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Lietuvos Laisvės Komiteto 
iniciatyva Pavergtųjų Europos 
Tautų Seimas kreipėsi į prezi
dentą Nixona, kad Simo Kudir
kos byla būtų nuodugniai ištir
ta, kaltininkai nubausti ir pa
šalintos tokių Įvykių priežas
tys.

Gruodžio 30 prezidentas R.
Nixonas rašo Pavergtųjų Sei-

pimosi Į Hays vadovaujama už
sienio reikalų pakomisę taip 
pat užtikrina, kad ta pakomi
sė Simo Kudirkos bylą nuo
dugniai ištirs.

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas Kudirkos bylos rei
kalu taip pat kreipėsi Į Jungti
nių Tautų komisarą pabėgėlių
reikalam princą Sadruddin A-

Sausio 31 d. numatytas Apollo 14 skridimas menuliu
Jeigu viskas gerai seksis, JV 

astronautai, Apollo 14 misijos 
dalyviai, sausio 31 d. pakils 
naujam skrydžiui į Mėnulį. Vi
sas jų pasirengimas ir raketos, 
erdvėlaivio bei aparatūros ban
dymai vyksta sėkmingai.

Įgulą sudaro laivyno kap. 
Alan Shepard, Apollo 14 erdvė
laivio vadovas, laivyno Cmdr. 
Edgar Mitchell ir aviacijos ma
joras Stuart Roose.

Kap. Shepard buvo pirmasis 
Amerikos astronautas, pakilęs 
į erdves prieš 10 metų (1961). 
Ir seniausias amžiumi šio kraš
to astronautas.

Dar numatyti keturi skridimai, po to bus nauja tyrinėjimų programa
Po nelaimingos Apollo 13 

kelionės erdvėlaivyje padaryta 
daug patobulinimų: įdėtas at
sarginis deguonio tankas ir re
zervinė baterija, todėl dabar 
mažiau pavojų panašiai kata
strofai atsirasti.

Apollo programoje numatyti 
dar keturi skridimai į Mėnulį. 
Po to jau erdvių tyrinėjimo 
programa keisis-

Komandos kapsulei duotas 
Kitty Hawk vardas, gi Mėnulio 
vežimukas vadinsis Antares— 
šviesiausia žvaigždė Skorpiono

— Pagrobtas Šveicarijos at
stovas Brazilijoje bus grąžintas 
už 70 kalinių paleidimą iš ka
lėjimų, bet paleidžiamuosius 
parinks pati Brazilijos teisingu
mo ministerija.

Ant Mėnulio nusileisti su pa- Shepard ir Mitchell. Nusileidi- leidimo vieta — Fra Munro 
tobulintu vežimėliu paskirti mo data — vasario 5 d. Nusi- vietovė, pilna kraterių ir stam- 

bių uolėnų atlaužų. Mėnulyje 
numatyta išbūti 33 su puse va- 
landos, iš kurių devynios skir- 

Į tos pasivaikščiojimui ir darbui
Mėnulio paviršiuje.

Kai Shepard ir Mitchell bus 
|I|B ant Mėnulio, majoras Roose,

Kl SB pasilikęs komandos kapsulėje,
F skraidys Mėnulio orbitoje. Svar-

blausias jo darbas bus fotogra- 
fuoti Mėnulyje tas vietoves, 
kurios numatytos kitiems nusi- 

JįBre leidimams. Kiek liks laiko, jis
-||^us skiriamas fotografuoti reiš- ...galaktikoje. Ji bus matoma as- 
:kiniams tamsiojoje Mėnulio pu- tronautams nusileidžiant ant 

Hk jM| sėje. Mėnulio.

mo pirmininkui, jog yra imta
si veiksmų, kurie užtikrintų, 
kad ateity tikrai tokie įvykiai 
nepasikartotų- “Esu pasiryžęs, 
— rašo prezidentas Nixonas, 
kad Amerika būtų verta savo 
kilnios tradicijos, garantuojan
čios bėglių saugumą”.

Kongresmanas Wayne L. 
Hays savo gruodžio 31 laišku
LLK pirmininkui dėl jo krei- ’ jas).

ga Khaną.
Labai aktyviai į Simo Kudir

kos bylą laiškais prezidentui 
Nixonui, valstybės departa
mentui, atitinkamiem senato
riam bei kongresmanam yra į- 
sijungusi Lietuvių Moterų Klu
bų Federacija New Yorke (be
tarpiškai ir per Amerikos bei 
tarptautines moterų organizaci-

Kor.

Apollo 14 jgula: kap. Shepard, majoras Roosa, comdr. 
Mitchell.

Rusai kopijuoja New Yorko žydus 
Bet keršto smūgiai tenka Amerikai

Ryčium su New Yorko žydų 
demonstracijomis prie Sovietų 
įstąigų, pradėtas jų langų dau
žymas ir prieš kelias dienas na
mų darbo bombos išsprogdini
mas Washingtone prie sovieti
nio kultūros centro įtempė 
santykius tarp Maskvos ir Wa- 
shingtdho.

Maskva atsiuntė labai stačio
kišką protesto notą, kurioje tie
siai sakoma, kad JAV pareigū
nai ir įstaigos bendradarbiauja 
su “sionistų chuliganais” orga
nizuodami išpuolius prieš So
vietų įstaigas ir asmenis. 
Ir pasakyta, kad d ė 1 
šitos priežasties so
vietinės įstaigos nebeatsako už 
JAV piliečių ir įstaigų saugu
mą Sovietijoje.

Pasakyta, padaryta. Tuojau 
prasidėjo Maskvoje a- 
merikiečių užkabinėjimas gat
vėje, jų automobilių žalojimas, ’ 
pokalbių užmezgimas gatvėse, 
delegacijų siuntinėjimas į JAV 
ambasadą su protesto raštais ir 
kitokios išdaigos.

Kuo tas viskas baigsis, dar

— Karibų jūroje sudegė 
prancūzų ekskursinis laivas 
Antilles, užplaukęs ant povan
deninės uolos. Visi 690 kelei
vių ir įgula išgelbėti. Pasisekė 
išgelbėti todėl, kad netoliese 
buvo didysis Anglijos laivas 
Queen Elizabeth II.

niekas nežino, bet JAV vyriau
sybė yra keblioje padėtyje, nes 
ji niekam negali uždrausti 
ruošti taikių demonstracijų prie 
sovietinių įstaigų Washingtone 
ir New Yorke. Patys žydai N. 
Y. yra pasmerkę savo teroris- 
tųjjrupę (ir tokią jie turi!), bet tarpe ir^ visi tie, kujiuosJAy 
negali atsisakyti piketavimo ar žvalgyba įtarė dedant pagrin- 
demonstracijų siekdami Sovie- dus bazei Sovietų atominiams 
tijos žydams laisvės išvykti į povandeniniams laivams susto- 
užsienius- ti.

— Sovietų laivai iš Kubos 
jau išvyko Europos: link. Jų

Arabų tarpe vėl kažkas ėmė rūgti 
Egiptas organizuoja vadų pasitarimą

Kairas—Jau kelinta diena vėl 
neramu Jordane, nes stiprokai 
apsišaudo Jordano kariuomenė 
su Palestinos arabų teroristi
niais daliniais šiaurinėje kraš
to dalyje. Kaip visada, niekas 
neprisiima kaltės dėl pirmojo 
šūvio.

Egipto prez. Sadatas pirma
sis sukėlė aliarmą, kai pasiūlė

visom arabų valstybių galvom 
susirinkti į Ammaną pasitar
ti dėl ten esančios padėties. 
Bet charakteringa, kad tyli Am- 
manas ir jo karalius Husseinas, 
bet reklamuojasi Sirijos
riausybė, kad šį kartą -jau ne
leisianti Arafato partizanų su
naikinti, kaip tai atsitiko per
eitais metais civilinio karo 
metu- Bet- iš Libano sklinda

vv-

Jarringas parvežė Izraelio pasiūlymus 
Supažindina su jais arabų atstovus

Nors nenoromis, bet Egipto 
ir Jordano atstovai sutiko, kad 
Izraelio, Egipto ir Jordano tai
kos derybų vadovas dr. Jar
ringas priimtų Izraelio vyriau
sybės pakvietimą nuvykti Jeru
zalėn pasitarti. Izraelis tvirtino, 
kad tai nėra bandymas dery
bas vilkinti, bet jas paskubinti, 
nes su dr. Jarringu bus aptar
ta daug pozityvių Izraelio pa
siūlymų, kuriais jis galės pasi
naudoti taikos derybas planuo
damas.

Jarringas išbuvo Izraelyje 
tris paras ir jau sugrįžo į New 
Yorką pasitarimų su visais tri
mis tęsti. Derybos buvo atnau
jintos sausio 4 d., bet jos vis 
dar tebėra procedūros aptari
mo stadijoje. Izraelis skatina
negaišinti laiko ir tuojau perei- - sų už tai, kad Egiptas dar vie- 
ti į derybų stadiją, nes be dery
bų taikos sutartis negali atsi- o__ o___ ,__ r---
rasti. Gi be taikos sutarties jie- laimęjinjų daug, kaip būtų ma- 
bus nė taikos.

Ikšiol Egipto taktika skiria-

si nuo Izraelio tuo, kad taikos 
sutartimi jis nesidomi, bet pa
sitarimus pirmiausiai nori pra
dėti nuo datų nustatymo Izrae
liui iš Egipto žemių pasitrauk
ti- Bet Saugumo Tarybos rezo
liucija Izraelio-arabų taikai su
organizuoti numato ne tik ara
bams žemių grąžinimą, bet ir 
saugių bei apginamų sienų Iz
raeliui nustatymą. Be vieno ne
gali būti kito.

Greit nebus žinoma, ką Jar- 
ringas parsivežė iš Jeruzalės, 
bet neabejotina, kad visi kon
kretūs Izraelio pasiūlymai yra 
tuo abipusiškumo principu pa
remti. Jeigu Egiptas neturi pla
nų karo greit pradėti, jis tu
rės tą principą priimti ir pra
dėti derybas. Bet yra daug bal-

' nekana

Maskvos medicinos mokyklos delegacija, atsiųsta į 
JAV ambasadą protestuoti dėl sovietinių įstaigų Ame
rikoj užpuldinėjimo.

Suktu keliu varo 
is Libijos lauky
Tripolis. — Libijos naftos 

pramonėje vyrauja dvi JAV 
korporacijos, kurios turi kon
cesiją naftos ieškoti, surastą 
paruošti vartojimui ir. ekspor- 

a tuoti į Europos rinkas.
Karaliaus Idris režimą pakei

tusių jaunų karininkų grupė, 
mirusio Egipto prez. Nasserio 
indoktrinuota prieš Ameriką už 
tariamai vienašališką Izraelio 
rėmimą, greitai išvarė Angliją 
ir JAV iš Libijoje turėtų ba
zių, bet amerikiečių bendrovių 
iš naftos laukų neišvarė. Tik 
pradėjo prie jų kabinėtis su 
naujais reikalavimais.

Pirmiausiai įsakė sumažinti 
naftos pompavimą iš jau atras
tų ir veikiančių šaltinių, pas
kui pakėlė rinkliavą už ekspor
tuotą statinę (naftos matavimo 
vienetas). Dabar vėl naujas įsa
kymas: atidėti nustatytą pro
centą savo pelno į fondą nau
jiems gręžimams finansuoti 
Dar nežinomas to procento dy
dis, nė kas tą fondą tvarkys, 
bet žinoma, kad tai yra kita 
priemonė spausti amerikiečius 
dviem tikslais: arba kad jie pa
tys viską pametę išeitų, ar su
tiktų pataisyti koncesijos sutar-

Lenkijos pajūryje rūgimas tebevykstąs
Pereitos savaitės gale Skli

do gandai, kad Gdansko 
laivų statyklų darbininkai vėl i 
pradėję bruzdėti ir pertrauki- 
nėti darbą, nes dar nesutvarkę 
ginčų su Varšuva ryšium su 
prieškalėdinėmis riaušėmis.

Jie reikalaują trijų dalykų: 
kad atvyktų pats kompartijos 
sekretorius E. Gierek pasitarti 
dėl naujų darbo normų ir atly
ginimų sistemos, kad būtų pa
leisti iš kalėjimų, visi 
dar ten tebelaikomi de
monstracijose dalyvavę dar
bininkai ir kad būtų pasakyta, 
kas davė įsakymą liaudies poli
cijai pradėti šaudyti į demon
struoti išėjusius darbininkus. 
Matyt, kad tuo reikalu esama 
pagrindo ką nors rimtai apkal
tinti.

Bet Varšuvos šaltiniai tų ži
nių dar nepatvirtino, panašius 
gandus skleidžia tik iš antrų 
rankų žinias gaudami skandina
viški šaltiniai.

Bolivijos vyriausybė amnes
tavo turtingos prancūzų šeimos 
sūnų palaidūną Regis Debray, 
kuris 1967 m. buvo atvykęs Į 
Bolivijos džiungles padėti Che 
Guevarai perkelti Castro revo
liuciją į visą P. Amerikos kon
tinentą. Avantiūra pasibaigė 
tuo, kad Che Guevara greit žu
vo jo partizanų susirėmime su 
Bolivijos kariuomene, gi Deb
ray ir dar keli iš kitur atvykę 
pakliuvo nelaisvėn ir buvo nu
teisti kalėti po 30 metų.

Nuo pat pirmos dienos JAV 
ir Europos kairieji intelektua
lai laisvino Debray per viso
kius kanalus, bet tik Bolivijos 
kairieji, kurie padėjo laimėti 
valdžią dabartiniam prez. Tor
res, pajėgė iš jo tą malonę iš
prašyti. Protestavo prieš am
nestiją tie kariškiai, kurie va
dovavo kovoms prieš Che Gue- 
varos partizanus.

Regis Debray buvo įsakyta 
tuojau Boliviją apleisti. (Jis ga
vo leidimą laikinai sustoti Či
lėje, bet nemanytina, kad jos 
prezidentas ten būtų labai juo 
susižavėjęs, nes tą Debray rim
tu veikėju laikyti nėra duome
nų-

esąs suplanavęs Arafato dali
nių sunaikinimą iki sausio 25 
d. Už tai jis galėsiąs padaryti 
taiką su Izraeliu ir būsiąs ap
dovanotas ūkinėmis gėrybėmis 
ir reikalinga technologija dy
kumas žydinčiais laukais pa
versti. Tai būtų teisingas ir ge
ras kelias žmonių reikalus tvar
kyti, bet labai abejotina, kad 
tokie laikai jau būtų iki Vid. 
Rytų atėję.

— Rudi Dutschke, vokiečių 
studentų riaušių organizatorius 
Berlyne ir neabejotinas . Mask
vos ar Pekino tarnas, papra
šytas išvykti iš Anglijos, kur 
jis buvo įsileistas mokytis ir 
gydytis. Susekta, kad jis vėl 
pradėjo užsiimti politine veik
la, ko buvo pažadėjęs nedary
ti.

— JAV laivynui užsakyta 12 
atominių povandeninių laivų. 
Visi bus statomi savose laivų 
statyklose..

— Britų ambasadorius Urug
vajuje pagrobtas sostinės gat
vėje. Jį pagrobė prieš vyriau
sybę kovoja tupamarai, naudo
ją visas banditų naudojamas 
priemones. Išpirkimo kaina dar 
nežinoma

tį savo teises sumažindami.

na kartą bandys kariauti, gal 
net gana greit, nes po trijų pra-

lonu vieną kartą nors ŠĮ tą lai
mėti.

Naujieji Lenkijos vadai Maskvoje
Lenkijos kompartijos pirma

sis sekr. Edward Gierek ir 
premjeras P. Jaroszewicz vie
nai dienai buvo nuvykę į Mask
vą pasiveikinti su Kremliaus 
raudonaisiais carais. Ir ta pro
ga, manykim, pasakė, kad juos 
i valdžios viršūne atmetės Bal
tijos uostų darbininkų prieš
kalėdinis sukilimas įvyko todėl, 
kad prieš juos buvusi vadovybė 
suburžuazėjo ir pamiršo rūpin
tis žmonių reikalais.

Juodu aerodrome sutiko ir 
vakare atgal palydėjo Brežne
vas ir Kosyginas, bet nė apka
binimų nė pabučiavimų nebu
vo. Jiems išvykus paskelbtas 
komunikatas sako, kad lenkai 
atvykę papasakoti apie sociali
nes ir ūkines priemones, ku
rių buvo imtasi tuojau po val
dančios viršūnės pakeitimo. Nė
ra abejonės, kad rusai labiau
siai domėjosi ne Lenkijos žmo
nių gerove, bet Lenkijos kom
partijos padėtimi. Lenkai tik
riausiai pasakė, kad viskas 
bėra jos kontrolėje.

Len- 
išeiti 
susi- 
buvo

Nors Sovietijos spaudoj Len
kijos įvykiai nebuvo reklamuo
jami didžiosiomis raidėmis, ta
čiau žmonės apie juos greit su
žinojo ir labai domėjosi. Jiem 
tie įvykiai buvo didelė naujie
na dviem atžvilgiais: kad 
kijos darbininkai išdrįso 
streikuoti ir su policija 
remti ir kad tokiu būdu
nuversta taip stipriai atrodanti 
vyriausybė. Rusai taipgi ma
no, kad Lenkijos įvykiai, rek
lamuoti kaip sukilimas prieš 
maisto ir kitų kasdieninio var
tojimo prekių kainų pakėlimą, 
bent laikinai sulaikė tų pačių 
prekių kainų pakėlimą Rusijo
je. Ten žmonės įsitikinę, kad 
maisto kainų pakėlimas tikriau
siai jau buvo nutartas, tik dėl 
Lenkijos įvykių neįvykdytas. 
Oficialūs šaltiniai betgi tvirtina, 
kad taip nebuvo.

te

— Čilės vyriausybė prašo 
parlamentą pakeisti konstituci
ją ta prasme, kad būtų gali
ma nusavinti Amerikos bendro
vių indėli krašto vario pramo
nėje. Į kompleksą įeina kasyk
lų Įrengimai ir vario rūdos ap-
dirbimo įmonės. Ii lietuvių motinų ir vaikų demonstracijų sausio 9 prie Sovietų amba sados prie Jungtinių Tautų New Yorke. Nuotr. V. Maželio

Ir tas sutvarkytas
Paryžius. — Studentų mao- 

istų vadas Prancūzijoj nuteis
tas dvejis metus kalėti už nele
galią politinę veiklą. Tai 31 m. 
pranzūzas Geismar, pradžios 
mokykite mokytojas, pereitą 
pavasarį bandęs sukelti naujas 
studentų riaušes Paryžiaus uni
versitete. Jo kovos priemonė 
yra bombų sprogdinimas ten, 
kur jos gali daugiausiai žalos 
padaryti.

