. Dainas palydėjo LST 
Korp! Neo Lithuania orkestras; 
Algis Modestas, L. Narbutis, 
S. Strokus ir Z. Mikužis. Iš
leido ALBA. Gaunama mūsų 
prekyboj, 2646 W. 71 St., ir ki
tur. Kvintetas praeitą vasarą su 
pasisekimu dainavo jaunimo 
kongrese Chicagoj, Kent uni
versitete, Toronte.

Birutės Kemėžaitės gražiai 
įdainuotoj plokštelėj yra 12 dai
nų. Palydi Romos simfoninis or
kestras. Plokštelė gaunama mū
sų prekyboj. Krautuvė atidara ir 
sekmadieniais, nuo 9 vai. ryto 
iki 2 vai. popiet, iki Kalėdų,

Faustas Strolia sutiko vado
vauti naujai kuriamam jaunimo 
chorui. Į chorą priimami jau
nuoliai nuo 13 metų. Norį ja
me dalyvauti prašomi regist
ruotis pas kun. A. Kezį, S.J., 
Jaunimo centre.

Lietuvių televizija turės būti 
spalvota, nes po keleto mėne
sių jos kanalas bus jau spalvo
tas. Lietuvių televizija, jau eida
ma septintus metus, turės pa
kelti savo sąmatą, nes, įvedus 
spalvotą programą, pakils ir iš
laidos. Valdyba ir Vedėjai, žiū
rovai ir programų redaktoriai 
yra tuo susirūpinę. Dabar gera-* 
Širdžių aukotojų dėka LTV pro
grama turi lėšų vieneriem me
tam. Jei pakils kaina, vėl rei
kės ieškoti lėšų. Tikimės, kad 
LTV liks ir toliau; jos dabar 
žiūri daugiau*kaip 60 tūkstančių

Bal. Brazdžionis

ROCHESTER, N. Y.
ĮSPŪDINGA JAUNŲJŲ 

ATEITININKŲ ŠVENTĖ 
IR KONCERTAS

Vietos jaunųjų ateitininkų 
rengiamos metinės šventės pa
sižymi patrauklia menine prog
rama, kurią atlieka kviestieji 
menininkai. Ypatingai šių metų 
šventės, lapkričio 11, meninė 
programa buvo pasigėrėtina. Ją 
atliko svečiai iš Chicagos: Ne
rija Linkevičiūtė — sopranas, 
Bernardas Prapuolenis — bari
tonas ir Vytautas Nakas — bo
sas. Nors jie savo amžiumi dar 
jauni, bet kaip dainininkai yra 
pilnai subrendę. Dainavimo ir 
muzikos mokslus yra baigę šio 
krašto universitetij muzikos 
skyriuose.

Programa susidėjo iš dviejų 
dalių: baroko laikotarpio žymių
jų kompozitorių dainų bei 
arijų ir lietuvių liau
dies dainų.

Dainininkai gausius klausyto
jus maloniai nuteikė savo pa
trauklia ir elegantiška laikyse
na, maždaug baroko laikų pasi
puošimu, tų laikų tradicija neiš
eiti iš scenos, o kiek toliau 
atsisėdus laukti savo eilės.

Koncertą pradėjo trio Gius- 
seppe Sammartini (1693- 
1750), italų baroko laikų kom
pozitoriaus, daina “Varpai”, kur 
dainininkai savo balsais pui
kiai pamėgdžiojo varpų skam
bėjimą. Toliau įspūdingai buvo 
atliekamos kitos dainos bei 
arijos (trio, duetais ir solo). Po
rą paskutiniųjų teko pakartoti.

Kai N. Linkevičiūtė ir Vyt.

Nijolė Dėdinienė, akom- 
ponavusi dainų vakare Ro- 
chesteryje. Ji yra pianis
tė ir muzikos mokytoja.

Rochester, N. Y-, dainų vakaro programos dalyviai. Iš k. 
Vytautas Nakas, Nerija Linkevičiūtė ir Bernardas Prapuo
lenis. Nuotr. dr. J. Dėdino.

Chicagos tautinių šokių grupės Žilvičio dalis, kuri pasirodė Navy Pier tautų festi
valyje. Grupei vadovauja Vanda Stankienė. Nuotr. Z. Degučio

Nakas dainavo Marco da Gagli- 
ni dainelę apie droviąją merge
lę, sunku buvo atspėti, kas 
klausytojus labiau žavėjo: af 
“droviosios mergelės” laikyse
na, ar jos —_ N. Linkevičiūtės 
— žavusis balsas.

Lietuvių liaudies dainos buvo 
dainuojamos taip pat žaviai 
(trio, duetais ir solo). Priedo dar 
teko trio padainuoti dvi ar tris 
lietuvių liaudies dainas. Gaila, 
kad programoj nebuvo nuro
dyta, kas jas harmonizavo. Pa
žymėtina, kad tai buvo visai 
naujos lietuvių liaudies dainos.

Dainininkam jautriai akom- 
ponavo pianistė Nijolė Dėdi
nienė.

Vėliau vyko jaunimo ir seni
mo šokiai.

-o-
Rytojaus dieną, sekmadieni, 

jaunieji ateitininkai organizuo
tai su vėliavomis dalyvavo mi
šiose, kurias aukojo klebonas 
tėvas Augustinas Simanavičius, 
OFM. Jis savo pamoksle kėlė 
ateitininkų idealo reikšmę šių 
dienų sutemose. Mišių metu 
giedojo vietos Liet. Bendruo
menės choras, vadovaujamas Jo
rio Adomaičio, Vargonais grojo 
R. Obalis.

Tuoj po mišių Šv. Jurgio pa
rapijos salėj įvyko metinės 
šventės minėjimas. Jį vedė jau
nųjų ateitininkų pirm. Tadas 
Klimas. Jaunųjų ateitininkų 
globėjas dr. Jonas Dėdinas savo 
kalboj pasidžiaugė jaunųjų atei
tininkų pažymėtina veikla.

Meninę dalį — Partizanai lie
tuvių poezijoj — atliko D. Kro- 
kytė, D. Staškevičiūtė, Juozas ir 
Paulius Laukaičiai. Parengė Jū
ratė Krokytė.

Almis Kuolas, Toronto uni
versiteto studentas, savo pa
skaitoj kėlė šių dienų jaunimo 
problemas ir ateitininkų veiklos 
prasmę kitų jaunimo organizaci
jų tarpe.

Jautriai jaunuosius ateitinin
kus sveikino pulk. R. Liorma- 
nas, džiaugdamasis, kaip jis sa
kė, kad ir jo vaikaitis Tadas 
Klimas eina senelio ir savo tė
vų pėdomis (prof. dr. Ant. ir Da
nos Klimų).

Dr. Vi. Lėlio dovana, skirta 
pasižymėjusiam ateitininkui; 
atiteko Rūtai Stankutei, kuri šią 
vasarą dalyvavo Putnamo jaunų- 
jų ateitininkų stovykloj.

Minėjimas baigtas ateitininkų 
himnu.

Nuoširdi padėka priklauso dr. 
Jonui Dėdinui ir jauniesiem 
ateitininkam už tokio puikaus ir 
ilgai neužmirštamo dainos va
karo ir jų metinės šventės 
surengimą. Dainininkus globojo 
pianistė Nijolė ir dr. J. Dėdinai.

LIETUVOS KARIUOMENĖS
Vj MINĖJIMAS

Iškilmingas Lietuvos ka
riuomenės minėjimas lapkričio 
26"*buvo pradėtas pamaldomis, 
kuriose organizuotai su savo vė
liavomis dalyvavo ramovėnai, 
ateitininkai ir skautai. Mišių 
metu giedojo Liet. Bendruome
nės choras, vadovaujamas Jono 
Adomaičio. Vargonais grojo R. 
Obalis.

Popiet vykusiame iškilmin
game minėjime, pagerbus už 
Lietuvos laisvę žuvusius karius 
ir partizanus, garbės prezidiu- 
man buvo pakviesti savanoriai 
kariai: Zigmas Arlauskas, Pet
ras Druseikis, R. Liormanas ir 
Edv. Petkevičius. Minėjimą ati
daręs ramovėnų skyriaus pirm. 
A. Beresnevičius programai va
dovauti pakvietė Vyt. Žmuidzi- - 
ną.

Meninėj programoj gėrėjomės 
Izab. Žmuidzinienės padekla
muotu O.- Milašiaus eilėraščiu 
“Lietuva” (vertimas A. Vaičiu
laičio), talentingų jaunuolių — 
Vyt. Butrimo, T. Klimo, brolių 
Laukaičių ir jaunojo Lapino — 
gerai susigrojusio orkestro mar
šais, Kur bėga Šešupė ir kt. 
dainų melodijomis, pačių mu
zikaliai harmonizuotomis (jų 
vadovas — inž. Kęst. Lapinas). 
Tautinių šokių, grupė Lazdynas 
mikliai pašoko kelis lietuvių 
liaudies šokius.

Antroj programos daly pa
gerbti Stefanija ir Raimundas 
Liormanai, švenčią vedybinio 
gyvenimo 55 metus, o pulk. R. 
Liormanas ir savo amžiaus 80 
metų sukaktį. Jonas Miškinis sa
vo žodžiu vaizdžiai pateikė 
R. Liormano ryškesnius gyve
nimo bruožus. Vyt. Žmuizdzi- 
nui perskaičius Lietuvos diplo
matijos atstovų sveikinimus, žo
džiu sveikino Altos skyriaus 
pirm. J. Jurkus, LB apylinkės' 
į>irm. dr. R. Sedlickas, skautai 
Laima Lelienė ir St. Ilgūnas, 
V. Vitkus ir kt. Sugiedota “Il
giausių metų”.

Prie jubiliatų pagerbimo pa
kiliomis dainomis prisidėjo ir 
vyrų kvartetas: J. Adomaitis, 
Alf. Džiakonas, Andr. Cieminis 
ir Vyt. Žmuidzinas. Akompo- 
navo Kęst. Saladžius.

Parengimai. Sausio 13- 14 
vyks dail. Adomo Galdiko po
mirtinė meno darbų paroda. Pa
skaitą skaitys tėv. Leonardas 
Andriekus, OFM. Balandžio 7 
— Stasio Santvaro poezijos va
karas. Dalyvaus pats poetas. Ko
vo vidury kritikas dr. Kęstutis 
Keblys skaitys paskaitą“Pa- 
vergtos Lietuvos rašytojai“. Visi 
parengimai vyks šv. Jurgio liet, 
parapijos salėj. Kultūrinių po
būvių ilgamečiai vadovai yra ra
šyt. Jurgis Jankus, dr. Jonas Dė
dinas ir kt.

A. a. Petro Norkeliūno, žino
mo ir nuoširdaus Rochesterio 
lietuvių veikėjo, sesuo Ona Avi- 
žienė perleido Šv. Jurgio lietu
vių parapijai jo paliktus ritinius 
medžiagų apsiaustam, kos
tiumam, suknelėm ir t. kt. Tai 
buvo įvertinta žemiau rinkos 
kainos — 1,200 dol. Jau par
duota parapiečiam apie 700 dol. 
vertės medžiagos.

_____- ---------—---------------------

Kun. Jonas Bakšys, buvęs Šv. 
Jurgio ilgametis klebonas, po 
sunkios operacijos sėkmingai 
sveiksta. Jo naujas adresas: 721 
Buttonwood Rd., North Palm 
Beach, Fla. 33408.'

Jadvyga Reginienė, Lazdyno 
lietuvių tautinių šokių grupės 
ilgametė vadovė, praneša, kad 
organizuojama jaunučių tauti
nių šokių grupė. Kviečia įsi
rašyti 10 metų berniukus ir 
mergaites. Šokėjai kviečiami ir į 
vyresniųjų grupę.

Lietuviškas knygas, dainų ir 
šokių plokšteles bei Kalėdų ir 
N. Metų sveikinimo atvirukus 
galima gauti sekmadieniais Šv. 
Jurgio lietuvių parapijos žemu- 
tinėj salėj, nuo 10 vai. iki 12:30 
vai. p. p.

-asb.

Mūsų kolonija per 1972 me
tus neteko 28 asmenų. Liūd
na, kai draugai ir artimieji iš
keliauja į amžinybę. Štai sąra
šas asmenų, mirusių šiais me- , 
tais: Juozas Gudonis, 80 m., 
kun. Pranas Valiukevičius, 60 
m., Antanas Benner, 84 m., 
Antanas Norwich, 76 m., Ka
zimieras Joswick, 67 m., Nan
cy Bardzwich, 61 m., Cecilija 
Lavonas, 66 m., Margarita Pau
ža, 72 m., Eleonora Vėželis, 73 
m., Kotrina Yanaitis, 79 m., Pe
ter Washe, 53 m., Pranas Ma
linauskas, 86 m., Petronėlė Že
maitienė, 80 m., Petras Korys, 
58 m., Veronika F. Norris, 59 
m., Juozas C. Kurmis, 79 m., 
Helen Mastowski, 83 m., Kazys 
Šlevas, 80 m., Edvardas J. Paš- 
kus, 52 m., Raymond Miller, 52 
m., Kathy Severinienė, 69 m., 
Stasys Davidonis, 75 m., Vili
mas Wissman, 89 m., Juozas Se- 
varinas, 74 m., Juozas Rasimas, 
Antanas Saunoris, Jonė M. Mel
nikienė, W. Verinkevičius.

— K. Zlotkus

ĮVYKIAI . . .
(atkelta iš 3 psl.) 

doriui — bundestago rezoliu
cija tampa Federalinės Vokieti
jos Respublikos dokumentu.”

Tos rezoliucijos turinys pa
rodo,. kaip reikia suprasti Bon- 
nos-Maskvos ir Bonnos-Varšu- 
vos sutartis pagal Vak. Vokieti
jos aiškinimus. Paminėtina, kad 
tas sutartis Bundestagas patvir
tino 1972.V.17, o bundesratas 
— 1972.V. 19. Vokietijos prezi
dentas Heinemann jas ratifika
vo 1972.V.23. Ratifikacijos do
kumentais buvo Bonnoje pasi
keista su Sov. Sąjunga — 1972. 
VI.5.

Ateitis parodys, kaip Vak. Vo
kietijai seksis praktikoje tas su
tartis * vykdyti pagal pareikštą 
jungtinėje rezoliucijoje in
terpretaciją. Ta jungtinė rezo
liucija — Lietuvai svarbus do
kumentas.

Bonnos-Varšuvos sutarčiai įsi
galiojus — Vatikanas 1972 bir
želio 28 paskyrė lenkus vys
kupus buvusiose Vokietijos že
mėse, dabar esančiose Lenkijos 
žinioje. Buvo tai suprasta, kaip 
naujų sienų iš Vatikano pusės 
pripažinimas. Vėliau paaiškėjo, 
kad tas Vatikano' žygis tesąs 
grynai pastoralinio pobūdžio.

Kiek liečia Keturių Didžiųjų 
Valstybių laikyseną — neseniai 
jos pareiškė, kad rezervuojąs i 
visas teises ir atsakomybes, lie
čiančias Vokietiją, kaip vienetą. 
Kai kurios jų — dar nėra pri- 
pažinusios Oder-Neisse sienų.

Susipažinus su Jungtinės Re- (

— Tėv. Jurgis Gailiušis, OFM, 
lietuvių pranciškonų provinci
jolas, dalyvaus Naujosios Angli
jos vyskupų ir tos srities visų 
vienuolijų ordinų provincijolų 
suvažiavime, kuris įvyks gruo
džio 18-19 Worcester, Mass.

— I. Heinsoo, Estijos konsu
las Kanadoje, lapkričio 27 pa
keltas į generalinius konsulus.

— LB-nės Vidurvakarių apy
gardos Jaunimo peticijos kvota p 
yra 160,000 parašų. Iki šiol jau 
yra surinkta apie vienas penkta
dalis parašų. Kai kurios vietovės 
yra savo kvotas net perviršiju
sios, bet yra ir tokių, kurios toli 
atsilikusios. Pasistenkime ne tik 
patys pasirašyti, bet pas kaimy
nus bei darbovietėse rinkti pa
rašus, kad paremtumėm lietu
viško jaunimo pastangas, pra
šant pavergtai Lietuvai laisvės 
per Jungtines Tautas.

— Prel. Leonardas C. Gižins- 
kas, Detroit, Mich., spalio 26 
gavo popiežiško prelato po- 
aukštį. Ta proga atsisakęs įpras
tinių vaišių, naujasis dignitorius 
paaukojo 50 dol. Darbininko re
dakcijos reikalam.

