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Iš prezidento pokalbio su reporteriais

Žydai - arabai atnaujino pasitarimus taikai surasti
Jungi. Tautos. — Vakar čia 

atnaujinti Izraelio, Egipto ir 
Jordano pasitarimai taikos sie
kiant. Tikrieji pasitarimų da
lyviai vienas su kitu nesikalbės, 
tik kiekvienas atskirai susitiki
nės su JT Saugumo Tarybos 
paskirtu tarpininku dr. Jarrin- 
gu. Šio pastarojo uždavinys ne
siriboja tik šalių pareiškimų 
rankiojimu ir jų perdavinėji
mu, bet jis ne tik gali, bet ir 
privalo daryti savo pasiūlymus 
ir planuoti pasitarimų turinį ir 
tvarką, žodžiu, jo pareiga yra 
suorganizuoti taiką, jeigu jis 
pajėgs išgauti susiginčijusių ša
lių sutikimą.

Pasitarimai vyksta JT būsti
nėje New Yorke, kur yra vi
sos greitojo susisiekimo elekt
roninės priemonės, jeigu jų pri
reiktų deryboms paskubinti. 
Asmenys irgi tie patys, kurie 
atstovavo savo kraštam pirma
jame tokiame bandyme pereitą 
rudenį. Tada greit viskas pabi
ro, kai buvo susekta, kad Egip
tas pristatė raketų paliaubų 

M. Koperniko jubiliejui artėjant

čia yra biustas Mikalo
jaus Koperniko (Nicolaus Co
pernicus), kurį Lenkijos vyriau-
sybė ką tik padovanojo JT. 
ryšium su besiartinančia pen
kių šimtų metų sukaktimi’ nuo 
Koperniko gimimo.

Jis gimęs 1473 vasario 19 
Toninėje (prūsiškose Lenkijos 
žemėse), mirė 1543 Frauenbur- 
ge. Kunigystės šventimų netu
rėjo, bet 1497 buvo paskirtas
Frauenburgo katedros kanau
ninku Jo tėvas buvo gimęs
Krokuvoje, atvykęs Torunėn 
vertėsi urmo prekyba. Kopemi-

Dr. Jarringui vadovaujant, tariamasi J. Tauty būstinėje
zonoje jau po paliaubų įsigalio
jimo. Izraelis reikalavo raketas 
atitraukti, Maskvos remiamas 
Egiptas neprisipažino paliaubų 
sąlygas sulaužęs, todėl pasitari
mai nutrūko.
Pasirengė Maskvoje

Prieš pasitarimų atnaujini - 
mą Egipto delegacija vėl ilgai 
tarėsi Maskvoje. Jai vadovavo 
viceprez- Sabry, gal vienintelis 
svarbesnis Maskvos draugas 
Kaire, prie Nasserio prie tos rū 
sies darbų niekad neprileistas-

Po Maskvos pasitarimų buvo 
skelbiama, kad Egiptas gaus iš 
Rusijos viską, ko reikės Izrae
liui sutvarkyti, jeigu šis nepri
ims Egipto ultimatumo grą
žinti paimtas žemes be jokių są
lygų ir skubiai.

Izraelio premjerė G. Meir 
tuojau atsakė, kad Izraelis nė 
vienos pėdos negrąžins tol, kol 
nebus prie derybų stalo sutar
ta viskas, kas turi būti taikos 
sutartyje.

ko globėjas buvo jo dėdė, 
1489 tapęs Ermlando vyskupu.

Kopernikas studijavo kelias 
mokslo šakas: Krokuvos uni
versitete matematiką ir gamtos 
mokslus, Bolonijos universite
te astronomiją ir kanonų tei
sę, Paduvos universitete medi
ciną, gi Ferraroje dar pagilino 
teisės studijas ir gavo kanonų 
teisės daktaro laipsnį. Italijoje 
bebūdamas, dėstė astronomiją 
Romos universitete. Nuo 1505 
apsigyveno Lenkijoje pas dė-
dę vyskupą, jam mirus grįžo 
prie Frauenburgo katedros ka-

Egiptas be vado
Tada Egipto prez. Sadatas 

paskelbė davęs įsakymą visom 
įstaigom pasiruošti karą atnau
jinti tuojau, kai tik vasario 5 
d. pasibaigs antrasis paliaubų 
periodas prie Suezo kanalo.

Derybininkai — Iš kairės i dešinę: Izraelio Tekoah, ta rpininkas dr. G. Jarring ir Egipto El-Zayat. Jordano 
atstovas tik šiandien atvyksta i New Yorką.

Sunaikino Dubčeko 
federacijos reformą

Praga. — Dubčeko laikais 
buvo įgyvendintas senas slova
kų si ' imas turėti plačią auto- 

bėje. e to siekė Masaryko lai
kais, bet jiems valstybės kūri
mo pradžioje duoti pažadai ne
buvo tesėti. Nacinė Vokietija, 
savo tikslų siekdama, davė slo
vakams nuo Pragos nepriklau
soma valstvbe, bet tai buvo la
bai nelaimingas slovakų istori
jos periodas.

‘•Pragos pavasario” metu 
konstitucijos pakeitimu Čekos
lovakija buvo padaryta fede
racine valstybe, kurioje čekai 
ir slovakai daugelyje gyvenimo 
sričių padaryti lygiais part
neriais. Kiekviena federacinė 
tvarka sumažina centrinės vy
riausybės kompetenciją, nes vi
są eilę reikalų tvarko patys fe
deracijos nariai.

nauninko pareigų eiti.
Daug gero yra padaręs žmo

nėms kaip gydytojas, bet į gar
sių mokslininkų katalogą pate
ko kaip astronomas, sudaręs 
naują astronomijos sistemą, pa
grindinai pakeitusią žmogaus 
pažiūrą į visatą. Jis pats ma
žai teatliko astronominių ste
bėjimų, tačiau savo sistemą su
kūrė padaręs labai daug kom
plikuotų skaičiavimų, panaudo
damas kitų astronomų gausius
stebėjimų duomenis.

Iki Koperniko atradimo per 
16 šimtmečiu laikytasi Ptolo- 
mėjo sistemos, pagal kurią vi
satos centras buvo Žemė. Per il
gą laiką surinkti planetų jude
sio stebėjimai rodė nukrypimu 
nuo Ptolomėjo sistemos, todėl 
ji buvo gan dažnai koreguoja
ma. Kopernikas į visatos cent
rą nukėlė Saulę, sulygino Že
mę su kitomis planetomis, ir 
taip atsirado heliocentrinė visa
tos sistema, turėjusi milžiniš
ka įtaka vėlesniems astronomi
jos atradimams.

Koperniko sistemos aprašy
mas buvo atspausdintas 1543 
m. vardu De revolutionibus er
bium coelestium, bet jis juo pa
sidžiaugti nebegalėjo, nes gu
lėjo suparaližuotas mirties lo
voje

Si biustą iš suomiško grani
to iškalė Lenkijos skulptoriai 
Alfonsas Karny ir Z. Debniak. 

Kad Egiptui nereiktų taip toli 
eiti, Izraelis turi pasižadėti iki 
to laiko pasakyti pasitraukimo 
iš • arabų žemių tikslų laiką ir 
tvarką. Tik šitokia sąlyga tebu
siančios atnaujintos paliaubos 
kitam terminui.

Tokioje atmosferoje atnaujin

Tokia tvarka nepriimtina So- 
vietijoje esanč^m režimui, nes 
ten viskas yip centralizuota. 
Ant popierio, ant kurio surašy- 
tos tos sovietinės konstitucijos, 
tos vadinamoj respublikos ar 
autonominės Sritys primena

Kinija) susekė Tibeto sostinėje 
Lhasoje pogrindinį rezistenci
jos centrą. Dėl tos priežasties 

į-gįją, beUgyve-.v>-l4uisa<da}^
jos kariuomenės, vyksta aikštė
se nuolatiniai įtariamųjų teis
mai ir vieši nuteistųjų šaudy
mai. Šaudoma parinktinai, kad 
ilgiau turėtų kuo bauginti gy
ventojus. Pristeigta koncentra
cijos stovyklų, į kurias siunčia
mi įtartieji ir nuteistieji, pir
ma viešai paskelbus bausmės 
dydį. Veik visi į tas teroro ir 
persekiojimo girnas patekę esą 
jauni žmonės, pabuvoję pačio
je Kinijoje darbuose ar mokyk
lose-

nimiškai tai yra beveik tuščias 
kevalas, nes Maskva visiems 
padiktuoja biudžetą, mokes
čius, kainas, mokesčių sunau
dojimą, investavimo objektus, 
žodžiu, visą ūkinę politiką. Ir 
dar priedo, visą kultūrinę po
litiką plačiausia šio žodžio pras
me. Dubčeko laikų reforma da
vė čekams ir -slovakams pilną 
kultūrinę autonomiją, kuri yra 
europinio stiliaus federacijų es 
minė dalis.

Pagal ką tik padarytus nau
jus konstitucijos pakeitimus, 
visos Dubčeko laikų reformos 
panaikintos, sugrįžta atgal prie 
pilnos centralizacijos- Kai ku
rios respublikinės ministerijos 
dėl akių dar paliktos, bet aiš
kiai buvo užsiminta parlamen
to, kad jų nutarimus tvirtina ar 
atmeta centrinė vyriausybė, 
kurią valdo kompartija. Jau pa
skirti ir nauji pareigūnai, kur 
to reikėjo panaikinus autono
minius organus.

Neatrodo, kad tie konstitu
ciniai pakeitimai būtų buvę 
vienbalsiai priimti, nes centri
nė spaudos agentūra pranešė, 
kad jiems įteisinti atsirado 
“reikalinga dauguma”.

— Lenkijos laivas Stefan Ba
to r y pereitą pirmadienį su 
397 keleiviais tikrai įplaukė į 
New Yorko uostą, bet krovikų 
unija nepadėjo iškrauti kelei
vių bagažo Unijos prezidentas 
šovė protesto telegramą Wash- 
ingtonui, kad leista atvykti lai
vui valstybės, kurios' režimas 
yra susitepęs daugybės žmo
nių krauju. Laivo kapitonas pa
reiškė, kad laivas visus šiuos 
metus lankysis New Yorke.

— Krašto aps. sekr. Laird 
per Paryžių išvyko į Vietna
mą ir Pacifiko bazes. Oficialus 
kelionės tikslas: įsitikinti, ko
kiu tempu vykdyti pasitrauki
mą iš Vietnamo. *

— Kelis mėnesiu melavusi, 
Egipto vyriausybė prisipažino, 
kad Sovietų kariai specialistai 
buvo atvežti į Egiptą raketų ap-
tarnauti, nes Egiptas dar netu
rėjo savo apmokyto personalo. 

ti taikos pasitarimai negali nie
ko gero atnešti, nes suminėti 
Egipto prezidento pareiškimai 
ir kiti su juo surišti paskelbti 
dokumentai sako, kad Egiptas 
nebeturi atsakingo vadovo. 
Juk sunku patikėti, kad prezi
dentas Kaire kalbėtų vienaip, o 
derybininkas New Yorke nu
eitų kitu keliu.

Tibetas priešinasi
Tibeto pabėgėliai Indijoje 

skelbia, kad okupantas (kom.

KITI RAŠO ...

Gomulka
“Retai kuriam politikui pasi

seka per toki trumpą laiką 
*taip žemai nukristi, kaip tai at
sitiko su W- Gomulka. Juk kai
V. Vokietijos kancleris W. 
Brandt atvyko Varšuvon pasi
rašyti sutarties, pripažįstančios 
Oderio-Neisės liniją vakarine 
Lenkijos siena, Gomulka pa
siekė savo karjeros viršūnę. Jis 
tikrai galėjo būti tikras, kad 
tas įvykis jam užtikrino garbin
gą vietą Lenkijos istorijoje. 
Vienok po kelių dienų jo ka
riuomenė šaudė į sukilusius dar 
bininkus Baltijos uostuose, už 
keliolikos valandų jis “atsistaty
dino...”

“Teisinga, kad darbininkų su
kilimas pašalino Gomulką nuo 
valdžios vairo, nes paskutinie
ji jo keli valdymo metai liudi
jo, kad iš Lenkijos pažangos 
apaštalo, kokiu jis rodėsi 1956 
metais perimdamas valdymą, 
jis virto nuo gyvenimo atsili
kusios reakcijos gynėju ...”

“Gomulkos moralinio smu
kimo gilumas pradėjo ypač iš
ryškėti prieš dvejus metus, ka
da jis beatodairišku smurtu 
tramdė studentų demonstraci
jas, panaudodamas ir tokį ne
garbingą ginklą kaip antise
mitizmą. Ir galop vyraujantis 
Gomulkos vaidmuo organizuo
jant 1968 m. Čekoslovakijos in
vaziją- Laikas parodė, kad Go
mulka buvo siauraprotis komu- 
nistas dogmatikas, o ne protin
gas liberalas, kokiu pradžioje
buvo manoma jį esant”. NYT, 
gruodžio 22.

Pirmadienio vakarą keturi te
levizijos kanalai transliavo sa
vo korespondentų pasikalbėji - 
mą su prez. Nixonu- Čia rasite 
svarbesnius pareiškimus.
Ūkiniai reikalai

1971 metais pranašautas 
žymus ūkinis pagerėjimas, gi 
1972 metais ūkiškai būsią la
bai geri. Todėl prez. Nixonas 
apsisprendęs neįvesti naujų 
mokesčių, senųjų nekelti, nė 
ieškoti naujų pajamų mokes
čių sistemos reformos būdu. Jis 
taipgi atmetęs visus pasiūly
mus, kad būtų įvesta kainų ir 
atlyginimų kontrolė, nes šiuo 
metu tos priemonės jau nebū
siančios veiksmingos.

Ūkinės veiklos stiprėjimą ir 
kilimą skatinsiąs fiskalinėmis 
priemonėmis, kreditų padidini
mu bei atpiginimu ir biudžeto 
deficito politika. Kadangi ūki
nė veikla jau pradėjo kilti, tai 
to kilimo didesnis paskatini
mas tuojau atsiliepsiąs ir r 
bedarbių skaičius mažėjimą. 
Jam atrodo, kad 1972 metais 
darbus jau turės visi, kuriems 
jie būtinai pragyvenimui reika
lingi. Infliacija esanti ne tik 
sustabdyta, bet jau esą daug 
žymių, kad procesas pasuko at- 

• gal — ne didėjimo, bet ma
žėjimo kryptimi.
Dvi reformos

Jis ypatingai pabrėžė dvi 
pereitam kongresui pirštas re
formas, bet kongresas dėl kai 
kurių priežasčių nepajėgė 
prie jų prieiti. Tai welfare per
tvarkymas, kurio sistema taip 
labai neproduktinga, ir dalies 
federalinių pajamų grąžinimas 
valstijoms, miestams ir kito
kiems administraciniams viene
tams. Šitas dvi reformas įgy
vendinus, iš Washingtono nu

DeFTmporto politikos tebesiginčijama
Tarp kongreso ir prezidentū

ros tebevyksta nesutarimas dėl 
tekstilės ir avalynės gaminių 
importo suvaržymo. Kongresas 
jau yra pasisakęs už kvotų įve
dimą, bet įstatymas dar nepri
imtas, nes pradėta prisibijoti 
užsienio neigiamų ir grasinan
čių pasisakymų. Prezidentas 
pasisakė prieš kvotas, nes tai 
gali pakenkti Amerikos preky
bai su užsieniais. Europos 
Bendroji Rinka jau užsiregist
ravo kaip protestuojantis viene
tas. Prancūzija dar atskirai į- 
spėjo Washingtona nepradėti 
užsienio prekybos karo.

Importo suvaržymas labiau
siai paliestų JAV ūkinius san
tykius su dviem valstybėm: su 
Japonija dėl tekstilės gaminių,

Vatikanas pasirašys 
ginklų sutartį

Vatikanas. — Popiežiaus vals
tybė neturi nė karių, nė gink
lų, išskyrus viduramžiškas ale
bardas, kuriomis puošiasi jo 
šveicarų gvardija iškilmių me
tu. Nežiūrint to, ir Vatikanas 
pasirašys JT rekomenduotą pa
sirašyti konvenciją dėl atomi
nių ginklų plitimo sustabdy
mo (kas jų turi, įsipareigoja , ki
tiems neduoti, kas neturi, pasi
žada jų ir neturėti). Tuo mostu 
Paulius VI nori parodyti mora
linį pritarimą tiem principam, 
kuriais konvencija yra remia
ma.

Naujųjų Metų dieną Katalikų 
bažnyčia yra paskelbusi tarp
tautine taikos diena, kurią šie
met Paulius VI atžymėjo pra
nešimu apie tos konvencijos pa
sirašymą ir viešu raginimu pa
šalinti karą iš visų tautų pa
pročių. Savo homilijoje tą die
ną popiežius priminė, kad tai
ka yra visų tautų teisė, gi ją 
išsaugoti yra visų politinių va
dų pareiga.

— Kom. Kinija ir Čilė už
mezgė diplomatinius santykius. 

eis didelės pinigų sumos į vals
tijas ir didžiuosius miestus, 
kur visiems reikalams patenkin
ti trūksta pinigų- Dėl šitų dvie
jų reformų pravedimo šįmet jis 
kovosiąs ragais ir nagais, jeigu 
ir naujasis kongresas pasirodys 
toks nedarbingas, kaip ir ką tik 
kadenciją baigęs.
Kuba ir rusai

Jeigu sovietų atominiai po
vandeniniai laivai bandys rasti 
prieglaudą Kuboje arba kito
kia forma jie bus iš Kubos ap
tarnaujami, tai šitai bus laiko
ma sulaužymu naujo susitari
mo, pasiekto tarp Washingtono 
ir Maskvos pereitų metų spa
lio 11. Todėl prezidentas ma
no, kad rusai antros Kubos 
krizės nenorės. Iš tikrųjų, susi
tarimas (ar susipratimas) nėra 
naujas, tik patvirtinimas seno, 
padaryto 1962 m. ryšium su ra
ketų išvežimu iš Kubos.
Vietnamas

Vis daugiau esama tikrumo, 
kad Amerikos armijos kovos 
daliniai Vietname užbaigs savo 
misiją 1972 m. Taigi vis dau
giau pagrindo tvirtinti, kad 
Vietnamo karas, kiek tai lie
čia Amerikos armijos kovos 
dalinius, artėja prie galo. Ne
manoma ištisai atnaujinti Š. 
Vietnamo bombardavimo, bet 
bombardavimų tikrai bus, jei 
Hanojus sustiprins infiltraciją 
pietų link tuo laiku, kada Ame
rikos kariuomenė masiniai iš 
ten pasitraukia.

Pasikalbėjimo metu prez. 
Nixonas kongreso dėl nedarbin
gumo nepuolė, bet kitą die
ną išvykdamas trumpų atosto
gų iš Washingtono palydėju- 
siems jį spaudos atstovams pa
reiškė, kad 91 kogresas gar
sus ne tuo, ką jis padarė, bet 
tuo, ko nepadarė.

su Italija dėl avalynės. Su Ja
ponija prekybos sekretorius 
bandė susitarti, kad ji savano
riškai sumažintų savo tekstilės 
gaminių eksportą į JAV rinką, 
bet ikšiol jo pastangos nesėk
mingos, nes Japonija pakiša 
svarbių argumentų savo bylai 
ginti. Japonijos vyriausybė nu
tarė pasitarimus su Washingto- 
nu nutraukti ir palaukti, ką 
tuo reikalu nutars JAV kongre
sas. Tas reikalas šiais metais 
nebebus sutvarkytas, nes da
bartinei kongreso sesijai nebe
liko laiko.

