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Paryžiaus žurnalas paskelbė Izraelio taikos programą
Jungt. Tautos. — Arabų-Iz- 

raelio taikos derybos, dr. Jar- 
ringui tarpininkaujant ir vado
vaujant, vyksta kasdien ir' ty
liai- Arabai gavo Izraelio me
morandumą su pagrindinėmis 
mintimis,bet visi klausimai pa- 

' likti sutvarkyti prie derybų sta
lo — nėra konkrečių siūlymų 
nė ultimatumų. Izraelis ir Jor
danas gavo kopiją dokumento, 
kurį jau įteikė Egiptas.

JT gen. sekretorius informa
vo spaudą, kad iš tų pasikalbė
jimų gali šis tas rimtesnio iš
eiti, bet dar nedrįso sakyti, kad 
derybos tikrai pasiseks. Jis tik 
mano, kad šiuo momentu į de
rybas neturėtų įsikišti Keturi 
Didieji.

Paryžiuje leidžiamas žurna
las “Jeune Afrique”, specialiai 
besidomintis Afrikos proble
momis ir gyvenimu, skelbia 14 
punktų memorandumą, kurį

— Gomulkinis unijų vadas 
Lenkijoje pašalintas iš pareigų. 
Jam labiausiai priekaištaujama 
už santykių nepalaikymą su 
darbininkais. Naujai paskirta
sis W. Kruczek esąs buvęs karš
tu stalinistu, bet jau senokai 
nuo to stabo garbinimo esąs at- 
simetęs ir pasukęs Lenkijos ke
liu. -y.

— Prez. Nixpnas jau prade-

Egiptas tebegundo, kad taikos sąlygas diktuotu 4 Didieji vo Pusėn tokh* dalinili neįsileis. 
~ 1 ° j o <- j Egiptas šiuo metu dar kovoja,

kuri yra nedraugiškuose santy- ,kad k^ur* Didiej^ irgi kištųsi 
kiuose su antrąja sutarties ša
limi.

13- Nesikišimas į antros pu
sės vidaus reikalus ir norma
lius jos santykius su kitomis 
valstybėmis.

14. Taikos sąlygos turi būti 
išreikštos įpareigojančia sutar
timi, sudaryta sutinkamai su 
rašyta teise ar papročiu.

Kaip atrodo, Izraelis nieko 
nepasakė apie^enas, palikda
mas tą reikalą šalims sutvar
kyti derybų eigoje.

Dar ne viskas aišku, ką Egip
tas savo rašte sako, tik žinoma, 
kad Izraelio memorandumas ne
atmestas, nors pleko “nežino
mo” jame neirsta. Tvirtinama, 
kad ten kalbama ne apie tai, 
kas ir kaip derybomis turi būti 
sutvarkyta, bet norima iš anks
to gauti pažadą, kad taiką ga
rantuotų JAV, Anglija, Pran
cūzija ir Sovietai, gi J. Tautos 
parūpintų taikos saugojimo da
linius, kurie būtų įkurdinti abe
jose pusėse sutartos sienos. !z- 
raelis iš anksto pasakė, kad sa-

prieš 10 dienų Izraelio premje
rė Meir įteikė Jarringui jam 
nuvykus Jeruzalėn. Iš kur do
kumentas gautas,. žurnalas 
nesako.

Dokumento įžangoje sakoma, 
kad dabartinių pasitarimų tiks
las yra. teisinga ir patvari tai
ka. Visos sąlygos tam tikslui 
pasiekti yra Saugumo Tarybos 
rezoliucijoje 242. Po taikos pa
sirašymo geros kaimynystės 
santykiai remiami JT charta. 
Po to seka sutvarkytinl klausi
mai, sugrupuoti į 14 punktų:

1- Įsakmus konflikto baigi
mo deklaravimas.

2. Abipusis įsipareigojimas 
pripažinti ir gerbti viena kitos 
suverenumą, teritorijos nelie
čiamumą ir politinę nepriklau
somybę.

3. Saugios, pripažintos ir su
tartos sienos.

4. Kiti papildomi susitarimai 
saugumui patikrinti.

5. Ištraukimas karinių pajė
gų iš tų vietų, kurios lieka už 
sutartos sienos linijos.

6. Nutraukimas visų formų 
karinio pobūdžio veiksmų.

7- Užtikrinimas, kad jokia or
ganizacija, grupė ar pavienis 
asmuo neužsiimtų smurtiniais 
veiksmais prieš kitos šalies gy
ventojus ar turtą (tai reiškia, 
kad arabų teroristinių organiza
cijų veikla turi būti nutraukta).

8. Paskelbus karo pabaigą, 
automatiškai nutraukiama visų 
rūšių vienos prieš kitą prakti
kuota diskriminacija, boikotas, 
visokių rūšių ekonominis ka
ras.

9. Šalių įsipareigojimai pabė
gėlių reikalams sutvarkyti.

10. Susitarimai dėl religinės 
ir istorinės reikšmės vietų sta
tuso.

11. Susitarimai dėl laisvo uos. 
tranzito įrengimų naudo-

į derybas savo spaudimais ir 
nurodymais, bet tą jo reikalavi
mą gal tik Maskva palaikytų, ir 
tai nenoriai. Visi kiti yra prieš 
tą taktiką, neišskiriant nė JT ga. Lėktuvą užvaldyti sukliudęs 
gen. sekr. U Thant, kuris tai sa
vo nuomonei pareklamuoti 
buvo pasikvietęs net spaudos 
atstovus-

MIRTIES BAUSME VYT. SIMOKAIČIU! 
už bandymą bėgti Švedijon lėktuvu

JAV korespondentai iš Mas
kvos praneša, kad Vilniuje per
eitą ketvirtadienį baigėsi 10 
dienų trukusi byla, kurioje bu
vęs teisiamas Vytautas Simo
kaitis, 34 metų, su žmona Gra
žina, 21 metų, už bandymą ore 
pagrobti lėktuvą ir jį priversti 
nuskraidinti į Švediją.

V. SimokaiČiui paskirta mir
ties bausmė, nėščiai žmonai 
Gražinai skirta treji metai dar
bo stovyklos. Per septynias die
nas sprendimas gali būti ap
skųstas Lietuvos Aukšč. Teis
mui-

Bandymas pagrobti lėktuvą 
įvykęs pereitų metų lapkričio 
9 dieną reise Vilnius-Palan-

navigatorius, kuris besigrumda- 
mas su Simokaičiu sulaužęs 
jam tris šonkaulius. Simokaitis 
turėjęs ginklą, bet jo nepa-

naudojęs.
Lėktuvo kapitonas, kurio pa

vardė neminima, buvęs Simo- 
kaičių draugas ir įleidęs juos į 
lėktuvą be bilietų. Jis taipgi 
kaltinamas kaip įvykio bendri
ninkas, bet jo byla bus vėliau 
nagrinėjama.
. V. Simokaitis teisme sakęs, 
kad bėgęs ne dėl politinių mo
tyvų, tik Šiaip sau norėjęs 
iš Sovietų S-gos išvykti.

Manytina, kad žinių tuo rei
kalu rasime iš Lietuvos atei
siančiuose laikraščiuose.

Pirmąsias žinias apie V. Si- 
mokaičio pasmerkimą amerikie
čių radijas pranešė sausio 19, 
vidudienį. Tą patį vakarą prie 
Sovietų atstovybės prie J.T de
monstravo apie 150 lietuvių. 
Apie šias ir sausio 23, šeštadie
nį, New Yorke įvyksiančias de
monstracijas žiūr. 8 psl.

Skelbiama kova 
girtiem šoferiam
Per metus Amerikos keliuo

se žūsta vidutiniškai 28,0 0 0 
žmonių dėl girtų rankų ant au
tomašinų vairo.' Dabar dvi fe-

Įsipareigojimas nesidėti 
priešiškų sąjungų ir

tų ir 
jimo.

12. 
prie
neleisti savo teritorijoj laikyti 
karinių pajėgų tokiai valstybei,

rinkiminei kampanijai tvarky
ti. Tai ženklas, kad jis vėl bus 
kandidatu į prezidentus antram 
terminui.

— Kom- Kinija sustiprino 
sienos apsaugą, kad bėgliai ne
galėtų taip lengvai prasimušti 
į Hong Kongą. Kas pasipriešins 
areštuojamas, bus šaudomas 
vietoje. Tai sakytų, kad bėgan
čių skaičius pradėjo didėti, ko 
nenorima parodyti.

— Jewish Defense League 
atšaukė neribotam laikui Sovie
tų pareigūnų New Yorke už- 
kabinėjimą- Jos vadas rabinas 
Kahane pareiškė, kad ikšioli
niais veiksmais jau parodyta 
Maskvai, ką mano pasaulio žy
dai dėl Maskvos užsispyrimo 
neleisti Rusijos žydams išvykti 
Izraelin.

— Bethlehem Steel Co. bu
vo pakėlusi kainas 12 proc. už 
namų ir laivų statybai vartoja
mą plieną, bet vėliau sumažino 
pusiau, kai prez. Nixonas pa
reiškė nepasitenkinimą dėl to
kio aukšto procento. Po prezi
dento protesto ir kitos trys 
kompanijos tik tokiu pat pro
centu savo kainas tepakėlė. 
čia jau netikėtai geras laimėji
mas tebevedant kovą už inflia
cijos sumažinimą.

JAV aviacija veiks visoj Kambodijoj
Washingtonas.,— Vėl sujudi- 

deracinės agentūros sutarė de- mas visokių hberaluferpe dėl 
rinti savo veiklą ir sustiprinti tariamai naujų JAV santykių 
kovą prieš girtus vairuotojus. 
Bus daugiau dėmesio kreipia
ma į tuos, kurie yra nuolatiniai 
ir dideli alkoholio vartotojai.

Pirmiausia bus aiškinamoji 
—-• propagandinė programa pra
vesta, gi kai jau viskas bus iš
aiškinta ir pasekmės nurody
tos, prasidės nepataisomų gir
tuoklių šalinimas nuo automo
bilių vairo. Bus griežtesnės 
bausmės nusikaltėliams.

riai ir amunicija vežami į fron-

Castro sesuo Juanita kalbės lietu
viam Chicagoj

su Kambodijos frontu. Visa tai 
jau, tur būt, seniai praktikuoja
ma, bet tik dabar oficialiai pra
nešta.

Gi paskelbta štai kas: JAV 
nusistačiusios naudoti visų rū
šių savo aviacijos pajėgas viso
je Kambodijos teritorijoje 
prieš komunistų karinius bū
rius, tiekimo priemones ir vi
sokį jų karinį turtą, jeigu tai 
bus reikalinga Amerikos karių 
saugumui patikrinti. Amerikos 
lakūnai valdys ir tuos helikop
terius, kuriais P. Vietnamo ka-

Bet Kambodijos kovose ne
bus naudojami nė Amerikos ka
riai nė patarėjai- Dabar heli
kopteriai Kambodijoje yra la
biausiai naudojama karo prie
monė. Prie Kambodijos kran
tų plaukioja keli lėktuvnešiai, 
ant kurių platformų tik maža 
dalis lėktuvų, nes didžiausia 
ploto dalis yra skirta helikop
teriams tarnybai Kambodijoje. 
Šiuo metu didžiosios jėgos Kam
bodijoje mestos į tas vietas, ku
riose yra įsitvirtinęs priešas 
svarbesniems keliams kontro
liuoti.

Paskelbus, kad Vilniuje nuteisė mirti Vytautą Simokaitj, kam jis norėjo pabėgti lėktuvu i Švediją, sausio 19 
vakare New Yorke buvo surengtos spontaniškos demonstracijos prie sovietų pasiuntinybės prie JT. Demons
trantai buvo susirėmę net su policija, pralaužę jos nustatytas barikadas. Nuotr. V. Maželio
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DemokratŲ liberalai vadovy viety 
atstovu rūmuose nelaimi

tas tai vietai yra Carl Albert iš 
Oklahomos. Demokratai jau su
sitarė jį nominuoti, taigi ši vie
ta jau sutvarkyta. Bet varžosi 
keli kandidatai dėl demokratų 
frakcijos vado ir jo pavaduo
tojo vietos. Visos grupės vadu 
vidaus reikalams tvarkyti iš
rinktas pietietis ir labai sausas 
konservatorius, Vietnamo karo 
ginklu laimėjimo šalininkas, 
todėl liberalai yra labai nusimi
nę. Jeigu laimės konservato
rius ir frakcijos vado vietą, 
tai liberalai bus viską pralaimė
ję Tuo atveju bus labai sun
ku vienyti partiją, kuri dėl į- 
vairių priežasčių yra susiskal
džiusi į kelias grupes.

Washingtonas. — Sausio 21 
susirinko 92-sis kongresas pir
mosios sesijos. Pirmiausias dar
bas — išklausyti prez. Nixono 
pranešimą apie krašto proble
mas ir būdus joms tvarkyti.

Abidvi partijos pradėjo iš 
anksto organizuoti savo grupių 
vadovybes senate ir atstovų rū
muose. Daugiausiai sąmyšio ir 
varžytinių yra demokratų pusė
je, nes jie labiau susiskaldę ir 
jų didesnis būrys, todėl dau
giau norinčių veržtis į ^aukštes
nes vietas.

Atstovų rūmai turi išsirink
ti naują spykerį, nes senasis pa
sitraukė iš kongreso. McCor- 
macko rekomenduotas kandida-

Lenkijos darbininkai tebėra neramūs
Gdansko delegacija gavo leidimą 

atvykti Varšuvon
Pasitvirtino žinios, kad Len

kijos pamario darbininkai, 
ypač laivų statybos darbinin
kai, sukilę prieš Kalėdas dėl 
kainų pakėlimo, ir dabar dar 
tebėra neramūs. Bruzdėjimo 
centras yra Gdanske- Neramūs 
todėl, kad ikšiol dar niekas ne
malonėjo išgirsti jų skundų dėl 
naujų darbo normų ir atlygini
mu.

Šios savaitės pradžioje dar
bas vėl buvęs nutrauktas 
Gdanske, nes darbininkai bu
vo išėję į susirinkimus padė
ties. aptarti. Jie labai norėtų, 
kad su padėtimi vietoje susipa
žinti atvyktų pats kompartijos 
vadovas Gierek, tačiau jis ren
giasi greit įvyksiančiam kom
partijos komiteto plenumui ir 
negali jų prašymo tuoj paten
kinti. Įkaitimas yra toks dide
lis, kad laukti ilgiau nebenori
ma, todėl buvo išreikalautas 
leidimas darbininkų delegacijai 
atvykti Varšuvon. Ją sudarys 
darbininkų ir įmonės vadovy
bės atstovai.

Yra žinoma, kad delegacija 
reikalaus daugiau, negu Gie
rek gali pasiūlyti, todėl tas su
sitikimas būsiąs sunkus. Be 
ūkinių esą ir politinių reikala
vimų. Norima nušalinti kai ku
riuos partijos pareigūnus, ku-

rie esą pridėję ranką prie po
licijai duoto įsakymo šaudyti į 
darbininkus demonstracijų me
tu. Reikalaujama paleisti dar 
arešte laikomus darbininkus, 
bet prokuratūra čia įrodinėja, 
kad kalėjime esą dar tik tie, 
kurie turi būti teisiami už gink
lo demonstracijų metu turėji
mą bei krautuvių plėšimą. Dar
bininkams nepatinka ir vietinė 
spauda, kuri arba žinias iškrai
panti arba nieko apie darbinin
kams rūpimus klausimus nera
šanti.

— New Yorko policija nu
traukė streiką ir vėl grįžo į gat
ves tvarkos daboti. Pradėdami 
pareigas eiti, policininkai pri
siekia jas eiti sąžiningai, savo 
ginčus su darbdaviu sutvarkyti 
be streikų. Šį kartą jie priesai
ką sulaužė ir dar labiau pa
žemino savo vardą, kurs ir taip 
jau visuomenės akyse nėra 
aukštas. Derybos dėl naujos 
darbo sutarties dar neatnaujin
tos, nes teisme tebėra viena 
juos ir miestą liečianti byla.

— Susitarė dėl naujos darbo 
sutarties ir šoferiai su grupe 
prekybininkų, kurie aprūpina 
New Yorką vaisiais ir daržovė
mis. Dėl tų prekių pritrukime 
nebėra pagrindo rūpintis.

— Chrysler Co. ir auto 
bininkų unija susitarė dėl 
jos darbo sutarties- Auto
monė dabar laisva nuo streikų 
trejus metus.

dar- 
nau- 
pra-

rodo, kad rūkymą 
didesnis procentas 
moterų, todėl bus

Motery s ir cigaretė
Viešosios Sveikatos Tarybos 

vadovas susirūpinęs, kad didė
jąs Amerikos moterų rūkymas 
kenkia ne tik joms pačioms, 
bet ir jų dar negimusiems vai
kams.

Statistika 
metė daug 
vyrų, negu
pradėtos bombarduoti moterys 
su žiniomis apie rūkymo ža
lą. Ypač, kad cigarečių pra
monė rengiasi sustiprinti propa
gandą savo prekei parduoti. Ir 
toji propaganda būsianti labiau
siai nukreipta į moteris, vilio
jant jas nesišalinti nuo tabako 
dūmų malonumo.

SOVIETŲ MARŠALAS 
GINA CHRUŠČEVĄ

Maskva.—Sovietijos maršalas 
Bagramianas atspausdino savo 
karo meto atsiminimus, kuriuo
se labai palankiai atsiliepė apie 
Chruščevo veiklą karo pradžio
je-

Karui prasidedant, maršalas 
buvo pietvakarių armijos gru
pės operacijų skyriaus viršinin
kas, gi Chruščevas buvo Ukrai
nos kompartijos vadovas ir vi
sasąjunginės kompartijos polit- 
biuro atstovas to regiono karo 
taryboje.

Iš tų atsiminimų taip pat ga
lima sužinoti, koks baisus chao
sas buvo atsiradęs visose vieto
se, kai Hitlerio tankai vienu 
smūgiu prakirto rusų linijas ir 
pasuko savo smaigalius į Kije
vą. Jei Bagramianas kalba tie
są, tai tik vienas Chruščevas 
tuo metu nepasimetęs ir davi
nėjęs protingus patarimus. 
Fronto politinis komisaras gen. 
Vašuginas ta proga nusižudęs.

Juodos pranašystės pietryčių Azijai
Cangera. — Kas treji metai 

susirenkantis tarptautinis orien
talistų kongresas šį kartą posė
džiavo Australijoje ir paprana
šavo tam regionui tamsią eko
nominę ir politinę ateitį. Eks
pertai tvirtino, kad pietryčių 
Azijoje lauktina daugiau krau
jo praliejimo net ir Indokinijos 
karą užbaigus.

Ūkinės gerovės pagrindas ta
me regione tebėra žemės ūkis. 
Jis ten tebėra primityvus, že
mė dažniausiai priklauso ne 
tam, kas ją knaisioja. Žemės 
reforma tame regione pasise
kė tik Japonijoje ir Taiwane, 
nes ji supuolė su bendra viso 
ūkinio gyvenimo reforma ir pa
žanga. Be to, vyriausybės ten 
buvo suinteresuotos ir turėta 
pakankamai specialistų kompli
kuotam procesui vairuoti. Vi
sur kitur žemės reformos ban
dymai ikšiol nepasisekė.

Politinėje srityje dominuo
jantieji veiksniai ten bus kom. 
Kinija ir Japonija.

Kurlink suks Kinija,
šiandien galėtų pasakyti. Bet 
šiandien Kinija nebe ta, kuri 
buvo prieš 20 metų. Ją dabar 
tvarko centralizuota vyriausy
bė, ji jau atominė valstybė ir 
ginklų atžvilgiu Svetimųjų eks
pansiją viliojančios vietos esan
čios Burma (ten kraštą skaldan
čios jėgos yra ginkluoti komu
nistai ir taipgi ginkluotos dvi 
etninės grupės), prie Tailando 
sienų veikią visokio plauko su
kilėliai, komunistų ir antiko- 
munistų jėgos yra pasidalinu
sios Laosą, nėra centrinės vy
riausybės autoriteto nė Kambo
dijoje. Šitą klausimą analizavo 
prof. ButWell iš American Uni
versity Washingtone ir paskel
bė tokią išvadą: Jeigu dabar
tinės kryptys greit nepasikeis, 
tai kiti trisdešimt metų gali bū
ti daug tragiškesni ir kruvines-

ni, negu paskutinis dešimtme
tis. Daug kur esantieji viduji
niai nesutarimai skatins išori
nes intervencijas.