1968 m. pavasarį vykusių 
studentų riaušių 
mar buvo vienas 
keliom pakopom 
vyriausią, kuriuo 
Cohn Bendit. Kai
varytas į Vokietiją, iš kur jis 
buvo atvykęs, jo vietą bandė 
užimti Geismar, bet dėl teroro 
vartojimo pasekėjų daug nesu
rado. Tada jis susirado būrį 
pramuštgalvių už universiteto 
sienų ir su jais bandė savo tiks
lų siekti, bet jo veikla buvo už
drausta, nes pavojinga visuo-

metu Geis- 
iš vadų, bet 
žemesnis už 
buvo Daniel 
šis buvo iš-

menės gerovei.
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n erikiečių spauda apie lietuvio jūrininko išdavimą
9
ADM. BENDER: čia advokatas, 
čia prokuroras

Adm. Benderis yra vyriau
sias šefas pakrančių sargybai, 
ir jo būstinė yra Washingtone. 
Jo žinioje buvo adm. Ellis ir 
kap. Brown.

“Scenoje” jis pasirodė jau 
po tragedijos paskutinio veiks
mo, kaip to veiksmo advoka
tas, gynėjas. Spaudoj, o pas
kiau Kongreso investigacijoje 
jis teisino Kudirkos išdavimą. 
Girdi, jis turėjo būti išduotas 
kaip kriminalinis nusikaltėlis. 
Jis pavogė 2,000 dolerių iš so
vietinio laivo kasos- Tikrai pa
vogė, nes taip sakė rusai.

(W. Buckley, kolumnistas, pa
sityčiojo iš tokio Benderio pa
aiškinimo: esą gal ’ admirolas 
būtų patikėjęs rusais ir tada, 
jei jie būtų sakę, jog Ku
dirka tikrai yra tas vyrukas, ku
ris nužudė Stalino artimiausią 
draugą Kirovą — 1934, nors 
Kudirka tada buvo 6 metų!).

Benderis gynėjas griebėsi ir 
kito argumento. Esą: jei Ku
dirka buvo išduotas, tai jis pats 
kaltas: kam jis šoko į laivą, o 
ne į vandenį...

(Kongreso investigacijoje pa
sityčiota ir iš šio argumento: 
esą jei jau vanduo pakrančių 
sargybai turi tokios sakramen
tinės reikšmės, tai reikėjo pa
rišti Kudirką virve ir nuleisti Į 
vandeni, o paskui ištraukti).

Tie argumentai galėtų rodyti 
adm. Benderi vadovaujantis 
seno fariziejaus galvojimu: jei 
asilas įkristų Į duobę penk
tadienį, tai galėtum ji ištraukti, 
bet kaip jį trauksi, jei jis įkri
to šeštadienį — tada gi įsakyta 
švęsti, tada sulaužysi įsakymą.

Veikėjas Benderis antru kar-« 
tu pasirodo “scendje”":kitoksC 
Jau nebe advokatas, gynėjas, 
bet kaltintojas, prokuroras: jis 
įsakęs ištardyti Ellis, Brown, 
Eustis; radęs juos kaltus ir pa
siūlęs perduoti juos karo teis
mui.

Kodėl šis veikėjas taip staiga 
pasikeitęs? Vienas iš investiga- 
cijos narių (kongr- Fulton) ne
tiesiogiai, bet aštriai atsakė: 
esą Benderio surengtas tardy
mas yra neteisėtas, nes jis pats 
čia įveltas. “Aš niekad nepasi
tikėjau organizacija, kuri inves- 
tiguoja save.” O Bradford Mor
se priekaištą stiprino: “Dėl to 
jūsų būstinė kalta, o ne Bosto
nas, kad nesiėmė iniciatyvos”.

O jei taip, jei pats veikėjas 
kaltas ir jis įsako tardymą, tai 
vieta yra čia pakartoti rašyto
jo Juozo Grušo rūsčius žo
džius: “Jei esi niekšas, sakyk, 
kad kiti niekšai. Jei išdavikas, 
kaltink kitus išdavyste. Jei va-

Diploniatai mauro darbą atlikti pavede kariam ir paskui
juos už tai nubaudė, o patys nusiplovė rankas?

tokis. Tokią abejonę sukelia 
svarstymas klausimo: kodėl šis 
veikėjas yra tokis sau priešta
raujantis? Greičiausiai dėl to, 
kad jis nėra savo nuomonės 
reiškėjas. Jis tik garsiakalbis 
mintim bei argumentam, kurie 
jam ateina iš kitų veikėjų. Sek
damas spaudą, pastebi, kad 
tuos naivius vagystės, vandens 
argumentus viešai paskiau sakė 
valstybės departamento atsto
vas Kongreso investigacijoje. 
Jie ne Benderio ir ne Ellis. Jie 
atėjo vienam ir antram iš 
aukštesnės diplomatinės sferos. 
Jie tik kartojo-
MACOMBER: atsargusis diplo
matas

Pirmasis veikėjas iš valsty
bės departamento pasirodė Ed
ward C. Killham, pareigūnas 
sovietiniam reikalam. Iš jo ėjo 
pirmasis įspėjimas pakrančių 
sargybai — bėglio neskatinti, 
saugoti, kad hebūtų pakenkta 
derybom. Iš jo atėjo ir anas į- 
spėjimas apie vandens reikšmę 
bėgliui: jeigu įšoktų į van
denį, tai... Ką sakė Bender, 
Ellis, buvo, atrodo, atėję iš jo. 
Tik anie vykdytojai Killham pa
sakymą suprato griežčiau ir 
konkrečiau.

Jis-nebuvo taip aiškiai pasa
kęs. Valstybės departamento at
stovas Macomber aiškino Kon
greso investigacijoje, kad dip
lomatas turi būti atsargus su 
žodžiais ir veiksmais. Jis teisi
no departamentą ir kaltino ad
mirolą Ellis. Dėjosi nesupra
tęs net, kad pakrančių sar- 

. gybos pranešimas “the sailor 
'•was being returned at Soviet re
quest” nereiškia jau baigto 
veiksmo, baigto išdavimo. Jis 
ir pats norėjo būti atsargus -su 
žodžiais. Kad nepaspruktų koks 
“išdavikiškas” žodis pro dantis, 
buvo atsivedęs į apklausinėji
mą ir advokatą- O neatsargių 
žodžių, kurie galėtų inkrimi
nuoti jį patį, galėjo būti. Wash- 
ingtono korespondentas Walter 
Trohan Chicago Tribune gr. 7 
informavo, kad Killham buvo 
taręsis su eile savo įstaigos 
bendradarbių ir viršininkų, 
tarp jų buvo ir U Alexis John
son ir W. B. Macomber, vadi
nasi, pasekretoris politiniam 
reikalam ir pasekret- administ
raciniam reikalam. Jei kores
pondento pranešimas teisingas, 
tai Killham žodžiai, kuriais in- 
strukdavo pakrančių sargybą, 
buvo ne tik jo nuomonės, bet 
aukščiausių politinių autorite
tų valstybės departamente, — 
neskatinti bėgimo; jei pats

skaitydamas, gauni įspūdį, kad 
Killham savo “netikslumu” ir 
buvo toks, kokio norėjo “at
sargusis” diplomatas Macom
ber: tais “netiksliais” neaiškiais 
nurodymais Killham davė pa
grindą pakrančių sargybai 
(Bender ir Ellis, Brown) pada
ryti aiškias išvadas — jūrinin. 
ką reikia grąžinti, kad nebūtų 
pakenkta derybom. Nėra nepa
tikima, kad valstybės departa
mento veikėjai tokių išvadų ir 
buvo norėję, tik dėl diplomati
nio “atsargumo” taip aiškiai ne
buvo pasakę.

Literatūros skaitytojam pažįs
tamas yra toks Jago, Šekspyro 
veikalo veikėjas, kuris užkrečia 
Otelą pavyduliavimu, kerštu, 
žmonos žudymo aistra, pasaky-

atėjo ir Vliko telegrama, pas
kui ėjo ir kitos telegramos.

Išvada paprasta — veltui 
šauksiesi į prezidentą, kada 
tarp tavęs ir jo stovi kancelia
rijos štabo siena ir jei tavo 
šauksmas atrodys tos sienos 
saugotojui dėmesio nevertas, 
jis nedrums ramybės preziden
tui. Kudirkos išdavimas, matyt, 
tos sienos sautotojam neatro
dė tokios skubios svarbos. O 
gal net visai nutylėtinas. Tylą 
ir ramybę sudrumstė tos Bos
tono Cleveland©, Philadelphijos, 
New Yorko demonstracijos ir 
spaudos aliarmas. Tada štabas 
leido jį ir prezidentui išgirsti.

Baltųjų Rūmų veikėjas ar 
veikėjai nerado reikalo praneš
ti prezidentui, kaip v-bės de

SPARTA — Rąžomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, complute- 
rlai, Jv. biznio masinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite ii SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

Pagal šią spaudą Amerikos 
žmogus, geros valios, tauraus 
sentimento žmogus, buvo su
krėstas, kad Amerikos teritori-
joje galėjo įvykti tokis nusikal
timas prieš žmoniškumą. Jo 
nuoširdus tikėjimas, kad Ame
rika yra laisvės siekiančių 
žmonių priegloba, — pakirstas. 
Pakirstas ne priešo, bet to pa
ties gero amerikiečio aukš
čiausios valdžios skirtų pareigū
nų politikai vairuoti. Ir ima 
kilti 'prieš akis faktai, jog tai 
ne pirmas toks šių pareigūnų 
išdavimo veiksmas.

Ima graužtis mintis: ar ne 
čia yra pagrindas, kad galin
giausia pasaulio valstybė po 
antrojo pasaulinio karo vis la
biau užleidžia pirmąją vietą So
vietam? Ar ne čia įsimeta A- 
merikos rūmo kirvarpos?

Gerajam amerikiečiui dar 
skaudžiau, kada pajuto tos

Sausio 2 surengtose demonstracijose prieš Maskvos cirką New Yorke filmuoja televizijos atstovai.
Abi nuotr. V. Maželio

damas jam tariamus Dezdemo- 
nos neištikimybės ženklus ir 
juos paneigdamas. Ar ne pana
šią Jago rolę suvaidino ir val
stybės departamento veikėjai, 
kuriem labiau rūpėjo “tiltai” 
su Maskva, o jeigu ant tų tiltų 
pasitaikė lietuvis jūrininkas, 
tai reikia tiltą nuvalyti? Tai ne
be pirmas kartas.
VEIKĖJAS IŠ BALTŲJŲ RŪ
MŲ: ramybės mėgėjas

Pirmas veikėjas čia pasirodė 
Robert Hudek, valstybės apsau
gos štabo pareigūnas. Jam 
valstybės departamento spau
dos skyrius pranešė apie išda
vimą nepraėjus 24 valandom, 
vadinas, antradienį.

partamento veikėjai nerado 
reikalo pranešti Lietuvos atsto
vui apie Lietuvos pilietį Simą 
Kudirką...

Toki veikėjai iškilo spaudos 
atsiliepimuose apie šią Kudir
kos tragediją.
VEIKĖJAI OPINIJOJE: 
sugriautas tikėjimas

Minėtų veikėjų pasirodymas 
“scenoje” paliko gilius pėdsa
kus stebėtojo pergyvenimuose- 
Jei senojoj graikų tragedijoje 
choras reiškė opinijos sprendi
mus dėl scenoje vykstančio 
veiksmo, tai šios dienos Kudir
kos tragedijoje tokia rolė teko 
spaudos opinijai.

valdžios viršūnių sprendimą— 
nubausti išdavimo vykdytojus, 
kad būtų išlaikyti opinijoje 
balti, be šešėlio, išdavimą nulė- 
mūsieji, tie, literatūriškai sa
kant, Jagai. Lyg tai būtų senos 
pedagoginės tradicijos atgaivi
nimas — už dvarininko sū
naus nusikaltimą nuplakti jo 
akyse baudžiauninko sūnų.

Tokis Kudirkos tragedijos fi
nalas praskleidė dalį vykstan
čios ir gilėjančios visos Ameri
kos tragedijos. Jos epizodai da
bar tai vienas tai kitas atsklei
džiami spaudoje, tame moder
nių laikų opinijos chore.

Prie jų teks dar grįžti.

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

J. B. 8HALINS-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. 1142L 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; ST 2-5043.

6TEPHEN AROMISKIS (Armakauskas) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teh 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 Bostonų. 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
JUOZO ANDRULIO 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, VI7-4477.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška U 
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, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AT.4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios, 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus 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 HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų 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 ^lall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, NJ. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle ViUage, N .Y. 11379.______________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais .nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, 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. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. 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. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. 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 SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

gis, nesigailėk žodžių prakeik
ti vagystę” (Adomo Brunzos 
paslaptis, 67 p.).

Tie žodžiai priliptų farizie
jaus tipo žmogui. Betgi yra pa
grindo suabejoti, kad čia kal
bamas veikėjas yra iš esmės

šoktų į vandenį... vengti kon
flikto.

Valstybės departamento nuo
monės reiškėjas McCloskey pri
pažino, kad Killham turėjo bū
ti “tikslesnis” savo žodžiuose. 
Tačiau tuos visus liudijimus

Šio veikėjo arčiau ir netenka 
pažinti. Tik žinom, kad nuo 
antradienio iki sekmadienio nei 
prezidentas nei jo politinis pa
tarėjas D. Kissinger nebuvo 
painformuotas. Nepainformuo
tas, nors jau tą patį antradienį

MUZIKOLOGAI

Demonstracijos prieš Maskvos cirką New Yorke sausio 2. Nešami plakatai, palenktos vėliavos.
Nuotr. V. Maželio

Muzikologija — labai pla
tus mokslas ir šioje srityje oku
puotoje Lietuvoje dirba net 14 
specialistų, o laisvame pasau
lyje tik vienas prof. J. Žilevi
čius. Tai mokslas, apimąs mu
zikos istoriją, teoriją, kritiką, 
publicistiką ir dar bent apie 
50 atskirų sričių.

Pasirodo, okup. Lietuvoje šia 
sritimi rūpinamasi, bet.. .nepa
kankamai, ir tai liudija “Lit. ir 
Meno” savaitraštyje (nr. 26) pa
skelbtas to laikraščio vieno re
dakcijos kolegijos nario, A- 
Tauragio, straipsnis apie “Mu
zikologijos rūpesčius”.

Jis teigia, kad Lietuvoje gy
veną muzikologai yra nemaža 
nuveikę. Negalima nepaminėti 
žinomų lietuviškos muzikinės 
folkloristikos darbų, susijusių 
su J. Čiurlionytės vardu. Svar
bus ir J. Gaudrimo veikalas 
“Iš lietuvių muzikinės kultūros 
istorijos”. J. Čiurlionytei ir J. 
Gaudrimui, pirmiesiems iš lie
tuvių muzikų, buvo suteikti 
menotyros mokslų daktarų 
laipsniai.

Kiti muzikologai, kaip A. 
Ambrazas, V. Landsbergis ir J. 
Antanavičius, gavę menotyros 
mokslų kandidatų laipsnius, yra

plačiai nagrinėję J. Gruodžio, 
M. K- Čiurlionio ir kitų lietu
vių kompozitorių kūrybą, šiuo 
metu disertacijas rašo V. Venc
kus, J. Špigelglazas, J. Bruveris, 
K. Jasinskas ir kt. muzikolo
gai. Jų darbai buvo išspausdin
ti ir ne tik Vilniuje. Anksčiau 
pasirodė biografinės knygos 
apie J. Gruodį, S. Šimkų ir J. 
Naujalį, britų B. Britten, laukia
ma monografijų apie A. Račiū
ną, E- Balsį ir kt.

Vis dėlto A. Tauragis nepa
tenkintas, kad trūksta veikalų 
muzikos psichologijos, sociolo
gijos, filosofijos klausimais, nė 
vienas darbas nebuvo skirtas 
senajai lietuviškai muzikai.

Vargas ir su muzikos kriti
ka. Iš viso, pabrėžia A. Taura
gis, šių dienų Lietuvoje jos ... 
nėra. Muzikų, kompozitorių am
bicijos esančios neišpasakytos, 
kritikos žodis laikomas — įžei
dimu. Kritikų trūksta, be to, 
dažnai kritikas rašo ir muzi
koje nenusimaną...

Aplamai, muzikologų trūks
ta, teigiama “Lit ir Meno” sa
vaitrašty. Jų beveik nėra laik
raščių redakcijose ir kitur-

(Elta)

v v
$ Lietuviškam rajone — $
g LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ $

I Alice’s Florist Shop |

1
107-01 Jamaica Ave. Richmond Hill, N. Y. v

--------  Gėlės įvairiom progom -------- & 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- $ 

£ kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. $

NEW YORK CHICAGO

LITAS Investing Co., Inc.
specializuojasi nekilnojamo turto, trumpalaikių paskolų, akcijų bir
žos ir kitose srityse. LITO bendrovė Jus kviečia investuoti indėlių 
formoje. Už indėlius mokamos aukštos palūkanos. Investavimo ar
ba paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 114th Street Richmond Hill, N.Y. 11418 — Tel. 212-441-6799 
2422 West Marquette Rd. Chicago, Ill. 60629 — Tel. 312-476-2242
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis į

UTAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris Mūnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėL UTAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškvlečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N. Y. 11421 — TeL 212 - 847-5522 

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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statyba artėja. Architektas visu 
greičiu ruošia darbo planus, 
kuriuos baigus, bus jie mies
tui pateikti oficialiai patvirtin
ti, ir po to turėtų prasidėti sta
tyba. Taigi šie metai yra mums 
labai svarbūs, reikšmingi ir le
miamos reikšmės didžiųjų mū
sų planų realizavimo kelyje. Tu 
ri būti panaudotos visos prie
monės, sujungtos jėgos, kad 
nebereikėtų toliau atidėti ir 
šiaip jau uždelstos statybos.

Gerai žinau, jog New Yorko 
visuomenė su dėmesiu seka K. 
Ž. fondo stovi, dėl to metų pra
džioje noriu dar kartą infor - 
muoti apie paskutines K Ž. fon
do įplaukas.

Nuo rugsėjo 1 dienos iki šių 
Naujųjų Metų statybai yra gau
ta 34,228 doleriai. Apie 14,000 
suaukojo New Yorko apylinkė, 
7000 gavome Kalėdų proga 
laiškais ir asmeniniu kontaktu 
iš tolimesnių Amerikos vieto
vių ir 13 tūkstančių pranciško
nams buvo testamentinis pali
kimas, kuri aš perleidau K. 
Ž. statybai.

Kadangi Didžiojo New Yor
ko apylinkė daugiausia tomis 
patalpomis naudosis, dėl to 
mūsų visų dėmesys vis labiau 
krypsta i tuos skaičius, kurie 
siejasi su ta apylinke, kai tu
rim 4 mėnesių sąskaitas prieš 
save.

Iš patirties žinau, jog žmo
nės mieliau aukoja, kai jie ži
no, kur jų auka bus sunaudo
ta ir kaip jų sunkiai uždirbtas 
doleris bus įvertintas. Turint 
prieš akis šią teisėtą aukotojų 
•mintį, noriu čia visus užtikrin
ti, kad kiekviena K.2. auka, pra 
dedant 1 doleriu ir baigiant 
tūkstantinėmis sumomis, bus 
reikiamai ir dėkingai Įvertinta 
ir Kultūros Židinyje atžymėta.

1. Kultūros Židiniui aukojęs 
nors 1 dolerį, bus įrašytas į šio 
pastato Rėmėjų knygą, kuri pa
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(53)
— Mamyte, mamute, nupirk 

tą skarelę! — prašo paaugan
ti duktė, įsižiūrėjusi į vieną 
skaisčiai margą skarelę.