DĖL KUDIRKOS
Lietuvių jaunimas New Yor

ke, susibūręs į gaivališkai su
darytą grupę “Lietuvių Jauni
mas Amerikoje” sausio 2 de
monstravo ties Madison Squa
re Garden, kur tuo metu vy
ko Maskvos ledo cirko gastro
lės. Buvo rodomi užrašai, padi
dintos Kudirkos nuotraukos. 
Kaip pažymėjo su televizijos at
stove kalbėjusi Daiva Kezienė, 
šia demonstracija kelta mintis, 
kad JAV kultūrinius mainus su 
sovietais turėtų panaudoti kaip 
įrankį Simui Kudirkai išgauti. 
Tą patį vakarą jaunnimo de
monstracija parodyta CBS tele
vizijos kanale New Yorke.

Šeštadienį, sausio 9, ties so
vietų misijos J. Tautose pasta
tu New Yorke, numatyta lietu
vių motinų su vaikais demonst
racija. • (Elta)

DĖL BRAŽINSKŲ
Gavus žinią iš Turkijos, kad 

vyriausias teismas gruodžio 26 
atmetė valstybės gynėjo skun
dą ir kad Pranas su sūnum Al
girdu Bražinskai galutinai pri
pažinti politiniais pabėgėliais, 
Vliko pirm. dr. J. K. Valiū
nas per Turkijos žurnalistų 
sąjungos pirmininką telefonu 
padėkojo Turkijos visuomenei.

Si žinia buvo paskelbta An
karos spaudoje. Su advokatu 
Ankaroje nuolatinį ryšį palaiko 
Vliko valdybos narys Romas 
Kezys (Elta)
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erikiečių spauda apie lietuvio jūrininko išdavimą SPARTA — Rašomos mašinėlės Iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. TeL (516) 757-0055.

Spaudos su Kudirkos išdavimu papildomai gauta iš Bos- 
no (A. M. dėka) 21 laikraščio nr.:

Record American gr. 7, 8, 10, 15, 22, 23, 30.
Boston Herald Traveler gr. 10, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 30.
Boston Globe gr. 5, 12, 17, 22.
Boston Evening Globe gr. 22.

- Chr. Science Monitor gr. 8.
★

Kongreso investigacijos komisijos pirmininkas Wayne 
L. Hays pareiškė gavęs lig šiol apie 3,000 laišku ir telegra
mą. Visos pritaria investigacijai, išskyrus tris (Record A- 
merican gr. 23).

★
Naujosios Anglijos Asso Press spaudos ir radijo redak

toriai nusprendė, kad 1970 mėty žymiausieji asmens, apie 
kuriuos sukosi žinios (news makers), buvo sen. E. Kennedy, 
sen. Muskie, kard. Cushing, sen. T. J. Dodd, jėzuitas Dri- 
nan, Simas Kudirka (Record American gr. 30).

VEIKĖJAI JŪRININKO KUDIRKOS 
IŠDAVIMO TRAGEDIJOJE

ANTANAS J. SAVELSKIS — lietuvis advokatas — 87-26 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

8
Kudirka, Eustis, Ellis, Brown

“Dieve, padėk man”. Padėti 
niekas nepadėjo. Jis prašė pei
lio — savo gyvybei baigti. Ne
gavo ir to- Jis šoko nusiskan
dinti. Jį sugriebė už abiejų ran
kų du amerikiečiai ir atidavė 
rusam, atidavė budeliam, kad 
jie gyvybę jam atimtų, atimtų 
po sadistiškų kankinimų.

Tai moralinė ir fizinė kata
strofa.

Simas Kudirka simboliną ka
tastrofas tų dešimčių tūkstan
čių laisvės kovotojų, kurie de
gė taip pat laisvės troškuliu; ku
rie tikėjo Vakarų pažadėta lais
ve ir patys dėl jos kovojo; 
bet kurie pasijuto esą išduoti, 
ir žuvo — nusivylę Vakarų žo
džiais.

viršininkui: jei jūrininkas nu
šoks į vandenį, tai jį gelbėsim. 
Bet viršininko pakartotas pa
aiškinimas nustelbė visą jo 
žmoniškumą. “Jei sovietai ne
siims jo traukti iš vandens, ta
da neleist jam nuskęsti”, buvo 
perduotas Ellis įsakymas.

Ir Eustis galutinai lūžo. Nors 
ir su ašarom akyse, jis pranešė 
Kudirkai, kad jis turi grįžti į 
rusų laivą. Veltui Robert Brie- 
ze kalbėjo, kad reikia jūrinin
ką pasiimti į New Bedfordą ir 
tegul valstybės departamen
tas jo likimą sprendžia. Veltui 
Brieze prašė, kad leistų jam 
paskambinti telefonu žmonai, 
kuri praneštų Lietuvos atstovy
bei Washin gtone. Veltui netJūrininko Simo Kudirkos iš

davimo smulkmenos dar ne vi
sos paaiškėję. Mėginta jas pri
dengti biurokratinio sprendimo 
skraiste. Išryškinti jas būtų ga
lėjęs teismas, bet kaip tik to 
vengta. Gal dar išryškins dau
giau Kongreso investigacija, jei 
ji nebus nutraukta. Tačiau ir 
tas nuotrupas, kurios amerikie
čių spaudoje iškilo, skaitai jau 
kaip šiurpios tragedijos dalis. 
Tragedijos, kurios pagrindi
niai veikėjai yra du —jūrinin
kas Kudirka ir Amerikos val
džios atstovai.

Kai uždangą Įsakyta nuleisti, 
traukiesi nuo to “spektaklio” 
sukrėstas, giliai pergyvenda
mas veikėjus, juos analizuoda
mas ir svarstydamas jų asme
ninį ar kolektyvinį riedėjimą į 
katastrofą. Į katastrofą abiejų 
pusių veikėjus.
JŪRININKAS KUDIRKA: i- 
liuzijos sudužimas

Taip, Simas Kudirka, jūri
ninkas, Sovietskaja Litva radis
tas, yra tragiška figūra .. .“Sce
noj” jis pasirodė apsiavęs tam
siom kelnėm, sportiniais marš
kiniais, apsivilkęs apsiaustu, Pa
gal Volpės įsakytos investigaci- 
jos liudininkus jis 32 metų, ma
žo ūgio, 5.5 ar 5.6 pėdų, bet 
raumeningas, apie 160 svarų. 
Toliau apibūdina — jis vedęs; 
įraše po savo nuotrauka, at
siusta Simui, žmona vadina sa
ve “tavo mažoji Genelė”. Du 
vaikai. Pagal Kongreso investi- 
gacijos paskelbtą paso nuotrau
ką — Kudirkos veidas švelnių, 
inteligentingų bruožų. Su nos
talgišku akių žvilgsniu.

Nostalgija plaukė iš dvejopo 
pergyvenimo. Labiausiai — iš 
laisvės troškulio. Laisvės siekti 
jį kaitino įvykiai Čekoslovakijo
je- Pagal NYT gr. 27 — Ku
dirkos užrašuose buvo mini
mas Jan Polach, čekoslovaki - 
jos studentas, protestui prieš 
sovietų okupaciją susideginęs. 
Paliktuose įrašuose, kaip Kon
greso investigacijoje atpasako
jo jų turini adv. Žumbakis:

“Žmogus, gimęs urve, negali 
suprasti, kas yra laisvė .. .Sie
kiant laisvės, gyvybe rizikuoti 
yra verta” (Chicago Trib. gr. 
8). “Vardan žmoniškumo gali
ma paaukot viską, išskyrus pa
tį žmoniškumą” (Chic. Trib. gr. 
23).

Kudirka gyveno tom senten
cijom. Gyveno tikėjimu, kad 
laisvė yra- Ji yra anapus jo lai
vo. Ji yra kitame laive, kuris 
vadinasi Vigilant ir stovi už 8 
pėdų nuo Sovietskaja Litva. Tai 
buvo Kudirkos iliuzija, į kurią 
jis veržėsi, sutikdamas rizikuo
ti gyvybe.

Veržėsi atsargiai, apgalvotai. 
Pirmam sutiktam per aštuo- 
nias pėdas Amerikos leitenan
tui Lundberg šnabždėjo, norįs 
vykti su juo. Atmestoje drau
giškumo vardan cigarečių dė
žutėje pakartojo savo pasiryži
mą nušokti. Įspėjo, kad nušoks 
tada, kai amerikiečiai delegatai 
b|is grįžę į savo laivą. Prašė 
ženklo. Žadėjo atidžiai stebėti. 
Lundberg, paėmęs dėžutę ir 
paskaitęs raštelį, pranešė apie 
viską Įeit. Pakos' ir tas stebėjo 
Kudirką iš komandos tiltelio, 
savo ruožtu pranešdamas laivo 
kapitonui Eustis.

Kai Kudirka nušoko, pasiju
to pirmą tikslą pasiekęs —jis 
laisvėje. Jis apkabino Įeit. Pa
kos, vadino jį “Comrade”, juo
kėsi iš džiaugsmo- Jis buvo nu
vestas pas Eustis. Kalbėjosi su 
juo, neslėpė savo džiaugsmo. 
Tik vienas dalykas džiaugsmą 
temdė — šeimos likimas. Vi
same pokalby jis ir tekalbėjo 
apie šeimą, ne apie politiką.

Bet sudužo Kudirkos tikėji
mas, kad jis rado laisvę, po ke
lių valandų. Sudužo iš visai ne
lauktos pusės — jam pranešė 
Eustis, kad laisvės negaus, kad 
turės grįžti į vergiją.

Sudužus iliuzijai, kelio atgal 
nėra. “Siekiant laisvės, rizikuo
ti gyvybe yra verta”. Nedvejo
damas Kudirka pasirinko des
peratišką kovą ligi gyvybės 
paaukojimo. Jis kovojo, šaukė
si pagalbos, ant kelių maldavo:

niškumą, visi aiškinosi tevyk- 
dę įsakymus.

Eustis — moraliai sulaužy
tas žmogus- Sulaužytas savo 
viršininkų. O tie jo viršinin
kai?
ELLIS IR BROWN: sugadinti 
kompiuteriai

Abudu jie pagyvenę žmo
nės, vienas 56, kitas 50 metų; 
pirmasis turėjo už pusmečio iš
eiti į pensiją. Abudu veikė už 
“scenos”. Brown, gal būt, jau
tėsi ryžtingesnis Vykdytojas už 
savo viršininką adm. Ellis, nes 
sakė: galutinį sprendimą pada
rėm aš ir adm. Ellis. Taigi aš— 
pirmoje vietoje.

Abudu sukiojosi Kongreso 
investigacijos ugnyje. Ellis aiš-

J. B. 8H ALI N3-SALINSKA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava. 
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. 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-Baltrunas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N.Y. 11211; ST2-5043.

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

BUY US FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952

Sausio 2 surengtose demonstracijose prieš Maskvos cirką New Yorke amerikiečių spaudos atstovas kalbasi su
D. Keziene (d.) Nuotr. V. Maželio

»

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuvmiai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška h 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11206, 
ST 2-5938.___________________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, S£ 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pnc« 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos Ir vietines. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua į 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL H Y 7-4677.

VIGILANT EUSTIS: “KLAU
SAU", kuris užmušė žmogišku
mą

Laivo “scenoje” pasirodo 
laivo kapitonas Ralph Eustis, 
37 metų; dar užtenkamai jau
nas, kad žmoniškumas nebūtų 
išblėsęs. Jis priėmė pranešimą 
iš Lundberg ir Pakos apie gali
mą Kudirkos pabėgimą. Tuo
jau jį perdavė savo tiesiogi - 
niam viršininkui. Jis pavedė 
Pakos toliau stebėti jūrininką 
Kudirką sovietiniame laive.

Eustis patikėjo Robert Brie
ze, kad jūrininkui gresia pavo
jus gyvybei, jei jis būtų išduo
tas. Apie tai pranešė savo tie
sioginiam viršininkui kap. 
Brown. Bet viršininkas ir vir
šininkai galvojo kitaip- Nuo ta
da viršininko Brown žodis vir
to Eustis įsakymu, žudančiu jo 
širdyje žmoniškumą.

Veltui mėgino gelbėti savy
je dar žmoniškumą, sakydamas

vertėjas Obolenskij jau 9 vai. 
vakaro siūlė Eustis skambinti į 
Washingtona valstybės sekreto
riui Rogers. “Jo likimas jau nu
spręstas”, sakė Eustis. Eustis 
turėjo įsakymą ir buvo jo 
klusnus vykdytojas. Jis pakvie
tė rusus, leido jiem kankinti 
Simą, nors, kaip liudijo vienas 
jūrininkas, užteko amerikie
čio jūrininko žodžio nedaryti to 
ir to, ir tada jie susilaikė- “Jo 
likimas jau išspręstas” — ir 
tai paraližavo Ęustis žmoniš
kus veiksmus.

Eustis žinojo, kad tai gėdin
gas veiksmas, kurį reikia slėp
ti nuo žmonių. Jis prašė ten 
dalyvavusius civilius asmenis 
derybininkus apie tai nepasako
ti.

Eustis nuėjo dar toliau. In
vestigacijoje jis užsigynė matęs 
jūrininką Kudirką mušamą, 
kankinamą, spardomą (nors 
apie tai į komandos tiltelį tuo
jau buvo pranešta amerikiečio 
jūrininko, kurio akyse visa tai

kinosi teturėjęs tiesioginį ryšį 
tik su Brown. Jis gi sirgo, ul- 
ceris kankino. Jis sakėsi davęs 
Brown tik nurodymą (advice). 
Brown sakėsi supratęs Ellis nu
rodymą kaip įsakymą (order).

Bet Ellis ligonis- Ulceris, sa
ko, esanti egzekutyvo liga. 
Šiuo atveju tokia liga, kurią 
Adomas Jakštas buvo apibūdi
nęs žodžiais: “Šis vyrutis pilnas 
takto:.. .prieš didžiūnus len
kia kaktą, moka niekinti ma
žus” ...

Tai kas, kad Eustis perdavė 
per Brown admirolui įspėji
mą, j°g Kudirkos gyvybei gre
sia pavojus, jei bus išduotas. 
Jei tai būtų įspėjęs viršinin
kas, kas kita būtų, bet dabar 
jo valdinys Eustis... Ir Ellis 
tą Eustis argumentą atmetė su 
nepasitikėjimu. Jis ir Kongre
so investigacijoje kartojo: “Aš 
netikiu, kad jie (rusai) žudytų 
žmones be reikalo- Juk rusai 
nebarbarai.” (Boston H. Trav. 
gr. 30).

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565

New Jersey — “Music of Lithuania” — pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ.- radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Oyange, N.J. 07079,
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379._____________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-S550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

New Yorko garsiojoje 5th Avenue eina demonstrantų kolona su vėliavom ir plakatais į Jungtines Tautas, kur 
buvo protestuojama prieš jūrininko Simo Kudirkos išdavimą. Nuotr. C. Binkins

dėjosi).
Kodėl Eustis net čia išsigynė, 

kaip tas Petras? Išsigynė jis, 
kuriam ašaras spaudė Kudir
kos likimas. Eustis buvo dar 
jaunas ir nespėjęs prarasti 
žmoniškumo jausmo, bet virši
ninko įsakymai paraližavo jo 
žmoniškumą ir vertė jį elgtis 
taip, kaip viršininkas įsako, 
sakyti taip, kaip viršininkas no
ri, tiesiai sakant — meluoti.

Ir taip save laužyti jam nebu
vo lengva. Jį mačiusieji tvirti
no, kad per savaitę jis pasenė
jęs bent dešimčia metų.

Kai jam pranešė Volpės 
sprendimą — papeikimą ir per
kėlimą į kitas pareigas, jis bu
vo nustebintas. Už ką — juk 
jis tevykdė viršininko įsaky
mus — nežmoniškus, ciniškus, 
Amerikos tradicijas ir teisę lau
žančius, bet įsakymus. Lyg ne
būtų girdėjęs, kad Niurnber
go ir paskiau Vokietijos teis
muose nacių pareigūnai, teisia
mi už nusikaltimus prieš žmo-

Tai kas, kad Eustis sakė: jei 
įšoks į vandenį, jį ištrauksim. 
Jei tai būtų viršininkas sakęs, 
galėtum sutikti. Bet Ellis ne
galėjo priimti mažesnio už sa
ve sugestijos. Jis pakartojo sa
vo: “Jei vyras nušoks į vande
nį, rusų laivui duokit pirmeny
bę jį išgriebt. Nuskęst jam ne
leiskit. Paimkite jį, jei anie jo 
nepaims” (Time gr. 28).

Tai kas, kad jo reikalas sau
goti pakrantes Jis savo galią 
išplečia; jaučiasi atsakingas už 
derybas dėl žvejybos, nors tai 
prekybos delegacijos reikalas. 
Ellis argumentavo: jei bus pri
imtas Kudirka, gali pakenkti 
derybom. Jei duosim laive 
globą bėgliam, niekad nesusi- 
tiksim su jais, sovietais, dery
bų ...

Ellis galvojimu nustebintas, 
Kongreso investigacijos pirmi
ninkas Hays sušuko: norėčiau 
patirti, ko jūs mokėtės toje pa
krančių ąargybos akademijo-

(nukelta | 4 psl.)

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GELIU PARDUOTUVĖ

Alice’s Florist Shop
107-04 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y.

----------  Gėlės įvairiom progom -----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą.
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LITAS TRAVEL SERVICE
jums patarnaus nežiūrint kur ir kada keliautumėt. LITAS 
Travel Service parūpins bilietus, padarys reikiamas re
zervacijas, patars kur geriausia atostogauti, kur apsistoti, 
kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto patogiausia 
išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, — atos
togom ar nuolatiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KE
LIONĖN? ... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421

Tel. 212-847-5522
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Laimingi metai

Taryba žvelgia į Lietuvių Bendruomenės ateitį

“Laimingų metų” linkėjimai 
nuskambėjo.

Tačiau laimės supratimas 
dažnai apgaulingas- Apgaulin
gas tikėjimas, kad tapsi laimin
gas, daugiau gavęs pinigo, įsigi
jęs daugiau garbės, populiaru
mo. šiandien laimėtu pinigu 
bei populiarumu jau rytoj re
tai kuris patenkintas — ir vie
no ir kito nori vis daugiau ir 
daugiau.

Greičiau pasijus laimingas 
tas, kuris savo sąžinei galės pa
sakyti: savo jėgom, savo turtu 
ir savo populiarumu padariau 
viską, ką galėjau, savo šeimai, 
savo bendrijai, savo tautai, sa
vo gyvenamam kraštui-

Tai laimės paslaptis. Egois
tas, užsidaręs savo kiaute, yra 
nelaimingiausias žmogus.

★

Gyvenamo krašto raidai mū
sų jėgos daug ką padaryti nega
li. Galim jaustis patenkinti, są
žiningai atlikdami pilietines pa
reigas. Dar labiau patenkinti, 
jei šio krašto sąžinei busti, 
akim atverti galėtume padary
ti šiais metais tiek, kiek to bu
vo padaryta 1970 metais, ypa
čiai jaunimo iniciatyva ryšium 
su Kudirkos išdavimu.

Savo tautos laisvei šie me
tai yra be prošvaistės kaip ir 
pernykščiai. Bet tai neatpalai
duoja nuo to, .kad padarytume, 
kas yra mūsų galioje. 0 mū
sų galioje tarp kitko yra palai
kyti vienas kito tikėjimą lais
ve, tikėjimą kraujo aukos mis
tika.

Šios kraujo mistikos galią pa
jutom su Kudirkos auka. Ji pa
skatina mus atkreipti akis iš 
naujo ir į kitų dešimčių bei 
šimtu tūkstančiu lietuviu au
kas — juk šiemet 30 metę nuo 
masinių deportacijų; 30 metų 
nuo sukilimo su tūkstančiais 
žuvusių. Ir Vasario 16 ir kiti 
minėjimai negali šiemet apsiei
ti be šių tūkstančių aukos ir 
herojikos iškėlimo, nes tai 
mezga nematomą ryšį, kuris sie
ja mus su jais ir stiprina ten ir 
čia esančiu ištverme-

★
Bendruomenės ribose inicia

tyva galės reikštis konkrečiau
siai. Reikia laukti, kad pereitais 
metais pašlijęs bendruomenės 
organizacinis susiklausymas 
bus atstatytas. Atstatytas taip, 
kad įstatų pertvarkymas įgalin
tų aiškų, teisingą atstovavi
mą; kad, antra vertus, nebūtų 
sankcionuotas neteisingas at
stovavimas tiem, kurie “nešau
kia”.