Kinijos reiškinių stebėtojai 
matą, kad jos užsienio politika 
tikrai nerodo užsidarymo savo 
sienose ženklų. Nors dabar ji 
atsargi ir dažnai koreguojama, 
bet vis su tendencija gravituo- 
ti i užsienius.

Kongrese dalyvavo 1,200 į- 
vairiu mokslininku iš 50 vals
tybių. Posėdžiai vyko Australi
jos valstybiniame universitete. 
Nė kom. Kinija nė kiti komu
nistiniai Azijos kraštai atstovų 
neatsiuntė.

kas

Reikalas 
ar politika?
Ottawa. — Kanada elektrifi

kuoja kraštą labai skubiu tem
pu, įkinkydama atominę ener
giją į elektros gamybą. Prieš 
aštuonerius metus atominei 
energijai gauti vyriausybė pa
sirinko sunkiojo vandens meto
dą. šiandien gal jau tuo reika
lu 'kitaip galvotų, nes to van
dens pradėjo trūkti.

Pati Kanada dar negali viso 
reikalingo kiekio to van
dens pasigaminti, turima sutar
tis su JAV irgi visos paklau
sos jau nebepadengia, nes 
perdaug to tipo elektrinių pra
dėta statyti vienu laiku.

Pereitą vasarą pirmas užsie
ninis pirkinys buvo padarytas 
Švedijoje, dabar nueita ubagau
ti į Maskvą — sudaryta sutar
tis dėl 55 tonų sunkiojo van
dens pirkimo. Pažadėta mokė
ti tuojau Kanados doleriais, vi
so 3.3 mil. dol. Pasaulio rinko
je to vandens svaras kaštuoja 
apie 30 dol. Nieko nesakoma, 
ar Kanada galės ką nors par
duoti Maskvai už gerą valiu-
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Simo Kudirkos išdavimo atgarsiai Vokietijoj SPARTA — Rašomo* mašinėlės iv. kalbono, apalv. f, compiut
rial, jv. biznio mašinos — pigiausiai. Pranuo interesjatės ir fi 
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Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. ((-0055.

Nežmoniškas sovietų ir ame
rikiečių pasielgimas su Simu

tarptautinėj bendruomenėj tei
kia betgi ypatingą vietą, yra fak

AUGUSTINAS UPČNAS Kudirkos pervežimą iš ameri
kiečių laivo Vigilant į Soyiets-

duojaučią politinių pabėgėlių
saugumą.

Kudirka, kai jis, 1970 lapkričio 
23 iššokęs iš Sovietskaja Lit- 
va žvejų laivo į amerikiečių pa
krančių sargybos laivą VigŪant, 
prašėsi politinės prieglaudos, 
bet jos negavo, susilaukė at
garsio viso pasaulio spaudoje.

tas, jog prieš blogumus savame 
krašte, prieš klaidingą savo vy
riausybės politiką ir pilietinių 
teisių ribojimą, j kuriuos užsie
nis dažnai ir dėmesio nekreip
tų, visada stojo patys amerikie
čiai. Ir Į įvykį prieš Massachu-

nebūdavo taikomas plačiausias 
jų konstitucinių garantijų aiš
kinimas- (JAV) Prezidentui šio 
priekaišto padaryti negali- 
ma...

kaja Litva: “Vienas rusas atsi
sėdo ant Kudirkos galvos ir 
nuolat ją daužė- Ar bėglys, bai
giant tą kankinančią kelionę, 
buvo be sąmonės, ar miręs, ne
galėjo pasakyti nė vienas jūri
ninkas.” Ir t.t. Der Spiegei

Latvių jaunimas buvo užsi
mojęs suruošti Bad Godesberge 
prieš JAV ambasadą ir prieš 
Jungtinių Tautų komisaro pa
bėgėlių reikalam atstovo būsti
nę protesto demonstraciją. 
Buvo numatyta iš Muensterio

ANTANAS J. ŠAVELSKI6 — lietuvis advo- 87-26 Jajuca Aveni 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, nam-3061 (nuo r. iki 9 v

J. B. 8HALIN8-8ALIN6KA6 — Laidotuviųrlua. 84-02amaica A\ 
(prie Forest P’way S ta.), Woodhaven, N.Y. Suteikia goingas laid 
tuves. Koplyčios parūpinamos visose mieste. Tel. 296244.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BUOTOJAS2 moder: 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, .211; EV 8770.

Visuotinio pasipiktinimo audro
je neteko nugirsti nė vieno bal
so, teisinančio JAV-bių laivyno 
vadovybės pasielgimą. Tuo tar
pu Lietuvos okupacijos klausi
mu tiek spaudos, tiek politikų 
bei visuomenių nusistatymas 
nėra toks griežtas ir vieningas. 
Pasirodo, kad asmeninė žmo
gaus tragedija yra suprantames
nė ir labiau atjaučiama, negu 
visos tautos. Be to, atskiro žmo
gaus teises labiau respektuoja 
ir tarptautiniai nuostatai.

•
Vokietijoje sunku užtikti kad 

ir giliausios provincijos laikraš
tį, kuris būtų tylomis praėjęs 
pro Simo Kudirkos tragediją, 
nekalbant jau apie didžiąją 
spaudą. Apie šiurpų įvykį in
formavo taip pat vokiečių te
levizija ir radijai. Beveik visi 
nurodė, jog Simas Kudirka yra 
lietuvis. Kai kurie dienraščiai 
ta proga atkreipė skaitytojų 
dėmesį i Lietuvos okupacijos 
faktą ir visą jos prblematiką.

Žinomasis Frankfurter Allge- 
meine Zeitung gruodžio 4 Nr. 
281 rašė: “Simas yra lietuvis. 
Kadangi JAV niekados nėra 
pripažinusios prievarčios trijų 
Baltijos valstybių aneksijos, 
kurią įvykdė Sovietų Sąjunga, 
tai Lietuva dar vis tebeturi sa
vo pasiuntinybę Washingtone, 
kuriai, oficialaus diplomatų są
rašo informacija, nuo 1957 va
dovauja pasiuntinys (charge d' 
affaires) Juozas Kajeckas—Pa
siuntinys nebuvo, kaip pagal 
diplomatinius papročius derė
tų, painformuotas apie lietuvio 
jūrininko bandymą pabėgti. O 
pakrančių apsaugos laivo kapi
toną turėjo sulaikyti nuo poli
tinės prieglaudos ieškančio jū
rininko išdavimo ne tik Žene
vos konvencija, bet ir pabėgė
lio kilmė. Jei ieškoti benamio 
(heimatlose) ir apsaugos reika
lingo pabėgėlio tipiško pavyz
džio, tai jis ir bus pilietis (na
rys) daugiau kaip 30 metų ne- 
besančios respublikos, su ku
ria JAV vis dar palaiko diplo-. 
matinius santykius. Ar netei
sėtus veiksmus, prie kurių 
JAV priskaito ir Baltijos vals
tybių okupavimą, praėjus pa
kankamai ilgam laikotarpiui, 
reiktų pripažinti ar tvirtai lai
kytis teisės, kol nėra jokio bū
tino reikalo jos atsisakyti, tai 
yra klausimas, kuris ir Europo
je nėra bereikšmis ir kuriam 
išspręsti amerikiečių pavyzdys 
vargu ką gali padėti. Amerikie
čių visuomenė, berods, mažiau 
suka galvą dėl šitų diplomati
nių plonumų, o daugiau kanki
na ją įtarimas, kad Simo atveju 
žmoniškumas galėjo būti nu
stumtas į šalį labai konkrečios 
geltonuodegių plekšnių pro
blemos.”

Laikraščio korespondentas 
Hans Achim Weseloh iš Wash
ington©, aprašęs prezidento 
Nixono pasipiktinimą, kai jis 
iš spaudos, o ne tarnybiniu ke
liu patyrė apie Įvykį, suminė
jęs. jog dėl Simo Kudirkos iš
davimo protestavo Jungtinių 
Tautų komisaras pabėgėlių rei
kalam, ir numatęs, kad dėl bėg
lio išdavimo JAV susilauks 
skaudžių priekaištų, pastebi: 
“Priešamerikinės jėgos Europo
je ir kitur pasaulyje stokotų 
pateisinamo pagrindo, jei jos tą 
nemalonų įvykį bandytų naudo
ti propagandos žygiui prieš JV. 
Amerikiečiai, kurie po antrojo 
pasaulinio karo milijonui su 
viršum politinių pabėgėlių su
teikė naują tėviškę, šioje sri
tyje gali parodyti tokį huma
nitarinės veiklos balansą, kurio 
jie neturėtų gėdytis prieš jokį 
kitą pasaulio kraštą. Kas jiem

setts pakraščius amerikiečių 
visuomenės reakcija buvo 
griežta ir paveiki.”

Kitas stambus V. Vokietijos 
dienraštis, Die Welt, gruodžio 
10 pasigedo protestų iš tų 
sluoksnių, kurie kitais atvejais 
yra greičiausi protestuoti ir de
monstruoti. Jis rašo: “Kudirkos 
atveju iki šiol veltui laukiama 
pasipiktinimo riksmo, kuris vi
sados pasigirsdavo iš universi
tetų pusės, kai bombų svaidy
tajam, padegėjam ir plėšikam

Vienas Vokietijoje labiau
siai paplitusių savaitraščių, Der 
Spiegei, gruodžio 10 Nr. 51 ne
pagailėjo viso puslapio painfor
muoti apie Simo Kudirkos iš
davimą. Jam būdingu stiliumi 
gyvai aprašė įvykį su visomis 
smulkmenomis. “Jie (rusai) 
daužė jo galvą į laivo laiptus, 
o ant kaklo užrišo virvę. Mes 
girdėjome jį šaukiantis pagal
bos”, pasakojęs žūklės eksper
tas Robert Brieze. Gi jūrinin
kas Richard Marešca šiais žo
džiais informavęs apie išduoto

Ir vėl demonstracijos New Yorke. Sausio 19 prie Sovietų pasiuntinybės 
prie JT buvo surengtos demonstracijos protestuojant dėl Vytauto Simokai- 
čio nuteisimo Vilniuje. Nuotr. V. Maželio

savo rašinį pailiustravo JAV ad
mirolo Ellis ir Vigilant laivo, 
kuriame “nužudytos žmogaus 
teisės”, nuotraukomis.

Ta proga galima pridurti, 
kad Zentralverband Auslaendi- 
scher Fluechtlinge — centrinė 
užsieniečių pabėgėlių sąjunga, 
prie kurios priklauso ir Vokie
tijos lietuvių bendruomenė, pa
reiškė protestą Jungtinių Tau
tų komisaro pabėgėlių reika
lam atstovui Vokietijoje dėl S. 
Kudirkos išdavimo, pažeidžiant 
Ženevos konvenciją 1951, lai-

atvežti latvių gimnazijos moks
leivius ir sutelkti baltiečių jau
nimą iš Nordrhein-Westfalijos. 
Ta proga taip pat norėta at
kreipti vokiečių visuomenės dė
mesį į žmogaus teisių trypimą 
Sovietų Sąjungoje. Buvo ruo
šiami plakatai su paveikslais 
Mordovijos priverčiamųjų dar
bų stovykloje kankinamų bal
tiečių politinių kalinių, tarp jų 
lietuvio dr. Balio Gajausko, su 
latviu V. Kalninšu, Biruta Gei- 
dane ir su penkiais armėnų at
stovais- Paskutiniu . momentu 
dėl kažkurių priežasčių demon
stracijos atsisakyta.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL. HO Moderni kopiia, Air-co 
ditioned. A. J. Balton-Baltrūnas, Licensed 1 and Nota Public. 6 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-504

Kodėl pabrangino vizas į užsienį?
Rusai siekia suvaržyti sovie

tų piliečių ryšius su laisvuoju 
pasauliu. Tokia peršasi išvada, 
neseniai jiem pakėlus vizos mo
kesčius, vykstant į JAV ir kitus 
“kapitalistinius kraštus”. Dabar 
vizos mokestis siekia 400 rub
lių ir tik 40 rb- keliaujantiems 
Į komunistinio režimo kraštus.

Bostone leidžiamas “The 
Christian Science Monitor” jdė- 
jo tų vizų klausimu Juhan 
Kangur laišką’. Jis teigia, kad 
tie nauji mokesčiai turi aiškų 
tikslą: suvaržyti asmeninius, lig- 
šiol ribotus, sovietų piliečių ry
šius su Vakarų pasauliu.

Svarbiausia, kad tos naujos 
priemonės nukreiptos prieš so
vietų okupuotų Baltijos kraštų 
piliečius. Jiė turi daugiausia gi
minių, pasitraukusių į Vakarus, 
prieš rusams okupuojant jų 
kraštus. Dabar atrodo, kad tie 
apsilankymai Vakaruose sovie
tų laikomi esą pavojingais ko
munistinei sistemai... Be to, 
turint galvoje žemus atlygini
mus Sovietijoje, nauji vizų mo
kesčiai gali visai uždaryti kelią 
į Vakarus. į

Laiško autorius dar atkreipė 
dėmesį į nepaprastai aukštus 
siuntiniu, rš Vakaru i Sovietu v* V c, C

Sąjungą, muitus. Esą, sovietai

vykdą “žiaurų žaidimą, išnau
dodami jausminius atskirtų gi
minių ryšius ir siekdami įsigyti 
tvirtosios valiutos”. (Elta)

* • * 1

VARGONŲ MUZIKA
OKU PUOTOJ LIETUVOJ

- Vilniuje lapkričio mėn. įvy
kus Kompozitorių sąjungos 
trečiajam plenumui, buvo su
rengti koncertai Filharmonijos 
salėje ir Paveikslų galerijoje 
(buv. Katedroje). Atlikta simfo
ninė, vargonų ir lengvoji mu
zika. Simfoninės muzikos srity 
buvo keturios premjeros: Vyt. 
Jurgučio oratorija “Homo na
tas ėst”, B. Gorbulskio “Kame
rinis koncertas”, V. Montvilos 
“Gotiška poema” ir į A. Šen- 
derovo “Keturi paveikslėliai”.

Vis daugiau mėgiama vargo
nų muzika. Ją propaguoja L. 
Digrys ir jo mokiniai: G- Luk
šaitė, B. Vasiliauskas ir N. 
Trinkūnaitė. Sį kartą galerijo
je buvo išpildyti St. Vainiūno, 
J. Juzeliūno, R. Žigaicio ir de
biutuojančios K. Brundzaitės 
kūriniai. Talentinga vargoninin
kė Giedrė Lukšaitė šį rudenį 
koncertavo Vilniuje ir Kaune, 
buv. Sobore, kur dabar veikia 
vadin- vitražų skulptūrų paro
da. (Elta).
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KIEK SOVIETU KOMUNISTAI NUŽUDĖ?
Kiek sovietu komunizmas 

yra pareikalavęs žmonių aukų? 
Į šį klausimą iš dalies atsako 
senatoriaus Thomas J. Dodd 
(Conn.) paruošta studija JAV 
Senato teisingumo komisijai. 
Komisija Dodd studiją išleido 
1970.

Dodd savo studijoje pasinau
dojo brito Robert Conquest, 
Londone, kruopščiai surinktais 
statistiniais duomenimis apie x 
sovietų teroro aukas nuo spalio 
revoliucijos 1917.

Duomenys paskelbti 1968 
minėto autoriaus knygoje “The 
Great Terror” (išleido Macmil
lan Co.).

Pagal R. Conquest tų aukų 
skaičius siekiąs 21,500,000 žmo
nių — jie nuo revoliucijos me
tų buvo sušaudyti ar žuvo dėl į- 
vairių kitų priežasčių. Sen T- 
Dodd nuomone, prie 21.5 mil. 
komunizmo aukų dar reikėtų 
priskirti rusų civilinio karo 
nuostolius, šiltinės ar badme
čio aukas, įvairius sušaudymus 
— tai žmonių aukų skaičių pa
keltų iki mažiausia 35 ar net iki 
45 milijonų.

Brito tyrinėtojo duomenys 
yra tokie: 500,000 žmonių bu-, 
vo sušaudyta ar mirė kalėji
muose bei koncentracijos sto
vyklose dar Lenino laikais 
1919-1923, Stalino metais bu
vo sušaudyta 2 milijonai, 3,500, 
000 mirė stovyklose Stalino lai
kais (1930-36), 12 milijonų žu
vo darbo stovyklose Stalino — 
Ježovo teroro metais, pagaliau

3,500.000 mirė badmečio laiku, 
po 1930 vykdant Sovietijos ū- 
kių kolektyvizaciją.

R. Conquest savo knygoje 
stebisi, kad Vakaruose dar esa
ma žmonių, ypatingai vad. libe
ralų, kurie užsispyrę paneigia 
visus komunistinio teroro, ypa
tingai po 1930 ir 1940 me
tų, duomenis. Tuo tarpu net 
buvusiam diktatoriui N. Chruš
čiovui viešai iškėlus stalininio 
teroro veiksmus, dar ir šiuo 
metu Vakaruose atsiranda to
kių, kuriems neįtikėtina, jog 
komunistinis režimas galįs 
būti žiaurus ir nežmoniškas.

Sen- Dodd, iškeldamas brito 
autoriaus pateiktus duomenis, 
pridūrė vieno Lietuvos žydo, 
Kaune gyvenusio, dr. Julijaus 
Margolino liudijimą apie ko
munizmą. Margolinas dar 
prieš antrąjį pasaulinį karą sa
ve laikęs Sovietų Sąjungos 
draugu, tačiau karui kilus ir so
vietams okupavus Lietuvą, 
drauge su tūkstančiais lietuvių 
buvo ištremtas į Sibirą. Septy- 
neriems metams praslinkus, jis 
buvo paleistas ir štai ką teigė 
raštu:

“Pastarieji septyneri metai 
mane pavertė įsitikinusiu bei 
aršiu sovietinės sistemos prie
šu. Visa savo širdimi bei proto 
galia aš nekenčiu tos siste
mos. Visa tai, ką aš mačiau, 
manyje sukėlė teroro bei pasi
šlykštėjimo jausmus ir jie ma
ne lydės ligi mano gyvenimo 
pabaigos. Esu įsitikinęs, kad ko
va prieš vergiją, terorą bei

prieš vis dar pasireiškiančius 
žiaurumus privalo būti pirmą
ja kiekvieno žmogaus pareiga. 
Tiems, kurie normaliose sąly
gose gyvena šiapus sovietų sie
nos, nėra Įmanoma pakęsti ar 
remti šią tarptautinę gėdą”.

Dr. Margolinas, nurodęs, kad 
milijonai žmonių naikinami So
vietų Sąjungos stovyklose, 
kad tos aukos žymiai pralenkė 
Hitlerio laikmečiu buvusias, 
dar pridūrė: “Tie, kurie, su 
šiuo klausimu susidūrę tik pa
krato pečiais ar bendrybėmis 
siekia viso to neliesti, mano 
nuomone, laikytini moraliniais 
nusmukėliais bei banditizmo 
talkininkais”.