Toliau Leiba, lyg iš netyčių, 
atverčia karolius, pažibučius ir 
kitus papuošimus.

— Va, mergaitėms į kasas į- 
pinti, ir tą ryšuliuką atiduodu 
už porą kiaušinių! — sako kro- 
mininkas, rodydamas pažibu- 
čių ryšuliuką.

Dabar mergaitės nenurims
ta ir tol prašo, kol motina nu
perka parodytų pažibučių ry
šuliuką.

Išėjus žydui, šeimininkė pa
sakė:

— Ot, tai žydelis, tai pa
kabaus žmogus Vis taikiai, vis 
gražiai.

Leiba ilgai gyveno, ligi giliai 
senatvei nešiojo kromą. Mums, 
mažiems, kromininkas ir Lei
ba buvo dvi tolyginės sąvo
kos. Stojus blaivystei ir išėjus 
žydui iš gertuvės, mes žydą 
tematydavome Leibos paveiks
lu, reiškiančiu ramybę ir taiku
mą. Senatvėje jau Leiba vedė 

liks visą laiką garbingoje vie
toje.

2. Aukojusio statybai bent 
100 dolerių vardas bus įrašytas 
į K. Ž. Fundatorių skaičių.

3. 500 dolerių aukojusių var
dai bus atžymėti Garbės Funda
torių skaičiuje.

4. Kas bus aukojęs bent 
1000 dolerių, bus laikomas Ypa
tingu Garbės Fundatorium ir 
jo vardas bus pagarbiai įrašy
tas K.ž. patalpose.

5. Norime, kad visi gyvena
mieji kambariai, mokyklos kla
sės, redakcijos kambariai ir ki
tos susirinkimų patalpos turė
tų savo fundatorius. Ant kam
bario durų bus aukotojo, šei
mos, draugijos ar organizaci
jos vardas, kurie paaukos ar 
surinks bent 2-3 tūkstančius do
lerių.

6. Meno galerijos fundato
rius bus tas, kuris surinks ar 
paaukos bent 5,000 dolerių-

7. Kultūros Židinyje bus 2 
knygynai. Vienas vienuolyne, 
kitas viešas. Ieškoma knygy
nams fundatorių, kurie paauko
tu ar surinktu 10-15 tūkstančiu 
dolerių.

8. Darbininko spaustuvės du
ryse bus. įrašas to fundatoriaus, 
kuris paaukos ar surinks bent 
25 tūkstančius dolerių.

9. Koplyčios fundatoriaus* ti
tulu bus atžymėti tie, kurie au
kos ar surinks bent 50 tūkstan
čiu doleriu.

10. Didžiojoj salėj bus var
das to asmens, šeimos ar or
ganizacijos, kurie surinks ar 
paaukos salės statybai bent 75 
tūkstančius dolerių. Pačios gi 
salės vardas bus parinktas lie
tuviškos visuomenės.

bus11. Kultūros Židinyje 
dar ir kitos patalpos, kurioms 
irgi norėtume turėti fundato
rius: kavinė, puikus susirinki
mams kambarys, Darbininko
administracija, virtuvės, 

(nukelta į 8 psl.)

antrą pačią, o, jam mirus, ta 
pati tęsė jo amatą — nešiojo 
jo kromą. Leibienė nešiojo jo 
kromą, taip kaip ir Leiba, tik 
su kita pakraipa. Pirmutinis 
jos tikslas buvo statyti moti
noms prekių, reikalingų užau
gusioms dukterims ištaisyti. 
Mat, Leibienės laikais pradėjo 
atsirasti pinigų, o su jais mer
gaičių lenktynės parėdnėse ir 
paniekinimas senovinio tauti
nio aprėdo. Leibienė nešiojo 
šilkines skaras ir nuometus, 
brangias gelumbines skaras, 
drapinius apsiaustus; o parda
vinėjo už pinigus ir už javus. 
Javus, žinoma, atsiiminėjo, vy
rams nematant Sakydavo, Lei
bienė monipanti bobas. Lei
bos vaikai iš pirmos pačios iš
siskirstė po svietą siuvėjais, 
kurpiais ir kitais amatininkais, 
o vienas griovius kasė. Antroji 
Leibienė tiek praturto, kad sa
vo vienintelį sūnų išmokė rabi
nu. Tas rabinas vedė pačią, 
o jo uošvis vedė Leibienę. Lei
bienė išėjo gyventi į Panevėžį 
ir kromo nebenešiojo- Sakyda
vo: “Leibienė į gerus išėjo.”

Prof. dr. Jonas Kazlauskas 
1954 baigė Vilniaus universite
tą ir buvo paliktas toliau prie 
kalbotyros katedros ruoštis pro
fesūrai- Nuo 1957 dėstytojas, 
vėliau profesorius. 1958 ap
gynė disertaciją daktaro laips
niui. Nuo 1962 docentas. 1962- 
67 istorijos ir filologijos prode- 
kanas.

Kalbininkas J. Kazlauskas 
buvo labai darbštus ir apdova
notas dideliais gabumais. Pats 
daug rašė, o taip pat mokė .stu
dentus ir reikalavo rašyti. Mėg
davo dalyvauti mokslinėse 
konferencijose ir skaitydavo 
rūpestingai paruoštus praneši
mus. Nors gyveno tik 40 me
tų, tačiau paliko per 50 pa
rašytų studijų kalbotyros klau

Vie- Motinų specialus komitetas, susidaręs išduoto jūrininko S. Kudirkos atveju, sausio 9 prie Sovietų atstovybės prie JT surengė motinų ir vaikų demons
tracijas. Nuotraukoje — vaikai neša plakatus ir visi šaukia — We Want Simas. Demonstracijos buvo parodytos New Yorko trijuose televizijos ka
naluose tą patj vakarą. , Nuotr. V. Maželio

Leiba gyvendavo su kaimy
nais santaikoje: visiems nusi
lenkdavo, niekam neužkliūda- 
davo. Teisybę sakant, nebuvo 
kuom užkliūti. Visas jo platu
mas — dvi visti ir ožka. Vely
koms prireikdavo jam šiaudų 
kūlio į lovą įsidėti — kur nu
eidavo, čia ir gaudavo. Žiemą 
prireikdavo malkų parvežti — 
Leiba patelkia talką. Prašytas 
važiavo, neklausdamas, ką už 
tai gaus, bet Leiba visada už 
talka atsižiūrėdavo. Su Leibie- 
ne kitaip: ji niekam nesilenkė, 
nieko nebijojo. Už monijimą 
bobų vyrai tarėsi išvyti ją iš 
kaimos, bet bobos užstodavo.

Per vaišes kromų nešiotojai 
atsidėję darbuojasi: plačiai 
varsto vaišininkų duris, brakli
nąs! su dideliu maršu pro siau
rą durų angą, šaldo gryčiukę, o 
įėję gerai pelno.

49. MĖSIEDIS IR 
VAKARUŠKOS

Laikas nuo Kalėdų ligi Už
gavėnių vadinasi mėsiedis. Tai 
įžymus ir įdomus žiemos lai
kas. Pirm mėsiedžio, būtent, 
advente, tankiausiai. esti gruo- 
dynės ir dideli šalčiai, o po 
mėsiedžio, gavėnioje ir nuo 
pusiaugavėnio, atsiranda “krei
va vėžė”, vadinasi, sniegas nuo 
kelio vietomis pranyksta arba 
užeina vanduo, gi mėsiedis — 
įžymiausias žiemos laikas. Ne 
be reikalo teiraujamasi ir žiū
rima į kalendorius, ar ilgas šie
met mėsiedis, kelintoj gavėsi

simais. Jo mirtis padarė nepa
prastai didžiulį nuostolį Lietu
vai ir lietuvių tautai.

Kiek sąlygos leido, pabandė
me padaryti kalbininko Jono 
Kazlausko atliktų darbų suves
tinę. Žinoma, ji nėra pilna. Bet 
kiekvienam ji parodys, koks 
jis buvo didelis savo srities— 
baltų kalbų (baltologijos) —ži
novas.

Savo darbais kalbininkas Jo
nas Kazlauskas atsistojo greta 
kitų didelių kalbininkų-

PALIKIMO SUVESTINĖ
1. Gimnastikos terminologi

ja ir jos reikšmė. Sportas 9, 
1953.

2. Leidiniai apie J. Jablons
kį ir K. Būgą. (Recenzuojamos 

me. Norima ko ilgiausiai mė- 
siedžiauti, ir ne be reikalo: dar
bai pernykščiai pabaigti, šių
metiniai nepradedami, duonos 
yra, pasitiekti medžių malkoms 
ne kokia sunkenybė, nes miš
kai buvo netoli ir taip kaip at
viri. Net ir keliai anais laikais 
buvo pastovūs, žiemos tvirtos. 
Ūkininkams, iš dalies ir sam
dininkams atėjo poilsio ir pra
mogos laikas; lankomos gimi
nės, rengiamos vestuvės ir 
ruošiami šiaipjau pokyliai. 
Ypač jaunuomenė važinėja ki
tų pamatyti, savęs parodyti- Tu, 
šarkele, “uodegėlę pakraipyk, 
visą tiesą pasakyk, kuriuo vė
ju bus piršliai”; “skamba skam
butis žalioj girelėj”; “molia - 
vots važelis, pasagots žirgelis” 
— štai poetiški mėsiedžio vaiz
diniai. Ir tikrenybėje jie pildo
si: važinėjama ir laukiama at
važiuojančių.

Štai šnekasi dvi mergaiti, su
siėjusi ant šventoriaus:

— Atvažiuokite, sesyt, pas 
mus ant grabnyčių abudu su 
broliu.

— Gi jaunimą ar padarysite?

— Mūsų kaimoje jaunimai 
rengiami kas šventadienį, o jei 
ne, tai ir šiokiadienį. Atvažiuo
kite! Parvesme jaunimą pas 
mus.

— Gal ir atvažiuosim. Tik 
kad tamstos pas mus niekada 
nesilankote.

Ir iš tikro, grabnyčiose atva
žiuoja svečių “moliavotu važe

V. PRIŽGINTAS

knygelės —J. Būtėno ir J. 
Kruopo “Kazimieras Būga” ir 
J. Palionio “Įžymus lietuvių kal
bininkas Jonas Jablonskis”.) 
Tiesa, 1956.3.21-

3. Lietuvių kalbos daiktavar
džių priebalsio linksniavimo 
tipo nykimas. Straipsnių rinki
nys “Kai kurie lietuvių kalbos 
gramatikos klausimai”. 1957.

4. Kelios pastabos dėl vieti
ninkų. (Dėl A. Laigonaitės kny
gos “Vietininkų reikšmė ir var
tosena dabartinėje lietuvių kal
boje”.) Literatūra ir menas, 
1957.7.15.

5. Bendradarbis: Lietuvių 
kalbos ir literatūros specialy

liu, pasagotu žirgeliu, su 
skambučiu prie šono”. Sukvies
tas kaimos jaunimas šoka ligi 
išvakarų. Svečiai ir kitų pama
tė, ir save parodė.

Vėl šnekasi tos pačios mer
gaitės:

— Dabar tamstos atvažiuo
kite pas mus sekmadienį prieš 
užgavėnes. Atvažiuokite visi 
trys, dėdė ir dėdina:

— Taikysimos atvažiuoti.

Ir iš tikrųjų atvažiuoja. Ten 
vėl pokylis ir šokiai. Darbas, 
malda ir pramoga kartojasi mė- 
siedyje po kits kito: šiokioje 
dienoje važiuoja į mišką kirs
ti arba vežti malkų, parvažiavę 
vakarauja, taisosi, kas taisyti
na: avalynę, pakinktus, roges 
ir kita ką ir gieda Kalėdų gies
mes, gieda, kad nebūtų nuobo
du. Šventadieniais, kolaik nak
tis žymiai nepatrumpėjo, ry
tais, būgnui sužadinus, renkasi, 
kaip advente, giedoti ražan- 
čiaus, o vakarais — karunkos. 
Karunkos giedojimas šventadie
niais nepraleidžiamas, nežiū
rint nakties trumpėjimo- Mat, 
pagiedojus atsiranda smuiko- 
rius. Gieda iš pradžios Kalėdų 
giesmes; pagiedoję ilgai, užbai
gia karunka. Potam eina šne
kos, vietinės naujienos, juoka
vimai, neretai skaitymai kalen
doriaus “Vilniaus Zavackio dru- 
karnės” (taip vadino kalendo
rių) arba skaitymas iš knygelių 
vyskupo Valančiaus. Deja, ki
toniškų skaitymų nebuvo. Galų 

bės kalbinių disciplinų progra
mos 1957.

6. Ką reiškia Nemuno var
das. Švyturys. 13,1958.

7 i- linksniavimo daik
tavardžių perėjimas į io-links- 

» niavimą. Kalbotyra 1, 1958.

8. Lietuvių kalbos i- kamie
no daiktavardžių vienaskaitos 
įnagininko ir vietininko for
mų kilmės klausimu. Kalboty
ra 1, 1958.

9. Nekraipykime kalbos fak
tų (D. Šniuko knygelės “Eže
ro vilnimis po Rytų Lietuvą” 
recenzija.) Literatūra ir menas, 
1958 10.18.
10. Lietuvių kalbos daiktavar

džių linksniavimo sistemos pa
prastoj imas. 265 lapų disertaci

gale vienas vyresniųjų vaikinų, 
atsistojęs viduryje aslos, sako:

— Dabar, mažiukai, eikite 
namo! Mes dirbsme jaunimą. 
Kai padirbsme, vėl jus pa- 
šauksme.

Tie vargšeliai iš visų kam
pų bėga prie durų, gerai ži
nodami, kad čia juokų nėra; 
neisi geruoju — Sruogių Jonas 
veste išves. Jie, išėję iš gry
čios, žaidžia priengyje, po gat
vę arba ir namo parbėga. Pas
kiau gi jaunimo įkaitoje po vie
ną vėl suseina į gryčią, spau
džiasi prie pryžiedos ir kros
nies ir laimingai išėsti ligi ga
lui.

Sruogių Jonui liepiant, sta
las iš savo vietos esti nukelia
mas nuošaliai į kertelę, pagal 
lovą. Žibintuvas su žvake pa
statomas aukštai ant lentynos 
arba ant krosnies kertės. Grie
žikas užima savo vieta ant suo
lo, arti durų. Pinigus, reika
lingus griežikui ir žvakei, su
renka nuo vaikinų, nuo kiek
vieno po du skatiku. Kiti at
sisakytų duoti, ypač lošikai kor
tomis Girdi, “aš nešoksiu”, bet 
atsisakymo niekas neklauso, iš
reikalauja po kapeiką, .ir tiek: 
“Kad nenori mokėti, tai čia ne
būk.” Užsimokėję lošikai užži
bina savo žvakę, sėdasi prie 
stalo ir lošia kiksą arba koza- 
rą ir taip įsigilina į kortas, kad 
negirdi griežimo, nemato šoki
mo.

(Bus daugiau) 

ja daktaro laipsniui; trijų da
lių: a) priebalsio linksniavimo 
tipo nykimas, b) i- linksniavi
mo silpnėjimas ir e) (i) o- links
niavimo nykimas.

11. Daiktavardžių (i) o- links
niavimo nykimas. Lietuvių kal
bos klausimai 2,1959.

12. Labai reikalingas darbas. 
Kalbininko Kazimiero Būgos 
raštų recenzija. Pergalė 6,1959.

13. Spec, redaktorius A- Lai
gonaitės knygos “Literatūrinės 
lietuvių kalbos kirčiavimas”.

14. Iš tariamosios nuosa
kos formų istorijos. Praneši
mas, padarytas 1960 gruodžio 
2-3 dialektologų pasitarime.

15. Redakcinės kolegijos na
rys knygos “Dabartinė 'lietuvių 
kalba”. Straipsnių rinkinys.

16. Iš priebalsio linksniavi
mo istorijos. Kalbotyra 3, 1961-

17. Šakninių vardažodžių ny
kimas. Kalbotyra 3,1961.

18. Iš optatyvo istorijos. Lie
tuvių kalbos klausimai 4, 1961.

19. Dėl baltų kalbų veiksma
žodžių ir kai kurių asmens ga
lūnių kilmės. Pranešimas, 
skaitytas 1961 spalio 25-27 Vil
niaus universiteto profesorių ir 
dėstytojų mokslinėje konferen
cijoje.

20. Dėl kai kurių balsių rai
des lietuvių kalbos tarmėse. 
Pranešimas, skaitytas dialekto- 
loginiame ir toponiminiame pa
sitarime, įvykusiame Vilniaus 
universitete-

21. Dėl optatyvo 3a. formos 
su -tiri. Kalbotyra 4, 1962.

22. Dėl formos gero (mot.
g. vns- vard.). Kalbotyra 4, 
1962.

23. Bendradarbis: Lietuvių 
kalbos disciplinų programos. 
1962.

24- Rinktiniams raštams iš
ėjus. Kalbininko Kazimiero Bū
gos .rinktinių trijų tomų raštų 

: recenzija. Pergalė 1, 1963.
25. Archaiškos priebalsio 

kamieno linksnių formos. Kal
botyra 6, 1963.

26. Dėl lietuvių kalbos varda
žodžio kirčiavimo sistemos rai
dos. Kalbotyra 7, 1963.,

27- Kelios pastabos dėl 
straipsnnio “Žemaičių tarmių 
vokalizmo susiformavimas”. Šio 
straipsnio bendradarbis —kal
bininkas Z. Zinkevičius. Kalbo
tyra 10, 1964.

28. Dėl diachroninio lietuviu 
kalbos kirčio tyrinėjimo. Pra
nešimas, skaitytas 1964 lap
kričio 26-28 baltų kalbų istori-
jos klausimam skirtoje moksli
nėje konferencijoje, įvykusioje 
Vilniaus universitete.

29. Baltų kalbų istorijai ty
rinėti žurnalo Baltistica steigė
jas ir nuolatinis ats. redakto
rius.

30. Baltų kalbų priešdėli
niu veiksmažodžiu vediniai ir 
jų reikšmė veiksmažodžio kir
čio konstrukcijai (rusų kalba). 
Baltistica 1(1), 1965.

31. Apie lietuvių kalbos san
grąžinės morfemos vietą ir jos 
kirtį (rusų kalba)- Baltistica I 
(2), 1965. ‘

32. Lietuvių literatūrinės kal
bos fonemų diferencinių ele
mentų sistema. Kalbotyra 14,
1966.

33. Lietuvių kalbos imperaty
vo morfemos -k(i) kilmė. Baltis
tica II (1), 1966.

34. Fonologinė kirčio raidos 
baltų kalbose interpretacija. 
Baltistica II (2), 1966 ir III (1)
1967.

35. Dėl kuršių vardo etimo
logijos. Baltistica IV (1), 1968.

36. Dėl baltų ei ir o raidos 
lietuvių žemaičių tarmėse. Bal
tistica V (1), 1969.

37- Lietuvių kalbos istorinė 
gramatika. (Kirčiavimas, daik
tavardis, veiksmažodis). Vil
nius, 1968. 415 psl.

38. 1970 birželio 16-17 Vil
niuje vyko baltistikos konfe
rencija. Prof. dr. Jonas Kaz
lauskas savo pranešime nagri-

(nukelta į 6 psl.)



