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DĖL VIETNAMO DIPLOMATAI PYLE ŽODŽIUS
DABAR GENEROLAI PILA BOMBAS
Pei savaitę prieš Kalėdas 

svarbiausios staigmenos buvo 
dvi: Vietname ir Nicaragujoje.

Dėl Vietnamo, kaip dr. Kis-

Nixonas laikytų teisingu ir gar-

naujintas ir sustiprintas Šiaurės
Vietnamo, ypačiai Hanoi ir

bombardavimas. Prezidento pa
reiškimu, bombardavimas turi 
priversti Hanoi “rimtai” žiūrėti 
į derybas. Hanoi atsakė, kad ne- 
siderės, kol bus bombarduo
jamas. Tiek Washingtono, tiek 
Hanoi diplomatai vieni kitus 
kaltina, kad nesilaikė spalio 9 ' 
punktų susitarimo. Iš tų kalti
nimų dabar aišku, kad Šiaurės 
Vietnamas nenorėjo pripažinti 
demilitarizuotos zonos, kuri at-

pripažinti Pietų Korėjos suve
renumo.

Apie Vietnamo bombardavi
mo rezultatus žinios nesutaria. 
Amerika.neteko 19 didžiųjų lėk
tuvų B-52. Bet Amerikos kari
niai sluoksniai aiškina, kad jie 
tuo nenustebinti, nes iš šimtų

TRIKAMPĖ KOMBINACIJA

Eugene Rostow samprotauja

sienio
jo

“Kinijos pakrypimas JAV pu
sėn 
jau 
sius net Vietname, Korėjoje ir

pereitais metais pradeda 
rodyti konkrečius vai-

ka; galop, pradeda rodyki santū
rumo ženklus. Juos sustiprino 
labai blogas derlius ir reikalas 
ieškoti maisto Amerikoje.

Kalbant apie tų įvykių įtaką 
būsimajai Amerikos užsienio 
politikai, yra labai svarbu pa
brėžti, kad Amerikos viešoji 
nuomonė turi įsigilinti į tai, 
kodėl Kinijos n u s i s t a - 
tyme .įvyko toks pagrindi
nis pasikeitimas. Tai pa
darė ne Henry Kissingerio ža-

vietinių divizijų Sibire ir Sovie
tų skverbimasis į pietryčių Azi
ją iš Vid. Rytų, Raudonosios jū
ros ir Indijos subkontinento. 
Katalisto pareigas Kinijos po
litikos pasil^eitime atliko ne per 
šešerius metus skelbtos įvairios 

■ Amerikos nuolaidos, bet Sovie
tų ekspansija, remiama milžiniš
kais kariniais biudžetais ir im
perialistiniu tonu reiškiama

Pasikeitimas įvyko todėl, kad 
JAV yra vienintelė pasaulio ga-

nuo Sovietų smūgio. Redaguo
jant komunikatą prez. Nixonui 
baigiant vizitų, svarbiausias 
Kinijos rūpestis, buvo kaip_nors 
įrašydinti pareiškimą, kad Kini
ja ir Amerika yra priešingos So

Iš čia išeina, kad Kinijai labai 
svarbu štai kas: Amerikos pasi
likimas Tol. Rytuose, Vietnamo 
ir Korėjos reikalų sutvarkymas

resų bei įsipareigojimų ir Ame
rikos remiamos stipri Europa ir 
stipri Japonija. Kinija nenori 
Amerikos pralaimėji
mo ir jos pažeminimo Tol. 
Rytuose, jai labai nepriimtinas 
Amerikos susitraukimas į savo 
kiautą. Kinija nori su Amerika 
tokių santykių, kokius Amerika 
turi su Japonija.

MR. M. SINKUS
2429 MARYLAND AVE., 
BALTIMORE,ND. 21218

šo priešlėktuvinę apsaugą, kuri 
esanti stipriausia iš lig šiol bet 
kur pasauly buvusių.

Š. Vietnamas aiškina, kad jų 
nuostoliai esą civilių asmenų 
žuvimas ir namų bei ligoninių 
sugriovimas. Bet • tikruosius 
bombardavimo rezultatus paro
do faktas, kad į Hanoi nustojo 
skridęs sovietų Aerofloto lėktu
vas ---- aerodromas sudaužytas,
geležinkelio stotys sudaužytos.

Nuo penktadienio Amerikos 

kaip paprastai karo metu daro
ma. Atsisakė paneigti ar patvir

Pažadų gyventojam Sovietų valdžia 
negalės tesėti

Pereitai savaitei priklauso 
ir nemaloni žinia Sovietų Są
jungos gyventojam. Gruodžio 21 
Brežnevas trijų su puse valan
dų kalboj smerkė Amerikos 
bombardavimą Vietname, dar 
stipriai smerkė Kinijos pretenzi

bilo apie nederliaus pasėkas So-

Visai kiti yra Sovietų inte
resai. Sovietai nieko nesigailė
jo Kinijos susiartinimui su Ame
rika sukliudyti. Jie rėmė perei
to pąvąsųrio _ didžiąją Hano
jaus oienzyvą prieš baigoną ir 
kartu prieš Ameriką, jie tebe- 
siunčia Hanojui žymią- karine 
pagalbą. Jie žino, kad, laimėjus 
per Hanojų Vietnamą, Kinijoje 
pakels galvas prosovietiniai ele
mentai.

Bet išmintingai tvarkomi Ki
nijos, Rusijos, JAV ir jų sąjun
gininkų santykiai turėtų paga
minti pakankamai traukos So

ma kryptimi sudrausminti. Nors 
naujiijų Kinijos-Amerikos san
tykių svarbiausia vinis yra So
vietų atakos prieš Kiniją su
laikymas, tačiau tie santykiai 
nėra sąmokslas prieš Sovietų 
S-gą. Amerikos politikos tikslas 
turėtų būti lygiai draugiški san
tykiai su Kinija ir su Rusija, pa- 

chartoje kodifikuotai viešajai 
teisei.

Tą tikslą geriausiai galima pa
siekti Amerikai giliau konsoli
duojant savo santykius su V. 
Europa ir Japonija. Kartais atro
do, kad norima esamus ryšius 
pradėti laisvinti, lyg koks gam
tos įstatymas galėtų garantuoti 
pasauliui taikos pusiausvyrą, iš
laikant Europą, Japoniją, JAV, 
Rusiją ir Kiniją jų orbitose. 
Bet politikos netvarko astro
nomijos įstatymai . . Kinijos 
pavyzdys rodo, kad atominė 
autonomija negali patikrinti 
saugumo nė V. Europai nė Ja
ponijai be Amerikos apsaugos. 
Rusija toje srityje yra labai to
li nuėjusi, jos dabartinė politi
ka yra perdaug agresyvi, kad jų 
būtų galima kokiu nors kitu 
būdu sutramdyti. Bet Amerikos 
atominis skėtis ant Europos ir 
Japonijos nėra patikimas ir pa
kankamas be Amerikos karinių 
pajėgų ten buvimo. Jos ten rei
kalingos tam, kad naujų krizių 
atveju Amerikos prezidentas tu
rėtų patikimų manevravimo ga
limybę ir be atominio ginklo 
pavartojimo apseiti. Todėl visi 
planai dėl Amerikos pasitrauki
mo iš Europos ar Japonijos yra 
labai pavojingos fantazijos”.

šųjų reikalų profesorius Yale 
, universitete)

tinti net 
metui bus 
trauktas.

gandą, kad Kalėdų 
bombardavimas. per-

Sovietai, Kinija, kai kurios 
Europos vyriausybės ir J. Tau
tų gen. sekretenrius reiškė pro
testus dėl bombardavimo. Ame
rikos liberalai ir prokomunis-

demonstracijose. Tačiau jei 
anksčiau komentatoriai baimi
nosi, kad bombardavimas į- 
trauks į karinius veiksmus, Ki
niją bei Sovietus, tai dabar ta 
pati spauda Brežnevo įspėjimo 

laiko jokia grėsme, nes Brež- 

vietų gyventojam. Pakartojo, ką 
prieš kelias dienas min. pirm. 
Kosyginas buvo skelbęs, kad 
valstybės ūkinės gėrybės pa
didėjo tik 4 proc. vietoj planuo
tų 6. Dėl to pažadas pagerin- 

lės būti tęsiamas.
Iš planavimo komisijos pii- 

mininko N. K. Baibakovo prane
šime suminėtų skaičių NYT 
palygino sovietinę gamybą ir

do gyventojų 20 proc. daugiau 
nei Amerika; jos gamyba siekia 
600 bilijonų — pusę to kaip 
Amerikos. Apsaugos reikalam 
betgi skiria maždaug tiek pat 
kaip Amerika. Dėl to gyventojų 

reikalam tenka- tik- 40 prec.
to. kaip Amerikos.

Gamybos' menkumo priežas
tis — darbo neproduktyvumas. 
Pramonėje 5 sovietiniai darbi
ninkai pagamina tiek kaip 2 
amerikiniai; žemės ūkyje 10 so
vietinių darbininkii atstoja vie
ną Amerikos farmerį.

Dėl to Sovietai dabar negali 
išsiversti be Amerikos kviečių 
ir suinteresuoti gauti Amerikos 
technologiją savam ūkiui.

jei kongresas 
pritars

Prez. Nixonas apsisprendė 
dar kuriam laikui pratęsti kainų 
ir atlyginimų kontrolę. Palan- 

jų vadai, ir biznio vadovai. Bet 
visi mano, prezidento patarėjų 
neišskiriant, kad kontrolės me
chanizmas reikalingas kai kurių 
pataisų.

George Meany patenkintas, 
kad unijų atstovams bus leista 
pasakyti savo žodį. Jis žada 
remti prez. Nixono pastangas 
ūkinę stabilizaciją privesti prie 
laimingo galo, bet jis norėtų, 
kad būtų daugiau teisingumo 
negu ikšiol, kada atlyginimai 
kontroliuojami iki smulkmenų, 
bet kainos stipresnio spaudime 
nesusilaukia. Panašiai yra atsi-

— JAV laimėjo J. Tautose sa
vo nario mokesčio bylų — mo
kėjo pirmiau 31.5 proc. meti
nio biudžeto, dabar mokės tik 
25 proc. Už tokią rezoliucijų 
balsavo 81 valstybė, prieš 27, 
susilaikė nuo balsavimo 22 vals
tybės. Sovietų delegacija iš
vystė nepaprastai didelį puoli
mą ir pareikalavo balsuojant 
dviejų trečdalių daugumos, 
bet Amerikos trauka balsų ieš
kant pasirodė esanti stipresnė. pradėti naujų gyvenimų. Jie turi

tus prieš Ameriką iš kiekvieno
ikšiolinė, vado-

rei kalingos atasvaros nesulau-

riškius. nepajėgęs susikalbėti 
su labai marga opozicija, susi
dedančia iš keliolikos grupių, 
buv. Argentinos diktatorius 
Peronas vėl išvyko iš krašto. Ka

draugams. bet ne visiems unijos 
nariams.

/

nevui svarbiau Amerikos kvie
čiai negu karas Vietname. O vi-

ti Nixoną, kuris nelM-suintere- 
s uotas naujais rinkimais.

Kalėdinės eglutės pažiba. Nuotr. R. Kisieliaus

astronautai galop sugrįžo Že
mėn, dėkingi Visatos Kūrėjui,

PORTUGALŲ OPOZICIJA RUOŠIASI 
RINKIMAMS

Portugalijoje tebėra kietas au
toritarinis režimas, kuriam pa
kilti kuot nėra numatyto organo 
esamoj sistemoj. Tiesa, kad ga
lima patekti vienam kitam i 
parlamentą ir be valdančios par
tijos tarpininkavimo, tačiau ik
šiol tai buvo retas atsitikimas, 
nes tokie kandidatai 
renkami.

Kitais metais bus re n- 
rinkimams

opozicija, kuri pasivadino de
mokratine opozicija. Dabar jau 
ji gavo leidimą suruošti ir savo 
suvažiavimą. Sudarinėjamos 
komisijos rinkiminei programai 
paruošti, bet vadai ikšiol ma
sėms nepažįstami, todėl tik pro
grama, jeigu būtų moderuota 

tus rinkikams įpiršti. Rin
kimams artinantis ir opozicija

Apsivalė
angliakasiai

Amerikos angliakasių unija, 
Darlm departamento atstovų ’ 
priežiūroje, išsirinko naujų va- 

unijos pinigų eikvojimu ir net 
pridėjo ranką prie jos veiklos 
kritiko Yablonskio, jo žmonos ir 
dukters nužudymo.

Kandidatu pirmininko vietai 
dabar buvo išstatytas ir nusikal
timais susitepęs senasis pirm. 
Boyle, l>et jis ir jo rėmėjai pra
laimėjo. Jų vieton išrinkti kitos 
grupės išstatyti kandidatai, ku
rie pasižadėjo išvalyti unijų nuo 
nusikaltimais susitepusių, pa-

KAS PO KELIONĖS Į MĖNULĮ

Gruodžio 19 su Apollo 17

lį. Tam projektui 1960 dirbo 
400,000 žmonių, dabar jau tik 
130,000. Ir išlaidos nuo 5.2 
bil. 1965 metais krito šiais me
tais iki 3.3 bil.

Mėnuly po kelionių palikta 
turto už pusę bil. Tik botai, 
kuriais avėjo mėnuly, kaštavo 
po 4,000 pora; televizijos kame
ros po 90.000; kino kameros po 
50,000; vežimėlis po mėnulį 
2 mil.

Eilė firmų likvidavosi ar |m*i- 
ėjo į naujus projektus. Artimiau- 

i-ktas — 1973 
mėn.

tini
Jeigu ir ši kaitą i opozicinę gru
pę bus įjungti ir komunistai, 
pralaimėjimas bus iš anksto nu-

PASAULIS TRUMPAI

jai! įvesdinta į pareigas ir gavo 
parlamento patvirtinimą. Kabi
nete liko veik visi senieji mi
nisterial, koalicijoje pasiliko ir 
liberalų partija. Bundestago pir
mininke išrinkta moteris Anne- 
marie Renger-Loncarevie. Ji 
priklauso kanclerio Brandto 
partijai. Labai jau vyriškai Vo-

Siame bundestage yra 13 mo

riausyliė prakalbo apie konstitu
cines reformas — norima 

ti respublika. Pasilikdama Britų 

vų valstylrės galva. Kalbama ir 
apie naują Australijos himną 
bei vėliavą. Vyresnioji karta 
tomis naujenybėmis nesižavi, 
bet jaunesnieji pasisakys už 
reformų.

— Anais metais V. Vokietija 

kus dėl jų blogo skonio, dab.tr 
Jugoslavija, dvejis metus pa-
mėginusi, nebenuomos ir nebe- 
rodys amerikietiškų filmų, nes 
jos reklamuojančios pigius bur
žuazinius įpročius.

na. kad kandidatūros į prezi-

“Skylab”, kuri būsianti dydžio

bus pasiųsta į tų laboratorijų 
3 astronautai. Ten jie išgyvens 
ir atliks tam tikrus matavimus 
28 dienas. Paskui juos pakeis ' 
antra pamaina. Bus stebima, 

Apdilo 17 vyrai

l>ei dvasiškai ir techniškai gerai 
pasiruošę astronautai, aplankę 
Mėnulį susipažinimo tikslais, 
sugrįžo į Žemę, kurios buvo jau 
spėję pasiilgti.

Sulindę į savo kokonus, kelio-

menka, palyginus su visatos 
tikslumu, priemone nusileido 
ant genulio ir tyrinėjo vietų, 
kurios dar nebuvo mindžiojusi 
žmogaus koja. Tretysis astro
nautas, belaukdamas grįžtančių 
d įaugu, pats vienas skraidė ap
link artimiausių Žemės satelitų 
ir vykdė jam pavestus uždavi
nius: išdėstytais erdvėlaivy
instrumentais ir paties valdo
mais prietaisais fiksavo Mėnu
li-' veido bruožus, iš kurių 
astronomai ir kiti specialistai 

nulio žemėlapį.
Išsiskyrimas risiems trims 

nebuvo linksmas, nes jei lūpos 
siuntė vieni kitiems “laimingos 
kelionės” linkėjimus, širdies gi
lumoje šnibždėjo baiminga 
mintis: Ar besusitiksim?

jiems teko pamatyti.
Nors prieš juos penkios astro

nautų grupės dalyvavo pana
šiose misijose (Apollo 13 misija 
buvo nutraukta prieš laikų, bet 
astronautai išgelbėti). tačiau 
kiekvienai tai buvo jai vienai 
charakteringas išgyvenimas. 
Dar daugiau, kiekvienų kartų ir 
kiekvienam astronautui ApoUo 
13 įvykis buvo priminimas, kad 
misija yra labai- pavojinga, nors 
yra viskas padaryta, kad nieko 
pavojingo neatsitiktų.

Ir tai primena dar vienų tie
są. kad astronautai, nors ir nėra 
kažin kokie viršžmogiai; bet iš
siskiria iš kitų mirtingųjų spe
cialiomis charakterio ir intelek- 

niai Amerikos tradicinės kultū
ros ir dvasinės atmosferos vyrai. 
Visokio plauko ištižėliai ir pasi
metėliai neverti atrišti jų batii

Tūkstančiai žuvo

nuo žemės drebėjimo

trukęs pustrečios valandos, su
griovė ir sudegino sostinę Ma
nagua, kurioje buvo 350,000 
gyventojų. Kiek žuvo, tik spė
jama — nuo 1,000 iki 30,000. 
Tel>eina gelbėjimo, atkasinėji- 
mo darbai. Išlikę gyventojai 
evakuoti.

Siame šimtmety tai jau antras 
toks drebėjimas — 1931 žuvo 
2,000.

plotas su 1,655,000 gyventojų, 
katalikų, ispaniškai kalbančių. 
Tai didžiausia vadinamos vidu
rinės Amerikos valstybių, tarp 
Karibų įlankos-ir Pacifiko, tarp 
Hondūro iš šiaurės ir Costa Ri
ca iš pietų. Per kraštų eina Kor
diljerų kalnynas su vulkani
niais kalnagūbriais.

* Atsiskyrė nuo Ispanijos 1821. 
Vidaus neramumam likviduoti 
buvo šaukusis Amerikos mari-

bėjimo.
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DEŠIMT REIKŠMINGŲJŲ ĮVYKIŲ 1972 METŲ
TARPTAUTINĖJE RAIDOJE

1972 metai padarė perversmą 
nusistojusioje ir nusistovėju
sioje padėtyje po antrojo pasau
linio karo.