Antroje sesijoje, kuri bus šį 
mėnesį Philadelphijoje, visų 
paramos verti pozityvių darbų 
apmatai šiem metam: Vasario 
16 minėjimai, dainų šventė, 
teatro festivalis, poezijos festi
valis, pasiruošimas antram jau
nimo kongresui (1972), švieti
mas.

Iškils čia, aišku, ir pinigo 
klausimas, nesantaiką kėlęs pe
reitais metais. Nesantaikai iš
vengti reikia susigyventi su 
pakitusių aplinkybių atnešamu 
natūraliu sprendimu: paramos 
yra vertos institucijos už jų at
liekamus darbus. Kada pasiro
dė pvz., kad pernai Vasario 
16 proga Bendruomenė infor
macijos padarė daugiau nei bet 
kuri kita institucija, natūralu 
palikti kiekvienam aukojančim 
laisvę savo auka paremti tą, ku
rioje jis mato daugiausia rem
tinų darbų.

★

New Yorkas turi specialų me
tų rūpestį — Kultūros židinio 
statybą. Sunku norėti, kad jį 
statytų “visa Amerika”. Pagrin
dinis rūpestis priklauso tiem, 
kurie tiesiogiai ir daugiausia 
naudosis — mokyklai, susirin
kimam, parodom, jaunimo pa
maldom.

Tai New Yorko lietuvių šie
metėms reikalas — norint, kad 
ši pavasari statyba būtų pradė
ta ir 1972 baigta.

Jei į visus šiuos darbus kiek
vienas savo dalį įneš, bus pa
grindo sakyti, kad metai bu
vo “laimingi”, laimingi visiem 
ir kiekvienam.

Sausio 16-17 į Philadelphiją 
suvažiuoja Lietuvių Bendruo
menės šeštosios tarybos nariai 
antrajai sesijai.

Šioje sesijoje bus keturi pa
grindiniai dienotvarkės punk
tai: JAV LB įstatų 34 paragra
fo keitimas, dabartinės tarybos 
sudėties praplėtimas, centro v- 
bos veiklos plano ir sąmatos 
svarstymas bei priėmimas ir 
JAV LB lėšų klausimas. Prane
šimus padarys taip pat ir PLB 
valdybos pirmininkas Stasys 
Barzdukas ir II-jo pasaulio lie
tuvių jaunimo kongreso komi
teto pirmininkas Romas Saka- 
dolskis. Kaip išsiuntinėtoje die
notvarkėje pažymima, žodžiu 
sveikinimų nebūsią. Pageidau
jama, kad sveikinimai būtų pa
teikti raštu; jie būsią skelbia
mi spaudoje. Išimtis daroma tik 
Philadelphijos LB apylinkei, 
kurios ribose sesija vyksta.

Tarybos prezidiumo vardu 
pranešimą darys sekretorius V. 
Kleiza, taip pat kalbės ir visi 
naujosios centro valdybos na
riai ir jos pirmininkas inž. Vy
tautas Volertas.

Praėjusios kadencijos centro 
valdyba, vadovaujama energin
go, darbštaus ir Lietuvių Bend
ruomenės idėją gynusio pir
mininko inž. Br. Nainio, atliko 
ryškių ir vertingų darbų. Nau
jajai CV su jos pirmininku inž. 
Vytautu Volertu teks taip pat 
nelengvas Lietuvių Bendruome
nės ugdymo ir jos principų 
gynimo kelias.

Naujovė taryboje
Šioje taryboje sutinkame vie

ną naujovę. Visi tarybos nariai 
būsią įtraukti i bet kuria nuo- v *• c v 

LB tarybos prezidiumas aptaria artimiausius bendruomenės uždavinius. Iš k. į d. dr. A. Raz
ma, dr. E. Lenkauskas, pirmininkas inž. V. Kamantas, dr. St. Matas ir V. Kleiza.

latinę darbo komisiją. Tokių 
komisijų būsią šešios: švieti
mo, kultūrinių, ekonominių-fi
nansinių, jaunimo, politinių- 
informacinių ir organizacinių - 
administracinių reikalų. Šios 
komisijos praktiškai savo dar
bą pradės šioje sesijoje.

Pažymėtina, kad komisijos 
gali sugalvoti daug įvairių pla
nų, tačiau jos turėtų ir konkre
čiai imtis iniciatyvos kai ku
riem darbam. Pavyzdžiui, sa
kykim, ekonominių-finansinių 
reikalų komisijai turėtų rūpėti 
ir Lietuvių Bendruomenės iž
das, jo papildymas, solidaru
mo įnašų išrinkimo problemos, 
savišalpos reikalai ir t.t.

Pati komisijų sudarymo idė- - 
ja sveikintina. Darbo visiem ta
rybos nariam, o ne tik garbės 
pareigos, — tokia mintis kiek
viena bendruomenininka džiu
gina.

Ir vėl pinigai
Į dienotvarkę įrašytas ir JV 

LB lėšų telkimo klausimas (spe
cialios rinkliavos, Vasario 16 
aukos ir kt.; taip pažymėta die
notvarkėje).

Šis klausimas buvo, berods, 
išspręstas buvusios tarybos vie
noje sesijoje. Tada buvo pasisa
kyta, kad, sakysime, Vasario 
16 nroga renkamos aukos bū
tų paskirstomos pagal aukoto
jų valią. Atsimename, kad tą 
klausimą plačiai aptarė ir mū
sų spauda. Kilo ir nesutarimų 
tarp mūsų didžiųjų organizaci
jų bei veiksnių.

CV ir tarybos prezidiumo as
menys, atrodo, mano, kad šį 
klausimą reikėtų dar kartą ap
tarti. Gi eilinio aukotojo nuo-

JURGIS JANUSAITIS

mone, — pinigų reikia visiem, 
ir pats aukotojas nusprendžia, 
kam auką atiduoti.
Darbštus tarybos prezidiumas

Naujasis tarybos prezidiumas 
per savo trumpą veiklos metą 
parodė tikrai gražią iniciatyvą 
bendruomeniniuose darbuose. 
Aplinkraščiais dažnai informa
vo tarybos narius, kas daroma, 
kas padaryta ir kas planuoja
ma. Korespondenciniu būdu 
buvo patvirtinta centro valdy
ba, suformuotas garbės teis
mas, pravestas atsiklausimas 
dėl šaukiamos sesijos laiko ir 
vietos, suformuotos komisijos. 
Komisijom paruoštos taisyklės; 
garbės teismas paruošė statu
tą ir jį pateikia tarybos sesijai 
patvirtinti. Garbės teismui pir
mininkauja adv. Jonas Našliū- 
nas.

Prezidiumas — pirm. inž. V. 
Kamantas, vicepirmininkai dr; 
A. Razma, dr. E. Lenkauskas ir 
dr. St. Matas ir sekretorius V. 
Kleiza — drauge su PLB pir
mininku Stasiu Barzduku, II-jo 
PLJK komiteto pirmininku R. 
Sakadolskiu ir PLB vicepirm. 
M. Lenkauskiene Chicagoje pla
čiai aptarė bendruomenės atei
ties darbus ir t.t.

Centro valdybos 
pirmieji žingsniai

Centro valdybos pirmininkas 
su savo vaidybos nariais bu
vo atvykęs Chicagcn, perėmė 
iš senosios valdybos pareigas, 
aptarė su visuomenės veikėjais 
ir bendruomenininkais visa ei
lę rūpimų klausimų.

Jis pakvietė du žymius visuo

menininkus vienkartiniam di
deliem darbam atlikti. Dr. Ge
diminas Balukas sutiko vado
vauti IV dainų Šventės ruoši
mo komitetui. Darbą jau pradė
jo. Komiteto branduolys suda
rytas. Netolimoje ateityje bus 
baigtos formuoti atskirų dar
bų komisijos. Dr. Leonas Kriau- 
čeliūnas, šauniai suruošęs tre
čiąją tautinių šokių šventę, su
tiko vadovauti ir ketvirtosios 
tautinių šokių šventės komite
tui.

Džiugu, kad šiem darbam va
dovauti sutiko energingi, turį 
šiose srityse patirties, vyrai.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE

Studentai vaidino elgetas
Jei komunistinės santvarkos 

krašte pavaizduosi elgetą, tai 
gali būti skaudžiai nubaustas. 
Tai patyrė du Vilniaus studen
tai, Amiramas Gutmanas ir 
Algirdas Budreckas. Jų skundą 
paskelbė “Komj. Tiesos” laik
raštis (nr. 122). Pasirodo, abu 
studentai atostogavo Rygoje, 
abu turėjo kai kuriuos pomė
gius (okup. Lietuvoje vartoja
mas įsipilietinęs žodis —“ho
bi”), būtent, fotografuoti ir 
filmuoti.

Bevaikščiojant Rygos gatvė
mis, vilniškius studentus paga
vusi “kūrybinė ekstazė”. Algir
das Budreckas su savo filmi
niu aparatu fiksavo štai kokį 
abiejų atpasakotą vaizdą: “Aš, 
Gutmanas, rinkau nuo žemės 
cigarečių nuorūkas ir jas rū
kiau, iš šiukšlių dėžės išėmęs 
popiergalius, juos su apetitu 
valgiau .. • Atsisėdau aikštėje 
prie stulpo, prie kojų pasidė
jau kepurę ir, vartydamas akis, 
pradėjau panosėje kažką mur
mėti”. Taigi, abu vaizdavo el
getų gyvenimą, tačiau vėliau 
nusiskundė: matyt, nepakanka
mai tai pažinoję, nes praei
viai nebuvę patenkinti, ir . .. 
prisistatę milicininkai vilniečių 
poelgį, matyt, laikė viešosios 
tvarkos pažeidimu. Abu buvo 
nubausti po penkiolika parų.

Maža to, į Vilnių sugrįžę, jie 
susidūrė su draugų atšiaurumu. 
Juos pašalino iš komjaunimo, 
ir nieko nepadėjo aiškinimai, 
jog jie nekalti, jog jie meni
ninkai, buvę savosios “hobi” 
aukomis .... Dabar jie per 
spaudą prašo užtarimo, nori 
grįžti vėl į komjaunimą ir su

Tokiu būdu našta nukrinta ir 
nuo centro valdybos žmonių pe
čių.

•
Taigi pradžia gera. Tarybos 

nariai, susirinkę į antrąją sesi
ją, visu rimtumu pažvelgs į 
Lietuvių Bendruomenės ateitį 
ir padarys, kad Lietuvių Bend
ruomenės šakota veikla būtų 
gyva. Gi kiekvieno mūsų parei
ga — domėtis Lietuvių Bend
ruomenės gyvenimu bei dar
bais ir visokeriopai ją remti.

Suskrendančiai tarybai na
šaus darbo ir sėkmingų veiklos 
metu! c 

tinka su bet kokia bausme, 
išskyrus pašalinimą iš organi
zacijos .. (Elta)

LIETUVOJE — KAIP 
BROOJCLYNE

Jaunimo nusikalstamumas 
okup. Lietuvoje — tai tema, 
kurią nuolat svarsto ypač jau
nimui skirta spauda. “Komj. 
Tiesa” šiam klausimui skyrė ke
lis straipsnius. Viename jų (nr. 
122) A. Krestinina, Vilniaus 
miesto prokuroro padėjėja, nu
rodė, kad Lietuvoje už sunkiau
sius ir pavojingiausius.nusikal
timus paaugliai (14-17 m. am
žiaus) atsakingi, pradedant 
nuo 14 m. amžiaus. Už kitus 
nusikaltimus jie atsakingi nuo 
16 metų amžiaus. Kitur pasauly 
baudžiamojon atsakomybėn 
traukiami net vaikai, 
pvz. Anglijoje jie atsakomybėn 
traukiami nuo 8 metų, Izraely
je — nuo 9 metų, Graikijoje 
— nuo 12, Prancūzijoje —nuo 
13 metų.

Vienas nusikaltimas, okup. 
Lietuvoje plačiai paplitęs, kurį 
paaugliai dažnai laiko “nekal
tu”, tai prievartinis pinigų rei
kalavimas iš vaikų arba bend- 
'raamžių- Jeigu pinigai atimami 
smurtu, tai už tokį nusikaltimą 
baudžiama iki 6 metu laisvės 
atėmimu. Tuo atveju, kai, ati
mant pinigus ar daiktus, varto
jamas smurtas, pavojingas nu
kentėjusio gyvybei, nusikalti
mas virsta plėšikavimu ir bau
džiamas nuo 3 iki 10 metų lais
vės atėmimu. Vilniuje ar Kau
ne paaugliai, užpuldami apiplė
šimo tikslais, dažniausiai siekia 
atimti pinigus, kepures, ranki
nukus ir kt. (Elta)
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Galų gale kalbos ir derybos pa
baigtos. Kas draudęs — apsi
draudė, kas ne — ne. Seiminin
kė ir vieniems, ir kitiems duo
da paviržius: bakaną duonos, 
kepalą kvietinio ragaišio, petį 
ar kulšį prielaidienos ir riestai
nį dešros.

Jei toje pačioje kaimoje dar
bininkas viešės, tai jo paieško- 
tojas ateina pėsčias, ir tada pa- 
viržį nešasi dvieju: vienas, įsi
dėjęs į maišelį, neša duoną, o 
antras kita ką. Kuris darbinin
kas nusidėjęs ir jau nedrau
džiamas, ir tas lygiai vaišina
mas ir apdovanojamas, tiek tik 
skyriaus, kad apie buvimą ki
tus metus jam niekas nemini.

Darbininkai visi išleisti, visi 
išvažiavo, gryčia patuštėjo. Ro
dos, nepaprastas įvykis: lyg 
liūdna, lyg baugu. Moteris sa
ko vyrui:

— Ot, kad atlikome vieni.
Vyras sako:
— Gi Margis (šuo) atliko. 

Mat, jis mums savas.
Laikas nuo Kalėdų ligi Trijų 

karalių vadinasi vaišės. Tai lyg 

kokios atostogos. Darbininkai 
vieši pas savo gimines, pramo
gauja, nieko nedirba, miega, 
kiek nori, ir lankosi pas kits 
kitą. Mergaitės susiėjusios ke
lios mokosi nuo kita kitos ner
ti pirštines, kojines, dirbti 
kvarbatkas, siūti marškinius, 
austi juostas. Vyrai, prie jų 
susiėję, neveikia nieko, tik juo
kauja ir šnekasi, o daugiausia 
šnekasi apie tą, kur kokios vie
tos, koks valgis, koks drabu
žis. Dėl darbo — patys apie 
save nusimano. Vaišininkų bū
vį įvairina nuolatinis samdyto
jų lankymasis: važinėja vyrai 
ir moterys, varsto gryčiukes, 
samdo, prašinėja, derasi. Kiek
vienas ‘samdininkas giriasi, 
kad žodis jo tikras — kaip pa
sižadėjęs, jau kitaip neatsiver- 
siąs. Samdytojas žino, kad sam
dininko žodis — vieni niekai, 
kad jis padarys taip, kaip jam 
bus geriau, neatsižiūrėdamas į 
padarytą sutartį; žino, visgi bru
ka į rankas rublį rankpinigių, 
kad suteiktų sutarčiai didesnės 
svarbos. Štai šeimininkė atva
žiavo ir, suradusi palaidą mer

gaitę, samdo ją metams. Suti
ko algą, apdovanojo mergaitės 
motiną kvietieniu kepalu, pali
ko du auksinu ant rankos ir 
išvažiavo. Mergaitė atsisveikin
dama sako:

— Tamsta, teta, ant Trijų 
karalių dar nevažiuok. Atva
žiuok už dviejų savaičių po Tri
jų karalių. Aš turiu pabaigti 
verpimą.

Šeimininkė visai su tuo su
tinka, bet mano sau: “Čia jau 
prastai atrodo. Dar dvi savaiti 
viršaus turės galvoti. Galės su
galvoti ką kita.” Atvažiavus 
šeimininkei po dviejų savaičių, 
mergaitė prašo prie algos pridė
ti dar ryšį linų, girdi, kitos vi
sos taip išsiderėjo. Šeimininkė 
sutinka, o mergaitė turinti dar 
pasilikti namieje savaitę- Po sa
vaitės paskirtu laiku šeiminin
kė atvažiuoja — mergaitės ne
randa namie, gi jos motina 
grąžina rankpinigius ir pareiš
kia: pati esanti nesveika, ne
galinti viena pasilikti ir mer
gaitės tarnauti neleisianti. 
Taip pasibaigia derybos, su
gaišinusios laiką ir važinėjimą. 
Už įvykusį suviliojimą niekas 
piktumo neparodo, nes visi 
taip daro ir vėliaus reikia vi
suomet tikėtis, nes vietų dau
giau, negu samdininkų.

Per vaišes sūkurys gyvenimo 
iš ūkininkų gryčių pereina į 
gryčiukes. Pas ūkininką vaikai 
daboja namus, vienas tėvų šei- 
mynauja, antras vėl šiur tur 

arba eina namų ruošą, šeria 
gyvulius.

Vaišių bėgyje samdininkai 
lygsta, žadasi, atsisakinėja. Da
bar jų laikas: yra progos visa
da privesti samdytojus prie 
nuolankumo; kur katras nori, 
čia gali stoti. Besipuikaujant 
štai atėjo Nauji metai, vaišės 
artinasi prie baigos. Geriausios 
vietos jau užimtos—jas užėmė 
geriausi darbininkai. Dabar 
kiekvienam rūpi, kad netek
tų prasčiausia vieta. Taigi Nau
juose metuose ar sekmadienį 
prieš Tris karalius samdinin
kai trinasi po akių samdyto
jams ir lengvai žadasi. Trijuo
se karaliuose vaišės jau pra
ūžė, šeimyna paieškoma. Pa- 
ieškotojas nuveža į gryčiukę do
vanų bent tris gorčius žirnių ar 
kitų tolygių javų, ir ūkininkas, 
susirankiojęs šeimyną, prade
da metus.

48. KAIMOS ŽYDAI 
KROMININKAI

Žydas krom ininkas dabar ei
na ne į ūkininkų gryčias, bet 
į gryčiukes, žinodamas, kad tuo 
laiku čia yra ir pinigų, ir rei
kalinga prekių- Praveskime ke
lis bruožus šios padermės 
smulkaus pirklio, šunų lodinto
jo, kaimos gyventojams gerai 
pažįstamo, dabar jau prany- 
kusio kromininko. šiandien 
kromininkai po kaimas ne
vaikščioja. Ką beėję pėsti, 
jie važiuoja važiuoti ir ne tiek 
šį tą parduoda, kiek perka, bū

tent: odas, kailius, ašutus, 
paukščius, kiaušinius, skudurus 
ir visokias nuliekamas smulk
menas.

Išvažiuoja pirklys iš namų 
miestelyje pirmadienį anksti 
rytą, parvažiuoja penktadienio 
vakarą pilnais ratais visokių 
prekių- Kitą sykį prisikrovęs 
aukštai šiaudu ir šieno, ant vir
šaus užguldyta ožka. Jis su ark
liu per savaitę išminta po žmo
nes, o lanko tik vargingas gry
čias, nuo turtingo nelobsta. 
Toks šiandykštis primityvus 
pirklys.

Aprašomajame laike jo tė
vas ėjo į kaimą, dideliu maišu 
ant nugaros nešinas, stora, ilga 
lazda pasiremdamas. Eina kro- 
mininkas kaimos gatve ir, šu
nų lydimas, makaruoja iš už
pakalio tąja lazda. Tiek jam tė
ra rūpesčio dėl šunų, šunys 
įnirtę loja, o prie lazdos ne
siartina- Įeidamas į gryčią, 
plačiai atveria duris: mažu pra
vėrimu nepratilps.