Liet Bendruomenes Centro Valdyba
Pirmą kartą JAV Lietuvių 

Bendruomenės centro valdyba 
iškelta iš Chicagos ir sudaryta 
rytiniame pakrąštyje — Phila
delphijos apylinkėje, kuri pasi
žymi savo jaunatve ir gražia 
veikla.

Čia pristatome visą dabarti
nę centro valdybą.

Vytautas Volertas — centro 
valdybos pirmininkas, elektro
nikos inžinierius. Visą laiką ak
tyviai reiškėsi Lietuvių Bend
ruomenės veikloje, buvo Phila- 
delphijos apylinkės valdyboje, 
Baltimorės apylinkės pirminin
kas, 1961 išrinktas į III-ją ta
rybą, 1964 į IV-ją tarybą ir bu
vo tos tarybos pirmininkas. 
1970 išrinktas į Vl-ją tarybą. 
Tos tarybos sesijoje Clevelan- 
de visais balsais išrinktas cent
ro valdybos pirmininku.

Algimantas S. Gečys — vi
cepirmininkas •visuomeniniam 
reikalam, mechanikos inžinie
rius, buvęs Lietuvių Studentų 
Sąjungos vicepirmininkas, LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos vicepirmininkas, Philadel
phijos jubiliejinių metų pirmi
ninkas, dabartinis Philadelphi
jos baltiečių komiteto pirmi
ninkas.

Visos nuotraukos K. Čikoto

Algimantas S. Gečys Juozas Gaila Vincentas Gruzdys

Aleksas Vaškelis Vytautas Klemas Antanas Navasaitis

Motiejus Vaišnys Mačiulaitytė-Zerr * Snieguolė Jurskytė

Juozas Gaila — vicepirminin
kas jaunimo reikalam, chemi
kas, buvęs LB pietinės New 
Jersey apylinkės pirmininkas, 
dabartinis LB pietryčių apygar
dos pirmininkas.

Vincentas Gruzdys — vice
pirmininkas organizaciniam rei
kalam, mechanikos inžinierius, 
buvęs ilgametis LB Philadel
phijos apylinkės valdybos na
rys, Amerikos lietuvių inžinie
rių ir architektų sąjungos Phi- 
ladelphijoje skyriaus pirminin
kas.

Aleksas Vaškelis — vicepir
mininkas kultūros klausimam, 
literatūros istorikas, buvęs LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos narys ir PLB kultūros tary
bos sekretorius.

Vytautas Klemas — vicepir
mininkas akademiniam reika
lam, fizikos ir elektronikos 
mokslų daktaras, buvęs LB 
Philadelphijos apylinkės valdy
bos narys, vienas iš lietuvių 
mokslo ir kūrybos-simpoziumo 
1969 metais organizatorių ir 
posėdžių pirmininkų.

Antanas Navasaitis — vice
pirmininkas ryšiui su vyres
niąja išeivija ir angliškai kal
bančiais lietuviais, teisės dak

taras, Pennsylvanijos vyriausio
jo prokuroro pavaduotojas, A- 
merikos lietuvių švietimo ir 
kultūros draugijos steigėjas ir 
dabartinis jos pirmininkas. 
Draugijos tikslas yra ieškoti fe
deralinės arba valstijos finan
sinės paramos lituanistiniam 
švietimui Pennsylvanijoje.

Motiejus Vaišnys — finansų 
tvarkytojas ir administratorius, 
istorikas, buvęs mokyklų in
spektorius Lietuvoje. Philadel
phijos tremtinių sąjungos orga
nizatorius (sąjunga vėliau išsi
vystė į LB apylinkę), ilgametis 
Hartfordo LB apylinkės valdy
bos narys.
Aušra Mačiulaitytė-Zerr —ren

ginių vadovė, baigusi žemes
niąją medicinos mokyklą. Phi
ladelphijos moterų klubo val
dybos narė, buvusi LB Phila
delphijos apylinkės valdybos 
narė ir dabartinė pirmininkė.

Snieguolė Jurskytė — infor
macijos tvarkytoja ir sekreto
rė, architektūros planuotoja, 
buvusi • Philadelphijos moterų 
klubo valdybos narė, Ameri
kos lietuvių inžinierių ir archi
tektų sąjungos Philadelphijos 
skyriaus dabartinė valdybos na
rė, informacijos klubo sekreto
rė, lituanistinės mokyklos mo
kytoja.

DARBININKAS

Vytautas Volertas Nuotr. V. Maželio

Kaip matome, visi jie yra ak
tyvūs Lietuvių Bendruomenės 
nariai, patys tą Bendruomenę 
organizavę, ėję visokias parei
gas. Tai ir leidžia manyti, kad 
dabartinė centro valdyba bus 
ypatingai veikli ir sumani, iš
kels naujų idėjų, sutelks vi
sus bendriem darbam.

Jie visi,daugumas dar jauni. 
Vyriausiai iš jų — Motiejus 
Vaišnys — 65 m.; jauniausia 
— Aušra Zerr-Mačiulaitytė — 
31 m. Tarp šių dviejų skaičių 
įsiterpia visi kiti. Visų dešim
ties amžiaus vidurkis yra 44 
metai ir 9 mėnesiai. Tai rodo, 
kad valdyba yra tikrai jauna ir 
kad jai nebus sunkūs bet ko
kie darbai.

Profesnniu atžvilgiu verti
nant, vyrauja praktiškieji moks

Iš JAV LB Centro
Inž. Bronius Nainys, trejus 

metus sėkmingai pirmininka
vęs JAV LB centro valdvbai, 
naujosios JAV LB centro valdy
bos pirm. inž. Vytauto Volerto 
pakviestas, sutiko būti LB ryši
ninku su respublikonų partija. 
Šiose pareigose Br. Nainys rū
pinsis tinkama LB reprezenta
cija, amerikiečių respublikonų 
supažindinimu su būdingesniais 
bendruomeniniais pasireiški
mais, Lietuvos bylos kėlimu 
respublikonų suvažiavimuose 
bei jos įtraukimu į partijos 
platformas.

Adv. Anthony W. Novasaitis, 
JAV LB centro valdybos vice
pirmininkas. stipriai pasidarba
vo Simo Kudirkos reikale- Bū
damas įtakingo Philadelphijos 
respublikonų tautybių skyriaus 
pirmininku, jis Kudirkos inci
dentą pristatė JAV senato ma
žumos vadui senatoriui Hugh 
Scott ir respublikonų centrinio 
tautybių komiteto Washingtone 
pirmininkui Laszlo C. Pasztor 
ir su jais visą laiką tebepalaiko 
artimą asmenišką ryšį. Adv. A. 
Novasaitis yra vienas iš nedau
gelio lietuvių, sėkmingai prasi
mušusių Amerikos politiniame 
gyvenime. Šiuo metu jis yra 
Pennsylvanijos valstijos Assis
tant Attorney General. Neper
seniausiai adv. Novasaitis pre
zidento Nixono buvo pakvies
tas būti National Center for 
Voluntary Action Board of Di
rectors nariu.

lai — inžinerija (3), toliau po 
vieną yra: chemikų, fizikų, me
dikų, architektūros projektuo
tojų, literatūros istorikų ir tei
sininkų. Visame “kabinete” vy
rauja praktiškųjų mokslų spe
cialistai, iš jų bent keli yra pa
siekę aukštas tarnybų vietas. 
Du yra mokslo daktarai.

Tarp eilės vicepirmininkų pa
žymėtinas vicepirmininkas ry
šiam su vyresniąja išeivija ir 
angliškai kalbančiais lietuviais. 
Šiom pareigom pakviestas An
tanas Navasaitis. Jo pakvieti
mas leidžia manyti,-kad valdy
ba stengsis i Lietuvių Bend
ruomenę įtraukti ir čia gimu
sią kartą, kuri jaučiasi lietuviš
ka. nors ir nebekalba lietuviš
kai.

valdybos veiklos

Inž. Algimantas Gečys, JAV 
LB vicepirmininkas visuome
niniam reikalam, patyręs apie 
Įvykusį Kudirkos incidentą, su
sisiekė su American Civil Li
berties Union centru New Yor
ke ir apie įvykį painformavo 
jos vyriausius pareigūnus. Įvy
kus telefoniniam pokalbiam ir 
pateikus informaciją, 1970 
gruodžio 2 ACLU vykdomasis 
pirmininkas Arych Neier laišku 
kreipėsi į valstybės sekretorių 
William P. Rogers, pareikšda
mas ACLU pasipiktinimą 
Coast Guard elgesiu, grąžinant 
Kudirką sovietam ir “ypač ne
aiškiam likimui”. Laiške pabrė
žiama “svarba suteikti svetim
šaliam, bėgantiem nuo totalita
rinio režimo ir persekiojimų už 
savo politinius bei religinius į- 
sitikinimus. azylio teises. Ma - 
žiausiai, jiem turi būti suteik
ta galimybė sulaukti JAV teis
mo apklausinėjimo, prieš pa
darant sprendimą juos grąžin
ti- Jei ši procedūra būtų buvus 
įvykdyta lietuvio jūrininko at
žvilgiu, šiuo metu jis būtų sau
gus JA Valstybėse.” Pažymė
tina, jog ACLU turi skyrius 
48 valstybėse ir jai talkina virš 
800 JAV advokatų.

Leonardas Valiukas, 1969 su
organizavęs JAV LB informaci
jos komisiją, naujosios JAV 
LB centro valdybos pakviestas, 
sutiko tęsti svetimųjų informa-

( nukelta į 5 psD
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Trys ilgo grojimo lietuviškos plokštelės
5.50 dol. su persiuntimu

MONO, kurios kaštuoja 2 dol. (ne stereo, kurių kaina 4.50 ar 5 dol.)

40 Lietuvišku Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, Šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę. Mono 2 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Vėl dainuojam su Rūta. Rū
tos ansamblio Įdainuota: Mes 
su rūtom, Atskrend sakalėlis, 
Motulė mane barė; Kas subatos 
vakarėlį, Šėriau žirgelį, Gegutė 
raiboji, Ant kalno karklai, Su- 
skyniau skynimą, Du broliukai 
kunigai, šėriau šėriau sau žir
geli, Kur tas šaltinėlis, Augo 
kieme klevelis, Ant kalno mū
rai. Eisim, broleliai, namo. Mo
no 2 dol. Stereo 4.50 dol.

NAUJOS PLOKŠTELES
Dainos, Aldonos Dičiūtės - 

Trečiokienės įdainuota: Siuntė 
mane motinėlė, Trys mane 
peikė, Liepė man motulė, Pa
vasario dienelė, Oi ko verk, se
sele, Vai pūtė, pūtė, Tykiai, ty
kiai Nemunėlis teka, Beauštan- 
ti aušrelė, Mano gimtinė, Vai: 
gražu, Mano rožė, Rūta, Ne 
margi sakalėliai, Per pasaulį ei
na žmogus, Jei gyvenimas sap
nas ir Malda. Mono 5 dol.

Sodauto, Vilniaus vyrų 
choras “Varpas”, 1969 m. Ita
lijoj laimėjęs 2 pirmąsias pre
mijas, dainuoja: Kur tas kalne
lis, Augo kieme klevelis, Ant 
kalno karklai Siūbavo, Gau
džia trimitai, Oi tu sakai, Ūžia 
girelė, Daunoj lylio čiūto, So
dauto, Nakties valsai, Tyliai, 
tyliai, Žiedelis-Pigarėlis, Naktis, * 
Medžiotojų choras, Laisvasis 
šaulys ir Vergų choras. Išleido 
“Krivūlė” Montrealyje. Mono, 
galima groti ir stereo. Kaina
5 dol.

Motule Mano. Dainuoja T. 
Serapinienė: Pas močiutę au
gau, Dainuok, motule, Lop
šinė, O kai aš pas močiutę bu
vau, Močiute mano, Liūlia, liū
lia, mažutėle, Močiute ir Sveika 
Marija. Pasakoja Ig. Serapinas: 
Motinėlės veidas ir kaip Pele
lis mokslus ėjo. Skaito Z. Juš
kevičienė: Sveikinimas Motinai 
ir Motinai Tėvynei. Mono 5 
dol.

Pianistė Julija Rajauskaitė 
atlieka: Music of Franz Liszt: 
La Campanella, Gnomenreigen, 
Deux Legandes, Valse oublee 
Nr- 1, Sonetto del Petrarca, 
Au bord d’une source in Rhap
sodic Hongroise. Stereo, kaina
6 dol.

Poezija ir Proza. Keturi au
toriai skaito su J. Gaidelio mu< 
zikos palyda. St. Santvaras: 
Laiko lašas, Vabalėlis, Pakran
tė, Žuvėdra, ' Lopšinė ir 
Džiaugsmas. B. Brazdžionis: 
Tolimas kaimas, Sulamita, Ug
niavietė užgeso, Valandos, Ma
no protėvių žemė, Rudens ro
mansas, Kontrastai ir Didžioji 
kryžkelė. A. Gustaitis: Minoriš
kai, Gera būti dideliam, 
Jaunystė, Draugystė, Taip sma
gu, kad sunku ir Ruduo. Pulgis 
Andriušis: Ištrauka iš apysa
kos “Sudiev, kvietkeli”. Mono, 
kaina 5 dol. Gaunama Darbi
ninko administracijoje.

Lietuvių Tautiniai Šokiai, Aš- 
tuonytis, Landutė, Lenciūgėlis, 
Sukčius, Linelis, Jevaro tiltas, 
Klumpakojis, Kalvelis, Sadutė, 
Žiogelis, Vakaruškos, Audėjėlė, 
Mikita ir Suktinis. Išleido J. 
Stukas, Mono 2 dol.

Pavergtos Tėvynės Muzika 
Nr. 1 įdainuota: Sesuo žydrioji, 
Vilija, žvaigždutė, Pasvarcyk 
ancela, Kaipgi gražus rūtelių 
darželis, Kūmute širdele, At
skrend sakalėlis, Oi nėra nie
kur, Šokių scena, Pasveikinimo 
choras, Udrio daina, Vaivados 
daina ir Vaivados ir Naglio due
tas. Mono 2 dol.

Tėvynės Meilė Nemari, A. 
Dambrauskaitės įdainuota 13 
liet, dainų: Ramunės daina, O 
naktuže rami, Pradalgiuose, Lie
pė tėvelis, Dobilėlis, Na tai 
kas? Tulpės, Tėvynės meilė 
nemari, Jau atėjo rudenėlis, 
Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu po 
langeliu, Oi berneli vientury ir 
Vakaras. Kaina 2 dol.

. Lietuvos Aidai. Charles 
Daubaro akordeonu įgrota 16 
lietuviškos muzikos dalykėlių: 
Aguonėlė, Siuntė mane motinė
lė, Palaukėj, Laisvės varpo dai
na. Dzimdzi, Mikita, Atskrend 
sakalėlis, Ant kalno karklai siū
bavo, Šią nedėlėlę, Plaukia Ne
munėlis, Munšainiukas ir 5 lie
tuviškos polkos. Mono 2.00 dol. 
Stereo 4.50 dol.

Linksmų Kalėdų. Rūtos an
samblio padainuota: Leiskite ra
są, Tyliąją naktį, Piemenė
liams, Nakties tyloj, Gul šian
dieną, Linksmą giesmę, Svei
kas Jėzau gimusis, Tylią nak
tį, Ateikit džiaugsmingai, Mes 
girdėjom angelus, Šventa nak
tis ir Angelai gieda danguje. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50 dol.

Lietuvos Kanklės. Tautinio 
kanklių ansamblio, vad. O. Mi
kulskienės? Pas močiutę augau, 
Suktinis, Supinsiu dainužę, Pas 
motinėlę, Rugučiai, Lenciūgėlis, 
Naujienos, Sėjau rūtą, Sveikas 
Jėzau, Siuntė mane motinėlė, 
Kepurinė ir Per girią, girelę. 
Mono 2 dol. Stereo 4.50.

Dainuojam su Rūta. Rūtos an
samblio Įdainuotos liaudies dai
nos: Plaukia Nemunėlis, Suba
tos vakarėlį, Gražių dainelių, 
Buvo gera gaspadinė, Per girią, 
girelę, Tūkstantis žingsnelių. 
Šalta žiemužė, Per Klausučių 
ulytėlę, Vilniaus kalneliai, Pra
gėriau žirgelį, Praded aušrelė 
aušti, Ar aš tau, sese, nesa
kiau, Pasėjau linelius, Daug 
daug dainelių, Mylėjau merge
lę, Bijūnėlis žalias, Kai aš turė
jau kaime mergelę. Mono 2 
dol. Stereo 4.50 dol.

New Yorko Lietuvių vyrų 
choras Įdainavo: Tėve mūsų, Oi 
broli broleli, Aš pas tėvelį, Jo
jau dieną, žvaigždutė, Anoj pu
sėj Nemunėlio, Ulioja bitelė, Oi 
toli toli, Pirmyn Į kovą, Tu sa
kalėli, Atsisveikinimas ir Tėvy
nei. Mono 2 dol. Stereo 3 dol.

Kur Banguoja Nemunėlis A. 
Brazio įdainuota: Kur banguoja 
Nemunėlis, Suviltas, Patekėk 
aušrine, Siuntė mane motinėlė, 
Pilių stiklelį, Kur bakūžė sama
nota, Ilgesys, Kur tas šaltinėlis, 
Arija iš operos “Gražina”, Tė
ve Mūsų, Sveika Marija ir Šven
ta Naktis. Mono 2 dol.

Rūtos ansamblis ir sol. Lio
nė Juodytė dainuoja: Aš mėgs
tu mėlynąjį dangų, Kaip gražiai 
žiba žvaigždutės. O kai aš. Sa
kyki, upeli, Džinguliukai, Ko 
liūdi, berželi, Sveiki, broliai, 
Greitai išvažiuosiu. Aš berneliui 
nesisiūliau, Kur banguoja Ne
munėlis, Ar negaili, seserėle, 
rūtelių. Pasakyk, čigone miela. 
Kai aš grėbiau lankoj šieną, 
Ant melsvo ežero bangų, Tur 
bernelis vieną mintį ir Kaip 
slaptingai. Mono 2 dol. Stereo 
4.50 doL

Virš išvardintos trys ilgo 
grojimo plokštelės su persiun
timu už 5.50 dol. Gaunamos 
Darbininko administracijoje.
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Gintaro viešnagė Philadelphijoj
Montrealio jaunimo ansamb

lis “Gintaras”, jau pagarsėjęs 
Kanadoje, sausio 16 atvyksta 
koncertuoti į Philadelphiją. An
samblio repertuarą sudaro lie
tuvių liaudies dainų, šokių ir 
dailiojo žodžio pynė, palydi
ma liaudies instrumentų or
kestro, susidedančio iš berži
nių trimitų, ragelių, birbynių, 
skudučių, lumzdelių ir įvairių 
rūšių kanklių.

Šis ansamblis yra ir tuo įdo
mus, kad jo dalyvių amžius 
svyruoja tarp 10-ties ir 20 me
tų — tai tikras lietuviškas at
žalynas.

Jaunimo ansambliui vadovau
ja Zigmas Lapinas, kurio mei
lė muzikai, pasišventimas ir be
galinė energija pritraukė ir su
būrė lietuvišką jaunimą nau
dingam darbui ir pramogai.