Perversmą padarė galingiau
sioji jėga — J. Valstybės. Jos 
panoro siaurinti savo vaidmenį 
tarptautinėje erdvėje — trauktis 
iš Azijos, trauktis palaipsniui 
net iš Europos ir telkti dėmesį 
į savo vidaus gyvenimą. Inicia
tyvos ėmėsi prezidentas Nixo- 
nas, vietoj ligšiolinės blokų į- 
tampos pasiūlydamas sugy
venimą ir bendradarbiavimą ly
gybės pagrindu. Noras išeiti 
garbingai iš Indokinijos karo 
paskubino jo istorines keliones 
į Pekiną ir Maskvą.

Antra didžioji jėga — Sovietų 
Sąjunga — priėmė bendradar
biavimą tiek, kiek jis stiprina 
jos ūkinį bei karinį potencialą, 
sulaiko eižėjimą Varšuvos bloko 
viduje, užgniaužia kylančias 
tautinių grupių aspiracijas so
vietinio režimo rėmuose. Bet 
Sovietai neatsisakė nuo ekspan
sijos, ją vykdydami Indijoje, In
dokinijoje, Pietų Amerikoje ir 
siekdami tos ekspansijos Vakarų 
Europoje. r

Metai parodė iškilus ar kylant 
ir naujas jėgas, kurios netru
kus bus taip pat didžiosios — 
Japoniją, Kiniją ir jungtinę Eu
ropą. Ateičiai jau bus ne du, bet

šalinant nacionalinę Kiniją 
prieš JAV norą). Amerika iš tų 
santykių tikėjosi politinio ba
lanso tarp Sovietų ir Kinijos; 
tikėjosi ateity sau rinkos, o šiuo 
metu paramos Vietnamo karui 
baigti.

4.
Kovo pabaigoje Vakarus api

bėgo žinia apie Lietuvos tikin
čiųjų peticiją daugiau kaip su 
17,000 parašų Brežnevui, pa
siųsta per J. ’Tautų gen. sekre
torių.

Kai JT buvo nebylės, petici
ją sudramatino Lietuvoje gegu
žės 14 Romo Kalantos susidegi
nimas ir gegužės 18-19 jauni
mo demonstracija Kaune su rei
kalavimu laisvės. Rugsėjo 25 
Vilniaus teismas nubaudė 8 su
imtuosius demonstracijoje.

Kauno įvykiai dramatino žmo
gaus ir tautų padėtį sovietinia
me režime. Vakaruose tai su
stiprino dėmesį rusų disidentų 
balsam prieš nužmoginimą, tau
tinių grupių balsam prieš rusi
fikaciją ir bedievinimą, žydų 
balsam prieš neleidimą emi- 
giuoti.

5.
Gegužės 22-28 Nixonas 

Maskvoje. Buvo pasirašyta stra
teginių ginklų — raketų apribo

jimo sutartis, naudinga Sovie
tam, nes pagal lygaus apsigink
lavimo principą Amerika įsipa
reigojo tam tikrų ginklų gamy
bą sustabdyti, o Sovietai galėjo 
juos toliau gaminti per penkerių 
metų terminą. Pasitarimas Mas
kvoje vedė toliau į prekybos 
sutartį, kuri buvo pasirašyta 
spalio 18. Sovietai buvo suin
teresuoti gauti ne tik kviečių, 
bet technologijos reikmenų, į- 
rankių, kapitalo ir medžiagų 
ištisiem fabrikam statyti. Ameri
kos kompanijos buvo suintere
suotos galimu pelnu iš inves
tuoto kapitalo ir dėl to gausiai 
sušneko apie eksploataciją ir ga
benimą iš Sibiro natūralinių du
jų, kurių Amerikoje atsargos esą 
sumažėjusios. Nixono politi
nis siekimas, kad Sovietai pa
veiktų Šiaurės Vietnamą karą 
baigti — nepasiteisino.

6.
Liepos mėn. Egiptas išprašė 

Sovietų kariuomenę. Tai pri
stabdė laikinai Sovietų verž
lumą į vidurinius rytus, bet ne
pašalino konflikto tarp Izraelio 
ir arabų, kuriuos Sovietai ėmė 
remti per Siriją.

7.

Rugsėjo 5 Muenchene arabų 
teroristai nužudė Izraelio atle
tus. Tai davė impulsą didesnei 
terorizmo bangai — laiškais,

lėktuvų grobimu. Terorizmą su
varžyti J. Tautos gruodžio 18 
atsisakė (Afrikos, arabų ir sovie
tinio bloko balsais), nutardamos 
tirti tik terorizmo priežastis. Tai 
buvo naujas smūgis prestižui 
Amerikos, kurioje po to vienin
gai prašnektas nusivylimas J. 
Tautom.

8.
Lapkričio 7 ripkimus didžia 

persvara laimėjo Nixonas. Nau-* 
ją kadenciją, sakėsi, skirsiąs 
daugiau vidaus reikalam. Kiek 
jam pavyks išvesti Ameriką iš 
chaoso, priklausys labiausiai 
nuo to, ar turės galios praeiti 
pro visokius establishmentus 
ir duoti naują dvasią teismam, 
kurių liguistas liberalizmas yra 
sudaręs protekciją nusikalti
mam, korupcijai, pornografijai, 
nihilizmui.

9.
Lapkričio 19 Vokietijos rin

kimai sustiprino soc. demokratų 
bei liberalų bloką ir įgalino 
Brandtą patvirtinti -sutartis su 
Sovietais, Lenkija, rytų Vokieti
ja. O tos sutartys veda į ūki
nį bei politinį bendradarbiavi
mą status quo pagrindu. Tai pa
lengvino taip pat kelią į Sovie- 
tų siūlomą Europos saugumo ir 
bendradarbiavimo konferenciją, 
kuriai paruošiamieji darbai pra
dėti Helsinky lapkričio 22.

~AISOM RADIJO IR TELEVIZIJOS APAHATi S . .. s ir paprasti , 
•' tinas patarnavimas jdeuant naujas dalis. Apiarnaujam Queens ir apylin
kės lietuvius. Naujų aparatų neparduodam. Kreiptis tel. 847-0887. Adresą.-:

x Joe Kazlas, 87-15 Myrtle Avenue, Glendale, N.Y. 11227 12 blokai nuu 
uodhaven Blvd.).

SPARTA — Rašomos mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute 
rial, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, ln 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516 ) 757-0055.

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

J- B. 8HALIN8-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
t prie Forest P’way Sta.). Woodhaven. N.Y. 11421. Sutelkia garbingas lai d n 
’uves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas. Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

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

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

RIMOS Ir JUOZO BRU2Ų siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas i Lietuvą. Didelis prekių pas - 
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue. 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712

JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų- 
tomobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos. Income Tax užpil

amas, Mutual. Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta 
iierusis iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave,. Woodhaven ^4.Y.. 11421; VI 7-44,77

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. B' 
to, duodami poTaidatnyiniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie1 
aama kaina.

penki didieji.
Kolektyvinis forumas — J. 

Tautos — stipriai nuriedėjo na- 
bašninkės Tautų Sąjungos ke-

OKUPUOTO] LIETUVOJ 10.
Gruodžio 19 Apollo 17 sėk

mingai baigė kelionių į mė

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir
- europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai.

Daha ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blva., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156

liu, nieko pozityvaus nepadary- 
damos, virtusios Afrikos, Azijos 
ir komunistinio bloko valios 
reiškėju, JV pasijuto beveik ša
lia J. Tautų. Tad pagrindiniai 
klausimai buvo sprendžiami ne 
šiame kolektyve, bet tarp tų 
didžiųjų.

Atrenkame keletą tų klausimų 
laiko eile, kada jie įvyko ar apie 
juos buvo paskelbta.

1.
Sausio 25 prez. Nixonas pa

skelbė apie slaptas derybas su 
Hanoi vyriausybe Vietnamo 
karui baigti. Derybas įvairino 
gegužės 6 uostų blokada ir 
bombardavimai, spalio 26 bom
bardavimo siaurinimas iki 20 
paralelės ir net leidimas minas 
išimti, o gruodžio 16 dr. Kissin- 
geris vėl paskelbė, kad sutar
ties, kuri prezidentui rodytųsi 
teisinga ir garbinga, neprieita. 
Atnaujintas ir sustiprintas bom
bardavimas.

INFORMUOJA APIE 
IŠEIVIJOS LAIKRAŠČIUS 
Vilniuje leidžiamas savaitinis 

"Sovietskaja Litva” lapkričio 12 
labai ilgu straipsniu informuoja 
į mūsų laisvos spaudos pasta
bas dėl okupanto veiklos. Esą 
“Chicagos gatvių sankryžoje 
pagyvenęs žmogus, atkišęs 
kažkokį lapelį, prašo praeivių 
pasirašyti”. Kas tai per vienas? 
klausia laikraštis. Pasirodo 
kad tai Lietuvos “ląisvintojas” 
— »šį žodį rašo kabutėse.

Toliau: “Kapitalizmo ideolo
gai, pasinaudodami buržuazi
niu nacionalistų patarnavimu, 
neriasi iš kailio, ypatingai šiuo 
metu, pasėti tarp SSSR tautų 
nepasitikėjimą, uždegti nacio
nalizmą, išpūsti nereikšmingus 
(faktus) iki fenomenų dydžio, 
pažeisti žmonių sąmonę”. Čia 
sumini dr. Donato Šato apie 
okupuotos Lietuvos pramonę 
straipsnius, įdėtus “Technikos 
Žodžio” žurnale.

PROKURORAS APIE DUONĄ, 
GRŪDUS, NORMAS

Prokuroras Alfonsas Kairelis 
1972 spalio 29 Vilniaus “Tieso
je” parodė, kaip iš tikrųjų su 
duona yra Lietuvoje. Kaltino, 
kad “nepasirūpino griežta nu
imamo derliaus apskaita, neį- 

. vedė reikiamos tvarkos džiovyk
lose, sandėliuose”. Prokuroras 
turi daug darbo, rašydamas kal
tinamuosius aktus už gausias 
kombinacijas su grūdais ir 'iš
kepta dupna. Esą: “Į grūdus'bu
vo pasikėsinta Ukmergės, Varė
nos, Zarasų, Jonavos, Sakių, Ši
lutės ir kai kurių kitų rajonų 
ūkiuose”. Pasvalio rajone šofe
ris, susitaręs su kombainininku, 
neužrašė ir pardavė 930 kg 
grūdų; Švenčionių rajone inži
nierius su kombainininku susi
taręs 820 kg grūdų nuvežė sa
vo giminaitei; Vilniaus rajone į- 
vykęs nešvarus sandėris, ir din
go daugiau kaip tona grūdų; 
Kėdainių rajone vienas pagro-

nulį ciklą, kuris buvo pradėtas 
1969 liepos mėn. Šešios kelio
nės davė medžiagą mokslui 
apie mėnulį ir iškėlė Amerikos 
prestižą kaip pionieriaus tarp- 
planetinėse kelionėse.

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421. 296-2502 ai ba 296-7774: 340 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211. ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėm
is pobūviams. Prislatorn i namus liciuviškus skilandžius, sūrius. We take 
a’J orders special price for Weddings and J ut ties. Home-made Bologna.

* 2.
Sausio pabaigoje aiškėjo gali

mybė praplėsti Europos ūkinę 
bendruomenę, įjungiant Airiją. 
Angliją ir Daniją formaliai nuo 
1973 m. pradžios. Tai veda į bū
simą jungtinę Europą, kuri virs 
nauja didžiąja jėga.

3.
Vasario 20-27 prez. Nixonas 

Kinijoje. Tai padidino Kinijos 
tarptautinį svorį. Kitos valstybės 
nuo tada ėmė skubintis megzti 
ryšius su Kinija. Komunistinė 
Kinija priimta į J. Tautas (pa-

Toliau užkliūva Londone lei
džiamas savaitraštis “Europos 
Lietuvis”, kuris rašė apie nepri
teklių maisto, dažnai net miltų 
ar duonos, pairusioje komu
nistinio ūkio sistemoje.

Kliūva ir “Draugo” dienraš
tis, raginęs siųsti į Lietuvą savo 
žmonėms maisto, nes ten jo 
trūksta. Esą “Darbininkas” įdė
jo net pavyzdžius laiškų, kaip 
reikėtų padėkoti autoriam ar 
laikraščiam, kuriuose aprašomas 
Lietuvos gyvenimas. (Elta)

bęs 140 kg grūdų, pardavęs 
už du buteliu degtinės; Pakruo- 
jaus rajone dėl suklastoto doku
mento dingę 2920 kg grūdų. 
“Blogai”, rašo prokuroras, “kai 
įmonės iškepa prastą duoną. 
Tokia duona turi būti perdirba
ma pačiose kepyklose”. Tačiau 
tokia duona dažniausiai nura
šoma į nuostolius ir nukeliauja 
privatiem gyvuliam šerti.

Pasirodo, kad maisto produk
tų pardavimas normuojamas, 
nes straipsnio autorius rašo: 
“Pasitaikė, kad prekybininkai 
ėmė tiesiog nebepaisyti miltų,

Kun. Stasys Yla kalba praeitų metų Putnamo kursuose.
Nuotr. Algio Norvilos

kruopų, duonos pardavimo vie
nam pirkėjui normų”. Dažnai 
į krautuvę atgabentos kruopos, 
miltai nukreipiami tiesiog į 
krautuvių vedėjų ar pardavėjų 
tvartus, gyvuliam šerti. (Elta)

fJGirtavimo epidemija
7 Metų pradžioje buvo sukvies
ta Vilniaus įmonių, įstaigų, or
ganizacijų aktyvistų konferen
cija. Svarstė girtavimo reika
lus. Praėjusiais metais esą dau
giau kaip 40 proc. visų nusikal
timų priklausė pasigėrusiem. 
Daugiausia girtų esti penk
tadieniais. Geria restoranuose, 
parduotuvėse, “kiemuose”. Vil
niaus kai kuriuose techniku
muose bei profesinėse mokyk
lose direktoriai įrašo į knygas
papeikimus už girtavimą — dėl 
to netenka stipendijų.

Tarp jaunimo esanti pažiūra, 
kad stikliukas yra vyriškumo 
ženklas. Mokiniai iš atostogų 
grįžta su buteliais lagaminuose.

Vadinamos “blaivyklos” neat
grasina nuo girtavimo. (Elta)

Budi naktim
“Valstiečių Laikraštis” spalio 

10 įdėjo keturių vyrų, patru
liuojančių naktimis Gelgau
diškyje, nuotrauką. Jie budi, 
kad gyventojų ramybės ne
drumstų triukšmadariai. Į drau
govininkų (budėtojų) sąrašą į- 
rašyti 28 vyrai. (E)

Apie duoną ir pyragus
Sovietinės okupacijos metu 

Lietuvos kaime išnyko it duon
kepės ir duonai kepti krosnys, 
tad žmonės turi maitintis krau
tuvėse perkama duona. Apie tos 
duonos kokyl>ę vilkaviškietė A. 
Kentnerienė spalio 14 “Valstie
čių Laikraštyje” rašo:

“Kelinti metai perku duoną 
ir bandeles Gutkaimio medely
no parduotuvėje. Dažnai po 
sudegusia pluta būna susmegęs, 
pusžalis minkštimas. Bandelės, 
ypač didesnės, esti tamsios, 
kaičios. Šiandien dauguma 
kaimo gyventojų nebeturi savo 
trobose duonkepių krosnių, par
duotuvėse perkasi duoną, pyra
gus ir nori, kad jie būtų ska
nūs.” (E)

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 — impo; - 

otos ir vietinės. Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. 
;t\ip pat šilkinės maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir 

u kai — geriausios rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimu;
j i ruošiant pakietus j Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

MARIO’S AUTO INSPECTION SERVICE. Complete Auto Inspectidn, 
Minor Repairs & Adjustments. While you Wait. All Parts. All Work. Mario’s 

>Auto i£ąpection Service, Mayville, N.J. (609) 465-5607. “If You Really want 
Your Car to go, See Mario”. T ■

■----------- i—:------- i--------------------------------------------------;---------------------------------------------—

Lietuviškam rajone — ;
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-O4 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

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

*

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

Fasolino
Memorials CO.

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

— Tai yra mūsų vienintelė vieta — 
Gausi parodij salė
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Metus pabaigus

1972 metais Lietuvių Fondas 
galės paskirstyti daugiau pelno, 
negu bet kuriais ankstyvesniais 
metais. Fondo vadovybė numa
to, kad suma gali būti didesnė 
negu 50,000 dol. Tiksliai bus 
žinoma tik metų pabaigoj, bet 
jau dabar LF taryba leido skirs
tyti 50,000 dol.

Pelną skirsto šešių asmenų 
komisija, kurios tris narius kvie
čia Lietuvių Fondo taryba ir 
tris skiria JAV Lietuvių Bend
ruomenė. Šių metų komisiją su
daro pirm. dr. Antanas Razma, 
sek r. Jonas Račkauskas ir nariai 
dr. Gediminas Batukas, Česlovas 
Grincevičius, Vytautas - Kū
mautas ir Stasys Rudys.

Pelno skirstymo komisija

LIETUVIU WAS
IR VĖL
SKIRSTO PELNĄ

Dr. Prano Skardžiaus lietuvių 
kailis rašybos vadovo ruošimui 
— 1,000 dol.

Prel. Pranciškaus M. Juro ar
chyviniam centrui Alkai — 500 
dol.

Vaikų žurnalui Eglutei — 
1,000 ęlol.

Mieliems LIETUVIŲ FONDO šeimos 
nariams nuotaikingų Kalėdų šyenčių ir 
laimingų Naujųjų 1973 metų linki

Žvelgiant atgalios į darbus 
1972 nutekėjusiais metais, yra 
pagrindo pasidžiaugti.

Knygos, žurnalai, laikraš
čiai, šeštadieninės mokyklos, 
parodos, chorai, opera, ansamb- 

. liai, sporto klubai, vietinės 
šventės, suvažiavimai, minė
jimai - - • rodė tautinį gajumą, 
kultūrinį dinamizmą. Ir jo 
būta daug atskirose bend
ruomenėse. Tik dėl to, kad 
vietos bendruomenėse buvo pa
rodyta tokio judrumo, galima 
buvo įvykdyti tos dinamikos 
viršūnes — antrąjį jaunimo kon
gresą ir ketvirtąją tautinių šokių 
šventę.