— Kromo ar reikia? — klau
sia.

— Nereikia! — atsako šei
mininkė.

Toliau kromininkas skaito:

— Imbirų, pipirų, guzikų, gu- 
zikėlių, šukų, stučkų, adatų, 
špilkų, muilo, peilių, žirklių... 
Gal ko reikia?

— Duok guzikų, — sako šei
mininkė.

Dabar kromininkas sukasi 
užpakaliu į suolą, nuleidžia naš

tą, numeta nuo krūtinės abrū- 
sus ir, atrišęs maišą, imlioja 
medines skryneles su atskiro
mis prekėmis- Visi, kas yra gry
čioje, susieina žiūrėti, ypač ma
žiukai suolais subėga ir pakabi
na nosis.

Guzikai padarė pradžią; prie 
guzikų atsiminė kita ką, pama
tė — ir to prireikė. Žydas de
rasi žydiškai: tai slepia į maišą, 
tai vėl išima ir deda ant stalo; 
tai išeiti rengiasi, tai vėl susi
laiko, laidauja:

— Kad aš taip sveikas bū
čiau, kad aš taip sveikas na
mo pareičiau.

Po ilgo derėjimo ir šmuge- 
liavimo parduoda ne tik pa
šauktų guzikų, bet dar alūno, 
dažų, kamparo ir vaistų nuo 
prūsokų.

Gyveno dar mūsų kaimoje 
paminėtinas, visų gerbiamas 
žydas kromininkas Leiba. Kiti 
kromininkai nešiojo smulkme
nas, nenešiojo mastinių pre
kių. Leiba nešiojo tik masti
nes prekes. Sykį per savaitę 
pereidavo mūsų kaimą, o dau
giau sukindavo po kitas kai
mas. Jis nešiodavo perkelį, kar
tūną, kortą, skaras, skareles ir 
tą, kas buvo papuošimas mer
gaitėms: tikruosius ir pustik- 
rius karolius, žiedus, pažibu- 
čius, kaspinus.

Ateina Leiba į gryčią ir 
minkštu balsu klausia šeimi
ninkę:

— Ko šiandien, poniute, pirk
si?

Jei nieko nepirksianti, tai, 
sumetęs žodį kitą, eina pro du
ris; jei sako: “Rodyk kromą!”, 
Leiba atremia lazdą į suolą ir 
ant jos užmauna savo kepurę, 
nuo galvos nuėmęs. Ant galvos 
atlieka antra kepurė, vadina
ma “jarmulka”. Ir išėmęs iš 
maišo, dėlioja ant stalo ryšu
lius prekių.

— Rodyk kartūno! — sako 
šeimininkė. Leiba varto skaras, 
skareles. Visi supuolame žiūrė
ti- Viena graži, kita dar gra
žesnė. Išvertęs randa kartūnus.

— Po kam tas?
— Grivinė ir du grašiu, po

niute.
— Ar negana bus aštuonio

likos grašių?
— Aš mokėjau po grivinę, 

man reikia uždirbti du grašiu. 
Jeigu, poniute, dasileisi, kad 
Leiba, brisdamas purvą, nieko 
neuždirbtų, tai mokėk po gri
vinę.

— Ot, ir pasakė žodį, dabar 
derėkis su juom, kad nori. Ver
čiau būtum sakęs “po auksi
ną” ir paskiau pamažiuku nu
leidęs.

— Poniute, kitoms aš taip ir 
• darau, bet tamstai — ne.

Seimininkė žino, kad Leiba 
sako tiesą, ir liepia matuoti.

— Ar po grivinę ir du skati
ku?

— Taip, tegu tave, no.
(Bus daugiau)



Neleiskim sovietam pasipelnyti
,Dr. Marijos Sveikauskienės paskaita

D.L.K. Birutės Karių Šeimų 
Moterų Draugija lapkričio 15 
Le Cordon Bleu salėje Wood- 
havene surengė advokatės dr. 
Marijos šveikauskienės paskai
tą. Ji gyvena Bostone, yra akty
vioj praktikoj, rašo spaudoje, 
atsakydama žmonėm į pateik
tus teisinius klausimus. Ir šio
je paskaitoje ji palietė aktua
lų dabarties klausimą — kaip 
sustabdyti amerikoniškų dole
rių plaukimą į Sov. Sąjungą. 
Manydami, kad tai bus įdomu 
ir naudinga mūsų skaitytojam, 
čia spausdiname tos paskaitos 
santrauką. (Red.)

Turime įvairių organizuotų 
veiksnių: Balfą, Altą, Bendruo
menę ir kit. Tos organizacijos 
rūpinasi labdaros, politinės ir 
kultūrinės veiklos reikalais. Vi
sų šių organizacijų tikslai ir 
darbai yra svarbūs. Tačiau pro
blema, kaip sustabdyti ameri
koniškų dolerių plaukimą į so
vietų kišenes, yra konkretaus, 
apčiuopamo pobūdžio ir negalį 
laukti palaipsniško išsprendi
mo. Tai reikia atlikti dabar, 
tuojau ir tai gali būti padaro
ma. Kiekvieną kartą, kai mirš
ta Amerikoje gyvenąs lietuvis 
be testamento arba be tinka
mai surašyto testamento, —yra 
gera proga sovietams ir jų ad-
vokatams pasipelnyti.

Jungtinės Amerikos Valsty
bės ir kai kurie kiti kraštai nė
ra pripažinę Lietuvos priversti
nio įjungimo į Sovietų Sąjun
gą. Tokia yra de jure padėtis. 
Tačiau praktiškoji — de facto 
padėtis nevisuomet sutampa su 
de jure nepripažinimu.

Anksčiau palikimų bylose so
vietų konsulatai prisistatydavo 
Amerikos teismams, kurie 
sprendžia tuos palikimų reika
lus — Probate arba Surrogate 
Courts —, pareikšdami, kad jie, 
sovietai, atstovauja savo pilie
čiams, kurie yra Amerikoje mi
rusiųjų asmenų Lietuvoje gy
venantieji įpėdiniai. Lietuvos 
konsulatai Amerikoje tada įsi
jungdavo į bylą (filed their ap
pearance) ir paaiškindavo teis
mui, kad sovietai neturi jokios 
teisės skaityti Lietuvos žmones 
savo piliečiais, nes juk Ameri
ka niekuomet nėra pripažinusi

Kudirkos išdavimas
• (atkelta iš 2 psl.)

je ... Jūs turėtumėt vykti į 
Sibirą atbaigti savo edukacijai 
apie sovietų žmoniškumą ...

Kap. Brown sakėsi taręsis ir 
su kitais karininkais ir siūlę pa
laukti- Bet Ellis ir Brown yra 
viršininkai!...

Max Lerner kolumnistas (N. 
Y. Post gr- 7) apie tokius parei
gūnus kalbėjo kaip apie “lu
natikus” ir “idiotus”. Tai su
jaudinto ir suerzinto žmogaus 
sprendimas. Gal būt, jie, Ellis 
ir Brown, būtų kitokį ir kitaip 
pasielgę, jei įsakymai būtų atė
ję iš viršaus kitokį — iš Wash
ington©. Ir vienas ir antras aiš
kino, kad tokių aiškių nurody
mų bei įsakymų nebuvo. Jie 
turėję veikti savo nuožiūra, su
konkretindami ir savaip su
prasdami tuos neaiškius nuro
dymus, kurie buvo atėję iš Wa
shington©.

Jie būtu veikę tiksliai kaip 
robotai arba, dar modernesniu 
žodžiu sakant — kaip kompiu
teriai, jei į juos būtų įkalbėta 
aiškia, taisyklinga kcmpiutirių 
kalba. Bet gal tyčia buvo ne
taisyklingai iš Washington© į- 
kalbėta, kad Bostono kompiu
teriai susipainiotų, išskaitytų 
absurdą ir absurdą įvykdytų?

Tas, kuris turėjo valdyti Bos
tono kompiuterius, buvo jų vir
šininkas adm- Bender, pakran
čių sargybos šefas Washingto
ne.

Toliau — dar apie kitus išaišj 
kėjusius šios tragedijos veikė
jus.

sovietų įvykdyto smurto Lietu
vai.

Teismai tokį argumentą su
prato ir atitinkamai išsprendė 
daug bylų mūsų naudai. Ta
čiau sovietai nesnaudė. Kai 
juos teismai pradėjo išmetinė
ti per priešakines teismo du
ris, jie pradėjo naudoti užpa
kalines duris. Jų advokatai pra
dėjo prisistatinėti teismui kaip 
privatūs, Lietuvoje gyvenan

Lietuvių Veteranų Sąjungos Ramovės centro valdyba. Iš k. J. Tapulionis, prof. S. Dirman- 
tas, K. Dabulevičius ir J. švedas; stovi V. Di minskis ir E. Vengianskas. Trūksta K, Oželio 
ir J. Gaižučio. "Nuotr. E. Vengiansko

APLINKYBES, KURIOMIS BUVO ĮKURTA VIENA TREMTIES GIMNAZIJA ATSIŲSTA PAMINĖTI
(Tąsa iš praėjusio nr.)

Mokiniai sėdėjo, mokytojai 
stovėjo (tik spalio mėn. gale 
pasirodė stalai ir iš mokinių 
pasiskolintos kėdės), rašomo
sios medžiagos buvo pakanka
mai, vadovėlių beveik nebuvo, 
tad mokytojai, pasirėmę dau
giausia savo atmintimi, ruošė 
dėstomąją medžiagą, kurią vy
resniųjų klasių mokiniams dik
tavo, o žemesniųjų klasių mo
kiniams davė nusirašinėti, ir 
taip mokslas ėjo, kol nepra
dėjo daugiau lyti. Bet čia jau 
tėvai, vadovaujami tėvų komi
teto, šokosi į pagalbą — rug
sėjo mėn. gale įstatė langus, 
uždengė stogą, šiaip taip ap
kamšė sienas, ir vėl galėjome 
mokytis, kol nepradėjo lapkri
čio mėn- gale šalti. Šį kartą 
buvo blogiau: kol tėvai, apėję 
visus buvusiu kareiviniu rū
sius ir palėpes, surado kros
nelių, pradinė mokykla turėjo 
net kuriam laikui užsidaryti, o 
mes, kad ir šaldami, šiaip taip 
atlikdavome tik pirmąsias dvi 
pamokas.

Po šių didelių pradinių ne
pasisekimų jau galėjome tęsti 
mokslą be didesnių kliūčių, ta
čiau dar turėjo praeiti kiek lai
ko, kol buvo gautas raštve
dys (p. Gurinas), o gana daug 
laiko, kol buvo surastas naujas 
direktorius ir kol nusistovėjo 
santykiai su vietine UNRRA ir 
su Lietuvių Sąjungos, Ingol- 
stadto skyriaus valdyba.

1945 m. lapkričio mėn. gale 
gavome keistoką raštą iš lietu
vių stovyklos UNRRA policijos 
vado. Raštas vadinosi skelbimu 
ir buvo paskelbta:

“Skelbimas
1945 metų lapkričio mėn. 26 

d. UNRRA direktorius p. Da- 
widson Lietuvių stovyklos gy
ventojus .. .(pavardės tų gyven
tojų) už išvogimą amerikiečių 
sandėlio nubaudė sekančiomis 
baudomis:...”

Mus lietė antroji pastraipa:
“2. .. .(Jaunuolio pavardė). 

Kiekvieną dieną privalo lankyti 
mokyklą. Gimnazijos vadovybė 
kiekvieną savaitę privalo pra
nešti UNRRA’i kiek dienų sa
vaitėje lankė mokyklą.”

Visai netikėtai gavome nau
ją penkiolikametį mokinį, kurį 
teko priimti į pirmąją klasę. 
Viena laimė, kad daugiau to
kių nusikaltimų nepasitaikė, 
kad UNRRA’oje visas reikalas 
buvo greit užmirštas, o primes
tinukas pavirto palyginti geru 
ir drausmingu mokiniu, taip, 

čiųjų įpėdinių advokatai, kurie 
būk tai nieko bendro neturi su 
sovietiniu valdišku aparatu. Jie 
teigia, kad jie atstovauja ne so
vietų konsulatams, o įpėdi
niams. Jie prisistato su “gata
vais” įgaliojimais ir prašo teis
mą juos pripažinti įpėdinių ofi
cialiais atstovais — advokatais.

Norėčiau pateikti mūsų kon
sulatų argumentus tokiose pali
kimų bylose, ir taip pat parody- 

GRAŽINA BŪGAITĖ

kad mūsų pataisos namų laiko
tarpis buvo labai trumpas.

Direktorius Dawidson dar 
mums nustatė mokslo metų ei
gą — buvo kanadietis, tai ir 
mes turėjome mokytis taip, 
kaip Kanadoje, ir paskelbę dvi 
savaites Velykų atostogų, jau 
trečią Velykų dieną turėjome 
sušaukti mokinius atgal, bet vė
liau tiek UNRRA, tiek IRO ap
siribojo beveik tik materialiniu 
aprūpinimu, suteikdami moki
niams tai priešpiečiams pieną, 
tai atsiųsdami pieštukų, šepe
tukų, kokį sviedinį, retkarčiais 
sąsiuvinių bei knygų, kuriomis 
menkai galėjome naudotis (pra
džioj vokiškų, vėliau angliškų), 
tai batų, kurių poros būdavo 
sudarytos ne pagal dydį, bet 
pagal spalvą ar formą (aš pa
ti ištisus metus išnešiojau ba
telius, kuriu vienas buvo 7, o 
antras 9 numerio, bet abudu 
rudi ir su raišteliais').

Mokytojai pradėjo gauti šio
kį tokį atlyginimą: nuo 1945m. 
spalio mėn. savaitinio priedo 
iš karto vokiškų cigarečių, vė
liau amerikoniškų; nuo tų pat 
metų lapkričio mėn. buvo išrū
pintas dviem mokytojams pini
ginis atlyginimas iš vokiškų są
skaitų (apie 350 RM vienam 
mokytojui), o nuo 1946 m. ko
vo mėn. keturiems, bet visą lai
ką apmokamų mokytojų skai
čius buvo labai mažas ir, pasi
dalinus pagal pamokų skaičių 
gautus pinigus, pasidarydavo 
tikrai mikroskopiškas atlygini
mas. Nuo 1946 m. gegužės mė
nesio 15 d. UNRRA’os daktaras 
pradėjo tikrinti kas mėnesį mo
kiniu sveikata, c v

1945 m. rugsėjo 20 d. švie
timo vadovas ir laikinasis pro
gimnazijos direktorius St. Gri
garavičius pasiuntė raštą Lie
tuvių Sąjungos Centro Švieti
mo Skyriui, prašydamas pripa
žinti Ingolstadto Lietuvių Pro
gimnaziją kaip veikiančią ir 
patvirtinti mokytojus savo da
lykams dėstyti, į kurį tačiau 
niekad nebuvo gautas atsaky
mas. Daugumai tėvų ir moky
tojų buvo aišku, kad, kol ne
bus surastas prityręs direkto
rius, tol mūsų progimnazija ne
bus oficialiai pripažinta.

Tėvų komitetas rimtai ieško* 
jo, bet ilgą laiką be jokio pa
sisekimo; valdyba viešai ieško
jo, bet neatrodė, kad turėjo no
ro surasti — ypač, kad taip bu
vo paranku, pasisukus kokiam

DARBININKAS

ti sovietų advokatų naudoja
mus argumentus mūsų argu
mentams atremti.

Lietuvos konsulatai pareiš
kia teismams: L Pirmas argu
mentas, — kad tie “įgalioji
mai”, kurie yra paliudyti ir pa
tvirtinti sovietų įstaigų pareigū
nų, negali būti pripažįstami 
Amerikos teismuose, nes toks 
pripažinimas pažeistų Ameri
kos principą, kad Lietuva nėra 
sovietų imperijos dalis.

Sovietų advokatai į šį argu
mentą atsikerta taip: tas Ame
rikos nepripažinimas yra poli
tinis reikalas ir nieko bendro 
neturi su privačių asmenų iš- 

aukštesniam UNRRA’os’ parei
gūnui, pasitelkti mokinius 
jiems palinksminti — šie visa
da galėjo ką nors padainuoti, 
pašokti kokį tautinį šokį ar net 
ką nors inscenizuoti (stovyklo
je turėjome gerą režisorę Z. 
Arlauskaite Mikšiene, kuri mie- 
lai dirbo su mokiniais).

Progimnazija pirmą kartą 
viešai pasiro&ė kartu su suau
gusiais per rugsėjo 8 d. šven
tės koncertą. Laiko tebuvo tik 
pusantros savaitės, ir mokinių 
programa buvo kukli — mer
gaičių choras padainavo kelias 
daineles, buvo pašokta tauti
niu šokiu ir su humoru insce
nizuota liaudies daina “Tekėjo 
saulelė pro debesėlį”, kuri pub
likai labiausiai ir patiko (ber
nelį vaidino 1 kl. mokinys R. 
Banys, o mergelę — 3 kl. mo
kinė A. Valiukonytė).

Pasisekus progimnazi
jos krikštui ir pirmajam kon
certui, iš švietimo vadovo ėjo 
spaudimas duoti vis daugiau ir 
daugiau tokių pasirodymų. Pro
gimnazija, nenorėdama nuže
minti mokslo lygio, pradėjo iš 
anksto ruoštis Kalėdų eglutei, 
kuriai buvo gautas iš rašytojo 
L. Dovydėno scenos vaizdelis 
“Kur giria žaliuoja”. Bet šito 
buvo negana, ir mūsų laikina
sis direktorius pareikalavo už
baigti pirmąjį trimestrą didin
gų pasirodymu. Šį kartą užpro
testavo jau visa mokytojų tary
ba. Ir taip dėl įvairių kliūčių 
mokslas buvo nukentėjęs per 
pirmąjį trimestrą, o dar pasku
tines tris savaites, užuot mo
kiusis, pradėti šokti ir dainuo
ti, — jau net ir nepatogu bū
tų vadintis aukštesniojo moks
lo įstaiga!

Tačiau po šito susikirtimo 
su švietimo vadovu, netiesiogi
niai su vietine valdyba, padėtis 
pradėjo po truputį gerėti- Lap
kričio mėnesyje kukliai užbai
gėme pirmąjį trimestrą. Kai 
atsistatydino inspektorė O. Ja
saitienė ir laik. dir. St. Griga
ravičius parašė raštą lapkričio 
28 d. vietinei Lietuvių Sąjun
gos valdybai: “P. O. Jasaitienės 
prašymą prašau patenkinti ir 
laikinai inspektoriaus eiti parei
gas, kol atvyks kitas direkto
rius, pavesti tos mokyklos mo
kytojui p. Zailskui..valdy
ba gruodžio 7 d. padarė tokį 
sprendimą: “Ponios Jasaitienės 
atleidimo iš gimnazijos inspek
torės pareigų pagal jos paduotą 
prašymą klausimas atideda - 

duotais Amerikos advokatams 
įgaliojimais. Jie, žinoma, čia nu
tyli tą faktą, kad Lietuvoj gy
venantieji žmonės neturi jokio 
pasirinkimo ir juos atstovau
jančių advokatų nepažįsta ir 
su jais neturėję jokių betarpiš
kų reikalų.

Musę argumentas numeris 
2-ras: tie įgaliojimai yra sovie
tų valdininkų “gaunami” iš mū
sų žmonių smurto būdu (du
ress).

Sovietiškas argumentas: Įro
dykit, kad smurto būdu buvo 
gautas.

Mes visi turime labai geros 
nuovokos, kaip tie įgaliojimai 
yra “gaunami”. Tačiau kaip tai 
reikia įrodyti (to prove) teisme 
pagal teismų nustatytas taisyk
les (rules of evidence)? Kad to
kią aplinkybę įrodytume, reikė
tų turėti teisme asmenį, ku
ris tokį įgaliojimą buvo iš
davęs ir kuris sutiktų paliudy
ti, kad jis tą įgaliojimą yra da
vęs ne savo laisvu noru, bet 
sovietų “prikalbamas”. Mes vi
si suprantame, kodėl mes to
kio liudininko negalime turėti.