Zigmas Lapinas ansamblio 
kūrėjas ir jo vadovas, yra gi
męs 1925 sausio 16 Kaune- 
Ten baigęs gimnaziją, studija
vo Kauno konservatorijoj, at
kreipdamas ypatingą dėmesį į 
harmonijos ir instrumentacijos 
dėsnius. Būdamas paskutinėje 
gimnazijos klasėj, jis jau vedė
VHI-sios Kauno gimnazijos cho-

Zigmas Lapinas, Gintaro 
ansamblio vadovas

LB CENTRO VALDYBOS VEIKLA
(atkelta iš 4 pslJ

vimo darbą ir toliau. L. Valiu
kui vadovaujant, LB informa
cijos komisija įjungė į šį darbą 
visą eilę lietuvių, suteikdama 
jiem reikiamus patarimus ir ap
rūpindama gausia medžiaga, 
skirta amerikiečių spaudai, ra
dijo programų vadovam, politi
kam ir akademinių institucijų 
nariam. Ypač sėkmingai pasi
darbuota 1970 Vasario 16 ir 
Birželio 15 sukakčių progomis. 
Išskirtinai pažymėtinas išrūpin
tasis žymiojo amerikiečių ko- 
lumnisto David Lawrence išsa
mus straipsnis Lietuvos bylos 
klausimu, išspausdintas virš 
200 amerikiečių dienraščių.

•
Aušra Mačiulaitytė-Zerr, Phi- 

ladelphijos LB apylinkės pirmi
ninkė ir JAV LB centro valdy
bos narė, prieš Kalėdų šven
tes aplankė The Philadelphia 
Inquirer ir The Philadelphia 
Evening Bulletin laikraščių re
dakcijas. Vizito metu padėko
jo miesto (City Desk) ir veda
mųjų (Editorial Board) redak
toriam už parodytą dėmesį lie
tuviškiesiem reikalam 1970 m. 
Padėkos ženklan redaktoriam į- 
teiktos lietuviškos juostos, pri
jungiant ir lietuvišką kalėdinę 
kortelę. •

The Philadelphia Evening 
Bulletin, 1970 gruodžio 31, tre
čiajame puslapyje išspausdino 
žurnalisto Michael von Mosch- 
zisker straipsnį Lithuanian 
Seaman Not Forgotten by Com
munity”. Iš profesijos būdamas 
žymus teisininkas, von Mosch- 

rą. Tremties metu Vokietijo
je suorganizavo ir vadovavo 
“Lituanikos” orkestrui, vyrų 
kvartetui bei oktetui, kurie ap
lankė daugelį lietuvių stovyk
lų.

Kanadoje baigė tiksliuosius 
mokslus Sir George Williams 
universitete ir šiuo metu vado
vauja inžinierių grupei vienoje 
aviacijos bendrovės tyrimų ša
koje. Nežiūrint įtempto darbo 
sąlygų bei tolimų tarnybinių 
kelionių, Z. Lapinas yra sukū
ręs Montrealio Dramos Teatrui 
muzikos kūrinius Baltaragio 
Malūnui, Milžino Paunksmei, 
Žirginėliams, Aukso Žąsiai (tea
tro ir filmo pastatymam) ir ki
tus. 1968 m., pagaminęs visą 
eilę lietuviškų liaudies instru
mentų, jis suorganizavo lietu
vių liaudies instrumentų or
kestrą, kurį pradžioje sudarė 
18 jaunuolių.

Zigmo Lapino dėka Montrea
lio jaunimo ansamblis, tapęs la
bai populiariu, auga nepapras
tai sparčiai. Šiandien jis susi
deda iš 50 jaunuolių ir yra pil
nas lietuvių liaudies dainų, šo
kių, muzikos ansamblis.

“Gintaro” ansamblio koncer
tą rengia JAV LB Philadelphi- 
jos apylinkės valdyba, kuri yra 
įsitikinusi, kad toks koncertas 
bus įdomus bei suprantamas į- 
vairaus amžiaus ir įvairių kar
tų lietuviam. Rengėjai maloniai 
kviečia visus Philadelphijos ir 
kaimyninių kolonijų lietuvius 
atvykti į koncertą su šeimos 
nariais ir svečiais amerikie
čiais.

WORCESTER, MASS.
Kalėdų eglutė

Sausio 3 Aušros Vartų para
pijoje buvo surengta šeštadie
ninės mokyklos mokinių Ka
lėdų eglutė.

Tą rytą Aušros Vartų para
pijos bažnyčioje klebonas kun. 
A. Volungis aukojo mišias lie
tuvių kalba ir pasakė pamoks
lą. Per mišias mokiniai giedo
jo Kalėdų giesmes.

Po mišių mokiniai, tėveliai ir 
svečiai susirinko į salę.

Visus pasveikino mokyklos 
vedėja Pauliukonienė. Progra- 

zisker savo straipsnyje nagri
nėja termino “defection” są
voka ir irodo, kad Simui Kudir
kai, esant Lietuvai pavergtai, 
teisine prasme nebuvo privalo
mas “nei lašelis” lojalumo So
vietų Sąjungai. Toliau straips
nyje atpasakojamas pasikalbėji
mas su Philadelphijoje gyve
nančiais JAV LB centro valdy
bos nariais Aušra Mačiulaityte- 
Zerr ir Algimantu S. Gėčių. 
Straipsnyje paliečiama Lie
tuvos garbinga praeitis, prie
vartos būdu įvykdyta inkorpo
racija Į Sovietų Sąjungą, pirmo
ji lietuvių emigracija į Phila
delphiją, suminimos lietuvių 
Šv. Kazimiero, Sv. Jurgio ir 
Šv. Andriejaus parapijos, pa
žymint, jog pastarojoje veikia- 
šeštadieninė lituanistinė mo
kykla, kur jaunimas mokomas 
lietuvių kalbos, papročių, šokių. 
“Ar tai yra teigiamas reiški
nys?” klausia von Moschzisker. 
Į šį klausimą jis leidžia atsaky
ti Charles Reich, knygos “The 
Greening of America” autoriui: 
“Baltieji, lygiai kaip ir juodo
sios rasės žmonės, gali apsisau
goti nuo valstybės primetamo 
konformizmo per vidinę jėgą, 
kylančią iš etninio lobyno. Tai 
gali būti šaltinis pasididžiavi
mui, kuris neturi būti praran
damas tirpdinimo katile.” 
Straipsnis baigiamas suminint 
LB Philadelphijoje išvystytą 
akciją ryšium su Kudirkos inci
dentu. Salia straipsnio idėtos 
Aušros Zerr ir Algimanto Ge- 
čio nuotraukos. Straipsnis išrū
pintas JAV LB informacijos 
skyriaus narės Teresės Gečie
nės pastangomis.

DARBININKAI

Montrealio jaunimo ansamblis Gintaras koncertuoja Philadelphijoje sausio 16 d. Jų koncertą rengia LB apylinkės valdyba.

Po koncerto bus vaišės ir šo
kiai. Kadangi ansamblis išvyks
ta tik kitą dieną, tai salėje bus 
proga vietiniam jaunimui susi
pažinti ir pabendrauti su sve
čiais-

Koncertas įvyks Lithuanian 
Music Hall salėje, 2715 East 
Allegheny Avenue, Philadel
phia, Pa. Pradžia 7 vai. vaka
ro. S.MJ.

mą vesti perdavė mokinei R. 
Klimavičiūtei.

D. Brantaitė padeklamavo 
eilėraštį “Kalėdos”. Buvo ir 
daugiau deklamatorių. A. Pau- 
liukonytė paskaitė savo rašinė
lį “Ypatinga naktis”. T. Miliaus
kaitė pasirodė taip pat su savo 
rašinėliu “Kalėdos”. T. Savic
kas paskaitė skaitymėlį “Kalė
dų eglutė”.

Mokyklos vedėjos paruošti 
mokiniai Naikelytė, R. Pauliu- 
konytė, R. Klimavičiūtė, G- Va- 
liuškytė ir P. Maleski suvaidi
no vaidinimėlį “Stebuklų nak
tis”.

Mokinių choras, vadovauja
mas muziko V. Burdulio, pa
giedojo šias giesmes: Atsisku
bino Betliejun, Greičiau, grei
čiau ir Linksmą giesmę. Sudai
navo šias dainas: I mokyklėlę, 
šėrėm žirgus Gardine ir Su 
mokslu į rytojų.

Choras yra puikiai paruoštas 
ir tikrai vertas siųsti į dainų 
šventę.

Tėvų komiteto pirmininkas 
Svikla padėkojo mokytojam už 
programos paruošimą, svečiam 
ir tėveliam už atsilankymą, tė
vu komiteto nariam už užkan
džių paruošimą.

GRUODŽIO MEN. AIDAI
Straipsniai: Konstantinas

Gulbinas, OFM Cap. — Auklė
jimo meilės jėga Marijos Peč- 
kauskaitės beletristikoje; Myko
las Krupavičius; Jonas Damaus
kas — Vitražų menas grįžta gy- 
veniman (pasikalbėjimas » su 
dailininke Br. Jameikiene); Juo
zas L. Navickas — Dinamiško 
subjektyvizmo filosofija (apie 
Hegelį); Alf. šešplaukis—Hoel- 
derlino poezijoj; Dr. A.V. Ste- 
panas — Lietuvio ateitis Aust
ralijoj; Vytautas Vaitiekūnas— 
Lietuvos suverenumas Steigia
majame seime.

Iš grožinės literatūros: VI. 
Šlaitas — Eilėraščiai; Friedrich 
Hoelderlin — Grįžimas į tėviš
kę (eil., vertė A. Tyruolis).

Apžvalgoje: Simo Kudirkos 
metai; Alaušius — Francois 
Mauriac; Pranas Čepėnas — 
Kun. dr. J. Čepėnas; Pranas 
Alšėnas —A- Ramunui-Paplaus- 
kui 60 metų; Kęstutis K- Gir-

PRADĖTAS LIETUVIŲ ŠIMTMEČIO MINĖJIMAS
CLEVELAND, OHIOPirmasis Clevelande apsigy

venęs lietuvis buvo Pranciškus 
Freimanas, rašęsis Freimonu. 
Iš Lietuvos jis atvyko 1871. Pa
vardė rodo jį kilus iš vokie
čiu, tačiau buvo katalikas. Jam 
priklauso Clevelando lietuvių 
organizacinio gyvenimo pirmū
no garbė: daugiausia jo inicia
tyva 1887.VII.31 čia buvo į- 
steigta pirmoji lietuvių organi
zacija — Šv. Jurgio Draugystė. 
Jai rūpėjo savo narių šalpa, ji 
buvo tautiškai katalikiškos

Malonu buvo svečių tarpe tu
rėti kleboną kun. A. Volungi. 
Pasigedome Lietuvių Bendruo- ; 
menės pirmininko P. Stanelio, 
LB ant savo pečių neša didelę 
naštą, ypatingai rūpindamasi 
šeštadienine mokykla. Tais rū
pesčiais dalinasi su tėvų komi
tetu.

Visiem šeimyniškoj nuotai
koj besivaišinant, pasigirdo di
delis triukšmas. Atbildėjo su 
didžiausiu dovanu maišu Kalė
dų Senis, kuris apdovanojo vi
sus vaikučius ir mokyklos ve
dėją.

Pietūs
šeštadieninės mokyklos tėvų 

komitetas kovo 7, sekmadienį, 
1 vai. p.p. Maironio Parke ren
gia pietus šeštadieninei mokyk
lai paremti- Bus ir meninė da
lis.

Visi prašomi minėtą datą Įsi
dėmėti ir į rengiamus pietus at
silankyti.

Vėliau apie tai bus paskelbta 
smulkiau, o tuo tarpu tėvų ko
mitetas prašo rezervuoti minė
tą dieną šeštadieninei mokyk
lai. ■ J.M.

nius — Rudolf Carnap; Mūsų 
buityje.

Recenzijos: Aug. Raginis — 
Lietuva pasaulinėj poezijoj; J. 
B. — “šiuolaikinės lietuvių li
teratūros bruožai”; Dr. Tomas 
Žiūraitis, O.P. — Iš veikalų sve
timomis kalbomis; 1970 metų 
turinys.

Viršelio 1 psl. — Br. Jamei- 
kienė: Kristaus kančios simbo
liai (vitražas Chicagos Šv. Filo
menos bažnyčioj), 4 psl. — 
Paukštė (skaldytas stiklas), šis 
numeris iliustruotas Br- Jamei- 
kienės vitražų nuotraukomis.

Redaguoja dr. Juozas Gir
nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai: leidėjų atstovas žur
nalo reikalam — T. dr. Leo
nardas Andriekus, OFM; ad
ministruoja T. Benvenutas Ra
manauskas, OFM, 680 Bush
wick Ave., Brooklyn, N. Y. 
11221.

krypties. Toliau įsisteigė Susi
vienijimo Visų Lietuvninkų A- 
merikoje dvi kuopos, Draugys
tė Lietuvos Sūnų Kareivių Šv. 
Kazimiero. Draugystė Šv- Auš
ros Vartų Dievo Motinos, Drau
gystė Šv. Juozapo, Draugystė 
Dr. V. Kudirkos, Clevelando 
Lietuviška Namų ir Paskolos 
Draugystė, Clevelando Lietu
viškų Draugysčių Salės Bendro
vė, Lietuvos Vyčiai, DLK Vy
tauto Gvardijos pėstininkų bei 
raitelių pulkai ir kt. organiza-

r- - -t- įįf

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo

nis, M. D., Woodbine, la., K.1000 dol.: Pranciškus ir a- 
a. Marijona Mankus, Muskegon 
Hts, Mich.

500 dol.: P. Aikšnoras ir šei
ma, Wocester, Mass.

300 do!.: Stella Paplauski, 
Bradford, Mass.

Po 100 dol.: Agota Mikėnas, 
Worcester, Mass., J. J. Plikai- 
tis, M. D-, Chicago, Ill., padi
dina dar vienu šimtu, John 
Sprainaitis, Paterson, N. J., 
Elizabeth Lenk, New Britain, 
Conn., Andrew J. Pateckis, 
Hartford, Conn., Tomas ir Tek
lė Sereikai, Los Angeles, Calif., 
Felix Gabalis, Phoenix, Arizo
na.

80 dol.: Ona Uždavinis, New 
Britain, Conn.

Po 50 dol.: Kazys Krušins- 
kas, Stratford, Conn., Vera Yo- 
mant, St- Petersburg, Fla., įra
šo Uršulę ir Motiejų Samulė- 
nus.

40 dol.: S. Vilinskas, M.D., 
Windsor, Conn.

25 dol.: Sesuo Maria Gabrie
lė, S. S. C., Lemont, Ill.

Po 20 dol.: C. Pakulis, Sil
ver Spg, Md., Magdalena Ker- 
shinskas, New Philadelphia, 
Pa.

15 dol.: A. Kazlauskienė, 
Worcester, Mass.

Po 10 dol.: C. Cirbiauskaitė, 
Madison, Wis., Mary Slater, 
Belle Mead, N. J., Jonas Byla, 
Waterbury, Conn., J. Petriko- 

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

{amžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

cijos. 1895 buvo įsteigta para
pija. 1907 gimė lietuviškas Dir
vos laikraštis. 1929 buvo nutar
ta steigti Liet. Kultūrinį Dar
želį, ir nutarimas įgyvendintas: 
1933 atidengtas dr. Jono Basa
navičiaus biustinis paminklas 
(vėliau buvo pastatyti dr. Vin
co Kudirkos ir poeto Mairo
nio paminklai). Šitaip Clevelan
do lietuvių kolonija tapo gyvas, 
judrus ir veiklus lietuvybės 
centras, jaučiamas ne tik Ame
rikos, bet ir viso pasaulio lie-

(nukelta į 6 psl.)

Balkus, Tallahasse, Fla., Pranė 
Balanda, Detroit, Mich., Jo
nas Gužaitis, Cicero, III., J. 
Daukaitė, Dearborn, Mich.

Po 5 dol-: B. Tender, Al
girdas C. Pautienis, A. Ber- 

• tūlis, Vyt. Sinkevičius, W. 
Jonns, Juozas Tamašauskas. J. 
V. Kaselonis, Petras Stančius, 
J. Sadauskas, Ona Jendszeje- 
on, Julija Bičiūnas, Frank J. 
Rakauskas, M. Daugėla, Fran
ces Zablo, A. J. Miknius, P. 
Kuizinas-

Po 3 dol.: M. Balukas, F- Va
laitis, V. Blazaitis. A. Žukaus
kas, Pius Cizauskas.

Po 2 dol.: J. Žemaitis, M. 
Ryckis. S. Augulis, J. Velička, 
L. Dirda.

Po 1 dol.: T- Zalauskas, P. 
Lickus, S. Petrulonis, A. Puo
džiūnas, A. Johnson, E. Izokai- 
tienė, L. Dubauskas, J. Zygas, 
A. Balsys, J. Bareika, P. Gra
bauskas.

Pasižadėjo aukoti: Kun. Ba
lys Ivanauskas (10 0 0 dol.), 
Juozas Stašaitis, Dorchester, 
Mass- (500 dol.), Teklė Serei- 
kienė, Los Angeles, Calif. (500 
dol.), Juozas Petronis, Phila. 
(500 dol.), Elzbieta Lenk, New 
Britain, Conn. (500 dol.), Stella 
Makaras, Chicago (10 0 dol.), 
Ona Ulevičienė įamžins savo a. 
a. vyrą Kazimierą.

Šios aukos gautos per lietu
vių pranciškonų provincijolą 
tėv. Jurgi Gailiušį, O.F.M

S
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— JAV Lietuviu Bendruome
nės tarybos sesija Įvyks sausio 
16-17 Philadelphijoj (Sheraton 
Hotel, 1725 J.F. Kennedy Blv., 
Philadelphia, Pa. 19103, telef- 
(215) 568-3300). Darbotvarkėje 
numatyta LB įstatų vieno 
straipsnio keitimas, tarybos pa
didinimo klausimas, PLB val
dybos pirmininko St. Barzdu- 
ko žodis, II-jo Pasaulio Lietu
vių jaunimo kongreso komite
to pirmininko R. Sakadolskio 
pranešimas, naujosios JAV LB 
centro valdybos ateities darbo 
planai ir finansinė sąmata, ta
rybos komisijų posėdžiai, JAV 
LB renkamų pinigų klausimo 
svarstymas, LB įstatų keitimo 
komisijos informacinis prane
šimas, garbės teismo statuto 
tvirtinimas, Įvairūs tarybos na
riu keliami klausimai ir kt.

— Prel- Jonas Balkonas, JV 
LB šeštos tarybos narys iš N. 
Y. apygardos ir JAV Lietuvių 
Bendruomenės kūrėjas ir pir
mosios tarybos garbės pirmi
ninkas, sukalbės invokaciją ta
rybos sesijoj Philadelphijoj 
sausio 16.

— Worcesterio skautų tėvų 
komitetas sausio 23, šeštadie- 
n, 7 vai. vak. Maironio Par
ke rengia tradicinį kaukių ba
lių — vakarienę. Keturi įdo
miausi kostiumai bus premijuo
jami. Po vakarienės šokiai gro
jant populiariam skautų R ir 
M trio.