— Steponas Bučmys, Dayton, 
Ohio, Darbininko ilgametis 
skaitytojas ir rėmėjas, pradžiu
ginąs Daytono lietuvius savo 
gražiu giedojimu bažnyčioj ir 
vargonavimu, paskutiniu laiku 
pergyveno abiejų akių opera
ciją. Ligonio sveikata taisosi. 
Šiuo metu jam neleidžiama nei 
skaityti nei rašyti. Artinantis 
šventėm, St. Bučmys sveikina 
per Darbininką savo draugus ir 
pažįstamus, linkėdamas džiugių 
Kalėdų švenčių ir laimingų 
Naujų Metų. * ,

— Į Darbininko naujų skaity
tojų vajų “Kviečiame talkon” 
ir vėl atsiliepė eilė asmenų: 
J. Bagdonienė, Rego Park, N.Y. 
užsakė P. Uknes, Brooklyn, 
N. Y., seserys Pauliukonytės 
— broliui Kastyčiui, Worcester, 
Mass., M. Jundzil, Brighton, 
Mass., — motinai M. Mackook, 
Cambridge, Mass., A. Andriu
lionis, So. Boston, Mass., — A. 
Dubauskui, Cambridge, Mass., 
sūnus Edvardas, Schenectady, 
N. Y. — motinai S. Baranaus
kienei, Jersey City, N.J., F. 
Rastas, Fairfield, Conn. — S. 
Raštui, Bridgeport, Conn., G. 
Žilionienė — dukrai Eglei, 
New York City, J. Landsbergis, 
Richmond Hill, N. Y. — M. 
Erčiui, Little Neck, N.Y. Sveiki
nam naujus skaitytojus ir dėko
jam užsakytojam. Apie lengva
tas naujiem skaitytojam ir apie 
dovanom skiriamas prenumera
tas žiūrėk skelbimą “Kviečiame 
talkon”;

Worcester, Mass.
Aukos Kultūros Židiniui

Žemiau išvardyti Worcesterio 
lietuviai sveikina savo gimines, 
draugus ir pažįstamus su šv. 
Kalėdomis ir N. Metais. Vietoj 
sveikinimo atvirukų siuntinė
jimo- aukoja Kultūros Židinio 
statybai New Yorke: po 20 dol. 
M. ir K. Cesnai, D. ir Z. Snars- 
kiai, 15 dol.: Br. ir J. Tamašaus
kai, po 10 dol.: T. ir J. Ged
vilai, A. ir J. Mato n i ai, O. ir 
J. Matusaičiai, J. ir P. Mikšiai, 
M. ir K. Podolskiai, M. ir V. 
Židžiūnai, S. ir P. Staneliai, 
po 5 dol.: E. Mikalauskienė, 
M. ir J. Pipirai. —P.S.

zoliucijos turiniu — neįmanoma 
teigti, kad Vak. Vokietija pripa
žino esamą padėtį bei esamas 
sienas. Ji tik modus vivendi ieš
kojo ir tai pavyko: dabar Sov. 
Sąjunga laiko Vak. Vokietiją 
svarbiu veiksniu tarptautiniame 
gyvenime, o anksčiau nekreipė 
į ją daug dėmesio ..,

(Bus daugiau)

■ i
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SEASON’S GREETINGS FROM

SEASON’S GREETINGS TO ALL

1 FIRST FEDERAL SAVINGS
HAPPY HOLIDAYS

Linksmų Kalėdų ir

Naujų Metų visiems savo

3

J

operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street. West Roxbury, Mass. 02132.

Nashua, New Hampshire
Ėst. 1851

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

I

& Loan Association of Nashua

223 Main Street, Nashua, New Hampshire 03060 
Telephone: (603) 889-2123

P

Ii

f 
f

DINING ROOM & LOUNGE

116 West Pearl Street, Nashua, N. H.

----- Christmas Day will be closed

Indian Head 
National 

Bank

Kristaus Gimimo ir Naujų Metų švenčių proga sveikina
- visus ir linki Kūdikėlio Jėzaus palaimos

Tei. 268-8+91

l
U
H
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May the Season bring health and good cheer to all
l
F
F 
F

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

STANLEY P. ZIS 
Funeral Director 

formerly
Michealonis Funeral Home 

26 Kinsley Street, Nashua, N. H. 
Tel. 882-3501
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F 
F 
F 
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F 
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REAL ESTATE & INSURANCE
321 Country Club Rd-, Newton Centre, Mass. • DE 2-2645

Linksmų Švenčių ir džiaugsmingų Naujų Metų

South Boston Cafe
JONAS ir VINCAS BALUKONIAI,

So. Boston, Mass.

i
F i 

;F 
f
* *

f Edmundas Ketvirtis, savininkas, sveikina visus Kalėdų švenčių proga ii

F
F

Ketvirtis Jewellers
Watches —Diamonds — Jewelry

379 West Broadway, South Boston, Mass. 
Tel. 268-4649

Sveikinimai Šv. Kalėdų ir Naujų Metų proga

F

t
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t 
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TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

GLOBE PARCEL SERVICE, INC.
393 W. Broadway — 26S-S7&4

■F 
F 
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• Laimingų Naujų Metų linki f

Advokatas Jonas J. Grigalus r
F 
F

TOKIŲ SĄLYGŲ 
NEREIKIA TOLERUOTI 

Klausimas
Nedideliame miestuke netoli 

Clevelando, Ohio, turim trijų 
butų namus, kuriuose patys gy
venom, bet po kurio laiko nu
tarėm persikelti j patį Clevelan- 
dą. Clevelande nusipirkom vie
nos šeimos namus.

Iš karto buvom nutarę senus 
namus parduoti. Bet apsisvars- 
tėm, kad turim gerų nuomi- 
minkų, paskolos ne kažin kiek 
teliko, o po kokių 6 metų tie 
namai savaime apsimokės. Vis
kas ėjo sklandžiai. Tie patys 
nuomininkai pasiliko gyventi, o 
savo butui tuoj pat gavom gerą 
nuomininką, kuris sutiko mokė
ti gerą nuomą.

Po metų reikalai pasikeitė. 
Miestelio valdyba nupirko že
mės netoli mūsų namų ir ten 
įtaisė sąšlavyną (dump). Prasi
dėjo mūsų vargai. Nuominin-

darė neįmanoma ten gyventi. 
Tuoj paprašė sumažinti nuomas. 
Pasirodo, kad naktį ir dieną 
važiuoja sunkvežimiai. Tame

rų.
žiurkių. Vienas nuomininkas 
mum parašė, kad pagavo žiurkę 
rūsy. Anksčiau žiurkių niekada 
ten nebuvo. Namai dabar visa
da pilni dūmų, nuo rūkstan
čių gaisrų. Gyventojai skun
džiasi, kad tai ardo jų sveikatą. 4

Nuomininkai, na, ir mes patys* 
skundėmės mieštuį, sveikatoms 
skyriui. Prašėm ‘kaip nors, tą 
reikalą sutvarkyti, bet niekas ‘f

namus parduoti. Kreipėmės į 
tris agentus. Tie mum pasakė, 
kad vargu ar atsiras pirkėjų.

Nežinom, ką daryti / Į tuos na
mus sudėjom daug sunkiai už
dirbtų pinigų ir darbo. Dabar 
mūsų santaupos nueis niekais.

Ar būtų galima miestą pa
traukti atsakomybėn ir privers
ti nuostolius atlyginti? Ar gali
ma būtų jį priversti sąšlavyną iš 
ten iškelti?

Namų savininkai, Ohio

kato. Patartina tai padaryti da
bar, o ne vėliau.

Advokatas pirmiausia patik
rins, ar miesto valdyba ėmėsi 
visų įstatymų reikalaujamų 
žingsnių, prieš įrengiant są
šlavyną toje vietoje. Paprastai 
miesto sveikatos skyrius privalo 
ištirti sąlygas ir aplinkybes, ir, 
tik jei jos atrodo palankios, duo
da miesto valdybai leidimą arba 
sutikimą sąšlavynui įrengti. Ar 
Tamstų miesto valdyba tokį lei
dimą (assignment) yra gavusi, 
nežinau. Tamstų advokatas su
žinos.

šio į Tamstų ir Tamstų nuo
mininkų skundus, reikia imtis 
kitokių priemonių. Paprastai į- 
statymai numato, kad tokiais at
vejais galima kreiptis su skun
du į valstijos sveikatos skyrių 
(state health department). Jei ir 
iš ta niekas neišeitų, tada Tams
tų advokatas pasikalbės su ki
tais Tamstų rajono gyventojais 
ir ištirs, ar yra daugiau nusi
skundimų. Jei, jo nuomone, bus 
patartina kreiptis teisman, bū
tų pravartu, kad ir daugiau gy
ventojų prisijungtų prie bylos.

Teismas gali nutarti, kad ši 
vieta iš viso nėra tinkama sąšla
vynui. Tačiau, jei ir nutartų, kad 
vieta tinkama, galėtų duoti 
miestui “nurodymų”, kaip tas 
sąšlavynas turi būti tvarkomas, 
kad būtų išvengta tokių pasek
mių, kokias Tamstos aprašot. 
Teismas gali nustatyti sąlygas, 
kurių miestų valdvba turės laį" 
kytis. . ..".7:' ,

XN e abejoju, kad dabartinis 
Tamstų aprašomas stovis sudaro 
teisiškai vadinamą “nuisance” 
visos Tamstų apylinkės gyven
tojam, kenkiant ne tik Tamstą 
turtui, bet ir gyventojų sveika
tai. Tokių sąlygų nereikia to
leruoti. Tamstų advokatas žinos, 
kokių priemonių imtis ir kuria 
tvarka.

Atsiųsta paminėti
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Sveikina visus ir linki liamingų Naujų-Metų

Teisėjas Leonardas G. Velishka
ir

Adv. Lucille Kozlowski
1 E. Hollis Street, Nashua, N. H.
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157 Main Street 
NEW HAMPSHIRE

“Bankas yra labai daug padaręs del daugelio”

SEASON’S GREETINGS

P. E. FLET CHER
Nashua’s Largest Appliance

228 Main Street, Nashua, 
Tel. 889-4146

CORP
Dealer
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Sveikina visus Kalėdų ir Naujųjų Metų proga

DE LUXE RADIO TELEVISION 
SALES, Inc.

67 East Pearl Street, Nashua, N. H.
Tai viena iš didžiausių radijo, televizijos, Hi-Fi Stereophonic Play
ers Sound, Intercom. Systems, Maytag Washers-Dryers ir kitokių 
daiktų krautuve. Dabar prieš Kalėdas turi didelį pasirinkimą. Už
eikite ir pamatykit
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fgalųc pirkti. Zenith Color TV prieinama kaina. 2 - 
Tel. 883-5722 -- * ;

oaa uaa caa casfoaa «agt uažt g

V
i

LITUANISTIKOS INSTI
TUTO 1971 METŲ SUVA
ŽIAVIMO DARBAI. Spaudai 
paruošė Thomas Remeikis. Iš
leido Lituanistikos Institutas, 
Chicago, Ill., 1971 m. 280 psl. 
Kaina nepažymėta.

Knygos pratarmėje, pasirašy
toje Vinco Maciūno, Lituanisti
kos Instituto pirmininko, pažy
mima, kad “šiame leidinyje 
skelbiami moksliniai praneši
mai, skaityti Lituanistikos Insti
tuto trečiajame suvažiavime, 
kuris įvyko Čikagoje 1971 m. 
gegužės mėn. 29-31 d.d. Prane
šimų, kurie tada dėl laiko sto
kos buvo sutrumpinti, dabar 
spausdinami pilni 
kalba peržiūrėta 
Dambriūno.

Knygoje yra Šie 
torija, Kalbotyra,
Tautotyra, Visuomeniniai moks
lai, šaltiniai, Lituanistika išei
vijoje. Yra keletas straipsnių ir 
anglų kalba. Prie lietuviškų 
straipsnių yra angliškos santrau
kos. Autoriai: Jonas Dainauskas, 
Romas Misiūnas, Jonas Puzinas, 

■, Jonas Račkauskas, Leonas Saba
liūnas, Julius P. Slavėnas, Gor
don B. Ford, Jr., William R.

LINKSMŲ

Tel. 883-5722

KALĖDŲ ŠVENČIŲ 
linki

$

S

Atsakymas
Pirmiausia Tamstom patar

čiau nedelsiant gauti vietinį 
advokatą. Tamstų aprašomu at
veju yra daug komplikacijų, ir 
Tamstos neapsieisit be advo-

į

JUOZAS C. LUBINAS
Laidotuvių

52 G Street, South Boston. Mass. Tel. 268-4877
£

i
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Jurgis Šlekaitis, Ilona Gražytė

• F
kis, Viktoras Gidžiūnas, Alfon
sas Šešplaukis,' Vincas Maciū-
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skyriai: Is- 
Literatūra,

tekstai.” Jų
Leonardo

i 
i 

•1

Direktorius - Notaras 
Patarnauja dieną ir- naktį. 
Tel. — ANdrew 8-5185

546 East Broadway, South Boston, Mass.

Kalėdtj šventes čia pat. Pirkite kalėdines dovanas

Wingate’s Pharmacy
131 Main Strtct, Nashua, New Hampshire 

Nupirktas kalėdines dovanas įriša {apvynioja) gražiai nemokamai.
Dearborn Wingate. Reg. Ph. — Tel. 2-9733 
Sveikina visus ir linki linksmų Kalėdų švenčių 

ir laimingų Naujų Metų.

Merry Christmas and a Happy New Year 
to all our members

Canadian Club
40 Chestnut St., Nashua, N. H. 03060
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' Svekina savo klijentus Kalėdų ir Naujų Metų proga
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Complete INSURANCE Service
15 High St. Nashua, N. H. Telef. 882-4641
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SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

'Kur tūkstančiai taupo milijonus” 
ALFRED W. ARCHIBALD.

patarnautojomis galima susikalbėti ir lietuviškai.
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BESIMOKANČIAM 
JAUNIMUI GRAŽI KALĖDŲ 

DOVANA

Introduction to Modern Li- 
thianian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, gra
matikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
kantiem ir nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė 
išmokti. Parengė L. Dambrifi
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 
malstieg. Išleido lietuviai pran
ciškonai Brooklyne; 479 psl.. 
kietais viršeliais. Kaina 8 dol..

DARBININKAS
910 Willoughby Ave.
Brooklyn, N. Y. 11221

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

Šamo ežero sekliai. N. Janku
tės pasakojimai — novelės vai
kam. Kaina 4 dol.

Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 

skirta knyga, parašyta P. Kalvai- 

ralaitė ir septyni nykštukai, Pa-

trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių ■z .seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbi n i n ko ad mi n i st raci joj.

Geriausia dovana vaikam — 
naujai išleista plokštelė “Seku 
pasaką”. L. Rastenytė dainuoja 
ir pasakoja “Meškiuką Rudno- 
siuką”, “Laume Daurne”, “De-

Ii . Kaina 6 dol. Persiuntimas 
oO c. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

Vardinių, gimtadienio ir kalė
diniu korteliu su lietuviškais 
sveikinimais gaunama Darbi
ninko administracijoj.* Kortelių

25 c. kiekviena (įskaitoma ir 
persiuntimą s).

Vietoj kalėdinių atvirukų 
siuntinėjimo Darbininko skai
tytojai kviečiami prisiųsti auką eglutės spektakliui, kuris įvyks 
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-

— Darbininko menišką kalen 
dorių 1973 metam skaityto 
jai gavo šiomis dienomis. Kas 

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 

tytojam duodamas didelis papi- 
ginimas. Žiūr. skelbimą “Kvie
čiame talkon“

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
merata tik 7 dol. •

Lietuviška trispalvė vėliavėlė, 
gaunama už 75 c., su pastaty
mo kaladėle (baze) už 1 dol. 
Lietuviška ir JAV vėliavėlės su 
pastatymo kaladėle — 2.50 dol. 
Didesnį skaičių užsakant duo
dama nuolaida. Persiuntimo iš
laidom pridedama 50 c.

HARTFORD, CONN
LB Hartfordo apylinkės vai-' 

dyba praneša, kad pas valdybos 
narius galima užsisakyti lietu
vių enciklopediją anglų kalba. 
Tai itin puiki dovana bendra
darbiam, viršininkam, profeso
riam, jaunimui. Vieno tomo kai
na — 15 dol. Jau išleisti du to
mai (bus šeši). Taip pat galima 
užsiprenumeruoti Lituanus žur
nalą. Tai puiki dovana ne tik 
jaunimui, bet ir visiem, norin- 
tiem daugiau patirti apie lietu
vius. Prenumerata — 5 dol. 
metam. Dėl informacijų skam
binti D. Grajauskienei, tel. 688- 
1552.

Bendruomenės valdyba dar 
kartą nuoširdžiai dėkoja visiem, 
prisidėjusiem darbu, talentais 
bei skaniais lietuviškais keps
niais prie neseniai praėjusio 
Mayor’s All Americans festiva
lio pasisekimo; ypač Moterų 
Federacijos Hartfordo skyriui, 
vadovaujamam K. Marijošienės; 
židinietėm, vadovaujamom B. 
Nenortienės; Švyturio šeštadie— 
ninės mokyklos mokiniam ir 
mokytojam su vadove D. Dzi- 
kiene; Kat. Mot. Sąjungos atsto
vėm, ypač M. Petrauskienei. 
Didžioji dalis festivalio metu li
kusio pelno buvo paskirta šeš
tadieninei mokyklai. Festivalis, 
atrodo, įvyks ir 1973 metais. 
Tad visos organizacijos yra 
kviečiamos paplanuoti, kaip bus 
galima jame dalyvauti ir ką 
lietuviško vėl parodyti.

Kavos klubas, vedamas S. 
Zabulio, paskyrė dalį pelno 
Švč. Trejybės parapijai, o kitą 
dalį — šeštadieninei mokyklai. 
Primenam, kad Kavos klubas, 
kuris yra vien tik vyrų ranko
se ir leidžia žmonom sekmadie
niais pailsėti, “veikia” kas sek
madienį po 8:30 vai. lietuviš
kų mišių. Visi kviečiami ateiti 
paragauti kavutės ir pyragaičių.

Metinis L. Bendruomenės ba
lius lapkričio 4 praėjo labai sėk
mingai. Atsilankė daug žmonių, 
net iš tolimesnių apylinkių. 
Centro valdybos nariai, negalė
dami atvykti, atsiuntė savo svei
kinimus ir linkėjimus. Svečių 
tarpe buvo smuikininkas Iz. Va- 
syliūnas iš ’ Bostono, prof. V. 
Marijošius, pianistė A. Dva
rionaitė, viešnia iš Lenkijos, pa
skambinus kelis savo tėvelio 
a.a. muz. B. Dvarionio kūrinius; 
taip pat muz. J. Gaidelis su Bos
tono sekstetu, kurio klausytis 
publika buvo pasiruošus visą 

vyko ir jiem prijaučiąs Hartfor
do burmistras George A. Athan- 
son.

Vasario 16 minint, iškilmin
gos pamaldos bus Švč. Trejy
bės bažnyčioj, o popiet Lietu
vių klube pagrindinę kalbą pa
sakys LB centro valdybos pirm. 
V. Volertas.

