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Jordano taikos planas” siekia Izraelio sunaikinimo
Jungi. Tautos. — Jau įteik

tas dr. Jarringui ir Jordano vy
riausybės memorandumas, ku
ris esmėje nesiskiria nuo Egip
to, bet arogantiškumas daug at
viresnis. Ir Jordanas kalba tik 
apie Saugumo Tarybos rezoliu
cijos įvykdymą, bet toji rezo-

Jei arabai to kelio nepames, kitas karas neišvengiamas

Maištas Afrikoje
Kampala.— Ugandoje paša

lintas prezidentas Obote, kraš
to valdymą perėmė kariai. Tai 
įvyko prez. Obotei esant Singa
pore, kur jis buvo nuvykęs da
lyvauti Britų Bendruomenės su
važiavime. Dabar Obote atskri
do Į Tanzaniją ir iš ten per ra
diją bando grįžti atgal i prezi
dentūrą. Naujoji valdžia jam 
atsakė, kad jis gali grįžti namo, 
tik ne Į prezidentūrą- Vakar pil
na Afrika buvo gandų, kad 
Tanzanijos prezidentas panau
dosiąs karinę jėgą savo drau
gui į valdžią grąžinti. Ugando
je atsiliepta, kad tai nepasiseks.

liucija uždeda pareigų abiem 
pusėm. Nė Egiptas nė Jorda
nas nekalba apie jiems tenkan
čias. pareigas, nė apie taikos 
sutartį, kurioje turėtų būti visi 
susitarimai ir visų pasirašyti.

Jordano taikos programa la
bai trumpa: Izraelis turi pasi
traukti iš užimtos teritorijos ir 
sutikti išspręsti Palestinos pa
bėgėlių klausimą pagal JT rezo
liucijas. Kad Izraelis negalėtų 
daugiau kariauti, JT Saugumo 
Taryba turi parūpinti priemo
nes visoms toje erdvėje esan
čioms valstybėms apsaugoti. Su-

teikiama malonė ir didžiosiom 
valstybėm toje apsaugoje daly
vauti. Nė žodžio apie kitus klau
simus, nieko apie taikos sutar
ties pasirašymą, nes ji pagal 
tą koncepciją visai nereikalin
ga, jei Izraelis grąžintų okupuo
tas žemes ir sutvarkytų pabėgė
lių klausimą pagal JT rezoliu
cijas.

Toji programa yra arabų pla
nas Izraeliui sunaikinti, o ne 
taikai suorganizuoti- Tam tiks
lui turi pasitarnauti JT rezoliu
cijos, pravestos arabų, komu- 

' nistų ir jų simpatikų bei papirk-

alsais. Jos nie-

Istorinis 
penktadienis
- Per paskutines dvi savai

tes New Yorko vertybių biržo
je šėrų kainos kasdien kilo, kar
tu didėjo parduodamų-perka- 
mų šėrų skaičįus. Bet pereitu 
penktadienį (sausio 22) buvo 
sumušti visi paskutiniųjų dvie
jų metų rekordai: pakeitė sa
vininkus 21,680,000 šėrų, kai
nų pakilimo vidurkis pasiekė 
6,57 punktų.

Šerus pirko, pardavė ar kei
tė tą dieną didieji sukauptų ka
pitalų investoriai, kaip antai 
mutual funds ir kitokios insti
tucijos, kurios per visus metus 
vengė spekuliacijos pirkimu- 
pardavimu. Spėliojama, kad už
tvankas atidarė paskutinė prez. 
Nixono kalba apie deficitinį 
biudžetą ir kitas reformas.

Į 92-rą kongresą išrinkti nauji senatoriai
Į 92-jį kongresą išrinkta vie

nuolika naujų senatorių: penki 
demokratai, penki respubliko
nai, vienas New Yorko vals
tijos konservatorių partijos na
rys, bet save laikantis ir res
publikonų partijos nariu.

Ar jis bus įrašytas į senato 
respublikonų grupę, tuo 
dar neaišku- Antrasis 
Yorko senatorius Javits 
pasišovęs kovot prieš jo
dimą, bet dabar jau apsirami
no ir pranešė nieko aktyviai 
nėdžtrysiąs.

Pagal profesijas, jų tarpe yra 
daugiausiai advokatų, bet yra 
priklausančių ir mažiau išrekla
muotoms profesijoms.

Čia matomi tik devynių at
vaizdai, likusių dviejų nepasi
sekė pagauti. Tie du yra: W. 
Roth, respublikonas iš Delawa
re, ir Glenn Beall, resp. iš Md.

tais Afrikos 
kam neprivalomos, jeigu apie 
tai Įsakmiai nepasakoma. Tų re
zoliucijų vykdymas reikštų ne 
ką kitą, kaip Arafato ir dr. 
Habasho teroristinių gaujų į- 
kurdinimą Izraelio teritorijoje. 
Tada jau Izraelio sunaikinimas 
neišvengiamas. Jeigu šito kelio 
arabai neatsisakys, kitas karas 
neišvengiamas.

Iš Egipto ateinančios ži
nios irgi nieko gero nesako. 
Egipto šaltiniai '.skleidžia gan
dą, kad vasario 5 pasibaigian
čios paliaubos prie Suezo kana
lo nebūsiančios atnaujintos, nes 
ikšiol Izraelis nepriėmęs nė vie
nos Egipto sąlygos. Nežiūrint ir 
to, kad Washingtonas pažadė
jęs spausti Izraelį'išeiti iš Sina-

jaus pusiasalio ir okupuotos 
Jordano teritorijos. Tik oficia
lus Izraelio pažadas tegalėtų 
arabus suminkštinti.

Spaudimui sudramatizuoti 
Egiptas daro visą eilę karinių 
veiksmų: pašaukė tarnybon re
zervinius dalinius, organizuo
ja krašte civilinės apsaugos ir 
propagandos komitetus, sustip
rino aviacijos manevravimus 
po visą kraštą. Tai, žinoma, ga
li būti tik Izraelio gąsdinimas, 
bet ką tik pažadėta nauja Mas
kvos visokeriopa parama gali 
sugundyti egiptiečius pirmąjį 
šūvį paleisti. Kas tada bega
lės sulaikyti Izraelį nuo antrojo 
šūvio?

Š. m. sausio 19 iš New Yor
ko radijo pranešimų patyręs, 
kad sovietinis teismas Vilniuje 
mirties bausme nuteisė Vytau
tą Simokaitį ir jo žmoną Gra
žiną (mergautinė pavardė — 
Mickutė) trejų metų kalėjimo 
bausme, Vlikas tuoj ėmėsi žy
gių Vytauto gyvybei gelbėti.

Apie teismo nuosprendį bu
vo painformuoti Amerikos ILie- 
tuvių Tarybos pirmininkas dr. 
K. Bobelis, JAV Lietuvos atsto
vas Washingtone Juozas Rajec
kas- Pastarasis Vlikui suteikė 
apie įvykį smulkesnių žinių.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas pasiuntė telegramas 
JAV prezidentui R. M. Nixonui, 
popiežiui Pauliui VI, princui 
Sadruddin Aga Khan, aukš
tajam pabėgėlių reikalų komi
sarui Ženevoje, D. Britanijos 
min. pirmininkui
Heath, Prancūzijos prezidentui 
Georges Pompidou ir Švedijos 
min. pirmininkui Olof Palme.

Daugybę telegramų ne tik 
vyriausybių galvoms, popiežiui, 
bet ir kai kuriems kardinolams, 
Vatikano pareigūnams pasiun
tė Altos pirmininkas, Lietuvos 
Laisvės Komitetas, 
menė, Pavergtųjų
Tautų organizacija, BATUN, iš
tisa eilė lietuvių organizacijų ir 
daug paskirų asmenų.

Demonstracija New Yorke,
skubiai suorganizuota “Ame

rikos lietuvių akcijos komite
to” įvyko dar tos pačios die
nos, apie įvyki patyrus, vaka
rą- Ji įvyko netoli Sovietų Są
jungos J. Tautų misijos pasta
to. Lietuvius, protestavusius 
prieš mirties nuosprendį, filma
vo N. Y. televizijos stotys. 
Demonstracijai surengti tal
kino Lietuvių moterų komite- 

. t$S, lL^r>PFikpsJj^uviu jauni-

me. To nuosprendžio aštrumas 
ypač sukrečia tuo metu, kai 
visame pasaulyje vyko protes
tai dėl neteisės Leningrado teis
me. Tai dar vienas atvejis, ku
riame sovietų įstaigos turėtų 
parodyti pasigailėjimo”.

New Yorko dienraštis “New 
York Post” sausio 21 įdėjo pa
sikalbėjimą su Vliko valdybos 
nariu ir “Amerikos lietuvių ak
cijos komiteto” pirmininku Ro
mu Keziu ir jo žmona Daiva. 
Dienraščio atstovė objektyviai 
suprato, ir nušvietė lietuvių de
monstracijų tikslą, ypač Simo- 
kaičių atveju, palietė ir lietu
vių laisvinimo veiklą. Straips
nio antraštė: “Didžiulio masto 
(massive) šauksmas 
reikalu”.

lietuvio

Edward
Los Angeles miesto 

radijo stotis sausio 21 
kė telefonu su Vliko valdybos 
nariu Romu Keziu ir perdavė 
stoties atstovo Marv. Gray 7 
minučių pasikalbėjimą apie Si
mokaičio bylą bei lietuvių pa
stangas gelbėti jo gyvybę.

KABC 
susisie-

tarpu 
New 
buvo

— Sovietų spaudoj pradėta 
kampanija dėl J. Tautų iškėli
mo iš New’ Yorko, nes JV 
vyriausybė nepajėgianti ar ne
norinti pajėgti parūpinti sve
timų valstybių diplomatam sau
gių darbo ir gyvenimo sąlygų. 
Atsimink žydų ir lietuvių de
monstracijas prie Sovietų atsto
vybės!

Lenku vadai pas 
maištavusius 
darbininkus

A. Stevenson, dem. III.

H, Humphrey; dem. Minn. J. Tunney, dem. Calif.

Dėl Pekino 
netrauks santykių 
su Formoza

Tokijas- — Japonijos prem
jeras ir užsienio reikalų minis- 
teris pranešė parlamentui, kad 
norima gerinti ūkinius santy
kius su kom. Kinija, bet dar 
negalima su ja užmegzti diplo
matinių santykių, kadangi ne
norima nutraukti santykių su 
antrąja Kinija, kuri yra įsikū
rusi Taiwano saloje. Pekinas tu-

Liet. B- 
Europos Apie Vytauto Simokaičio ir 

Gražinos Mickutės-Simokaitie- 
nės bandymą pabėgti į Vaka
rus, jų nuteisimą Vilniuje sau
sio 14 skelbė visa JAV spau
da, radijai ir televizijos sto
tys. Eltos gautomis žiniomis, 
apie Simokaičius plačiai skelbė 
ir Kanados, vak. Europos, Pie
tų Amerikos, Australijos spau
da bei radijai- Tylėjo tik Sovie
tų Sąjunga, apie Įvykį ar teis
mo bylą nerašė nė okup. Lietu
vos spauda.

Lenkijos premjeras Jaro- 
szewicz ir partijos vadas Gie- 
rek pasidavė Gdansko bei šte- 
tino darbininkų spaudimui ir 
atvyko pas juos pasitarimams 
dėl darbo normų ir atlyginimų. 
Prieš ten vykdami pašalino iš 
pareigų vidaus reikalų ministe- 
rį, kurį pamariečiai kaltino da
vus įsakymą policijai šaudyti į 
darbininkus prieš Kalėdas vy- * 
kusių demonstracijų metu ir 
reikalavo jį pašalinti. Tai buvo 
viena iš darbininkų sąlygų ra
mybei į darbovietes sugrąžinti.

Atlyginimų nežadėta padi
dinti, ir naujųjų darbo normų 
nenorima tuo tarpu keisti, bet 
jeigu tas normas vykdant su
mažės darbininkams atlygini
mai, kaip jie tvirtina, tada klau
simas bus iš pagrindų persvars
tytas ir normos pakeistos. Abu
du užtikrino, kad nebūsią leis
ta atlyginimams sumažėti- Dar
bininkai buvę prašyti pakelti 
darbingumą, nes be šios sąly
gos nebūsią galima gerovės 
Lenkijoje sukurti.

Dėl darbininkų bruzdėjimo 
Gdanske ir Steline nukeltas to
limesniam laikui ir partijos 
centrinio komiteto suvažiavi
mas, kuris turi ne tik penkme
čio planą priimti, bet ir dėl 
ūkinės politikos ką nors naujo 
pasakyti. Senieji maskviniai 
vargonai gražiais tonais nebe
groja.