Šiem 1972 metam tenka pri
skirti ir statybas, kurios pageri
na sąlygas kultūrinei veiklai — 
Jaunimo Centro praplėtimą 
Chicagoje ir Kultūros Židinio 
pradėtą statybą New Yorke.

To viso pasiekta dėka atskirų 
veikėjų, kurie išjudino mases, 
senimo ir jaunimo mases, au
koti ir aukotis.

-o-
Prie 1972 metų-nuostolių ten

ka priskirti spragas veikėjų gre
tose. Iš jų išsiskyrė savo srity
se darbingi, žinomi visai išeivi
jai — a.a. dr. V. Ramanauskas, 
dr. V. Viliamas, L. Prapuolenis, 
prof. A. Salys. O kiek jų neteko 
atskirų vietovių bendruomenės!

Prie trūkumų tenka priskirti 
ir “lietuviško ekumenizmo” 

. stoką — veikėjų bei institucijų 
nepajėgimą bendradarbiauti ar 
bent vieni kitus suprasti ir pa
gerbti.

-o-
Žvelgdami į 1972 metų Lie

tuvos lietuvius, regim jų kultū
rini veržlumą; siekimą naudotis 
žmogaus ir kūrėjo teisėm, ku
rias stelbė pagriežtėjęs okupaci
nis režimas.

vui, siųstas per J. Tautas, pasie
kęs Vakarus kovo pabaigoje?; 
Romo Kalantos susideginimas 
gegužės 14; jaunimo demon
stracijos Kaune gegužės 18-19; 
Stonio, Zališausko susidegini
mas . . .

Nuostaba ir pagarba kyla dėl 
jų drąsos ir pasiaukojimo. Liū
desys, kad tiek maža yra mūsų 
galioje jiem realiai padėti. Te
galėjome žadinti viešąją opini
ją. Čia daugiausia judrumo ir 
iniciatyvos parodė L.B. veikė
jai, apeliuodami į spaudą, Ame
rikos vyskupus (kard. Krol ir kt. 
ganytoji niai laiškai), Apaš
tališkąjį delegatą, Kongreso na
rius . . . Altą kreipėsi į prezi
dentą peticija. Vlikas darė pa
stangų lengvinti padėtį Bražins
kų, kurių likimas Turkijoje 1972 
metais dar neišspręstas.

Prieš didėjančias sutemas 
žmogaus ir pavergtų tautų lais
vei nauji metai įpareigotų išei
vijoje esančius glaudinti gretas 
ir stiprinti balsus.

Režimo priespauda pažadino 
lietuvių desperacinius žygius, 
iiu.^kambėjusius per visą Vakarti 
pasaulį. Tų žygių viršūnės: Lie
tuvos tikinčiiyų raštas Brežne

Dešimtmetį 
‘pabaigus

1972 metam teko Lietuvių 
Fondo dešimtmečio sukaktis. 
Dešimtmetis parodė, kad ne
galimos idėjos daros galimos, 
kada yra drąsuolių ir pasiryžėlių 
jas.vykdyti. ..... ,...

Milijoninis fondas rodės uto
pija, bet per dešimetį ji virs
ta tikrove. Jau sutelkta 776,000. 
Jau skirta iš to kapitalo palū
kanų 226,000 švietimo ir kultū
ros reikalam.

Dešimtmečio metais jaunimo 
kongresas ir šokių šventė parei
kalavo aukų per 100,000, ir LF 
vajus buvo pristabdytas. Dabar 
jis vėl sustiprintas siekiant pri
artėti prie viso milijono.

Aukojusiem padidinti savo 
auką, surasti prie ligšiolinių 
3113 narių dar kelis šimtus 
naujų (po šimtinę) būtų tas ke
lias, kuris įgalintų LF skirti 
kultūrai metam 70,000.

svarsto LF narių -siūlymus bei 
kitus gautuosius prašymus ir 
paskirstymų rekomendacijas 
l>ateikia LF tarybai.

Iki šiol komisija gavo 54 pra
šymus 146,000 dol. sumai. Ji 
turėjo keturis ilgus posėdžius 
(gegužės, birželio, rugsėjo ir spa
lio mėnesiais), surinko reika
lingas informacijas, vedė didelį 
susirašinėjimą su prašymų siū- 
lytojais, atsiklausė įvairių eks
pertų nuomonių (ypač kur buvo 
liečiami specialūs mokslo klau
simai) ir apsvarstė beveik visus 
gautus prašymus.

Komisija jau paskyrė 45,000 
dol. sumą. Tai dalinė šių metij 
suma. Paskirstymą pagal LF į- 
status patikrino ir patvirtino LF 
taryba. Komisija svarsto likusius 
prašymus. Papildomai bus pa
skirta daugiau pinigų metų pa- 

1 baigoj, kada galutinai paaiškės 
skirstomos sumos dydis (lapkri
čio pradžioj LF vadovybė jau 
turėjo apie 57,000 dol. pelną).

Čia pateikiamas iki šiol šiais 
metais paskirtų sumų sąrašas.

Lietuvių Rašytojų Draugijos 
premijai — 1,000 dol.

Vasario 16 gimnazijai Vokieti
joj — 1,000 dol.

Lietuvių tautinių šokių grupei 
Grandinėlei Clevelande — 
2,000 dol.

Istorijos mokslų sekcijos Ro
moj ruošiamos ir leidžiamos 
Fontes Historiae Lituaniae se
rijos vienam tomui — 1,000 dol.

Čiurlionio galerijos direkcijos 
ruošiamos Vasario 16 proga me
no parodos premijai — 1,000 
dol.

Pasaulio Lietuvių Archyvui — 
4,000 dol.

Šiaurės Amerikos Lietuvių Fi
zinio Auklėjimo ir Sporto Są
jungai — 500 dol.

Ateitininkų Federacijai-
\moksleiviam ir studentam atei
tininkam) — 500 dol.

Lietuvių Skautų Sąjungai — 
500 dol.

Encyclopedia Lituanica — 
2,000 dol.

Lituanistikos stipendija Chi- 
cagos universitete (Romui Kin
kai) — 2,000 dol.

Baltų lingvistikos stipendija 
Chicagos universitete (Eglei 
Juodvalkytei) — 1,375 dol.

Pedagoginio Lituanistiko 
Instituto asistentų stipendijom 
(dvi stipendijos) — 1,000 dol.

JAV LB Švietimo Tarybai — 
20,625 dol., kurie bus naudo
jami: a. mokyklom remti (mo
kyklom išimtinais atvejais padė
ti, bibliotekom steigti, vaizdi
nėm priemonėm įsigyti — 4,000 
dol., b. priešmokykliniam auklė-

Lietuvių F o n d o Taryba ir Valdyba

P i ends veidai

KAIP ATSILIEPIAMA APIE 
DR. HENRY KISSINGERĮ?

Nedaug tėra žmonių, iš ar
čiau stebinčių Amerikos vyriati- 
sybės veiklą, kurie neutraliai 
arba iš viso abejingai atsilieptų 
apie Heinzą Alfredą Kissingerį, 
angliškai pasivadinusį Henry 
Kissinger, prezidento Nixono 
patarėją tautinio saugumo klau
simais, gaunantį’42,500 dol. me
tinės algos.

Eilę metų jį pažįstąs kores
pondentas sako: “Mes kores
pondentai visą laiką ieškom 
asmens klaidų, o ne dorybių, 
nes tai lengviau patenka spau
dom Bet kokias klaidas galima 
pastebėti Kissingery? Jis dirba 
kaip arklys, dedasi pasišventu
siu patriotu, yra lojalus prezi
dentui, rūpinasi savo vaikais ir 
tėvais. Jis pirmas pakėlė tostą 
raudonojoj Kinijoj ir gal kitur, 
apie ką maža, žmonių težino. 
Jis gana protingas, ir jame ne- 
stoka humoro. Ko gi kito norėti 
iš mūsų valstybės tarnautojų?”

Viena iš Hollywoodo garse
nybių, kurias Kissingeris savo 
laisvu laiku labai mėgsta lanky
ti, jį pavaizduoja taip: “Jis yra 
5.9-10 pėdų aukščio, nešioja di
delius raginius akinius, turi 
trumpus garbiniuotus plaukus, 
sveria, tur būt, apie 170 svarų. 
Kiekvienai mergaitei pirmiausia 
susidaro įspūdis, kad jis, grei
čiausia, yra pinigingas skanėstų

krautuvės savininkas. Bet kai 
pradeda pasikalbėjimą, jis jus 
tiesiog sužavi, pavergia savo 
kalbos grakštumu. Jokia meigai- 
tė negali norėti geresnio part
nerio praleisti laikui . . .”

Generolas Alexander M. Haig 
J r., Kissingerio pavaduotojas, 
apie savo viršininką kalba susi
žavėjęs jo išmaningumu -bei 
darbštumu. Čia jis primena, 
kaip Kissingeris neužmiršo pa
kviesti generolo žmonos į iškil
mes, kada prezidentas gene
rolui suteikė paaukštinimą. 
Tarsi jį pateisindamas, genero
las užsimena, kad Kissingeris, 
tiesa, pusę savo štabo žmonių 
atleido, bet tai, girdi, atliko vi
sai apdairiai, padarydamas žmo
nių atranką.

Tačiau vienas buvusių Kissin
gerio įstaigos bendradarbių su
silaiko nuo liaupsinimų. Jis Kis
si ngerį pabrėžtinai sukarikatū
rina ir lygina su pagarsėjusiu 
Strangelove. Vadina jį egoistu, 
gudriu, apdairiu, garbėtroška, 
siekiančiu viešos reklamos. 
“Mano knygoj, sako, jis pažy
mėtas kaip įtarus, bailus sava
naudis, apsistatęs tokiais žmo
nėmis, kurie nedrįsta pareikšti 
savo nuomonės. Aš geriau ka
siu griovius, negu dirbsiu su 
juo!” -

jimui remti (vaikij darželių pa
ramai, mokslo priemonėm įsigy
ti) — 1,000 dol., c. mokslo prie
monėm rengti (V-jo skyriaus 
naujam vadovėliui, VI-jo sk. va
dovėlio naujam leidimui, daina
vimo vadovėliui, katalikų tiky
bos vadovėliui, III-jo sk. prati
mų leidimui, Lietuvos istorijos 
naujam vadovėliui, jaunimo 
skaitiniam parengti) — 4,900 
dol., d. mokslo priemonėm leisti 
(Lietuvos žemėlapiui ir lietuvių 
kalbos aiškinamajam žodynui) 
— 3,000 dol., e. mokyklinei 
spaudai (Tėvynės Žvaigždutei, 
Švietimo Gairėm, Chicagos 
aukštesniosios mokyklos met
raščiui, mokytojų studijų savai
tei) — 2,700 dol., f. universi
tetam (Chicagos universitetui ir 
Illinois valstybiniam universi
tetui Chicago Circle) — 5,625 
dol.

Prof. Zenono Ivinskio biblio
tekos ir archyvų pirkimui — 
2.500 dol.

Tautinių šokių grupei Gran
džiai (ruošiamam lietuviškų ves
tuvių pastatymui) — 500 doi.

Pasaulio Lietuviu Bendruo
menės valdybai (kitų kraštų švie
timo ir kultūros reikalam) — 
1,000 dol.

Per praėjusius 9 metus (1962- 
1971) Lietuvių Fondas davė lie
tuvių švietimui ir kultūrai pa
remti 172;000 dol. (1962 — 
1,200 dol., 1963 — 3,000, 1964 
—5,500, 1965— 10,000, 1967 — 
20.000, 1968 — 28,000, 1969 — 
33,300, 1970 — 31,000 ir 1971 — 
40,000 dol.).

Pridėjus dalinę šių metų sumą 
— 45,000 dol., Lietuvių Fondo 
duota suma yra 217,000 dol. Už 
tuos pinigus didžiausia padėka 
priklauso tiem 3,113 LF nariam, 
kurie sudėjo pagrindinį LF kapi
talą, dabar nešantį pelną.

Kitas pelno paskirstymo ko
misijos posėdis vyksta lapkričio 
pabaigoj. Įvairūs prašymai bei 
siūlymai laukiami iš visų lietu
vių. Juos siųsti Lietuvių Fondo 
įstaigon (2422 West Marquette 
Rd., Chicago, Ill. 60629) arba 
LF pelno skirstymo komisijos 
pirm. dr. A. Razmai (1100 Buell 
Ave., Joliet, Ill. 60435).

J. M.

Lietuvių Fondo suvažiavimo dalyviai klausosi valdybos ir tai vbos pranešimų apie LF veiklą.
Nuotr. A. Gulbinsko

Į Kissingerio veiklą, aišku, 
nėra žiūrima neutraliai. Bendrai 
imant, vieni juo žavisi, kiti jo 
nekenčia. Tai visai suprantama 
tokio svorio žmonių atveju.

Tie, kurie Henriu žavisi, ži
no, kad jis prisipažįsta prie sa
vo klaidų. Taip, pavyzdžiui, 
buvo su jo pirmąją knyga, kur 
aptariamas atominių ginklų var
tojimas ir užsienio politika. Ten 
jis buvo padaręs prielaidą dėl 
dalinio ątominiii ginklų panau
dojimo politikoj. Vėliau dėl to 
jis pasisakė, kad klydo. Kiti vėl 
pastebi, kad jis gali dirbti nuo 
12 iki 20 valandų per parą ir 
atsiliepti į kiekvieną prezidento 
telefono signalą. Pastebimas ir 
jo rūpinimasis abiem savo vai
kais ir senais tėvais. Jis didžiai 
vertinamas profesionaliai, nes 
savo idėjos siekia nepaprastai 
užsispyręs ir neatlaidžiai.

Iš kitos pusės žvelgiant, pa
sakytina, kad valstybės departa
mentas Kissingerio nemėgsta, 
kaip dažnai perviršijančio savo 
prerogatyvas bei Vietnamo va
nagų pragmatinį pajėgumą. Į jį 
žiūrima kaip į Vokietijos žydą 
pabėgėlį, gudriai panaudojantį 
Harvardo p roles orinį pašaipu
mą, nepelnytai įsibraunant į 
aukštuomenę.

Žmogus, turįs nepaprastos į- 
takos, veik kasdien susitinkąs 
su valstybės prezidentu, kitiem 
sukelia tam tikrą baimę ir pavy
dą, ypač administracijos žmo
nių tarpe.

Kai kurie Nixono kolegos ra
miai pakenčia Kissingerio prasi- 
stiepimą, jo garsinimąsi, tikrai 
neeilinį gabumą daryti praneši
mus bei mokėjimą gyventi su 
šypsena, kuria užsikrečia ir jie 
patys.

Labiausiai Kissingeris ne
mėgstamas jo buvusių studentų 
pacifistų, kurie sakosi jį perma
lą, kaip optometristas per savo 
stiklus. Jie sako, kad Kissin
geris įsivaizduoja esąs naujas 
Metemichas. Vienas Rhodes 
studiozas sako: “Tai taiklus šau
lys, šiek tiek už kitus gudres
nis. Profesoriaudamas Har
varde, jis buvo sąmojingas, kan
dus, mėgstamas, net gerbiamas. 
Daugelis mūsų manė, kad jis 
nusimano apie karą Vietname, 
kad savo įtaką panaudos greit jį 
užbaigti. Žiūrėjom į jį kaip į 
taikos kūrėją.”

Dr. Henry Kissingeris pasisa
ko, kad jo planas pagreitinti tai
ką Vietname ne taip lengvai su
siklostė. Bet jis griežtai atmeta 
jam prikišamą Machiavellio tak
tiką, kad jam, esą, nelabai terū
pi amerikiečių ir vietnamiečių 
karių ir žmonių kančios. Sakosi 
žinąs, ką apie jį galvoja kolegos 
stjidiozai. Neva pasiteisinda
mas, čia jis užsimena, kad jo 
šeima neteko 13 asmenų nuo 
nacių žiaurumo.

-o-
Nepaisant jam daromų įvairių 

priekaištų, vis dėlto reikia pasa
kyti, kad užsienio politikos 
klausimais dr. Henry Kissinge
ris teoriškai geriau yra pasiruo

šęs už William Rogers — vals
tybės departamento šefą.

Jis sakosi, kad prezidentas 
dažnai jį paklausia, ką jis tuo 
ar kitu klausimu manąs. Jis at
varai išdėstąs savo nuomonę, 
tačiau prezidentas susi renkąs 
dokumentus ir dviem trim die
nom pasitraukiąs į nuošalę, 
kur padaro galutinius savo 
sprendimus. Todėl, girdi, dr. 
Henry Kissingerio nuomonės 
negalima laikyti sprendžiamais 
veiksmais. Nixonas pats atlieka 
paruošiamųjų projektų darbus. 
Jis apgalvoja ir persvarsto savo 
sprendimus prieš duodamas 
jiem eigą.

Buvęs Kissingerio kolega, su
prantama, aiškiai pasisako, kad 
JAV esančios laimingos, turė
damos tokį Kissingerį preziden
to patarėjo kėdėj. Jis klausia: 
“Ar jūs norėtumėt jo vietoj tu
rėti Walt Rostową ar Bundy 
brolius? O gal norėtumėt turėti 
saugumo patarėju John Mit- 
ohell? Jau rytoj mes būtume ka
ro stovy su Edvadoru! . .”

Washingtone, San Clemente 
ir Hollywoode dažnai tėnka nu
girsti klausimą: “Kokią paskatą 
Henry turi savo veikloj: sieki
mą valdžios, moterų ar garbės?”

Dr. Henry Kissingeris, dviejų 
vaikų — 12 ir 10 metų — tė
vas, po penkiolikos metų šeimy
ninio gyvenimo su žmona Anna 
Fleischer persiskyrė, nors apie 
ją atsiliepia pagarbiai. Jis 
Hollywoode praleidžia laisvas

ŠVENČIŲ
SVEIKINIMAS

Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas sveikina vi
sus lietuvius Kalėdų Švenčių 
proga. Naujieji 1973 metai te
atneša visiem gražiausių vilčių 
išsipildymą, ramybę ir asme
ninę laimę.

Palydėdami į praeitį 1972 
metus, prisimename mums ži
nomu ir nežinomu Lietuvos sū
nų ir dukm kančių, kalėjimų, 
kraujo bei gyvybės aukas kovo-
je dėl savo tėvynės Lietuvos 
ateities. Jų dažni šauksmai 
“laisvės Lietuvai” buvo išgirsti 
visame pasaulyje.