— JAV LB tarybos švietimo 
reikalu komisiją sudaro tary
bos nariai: kun. Jonas Borevi- 
čius, S. J., Elena Bradūnaitė, 
Jonas Jasaitis, Jonas Kavaliū
nas, Vaclovas Kleiza, dr. Anta
nas Klimas, Ignas Medžiukas 
ir Eligijus Sužiedėlis.

— Vysk. Antano Deksnio 
pamokslą Lietuvos žmonėm Kū
čių vakarą perdavė Vatikano 
radijas. Vidurnakčio mišias vys
kupas Deksnys aukojo Šv. Ka
zimiero, lietuvių kolegijoje.

— Jonas Medušauskas, ilges
nį laiką sirgęs, sausio 5 mirė 
Miunchene, Vokietijoje.

— JAV LB tarybos kultūri- 
riniu reikalu komisiją sudaro 
tarybos nariai: Bernardas Braz
džionis, Ona Ivaškienė, Anato
lijus Kairys, dr. Kęstutis Keb- 
lys, dr. Antanas Razma, Mari
ja Rudienė, Aleksas Vaškelis ir 
Aušra Zerr (Mačiulaitytė).

— Francis Hunstiger, žurna
listas ir paskaitininkas, sausio 
15, penktadienį, 8:30 vai. vak. 
Union Savings and Loan Asso
ciation patalpose, 5106 Wilson 
Mills Rd., Cleveland. Ohio, skai
tys paskaitą tema “The whith- 
ering of the catholic tradition”. 
Paskaitą rengia lietuvių-ame- 
rikiečių konservatorių klubas.

— Kun. Bernardas Aleksie- 
jūnas, ilgametis Plungės klebo
nas, mirė Plungėje gruodžio 29. 
Palaidotas sausio 2 Plungėje. 
Buvo aukštaitis, kunigų semi
nariją baigęs Telšiuose apie 
1935 metus.

— Jonas Kavaliūnas, moky
tojas ir pedagogas, yra dabar
tinis JAV LB švietimo tarybos 
pirmininkas, sutikęs padėti 
naujam JAV LB centro valdy
bos pirmininkui Vytautui Vo- 
lertui. JAV LB taryba savo ko- 
respondencinio posėdžio metu 
patvirtino J. Kavaliūną ateinan
čių trejų metų kadencijai, švie
timo tarybos pirmininko parei
gas J. Kavaliūnas labai rūpes
tingai ir darbingai eina jau nuo 
1967. Jo pastangomis išleista 
daug naujų vadovėlių, suruoš
tos mokytojų studijų savaitės, 
visur keltas lituanistinio švie
timo reikalas.

— Galiu priimti vieną arba 
du kunigus praleisti atostogas. 
Už nakvynę ir pusryčius 12 
dol. dienai. — Kun. A Sen
kus, 614 No. “M” St., Lake 
Worth, Fla., 33460. Tel. (305) 
582-5007.
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Detroite lapkričio 22 Lietuvos kariuomenės minėjime kalba šaulių sąjungos centro valdybos narys Jurgis 
Baublys. Prie stalo sėdi iš k. j d. kun. K. Simaitis, V. Černienė, gen. J. Černius, inž. J. J. Gaižutis, M. Vitkus, 
L. Šulcas, V. Alantas. Nuotr. K. Sragausko

ŠAULIŠKOS VEIKLOS AUKSINĖ SUKAKTIS

APLINKYBES, KURIOMIS BUVO ĮKURTA VIENA TREMTIES GIMNAZIJA

Šaulys Vincas Tamošiūnas 
nemėgsta pagerbimų ir iš viso 
nenori, kad apie ji būtų kalba
ma ar rašcma. O jo plačiašakė
je visuomeninėje veikloje labai 
dažnai atsitinka, kad savo at
liktus darbus jis moka perleisti 
kitiem asmenim. Užtat, kai 
Detroito Stasio Butkaus kuo - 
pcs pirmininko Leonardo Šul
co galvoj kilo mintis pagerb
ti Vincą Tamošiūną (o vėliau 
atsirado ir daugiau šios minties 
.rėmėjų), teko atsiklausti jį pa
ti, ar jis šiam sumanymui pri
taria.

Tokiam pagerbimui rusuošti 
priežastis buvo rimta: 50 me
tų jo šauliškcs veiklos (į Šau
lių Sąjungą Įstojo 1920).

Tuo būdu 1970 gruodžio 12 
Šaulių Sąjungos pirmininkui 
Vincui Tamošiūnui tas pagerbi
mas buvo sėkmingai ir gana i- 
spūdingai suruoštas Detroite', 
Lietuvių Namų salėje- Atvyko 
virš 250 asmenų; daugiausia iš 
Detroito ir jo apylinkių- La
biausiai nustebino rengėjus 
gausus svečių būrys iš Chica- 
gcs. Dalyvavo buvęs Šaulių Są
jungos pirmininkas ir garbės 
narys Vladas Išganaitis, centro 
valdybos nariai — St. Cesevi- 
čienė, Sergijus Radzvickas, Al
girdas Budreckas: Br. Madeikie- 
nė ir Marija Dapkienė. Iš Chi- 
cagos buvo atvykę giminės — 
Povilas Tamošiūnas su dukte
rim Audrone ir sūnum Algir
du. Svečiu buvo ir iš kitu vie
tovių: iš Windsoro — ponai 
Kiziai, iš Toronto — tarybos 
c.v. nariai Vytautas Keturakis 
ir Stasys Jokūbaitis; be to, E. 
Bičiūnas, Jurgis Astrauskas ir 
kiti. Iš Grand Rapids buvo at
vykęs gen. J. Černius su žmo
na.

Salė buvo gražiai išdekoruo- 
ta, ant stalų — gėlės.

Diana Šostokienė gražiai nu
tapė simboliškus plakatus, ženk 
linančius ‘ Vinco Tamošių - 
no. šauliškos veiklos pusšimti 
metu-

Rengėjai sugebėjo ne tik su
kviesti svečius, bet ir linksmai 
juos nuteikti meniška progra
ma, kurią atliko jaunimas. Ypa
tingai tuo džiaugėsi pats sole- 
nizantas. Jis myli jaunimą, jam 
pats aukojasi ir daug aukoja.

Skautininko Algirdo Vaitie- 
kaičio vedamas vienuolikos 
skautukų orkestrėlis pasitiko į- 
einanti solenizantą šauniai gro
jamu maršu. Tas orkestrėlis vis 
labiau garsėja Detroite Miško 
Brolių vardu. Jame dominuoja 
akordeonai, skudučiai, barš
kučiai ir būgneliai. Nemaža 
gražių lietuviškų dainų pagro
jo scenoje. Bandė svečius sa
vo muzika šokdinti, bet... tų 
šokėjų nebuvo daug.

Įspūdingai pasirodė dvi jau
nes menininkės: Irena Vizgir
daitė padainavo. Vida Bliūdžiū- 
tė ją palydėjo pianinu.

Vincas Tamošiūnas yra ga-

V. M1NGĖLA

bus plunksnos valdytojas- Bu
vo uolus Lietuvių Enciklopedi
jos bendradarbis. Talkino Bro
niui Kvikliui, jam ruošiant “Mū 
sų Lietuvos’’ keturis tomus. 
Spausdina savo rašinius laik
raščiuose. Tad programos va
dovė Stefanija Kaunelienė. ra
dusi V. Tamošiūno Įdo
mią humoreską, prasmingai 
pristatė jos autorių. Šią humo
reską, vardu “Šv. Jono kume
lys’’, perskaitė mūsų solis
tas Pranas Zaranka. savo skai
tymu Įrodydamas turis stam
bių aktoriaus savybių. Ilgi sve
čių plojimai įrodė, kad verta 
buvo prisiminti Vincą Tamo
šiūną ne vien tik kaip šaulį 
visuomenininką, bet ir kaip ga
bų spaudos bendradarbį. Jis 
bendradarbiavo Trimite. Polici
joje1, Santarvėje. Tėviškės Žibu
riuose ir Dirvoje.

•
Buvo nuostabiai daug sveiki

nimų. Po 'kuopos pirmininko 
Leonardo Šulco sveikinimo kal
bėjo dar 27 sveikintojai. Laiš
kais ir telegramomis gauti 43 
sveikinimai, net iš pavergto
sios Lietuvos giminių.

Visą programą paruošė ir su 
Leonardo Šulco pagalba prave
dė Stefanija Kaunelienė. Savo 
puikia paskaita ji mum prista
tė Vincą Tamošiūną nuo pat 
mažens iki šių dienu- Jis Lietu
voje buvo policijos pareigūnu 
— nuovados viršininku. Lietu
vai praradus nepriklausomy
bę, perėjo į pogrindį ir, ko
vodamas laisvės kovą, šimtus 

Vincentas Tamošiūnas, Liet, šaulių Sąjungos Tremtyje centro valdybos pir
mininkas, švenčiąs šauliškos veiklos 50 metų sukaktį.

kartų be baimės žiūrėjo mir
čiai i akis.

Didžiai nusipelnęs Šaulių Są
jungai ir nepriklausomai Lie
tuvai (tarp kitko. Klaipėdos at
vadavimo dalyvis ir kovotojas). 
Vincas Tamošiūnas Detroite 
yra žinomas kaip neabejotinas 
vadovas ir visų pripažintas au
toritetas laisvės ir lietuvybės 
išlaikymo baruose.

Visur jo pilna, visur jis su
skumba. Uoliai veikia Lietuvių 
Fondo komitete, Tautinėje Są
jungoje, Balfe, SLA 352 kuo
poje, lietuvių kultūros klubo 
valdyboje' ir kitur. Už nuopel
nus skautijai apdovanotas ati
tinkamu žymeniu. Visur jis dir
ba nuoširdžiai ir iš peties, o ne 
dėl garbės.

Baigiant Vinco Tamošiūno 
aprašymą, tenka pripažint, jog 
čia skelbiami tik jo trupiniai.

Tarp kitko, giliai klausyto
jus nuteikė LŠST c.v. nario ka
nadiečio St. Jokūbaičio perskai
tyta epopėja-baladė iš Vinco 
Tamošiūno gyvenimo, veiklos 
ir kovų. Parašyta ’įdomiu sti
liumi, ritmais bei rimais iš
puošta- Tiesa, jis nebuvo tin
kamai išklausyta dėl daugybės 
sveikinimų ir kalbų. Nepaaiš
kėjo. kas galėtų būti šios ba
ladės autorius.

•
Tegu Dievas šauliui Vincui 

Tamošiūnui suteikia stiprybės, 
sveikatos ir kūrybinės energi
jos visuose jo darbuose, ypač 
Lietuvos laisvinimo kovoje, lie
tuvybės išlaikymo veikloje, lie
tuvių kultūros puoselėjime ...

(Tąsa iš praėjusio nr.)
Dir. V. Ambraziejui jau ge

riau pasisekė ir su raštais Cen
tro Valdybai — į savo 1946 
sausio 12 d. raštą gavo paga
liau atsakymą balandžio pra- 
drioj, išsiųstą iš Detmoldo ko
vo 22. Lietuvių Sąjungos švie
timo Skyrius 1946 vasario 28 
d. įsakymu C Nr. 1 paskyrė 
Vincą Ambraziejų nuo 1945 
gruodžio 8 d. direktorium, Pra
na Zailska nuo 1946 sausio 16 
inspektorium, mokytojai bu
vo patvirtinti nuo rugsėjo 1, o 
Įsakymu B Nr. 1 mūsų pro
gimnazija buvo laikoma vei
kiančia nuo 1945 rugpiūčio 1. 
Pasirašė M. Krikščiūnas. Ir taip 
mes pagaliau tapome oficialiai 
pripažinta progimnazija. Dabar 
jau tėvų ir vietos valdžių no
ras turėti Ingolstadte gimnazi
ją darėsi visai realus.

Įvyko daug pasikeitimų. Nuo 
1946 kovo mėn. Lietuvių Są
junga persiformavo i Lietuvių 
Tremtinių Bendruomenę, ir vie
toj Centrinio Švietimo Sky
riaus susilaukėme LTB švieti
mo V-bos su Švietimo Vado
vu prieky, kuri ir tvarkė visus 
švietimo reikalus, išskyrus tik 
materialinę pusę. Po vietinių 
LTB rinkimų vietoj švietimo 
vadovo gavome švietimo sky
rių, vadovaujamą kun. kan. J. 
Steponaičio. Su kun. kan. J. 
Steponaičiu neturėjome jokių 
nesusipratimų, jis visiškai ne
sikišo i pedagoginius mokyklų 
reikalus, retkarčiais tik papra
šydamas kokios nors šventės 
koncertą papildyti ir trumpa 
mokinių programa.

Mokykla, nors ir neturėjo di
delių išlaidų, tačiau reikėta pi
nigų rašomajai medžiagai, va
dovėliams, knygoms, laikraš
čiams ir mokslo priemonėms 
pirkti, sargams atlyginti ir mo
kyklos remontui atlikti- čia 
mes, kaip ir anksčiau, priklau- 
sėme nuo tėvų ir vietinės val
dybos. Pati progimnazija turė
jo šiokių tokių 'pajamų tik iš 
parduodamų pakvietimų į mo
kinių spektaklius. Buvo gauta 
už pakvietimus 1683 RM, iš tė
vų komiteto 2043 RM ir iš val
dybos 850 RM. Šitos sumos ir 
padengė susidariusias per 
1945-6 mokslo metus išlaidas.

1946 gegužės 11 baigėme

Cleveland, Ohio
(atkelta iš 5 psl.)

tuvių gyvenime. Šimtmečio mi
nėjimą sausio 1 pradėjo Juozo 
Stempužio vadovaujamas Tėvy
nės Garsų radijas, duodamas 
pusantros valandos specialią 
programą. Sveikinimus atsiun
tė miesto meras C. B- Stockes, 
apskrities kontrolierius R. J. 
Perkas ir kt. amerikiečių pa
reigūnai, kalbėjo PLB pirm. St. 
Barzdukas ir JAV LB Ohio 
apyg. pirm. K. Žiedonis, duo
tos Čiurlionio ansamblio ir sol. 
A. Stempužienės dainos, pianis
tų A. Kuprevičiaus ir A. Sme
tonos muzika, apžvalgas pada
rė istorikas dr J. Jakštas (lie
tuviškai) ir M. Lenkauskienė 
(angliškai). Ypačiai įdomus bu
vo “šimtamečių” — senųjų Cle- 
velando lietuvių M. Muliolie- 
nės (atvyko 1905), Stasio Ma
ziliausko (atsikėlė iš Kanados 
1915), Onos Razgaitienės (su
laukė jau 101 m.) ir kt. žodis. 
Programos sponsorius — Juo
zas Mikonis. Ji bus tęsiama ir 
kitų programų metu.

Naujųjų Metų sutikimus su
rengė LB apylinkės Šv. Jurgio 
parapijos salėj. Čiurlionio an
samblis savo namuose. Vis la
biau įsigali sutikimai privačiuo
se namuose šeimų rateliuose.

A. a. prel. M- Krupavičiaus 
intencija pamaldos buvo atlai
kytos sausio 3 šv. Jurgio bažny
čioj. Pamokslą pasakė Tomas 
Žiūraitis, O. P. Pamaldas suor
ganizavo krikščionių demokra
tų Cleveland© skyrius liet, su
mos metu, žmonių buvo daug
daugiau negu normaliose pa- statuto vykdymas nėra konsti- 
maldose. ’ P-*»« tucionalus. Tokiu būdu kyla

GRAŽINA BŪGAITĖ

pirmuosius mokslo metus. Bai
gėme, palyginti, anksti, nes no
rėjome pradėti nuo rugpiūčio
1 naujus mokslo metus, tačiau 
iš to nieko neišėjo, nes UNR- 
RA’os įsakymu turėjome dar 
mokytis iki birželio 15, o nau
jus metus pradėti rugsėjo 3,— 
taip, kaip Kanadoje! Likusį lai
ką iki birželio 15 praleidcme 
pakartodami ir eidami pirmyn 
mokomuosius dalykus, daryda
mi ekskursijų (svarbesnės bu
vo 3: gegužės 14 į Eichstaetto 
DP parodą, gegužės 20 į Muen- 
cheno zoologijos sodą, birže
lio 1-5 į Schongau baltiečių pa
rodą) ir paruošdami naujųjų 
mokslo metų pradžiai K. Bin
kio “Atžalyną”, režisuojamą Z. 
Arlauskaitės-Mikšienės.

Mokslo metų gale turėjome 
jau 56 mokinius — 36 berniu
kus ir 20 mergaičių: Iki.—18,
2 kl. — 14, 3 kl. — 11, 4 kl. — 
13. Iš 56 mokinių 49 buvo per

Ingolstadto gimnazijos pirmoji laida

Neleiskim sovietam pasipelnyti 
z

Dr. Marijos Sveik auskienes paskaita
(Tąsa iš praeito nr.)

Daugelis Amerikos valstijų 
atitinkamai buvo išleidusios 
tam tikra istatvma, kuris vadi
namas “iron curtain statute”, 
pagal kurį, jei teismas buvo tos 
nuomonės, kad įpėdinis Lietu
voje teturės mažai naudos iš 
jam paliekamo palikimo, galė
jo, remdamasis šiuo Įstatymu, 
tų pinigų iš Amerikos neišleis
ti.

Sovietai tada atidarė vadina
mas dolerines krautuves Sovie- 
tijoje, kuriose įpėdiniai, gauną 
iš Amerikos palikimus dole
riais, gali nusipirkti prekių la
biau prieinamomis kainomis, 
negu kitose krautuvėse.

Ir vėl sovietai nutyli tą fak
tą, kad tų prekių, kurių mūsų 
žmonės nori, dažnai trūksta ir 
kad jiems dažnai siūlomos ki
tos, jiems nereikalingos pre
kės.

Ketvirtas mūsų argumentas: 
Amerikos federalinė valdžia ne
siunčia social security ir vete
ranų šeimų pašalpos čekių į 
Lietuvą, nes federalinė valdžia 
abejoja, ar čekius gaunantieji 
asmenys iš jų turėtų “pilnos” 
naudos. Taigi, mes sakėme, jei 
federalinė valdžia turi abejo
nių dėl savo čekiu, kodėl mes 
turime išleisti iš Amerikos do
lerius iš privačių asmenų pali
kimu? •>

Deja, šis mūsų argumentas 
atkrito, kai Amerikos federali
nė valdžia 1968 metų liepos 
mėnesį pakeitė savo potvarkius 
(treasury regulations) ir dabar 
leidžia siųsti tokius čekius į 
Lietuvą.

Be to, JAV Aukščiausias 
Teismas “Zschwemig Vs. Mil
ler” byloje 1968 metų pradžio
je nutarė, kad Oregon valsti
jos “iron curtain statute” ir to 

kelti į aukštesnę klasę, o 7 pa
likti toje pat klasėje kurso pa
kartoti. Dabar, jau susidarius 
pakankamam mokinių skaičiui 
iš mūsų ingolstadtiškių ir iš ki
tur persikėlusių, pagaliau galė
jome pasivadinti gimnazija!