L. Chiles, dem. Fla.J. Buckley, konsv. N. York

dar nesutvarkyti
New Yorko gaisrininkai, po

licininkai ir šiukšlių surinkėjai 
vis dar neturi su miestu naujos 
darbo sutarties. Visi nesutari
mai vyksta dėl pinigų: tiesio
ginių atlyginimų ir pensijų. Ir 
atlyginimus ir pensijas jie ban
do didinti kas antri metai. Gais
rininkai nori tokių pat atlygi
nimų kaip policininkai, o tada 
jau policininkai nori tiek, kiek 
gauna seržantai. Dėl tos lygy
bės formalus ginčas yra teisme, 
kurs turi išaiškinti, ką tuo rei
kalu sako senosios sutartys, ku
riomis besiginčiją nori remtis. 
Kiekviena grupė vis kitaip tą 
reikalą aiškina, o miestas, ku
ris yra tų pačių sutarčių ant
roji šalis, aiškina dar kitaip. 
Visai be jokio reikalo miesto 
gyventojai yra išstatyti didžiau
siam pavojui, nes niekas nėra 
tikras, ar gaisrininkai atvyks 
gaisro gesinti, ar bus policijos 
pagalba, kada jos prireiks-

naudai. Painiava pasidaro iš to, 
kad ir Taiwano ir Pekino vy
riausybės laiko save visos Kini
jos atstovėmis.

Apie santykius su JAV buvo 
pasakyta, kad gali suirti Ja
ponijos santykiai su visu pa
sauliu, bet jie turi būti geri ir 
nuoširdūs su Washingtonu. Pa
sitarimai ir pasirengimai Oki
nawa! perimti iš amerikiečių 
1972 vykstą labai sklandžiai ir 
draugiškai.

mo komitetas. Demonstracijo
je gausiai dalyvavo latviai bei 
estai.

Pagrindinė demonstracija N.
Y. ir 
miestų

visoje eilėje kitų J.V. 
įvyko sausio 23.

New
V. Lindsay ryšium su Simokai- 
čių nuteisimu sausio 21 paskel
bė tokio turinio pareiškimą:

“Esu sujaudintas, patyręs 
apie nuosprendį, palietusį vie
ną iš kaltinamųjų Vilniaus teis-

Yorko miesto meras J-

L. Bentsen, dem. Texas

W. Brock, rep. Tenn.

R. Taft, rep. Ohio

L. Weicker, rep. Conn.

Grėsme netekti 
Radio Free Europe
Washingtonas. — New Jer

sey sen. Case iškasė, kad ne 
privatūs šaltiniai, bet JAV iž
das per Central Intelligence 
Agency biudžetą finansuoja Ra
dio Free Europe ir Radio Liber
ty veiklą jau 20 metų, ir tam 
reikalui išleido milijonus dole
rių be kongreso leidimo ir kon
trolės. Jis inešias atitinkama 
įstatymo projektą, kad toms 
vyriausybės išlaidoms tvarkyti 
būtų taikoma tokia pat tvarka, 
kaip ir visoms kitoms išlai
doms. Jau atsirado bendradar
bis, kuris panašų įstatymo pro- nuosavybėn tas turtas, kuris 
jektą pateiks atstovų rūmams. 
Yra pagrindo manyti, kad kon
grese susidarė grupė, kuri ban
dys tokiu būdu prieiti prie tos 
antikomunistinės priemonės su
naikinimo.

Radio Free Europe pradėjo 
veikti 1950, Radio Liberty me
tais vėliau. Per jas bolševizmo 
vergijon patekę žmonės infor
muojami, kas dedasi pasaulyje 
ir kas dedasi pačioje Rusijos 
imperijoje.

Hipių gauja apkaltinta žmogžudyste 
Pasigardžiuodami paskerdė 7 žmones
Los Angeles. — Hipis Char

les Manson ir jo trijų moterų 
“šeima” rasti kalti įvykdę pir
mojo laipsnio žmogžudystes- 
“Šeimos” moterys yra šios: 22 
m. Susan Atkins, 23 m. Patri
cia Krenwinkel ir 21 metu Les
lie Van Houten. Visos turtingų 
šeimų pasimetusios ir susimai
šiusios mergiotės. Bylos nagri
nėjimas vyko su jury. Pagal 
Kalifornijos įstatymus, už tos 
rūšies nusikaltimus skiriamos 
mirties bausmės arba kalėji
mas iki gyvos- galvos. Baus
mės bus vėliau paskelbtos. Pro
kuroras prašys visiems mirties 
bausmės.

Visi buvo kaltinti nužudę 7 
žmones vienos paros bėgyje. 
Tai įvyko 1969 rugsėjo 9. Ak
torės Sharon Tate namuose bu-

vo nužudyta ji pati ir keturi 
vakarienės atvykę jos šeimos 
draugai. Jos vyras tuo laiku bu
vo užsienyje filmų gamybos 
reikalais. Už kelių valandų, tik 
kitoje vietoje, buvo nužudyta 
LaBianca šeima (vyras ir žmo
na), grįžę namo po dienos dar
bų iš savo biznio vietos.

Svarbiausias žudynių įrankis 
buvo durklas ar labai stiprus 
peilis- Dirbta ir revolveriu. Žu
dymas vyko su pasigardžiavi
mu — peiliais ir durklais 
aukos buvo badomos po kelio
lika kartų. Sharon Tate kūne 
rasta 16 žaizdų (jos viduriai bu
vo perpjauti), gi vieno jos sve
čio kūne buvo 51 žaizda. Ir toji 
žmogžudžių gauja dar galėjo 
šypsotis ir išdidžiai laikytis ju
ry sprendimą skaitant!

Vytautą Simokaitį nuteisus 
mi-r-tįes bauspaeAŠaUa -kitų v or
ganizacijų protestavo ir Tarp
tautinės Pagalbos Komitetas 
New Yorke (International Res
cue Committee, Inc.). Sausio 23 
paskelbtame rašte Komitetas 
apgailestauja nuosprendi Vil
niuje ir nurodo: greičiausia by
los negalėjo stebėti visuome
nės ar spaudos atstovai, ir ga
lima spėti, kad Simokaitis bu
vo nuteistas pagal Rusijos Fe
deracijos baudžiamosios teise- 
nos 64A str., kuriuo bėgimas 
iš krašto laikomas didžiuoju nu
sikaltimu.

Šis straipsnis, pabrėžia Ko
mitetas,ryškiai pažeidžia dės
nį, pagal kurį visi turi teisę pa
likti savo gyvenamuosius kraš
tus. šis dėsnis Įrašytas J. Tau
tų priimtoje Žmogaus teisių 
deklaracijoje. Jis liečia ne tik 
lietuvius, bet ir visas tautybes, 
gyvenančias Sovietų Sąjungoje. 
Dėl to dėsnio pažeidimo priva
lo protestuoti visos tautos, ku
rioms rūpi laisvė. Komitetas 
kreipėsi į aukšč. teismą Lietu
voje, prašydamas pasigailėti 
Vytauto Simokaičio gyvybės- 
Prašytos prisijungti ir visos or
ganizacijos, kurioms rūpi Žmo
gaus teisių dėsniai ir pagarba 
teisei..

Lenky bažnyčia atiduoda vokiečiy turtą
Varšuva- — Spaudos agentū

ra paskelbė, kad Lenkijos ka
talikų bažnyčiai atiduodamas

prieš karą priklausė Vokietijos 
katalikų parapijoms, gi po tų 
įjungimo į Lenkiją jis buvo iš
nuomotas Lenkijos katalikų 
parapijoms, gi po tų žemių į- 
jungimo į Lenkiją jis buvo iš
nuomotas Lenkijos katalikų 
bažnytinėms institucijoms. .. tą 
kategoriją įėjo bažnyčių, vie
nuolynų ir kitokių institucijų 
pastatai, prie jų esą nedideli so
dybiniai žemės plotai, bet ne 
didieji žemės gabalai. Jeigu to

kių buvo, jie buvo paversti vals
tybiniais ūkiais ir dabar neįei
na į kategoriją to turto, kuris 
atiduodamas nuosavybėn Len
kijos bažnyčiai. Atitinka
moms įstaigoms jau paliepta 
paruošti nuosavybės dokumen
tus.

Darykim išvadą, kad naujieji 
Lenkijos vadai greitai vykdo 
savo pažadą pagrindiniai page
rinti santykius su Katalikų Baž
nyčia. Tokį pasiryžimą deklara
vo ir partijos vadas Gierek, ir 
premjeras Jaroszewicz, parei
gas perimdami.

D. Britanijos misija J. Tau
tose leidžia biuletenį, siuntinė
jamą visoms J. Tautų misijoms 
bei spaudai. Biuletenis sausio 
20 citavo Edinburgh© laikraš
čio “The Scotsman” žodžius 
apie Vytauto Simokaičio žygį: 
“Jis tenorėjo pasitraukti iš So
vietų Sąjungos ne dėl politi
nių priežasčių. Sovietų Sąjun
gos elgesys su Baltijos tauto
mis yra nemažiau drastiškas 
kaip su jos žydų piliečiais”. To
liau pažymėjo britų laikraštis: 
“Panašiai kaip ir kiti kraštai, 
kurie nepaiso pagrindinių žmo
gaus teisių, įskaitant ir teisę 
keliauti ar savo noru emigruo- 
ti, Sovietų Sąjunga ypatingai 
žiauriai elgiasi su žmonėmis, 
siekiančiais pasitraukti iš kraš
to”.

Skotų laikraštis pareiškė vil
tį, kad vykstant tarptautinio 
masto protestams pasaulis at
kreips dėmesį į lietuvį. (Elta)
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Tautines grupes pirmiausia užlieja hunų antplūdis SPARTA — Rašomos mašinėlės iv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
riai, Jv. biznio mašinos — pigiausiai. Praneškite kuo interesuojatės ir fir
mų autentiškus katalogus gausite iš SPARTA sav.: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Dr. E. Northport, N.Y. 11731. Tel. (516) 757-0055.

VIRINO KATILE, O DABAR ..
Apie tautines, čia vadinamas 

etnines, grupes pereitais me
tais garsiai prašnekta. Prašnek
ta, kad ilgus metus trukęs 
anglosaksų surengtas tautinių 
grupių virinimas katile nedavė, 
ko buvo siekta. Nesuvirino. 
Prašnekta, kad ir nereikia vi
rinti, nes etninių grupių cha
rakteris ir jų kultūra yra pozi
tyvus indėlis į vienintelę tokią 
pasauly valstybę kaip Amerika 
— į pluralistinės kultūros vals
tybę.

Tokis pripažinimas, išėjęs iš 
prezidento Nixono, skelbtas 
Amerikos vyskupų konferen
cijos autoritetu, pakėlė etninių 
grupių savigarbą. Tačiau ne vi
sur įstengė sustabdyti įsibėgė
jusį virinimą per bažnyčias. 
Kai kuriose vyskupijose buvo 
jautriai sutiktas 11 Vatikano su
sirinkimo pasisakymaas už ti
kinčiųjų aptarnavimą jų gim
tąja kalba (Tokios dvasios pa
sireiškė ir Brooklyno arkivys
kupas Mugavero!). Bet yra ir 
tokių vyskupijų, kur bažnyčia 
neprisiėmė tautinės kalbos tos 
tautybės nariam aptarnauti.

šis procesas nebaigtas, ir yra 
prošvaisčių jo eigai į gerąją pu
sę. Ypač ten, kur iniciatyvos 
parodo pačių tautinių parapijų 
klebonai.

Prašnekta betgi dabar viešu
moje apie kitą grėsmę etninėm 
grupėm — apie barbaru ant
plūdį, kuris ištinka pirmiausia 
etniniu grupiu telkinius di
džiuosiuose miestuose.
Jei anglosaksiškas katilas tau

tines grupes virino, tai barba
rų antplūdis jas veja iš jų gy
venamųjų vietų teroro priemo
nėm.' Ir gyventojai bėga —lyg 

j kartptų^tjųįgrąci j a nuo_ pau j os 
rūšies hunų antplūdžio-

Šį procesą labai vaizdžiai ap
rašė N. Y. Times Magazine 
sausio 24, korespondento Paul 
Wilkes reportaže apie jo atsi
lankymą Clevelande jo gimto
joje parapijoje.
KAS BUVO IR KAS YRA:

Paul Wilkes pavardė atsirado 
iš Vilk. Taip vadinosi imigran
tas iš Slovakijos. Jo sūnus išė
jo mokslus ir tapo laikraštinin
ku. Dabar atsilankė savo tėviš
kėje ir Šv. Benedikto parapi
joje Clevelande. Parapija 
buvo visos slovakų gyvenvie
tės centras.