Roberto Conquest knygos iš
traukose paliečiamos ir Balti
jos valstybės- Britų autorius 
pažymi, kad iš trijų Baltijos 
valstybių buyo deportuota ligi 
vieno milijono gyventojų. Jis 
primena, kad sovietai buvo pa
teikę įtariamųjų asmenų Lie
tuvoje sąrašus, ir jie liudiją, 
kad tie įtariamieji sudarę-apie 
25 proc.visų Lietuvos gyvento
jų-

Pagaliau, senatorius, patei
kęs brito tyrinėtojo apskaičia
vimus ir savo paties žinias apie 
sovietinio teroro aukų skaičių, 
pareiškia viltį, kad šie duome
nys, ypač R. Conquest studija 
ateity atidarys akis tiems, ku
rie vis dar su simpatijos jaus
mais žvelgia į komunistinę sis
temą ar jos atžvilgiu siekia bū
ti bent neutraliais. (Elta)

Maskvos premijos 
lietuviam gyventojam

Lapkričio pradžioje Spalio re
voliucijos išvakarėse, So
vietų Sąjungos kom. partijos 
c. komitetas su vyriausybe 
paskelbė nutarimą dėl 1970 m. 
valstybinių literatūros, meno ir 
architektūros premijų paskyri
mo. Teatro meno srity premi
jos paskirtos dviem lietuviam: 
Vladui Bartusevičiui, “Lie
tuvos” ansamblio dirigentui ir 
meno vadovui, ir Juozui Lin
giui, to ansamblio baletmeiste
riui. Dar paskirtos valstybinės 
premijos mokslo bei technikos 
srityse. Iš kelių šimtų premi
jas gavusių dvi teko lietuviam 
— kauniečiam gyventojam: dr. 
Aldonai Lukoševičiūtei ir dr. 
Alfredui Smailiui. Abu — šir
dies ligų specialistai ir dirba 
Kauno medicinos institute. Vil
niaus spauda apie premijas pa
skelbė lapkr- 7. (Elta)

—•—

Vilniuje lapkričio 24 Lietu
vos kom. partijos centro komi
teto plenume nutarta partijos 
16-jį suvažiavimą sušaukti 
1971 vasario 10. įprasta tvar
ka, okup. Lietuvos komunistų 
suvažiavimai vyksta prieš So
vietų S-gos kom. partijos su
važiavimus. Suvažiavime vieto
je ilgamečio Antano Sniečkaus 
Maskva galinti įsodinti žymiai 
Maskvos rusinimo krypčiai tin
kamesnį komunistą dabartinį 
“ministrų tarybos” pirmininką 
J. Maniušį, “sulietuvėjusį” 
rusą. (E)

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radida šeštadieais nuo 5 
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•šrelikia redakcijos nuomone. Ut skelbimų turini Ir kalba redakcija neatsako.

Žinios iš Lietuvos
Žinios iš Lietuvos viena kitą 

veja. Žinios apie tragiškus į- 
vykius.

Po žinios apie Bražinskų, tė
vo ir sūnaus, bėgimą lėktuvu 
į laisvę Turkijon spalio 15; po 
žinios apie jūrininko Simo Ku
dirkos 'nesėkmingą bėgimą į A- 
merikos laivą Vigilant lapkričio 
23, — dabar atėjo žinia apie ne
sėkmingą lapkričio 8 Vytauto 
ir Gražinos Simokaičių, vyro ir 
žmonos, laisvėn bėgimą į Šve
diją ir apie jų sausio 14 nutei
simą Vilniuje vieno — mirti, 
antro Į koncentracijos stovyk
las.

“Siekiant laisvės rizikuoti gy
vybe yra verta”, rašė Simas Ku
dirka. Tie trys viešumon iškilę 
įvykiai rodo, kad Lietuvoje lais
vės troškulys yra toks didelis ir 
varžtai tiek dusinantys, kad 
žmonių nervai neatlaiko, ir jie 
imasi rizikuoti bet kuria kai
na.

Paskutinis įvykis su mirties 
sprendimu rodo, kad Bražins
kai gerai žinojo savo likimą, jei 
negalės ištrūkti laisvėn, dėl to 
jie negalėjo sustoti prieš bet 
kokias kliūtis ir bet kokias au
kas; nes kelio atgal nėra.* Ir 
jie buvo nuoseklūs.

Mirties sprendimas už mėgi
nimą ištrūkti iš sovietinio ka
lėjimo! Tuo tarpu Amerikoje 
ne bet kas, o tokie kaip adm. 
Ellis aiškina: aš, netikiu, kad 
jie taip žiauriai elgtųsi; juk jie 
ne barbarai.. • .

★

Lietuviai ir žydai pirmieji čia 
išgarsėjo mėginimais iš Sovie
tuos laisvėn prasiveržti pagrob
tais lėktuvais.

Žydų nepasisekęs mėgini - 
mas pabėgti iš Leningrado su
silaukė mirties ir kalėjimo 
sprendimų. Sukilusi Vakaruose 
opinija, pradedant nuo demon
stracijų New Yorke ir baigiant 
popiežiaus telegrama, apsaugo

jo mirtį nuteistuosius nuo su
šaudymo.

Ar lietuvio nuteisimas mir
ti susilauks panašaus opinijos 
spaudimo?

★

Lietuvoje to paties lapkričio 
mėnesio įvykis — žinomo kal
bininko prof. Jono Kazlausko 
mirtis.

Mirties priežastis buvo pri
dengta “tragiško žuvimo” eti
kete—kaip tai buvo rašoma už
uojautose.

Lygiai tokia pat etikete pri
dengta užuojautose ir kita mir
tis: laikraščiuose buvo įdėtos 
Vilniaus universiteto istorijos 
fakulteto ir studentų užuojau
tos motinai ir giminėm trečio 
kurso studentui Algiui Razgai- 
čiui “tragiškai žuvus”.

Ir čia nė pusės žodžio —kaip 
ir kada žuvo.

Kas slepiasi už “tragiško žu
vimo” etiketės, prisegtos prof. 
Jonui Kazlauskui, neseniai iš 
aplinkinių šaltinių patyrėme: 
suėmimas, bepročių namai, lik
vidavimas, o paskui viešas aiš
kinimas, kad jis rastas upėje 
prigėręs- Ir gydytojų komisija, 
žinoma, pasirašė aktą, kokį ji 
turėjo pasirašyti. Tai priklauso 
prie sovietinio režimo “sti
liaus”.

Kas slepiasi už tokios pat 
“tragiško žuvimo” etiketės, pri
segtos anam studentui Algiui 
Razgaičiui, palaidotam ne Vil
niuje, bet lapkričio 20, tą pat 
dieną kaip ir “tragiškai žuvęs” 
prof. J. Kazlauskas,—tebelie
ka tuo tarpu paslaptis.

Viena teaišku: kad “tra
giškas žuvimas” aname sovieti
nio režimo gyvenime reiškia, 
jog gyvybė buvo atimta.

Taip, sovietinio režimo rams
čiai yra “nebarbarai”; jie bar
barus pralenkia suktu ir rafi
nuotu žiaurumu, o taip pat mo
kėjimu ciniškai pėdas mėtyti.

(Tąsa iš praeito nr.)
PLANAVIMO 
REIKALINGUMAS

Iš šalies stebintieji mūsų 
veiksnių veiklą atkreipia dė
mesį į defenzyvinį tos veiklos 
charakterį. Jėgų telkimas lais
vinimo darbui būtų daug leng
vesnis, jei iš anksto pramatyfu- 
me okupanto galimus kėslus 
propagandos srityje ir ruoštu- 
mės jiems atsispirti. Turime 
prisipažinti, jog okupantas ne
tikėtai mus užklupo su -kultū
riniu “bendradarbiavimu”, ke
lionėmis į pavergtą Lietuvą, 
jaunimo kvietimu atvykti stu
dijoms į pavergtosios Lietuvos 
mokslo institucijas. Kai geram 
laiko tarpui praėjus prisirengia
ma visuomenei pateikti veiks
nių nuomonę, daug kartėlio ir 
pagiežos jau būna išlieta. Liūd
niausia, kad ta pagieža dažniau
siai jau nesugrįžtamai iš visuo
menės tarpo būna išjungus vi
są eilę veiklių asmenų.

Planingumo stoka pasireiš
kia ir tiesioginėj veiksnių veik

žvakučių demonstracijos buvo surengtos sausio 19 prie Sovietų pasiuntinybės prie JT, protestuojant už nutei
simą mirties bausme Vytauto Simokaičio, kuris su savo žmona i§ okupuotos Lietuvos norėjo pabėgti lėktuvu 
j Švediją. Nuotr. V. Maželio

Sutrumpinta Algimanto Gečio kalba, pasakyta Vliko seime 
gruodžio 5 Chicago j e

loje. Vakarų Vokietijos — So
vietų Sąjungos sutartis užklu
po mus esančius nepasiruošu
sius, nespėjusius išleisti net se
nai planuojamo leidinio, liečian
čio Molotovo-Ribbentropo pak
tą. Nacių Vokietijos ir Sovietų 
Sąjungos įvykdyto lietuvių tau
tos genocido dokumentacija 
taip pat neparuošta. Mūsų 
mokslininkams beieškant Vati
kano archyvuose medžiagos, lie
čiančios unijos ir caro laikus, 
nepasirūpinama sukaupti da
bartinę okupaciją liečiančios 
dokumentacijos, sukauptos Wa
shingtone ar buvusiu preziden
tu vardo bibliotekose. Ši me
džiaga taikos sutarties atveju 
bus būtina turėti.

Į laisvinimo reikalu medžia
gos sukaupimą Vlikas turėtų į- 
traukti mūsų mokslininkus. 
Darbo sritimis paskirstymas tu
rėtų būti koordinuojamas Vli

ko, siekiant išvengt duplikacijos 
temose. Vlikui susitarus su Lie
tuvių Fondu, turėtų būti skiria
mos stipendijos mokslininkams 
ir disertantams, rašantiems 
Lietuvą liečiančiomis temomis. 
Neturime vengti ir svetimųjų 
talkos. Philadelphijoje veikiąs 
Foreign Policy Institute turėtų 
būti šiam darbui užangažuotas. 
Tai institucija, valstybės de
partamentui ruošianti studijas 
tarptautinių santykių srityje, 
neperseniausiai susilaukusi 
ypač aštrios sen. Fulbrighto kri
tikos už savo antikomunistinį 
nusistatymą.

Santykių su kraštu reikalu 
pačią visuomenę reikėtų įtaigo
ti daugiau minties plėtojimu, 
logiškų diskusijų skatinimu, o 
ne patiektu sprendimu “tą da
ryk!” ar “to nedaryk!’”. Netu
rime pagrindo nepasitikėti svei
ka lietuvių tautos galvosena. 

Tai patvirtina 30 okupacijos 
metų, kurių metu nesukūrė- 
me SS dalinių ir vos išimtys 
nuėjo tarnauti raudonajam o- 
kupantui.
NAUJŲ METODŲ 
IEŠKOJIMAS

Gyvenimas verčia ieškoti 
naujų metodų laisvinimo dar
be. Nauji metodai žadina visuo
menę laisvinimo darban, pa
traukia daug entuziastų. Memo
randumų, rezoliucijų, kongreso 
nario pasikvietimo ar retkar- 
tinių kelionių į Washingtona 
nebeužtenka. Ypač reikia ska
tinti asmeninę iniciatyvą ar tai 
būtų rezoliucijos pravedimas ar 
Lapkričio 13 d- žygio organiza
vimas. Ar ne klaida buvo veiks
niams sąlygoti pritarimą Lap
kričio 13-tos žygiui reikalavimu 
išsiformuoti jį suruošus? Tam 
tikslui įvairiose kolonijose su
organizuoti 67 vienetai būtų ga
lėję patapti tuo veiksnių užnu
gariu, apie kuri šiandien tenka 
kalbėti.

Laikas taip pat yra atėjęs 
nepasikliauti vien amerikiečių 
politikais ar valstybės departa
mento kasmetiniu užtikrinimu, 
jog teisinis Lietuvos suvereni
tetas nėra pažeistas. Reikia 
ieškoti draugų intelektualų, vi
suomenininkų tarpe. Jiems kar
tu su politikais mus remiant, 
nebus drįstama Lietuvos pa
vergimą įteisinti. Politiniai se
minarai, ekumeninės maldos 
dienos, “Grandinėlės” koncer
tai, asmenų pagerbimai yra tos 
priemonės draugam patelkti 
Lietuvos reikalui.

Remkime Tautos 
Fondą

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 rūpesčiu pagaminta tri
jų spalvų užklija. Jos dydis— 
du su puse colio ant trijų co
lių. .

Užklija yra rombinės for
mos, dominuoja raudona spal-

MORALINIS VADOVAVIMAS
Jėgom telkti Lietuvos reika

lui veiksniams būtina turėti 
tiek politinį, tiek moralinį auto
ritetą. Politinis autoritetas jun
gia visuomenę tikslui, morali
nis autoritetas palaiko lietuvio 
meilę lietuviui. Veiksnių parei
ga yra prižiūrėti, kad nei spau
doje, nei visuomeninėje veiklo
je nei vienas lietuvis nebūtų ap
šaukiamas tėvynės išdaviku, 
kolaborantu, ar komunaru, ne
bent turėtume aiškių, neabejo
tinų įrodymų, jog asmuo yra su
sitepęs rankas mūsų brolių ir 
sesių krauju ir nebegyvena bei 
nedirba laisvos Lietuvos idėjai- 
Tai taikome lietuviui tremti
niui, lietuviui gyvenančiam pa
vergtoje tėvynėje ar laisvame 
pasaulyje besisvečiuojančiam. 
Moralinio autoriteto vardan at
eityje iš veiksnių laukiame ofi
cialaus pasmerkimo asmenų, or
ganizacijų ar spaudos, 
drįstančių emociško patrio
tizmo vardan mesti įrodymais 
nepagrįstus kaltinimus.

Baigiu savo kritiškas pasta
bas citata iš lietuvio partizano 
laiško mums, išeiviams:

“Ar viską jau padėjote ant 
tėvynės aukuro, kad taptu
me laisvi? Ar nepaskęstate kar
tais siauram savų interesų ra
telyje ir nepamirštate paverg
tos Tėvynės?” Tai mintys, ku
rios telydi šios Vliko sesijos 
darbus, nes tai kenčiančios tau
tos balsas.

Čekoslovakijoje tarptautinė
je “Interpresfoto” parodoje 
kauniečiui foto menininkui R. 
Rakauskui už jo nuotrauką 
“Rankos” buvo paskirtas bron
zos medalis- (E) 

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 — užklija 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.

MIKALOJUS KATKUS

BALANOS GADYNĖ

(56)
Kai degtienė puode atauš- 

davo, į ją įdėdavo saują smul
kiai sumaltų garstyčių, įleisda
vo duonos plutą ir pastatyda
vo gryčioje ant suolo, mažai už
einamoje vietoje. Po dviejų pa
rų degtienė nuo plutos parūgš- 
tėja, nuo garstyčių įgauna ašt
rų skonį ir tampa saldžiu, rūgš
čiu ir stipriu garstyčninku. Val
go garstyčninką, pasidažydami 
su duona arba, dar geriau, 
su bulbėmis, pasmeigdami ant 
balanos šipuliuko. Per daug pa
kabinus garstyčninko, lygiai 
kaip ir krienas, drasko nosį ir 
varo iš akių ašaras.

Avižienes šustines kruopas 
taisant, reikėjo gerai išmirkyti 
ir supilti avižas po karšta kros
nimi, kad iškeptų ir sudžiūtų. 
Toliau mala iškeltomis girno
mis- Per girnas varo daug sy
kių, kiekvieną sykį nekoja — 
ypatingu būdu mėto po geldą 
— ir tuom atskiria išsiaižiusias 
ašakas. Malimą ir nekojimą 
tiek kartoja, pakolei gauna avi
žų branduolius, nuvalytus nuo 
ašakų, sveikus ar pertrintus pu
siau. Tai ir yra šustinės avižų 

kruopos, jos geros valgyti ir 
nevirintos. Mažiukai, pripuolę 
prie sietuvės su kruopomis, ne
šioja jas saujomis ir valgo, pa
sislėpdami nuo didžiųjų.

Dirbant kruopas, atsiranda 
liekanos smulkių miltų, vadi
namų šulmilčiais. Juos atiduo
davo mažiukams. Iš jų dirbda
vome kietą tešlą, kurią su pa
mėgimu valgydavome, o kas 
nesuvalgyta, iš to lipydavome 
arkliukus ir žmogiukus. Kruo
pos, virtos vandenyje, duoda 
blandų skystimą, o užbaltintos 
aguonų pienu, sudaro nepeik
tiną pasninko dienai valgymą.

Sustos pupos ir susti žirniai 
irgi gavėnios valgymas. Pa
merkia iš vakaro pupas ar žir
nius, ant rytojaus nusunkia, su
pila į molinį puodą, uždengia 
virkščiomis, užbruka virkščias 
šakaliukais, kad šios prisispaus
tų, ir tada, apvertę dugnu į 
viršų, pastumia po ką tik iškū
renta krosnimi. Kad pastatytų 
stačią puodą, drėgmė per vir
šų išgaruotų ir pupos kietai su
džiūtų, o dabar palieka išpam
pę ir miltingos. Pupas valgo vi

sada sausas ir vienas, be nie
ko, o žirnius — ar vienus, ar 
duonos vietoje su kopūstais.

Spragintos kanapės. Sumala 
girnomis kanapgrūdžius ir 
tuos miltus, drauge su žievė
mis užpylę ant skardos, pakiša 
po karšta krosnimi. Nuo šilu
mos kanapgrūdžiai paleidžia a- 
liejų, gryčioje prikvimpa, ir 
jau gana; galima išėmus dėti 
ant stalo. Valgo su duona arba 
su bulbėmis, sūdydami kaip į 
druską.

Be tų valgių, reikia paminė
ti: atvirintus ir supjaustytus 
į ripkeles burokus; kleckynę 
(žemaičiuose — putra kankoly- 
nė), užbaltytą aguonų pienu; 
bulbienė — tai nuskustos ir 
apvirintos bulbės su skystimu 
(jų nieku nebaltindavo); bulbės 
neskustos, apvirintos, nusunk
tos ir valgomos su garstyčnin
ku arba su rūgštimi, jei šioje 
įpiaustyta svogūnų arba įtrinta 
kepta silkė. Rūgšties turi kiek
viena aukštaičių šeimininkė. Že
maičiuose gi jos visai nežino.

Dirba rūgštį šitaip: į išvirin
tą vandenį įpila rugienių duo
ninių miltų ir kaipo užraugą į- 
deda duonos plutą. Į statinėlę 
nuo 12 gorčių deda vieną gor
čių miltų- Už dviejų parų jau 
rūgštis vartojama. Statinėlė su 
rūgštimi visada stovi kamaro
je (viralinėje), kur laikomos 
bulbės, burokai, staunyčia ko
pūstų, duona, miltai ir šiokie to
kie baldai. Kamara per šalčius 

kūrenama.
Jei dar pridėsime džiovintu ir 

sūdytus kremblius, džiovintas 
grūšias ir sušaldytus miškinius 
obuolius, tai ir bus visa gavė
nios valgomų dalykų atsarga. 
Cukrus ir silkė, pritinką sausai 
dienai, mažai buvo vartojami, 
nes gaunami už pinigus; nami
niai gi gaminiai gaunami taip 
kaip ir veltui.

Įsitraukę ir apsipratę su pas
ninko valgiais, žmonės visai už
miršdavo pienišką ir mėsišką. 
Net šlykštu pasidaro, apie juos 
atminus. Net mažiukai, išmokę 
jau kalbos, atėję į sąmonę, žiū
rėdami į didesnius, nesutinka 
valgyti kito ko, kaip tik tą, ką 
valgo didieji; jie pasninkauja 
per kiaurą gavėnią, manydami, 
kad už nepasninkavimą juos 
per Velykas uždarys su žąsinu. 
Mat, gavėnioje žąsys tupi ląsto
se, o žąsinas vienas vaikščioja 
po kiemą ir yra labai piktas, 
neduoda mažiukams nė po 
akių pasisukti. Ne vien dėl žą
sino mažiukai pasninkauja — 
jie žiūri į didesnius, ima iš jų 
pavyzdį ir nori jiems prilygti. 
Kam gi būtų laukti Velykų ir 
raudonų kiaušinių, jei gavė
nios neužlaikytų? Iš mažystės 
girdi posakį: “Ko pavalgai, to, 
by pavalgai. Kokia diena, toks 
ir valgis.” Vienok bepasninkau- 
jant visiems išsitempia pilvai, 
veidai pablykšta, o vienok by 
koks pusberniukas pasako: “Ne
pamatėme, kaip gavėnia pra

ūžė. Teta (į šeimininkę), pas
ninkaukime dar antrą gavė
nią.” ,

52. PAVASARIO PRADŽIOS 
DARBAI

Tankiai pradžioje gavėnios 
stoja geras žiemos kelias, nes 
saulė pakyla aukščiau, oras da
rosi pastovesnis, storas žiemos 
sniegas nuo atadrėkių sužie
dėją, ypač kelias į miškus sto
ja ko geriausias. Tada su pa
ilgėjusia diena atsiranda pato
gumas traukti namo medžius. 
Per dieną sukariama du trys sy
kiai: malkos, rąstai, kaladės ir 
kita reikalinga miško medžia
ga eina į ūkę; kiemai ir kluo
nai būdavo nuversti medžiais.