Naujųjų metų angoje linkime 
jum, broliai ir sesės pavergto
je tėvynėje, ištvermės ir taikos 
bei ramybės vilčių išsipildymo.

Toli už tėvynės esantiem lie
tuviam Kalėdų Švenčių proga 
linkime jungtis dvasioje su pa
vergtąja tauta, semtis stiprybės 
iš jos vaikų berniškų žygių ir 
kartu su Vyriausiu Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetu telktis į 
darbus Lietuvos laisvei ir ne
priklausomybei atstatyti.

Svetimų įtakų ir bendro dva
sinio pasimetimo grasomą mūsų 
jaunąją kartą kviečiame semtis 
meilės Lietuvai iš Lietuvos jau
nimo žygių ir savo būtį įpras
minti jungiantis į Lietuvos liki- 
minės laisvės kovos talką.

Tvirtas tikėjimas laimėjimu ir 
bendros visų pastangos tejungia 
visus lietuvius pavergtoje tėvy
nėje ir laisvajame pasaulyje iš
blaškytus, o Taikos Kūdikėlis 
telaimina šventus mūsų tautos 
laisvės siekimus.

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas

valandas su garsesnėmis mote
rimis kaip Jill St. John, Hope 
Lange, Mario Thomas, Saman
tha Eggar ir kt. Labiausiai 
mėgsta Nancy Maginess, N. 
Rockefellerio įstaigos Wash
ingtone tarnautoją, kurią jis pa
žįsta nuo 1968, prezidentinės 
nominacijos laikų.

Sulietuvino dr. P. Mačiulis
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KALĖDŲ ŠVENTĖS IR JŲ ĮVAIROVĖS
BEVVENUTAS
F MANAUSKAS, OFM

(Tęsinys iš praeito nr.)

Kalėdų švenčių papročiai
Švęsdama Kalėdų šventes, 

Bažnyčia yra sujungta su dau- 
dybe įvairių tautų papročių, 
kūne yra tūkstantmečių senu
mo. Amžių tėkmėje švenčių 
puošnumą bei kilnumą praturti
no naujos bažnytinės apeigos, 
kalėdinės giesmės, Betliejaus 
prakartėlės, eglutės, dovanos, 
sveikinimai, svečiavimaisi. Ti
kintieji išreiškia Kalėdų dvasią 
savo gyvenime ir namuose. Kai 
kurie papročiai, pvz. 
Šviesas ir papuošalus 
kia visų bendrą 
džiaugsmą. Didžioji 
dalis buvo įkvėpta 
žiais, atsižvelgiant į

vartoti 
išreiš- 

tradicinį 
papročių 
viduram- 
Bibliją ir

Kalėdinės žvakės
Amerikoj kalėdinė žvakė, už

degta lange, yra sena tradi
cija. Žvakė krikščionim sim
bolizuoja Kristų, pasaulio švie
są. '

Senovės romėnų pasauly žva
kės reikšdavo pagarbą šviesai ir 
šventišką nuotaiką.

Uždegdavo šviesą ir padėda
vo lange tikintieji Airijoje, per
sekiojimo metu 16 amž., kaip 
ženklą, kad tuose namuose Ka
lėdų metu kunigas aukoja mi
šias. Tą paprotį jie atnešė į 
Ameriką 19 amž.

Airiai turi paprotį Kūčių va
karą lange uždegti Kalėdų žva
kes Juozapo ir Marijos garb'i. 
idant primintų juos, neradusius 
užeigos Betliejuj.

Norvegai ištisas naktis lange 
palieka degančią žvakę ženklan, 
kad kiekvienas pakeleivis mie- , 
lai yra laukiamas. Vienas iš šei
mos narių budi visą Kūčių nak- 

. tį, saugodamas žvakę.
Mes ;;Įieztuviai turim gražių raudonomis, žaliomis,, mėlyno- 

kalėdinių;papročių. Mūsų gim
tosios šalies.pirkioj kadaise ant. 
Kūčių stalo motina uždegdavo 
vaškinę žvakę. Tuomet vieš
pataudavo šventa tyla.

Žvakės languose visuomet 
ori mindavo gailestingumo bei 
meilės darbus. Ilgainiui šis 
paprotys pradėjo blėsti. Vietoj 
žvakių pradėtos naudoti elektri
nės lemputės.

Gatvių ir kelių apšvietimas 
per Adventą ir Kalėdas Ameri
koj buvo pradėtas po pirmojo 
pasaulinio karo. Nuo to laiko 
daugelis kraštų pradėjo puošti 
bažnyčias, vienuolynus, moky- 

mis. Įrengiamos net gražiai ap
šviestos Betliejaus prakartėlės.

Eglutės
Kalėdų eglė, kuri simbolizuo

ja amžiną ugnį, Amerikoj prigi
jo tik 19 amž. vidury. Ji buvo 
vokiečių imigrantų dovana. 
Amerikiečiai ją padarė centrine 
Kalėdų švenčių pramoga.

Kalėdų eglutė turi ilgą savo 
kelią. Kiekvienoj tautoj ji yra 
apipinta gražiomis legendo
mis. Jos istorija siekia net vi
duramžius. Vokietijoj per Ad
ventą viešose vietose, paprastai 
arti prie bažnyčios, surengdavo 
vaidinimą apie rojų. Tai pa
vaizdavo Adomo ir Ievos sutvė
rimą, jų nupuolimą ir iš rojaus 
išvarymą. Advento metu vaidi
nimas buvo populiarus, kadangi 
jis tiesiog vedė į Kūdikėlio Jė
zaus gimimą Betliejuj.

Rojaus sodo vaidinime vaiz
duodavo eglę su prikabintais 
obuoliais ir truputį papuošdavo 
ją blizgučiais. Vokietijoj žalias 
eglutes per Kalėdas nešti į na
mus pradėjo šv. Bonifacijaus 
laikais (754).

Eglutė Baltuosiuos Rūmuos
1856 JAV prezidentas Frank

lin Pierce pirmas įvedė eglutę 
Baltuosiuos Rūmuos ir ją išpuo
šė sekmadieninės mokyklos 
vaikų būreliui. Šis paprotys tę
siasi ligi šiol. Paminėtina, kad 
1923 prezidentas Coolidge tarp 
Baltųjų Rūmų ir Washington© 
paminklo įrengė tautinę Kalėdų 
eglutę. Šiemet jau 49-tą kartą

Nixonas užžiebė šviesą švenčių 
laikotarpiui, simbolizuodamas 

kėjimą j ramybės ir geros valios

Eglutė JAV viešoj vietoj pir
miausia buvo pastatyta Bostono 
mieste 1912.

Eglė Rockefellerio Centre
Jau eilė metų Rockefellerio 

Centre New Yorke yra pastato
ma kalėdinė eglė. Šiemet ten 
įrengė 65 pėdų Norvegijos pil
kąją eglę, kuri augo netoliese 
Old Bridge, N. J. Į New Yor- 
ką ji buvo atgabenta tuoj po Pa
dėkos dienos. Du tuzinai elek
trotechnikų darbavosi ilgiau 
kaip dvi savaites, kol išvedžio
jo eglėj elektros laidus su 

misi • kristalinėmis' ir gintari
nėmis šviesomis. Gruodžio 7, 
per šviesų užžiebimo ceremoni
jas, eglė buvo vainikuota ketu
rių pėdų žvaigžde.

Lietuviška eglutė New Yorke — 
Hallmark Gallery

Garsi atvirukų leidykla Hall
mark Gallery, 720 Fifth Ave., 
New Yorko mieste, kasmet Ka
lėdų švenčių proga surengia 
įvairias parodas. Šiemet paro
dos salė skirta lietuviam. Yra 
pastatytas Šiluvos Marijos alto
rius, visai panašus, kaip Eliza-

Šalia altoriaus yra lietuviškais 
šiaudinukais papuoštos eglutės. 
Visa įrengė Lietuvos vyčių 
Biooklyno kuopa; koordinatore 
buvo ir daugiausia iniciatyvos 
parodė Elena Kulbe r.

po-
Kalėdinės popiežių kalbos

Dabartinės kalėdinės 
piežių kalbos turi tradiciją, pra
sidėjusią pirmaisiais krikščiony
bės amžiais. Tada Romos dva
siškiai per Kalėdas rinkdavosi 

pasveikinti popiežiaus. Gi po
piežius keliais būdingais žo
džiais pakalbėdavo apie šventės 
reikšmę.
' Kalėdinės popiežių kalbos 
dabartine forma prasidėjo su 
pop. Benediktu XV (1914-21). 
Jo * 1914 kalba taikos reikalu 
buvo skirta ne vien kardino
lam, bet visam pasauliui.

• Pop. Benedikto XV įvesta kal
bų forma naudojosi ir įpėdinis 
Pijus XI (1921-1939). Viena gar
siausių jo kalbų buvo 1937, 
protestuojant dėl dvasiškių per
sekiojimo Vokietijoj Hitlerio 
laikais. Pop. Pijus XII (1939- 
58) buvo pirmasis popiežius, sa
vo kalėdinę kalbą perdavęs per 
Vatikano radiją.

Pop. Jonas XXIII (1958-63) 
toliau tęsė tradiciją. 1962 gruo
džio 22 jis kalbėjo televizijoj 
pirmą kartą apie taiką, krikš
čionių vienybę ir apie Vatikano 
II susirinkimo darbus.

Dabartinis popiežius Paulius 
VI (1963) yra vadinamas taikos 
popiežium, kadangi jo 
nės kalbos grindžiamos 
lio taika ir ramybe.

kalėdi-
pasau-

Kalėdiniai sveikinimai
Siuntinėti kalėdinius 

nimus pradėta Anglijoj apie 19 
amž. vidurį. Amerikoj kalėdinių 

sveiki-

vinėjimas buvo įvestas litogra- 
fb-spaustuvininko Louis Prang 
1875 Bostono mieste.

Kalėdiniai ženkliukai
Einer Holboll, danų paštinin

kas, 1903 Kopenhagos miesto 
pašte skirstė krūvas švenčių 
sveikinimų laiškų. Jam staiga 
švystelėjo mintis apie “kalėdi
nius ženkliukus“, kuriuos gali
ma būtų parduoti ir surinktus 
pinigus skirti džiova sergantiem 
vaikam. Jis savo planą papa
sakojo kitiem. Idėja pasiekė 
pašto administraciją. Danijos 
karalius Kristijonas tą mintį pa
rėmė.. Jau kitais metais' (1904) 
pasirodė pirmieji “Kalėdų ženk
liukai“ sū karalienėjLuizos at
vaizdu. Per 4 milijonus jų buvo 
išparduota. Surinkta 41,000 dol. 
Didelis pasisekimas. Tais pa
čiais metais už surinktus “kalė
dinių ženkliukų” pinigus galėjo 
būti atidaryta sanatorija.

Tas kilnus jauno paštininko 
planas nesustojo. Iš Danijos jis 
tuoj sklido į Švediją ir Norve
giją. Į Ameriką šią idėją at
nešė danas Jacob Riis 1907. 
Šiandien daugiau kaip 60 kraš
tų vartoja šiuos “kalėdinius 
ženkliukus“, kurių pajamos ne
ša sveikatą ir viltį milijonam 
džiova sergančių vaikų.

Šiais laikais įvairios vienuoli
jų institucijos, labdaros brolijos, 
tautinės bei jaunimo organizaci
jos panašiais tikslais spausdina 
panašius, proginius, jubilieji
nius ženkliukus ir tokiu būdu 
uoliai puoselėja vajus savo idė
jom.

Kalėdos pašto ženkluose
Po II-jo pasaulinio karo kiek

vienais metais vis daugiau ir •

daugiau valstybių stengiasi iš
leisti puošnius kalėdinius pašto 
ženklus. Vengrija juos išleido 
1943, Vatikanas — 1956. Neat
siliko ir Amerika (1965).

Kai kurios valstybės (Ameri
ka 1962) yra išleidusios kalė
dinius pašto ženklus nereliginio 
pobūdžio, bet vis dėlto ten yra 
užrašyta Kalėdos ir metai.

1967 protestantų vadinama 
“Amerikiečių sąjunga už bažny
čios ir valstybės atskyrimą“ 
pašto administracijai iškėlė bylą 
dėl 1967 religinio Kalėdų pašto 
ženklo, kuris vaizduoja Mariją 
su Kūdikėliu ir esąs katalikiš
kas. N. Y. Post, informuodamas 
apie bylą, rašė: teisėjas A. Holz- 
off, žydas, atsidūręs tarp protes
tantų kaltintojų ir kataliko pašto 
valdytojo O’Brien, bylą sprendė 
katalikų naudai.

1968 lapkričio mėn. “Ame
rikos žydų kongresas“ protesta
vo dėl Kalėdų pašto ženklo, 
vaizduojančio XV amž. flamų 
menininko Jan van Euck “Ap
reiškimą“.
Kalėdinės giesmės

Šv. Pranciškui Asyžiečiui pri
skiriami kalėdinių giesmių kili-

Giesmių giedojimas buvo 
viešai atnaujintas prasidėjus XX 
amž., Bostono mieste, kur dau
gelį metų Kalėdų šventimas į- 
statymu buvo draudžiamas. Ka
lėdų giesmės iš Europos at
keliavo su ateiviais: “Tyli nak
tis“ — iš Austrijos, kitos — iš 
Anglijos, Prancūzijųs, . Ifalį-, 
jos. . ' Dar ' kif oš gi ė s mė s ’ * yra'
lietuvių, lenkų, vengtų, ūkraf- 
niečių, skandinavų . . .

Pirmosios Kalėdos naujajam 
pasauly

Per Kalėdas 1492 Kristupas 
Kolumbas ir jo laivo įgula buvo 
pirmieji eutopiečiai Amerikoje. 
Tai įvyko šiauriniame San Do
mingo salos krante Kūčių vaka
rą 11 vai. Kolumbo laivas San
ta Maria įplaukė į visai ramią 
jūrą ... ir čia netikėtai užplau
kė ant seklumos . . . Ankstų rytą 
indėnų vadas, sužinojęs apie 
laivo nelaimę, tuoj pasiuntė 
pagalbon laivelius ir jūrininkus 
išgelbėjo. Kalėdų šventės gar
bei naująją salą pavadino La 
Navidad — Kalėdos.

Pasauly yra žinoma 12 geog
rafinių pavadinimų Kalėdų var
du. Vienos Kalėdų salos yra In- _
dijos vandenyne ir priklauso tinių misijų šefų ir jų žmonų 
Australijai, kitos — Ramiajame 
vandenyne, administruojamos 
anglų.

Kalėdos Amerikoj
Kalėdos Amerikoj turi savo

istoriją. Ją sudaro generacijos 
tautų, atvykusių iš užjūrio kraš- kartą! 
tų, iš visokiausių laikotarpių
ir įvairiausių kultūrų. Daugelis . nių su džiaugsmu perka kalė- 
senų amerikiečių prisimena Ka
lėdas ir ilgisi tų laikų, kai be 
didelio skubėjimo ir be dide
lių išlaidų ramiai galėjo pasi
ruošti šventėm, patys pasiga
mindami žaislus, kepdami pyra
gus ... O tos kalėdinės giesmės 

ra giedamos beveik visomis 
kalbomis tų tautų, kurios suda
ro Ameriką.

Dovanos
Dovanų dalinimas buvo seno

vės romėnų Naujųjų Metų pa
protys. Jis pamažu perėjo į Ka
lėdų šventes. Beveik visuose 
Europos kraštuose Kūdikėlis 
Kristus yra tradicinis dovanų 
nešėjas. 364 dienas per metus 
praleidžiam gavimui; Kalėdas 
gi praleidžiam davimui. o

Kalėdinė apsipirkimo 
“teologija"

Kalėdos, ir vėl tos pačios bė
dos! Žmonės tik -skuba, tik 
žingsniuoja po krautuves, susi
rūpinę, kam ką pirkti, nes Kalė-

ŠVENČIŲ SVEIKINIMAS
Kalėdų Švenčių ir Naujųjų 

1973 Metų proga nuoširdžiai 
sveikinu visus geros valios lie
tuvius.

menu visų JAV lietuvių, veiks
nių bei organizacijų ar pavienių 
asmenų ryžtingus žygius bei 
veiklą Lietuvos labui 1972 me
tais. Tai liudija gražų prisiriši
mą bei kilnią ištikimybę ir mei
lę Lietuvai. Ypačiai mum prisi
mintini besibaigiantieji metai 

giais ginti tikėjimą, sąžinės lais
vę bei pagrindines žmogaus tei
ses, Romo Kalantos ir kitų gy
vybės auka. Besibaigiantieji 
metai prisimintini taip pat kaip 
Jaunimo Metai, kada įvyko II- 
sis PL jaunimofkongręsas ir IV- 
ji lietuviu -tautinių.šokių Šventė, 
kurion atsilankė JAV prezidento 
žmona Patricia Nixon. Tie keli

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS
ŽINIOS

Lietuvos atstovas J. Kajeckas 
su žmona Washingtone dalyvavo 

28 Singapūro ambasadoriaus pri
ėmime jų tautinės šventės proga; 
rugpiūčio 6 Bolivijos ambasado
riaus priėmime jų nepriklauso
mybės šventės proga; spalio 10 
Nacionalinės Kinijos sureng- 

likos 61 metų sukakties proga, 
spalio 23 koncerte ir bankete, 
kuris buvo surengtas diploma- 

garbei. Koncertas buvo John 
F. Kennedy Centre, banketas — 
Washington Hilton viešbutyje.

Vienas pats rugsėjo 28 daly
vavo Council on Foreign Re
lations, Inc. rengtame bankete

dos per metus būna tik vieną

Antra vertus, daugelis žmo- 

dines dovanėles. Jie džiaugiasi 
išpuoštomis gatvėmis bei krau
tuvėmis, klausosi šventiškų mu
zikos melodijų, pergyvena drau
giškas nuotaikas ir turi savyje> 
kalėdinį džiaugsmą.

•Jei galėtume kalbėti apie 
kalėdinę pirkimo ‘teologiją“, tai 
ji tikrai yra Kalėdų šventės nuo
taikoj. Jei Kalėdų dvasia yra 

mūsų do- 
dalinimas 
meilės iš-*-

Kristaus gimimas, tai

kitiem yra kilnus Jo 
reiškimas.