“Mes turėjom 2,000 šeimų ir 
8,000 galvų, kai tamsta čia bu
vai, — kalbėjo atsilankiusiam 
jo buvęs klebonas, dabar jau 
65 metų, kurio pasididžiavimas 
buvo jo pastatydinta bažnyčia 
su 1,100 sėdimų vietų. —Da
bar tėra 1,000 šeimų su 3,000 
galvų — ir jų daugumas yra 
pensininkai . • .Mokykla buvo 
su 1,000 vaikų, dabar su 350. 
Novenas ir kitas vakarines pa
maldas sustabdėm. Moterys, 
kurios ėjo iš bažnyčios, pake
liui buvo sumuštos ir apiplėš
tos ... Turim vargo su mo
kyklos vaikais, kuriuos taip pat 
apmuša. Visa beisbolo rinktinė 
buvo užpulta 30 asmenų gen- 
gės. Manau, girdėjote apie aš
tunto skyriaus mergaitę, kurią 
išprievartavo keturi berniukai 
iš Audubon. Ten yra vidurinė 
mokykla, beveik išimtinai juo
dųjų. Mes ėmėm pamokas pra
dėti pusvalandžiu anksčiau ne
gu Audubon ir baigti taip pat 
anksčiau, kad saugiau namo ga
lėtų pareiti.. .Aš niekad iš sa
kyklos neminėjau juodo žmo
gaus vardo, bet aš visada kal
bėjau, kad mes juos turim pri
imti į savo tarpą”- Paskutinis 
Įvykis — gazolino stoty žmo
gaus nužudymas — įtempė pa
dėtį. Bet klebonas sakės ir apie 
tai neminėjęs iš sakyklos, kad 
įtampa nebūtų didinama.

Lankė korespondentas ir ki
tus kaimynus, baltus ir juodus. 
Patyrė, kad gatvės kampe tele
fono būdelė buvo tiek dažnai 
sugadinama, kad teko ją visai 
nuimti; pašto dėžė išplėšiama 
dienom, kad ateina social secu

NYTM vaizdai apie slovakų parapijos likimą Clevelande

rity čekiai; kai kurios krautu
vės užsidaro tarp 2:30 ir 4 kiek
vieną dieną, kad išvengtų 
Audubon mokyklos mokinių.
KAS DĖL TO DAROMA:

Mes, slovakai, — kalbėjo vie
nas buvęs kaimynas — per
daug pasitikim žmonėm, per
daug atviri. Pas mus nebuvo jo
kio triukšmo, kai juodieji pra
sidėjo atsikelti. Murray Hill, 
kur italai gyvena, jie pasakė 
juodiesiem: užmuš, kas išdrįs 
įsikelti. Slowinski parko gyven
tojai lenkai atkišo pištalietus. 
Tai netinka, mūsų slovakų, cha-

Waterburio lietuviai sausio 23 buvo surengę demonstra cijas dėl Vytauto Simokaičio nuteisimo Vilniuje. De
monstracijas aprašė Waterbury Sunday Republican ir jsidėjo šią nuotrauką, kurią Darbininkui atsiuntė S.K.

DEL SIMO KUDIRKOS SPAUDA TEBERAŠO
Spaudos iškarpos dar tebe- 

pasiekia redakciją su tiesiogi
niais ar netiesioginiais atsilie
pimais dėl jūrininko Simo Ku
dirkos.

Stars and Stripes (Pacific 
Edition bei Japan Times), ame
rikiečiam kariam skirti laikraš
čiai, kaip pranešė dr. V. V., ži
nias dėjo keliais atvejais.

Dateline, Guam salos dien
raštis (gautas V.V. dėka), gr. 
12 įsidėjo John Chamberlain 
sindikuotą str. “Simas Grūzde, 
the Lithuanian Dred Scott”.

New York Post gr- 1 buvo 
Richard Watts komentaras, 
kad jūrininko išdavimas yra 
“visos tautos negarbė”, ir pri
minė, kad turkai panašų reika
lavimą atmetė.

Connecticut Sunday Herald 
(gautas V.B. dėka) gr. 27 Įdėjo 
Igno Povilaičio, Danbury, laiš
ką, kuriame ryšium su Kudir
kos išdavimu priminta: esą ne 
vienas profesorius, kaip Marku
se, ir ne vienas studentas, kaip 
Angela Davis, bendradarbiau
ja su sovietais komunistais 
“laisvam žmogui pavergti”. Pri
minė Chruščiovo pareiškimą, 
kad gen. Eisenhoweris ištisas 
savaites laukęs, kad Sovietam 
atiduotų laisvus Berlyno gyven
tojus; o taip pat atidavęs 100, 
000 baltųjų rusų, kurie buvo 
prašę azylio.

Tame pat nr. yra Viliaus 
Bražėno, Watertown, laiškas, 
kuriame: “Jei valstybės depar
tamentas duotų trumpas drūtas 
instrukcijas paskatinti bėglius 
ir garantuoti azylį, tai Sovietų 
žvejybos laivynas netektų dau
gumos savo jūrininkų”. Bet su 
ironija priduria — tai suda
rytų nepalankias aplinkybes de
rybom. Vardan derybų išdavus 
lietuvį jūrininką, telieka laukti, 
kad sen. J. William Fulbright 
pateiktų Kongresui įstatymą pa
bėgusius iš komunistų nelais- 

rakteriui. Bet ko mes sulau
kėm? Dabar gatvės tuščios, nes 
žmonės bijo išeiti iš namų.

Vietovė pavirtusi džiunglėm. 
Ir čia korespondentas išgirdo 
nusiskundimus: “Kas norės iš
girsti mažo žmogaus skundą; 
turtingieji turi valdžią, skur
džiai susilaukia dėmesio, o mes 
— nieko”. Žmonės čia jaučiasi 
esą tikrai “užmirštieji amerikie
čiai”, pasidarė išvadą korespon
dentas-

Kiekvienas savaip mėgina 
gelbėtis. Su juo kalbėjusios 
moters sesuo su vyru, mokyto
ju, ir vaikais pardavė savo na

ves Amerikos karius grąžinti 
Hanoi vyriausybei, kad nebūtų 
pakenkta Paryžiaus taikos de
rybom-

Nevada State Journal (gau
tas V.B. dėka) sausio 10 įdėjo 
Peg Ward temperamentingą 
str. antrašte per visą puslapį: 
“Kodėl mes negalėtume išmai
nyti Angela Davis į lietuvį jū
rininką?”

Svoboda, ukrainiečių dien
raščio (gauto J. J. dėka), sau
sio 16 angliškoje dalyje į-

Ko laukiama antrame jaunimo kongrese 
SPAUDAAntrasis jaunimo kongresas 

bus 1972 metais. Pasiruošimai 
eina. Eina ir kritiški įspėji
mai.

Ateities (1970 Nr. 8) redak
torius J. šoliūnas, pasirodęs su 
griežtais reikalavimais prieš a- 
teitininkų kongresą (buvusį 
1970), po kongreso rašė: “Kon
grese, tame didžiajame karna
vale, buvo visko: literatūros, 
muzikos, posėdžių, valgių ir 
nugėrimų. Tepasigedome tikrai 
vienui vienintelio dalyko—atei
tininkų užsiangažavimo nūdie
niam gyvenimui... .Mes ne tik 
nenustatėme jokių gairių, bet 
savo apatija ir abejingumu pri
kaišiojome į sunkiai riedančios 
veiklos vežimo ratus nemaža 
baslių”

Akivaizdoje antrojo jaunimo 
kongreso tas pats redaktorius 
taip pat kritiškai įspėja: “Idant 
vėl nepakartotume klasikinės 
klaidos, kurią padarėme “ap
vaikščiodami” pirmąjį kongre- 
si, dabar jau verta pagalvoti, 
kokio kongreso mes norime ir 
ką jo programoje norėtume ma
tyti .. .Negalime prileisti, kad 
kongreso programa būtų tuščia
vidurė. Jaunimo kongreso metu 
vakarinėse programose turėtų 
būti parodyta, ką jaunimas lig 

mą, gavo 4,000 dol. nuostolio 
ir išsikėlė į priemiestį. Ir kiti 
taip daro, kas gali. Bet kiti ži
no, kad už gautus pinigus ki
tur namų nenupirksi, o su šia 
vieta, su darželiu taip susigy
venta, kad laikosi vietoje ir sau
gojas! nuo apiplėšimų, kaip tik 
gali. Moterys eina apsipirkt rak
tus paslėpusios drabužiuose, o 
pinigus batuose, ne rankinuky. 
Korespondentas buvo girdėjęs, 
kad žmonės perkasi ginklus. 
Iš kelių paklaustų moterų trys 
pasisakė rankinuky turinčios 
revolverius, nors savo gyveni
me niekad nėra šaudžiusios.

dėtas prezidento Nixpno atsa
kymas dr. L.‘ E. Dobrianskiui, 
kuris Amerikos ukrainiečių 
kongreso konįiteto vardu buvo 
pasiuntęs protestą dėl Ku
dirkos išdavimo.

New York Post sausio 21 pa
skelbė informacijas apie Kudir
ką ir ypačiai Vytautą Simokai- 
tį iš pasikalbėjimo su Romu ir 
Daiva Keziais. Jie informavo, 
kad dėl Simokaičio pasiųstos te
legramos popiežiui, JAV prezi
dentui, Anglijos, Prancūzijos 

. ministeriam pirmininkam.

šiol pasiekė kultūrinėje lietu
vių veikloje. Čia turėtų būti į- 
vairių konkursų baigminės var
žybos. Kodėl negalima pravesti 
jaunųjų muzikų konkursą? Kur 
geriau galėtų pasirodyti mūsų 
jaunieji pianistai, dainininkai, 
aktoriai?

“Negalima prileisti, kad ir 
vėl lietuviškas viso pasaulio 
jaunimas apie programos turi
nį sužinotų tik į kongresą at-

Lietuvių bažnyčia Italų spaudoje
Apie Bažnyčios padėtį oku

puoto j Lietuvoj straipsnį įdė
jo Vicenza mieste leidžiamas 
dienraštis “L’Operaio Cattoli- 
co”. Romoje išeinąs “Realta Po- 
litica”, rašydamas apie antire
liginę konferenciją Lietuvoje, 
įdėjo humoristinį pasikalbėji
mą, pavadintą “Ar yra Die
vas”.

Okup Lietuvos kunigų 
memorandumą, jo svarbesnes 
vietas skelbė Neapoly leidžia
mas “Roma” dienraštis ir 
“Relazioni” Romoje.

Monza mieste išeinąs “H Cit-

JUODOJI MOTERIS 
AIŠKINO:

Pirmi juodieji, kurie atsikė
lė į čia, buvo Gibson šeima. 
Vyras dirba kaip telefono linijų 
taisytojas. Sukrapštė pradinius 
mokėjimus ir įsigijo namą už 
18,000 dol. Ji čia patenkinta, 
nes ramu ir tyras oras. O anks
čiau ji gyveno prie 90 gatvės, 
kur yra prostitucijos namai ir 
ir slampinėja narkotikų pre
kiautojai- Ji nenorėtų, kad iš 
šios gatvės išsikeltų baltieji ir 
gatvė virstų juoda. Nes dauge
lis juodųjų ateina iš rajonų, 
kur nusikaltimų skaičius dide
lis ...
AR TAI RASIŲ AR KLASIŲ 
KONFLIKTAS?

Cleveland© vaizdas gal ryš
kiau, iškalbingiau , prabyla 
apie tai, kas dedas ir kituose 
didmiesčiuose.

Tai ne rasių ir ne klasių kon
fliktas. Tai kultūrų konfliktas. 
Neesminis yra dalykas, kad tie 
jaunieji barbarai daugumas 
yra iš juodosios rasės, kuri 
nuo jų tiek pat kenčia. Esmi
nis, kad jie barbarai. Neesmi
nis dalykas, kad slovakai yra 
pirmieji, kuriuos barbarų ant
plūdis ištiko. Ištiko juos, o ne 
anglosaksus, dėl to, kad etni
nės grupės yra vidutinė klasė, 
gyvenanti pigesniame rajone, 
kuri pirmiausia barbarai už
plūsta pakeliui i turtingųjų ra- 
oną.