Apie didžiuosius kelius, apie 
vieškelius reikia pasakyti kita: 
jie gale žiemos palieka duobė
ti, labai nepatogūs važiavimui, 
pertai kiekvienas taikosi va
žiuoti šalikelių ir daro naują 
vėžę. Iš to kilo posakis: “Šven
tas Kazimieras —kreiva vežė”.

Ne staiga stoja kelias pra
džioje žiemos, bet staiga nu- 
dūžta gale žiemos. Kokį šeš
tadienį visi važinėjome kaip sta
lu, sekmadienį palyja šiltas lie
tus arba be lietaus pučia šil
tas vėjas — jau laukuose ir ant 
kalvų pasimato proplikiai, slė
nys pašiūra vandeniu, grioviai 
prakiūra. Iš ryto į bažnyčią nu
važiavome gerai, nieko blogo 
nesitikėdami, o parvažiuoti — 
tikra bėda: arklys viena koja 
dumba, kita ne; po sniegu apa

čioje vanduo, o kitur ant ke
lio ir virš sniego vanduo, tiltai 
apsemti, nežymu, nė kurioje 
vietoje tiltas, išlipi pataisyti 
arklio — pats įklimpsti aukš
čiau kelių. Parvažiavęs žmo
gus džiaugiasi, lyg nuo ko iš
trūkęs. Taip su vieškeliais.

Su mažiukais keliais dar pik
čiau. Tiktai riceliais nusitaikęs, 
gali lyg vogtinai pagauti iš miš
ko likučius patiektų medžių. 
Aukštai supustytas, išduobėtas, 
nuo mėšlo pajuodijęs vieškelis 
drykso juoduose laukuose, ir il
gą laiką dryksos, nes sniego ja
me daug, bet važiuoti negali
ma — arklio kojos tolydžio 
dumba.

Gamta surėdė skirtingą 
vaizdą. Žmonės uždaryti na
muose: moterys gryčiose rūpi
nasi audimais, vyrai ant skied
rynų kapoja malkas ir šneka
si, kas girdėjęs pempę, kas ma
tęs gerves parlekiančias, kas 
žąsis, antis; šnekasi, kada išeis 
arti. Pusberniukas riečia eglės 
luobą — tai bus varnėnui liz
das, dirba latakėlį sulai leisti 
Arklidės ir karvidės atdaros, 
gyvuliai išėjo iš uždaro ir šildo
si, atsisukę šonu į saulę. Glos
tant arkliui įšilusį šoną, girdėti 
spragėjimai — tai sprogsta 
elektra, pasidaranti nuo tryni
mo gauruoto kailio, ant delno 
lieka tik prilipusių plaukų. Šis 
reiškinys pastebimas, tik žie
mai baigiantis, saulės įkaitoje, 
tarp trobų.

Per žiemą benešiojant paša
rus iš daržinių į tvartus, ant 
kluono prisikrato daug šiaudų. 
Kol sniegas, jų nematyti, bet 
sniegą nuvarius, visi šiaudai iš
eina aikštėn, kluonas pasiro
do apklotas šiaudais. Pasvirę 
arba visai pagriuvę tvoros ir 
kaladninkai, visur pridėliota 
rąstų; viršūnės, malkos, šakos 
ir žabai sudaro netvarkos vaiz
dą ir reikalauja tvarkančios 
žmogaus rankos. Reikia nu
grėbti šiaudai, kad galėtų žolė 
želti, sudoroti miško medžiaga, 
sukapoti, kas kūrenama, ir su
krauti į vietą; nuskusti ar nu
lupti rąstai ir kartys. Yra dar 
privežta beržų, uosių ir ąžuolų. 
Tie turi būti nuskusti, suskal
dyti ir pastatyti saulės įkaitoje. 
Išdžiūvę jie sudarys medžiagą 
ūkiškiems padarams: žuo- 
briams, akėčioms, ratams ir kt. 
Galų gale reikia pakelti ir nau
jai užtverti tvoros, atitaisyti 
arba naujai uždengti stogas, 
dirbti nauji žuobriai ir akėčios, 
tašyti išaros ištekliui, tam tiks
lui tašyti ąžuoliniai akėčkuo
liai, dirbti grėbliai, šakės. Vis 
tai darbas, užimąs laiką nuo 
pavarymo kelio iki žemei pra- 
džiūstant. Tas laikas, kokios 
penkios ar šešios savaitės — tai 
poilsis ir atsigavimas arkliams 
prieš sunkius ir ilgus pavasario 
darbus, besitęsiančius apie tris 
mėnesius, ligi šienpiūtei, ligi 
mėšlui užariant

(Bus daugiau)
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BRAŽINSKAI IR KUDIRKA ITALŲ SPAUDOJE
Italijos spauda ypatingai pla

čiai skelbė žinias apie Bražins
kus ir apie Simą Kudirką Kiek
vienu atveju žymėta — lietu
viai, lietuvis jūrininkas. Pana
šiai ir šyeįcarijoje ir kt. kraš
tuose. Pyz. Lugano mieste, Švei
carijoje, italų kalba laikraštis 
“Giomale del Popolo” žiniai iš 
Ankaros buvo pateikęs keturių 
skilčių antraštę: “Podgornaę ir 
Kosyginas asmeniškai įsikišo, 
prašydami išduot du lietuvius, 
nukreipusius sovietų lėktuvą”. 
Apie Bražinskus, ypatingai spa
lio — lapkričio merk- pradžio
je, italų spauda paskelbė šim
tus žinių bei komentarų.

Simo Kudirkos išdavimas ra
do platų atgarsį ne tik Italijos 
dienraščiuose, bet ir įvairiuose 
biuleteniuose I bei žurnaluose. 
Ne vienu atveju spauda pasi
naudojo Romoje leidžiamo Vil
ko Eltos biuletenio, italų kal
ba, “Elta-Press” žiniomis. Čia 
tik keli būdingesni pavyzdžiai.

Romos dienraštis “II Tem
po” lapkričio 30 įdėjo Bosto
no korespondento pranešimą 
apie patį įvykį ir apie lietuvių 
rengtas demonstracijas New 
Yorke, Clevelande, Philadel- 
phijoje ir kitur, šalia praneši- 

JAV Lietuvių Bendruomenės vadovų pasitarimas Chicagoje. Iš k. į d. tary
bos vicepirm. dr. Edmundas Lenkauskas,’ Centro valdybos pirm. Vytautas 
Volertas, Tarybos pirm. Vytautas Kamantas, Tarybos vicepirm. dr. Antanas 
Razma, c.v. vicepirm. Algis Gečys ir Tarybos sekretorius Vaclovas Kleiza.

Nuotr. A. Gulbinsko

LK Mokslo akademijos suvažiavimas
Bostone

Toronte vykusiame L. K. 
Mokslo Akademijos suvažiavi
me buvo iškeltas ir svarstytas 
klausimas, kur ir kada bus šau
kiamas IX Akademijos suva
žiavimas. Buvo pareikšta 
pageidavimų ir padaryta pasiū-
lymų kitą Akademijos suvažia
vimą suruošti Bostone, Mass- 
Po Toronto suvažiavimo Aka
demijos pirmininkas prof. dr. 
A. Liuima buvo nuvykęs į Bos
toną ištirti galimybių ir su Bos
tono Akademijos židinio va
dovybe aptarti principinių ir 
konkrečių IX-ojo Akademijos 
suvažiavimo vietos ir laiko 
klausimų. Bostono židinys 
mielai sutiko, kad Akademijos 
suvažiavimas būtų šaukiamas 
1973 rugsėjo mėn. pirmomis 

JAV Lietuvių Bendruomenės Garbės teismas. Iš k. j d. Bronius Kviklys, kun. Jonas Borevičius, S.J., pirm.
Jonas Našliūnas, Zigmas Dailidka; nuotraukoje trūksta Arvydo Barzduko. Nuotr. Liet. Foto Archyvo •

mo įdėta didelė, per tris skil
tis nuotrauka — Clevelando 
studentai, deginą karstą su už
rašų “Žmogaus teisės”.

Kitas žymus dienraštis, Mi
lano “Corriere della Sera” 
gruodžio 2 paskelbė New Yor- 
ko spec, korespondento straips
nį apie pradėtus apklausinėji
mus “lietuvio jūrininko išdavi
mo klausimu”.

Bolognos miesto dienraštis 
“II Ręsto del Carlino” gruodžio 
8 skelbė Washington© kores
pondento platų pranešimą ir 
pateikė dvi antraštes: apie 
“skandalą, atsisakius suteikti 
politinę globą lietuviui” ir apie 
tris tarnyboje suspenduotus pa
reigūnus”- Straipsnyje, įdėtame 
pirmame puslapyje, per šešias 
skiltis, nurodyta į kai kuriuos, 
pvz. William Macomber, paro
dymus JAV Kongrese.

Apie apklausinėjimus “lietu
vio jūrininko išdavimo” klausi
mu rašė ir visos eilės Italijos 
provincijos miestų, miestelių 
spauda, pvz. “Espresso Sera” 
Catania mieste ir kt.

Minėtas “II Tempo” (gruo
džio 7) paminėjo atstovo Pu- 
cinskio, III., pareiškimus.

dienomis Bostone, ir apsiėmė 
rūpintis jo paruošimu. Akade
mijos centro valdyba savo po
sėdyje 1970 gruodžio 19 pri
ėmė ir patvirtino šį planą, už- 
girdama Bostono židinio inicia
tyvą, dėmesį ir veiklumą būsi-
mojo suvažiavimo reikalu.

Taigi jau yra tikra, kad IX 
L. K. Mokslo Akademijos suva
žiavimas įvyks Bostone 1973 
metais rugsėjo mėn. pirmomis 
dienomis- Tai skelbiama iš 
anksto, nes norima atkreipti 
visuomenės dėmesį, jog kiti pa
rengimai* būtų taip planuojami 
ir derinami, kad būtų išvengta 
tos pačios datos ir vietos suta
pimo. Busimajam Akademijos 
suvažiavimui jau ruošiamasi.

Romos “fl Secolo d’Italia” 
gruodžio mėn. dėjo pranešimus 
apie trijų suspendavimą Kudir
kos byloje.

Romoje leidžiamas amerikie
čių dienraštis “Daily Ameri
can” .gruodžio 5 įdėjo žinią: 
“Laikykite pabėgėlius, įsakė 
Nixonas” — čia plačiau pami
nėti Valst. departamento pa
reiškimai dėl apgailėtino, gė
dingo įvykio.

Apie S. Kudirkos išdavimą 
plačiai rašė ir įvairūs biulete
niai bei žurnalai. A.NS.A., 
valst. žinių agentūros biulete
nis Romoje, plačią informaciją 
apie įvykį “Vigilant” laive jau 
skelbė lapkričio 29.

Šioji valstybinė žinių agen
tūra paminėjo ir įvairiuose JV 
miestuose lietuvių rengtas Ku
dirkos reikalu demonstracijas. 
Italijos žurnalai dėjo daug nuo
traukų ryšium su Kudirkos iš
davimu ir plačius straipsnius. 
Romoje leidžiamas “Lo Spec- 
chio” žurnalas gruodžio 13 lai
doje straipsnį “Amerika pasi
piktinusi lietuvio išdavimu” 
iliustravo keturiomis didelėmis 
nuotraukomis. Parodyti abu lai
vai, kap. Eustis ir New Yorko 
lietuviai, lapkričio 28 su kars
tu bei atitinkamais užrašais de
monstravę Times aikštėje. 
Straipsny plačiai atpasakota į- 
vykio eiga. Tas pats žurnalas ki
tame straipsny, apie ispanų — 
baskų bylą Burgos mieste, taip 
pat priminė “lietuvio jūrininko 
išdavimą”, ir stebėjosi, kad į- 
staigos pasaulio akivaizdoje taip 
mažai kreipia dėmesį į Žmo
gaus teises. (Elta'

NAUJAS MOKSLO VEIKALAS
Jau išėjo iš spaudos L. K. 

Mokslo Akademijos Metraščio 
V tomas. Gruodžio 14 buvo 
gauti iš spaustuvės pirmieji jo 
egzemplioriai. Tuojau po Kalė
dų Veikalas pradėtas siuntinėti 
L- K. Mokslo Akademijos na
riam, prenumeratoriam, univer
sitetų ir kitokių institucijų bib
liotekom, laikraščiu bei žurna
lų redakcijom.

Metraščio V tomas yra stam
bus ir reprezentatyvus veika
las. Jis yra didžiausias iki šio
lei Akademijos išleistų veikalų 
tarpe. Turi virš 700 puslapių 
—624 puslapiai teksto, 44 la
pai iliustracijų, 7 žemėlapiai ir 
daug statistinių tabelių.

Turinyje yra šios mokslinės 
studijos: prof. dr. Jono Gri-
niaus, Lietuvos kryžiai ir kop
lytėlės; prof. dr. Jono Navic
ko, Rusų filosofijos pradinin
kai; dr- inž. Jurgio Gimbuto, 
Lietuvos bažnyčių chronologi
ja ir statistika; dr. Viktoro Gi
džiūno, Vienuolijos Lietuvoje 
XII-XX amžiuje; prof. dr. P. 
Rabikausko, Medžiaga senojo 
Vilniaus universiteto istorijai: 
IV. Pirmieji jėzuitai Vilniuje ir 
pirmieji lietuviai jėzuitai; dr. 
Juozo Jakšto, Maž- Lietuvos 
apgyvendinimas iki XVII am-

ATSAKYMAI TEISINIAIS 
KLAUSIMAIS

Adv. Dr. M. ŠVEIKAUSK1ENĖ sutiko 
šiame laikraštyje duoti paaiškinimų ir 
patarimų teisiniais klausimais Darbi
ninko skaitytojam. Klausiant reikia 
pažymėti, ar skaito Darbininką. Klau
simai siųstini jos adresu: Dr. M. L 
Šveikauskas — Attorney-at-Law, Co
operative Bank Plaza, 1864 Centre 
Street, West Roxbury, Mass. 02132.

PATARTINA NESKUBĖTI 
Klausimas

Esu našlys- Žmona mirė 
prieš 6 metus. Turiu du sūnus. 
Jau kurį laiką draugauju su 
našle, kuri turi du vaikus: sū
nų ir dukterį. Ji visą laiką kal
bina mane ją vesti, bet man 
vis atrodo, kad ji nori mano pi
nigų ir turto labiau, negu ma
nęs. Žinoma, tų pinigų aš ka
žin kiek neturiu, bet turiu du 
namus ir kiek santaupų banke.

Mano vaikai vis bijo, kad aš 
jos nevesčiau. Jie mano, kad 
vedęs atiduočiau jai visą savo 
turtą. Aš taip daryti neketinu.

Abu gauname pensijas; galė
tume iš to gyventi. Dabar ji 
moka už savo butą, nes gyvena 
atskirai nuo savo vaikų, o aš gy
venu trijų šeimų namuose ir tu
riu net šešis kambarius, kurių 
vienam yra perdaug.

Noriu Tamstos patarimo.
Ar ji galėtų reikšti pretenzi

jų į mano namus, jei aš jų ne
užrašyčiau geruoju?

Jei taip, ar galėčiau, jai ne
žinant, pervesti namus savo 
vaikam, kiekvienam po vienus 

žiaus pabaigos; dr. Antano 
Skėrio, Lietuvos miškai ir jų 
ūkis. Kiekviena studija turi 
santrauką kita kalba.

Šį Metraščio tomą, kaip ir ki
tus, redagavo prof. dr. A. Liui- 
ma. Tomo mecenatas yra kun. 
Vincentas Puidokas.

Užsisakant rašyti šiuo adre
su: L- K. Mokslo Akademija, 
Piazza della Pilotta 4, 00187 
Roma, Italy.

Tomo kaina — 16 dol. (Aka
demijos nariam ir prenumera
toriam — 8 dol.).

Taip pat yra išleista atskirai 
prof. dr. Jono Griniaus studi
ja “Lietuvos kryžiai ir koplytė
lės” (virš 260 psl.). Jos kaina: 
neįrištos — 4 dol., įrištos kie
tais viršeliais — 6 dol. Užsi
sakyti galima rašant aukščiau 
nurodytu adresu.

Nidos Knygos Klubo ir Eu
ropos Lietuvio kalendorius — 
1971, sieninis, kasdien nuplė
šiamas. Lentelėje atspausta Vy
tis. Kaina — 3.50 dol. 

Vasario 16 gimnazijoje, Vokietijoje, buvo surengta Kalėdų
eglutė. Deklamuoja pirmosios klasės mokinė Danguolė 
Jurgauskaitė.

namus, ir ar ji negalėtų dėl to 
vėliau prie manęs prisikabin
ti?

Jei užrašyčiau namus, jai ne
žinant, savo vaikam, ar jie galė
tų senatvėje mane išmesti iš 
savo paties namų ir atiduoti į 
“old age” namus (senelių prie
glaudą)?

Nežinau, ką man daryti- Vie
ni pataria taip, kiti kitaip, o 
boba ramybės neduoda, —ves
kis, ir gana.

Našlys

Atsakymas
Tamstai mirus, trečdalis 

Tamstos turimo turto tektų naš-5 
lei (dabartinei Tamstos drau
gei), o du trečdaliai Tamstos 
vaikam, tuo atveju, jei Tams
ta mirtum pirmas. Jei ji mirtų 
pirma, jos vaikai iš Tamstos 
nieko nepaveldėtų. Jūsų vai
kai paveldėtų visą Tamstos turi
mą turtą lygiomis dalimis.

Niekas negali uždrausti 
Tamstai namus perleisti vai
kam prieš vedybas arba ir po 
vedybų, jei tie namai yra Tams
tos vieno vardu. Kitas klausi
mas, ar toks turto pervedimas 
vaikam, Tamstai dar esant gy
vam, yra patartinas. Tamsta sa
vo vaikus geriau pažįsti ir žinai, 
ar jais galima pasitikėti. Jei tu
ri šiuo klausimu abejonių, pa
tariu to nedaryti.

Tamsta gali taip “pervesti” 
savo namus savo vaikam, kad 
turėtum teisę jais naudotis 
iki gyvos galvos (with a live 
estate), ir tik: po Tamstos mir
ties tie namai tektų vaikam (re
mainder). Toks būdas, mano 
nuomone, būtų Tamstos atveju 
geriausias.

Pasitark Tamsta su vietiniu 
advokatu. Neskubėk- Iki šiol 
nevedei, tai gali dar palaukti. 
Greičiausiai savo draugės ne
nustosi, jeigu ji yra nuoširdus 
žmogus ir Tamstą vertina kaip 
žmogų, o ne kaip dviejų namų 
savininką.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Šv. Kazimiero lietuviu Ro
mos kataliku parapija, pirmo
jo dešimtmečio istorija, 1959- 
1969, Delhi, Ontario. Gausiai 
iliustruota, išleido pati parapi
ja, redagavo redakcinė komisi
ja, viršelis — dail. T. Valiaus, 
114 psl., kaina nepažymėta.

LIETUVIŠKOS
Kipras Petrauskas dainuoja: 

Saulelė raudona, Prapuoliau, 
motule, Du broliukai kunigai, 
Ant marių krantelio, Oi kas so
dai do sodeliai, Tris dienas, tris 
naktis, Dul dul dūdelė, Metų 
dvidešimt turįs. Operų arijos: 
The Jewess, Eugene Onegin, 
The Queen of Spades (Tchai
kovsky), La Traviata ir Rigo- 
letto (Verdi), Tosca (Puccini). 
Mono, galima groti ir stereo, 
kaina 7 dol.. Persiuntimui pri
dedama 50 c.