-o-

minės, draugai bei pažįstami 
jau išėjo. Kalėdinės giesmės jau 

užrakinti duris ir atsiriboti nuo 
viso' skubotumo, nuo pasaulio 
triukšmo . . . Nuo to paties pa
saulio, per kurį mes vakar ėjom 
pirkdami dovanas ir su šypsniu 
sutiktuosius sveikinom.

Tačiau dabar viskas praėjo. 
Dabar laikas visa tai vadinti 
tikra to žodžio prasme — Kalė
dos ir jų įvairovės.

1972 metų įvykiai patvirtina ne
nuilstamą lietuvių ryžtą veiklo- 

somybę atgauti bei kenčiančiu 

rinti.
Giliai ir nuoširdžiai 

visiem už kilnias aukas 
lą Lietuvai.

Taip pat nuoširdžiai 

dėkoju 
ir veik-

kinimus bei linkėjimus Šv. Ka
lėdų ir Naujųjų 1973 Metų pro
ga. Iš savo pusės — nuošir- 
džiai'linkiu visiem malonių Ka- 

rningų Naujųjų 1973 Metų. Vi-

raširdžius lietuvius jų asme
niniame gyvenime bei veikloje 
Lietuvos labili'. ' 5 ; -

”■ ‘ ‘ ' ' "įb Kajeckhs,.
'Lietuvos'Atstovas

New Yorke, atžymint tos organi
zacijos 50 metų sukaktį.

Baltijos diplomatinių at
stovų pasitarimas įvyko rugsė
jo 29 New Yorke. Pasikeista 
informacijomis ir aptarta eina
mieji reikalai, liečią Baltijos 
valstybes ir tautas. Tame pasi
tarime taip pat dalyvavo Lie
tuvos generalinis konsulas A. 
Simutis ir Estijos konsulas Ak- 
sel Linkhorst.

— Lietuvių Fondo valdyba 
gavo iš JAV LB tarybos prezi
diumo ir JAV LB centro valdy
bos pranešimus, kad visos LB 
apygardų bei apylinkių valdy
bos yra paragintos aktyviai įsi- 

darbą. Už tai LF valdyba yra 
didžiai dėkinga JAV LB tarybos 
prezidiumui ir LB centro valdy
bai.

n

r

visiems musų gausiems klijentams, kurie siunčia 
per mūsų firmą

DOVANŲ SIUNTINIUS
savo giminėms Lietuvoje ir USSR ateinančioms 
ŠVENTĖMS IR NAUJIEMS METAMS 
ir linkime jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

GLOBE PARCEL SERVICE INC.
723 Walnut Street

Philadelphia, Pa. 19106. Tel.(215) 925-3455

Sveikina visus Naujyjv Mėty proga

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK

“Kur tūkstančiai taupo milijonus”

ALFRED W. ARCHIBALD 
President

TURTAS (ASSETS) virš $213,000,000
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PO CHICAGOS DANGUM
Organizacijos ir asmenys, 

norį Darbininkui duoti žinių iš 
Chicagos ir apylinkių, gali 
kreiptis į mane laiškais ar tele
fonu: 2646 W. 71st St., Chica
go, Ill. 60629 , tel. PR 8-5374.

Panevėžiečių klube vyksta 
gyvas- judėjimas. Norima su
telkti iki tūkstančio dolerių Lie
tuvių Fondui.' Tuo tikslu ren
giami įvairūs pobūviai. Gruo
džio 10 klubo susirinkime bu
vo prisiminta kun. J. Lindės- 
Dobilo 100 metų gimimo sukak
tis. Apie jį kalbėjo mokyt. J. Ma- 
silionis. Klubas jau veikia ilgus 
metus. Yra išleidęs puikią kny
gą — “Panevėžys”.

Kultūros Taryba leis “Lietu
vių spaudos metraštį”. Darbą 
vykdys Lituanistikos Institutas, 
vadovaujant kun. P. Diliui ir 
R. Kinkai. Numatoma išleisti 
Pr Naujokaičio lietuvių lite
ratūros istorijos pirmąjį tomą, 
prof. J. Raukčio botanikos 
zod> ną. Nuo sausio 1 LB Kul
tūros Fondas vadinsis Kultū
ros Taryba. Iki šiol KF dir
bo rašyt. A. Kairys, Grėbliū- 
nienė, Remienė, J. Šlajus, A. 
Kareiva ir V. Jasinevičius. KT 
priklausys ir Pasaulio Lietuvių 
Archyvas Chicagoj, kuris dabar 
bus perkeltas į naujas Jaunimo 
centro patalpas. Apie tai prane
ša J. Šlajus.

Dvi naujos lietuviškos dainų 
plokštelės išėjo į žmones. Vie
na, “Pranaše didis”, išleista J. 
Karvelio. Joj įgiedotos Tėviškės 
parapijos choro penkios gies
mės ir VI. Jakubėno kantata. 
Kita plokštelė buvo pristatyta 
visuomenei gruodžio 10 Vyčių 
salėj. Tai vyčių choro “Vai, lė
kite dainos”, su solistais A. Bra
ziu ir A. Simonaityte. Apie šią 
naują plokštelę Lietuvių Radijo 
Forumo programoj gruodžio 9 
įvyko pasikalbėjimas su A. Bra
ziu, F. Strolia ir St. Rogers. 
Plokštelės krikštatėviai buvo 
inz. A. Rudis ir Balfo centro 
valdybos pirm. M. Rudienė.

Baisi lėktuvo nelaimė gruo
džio 8 įvyko už kelių blokų 
nuo manęs, tuoj už Marquette

Parko, šalia žum. Vyt. Kasniūno 
gyvenamosios vietos. Nelaimėj 
žuvo 44 žmonės, 15 netikėtu 
būdu liko gyvi ir, sunkiai su
žeisti, gydosi šv. Kryžiaus li
goninėj. Keli • namai suversti, 
daug nuostolių.

Lietuviškos spaudos kelias 
nėra lengvas. Daugelis organi
zacijų nori, kad laikraščiai apie 
jas rašytų, bet, užsidirbusios 
tūkstančius, neskiria spaudai nė 
cento net švenčių proga. Čia 
gražų pavyzdį rodo Marquette 
Parko namų savininkai; jie per 
metus surengia vieną vakarą ir 
išskirsto pelną spaudai, radijo 
valandėlėm, lietuviškai televizi
jai. Viena įstaiga, turėjusi pelno 
75 tūkstančius, spaudai teskyrė 
vos 15 dol.! Sausio pirmoji sa
vaitė yra spaudos savaitė. Už- 
sisakykim savo spaudą, ją pa- 
remkim!

Chicagos pensininkai jau gali 
papigintai važiuoti miesto auto
busais. Tereikia parodyti pensi
ninko medicinos kortelę. Vėliau 
manoma įvesti liudijimus.

Chicagos teisininkų sąjunga 
siūlo uždrausti laikyti ginklus

visiem, išskyrus policiją, valsty
bės tarnautojus, specialios tar
nybos agentus, sargus, karius, 
šaudymo klubus. Tai būtų ne
tikslu. Turėtų gauti leidimą ir 
visi prekybininkai, institucijų 
žmonės, lojalūs piliečiai.

Steigiamas naujas miestas 
Kane apskrity, už kokių 35 my
lių nuo Chicagos. Jame tilps 
yirš 100 tūkstančių žmonių. Jo 
steigimas truks 20 metų, bet 
gyventi jau bus pradėta 1975 
metais.

Gage Parke aukštesniosios 
mokyklos problema po įvykusių 
kruvinų riaušių tarp baltųjų ir 
juodųjų sprendžiama labai lėtai. 
Įsikišo burmistras Daley, kun. 
Lawlor ir kiti.

Dainavos ansamblis gruodžio 
10 pastatė komp. Br. Budri Ci
no “Sidabrinę dieną”; libretas 
A. Kairio. Marijos aukštesnio
sios mokyklos salė buvo pilna. 
Solistai — Dalia Kučėnienė. 
R. Mastienė, Marg. Momkienė, 
J. Šalnienė, A. Grigas, Vyt. Ra
dis, J. Saurimas, Chormeisteriai 
— A. Gečas ir A. Simonaitytė. . 
Vadovas — P. Armonas. Daug 
dirbo Paštukas, Smilga, Slavins
kas, Vindašius ir kiti.

Balys Brazdžionis

Po literatūros vakaro gruodžio 2 Los Angeles, Calif, iš k.: 
B. Brazdžionis, Alė Rūta, P. Visvydas, A. Vaičiulaitis, dr. E. 
Tumienė, A. Gricius. Nuotr. L. Kanto

Los Angelas, Calif.

BALTIMORĖS ŽINIOS

VISUR*

Emilija Pakštaitė ir Balys 
Pakštas, dalyvavę kalėdinės 
eglutės programoje Balzeko 
muziejuje. Grojo kanklių 
grupė, kuriai vadovauja E. 
Pakštaitė. Rageliu pritarė B.
Pakštas. Nuotr. Kasakaičio

Šv. Alfonso suaugusių klu
bas savo kalėdinę programą su
rengė gruodžio 16 Šv. Alfonso 
parapijos salėje. Buvo ir Kalėdų 
senelis su dovanomis.

Kalėdinė mokyklos programa 
buvo gruodžio 17 mokyklos sa
lėje. Jau prieš trečią valandą 
buvo pilna žmonių. Vaikai pa
giedojo, padainavo ir pašoko. 
Parapijos kunigai išdalijo vai
kam dovanas.

Sodalietės švenčių proga ap
lankė lietuvius senelius, esan
čius prieglaudose, ir juos apdo
vanojo. Tokiu būdu palinksmi
no senelius, kurių niekas neap
lanko.

Legionierių lietuvių postn 
154 kalėdinė programa buvo 
gruodžio l'Ž, sekmadieni,' Z.y',? 
popiet Lietuvių švefaan^s^am-j 
bariuose. Buvo visokiausių val
gių, vaikam buvo žaidimų. Ka
lėdų senelis visus apdovanojo.

Lietuvių sportininkų klubas 
ruošia N. Metų sutikimą gruo
džio 31 d. 9 v. L i e t u v i ų 
svetainėje. Bus valgių ir gė
rimų. Sportininkai kviečia visus 
sutikti N. Metus lietuvių tarpe.

Ona Garpštienė, pirmos kar
tos lietuvė, mirė savo namuo
se Curtis Bay rajone. Kai buvo 
jaunesnė ir leido sveikata, daly
vavo įvairiuose lietuviškuose 
parengimuose. Gedulingos mi
šios aukotos už jos sielą Šv. 
Atanazo bažnyčioje gruodžio 
13. Palaidota Šv. Kryžiaus ka
pinėse. Nuliūdime liko dukra 
Kotryna- ir sūnūs Jonas ir Juo
zas ir daug anūkų.

Petronėlė Galinaitienė, nau
jos kartos lietuvė, kuri prieš 
20 metų atvyko į Baltimorę su 
savo šeima, po sunkios ir ilgos 
ligos mirė gruodžio 13 Arbutus 
rajone. Jos vyras Nikodemas mi
rė prieš 4-5 metus. Velionė bu
vo susipratusi lietuvė. Kai leido 
sveikata, dalyvavo parapijos ir

kituose lietuviškuose paren
gimuose. Trys kunigai aukojo 
gedulingas mišias už jos sielą 
gruodžio 16 Šv. Alfonso bažny
čioje. Palaidota New Cathedral 
kapinėse. Nuliūdime liko dukra 
Onytė ir sūnus Bronius, jo žmo
na ir jų trys vaikai.

Jonas Obelinis

New Britain, Conn.
Romas Butrimas—Fabrics 

National kontrolierius
Džiugu, kai matai, kad čia 

vienas, čia kitas naujųjų atei
vių sūnus ar dukra kviečiami 
į aukštas vietas. Nagi štai vėl. 
vienas — tai Romas Butrimas, 
Vlado ir Marijos Butrimų sū
nūs. Jis yra Jcoritroljeųūs, didelį f 
liame centre, tųrinČiąmę daųgę^ 
lį krautuvių visoj Amerikoj, — 
Fabrics National bendrovėj, 
New Britaine, Conn. .<f

Be šių atsakingų pareigų, Ro
mas Butrimas lietuvių visuome
nei yra žinomas kaip darnaus 
orkestro vedėjas. Jo orkestras 
ir jis pats groja lietuvių paren
gimuose, duodamas ir lietuviš
kų melodijų.

Gyvendamas New Yorke, R. 
Butrimas lankė ir baigė miesto 
kolegijoj sąskaitybą. New Yorke 
jis priklausė prie Lietuvių At
letų Klubo ir 13 metų žaidė 
futbolą. Dabar tęsia mokslą 
New Britaino centrinėj kolegi
joj, norėdamas įsigyti magistro 
laipsnį.

Romas Butrimas yra vedęs 
Birutę Skubeikaitę. Juodu, au
gindami du sūnus, neseniai su
silaukė ir dukrytės. Sūnūs jau 
lanko New Britaino lituanistinę 
mokyklą. Dabar Romas ir Biru
tė Butrimai persikėlė į naujus, 
nuosavus namus Kensingtone,

Dr. J. J. Bielskis, Lietuvos 
generalinis konsulas, sėkmingai 
sveiksta po sunkios vidurių 
operacijos.

Vysk. V. Brizgys, grįždamas iš 
Eucharistinio kongreso, iš Aust
ralijos, sustos Los Angeles ir 
kovo 4 dalyvaus iškilmingame 
šv. Kazimiero šventės minėji
me.

Vysk. Deksnys, lydimas pr<*l. 
P. Celiešiaus, kovo pabaigoj 
lankysis Los Angeles. Jie čia 
užsuks grįždami iš Eucharisti
nio kongreso, įvyksiančio 
Australijoj.

Lietuvos kariuomenės su
kakties minėjimas įvyko lapkri
čio 26. Iškilmingas mišias au
kojo prel. J. Kučingis, pritaiky
tą pamokslą pasakė tėv. B. Mar- 
kaitis, SJ. Parapijos salėj minė
jimo metu paskaitą skaitė prof. 
St. Žymantas. Meninę programą 
atliko komp. Br. Budriūno va
dovaujamas kvartetas (R. Dab- 
šys, E. Jarašūnas, A. Polikaitis 
ir B. Seliukas) ir akt. V. Gilys.

Rašytojas A. Vaičiulaitis buvo 
atvykęs iš Washington, D.C., ir 
gruodžio 2 dalyvavo literatūros 
vakare Šv. Kazimiero parapijos 
salėj.;Vakare dalyvavo.,ir vieti- 
nėsurriencripajėgos^fL Bj^džio- 
nis,i D.jMackialieriė, P. Visvy
das, B. Ddbšienė^ R.’Urb'dniė- 
nė, R.'Apeikytė. Vakarą rengė 
Lietuvių Fronto Bičiulių Los 
Angeles skyrius.

Metinis bazaras, rengtas Šv. 
Kazimiero parapijos vadovybės,

Conn. Pastaruoju metu Birutė 
įsijungė, kaip altas, į New Bri
taino, muz. Jono Beinoriaus va
dovaujamą, sekstetą “Svajonė“.

Jonas Bernotas

gerai pavyko. Parapiečiam gau
siai remiant, šiemet iš bazaro 
gauta 7,440,59 dol. gryno pelno.

Naujai salei parapijos ribose 
statyti fondas vis auga. Tikimasi 
iki metų galo šiam fonde turėti 
36,000 dol. K

Tėv. Bruno Markaitis, S.J., 
Chicago, Ųl., sveikatos sume
timais yra atvykęs į Los An
geles ir sustojęs pas A. Luk
šienę, Santa Monica, Calif. Sve
čias sekmadieniais talkina Šv. 
Kazimiero parapijos kunigam 
pastoracijos darbuose.

Manfredo K. ir Almos Žieme
ly tės-Prišmantų dukra spalio 2y 
pakrikštyta Angelės Rūtos var
du. Krikšto apeigas atliko kun. 
dr. A. Olšauskas. Krikšto tėvais 
buvo A. Žemaitaitis ir R. Že
mai taitienė. Naujagimė —ant
ras kūdikis šioj jaunoj lietuviš
koj šeimoj.

Dr. Zigmas Kungys, gydyto- 
jas-chirurgas, suteikdamas 320 
dol. auką Šv. Kazimiero parapi
jai, parūpino parapijos kieme 
naują stiebą Lietuvos vėliavai.

Tėv. Algimantas Kezys, SJ, 
Chicago, Ill., gruodžio mėn. pa
baigoj lankysis Los Angeles ir 
papildomai filmuos Los,.Anger: 
leS^ lietuvių- gyvenimą.- Svečias 

• taip pat; parodys-maują^-ftlmą.riš 
ateitininkų veiklos.

Naujų Metų sutikimai ruošia
mi Los Angeles ir Santa Mo
nica. LB Los Angeles apylin
kė rengia sutikimą Šv. Kazi
miero parapijos salėj. Gros 
Mike Krafto orkestras. Pelnas 
eis lituanistiniam švietimui 
remti ir kitiem kultūriniam rei
kalam. Santa Monica Lietuvių 
Klubas sutikimą rengia Bay Wo
rn-m’s Club salėj. — L.Ž.K.

TRADICINĖ DAILĖS PARODA 
ČIURLIONIO GALERIJOJ

dalyvavimu šioje parodoje, už
pildo žemiau paruoštą atkarpą 
ir ją prisiunčia iki 1973 sausio 
10 d. Čiurlionio Galerijos di
rektorei dail. Vandai Balukienei

£
a

y

S'

£

to

visiems mūsų gausiems klijentams, kurie siunčia 
per mūsų firmą įvairias dovanas savo giminėms 
Lietuvoje ir USSR ateinančioms
ŠVENTĖMS IRNAUJIEMS METAMS

ir linkime jiems sveikatos, laimės ir pasisekimo.

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 bus atrinktas autorite
tingos jury komisijos ir skirtas 
lietuvių dailininkų telkiamu 
darbų fondan ir nepriklausomai 
Lietuvai.

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

Dailininkai, suinteresuoti

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.

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

Dailininko vardas ir pavardė: ...................................................
' ’ Į

Adresas: v...................................................................................................... ....................L.........

Telefonas: ............................................■..... .....................................