Kelias į gimnaziją nebuvo 
lengvas, švietimo vadovas ir 
vietinė valdyba beveik per vi
sus 1945-46 mokslo metus sten
gėsi progimnaziją paversti gim
nazija. bet be pasisekimo. 
Šviet. vad. St. Grigaravičius 
dar 1945 spalio 26 buvo pa
rašęs raštą Centriniam švieti
mo Skyriui, pranešdamas, kad 
nuo 1945 lapkričio 1 yra ma
noma atidaryti Ingolstadte gim
naziją, ir prašydamas atsiųsti 
naują direktorių, lietuvių, ang
lų, istorijos ir muzikos moky
tojus, galbūt tikėdamasis, kad- 
jei jau ne į šitą, tai bent į pir
mąjį (rugsėjo 20 d. progim
nazijai patvirtinti) gaus atsaky

abejonių, ar ir kitų valstijų šios 
srities įstatymai, kuriuos mes 
panaudojame savo argumen
tuose, atsilaikytų tuo atveju, 
jei būtų sprendžiamas jų kons- 
titucionalumo klausimas.

Tekiu būdu mūsų konsulatų 
darbas visų šių įvykių šviesoje 
pasidaro itin sunkesnis ir keb
lesnis. Niekas nenuleidžia ran
kų ir nesako? kad palikimų by
lose konsulatų “kova” teis
muose yra beviltiška. Tačiau 
reikia čia atsiminti anglišką ir 
amerikietišką priežodį “an oun
ce of prevention is better than 
a cure” — jei ko galima iš
vengti, reikia geriau išvengti, 
negu vėliau dėl to turėti pro
blemų.

Jei kiekvienas lietuvis, kuris 
turi giminių Lietuvoje, kuriem 
nori šio to palikti, parašytų 
tinkama testamenta, — mūsų 
bėdos šioje srityje galėtų pasi
baigti.

Testamentuose turi aiškiai 
būti pasakoma, kad įgaliojimai 
iš anapus geležinės uždangos 
būtų teismo atmetami ir nepri
pažįstami; kad palikimas būtų 
pervedamas betarpiškai gimi
nėms siuntinių pavidale arba 
per dolerines krautuves, kol jų 
yra. Reikia paskirti asmenį ar
ba įstaigą patikėtiniu, kurio ži
nioje būtų tie reikalai ir kuris 
galėtų panaudoti savo diskreci- 
jos, kaip ir ką siųsti į Lietu
vą. Reikia būtinai pažymėti, 
kiek ir kam kas yra palieka
ma: siuntimo detales galima 
nurodyti arba galima palikti pa
tikėtiniui spręsti. Reikia tik pa
žymėti, kad jokia palikimo da
lis negali būti siunčiama Sovie- 
tijon pinigais.

Jei testatoriaus advokatas nė
ra susipažinęs su mūsų krašto 
specifinėmis sąlygomis, testa- 
torius gali kreiptis į artimiau
sią konsulatą, kuris sutiks pa- 

mą. čia geros viltys nepasitvir
tino. Dabar laik- dir. St. Griga
ravičius bandė per 1945 gruo
džio 6 mokytojų tarybos posė
dį Įpiršti gimnaziją, tačiau dau
gumas mokytojų pasisakė prieš 
naujų klasių atidarymą — per 
maža laiko iki mokslo metų ga
lo ir per mažas mokinių skai
čius vyresnėms klasėms.

Steigimo akto Ingolstadto 
Lietuvių Gimnazija su veikian
čiomis pirmomis keturiomis 
klasėmis, krikštynų proga ga
vusi du nauju užprotokoluotu 
gramozdišku vardu: 1945 rug
piūčio 27 mokytojų tarybos po
sėdyje protokolu Nr. 2 Ingol
stadto Lietuvių Vinco Kudirkos 
Vardo Vidurinioji Mokykla, o 
1945 rugpiūčio 28 Lietuvių Są
jungos valdybos posėdyje pro
tokolu Nr. 19 — JDr. Vinco Ku
dirkos Vardo Progimnazija, per 
sutrumpintą jau nuo 1945 gruo
džio mėn. Lietuvių Progimna
zija Ingolstadte pagaliau ta
po Lietuvių Gimnazija Ingol
stadte.

siųsti tokias informacijas testa
torių!. Testatorius tas informa
cijas perduos savo advokatui ir 
dar iš savo pusės smulkiai pa
aiškins, kokie yra jo tikslai pa
geidavimai. Kiekvienas prakti
kuojantis advokatas turi klijen- 
tų, kurie turi neįprastas ir spe
cifines problemas. Susipažinęs 
su tų problemų pobūdžiu, advo
katas paprastai sugeba išpildy
ti savo klijento norus ir spe
cifinius tikslus ir juos atitinka
mai inkorporuoti į surašomą 
testamentą.

Patariu visiems, turintiems 
giminių Lietuvoje, kuriems no
ri ko palikti, nepadėti sovie
tams ir jų advokatams pasipel
nyti, o surašyti testamentus, 
kurių pagalba toks galimumas 
bus išvengiamas.

•

Po paskaitos buvo praktinio 
pobūdžio klausimų, kurie lietė 
daugiausia testamentų sudary
mą. čia buvo išsakmiai pabrėž
ta ir nurodyta, kad testamen
tus surašyti reikia tik pas ad
vokatą. Kitokie testamentai ga
li vesti prie vėlesnio tąsymosi 
po teismus.

Kalbininko Jono Kazlausko 
palikimas (1930-1970)

(atkelta iš 3 psl.)

nėjo baltų kalbų pakitinių san
tykių chronologijos nustatymo 
galimybes ir ribas. Priėjo iš
vadą, kad tarminiai skirtumai 
yra senesni, negu iki šiol ma
nyta. o vėliau veikusi niveliaci
ja. Tai, kaip manoma, buvo 
prof. dr. J. Kazlausko paskuti
nis viešas pasirodymas su 
moksliniais pranešimais-

39. Rašė kalbinius straips
nius į Maskvos ir Poznanės kal
botyros žurnalus, bet jų nepa
vyko surinkti.
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LIETUVIŠKOS PLOKŠTELES DISPLAY

Kalėdų giesmės. Br. Budriū- 
no vokalinio ansamblio įdainuo-’ 
ta: Tyliąją naktį, Mes atėjom, 
Piemenenams, .Linksmą gies
mę, Prie Kalėdų eglutės, Tylią 
naxtį, Adeste Fideles, Puer no
bis nascitur ir Tylią šventą nak
tį. Mono 5 dol.

Garbė Tau, Viešpatie, Daina
vos meno ansamblio įdainuota: 
Tyliąją naktį, Sveikas, Jėzau 
gimusis, Kalėdų giesme, Links
mą giesmę mes užtrauksim. Per 
Tavo šventą prisikėlimą, Links
ma dieną mums prašvito, Gar
be Tau, Viešpatie, Prailgo die
nos, Atsiklaupęs prieš altorių, 
Skausmo kryžkelėje ir Malda 
žuvusiem. Mono 5 dol. Stereo 
6 dol. -

Sophie Barkus radijo vaka
ruškininkės dainuoja: Tylią
ją naktį, Piemenėliai, Mes gir
dėjom angelus, Šiandien Bet
liejuj, Sveikas Jėzau, Gul šian
dieną, Tylią naktį, Jėzau Kris
tau maloniausias, Alyvų darže
ly, Linksma diena, Geismas ir 
svajonės, Iš rytų šalelės, Kur 
tavo dainos, Oi berneli, Ru
dens melodija, Ramune, Oi 
močiute, motinėle, Miškų gė
lė, Valio dalgelė ir Ausk, mo
čiute, drobeles. Mono 5 dol.

Šiluva, chorų ir solistų Šilu
vos koplyčios pašventinimo pro
ga Įdainuota: Mišios Kristaus 
Šventų Žaizdų garbei, Tušti pa
liktieji namai, Nenuženk nuo 
akmens, o Marija, Oi toli toli, 
O Kristau, pasaulio Valdove. 
Mono 4 dol.

iš Rūtų šalelės- Alice Steph
ens moterų choras: Piemenė
liams, Į Betliejų bėkit, Švento
je tyloje, Betliejaus prakartėlėj, 
Skubinkit piemenys, Sveika Ma
rija, Eisi kentėt, Karvelėli, Kur 
bakūžė samanota, Dul-dul- dū
delė, Ne margi sakalėliai, Pas 
močiutę augau. Sakė mane šio
kią, Mergužėle lelijėle, Apynė
lis, Sėjau rūtą ir Išauš pavasa
ris. Mono 5 dol.

. Lietuvos Nepriklausomy
bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Puikini ant kelių; 
Marija, Marija; Šventas, šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėžio, vysk. V. 
Brizgio, St. Bačkio, vysk. Bo
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 4.50 dol.

. Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į' Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Šv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš' šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
su žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 4.50 dol.

Gimtinės dangus. Lietuvių 
kompozitorių lengvos muzikos 
įrašyta 12 dainų: Gimtinės dan
gus, Jūra gimtoji, Prie 
laužo, Linksmasis medžio
tojas, Kelionės daina, Žaliasis 
potvynis, Grįžtant į uosta, Čipo
linas, Vėjas pusto kopų smil
tis, Prie apleisto namo, Šiau
rės atradimas, Skausmas. Dai
nuoja solistai. Išleido Lietuvių 
Radijo Montrealyje. Kaina 5 
dol.

Vivat Academia. L.S.T. Korp. 
Neo-Lituania orkestras. Padai
nuota: Alma Mater, Linų lau
kai tavo akyse, širdyj jauni, 
Ugnies bučkis, Atsimenu aš, 
Plaukia sau laivelis, Ai.. .ai.. 
valsas, Daugiau nesišypsosiu, 
Sudiev merginos, Meilės pasa
ka, Mylėsiu aš, Neo lit. daina, 
Kur nors miela, šokam tvistą, 
Meilės daina, Brangi širdis, Dai
na iš toli, Labas kolega, Sva
jonė, Nusižiūrėjau mergužėlę, 
Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus, 
Jurgita, Eikim kartu, Laikykis, 
kolega, Tėvynės laukuose. Al
bumas iš dviejų plokštelių. Ste
reo 8.50 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys. Pasa
ka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš, drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Išpildo sol. E. Iva
nauskas, S. Laurinaitytė, Her
ta Kaniauskaitė, L. Ablėnaitė, 
E. Saulevičiūtė, Romanas Mari- 
jošius, orkestrui palydmt. Kai
na 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo, Sningant, Rudens pasaka, 
Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo soL V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint. Kaina 
5 dol.

Lietuva Brangi, Lengvos mu
zikos solistų ir chorų įdainuo
ta: Lietuva brangi, Per šilelį jo
jau, Senas jūrininkas, Apynėli 
žaliasai, Nemunas, Žibuoklė, Tu 
prisimink, O tu Joneli, Daina 
apie Klaipėdą, Lietuviška pol
ka ir Lietus lynojo. Mono 5 
dol. galima naudot ir stereo.

Tykus buvo vakarėlis, Leng
vos muzikos rinkinys. Tykus 
buvo vakarėlis, Laivai, Šiū nak- 
tely, Kas bernelio sumislyta, Oi 
laukiau, laukiau, Bernužėli ne- 
svoliok, Sena amerikiečių dai
na, Plauks laivelis, Dėdės Jo
no polka, Trankus kaimo val
sas, Rožėta ir Džiaugtis jaunys
tėj. Kaina 5 dol.

"Dainuoju jums, Aurelija". 
Mano gitara, Meilės ilgesys, 
Melsvas drugelis, Vandens leli
jos. Aukso žiedai, Ąžuolų šla
mesys, Baltos rožės, Einu na
mo, Vasaros lapai, Jau niekad 
ir Mama. Lengvos muzikos 
plokštelė kurią įdainavo A. 
Paukšelienė. Stereo, galima 
naudoti ir mono, kaina 5 dol.

Ar pameni, Vandos Stankaus 
pramoginės muzikos įdainuota: 
Neužmirštuolės — tango, Ilge
sys — valsas, Prieš daugel me
tų —fokstrotas, Ar pameni— 
tanto, Vysta jau rožės— valsas, 
Sudie — tango, Nereik liūdėt— 
fokstrotas, Nuskinsiu gėlę — 
valsas, Sidabrinės naktys — 
fokstrotas ir Pavasario takais— 
tango. Mono 5 dol. Stereo 6 
dol. ♦

Sutemų garsai, Vandos Stan
kaus vokalinis solo pramogi
nės muzikos su orkestru įdai
nuota: Nakties padangėj—val
sas, Svajonė— rumba, Joninių 
naktis—fokstrotas, Orchidėjos 
mėnesienoj — tango, Rymau 
po beržais — valsas, Apkabink 
mane — tango. Tik nežinau— 
cha, cha, Šviesiam take mėnu
lio — tango ir Kas iš to — pol
ka. Mono 5 dol. Stereo 6 dol.

Rožės ir tylūs vakarai, Van
dos Stankaus šokių pramoginės 
muzikos įdainuota: Rožių tan
go, Domino, Bell ami, Bučinio 
liepsna, Ramona, Rudens lapai, 
Capri žvejai, Bučiuok mane, I 
love you, Sudie gražioji Roma 
ir Mano mažytė. Mono 5 dol.

Toks Mūsų Likimas. Violetos 
Bendžiūtės įdainuota pritariant 
gitarai, moderniškos muzikos 
dainos: Toks mūsų likimas, Mė
lynos akys, Vasara ateina, Lop
šinė, Naktis, Aš verkiu viena ir 
Laukiu tavęs. Stereo 5 dol. ga
lima naudoti ir mono.

Aurelia, A. Paukšelienės 
lengvos muzikos su čigonų or
kestru įdainuota: Balti beržai, 
Tau, mylimasis, Lakštutė, 
Žali laukai, Gelsvos purienos, 
Ar prisimeni tu, Tamsi naktis, 
Žvejys, Vieversėli ir Jo šypse
na. Stereo 5 dol. galima groti 
ir mono.

Šios bei kitos plokštelės ir 
knygos gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn, N. Y. 11221. (Persiuntimui 
pridedama 50 c.)

DARBININKAS
... am m . ..

Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano 
Lietuvos prisiminimai” naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo
je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

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

Juostos, takeliai, pagalvėlės. 
Milda Kvedarienė, 5 Drum St., 
Iselin,'N. J. 08830. Tel. (201) 
283-1981.

Remkime Tautos 
Fondą

Tautos Fondo išleista užklija

Tautos Fondas, kuriam pir
mininkauja prel. J. Balkūnas ir 
kurio vadovybę sudaro daugu
moje jauni žmonės, plečia savo 
veiklą. Neseniai išleido platų 
laišką kviesdami prisidėti prie 
Fondo. Aukodami Tautos Fon
dui užtikrinsime Vliko 30-ties 
metų darbo tęstinumą. Dabar 
štai jų rūpesčių pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co
lių.

Užklija yra rombinės for
mos, dominuoja raudona spal
va, kurioje įrėžti Gedimino stul
pai. šonuose juodom raidėm į- 
rašyta: “Tautos Fondo rėmėjas 
Lietuvos laisvei”: Antroje pu
sėje nurodyta, kaip ženkliuką 
galima užklijuoti.

Ženkliuką — užkliją galima 
klijuoti ant bet kokio lygaus 
paviršiaus, labiausiai tinka ant 
automobilio lango. Tai bus 
ženklas, kad čia važiuoja lietu
vis ir kad jis yra Tautos Fon
do rėmėjas.

Užklijos yra duodamos vi
siem Tautos Fondo rėmėjam. 
Tad aukas prašom siųsti: Li- 
thuanian National Fund, 64-14 
56 Rd., Maspeth, N- Y. 11378.

Kas norėtų skelbti Darbininke 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

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:
cardial 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

TRANSCRIBERS 
CLERK

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

• 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.

BUFFERS
Good Salary — Benefits 

J. SKLAR MFG. CO. 
38-04 Woodside Avenue

Long Island City 
429-1900

Operators wanted Bottom Elastic. 
Merrow for briefs and bikinis — 
Union Shop — 35 hours. Brooklyn 
area. 455-9500

Virginia 9-44M
K R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

----------Allen R. Shipley------- -— 

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

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.

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 
289-1521 Mr. Palumbo eves & week
ends 1-203-399-6351 Mr. Sleight oi’ 
write Shell Oil Co., 477 Conn. Blvd. 
East Hartford, Conn. 06108

SPECIAL ALARM OFFER 

installed against robbery, assault & 
fire, and if a glass is broken. Also 

two windows and a door. Electric & 
batteries. Price is $180. With your 

order we give you free an alarm for 
your car. Call today. TeL 4’27-9671. 

427-6407 — 176 E. 110 St. N.Y.C.
Ask for Mr. Morales. Pres.

Sol Sankari
AUTO INSURANCE

FAST FSI
NEW DRIVERS

Plates Secured Promptly
Closed Sabbath Open Sundays

376-7661
Alternate call 645-4660

489 Kings Highway

TO DO HIS WORK
FOR HIS PEOPLE

IN HIS WAY. ..
as a member of the

Missionary Sisters
J

of the Sacred
Heart of

Jesus
(Cabrini Sisters)

For further information write to: 
Vocation Director

Mother Cabrini High School 
701 Fort Washington Avenue 

New York. N.Y. 10040

H. W. FEMALE

Temporary No Fee
JUMPING JOBS —

SKY-HI $
Stėnos - Typists - Clerks

GAL FRIDAY
106 E. 41st St, N.Y.C. 687-7210

25-02 Bridge Plaza So.
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 Modem 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

SECRETARY-EXPORT
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

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wwf Broadway, South Boston Massachusetts 
"Kur tūkstančiai taupo milijonus

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

CURRENT DIVIDEND RATES
• Regular a/c — 514% • 1 year Term Deposit — 5% %
• Special Notice a/c — 5*4 *2 year Term Deposit — 6%

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

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 387-0533

Automotive Combination, Brake, 
Front End and Muffler Man wanted. 
Good Pay - Plus Commissions, Plus 
Benefits. 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
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 foreign menus. Salary $150.00 per 
wk basic. Must work overtime as 
required. Call A. Vlavianos, Torring
ton, Conn. 203-482-7958

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

Exp Laborers, Burners and Acety
lene men — steady good wages and 
fringe benefits. PFISTER AUTO 
WRECKERS INC. — Route 46 Clif
ton, N.J. 201-772-5164

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.

MERLE NORMAN 
COSMETIC STUDIO 

135ft 16th Street 
Fort Lee, N. J. 

Presidential Shopping Plaza 
Call for appointment 201—224-5885

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 De Santis. 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

DISPLAY

TURNHALL 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 GALLOS 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

DEXTER PARK 
PHARMACY

Wm. Anastasi, B. S.
Z7-O1 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER
Michigan 2-4130

$
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mnojįfa
KMS 29 kuopos susirinkimas 

kviečiamas sausio 17, sekmadie
nį, 12 vai., tuoj po sumos, 
Apreiškimo parapijos salėje 
Brooklyne. Kviečiamos daly
vauti visos sąjungietės ir pra
šomos taip pat naujos narės.

Balfo centro valdybos posė
dis numatomas šaukti šio me
nesio gale Balfo centre.

A. a. Vaclovo Alksninio mir
ties metinės sueina sausio 16. 
Tą dieną, šeštadienį, 11 v. Vieš-’ 
paties Atsimainymo bažnyčio
je Maspethe bus pamaldos, Į 
kurias kviečiami velionies gi
minės, draugai, pažįstami, (Alks 
niniu šeima).