Švyturys jau ruošiasi Kalėdų 

popiet. Visa mokykla suvaidins 

lėdų žaisliukai”. Mamytės jau 
gamina kostiumus mažiesiem 
angeliukam, žaisliukam, span- 
guolytėm, burtininkei, Kalėdų 
seneliui ir visiem kitiem vaidin
tojam. Spektaklio metu bus gie
damos giesmės (su visų pagal
ba) ir vaišinamasi kavute bei 
skanėstais, kuriuos kasmet pa
gamina šeštadieninės mokyklos 
mokytojos. Visi kviečiami at

V. Raškevičiaus, šeštadie
ninės mokyklos tėvų komiteto 
pirmininko, rūpesčiu buvo 
gauta dalinė miesto parama 
apmokėti patalpom. Tačiau mo
kykla pati turi padengti kitą 
pusę išlaidų. Tad visų pagalba 
labai lauktina.

Dalia Dzikienė, Švyturio mo
kyklos vedėja,, pradėjo nuolat 
repetuoti tautinius šokius su tos 
mokyklos mokiniais, taip pui
kiai pasirodžiusiais festivalio 
metu, šokėjai paprastai lieka re
peticijom po šeštadienio pa
mokų. Grupė jau yra pakvies
ta pasirodyti Hartford Bend
ruomenės rengiamame Vasario 
16 minėjime.

Valerijonas Balčiūnas, veik
lus visuomenininkas, LB tary
bos narys politiniam reikalam, 
planuoja su žmona persikelti 
gyventi į Pompano Beach, Flo-

DARBININKAS

rida. Linkim Balčiūnam visoke
riopos sėkmės naujoj vietoj, kur 
jų duktė su žentu, Liutermozai, 
įsigijo puikų viešbutį su restora
nų.

Vytautas Vebeliūnas, 
bendrovės pirmininkas, 
kviestas LB Hartfordo
linkės valdybos, kalbėjo “ūkiš
kais” reikalais. Tema buvo 
“Dalgis, žagrė, kalavijas, ūkis ir 
prekyba”. Paskaitoj buvo pa
liesti praktiški gyvenimo daly
kai, bet su nemaža lyrikos ir

Lito 
pa- 

apy-

lyvavo beveik visi atsilankiusie
ji. Jose nebuvo kritikos, tik 
ieškojimas, idėjos ateičiai, prak
tiški sumanymai ir klausimai. 
Po įdomios ir naudingos paskai
tos buvo kavutė ir atsigaivini
mas. Visi išsiskirstė patenkinti, 
lyg pamatę naują prasmę susi- 
rinkiman, kur galima visiem 
bendrai ir ryžtingai planuoti 
ateitį.

(dlg)

J. JANKAUS “AUDRONĖ”

Hamiltono teatro grupė Au
kuras, vietos ramovėnų pa
kviesta, lankėsi ir viešėjo Hart
forde spalio 21 ir. 22. Tai buvo 
didžiulė dviejų dienų scenos 
meno šventė daugumai N. Ang-

Šeštadienio vakarą gausiai

salėj Aukuro vaidintojai davė 
linksmo pobūdžio ištraukas iš 
anksčiau vaidintų veikalų. Žiū
rovai buvo šiltai nuteikti ir savo 
pasitenkinimą išreiškė ilgais ir 

.gausiais plojimais. Po to prie 
geros muzikos jaukiai bendra
vo vietiniai su svečiais iš Ka
nados. Malonu buvo iš dauge
lio girdėti, jog programa taip pa
tikusi, kad jie ir rytojaus dieną 
ateisią.

Sekmadienį, 2 vai. p.p., žmo
nėm vėl gausiai susirinkus, Ha
miltono Aukuras toj pačioj salėj 
suvaidino J. Jankaus 3-jų veiks
mų dramą — “Audronę”. Nors, 
ir ilgos kelionės išvarginti, dvi 
naktis mažai miegoję, ir dėl iš
tikusių nelaimių kai kurie artis
tai turėjo būti pergrupuoti arba 
net paskutiniu momentu lėktu
vu atvežti, tačiau daugumas 
savo vaidmenis pajėgė sukurti 
įtikinančiai ir sumaniai. Gražia 
ir taisyklinga mūsų kalba jau po 
kelių minučių jie pagavo žiūr 
rovų jausmus ir su savimi per 
visą veikalą vedėsi taip, kaip 
autoriaus norėta — per skaus
mingus Lietuvos kaimo gyveni
mo nuotykius. Buvo momentų

TRADICINĖ DAILĖS PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJ

Ir šiais metais Vasario 16- 
tos dienos proga Čiurlionio Ga
lerija ruošia tradicinę dailės 
parodą. Joje dalyvauti yra kvie
čiami visi laisvajame pasaulyje 
gyveną profesionalai lietuviai 
dailininkai.

Šios parodos metu įvyks ir 
naujųjų Galerijos patalpų iškil
mingas atidarymas.

Šiam reikšmingam lietu
viškojo meno įvykiui atžymėti 
Lietuvių Fondas paskyrė tūks
tančio dolerių premiją geriau
siam šioje parodoje meno kūri
niui. Jis bos atrinktas autorite
tingos jury komisijos ir skirtas 
lietuvių dailininkų telkiamų 
darbų fondan ir nepriklausomai 
Lietuvai.

Yra numatytos ir kitos premi
jos šioje parodoje dalyvaujančių 
lietuvių dailininkų darbam.

Dailininkai, suinteresuoti

Dalyvausiu Čiurlionio Galerijos ruošiamoje parodoje 1973 m.
vasario mėn. 16-25 d.d. su šiais kūriniais:

Dailininko vardas ir pavardė:

Telefonas: ..........__________ ...__ ____ _______ ....................

Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

•

~......nuotraukas.Siunčiu ..

Prisiųsti šias žinias ne vėliau 1973 sausio 10.

sukurta, kurie nejučiom anų 
dienų Kauno teatrą priminė. 
Bendrai, moterų grupė gal ir sti
priau pasireiškė. Iš jų, kaip ir 
reikėjo laukti, Žemynėlė (veika
lo režisorė Dauguvietytė-Kuda- 
bienė) išsiskyrė. Ji savo greita 
orientacija, gabumais, grakščiais 
judesiais silpnėjančius mo
mentus “sugriebdavo” ir ne
pastebimai į normalią padėtį 
atstatydavo.

Po vaidinimo ramovėnų pir
mininkas P. Simanauskas iš
reiškė svečiam užtarnautą viešą 
padėką. Vietos jaunimo atstovai 
apdovanojo režisorę-vadovę ir 
vaidintojus gėlėmis, o žiūrovai 
ilgu plojimu išreiškė savo pasi
tenkinimą, pripažindami Auku
rui stipraus ir aukšto pajėgumo 
meninį lygį, Teas lyg būtų da
linis moralinis atpildas už ilgus 
prisirengimo vakarus, už pasi
aukojimą šeimose, už vargingas 
keliones puoselėjant mūsų tau
tinę — lietuvišką kultūrą, atgai
vinant vyresniuosius ir diegiant 
lietuvybę į jaunimo širdis.

Aukuro vadovė Dauguyiety-

Š. m. rugpiūčio 25 staiga mirė 
mūsų mylimas vyras ir tėvas 
ANTANAS USTJANAUSKAS.

Mūsų šeima dėkoja visiem 
draugam ir artimiesiem iš arti ir

dalyvavimu koplyčioje, pa
maldose ir palydėjusiem į am
žino poilsio vietą. Ačiū visiem 
už neapsakomai gausias mišias, 
už gėles, puošusias mum bran
gaus velionies karstą.

Ypatingai dėkojame Švč. Tre
jybės parapijos klebonui kun. 
Juozui Matučiui, aukojusiam

gas mišias ir dėjusiam visas pa
stangas pagelbėti mum toje sun
kioje valandoje.

tautui Balčiūnui iš Thompson, 
Conn., klebonui kun. Vincentui 
Puidokui iš Westfield, Mass., ir 
kunigui dr. Valdemarui Cuku- 
rui iš Pomphret, Conn., atvyku
siem tolimą kelią koncelebruoti 
mišias.

Dėkojame mūsų vikarui kun. 
Vytautui Bitinui, atkalbėjusiam 
rožančių koplyčioje, ir muzikui 
Jurgiui Petkaičiui už palydėji
mą vargonų muzika.

Ypatinga mūsų padėka sese
lei vyr. Margaritai, seselei Aloy
zai, seselei Apolinarai, seselei 
Augustai ir seselei Eugenijai 
Lukošius iš Nekalto Prasidėji
mo vienuolyno, Putnam, Conn., 
radusiom laiką atsitraukti nuo 
savo darbų ir pakartotinai atvyk- 

dalyvavimu šioje parodoje, už
pildo žemiau paruoštą atkarpą 
ir ją prisiunčia iki 1973 sausio 
10 d. Čiurlionio Galerijos di
rektorei dail. Vandai Balukienei 
šiuo adresu: 1836 West 93rd 
St., Chicago, Illinois, 60620. 
Tel.: 239-4683. Siunčiama ne 
daugiau 2 darbų, kurie pristato
mi Čiurlionio Galerijom 5620 
So. Claremont Ave., Chicago, 
Illinois, 60636 ne vėliau 1973 
sausio 20 d., kitoje kūrinio pu
sėje pažymima dailininko pa
vardė, kūrinio pavadinimas, 
technika ir kaina (jei parduoda
mas). Prisiunčiant dalyvavimo 
atkarpą, pageidaujama įdė
ti kūrinių juoda-balta nuotrau
kas, kurios galėtų būti naudo
jamos parodos kataloge arba 
spaudoje.

Dalyvaujantieji parodoje pri
siunčia 3 dol. registracijos mo
kestį.

tė-Kudabienė savo sveikinimo 
žodyje pabrėžė, jog lietuviškas 
teatras išsilaikys tol, kol bus 
žiūrovų, šios meno šventės da
lyviai per dvi dienas, kai kurie 
atvykę net virš 100 mylių — iš 
Bostono, Worcesterio, Waterbu- 
rio, New Britain ir kitų apy
linkės vietovių, įrodė, kad žiū
rovų bus, kol bus pajėgus teat
ras. Taigi atrodytų, kad sąmo
ningas abiejų sąlygų derinimas 
yra stiprus laidas tautinei kul
tūrai ugdyti ir lietuvybei puo
selėti.

Pagarba pridera Hartfordo ra- 
movėnam, jų šeimom, o ypač 
jų valdybai — P. Simanauskui, 
A. Mockui, V. Nenortui, A. Mas- 
lauskui, V. Juraliui — kurie dar 
kartą įrodė, kad nors ir mažam 
skaičiui esant, bet pasiaukojant, 
vieningai 
nansinės

• sąlygose 
apimties

dirbant, nebojant fi-

didelius kultūrinės 
darbus galima nu-

su malonumu minės tas prakil
nias teatrinio meno dienas.

Dr. A. Stankaitis

ti į koplyčią, į pamaldas ir lai
dotuves.

Taip pat dėkojame Šv. Pran
ciškaus ir Nukryžiuotojo Jė
zaus Seserim Hartford, Conn., 
guodusiom mus savo žodžiu.

Dėkojame bičiuliam tolimoj 
Kanadoj, pareiškusiem mum 

'užuojautą laiškais ir per spaudą.
Didelė mūsų padėka Lietu- 

fordo Klubo narėm, perėmu
siom mūsų namus nuo anksty
vo ryto ir priėmusiom didžiu
lį skaičių bičiulių bei valdžios 
pareigūnų, dalyvavusių laido
tuvėse.

Dėkojam visom Lietuvių 
Moterų organizacijom, kurios 
vienu ar kitu būdu yra pareiš- 
kusios užuojautą mūsų nelaimė
je.

Dėkojame Hartfordo ramovė- 
nam, ponam Antanui Jucėnui ir 
Petrui Simanauskui, nešusiem 
mum taip brangų karstą kartu 
su policijos ir ugniagesių at
stovais.

Visiem, visiem, pareiškusiem 
mum užuojautą asmeniškai, raš
tu, telegramomis ir per spaudą, 
taip pat visiem, dalyvavusiem 
laidotuvėse, kuriem asmeniškai 
neturėjom galimybės padėko
ti, —

Nuoširdus dėkui.
Žmona Ada, 

dukros ir sūnūs

— Juozas Venckus iš Los An
geles vadovauja Jaunimo petici
jos parašų rinkimo akcijai LB 
vakarų apygardoje. Kituose JAV 
rajonuose veiklą koordinuoja 
Juozas Gaila, Romas Kasparas ir 
Robertas Selenis.

— Danutė Šukytė, 22 m. am
žiaus, kilusi iš Santo Andre, 
Brazilijoj, baigė Sao Paulo Be
las Artės meno mokyklą ir gavo 
dailininkės diplomą. Ji dabar 
dėsto meną keliose gimnazijose 
ir studijuoja pedagogiką.

j Nashua Trust Company \
We re close to you - 

■O 'įk Cl 11 I r,ght where we want to be *

SERVICE 
BANK

Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujų Metų linki

Wai tkus Funeral Home
PRANAS VAITKUS,. . 

laidotuvių direktorius, patarnauja dieną ir naktį.
Notary Public

197 Webster Avenue,-Cambridge, Mass. — Tel. TR 6-6134

. Linksmų Kalėdų “ir laimingų Naujų Metų 
linkixh draugams bei klientams f

Tomkų vasarvietė
Juno Beach, Florida 33408

Tomkų vasarvietės SAPPHIRE SEA adresas: 700 
Ocean Drive, Juno Beach, North Palm Beach, Florida 
33408. Telefonas (305) 844-3388.
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— Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Sąjungos valdybos, šiuo metu 
tvirtinamos, sudėtis yra tokia: 
Antanas Saulaitis, SJ, — pirmi
ninkas, nariai: Nėlida Zavic- 
kaitė — Argentina, Edmundas 
Andriuškevičius — Brazilija.

Š. Amerikos Lietuvių Stu
dentų suvažiavime lapkričio 22- 
25 Clevelande išrinkta nauja 

; valdyba: V. Žage s kas, M. Idze- 
; lytė, G. Tauras, JR. Aukštuolis. 
> Valdyba gali kooptuoti dar tris 

narius.

— Australijos lietuvių dienos 
įvyks Sydnejuj gruodžio 26-31. 
Programoj pamaldos, meno pa
roda, jaunųjų talentų kon
certas, sporto šventė, ALB tary
bos suvažiavimas, dainų šventė, 
vakariniai spektakliai, studentų 
suvažiavimas-ir kt.

— Prof. Igną Končių Matulai
čio senelių namuose ištiko ran
kos ir kojos paralyžius. Buvo 
netekęs ir kalbos, bet ją atga
vo.

Vilius ir Edą Bražėnai, Ft. 
Myers, Florida, vietoj Kalėdų 
šventinių atvirukų rašymo 
sveikina per spaudą visus drau
gus bei pažįstamus su Šv. Ka
lėdomis ir Naujais 1973 Me
tais. Darbininkui paremti skiria 
10 dol.

— LB East St. Louis apylin
kės valdyba jau išpildė nustaty
tą jaunimo peticijos kvotą. Iš

450 parašų peticijai.
— Š. Amerikos Lietuvių Fizi

nio Lavinimo ir Sporto S-gos 
suvažiavime lapkričio 4 Cle- 
velande nutarta, kad 1973 rude
nį Europon vyks Amerikos lie
tuvių vyrų krepšinio, moterų 
tinklinio ir stalo teniso rinkti
nės. Išvykai Europon vadovaus

, — New Yorke. (159 Lexington
j Avenue) lapkričio 6 atidarytas
• naujas Laisvosios Kinijos in- 
i formacijos centras. Atidaryme ir
• priėmime dalyvavo ir Anicetas 
i Simutis, Lietuvos generalinis 
T konsulas. New Yorke. (E)

— Jurgis Barasas, Vokietijos 
LB valdybos ir Vasario 16 gim
nazijos kuratorijos ilgametis 
iždininkas, lapkričio 14 atšven
tė 50 metų sukaktį. Sukaktuvi
ninkas yra gimęs Darbėnuose, 

, mokėsi Telšių gimnazijoj. Da- 
‘ bar gyvena Miunchene, o dir- 
: ba Kaišerslauterne, 8593 LS lie-
• tuvių kuopoj yra karininkas, kuo

pos vado pavaduotojas. Duktė 
Jūratė lanko Vasario 16 gim
naziją. Visuomeninėj veikloj 
reiškiasi nuo 1947, yra buvęs 
komiteto pirmininku, LB apy
linkių valdybose, Vokietijos LB 
tarybos ir valdybos narys, Va
sario 16 gimnazijos iždininkas, 
ilgametis Europos Liet. Fronto 
Bičiulių valdybos iždininkas, 
studijų savaičių organizacinės 
komisijos narys.

CornerEast Pearl and Main Streets 
Hudson office 4 Derry Street 
Drive-Up office Across from City Hall 
Mail office 33 Coliseum Ave 
South Gate Plaza office 
Daniel Webster Hgwy South 
Member FDIC

Some people think all banks are alike . . . 
we try harder not to be K

i
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JOHN P. FAZZIO INC
LAND FILL COMPANY

Bklyn, N.Y. 212 455^5300

Madison Ave. at 81st. St. N.Y.C.

TOMS RIVER SHEET METAL CO.
Heating and Air Conditioning Duct
Work. Fully Insured 1012 Bay Ave.

Toms River, N. J. Call 201 348-0892
■ 244-5327

LEATHER HIDE OUT INC.
Leather Goods for the Road or Home 
80 Livingston Mall Livingston, N.J.

Call 201 994-3853

COUGHLAN PRODUCTS INC. 
Manufacturers of 

Chemical Specialties
29 Spring St. West Orange, N.J. 