PODAROGIFTS, INC.
240 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10001 

Tel.: (212) 085-4537

Kūrinio pavadinimas: Technika: Kaina:

— Radio Liberty, JAV LB 
centro valdybos gautomis žinio
mis, planuoja 1974 pradėti radi- 

» jo transliacijas lietuvių, latvių ir.__
i estų kalbomis. Transliacijom 
i yra numatyta 400,000 dol. sąma-
• ta. Šią sumą tentatyviai yra pa

tvirtinęs R. T. Davies, valstybės
• departamento pareigūnas. Kiek 

vėliau sąmatą teks peržiūrėti ir
; patvirtinti aukštesniem to de- 
Į partamento pareigūnam. Kiek

vienai baltiečių kalbai numatyta 
po keletą valandų transliacijų.

> Vienos tautybės sekcija turėtų
- nuo 8 iki 10 tarnautojų. JAV LB 

centro valdybos narei Aušrai 
Mačiulaitytei-Zerr tenka rūpin
tis transliacijų lietuvių kalini 
išrūpinimu tiek per Radio Li
berty, tiek per Radio Free Eu
rope siųstuvus ir šiuo reikalu 
susisiekti su valdžios įstaigom 
bei kongreso nariais.

— Philadelphijos ateitininkai 
sendraugiai per G. Mačiūnienę 
New Yorko Kultūros Židinio 

; statybai paskyrė 25 dol. auką.
— LMK Federacijos Hartfor

do klubas Balfui atsiuntė 50 
' dol. auką ir juos skyrė • specia

liem reikalam. Klubui dabar 
pirmininkauja Ada Ustjanaus- 

-• . kienė.
— Jaunimas Kolumbijoj, su

grįžęs iš jaunimo kongreso, pra
dėjo entuziastiškai organizuotis. 
Sudarytas branduolys rūpinasi 
lietuvių kalbos tobulesniu var
tojimu, lietuviškų dainų bei šo- 
kių mokymui Suširitikimai'da£o- 

’ mf kiekvieną savaitę^.'Šifro metu’ 
ypač kruopščiai'¥nošfa^Aiaii>artėi-’ 
jaučiam Vasario 16 minėjimui.’

— J. Banis iš Bolton, Angli
jos, prisiuntęs 230 parašų jau
nimo peticijai, rašo: “Labai ap
gailestauju, kad taip mažai pa
rašų begalėjau surinkti. Tai ne 
dėl tingėjimo, bet dėl įvykusios 
nelaimės — sveikatos nustoji- 
mo. Negaliu nueiti toliau kaip 
300 metrų ir turiu sustoti arba 
sėsti”. J. Banis duoda visiems 
pavyzdį aktyviau jungtis jauni
mo peticijos parašų telkimo 
akcijon.

— Lietuvių Dienų žurnalo 
prenumerata dėl pakilusių po
pieriaus ir klišių gaminimo kai
nų iš 8 dol. fpakeliama iki 9 
dol. metam.

— ŠALFAS sąjungos sporto 
;• žaidynės ateinantį pavasarį vyks
• gegužės 5-6 Detroite. Sąjungos
• vadovybė žaidynes ’ pavedė
< ruošti Detroito sporto klubui
■ Kovas.

— Aldona Zailskaitė iš Cice-
< ro, aktyviai veikusi II PLJK 
: ruošoj, dabar sutiko būti koordi-

■ natore tarp jaunimo peticijos
■ komisijos ir Chicagos bei apy- 
> linkių ateitininkų. Aldona yra 
; aktyvi lietuvaitė jaunimo veik-

—- Kun. K. Pugevičius, JAV
• LB informacijos tarnybos narys, 
i išsiuntinėjo žinių agentūrom 
? Religious News Service ir Na- 
I tional Catholic News Service 
Į savo paruoštą pranešimą apie
• JAV LB delegacijos apsilanky

mą pas Apaštališkojo Sosto de
legatą JAV arkivyskupą L. Rai
mondi ir audiencijos metu per
duotus prašymus dėl tikinčiųjų 
persekiojimo Lietuvoj. Agentū
rų paskelbta žinia pasinaudojo 
eilė JAV katalikų laikraščių, jų 
tarpe ir Chicagos arkivyskupi
jos oficiozas The New World, 
taip pat ir Washingtone, D.C.. 
leidžiamas The Catholic Stan
dard.
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SERVICE

PAINTING — PLASTERING 
Al so Panneling, Tile Work, Paper 

Hanging. Any place in N.Y.CL. Nassau 
and Suffolk co. Reasrmahle Rates — 
30 <-ol per rm. Insick—outside. Window 

4 d«»l ?. Fnv Estimate's
-. OH Spiros (212) 274-4336

WE FIX 
EVERYTHING 

GENERAL CONTRACTORS 
EDWARD DENNIS 

(212) FI 8-7739 — 289-3857

PRINTING
if it can Im- printed xVe can do •• 
ptrsiness Forms, Commercial Station

s’. Invitations, Chance B«x»ks. Also 
• printing clone in Spanish. Reasonable 

prices.‘ Estimates Given. Call LMN 
Printing 525-9280.

Prime Office Space Available 
-Location Westport Route 33 6* Post
Road. Easy Access to Turnpike de Park- 
way.Wall to Wall CaipciioK- Giinuite 

Control. Call (203) 226-6777 Daily

CHAD CARR’S PHILLIPS 66 
SERVICE STATION

Auto Repairs, Road Service, Ti
Batteries & Accessories. Towing 

Radio Road & Dyke Place

ohawbxi: -r."

BOOKER PLUMBING AND
• HEATING

189-33 Linden Blvd. St. Albans, Queens 
'Ve do Even.-thing in Plumbing

Work Guaranteed Call 291-9058

. 24 HOUK EMERGENCY 
HEATING AND SERVICE

Gas arid Oil Installations, 332 Rogers 
Ave., Brcxiklyn. Call 284-9142. Also 
Located in Queens at 1208 Rockawav 
Blvd.

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

complete inspection
MARIO'S AUTO INSPECTION 

-Kizrrufj <Mf'J«I»sĖRVICE v ' ' — 
-:r. > it Shell.fkiy Ave. Mayville, NJ.

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

DISPLAY
WANTED FOSTER PARENTS

Tf r u arc Ix'tween the ages of 25 and 5$ . 
l-’.ii' lish speaking, in good health, finan- 

< lai y self maintaining, willing to accept 
••.'dren of any background and have 

ad< -puite rooms, you are despenitch
• tied now. Contact: McMahon Me

n-trial Shelter. 128 East 112 St. New
V rk N.Y. 10029.369-5665

. 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. VEBELiONAS

(212) 441-6799

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

t VADOVAUJA NOMEDA ALEKSANDRAVIČIUS

(212) 846-1650

*737 YORK — Lietuvos atsindnhny radio valanda deStadieniais nur> 4 ik : 
5 vlt’ WEVD 1330. kil. — AM ir 97.9 meg. F“M. bangomis. Direktorius »• 
.ok J. Stukas. 1467 Force Dr.. Mountainside, NJ. 07092; tel. 201—232-Vt-

New Jersey —- “Music of Lithuania“ — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. v.' 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stot. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Štokas, So. Orange, NJ. 07079.

NSW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniai.* 
'9-10 vat ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-12*9 
82-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON. Mass. — Vedėjas P. VHėinls, 171 
Arthur SL, Brockton, Mass^ teL JUS-7209; FM bangomis 107.8 me. WHIT 
1430 kIL Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.f

WARRE^G

F LEASrc^Hjg&'SOlD 1 
HO*** ftKD STORE PROTECTION

YA

BOSTON* MASS. — Vedėjas Step. Mintam, WLYN 1360 kilocycles tr FM 
201.7 banga sekmadieniais nuo 1-1.30 vai p.p. — 502 E. Broadway. South 
Boston, Mass. 02127 Tel. 268-0489.

New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
RMgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
AotoHJoJe: 28-28 Steinway Street ~ AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6146

Fiuxhinge: 41-06 Main Street — HI 5-2962 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue *- DE 5-1154 
Poughkeepsie* N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070

Well-equipped machine Shop. Excel
lent working Conditions. Top Wages 
and Benefits for the Right man. Must 
Im- aide- to Set up and <>perate. Call Mr. 
Vėrini. 968-5353. Evenings call: 968- 
2955. Avco Machine and Tool Cai. 

160 11th St. Piscataway. NJ.

SF ftVICE

CHIMNEY MOUNTAIN 
CRAFTSMEN 

Finest of Furniture 
Shop Early for Xmas 

(518) 648-4770

PLANO TUNING AND 
REPAIR SERVICE 

Free Estimates 

771-2168

J & M VILI AGE LIQUORS 
fines’ •»f !••••♦«.• tęd čt Domestic 
Wines & Liquors. We Deliver 

HIT-A F’.'’ *»* —wood. N. t
Call 201 845-4262

J. WYNN MOVING AND 
STORAGE CO. 

We Go Anywhere.
_ Reasonable Rates 

Welfare Accepted
Call Anytime (201) 833-1512

McLAUCHLIN'i 
HESS STATION

Open 7 Days 6 AM to 12 PM 
8o5 Saint George Ave. 

Roselle. N. J.

SMITH FUNERAL HOME

For Integrity. Dependability 
& Ethics 

Call 201 366-0382

A. BROWN PEST CONTROL AND 
EXTERMINATING SUPPLY 

Industrial. Residential. Commercial.
All Work and Merchandise Guaranteed

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

N.Y. Call (516) 546-8217

‘ OfJTENS AUTO REPAIRS
All Amo Accessories and Used Parts 
For Cars. We Take Profesional pride 
in Our Work. Located at: 11 Rankin St.

Oill Pete (201) 622-9122

News Agency in Vineland. N.J. On 
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 
can lx? all yours for only $69.000. 
Nicholas Agency Landsville. N<

Jersey (609) 697-2111

it

0DLXltR PARK gtv 
PHARMACY MS

Wm. AnastasL B. 8. 
77-01 JAMAICA AVeNVE 

(Cor. 77th Street)

WE DELIVER
Michigan 2-4130

DISPLAY

Auto Wrecking. Sunny Southern 
California. 30 fenced acres. Smog-free 
San Bernardino County on Interstate 
395. Directly in Path of Progress. Adj. 
to 2 large Air Force basės. 2 years young 
and Growing rapidly. Includes Build
ings with Living and operating facili
ties. $20.000 down. Rolx-rt Maples. 
Rt. 6 Box 1465 Escondido. Calif. 92026. 
Phone (714) 747-6412.

Going Restaurant — Next to the Man
chester Parkade. Roast Beef Sandwic h 
Shop for sale or lease. Will Consider 
Working Partners. Minimum Cash 
required. Call owner. Top Hat Roast 
Beef, 257 Broad Street, Manchester. 
Conn. (203) 643-9565.

SNOW MOBILE CLOSE OUT 
COST PRICE FIVE LEFT 

G & M SNOWMOBILE CO.
4 Federal Road .

Danbury, Conn. 203 748-9706

“Holiday Specials'
Quality Puppies & Kittens, Tropical čc

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

"Better than Gtxxl” Prices!
VILLAGE DISCO PETS

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

Top $ Paid
PAT & JERRY ANTIQUES 

DINING ROOM & BEDROOM SETS 
China Closets •— Used Furniture

Open s AM to 7 PM 
Call 212 738-8362 84.3-9779

Hockey 1 /2 Price Sale on all Hockey 
Prot*-- t’'’«' E-p'.ipment, Cooper, 

. Bawling ix Franklin. Toys & Sportine 
Goods. Open Week Davs till 6 P.M. 

212-499-3551 
LEVINE BROS.

372 5th Ave. (het 3 7 6th Streets) 
Brooklyn

SUZUKI « BMW 
YAMAHA 

Authorized Deo>-r 
RENTALS

Motorcycles - Mini B>r. 
Sal-ts - Service - Pa.-ts 
UtEE TKSTRircriOXS ■ 

_ fitb SALVES or KEA'7 
OPEN 7 DAYS . 9 AM to 9 P.V~

CYCLE & DRIVER AVAILABLE 
for ROAD TEST APPOINTME’ 

SUZUKI CYCLE CENTER 
126-40 Northern Blvd.

1 block East of Sheo Stodicm 
Flushing. N.Y. 

335-6238

1973 Arctic Cat, Ski-Doo, Polaris, Cha 
•->airal, Snowmobiles. New York Sta’«- -

Lamest Dealer The Arctic Cat HOUSE

Rt. 17, Parksville. N. Y. Open 7 days rill 
9:00. 914-292-6396. Ext. racing sled 
stock for sale. Free Electric. Start « i»

SERVICE

BILL’S SUNOCO 
SERVICE STATION 
Days a Week. General Auto 

Repairs. Rcrad Service, Tires, Batteries 
— Accessories —- 795 Black Horse J- .k. 

Pleasantvil’e N. J.

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 
He alv> do catering

PUPPY PARADISE 
Trading — T/A Pic-A-Pct

’ Specializing in AKC reg. pups. All 
į breeds and supplies. Health & 10 yr. 
I life guarantee. Master Charge & B-n»k 
, Anx'ricard. Professional gnximing. 
(All breeds. Open 7 days Mon thru

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

i 516 826-4410

SEASON’S
GREETINGS

FIRST
NATIONAL

BANK
OF HOPE

Member of FJD.I.C.

HOPE 
NEW JERSEY

LIPPY’S AMERICAN STATIO
All Repairs. Foreign and Doiik-s 

Rt. 9 South Englishtown, N.J.
Call 201 536-9853

Yankee poodle dan die 
Grooming, Bathing, All Breeds 

8 Highland Cross 
Rutherford, N. J. 

Call 201 438-2077

JOEL TANIS AND SONS INC.
Ready Made Mixed Concrete. Sand, 
Gravel, Blue Stone, Mason Material 
River and Range Rc»ads Fairlawn, N.J.

Call 201 796-1556 796-7834

SIERRA AUTO PARTS
621 Elizabeth Ave., 

Elizabeth, N. J. 
Call 201 354-1188

PETER ANTHONY’S COIFFURES
Featuring Design Cutting, Complete 
Wig Service. Late Night Thurs. de 
Fri. 1883 Springfield Ave. Maplewood.

N. J. Call 201 761-9819

PALMYRA CUSTOM 
TAILORS

111 East Broad Street, 
Palmyra, N.J.

Call 609 829-1990

SULLIVAN FLORIST
713 Bergen Avenue

Call 201 433-0160

QUALITY CABINET INC. „ 
CUSTOM BUILT/QABJ^iETS i 

OUR SPECIALTY
24 Omaha Street. Dumont, N.J.

DOMESTIC KLEEN OF 
MORRIS COUNTY 

Walls Floor, Furniture 
Windows Cleaned 

340 Valley Road, West Orange 
Call 201 386-0004 — 736-2215

WEST ORANGE 
CONTRACTING CO. 

Norman I. Recchia Pres. 
Industrial, Institutional 
Commercial Concrete 

Foundations for Machinery 
4 Dawes Ave. West Orange 

Call 201 731-5153

Conditioning and RefrigeratiAi> 
Commercial and Industrial. Now is th< 
Time to have your Air Conditioner 
Serviced and Checked out for the Hot 
Spring and Summer Months.-Estimates 
Cheerfully given. Reasonable Rates. 
We Service and Repair all Makes of 
Equipment ranging from FranctionaJ 
Horsepower. Through Absorption and 
Centrifugal Systems. Call: Today loi 
Fast Service 201 876-4444
REFRIGACON INC. 49 MOUNTAIN

VIEW AVENUE, Long Valley, N.J.

Here is The All Mew "CANINE TOILET;tm>

tt works like nothing you've ever seen before. Dogs no longer hove to keep

postage. Send to:

HOUSE OF FERN DEPT. CA 
28 Lincoln Terrace 
Bklyn, N.Y. 11235 
PHONE: 743-4038

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9

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 
lietuvių choro “Viltis” įdainuo
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. x

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-

BESIMOKANClA' i
• \UNIMUI GRAŽI DOVANA

iniroduct'nn to Modem Li 
thianian. Puikus lietuvių k i.’

.utikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo- 
«... ttiem ir nedaug mokantiem 

tuviškai — puiki galimx !>ė 
-šmokti. Parengė L. Dambrifi
nas, A. Klimas ir W. R. Sch- 

ciškonai Brooklyne, 479 psi 
kietais viršeliais. Kaina 8 do’..

DARBININKAS 
910 Willoughby Ave. 
Brooklyn, N. Y. 11227

your deq begins to squat, simply 
ptace the baq at the end of the rod 
underneath and collect the refuse 

ną, Jūreivių valsas, Klarnetų 
polka. Dainuoja choras, solistai 
ir duetai. Stereo, 6 dol.

Lietuvių kompozitorių solo 
dainos. Išpildo sopranas Birutė 
Kemežaitė su Romos simfoni
niu orkestru: Sapnas apie šiau
rę, Karvelėli, Išdykęs rudenė
li, Benamių daina, Dukružėlė, 
Vakaras, Nemunėli, Ne margi 
sakalėliai, Klajūnui, Na, tai kas, 
Rugiagėlės ir Dainos, muzika ir 
uėlės. Mono 6 dol.

Pranaše Didis. Tėviškės Lie
tuvių Evangelikų Liuteronų pa
rapijos choro giesmės: Kantata- 
Pranaše Didjs; Visa, kas gyva, 
garbina Jį; Nuo pavasario dvel
kimo; Vakarinė liaudies gies
mė; Ištremtųjų giesmė ir Tie
sos Dvasia. Mono 5 dol.

Labą Rytą. New Yorko lietu
vių vyrų choro “Perkūnas” įdai
nuotos 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 
pravertos dvaro stonios, Lopši
nė, Labą rytą, Baltos gėlės, Bal
nok, tėveli, Piliakalnis. Stereo, 
6 dol. Galima naudoti ir mono.

Prisiuntimui pridedama 50 c. 
Gaunamos Darbininko ’ admi

nistracijoje.

NAUJAUSIOS KNYGOS
— Ados Karvelytės “Ne tie 

varpai”, lyrika, Darbininko lei
dinys. Kaina 2 dol.

— Stasio Raštikio “Įvykiai ir 
žmonės”, atsiminimų III tomas. 
Didelio formato, kietais virše
liais. Kaina 15 dol.

— Fausto Kiršos “Patikima*” 
jau išėjo iš spaudos. Knyga di
delio formato, 318 psl. Išleido 
Lietuvių Enciklopedijos leidyk
la Bostone. Gaunama ir Darbi
ninko administracijoj. Kaina 6 
dol.