Trečias musę argumentas: į- 
pėdiniai Lietuvoje neturi nau
dos iš jiems pasiunčiamų be
verčių rublių; o jie už 1 dolerį 
tegauna 90 kapeikų, už 
kurias mažai tegali nusipirkti. 
Sovietijoje yra kriminalinis nu
sižengimas turėti savo žinioje 
net vieną dolerį.

(Bus daugiau)

mas iki laukiamos Švietimo Įga
liotinio vizitacijos.”

Ir gruodžio 8 d. progimnazi
joje pasirodė ne Lietuvių Švie
timo Įgaliotinis Bavarijoj (apie 
jo egzistenciją mes tik tiek iki 
šio laiko žinojome, kad naudo
jomės iki spalio 24 d. jo nu
statyta pamokų lentele), o nau
jasis direktorius — Vincas Am
braziejus. Naujasis direktorius 
gyveno Miunchene ir galėdavo 
tik kelėtai dienų savaitėje at
vykti į Ingolstadtą, |et buvo 
žmogus autoritetingas ir žinąs 
savo dalyką, trumpu laiku įgi
jo mokytojų pasitikėjimą, mo
kėjo šitais netikrais laikais ge
rai išvairuoti tarp visų srovių 
ir srovelių, taip kad visi pripa
žino naują direktoriaus valdžią 
ir bent viešai stengėsi būti ja 
patenkinti. (Bus daugiau)

1971 m., sausio S d., no. 2

Jaunavedžiai Romas ir Audronė (Jarmaitė) Petrauskai, susituokę Eliza
beth šv. Petro ir Povilo bažnyčioje spalio 11 d. Povestuvinei kelionei buvo 
išvažiavę j Meksiką.

Jurgis Gliaudą — AITVARAI 
IR GIRIA, Lietuvos Atgimimo 
Sąjūdžio premijuotas romanas, 
išleido Laisvosios Lietuvos kny
gų leidykla, leidinys nr- 1. Vir
šelį piešė dail. Antanas Rūkš- 
telė, 254 psl., kaina nepažymė
ta.

Danutė Brazytė-Bindokienė- 
MIESTE NESAUGU, premijuo
ta apysaka jaunimui, išleido 
JAV LB Kultūros Fondas, lei
dinys nr. 44. Viršelį ir iliustra
cijas piešė Jūratė Eidukaitė. 
169 psl., kaina — 3 dol.

Anatolijus Kairys — DU 
BROLIUKAI, trijų veiksmų 
pasaka, išleido Amerikos Lietu
vių Vaikų Ugdymo Draugija, 
leidinys nr. 17. Viršelis, ilius
tracijos ir užsklandos dail- Juo
zo Kiburio. 78 psl., didelio for
mato, kaina nepažymėta.

Antanas Maceina — BAŽ
NYČIA IR PASAULIS, Bažny
tinio gyvenimo kaita po II Va
tikano susirinkimo, kritinis 
skerspiūvis- Išleido Vakarų 
Europos Lietuvių Sielovada. 
Aplankas Kazio Veselkos, 157 
psl., kaina — 2 dol.

Dr. Kostas R. Jurgėla —LIE
TUVOS SUKILIMAS 1862-64 
METAIS, knyga išleista sukili
mo šimtmečio sukakčiai pagerb
ti, išleido Lietuvių Enciklopedi
jos Leidykla, 720 psl., įrišta į 
kietus viršelius, iliustruota, kai
na — 12 dol.

Danguolė Sadūnaitė — LAIŠ
KAI DIEVUI, eilėraščiai, išlei
do Ateitis literatūros serijoje, 
nr. 4. Viršelį piešė Nijolė Ve- 
degytė-Palubinskienė, 72 pusla
piai, kaina — 2 dol.
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Kaip atrodo Čilė šiandien?
Vytautas Vebeliūnas, Lito 

banko pirmininkas, buvo išvy-« 
kęs į Pietų Ameriką, išvykęs 
kaip keliautojas. Ten yra bu
vęs prieš penketą metų. Tai da
bar turėjo progos palyginti su 
praeitimi. Įdomios jo pastabos 
apie Čilę, iš kurios atsiuntė 
laišką Darbininkui. Čilėje, kaip 
žinia, išrinktas prezidentas yra 
marksistas, pasiryžęs krašte pa
daryti kai kurias socialines re
formas. Šios V- Vebeliūno pa
stebėtos smulkmenos kaip tik 
skaitytojam gali būt naudingos 
geriau pažinti gyvenimą Čilė
je. (Red.).

o

Nuo 1965 m. Santiago yra ge
rokai pagražėjęs. Senų mašinų, 
kurios labai teršdavo orą, jau 
mažai beliko. Jų vietoje zvim
bia mažiukės, bet gan neblo
gos. Gaila, kad tos mašinos ne
turi vėsinimo, nes čia karšta. 
Šiandien čia 30 Celsijaus (95 
Farenheito- Rd.).

Komunizmo žymės dar ma
žos: viena — labai maža turis
tų, antra — Čilės grietinėlė la
bai susirūpinusi- Būtų lengva 
man įsivaizduoti, kad tai 1940 
metų Lietuvos pasikeitimai. Vi
suomenė nėra panikoje, bet vi
sas gyvenimo perversmas atei
na iš pagrindų. Tačiau tai gal 
tik noras lyginti praeitį su is
torija. O gal čia yra antra Ku
ba? Visko gali būti. Allende 
mėgino jau keturis kartus būti 
prezidentu, bet vis nebuvo iš
rinktas. Šį kartą jam pavyko 
ant marksistinio arklio. Taigi, 
niekas nežino. Pvz. turtuoliai 
tiek išsigando perversmo, kad 
bėga. Kadaise už vieną ameri
kietišką dolerį davė net po 60 
eskudrų (oficiali kaina 14.88 
eskudros). Dar aš New Yorke 
keičiau 35 už viena, o čia dau
giau negaliu gauti kaip po 25

HARTFORD, CONN.
Gedulo ir protesto naktis

Hartforde buvo apvaikščiota 
gedulo ir protesto naktis, su
rengta ryšium su Simo Kudir
kos išdavimu sovietam. Eisena- 
demonstracija prasidėjo gruo
džio 4, penktadienį, 4 vai. po
piet, ir tęsėsi iki šeštadienio, 
gruodžio 5, vidudienio.

Demonstraciją suorganizavo 
jaunimas, daugiausia mergaitės, 
dalyvaujant bei globojant ir 
vyresniesiem. Studentė Birutė 
Zdanytė sušaukė jaunimo susi
rinkimą, kuriame sutartinai bu
vo nutarta demonstruoti. Tuč
tuojau buvo padirbdintas juo
das karstas, paruošta 50 plaka
tų. Penktadienio pavakarę pra
dėta žygiuoti apie namą, vadi
namą Old Štate House. Nuo 
šios vietos išeina miesto auto
busai; tad buvo proga parody
ti keleiviam šį lietuvių protes
tą.

Naktis buvo šalta. Pūtė žvar
bus vėjas; jis buvo toks smar
kus, kad sudraskė net pusę pla
katų. Tad sunku net įsivaizduo
ti, su kokiu ryžtu jaunimas ir

Du saleziečiai, k. kun. P. Urbaitis ir kun. J. Svirnelis, abu buvę misijose Azijoje, kalbasi Romoje. 
Dabar kun. P. Urbaitis lankosi Amerikoje, rinkdamas aukas savo vienuolynui.

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastanga* pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ
NEW YORKE

VYTAUTAS VEBELIŪNAS

už vieną, žodžiu, panika apri
mo, bet vėjai gali pradėti vėl 
pūsti.

Amerikinėm firmom ir ben
drai užsieniui bus negerai. Gal 
visko • nekonfiskuos, tačiau, 
kiek kalbėjau su stambiais biz
nieriais, pradės uždėti mokes
čius ne nuo pelno, bet nuo tur
to vertės ir kapitalo- šie mo
kesčiai gali priversti industri
ją pasitraukti. Yra pasiūlymų 
išpirkti privačią industriją, bet 
tai būtų žemom kainom ir il
gam išsimokėjimui. Tad neži
nia, ar geriau palikti ar forma
liai parduoti ir atsisakyti bet 
kokio šanso atgauti turtą, pasi
keitus valdžiai.

Įdomu, kad bažnyčios atrodo 
pilnesnės, nei tai buvo man va
žinėjant 1965 metais. Gal tai 
tik sutapimas.

Kraštas gi pasakiškai gražus. 
Santiago yra tarp kalnų, čia 
tekėdama ir nusileisdama sau
lė sudaro gražiausius vaizdus. 
Čia turistams visą laiką galima 
labai _daug pasiūlyti. Čilės pa
jūris yra tūkstanties mylių su 
įvairiausio klimato zonom. Va
saros metu (gruodžio-balandžio 
mėnesiais) čia yra labai gražūs 
pajūriai, žiemą (liepos-rugpiū- 
čio mėnesiais) Andų kalnuose 
kuo geriausios slidinėjimo są
lygos. Patys kalnai, einą iš pie
tų į šiaurę, yra taip pat gra
žūs. Kokie ten slėniai, ežerai, 
upės! Kokia ten derlinga žemė. 
Bet vis dėl to tam tikri sluoks
niai labai skurdo ir sukėlė ne
pasitenkinimo valdžia.

Bet lietuvių tai negąsdi
na- Aš manau, kad jau mes už
tektinai bėgom nuo komuniz
mo ir kad jau atėjo laikas mū
sų pasisekimą nematuoti nuo
toliu nuo jo, bet jo problemų 

vyresnieji praleido tą naktį. 
Kai šeštadienį įsijungiau į eise
ną, įdienojusi saulė švietė kiek 
šilčiau, bet vis dėlto dar buvo 
šaltoka. Reikia pažymėti, kad 
šioje demonstracijoje dalyvavo 
ir amerikietis Estil D. Neims, 
gyv. 59 Carroll Rd., E. Hart
ford, Conn.

Baigiantis eisenai, stud- Biru
tė Zdanytė padėkojo visiem da
lyviam. Padėkojo ir minėtam 
amerikiečiui. O Mr. Neims atsa
kydamas pasakė: “Ne jūs man 
turite dėkoti už dalyvavimą šio
je gedulo eisenoje, bet aš jum, 
nes jūs atidarėte mum akis”. 
Dar kalbėjo dr. R. Vaišnys, Ya
le universiteto profesorius.

Su valdžios įstaigomis ir radi
jo bei televizijos stotimis ry
šius palaikė Bronė Zdanienė.

Sekmadienį per mišias prie 
altoriaus stovėjo Lietuvos vė
liava, perrišta juodu kaspinu. 
Gi pietų metu per lietuvių Tė
vynės Garsų radijo valanda 
apie Simo Kudirkos išdavimą 
kalbėjo inž. Valerijonas Balčiū
nas.

Jonas Bernotas 

pažinimu. Jaučiu, kad jis jau 
peraugo centralizuotą kontro
lę ir jau prie jos nebegrįš. Ju
goslavija, Vengrija, Lenkija, 
net Čekoslovakija vienokioje 
ar kitokioje formoje pareiškė 
savitas formas. Kuba negud
raus žmogaus rankose negud
riai ir tvarkosi.

Bet mes turime budriai klau
sytis, planuoti, atitinkamai 
veikti, veikti mūsų naudai — 
ugdyti laisvų lietuvių ūkišką 
pajėgumą, pasireikšti sudary
tose situacijose. Tai irgi tam 
tikra kova, tik nekruvina ir 
daug malonesnė.

Baltimorės žinios
Kalėdų šventės Šv. Alfonso 

bažnyčioje praėjo iškilmingai. 
Per Bernelių mišias giedojo di
dysis choras, gi Kalėdų dieną 
giedojo mokyklos vaikų choras. 
Daina, Baltimorės vyrų choras, 
lietuviškas kalėdines giesmes 
giedojo gruodžio 27 per lietu
viškas mišias 8:30 v.

Lietuvių posto 154 kalėdinis 
parengimas buvo gruodžio 20 
lietuvių namuose. Atsilankė 
Kalėdų senelis ir apdovanojo 
vaikus. Suaugusiem buvo gra
žios vaišės. Pagiedota kalėdi
nių giesmių.

Pamaldos už išduotą jūrinin
ką Simą Kudirką buvo gruo
džio 20 Šv. Alfonso bažnyčio
je- Tai buvo 8:30 v. lietuviš
kos mišios, kurias aukojo kun. 
A. Dranginis. Žmonių prisirin
ko pilnutėlė bažnyčia, su vėlia
vomis dalyvavo lietuvių posto 
legionieriai, lietuvių posto pa
dėjėjos, skautai. Giedojo Dai
nos choras. Gražų ir įspūdingą 
pamokslą pasakė kun. A. Dran
ginis, primindamas visą trage
diją, kuri ištiko jūrininką Si
mą Kudirką dėl Amerikos 
biurokratu valdininku. Pamoks
lą įr pačias pamaldas plačiai 
aprššė Baltimore" Sun pirma
dienio, gruodžio 21, laidoje. Į- 
sidėjo net dvi nuotraukas, kaip 
kun. A. Dranginis sako pa
mokslą ir kaip į bažnyčią skau
tai neša vėliavas- Straipsnyje 
pirma atpasakotos pagrindinės 
pamokslo mintys, paskui pri
menama, kaip vyko jūrininko 
Simo išdavimas, kaip dieną 
prieš tai, gruodžio 19, iš Balti
morės vyko lietuviai ir estai į 
Washingtona ir ten demonstra
vo prie Valstybės departamen
to ' ir prie pakrančių sargybų 
vadovybės.

Pranas Zekas-Jacobs, pirmos 
kartos lietuvis, po sunkios li
gos mirė gruodžio 12 Luthe
ran ligoninėje. Velionis buvo 
pirmojo karo veteranas, ir, kai 
sveikata leido, dalyvavo lietu
vių posto parengimuose ir vei
kime. Dirbo kaip siuvyklos vir
šininkas, kol išėjo i pensiją. 
Gedulingos mišios už jo sielą 
aukotos gruodžio 16 Šv. Alfon
so bažnyčioje. Palaidotas Lou
don Parke. Liko nuliūdusi žmo
na Mildred ir dukros Darata ir 
Genevieve.

šitaip prasidėjo demonstracijos Bostone dėl jūrininko Simo Kudirkos išdavimo. Demonstrantai lapkričio 28 
prie admirolo Ellis įstaigos sudegina karstą.

WORCESTER, MASS.
Už tiesą ir laisvę

Jūrininko Simo Kudirkos tra
gedija, sukrėtusi visų laisvame 
pasauly gyvenančių lietuvių šir
dis, kartu sukėlė ir didžiules 
demonstracijas. Mūsų kolonijo
je jos įvyko gruodžio 6.

Gausus skaičius lietuvių, pra
dedant mažais vaikučiais ir bai
giant seneliais, rinkosi į Lietu
viu Piliečiu Klubą iš kur netru
kus pradėta rikiuotis eisenai, 
dalyvaujant abiejų parapijų ku
nigam ir Šv. Kazimiero sese
lėm.

Karo veteranai nešė Lietu
vos trispalvę, Amerikos ir mū-

Sodalietės bingo žaidimus 
rengia sausio 15 Šv. Alfonso 
mokyklos salėje. Pradžia 8 v.v. 
Bus gražių premijų, veiks bu
fetas su valgiais. Rengėjos kvie
čia visus atsilankyti.

Lietuvių ; Radijo valandėlės 
metinių šokią vakaras bus sau
sio 16 lietuvių svetainės di
džiojoje salėje. Šokiam gros Jo
no Lekavičiaus orkestras. Hu
moristinę programą atliks dra
mos aktorius — komikas Vita
lis Žukauskas iš New Yorko. 
Valandėlės vedėjai, A- Juškus 
ir K. Laskauskas, kviečia vi
sus atsilankyti.

Naujųjų Metų sutikimą ren
gė Lietuvių Bendruomenės Bal
timorės skyrius ir lietuvių sve
tainės šėrininkai. Sutikimas bu
vo lietuvių svetainės didžiojoje 
salėje.

Jonas Obelinis 

Kultūros židinio projekto fasadas, archit. Adolfo Tyliaus. Išplanuota salė, Lituanistinės mokyklos patalpos, orga
nizacijoms kambariai, biblioteka, meno galerija, spaustuvės, redakcijų bei administracijų patalpos, koplyčia, vie
nuolynas, muziejus.

Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

Siunčiu auką------------ statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:

□ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)
Q Amžm nosing narina ($500) O Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui—......................................................................................

ADRESAS .................................................................... ............ ................................................................. ...........

..............................................................................   Zip Code............ ........

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

sų miesto vėliavas, o po jų žy
giavo minia, paskendusi plaka
tų jūroje. Ėjome iki miesto ro
tušės. Ten atvyko miesto val
džios atstovai, buvo sugiedoti 
Lietuvos ir Amerikos himnai.

Pirmas kalbėjo Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas kun. J. 
Jutkevičius. Skatino kovoti, 
kad ir Amerika išdrįstų pasa
kyti Sovietam “ne”, kaip tai 
padarė maža Turkija Bražins
kų atžvilgiu, nežiūrint kieto ru
sų spaudimo.

Dar kalbėjo Lietuvių Labda
ringos Draugijos pirm. K. Ado
mavičius, miesto valdžios at
stovai, kurių tarpe buvo ir 
Charles Tagman, ir Lietuvių Pi
liečių Klubo pirm. Tribangis, 
vadovavęs visai programai.

Dalyvavo vietos televizijos 
27 kanalo stoties reporteriai. 
Vakare viskas buvo perduota 
per minėtą televizijos stotį. Re
porteris . turėjo pasikalbėjimą 
su jaunimo organizacijų vado
vais R- Jakubausku ir Charles 
Grigaičiu.

Pirmadienio rytą Worcester 
Telegram demonstracijas pla
čiai aprašė ir paryškino nuo
traukomis. Nuo laikraščių ne
atsiliko ir radijas. Nebuvo die
nos, kad spauda, televizija, ra
dijas nebūtų kalbėję apie tą 
baisų lietuvio jūrininko likimą.

Demonstracijų metu buvo 
renkami parašai rezoliucijom. 
Organizacijos ir pavieniai asme
nys siunčia telegramas, rašo 
laiškus prezidentui, ’ viceprezi

dentui, senatoriam ir kitiem 
valdžios atstovam. Vyčiai, atei
tininkai ir skautai pirmieji žy
giavo demonstracijose, ruošė 
plakatus, siuntė telegramas ir 
laiškus.

Kun. J. Jutkevičius kartu su 
kitais mūsų kolonijos gyvento
jais gruodžio 5-tą vyko daly
vauti tam pačiam tikslui su
ruoštose demonstracijose Bos
tone. Jo iniciatyva Šv. Kazimie
ro bažnyčioje per Marijos Ne
kalto Prasidėjimo šventę buvo 
aukojamos mišios, kurias už
prašė vyčių 26-toji kuopa.

Mišias aukojo ir iš akių spau
džiantį ašaras pamokslą pasa
kė kun. J. Steponaitis. Giedojo 
parapijos choras, vadovauja
mas muziko A. Mateikos. Solo 
Sveika Marija pagiedojo V. Ro- 
ževičius. Po mišių sugiedoti 
Amerikos ir Lietuvos himnai 
ir Marija, Marija. Kankinio Si
mo Kudirkos garbei prie alto
riaus buvo padėta tautiniu kas
pinu perrišta didelė gyvu gėlių 
puokštė. J.M.

Prenumeratoriai, pakeisdami 
savo adresą, prašomi administ
racijai pranešti ne tik naują, 
bet ir seną adresą. Taip pat 
neužmirškite pridėti pašto zip 
code numerio.