Pasieks ir turtinguosius jų 
priemiesčiuose, jei toliau bus 
vykdoma tokia politika, kuri 
barbarų antplūdį didina,— ku
ri duoda jiem pinigo, o neduo
da darbo, barbarus verčiančio 
kultūrinti save ir kultūrinti sa
vo gyvenau^ vietą- „

O 4dŠ dfį)arapijos 
ir parapiečių likimo — gal pa
našus procesas eina ir Brookly
no lietuvių parapijose. Tik šiam 
korespondentui nepasisekė 
gauti pasikalbėjimo išsiaiškinti, 
kokiu tempu eina toks proce
sas lietuviškoje parapijoje.

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

J. B. SHALINS-ŠALINSKAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ava 
(prie Forest P’way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios parūpinamos visose miesto dalyse. Tel. 296-2244.

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

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette St., Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.
VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių {staiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUŠIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.Y. 11208: 
ST 2-5938.______________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Avė. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatėm į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special pries 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus J 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!
VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

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

The Day, New London laik
raštis (gautas J. J- dėka) sau
sio 21 skelbė UP žinią, kad 
adm. Ellis rugsėjo 18 buvo ap
dovanotas “Legion of Merit” 
ordinu su sekretoriaus Volpe 
raštu, kuriame sakoma, kad jis 
“reikšmingai pasitarnavo susti
printi transporto departamen
to tarnybiniam vaizdui”, svei
kais sprendimais ir iniciatyva. 
Sausio 31, sako laikraštis admi
rolas pasitrauks iš tarnybos su 
ordinu.

New Jersey — “Music of Lithuania”,— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSbU-FM, 89.T!heg. — anglų kalba, per Seton HaU Univ, radijo .stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079._________________
NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle Village, N.Y. 11379.___________________________
PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932._______________________________________________ ______
PITTSBURGH, PA. — WZUM, 1590 banga sekmadieniais 12 iRi 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127
LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vai. p.p. Liet. Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

vykęs. Būtina visa programa 
paruošti taip anksti, kad atsto
vai žinotų, apie ką ir kada bus 
kalbama, kas ir kada siūloma ir 
svarstoma.

“Jeigu kongresas bus mūsų 
jaunimo veiklos grand-finale, 
o ne “jaunimo atsitiktinė su
sirinkimo vieta”, kongreso ruo
šėjų darbas bus įprasmintas. 
Tada nereikės jokių banketų, 
nei karalienių, rinkimo. Pro
grama bus užpildyta jaunųjų 
kultūrnešių darbu demonstraci
ja”.

t 
Lietuviškam rajone — \

LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ £

Alice’s Florist Shop |
107-04 Jamaica Av». Richmond Hill, N.Y. ‘ X

--------  Gėlės įvairiom progom -------- c 
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius $ 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va- £ 
kare: 738-1946. Čia rasite nuoširdų lietuvišką patarnavimą. g

tadino della Domenica”, pasi
naudodamas Eltos biuletenio 
italų kalba “Elta-Press” žinio
mis, paskelbė platų straipsnį 
apie Latvijos evangelikų-liute
ronų persekiojimą, išvežimus į 
Sibirą, apie Latvijoje vedamą 
kovą prieš religiją. (Elta)

Vilniuje Hleido M. K. Čiurlio
nio sesers Jadvygos Čiurliony
tės atsiminimų knygą “Atsimi
nimai apie M K. Čiurlionį”. El
tos žiniomis, knyga buvo greit 
išpirkta,— jos tiražas — 12, 
000 egz. (E.)
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Balsas nuo Pacifiko krantų
Taip neseniai šioje vietoje 

buvo paskelbtas balsas nuo 
Atlanto krantų ;— Bostono ar
kivyskupijos kunigų senato pa
sisakymas dėl laisvėn bėgusio 
lietuvio jūrininko išdavimo. Pa
sisakymas buvo vertas ypatin
go dėmesio kaip kolektyvinis 
Amerikos Bažnyčios žmonių 
balsas.

Su panašiu dėmesiu šioj vie
toj tenka skelbti balsą nuo Pa
cifiko krantų — balsą dėl Vy
tauto ir Gražinos Simokaičių 
nuteisimo už mėginimą bėgti i 
laisvę. Tai vieno iš Amerikos 
Bažnyčios hierarchų — Los An
geles arkivyskupo Timothy 
Manning paskelbtas pareiški
mas, plaukiantis iš sąžinės ir 
prabylantis į sąžines primini
mu tikrovės, iš kurios mėgino 
išsiveržti Kudirka ir Simokai- 
čiai.

Kudirka ir Simokaičiai yra 
tik pora gyvų epizodų, kurie 
iliustruoja, kokioje padėty 
yra atsidūrusi visa Lietuva. Ir 
tai atvirai pabrėžia Los Ange
les arkivyskupo pareiškimas-

★

“Du paskutinio meto įvykiai 
— Tašo arkiv. T. Manning — 
atnaujina mūsų širdyse užuo
jautą ir ašaras dėl narsios tau
tos (likimo). Tie įvykiai tai prie
vartinis lietuvio jūrininko pa
grobimas iš globos pakrančių 
sargybos, kurioje ieškojo azy- 
lio, ir žiaurus,'nežmoniškas nu
teisimas, įvykdytas Sovietų Są
jungos. jaunam lietuviui ir jo 
žmonai, kurie išdrįso siekti lais
vės.

Šie įvykiai žymi juodom spal
vom vieną iš mūsų laikų di
džiausių tragedijų, būtent, pa
vergimą ir priespaudą garbin
gos tautos, kuri taikingai buvo 
gyvenusi, imant nuo tryliktojo 
šimtmečio, ir kurios kalba 
šiandien yra seniausia Europo
je. Jos naujų laikų nepriklau
somybė buvo atgauta 1918.

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

Lietuvos suverenumas ir. ne
priklausomybė buvo pripažinta 
Sovietų Sąjungos taikos sutar
timi 1920 ir sutvirtinta kitom 
sutartim 1926 ir 1939. Pažeis
dama šias sutartis ir sudariusi 
slaptą paktą su Hitleriu, So-' 
vietų Sąjunga smurtu okupavo 
Lietuvą 1940.

Mes visi galime prisiminti 
baisias masines deportacijas, 
kurios atėjo po okupacijos ir 
kuriose Sibiro vergų stovyklos 
prarijo daugiau kaip 300,0 0 0 
lietuvių. Mes prisimename taip 
pat 30,000 lietuvių laisvės ko
votojų, kurie žuvo rezistencijo
je prieš sovietinę okupaciją. 
Tikrai tai yra tauta, kuri pa
žįsta Getsemanę (daržą, kuria
me Kristus krauju prakaitavo. 
Red.), ir mes meldžiamės, kad 
šie paskutiniai Uranijos įvy
kiai pažadintų pasaulio opini
jos sąžinę prieš sovietinės prie
spaudos neteisybes.
Jei ta sąžinė būtų pažadinta 

ir būtų imtasi atitinkamos ak
cijos nuimti vergijos pančiam 
nuo lietuviu tautos, tai mes ras
tume šią tautą pasirengusią ir 
trokštančia užimti savo vieta 
tarp laisvų pasaulio tautų. Nes 
komunistinei priespaudai nepa
vyko sunaikinti Lietuvos tikė
jimo ir laisvės meilės. Tai yra 
tauta, kuri turi dvasinę stipry
bę, kylančią iš įsipareigojimo 
teisingumui, pasiaukojimo prin
cipui, pasitikėjimo Dievo ma
lone.

Kol Lietuva to laikosi ir 
laisvasis pasaulis ją paremia, 
tol vilties yra.”

★

Pareiškimas nuo Pacifiko 
krantų rodo amerikiečių opi
nijos balsus augant ir sklin
dant “nuo krašto iki krašto”.

Rodo taip pat, kad opinija 
pro Kudirką, Simokaičius, Bra
žinskus vis labiau įžvelgia visą 
Lietuvą bei jos likimą isto
rinėje eigoje.

Ir tai yra teisingas žvelgimas.

Po JAV Liet. Bendruomenes Šeštosios Tarybos sesijos
(Tąsa)

IŠ eilės sesijai pirmininkau
jąs dr. E. Lenkauskas pristatė 
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės valdybos pirmininką Stasį 
Barzduką. Prelegentas savo žo
dyje bandė įžvelgti Lietuvių 
Bendruomenės padėtį lietuviš
koje visuomenėje.

Priminęs 1970 gruodžio 5-6 
Chicagoj įvykusį Vliko seimą, 
St. Barzdukas tarybos sesijos 
dalyvius kvietė stabtelti prie 
dviejų Vliko seime padarytų 
pranešimų apie jėgų telkimą 
Lietuvos laisvei- Prelegentas su
trauktai atpasakojo ir citavo dr. 
Kazio Karvelio ir inž. Algiman
to S. Gečio pranešimus.

Dr. K. Karvelis priminęs, 
kad Lietuvos laisvės kovai rei
kia “didelio tautinio sąmonin
gumo, ideologinio brandumo ir 
kūrybinio iškilumo”. Jis paste
bėjęs, kad Lietuvos laisvės sie
kimas esąs integralinė dalis glo
balinės kovos dėl laisvės ap
skritai, tai “visos lietuvių tau
tos siekimas, ir jame turi da
lyvauti visa tauta be klasių, gy
venamų vietovių bei generaci
jų skirtumų”. Dr. K. Karvelio 
žvilgsnis ypač krypęs i lietu
vių jaunimą ir mokslininkus.

Čia St. Barzdukas pastebėjo, 
kad “dr- Karvelio Lietuvos lais
vinimo koncepcijoj Bendruo
menei vietos nėra, nors ją pa
gal Lietuvių Chartą sudaro pa

Philadelphijoj Liet. Bendruomenės Tarybos šeštosios s esijos metu kalbasi Centro valdybos pirm. V. Volertas 
(k.) ir Tarybos pirm. V. Kamantas. • Nuotr. K. Cikotot

sauly pasklidę lietuviai, nors 
daugely kraštų ji vienintelė Lie
tuvos laisvinimu rūpinasi, nors 
ji buria krūvon lietuvių jau
nimą ryšium su II-jų jaunimo 
kongresu, nors jos iniciatyva 
bei pastangomis buvo sušauk
tas pranešime minėtas mokslo 
darbuotojų suvažiavimas. Dr. 
Karvelis siūlė bent didesnėse 
lietuvių kolonijose steigti Vliko 
delegatūras glaudesniems ry
šiams su visuomene palaikyti.”

Toliau PLB pirmininkas sa
vo žody peržvelgė A. Gečio 
Vliko seime padarytą praneši
mą (su nedideliais sutrumpini
mais šis pranešimas buvo iš
spausdintas Darbininko 5 ir 6 
nr.). St. Barzdukas ypač už
akcentavo šias A. Gečio min
tis:
“Ryšium su priešsroviniu jau

nimo nusistatymu reikėtų at
sisakyti srovinio priklausomu
mo prievolės ir laisvinimo dar
ban traukti šiam darbui tinka
mus dinamiškus visuomeninin
kus. Antra, negalima nuošaly
je laikyti ‘mūsų gausiausios, ge
riausiai organizuotos’ instituci
jos, būtent, Lietuvių Bendruo
menės, apribojant ją vien kul
tūrinio darbo sritimi. Todėl 
veiksnių ir Bendruomenės susi
tarimu prie apylinkių valdybų 
reikėtų steigti politinius vie
netus, kurių tikslas “būtų rū
pintis politiniu darbu savo vie

tovėse’ — amerikiečių politikų 
įtaigojimu, amerikiečių spau
dos, radijo bei televizijos infor
mavimu, protestų rengimu, 
Eltos biuletenių informacijų 
perdavimu vietos laikraščių re
daktoriams ir t.t Reikale iš kar
to galėtume pajudėti 70-tyje 
JAV vietovių (toks LB apylin
kių skaičius)- Trečia, jaunes
niajai kartai vis aktyviau jun
giantis į Bendruomenės gretas, 
su laiku iš šių lokalinių politi
nių vienetų Vilkui ir Altai 
ateitų tiesioginių darbininkų.”