* 5

Vilijos — Skaučių Židinio— 
sueiga bus ši ketvirtadienį, sau
sio 14, Kultūros Židinio patal
pose. Pradžia 7:30 v.v-

Simo Kudirkos tragiškam 
grąžinimui tirti ir tolimesnei 
protesto veiklai organizuoti su
darytas ad hoc centrinis ko
mitetas. Svarstymuose New 
Yorker viešbutyje sausio 9 da
lyvavo virš 70 asmenų: Vliko, 
Alto. JAV LB centro valdybos 
nariai bei Įvairių vietovių ad 
hoc komitetų ir spaudos atsto
vai.

Parengimai Kultūros Židi
nyje:

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.

Laiškas redakcijai
Korespondencijoje iš Jer

sey City, aprašančioje LB Jer
sey City apylinkės veiklą ry
šium su jos rengiamu N- Metų 
sutikimu, ir gruodžio 30 d. nu
meryje išspausdintoje kores
pondencijoje iš Elizabetho apie 
V. Kudirkos šeštadieninės mo
kyklos ruošiamą mokyklos vai
kam eglutę korespondentai 
stengiasi kovoti su jų pačių 
vaizduotėje sukurtais kliuvi
niais. Jų teigimai atokiau nuo 
LB N J apygardos veiklos sto
vintiem žmonėm gali sudaryti 
klaidingų Įspūdžių.

Korespondentas iš Jersey Ci
ty nusiskundžia, kad šios apy
linkės veikla trukdančios kitos 
organizacijos. Toks teigimas 
galėjo atsirasti dėl to, kad Jer
sey City apylinkė prieš kelerius 
metus pradėjo ruošti N. Me
tų sutikimus Newarko Švč. 
Trejybės parapijos salėje. 
Prieš tai pradėdama, Jersey Ci
ty apylinkė gerai žinojo, kad

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. Cit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

Vienuolynas  GL 5-7068
Spaustuvė__ —____  GL 2-6916
Redakcija________GL 5-7281
Administracija —GL 2-2923
Kultūros Židinys .....  827-9865

Klaipėdos krašto prijungimo 
prie Lietuvos minėjimą rengia 
ramovėnai, Lietuvos Karių Sa
vanorių Sąjunga ir Mažosios 
Lietuvos Bičiulių draugija šį 
sekmadienį, sausio 17. Ekume
ninės pamaldos bus 2 vai. po
piet Christ Congregation baž
nyčioje, 91 St. ir 85 Rd. kam
pas Woodhavene. Po pamaldų 
tos pačios bažnyčios salėje — 
minėjimas. Pamaldas laikys e- 
vangelikų kunigas Petras Da
gys, pamokslą sakys ir invoka- 
ciją sukalbės kun. Paulius Bal
takis, O.F.M., Giedos solistas 
Stasys Citvaras. Kalbės žino
mas klaipėdietis Martynas Gel- 
žinis. Visi lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti.

Nuo kun- Liongino Jankaus 
mirties sueina 3 metai. Vasa
rio 6, šeštadienį, 10 vai. Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje bus 
koncelebruojamos mišios. Pa
maldas organizuoja kun. Ą, 
Račkauskas.

Naujoji Studentų Ateitinin
kų Sąjungos valdyba vasario 
20 Maspetho lietuvių parapijos 
salėje ruošia didelį Užgavėnių 
kaukių balių su vakariene, kau
kėmis, šokiais. Baliuje organi
zuojami 12 žmonių stalai. Iš 
anksto vietas užsisakyti pas Lo
retą Vainienę, 296-8607. Ba
liaus pelnas skiriamas SAS val
dybos darbam.

Romas Kezys, Laisvės Žibu
rio radijo programos vedėjas, 
pradėjo dirbti Lito bendrovės 
Travel Service skyriuje. Jis 
tvarkys visus su kelionėm su
rištus reikalus. Jo darbovietė 
dabar yra Litas Travel Service, 
94-10 Jamaica Ave., Woodha
ven. Telefonas 847-5522.

tokie N. Metų sutikimai visą 
laiką buvo ruošiami ir kitose 
lietuvių kolonijose, net ir tame 
pačiame Newarke. Bet kai 
prieš porą metų Lithuanian Li
berty Hali salės vadovybė Eli- 
zabethe nutarė savo vardu to
kio sutikimo neruošti ir tai at
likti pasiūlė kitom lietuviškom 
organizacijom, Jersey City apy
linkė Įžiūrėjo Įsivaizduotą kon
kurenciją. Man atrodo, kad lie
tuviškos salės išlaikymas lietu
vių rankose N- Metų išvaka
rėse tautiniam reikalui tik pa
sitarnavo, nes ir vieni ir kiti Į 
N. Metų sutikimo parengimus 
sugebėjo sutraukti pakanka
mai dalyvių, ir niekas dėl to 
nuostolių neturėjo.

V. Prapuolenis, rašydamas 
apie V. Kudirkos šešt. mokyk
los Elizabethe ruošiamą eglu
tę, nusiskundžia, kad ta mo
kykla mažai kas domisi — “net 
ir LB švietimo vadovai jos be
veik ir nepastebi.” Man atro
do, kad nebuvo nė vieno mo
kyklos parengimo, kuriame ne
būtų dalyvavęs ir LB apygar
dos atstovas. LB apygardos val
dyba šešt. mokyklai rodo daug 
dėmesio ne tik žodžiais, bet ir 
darbais. Aš nenorėčiau vardy
ti visų darbų ir kasmet mokyk
lai teikiamos piniginės para
mos, kuriuos apygardos valdy
ba mokyklai padarė net ir ne
prašyta. Žinoma, kaip ir visa
da, bedirbant gali atsirasti ir

Maironio lituanistinės mokyklos mokiniai, suvaidinę “Nameli” mokyklos eglutės proga. Eglutė buvo gruodžio
27 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

Į DIDŽIU PARODU KVIEČIAMI DAILININKAI
Didžioji žiemos paroda jau 

rengiama. Ji prasidės vasario 
13 ir tęsis visą savaitę. Už
daroma vasario 21- Paroda bus 
Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyne, N. Y.

I parodą kviečiami visi šio 
Atlanto pakraščio dailininkai. 
Branduoli sudaro New Yorko 
lietuvių dailininkų grupė. Daili
ninkam pakvietimai jau išsiun
tinėti. Jei kuris tokio pakvieti
mo negautų, vistiek prašomas 
registruotis.

Praeitais metais tokią paro
dą rengiant, buvo sunkumų

Įsiamžinkite Kultūros Židinyje
(atkelta iš 3 psl.) 

nuolyno valgykla ir eilė kitų 
vienetų.

Visi šie skaičiai atrodo dide
li, net gąsdinanti, tačiau jie 
yra prašomi ir pagal kiekvieno 
išgales lauktini. Brooklyno 
pranciškonų vienuolyne yra 
jau visų tų patalpų planai, ku
riuos visada galima pamatyti ir 
sau norimą kambarį pasiskirti, 
kur jame būtų galima Įamžinti 
save, savo šeimą, savo organi
zaciją. Šia proga kreipiuos Į 
pavienius asmenis, i organiza
cijas, draugijas, dvasininkus, 
gydytojus, inžinierius, architek
tus, menininkus, mokslininkus, 
mokytojus, sportininkus, biz
nierius, visuomenininkus, se
nimą ir jaunimą Įamžinti Į ši 

nesklandumų, bet tvirtinti, 
kad LB mokykla nesidomi, bū
tų per drąsu.

Mokykla susilaukia paramos 
ne tik iš LB apygardos ir jai 
priklausančių apylinkių, bet ir 
iš kitų organizacijų, kaip LTS 
Elizabetho skyriaus, SLA, NJ 
Alto ir net iš atskirų asmenų, 
kurie su mokykla jokio tiesiogi
nio reikalo neturi.

Ir mokyklos ir LB darbuoto* 
jai tikrai galėtų pageidauti, 
kad į mokyklos parengimus at
silankytų ne tik mokykla tie
siogiai suinteresuoti asmenys, 
bet ir platesnė visuomenė. Ta
čiau tai priklauso nuo kiek
vieno mūsų tautinės sąžinės- 
Nei mokykla nei LB neturi ki
tų priemonių, kaip įtikinėji
mas, o įtikinėti stengiamės vi
si.

K.Jankūnas
LB NJ apyg. pirmininkas 

New Jersey VAINIKAS jaunimas 

mošų ROCK-DANCE 50111118
su LIETUVIŠKO ROCK ’ROLL muzikos 

atvežtais iš Vilniaus
ir "THE FIVE CENTS" muzikos grupe

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

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

(ėjimo auka — 2 dol.

dailininkus sukviesti. Visi del
sė, raginosi. Reikėjo ir telefo
nais skambinti, raginti ir pri
minti. Iš New Yorke gyvenan
čių dailininkų keletas nedaly
vavo. Vieni buvo nerangūs, ki
ti per kuklūs, o dar kitiem at
rodė, kad paroda bus menko 
lygio, tad ir neverta joje daly
vauti.

Šiemet prašomi ir tie daili
ninkai, kurie praeitais metais 
nedalyvavo dėl vienokių ar ki
tokių priežasčių. Nesididžiuo- 
kite ir nesipuikuokite- Jei ku
riam atrodo, kad paroda bus 

pastatą savo organizacijų va
dus, Sibiro kankinius, žinomus 
ir nežinomus Simus, kunigus ir 
vyskupus, partizanus, prezi
dentus ir visus ' kitus veikėjus 
bei kiekvienam artimus ir my
limus asmenis. Nepalikite pran
ciškonų vienų fondo kėlimo ke
lyje. Mes darėm iki šiol, ką tik 
galėjome, tęsim' savo darbą ir 
toliau, bet mums reikia visų 
talkos. Tik visi kartu pasiek
sim savo tikslą.

Neatsisakykite, jei artimoje 
ateityje būsite ir asmeniškai 
pakalbinti tuo reikalu. Sėkmės 
jums ir K.Ž. 1971 metuose!

Tėv. Jurgis Gailiušis, O.F.M.
Provincijolas

Ridgewoodo apylinkėj ieško
mas butas iš 4-5 kambarių trim 
suaugusiem 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.

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

menka, tegu prisimena lietuviš
ka priežodį — auksas ir pele
nuose žiba.

Labiausiai kviečiamas 
jaunimas

Kasmet jaunų žmonių baigia 
meno studijas ir iš kitur at
sikėlę Įsikuria New Yorke. Jie 
gyvena toliau nuo lietuviškojo 
judėjimo, tad kartais lieka ne
pastebėti. Labai prašomi tokie 
jaunieji dailininkai Įsijungti i 
šią parodą. Nesibijokite. Kar
tais atrodo keistas ir gal net at
silikęs tas lietuvių dailininkų 
menas, bet pažiūrėkite, kaip 
rengiamos amerikiečių didžio
sios parodos. Ir ten sutelpa visi 
dailininkai, sutelpa visi stiliai ir 
visokie polėkiai. Menas neturi 
gerų ar blogų stilių, turi tik 
gerus arba blogus kūrinius.

Visi, kurie pažįsta jaunuo
sius dailininkus, prašomi juos 
paraginti, kad Įsijungtų ir da
lyvautų. Jiem tai bus gera pro
ga susipažinti su lietuvių daili
ninkų šeima.

Visais parodos reikalais rašy
ti — J. Bagdonas, 85-59 88 
Street, Woodhaven, N. Y. 
11421. Telefonas 441-2374.

LINDEN, N. I
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Lindeno skyrius ruošia iškil - 
minga Vasario 16 minėjimą va
sario 28 d. 4 vai. popiet Lie
tuvių Laisvės Parko salėje, 
340 Mitchell Ave., Lindene.

Oficialiojoje minėjimo daly
je yra pakviestas žymus kalbė
tojas. Bus perskaitytos rezoliu
cijos, įteiktos prezidentui R. 
Nixonui, senatoriams, kongres- 
manams, gubernatoriui ir JT 
ambasadoriui, prašant daryti 
ryžtingus žygius išlaisvinti Lie
tuvą ir pareikalauti rusus atsi
traukti iš viso Pabaltijo.

Meninėje programoje pasiro
dys mūsų gražiabalsė solistė I- Valdyba

Apgultas Kalėdų senelis nebežino, kaip greičiau dovanas išdalyti Maironio mokyklos vaikams jų eglutės pro
ga, kuri buvo gruodžio 27 Maspetho lietuvių parapijos salėje. Nuotr. R. Kisieliaus

Lietuvos vyčių 17 kuopa už
prašė giedotas mišias už iš
duotą jūrininką Simą Kudirką. 
Mišios bus sausio 31 Šv. Petro 
lietuvių bažnyčioje.

Vakarinių kursų antrasis ter
minas Bostono kolegijoje pra
sideda vasario 1. Galima užsi
registruoti nuo sausio 18 iki 
29. Informacijų reikalu skam
binti telef. 269-0100, ext. 2263- 
Tie, kurie negali dienos metu 
mokytis, dabar turi progos ko
legijos kursą išeiti vakarais.

Žmogaus teisių komitetas, 
susidaręs Simo Kudirkos nelai
mės atveju, susirinkimą kvie
čia sausio 15, 7 v.v. Lietuvių 
piliečių draugijos salėje. Bus 
peržvelgta, kas padaryta ir 
kas reikia toliau daryti. Bus pa
daryta pranešimas apie pasita
rimus New Yorke, kur tuo rei
kalu kalbėtasi Vliko, Alto ir 
Lietuvių Bendruomenės suva
žiavime. Visi lietuviai kviečia
mi atsilankyti i šį susirinkimą-

Kultūrinis subatvakaris bus 
sausio 16 d., 7:30 v-v. Tautinės 
Sąjungos namuose, 484 E. 4-ji 
gatvė. So. Bostone. Prelegen
tu bus inž. Vladas Adamkus, 
kuris yra federalinės valdžios 
paskirtas keliom valstybėm pri
žiūrėti oro, vandens užterši
mą. Jo paskaita kaip tik ir lies, 
kad ateina pavojus gyvybei, vi
sai augmenijai, nes žemė per 
daug užteršta.

Atnaujinta 13 Ben Sliano freską

Kaune 
atvykęs

Bronxo centriniame pašte at
naujinta 13 didelių žymaus 
amerikiečių dailininko Ben 
Shahno freskų. Dailininkas yra 

. žydų kilmės, gimęs 
1898. Į Ameriką 
1906, čia baigė visus mokslus, 
gyveno ir V. Europoje, kur su
sipažino su Vakarų menu. Nuo 
1933 metų pradėjo domėtis 
sienine tapyba. Iš pradžių su D. 
Rivera dirbo prie Rockefel- 
lerio centro freskų, po to pats 
atliko keletą užsakymų visai sa- 

rena Stankūnaitė, akomponuo- 
jant jos tėveliui kompoz. J. 
Stankūnui, bei- jo vadovauja
mas moterų sekstetas “Biru
tė”. Elizabetho šeštadieninės 
mokyklos vaikučiai padekla - 
muos momentui pritaikytų ei
lėraščių-

Minėjimą užbaigus, toje pat 
salėje yra numatytos vaišės. 
Todėl maloniai kviečiame visus 
lindeniečius ir apylinkės gyven
tojus iš anksto rezervuoti lai
ką šiam minėjimui 
atlikti savo tautinę 
pareigą paaukojant 
laisvinimo reikalam.

ir kartu 
lietuviška 
Lietuvos

Whist Party rengiama sau
sio 16 d. 8 v.v. Sv. Petro lietu
vių parapijos salėje, 492 East 
Seventh St., So. Bostone. Pro
gramą ruošia Ona Norinkavičie- 
nė. Visas pelnas skiriamas pa
rapijai.

Dail. V. Remeikos parodą 
rengia skautų akademikų sąjū
dis balandžio 2, 3, 4 dienomis. 
Paroda bus Tautinės Sąjungos 
namuose.

BALTŲ DRAUGIJOS 
METINIS SUSIRINKIMAS

Ci- 
pa-

yra

Naujosios Anglijos Baltų D- 
jos metinis susirinkimas šau
kiamas sausio 17, sekmadienį} 
2 v. popiet International Insti
tute patalpose, 287 Common
wealth Ave., Bostone. Progra
moje numatytos dvi paskaitos, 
viena latvio — Valdės Melnai- 
glio, kuris nagrinės dviejų lat
vių poetų kūrybą, iš lietuvių 
kalbės inž. Romas Bričkus — 
‘“Tragedija ir galimybės Balti
jos tautoms ir Simas Kudirka.” 
Pianinu skambins Saulius 
bas. Toliau bus kavutė ir 
šnekesiai.

Baltų draugija Bostone 
atlikusi dideli ir gražų darbą 
— ji populiarina pabaltiečius 
menininkus amerikiečių tarpe. 
Šių metų pabaigoje draugija 
per 15 metų bus surengusi 45 
pabaltiečių menininkų koncer
tus. Dabartiniai lietuvių atsto
vai draugijos valdyboje yra: I- 
rena Veitienė, Ona Balčiūnienė, 
Ona Ivaškienė, inžinieriai C. 
Mickūnas, V- Žiaugra ir V. Iz- 
bickas. Jie maloniai prašo, ir ki
tų lietuvių atsilankyti i šį su
sirinkimą. Lietuviai prašomi la
biau domėtis šiuo bendru pa- 
baltiečiu darbu, c 

varankiškai. Toks užsakymas
1938 metais buvo ršdekoruoti
Bronxo centrinę pašto Įstaigą.

Jis padarė 13 freskų, kurios 
vaizduoja darbą, darbo žmones, 
fabrikus ir laukus, vaizduoja su 
jam Įprastiniu ekspresionisti
niu stiliumi, kur žymu kon
trastų ir groteskinio simboliz
mo. Freskas padarė tempera 
dažais. Už darbą jam tada bu
vo sumokėta 7,500 dol.

Bet taip nutiko, kad vėles
nių laikų pašto valdytojai fres
kas buvo užkalę panelinėmis 
lentomis, kurių rudai juoda 

. spalva geriau turėjo pritikti to 
kvartalo žmonėm- Dabar buvo
nuimtos visos lentos, nuvaly
ti visi paveikslai nuo dulkių ir 
buvo restauruoti suskilimai, 
vinių ikalimai. Sužalojimai bu
vo maži, tik penki procentai vi
sų freskų buvo paliesti. Atnau
jintas darbas dabar vertas 
100,000 dolerių.

Pats Ben Shahnas gyveno 
New Jersey valstybėje, mėgo 
lietuvius ir mielai prisiminė 
Lietuvą. Visada sakydavo, kad 
jo tapyboje esą ir jo gimtojo 
krašto pėdsakų. Mirė 1969 ko
vo rhėn. Buvo vienas iš žymiau
sių Amerikos moderniųjų daili
ninkų. .

JUSTINAI MARCIS-MARCIŠAUSKIENEI

mirus, tėviškės ir Pašiaušės, jaunų dienų ir tremties sun
kią dalią kartu praleidus, jos vyrui Feliksui, sūnui Eu
genijui, dukrai Reginai, broliui Petrui Ivanauskui ir jų 
šeimoms gilią užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Bronė ir Juozas Tavorai ir sūnus 
Pittsburgh, Pa.