Užburtos kanklės. V. Frankie- 
nės pasakojimai vaikam apie s< 
novę. Kairia 3 dol. Kietais vir
šeliais — 4 dol.

o ežero sekliai. N. Janku- 
akojimaį.-— novelės vai

kam. Kaina 4 dol.
Stovi pasakų šalis. Tai nauja, 

tik ką iš spaudos išėjus, vaikam 
skirta krjyga, parašyta P. Kalvai
ti e nės. Raudonoji kepuraitė, Ka* 
ralaitė ir septyni nykštukai, Pa
parčio žiedas, Grybų karas, CJo- 
lių karalystė ir .kitos pasakos pa
trauks jaunųjų dėmesį. Išlei
do lietuvių skaučių seserija. 
Kaina 2.50 dol. Gaunama ir 
Darbininko administracijoj.

Pasaulio Lietuvių Gydytojų 
Sąjungos išleistas 3 spalvų 
ženklelis Lietuvos okupaci
jai priminti. Ženkleliai lipi
nami ant vokų. 100 ženklelių 
už 1 d oi. Platintojam nuolai
da. Kreiptis: Darbininkas 
910 Willoughby Ave.. 
Brooklyn. X Y., 112SL

)
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BOSTON, MASS.
Karo Muziejaus trimitai 
kariuomenės minėjime

Minint Lietuvos kariuomenę, 
iškilmingas mišias aukojo kun.

J. Venckus, S.J. Organizacijos 
dalyvavo su vėliavomis. Pamal
dų metu gražiai giedojo parapi
jos choras, vadovaujamas muz. 
Jeronimo Kačinsko. Pabaigoj 
buvo sugiedoti JAV ir Lietuvos 
himnai.

Rasa Sodaitytė ir JAV aviacijos Itn.* Arūnas Šultė šią 
vasarą susituokė Viešpaties Atsimainymo bažnyčioje Mas- 
pethe. Jaunieji apsigyveno Columbus, Ohio. Nuotr. G.Peniko.

Vėliau minėjimo programa 
buvo tęsiama Lietuvių Piliečių 
S-jos salėj.

Pasigirdo Karo Muziejaus 
trimitų garsai. Jiem nutilus, pa
gal susidariusią tradiciją, 317 
Stepono Dariaus posto komen
dantas vadovavo organizacijų 
vėliavų įnešimui. Sugiedojus 
JAV ir Lietuvos himnus, kun. A. 
Janiūnas sukalbėjo invokaciją. 
Vytautas ir Nijolė Ivanauskai 
padėjo vainiką prie žuvusiem 
dėl laisvės paminklo. Vytautas 
dar pasakė trumpą eilėraštį. 
Bostono ramovėnų pirminin
kas savo žodyje priminė, kad 
yra labai svarbu prisiminti žu
vusiuosius dėl laisvės, ir pakvie-

Vladas Židžiūnas kalba Lietuvos kariuomenės šventėje
Bostone.

t

Antaninai Valaitienei

mirus, sūnūs Jurgį, Joną, dukrą Aldoną-Mariją 
• Markelienę ir artimuosius giliai užjaučia ,

O. Vaitiekaitienė 
ir Bernier šeima

Antaninai Valaitienei

Gražina ir Aleksas Dauniai

mirus, gilią užuojautą reiškiame sūnums Jurgiui ir Jo
riui, dukrai Aldonai-Marytei ir jų šeimoms.

Antaninai Valaitienei

mirus, jos vyrą Joną, dukterį Aldoną Merkelienę, sūnus 
dr. Joną ir inž. Jurgį su artimaisiais nuoširdžiai užjaučia

■ Rima ir Kęstutis Čerkeliūnai

i

*

tė publiką juos pagerbti minu
tės susikaupimu. Minėjiman at
silankę kariai savanoriai buvo 
paprašyti pasirodyti. Jie buvo 
palydėti ilgu rankų plojimu.

Fo to buvo pristatytas prele
gentas, svečias iš Worcesterio, 
kpt. Vladas Židžiūnas. Jo kalba 
buvo gerai paruošta.

Didelis dėkingumas priklau
so J. Stašaičiui, išrūpinusiam 
nuotraukom rodyti aparatą. 
Nuotraukos daugiausia lietė 
karo mokyklos XV laidą ir IV 
karaliaus Mindaugo pulką. Ten
ka pasakyti, kad nuotraukos 
buvo išsaugotos sunkiu būdu.

Meninėje dalyje, kuriai vado
vavo Jonas Vizbaras, dalyvavo 
solistė Daiva Mongirdaitė ir 
Bostono vyrų sekstetas. Akoni- 
ponavo Julius Gaidelis. Dainos 
žmonėm patiko. Kai kurias teko 
net kartoti.

Meninei daliai pasibaigus, 
prasidėjo vaišės ir šokiai. Šo
kiam grojo 5 asmenų orkestras, 
vadovaujant Viktorui Thomas iš 
Cambridge, Mass.

Nuoširdi padėka priklauso 
Petrui Viščiniui, Laisvės Varpo 
vedėjui. Per jo aparatūrą klubo 
auditorijoj nuaidėjo Karo Mu

ziejaus trimitų aidai. Taip pat 
nuoširdžiai dėkojama ramovėnų 
žmonom už paruoštus valgius ir 
rūpestį, ypač tom moterim, ku
rios turėjo sunkiai dirbti virtu
vėj: A. Ausiejienei, B. Meižie- 
nei, N. Lendraitienei ir V. Tu- 
mienei. Nuoširdus ačiū ir salės 
šeimininkui P. Ausiejui.

Atskira padėka priklauso 
kompozitoriui Juliui Gaideliui, 
solistei D. Mongirdaitei ir Bos
tono vyru sekstetui.

A.T.

BAYONNE, N.J.
NAUJA KLEBONIJA

Bayonnės lietuvių Šv. My
kolo parapija statosi naują kle
boniją. Planai visi parengti, dar
bai prasidės kovo ar balandžio 
mėnesį ir bus baigti ateinančių 
metų gruodžio mėnesį.

Tai bus dviejų aukštų pasta
tas. Pirmame aukšte bus rašti
nės ir kambariai bendram nau
dojimui. Gyvenamieji kamba
riai bus antrame aukšte. Klebo-

nija bus sujungta su sale.
Dabartinė klebonija yra ma

žas namas, įspraustas tarp para
pijos salės ir bažnyčios, kuri 
yra jau šimto metų senumo ir 
kuri anksčiau priklausė episko
patų misijai.

Čia buvo įkurta lietuvių para
pija. Bažnyčią lankė ir apylin
kės žmonės, ypatingai trečiadie
nių novenų metu.

Klebonijos perstatymas pra
dėtas ryšium su miesto atnauji
nimo ir perstatymo projektais. 
Šiame projekte yra numatyta 
pastatyti 85 įvairaus tipo pasta
tus, kuriuose apsigyvens apie 
300 šeimų.

Šiuo metu Šv. Mykolo parapi
jai vadovauja kun. Albertas Ma
tulis. Šią žinią apie statybą 
pranešė arkivyskupijos laik
raštis — The Advocate lapkri
čio 30 dienos laidoje.

— “Lietuvos Universitetas". 
Pi. Cepėjo redaguotas veika 
las, gali būti labai vertinga do
vana draugam ir pažįstamiem 
Kalėdų proga. Gaunama už 20 
dol. adresu: Liet. Prof. Dr-ja, 

-> S. Dirmantas, 6616 So. 
ri islitenaw, Chicago, Ill. 60629.

Padėka
..

A.A. ELENOS ZOFIJOS

JURGĖLIENĖS 
o % -

NETEKUS

ŠACHMATAI

Mūsų mylima gyvenimo draugė — žmona, motina 
ir močiutė — mirė š. m. rugsėjo 23 ir palaidota 27. Prieš 
tai velionė per tris vasaros mėnesius pergyveno kelis 

i širdies priepuolius, dvi sunkias operacijas ir labai 
daug iškentėjo ligoninėje, kurioje nebuvo jokių vė
sintuvų.

■ DeT velionės mirties mums užuojautą pareiškė
gen. konsulas A. Simutis, gen. S. Pundzevičius, dr. V. 
Ingelevičius, VI. Jurgelevičius, H. ir K. Miklai, B. No- 
vickienė, L. Šimutis, J. Šlepetys, V. Šventoraitis, N.

Į Tautvilas, P. Vainauskas, J. Valaitis, L. Virbickas su 
šeimomis, Lietuvos Kariuomenės Kūrėjų Savanorių S- 
gos N.Y. skyrius, Lietuvių Skautų S-ga, N. Y. Ne
ringos ir Tauro tuntai, Akademinis Skautų Sąjūdis, eilė 
skautininkų-krų.

Dėl nesveikatos velionė neturėjo gyvybės apdrau- 
dos. Įvairioms išlaidoms apmokėti ar gėlių vietoje su 
užuojauta aukų atsiuntė:

1) J. Asminas, inž. K. Krulikas, J. Pakalka, V. Piiž- 
gintas, gen. S. Raštikis; skautininkai-ės M. Bamiškaitė. 
I. Jonaitienė, K. Jonaitis, B. Juodelis, C. Kiliulis, E. 
Korzonas, Br. Kviklys, P. Labanauskas, L. Matonienė, 
K. Palčiauskas, S. Rudys, A. Samušis, A. Saulaitis, J. 
Špakevičius, V. Vijeikis, O. ir P. Zailskai;

2) Bostono Baltijos ir Žalgirio tuntai; Chicagos 
skaučių Aušros Vartų ir Nerijos tuntai ir skautų Litua
nikos tuntas; Detroito skautų Baltijos tuntas (dusyk); 
Clevelando, Chicagos ir Hartfordo skautininkų-kių ra
movės; Skautų Brolijos vadija; Skaučhj Seserijos socia
linis skyrius ir Atlanto rajonas (dusyk); Hamiltono skau
čių Širvintos tuntas; Toronto jūros skaučių laivas, skau
čių Šatrijos tuntas, jūros skautų budžių H. Montės laivas 
ir skautų Rambyno tuntas; Australijos LSS rajono va
dija, Geelongo Šatrijos tuntas ir Melboumo skauti- 
ninkų-kių ramovė; studentų skautų korp! Vyties centro 
valdyba ir Chicagos skyrius.

Didelės moralinės pagalbos mums suteikė ir skau
tuos paramą organizavo Br. Kviklys, Australijos LSS 
rajono dvasios vadovas kun. Pr. Dauknys, vyt. skauti
ninko pavaduotojas C. Kiliulis, vyr. skautininkė L. Mi- 
lukienė ir LSS pirmininkas A. Saulaitis, atvykęs ir į 
laidotuves. Atsisveikinimą su velione pravedė A. Samu
šis. Rožinį kalbėjo, mišias aukojo ir į kapines lydėjo 
LSB vyr. dvasios vadovas kun. J. Pakalniškis.

Daugelis mūsų bičiulių dalyvavo šermenyse, pa
maldose, lydėjo į kapines, užprašė atskiras ar amži
nas mišias už velionę. Gėlių vietoje aukas N. Y. Kul
tūros Židiniui pasiuntė S. Kriaunaitienė, A. ir K. Jony
nai ir Liet. B-nės Great Necko apylinkė, prie kurios 
velionė priklausė.

Reiškiame visiems širdingą padėką.
Petras Jurgėla ir sūnūs su Šeimomis

Veda Kazys Merkis

— San Antonio, Tex., tarptau
tinį turnyrą laimėjo trys did
meistriai, pasidalinę pirmą vie
tą, būtent Anatolij Karpov, Tig
ran Petrosian (abu Sov. S.) ir 
vengras Lajos Portisch, visi su
rinkę po 10 1 /2 tš. iš 15 galimų. 
Sekė jugoslavas Gligorič 10 tš., 
estas Paul Keres 914, čekas Hort 
ir kanadietis Suttles po 9, brazi
las Mecking ir danas Larsen po 
8^4, amerikietis Donald Byrne 
7, Larry Evans (JAV) ir austra
las Walter Browne po 6Vk. J. 
Kaplan (Puerto Rico) 5, meksi
kietis Campos-Lopez ir ameri
kietis A. Saidy po 3 1 /2, o K. 
Smith (JAV) užbaigė .lentelę, 
pelnęs 2 tš.

Skaudžiausią smūgį šiame 
turnyre patyrė estas Keres, kai. 
jį įveikė vengras Portisch, atim
damas iš Kereso turnyro pirma
vimą ir perleisdamas Kaprovui.

Karpov, Petrosian ir Portisch 
pasidalino pirmą vietą ir $7000 
prizą, gaudami po $2333.33 
kiekvienas, Gligorič gavo $700 
Keres $600, Hort ir Suttles po 
$450, o kiti mažiau.

— Ludek Pachman, Čekoslo
vakijos didmeistris, kuris draug 
su kitais to krašto intelektualais 
protestavo prieš Sovietų invaziją 
1968 ir buvo kalintas, gavo iš 
valdžios leidimą peržengti sie
ną. Dabar jis Muenchene, iš kur 
žada vykti į Amsterdamą ir dar
buotis su dr. Euwe, Tarptauti
nės šachmatų federacijos pirmi
ninku.

Prof. Z. Ivinskio ir prof. A. 
Salio minėjimą gruodžio 10 su
rengė ateitininkai, Kat. Akade
mijos Židinys, Liet. Enciklope- • 
dijos leidėjas, Lietuvių Bend
ruomenės Bostono apylinkė 
ir buvę profesorių studentai. 
Minėjimą rengėjų vardu pra
dėjo ateitininkų sendraugių pir
mininkė Ona Gimiuvienė, 
maldą sukalinėjo prel. Vytautas 
Balčiūnas. Apie istoriką prof. 
Zenoną Ivinskį kalinėjo taip pat 
istorikas prof. Simas Sužiedėlis, 
apibūdindamas jo veiklą, 
mokslinius darbus. Po paskaitos 
jaunas pianistas Saulius Cibas 
paskambino Chopino noktumą. 
Apie kalbininką prof. Antaną 
Salį kalbėjo taip pat kalbinin
kas prof. Alfredas Sennas, iš 
Philadelphijos universiteto. 
Kalbėjo labai gražia lietuvių 
kalba. Jis nupasakojo prof. Sa
lio gyvenimą ir mokslinę veik
lą. Po jo paskaitos tas pats pia
nistas Saulius Cibas paskambi
no Brahmso rapsodiją. Minė
jimo metu toje pačioje salėje 
buvo suorganizuota abiejų pro
fesorių parašyti! raštų ir knygų 
paroda. Po oficialiosios dalies ir 
apžiūrėjus parodą, visi rengėju 
dar buvo pavaišinti kavute ir 
pyragaičiais.

Naujųjų Metų sutikimai ren
giami Tautinės Sąjungos savo 
namuose ir Lietuvių Piliečių 
draugijos savo namuose So. 
Bostone.

_ - ‘ < • J j! f. ! / •
— Pillsbury atminimo turnyrą 

Bostone laimėjo meistrą* Wein
stein ir Peters, surinkę po 4^4 
tš., trečiu baigė Don Harrington. 
4 tš. Rezervinėj grupėje Algis 
Leonavičius su 4-1 pasidalijo 
antrą vietą, vos pustaškiu atsili
kęs nuo laimėtojo I. Elbridge. 
Moksleivių grupėje Tomas Gir-< 
nius pelnė 214 tš.

— Bostono tarpklubinėse ■■ 
gruodžio 15 M.I.T. antroji su
dorojo mūsiškius 5-0. Skaudus 
pralaimėjimas. Kitos rungtynės, 
bus sausio 5, prieš Harvardo 
klubą.

— Juozas Chrolavičius, Ha
milton, Ont., sėkmingai pasiro
dė Toronto šachmatų kongrese, 
laimėdamas pirmąją vietą “Pre
mier” sekcijoje, surinkęs 4-2 
tš., Dzera ir M. Zagar po 3 ų /2 
tš.. Chrolavičius yra Kanados 
ekspertų klasės lošėjas (2046).

— Vak. Vokietijos rinktinė 
įveikė Angliją 11 1 /2—8 1 /2, 
pagerindama 1971 atsiekimą 
10 1/2 — 9 1/2. Vokietis 
Huebner laimėjo abi apitijas 
prieš dr. Penrose; Hecht — 
Keene 1 1 /2—I /2; S. Dueball 
— Hartston 1—1.

—FIDE naujajam sąraše 
aukščiausiai vertina pasaulio 
čempioną Robert Fischer 2785 
tš., seka B. Spasky (Sov.) 2645, 
vengras Portisch ir Sovietų 
Korčnoj po 2640.

Mūsų šachmatininkams lin
kime

SĖKMINGŲ 1973 METŲ!



1972 m. gruodžio 29, nr. 54

DARBININKAS ANGELŲ KARALIENĖS PARAPIJOS 
ŽINIOS

■k ■ JLj Vienuolynas ......... .... GL 5-7068
O |AI EZ Spaustuvė ........... ....... GL 2-6916

■Redakcija ........... ....... GL 5-7281
* i C J i^kdministracija ........  GL 2-2923
‘ , Kultūros Židinys ...... 827-9865

už- 
pa-

pa-

Darbininko redakcija nuo- 
Šjrdžiai dėkoja visiem, sveiki- 
nusiem ją Kalėdų švenčių ir

Prezidentas Nixonas su žmo
na Kalėdų švenčių proga atsiun
tė sveikinimus Balfui. Sveikini-

tinę ir buvo adresuoti kun. V. 
Martinkui, Balfo pirmininkui.

Kun. J. Petrošius, Paryžiaus

b’IS

Parapijos kunigai — Antanas 
Petrauskas ir Vytautas Pikturna 
advento metu aplankė visus pa- 
rapiečius. Kalėdojimas 
baigtas. Ta proga sutikrinti 
rapiečių adresai.

Šiais metais kelios šeimos
liko Brooklyną: Liudvikas ii 
Ona šemetai, Jonas ir Ona Su- 
der, Pranas ir Teresė Stupo
rai, Liucija Tiškus išvažiavo gy
venti į Floridą. Rožė Kasper ir 
duktė išsikėlė į Califomiją. 
Anatolijus ir Virginija Butai ap
sigyveno Seattle, Washingtono 
valstybėje.

1972 metais palaidoti 32 pa- 
rapiečiai.