Pereidamas į aukščiau išdės
tytų pranešimų vertinimą, St. 
Barzdukas nurodė:

“Tokios mintys buvo keltos 
Vliko Seime. Bet jos atsispin
di ir mūsų visuomenės galvo
jime. Pagal srovinį galvojimą, 
kaip matom, Bendruomenei vie
tos Lietuvos laisvinimo darbe 
nėra. Bendruomeninis galvoji
mas Bendruomenę daro laisvi
nimo veiksnių užnugariu ir at
rama. Už tokį galvojimą reikia 
pasisakyti, jį skleisti ir įtvirtin
ti. Valstybingumas, kaip rodo 
mūsų tautos istorija, negalėjo 
laikytis be tautinės kultūros. 
Kelias į naują valstvbinę ne- 
priklausomvbę prasidėjo su 
tautiniu mūsų atgimimu. Vals
tybė ne savaime susidaro —ji 
sukuriama, ir savo valstybę su
sikuria tik tautiškai sąmonin
ga tauta. Šią istorijos pamoką 

prof. Stasys Šalkauskis išreiš
kė šiais žodžiais:

‘Tauta, norinti nepriklauso
mai gyventi, privalo turėti tvir
tą valią ištikimai patverti tau
tinėse savo tradicijose, jas sau
goti ir jomis pagrįsti tolimes
nius tautinės savo kūrybos žy
gius’ Trumpai tariant, kultū
riškai apsiginkluoti.

“Ir svetur tautinė mūsų gy
vybė bei tautinė mūsų sąmo
nė remiasi lietuvybės darbais- 
‘Varpas’ sukonkretina tai, ką 
yra teigęs prof. Šalkauskis:

‘Jei mes čia neleistume 
laikraščių, knygų bei žurnalų, 
jei neskaitytume savo rašytojų 
ir poetų, jei nesirinktume klau
sytis savo dainos bei muzikos 
kūrinių, jei nerengtume dailės 
parodų, jei nebūtų mūsų baž
nyčių, mokyklų ir organizacijų, 
— mes būtume mirusi tautos 
atskala’ (A. Kučys, 1969 m. 9 
nr.).

“Tokiai atskalai Lietuvos lais
vė nerūpėtų. Tautinė sąmonė 
ir valstybingumas yra glau
džiai tarp savęs susiję. Dėl to 
reikia pritarti ir kitai “Varpo” 
minčiai, kad lietuvybė išeivijo
je be aktyvaus laisvės sieki- 
moLietuvai būtų suskilusi lietu
vybė. Su tokia ‘suskilusia lietu
vybe’ Bendruomenė niekados 
nesutiko ir nesutiks, arba ji nu
stotų savo buvimo prasmės. 
Kas kita, žinoma, yra pačios 
veiklos būdai, priemonės, tak
tika. Čia Bendruomenė laikosi 
savo nusistatymo, išreikšto 
‘PLB visuomeninės veiklos 
gairėse :

“ ‘Santykiuose su Vliku 
PLB pripažįsta, kad Vlikas, 
sudarytas politinių lietuvių sro
vių ir laisvės kovos sąjūdžių 
pagrindu, vadovauja politinei 
lietuvių laisvės kovai. PLB susi
taria su Vliku dėl bendros veik
los linijos, darbų derinimo ir 
abipusės pagalbos.’

■‘'Taii^i ešaln ūžtarimąsi Ir su
sitarimą”-

Baigdamas savo kalbą, PLB 
pirmininkas atkreipė dalyvių 
dėmesį į kai kuriuos bendrus 
JAV LB tarybos ir PLB valdy
bos reikalus. Tai lėšų telkimas, 
santykiai su okupuotos Lietu
vos žmonėmis, PLB rengia
mas antrasis pasaulio lietuvių 
jaunimo kongresas.

•

Pratęsiant rytinį posėdį, apie 
rengiamą antrąjį pasaulio lietu
vių jaunimo kongresą pranešė 

rengimo komiteto pirmininkas 
Romas Sakadolskis. Trumpai 
apibūdinęs kongreso uždavi
nius ir užsimojimus, pirminin
kas pranešė apie sudaromas ko
misijas. Finansų komisijos 
pirmininko pareigas sutikęs ei
ti dr. J. Kazickas. Į kongresą 
kviečiami visi jauni lietuviai, 
nežiūrint akademinio išsilavini
mo. Kongreso metu pramato- 
ma jaunimo meno parodos, 
konkursai, pasitarimai.

•

Tarp atskirų pranešimų ir 
svarstymų trumpų pertraukė
lių metu įteikti Lietuvių Fondo 
išleisti medaliai buvusios tary
bos prezidiumo pirmininkam J. 
Kapočiui ir dr. P Vileišiui, o 
taip pat ir buv. JAV .LB cent
ro valdybos pirmininkui Br. 
Nainiui (prezidiumo pirminin
kas apsiėmė parvežei).

Taip pat pravestas slaptas 
balsavimas dėl Kultūros Fondo 
pirmininko Anatolijaus Kairio. 
Pareigose paliktas ir patvirtin
tas naujai kadencijai.

o

Šeštadienio pietų pertraukos 
pradžioj padaryta bendra JAV 
LB šeštosios tarybos Philadel- 
phijos sesijos narių ir svečių 
nuotrauka, kuri išspausdinta 
praeitame Darbininko nr- šia 
proga ir sesijos metu uoliai 
reiškėsi Philadelphijoj gyvenąs 
K. Čikotas, Darbininko fotogra
fas- ir talkininkas.

(Bus daugiau)

DARBAM į KAZACHIJĄ, 
ARCHANGELSKĄ, KARELIJĄ

Lietuviai vėl gabenami dar
bams į Sovietiją — tai matyti 
iš spalio 15 “Tiesoje” paskelb
tos žinios apie tai, jog “kvie
čiami” darbininkai į Kazachi
jos statybos darbus, Archan
gelsko srities ir Karelijos auto
nominės srities pramonę. Taip 
pat registruojamos šeimos, no
rinčios 1971 metais persikelti į 
Kazachijos sovchozus. Tų taria
mų savanorių registracija 
vyksta Vilniuje, Kaune, Klaipė
doje. Šiauliuose ir Panevėžyje.

(E.)
Lenino veikalų išleista Lie

tuvoje nuo 1914 iki 1969 me
tų lietuvių kalba 61 tomas, 48 
veikalų rinkiniai ir 143 atskiri 
V. Lenino veikalai. Jų bendras 
tiražas — 2 mil. 70 tūkst. egz.

(E.)

(58)
Vidutinio gabumo vaikas iš

eidavo mokslą per tris žiemas. 
Pirmą žiemą vaikas išeidavo 
elementorių slebizuodamas, ant
rą žiemą išeidavo tą patį ele
mentorių žodžiais ir įsikabinda
vo į knygelę; trečią žiemą at
baigia skaitymą, mokosi rašyti 
raides ir skaičius (“statyti nu
merius”). Skaičius išmokdavo 
rašyti ligi tūkstančio: apie su
dėtį ir atimtį nebuvo kalbos.

Mokslas buvo reikalingas 
Dievui garbinti bažnyčioje iš 
knygelės ir pravadninkui prie 
giedojimo giesmių. Sakydavo, 
budėtuvėms reikalingas mokąs 
žmogus; be tokio neapsieisi. 
Laidotuvės, gedulingi pietūs, 
ketumedėlio ir metinės pote
riai — neapsieidavo ir dabar 
neapsieina be mokyto žmogaus. 
Tokį užprašo, vaišina, užmoka 
ir apdovanoja kokiuo nors ve
lionio daiktu. Giedoti iš kny
gos galėjo tik tas, kuris gerai 
mokėjo skaityti. Giedoti — tai 
ne mišių maldas skaityti. Kiek
vienas iš savo knygos ir iš at
minties išmoksta, o kad ką ir 

ne taip • perskaito, niekas ne
girdi- Prie giesmės kitaip, čia 
reikia, kad žodis prie žodžio 
pritiktų. Taip pirmiau galvoda
vo.

Būdavo dar mokytojas Kra
kių miestelyje, ir net du. Juos 
vadindavo gubemoriais. Prie 
jų iš kaimos ėjo mokytis tie, 
kurie nepasitenkindavo kaimos 
mokslu. Ten išmokdavo paskai
tyti iš bet kokios knygos, ne 
vien iš maldaknygės; išmokda
vo rašyti, lenkiškai kalbėti, 
“numerius sumesti” (keturis 
veiksmus) ir galų gale rusiškai 
skaityti ir rašyti. Mokslas tęsė
si nuo Kalėdų ligi Velykų; pasi
mokęs per žiemą Krakėse, tai
kėsi išeiti į vargoninkus, kai
mos daraktorius, dvaro rašti
ninkus, kliučvaičius (policija). 
Toks tikėjosi kariuomenėje bū
ti geresnis ir sakydavo: “Ma
nęs negaudys į rekrūtus. Aš 
pats eisiu už savo šeimą. Gi 
kariuomenėje prastu nebūsiu.”

Ligi 1862 metų Kėdainiuose 
buvo gimnazija- Mokslas bu
vo prieinamas: už mokymą mo
kėjo penkis rublius metams,

studentai išsilaikydavo gami
niais iš namų; o kam buvo pa
togiau pinigais,tas mokėjo dvi- 

• dešimt rublių ir iš tų užtekda
vo valgymui ir butui per moks
lo metus. Viename bute apsi-' 
gyvenę studentai patys vedė 
namų ūkį: apmokėdavo butą, 
virėją ir nustatydavo, kas kada 
virti. Valgė tą patį, kaip ir na
mie: kopūstus, kleckynes, ty
res. Gale metų gaminių likda
vo, juos parduodavo ir pini
gus išsidalydavo.

Minimais 1862 metais iš mū
sų kaimos mokėsi Kėdainiuose 
trys vaikai. Mes, mažiukai, gro- 
žėdavomės, žiūrėdami į juos, 
parvažiavusius iš mokslo: juo
dos gelumbės mandurėlis su 
stačia, raudona apykakle, su 
geltonomis vienoje eilėje devy
niomis sagomis, kepurė su 
raudonu “apšliagu”. Oi, kaip 
gražu. Tuo laiku iš mūsų kai
mos du vyru buvo kuniguose. 
Apskritai nuo 1864 metų, ka
da rusų valdžia paėmė ? moky
mą į savo rankas, kada panaiki
no ligi šiol buvusius darakto
rius, švietimas nupuolė, moks
las ir lietuviška mokykla susi
traukė prie ratelio, čia motina 
ar svetima bobelė, ar mergaitė 
beverpdama sodino vaiką ir 
mokė šiaip ant knygelės, išmo
kė prisakymų, kiek reikia prie 
išpažinties, ir tiek buvo gana, 
kad žmogus būtų dvasiškai pa
baigtas.

Nuo 1864 metų ligi Lietuvos 

valstybės susitvėrimo, per pen
kiasdešimt su viršum metų, 
gimnazijos mokslą ėjo iš mūsų 
kaimos tik du.

55. VELYKOS
Štai atėjo Didžioji savaitė- Ji 

yra įkvėpinga ir laukiamoji Ve
lykų pasiuntinė. Verbos supuo
la su žydų Velykomis. Jei žy
dų Velykos esti gražios, tai 
mūsų Velykos bus ūkanotos 
arba šaltos. Jaunimas tuom su
sirūpina. Maldingieji žmonės 
nuo Didžiojo trečiadienio pra
deda eiti į bažnyčią, kaip ir pa
sitikdami Velykas, parėję apsa
kinėja, kokios skirtingos apei
gos atsibuvinėja tomis dieno
mis.

Atsirasdavo mergaičių ir mo
terų, kad užsigavėdavo su var
pais ketvirtadienį ir atsigavėda
vo Velykose po mišių. Vadina
si, dėl dvasiškų nuopelnų ne
valgydavo nieko nuo ketvirta
dienio pietų ligi Velykų —vi
sas tris dienas.

Dėl valgymo Didžiojoje sa
vaitėje visiems tekdavo susi
traukti: gavėnios valgymai ir 
paskaninimai, kaip: grucė, alie
jus,garstyčninkas, esti pasibai
gę, trumpam laikui naujų ne
tiekia. Reikia ganėdintis, prisi
kimšus duonos, bulbių, rūgšties, 
burokų, ir tiek. Lūkestis stip
rina žmogų — skaitome, kiek 
dar dienų liękti ligi Velykų: jau 
keturios, jau trys, jau dvi. Galų 
gale atėjo Didysis šeštadienis. 
Jau Velykos čia pat, bet dar 

nepasiekiamos- Šeimininkės 
verda, kepa ir taiso skaniau
sių valgių, sutaiso ir —pasle
pia. šeštadienį ligi pietų visi 
darbai ir apyvoka turi būti pa
baigti. Žmonės prausiasi, rėdo
si ir eina į bažnyčią. Namų da
boti paliekti šeimininkai ir vai
kai, o jei yra išgalių, jei gry
čioje yra senelis ar bobutė, tai 
prieaušry ir šeimininkai vyks
ta į bažnyčią važiuoti.