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

IŠ VISUR
— Vytautas Volertas, JAV 

LB centro valdybos pirminin
kas, gruodžio 16 lankėsi New 
Yorke pas Vliko pirmininką dr. 
Kęstutį Valiūną Simo Kudirkos 
reikalais. Taip pat Vytautas 
Volertas tarėsi su Vytautu Ma- 
rijošium kai kuriais Dainų 
Šventės klausimais ir dėl gali
mybių sukurti 4 vienveiksmes 
operas.

— Bronius Nainys, buvęs 
JAV LB centro valdybos pirmi
ninkas, sveikindamas naująją 
centro valdybą su Kalėdų šven
tėmis, prisiuntė 20 dol. auką 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės reikalam. Centro valdyba 
reiškia nuoširdžią padėką-

— Vincentas Gruzdys, vie
nas iš JAV LB centro valdybos 
vicepirmininkų, rūpinasi pasi
ruošimais dėl VI tarybos antro
sios sesijos, kuri įvyks 1971 
sausio 16-17 Philadelphijoje.

— Prof. dr. Jokūbas Stukas, 
Lietuvos vyčių centro valdybos 
pirmininkas, po tragiško Simo 
Kudirkos grąžinimo rusam, pa
rašė JAV prezidentui R. Nixo- 
nui laišką ir išreiškė nuostabą 
ir pasipiktinimą amerikiečių 
pareigūnų elgesiu. Asmeniška
me atsakymo laiške preziden
tas Nixonas išreiškia pasipikti
nimą dėl įvykusio fakto ir pri
duria: “I am determined that 
America will live up to the 
proud tradition guaranteeing 
the safety of refugees”.

— Lietuvių gydytojų klubas 
įsteigtas Bonnoje, Vokietijoje. 
Šiuo metu Vokietijoj esą 23 lie
tuviai gydytojai ir 8 medicinos 
studentai. Gydytojų suvažiavi
me priimtas klubo statutas.- Val- 
dybon išrinkta: pirm. V. Bylai- 
tis, ižd. B- Paltorokaitė. Kont
rolės komisijon išrinkta: A. 
Laukaitis ir A. Gintautas.

— Dail. Magdalenos Stankū
nienės darbų paroda Chicagoj, 
Čiurlionio galerijoj, atidaroma 
sausio 16 d. 7 vai. vak. Paro
doj bus išstatyta daugiau 
kaip 40 paveikslų, atliktų įvai
ria technika — tai bus medžio 
raižiniai, mozaikos, akrilinė ta
pyba, kolažai ir kt.

— Anatolijus Kairys, rašyto
jas dramaturgas, JAV LB tary
bos narys, sutiko ir toliau bū
ti JAV LB kultūros fondo pir
mininku. Šias pareigas jis ėjo 
jau nuo .1967 buvusioje JAV 
LB centro valdyboje- Dabar jis 
talkins naujam JAV LB centro 
valdybos pirmininkui Vytautui 
Volertui- A. Kairys ruoš ir se
kantį teatro festivalį.

— Dr. Leonas Kriaučeliūnas 
yra pakviestas IV-sios JAV ir 
Kanados lietuviu tautiniu šo
kių šventės komiteto pirminin
ku ir savo sutikimą davė JAV 
LB centro valdybos pirminin
kui Vytautui Volertui. IV-ji tau
tinių šokių šventė įvyks Chica- 
goje 1972 liepos mėnesio pra
džioje. Tuo pačiu metu vyks ir 
II-sis pasaulio lietuviu jaunimo 
kongresas. Dr. Kriaučeliūnas 
yra buvęs IlI-sios tautinių šo
kių šventės komiteto pirminin
kas, su dideliu pasisekimu su
organizavęs ir pravedęs tą šven
tę 1968 metais.

— Slidinėjimo iškyla, ren
giama Ateitininkų Sendraugių 
Sąjungos, įvyks vasario 5-7 d. 
Hideaway North, Wilmington , 
Vermont. Anksčiau skelbta sau
sio 23-24 data teko pakeisti dėl 
sunkumų gauti nakvynes. Hide
away North yra Mount Snow 
kalno papėdėje ant Vermont 
100 kelio, truputį į šiaurę nuo 
9 kelio kryžkelės Artimiausias 
aerodromas — Albany. N. Y. 
Iškyla prasideda penktadienio 
vakarą ir baigiasi sekmadienį. 
Mokestis yra 30 dol. asmeniui 
(dviem parom nakvynė ir mais
tas, vaikam pigiau pagal am
žių). Kviečiami sendraugiai ir 
vyresnieji studentai ateitinin
kai. Numatą dalyvauti prašomi 
registruotis kiek galima anks
čiau pas P. Baltakį, 7802 Temp
le St., Adelphi, Md. 20783.



SUEIGA NEW YORKE
New Yorko “Neringos” ir 

“Tauro” tuntai pradėjo naujus 
skautiškus metus pamaldomis 
ir iškilminga sueiga gruodžio 6. 
Uniformuoti skautai-ės dalyva
vo 11 vai. pamaldose Viešpa
ties Atsimainymo bažnyčioje, 
Maspeth, N- Y. Po pamaldų vi
si susirinko parapijos salėje iš
kilmingai sueigai. Po raportų ir 
vėliavų Įnešimo tylos minute 
ir trumpa malda, kurią sukal
bėjo skautų kapelionas kun. v. 
s. J. Pakalniškis, buvo prisimin
tas lietuvis jūrininkas Simas 
Kudirka, kurio išdavimas ru
sams sukrėtė visą lietuvių vi
suomenę.

Nauji paskyrimai
Toliau perskaityti Įsakymai. 

Vyriausios skautininkės Įsaky
mu paskirta nauja tuntininkė 
“Neringos” tuntui — ps. Aldo
na Marijošienė, iki šiol šias pa
reigas ėjusiai ps. Irenai Jan - 
kauskienei iš pareigų pasitrau
kus. Su buvusia tuntininkė at
sisveikinta, Įteikus jai sesių ir 
Tėvų Komiteto gėles bei dova
nėles. Su gėlėm sutikta ir nau
joji tuntininkė-

Tunto Įsakymu i vyresnišku
mo laipsnius pakeltos: i vyr. 
skiltininkės laipsni — vyr. sk. 
si. M. Matulaitytė ir vyr. sk. si. 
R. Sodaitytė, i skiltininkės 
laipsni —vyr. sk. psl. D. Bag- 
džiūnaitė-

Naujoji tuntininkė pradėjo 
savo darbą su beveik visa nau
ja tunto vadija. Jos pavaduo
toja ps. Giedrė Stankūnienė, 
naujoji skaučių draugininke v. 
sk. v.sl. Eugenija Garunkštytė, 
naujoji paukštyčių drauginin
ke vyr. sk. si. Dalia Bagdžiū- 
naitė, buvusi paukštyčių d-vės 
draugininke vyr. sk. v.sl. Gra
žina Siemaškaitė perėmė tunto 
adjunatės pareigas- Skaučių 
adjutante paskirta si. R. Milu- 
kaitė, paukštyčių — vyr. sk. v. 
si. Marytė Matulaitytė. Iš skau
čių draugininkės pareigų pasi
traukė vyr. sk. v.sl. Danutė Le- 
veckytė. Taip pat iš tunto iž
dininkės pareigų pasitraukė v. 
sk. Aldona Jonynienė, jos pa
reigas perėmė vyr- sk. Irena 
Alksninienė.

Pakėlimai
Lapkričio I-sios proga skau

tu vyčiu “Perkūno” d-vės drau
gininkas s.v.v. si. Bronius Ne- 
mickas pakeltas i paskautinin- 
kio laipsnį. Vilkiukų drauginin
kas s.v.sl. Algis Kidolis ir “Tau

Hartfordo suvažiavimo dalis Atlanto rajono vadovų, sesių ir brolių.

ro” tunto sporto vedėjas s. v. 
si. Rimas Rauba pakelti i vyr. 
skiltininko laipsni, o sk- vyčių 
d-vės adjutantas s.v. psl. Al
gis Bandžiukas Į skiltininko 
laipsnį.

Šios sueigos metu sesės K. 
česnavičiūtė, A. česnavičiūtė, 
V. Jurytė, V. Reventaitė ir A. 
Šidlauskaitė davė paukštytės Į- 
žodį, o Darius Verba vilkiuko Į- 
žodį, taip pat dvi naujos skau
tės pasipuošė geltonais kakla
raiščiais. Skautininkų ratelyje 
brolis Bronius Nemickas davė 
skautininko Įžodi.

Nemaža sesių ir brolių Įsigi
jo aukštesnius patyrimo laips
nius. Šioje srityje ypač pasižy
mėjo vilkiukai ir paukštytės. 
Paukštytės N- Milukaitė, L. Na- 
ronytė, R. Reventaitė, R. Ve- 
beliūnaitė ir R. Šidlauskaitė i- 
sigijo II-jį patyrimo laipsnį, o 
D. Miklaitė, J. Gudaitytė, A. 
Bulotaitė, D. šulaitytė, D. Jur
kutė ir G. Vebeliūnaitė I-jį pa
tyrimo laipsni ir buvo perkel
tos kandidatėmis į skaučių 
draugovę. Taip pat I-jį patyri
mo laipsni Įsigijo A. Katinaitė 
ir V. Jonynaitė. Neatsiliko ir 
vilkiukai. Pirmąjį patyrimo 
laispni Įsigijo ir perėjo kandi
datais i skautų draugovę Sta
sys Birutis, Vaidas Blažaitis, 
Justas Vilgalys ir naujai iš Eli
zabeth draugovės perkeltas To
mas Lora. Pirmąjį patyrimo 
laipsni dar Įsigijo Tomas Ga- 
runkštis. Vilkiukų draugovė 
nors ir neteko keturių brolių, 
jiems perėjus į skautų draugo
vę, tačiau jų gretas pa
pildė iš Elizabetho d-vės persi
kėlęs Viktoras Lora ir naujai į- 
stojęs Petras Dičpinigaitis.

Po įžodžių sueiga baigta vė
liavų išnešimu ir Lietuvos him
nu.

Prisiminta Lietuvos 
kariuomenė

Po sueigos ir užkandžių bu
vo trumpas lauželis, kuriame 
daugumoje buvo dainuojamos 
partizanų dainos, nes tuo pa
čiu buvo minima ir Lietuvos 
kariuomenės šventė. Visiems 
sutartinai padainavus šias liūd
nai skambančias dainas ir pri
siminus joje apdainuojamus ka
rius, progai pritaikytą pašne
kesį pravedė kapitonas Jonas 
Klivečka, New Yorko kariu ra
movės pirmininkas. Jis savo žo
dyje gražiai paryškino artimą 
lietuvių kariuomenės ryši su

SUVAŽIAVIMAS HARTFORDE
Atlanto rajono vyr. skaučių 

ir vyčių suvažiavimas Hartfor
de spalio 24-25 sutraukė apie 
100 sesių ir brolių. Ypatingos 
rimties suteikė suvažiavimui 
LSB vyriausio skautininko v. 
s. P. Molio ir rajono vado s. M. 
Subačio dalyvavimas, taip pat 
rajono vadeivų — s. D- Sie- 
maškienės ir ps. G. Surdėno. 
Gražus būrys vyresniųjų vado
vių (ypač sesių) atstovavo savo 
vietovėm. Atidarant iškilmin
gąją sueigą, buvo paminėtas 
Tėviškės vietininkijos 20-me- 
tis.

Istorinę brolių veiklos ap
žvalgą parengė ir ją pats pa
skaitė pirmasis vietininkas s. 
Vaclovas Nenortas. Sveikino v. 
s. P-Molis, s. M. Subatis, ps. G. 
Surdėnas, s. J. Raškys ir s. D. 
Siemaškienė, linkėdami jaunie
siems tęsti skautiškas tradici
jas ir sekanti dvidešimtmetį.

Šatrijos ir Tėviškės vietinin- 
kijas perėmė nauji vadovai. Šat
rijos vietininkės pareigas per
ėmė s Gražina Aleksandravičie
nė, Tėviškės vietininkijos — 
ps. Saulius Lisauskas. Pasitrau
kiančią iš vietininkės pareigų 
v-s. Kotryną Marijošienę sesės 
gražiai apdovanojo pačių iš
drožta šokėjų pora ir sidabri
niu padėklu su Įrašu — Dievui, 
Tėvynei ir Artimui.

Po iškilmingos sueigos 
vyko vadovų posėdžiai ir tuo 
pačiu metu dvi įdomios paskai
tos. Dr. V. Mantautas kalbėjo 
tema “Tarp dviejų kultūrų”. 
Kalbėtojas buvo gerai pasiruo
šęs ir labai vaizdžiai apibūdino, 
atitinkamai parinktais B. Braz
džionio eilėraščiais, ryši su tė
vyne, visus ateivius suskirstęs 
į penkias generacijas. Penktąją 
generaciją, kuri ir sudarė klau
sytojų-daugumą, Įpareigojo, iš
naudoti savo talentus ir nesi
tenkinti viduriu, bet siekti vir
šūnių moksle, specialybėse, po
litikoj, pasilaikant neiškraipy
tas savo lietuviškas pavardes.

Antrasis pašnekesys, paįvai
rintas skaidrėmis, visiems la
bai patiko. Imponavo visiem ge
rai lietuviškai kalbanti jauna 
prelegentė vyr. skautė Jūra 
Strimaitytė, du metus išbuvusi 
Turkijoj, Taikos korpuso tar
nyboj. Ji džiaugėsi, kad jai la
bai padėjo dviejų kultūrų (lie
tuvių ir amerikiečių) pažinimas 
geriau suprasti turkus, greičiau 
už kitus Įgijo jų pasitikėjimą 
ir nuoširdžią draugystę. Stebė- 

skautais ir jų idealais. Taip pat 
jis išreiškė viltį, kad šių die
nų skautai išliks gerais lietu
viais ir jų darbu bus vėl atsta
tyta nepriklausoma Lietuva.

Visi broliai ir sesės klausėsi 
jo žodžio su dėmesiu, ir, pa
baigus p. Klivečkai, buvo su
šukta skautiškas ačiū.

Po sueigos kai kurie skirstė
si i namus, bet daugumas nu
skubėjo i Šv. Patriko katedrą, 
kur buvo pamaldos už išduotą 
jūrininką Simą Kudirką.

B-K.
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josi išgirdus turkų kalboje lie
tuviškai skambančius žodžius, 
taip pat tariamus ir turinčius 
tą pačią prasmę.

šeštadienis buvo baigtas 
linksmais šokiais.

Sekmadienį švč. Trejybės 
bažnyčioje visi išklausė Šv. Mi
šių. kurias aukojo klebonas ku
nigas Juozas Matutis. Jis pasa
kė ir labai prasmingą pamokslą 
— ko lietuvis skautas turėtų 
siekti ir tarp kitų gerų darbų 
Įsipareigotų rūpintis lietuviškų 
pamaldų lankymu ir lietuviškų 
bažnyčių išlaikymu.

Po pamaldų ir pietų dar vy
ko užbaigiamieji posėdžiai, o 
3 vai. popiet suvažiavimas bu
vo uždarytas iškilminga sueiga 
ir glaudžiam rate paskutiniu 
rankų paspaudimu su ryžtu tar
nauti Dievui, Tėvynei ir Arti
mui.

Sesė K.M.

LIETUVkšKA EGLUTĖ 
BOSTONO MIESTO 

RŪMUOSE
Kaip ir per praeitas Kalėdas, 

taip ir šiais metais Bostono 
skaučių židinys pasirūpino lie
tuviškos eglutės papuošimu 
Bostono miesto savivaldybės 
(City Hali) rūmuose. Ši 12 pė
dų eglutė stovi nuo lapkričio 
21 dienos centrinėje auditorijo
je, kurioje vyksta Įvairios ka
lėdinės programos. Eglutė yra 
papuošta židiniečių pagamintais 
šiaudinukais, kurie smulkiai ap
rašyti. gruodžio mėn. Woman’s 
Day žurnale.

Eglutė ten stovės iki sausio 
9 dienos, ir dar daugelis jos 
nemačiusių turės progos pasi
gėrėti ja pačia ir jos kuk
liais, tačiau labai -skoningais 
ir gražiais papuošalais, paga
mintais prisimenant senas lie
tuviškas kalėdines tradicijas.

Malonu pastebėti, kad, po 
puikaus pasisekimo praeitų Ka- 

, ledų sezone, lietuviškoji eglutė 
jau iš anksto buvo užprašyta, 
kad puoštų miėsto rūmus ir 
šiais metais.

Ar žinai, kad ...
Čekoslovakija, Dubčekui ir 

Svobodai valdant, 1968 metais 
leido atkurti Čeku Skautu Są
jungą. Atkurti skautai Čekoslo
vakijoje pasidarė tokie populia
rūs, kad nariu ir vadovu skai
čius pradėjo slopinti komunis
tinę pionierių organizaciją. 
1970 rugsėjo 15 dienos komu
nistų partijos Įsakymu čekų 
skautai buvo uždaryti, Įsakant 
visiems nariams ir vienetams 
Įsijungti Į pionierius.

Šis faktas rodo, kad laisvoje 
konkurencijoje komunistinės 
sistemos neturi galimybės išsi
laikyti!

JAV Prekybos Laivyno Aka
demijoje Maine Įsisteigė ame
rikiečių studentų skautų 
korporacijos Alfa Fai Omega 
(APO) sk. su 26 nariais- Stu
dentai skautai savanoriškai dir
ba vietos skautų draugovėse, 
padeda miesto švarinimo dar
buose ir vietos ligoninei, pri
žiūri ir miesto prieplauką.

Tarnauti norėdami, šitie 
skautai nesiskundžia, kad nėra 
galimybių padėti kitiems!

XIII Pasaulinėje Džamborėje 
1971 metais amerikiečiai for
muoja jaunų vyrų skautų tar
nybos draugovę iš 36 narių. 
Kandidatai privalo būti tarp 18 
ir 21 metų ir turės mokėti pil
ną stovyklautojo mokesti. Drau
govės tikslas — tarnauti, ruo
šiant stovyklą ir jos metu at
liekant pagelbinius darbus. Pa
prastai amerikiečiai skautai ga
lėdavo stovyklauti pasauli
nėse džamborėse nuo 14 iki 
18 metų amžiaus.

Pasaulinis skautų biuras (Že
nevoje, Šveicarijoje) leidžia 
žurnalą “World Scouting”. Jį 
gali prenumeruoti visi už 2 dol. 
metams per BSA International 
Relations, North Brunswick, N- 
J. 08902. čekius rašyti Boy 
Scouts World Bureau vardu.

Paruošė L. Grinius
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Hartfordo suvažiavime dainuoja — Ateina naktis...

Naujas skautiškas 
leidinys

Neseniai iš spaudos išėjo 
naujas skautiškas leidinys — 
knyga 'Skautiški žaidimai'. Šio 
leidinio iniciatorė, paruošus lei
dinį spaudai, yra ps. Birutė Ki- 
dolienė. 130 puslapių knygoje 
patalpinta net 347 žaidimai, ku
riuos surinko — ps- Birutė Ki- 
dolienė, s. kun. Antanas Saulai- 
tis S.J. ir s. Liūtas Grinius. 
Dauguma žaidimų yra paimti iš 
sesės Kidolienės ir brolio Sau- 
laičio asmeninių užrašų, surink
tų per eilę metų. Kai kurie lie
tuviams skautams tinkamesni 
žaidimai yra versti iš vokiečių 
kalbos skautišku vadovėliu ir fc. c

iš anglų kalba vadovėlių “Ga
mes for Girl Scouts” ir “Scout
masters Handbook”. Iš skauti
ninku L. Griniaus ir A. Saulai- 
čio, S.J., gauta ir nemaža li
tuanistinių ir liet, liaudies žai
dimų, todėl ši žaidimų knygelė 
puikiai tinka ir lituanisti
nėms mokykloms.