Aldona Stempužis, su Stutt
gart© simfonijos orkestru, vad. 
D. Lapinskui, dainuoja: (Car- 
men-Bizet) Habanera, Seguidil- 
la ir Carrėau Pique; (II Trovato- 
rė, Don Carlo — Verdi) Stride 
la vampa ir O don fatale; (Sam
son et Dalila — Saint Saens) 
Amour viens aider ir Mon 
coeur s’ouvre a ta voix) (Orfeo 
—Glueck) Che faro senza Euri- 
dice ir (11 barbiere di Siviglia— 
Rossini) Una voce poco fa. Ste
reo galima vartoti ir mono, kai
na 6 doL

Pilėnai, Vytauto Klovos ketu
rių veiksmų lietuviška operą. 
Albumas iš 3 ilgo grojimo 
plokštelių. Dainuoja Vilniaus 
operos solistai ir choras. Kašta
vo 12 dol., dabar su persiun
timu — 8 dol. Graži dovana vi
sokiom progom. Teliko tik ke
liolika albumų. Gaunama Dar
bininko administracijoje.

NAUJOS PLOKŠTELES
Muzikos rinkinys 27, Įdainuo

ta: Griuvėsių gėlelė, Gieda gai
deliai, Dru lia, dru lia, Vai ne
kukuok, Pas močiutę augau, 
Našlaitės kapas, Gražus miško 
būdas, Kai mes augom du bro
liukai ir Sėdžiu po langeliu. 
Dainuoja Pupų dėdė ir dėdie
nė, V. Volteraitė ir S. Grauži
nis. Kaina 5 dol.

Muzikos rinkinys28, įdainuo
ta: Karo muziejaus vėliavos nu
leidimas I ir II dalis, Ko vė
jai pučia, Kur lygūs laukai, 
Marš, marš kareivėliai, Senas 
kanklininkas, Saulėta diena, Iš
gėriau septynias, Šią naktelę 
per naktelę, Sutems tamsi nak
tužėlė, Geležinio vilko maršas, 
Vaidilos malda ir Mano svajo
nė. Dainuoja A. Šabaniauskas, 
S. Graužinis, J. Petrauskas, V. 
Dineika ir karo mokyklos cho
ras. Kaina 5 dol-

A. šabaniausko šokiu muzi
kos rinkinys 26. Septintame ro
juje, Mūsų susitikimas, Sutemų 
daina, Luna — mėnulis, Mary
tė mėlynakė, Tik tau- Rio Ri
ta, Jaunystės meilė, Ta naktis, 
Nakties serenada, Aldona, Al
dona, Kodėl neatėjai ir Ei, tu, 
mergyte. Kaina 5 dol.

A. Dvariono šokių muzikos 
rinkinys 25. Sapnas, Gyveni
mas, Ispanų valsas, Tik man tu 
priklausai, Liūdna man be ta
vęs, Daina padės gyventi, Buč
kis, Širdie, Skraido garsai, 
Skrenda naktys, Paskutinis sek
madienis ir Turiu dvi mergi
nas. Kaina 5 dol.

Mano Lietuvos prisiminimai. 
Sol- Lionės Juodytės įdainuota 
pritariant gitarai: Lietuva bran
gi, Karvelėli mėlynasis. Ne pu
šis vaitoja, Eikš čionai mergai
te, Sykį bernelį pamačiau. Naš
laitė, Praslinko auksinės die
nelės, Jį lydėsiu. Svajonė, Ap- 
vilkit juodais rūbais, žvaigždė 
jaunystei mano, Gražių daine
lių, Meilė kankina ir Tėviškė 
šaukia. Kaina 5 dol.

Dainuojam su Lione, {dainuo
ta Juodytės solo ir duetai: Kur 
bakūžė samanota, Supinsiu dai
nužę, Dukružėlė, Gegutė raibo
ji, Mamytė, Spragilų daina, Aš 
bijau pasakyt, Šventė, Aguo
nėlės, Oi greičiau greičiau, Gy
venki, juokis ir mylėk, Vai pū
tė, pūtė, Apynėlis, Pradal
giuose, Pamylėjau vakar, Plau
kia sau laivelis. Mono, galima 
groti ir stereo, kaina 5 dol. Dau
giau užsisakant, duodama nuo
laida. Gaunama Darbininko ad
ministracijoj.

PLOKŠTELES
Antras literatūros vakaras, 

dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskiene, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. Sešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nes, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, I 
Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris 
gyveno, Brolis ir sesuo, Trečio
ji žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. 
Mono, kaina 5 dol.

Čiurlionis, L.T.M. Ansamblio 
“Čiurlionis” įdainuota: Sanctus, 
Miegelio noriu, Eičiau klausti, 
Piemenaitės raliavimas, Noriu 
miego, Nuvažiav’ tėvelis, Vėjo 
dukra, Jau žirgelis pabalnotas, 
Pavasaris, Širdgėlos daina, Žie
ma, Aušružėlė, Mergužėle ma
no, Plovėjas, Dainų dainelės, 
Kur lygios, lygios lankos, Dzie- 
dūkas, Aviža prašė, Iškasiu 
šulnelį, Burtai, Oi kad išauštų, 
Gersim, broliai, uliavosim, Oi 
dariau, dariau lyseles, Papartė- 
lis, Naktis prie Nemuno, Laivi
nė, Kūlikų daina ir Pasėjau li
nelį. Albumas iš dviejų mono 
plokštelių, galima groti ir ste
reo. Kaina 10 dol.

A. Šabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro
tas, Pasakykite mergelei —tan
go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajone — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

D. Dolskio įdainuota Čigonės 
akys, Leisk man, Kariškas vaiz
delis, Onyte, einam pašokti, Lie
tuvaitė, Sudiev, sudiev ir Aš 
myliu, fokstrotai, Gegužinė pol
kutė, Su armonika į Braziliją 
— lengva muzika ir Palangos 
jūroj nuskendo mano meilė. 
Mono, kaina 5 gjL

Pupy dėdės ir dėdienės šo- 
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir* 
Obelių polkos. Sužadėtinių, 
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 doL

Grojame Jums, L.S.T. Korp. 
Neo-Lithuania, grojant orkest
rui, įdainuotaz; Spaudos ba
liaus valsas, Tau tiktai tau (tan-. 
go), Oi, sudieu, sudieu (valsas), 
Vieversys (tango), Bybabalula 
(liet, tvistas). Orkestrui vado
vauja A. Modestas, dainuoja A. 
Gasparaitis, žodžiai B. Augusti- 
navičiūtės ir kitų. Kaina 7 dol.

Montrealio Aušros Vartų 
Choras dainuoja: Kur giria ža
liuoja, Kurteliai sulojo, Pava
sario rytas, Berneli mūsų, Meno 
daina, Garsus mano Vilnius, Lė
kit mintys, Girioj, Čigonai, Ud- 
rio daina, Tremtinių ir išvežtų
jų giesmė. Stereo galima groti 
mono, 5 dol.

Tra-Lia-Liaz Lituanicos Tun
to skautų įdainuota 18 lietu
viškų skautiškų dainų: O Tėvy
ne gintarine, Kregždutė, Straz
delis, Nusileido saulužėlė, Šiene
lis ralio, Pakelsim vėliavas, Pa
sėjau linelius ant pylimo, Ra- 
movėnų maršas, Smarkiausi iš 
visų, Smailužis, Vėjas, Sutrenks 
propeleriai, Gęsta laužai, šėriau 
šėriau, Vėjavaikis. Paruošė F. 
Strolia. Stereo su persiuntimu
5 dol.

Gaudžia Trimitai. Įgrojo 
Stuttgarto simfonija, Br. Jonu
šui diriguojant: Gaudžia trimi
tai, Įžengimas į Vilnių, Ramo- 
vėnai žengia, Tai ne miškas 
šlama, Šėriau žirgelį, Parado 
maršas, Kur bakūžė samanota, 
Nedėlios rytelį, Plaukia sau lai
velis, Šaulės pirmyn, Ei pasau
li ir Leiskit į Tėvyne. Kaina
6 dol.

Šios bei kitos knygos ir plokš
telės gaunamos: Darbininkas, 
910 Willoughby Ave., Brook
lyn. N. Y. 11221.

Persiuntimui pridedama 50 
centų.
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Liet. Bendruomenės Tarybos nutarimai
JUNGTINIŲ AMERIKOS 

VALSTYBIŲ LIETUVIŲ BEN
DRUOMENES ŠEŠTOSIOS T-

BOS ANTROSIOS SESIJOS 
1971 SAUSIO 16-17 PHILA- 
DELPHIJOJE NUTARIMAI

—•—
1. Jungtinių Amerikos Valsty

bių Lietuvių Bendruomenės ta
ryba nutarė:

a) Įgalioti Jungtinių Ameri
kos Valstybių Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybą kreip
tis į Amerikos Lietuvių Tary
bą, siūlant pradėti pasitarimus 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių Lietuvių Bendruomenei 
(JAV LB) ir Amerikos Lietu
vių Tarybai (ALT) susijungti į 
vieną organizaciją. Ta organi
zacija pilnai atstovautų visai 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
lietuvių visuomenei ir vykdy-

tų visus jos politinius bei kul
tūrinius uždavinius. *

b) Tam klausimui būsimoje 
JAV LB tarybos sesijoje skirti 
pakankamai laiko.

2. Jungtinių Amerikos Vals
tybių Lietuvių Bendruomenės 
taryba JAV Lietuvių Bendruo
menės renkamų pinigų klausi
mu nutarė:

a) JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba Vasario 16 šventės 
proga skatina aukoti kiekvieną 
lietuvį, ne tik tą, kuris atsilan
ko į Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo šventės minė
jimą, bet ir tą, kuris dėl įvai
rių priežasčių negali atsilanky
ti.

b) Vasario 16 auka yra skiria
ma ne vietinių, bet centrinių 
institucijų Lietuvos laisvinimo 
reikalam.

Pittsburgho miesto 
su partijom

Pittsburghe, Pa., prasidėjo vi
sa eilė streikų. Streikavo" mo
kyklų mokytojai nuo sausio 4 
iki 10. Tada buvo visos mokyk
los uždarytos.

Nuo sausio 1 iki pat šiol 
streikuoja laikraščiai — du 
dienraščiai nebeišeina. Prana
šaujamas ilgas streikas, nes 
ir vieni ir kiti nenori nusileis
ti.

Nuo metų pradžios plečiasi 
wildcat — laukinės katės — 
streikas miesto darbininkų tar
pe. Pirmiausia sustreikavo 
šiukšlių rinkėjai — garbage 
collectors. Prie jų prisideda 
vis nauji skyriai. Kelis rytme
čius miesto rotušėje neveikė 
keltuvai, šiluma, telefonai ir 
k- Tuos dalykus sutvarko atvy
kęs miesto majoras su pagel- 
bininkais.

Dabartinis Pittsburgho majo
ras yra Peter Flaherthy, pra
eitus rinkimus laimėjęs be par
tijos. Nors jis save demokratu 
laiko, bet demokratų partija jo 
rinkimuose nerėmė. Išrinktas 
jis paskelbė, kad tarnaus tik 
Pittsburgho piliečiams, kurių 
dėka jis buvo išrinktas.

Miesto administracijai vado
vauja demokratai, buvęs majo
ras J. Barr, unijų viršininkas T. 
Fagen, kuris taip pat yra mies
to tarybos narys. Jie turi ne
maža sekėjų, kurie yra nusista
tė prieš dabartinį majorą Pe
ter Flaherthy.

Miesto majoras per radiją ir 
televiziją paskelbė, kad strei
kas yra nelegalus, ir jis tik ta
da kalbėsis, kai darbininkai 
grįš į darbą.

Sausio 11 teisėjas L. Lewis 
pareikalavo, kad miestas neati
dėliodamas išvežtų šiukšles 
nuo 10 miesto ligoninių, mo
kyklų ir kitų viešų įstaigų, nes 
tos šiukšlės sudaro pavojų svei
katai.

Dabar manė, kad majoras tu
rės pasiduoti unijom, bet jis 
padarė kitaip- Sausio 12 jis su 
savo bendradarbiais — saugu
mo viršininku S. Joys, policijos 
viršininku J. Biengler ir kitais 
užsivilko šiukšlių darbininkų u- 
niformas ir, išsinuomoję 4

majoras kariauja 
ir unijom

sunkvežimius, ankstų rytą pra
dėjo vežti šiukšles (miesto į- 
rankiai ir sunkvežimiai buvo 
piketuojami). Tuoj pajuto tele
vizijos reporteriai ir radijas. 
Už poros valandų jau visi tele
vizijos kanalai rodė, kaip ma
joras pats valo miestą.

Streikuotojai tada nuvyko į 
tą vietą, kur išpilamos šiukš
lės ir ten manė juos sulaikyti, 
bet šiukšlių sunkvežimiai išvy
ko į Washingtono apskritį, kur 
visų laukė žemės sklypo savi
ninkas. Ten jie ir išmetė šiukš
les. Tuos šiukšlininkus lydėjo 
reporteriai ir policija. Tai bus 
bene pirmas atsitikimas, kad 
Amerikos didmiesčio majoras 
pats išėjo į valymo darbus, pil
dydamas teismo įsakymą.

Grįždami į miestą, šie “dar
bininkai” .ir visa palyda su re
porteriais sustojo pakelyje pa
valgyti. Visi manė, kad kiek
vienas mokės’ už save, bet ir 
čia majoras visus nustebino, su
mokėdamas už visus.

Darbininko skaitytoja

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

Worcester, Mass.
Mirė Kazys Kirminas

Gruodžio 6 Daktarų ligoninė
je po ilgos ir sunkios ligos, su
laukęs 87 m. amžiaus, mirė Ka
zys Kirminas.

Velionis gimė Lietuvoje. Jau
nas atvyko į šį kraštą.. Dirbo 
Heald Machine Co., kol išėjo į 
pensiją.

A. a. K. Kirminas buvo su
sipratęs lietuvis ir rūpestingas 
katalikas- Daugelį metų pri
klausė prie Labdaringos Drau
gijos. -

Jo liūdi žmona Antanina, sū
nus Algirdas, duktė Bernice, se
suo Izabelė Mincevičienė, ketu
rios seserys Lietuvoje ir daug 
kitų giminių.

Laidotuvės įvyko gruodžio 
16 iš Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčios, kurioje už jo vėlę 
buvo aukojamos mišios. Po 
mišių gražus būrelis lietuvių, 
kartu su Labdaringos Draugijos 
nariais, jį palydėjo į amžino 
poilsio vietą Notre Dame kapi
nėse.

Ateitininku Kūčios
Moksleivių ateitininkų St. 

Šalkauskio kuopa Šv. Kazimie
ro parapijos svetainėje buvo 
suruošus! Kūčias.

Parapijos klebonui kun. J. 
Jutkevičiui sukalbėjus maldą, 
buvo pradėtos laužyti ir dalintis 
plotkelės

Dėl blogo oro negalėjo atva
žiuoti Putnamo ir Marianapolio 
ateitininkai.

Jaunučiai, jų globėjos Valiuš-. 
kienės vadovaujami, atliko vai
dinimėlį “Strakaliukas ir Ma-

c) Pats aukotojas apsispren
džia, kuriai Lietuvos laisvinimo 
institucijai jis auką skiria ir 
jam sudaromos sąlygos savo au
ką paskirstyti. Centro valdyba 
yra prašoma šia prasme susi
tarti su kitais laisvinimo veiks
niais.
_ d) JAV Lietuvių Bendruome
nė siekia, kad veiksnių savų 
reikalų rinkliavos būtų vykdo
mos bendru susitarimu ir ne 
tuo pačiu laiku.

e) JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba įgalioja centro val
dybą įgyvendinti suvienyto fon
do mintį laisvinimo reikalam 
finansuoti.

f) Institucijos ir organizaci
jos, norinčios per Lietuvių 
Bendruomenės apylinkes aukų 
rinkti, dėl rinkliavų tariasi su 
JAV Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba. Įvairios apylin
kėse surinktos specialios , aukos, 
skirtos ne vietiniam reikalam, 
perduodamos atitinkamom in
stitucijom ir organizacijom per 
JAV Lietuvių' Bendruomenės 
centro valdybą.

3. JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba liūdi dėl Simo Ku
dirkos tragedijos ir reiškia pa
dėką visiem asmenim, organi
zacijom ir ypatingai jaunimui, 
gaivališka jėga stojusiem ginti 
Lietuvos reikalų. JAV LB tary
ba pasisako už koordinuotą 
veiklą Simo Kudirkos gelbėji
mo byloje ir visuose Lietuvos 
laisvinimo reikaluose. JAV Lie
tuvių Bendruomenė remia Simo 
Kudirkos bylos reikalui sudary
tą centrinį koordinacijos komi
tetą Bostone.v

4. JAV Lietuvių Bendruome
nės taryba dėkoja:

a) JAV LB Philadelphijos 
apylinkei ir JAV LB centro val
dybai už sesijos globą;

b) visiem sesiją sveikinusiem 
asmenim ir organizacijom.

5. JAV Lietuvių Bendruo
menės^ taryba priėmė visą eilę 
kitų nutarimų, liečiančių JAV 
LB organizacinius bei adminis
tracinius reikalus (pakeitė JAV 
LB įstatų 34 straipsnį, padidi
no tarybos narių skaičių, pa
tvirtino JAV LB CV atskiru sri
čių veiklos planus ir sąmatą, 
patvirtino JAV LB kultūros fon 
do pirmininką Anatolijų Kai
rį, patvirtino JAV LB garbės 
teismo statutą, ir kt.).

JAV LB Vl-sios Tarybos 
Prezidiumas

(Vytautas Kamantas, Vaclovas 
Kleiza, dr- Edmundas Lenkaus
kas, dr. Stepas Matas, dr. An
tanas Razma)

Prie Kūčių stalo Vasario 16 gimnazijoje. Iš k. j d. Kazys Baronas (iš Kanados), majoras 
Jonas Valiūnas su žmona, gimnazijos direktorius Vincas Natkevičius su žmona, kun. Br. 
Liubinas, kapel. Tėv. Konstantinas Gulbinas, J. Lukošius ir mokyt. Fassbeck.
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Gimnazijos choras gieda per Kalėdų eglutę. Diriguoja mokytojas Kazys Motgabis.

KALĖDŲ EGLUTĖ VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Kiekvienais metais Vasario 

16 gimnaziją surengia Kalėdų 
eglutę. Tai didelė ir graži gim
nazijos šventė. Anksčiau jį pla
čiai buvo aprašoma vietos vo
kiečių spaudoje, buvo sukvie
čiama daug svečių, šiemet į 
Kalėdų eglutę svečių nepakvies
ta. Padaryta tik vienos gimna
zijos šeimos švente. Gaila, kad 
atsisakyta tos gražios svetingos 
tradicijos-

Tokia kalėdinė eglutė šiemet 
buvo gruodžio 18 gimnazijos 
valgykloje. Eglutę pravedė mo
kytojas Fr. Skėrys. Salė buvo 
šventiškai ir gražiai papuošta. 
Pačioje pradžioje sugiedota dvi 
kalėdinės giesmės, dirigavo mu
zikos mokytojas Motgabis. Pir
mos klasės mokinė Danguolė 
Jurgauskaitė padeklamavo 
“Varpai gaudžia” ir antros kla
sės mokinys Jokimas Jucikas 
— “O ta Kalėdų dovana”.

Prasidėjo pačios kūčios. Vir
tuvės personalas buvo pagami
nęs puikius valgius, — viso

12 valgių. Po vaišių kalbėjo 
gimnazijos direktorius apie kū
čių kilmę ir jų prasmę.
Svečių buvo tik vos pora žmo

nių. Majoras inž. J- K. "Valiū
nas pasveikino mokinius darbo 
kuopų vardu ir įteikė direkto
riui kalėdinę * dovaną — čekį. 
Į gimnaziją buvo užsukęs pasi
svečiuoti Kanados Lietuvių 
Bendruomenės centro valdybos 
sekretorius Kazys Baronas iš 
Hamiltono. Jis irgi tarė sveiki
nimo žodi ir įteikė auka nau-

jo bendrabučio statybai.
Atsilankė ir mažesniųjų lau

kiamas Kalėdų senelis. Visi su
sirinkę buvo gausiai apdovano
ti. Baigiant kalbėjo mokytojas 
Fr. Skėrys, kuriam paprastai 
tenka rengti tokias Kalėdų eg
lutes. Jis padėkojo visiem šios 
šventės rengėjam, ypatingai 
šeimininkėm ir chorui. 5

*■ * -a- ■*'

Salės langų ir sienų papuo
šalus padarė jaunieji mokslei
viai A. Rygelytės priežiū
roje.