Visi išėjo į bažnyčią. Namie 
tyla ir ramumas. Tėvas apžiū
rėjo gyvulius, motina apėjo sa
vo apyvoką: sutupdė žąsiukus, 
sudėliojo į vietą valgymus, pa
ragavo košelienos, ar sutekus 
druskos, paragavo ir išspjovė, 
kad nesulaužytų pasninko — 
ir jau apyvoka pabaigta, nieko 
daugiau neliekti, kaip gulti. 
Mums, mažiukams, dar dides
nis reikalas gulti, nes miegant 
nejučiomis bėga laikas, neju
čiomis ateis taip dideliai lau
kiamos Velykos. Ir iš tikrųjų: 
atsigulėme — ir pasijutome iš- 
budę. Rytą saulė šviečia į lan
gus, gi jau Velykos! Motina 
ruošiasi gryčioje, o pamačius 
mus pabudusius, pasijuokia:

— Sakiau jums vakar, ne
pamikite, anksčiau kelkite. Ot, 
ir pamigote — nematėte, kaip 
Velykų boba vežiojo vaikams 
raudonus kiaušinius. Jūs miego
jote, o boba pravažiavo.

Mažesnieji vaikai šį juoką pa
laiko tikrenybe ir gailisi nema
tę Velykų bobos- Jie nematė, 

kaip motina vakar prievakary 
nudažė kiaušinius ir paslėpė. 
Dabar, mums nusiprausus ir 
pakalbėjus poterius, motina at
nešė visiems po du kiaušiniu: 
viena ruda, antra raudona; sa
kė, esą bobos atvežti. Rudieji 
esą dažyti svogūnų lukštais, 
raudonieji — karnabuku. Prie 
kiaušinių atnešė sviesto ir ra
gaišio po griežiniuką. Mes kiek
vienas rudąjį suvalgėme, o rau
donąjį pasilikome pasidžiaugti. 
Mažesnysis dar nenuėjo nuo 
stalo, kiaušinis iš rankos iškri
to ant stalo, tekšt ir sudužo. 
Vaikas verkti, motina maldyti, 
žada atnešti kitą kiaušinį ir 
baugina:

— Jei per Velykas verksi, tai 
per visus metus verksi ir verk
si.

Vienas po kito. įdurmais pa
rėjo šeimyna iš bažnyčios. Įėję 
tarė pagarbinimą; jiems atsa
kyta ir paskui:

— Sveiki, sulaukę šventų 
Velykų.

— Ačiū- Duok Dieve svei
kiems sulaukti kitų!

Stalas jau pirmiau užtiesi 
tas staldengte, dabar šeiminin
kė ant jo sudėjo: kiaušinių bliū- 
dą, supiaustytą į gabalus kum« 
pį, kvietienį kepalą, kelis la- 
šiniuočių kepalus, sviesto lėkši 
tę, grietienės lėkštę, duonos 
riekiukių lėkštę, tarkuotų krie
nų ir druskos. Visi sustojo apie 
stalą.

Tėvas perskaitė evangeliją 
“ant pirmos dienos Velykų”, ir 
visi persižegnojo ir susėdo. To
liau šeimininkė padėjo prieš 
kiekvieną po keturis kiaušinius 
ir užprašė valgyti. Kiaušinių sa
vininkai mikleno, sprendė, ku
ris kurį dauš, paskui daužė. 
Niekas nedaužė į stalą, bet vis 
kiaušinį į kiaušinį, miklendami 
ir duodami kitam pamiklenti. 
Valgė kiaušinius, užsitepdami 
sviesto ir užsiberdami druskos. 
Kuris suvalgė vieną, kuris 
du, kitus pasiliko dienai.

Po kiaušinių valgė mėsų su 
krienais, toliau rugienį ragaišį 
dažė į grietienę, gale šeiminin
kė padalijo visiems po geroką 
griežinį kvietienio ragaišio ir 
po vieną lašiniuoti kepalą. Kvie
tienį ragaišį suvalgė čia pat su 
grietiene, o lašiniuotį ir liku
sius kiaušinius pasidėjo kitam 
sykiui. Pavalgę gėrė alų, ir 
tuom pasibaigė atsigavėjimas, 
Valgydami šnekėjosi:

— Per visą naktį miego ne
norėjau, bet per mišias leipau 
miegais: čia poterius kalbu, čia 
sapnuoju.

— Per pamokslą kitas net 
knarkė-

— Kunigas liepė ūmai daug 
nevalgyti, girdi, išsipasninkavę 
galite susirgti.

— Tu kunigo pamokinimą at
simeni, bet valgai, net ausys 
kruta. Žiūrėk, kaip tu šiandien 
leipsėsi.

(Bus daugiau)
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GYVENIMAS SU KNYGOM
Stepo Zobarsko 60 metų amžiaus proga
Šiuo metu laisvajame pasau

lyje turime apie šimtą lietuvių 
rašytojų, kurie, dažnai apsun
kinti tarnybinėm naštom, ku
ria ir triūsia įvairiuose kultū
rinio bei visuomeninio darbo 
plotuose. Į tą rašto žmonių bū
relį dailiai įsiderina Stepas Zo
barskas, sausio 17-tą peržengęs 
60 metų gyvenimo slenkstį. Šia 
proga tinka pažvelgti į jo nuei
tą kelią.

Stepas Zobarskas, gimęs, au^ 
gęs, išsimokslinęs ir kaip rašy
tojas subrendęs Lietuvoje, gro
žinėje raštijoje užima tinkamą 
vietą. Jo literatūrinį žvilgsnį iš
plėtė studijos Prancūzijoje ir 
kūrybinį polėkį išugdė atsi
gavęs kultūrinis gyvenimas ne
priklausomoje Lietuvoje. Mūsų 
jubiliatas rašto srity užsimojo 
plačiai, pasižymėdamas kaip 
kūrėjas -rašytojas, kaip vertė
jas ir redaktorius bei leidėjas.

Stepo Zobarsko rašto lobis 
gausus- Tai 17 knygų. Pirmo
ji jų — eilėraščiai, kitos: no
velių rinkiniai jaunimui ir su- 
augusiem. Jo novelių centre 
dažniausiai randame Lietuvos 
kaimo žmogų, psichologiškai 
suvoktą ir įaugusį į gamtą. 
Mūsų rašytojui lygiai artimas 
jaunuolio ir vaiko pasaulis, ku
rį jis vaizduoja gyvai, įtikinan
čiai ir sklandžiai- Jam sekasi 
susidoroti ir su pasaka ir su 
tikrove. Novelių veiksmas su
rišamas tvirtai ir išreiškiamas 
spalvingai. Jas neretai pagyvi
na jumoras.

Kaip vertėjas Stepas Zobars
kas stojasi prieš mus su 5 kny
gom rankoje. Tai iškilūs lite
ratūros veikalai, kurių apvilki
mas lietuvių kalba reikalauja 
kūrybinės kibirkšties ir gero 
kalbų žinojimo. Zobarskas pra
turtino mus veikalais šių pa
saulinių autorių: Unamuno, 
Maupasanto, Hamsuno ir So
merset© Maughamo.

Stebėtinas yra Stepo Zobars
ko pasinešimas redagavimo bei 
knygų leidimo sritin. Lietuvo
je jis su kitais parengė žinomą 
pradžios mokykloms vadovėlį 
“Aušrelę”, susilaukusią dauge
lio laidų. Amerikoje jis su Jo
nu Aisčiu suredagavo literatu-

raštų, lietuvių 
novelių b e i 
mūsų liaudies

ros metraštį. “Gabiją”. Zobars
kas paskirom knygom yra su
redagavęs dalį savo paties at-* 
rinktų 
rašytojų 
romanų ir
pasakų, rūpindamasis taip pat 
jų išvertimu į kitas kalbas bei 
atspausdinimu. Tai sudėtingas 
ir finansiškai sunkus žygis.

Tas Stepo Zobarsko užsidegi
mas leisti knygas Amerikoje 
anglų kalba iš tikrųjų žadina 
nusistebėjimą- Šiame aukštų 
standartų krašte jis net įstei
gė Manyland leidyklą mažiau 
žinomų tautų knygoms spaus
dinti bei platinti. į tokių tautų 
būrelį, žinoma, pirmiausiai įri- 
kiuojama Lietuva. Iki šiol išleis
ta 27 knygos anglų kalba, tarp 
kurių 18 tenka lietuvių auto
riam. Devynios knygos paruoš
tos spausdint artimiausiu laiku. 
Tarp jų randame 3 lietuvių ra
šytojų. Zobarskas leidžia tai, 
kas, jo nuomone, vertinga ir į- 
domu pasaulinėje knygų rinko
je. Jos pasiekia tolimus pasau
lio kraštus, tenai recenzuoja
mos ir perkamos. Nuostabiau
sia, jog tai atlieka vienas žmo
gus, užimtas tarnybiniu darbu, 
be savo spaustuvės, be kolek
tyvinės paramos, be pagelbinių 
sambūrių. Jo akcija, to
kia naudinga lietuvių 
kultūrai, šaukte šaukiasi Lietu
vių Fondo dėmesio ir para
mos.
Tai tokių darbų lydimas, Ste

pas Zobarskas peržengė 60 me
tų ribą. Jis atkreipia į save 
mūsų žvilgsnį kaip rašytojas, 
vertėjas, redaktorius ir leidė
jas. Iš tiesų retai kada šie pri
valumai susitelkia viename 
žmoguje. Zobarskas atkreipia 
mūsų žvilgsnį taip pat kaip ty
lus žmogus. Jo kultūrinė veik
la neišreklamuota- Jis pats ma
žai turi laiko dalyvauti visuo
meniniuose sambūriuose. Jis 
nuolat susitelkęs į savo tikslą 
— knygų rašymą ir leidimą. 
Tai savotiškas modernios 
knygnešystės kelias, kuriame 
linkėtina jam nepavargti.

T. Leonardas 
Andriekus, O.F.M.

DARBININKAS

Rašytojas Stepas Zobarskas, Manyland leidyklos organizatorius, prie savo išleistų knygų anglų kalba.
Nuotr. R. Kisieliaus
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LA BELLA ITALIJA - DOLCE VITA ROMANA 
Keliones įspūdžiai po Italiją 

DR- HENRIKAS ARMANAS

INTERCHURCH RELATIONSHIP
Success to your Christian 

Community Action 
NANCY FABRICS 
1109 Burke Avenue 
Bronx, New York 
(212) TU 1-0854

MT. LORETTO ®
CONVALESCENT |
and REST HOME ®

Excellent care exceptionally pleasant g 
environment quiet, restful country®

Sewing classes lessons $25 by highly^ surroundings for particulars write $ 
trained and experienced teachers—® or call Sisters of the Resurrection® 
small classes and individual atten-g RD No. 3 Amsterdam. New York® 
tion. 7-9 PM Mon & Thurs. By The® (3 miles East of Amsterdam offg 
Yard Fabrics 368 Kinderkamack Rd,® Route 5) Swart Hill Road, Amster-® 
Emerson Pascack Valley Shopping® dam 518—842-6790 £
Center) (201) 262-5962 ® ®

®

SAVE — SAVE — SAVE 
FACTORY TO YOU 

PRICES
Famous ladies coats and suits 

manufacturer 
selling direct to the customer 

Fake furs, ladies coats, 
pants suits, blouses, skirts, 

slacks, rainwear, piece goods 
Act fast for savings 

Take Rt. 17 to Moonachie 
Overpass, 

East on Moonachie Ave.
to deadend at 12 Horizon Blvd., 

Monachie 641-9627

Rexmoor Modes

®

®

BEACON MOVING 
and STORAGE Inc. 
WAREHOUSING 

- STORAGE

Packing Local Long Distance 
338-6100

Agent Republic Van Lines

East Flatbush 
Off Kings Highway

4402 Avenue J

®

®

Stevens

Vasario 16 gim. bendrabučio statyba
Vienintelė laisvajame pasau

lyje lietuvių gimnazija jau 20 
metų moko ir auklėja lietuviš
ką jaunimą iš Vokietijos, kitų 
Europos kraštų ir pastaraisiais 
metais net JAV. Kad ji galėtų 
savo uždavinį ir toliau atlikti, 
reikalinga pastatyti naują ben
drabutį.

Romuva su žemės sklypu, 
gimnazijos pastatu ir naujai 
statomu bendrabučiu tarnaus 
visam lietuviškam jaunimui ir 
apskritai lietuvių kultūriniams 
reikalams net ir tada, kada sa
vos gimnazijos išeivijoje nebe
reikės.

Paruošiamieji darbai naujai 
statybai jau baigti- Visas ben-

d r a b u t i s atsieis 370,000. 
Patiems lietuviams reikia sudė
ti tik 120,000, kitką pažadėjo 
duoti vokiečiu valdžia. Tai ne
pasikartojanti proga už tokį 
menką savo indėlį įsigyti kapi
talinį pastatą.