Call 201 736-9667

JOSEPH MANCINI & SONS 
BUILDERS 

3003 Long Beach Blvd. 
Beach Haven Garden, N.J. 

Call 492-0101

CUSTOM BOOKBINDING 
Specializing in Hand Cover Binding 
One Charles St. West Orange, N.J. 

Call 201 736-0771

Leaf and Harding Ave. 
Bellmawr, New Jersey 

609-931-0880

THE EVERGREEN CEMETERY 
Presents the New Community Mouso- 
leum for those who Prefer as Their 
last Resting Place a Crypt Mousoleum 
& Do Not Want to Incur the expense of 
Private Construction. Now available, 
Crypts at Moderate Prices. ^Request 
Brochure Describing Detailed Inform

ation and List of Prices 
Evergreen Cemetery 

Bushwick Ave and Connery St.

MARIO’S AUTO INSPECTION
Shell Bay Ave. Mayville, Cape May 

Court House
New Jersey (201) 465-5607

Peace on Earth 
Goodwill to All Our 

Friends and Customers

COLEMAN’S SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General- Auto Repair's Road Service 
Tires, Batteries & Accessories 

347 Broad Street Bloomfield, N.J. 
Call 201 748-9778

Frank E. 
Campbell

Funeral Chapel Inc

&ODDTOWN GETTY 
SERVICE CENTER 
Open 7 Days a Week 

Complete Auto Repairs 
Road Service, Tires, Batteries

& Accessories, Towing 
' 85 Dodd Street East Orange, N.J.

Call 201 674-9668
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SWETT. SERVICE STATION 
4469 Broadway 

NEW YORK CITY 
569-9896

LA ESPERANZA BAKING CO.

112 South Dean St.

; CULLIG AN WATER 
CONDITIONING INC.
2047 Highway No. 22"

Union, N. J. Call 201 688-1600

THE HAVEN
2 East Palisades Ave. 

Englewood, N. J.

CHRIS BEAUTY SALON 
Latest in Creative Hairstyling 

Late Nite Fri.
88 Centre Street Nutley, N.J. 

Call 201 667-9727

LINWOOD 
EXCAVATING 

INC.

PARKWOOD PIZZERIA & 
RESTAURANT INC. 
Open 7 Days a Week 

669 Mt. Prospect Ave. Newark, N.J. 
We Deliver 

Call 201 481-2333

Excavating — Gravel Pit, Sand Top- 
Soil, Equipment Rentals

Box 158 RD 1 
Linwood, N.J. 
609 927-5320

-ANNETTA PARTY SHOPPE
Shower & Wedding Favors, Rentals. Center Pieces 
Holiday Trimmings, Papęr Goods. Greeting Cards.

serializing. Candles, Gifts 
(201)435-3466791 Bergen Ave. Jersey 

City (Opp. St. Aedan’s R.C. Church)

APPLETON-RUBEC INC. 
STAINED GLASS STUDIO 

Stained Glass for the Church and Home 
37 West. Prospect St. 

Waldwick, N.J, 
Call 201 445-0594

KIELB’S

Quality Bakery and

SWEET SHOPPE

RIVIERA PIZZERIA 
Open 7 Days a Week 
788 Springfield Ave.

Irvington, N. J.

DETROIT AUTO SHOP
Automatic Transmission, Motor Jobs &

’ Front End Domestic and Foreign Car 
Specialists — 541 High Mountain Road

: North Haledon, N. J. Call 201 423-9817
Ask for Angelo & Joe

AUTO AL 
BP SERVICE STATION

General Auto Repairs Road Service 
Tires, Batteries & Accessories 

40 South Valley Road West Orange, N.J.
Call 201 736-9851 or 731-0500

FRANK’S SUNOCO 
SERVICE STATION 
Open 7 days a Week

German Auto Repairs, —Road Service 
Tires Batteries & Accessories

422 Ramapo Valley Rd. Oakland, N.J.

INTERBOROUGH SURFACE CO.

99 Paidge Ave; 
Brooklyn, N.Y.

DICK’S SERVICE CENTER 
Front End Tune Ups 

Brakes & Snow Plowing 
402 Glenwood Ave. East Orange, N.J.

Call 201 672-3555

Ice Cream Birthday Cakes 
Our Specialty

MOTT HAVEN TRUCK PARTS

919 Franklin Ave 
(near City Subway)

429 Bruckner Blvd. 
Bronx, N. Y. 
CY 2-7600

I
I
r

ROBERT KERRIS INC.
Mechanical Construction Contractors 

475 William St. East Orange 
Call 201 674-3979 — 3980

PAUL AND HARVEY 
SUNOCO SERVICE STATION 

Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs, Road Service 

Tires, Batteries & Accessories 
555 Eighteen Ave Newark, N.J. 

Call 201 248-9745

Newark, N. J. 
201 482-0585

ABC SPRINKLER CORP.
Fire Protection Systems

44 North Park St. East Orange, N.J. 
Call 201 677-9696

Night Emergency 201 265-5491

J & P SUNOCO INC.
24 Hour Towing Service 

654 North Sixth Street 
Newark, N. J.

Call 201 485-9545; 429-9787; 485-5858

RIVERSIDE ATLANTIC 
SERVICE STATION 
Open 7 days a week 

General Auto Repairs Road 
Service Tires - Batteries and 

Accessories 
824 Riverside Ave., 

LYNDHURST, N. J. 
Cal! 201-939-9577

HOUSE OF HAIR FASHIONS
105 W. 72 nd St. 
NEW YORK CITY 

SU 7-3543

į

GALL & GALL 
REALTORS & APPRAISERS 

516 Amboy Avenue 
Woodbridge, New Jersey

J: 
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BIOT LIMOUSINE SERVICE 
For All Occasions 

15 Rhode Island Ave. 
East Orange, N. J. 
Call 201 678-4665

<
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H ALGAS AUTO SERVICE 
357 Main Avenue 
Wallington, N.J. 

Call 201 473-9002
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DICK BRESCIA 
REAL ESTATE 

R. D. 3 
Wappingers Falls, New York 

914 462-6400

BAY SHORE BAKE SHOP 
1183 Sunrise Highway 
Bayshore, L. I- N. Y. 

Call 516 665-9689

TONY’S GARAGE 
A Full Garage Service 

424 Monroe St.
Passaic, N.J.

Call (201) 779-9218

McCloskey 
EXCAVATING INC. 
General Contractors 

P. O. Box D. Denville, N.J. 
(201) 627-8484 Special Holiday Rates

B.J. BUILDERS OF N. J. INC. 
Commercial-Industrial & Institutional 

195 State Highway 36
West Long Branch, N.J. 201 222-5454

NEW ENGLAND 
INSUSTRLAL DESIGNERS INC. 

575 Nassau St. Orange, N.J. 
Phone 201 673-4285

Merry Christmas Happy New Year 
To All Our Friends and Members

HARRY BONNET 
INSURANCE AGENCY INC.

5 Northfield Ave.
West Orange, N.J.
Call 201 731-1913

from the Directors and Staff

I

RIVIERA HAIR FASHIONS
; Late Nite Thur. & Fri, Latest in
: Creative Hairstyling. We have. Wigs
* and Wiglets. 4 West Kings Highway 

Mount Ephraim, N.J. 609 933-1717

DIME SAVINGS BANK OF 
WILLIAMSBURG

Your Friendly Neighborhood Bank 
Main Office Havemeyer and South 5 St. 
Williamsburg Bridge Plaza, Bklyn, N.Y

Member Federal Deposit Insurance Corp.

TEDESCO’S T&O 
GREENHOUSE 

Poinsettias Geraniums in Season 
Bridgeton Millville Pike zroute 49 

Millville, N.J.
Call 609 825-7202

UNITED COUNTY TRUST CO.
142 Broad St. Elizabeth, N. J.

BILL EDNEY CARPENTER 
Roofing Siding Gutters 

J.10 Lyons Avė. Newark, N.J.
? Call 201 923-1126

8

FORD & VAUGHAN AUTO BODY 
Specializing in Collision & Auto 

Repairs, Mechanical and Body Work 
175 1 /2 Clinton Ave. Newark, N.J. 

Call 201 243-6465

B..N- D. MANUFACTURING CO. 
Sheet Metal, Fabrication & Welding

5 Lawrence St. Bloomfield, N.J.
Call 201 751-0300-1

INTERNATIONAL PIZZA INC.
The Original Pioneers of Pizza Crust 

418 North 5th Street 
Newark, N. J.

Call 201 485-3202

GREEN ACRES PETS

L*
I
J _

PALADIN MOVERS 
1500 Ericson Place 
Bronx, New York 

892-3940

LENOX CHALET CATERERS
254 E. 2nd Street 
New York, N. Y. 
Call OR 3-1890

HARBORSIDE TERMINAL 
34 Exchange Place 

Jersey City, N.J. 
(201) 434-6000

I
J

MIKE’S DELICATESSEN 
Open 7 Days a Week 

Italian Food
We do Catering for Parties 

114 Broadway Hillsdale, N.J.
Call 201 666-0401*

2 FRANK’S AUTO BODY SHOP 
Comer 12th Street & 

Joyce Kilmer Ave. 
North Brunswick, N.J. 

Call 201 545-8078

CONTINENTAL AUTO BODY INC.
Body and Fender Specialists 

Painting and Estimates 
Tonnele & Manhattan Ave.

Jersey City, N.J. 
Call 201 656-9535

THE NEW CLEANERS
543 Springfield Ave. Newark, N.J. 
Professional Dry Cleaning, Expert 

Tailoring on Premises. 1 Hour Service
Quality is Our Business 

Call 201 242-7774

GERARD’S MEN’S HAIR STYLIST
By Appointment only
7806 Bergenline Ave.

North Bergen, N.J.
Call 201 867-7420

St. Bernards from $100 and up 
Pet Supplies, Grooming & Training 

All Puppies A.K.C. Registered 
Terms available

ELIZABETH DODGE 
600 Newmark Ave.
- Elizabeth, N.J.
Call 201 351-1155

Call 201 334-6650 for Appt.

\ MR. GOOGLE’S 
RESTAURANT

28 Halsey St. Newark, N.J.
Call 201 621—7774 We Deliver

PRO’S DELI
Open 7 Days a Week 8 AM to 10 PM 

Finest of Deli. We do Catering 
290 Myrtle Ave. Irvington, N. J.

' Call 201 399-9866 
Ask for John & Tony

STRAUSS PLASTIC CO. INC.
Quality Inspection custom Molders &

Mold Design 111 Gotthart Street
Newark, N.J.

Call 201 589-1876-7

ARLEN’S AUTO REPAIR
Body & Fender Work, Painting, 

General Repairing, Used Cars, Towing 
& Wrecking Service R.J.F. Kennedy Dr.

Cor. Dodd St. Bloomfield, N. J.
Call 201 748-2336

R. J. MILLER
Motor and Fan Repairs also Body 

and Fender, 114-6 Badger Ave 
Newark, N.J. 201-242-9287

SCOTT’S ANOCO SERVICE CENTER 
General Auto Repairs, Road Service 

Tires Batteries Accessories 
889 Frelinghausen Ave. Newark, N.J. 

Call 201 242-2799

JERSEY BLASTING CO. INC. 
Contractors

65Change Bridge Road Montville, N.J.
201 335-0555

A.C. MAINTENANCE CO.
Driveway Construction
Industrial Commercial

Super Markets Free Estimates
201 497-8077

275 Plainfield Road Edison, N.J.

WILLIAM A. SMITH & SON INC.
Exclusively Insurance 

380 Broadway Newburgh, N.Y.
. Call 914 561-1706

D. ZIPP AUTO BODY
Body‘’and Fender Repairs 

Expert Refinishing 24 Florence Ave. 
Belleville, N. J. Ž01 759-5970

LYNNES AUTO BODY 
Special ists in Corvette & Collision Work 

56 Greenwood Ave. 
. Montclair, N.J. 

201 746-9244

GUSS CONTINENTAL GULF 
Open 7 Days a Week. Automotive 

Specialist at Your Service. Road Service 
Tires, Batteries and Accessories 

RT 37 and Coolidge Ave.
Toms River, N. J. 201 244-7274

KENT BAR & GRILL
Full Course Dinner & Luncheon

ROBERT FRAZIER 
BUILDING CONTRACTOR 
Complete Home Remodeling 

Room Additions, Dormers, Alterations 
843 Rahway Avenue 
Woodbridge, N. J. 
Call 201 634-4985

WALLACE EANNACE ASSOC INC. 
MFC. REPRESENTATIVES 

779 Susquehanna Ave. 
Franklin Lakes, N. J.

Call 201 891-9550

C.J. STEVENS

REALTY CO.
184 South Livingston Avenue 

LIVINGSTON, NEW JERSEY 
Call 201-994-3044

COMMONWEALTH LAND TITLE 
INSURANCE CO.

61 Kansas Street 
Hackensack, N. J. 
Call 201 343-3121

HESS — GETTY 
SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week 

General Auto Repairs, Road Service, 
Tires, Batteries and Accessories, Towing 
676 Garfield Ave. Jersey City, N.J. 

Call 201 432-5776

VALLEY VIEW MANOR
The Ultimate in Boarding Homes, Ful

ly licenced by.the State of N.Y.
Couples Welcome 5 Acres of Grounds 

24 Hour Supervision. Home Cooking 
Ambulatory Guests only Everittstown 

Hill 201 996-4112, Frenchtown, N.J.

VOLKSWAGEN
OF THE 5 TOWNS INC.

550 Bumside Avenue 
Inwood, Long Island 

Call 516 371-1220

MULLENS TAVERN 
Where Good Friends Meet 

6015 Park Ave. West New York, 
N. Jersey Call 201 861-9869

i

a

PIRELLI TIRE CORP.
60 E. 42nd Street, 

New York City

BOOKTIQUE
Books, Cards, Party Goods 

Gifts Stationary 
187 Maplewood Ave. 

Maplewood, N.J.

PAT’S PIZZA AND RESTAURANT 
Good Food at Reasonable Prices 

446 Bloomfield Ave. 
Montclair, N.J.

Open 6 Days a Week

ROY W. WALTERS AND 
ASSOCIATES 
60 Glen Ave. 

Glenrcck, New Jersey 
201 652-0325

CLOVER LEAF GARDENS 
272 A Roanoke St. 
Woodbridge, N.J.

201 636-2980

TONY’S FRIENDLY SERVICE 
424 Monroe St Passaic, New Jersey 

Auto Repair Service, Batteries, Tires, 
Accessories Call 201 779-9218

F.A. MORALES FURNITURE 
STORE

241-243 Monroe St. Passaic, N.J. 
“Everything in Furniture and 

Furnishings for the Home” 
Call (201) 777-7234
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HAIR REPLACEMENT CENTER 
FOR MEN 

72 Burroughs Place 
Executive Office Building 

Lower Level Bloomfield, N.J. 
Call 201 748-5600

FRANK-LYN CORNER 
787 Lyons Ave. 
Irvington, N.J. 

Cigarettes, Candy Ice Cream 
Call 201 372-9554

THE BERGEN SCHOOL 
577 Bergen Avenue 

Jersey City, N.J. 
Call 201 433-3138

THE PINK SLEIGHJOE’S SUB HOUSE AND PIZZERIA

Call 201 439-2435

WILLIES AUTO BODY
KRAMER MORTUARY INC.BATES MOTOR LINES

516026-0137201 434-5013 Call 822-1165

BEEF AND ALE HOUSE 
5693 Riverdale Ave. 
New York, New York 

Call KI 8-2510

ARTHUR JORDAN BUSES INC. 
Buses for Every Occassion 

284 Main Street, Butler, N.J. 
Call 201 838-5000

Mount Ephraim, N. J. 
Call 609 964-0857

110 Magazine St. Newark, N.J. 
Call (201) 589-9420

Expert 
1850

Private Party Room open 9:30 AM ' 
Route 52 Cannel N.Y. 914 225-9853

ZODIAC BEAUTY SALON

MADISON PHILLIPS 66 .
SERVICE STATION

Tires, Batteries and Accessories

ALPINE LODGE 
- Open all Year 

Route 9 W.

Call 201 857-1138

Except Sunday 9:30 to 5:30 
Oldwick Road, Route 523
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lavinimu. Ji pamatė, kad Fede
racija gali pasiekti visus šio 

General Federation of krašto visuomenės sluoksnius ir 
tuo būdu paveikti viešąją opi
niją.

Ji save vadina profesionale 
savanore talkinti įvairiom orga
nizacijom. Šio krašto organizaci
jose ji yra ėjusi daug atsakomin- 
gų pareigų, pav.: Richfield Lea
gue of Women Voters vadovė; 
World Affairs Council pirminin
kė Minneapolyje; National As
sociation of Parliamentarians 
Minnesotos skyriaus organiza
torė; University of Minnesota 
Board of Directors narė; Missis
sippi Valley Conference pir
mininkė 
į Who’s 
men.

LIETUVAITĖ JUNGTINĖSE TAUTOSE
Galia Žilionienė
Women’s Clubs - atstovės prie JT pavaduotoja

Mrs. Kermit V. Haugan, Ge
neral Federation of Women’s 
Clubs pirmininkė pasikvietė 
savo administracijos talkininke 
ilgametę Pabaltijo Moterų Tary-

ziastinga keliautoja, aplankiusi 
daugybę pasaulio kraštų. Ge
neral Federation veiklon įsi
traukė jaunystėje, nes ją patrau
kė šioji organizacija, kurios na
rės yra moterys su labai įvai
ria gyvenimo patirtimi ir išsi-

BALTIMORĖS ŽINIOS SPORTAS

dama ją GFWC atstovės prie 
Jungtinių Tautų, Paul Nosal, 
pavaduotoja. Tai pabaltiečiam, 
o ypač lietuviam, yra gražus lai
mėjimas, o Galiai Žilionienei 
jos sugebėjimų moterų orga
nizacinėj veikloj pripažinimas.