Prieš Kalėdas, paskutinę ad
vento savaitę, kun. V. Pikturna 
aplankė visus parapijos ligonius 
ir devyniolikai asmenų, ku
riem sunku išeiti iš namų bei 
pasiekti bažnyčią, nuvežė ko
muniją.

Per Kalėdas bažnyčioj šiemet 
buvo gana daug parapiečių.

muz. Al- 
džiuginobino Prižginto, visus 

gražiu giedojimu.
Naujuose Metuose

bažnyčioj pamaldos bus ta pa-
parapijos

sekmadienį: 8, 9, 11 ir 12:15.Batuno lietuvių sekcijos susi
rinkimas bus gruodžio 29, penk
tadienį, 8 v .v. demokratų klulx> 
patalpose, II aukšte, 1553 Gates 
Ave., kampas Wyckoff Ave., 
Brooklyne. Susirinkime
svarstoma Batuno akcija Euro
pos saugumo konfemcijos reika
lu. Susirinkimas viešas. Vi
suomenė kviečiama dalyvauti.

Zigmas Raulinaitis, Kario žur
nalo redaktorius, kalbės K. Ali
šausko knygos pristatyme, ku
ris bus sausio 7, sekmadienį. 
4 v. popiet Kultūros Židinyje. 
Knyga yra apie Lietuvos nepri
klausomybės kovas, I tomas.

išbus apie mėnesį laiko. Atvy
kęs buvo sustojęs pranciškonų

Kun. V. Damijonaitis ir kun. 
J. Dėdinas, abu iš Vokietijos, 
praeitą savaitę gruodžio 19 at
vyko į New Yorką. Buvo susto-

Iš čia išvyko į Toronto. Iš To
ronto vyksta į Dainavą, į atei
tininkų žiemos stovyklą. Į Vo-

Antanas ir Aleksandra Masio- 
niai linki linksmų Kalėdų ir lai
mingų Naujų Metų visiem pran
ciškonam, draugam ir pažįsta

kryžiaus kavalieriai ir savano
riai. Bus ir literatūrinė dalis. 
Skaitys Bronius Balčiūnas ir 
savo . kūrybą Jonas Rūtenis. 
Knygos pristatymą rengia Kario

Kun. Br. Liubinas lanko savo 
gimines ir artimuosius Cleve
land©, Detroite, Chicagoje. Į 
New Yorką atvyko gruodžio 27.

Stasys Jakštas, ilgą laiką dir- 
‘s New Yorko centriniame 
ište. nuo gruodžio 29 išeina į

30.
Darbininko redakcijos me

tinė šventė atkeliama iš vasario

Apreiškimo parapijos choras 
ir specialus parapijos komitetas

se parapijos salėse. Pradžia 9

Kultu ros Židinyje N. Metų 
sutikimą rengia statybos komi-

tadienio popiečių bendradar
biais. Pradžia 9 v.

Kun. Domininko Valenti 
primicijos bus šį sekmadienį, 
gruodžio 31 Apreiškimo parapi-

sario 10 bus Kultūros Židinio 
statybos vajaus vakarienė.

Henriko Kačinsko, dramos 
aktoriaus, 70 mėtų sukakties mi
nėjimas rengiamas sausio 20, 
šeštadienį, Kultūros Židiny. 
Apie jo dailųjį skaitymą bei 
deklamavimą kalbės prof. J. 
Brazaitis, ’pirmasis paskatinęs 
H. Kačinską deklamuoti. Apie 
sukaktuvininko teatrinę veiklą 
kalbės dramos aktorius Jurgis 
Blekaitis iš Washington©. Gi 
pats sukaktuvininkas paskaitys 
ištraukų iš lietuvių literat'ū-

skiria Kultūros Židinio statybai 
30 dol., o Darbininkui 5 dol.

Aldona ir Kęstutis Jonynai 
sveikina per Darbininką savo 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga. 
Kartu skiria 20 dol. Kultūros Ži
dinio statybai ir 5 dol. Darbi
ninkui.

Kazys ir Elena Vainiai sveiki
na savo bičiulius su šventėm ir 
ta proga Kultūros Židiniui auko
ja 20 dol.

Uknevičiai iš Woodhaveno su 
šventėmis sveikina savo bičiu
lius, pažįstamus ir ta proga Dar
bininkui skiria 10 dol.

M. Ulėnienė iš Californijos 
savo bičiuliam linki maloniai

NEWARKO L. VYČIŲ 
VEIKLA

Spalio 14 parapijos salėje vy
čiai surengė šokius ir pietus 
Maldą sukalbėjo vietos klelxi- 
nas prel. J. Schamus. Taip pat 
dalyvavo kun. -P. Totoraitis, 

-kunigas J. B a r k u s, O S B, 
buvę kuopos pirmininkai: 
Peter Podgalsky, Charles Stro- 
lis. Vyriausia šio vakaro rengėja 
buvo Rose Žukauskas.

Spalio 17 toje pačioje para-

iniciatyva parodytas filmas apie 
Lietuvių koplyčios Romoje 
šventinimą. Tuo metu parapijo
je lankėsi vysk. V. Brizgys. Jis

Spalio 24 parapijos salėj bu
vo mėnesinis kuopos susirinki-

Totoraitis. Loreta Stukas padarė 
pranešimą apie vidurio Atlanto 
apskrities susirinkimą, kuris 
buvo rugsėjo 24 Brooklyne.

Kultūros Klubas.
tos parapijos ribų, visą laiką tar- 
nav> parapijos bažnyčiai, labai 
<rerai kalba lietuviškai. Į kuni-

Lietuviai vyksta į Hawajus.

gruodžio 8 Vokietijoje. Šiaip ji> 
mokosi Romoje. Po primicijų

Darbininko skaitytojai, pri- 
.isdami savo prenumerai • .

rių ir šiaip spaudai paremti: 
po 12 dol.: L. Drangauskas, 
Woodhaven, N. Y.. K. Zvinis, 
Brooklyn, N. Y.; po 10 dol.: 
Lazauskai. Baltimore, Md . J 
Karalius. Chicago,- Ill., dr. I 
Jankauskas, Mountainside, N. 
J., A. Ambrozaitienė, Somervil
le, Mass., Andrišiūnai, Hot

kursantai dalyvaus Tarpt. Eu
charistiniame kongrese ir tu
rės progą aplankyti artimuosius 
Australijoj. Ekskursija išvyksta 
1973 vasario 12 ir grįžta kovo 5. 
Kaina labai sumažinta, bent vie
nu trečdaliu pigesnė už kitas 
ekskursijas. Gera proga Ameri
kos ir Kanados lietuviam daly
vauti. Nedelsiant teiraukitės ir

ter Rask-Raščiauskas, American 
Travel Service Bureau, 9727 
So. Western Ave., Chicago, Ill. 
60643. Tel. (312) 238-9787.

gai sutikti Naujuosius 1973 Me
tus. Vietoj šventinių atvirukų 
siuntinėjimo skiria 10 dol. Dar
bininkui.

Rasa ir Henrikas Miklai su 
šeima sveikina visus draugus,

Kalėdų ir Naujų Metų proga. 
Kartu siunčia 25 dol. auką Kul
tūros Židinio statybai.

Gražina ir Aleksandras Dau
niai vietoj šventinių atvirukų 
siuntimo aukoja Balfui 50 dol. ir 
per Darbininką sveikina savo 
draugus ir pažįstamus Kalėdų 
švenčių ir Naujų Metų proga. 
Darbininkui skiria 10 dol. auką.

Susirinkime išrinkta nauja 
valdyba: pirm. Kazys Šipaila, 
vicepirm. Rose Žukauskas, ižd. 
Eva Sharon, sekretorės Ann Ab
romaitis ir Mary Stonis. Nariai 
-— Albinas Žukauskas ir Wesley 
Zuostautas. Korespondentai — 
Helen Kay ir Frank Vaškas.

Susirinkimas baigtas malda ir 
Lietuvos vyčių himnu.

Vincas ir Ona Skupeikos su 
šeima, sveikindami iš Holly
wood, Floridos, Darbininko šta 
bą, prisiuntė ir 10 dol. auką 
laikraščiui paremti.

ĮDOMI kultūros klubo
POPIETE traukų, kurios vaizdavo daili-

geport, Conn.; po 8 dol.: E. 
Uselytė. Brooklyn, N. Y., Re- 
ventai, Leonia, N.J.;- po 7 dol.: 
M. Petrauskienė ir L. Leve iš 
Hartford, Conn.. M. Leml>ertie- 
nė. S. Monica, Calif., A. Zno- 
tas. Kearny, N. J.. A. Trainienė. 
Richmond Hill. N.Y., E. Noa-

Fiorenzo ir Nijolė Paronetto- 
Bražėnas su šeima sveikina sa
vo draugus ir pažįstamus su Šv. 
Kalėdom ir Naujais Metais per 
Darbininką. Ta proga skiria 25 
dol. Kultūros Židinio statybai 
ir 5 dol. Darbininkui paremti.

Vaižganto kultūros klubo po
pietė buvo gruodžio 17, sekma
dienį, Kultūros Židinyje. Die
na buvo šalta ir vėjuota, tai dau
gelį sulaikė namuose. Atsilankė 
per 30 į popietę, kuri turėjo 
įdomią ir kultūringą programą.

-o-
Kairioji pusė buvo papuošta, 

pritaikyta programai. Čia buvo 
pakabinti du dail. Povilo Puzi-

Popietę pradėjo klubo pirmi
ninkas Paulius Jurkus, pristaty
damas dail. Juozą Bagdoną.

Puziną pagerbiant
Pirmoji programos dalis ir 

buvo skirta pagerbti dail. Povi
lui Puzinui, kuris gyveno New 
Yorke ir čia prieš penkerius 
metus mirė. Dail. J. Bagdonas

me ratą ir už spaudai remti skir
tą auką dėkoja Darbininko ad-

Kas nori pirkti laikrodėliu 
papigintomis kainomis, prašom 
kreiptis į patyrusį laikrodininką 
Stasį Citvarą. Taip pat jis laik
rodžius taiso. Kreiptis darbo 
dienomis vakarais, šeštadienį ir

fonas 847-7634.

Elzė Barčiauskienė, kitą Pau
lius Gaubys (abu iš Woodhave- 
no). Ant pedestalo buvo pa
statyta ir dail. P. Puzino foto
grafija, papuošta auksine laurų 
šakele. Gilumoje ant draperijų 
buvo lietuviški kalėdiniai orna
mentai. Kalbėtojų pultas buvo 
papuoštas lietuvišku kilimėliu, 
trispalviais kaspinais. Sienoje 
buvo iškabinta ir keliolika nuo-

pirmosios parodos (1933) Kau
ne. Papasakojo savo prisimini
mų, ilgiau sustojo prie jo ta
pybos charakterio ir panagrinė- 
jo, kuo skyrėsi Kauno ir Rygos 
mokyklos.

Jo kalba buvo rūpestingai pa
ruošta ir visų su dėmesiu iš
klausyta. Jam padėkojo klubo 
vicepirmininkas Jonas Rūtenis 
ir pristatė prelegentą muziką 
Vytautą Strolią.

NEW YORKO IR NEW JERSEY LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS VAJUS 
KULTŪROS ŽIDINIO STATYBAI PAREMTI
prasidėjo 1972 gruodžio 10 d. ir baigsis 1973 vasario 10 d. didžiuliu puošniu

Armėnų Kultūros Židinyje, Second Avė. ir 34 St. Manhattan, N.Y. 
dalyvaujant filmų ir televizijos aktorei

RUTA! LEE — KILMONYTEI

Kiekvienas, paaukojęs šio vajaus metu Kultūros Židinio statybai paremti 50 dol. ar 
daugiau, kviečiamas j balių. Įėjimas nemokamas. Aukas priima visos New Yorko Ir New

Lietuviškoji diskografija
Prelegentas apkrovė stalą 

plokštelių kalnais, pasistatė visą 
aparatūrą ir tada supažindino, 
kas yra toji diskografija — tai 
plokštelių aprašymas, jų katalo
gavimas.

Jis renka plokšteles, kurios 
yra susiję kokiu nors būdu su 
Lietuva. Senųjų plokštelių daug 
neturi; jo tikslas surinkti kiek 
galima daugiau nuo 1940, nes 
nuo to laiko Lietuva nebeteko 
nepriklausomybės, ir plokštelių 
gamyba iš pagrindų pasikeitė.

Prelegentas pademonstravo 
eilę įdomių ir negirdėtų garsi
nių įrašų. Pavyzdžiui, Izraelyje 
veikia Vilniaus vardo choras

singai gieda apie Vilniaus mies-

niausios turimos plokštelės —

Ada ir Jonas Poderiai nepriklausomos Lietuvos laikais Kaune

Kultūros Židinio statytojai

ADOS IR JONO PODERIŲ AUKA
Nauji tūkstantininkai įsijun

gia į Kultūros Židinio statytojų

Poderiai.
Pirma jie buvo davę 200,dol.

Ada (Adelė) Poderienė-Vai- 
delytė yra gimusi čia, Brookiy- 
ne, krikštyta Angelų Karalienės

prasidėjus, pridės iki tūkstan
čio. Štai ir atvežė jie tuos 800 
dol., kad būtų pilnas tūkstantis. 
Atvežė ir geriausius linkėjimus 
— komitetui kuo greičiau su
rinkti reikiamus pinigus ir kuo 
greičiau pastatyti Kultūros Židi
nį.

Abu jie

bažnyčią. Iš Zapyškio ir Kaunas 
netoli. Ten ji ilgokai gyveno.

Richmond

lietuviškuose susirinkimuose, 
šventėse. Ir abu visu nuošir
dumu aukoja, remia lietuviš
kuosius reikalus.

Aleksandro Kačanausko įdaina- 
vimas iš 1907; keletą ištraukų 
paderribnstravo iš vėlesnių lai
kų, iš nepriklausomos Lietuvos 
gyvenifno, pirmieji šlageriai, į-

lumbijos įrašymai Kaune (Karo 
mokyklos choras).

Įdomiai pristatė ir lietuvių 
muzikinę veiklą užsienyje, kur 
kokie lietuviai reiškiasi — dai
nuoja, groja, vadovauja.

kas melodijas skolino svetimi 
kompozitoriai ir jas savaip per
kūrė. Vieni pažymėjo, kad tai 
lietuviškas motyvas. Bet buvo ir 
tokių, kurie nepažymėjo.

Jis buvo atsigabenęs šimtus 
plokštelių ir parodė bent jų vir
šelius, retenybes. Pavyzdžiui, 
jis turi visą didžiulį albumą 
Adomo Mickevičiaus “Pono Ta
do”. Kadangi poema yra apie

vo rinkinį. Puikus rinkinys iš 
senosios Lietuvos Lenkijos 
valstybės karalių gyvenimo. 
Buvo pagrota giesmė Barborai 
Radvilaitei mirus.

V. Strolia atlieka tikrai di
delį kultūrinį darbą, rinkdamas 
plokšteles ir jas rūpestingai su
rašydamas. Jis net padarė 
pi uteri u korteles savo

kom- 
rinki-

Klubo auka Židiniui
Padėkota prelegentui, 

džiaugta jo privačia iniciatyva ir 
gražiu kultūriniu darbu. Pirmi-

pasi-

šia Kultūros Židinio statyba. 
Klubas dabar gali veikti tik to
dėl, kad yra jau lietuviški na
mai. Šiuose namuose pradėjęs 
savo veiklą, klubas, iš savo turi
mų pinigų paskyrė 100 dol. au
ką Židinio statybai. (Anksčiau 
klubas Židiniui yra davęs 50 
dol.).

Programa užsitęsė 1 vai. 35 
minutes. Visi buvo pakviesti ka
vos ir šventiškų pyragaičių. Bi
rutės Radzivanienės rūpes
čiu buvo viskas paruošta ir pa
puošta. Buvo didelis šventiškas 
tortas *— su įrašu — Linksmų 
šventų Kalėdų. Pobūvio tauri-

turėjo progos dar pasisvečiuoti 
gerą valandą.

Kitas klubo susirinkimas bus 
sausio 20.

pasitraukė į Vakarus. Atvykusi į 
Ameriką, įsijungė į Angelų Ka
ralienės parapiją, gieda jos cho
re ir padeda pravesti bingo 
žaidimus. Pažymėtina, kad toji 
parapija iš sutelktų žaidimo 
pinigų Kultūros Židinio statybai 
skiria 25,000 dol.

Tarnavo Ada Kauno ir Vil
niaus miesto savivaldybėse.

Ada yra veikli šaulė. Į Šau
lių Sąjungą įstojo jau 1925 ir vi
są laiką uoliai Sąjungoje reiškė
si, buvo Vilniaus miesto savi
valdybės šaulių moteni būrio 
vadė. New Yorke įkūrus šauliu 
kuopą, ji tuoj įsijungė į ją ir 
dabar yra jos valdyboje.

Jos brolis Jonas Vaidelys yra 
žurnalistas ir gyvena Chicagoje, 
aktyviai veikdamas įvairiose or
ganizacijose.

kio, Kaune tarnavo karo avia
cijoje. Persikėlęs į Vilnių, dirbo 
Vilniaus miesto komendan-

miesto brandrnajoro padėjėjas 
majoro laipsny.

padėdamas, paremdamas. Pri
klauso Liet. Bendruomenei. Kai 
buvo atgaivinti šauliai, tuoj į-

naujos vėliavos įsigijimo. Jis tai 
vėliavai įtaiso kotą su visais

Ada ir Jonas Poderiai yra vie
ni iš tų statytojų, kurie pradžio
je davė ir pažadėjo. Dabar jie iš
tesėjo savo žodį ir atnešė visą 
pažadą. Laukiame ir daugiau — 
visų, kurie yra pasižadėję duoti, 
kai statyba bus prasidėjus. Sta
tyba jau pradėta! Laukiame jų 
visų su pažadais. Laukiame ir 
naujų aukotojų!

PADĖKA
Mano mylimai Žmonai ir

Uršulei Narusevičienei 
mirus, nuoširdžiai dėkojame vi
siems, kurie išreiškė užuojautą 
skausmo valandoje, už gėles, 
už užprašytas Sv. Mišias, už au
kas Kultūros Židiniui, Laisvės 
Žiburiui už išreikštą užuojautą 
per radiją, Apreiškimo parapijos 
kunigams už atlaikytas Šv. Mi
šias. Taip pat esame dėkingi 
visiems, kurie palydėjo mūsų 
brangiausią į amžiną poilsio

Ypatinga padėka Marytei Pa