Kaip Įžangoje išsireiškia B. 
Kidolienė, “Skautavimo idėja 
paremta žaidimu, nes tai pati 
jaunimo mėgstamiausia užsi
ėmimų forma, atnešanti dau
giausia naudos skautiškam auk
lėjimui”. Šie žodžiai turėtų 
skautų vadovams priminti, kiek 
tokia knygelė palengvins dar
bą, auklėjant jaunuosius.

Žaidimų knygelę išleido Lie
tuvių Skaučių Seserija. Jos kai
na tik 1 dol. ir gaunama pas 
vienetų tiekimo skyrių vedėjus 
ir skautiškos literatūros platin
tojus.

AUKOS SESERIJAI
Atlanto rajono sesių gerasis 

darbelis — auka seserijos so
cialiniam skyriui davė gražius 
rezultatus. Aukojo: Atlanto ra
jono seserija — 25 dol., Bosto
nas — 35 dol., Elizabeth —10 
dol., N. Y. Neringos tuntas — 
25 dol-, N. Y. Vyr. skaučių ži
dinys — 20 dol., Providence— 
5 dol., Washington — 8 dol., 
Waterbury — 53.50 dol., Wor
cester — 25 dol., Hartfordo su
važiavimo metu atskirų sesių

What makes a man leave 
the people he knows, the home 
he made, even the language 
he speaks, to come here?

own home. Maybe with a back 
yard and a fence.

Where a man can give his 
children an education. A good 
one at that

This is American living.
And there are waiting lists, 

ten feet tall, of immigrant 
families waiting to come here.

Most of us know about the 
good things around here.

Although sometimes we 
forget

So what are we supposed 
to do?

Well, for one thing, we can 
invest in our country. Not 
everyone can boast that

Invest in UJS. Savings Bonds. 
/ They help make America

' economically strong.
And there’s nothing wrong

with a little old American 
pride.

• For another thing, Bonds 
help you.

They grow at a guaranteed 
rate, so you’ll have a nice bundle 
for some rainy day.

What’s more, Savings Bonds 
are easy to buy.

You can pick them up where 
you work in a Payroll Savings 
Plan. (Someone else does the 
paperwork.)

Or you can buy Bonds where 
you bank.

When a family leaves behind 
an old familiar way of life 
to start a new one, there are 
some reasons.

Reasons you 
might like to 
invest in.

If ttay'M >Mt, m4«b. •* 
' inline

Take stock m America
Buy US. Savings Bonds

SLIDINĖJIMO IŠKYLA

Vyr. skaučių skyriaus vedėja 
ps. G. Stankūnienė praneša, 
kad vyr. skaučių ir skautų vy
čių slidinėjimo iškyla Įvyks sau
sio 29, 30 ir 31. Registracija 
vyksta pas ps. K. MatonĮ, 2 
Jackson Circle, Asbury Park, 
N. J. 07712. Registracijos mo
kestis 3 dol. asmeniui. Užsi
registruoti iki sausio 16. Tele
fonu registracija nepriimama- 
Šiuo metu yra žinoma, kad nak
vynė vienam žmogui vienai 
nakčiai 3 dol., pietūs 3 dol. ir 
pusryčiai 1.50 dol. Smulkesnės 
informacijos ir žemėlapis bus 
greitu laiku išsiuntinėta i vie
toves.

Šiame slidinėjimo savaitgaly
je dalyvauja tik skautai vy
čiai, vyr. skautės ir vadovai-ės. 
Kas nori ko paklausti ar infor
macijų gaut, prašomi telefonuo- 
ti ps. G. Stankūnienei (212) 
658-1686.

suaukota —17 dol. Viso 223.50 
dol. Šiais pinigais yra remia
mos vargan patekusios skautės.

/ A better way to live.
1 Where an ordinary man can 
do the things he thought were 
just for others.

Where a man can own his
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SPORTAS
1 1971 METUS...

Lietuvių Atletų Klubas, išsi
rinkęs naują vadovybę, žadėda
mas atgaivinti primigusias spor
to šakas, dar šiuo metu vis ver
čiasi daugiausiai futbolo žaidi
mu- Šį sezoną netikėtai gerai 
pasirodžiusi pirmoji komanda, 
paskutinėse pereitų metų pir
menybių rungtynėse išplėšė 
vieną tašką iš Ūke Youth iš 
Yonkers, N. Y. pasekme 0:0. 
Tikrumoje mūsiškius išgelbėjo 
vartuose Šileikis, užtikrintai su- 
žaidęs. Ir jei pažymėsime, kad 
sugebėjo nugriebti prieš mus 
priteistą 11 m. baudinį, tai už 
vieną tašką Atletai gali labiau
siai jam ir dėkoti. Likusios ko
mandos žaidimas, deja, reika
lingas taktinių pataisų. Tikėki
mės, metų bėgyje šios proble
mos bus Teigiama prasme iš
spręstos.

Vegetuojanti rezervinė ko
manda vėl užsidirbo 25 dol. 
pabaudą už nepasirodymą pir
menybių rungtynėms prieš 
Schwaben SC. Kyla klausimas, 
ar šios komandos egzistencija 
iš viso yra pateisinama.

Ateinantį savaitgalį žaidžia 
tiktai jauniai- Sekmadienį sau
sio 10 d. 1 vai. Kissena parke 
pirmenybių rungtynės prieš 
Schwaben SC.

Mūsų pirmoji komanda į lau
ką išeis kiek vėliau. Prieš tai 
pravedamame salės turnyre 
White Plains NY mūsiškiai 
žaidžia sekmadienį sausio 17 1 
vai. prieš DSC Brooklyn. Vie
netas aukštesnėje lygoje.

Visiem klubam šiame turny
re yra duotas vietovės ar mies
to vardas. Lietuviam teko Bed
ford Hills N.Y. iš Westchester 
County miestelio vardas. Tikė
simės, kad mūsiškiai šiam mies
teliui ir sau suteiks garbės. Lai
mėjimo atveju tektų žaisti 
prieš Dobbs Ferry N.Y- >(Co- 
lombiana) — East White Plains 
N.Y. (Haiti) rungtynių laimėto
ja-

Rungtynės žaidžiamos du kė
liniu po 7*/2 minutes. Aištėje 
po 6 žaidikus, kaip ledo rituly
je. Lygiųjų atveju sprendžia
mas laimėtojas kampinių santy
kiu.

Ubu have 
24 hours 
to live.

Sporto žinios per radiją
Įdomiai maloni naujovė — 

sekmadieniais per Laisvės Ži
burio radiją pradėta trumputė 
sporto žinių programa. Žinias 
pakaitomis perduoda LAK pir
mosios futbolo komandos žai- 
dikai. lenkime sėkmės ir tobu
lėjimo.

Atletas

Naujos plokštelės — ilgalai
kė dovana kiekvienai progai: 
A. Dvarionas — 12 šokių rin
kinys, nr. 25, 5 dol.; A. šaba- 
niauskas — 12 šokių rinki
nys, nr. 26, 5 dol.; S. Grau
žinis, Pupų Dėdė ir kt. atlieka 
įvairias dainas, nr- 27, 5 dol.; 
Lietuvos karo ifiokyklos cho
ras, Karo muziejaus ork.; J. 
Petrauskas, V. Dineika ir kt. at
lieka 12 įvairių dainų, nr. 28, 
5 dol.; Čiurlionio 30 m. jubilie
jinis albumas, 28 dainos, 10 
dol. Išleido J. Karvelis, Chica
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Povilas Tautvaišas atgavo USCF 
meistro titulą.. Naujieji USCF Chess 
Ratings sąrašai įvardina meistru 
klasėje du lietuviu: P. Tautvaišą su 
įvertinimu 2220 ir Viktorą Palčiaus- 
ką — 2208. Abu iš Chicagos. USCF 
Meistrų klasėje, be šių dviejų, anks
čiau buvo vardinami: Povilas Vai
tonis, Kazys Škėma ir Ignas Žalys.

• Ignas Žalys laimėjo antrą vietą 
Montrealio atvirose. 1. Leo Williams 
SU-l’/i; 2-3. Ignas Žalys ir Kevin 
Spraggett, abu po 6 taškus. Daly
vavo 34 žaidėjai.
• Matas Brazys (Brazauskas) iš 
Baltimore, Md., neblogai užbaigė 
Golden Knights 1967 m. turnyrą. Jo 
pasekmės 4-2, 5-1 ir 4-2.
• Bostono tarpklubinės rungtynės: 
Lithuanian at MIT. turėjusios įvyk
ti sausio 5 d., nukeltos į kovo 5 d. 
Sekančios rungtynės bus vasario 5 
d.; Bostono universiteto komanda 
atvyks į So. Bostono LPD klubą.

• Bostono Naujų Metų 30/30 turny
rą laimėjo Harvardo meistras Wil
liam Robertie su ekspertu I. Bar- 
lay, surinkę po 4¥2-% tš. Kukliai 
užbaigė K. Merkis, kuris draug su 
buv. Bostono čempionu D. Scheffer 
ir keliais kitais tesurinko po 2 tš.

• Vilnietis Vladas Mikėnas, Sovietų 
pirmenybėse Rygoje, po 20 ratų te
turėjo 7*72 tš. Pirmavo didmeistris 
V. Korčnoj. turėdamas 14 \2 tš., ku
ris ir bus Sovietų naujuoju čempio
nu, nes beliko tik vienas ratas.

DISPLAY

Showroom Samples of. Lamps. 50 
percent below wholesale. Fixtures, 
Tablelamps, Floors, Poles, trees etc. 
Also repairs on all types of lamps. 

Sat. only 9 to 4. 
Rose Lamp Co. 

131 North 14th, Brooklyn, N. Y.

Florist excellent location shopping 
center Morris County NJ Will teach, 
liberal terms Gross 40,000 — Price 
25000 Call after 7 PM 201-335-5634

Sunnydale Homes for Adults gra
cious living for senior citizens nurse 
on duty 24 hours a day. Catholic 
church within walking distance per
manent monthly Or weekly rates. 
Lie by State of N.Y. Call 914 OW 
8-2824 — 807 Steward Ave. Ma
maroneck, N.Y.

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street 

Off Ave. H & Flatbush Ave. 
Tel. 434-7496

Wedding & Banquet catering from 
30 to 300 — Seafood, Steaks, Chops, 
Special Dishes. Open daily exc. Mon.

GERMAN SHEPHERD-PUPS
Trained dogs AKC big bone beau
ties black and silver we deliver 
$50 and up call 387-3292 or 384- 
.0706 — MONTROSE KENNELS 
183 Humboldt Street Brooklyn

CABRINI-ON-THE-HUDSON Home 
of real hospitality for private or 
group retreats or quiet relaxation. 
For information write or call Mis
sionary Sisters of the Sacred Heart 
West Park, New York 12493, (914) 
686-5719

Outstanding buy candy store cards 
toys stationery with fountain low 
rent long lease near schools and 
churches 843-9686 — 6 AM to 6 PM

Bronx Bicycle Discount Center — 
912 East Gunhill Road Bronx N.Y. 
bet. Post Road and White P. Road 
Bicycle for sale for Christmas. Use 
our lay-away plan. Authorized deal
er for Releigh Columbia Rollfast 
Peugut — Call 798-3242

Earn $15.000-$25,000 as a Shell deal
er. Ambitious man desired for exist
ing 3 Bay Ranch style Service Sta. 
located on busy Route 12 Gronton, 
Conn. Shell offers: insurance, retire
ment, paid training, financing, other 
benefits. Call collect weekdays 1-203 
289-^521 Mr. Palumbo eves & week
ends 1-203-399-6351 Mr. Sleight or 
write Shell Oil Co., 477 Conn. Blvd. 
East Hartford, Conn. 06108

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwrck Ave., Brook
lyn, N- Y. 1122L

DISPLAY

TURN HALL Restaurant &. Caterers 
fine restaurant and catering at rea
sonable prices for all occasions — 
weddings, showers, meetings, etc. 
Dining daily — inviting atmosphere 
delicious food sensible prices. 44-01 
Broadway, Astoria, Qns. 932-9274

IDEAL GIFTS — for Holidays and 
Everyday: blessed paintings, lucky 
charms, oils, floral pieces, necklaces 
& blessed candles. REV. STEVENS 
457 W 153 Street New York City. 
Send for Free Brochure.

JACK GALLO S AUTO BODY — 
“Service is our trademark’’ All types 
of auto repairs ana road service. 
Open 6 days a week. Call Jack for 
service: (212) WI 2-0232 — 216th 
Street & Broadway.

PARAMOUNT 
BUSINESS MACHINES

Use our lay away plan Typewriters 
$19.00 & up Typewriters that write 
and make corrections $59.50 — 612 
5th Ave Brooklyn Call HY 2-9075

H. W. FEMALE

HOUSEMOTHER

FOR GIRLS HOME & SCHOOL
11 PM to 7 AM — 5 day week

Box 8 Valley Stream, N.Y. 11580 
Call: 516 VA 5-1600

FEMALE COOK 2nd Position

Girls Home and School 
Live-in optional 

Box 8, Valley Stream, N.Y. 11580 
Call: 516 VA 5-1600

LADIES unusual money making op
portunity. Flexible hours. Part time 
or full time. Call 7-10 PM — (201) 
335-1650

Experienced SECRETARY — short
hand, some legal experience helpful 
1:30 to 5:30 PM SALARY OPEN 

— 389-3304

Temporary No Fee
JUMPING JOBS —

Stėnom- Typists - Clerks
GĄV FRIDAY

106 Ę.41st ‘
25-02 Bridge I

.JST.Y.C. 687-7210 
izaSo,

LIC RA 9-7220

OPERATORS (Women) with ex
perience only. Full time. Mercedes 
Dresses — 576 Rogers Ave. Bklyn 
282-0548

Exp operators (six) on cushions — 
steady work, nice working condi
tions Modern Reed & Rattan Co 79 
Alexandar Av Bronx apply in person

Operators — womens coats. Pocket 
makers, all sections, etc. Apply — 
SICOLI, Inc. 274 Lafayette Street 
Newark. N.J. 201-589-8694

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

SECRETARY-EXPORT

H. W. MALE

Guards; 4-12; 12-8; must have 
Drivers Lie. and do Minor Repair 
Work, high School Graduate and 
Paper Work. Good Future Company 
and Union Benefits. Must Pass 
Physical and References. Call 9 AM 
to 11 AM RA 9-2040

EXPERIENCED WELDER and 
BOILER MEN 

with Chauffers license only! 
Good Pay.$$ 
Call 387-0538

Automotive Combination, Brake, 
Front End and Muffler Man wanted. 
Good Pay - Plus Commissions, Plus 
BenefiLs. Experienced only need 

Apply. (201) 772-0400

PANTOGRAPH
Hand engraver — Experienced full 
time on Brass and Steel. Good sal
ary. Call 212-732-0858 CANNIZ- 
ZARO SEAL & ENGRAVING CO.

37 Murray St. New York City

AUTO TRUCK MECHANICS
Or exp helper for preventive main
tenance — no major repairs. Top 
salary P&F TRUCKING — 60-02 
30th Ave. Woodside Call 728-5209 
ask for Ernie

MARINE
ENGINEER

TRANSCRIBERS 
CLERK

Excellent opportunity for persons 
seeking year-round employment.
Liberal benefits.

CHIEF ENGINEER

position open on American Research 
vessel diesel electric 3800 H.P. U.S. 
Coast Guard license required. Phone 
collect Port Captain, Woods Hole 
Oceanographic Institution. Woods 
Hole. Mass. 617-548-1400 Exten
sion 208.

An 
Equal 

Opportunity 
Employer

Body Men and Painter steady jobs, 
Newburg. N.J. -area apply in person. 
Openings now available. Good work
ing conditions. Call 914—565-4681

Wanted
FIRST RATE SPECIALTY COOK 
to work in International Restaurant 
featuring Continental cuisine. Must 
have 5 years experience specializing 

. in.fpreigĮi menus.tJSalary $150.00 per 
wk basic. Must work overtime as 
required. Call A. Vlavianos, Torring
ton, Conn. 203-482-7958

ELECTRICLAN APPRENTICE ex
perienced, full time must drive and 
have own car Abbey Display, Inc. 
83 U.S. Route No. 22 Hillside, N.J. 
201—923-9193 — An Equal Oppor
tunity Employer

Auto Mechanic exp full time excel
lent salary Ferrara- Service Center. 
11 Northern Blvd. Green Vale L.I. 
Call 516-621-0680

Power brake operator, must be fa
miliar with basic set-up work. Ex
cellent wages. Cabs Inc., 59 War
ren St., Paterson, 201—278-9100.

Gas Sta attendants nite shift 3 PM - 
7 AM. steady full time good salary 
Hess Station 610 Nereid Ave. Bronx 
apply 324-9719 9 AM - 9 PM daily

MALE . FEMALE.

Exp Presser on Sportswear—Three 
piece skirts, jackets and blouses. 
Beewood Contracting Corp. 3867 3rd 
Avenue, Bronx. Call 212—587-4164

HOUSE PARENTS
To care for pre-adolescent children 
in community setting. Live in at
tractive rentfree apartment on pre
mises. Experience preferred — but 
not necessary. Salary open. Excel
lent benefits.

Contact Mr. Schulze: 
cardinal McCloskey 

SCHOOL & HOME
(212) 993-7700 or (914) 948-6565

TECH'S HELP

For service of electric products 
Large Co in Astoria area 

Call Mr. Ukita — 278-5800

CLERK
COUNTY OF BERGEN

Has immediate openings for

• Paid Sick Leave
• Free Hospitalization
• Insurance including

Major Medical
• Free Life Insurance
• 12 Days Vacation 1st Year
• Pension Program
• Paid Holidays

REQUIREMENTS:
(1) High School graduate or posses
sion of an approved H.S. equivalent 
certificate. (2) Knowledge of trans
scribing machines or other record
ing devices and the taking and 
transcribing of dictation using such 
equipment. Applications may be ob
tained by contacting Daniel Foca- 
relli — 342-2200 — Administrative 
Building, Hackensack. N.J.

CLERK/TYPIST immediate opening 
for ambitious person, good pay, all 
Co. benefits. Apply in person. Mo
bile Oil Corp. 352 North Henry St; 
Brooklyn, see R. J. Gleason.

ADDRESSING AND 
STUFFING ENVELOPES 

$15 — for a Thousand 
Quality Work 

Call Mrs. Ezell — (212) 369-7108

INCOME TAX 
MANAGERS & 

PREPARERS
Experienced 

Full time — Part time 
.Tax Depts.

In leading Dept. Stores in your City 
including Albany, Watertown etc. 

Store Discounts.
Excellent working conditions 

and earnings.

Call Collect
E. B. S. TAX SERVICE INC. 

212 Western Ave.
Albany. N.Y.

518-465-4761

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

SERVICE

“EXTERMINATING SERVICE”
Daily, weekly, monthly rates. Fast 
service plus results. Chemicals also.

662 Metropolitan Ave., B’klyn.
Call 388-5579

BABES ANTIQUES
Brass Beds, Wash Stands. Hall
Racks, Bric-a-Brac For Sale

Call EV 9-8267
43 Franklin St. (near Calyer St.) 

Brooklyn, N. Y.

B & M DRYWALL CO.
We specialize in Sheet Rocking 

Over Plaster and Taping 
We take pride in our work 

No Job too Small
Call 653-0807

MERLE NORMAN 
COSMETIC STUDIO 

1350 16th Street 
Fort Lee, N. J. 

Presidential Shopping Plaza 
Call for appointment 201—224-5885

Complete line of SKI EQUIPMENT 
and APPAREL all name brands — 
Repairs, Rentals SITZMARK SKI 
SHOPS 125 E. Central Ave., Pearl 
River, N.Y.