General Federation of Wo
men’s Clubs yra tarptautinė mo
terų organizacija, turinti apie

terų Klubų Federacija ir Pabal
tijo Moterų Taryba yra tos or
ganizacijos nariai. GFWC pir
mininkės pačios sudaro admi
nistracinį aparatą, iškiriant 5 
valdybos nares, kurios yra ren
kamos organizacijos atstovių 
visuotinio suvažiavimo metu.

-o-
Kermit V. Haugan gimė 

Minneapolyje, Minn., kur baigė

Kermit W. Haugan, General 
Federation of Women’s 
Clubs pirmininkė.

ir kt. Ji yra įtraukta 
Who of American Wo-

Žilionienė yra antrojiGalia 
pabaltietė-lietuvė, pakviesta tal
kinti GFWC administracijai. 
Pirmoji buvo Ligija Bieliukie-

Tarybos pirmininkė, 
pareigas ėjo nuo 1963 

mirties 1966.

Klubų Federacijos ir Pabaltijo 
Moterų 
kuri tas 
iki savo

Galia Žilionienė yra baigusi 
Saulės” gimnaziją Kaune, Kon-

istorijos, politinių mokslų ir 
anglų kalbos srityje. Ji yra entu-

yra studijavusi teisę 
Vytauto Didžiojo Universitete. 
Dirbdama Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministerijoje, o taip pat

Galia Žilionienė, General 
Federation of Women’s 
Clubs atstovės pavaduotoja 
prie Jungtinių Tautų.

kaip Lietuvos diplomato žmona, 
ji turėjo daug progų keliauti bei 
bendrauti su kitataučiais.

Tremties metais Vokietijoj 
Galia Žilionienė gyvai reiškėsi

Kun. Viktoras Dabušis, Pa- 
tersono Lietuvių Šv. Kazi
miero parapijos klebonas, 
Kultūros Židinio statybai 
paaukojo 1000 dol.

NAUJI KULTŪROS ŽIDINIO
STATYTOJAI

IRO paskirta atstovauti Kons
tancos lietuviam ir estam.

kusi su šeima į Ameriką, 
ji įsigijo bibliotekos mokslų ma
gistro laipsnį Rutgers Universi
tete. Dirba New Yorko miesto 
bibliotekos svetimų kalbų sky
riuje.

Prel. L. Mendelis, besirūpin
damas lietuviškos parapijos iš- • 
laikymu ir stambiu misijų rė
mimu, nepamiršta ir lietuviškos 
spaudos. Už Darbininkui pri
siųstą 25 dol. auką administra
cija nuoširdžiai dėkoja.

šv. Alfonso suaugusių klubas 
kalėdinį vakarą rengia gruodžio 
16, šeštadienį, 8 vai. vak. šv. 
Alfonso mokyklos salėj. Rengi
mo komitetas kviečia narius 
gausiai dalyvauti. Veiks bufetas. 
Kalėdų senelis visus apdo
vanos.

Lietuvių Posto 154 legio
nieriai ir jų padėjėjos kalėdinę 
programą rengia gruodžio 17, 
sekmadienį, 2 vai. popiet Lietu
vių Svetainėj. Vaikučiam bus 
paruošti žaidimai. Kalėdų sene
lis juos, apdovanos. Bus užkan
džių ir atgaivos.

Šv. Alfonso mokyklos vaiku
čių kalėdinė programa bus 
gruodžio 17, sekmadienį, 3 
vai. popiet mokyklos salėj. Vi
si kviečiami dalyvauti. Vaiku
čiai su kalėdinėm dainom ir 
giesmėm visus maloniai nu
teiks. Patys vaikučiai bus apdo
vanoti.

Šv. Alfonso parapijos kuni
gai pasiuntė visiem parapie- 
čiam sveikinimus švenčių proga 
ir palinkėjo laimingų metų.

K. ŽIDINIO STATYBOS 
DARBAI

Oia dedame darbų planą, kurį 
parengė statybos bendrovė. Pla-

kas ir kada bus daroma ir kiek 
laiko tas užims.'- Atžymėjimai 
pradėti lapkričio mėnesį ir bai
giami birželio 20. Kaip iš pla
no matyti, daugiausia darbų 
pramatyta sausio, vasario ir 
kovo mėnesiais.

Kultūros Židinio pamatai, drau
ge kyla ir visų nuotaika. Atei
na ir nauji aukotojai. Štai po

kun. Viktoras Dabušis ir kun. 
Vytautas Pikturna.

Kun. Viktoras Dabu šis anks
čiau buvo pats Darbininko re-

visus visuomeninius rūpesčius. 
Persikėlęs į Šv. Kazimiero para
piją Patersone, N. J., jis neati
tolo nuo visuomeninių reikalų, 
taip pat uoliai reiškiasi Lietuvių 
Bendruomenėje, yra net jos ta
rybos narys, reiškiasi ir kitose 
organizacijose ir kitiem padeda 
veikti. Ir šiuo atveju, statant 
Kultūros'Židinį, jis pasirodė su 
savo plačiu mostu. Pirmiausia 
jis leido aplankyti visus para- 
piečius ir iš jų rinkti aukas 
Židinio statybai, pats atsisaky
damas tradicinio kalėdojimo. 
Prisidėjo ir savo asmenine au
ka, įnešdamas į Fondą 1000 dol. 
auką.

Kun. Vytautas -Pikturna jau 
eilę metų vikarauja Angelų Ka
ralienės parapijoje. Su ja suta
po, bet drauge sutapo ir su vi-

lais. Jis atskuba į talką ten, kur 
jo šaukiasi, o savo auka visada 
prisideda prie bendrų reikalų.

Kultūros Židiniui jis paskyrė 
tūkstančio dolerių auką. Šalia 
jos Židiniui yra davęs vertingų 
knygų — Lietuvių enciklopedi-

ją, Katalikų enciklopediją ang
liškai.

Kun. V. Pikturna rėmė su
manymą, kad jo parapija pa
aukotų didesnę sumą statybai. 
Tai parapijai vadovauja suma
nus ir visada bičiuliškas klebo
nas kun. A. Petrauskas. Parapi
ja statybai yra paskyrusi 25,000 
dol. (Apie tai buvo anksčiau 
rašyta).

Visi Židinio statytojai nuo
širdžiai dėkoja už aukas ir kartu 
laukia kitų naujų statytojų, kad 
būtų galima kuo greičiau ir kuo 
lengviau baigti statybą.

Kun. Vytautas Pikturna, An
gelų Karalienės parapijos 
vikaras, Kultūros Židinio 
statybai paaukojo 1000 dol.

nė įsijungė 1958. 1963 ji buvo

bos Lietuvių Delegacijos 
pirmininke. Tarybai pakaitomis 
su estėm ir latvėm vadovavo 
apie 10 metų. Jai teko daug kar
tų atstovauti pabaltietėm ir lie
tuvėm GFWC, JAV valstybės 
departamento ir kituose suva
žiavimuose.

Šį pavasarį G. Žilionienė iš

kortelių būdavo Šv. Alfonso 
bažnyčia, šiemet įdėtas gražus 
vaizdas iš kankinių koply-’ 
čios Šv. Petro bazilikoj Romoj.

Vajus raupsuotiem, kaip ir 
kiekvienais metais, vyksta per 
adventą. Iniciatorius šio kilnaus 
darbo yra klebonas prel. L. 
Mendelis. Vajui aukoja ne tik 
lietuviai ir Stebuklingo Medali- 
ko novenos dalyviai, bet ir ki
tų tikėjimų žmonės. Praėjusiais 
metais surinkta 25,000 dol. Ti
kėkim, kad šiemet vajus bus 
sėkmingas.

Baltimorės Lietuvių sporto 
klubas rengia Naujų Metų suti-

vių pirmininkės pareigų pasi
traukė, norėdama skirti daugiau 
laiko ruošti lietuvių tautosakos 
vertimus amerikiečių vaikų 
literatūros rašytojam. Priim
dama paskyrimą atstovauti 
GFWC Jungtinėse Tautose, G. 
Žilionienė tikisi įvykdyti ir savo 
užsibrėžtus tikslus lietuvių 
tautosakos srityje. Kaip teko

duoti medžiagos dviem rašyto
jam ir vieno žurnalo leidėjui.

-o-
Linkime G. Žilionienei sėk

mės panaudoti savo asmenišką 
patirtį ir sugebėjimus atstovau
jant GFWC organizacijai prie 
Jungtinių Tautų ir laimėti Pa
baltijui ir Lietuvai naujų drau
gų plačiame tarptautinia
me diplomatų ir amerikiečių 
organizacijų atstovų rate.

slnv

džio 31, sekmadienį, 9 vai. vak. 
Bilietus jau galima įsigyti pas 
sportininkus. Kviečiama tai pa
daryti iš anksto.

Petras Bakūnas-Bakanauskas, 
naujos kartos lietuvis, staiga 
mirė nuo širdies smūgio gruo
džio 4 savo namuose. Petras su 
žmona ir sūnum iš Vokietijos į 
Baltimorę atvyko maždaug prieš 
20 metų. Velionis buvo malo
naus būdo susipratęs lietuvis. 
Už jo vėlę trys kunigai auko
jo mišias Šv. Alfonso bažny
čioj gruodžio 7. Palaidotas Lou
don Park kapinėse. Nuliūdime 
liko žmona Emma ir sūnus 
Rolandas Petras.

Jonas Obelinis

Ir vaikai 
remia 
Balta

lietu vybę didini!
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PROJ

LIETUVIAI LAIMĖJO 3-1
Gruodžio 10 — dešimtosios 

futbolo pirmenybių rungtynės 
ir New Yorko LAK parklupdė 
Hoboken 3-1 (1-0). Nugalėta ne 
eilinė vienuolikė, bet vienas iš 
G A pirmosios lygos pirmūnų (7 
pergalės iš 9 rungtynių). Sek
madienį mūsiškiai iškovojo 
spindinčią kalėdinę dovaną — 
ja bus galima ilgai džiaugtis, 
nes kitos pirmenybių rungtynės 
tik 1973 kovo mėnesį.
• Jei vokiečių dienraštis New 
Yorker Staats-Zeitung und 
Herold pranašavo aiškią Ho
boken pergalę, tai lietuviai su
braukė tuos popierinius svarsty
mus ir sprendimus.

Lietus gerokai išplukdė aikš- . 
tę, bet teisėjas sušvilpė rungty
nėms, ir 22 vyrai pusantros va
landos taškėsi balutėse, o uni
formos greit nutamso purvinų 
taškų, dėmių ir nutekėjimo mo
zaika.

Prieš pajėgų priešininką mū
siškiai žaidė susikaupę ir kovojo 
iš petie% Betgi šūvių į vartus 
nebuvo gausu — vieną tokį 
paleido Rauba I, bet pasitempė 
kojos raumenį ir išėjo iš aikš-- 
tės (jį pakČitė Hunte). Permai
ninga dvikovė, kurioj vartinin
kas Bagdžiūnas II kelis kartus 
pasiryžusiai gelbėjo iš pavojaus 

— bala ar ne bala, jam buvo vis 
tiek, ir jis krisdavo po prieši
ninko kojomis. Į kėlinio pabaigą 
Budreckas išgriebė kamuolį 
prie pat vartų ir per sugriuvu-

net saulė kiek suspindo, bet 
pažliugusi aikštė ta pati, tik visi 
žaidikai su didesne patirtim 
purvo spektaklyje. Vienas iš re-, 
tokų mūsiškių antpuolių — 
Hunter iš dešinės kamuolį 
sklandžiai kyšteli Klivečkai, ku
ris užtikrintai įšvilpina 2-0.

Priešininkai ne juokais už
gula, laimi eilę kampinių, ir 
mūsų gynikai turi darbo iki 
ausų. Hoboken sušvelnina iki 1- 
2 ir tada suspursta klaustu
kai, kaip ilgai ir kaip sėkmin
gai bus _ atsilaikyta prieš prie
šininkų antpuolių potvynį. Žai-

pusėje, o mūsiškių žygiai prige
sę. Betgi viena reta proga Kli
večka prasmunka dešiniąja pu
se, preciziškai paduoda į vidurį 
ir Kreicas stukteli į vartus 3 -1.

Tada tuzinas žiūrovų atsikve
pia — pergalė ne už kalnų. Mū
siškių gynyba atlaiko spaudimą 
ir lietuviai nuraško du pirmeny
bių taškus.

Mūsiškių sudėty vėl matėm 
studentus Raubą I ir Vainių IV, 
kurie ilgokai buvo užimti uni
versitetų komandose. Nebuvo 
brolių Sabaliauskų, Šileikio, cr 
Žadvydas su Bosniaku priversti
nėse atostogose (dar turės pa
laukti vienerias rungtynes).

New Yorko LAK: Bagdžiūnas
Balfas 1972 sausio mėn.

siuntinėjo visom Amerikoj esan
čiom lituanistinėm mokyklom t H; Scliffone, Vainius I; Bag- 
prašymą: paaiškinti mokiniam

iš

džiūnas I, Kreicas; Jumbach, 
Hubert, Vainius IV; Rauba I 
(Hunte), Klivečka, Budreckas.jos Balfo reikšmę ir paraginti 

vaikus surinkt aukų Lietuvos 
vaikučiam Iki šiol atsiliepė tik 
vienos mokyklos vienas sky
rius . . . 1972 gruodžio 4 Balfo 
centre gautas Maironio šešta
dieninės mokyklos (New York) 
antro skyriaus mokinių laiškas 
ir 38.67 dol. Laiške rašoma: 
“Mes siunčiam savo pinigus. 
Mes norim padaryti vaikučiui 
Lietuvoje dovaną Kalėdom. 
Mes norime jam pasiųsti: paltą, 
batukus, megztinį, šiltas koji
nes. Linksmų Kalėdų! Rita, Mo
nika, Laura, Vita, Dana, Rama, 
Rima, Daina, Jonas.” Už auką 
ir parodytą nuoširdumą Balfas 
mažiesiem aukotojam ir jų 
mokytojam nuoširdžiai dė
kingas.

Po 10 rungtynių pirmosios 
lygos pietų gr. mūsiškiai yra į- 
sitvirtinę ketvirtoj vietoj (7 ko
mandos) su 7 tšk. (laimėjo 3, ly
giomis 1, pralaimėjo 6) ir įvar
čių santykis 12-23.

CONTICONTRACT__ AT, CONSTPITCTTOM

ITEMS MAYEEB

mm;

Excavation_______
Drainage__________
Concrete__________
Structural Steel
Joist & Deck

Poorall__
Carpentry 
hardY.'are 

■Veiling- 
dumb wa 
v.pod floor 
floors_______
HM work 
windows 
ceramic tile
toilet__ pactitiOQ
Plumbing.

LH8ML__Roofing
Paying

LSite_VfO£k; 
Į Clean Up _ 
įPainting

— Geelongo miestas Australi
joj iškiliausiu metų sportininku 
išrinko lietuvį Kęstutį Obe
liūną, lietuvių sporto klubo į- 
žymų krepšininką ir trenerį. Jo 
nuotraukos ir sportinės veiklos 
aprašymai, buvo atspausdinti 
australų spaudoj.

Glaustas balansas (skliaus
teliuose įvarčių autoriai): prieš 
Croatia 1-6 (Sabaliauskas I), 
nugalėta Passaic 3-2 (Sabaliaus
kas II — 3), prieš Bavarians 1-2 
(Budreckas), nugalėta Brook-- 
lyno SC 1-0 (Budreckas), prieš 
College Point 0-2, prieš Newark 
SC 0-1, prieš GAAC 1-2 (Bud-- 
rėčkas), prieš White Plains 0-5, 
su Halėdon baigta 2-2 (Rfttiba I, 
Budreckas) ir pergalė prieš Ho
boken 3-1 (Budreckas, Klivečka, 
Kreicas).

Pakilę į aukštesnę lygą, mū
siškiai pusę sezono sužaidė pa-

vasarį, jau apšilę, apsipratę nau-

■
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TO FLACK 
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CANCEL OB CHANGE 
Tol,: OLl-SW

. SERVICE KVIEČIAME TALKON

SERVICE ' .

CONTRACT MINERS tor Shaft SlnMii* * 
Development work la AJIewtovm, Pa. 
area. Excellent rates * beaeflt*. 
Experience* Miners preferred, bat 
traiatoE to saitaMe people can be Elven. 
Epaai Oppertanity employer. (XIS) *•!- 
sssa.

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

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

_  160 11th St. Piscataway, N.J.

SERVICE

0 DEXTER PARK 
PHARMACY [j£f

Wm. Anastas!, B. 8.
77-01 JAMAICA AVBttUI 

(Cor. 77th Street) 
Woodhaven. N.Y. 11481 .

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

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

7 dol., gaus Darbi- 
ir 1973 metais. Už 
skaitytojus mokama 

už tris — tik

SCOTCH PLAINS ESSO

Open 7 Days a Week
(Just Gasoline)

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

R. GORDON 
Repairing and Furniture Refinishing 

, Polishing, Touch ups on any Kind 
of Furniture. Used Furniture For Sale 

305 Rogers Ave. 
Bklyn, N.Y. 11225 

756-9800
- "samassa—iiiiiiiii munouw’ xx

DISPLAY ,

JOHN’S J2ITGO SERVICE STATION 
Open 7 Days a Week

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

Main & Willow Road Marlton, N.J.

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

PIANO TUNING AND 
REPAIR SERVICE 

Free Estimates

771-2168

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

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

367-1278

«HMMaMsaMr*aaaaM«HEMMnaraMtoMMEapav
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

CHAD CARR’S PHILLIPS 66 
SERVICE STATION

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

Batteries & Accessories, Towing 
Radio.Road & 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. JT-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
. Slxęll Bay Ave,TMayville, N.J.