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

LAKE WORTH, FLORIDA
Lietuviu klubo veikla

Apylinkės lietuviai susibūrė 
į Lietuvių Klubą. Klubas įkur
tas tik prieš porą metų, bet 
jau turi 50 narių. Praeitais me
tais surengė puikų N. Metų su
tikimą ir Lietuvos nepriklau
somybės minėjimą. Tame mi
nėjime surinko gražią sumą pi
nigų ir juos pasiuntė Altui. Ir 
šiemet surengė N. Metų sutiki
mą. Dalyvavo viso 80 asmenų 
ir visi buvo patenkinti. Klubo 
narės S. Augūnienė, A. Bortvi
kienė, B. Vaitiekienė, A. Ma
žeikienė ir Ona Dovydaitienė 
svečius pavaišino skaniais jų 
pačių gamintais valgiais, įvai
riais gėrimais. Buvo ir šampa
no.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas š.m. rengiamas va
sario 13 erdvioje svetainėje, 
611 Lucerne Ave., Lake Worth.

moksleivė Z. Babickaitė, kuri 
vėliau pravedė keletą giesmių, 
kurias visi giedojo, dalyvaujant 
ir tėveliam.

Kūčias paruošė moksleivių a- 
teitininkų būrelio globėja Vait
kienė. Jai uoliai talkino studen-

Pradžia 2 v. popiet. Kalbės bu
vęs Laisvosios Lietuvos laikraš
čio redaktorius Vytautas Sta- 
neika. Po programos bus vai
šės. Įėjimas nemokamas- Rei
kės susimokėti tik už užkan
džius ir gėrimus.

Klubo susirinkimas buvo sau
sio 9 kun. Andriaus Senkaus 
sode. Dalyvavo apie 25 klu
bo nariai ir svečiai. Į klubą įsto
jo kun. Jonas Bakšys, buvęs 
Rochesterio lietuvių parapijos 
klebonas, dabar pensininkas ir 
gyvenąs Lake Worth, Fla. Taip 
pat įstojo Domininkas Klinga 
iš Brooklyn, N.Y., visuomeni
ninkas, buvęs Vienybės laikraš
čio redakcijos narys.

Valdyba perrinkta ta pati. Ją 
sudaro šie asmenys: pirminin
kas A. M- Augūnas, vicepirm. 
kun. Andrius Senkus, sekreto
rė Antanina Bortvikienė, iždi
ninkas Motiejus Mažeika, revi
zijos komisija — Vytautas 
Tomkus, S. Augūnienė ir Vin
cas Dovydaitis.

Vienas iš darbščiausių klubo 
narių yra Vytautas Tomkus, ku
ris turi ant jūros kranto mote- 
lį — Sapphire Sea Motor

400 dol.: J. Klivečka, Wood
haven, N. Y.

250 dol.: P. Bielskus, Brook
lyn, N. Y.

Po 100 dol-: V. Kaliasas, Whi
te Plains, N. Y., J. Bačauskas, 
Jamaica, N. Y., H. Balchus, 
Maspeth, N. Y., J. Paknis, 
Kearny, N. J., B- Banunytė, 
Bronx, N. Y., N. N. Brooklyn, 
N. Y., B. Janonis, Bronx, N. 
Y. įrašo patys save, J- Urba
navičiūtė, Spring Valley, N.Y., 
įamžina seserį Mariją Van
dą, O. Damisevičius, Wood
haven, N. -Y., K. Kasper, Ar
lington, Mass., M. Bukauskie- ’ 
nė, Brooklyn, N. Y., O. Adams, 
Brooklyn, N. Y.

80 dol-: S. Kolesk, Yonkers, 
N. Y.

70 dol.: S. Maske, Brooklyn, 
N. Y.

Po 50 dol.: M. Baltadonis, 
Bronx, N. Y., M. Jakaitienė, 
Brooklyn, N- Y., E. Banunis, 
Bronx, N. Y., J. Valaitis, Great 
Neck, N. Y.

30 dol.: A. Bendorienė, New 
York, N. Y.

Po 25 dol.: kun. V. Bartuška, 
kun. A. Rubšys, dr. J. Budzei- 
ka, Bronx, N. Y., V. Minsa l 
vitch, Richmond Hill, N. Y., S- 
Mikniai, New London, Conn.,

N. Kabasinskas, Middle Villa
ge, N. Y., N. N., Vąlley 
Stream, N. Y.

Po 20 dol.: M- Yasavce, 
Brox, N.Y., S. Cassano, Brook
lyn, N.. Y., K. čerkeliūnas, 
Queens Village, N. Y., H. Ka
činskas, Washington, D.C-

16 dol: A. Kondrotas, Rich
mond Hill, N. Y.,

15 dol.: J- Trimakienė, Brook
lyn, N. Y.

Po 10 dol.: L. Staškevičius, 
J. Andryauskas, N- Pietz, R. 
Gibovich, S. Andryauskas, A. 
Paskacinis, Bronx, N. Y., I. Kaz
lauskas, Great Neck, N. Y., A. 
Stravinskas, Hempstead, N. Y., 
S- Yeromskis, Port Ewen, N.Y., 
S. Nutautas, Woodhaven, N. 
Y., A. Belies, Valley Stream, 
N. Y., J. Johnson, J. Digrys, O. 
Panatauskienė, J. Petrauskas, 
Brooklyn, N.Y-

Po 5 dol.: L. Washkewicz, 
Baltanavičius, A. Kraus, A. Da
nielius, J. Andryauskas, Jr., A. 
Aleksis, M. Andrikytė, R. Šle
petys, seselė J'. Bagdonaitė, B 
Stramaitis, A. Deltuva.

4 dol.: L. Suarez.
3 dol.: M. Dawyot.
2 dol.: A. Lachuno

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!
Įamžinkite 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

go, Ill. Šios plokštelės gauna- kaliukas”. Moksleivė A. Pauliu- tė Z. Pauliukonytė. Prisidėjo ir 
mos ir Darbininko spaudos konytė padeklamavo savo eilė- visos gerosios ateitininkų ma- 
kioske. raštį “O broli”; gitara pritarė mytės. JM

Lodge, prie Highway Al A Juno maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Beach, Florida. Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushwick Avenue,

Korespondentas Brooklyn, N.Y. 11221.

— JAV LB tarybos organi- 
zacinių-administracinių reikalų 
komisiją sudaro tarybos nariai 
dr. Antanas Butkus, Vincentas 
Gruzdys, Kazys Jankūnas, Vy
tautas Kamantas, Bronius Nai
nys, dr. Antanas Navasaitis, 
Aleksandras Vakselis ir Kazys 
Žiedonis.

— Majoras J. K. Valiūnas, 
Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas, dalyvaudamas 
Vasario 16 gimnazijos suruoš
tose kūčiose, įteikė gimnazijai 
darbo kuopų vyrų dovaną 450 
DM., o K. Baronas iš Hamilto
no įteikė Kanados lietuvių do
vaną 280 dol.

— Argentinos Lietuvių Tary
ba (ALOST) skelbia, kad Lie
tuvos nepriklausomybės atkū
rimo minėjimas įvyks vasario 
13. Išrinkta rengimo komisija: 
A. Mičiūdas, V. Misiūnas, R. 
Stalioraitis, P. Gudelevičius, 
Z. Juknevičius.

— Bernardas Brizgys, Det
roito LOC pirmininkas, gavo iš 
kongreso investigacijos komisi
jos pirmininko W. Hays raštą, 
kuriame W. Hays užtikrina, 
kad investigacija dėl Simo Ku
dirkos prievartinio grąžinimo 
sovietam bus tęsiama iki galo 
ir kaltininkai turės būti nubaus
ti-

— Dr. Martynas A. Kavolis 
iš East Dubuque pasiuntė virš 
30 laiškų įvairiem JAV admi
nistracijos, kongreso ir valsty
bės departamento pareigūnam, 
protestuodamas prieš Simo Ku
dirkos deportaciją ir klastingą 
Lietuvos valstybės okupaciją. 
Dr. M. A. Kavolis siųstų raš
tų kopijas pasiuntė Lietuvos at
stovui J. Kajeckui ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai.
— Ateitininkų federacijos ta

rybos posėdis įvyks sausio 23- 
24 Clevelande. šeštadienį posė
džiai prasideda 10 vai. ryto 
Čiurlionio namuose. Sekmadie
nį prasideda 9 vai- ryto šv. Jur
gio parapijos mokyklos patalpo
se. Bus svarstoma studentų
ideologinė ir organizacinė kryp
tis ir globėjų bei vadovų paruo
šimo ir veiklos metodai.

— "Laišku Lietuviams" me
tinė šventė — dainos ir poezi
jos vakaras įvyks kovo 27 d., 
7 vai. vak- Jaunimo centre, 
Chicagoj. Programą atliks solis
tė Gina Čapkauskienė ir jau
nieji poetai.

— Lietuvių Fronto Bičiulių 
tarybą sudaro dr. Kazys Am- 
brozaitis, dr. Petras Kisielius, 
dr. Antanas Razma, Leonardas 
Valiukas, dr. Zigmas Brinkis, 
dr- Antanas Klimas, Pilypas Na
rutis, Leonas Prapuolenis, An
tanas Sabalis ir “Į Laisvę” re
daktorius Juozas Kojelis. Tary
bos pirmininkas yra dr. P. Ki
sielių. ‘

— Vai. Indrulėnas iš Chica- 
gos, prisiųsdamas “Aidams” sa
vo prenumeratos mokestį už 
1971 metus, tarp kitko pastebi: 
“Likusieji 10 dol. skiriami žur
nalo egzistencijai sutvirtinti. 
Aidu žurnalas bet kokia kaina 
turi būti išlaikytas ir ugdomas. 
Aidams pakaitalo dar nėra.”

— John Unitas-Jonaitis pasi
gėrėtinu žaidimu pusiau finali
nėse rungtynėse su Oklahomos 
Raiders išvedė savo komandą 
Baltimorės Colts į pergalę 27: 
17 rezultatu. J- Unitas, kaip ir 
ledo rutulio garsus čekų kilmės 
žaidėjas Stan Mikita, neužmir
šo savo tėvynės ir jos žmonių. 
Simo Kudirkos byloje J. Unitas 
pasisakė aiškiai ir balsiai.

— Michigan© lietuvių daili
ninkų ir mėgėjų bendra darbų 
paroda įvyks balandžio 17-25 
Lietuvių namuose, Detroite. Pa
rodą ruošia St. Butkaus kuo
pos kultūros skyrius Detroito 
apylinkės menininkai ir mėgė
jai, norį su savo kūriniais paro-
doj dalyvauti, registruojasi pas 
kultūros skyriaus pirmininką 
Joną Švobą, tel. 547-2859.
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RARITAN ESSO

719 Raritan Road 
Clark, New Jersey 

201-382-3558

Success in your 
Christian Community Action

CARLYLE CATERERS
One function — personalized
Avenue D and East 43 Street 

Brooklyn 
NA 9-9200

Santurce Funeraria Inc.

<•>
Q 
,0, 
P

Success in your 
Christian Community Action

TERMINAL REALTY 
Louis Gianelli 

212—HI 6-0600

INTERCHURCH RELATIONSHIP loIolololoToĮolololololog^ lololololo} .OAQfi,

ĮOIOIOIOĮCĘ KOĮOIOĮOZO;

i*
Pierce Coach Line, Inc

Joseph Ricciardi Paint Store
89 Washington Avenue 

201-243-6167

®
®

McKINNEY’S SANITARIUM
27 Lake Ave. & 105 Bruce Ave. 

Yonkers. New York 
914 YO 9-8810

® SANTURCE
® para servira la comunidad hispana® 
© precios resonables servicios direc-£ 

tamente en Puerto Rico — 764 Mel-©
® rose Ave. corner East 157th Street, £ 
®' Bronx. 212-635-7900 ©

CLOVER LEAF 
GARDENS

272 A Roanoke Street 
Woodbridge. New Jersey 

201-636-2980

Success in your 
Christian Community Action
SAMMET’S RESTAURANT

Linden Street & Onderdonk Ave 
Ridgewood. N.Y.
212 — HY 7-5600

®
®
®

Success in your
Christian Community Action

Mineola Avenue, Roslyn, New York 
516 — MA 1-2210

McCallum - Rice Funeral Home

Nutley, New Jersey

RENT LEASE

(•) 
(•) 
® 
(•)
Ž’ 

® 
(?) 
®

COLACCHIO 
TRAVEL AGENCY 
699 East 238th Street 

Bronx. New York 
994-8331

Success in your 
Christian Community Action

FIRST ISRAEL BANK 
and Trust Company of New York 

A subsidiary of Bank
Leumi Le-Israel

60 Wall St., New York 10005 
1412 Broadway, New York 10036 

Nassau, Bahamas
(212) 944-5440

Member —
Federal Deposit Insurance 

Corporation 
A full service bank

MARIO’S AUTO INSPECTION 
'REPAIR STATION

Shell Bay Avenue 
Cape May Court 

Mayville, New Jersey 
609-465-5607

I 

o 
p

Timothy A. Rice, Manager 
Completely modern, air conditioned. Parking area.

YU 4-6277
48 Giffords Lane at Great Kills Railroad Station

®

BARBARA ANN 
FACTORY OUTLET

Clearance sale — robes and lingerie. 
141 Commercial Ave., Palisades Pk. 
(next door to Palisade Lumber) 201 
—944-4646. Hours: 10 to 4 Mon-Sat.

Success in your 
Christian Community Action ®

®

© 
® 
®

Success in your 
Christian Community Action

SCHWILLE
. FUNERAL HOME INC.

George A. Schwille - . 
Manager - Owner

GLENDALE
Chapels available in all boroughs 

Family satisfaction has built 
our reputation

VA 1-2616
66-32 Myrtle Ave., Glendale

R. A. DILL AND SONS 
‘ All your plumbing and 

heating needs •* <
322 Ashland Road 

Summit, New Jersey
201 — CR 3-8361

Success to your 
Christian Community Action

SKI

®

®
®

®

©

® 
® 
® 
® 
® 
®

®
®
®
®

®

® 
® 
® 
® 
®

®

® 
® 

•®
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
®
® 
® 
®

®

©
® 
®
® 
£ 

$

©

The Best at MAHWAH FORD Sales and Service 
99 Franklin Turnpike, Mahwah, N.J. 

RENT-A-CAR daily, weekly, monthly — 1971 
Pinto - Maverick - Torino - Galaxie

Lease all cars, trucks. Call Dick Horton (201) 529-3200 
914 — EL 8-1947 after 6 PM.

®

MOVE RIGHT WITH

Noble Van and
Storage Co

Agent for
NORTH AMERICAN 

Van Lines
We treat furniture like eggs. 
Moving - StoragePacking 

Free estimates
SC 3-2200

Gray Rock Rd., Scarsdale

FLUSHING
SAVINGS

BANK

Success in your 
Christian Community Action

ACE 
WELDING and BOILER 

REPAIR SERVICE 
Retubing 
Welding 

EMERGENCY 
REPAIRS 

Eugene O’Boxde, owner 
— 728-0114 — 

18-37 26th Road 
Astoria. L.I. N.Y.

Success to your 
Christian Community Action

OUR L'ADY 
OF PERPETUAL HELP 

CHURCH
5th Avenue and 59th Street 

Brooklyn. New York

The finest hotel for retirement. 
The beautiful

®
©
®

®

(?)

©
(•)
®

®. 
® 
(?)

®

PARK HOTEL
123 West 7th St Plainfield. N.J.

Deluxe accommodations, delicious® 
meals, special diets, dietary laws ob-^ 
served, synagogue on premises, en-© 
tertainment. color TV, air cond/24® 
hr. supervision, fireproof 
From $50 per week double 
cy — reserve now for 
holidays

®

building, 
occupan- 
Passover

Success to your 
Christian Community Action

VERRAZANO 
NURSING HOME

100 Castleton Avenue 
STATEN ISLAND.

New York 
212—273-1300

Success to your 
Christian Community Action

ARNOLD J. KENNER 
Funeral Director 

Serving the Bronx 
for over 30 years 

TA 3-5351
Spacious air-conditioned chapels 

in all localities 
1528 Castle Hill Avenue 

Bronx. New York

*

Mt. Cathalia
Ellenville, N.Y. 12428

(914) 647-7171

Double chair - T-bar-tow 
525 feet vertical drop 

10 slopes and trails 
Snowmakers

HOTEL ON PREMISES 
Economic Pkge — Group rates

®
®

I
® 
® 
® 
®

(?)

Working with you for your 
community main office 
137-77 Northern Blvd. 

Broadway — Flushing office. 
159-18 Northern Blvd.

Member Federal Deposit 
Insurance Corporation. 

George Byrnes Pres.

John T. Gallagher
Funeral Home, Inc.

2549 Church Ave. Brooklyn, New York 
IN 2-2200

Sprung Monument Corp.
Est. 1926. Monument, mausoleums, markers for any cemetery 

Free design service, repairs. Bklyn. - Showroom - Queens 
854-6667 — 310 Coney Island Ave Brooklyn 
896-4400 — 98-20 Queens Blvd. Forest Hills

Casey Funeral Home
Parking facilities — Air conditioned 

GI 7-4242
187 Victory Blvd. Staten Island

Polyester Knit Fabrics
Warehouse open to the public — Argo 478-8660 

Mon. - Sat. 10-5 Tues, and Thurs. ’til 9 
216 Midland Avenue Saddle Brook-, New Jersey

Escorted and Sightseeing Bus Tours. Call or visit

CROSSROADS Sightseeing Corp
1572 Broadway (bet. 47th and 48th Streets) 

Air conditioned glass top buses
9 scheduled N.Y.C. tours that save time and money.

Telephone LT 1-2828

PATCHIN PLACE 
EMPORIUM™. 
10g West IO Street - N. Y C.

CHelsea 3-9168

Distinctive gifts for

discerning people

Success in your Christian Community Action

DUN-RITE |
any place moving and storage—any hour. Prompt and skilled ©> 

labor; sanitary padded vans protect your possessions; furniture
and article unloaded and placed where you want them. Bonded ® 
movers, 24 hour service. For accurate estimates 823-7483-7533 ©

Main office: 443 Morris Pk. Ave., Bx. ®

God grant me the serenity to accept 
the things I can not change 

the courage to change the things I can 
and the wisdom to know the difference

Hanley Funeral Home Inc.

BILLS Flower Market

o o o o
JOSEPH G. PHILLIPS

Funeral Home, Inc
Since. 1921 — Ample parking facilities

914 _ YO 3-4170
50 Ludlow St., Yonkers

® 
® 
® 
©

© 
® 
® 
® 
®
®

®.

I

© 
© 
® 
®

■®
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When death occurs call

FRANK E. CAMPBELL
New York’s most respected Funeral Institution

Madison Avenue at 81st Street 
288-3500

PARKVILLE FUNERAL HOME INC.
Licensed Manager

JOSEPH A. MAZZARELLA
Air conditioned chapels available in every boro

Residence phone GE 4-5550 — UL 9-6655
1047 Coney Island Ave. (Bet. Glenwood and Foster)

SMITH FUNERAL HOME
All Faiths; Non-Sectarian

' Elizabeth M. Smith (Director) 
Special attention to: cremation and all details 
Remains shipped worldwide — 24 hr. service

Success to your 
Christian Community Action

The Harold Van Emburgh
Funeral Home, Inc. 