Todėl prašome dosniomis au
komis paremti Vasario 16 gim
nazijos

naujo bendrabučio statybą.

— Visi aukotojai bus skel
biami spaudoje.

— Aukoję ne mažiau 30 dol. 
bus įrašomi į garbės knygą.

— Aukoję ne mažiau 10 0 
dol. bus įrašomi į garbės len-

(Tąsa iš praėjusio nr.)

Pabudęs iš svajonių ir sun
kių minčių, skubu apleisti šio 
mirusiojo miesto liūdną paslap
tį ir slegiančią aplinką.

Sugrįžk, į Sorrento ...
Toliau bekeliaujant, turisto 

akys nušvinta ir širdis pra
džiunga, atvykus į Sorrento 
ir pamačius Adrijos mėlyną jū
rą ir žėrintį saulės spinduliais 
horizontą.

Tai nedidelis žvejų miestas 
ant stataus, uoloto jūros kran
to, nuo kurio matosi Capri sa
la ir Neapolis. Sorrento yra ap
suptas apelsinų ir alyvų sodų ir 
kiparisų terasų, o jūros mėly
nė, ramybė, itališkas vynas ir 
dainos užburia keleivį m lyg 
šaukia jį su ilgesiu grįžti atgal 
Į Sorrento, kuris yra apdainuo
tas visame pasaulyje' garsioje 
dainoje “Torna a Sorrento” ir 
gražiai pavaizduotas filme “Ta
rantella”. Dėl šio pusiasalio 
gamtos grožio graikai ir romė
nai, valdovai, poetai, didikai ir 
menininkai mėgo ir dabar te- 
bemėgsta čia praleisti laiką. Čia 
gimė ir kūrė poetas Torquato 
Tasso (1577).

Sorrento yra tikras meno ir 
grožio lobynas, perpildytas baž
nyčiomis, pastatais, paminklais, 
paveikslais ir skulptūros kūri
niais. Žmonės čia, kaip ir pati 
gamta, ramūs. Tad ir turistai 
čia suranda poilsį. Gyvenimas

— Ne mažiau 1,500 dol. au
kojusių pavardėmis bus pava
dinti bendrabučio kambariai.

Savo aukas siųskite per Bal- 
fą, Kanados LB šalpos fondą 
(Aukotojams sumažinami mo
kesčiai — Tax deductible) 

arba
tiesiog Vasario 16 gimnazi

jai, pažymint “statybos fon
dui”. Litauisches Gymnasium, 
684 Lampertheim-Huettenfeld, 
Romuva, W- Germany.

Vasario 16 gimnazijos statomo bendrabučio piešinys. Dabar šiai statybai Amerikoje renkamos aukos

čia, rodos, bėga kaip ramus 
upelis, šaukdamas: Torna a 
Sorrento!...

Neapolis — sena 
Sicilijos sostinė

Kiek Sorrento sužavi turistą, 
tiek Neapolis jį nuvilia.

Tai antras savo didumu Ita
lijos miestas, sena Sicilijos ka
ralystės sostinė. Pasižymi labai 
gyvu uostu. Pilna pramonės, 
apdirbančios Vezuvijaus lavą, 
paverčiant ją statybos medžia
ga- Daug alyvos rafinerijos ir 
sunkios pramonės dirbtuvių: 
Gatvėse nepaprastai didelis au- 
tovežimių judėjimas, triukšmu 
užpildąs įvairiais kvapais ir 
tvankumu persisunkusį orą. -

Daugiau ramylffs randama 
nusileidus į pajūrį toliau nuo 
uosto ir pažvelgus į jūrą ir Ve
zuvijų.

Garsusis posakis “Pažvelk į 
Neapolį ir mirk” ... visiškai ne
pateisino mano turėtų vilčių, . 
ir buvau patenkintas gyvas pa
likęs Neapolį... r

Pisa ir jos bokštas
Negalėjau praleisti progos ne

pamatęs seno etruskų miesto 
Pisos. Įkurtas VII I šimtmety 
prieš Kristų, senovėje jis buvo 
garsus ir turtingas, karuose 
nugalėjęs Saracėnus, Korsiką, 
Sardiniją ir Afrikos pakraščius, 
tačiau vėliau nugalėtas Floren
cijos ir kaip karinė pajėga po 
to visiškai susmukęs.

Tačiau Pisos miestas pasili
ko garsus savo pakrypusiu 
bokštu ir pasaulinio garso uni
versitetu, į kurį kasmet įstoja 
virš 10,000 studentų iš visos 
Italijos ir pasaulio. Garsus ir 
tuo, kad davė pasauliui įžymų 
skulptorių Pisano ir mokslinin
ką Galilėjų, kuris užbaigė sa
vo žemės traukos ir kritimo te
oriją, mesdamas^ įvairius daik
tus žemyn iš minėto bokšto (jo 
teorija yra pagarbiai panaudo
ta šių dienų erdvės skridimam).

Kaip kiti Italijoj matyti mies
tai, taip ir Pisos miestas yra 
pilnas orientalinio ir romėniš
ko mišinio pastatų, freskų ir 
paveikslų. Labiausiai pasižymi 
grožiu katedra ir valdovų bei 
didikų kapai. Šimtų metų senu
mo freskos puošia lubas ir sier 
nas, kapų arkadas ir portikus 
panašiai, kaip Sistinos koply
čioje Romoje.

®®®@®

Didžiausia Pisos garsenybė, 
jos palinkęs net 14 pėdų bokš
tas, yra ne kas kita kaip ka
tedros varpinė. Čia ištisus me
tus stumdosi visokių tautybių 
turistai, su foto ir filmų apa
ratais besistengia įamžinti sa
ve prie vienintelio tokio pasau
linio garso bokšto, statyto nuo 
1174 iki 1356 metų.

Apskaičiuota, kad šio bokšto 
krypimas vyksta po 1/24 colio 
kasmet. Tad manoma, kad ku
rią dieną jis gali griūti, palaido
damas po savimi daugelio me
tų praeitį ir tuos turistus, kurie 
tuo metu prie jo būtų. Bokš
to palinkimo priežastis, sako
ma, esanti vandens patvinimas 
vienoje jo pusėje. Valdžia nesi
stengia bokšto lyginti, nes, jį 
išlyginus, prapultų gausūs bū
riai lankytojų, o tuo ;pa£iu ir 
didelės pajamos.

(Bus daugiau)

MARK VII FOR MEN
Pat Masina 

Razor Cut — Styling 
Facials - Hairpieces

Hair Dyeing
1485 Main Ave. Clifton, N.J. 

Call (201) 772-9728

Success to your Christian 
Community Action

KENILWORTH
- FUNERAL HOME
511 Washington Avenue 
Kenilworth, New Jersey 

201-272-5112

NORMANSKILL
is the only dairy in Eastern New 
York qualified to carry the quality 
checked label Milk & Dairy Prod 
učts — Norman's Kill Farm Dairy 
Co., Inc. 55 Commerce Ave. Phon 
518-482-4474 Albany, N.Y. 12206

Success in your Christian 
Community Action

SUNSET LANES
399 U.S. Highway No. 22 

Hillside, New Jersey
201 — MU 6-1400

Gaita
Memorial Home for Funerals 
Mrs. Donna Breure, Manager 

201-256-2224 
Located in Our Lady of the Holy 

Angels Parish

154 Route 23 
(Pompton Avenue) 

Singac — Little Falls

Success to Your 
Christian Community 

Action

WHY TRAVEL?

SHOP at
HOME
SERVICE

CARPETING
bnuUonn* br 

exfrrrtr A. HcJ-up end re

WILGIS FLUOR COriRING Cl.
Phon* S23-0849

>’OvoToW’bToIoioIovo;

Farenga Bros,
Ėst. 1896

Over 75 years of dignified 
service

Salvatore A. Farenga 
Founder

MAIN OFFICE
Felix A. Farenga

Manager
204 East 116th Street

LE 4-3700
BRONX BRANCH

Pat S. Farenga
Manager

920 Alterton Avenue
OL 4-0500

Academy
Founded 1860 

266 Fifth Street - . 
Hoboken. N.J.

COLLEGE PREPARATORY 
NEW LOWER SCHOOL 

Co-Educational 
Non-Sectarian 
Kindergarten 

through 12th Grade 
Enrollment still open for grades 

7-12 for the 1970-71’academic year 
Other classes filled. 

Your inquiry invited. 
Phone 201-659-0946

Edward M. Dixon, Headmaster

® 
® 
®
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LEWIS
Fatima Shrine ;

HOLLISTON, MASS. !
Intersection of Routes 126 and 16 ‘ 

The Shrine, conducted by the Xa-( 
verian Missionary Fathers, is open į 
every hour of the day and every dayi 
of the week to all visitors. ']
Devotions are held outdoors fromi 
May through October. It is. illumi-] 
nated during the Christmas season.) 
Special arrangements may be made] 
for daytime or evening service: . 1

For groups of any size. For, 
parish organizations led by1 
their own priests. For nation
al groups who want services 
in their own language.

For information or arrangements 
contact: Reverend Father Director 
FATIMA SHRINE Holliston, Mass. 
01746 — Phone: (617) 429-2144

EQUIPMENT
CO.

450 No. Pearl Street ® 
Albany, N.Y. 12204 ®

Phone: (518) 465-5252 ®

Complete Food Service Equipment ® 
for hospitals, schools and ® 

institutions. g
For more than 30 years LEWIS has® 
been a byword of service to the out-Q 
standing institutions in this area.® 
Back of this service has been a® 
policy of prices that are consistent" 
with quality.

WHY NOT VISIT US ...

always ample parking space 
in our adjoining lot. ®

Our Lady of La Salette
ALTAMONT. N. T.

ril’ice of ISale"*- on September 
19 IM* Two little children H* 
tened to her Tf toy P*o
pie win not submit. I «b*ll be

SORROWFUL, MOTHER

scMtsvu or ocronoHi

SOLEMN OBSERVANCES for The 
FEAST OF OU* LADY OF 

LA SALETTE 
WITH A*>USL»C TRIOVUM, 

THE OATES TO BE ANNOUNCED 
through the local 

NEWS MCO«A

®

Everything at one place ... 
China - Silver - Glassware 

Kitchen equipment and supplies 
Cooking utensils

Complete heavy duty kitchen 
and dining room food service 

equipment for

INSTITUTIONS.
HOSPITALS. SCHOOLS,.

CAFETERIAS, 
RESTAURANTS, 

Etc.

H. HORTON 
and CO., Inc.

410 Broadway 
Albany, N.Y. 12201

Phones: 
518-463-1281 
518-463-1282 
518-463-2364

®i®
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
® 
(•> 
®

?)

to
®

®

201-278-3363
Ko;o;o;o;o;o;o;o;o;o;č!!

®
®

FOR ALL . 
CEMETERIES

WOOD’S MEMORIAL CO. 
330 Belmont Ave., Haledon, NJ

S
COLONIE SUMMER THEATRE

oicSsbbSho®Soi3S!^otoMoSo:o:o:q

THEATRE PARTIES ARE FUND!
With less work and more fun. many churches, hospitals, schools and organi
zations have found Theatre Parties at the Colonie Coliseum Theatre a sucess- 
ful way to raise funds for their many projects ... the time to start is now! 
... let us show you how to put a little fun in your Fund Raising Projects.,

♦ Colonie Coliseum Summer Theatre is HF.ATF.D and has an "off season” 
schedule of special attractions

♦ The theatre has a 3.000 seating capaorv and is available for rental
♦ Its vf« parking areas and excellent central location k ideal for conventions* 

civic meetings, sport attractions, etc....

Order now and Save 20%-40% on season subscriptions

®

(į)

®

P.O.Box 41 LATHAM. N.Y. 12110 
PHONE 785-3393

’^c/<^^W^^ovo'o’o'^Ųo^oyo^o7o^o'b'o~oToloto:o:o:oTototo^
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TRAVIATA GRĮŽTA I CHICAGOS L OPEROS SCENĄ
Chicagos lietuvių opera pra

dėjo penkioliktąjį veiklos sezo
ną. Artėjančios sukakties pro
ga buvo sušaukta spaudos kon
ferencija, dalyvaujant šio se
zono meno vadovui dirigentui 
muz. A. Kučiūnui, chormeis- 
terei A. Stephens, dail. J. Daug- 
vilai, spaudos, radijo valandė
lių atstovam ir operos valdy
bos nariam.