Cape* J&ay 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

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

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

Kviečiame pasinaudoti 
metų pabaigos papiginimu ir 
užprenumeruoti 
savo artimiesiem, 
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

šių

Darbininkų 
Kviečiame

adresu, gaus Darbininką iki šių 
metų galo.

Prisiuntę 
ninką šiais 
du naujus
12 dol. metam 
15 dol.

Už kiekvieną surastą naują 
prenumeratorių 
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.

Darbininko

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 
Noon. Closed Sundays. Every Wednes
day is Ladies Night. Men bring your 
girls and her dinner is half price. For 

Reservations (201) 327-0006 -

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

Užsakau naują DARBININKO prenumeratą kaip kalėdinę 
dovaną. Laikraštį siuntinėti:

Vardas ir pavardė
Adresas ...........

SNOW MOBILE CLOSE OUT 
COST PRICE FIVE LEFT 

G & M SNOWMOBILE CO.
4 Federal Road 

Danbury, Conn. 203 748-9706

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 •

Laikraštį užsakė

BROWN’S CONSTOUCTION CO. MACALUSO’S ITALIAN
361 Lejonn St. Bklyn. t RESTAUR

All Work Done — “Name it, we shall Finesto* Italian Cuisine
Do It . Quick. Dependable. Free - Bring Ae Family for Sunday Dinner 
Estimates. Reasonable Rates. Call now 161 Rea Ave Hawthorne, N.J.

827-8465 Call 2oi 423-9723

CALL ARTIC AIR 
REFRIGERATING SERVICE 

Commercial and Domestic. 30 Day 
Guarantee on Parts. Sales & Installation 

Free Estimates. Reasonable Rates 
Call 926-7622

E3

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)
i 773-4246. 447 N. Main St. Freeport,

N.Y^Call (516) 546-8217

JOE’S-SERVICE
. . CENTER ...

Tune-Ūps 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 to 

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

Dial 201 867-7077

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

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

VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

WE FIX 
EVERYTHING 

GENERAL CONTRACTORS 
EDWARD DENNIS -• 

(212) FI 8-7739 — 289-3857

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

Top $ Paid
PAT & JERRY ANTIQUES

DINING ROOM & BEDROOM SETS 
China Closets — Used Furniture

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

'«C2Pto8MMMPMaaMRMMMI

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 P.M 
Mon-Fri. Sat. till 5:30 P.M.

SKRUtoHPBRtotoUMRBBBHtoBBRRMRBMMVR*-
J & M VILLAGE LIQUORS 

Finest of Imported & Domestic 
Wines & Liquors. We Deliver 

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

&

Hockey 1 /2 Price Sale on all Hockey 
Protective Equipment, Cooper, 

Bawling & Franklin. Toys & Sporting 
Goods. Open Week Days till 6 P.M. 

212-499-3551
LEVINE BROS.

372 5th Ave. (bet. 5 7 6th streets) 
Brooklyn

For Fine Antique Finishing 
Repairing by a European Craftsman 

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

LE4-0013

SUZUKI & BMW
YAMAHA
Authorized Dealer
RENTALS

Motorcycles Mini B-Hces 
Sales • Service • Parts 
FREE INSTRUCTIONS 

_ with SALES Or RENTALS 
OPEN T DAYS ( ♦ AM to? PM

CYCLE « DRIVER AVAILABLE
for ROAD TEST APPOINTMEN

SUZUKI CYCLE CENTER
124-40 Northern Blvd.

1 block East of Shea Stadium 
Flu Shi n«, N.Y.

335-623«

1973 Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris, Chap- 
parral, Snowmobiles. New York State s

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

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.
■Uewimp—MW——— . ~r| Tn.

AEGEAN ISLES RESTAURANT 
Open 7 Days a Week 

781-87 East 31 Street Brooklyn 
Comer Flatbush Ave. & H For 

Reservations Call 212 434-7496-70 
We also do catering

Original 
CHAS. WEYDIG & SONS INC. 

FUNERAL DIRECTORS 
20-68 Steinway Street 

L.I.C. 
Tele.: AS 8-0124

AUTO ALARMS
__ _ _ —__ 1___ ’JJ" '., __ — __ 2" ... .. _ AH Auto Accessories and Parts. Wholc- 

■—■> sale to Garages. Specialising in Auto 
NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda Bettarifonlala nuo 4 iki ‘ Alarms. Also Automatic Alarms for Re 
5val. WEVD 1380 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. bangomis. Direktorius dr sidential, Commercial and Industrial 
Jok. J. Stukas, 1467 Force DrM Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-5565 . Properties. MA.S. Inc. 3902 16th Ave.

■ ■ ....................... Boro Park Brooklyn, N.Y. (212) 871-
New Jersey — - Music of Lithuania" — pirmadieniais, 8:05 - 9:00 vai. vak 9795; Serving the Entire
WSOU-FM, 89.5 meg. —anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotj •__ _ Metropolitan Area
Dlr. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NKW YORK — Laisvė* žiburys, lietuvių ir angių kalbomis Mirmadtanfed* 
•>10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kenya, TW 4-1288 
82-15 69tb PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER. BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VHfilnla,-171 » 
AxVbm BL, Brockton, Maaa, tel JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHXL 
1430 kfl. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

4

When Every Dollar Counts call 
SOCIAL MOVERS 

Reasonable Flat Rates 
Free Estimates. Minimum notice 

Call 738-6226

History of Lithuania. Tai ang-

Tel. 268-0489. Darbininko administracijoj.

PAINTING — PLASTERING
Also Panneling, Tile Work, Paper 

Hanging. Any place in N.Y.C., Nassau 
and Suffolk co. Reasonable Rates — 
30 dol. per rm. Inside-outside. Window 
Work . 4 dol. 2 calls — Free Estimates

Call Spiros (212) 274-4336 
24 Hr. Ans. Service

PUPPY PARADISE 
Trading —. T/A Pic-A-Pet 

Specializing in AKC reg. pups. All 
breeds and supplies. Health & 10 yr. 
lįfejguarantee. Master Charge & Bank 

Americard. Professional grooming. 
All breeds. Open 7 days Mon thru 

Fri. 9-9, Tues. Wed. Sat. Sun. 9-7 
3302 Sunrise Hwy. Wantagh, N.Y.

516 826-4410

"Holiday Specials”
Quality Puppies & Kittens, Tropical & 

Marine. Set-Ups & Complete Line of 
Pets & Supplies. Many Many Breeds at 

“Better than Good’’ Prices! .
VILLAGE DISCO PETS 

581 6 Av. (17 St. Hanh. 242-9797

CARPETS 
INSTALLED 

$1.00 Square Yard 
Repairs Low Prices 

Call 934-7354

KITATAUČIUI GERIAUSIA 
KALĖDŲ DOVANA

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

• • McLaughlin’s z . 
HESS STATION 

Open 7 Days 6 AM to 12 PM 
855 Saint George Ave. 

Roselle, N. J.

News Agency in ^inelanST^rTSn 
excellent corner property location. 
Present Sales Volume over $300,000. 
Second Rentable Retail Store and Busi
ness Equipment included. Owners re
tiring after years of building and en
joying a profitable business. Now it 
can be all yours for only $69,000. 
Nicholas Agency Landsville, New 

Jersey (609) 697-2111

B * P CARPBWTBY 
Extensions — Home Improvements 

and Alterations
Stioras. Bars. Restaurants, etc. 

Tor Tree Estimate 
Can Bet. 8 am B 1 pm 

or After 8 pm 
548 3518

READING SPECIALIST
Private Teaching. Spanish. All Subjects 
Homework Groups. Emotional Problems 

Call 654-3417

CHIMNEY MOUNTAIN 
CRAFTSMEN 

Finest of Furniture 
Shop Early for Xmas 

Rt 28 and 30 Indian Lake, New York 
(518) 648-4770

24 HOUR EMERGENCY 
HEATING AND SERVICE 

Gas and Oil Installations, 332 Rogers 
Ave., Brooklyn. Call 284-9142. Also 
Located in Queens at 1208 Rockaway 
Blvd.

BOOKER PLUMBING AND 
HEATING

189-33 Unden Blvd. St. Albans, Queens 
We do Everything in Plumbing 

. AU Work Guaranteed Cell 291-9058

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., J 1221.

PORTRAITS 
DONE IN OIL 

FROM PHOTOGRAPHS 
Great Christmas Gift 

Reasonable Rates 
232-8846

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

Learning for Today's World is not Enough
VIRGINIA STATE COLLEGE
Prepares You for Tomorrow —

Programs Leading to the Master s Degree 
Biology, Business, Chemistry, Early Childhood, Earth 
Science, Educational Media, English, Elementary, 
History, Guidance, Mathematics, Home Economics, 
Microbiology, Industrial, Physics, Music, Psychology, 

Science, Education, Secondary, Agriculture Social 
Studies

For further Information — Contact 
Director of Admissions 

Box 18 
Virginia State College 

Pettersburg, Virginia 23803 
MMMWMMaaMMXMWMMMMMMMWMMMMMMMaMamaaaaaMaaaManaamMaMWwvaxaa*'  

Country Living . . .City Convenience 
PARKDALE ESTATES 

at New Windsor
3—4—5 Bedrooms — Large Sun Deck 2 1/2

Baths — 20’ Recreation Room
Natural gas — Town water and Sewers 

Oversized Lots Priced from $34,700
Some Home for Immediate Occupancy— 90% Mortgages 

Available. Models Open 10 AM-5 PM, Sat. & Sun.
If You Act Now, Free Attractive Bonus 

Weekdays & Evenings call (914) 561-8739 or 561-3868 
Directions: N.Y. Thruway to Exit 16 (Harriman); Route 32 North 
approximately 10 miles to Union Ave. (Epiphany College); left turn to 

Signs (1/2 mile). » '■________________

SE NECESITAN
OPERADORAS EM MAOUINAS
MFRROW, SINGER, BOTOMS 

rOJAlES, BIINDSTITCH 
CON 0 SIM EXP. EMPEZANDO
S2 25 A $3.25 0 MAS POR 
HORA, OEPBflNENDO W IA 
OP. 3 SEMAMAS DE VACA- 
CIONS Y MAS BaeiCIOS

PAGOS. TRANSP. DE GUAGUAS

MARY ANN EAST LTD

WE DESIGN
OUR OWN CLOTHES
Sportswear g Casui prices surprisingly reasonaMe

Y a HUDSON TUBE, A 
EXCHANGE PL

HARBOR SIDE TERMINAI
34 EXCHANGE PL UNIT 2 
PIS® 3, JERSEY 0IY, NJ.

• . AU. MWUCCS

Lietuviškų kalėdinių kortelių 
galima' gauti Darbininko admi
nistracijoj. Dėžutė su 12 korte
lių religiniais arba tautiniais 
motyvais su lietuviškais pasvei- 

.kinimais su persiuntimu 1 dol. 
12 meniškų tautiškais moty
vais pieštų kortelių 2 dol. Pra
šom laiku užsisakyti, kad laiku 
galėtumėt išsiųsti. ♦
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KONCERTAS PERSEKIOJAMAI 
BAŽNYČIAI REMTI

Kasmet Liet. Religinė šalpa 
ir Kat. Moterų Kultūros Draugi
ja rengia koncertą, skirtą perse
kiojamai Bažnyčiai Lietuvoje 
prisiminti, šiemet toks koncer
tas buvo gruodžio 10 šv. Tomo 
salėje Woodhavene.

Nors čia daug gyvena lietu
vių, bet jų į koncertą atsilankė 
gana kukliai, apie 250-300. Su 
mažu pavėlavimu pradėtas ir 
koncertas. Religinės Šalpos rei
kalų vedėjas kun. S. Raila tarė 
trumpą žodį, pakvietė atsisto
jimu pagerbti nukentėjusius dėl 
religijos persekiojimo. N. Y. lie
tuvių vyrų choras Perkūnas, va
dovaujamas V. Strolios, sugie
dojo himnus ir maldą.

Sveikinimo žodį turėjo tarti 
Vliko pirmininkas dr. K. Valiū
nas, bet jis neatsilankė. Liet. 
Bendruomenės centro valdybos 
pirm. Vytautas Volertas atvyko 
pavėlavęs. Jis pristatė neseniai 
išleistą knygą — Raišupio “Da
barties kankiniai”. Apie kny
gą kalbėjo trumpokai, kiek pla
čiau sustojo prie Vatikano ir lie
tuvių santykių. Pabaigai pacita
vo kelias knygos ištraukas.

Tuo ir buvo baigta pirmoji - 
dalis. Pertraukos metu galėjo 
įsigyti knygų, nes čia veikė 
spaudos kioskai.

Koncertą pradėjo solistė Al
dona Stempužienė iš Cleve- 
lando. Ji dviem išėjimais pa
dainavo šias dainas: J. Gruodžio 
— Obelėlė, Rudens tylumoj, 
Rūta, V. Jakubėno — Gėlės iš 
šieno, B. Kukavičiaus—Avinuko 
pėdos ir Rossini — arija iš

MIRE ALDONA F. 
SAVIČIŪNAS - 
ŠERTVYTYTĖ

Lapkričio 16, ketvirtadienį, 
mirė Aldona F. Savičiūnas - 

žiaus.
Buvo pašarvota Haven Hill 

Funeral Home — Juozo Garš
vos jr. koplyčioje, 104 - 38 Ja
maica Ave., Richmond Hill, N.Y.

Lapkričio 19, sekmadienį, į- 
vyko atsisveikinimas, dalyvau
jant daugeliui giminių ir pažįs
tamų. 8 v. v. kun. A. Petraus
kas ir kun. V. Pikturna sukal
bėjo rožančių. Angelų Karalie
nės parapijos choras sugiedojo 
Marija, Marija ir visi nariai 
padėjo po rūtų šakelę ant kars
to, atsisveikindami su choro 
nare Aldona.

Lapkričio 20, pirmadienį, bu
vo išlydėta į Angelų- Karalie-- 
nės bažnyčią ir po iškilmingų 
pamaldų palaidota Šv. Jono ka
pinėse.

Liko liūdinti šeima: vyras Al
fredas Savičiūnas, dukros Al
dona ir Allida, motina Tessie 
Sharry-Šertvytienė ir daug 
artimųjų,giminių, draugų ir pa
žįstamų.

Mylimai motinai mirus,

Klebonui kun. Juozui Matučiui

reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

SCHALLER & WEBER
AUGŠOIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

9 DIDŽIULES
Užeikite — įsitikinsite/

KRAUTUVES 9

poco fa. Pridėjo ir bisui. Pabai
goje su choru atliko P. Guidi 
Maria Mater Gratiae.

Solistė visiem žinoma, bet 
pradžioje ji atrodė šalta ir ne- 
pagaunanti. Greit įsijautė į salę 
ir į publiką. Geriausiai jai iš
ėjo arija iš Sevilijos kirpėjo 
ir pasakėlė apie avinuko pėdas.

Choras sudainavo šias dainas: 
E. Gailevičiaus — Ramovėnų 
maršas, Brazio — Oi toli, toli, 
J. Štarkos — Jojau dieną, V. 
Jakubėno
R. Wagnerio—Maldininkų cho
ras iš op. Tannhauserio, S. Sch
rader — Keleivio daina ir pabai
gai minėta Maria Mater Gratiae. 
Dirigavo V. Strolia. Choras lai
kėsi drausmingai ir dainavo 
tiksliai.

Chorui ir solistei akompo- 
navo Albinas Prižgintas.

Tokio pobūdžio koncertam ši 
salė vargu ar tinkama. Bloga jos 
akustika, taip programos atlikė-

Nurimk, sesut,

WORCESTER, MASS
Prakasta žemė naujai klebonijai

Worcesterio Šv. Kazimiero 
parapija lapkričio 26 pradėjo 
naujos klebonijos statybą, pra- 
kasdama pirmąją žemės pėdą.

Senoji klebonija, statyta prieš 
daugelį metų, taip susidėvėjo, 
kad jos pataisymas pasidarė neį
manomas.

Jau 1965 kun. J. Jutkevičius, 
paskirtas šios didingos lietuvių 
parapijos klebonu, pirmiausia 
susirūpino bažnyčios ir kleboni
jos remontu. 1969 baigęs atnau
jinti bažnyčią, ateinančiais me
tais tikėjosi pradėti klebonijos 
statybą. Statybos fondui buvo 
surinkta graži suma pinigų. Bet 
1970 netikėta kun. J. Jutkevi- 
čiaus mirtis viską sutrukdė.

Šių metų pradžioj parapiją 
perėmus tėvam marijonam, kun. 
A. Miciūnas, naujasis klebonas, 
susipažinęs su parapijos dar
bais, pirmiausia pradėjo rūpin-' 
tis naujos klebonijos stątyba. 
Klebonui netrūko nei drąsos, 
nei energijos sunkumam nuga
lėti.

Nežiūrint to, kad lapkričio 26 
lietus pylė kaip iš kibiro, po 10 
vai. mišių, dalyvaujant parapijos 
tarybai, daugelio organizacijų 
atstovam ir gausiam būriui para- 
piečių, klebonas kun. A. Miciū
nas, MIC, atsistuojamas kun. J. 
Budzeikos, MIC, prakasė pir
mąją žemės pėdą ir pašventi
no naujos klebonijos vietą. Po 
to prie žemės prakasimo prisi
dėjo daugelis dalyvių, o pats 
jauniausias buvo 6 metų am
žiaus Juozas V. Miliauskas.

Klebonas pareiškė viltį, kad 
viskas gerai seksis, prašė visų 
pagalbos ir maldų, kad pavasarį 
galėtume pasidžiaugti nauja 
klebonija, kurią statys lietuvis 
rangovas inž. Endriūnas.