Howard F. Sneider, Owner
109 Darlington Ave. Ramsey, N.J. 07446 — Tel. 201—327-0030 

5 spacious chapels, large parking facilities
■“Every service rendered with professional competence

®

I

®

®

• ' City wide delivery service — Established 1941 
FLOWERS AND PLANTS FOR ALL OCCASIONS 

Commercial accounts invited, major credit cards honored 
Plant rentals for TV, photographers — MU 4-0358 

816 Avenue of the Americas
N.E. corner of 28th St. in the heart of the flower market

GRAND CENTRAL AREA
Commercial accounts invited — Credit cards — FTD. 

For the Finest in Flowers
C. Costos - Frida Mueller of Madison Avenue

289 Madison Avenue MU 3-7836 - EL 5-6050

TREPEL JOHN STREET INC
Flowers artistically designed, also Gift Baskets 

Company charge accounts invited 
Deliveries to all boros, suburbs

' 29 John Street 212 — WO 2-5573

THE URN GARDEN
at Cypress Hills

Um sites — $75.00 — Your inspection invited 
Entrance at: 69th St. and Cooper Ave. Cypress Hills, Queens.

Office Jamaica Ave and Crescent St.
Call AP 7-2900

for appointment and inspection.

(?)

(?) .
©
®
®

(?)

NEW JERSEY ®
YMCA-YWHA CAMPS

Milford, Pa., Lake Como, P?. S 
High standard, non-profit (register^ 
for 4 or 8 -weeks). Fine facilities.© 
land and water sports. Jewish cul- ® 
turai programs, meaningful objec- © 
fives. directed by professional staff.® 

Inclusive fees: July $360. August©
$325 - 8 weeks $685.

589 Central Ave. ©
E. Orange. N.J. 07018 ®

(201)678-7070 £

JOHNS BARGAIN STORES
at Discount Prices

FANTASTIC VARIETY 
at the prices you can afford

There is a Johns Bargain Store 
in your neighborhood.

SNOWMOBILE INSURANCE
Including: dune buggies, trail bikes, golf carts, mini-bikes 

all terrain vehicles, air cushioned vehicles. Who needs it? — 
Probably you do. The cost is low! Call us and find out!

GEORGE E. VERMEULEN, INC. 
Insurance Consultants

312 Haledon Ave., Prospect Park, N.J. Phone 201—271-2100

1437 Amsterdam Ave (131 St.) —WA 7-0620

KRAMER MORTUARY, INC

PROWSE MEMORIALS

FIRST NATIONAL BANK

C. C. VAN EMBURGH

o p

Incorporated 
MORTICIANS

220 Glen St., Glen Cove, L.I. 
Tel. (516) OR 6-0137

Name trusted since 1890 
James Prowse, Fourth Generation

A superior funeral service at a minimum cost 
Every wish observed

All cemeteries —162-11 46th Ave., Flushing 
(opposite Flushing Cemetery entrance) — FL 9-1523

Phone 201—445-0344 Mortuary chapel and office 
Cor. Ridgewood and Maple Aves. Ridgewood N.J.

of Hope
Hope, New Jersey

®®<S

From your

Neighborhood

BARGAIN STORE
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H. W. MALEŠYPSNIAI Iš ANAPUS SIENOS

MARINE
ENGINEER
CHIEF ENGINEER

MALE - FEMALE.

IM

An 
Equal 

Opportunity 
Employer

Nubučiavo...
Gruzinai, kurie buvo Stalino 

proteguojami, išgirdę, kad jis 
išmestas iš mauzolėjaus, pasi
kinkė porą jaučių ir išvyko į 
Maskvą. Atvykę ir sako Kruš- 
čiovui:

— Atiduok jį mums, mes pa
laidosim.

Kruščiovas atidavė. Gruzinai 
įsidėjo į vežimą ir išvažiavo. Pa
keliui jiems parūpo pasitikrin
ti, ar iš tikro grabe guli Sta
linas. Atidarę pamatė, kad tik
rai vežasi Staliną, bet jis 
neturi užpakalio. Supykę gruzi
nai sugrįžta atgal ir sako Kruš- 
•čiovuk

— Kad atidavei mūsų mylimą 
tėvą, mokytoją ir vadą, kam' 
pasilikai jo užpakalį. Atiduok ir 
ta.

— Neturiu — atsakė Kruščio
vas. — Jūs gi žinot, kad mes 
draugą Staliną taip labai mylė
jom, kad — bučiavom, bučia
vom, kol visai nubučiavom.

Gerklės operacija
Trys chirurgai — vokietis, 

prancūzas ir rusas — svarsto 
klausimą kokia operacija sun
kiausia. Vokietis tvirtina, kad 
sunkiausia esanti galvos opera
cija, prancūzas tikina, kad šir
dies operacija, o rusui sunkiau
sia esą išimti gerklės tonsilus. 
Pirmieji du nusijuokia, nes tai 
esanti lengviausia operacija.

— Tai jums, bet ne mums 
po revoliucijos. Mes turime iš
imti tonsilus per pakaušį,— 
paaiškino rusas.

— Kodėl?
■— Argi jūs nežinote, kad ru

sas negali išsižioti?

Greičiausias, taupingiausias ir paprasčiausias kelias siųsti

savo giminėms į Lietuva ir USSR yra nupirkti jiems

Preferential Special Rouble 
Certificates

(Specialius rubliu pažymėjimus) 
kuriuos galima pakeisti į pirmos rūšies prekes 
specialiose Vneshposyltorg’o užsienių valiutos 
krautuvėse.
KOKYBĖ YRA AUKŠTA—KAINOS ŽEMOS!

SPECIALUS PRANEŠIMAS 
Esame gavę paskirimą ribotame kiekyje 

naujausio modelio automobilių

“ZAPOROŽEC”
SKUBĖKITE SU UŽSAKYMU!

Naujo katalogo apie šituos pažymėjimus kreipkitės į bet 
kurią mūsų prisijungusių firmų:

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY, 
INC.

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019 — Tel. (212) 581-7729

GLOBE PARCEL SERVICE, INC:
716 Walnut St., Philadelphia, Pa. 19106 — Tel. (215) WA 5-3455 

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
45 West 45th Street, New York, N.Y. 10036 — Tel. (212) Cl 5-7905 

ar į jų skyrius, ar tiesioginiai į:

PODAROGIFTS, INC.
220 Park Avenue South 
New York, N.Y. 10003

212-228-9547
PERSPĖJIMAS! Dėl savo saugumo ir greito užsakymų išpildymo, 
užsakykite tiktai per viršuje išvardintas firmas ar jų skyrius, 
kurios yra oficialiai pripažintos atstovauti PODAROGIFTS, INC.

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE 
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

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

Franklin 8q„ L.I.: 981 Hempstead Tpke. — 437-7677 

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

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. ** 914-454-9070

Tėvynės meilė
Karo metu vienas politrukas 

įvairiais būdais išsisukinėjo 
nuo vykimo į frontą. Jo žmo
na kartą paklausė:

— Ivan, ar tu bent kiek my
li tėvynę?

— O kaipgi, myliu, labai my
liu.

— Tai kodėl tu neini už ją 
kariauti?

— Kvailiuke, juk mane gali 
nušauti, o kas tada tėvynę my
lės?

Širdies paaukojimas
Nūdien Lenkijoje kalbama, 

kad paaukojimas Širdies perkė
limo operacijai nėra nei afrikie
čių, nei amerikiečių išradimas. 
Esą Gomulka savo širdį jau 
prieš 35 metus paaukojęs Stali
nui.

CLERK/TYPIST immediate opening Sol. Lionės Juodytės įdainuotos plokštelės “Dainuojame su Lione” ir “Mano 
for ambitious person, good pay, all 
Co. benefits. Apply in person. Mo
bile Oil Corp. 352 North Henry St. 
Brooklyn, see R. J. Gleason.

Lietuvos prisiminimai” naujos laidos gaunamos Darbininko administracijo
je. Vienos plokštelės kaina 5 dol. Daugiau užsakant, duodama nuolaida.

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

“Why Travel”? — Work near home 
Office help wanted must be good 
with figures. All applications will be 
considered. Apply in person. Make 
the switch to SUNSHINE now Sun
shine Bisquit Inc. 23 Ash St. Bklyn, 
N.Y. 11212 — (212) 389-7185

Exp Lab Technician steady work 
excellent working conditions good 
salary and benefits — Mid Hudson 
Medical Group Fishkill N.Y. Call 
914—896-6203 bet. 9 AM to 3 PM.

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Mūsų meistras Povilas Tautvaišas 
po neseniai turėtos kojos operacijos 
jau grįžo į darbą. Maloni žinia. Jis 
taipgi dalyvavo Chicagos pirmajam 
š. m. Wamsley Cup turnyre, kuris 
sutraukė 80 dalyvių. Pirmus 4 ratus 
Tautvaišas draug su Greg DeFotis 
ir Andrew Karklinš pirmavo, turė
dami po 4-0 tš., vienok paskutiniam 
rate DeFotis įveikė Tautvaišą. De 
Fotis ir Karklinš pasidalijo 1 v., su
korę po 5-0 tš., 3 v. kitas latvis J. 
Turns 41/£ t. Toliau seka Tautvaišas 
su keliais kitais, turėdami po 4 tš., 
jų tarpe mūsų jaunas vyras, A. Ja
saitis, kuris po pralaimėjimo antra
me rate ekspertui Shellstropui, pa
siekė 3 laimėjimus ir baigė garbin
gai įkopęs į 4 taškų grupę. V. Kar- 
puška ir Rimkus surinko po 2 tš.
• Hastings© turnyrą laimėjo Veng
rijos didmeistris L. Portisch, surin
kęs 6-3 tš. Tašku atsiliko didmeist
riai Gligorič, Hort, Krogius ir Uhl- 
mann, draug su meistru P. Mark- 
land. Amerikos didmeistris Robert 
Byrne sužaidė silpniau; jis pririnko 
tik 3% tš.
• JAV tarpkolegines p-bes laimėjo 
didmeistris L. Kovalek, D.C., pelnęs 
7’4 tš. iš 8 galimų. Tašku atsiliko 
J. Lobelle, J. Kastner ir latvis Til- 
tins. Komandines p-bes laimėjo MIT 
ir CCNY. pakrovę po 24’^-7’/Į, Pen
na State 22 tš.
• A. Butnorius. Lietuvos šachmatų 
Čempionas, davė simultaną mokslei
viams. Kaune, prie 32 lentų. Gave- 
navičius ii* Tirva laimėjo; keturi su
žaidė lygiomis, o likusius sudorojo 
čempionas.
• JAV didmeistris Bobby Fischer 
išrinktas geriausiu pasaulio 1970 m. 
šachmatininku. Jis pr. metais įveikė 
buv. pasaulio čempioną T. Petrosia- 
ną 3-1; laimėjo stipriausią pasaulio 
žaibo turnyrą Jugoslavijoje, pralen
kęs žymiuosius Sovietų didmeistrius 
4-5 taškais. Laimėjo tarpt, turnyrą 
Argentinoje ir metų pabaigoje — 
tarpzonines p-bes Ispanijoje.

III SPORTAS
SALĖJE PERGALĖS

Vykstančiame salės futbolo 
turnyre White Plains, N. Y., 
pradėto pereitą savaitgalį, bū
ta keletas netikėtumų. Vienas 
iš jų — komanda vardu “Li
thuanians”. Lietuvių Atletų 
Klubo futbolininkai jau pirmo
se sekmadienio rungtynėse pa
teikė malonią staigmeną, iš to
limesnių varžybų 
aukštesnės klasės
DSC Brooklyn pasekme

išmušdami 
komandą 

1:0.

Priešininkas, pasak vokie
čių dienraščio, jau buvo numa- 
tąs ką daryti su 250 dolerių 
suma, kurią gaus 'šių varžybų 
laimėtojas. Pasiryžusiai ir su 
užsidegimu puikiai sužaidę mū
siškiai subraukė jų planus. 
Rungtynės labai didelės spar
tos ir tikrai nežemo lygio. LAK 
šias rungtynes sužaidė šį kartą 
ir taktiškai visai be priekaišto- 
Matyti, vyrai šį kartą buvo rim- 

_tai pasiruošę; Pirmame kėliny
je Klivečkos pasiektas Įvartis 
davė mums"įt>ergalę. Mūsų var
tai be paliovos buvo bombar
duodami, bet puikus Šileikis 
vartuose šį kartą peraugo pats 
save. Jam veik ir tektų didžiau
sia atsakomybė už šią pergalę. 
Stebėtinai stiprus Kreicas. Vi
duryje aikštės be klaidos žaidė 
Budreckas, na, o puolime ir vėl 
Klivečka. ,

Antrose rungtynėse įveikta 
Colombiana pasekme 2:0. Rung
tynės nebe tokio lygio kaip pir
mosios. Šileikis vartuose šį kar
tą vargo neturėjo. Vėl geri Bu
dreckas su Kreicu. Neblogas ir 
Bagdžiūnas-, tik jo šūviai visi 
“Dievui į langus” ėjo. Du Kli
večkos įvarčiai Įkelia mūsiš
kius į varžybų pasiaubaigmę-

LAK abejas rungtynes žaidė 
šios sudėties: Šileikis; Vainius 
II, Budreckaš, Kreicas; Market, 
Bagdžiūnas, Klivečka II, Rauba.

Mažas lietuvių žiūrovu būre
lis, ypač smarkiai pergyvenęs 
pirmąsias rungtynes, važiavo 
namo su retu pasitenkinimu. 
Norėtųsi, kad šis žiūrovų būre
lis didėtų. Ypač kuomet šį šeš
tadienį mūsiškiai žaidžia pu- 
siaubaigmines rungtynes. Žiū
rovų moralinė parama kai ka
da — lemiantis dalykas. Taigi, 
mūsiškiai žaidžia šį šeštadienį 
6 vai. p.p. prieš White Plains, 
kuris aikštėje labai nemalo
nus priešas (sužeidė Mrozins- 
ką ir t.t.)- Jie dar šį sezoną ei
na be pralaimėjimo. Žiūrėsim, 
ar mūsiškių ryžtingumas pa
sieks tikslą. Varžybų baigminis 
žaidimas bus tą patį vakarą. 
Rungtynės vyksta Westchester 
Community Center, Central 
Ave. White Plains N. Y., leng
vai pasiekiama Bronx River 
Pkwy arba Westchester Expw. 
Pasižiūrėti tikrai yra ko. Tą va
karą 4 valandų laikotarpyje ma
tysite net 17 rungtynių, kurio
se visą laiką vyrauja įtampa. 
Linkime mūsiškiam pirmos vie
tos ir 250 dolerių dovanos Per 
dvi dienas jau sužaista 34 rung
tynės. Iš dalyvaujančių 37 ko
mandų įvarčio nėra įsileidę tik 
dvi komandos. Sausus vartus iš
laikė tik Amerikos valstybinės 
rinktinės vartininkas Gerley iš 
N. Y. Hongaria ir .. .mūsų Ši
leikis iš Lietuvių Atletų Klu
bo! Atletas

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

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

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

Service' station managers & attend
ants for New Rochelle area — will 
train. Apply at Power Test Sta. 212 
St. & Boston Rd. Call 914-937-4888

SERVICE

WE BUY
USED T.V. SETS 

Color and Black & White 
WESBRO ELECTRONICS 
211 Utica Avenue Brooklyn 

Call 772-8922 or 778-5333

PROTECT AGAINST BURGLARY 
K 9 Guard dogs for sale or lease. 
Special security training for dogs 
privately owned — Easy payment 
terms arranged. Call C. FORSTER 
Security Specialist.

CALL Abetta Typing Service for all 
■ your typing needs. Fast, accurate, 

nėaL Academic, medical, psychiatric, 
manuscript, resumes, legal, business, 
tapes, speeches, editing. 105 Coui-t 
St., Brooklyn, 875-8169.

JACKS Rubbish Removal — yards 
cellars attics all work guaranteed 
free estimates — 5204 19th Avenue 
Brooklyn Call 232-8482

PLASTERING A to Z 
No Patch or Cracks to Small 

FREE ESTIMATES 
Compare our Prices 

(212) 479-5088

THERESA MARIA CREATIONS
Designing, dressmaking restyling 

alterations bridal-suits gowns 
millinery dresses for all occasions 
500 Merrick Road Lynbrook L.I.

Call 516 LY 9-9718

THREE WAY SERVICE CENTER 
ESSO open 7 days a week general 
auto repairs road service towing 
service tires batteries, accesories — 
502 Kennedy Blvd Union City N.J.

Call 201-867-9642

ALERT EXTERMINATORS 
340 Pennsylvania Ave Bklyn 
Get rid of Bugs and Termites 

For industrial, commercial, homes 
For fast prompt service call 
212-495-4478 or 949-2065

N. Y. Auto Body &. Repair Service 
Domestic and foreign repairs. Open 
6 days — for quick & efficient ser
vice call: MU 6-1597 day or nite ask 
for Joey or Jim — Remember the 
name: “N.Y. AUTO BODY”

SIMONIS LIMOUSINE SERVICE 
24 Hours a Day 

Airports and Piers 
Weddings and Funerals 

2 George St Denville NJ. 
Call 201-627-0300

DISPLAY

RED FOX MUSIC CAMP 
New Marlboro, Mau.

Junior High - High School - College 
ages 11-20. Two symphonic orches
tras, chorus, ensembles and theory. 
Staff incl. members of the Boston 
Symphony. French, dramatics, paint
ing, crafts, full sports program. —

Credit for applied music in 
cooperation with Boston University.
I. Sant Ambrogio 107 Orchard St., 
Bloomfield NJ. 07003. 201-743-3866;
J. Sant Ambrogio 712 Swarthmore 
Lane University City, Mo. 63130

Ka» norėtu skelbtis Darbininke, 
prašomas skambinti:

GL 2-2923

DISPLAY

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.

Coming Feb. 6th Kings Plaza Center 
COIN A STAMP SHOW on the Mall 
from 10 AM to 6 PM Flatbush Ave. 
& Ave. U. B’klyn. Bourse tables op
ened. For information call or visit 
BOB QUICK — 6914 Myrtle Ave.. 
Glendale. N.Y. EV 6-9166

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 $15,000-525,000 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 or 
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. 427-9671. 

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

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

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

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

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

The Showcase of Westchester open 
7 days a week Restaurant Delicat
essen and Caterers for weddings, 
showers and parties 172-174 Mama
roneck Ave White Plains N.Y. Call 
914 RO 1-0600 Your Host — Mr. 
Max Brooks

COPHRESI TRAVEL AGENCY 
Travel is our only business 

lata approved and Asta member 
172 Passaic Street Passaic N.J.

Call 201-1471-8500 
Mr. Angel Aponte

LEMON TREE INN 
Open 7 days a week 

Complete Catering Facilities 
Entertainment and Dancing Wed.. 
Fri.’ and Sat. — 223 Walker Street 
Cliffside Park N.J.

Call 201-943-7444

IPPOLITO FURRIERS
We sell beautiful Fur Coats

We repair & remodel your fur coat
207 Fowler Ave Jersey City N.J.

Open 6 days a week
Call 201—434-9576

R & M PAQUIN 
BOARDING HOME

Kingston, N.Y. — Vacancies for 
senior citizens all conveniences good 
food quiet home. Reasonable Cath
olic Church nearby

Call 914-338-9128

Hilltop Hill Manor complete horse
manship program (70 girls 70 boys) 
separate camps on mt. lake. All land 
and water sports, daily riding, camp 
owned horses, trail rides, pioneering, 
etc. Ages 5-16. Inclusive fee 8 wks. 
$850. Phone 607-637-5201 — H. T. 
Hillman. Hancock, N.Y. 13783

Live Jazz and Dancing Nightly 
GULLIVER’S

Name Jazz Groups Friday & Sat. 
Nitely except Monday Reno Brooks 
at the piano — 821 McBride Ave. 
West Paterson N.J.

Call 201-684-9589

EL FARO 72ND
40 West 72nd St., NYC 362-2050 - 
362-6100 closed Monday. Tues, thru 
Thurs. 4 PM to midnight; Fri and 
Sat. 4 FM to 1 AM; Sun 1 PM to 
midnite. Dinner entrees $4 to $6.