— (914) 735-2277

SEWING MACHINES 
Repaired in your Home 
Expert 1 day service 
Established 19 years 

MANHATTAN SEWING 
MACHINES 
Call 283-8091

MARIO’S Auto Inspection Repair 
Station headlights adjustment wheel 
alignment, motor tune-up & brake 
service. Shell Bay Ave Mayville, NJ 
Cape May Court House opp. State 
Inspection Dep. Sta. 8 AM - 5 PM. 
Closed Sun-Mon. Owned & operated 

“by Mario DeSantis. If you want to 
go “See MARIO”. Call 609 465-5607

Father & Son exp painters and wall 
paper hangers we take pride in our 
work — PINCO Painters 410 Caton 
Ave Brooklyn Call 871-8861

SANTIAGO SHIPPING CO.
Local and World Wide Moving 

Shipments of cars office in New 
Jersey call 201—484-0577 nites 201 
482-7588 Warehouse in Puerto Rico 
Saint Urce - Arecibo - Aquadilla

PAINTING and 
SANITATION WORK 

ALL WORK GUARANTEED 
275 Ridgewood Avenue 
Ridgewood, Brooklyn 

Call 647-0360

CABEZA’S 
TEXACO SERVICE 
Open 7 Days a Week 
General Auto Repairs 

Tires Batteries and Accessories 
364 Broadway Newark N.J. 

Call 201-485-9656

Today, that is. So what 
are you doing with your time? 
Are you helping another 
human being toward the 
dignity you want for your
self? Are you doing anything 
to overcome the hate in this 
world—-with love? These 24 
hours can be a great time 
to be alive. If you live right,

Breakthehate habit: love your neighbor.

Attractive position available for an experienced secretary 
with good typing and stenographic skills. The position is 
in our very active Export Department. Excellent English 
grammar essential. A facility for Spanish highly desirable. 
Additional languages helpful. Excellent salary and fringe 
benefits. Apply in person or send resume to Personnel 
Dept.

The Cottrell Company
Mechanic Street, Pawcatuck, Conn. 02891

AN EQUAL OPPORTUNITY EMPLOYER

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N. Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley----- ■—

0 DEXTER PARK 
PHARMACY Ila, 

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

GRAND OPENING
LA STELLA RESTAURANT

Specializing in the finest Italian cuisine in North Jersey. 
Our Chef: Vincent; formerly of Patsy’s, N.Y.C. Complete 
dinners from $5.25, a la carte, too; cocktails, catering to 
small parties, dancing to live music Wed, Thurs, Sat. eves. 
Your hosts: Ronnie, Frank, Jerry. 666 Forest St., Orange.

For reservations call (201) 674-2484
Open daily 5 to 1 PM. Sun. 1 to 10 PM.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

KRAUTUVES 9
Franklin Sq., L.I.: 981 Hempstead Tpxe. — 437-7677 

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 914-454-9070
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JAV LB tarybos suvažiavi
mas kviečiamas sausio 16-17 
Philadelphijoje, kur šiuo metu 
yra sudaryta centro valdyba- Iš 
New Yorko rengiasi važiuoti iš
rinktieji tarybos nariai ir šiaip 
besidomį LB veikla.

Vyr. Skaučių Židinio — Vi
lijos — sueiga bus sausio 14, 
ketvirtadienį, 7:30 v.v. Kultū
ros Židinio patalpose. Apie me
ną kalbės P. Jurkus. Jeigu tuo 
metu siaustų sniego audra, su
eiga būtų nukelta vėlesniam lai
kui.

KMS-gos 24 kuopos susirinki
mas bus sausio 10 d. 12 vai. 
(tuoj po sumos) Angelų Karalie
nės parapijos salėje.

N. Y, Lietuvių Filatelistų D- 
ja leidžia savo biuletenį, šven
čių metu pasirodė gruodžio 
mėn. numeris- Redaguoja Wal
ter Norton, kuris gyvena Phi
ladelphijoje, jo padėjėjai —Ka
zys Matuzas iš Ozone Parko ir 
A. Vizbarą iš Clearwater, Fla. 
Biuletenis leidžiamas anglų kal
ba, pradžioje sutelkta informa
cija apie draugijos narių veik
lą, toliau aprašomos įvairios pa
rodos ir supažindinama su Lie
tuvos pašto ženklais. Ženklų į- 
vairios laidos aprašomos labai 
rūpestingai, paminimi ir tie 
ženklai, kurie čia leidžiami i- 
vairių draugijų sukakties pro
ga, Įklijuotas net vyčių išleis
tas ženklas Lietuvos nepriklau
somybės sukakčiai paminėti. 
Draugija, nors yra įsiregistra
vusi New Yorke ir vadinasi to 
miesto lietuvių filatelistų drau
gija, bet narių turi visoje Ame
rikoje ir net ne lietuvių, kurie 
domisi Lietuvos pašto ženklais.

Jonui Lukui už padovanotus 
Kultūros Židiniui elektrinius 
vargonėlius nuoširdi padėka.

Parengimai Kultūros Židi
nyje:

Sausio 9 1-4 v. p.p. — Skau
tų tuntų sueiga, 5-10 v.v. — 
Ateitininkų Šeimos šventė.

Sausio 14 — Skaučių Židi
nio sueiga.

Sausio 23 — 1-4 v. p.p. —
Skautų tuntų sueiga; 7 v v. — 
Skautų parengimas.

Sausio 24 — Katalikių Mote
rų Dr-jos susirinkimas.

Sausio 30 — Lietuvių Fron
to Bičiulių parengimas.

Sausio 31 — “Darbinin
ko” parengimas.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
*

New Jersey VAINIKAS jaunimas 

ruošia ROCK - DANCE *okius
su LIETUVIŠKO ROCK ’ROLL muzikos 

atvežtais iš Vilniaus
ir "THE FIVE CENTS" muzikos grupe

1971 m. sausio (Jan) 16, šeštadieni
8:00 PM

LITHUANIAN LIBERTY HALL
269 Second Street, Elizabeth, N. J.

Įėjimo auka — 2 dol.

A. a. Vaclovo Alksninio mir
ties metinės sueina sausio 
16. Tą dieną, šeštadienį, 11 v. 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje Maspethe bus pamaldos, 
į kurias kviečiami velionies gi
minės, draugai, pažįstami- 
(Alksninių šeima).

Maironio lituanistinė mokyk
la primena, kad mėnesinis mo
kinių tėvų susirinkimas, kai bu
vo nutarta, bus sausio 9, šį šeš
tadienį, 9 v.r. mokykloje.

Moterų Vienybės kalėdinės 
vaišės buvo surengtos gruo
džio 10 d. M- Diržienės resto
rane Woodhavene.

Kun. Ladas Budreckas, iš- 
vykstąs į Europą, Kultūros Ži
diniui paliko savo biblioteką ir 
baldus bei Punsko lietuvių do
vanotą lininiame -rankšluostyje 
išaustą Lietuvos himną. Kultū
ros Židinio vadovybė, gerb- ku
nigui Ladui nuoširdžiai dėkoja 
ir linki laimingos kelionės bei 
sėkmės naujose pareigose.

— Neturi Amerikos piliety
bės šį mėnesį turi pranešti sa
vo adresą Imigracijos ir natū
ralizacijos Įstaigai- Adresą gali
ma įgeikti kiekviename pašte. 
Ten gaunamos ir reikalingos 
kortelės tam adresui surašyti. 
Kortelės atiduodamos artimiau
siam paštui.

Skautų sueigos Įvyks sausio 
9, šeštadieni, 1:30 v. popiet 
Kultūros Židinio patalpose, 
361 Highland Blvd., Brook- 
lyne.

< ■ t’-;'' . •

Darbininkas rengiasi pagerbimo šventei
Praeitais metais ryšium su 

Vasario 16 Darbininko laikraš
tis padarė visiem staigmeną — 
išrinko šios apylinkės “metų 
žmones” — labiausiai nusipel
niusius lietuviškai veiklai. Jiem 
buvo įteikti Lietuvos nepri
klausomybės sukakties meda
liai ir specialūs aktai. įteikimo 
ir pristatymo iškilmės buvo su
jungtos su parodos uždarymu. 
Tie atžymėti žmonės buvo: 
Tėv- J. Liauba, OFM, E. čekie- 
nė, J. Matulaitienė, B. Novic- 
kienė, A. Vakselis, V. Radziva- 
nas, V. Vaitiekūnas.

Toks atžymėjimas rado pla
tesnį atgarsį visoje lietuviško
je bendruomenėje. Jis buvo 
ir prasmingas ir naudingas. Tad 
Darbininko redakcija nutarė

Lilija šukytė, Metropolitan 
Operos solistė, buvo atskridusi 
iš Muencheno, Vokietijos, kur 
ji šiuo metu turi neribotam lai
kui sutartį valstybinėj operoj, 
ir gruodžio 19 ir 24 čia daina
vo Gluck operoj Orpheus and 
Eurydice Eurydice rolę. Gruo
džio 29 ji išskubėjo atgal, kur 
sausio pirmomis dienomis tu
rėjo dainuoti Violetą La Tra
viata operoj. Abiejų spektak
lių proga lietuviai Liliją pager
bė atsiųsdami gėlių bei atsilan
kymu. Nesuspėjusi padėkoti 
kiekvienam atskirai, Lilija reiš
kia nuoširdžią padėką: V. Al
seikai, V. čečetienei, V. ir E. 
Čekams, Lietuvių Moterų Fe
deracijos New Yorko klubo val
dybai per P. Ivaškienę, Laisvės 
Žiburio radijui per R. ir D. Ke- 
zius, R. Mainelytei, B- Novic- 
kienei, A. ir A. Ošlapams, B. 
Paprockienei, V. ir A. Radzi- 
vanams, B. ir A. Reventams, 
G. Rannit, V. Stroliams, P. ir 
G. Žilioniams ir k-

Justina Marčienė, gyvenusi 
Brooklyne, sulaukusi 46 m. am
žiaus, mirė sausio 6. Bus laido
jama iš Apreiškimo bažnyčios 
sausio 9. Nuliūdime liko vyras 
Feliksas, dukra Regina, sūnus 
Eugenijus su šeimomis bei ki
ti giminės. Pašarvota Shalins 
šermeninėj, 84-02. Jamaica A v., 
Woodhaven, N. Y. Tel. 296-22 
44.

' RENGIAMOS 
DEMONSTRACIJOS

Susidaręs specialus Motinų 
komitetas Simo Kudirkos 
reikalu ši šeštadieni, sausio 
9, rengia demonstracijas prie 
Sovietų Pasiuntinybės prie JT. 
Motinos ir vaikai kviečiami 
1:30 v. popiet rinktis 67 St. ir 
Lexington Ave. Vaikai prašomi 
parengti plakatus, kurie vaiz
duotų Simo Kudirkos tragediją. 
Vyrai ir studentai demonstruo
ti renkasi 3 v. popiet.

pratęsti atžymėjimą ir jį pa
versti net tradicija. Taigi ir 

šiemet bus atžymėti žmonės, 
kurie pasireiškė Įvairiose srity
se.

Šių oskarų išdalinimo nega
lima sujungti nei su didžiosios 
parodos atidarymu, nei su už
darymu. Vienu ir kitu atveju 
tai stelbia pačią parodą ir nu
kreipia dėmesį. Tad oskarų įtei
kimas rengiamas visai atskirai.

Kadangi parodos sutvarky
mas reikalauja daugiau laiko, 
tai Darbininko šventė ir Oska
rų įteikimas bus sausio 31, 
sekmadienį, Kultūros Židinio 
patalpose.

Bus parengta speciali progra
ma. Pradžioje peržvelgs praėju
sius metus — kiek jie davė lie
tuviškai veiklai- Tuo klausimu 
bus surengtos panelinės disku
sijos, į kurias įtrauks visą eilę 
specialistų. Metų apžvalga bus 
pratęsta vaizduose, išryškinant 
svarbiuosius momentus. Tą me
tų apžvalgą palydės oskarų Įtei
kimas.

Tada bus meninė dalis —pa
triotinės poezijos skaitymas. Vi
sa ši programa skiriama lietu
vių tautos didžiajai šventei — 
Vasario 16. Programa bus 
lyg pasitikimas, lyg įvadas, iš
ryškinąs kūrybinius momen
tus.

šis Darbininko rengiamas pa
gerbimo aktas bus bet kokiam 
orui esant, užtruks apie porą 
valandų. Vėliau, kaip įprasta, 
bus kavutė ir pašnekesiai. Visi 
kviečiami.

Prisidėkit prie revoliucijos! 
KOSCOT — Mink Oil Cosme
tics (kaip skelbiama televizijo
je)- Pelnykit $$$ savo laisva
laikiais. Lavinimas veltui. 
Skambinkit Karlis Justs (516) 
485-3745.

Wanted: Woman 35-40 years 
old, good typist for general of
fice, work 5 days a week, 9- 
5 P.M., salary open. Call Alger 
Creations, 50 So. 4th St., Broo
klyn, N. Y. 111211. Tel. 782- 
9595.

Maironio mokyklos eglutės gyvasis paveikslas — Betliejus. Mokyklos eglutė buvo gruodžio 27 Maspetho lietu
vių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

RENGIAMA DIDŽIOJI DAILĖS PARODA NEW YORKE
Ir šiemet Lietuvos nepri

klausomybės šventės proga 
rengiama didelė dailės paroda. 
Ji bus Kultūros Židinyje, 361 
Highland Blvd., Brooklyne. Ati
daroma vasario 13, šeštadie
nį, uždaroma —vasario 21 sek
madienio vakarą.

Parodą rengia Lietuvių Bend
ruomenės New Yorko apygar
da. Visus parengimo darbus at
likti pavedė dail- J. Bagdonui.

Kaip ir praeitais metais, taip 
ir šiemet Kultūros Židinio pa
talpos bus pritaikytos parodai 
— bus pastatytos specialios sie
nos, kurios uždengs dabarti
nes margas ir išraitytas sie
nas. Bus panaudota praėjusių 
metų medžiaga*^— baltos mai- 
soneto lentos.

Taip pat bus: padaryti papil
dymai. Praeitį metais nebu
vo panaudotas židinio kamba
rys. Dabar židinys yra nuim
tas, išnešti minkštieji baldai. 
Kambarį jau galima panaudoti

Šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 
tiem, kurie nori siųsti į Lietu
vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Ait
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Flatbush sekcijoj ieškomas 
53 šeimų namui prižiūrėtojas 
— mechanikas, kurs sugebėtų 
atlikti įvairius pataisymus. 
Namas apšildomas gazu. Geras 
atlyginimas, butas iš 3 kamba
rių ir kiti patogumai. Teirau
tis po 6 vai. vakarais tel. 375- 
2994..

Ridgewoodo apylinkėj ieško
mas butas iš 4-5 kambarių trim 
suaugusiom ir dirbantiem as
menim. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 821-6962. 

Parduodama reporterio ka
mera PLAUBEL M AKINA 1:2. 
9, kuri yra labai mažai varto
ta. Objektyvas turi daug pagel- 
binių dalių. Informacijai tel. 
(516) MA 7-7216.

Lietuviu dailininkų grafikos 
kūriniai — originalai tinka bu
to papuošimui ir dovanoms. 
Pasirinkimas iš virš 100 skir
tingų > paveikslų. Skambinkite 
VI 9-2686.

Milijonai laukia paveldėtojų. 
Lietuvi, drausk savo gyvybę 
Lietuvių R. Katalikų Susivieni
jime, kame yra įvesti moder
niški apdraudos planai suaugu
siom ir jaunamečiam.

Nariai gauna palengvintomis 
sąlygomis namų pirkimui pa
skolas.
Dabar yra geriausia proga ap

sidrausti.
Savi pas savuosius.
Telefonas MI 7-6637.
Direktorius Bronius Bobelis. Maironio mokyklos eglutėj* patys mažieji žaidžia, eina ratelius, prižiūrimi mokytojų. Nuotr. R. Kisieliaus

parodai. Ir jis bus išklotas da
žytu maisonetu, sujungtas su 
kitais parodų kambariais.

Bus aptvarkytas ir antrasis 
aukštas. Ten sienos išklijuotos 
labai margais popieriais, dideli 
langų suskaldymai irgi trukdo 
išstatyti paveikslus. Ir šie kam
bariai numatomi iškloti balta 
medžiaga, kuri pašalintų sienų 
margumą, Įsiterpusius langus.

Praeitais metais parodos da
lis buvo ir esančioje rūsio sa
lėje. Tiesa, salė turi žemas lu
bas, bet ji vistiek gali būti pa
naudota parodom. Prisiminki
me, kokias gi patalpas turi New 
Yorko galerijos- Reiktų tik ap
švietimą sutvarkyti, šiaip ap
švarinti, sienas iškloti balta 
medžiaga, kad saliukė būtų 
linksmesnė. Praeitais i metais 
vienas kitas, patekęs Į. šią rū
sio salę, jautėsi lyg nuskriaus

“Namelj” vaidina Maironio mokyklos mokiniai savo eglutėje gruodžio 27 Maspetho lietuvių parapijos salėje.
Nuotr. R. Kisieliaus

tas. Kad tokios minties kam ne
kiltų dabar, gal reikėtų ieškoti 
kitokio sprendimo — savano
riškai kviesti pasirinkti salę 
arba ten nukelti pačius didžiuo
sius parodos vardus. Dideliam 
niekada nėra pavojaus būti nu
skriaustam ir mažam, — jis 
toks pat bus ir kukliausiame 
kampe pastatytas.

Paroda apims visas dailės sri
tis — tapybą, grafiką, skulp
tūrą. Kviečiami visi dalyvavę 
dailininkai. Ypač prašomi Įsi
jungti nauji, kurie praeitais 
metais dėl vienokiu ar kitokiu 
priežasčių dalyvauti negalėjo. 
Prašomi atsiliepti jauniausi, ku
rie neseniai baigė mokslus.

Parodos reikalais kreiptis ir 
užsiregistruoti pas: J. Bagdoną, 
85-59 88 Street, Woodhaven, 
N. Y. 11421. Telefonas -441- 
2374-

IŠ BROCKTONO 
APYLINKĖS GYVENIMO

A. L. Bendruomenės Brock- 
tono apylinkės valdyba pasky
rė 35 dol. Bostono apygar
dos atstovui Eligijui Sužiedė
liui daliai kelionės išlaidų į 
VI-osios Tarybos I-os sesijos su
važiavimą Clevelande, Ohio, pa
dengti.
50 dol. paskirta Žmogaus Tei

sių Komitetui Simo Kudirkos 
išdavimo Sovietams bylos tęsi
mui. Pasiųsta telegrama prez. 
Nixonui, dėkojant už atkreip
tą dėmesį Simo Kudirkos tra
giško išdavimo reikalu, pra
šant incidentą nuodugniai iš
tirti ir reikalaujant visu griež
tumu nubausti kaltais rastus 
pareigūnus. Taip pat buvo tal
kinama privačių telegramų 
siuntimo vajuje.

Bendruomenės apylinkės val
dyba užprašė mišias Šv. Kazi
miero bažnyčioje už Simą Ku
dirką, mišios bus laikomos sau
sio 24, 10 vai., su tai progai 
pritaikytu pamokslu- Visi
Brocktono ir apylinkės lietuviai 
yra prašomi kuo gausiausiai 
šiose pamaldose dalyvauti. Pa
geidautina, kad lietuvių seselių 
ir lituanistinės mokyklos mo
kiniai bei organizacijos pamal
dose dalyvautų organizuotai su 
vėliavomis, perrištomis gedulo 
raiščiais.

Gruodžio 17 staiga mirusio 
Bendruomenės nario, ilgamečio 
Brocktono šeštadien. mokyk
los vedėjo Aleksandro Padago 
vardui Įamžinti Bendruomenės 
Brocktono ap-kė paskyrė vie
toje gėlių 15 dol. Lietuvių Fon
dui. P. Jančauskui ir L. Senu- 
tienei dar paaukojus tam pa
čiam tikslui po 5 dol., bus pa
siųsta Lietuvių Fondui 25 dol. 
Jei kas dar norėtų prisidėti, 
prašome siųsti Brocktono apyl. 
pirm-kui P. Jančauskui ar tie
siog L. Fondui.

P- Jančauskas
Brocktono apyl. pirm-kas