šv. Kazimiero parapijos cho
ras gieda nuo senų laikų. Jis 
gieda ir dabar, nors buvęs var
gonininkas muz. A. Mateika yra 
išvykęs. Klebonas kun. A. Mi
ciūnas, MIC, kreipiasi į choro 
narius ir Olgą Keršytę, prašy
damas, kad choras ir šiais me
tais per Kalėdas lietuviškai gie
dotų. O. Keršytė sutinka pa
dėti chorui pasiruošti Kalėdom 
ir kviečia choro narius į repe
ticijas penktadienių vakarais; 
jei šis laikas nebus patogus, bus 
galima susitarus pasirinkti ki
tą. Tikėkime, kad ir po Kalė
dų geroji Olgutė pasiliks dirbti 
su choru.

jai turi vargti, ieškodami glau
desnio kontakto su publika.

Koncerte pasigesta tvarkos ir 
susidrausminimo. Stumdė pia
niną tai šen, tai ten, kartais net 
nežinodami, kur stumti, stum
dė ir choro laiptus. Scena nėra 
skirta tokios rūšies pasivaikš
čiojimam. Reikėjo geriau už
traukti uždangą ir tada pasi
tvarkyti, kaip nori solistai ar 
choro dirigentas.

Pasigedo visi ir gilesnio žo
džio apie Bažnyčios padėtį Lie
tuvoje ir jos persekiojimą. Toks 
koncertas, kaip šis, galėjo eiti 
bet kokios draugijos vardu. Nie
ko čia nebuvo charakteringo, 
kas būtų surišta su Lietuva.

Pabaigoje visiem prisi- 
dėjusiem prie rengimo ir pro
gramos dalyviam^ padėkojo 
LKM Kultūros Draugijos pirmi
ninkė A. Radzivanienė. Po 
programos visi programos daly
viai ir rengėjai su šeijnomis bei 
artimaisiais persikėlė į K. Ži
dinį, kur buvo vaišės ir dainos.

17, 
Vartų

rengia 
sekmadie- 

parapijos 
vaidinimas

Kalėdų eglutę Aušros Vartų 
šeštadieninė mokykla 
gruodžio 
nį Aušros 
salėj. Programoj 
“Du broliukai”, tautiniai šokiai, 
dainos ir kt. Programoj daly
vauja visi mokiniai. Mokytojai 
ir tėvų komitetas kviečia lietu
višką visuomenę įvertinti mūsų 
atžalyno pastangas ir atvykti 
pamatyti tai, ką jie mum paruo
šė. Tėvų komitetas visus pa
vaišins.

Tautinių šokių grupė Spindu
lys nuolat dirba. Vadovauja L. 
Pauliukonytė. Priimami ir nauji 
šokėjai. Repeticijos vyksta ant
radienių vakarais, 6:30 vai., Šv. 
Kazimiero parapijos mokykloj. 
Berniukų tarpe nebėra to entu
ziazmo, kokį jie turėjo praėju
siais metais. Dažnai jie “pamirš
ta”, kad vyksta šokių repetici
jos. ' .

Parapiečių metinis lankymas

NAUJAUSIOS 
PLOKŠTELĖS

Žiburėlis, lengvos muzikos 
dainos: Žiburėlis, Senbernio 
daina, Išdykėlės, Kodėl?, Mano 
laiškas, Knyga, Polka, Senas 
skerdžius, Šaukiu tave, Jūros 
laiškai, Negerki trečios, Baltasis 
intermezzo, Gera, Medžiotojų 
maršas. Dainuoja solistai su or
kestrais. Stereo 6 dol.

Oi, toli, toli. Philadelphijos

tos dainos: Oi, kad išauštų, 
Mergužėle, lelijėle, Einu per 
kiemą, Pavasaris, Oi, toli, toli, 
Atsisveikinimas su giria, Dobi
lėlis, Nei vėjas pučia, Vilties 
daina, Meno daina, Laukiu vis, 
Lietuvos šviesos keliu (B. Bud- 
riūno kantata). Stereo, 6 dol. 
Galima naudoti ir mono.

Anoj pusėj Nemunėlio. Lie
tuvoj įdainuota dainos, duetai ir 
solo: Aš artojas, Dobiluos, At
nešk padangę gryną, Lietučiui 
dulkant, O dalele tu mano, Ru
gienom nubėgs, Medžiotojo 
dainelė, Oi užkilokit vartelius, 
Gęsta žaros, Parugy, Ant kalno' 
karklai ir Anoj pusėj Nemunė
lio. Stereo 5 dol.

Akvarėlė. Lietuviškos leng
vos muzikos rinkinys: Akvarėlė, 
Žalioji banga, Dar nežinia, Tu 
man brangiausia, Motociklą pir
ko Rokas, Oi, oi, oi, Polka, 
Skamba turistų daina, Sūnus pa
klydėlis, Mažasis šeikas, Ry
tas be šešėlio, Daina apie Kau
ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai- 
Inuotos dainos: Ramovėnų mar
šas, Tykus buvo vakarėlis, Nu
rimk, sesut, Vienuma, Alutis, 
Naktis graži, Karo žygio daina, 
Dainelė apie gaidelį, Daina, 
daina, Pražydo jazminai, Jau

Simpoziumas apie lietuvį dailininką
Baigiant parodą, gruodžio 2 

Kultūros Židinyje buvo sureng
tas simpoziumas. Į apatinę sa
lę žmonių buvo prisirinkę gana 
daug. Tai rodo, kad visuomenė 
domisi ir lietuviška meno pro
blematika.

Simpoziumui vadovavo daili
ninkų sąjungos pirmininkas Al
binas Elskus. Prie stalo buvo 
pakviesti simpoziumo dalyviai: 
dr. Juozas Girnius, dail. Alek
sandra Kašubienė, dail. V. K. 
Jonynas, dail. K. Žoromskis. 
Austė Pečiūraitė iš Phila- 
delphijos pasivėlino ir pasirodė 
jau simpoziumui įpusėjus.

Pirmas kalbėjo dr. Juozas 
Girnius. Jis filosofiniu žvilgiu 
apžvelgė pačią temą. Tema gi 
buvo — Ko ieškome lietuvių 
dailininkų darbuose.

— kalėdojimas, kaip praneša Šv. 
Kazimiero parapijos kunigai, 
baigtas. Jei yra šeimų, kurios 
dėl pakeisto adreso liko neap
lankytos, gali apie tai pranešti 
klebonijai. Pakeitę gyvenamą 
vietą prašomi tuoj naują adresą 
pranešti klebonijai.

Plotkelės nuo gruodžio 3 
gaunamos po kiekvienų mišių 
Šv. Kazimiero bažnyčios prie
angy. Palaikykim gražius lietu
viškus Kūčių papročius. Stenki
mės ir savo vaikų širdyse juos 
įskiepyti. J.M.

Pavykęs pobūvis 
.Balfo naudai

Brocktono Balfo 72 skyriaus 
suruoštas rudens pobūvis spalio 
14 praėjo su pasisekimu. Rėmė

jų ir narių prisirinko pilna San
daros salė. Kun. V. Martinkus, 
Balfo centro valdybos pirminin
kas, atsilankęs džiaugėsi sėk
mingais Brocktono Balfo paren
gimais, prašė aukoti Balfui ir to
liau, nes šelpiamųjų skaičius 
nemažėja.

Klebonas kun. P. Šakalys pra
džioj skaitė atitinkamą maldą, 

ragino parapiečius remti Balfo 
šalpos darbus.

Lietuvių Radijo valandos 
Laisvės Varpas dir. P. Viščinis 
šį parengimą nemokamai popu-

Fitzmaurice Motor Sales di- 
rekt. J. Kairys atsilankė su žmo
na, sūnum ir 12 bendradarbių 
ir įteikė 100 dol. auką.

Populiarią Balfo vakarienę 
parengė: O. Eikinienė, St. Go- 
fensienė, M. Jurkštienė; skanius 
valgius į stalus teikė: R. Dam
brauskienė, El. Erickson, A. 
Prižgintaitė, I. Platkauskienė, 
E. Pulminskienė, V. Sužiedėlie- 
nė, M. Sinkevičiūtė. Bufeto 
vedėju buvo Vyt. Baškauskas. 
Sandaros klubas sale su šviesa 
ir kuru leido naudotis pusvel
čiui. Daiktines dovanas aukojo 
“Cappy” Da Silva klubas, 
Kazimiero klubas ir kiti.

Skyriaus valdyba, kurią suda
ro M. Gofensas, B. Burba, M. 
Klimas, A. Jurkštas, A. Eikinas, 
O. Eikinienė,. A. Prižgintaitė, 
nuoširdžiai dėkoja aukotojam, 
dalyviam ir talkininkam. Džiu- ' 
gu, kad į Balfo centrą buvo ga
lima pasiųsti susidariusio gryno 
pelno 700 dol. Šia proga skyrius 
į Balfo centrą New Yorke pa- ( 
siuntė ir 1670 svarų drabužių 
bei avalynės. Visa tai sušelps ne 
vieną vargstantį lietuvį.

M.K.

Įdomiai jis pastatė klausimą 
ir giliai į jį pažvelgė. Suglaudus 
visa, būtų, kad lietuvio dailinin
ko kūriniuose ieškome jo au
tentiškos kūrybos.

Toliau tuo pačiu klausimu 
kalbėjo visi trys dailininkai. Vi
si daugiau pasisakė apie kūry
binę laisvę, interpretaciją.

Kalbėjo Žmonės ir iš publi
kos.

Dr. V. Paprockas iškėlė kon
kursų reikalą kokia viena lie
tuviška tema. Buvo ir daugiau 
balsų apie lietuvišką siužetą 
dailėje. Bet ir čia didesnių gin
čų nebuvo. Dailininkai iš savo 
pusės sutinka ir tokias temas in
terpretuoti, tik čia iškyla hono
raro klausimas.

Diskusijos užsitęsė apie porą 
valandų. Pradžioje jos buvo in
telektualios ir stamantrios, pas
kui dažnai iškrypdavo iš temos, 
o pabaigoje gerokai išblėso.

Buvo ir jaunųjų dailininkų 
ir jaunimo atstovų, nors labai 
maža. Ir jie pasisakė. Ir čia pri
eita išvados, kad reikia glaudes
nio darbo tarp jaunimo ir vy
resniųjų.

Šiaip visi buvo patenkinti, tu
rėję progos dalyvauti tokios rū
šies pokalbyje. Klausytojus pra
turtino ir pralavino ir sutvirtino 
tiltus tarp lietuvių dailininkų ir 
visuomenės, arba tuos tiltus pa
statė. Pirmininko buvo užsian
gažuota, kad ir ateityje Sąjunga 
bandys rengti simpoziumus ir 
demonstracijas jaunimui, (p.j.)

CAMBRIDGE, MASS.
BAIGĖ MOKSLUS

Gintarui J. Deikiui, kurio tė
vai, Adolfas ir Antanina Deikiai, 
gyvena Stamford, Conn., šių 
metų rugsėjo mėnesį Indiana 
universitete, Bloomington, In
diana, suteiktas Master of 
Science mokslo laipsnis iš 
Counseling Psychology. Baka-

taras įsigijo Rutgers universite
te, Brunswick, N. J., 1970. Tais 
pačiais metais išvyko į Vokieti- „ ‘ 
ją ir kurį laiką dirbo Hanno- 
very, Institut fuer Sozial-Me- 
dizin, tyrimų srity. Po to ap
keliavo Europą ir Artimuosius 
Rytus, ilgiau apsistodamas Iz
raely, Turkijoj ir Graikijoj.

Grįžęs 1971 rudenį buvo pri
imtas į Indiana universitetą 
kur, dirbdamas kaip Residence 
Counselor, kartu gilino studi
jas ir per pusantrų metų įsi
gijo magistro laipsnį. Dabar dir
ba savo srity South Indiana 
Mental Health and Guidance 
Center, Jeffersonville, Indiana.

Gintaras priklausė skautam 
ir kelias vasaras praleido skautų 
stovykloj. Linkim Gintarui 
sėkmės pasirinktoje specialy
bėje ir širdy visada pasilikti 
lietuviu.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

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

Šio banko direktorių taryboje yra adv. Jobas J. GrfgaT^.s. Reikale 
su patarnautojais galima susikalbėti ir lietuviškai b Turtas—Assets 
virš $213,000,600.

CURRENT DIVTbfeND raitės %
• Regulara/c— • 1 year Term Deposit —
• Special Notice a/c— 5% • 2 year Term Deposit — 6%

J

---------  AH Acdbtafts Compotuidėd Dally ---------

So. Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos 1973 m. valdybos rin
kimai įvyks gruodžio 17, šį sek
madienį, nuo 2 vai. popiet iki 6 
vai. v ak. savame name, antrame 
aukšte, 368 West Broadway, 
So. Boston, Mass. Kiekvieno na
rio pareiga ateiti ir atiduoti bal
są už tinkamiausius kandidatus 
į Draugijos valdybą. Nuo to pri
klauso visas Draugijos gerbū
vis. Draugijos 1973 m. valdybon 
nominuoti šie nariai: į pirm. 
Stanley Drevinskas, į vicepirm. 
Longinas Švelnis, į protokolų 
sekr. Antanas Matjoška, į fi 
nansų sekr. Adam W. Druzdis, 
į ižd. Edmund L. Ketvirtis, į 
maršalkas Vytautas Ivaška, į 
kontrolės komisiją: Vytautas 
Stelmokas, Aleksandras Chapli- 
kas, Bronius Kontrimas, į di- 

seph C. Lubinas, Stanley K. 
Griganavičius, Romas Bričkus, 
Ona Ivaškienė, Henrikas Če
pas, Alfonsas Baika, Jr.

Kalėdinę mugę Šv. Petro pa
rapijos salėj, So. Bostone, gruo
džio 17, šį sekmadienį, 8 vai. 
vak. rengia Skaučių Židinys.

Laima Jakutytė, Praksedos ir 
a.a. Stasio Jakučių duktė, skau
tų veikėja^ tautinių šokių šokė
ja ir S v. Petro parapijos choris
tė, gruodžio 2 ištekėjo už 
Arthur MacDonald.

Naujų Metų sutikimai ren
giami Lietuvių Piliečių Draugi
jos ir Tautinės Sąjungos jų pa
čių namuose.

Moterų Sąjungos 4-toji kuopa 
lietuviškas kūčias šiemet ruošia 
gruodžio 17, sekmadienį, 2 vai. 
popiet, bažnytinėj svetainėj. Sa
lė yra po Nekalto Prasidėjimo 
bažnyčia. Be tradicinių lietuviš
kų valgių, bus ir programa. Visi 
kviečiami gausiai dalyvauti. Bi
lieto kaina — 2 dol. 50 centų.

Gintaras J. Deikis

abą rytą, Baltos gėlės, Bal- 
tėveli, Piliakalnis. Stereo, AS 4-3210
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naujienos;

Jaunimo pamaldos Kultūros 
Židinyje bus šį sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 11 vai. Po pa
maldų — vaišės ir užsiėmimai. 
Visas jaunimas maloniai kvie
čiamas dalyvauti.

Naujųjų Metų sutikimą Kul
tūros Židinyje rengia K. Ž. sta
tybos komitetas su ketvirtadie
nio ir penktadienio popiečių 
bendradarbiais. Įėjimo auka —
10 dol. Pradžia 9 v.v. Vaišės 
V. Steponio. Vietas rezervuotis 
iki gruodžio 25 pas Danutę 
šilbajorienę, tel. VI 6-7636, Ži
vilę Jurienę, tel. 441-7831, Lo
retą Vainienę, tel. 296-8607 ar
ba pas Vaclovą Steponį, tel. 
441-7087.

Maironio lituanistinėje mo
kykloje Kalėdų eglutė bus šį 
šeštadienį, gruodžio 16 d., 12:15 
vai., po ketvirtos pamokos, ir 
baigsis 2 v. popiet. Eglutė bus 
tos pačios mokyklos patalpose.

Antano Novickio vienerių 
metų mirties sukaktis bus prisi
minta gruodžio 30, šeštadienį,
11 vai. mišiomis pranciškonų 
vienuolyno koplyčioje, 680 
Bushwick Ave., Brooklyne. Gi
minės, draugai ir nariai organi- - 
zacijų, kuriose velionis dirbo, 
kviečiami dalyvauti.

Per Lietuvos atsiminimų radi
jo valandėlę gruodžio 16 bus 
Maironio mokyklos kalėdinė 
programėlė, kurią paruošė IV 
skyriaus mokiniai, vadovaujami 
mokytojos M. Sandanavičiūtės.

Amerikos Lietuvių Tarybos- 
Alto posėdis kviečiamas šį 
penktadienį, gruodžio 15 d., 
7:30 v.v. buvusiam Čekavičiaus 
(dabar Fifi) restorane Wood- 
havene. Visi Alto nariai prašomi 
dalyvauti.

Pianistė Aldona Kepalaitė 
gruodžio 17 d. 5 v. popiet da
lyvauja koncerte, kurį rengia 
Prancūzų Namai prie New Yor
ko Universiteto, 16 Washington 
Mews, Manhattane. Tai bus šio 
sezono trečias Prancūzų Namų 
koncertas. Aldona Kepalaitė 
skambins Debussy: La Puerta 
del Vino, Images, Toccata.

Perkūno vyrų choras šią. sa
vaitę pakeitė repeticijų dieną,- 
iš antradienio perkėlė į ketvir
tadienį 7:30 v.v. Repeticijos 
vyksta Kultūros Židinyje.

Skautų bendros. kūčios buvo 
gruodžio 10. Apreiškimo bažny
čioje 11 vai. buvo pamaldos, 
paskui visi suėjo į- salę. Buvo 
tunto sueiga, paskui apatinėje 
salėje — kūčios. Maldą sukal
bėjo Tėv. Paulius Baltakis, per
skaityta evangelija, įnešta kalė
dinė žvakė. Žmonių buvo pilna 
salė, apie kokius 300. Po kūčių 
dar vaikam buvo programėlė 
viršutinėje salėje.