Bar intimate atmosphere

Chrysler Marine Engines new and 
rebuilt engines from 95 hp up. Base 
block. Assembly manifolds. Com
plete stock of marine engine parts 
and transmissions MARZEC 124 E. 
16th St. Lindenhurst, N.Y. 11757 — 
(516 ) 226-3485.

TO PLACE YOUR AD CANCEL OR CHANGE 
Tel.: GL2-2923

SERVICE

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

B & M DRYWALL CO.
We specialize in Sheet Rocking 

Over Plaster and Taping 
We take pride in our work 

No Job too Small
Call 653-0807

Frank Cerone — Painter neat work 
and reasonable 2396 Morris Avenue 
Bronx. New York Call: after 5 PM 
220-2970

Sea Shore on City Island shore din
ners, seafood, steaks, chops, Italian 
dishes, choice wines and liquors — 
open daily for lunch and dinner. 591 
City Island Ave. City Island, Bronx, 
N.Y., on your right after the bridge. 
TT 5-9849 Or TT 5-2643

WE WILL HAUL YOUR TRASH 
For Very Little Cash

24 hour service — 7 days a week
Call 914-235-6731

E & F ABLE EXTERMINATOR & 
Fire-Extinguisher Sales and Service 
328 Graham Avenue Brooklyn, N.Y. 
212-388-5579

JOE MAURICE Rubbish Removal 
Specialist — covered by insurance 
home owners - attics basements and 
yards industrial, commercial, fac
tories and apartment houses. Low 
rates Call 665-2143 277 East 148th 
Street, Bronx. N.Y.

HIGHLAND SERVICE CENTER
Open 7 days a week We do general 
auto repairs road service and towing 
and snow plowing. Tires batteries 
and accessories — 310 Lexington 
Ave Clifton N.J. Call 201-777-6306

Senior Citizen Center is an ideal re
tirement home with ideal living ac
commodations. Off 1-24 bet. Nash
ville & Chattanooga; near airports. 
Magnificent view Cumberland Mts. 
Rates with meals start at $150/mo. 
Write or call 615—598-5658 or 615 
—598-5777, Sewanee, Tenn.

Daniel Castoria Real Estate & In
surance mortgage money available 
591 Humboldt Street Brooklyn Call 
EV 8-9830 or EV 8-5440

FULTON STORAGE & 
WAREHOUSE CO. INC.

619 Throop Ave Brooklyn. N.Y. 
Fire proof space available 

Call 212-774-5200

H. W. FEMALE

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

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

Exp. Operators on Singer machines 
on dresses. Must do complete gar
ment steady Albert Hazin Dress Co. 
3118 3rd Ave. Bronx — 665-0909

DEXTER PARK
IMI PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

--------- Allen R. Shipley------- —
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DARBININKAS
MDJIENOSUSĮEs

Tėv- Alfonsas Bernatonis, ku
ris, atvykęs iš Vokietijos, spe
cialiai renka aukas Vasario 16 
gimnazijos bendrabučio staty
bai, šiuo metu yra Brooklyne. 
Sustojo pas pranciškonus vie
nuolyne. ŠĮ sekmadienį jis lai
kys mišias Maspetho lietuvių 
bažnyčioje 11 vai. ir tuoj po 
mišių, 12 valandą, parapijos sa
lėje padarys pranešimą apie 
Vasario 16 gimnaziją, jos sta
tomą bendrabutį. Visi kviečia
mi atsilankyti ir susipažinti su 
padėtimi. Tėv. Bernatonis A- 
merikoje išbuvo maždaug pusę 
metų, dabar jau grįžta atgal į 
Vokietiją.

Tėv. Paulius Baltakis, OFM, 
skaitys paskaitą sausio 24, sek
madienį, 4 vai. popiet Kultūros 
Židinio patalpose, 361 High
land Blvd. Tema: Lietuviškos 
šeimos ir lietuvybės išlaikymo 
išvestinė per 20 metų New Yor
ke- Paskaita bus įdomi visiem 
— šeimoms, mokytojams, dva
siškiams, bendruomenės veikė
jams, kultūrininkams, isto
rikams, organizacijoms, gi stu
dentams, studijuojantiems psi
chologiją, socialinius mokslus, 
lingvistiką ar panašius mokslus, 
būtų gera medžiaga diplomi
niams darbams. Paskaitą ren
gia Kat. Moterų Kultūros drau
gija. Po paskaitos pabendravi
mas prie kavutės.

LMKF New Yorko klubo su
sirinkimas Įvyks sausio 27, tre
čiadienį, 7:30 v.v. pas Teodo
rą Penikienę, 85-23 87 St., 
Woodhavene, N.Y.

MENO PARODOS 
KULTŪROS ŽIDINYJE

Vasario 13-21 — Atlanto pa
kraščio dailininkų—rengia Lie
tuviu Bendruomenės New Yor
ko apygarda.

Kovo 13-14 — A. Baltuonio 
drožinių paroda—rengia Skau
čių Židinys.

Kovo 27-28 Jonyno kūrinių 
paroda — rengia skautam rem
ti būrelis.

Balandžio 24-25 — “Gabijos” 
organizuojama grafikos pa
roda.

Rugsėjo 25-26 — Janušo kū
rinių paroda — rengia Mote
rų Federacija.

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.

o kas —
INIT1UM
SEMESTR1
o kur —

VieŠp. Atsimainymo parapijos salėj Maspethe 
šeštadienį, vasario 6 d., 7 vai. vakare

o kaip—
su studentiška programa ir šokiais
■■

Visas jaunimas, studentai ir buvę studentai kviečiami 
dalyvauti.

Įėjimo kaina $2.50
Iki pasimatymo!

Akademikų Skautų Sąjūdis
New Yorko skyrius

Vienuolynas GL 5-7068
Spaustuvė ________ GL 2-6916
Redakcija________ GL 5-7281
Administracija ____ GL 2-2923
Kultūroj Židinys .....  827-9865

Demonstracijos 
šį šeštadienį
Visi kviečiami dalyvauti!

Sausio 19, kai spauda ir ra
dijas paskelbė, kad Vilniuje nu
teistas mirti Vytautas Simokai- 
tis, norėjęs lėktuvu pabėgti į 
Švediją, New Yorke kilo susi
jaudinimas. Tą patį vakarą bu
vo surengtos spontaniškos de
monstracijos prie Sovietų pa
siuntinybės prie JT. Nors oras 
buvo šaltas, žmonių suėjo apie 
150. Pirmą kartą demonstraci
jose jau buvo triukšmo, buvo 
susiremta su policija. Pirmą 
kartą jau buvo ir areštuotas.

Demonstracijos tuoj buvo pa
gautos ir televizijos ir spaudos- 
Žinios buvo perduotos per vi
są kraštą, televizija rodė visuo
se kanaluose. Demonstracijas 
rengė Lithuanian American Ac
tion Committee, jam labai tal
kino susidaręs Motinų Komite
tas ir Lithuanian Youth of 
America Committee.

Ko siekiama?
Kai Leningrade buvo nuteis

ti žydai, norėję pabėgti lėktu
vu, surengtos demonstracijos 
išgelbėjo jų gyvybę — jų mir
ties bausmės sprendimas buvo 
pakeistas kalėjimu. Ir dabar sie
kiama to paties — išgelbėti nu
teistojo gyvybę.

ŠĮ šeštadienį, sausio 23, ren
giamos demonstracijos prie So
vietų pasiuntinybės prie J. T. 
67 Street ir Lexington Ave. 
Pradžia 2 vai.

Rengia tas pats Lithuanian 
American Action Committee.

Kviečiami visi ir visos daly
vauti!

Demonstracijos rengiamos ir 
visame krašte. Bostone prie to
kių demonstracijų prisijungia 
ir žydai.

Darbininko spaudos kioskas 
su naujom lietuviškom kny
gom ir plokštelėm pakviestas į 
Lietuvos nepriklausomybės at
kūrimo minėjimą, kuris New 
Yorke įvyks Franklin K. Lane 
mokyklos salėj. Bus gera proga 
įsigyti dovanom ar sau lietu
viškų knygų ar plokštelių ir už
simokėti Darbininko prenume
ratą.

Parengimai Kultūros Židi
nyje:

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 — “D a r b i n i n- 
ko” parengimas.

PADĖKA
Mūsų mylimai žmonai ir mo

tinai Justinai Marcis mirus, gi
liausią padėką reiškiame gerb. 
klebonui kun. J. Aleksiūnui už 
mišių atlaikymą ir palydėjimą 
į kapines, asistentams kun. A. 
Račkauskui ir kun. Vicks; kun. 
Račkauskui už rožančiaus su
kalbėjimą, kun- J. Pakalniškiui 
ir kun. Mihalko už atsilankymą 
šermenyse ir suteiktą mums 
dvasinę paguodą sunkioje va
landoje; Louise Senken už gra
žų giedojimą bažnyčioje, var
gonininkui Algirdui Kačanaus- 
kui; švogeriui Petrui su žmo
na; broliui Jonui su žmona; S. 
Steckiams; atvykusiems iš Ka
nados V. Jonaičiui ir St. Beke- 
riui, iš Conn. Riggiams. Už gė
les ir užuojautą Taorams iš 
Pittsburgho. Ir visiems gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems už mišias, gėles, palydė
jimą į kapus. Visų net išvardin
ti negalime. Marytei šalinskie- 
nei už rūpestingą ir gražų su
tvarkymą šermeninėje ir kapi
nėse- Visiems, padėjusioms 
mums sunkioje valandoje, ta
riame nuoširdų ačiū.v

Nuliūdę: vyras Feliksas, duk
tė, žentas ir anūkė Cikanai, sū
nus ir marti Marčiai, Lietuvo
je gyvenanti motina Ivanaus
kienė ir sesuo su šeima —Ged
vilai.

NEWARK, N. J.
Sausio 28 sueina dešimt me

tų, kaip mirė- Kazimiera Kli- 
mienė, gyvenusi Lindene, N.J. 
Už jos vėlę bus aukojamos mi
šios sausio 31 d. 10:30 v- lietu
vių Švč. Trejybės parapijos baž
nyčioje Newarke, N. J. Artimie
ji, draugai ir pažįstami kvie
čiami mišiose dalyvauti ir pasi
melsti už a.a. Kazimieros sielą.

N. Y. Vyrų choras 
Hartforde

Sausio 30, šeštadienį, 7 v.v. 
įvyks N- Y. Vyrų choro kon
certas Hartfordo Lietuvių Pilie
čių klube.

Išvyksta autobusas iš New 
Yorko 2:30 p.p. nuo Jamaica 
Ave. ir Woodhaven Blvd, kam
po. Kadangi autobuse yra lais
vų vietų, todėl norintieji ap
lankyti Hartfordą gali tuo pa
sinaudoti. Kelionė į abi puses 
tik 5 dol. Skambinti S. Vaš
kini tel.: MI 1-1512.

Vaizdas iš demonstracijų prie sovietų pasiuntinybės. Demonstracijos buvo 
surengtos sausio 19 vakare, kai radijas ir spauda paskelbė, kad Vilniuje 
nuteisė Vytautą Simokaitj, kuris norėjo lėktuvu pabėgti į Švediją.

Nuotr. V. Maželio

DARBININKAS
------ —

Sausio 19 New Yorke buvo surengtos spontaniškos demonstracijos prie Sovietų pasiuntinybės prie JT ryšium 
su Vytauto Simokaičio nuteisimu. Demonstracijos rengiamos ir šį šeštadienį, sausio 23 d., 2 vai. popiet, toje 
pačioje vietoje — prie Sovietų pasiuntinybės, 67 St. ir Lexington Avenue. Nuotr. V. Maželio

IŠVYKSTA MUZIKAS KUN. L BUDRECKAS
Kelionė i Roma

Naujos pareigos buvo sėk
mingos ir kėlė nemažą entu
ziazmą. Tai pastebėjo ir dvasi
nė vyriausybė ir kun. L. Bud- 
recka 1937 metais išsiuntė mu
zikes studijuoti į Romą. 1937- 
39 studijavo Popiežiškame mu
zikos institute, studijavo griga
lišką choralą ir kompoziciją.

Mokslą sutrukdė 1939 me
tais kilęs karas. Tada jis pats 
grįžo Į Lietuvą, norėdamas bū
ti drauge su namiškiais. Vėl i- 
sijungė į seminarijos darbą — 
dėstė muziką, vadovavo cho
ram. Po vienerių bolševikinės 
okupacijos metų vokiečių me
tais buvo kur kas laisviau, ir 
seminarija dirbo beveik norma
liai. Bet neilgai. Atėjo tragiškie
ji 1944 metai, artėjo vėl rau
donoji armija, ir teko pasi
traukti iš Lietuvos.

Kun. L. Budreckas pasitrau
kė į Vokietiją 1944 liepos- mėn. 
Pirma sustojo Tuebingene, pas
kui mėgino įsikurti Regensbur- 
ge, kur buvo žinoma religinės 
muzikos mokykla, bet — nepa
vyko Tada apsigyveno kaimely
je prie Tuebingeno ir ten su
laukė karo pabaigos.

Vėl i Roma
1945 metais, pasibaigus ka

rui, jam pasisekė nukeliauti į 
Romą. Ten vėl sėkmingai tęsė 
studijas. Baigė mokslus, gauda
mas muzikos magistro laipsnį.

Į Ameriką atvyko 1949 me
tais. Pakvietė jį Colorado vys
kupas. Ir ten jis nukeliavo, bet 
nesustojo. Gavęs leidimą, atsi
kėlė į rytinius Amerikos pa
kraščius. Pradžioje trumpam 
buvo Philadelphijoje sustojęs, 
paskui įsikūrė Brooklyne. čia 
išbuvo apie 15 metų. Dirbo į- 
vairiose airių parapijose-

Trumpam (1955-60) buvo iš
vykęs į Pittsburghą, kai ten su
sirgo kun. M. Kazėnas. Pitts- 
burghe buvo diecezinės muzi
kinės komisijos narys.

Grįžęs 1960 atgal į Brookly- 
ną, vikaraudamas nelietuvių pa
rapijose, surado laiko atsidėti 
lietuviškai muzikinei veiklai. 
Ta veikla ėjo dviem kryptim— 
organizacine ir kūrybine.

Iš didesnių jo organizacinių 
darbų paminėtini katalikų reli
ginis kongresas, kuris buvo 
Washingtone 1966 m. Į šio kon
greso rengimą buvo įsijungęs 
visom savo jėgom — vadova
vo visai muzikinei daliai, rūpi
nosi giedojimu bažnyčioje, ren
gė koncertą, Į kurį buvo su
kviesti solistai, chorai.

Norėdamas įprasminti kong
resą, iš anksto pasirūpino ir su
organizavo naujų kūrinių seri
ją, kuri to kongreso metu bu
vo atlikta.

Kongresas pasisekė gerai. 
Washingtono vyskupas O’Boyle 
(vėliau kardinolas) sakė, kad to
kio gražaus giedojimo ši Mari
jos šventovė dar negirdėjusi.

Kun- L. Budreckas veikė re
liginės muzikos komisijoje, ku
ri rūpinosi pagal naują mišių 
liturgiją pritaikyti giedojimą 
bažnyčioje. Komisijoje buvo 
kun. B. Markaitis, J. Žilevičius, 
J. Bertulis, L. šimutis, Jr. Mi
rus J. Bertuliui ir kitiem pasi
traukus, komisija sustojo vei
kusi.

Dabar tokia komisija bus į- 
kurta jau Vokietijoje, vysk. A. 
Deksniui pageidaujant- Komisi
ja rūpinsis pritaikyti bažnytinį 
giedojimą naujai liturgijai ir 
parūpinti žmonėms naujus gies
mynus.

Kun. Budreckui dar teko 
veikti Vargonininkų ir kitų 
Muzikų Sąjungoje, kurios veik
la nuo kat. seimo Washingtone 
pagyvėjo. Tada atgaivintas 
“Muzikos žinių ” žurnalas da
bar eina pastoviai. Sąjungai pir
mininkauja ir M. Žinias reda
guoja V. Mamaitis.

Kūryba
Kun. L. Budreckas šalia or

ganizacinio darbo, kuris parei
kalavo daug kruopštumo ir 
energijos, likusį laiką skyrė

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

muzikos kūrybai. Gyvendamas 
Brooklyne, yra sukūręs visą ei
lę religinės muzikos kūrinių-

Iš išleistų pažymėtini 'šie kū-_ 
riniai: Mišios Aušros Vartų Ma
rijos garbei, vienam balsui su 
vargonų palyda (mišios daug 
kur giedamos); Du himnai Ši
luvos Marijos garbei, tekstai 
lietuvių, anglų ir lotynų kal
bom, vienam balsui ir vargo
nams, vienas himnas — dviem 
balsam; Amerikos himnai, miš
riam chorui ir vyrų chorui su 
vargonų palyda.

Ką tik baigė sudėtingą gies
mę į šv. Kazimierą vyrų cho
rui su vargonų palyda. Anks
čiau parašė Lietuvio giesmę, 
Putino žodžiai, vyrų chorui su 
vargonų palyda, Aklamacijas 
po pakylėjimo — vienam bal
sui arba chorui su vargonais- 
Visų šventų litaniją — grigališ
ko choralo.

Muzikos klausimais jis daug 
rašė spaudoje, beveik kiekvie
nam Lux Christi žurnalo nume
ryje rašė apie giedojimą, muzi
ką, pritaikymą naujai liturgijai 
ir t.t. Daug rašė ir Muzikos 
Žiniom.

•
Išleisdami iš muzikos šei

mos vieną narį į Vokietiją, ku
ri nuo seno turi garsią savo 
muziką, linkime ir toliau puose
lėti lietuviškąją muziką, ypač 
religinę, kuri yra dabar bene 
labiausiai užmiršta. Tegu ir to
liau eina darbas dviem krypti
mis—organizacine ir kūrybine; 
organizacine — kitus įtrau - 
kiant į kūrybinį darbą, kūrybi
ne — pačiam asmeniškai atsi- 
dedant kompozicijai.

Mielai narei poniai Aldonai Svalbonienei, jos motinai

Adelei Nastopkienei 
mirus, 

gilią užuojautą reiškia

LMKF New Yorko Klubas

Sausio 23 d., šeštadienį, 
7 vai. vakaro 

NEW YORKO SKAUTAI 
ruošia šokius 

Kultūros Židinyje. 
Šokiams gros 

Rock muzikos grupe. 
Įėjimo auka 1.50 dol.

1971 m., sausio 22 d.t no. 6

J. Vanagaičio šaulių kuo
pos svarbus susirinkimas 
šaukiamas sausio 24 d. 3 v. 
popiet Piliečių klubo pirmojo 
aukšto mažojoje salėje (už ba
ro). Montrealio ir Brocktono 
šaulių kuopos yra pasiūliusios 
Kennebunkporte surengti kul
tūrinę savaitę. Tuo reikalu ir 
bus daugiausia kalbama. S. Ur
bonas parodys Romo Šležo fil
muotą Mantautų pagerbimo 
šventės filmą. Bus aptarti ir ki
ti aktualūs reikalai. Šaulių kuo
pa vieningai dalyvavo demon
stracijose, kurios buvo organi
zuojamos prie admirolo Ellis į- 
staigos ryšium su Simo .Kudir
kos išdavimu. Šaulių kuopa taip 
pat surinko savo tarpe Balfui 
auka — 25 dol., ir tuo Vana
gaičio šaulių kuopa pateko į 
Balfo garbės rėmėjų sąrašą.

Kalendorių 1971 metam ga
lima gauti Darbininko adminis
tracijoj: Nidos Anglijoj išleis
tas, su lietuviška Vytim, kas
dien nuplėšiami lapeliai — kai
na 3.50 dol. Darbininko spalvo
tas kalendorius, nuplėšiamas 
kas mėnesį — 1 dol. Kreiptis: 
Darbininkas, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y- 11221.

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.

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

Pajamų mokesčių — income 
tax — mažiau mokėsi gerai su
skaičiavęs. Skaičiavimo, kalku
liacijas, rašomąsias mašinas, 
taip pat radijo ir televizijos 
aparatus geriausia pirktis iš lie
tuviškos įstaigos: J. L. Giedrai
tis, 10 Barry Dr., E. Northport, 
N. Y. 11731.