Kas nori pirkti laikrodėlių 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir 
sekmadienį — visą dieną. Tele
fonas 847-7634.

Redakcija _ 455-728)
Administracija ............452-2923 
Spaustuvė ...................452-6916 
Vienuolynas — .........455-7068
Kultūros Židinys....... .827-9865

Mykolas Jašinskas, gyvenęs 
16 Stagg Str. Brooklyne, mirė 
širdies priepuoliu gruodžio 11 
d. Buvo gimęs 1908 m. gruo
džio 23. Nuo 1955 metų sirgu
liavo širdimi.

Didžioji dailės paroda rengia
ma ir ateinančiais 1973 metais. 
Ji skiriama Lietuvos nepriklau
somybėse šventei atžymėti. Tai 
bus jau ketvirtoji tokios rūšies 
paroda, rengiama Lietuvių 
Bendruomenės New Yorko apy
gardos valdybos. Visi dabar 
kviečiami registruotis pas LB 
apygardos valdybos vicepir
mininką kultūriniam reikalam 
— Paulių Jurkų. Galima rašyti į 
Darbininko redakciją arba dar
bo valandomis skambinti GL 5- 
7281. Namų adresas — 84-03 
91 Street, Woodhaven, N.Y. 
11421, tel. 441-6078.

Katalikių Moterų S-gos 24 
kuopa gruodžio 17, sekmadienį, 
švenčia kuopos metinę šventę 
tokia tvarka: 11 vai. mišios ir 
bendra komunija Angelų Kara
lienės par. bažnyčioj. Po mišių 
metinis susirinkimas ir vaišės 
tos pačios parapijos * salėj. 
Prieš mišias narės renkasi, 
bažnyčioj prieangy. Su vėliava 
einama bažnyčion organizuotai. 
Narės, turinčios ženklelius, 
kviečiamos prisisegti. Atsinešti 
narės knygutes į susirinkimą. 
Negalinčios šventėj dalyvauti 
maloniai prašomos atsiųsti 2.50 
dol. kaip narės mokestį už 1973 
m.

Kun. Norbertas Trepša, Batu- 
no veikėjas, miręs lapkričio 30, 
palaidotas gruodžio 4 Šv. Karo
lio kapinėse, Long Island, N. 
Y. Laidotuvių mišias kon- 
celebravo 2 vyskupai, 4 kuni
gai latviai, 3 kunigai airiai ir 
tėv. B. Ramanauskas, OFM. 
Latviškai pamokslą pasakė kun. 
Juris Pudans.

KAS BUS VAIŽGANTO 
KLUBO POPIETĖJE?

LB Vaižganto kultūros klubo 
popietė bus šį sekmadienį, 
gruodžio 17 d., 4 vai. popiet 
Kultūros Židinyje.

Pradžioje bus pagerbtas dail. 
Povilas Puzinas, New Yorke 
miręs prieš 5 metus. Apie jį 
kalbės dail. J. Bagdonas. Bus 
pakabinta ir velionies dailinin
ko paveikslų.

Pagrindinė popietės paskaita 
bus muziko Vytauto Strolios, 
kuris su dideliu kruopštumu 
renka lietuviškas plokšteles. Jis 
turi bene pilniausią lietuvišką 
diskoteką. Apie lietuviškų 
plokštelių įvairenybes jis ir kal
bės, pailiustruodamas iš magne
tofono garsinės juostos.

Visa ši programa nusitęs apie 
pusantros valandos laiko. Pas
kui — kavutė ir vaišės, pasi- 
žmonėjimas. Popietėje bus gali
ma įsigyti monografiją apie dail. 
J. Bagdoną ir angliškai išleistą 
Vaižganto raštų tomelį — Sin at 
Easter. Visi kviečiami atsilanky
ti.

LMK Federacijos New Yorko 
klubo susirinkimas šaukiamas 
pas klubo narę p. Šileikienę, 
86-09 96 St. Woodhaven, N.Y.
gruodžio 17, sekmadienį, 3 v. 
popiet. Narės kviečiamos daly
vauti.

Už a.a. Onos Misevičienės 
sielą mišios pranciškonų koply
čioj bus aukojamos gruodžio 16, 

.šeštadienį, 11 vai. Metinių pro
ga mišias užprašė sūnus su šei
ma.

Simo Kudirkos šaulių kuopa 
savo šventei, kuri bus sausio, 
21, įsigijo naują vėliavą. Vėlia
vos pagaminimo išlaidas sumo
kėjo valdyba, gi kotą įtaisė J. 
Poderis. Koto viršūnę suprojek
tavo P. Jurkus, metalo darbus 
atlieka J. šneideraitis.

Dail. Aleksandra Merker- 
Vitkauskaitė dalyvauja parodo
je, kurią drauge rengia Morris 
Museum of Arts ir Modem 
Artists Guild. Paroda atidaryta 
gruodžio 10 ir tęsis iki sausio 
14. -Paroda vyksta Morris Mu
seum of Arts and Sciences, Nor
mandy Heights ir Columbia 
Roads, Morristown, N.J. Daili
ninkė taip pat rengiasi metinei 
Modem Artists Guild parodai, 
kuri bus kitais metais. Ji taip 
pat redaguoja ir tos parodos ka
talogą.

K. Ališausko knygos “Nepri
klausomybės kovos” pirmojo 
tomo pristatymas bus sausio 7, 
sekmadienį, 4 v. popiet Kultū
ros Židinyje. ^Rengia Kario žur
nalas.

Naujas Muzikos žinių nu
meris išleidžiamas dar prieš' 
Kalėdų šventes. Žurnalą reda
guoja muzikas V. Mamai- 
tis, leidžia Vargonininkų-Mu- 
zikų Sąjunga.

Vitas ir Aldona Gerulaičiai 
sveikina savo draugus, pažįsta
mus bei klijentus Šv. Kalėdų 
ir Naujųjų Metų proga ir šia 
proga Kultūros Židinio statybai 
skiria 25 dol. auką.

Jonas ir Viktorija Galiniai 
vietoj kalėdinių kortelių aukoja 
Kultūros Židiniui 25 dol. ir Dar
bininkui 5 dol. T^ proga jie lin
ki visiem giminėm, draugam ir 
pažįstamiem daug sveikatos ir 
linksmų švenčių.

Algirdas ir Danutė Šilbajoriai 
savo pažįstamus, draugus ir 
gimines Kalėdų švenčių proga 
nuoširdžiai sveikina per Dar
bininką. Šia proga jie skiria 
Kultūros Židiniui 25 dol. ir Dar
bininkui 5 dol. auką.

Ignas Kazlauskas, Great 
Neck, N.Y., vietoj šventinių at
virukų siuntinėjimo, per Darbi
ninką sveikina su Kalėdų ir 
Naujų Metų šventėmis savo 
draugus ir pažįstamus. Ta proga 
paskyrė Kultūros Židinio sta
tybos fondui 70 dol. ir Darbi
ninkui 5 dol.

E. ir H. Andruskos sveikina 
savo gimines, draugus bei pa
žįstamus su Šv. Kalėdomis ir 
Naujais 1973 metais per laikraš
tį ir linki visiem stiprios sveika
tos ir daug džiaugsmo. Ta proga 
skiria Kultūros Židiniui 25 dol. 
ir Darbininkui 5 dol.

Juozas ir Petronėlė Tama
šauskai sveikina savo draugus, 
kaimynus, pažįstamus ir visus 
lietuvius Kalėdų ir Naujų Metų 
proga. Linki visiem Dievo pa
laimos, geros sveikatos ir atei
nančiais metais. Ta proga Kul
tūros Židinio statybai aukoja 10 
dol. o Darbininkui 2 dol.

D. L.K. Birutės Draugijos New Yorko skyriaus valdyba su S. Kačinskiene mezginių 
parodoje. Iš k. E. Šlepetienė, V. Būtėnienė, S. Kačinskienė, M. Klivečkienė — pirmininkė,
E. Liaukuvienė, M. Bulvičienė. Nuotr. L. Tamošaičio

MEZGINIAI BIRUTIEČIŲ PARODOJE
D.L.K. Birutės Draugijos 

New Yorko skyrius gruodžio 9- 
10 Kultūros Židinyje surengė 
mezginių parodą, kuri buvo be
ne pirmoji tokios rūšies New 
Yorke. Anksčiau rankdarbių pa
rodas yra rengę skautai, mote
rų organizacijos, bet tos parodos 
buvo daugelio žmonių darbai. 
Čia gi visą parodą sudarė So
fijos Kačinskienės mezginiai.

Parodos atidarymas buvo šeš
tadienio vakarą 7 v. Jį pradė

Lilė ir Vytautas Milukai, gyv. 
Plainview, N. Y., sveikina per 
Darbininką savo draugus ir pa
žįstamus Kalėdų švenčių ir 
Naujų Metų proga. Ta proga au
koja Balfui 30 dol. ir Darbinin
kui 5 dol.

Dr. Anastazija Goeldnerienė, 
Flushing, N.Y., vietoj Šventi
nių atvirukų siuntinėjimo per
spaudą sveikina savo draugus ir 
pažįstamus Kalėdų ir Naujų 
Metų proga, gi Darbininkui pa
remti aukoja 25 dol.

Mrs. Mary Tumasonis-Scharf, 
Crowley, Texas, apmokėdama 
Darbininko prenumeratą, spau
dos reikalam atsiuntė 40 dol. 
Administracija nuoširdžiai dė
koja dosniai spaudos rėmėjai.

B. Nekrashas, Miami, Florida, 
prie metinės prenumeratos mo
kesčio, atsiuntė 100 dol., apmo
kėdamas pirmyn už Darbininką 
dešimčiai metų; Širdingiausia 
padėka.

P. Legeckiai, sveikindami gi
mines, draugus ir pažįstamus 
švenčių proga per Darbininką, 
aukoja 10 dol. Kultūros Židi
niui.

Janina Daunorienė, gyv. 
Woodside, N.Y., sveikatai dar 
visai ne sustiprėjus, sveikina vi
sus savo bičiulius ir pažįsta
mus Kalėdų švenčių ir Nauji^ 
Metų proga. Reikšdama savo 
geriausius linkėjimus per 
spaudą, skiria 10 dol. Darbinin
kui.

Sveikina savo draugus, pažįs
tamus ir gimines per ląikraštį 
Kalėdų švenčių ir Naujų Metų 
proga ir vietoj šventinių atviru
kų siuntinėjimo aukoja: Kostas 
ir Ona Mitinai (15 dol. Kultū
ros ir 2 dol. Darbininkui), P. 
ir M. Paliai (15 dol. Kultūros Ži
diniui), Klemensas .ir Verutė 
Lakickai (5 dol. Darbininkui).

Kęstutis K. Miklas, UBA- 
BATUNo prezidentas, ir dr. Ul- 
dis Blukis (latvis), UBA-BA- 
TUNo sekretorius, buvo priimti 
audiencijoj JAV asstovybėje prie 
Jungtinių Tautų, kur turėjo pa
sikalbėjimą apie žmogaus teisių 
pažeidimą Pabaltijo kraštuose ir 
tuo reikalu įteikė BATUNo me
morandumą. BATUNo dele
gacija turėjo ilgoką pasikalbėji-* 
mą su JAV atstove prie JT adv. 
Jewel Lafontant, kuri šiemet 
užima JAV delegacijoj postą 
kongr. Derwinskio, pereitų metų 
JT sesijoj sukėlusio daug triukš
mo Jungtinėse Tautose dėl Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos oku
pacijos ir ten vykdomo rusų 
genocido. BATUNo memoran
dumas taipgi buvo pasiųstas vi
sų valstybių atstovybėm prie 
Jungt. Tautų.

jo skyriaus pirmininkė M. Kli
večkienė, apie mezginius, jų is
toriją, techniką kalbėjo Jonas 
Rūtenis. Sveikinimo žodį tarė ir 
LB New Yorko apygardos pirm. 
A. Vakselis. Kalbėjo, ir S. Ka
činskienė, padėkodama už paro
dos surengimą, kviesdama ir 
kitas mezgėjas susieiti draugėn 
ir pasidalyti patyrimais. Pabai
goje pirmininkė padėkojo vi
siem, kurie prisidėjo prie paro
dos surengimo. Po atidarymo

Bronė ir Antanas Reventai 
vietoj švenčių sveikinimų atvi
rukų aukoja Kultūros Židiniui 
25 dol. ir Darbininkui 10 dol. 
ir draugus bei pažįstamus svei
kina per Darbininką.

Irena Banaitienė, LMKF 
pirmininkė, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacijos vardu sveiki
na Darbininko redakciją ir ad
ministraciją Kalėdų Švenčių ir 
Naujų Metų proga. Prijungtas ir 
čekis. Ačiū labai.

Advokatas Antanas J. Šavels- 
kis su žmona mokytoja Ona vie
toj šventinių atvirukų siuntinė
jimo per Darbininką sveikina 
Kalėdų ir Naujų Metų proga 
savo draugus ir pažįstamus. Ta 
pačia proga Darbininkui skiria 
25 dol. auką.

Liudas Špokas, Brooklyn, 
N.. Y., sveikina per laikraštį 
Kalėdų ir Naujų Metų proga bi
čiulius ir pažįstamus. Vieton ka
lėdinių atvirukų siuntimo skiria 
Darbininkui 15 dol.

Jonė ir Povilas Ivaškai, Eli
zabeth, N. J., per Darbininką 
sveikina visus savo draugus Ka
lėdų ir Naujų Metų proga. Vie
ton atvirukų siuntinėjimo skiria 
15 dol. Kultūros Židinio staty
bai.

R. ir J. Čepuliai, Middle Vil
lage, N. Y., Šv. Kalėdų ir Nau
jų Metų proga savo artimuosius 
ir pažįstamus nuoširdžiai svei
kina per spaudą. Vieton kalė
dinių atvirukų aukoja spaudai ir 
Kultūros Židiniui po 10 dol.

S. M. Juodaičiai, Norwalk, 
Conn.», Šv. Kalėdų ir Naujųjų 
Metų proga sveikina .visus savo 
gimines, bičiulius ir pažįsta
mus, aukodami 100 dol. Kultū
ras Židinio statybai.

Studentas Zigmas Bliznikas, 
The University of Texas at El 
Paso, švenčių proga siunčia 20 
dol. Kultūros Židinio statybai ir 
sveikina savo draugus ir pa
žįstamus. »

Pajauta ir Tadas Tallat — 
Kelpšai sveikina visus gimines 
ir draugus Šv. Kalėdų proga. 
Vietoj šventinių atvirukų siunti
mo skiria 25 dol. auką Kultū
ros Židinio statybai.

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.

vaišės buvo kairiniuose dvie
juose kambariuose.

-o-
Paroda buvo įrengta dešinėje 

dviejuose kambariuose. Buvo 
skoningai sutvarkyta. Darbai 
buvo išdėstyti ant sienų deko
ratyvinių baltų lentų, mažieji, 
dažniausiai vaikų drabužiai, 
buvo sudėti ant stalų. Viso buvo 
per 50 vienetų. Didžiausi paro
dos eksponatai buvo kilimėliai 
— užtie.salai tautiniais moty
vais. Jų buvo bent keletas. Toks 
vienas užėmė beveik visą 4x8 
pėdų lentą.

Paskui ėjo įvairaus dydžio af
ganai, pančio, įvairiausi ber
niukų, mergaičių kostiumai, 
megztukai, sijonėliai, šalikai. 
Atskirą skyrių sudarė vaikų dra
bužiai. Čia buvo net ištisi kelių 
vienetų komplektai kūdikiam 
papuošti.

Susirinkę visi turėjo progos 
pasigėrėti mezginiais, puikiu 
darbu. Viso parduota apie *20 
darbų. Kainos buvo neaukštos.

Pažymėtinos ir vaišės, kurios 
buvo bene pirmą kartą tokios iš
kilmingos — prie apskritų sta
lų, apdengtų baltom staltiesėm, 
su žvakėm, specialiais indais, 
stikliukais, grafinais. Buvo pri
nešta visokiausių pyragų, pyra
gaičių. Čia publika besisvečiuo
dama praleido gerą valandą 
laiko.

Į parodos atidarymą buvo 
atsilankę apie 80 žmonių, kitą 
dieną aplankė apie 40-60 žmo
nių. (p.j.)

Darbininko skaitytojai, pri- 
siųsdami savo prenumeratą, 
kartu prideda auką už kalendo
rių ir šiaip .spaudai paremti: 
20 dol. L. Jurkūnas, Brooklyn, 
N.Y., 15 dol. P. V. Lalas, Jack- 
son Hts, N.Y., 8 dol. P. Karo
sas, New Britain, Conn., po 7 
dol.: K. Bružas, Homewood, Ill., 
A. M. Petcavage, Bayside,* N.Y., 
E. Bublaitis-Samalonis, Wood
haven, N.Y., A. Simutis, Laurel
ton, N.Y., J. Sirutis, Brooklyn, 
N.Y., S. Stanaitis, Chicago, Ill., 
K. J. Waitelis, E. Monticello, 
N. Y.

Įtaiku apsimokėjusiem prenu
meratą ir už spaudai remti skir
tą auką dėkoja Darbininko ad
ministracija.

— “Lietuvos Universitetas”, 
Pr. čępėjo 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.

New Yorko mieste gyvenanti 
šeima ieško moters padirbėti 
apyvokos darbus. Gali būt ir se
nesnio amžiaus. Gaus mokestį 
ir kambarį su vonia. Gali ir ne
mokėti angliškai. Informacijai 
skambinti tel. SU 7-3591.

Seaford, L. I., parduodamas 
namas iš pusantro (split level) 
aukšto su 8 kambariais, gražiai 
įrengtais, su kilimais, 3 miega
mieji, 11/2 vonios, su užbaig
tu rūsiu ir garažu. Kaina priei
nama. Skambinti (516) 221- 
8627. ’