Naująją operos valdybą su
daro: G. Kazėnas — pirminin
kas, Vyt. Radžius — vicepirmi
ninkas ir spaudos koordinato
rius, S. Džiugienė — vicepir
mininkė ir pirmininko pagelbi- 
ninkė, J. Vidžiūnas — vicepir
mininkas, V. Marčiukaitis — 
turto globėjas, G. Bičiūnaitė 
— sekretorė ir V. Momkus — 
iždininkas.

Valdybos pirmininkas G. Ka
zėnas pabrėžė, kad penkiolikos 
metų operos kelyje spaudos ir 
radijo valandėlių talka buvo di
delė —per penkiolika sezonų 
salės buvo pilnos. Spaudos 
konferencijai pravesti pakvietė 
Vytautą Radžiu.

HARTFORD, CONN.
Nauja L.A.P. klubo valdyba 

ir direktorių taryba
Praėjusiais metais per dvie

jų mėnesių (lapkričio ir gruo
džio) narių susirinkimus buvo 
išrinkta nauja šiem metam L. 
A.P- klubo valdyba ir direkto
rių taryba. Šių metų sausio 17 
d. visuotiniame narių susirinki
me padaryta praeitų metų klu
bo veiklos apžvalga, ir naujoji 
klubo valdyba ir direktorių ta
ryba perėmė pareigas.

Iš senosios valdybos prane
šimo buvo matyti, kad praeitų 
metų klubo valdybos ir direkto
rių tarybos darbuotė buvo ga
na stipri, todėl, nors yiskas pa
brango, vis dėlto keliais šim
tais sumažintas praeitų me
tų deficitas, 'kuris dėl gamtos 
padarytų nuostolių ir dėl neati
dėtinų remontų buvo atsiradęs. 
Šiaip praėjusių metų klubo 
veikla buvo darni ir veiksmin
ga-

Į naująją L.A.P. klubo val
dybą išrinkti: Joseph Thomas- 
pirmininkas, Joseph Žukas — 
vicepirmininkas, Alfonsas Dzi-

Sausio 23 New Yorke suorganizuotose demonstracijose dėl V. Simokaičio 
nuteisimo Vilniuje. Kairėje plakatą neša ir žydų atstovas — Jewish Defense 
League. Centre organizatorius R. Kezys kalbasi su amerikiečių žurnalistu 
už jų — Helen Kulber; Nuotr. V. Maželio

V. Radžius pažymėjo, kad 
šiais metais Lietuvos opera 
švenčia 50 metų sukaktį, o 
Chicagos lietuvių opera — 15 
metų. Dera čia pabrėžti, kad 
nepriklausomos Lietuvos ope
ra laisvėje tegalėjo tik 19 
kartų paminėti savo sukaktį. 
Laisvųjų Chicagos litetuvių o- 
pera artėja prie tokios sukak
ties. Profesinės nepriklauso
mos Lietuvos operos Traviatos 
pirmojo spektaklio uždanga pa
kilo 1920 gruodžio 31, o Chi
cagos lietuvių opera darbą pra
dėjo 1956 metais.

Traviatos pasirinkimas
Į Chicagą grįžęs šio sezono 

operos dirigentas ir meno va
dovas A. Kučiūnas kalbėjo, 
kad mūsų operos branduolys 
yra pajėgus choras. Jam reikia 
duoti pilnai pasireikšti. Su Tra
viata paminėsime Lietuvos ope
ros 50 metų sukaktį. Muz. A. 
Kučiūnas pažymėjo, kad šiais 
metais Traviata bus pastatyta 
kiek kitaip: su naujomis deko
racijomis ir naujais solistų vei-

kas — protokolų sekretorius, 
Juozas Asiūnas — antrasis sek
retorius, Antanas Ambrasas— 
iždininkas, Stanley Peterson — 
finansų sekretorius, Ona Jusie- 
nė — nepašalpinio sk. finan
sų sekretorė, Jonas Vasiliaus
kas, Stasys šrupšas (Jr.) ir Ona 
Jusinienė — iždo globėjai 
(Trustees), Antanas Mazalas ir 
Antanas Laskus — revizoriai 
(Auditors), Pranas Monciūnas, 
Stasys šrupšas (Sr.) ir Julius 
Baltulionis — garbės teismas- 

Į klubo direktorių tarybą iš
rinkti: Jonas Kodis, Stasys Bąl- 
tauskas, Luis Mašinskas, Pet
ras Baltrukonis, Ričardas And- 
reliūnas, Edvardas Radžiūnas, 
Eugenijus Orentas ir Algis Ja
linskas. • -

Pažymėtina, kad į naująją 
klubo valdybą ir direktorių ta
rybą šiem metam įėjo keletas 
naujų jaunų žmonių. Tad lin
kėtina visai klubo administra
cijai ir šiais metais, kaip ir 
pernai, geros, o gal dar stip
resnės, veiklos.

Jonas Bernotas 

dais. Išgirsime ne tik -Daivą 
Mongirdaitę, bet ir Kanados 
lietuvaitę Giną Capkauskienę, 
šauniai pasireiškusią Draugo 
romano premijos įteikimo kon
certe.

Dail. Jurgis Daug vila paaiš
kino, kad dabar scenoje reikia 
mažiau balaganų, nes daug da
lykų išsprendžia šviesų efektai.

Operos pirmininkas G. Kazė
nas pasidžiaugė, kad lietuvių 
visuomenė operą mėgsta ir gau
siai ją lanko. Į chorą ateina 
jauni žmonės, kurie gerai skai
to gaidas, skambina pianinu, o 
dalis jų lanko muzikos mokyk
las.

Sukaktuviniai Traviatos spek
takliai įvyks gegužės 1,2 ir 7 
Marijos aukšt. mokyklos salėje. 
Lėšom sutelkti vasario 6 ren
giamas tradicinis balius.

St. Dns.

LIETUVOJE MIRĖ 
KUN. JUOZAS UGINTAS

Gauta žinia, kad sausio 2 
Lietuvoje, Užventyje, mirė ku
nigas Juozapas Ugintas.

Velionis buvo gimęs 1890 
Raseinių apskrityje. Mokėsi Ra
seinių vidurinėje mokykloje, 
Vilniaus chemijos technikos mo 
kykloje ir Kauno dvasinėje se
minarijoje. Kunigu įšventintas 
Saratove, Rusijoje, 1916 m. vo
kiečių dvasinėje seminarijoje. 
Tuoj buvo paskirtas Ciornos 
Padinos, Litovkos ir Lichoma- 
novkos parapijos administrato
riumi, kur buvo lietuvių, iš
tremtų dar Muravjovo 1863 
m.

Į Lietuvą grįžo 1918 m. ir 
buvo vikaru bei klebonavo kai 
kuriose Žemaitijos parapijose. 
1948 buvo išvežtas i Sibirą ir 
ten išbuvo dešimtį metų- Iš A- 
merikos siunčiamų maisto siun
tinių jam neduodavo, nes jis 
neišdirbdavo nustatytos darbo 
normos. Vergų valdytojai pa
aiškindavo! kas nedirba, tas ir 
nevalgo.

Iš Sibiro grižo visai be svei
katos. Negalėjo eiti jokių pa
reigų. Vietinio klebono pade
damas, Užventyje buvo gavęs 
kampelį, kur ir mirė. Palaido
tas Užventy.

Prietelis

Worcester, Mass.
Vasario 16-tos minėjimas

Mūsų kolonijoje Vasario 16- 
tos minėjimą rengia Worceste- 
rio lietuvių organizacijų tary
ba. Jis įvyks vasario 14.

Aušros Vartų parapijos baž
nyčioje 7 vai. ryto bus aukoja
mos mišios už Lietuvą.

Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje mišios bus aukojamos 
10 vai- ryto. Organizacijos 
kviečiamos dalyvauti šiose mi
šiose su savo vėliavomis kar
tu su karo vetaranais.

Tolimesnė minėjimo dalis 
vyks 3 vai. p.p. Lietuvių Pilie
čiu klube, 67 Vernon St.

Organizacijų taryba maloniai 
kviečia visas organizacijas ir 
visus vietos bei apylinkės lie
tuvius dalyvauti pamaldose ir 
minėjime. Kaip kiekvienais, 
taip ir šiais metais bus renka
mos aukos. Jos bus skiriamos 
pagal aukotojo pageidavimą: 
Altai, Vlikui ar Lietuvių Bend
ruomenei. Rinkėjui priminkite, 
kam auką skiriate.

Esat blogam orui, minėji
mas bus nukeltas. Nukėlimas Pranciškonų Kultūros židinys tarnaus visiems lietuviams dėlto visų prašome kiek gaiint didesne 
būtų paskelbtas per radijo sto- auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.
tį WTAG. _________________________________ ._____________________________

Kam patogiau, aukas gali
siųsti organizacijų tarybos iždi- TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)
ninkui: Mr. A- Miner, 49 Bruce
St., Grafton, Mass. 01519. Siunčiu auką----------- statybų fondui ir prašau įrašyti mane (mūsų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
________________________ 1, □ Garbės fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Nauja Banga — nr. 2, rug
sėjo mėn. numeris. Leidžia Los 
Angeles moksleivių ateitininkų 
Mačernio kuopa. Redaguoja Ra
sa Kojelytė, Rasa Arbaitė, 
spausdinta šafirografu, pripieš
ta daug piešinių.

Prezidento R/Nixono gimtadienio baliuje sausio 9 New Yorke lietuvių stalas. Iš k. j d. — Vytautas ir Birutė 
Radzivanai, Jimmy ir Maria Zanichowsky, Rūta Strazdas, V. Jurgėla, A. Binkins, Regina Normantaitė, Lu
cius Balsys, Vitas Bitėnas, Monika Pocius. Nuotr. A. Binkins

BALTIMORE, MD.
Suaugusių klubas savo vaka

rą surengė sausio 23 mokyklos 
kambariuose. Žmonių atsilan
kė nemaža. Buvo įvairių užkan
džių, šokiam grojo orkestras.

Saulius Edvardas Armanas, 
dr. Henriko ir dr- Elenos Ar- 
manu sūnus, susituokė su Ma
ryte Zavoyna sausio 24. Jų mo
terystę palaimino prel. L. Men- 
delis. Vestuvių puota buvo 
Blue Crest restorane.

Lietuvių svetainės metinis 
šėrininkų susirinkimas šaukia
mas sausio 31, sekmadienį. Vi
si nariai kviečiami dalyvauti. 
Bus padaryti metiniai praneši
mai, finansinės apyskaitos ir 
bus išrinkta-nauja valdyba bei 
direktoriai. Po susirinkimo — 
užkandžiai.

•BRIDGEPORT, CONN.
Sausio 18 Šv. Jurgio lietu

vių parapijos klebonas kun. P. 
Pranskus paskelbė praeitų me
tų apyskaitą. Pajamų gauta per 
100 tūkstančiu dol., išlaidu bu
vo 95 tūkstančiai- Taigi, para
pijos ižde liko keletas tūkstan
čių dolerių. Parapija yra pa
tenkinta klebono ir komiteto 
darbu, nes ji laikosi gerai.

Daug atsieina parapijos mo
kyklos išlaikymas. Vyskupija 
jau pranešė, kad dėl finansinių 
sunkumų bus uždarytos kelios 
parapinės mokyklos. Bridge
port© miesto majoras Curran

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

Miela* Lietuvi, JAU LAIKAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

□ Amžinuosius narius ($500) □ Rėmėjus (mažesnė auka)

Pasižadu iš viso paaukoti ateityje statybų fondui____________________________________

ADRESAS _______________________ __________________________________ w__________

...................................................................................._............................................Zip Code____
Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Šv. Alfonso parapijos soda- 
lietės, kurios ištikimai per vi
sus metus pirmą mėnesio sek
madienį bendrai priėmė komu
niją, vasario 7 per 8:30 mišias 
bus apdovanotos. Mišias aukos 
dvasios vadas kun. A. Dran
ginis, dovanas išdalins prel. L. 
Mendelis. J šią gražią Dievo Mo
tinos draugiją kviečiamos įsi
jungti ir kitos parapijos mote
rys bei jaunos merginos.

Amerikos legionierių organi
zacijos Baltimorės skyrius pa
gerbs keturis kapelionus, kurie 
1943 vasario 3 paaukojo gyvy
bę begelbėdami kareivius. Jie 
buvo ant karinio transporto lai
vo Dorchester, kurį vokiečių 
povandeninis laivas torpedavo. 
Visi keturi kapelionai nusken- 

per vietini laikraštį paskelbė, 
kad jis gali perrimti 29 para
pines mokyklas ir 4 katalikiš
kas aukštesnes mokyklas ir tas 
mokyklas pavesti miestui išlai
kyti. Tada jau jos būtų viešo
sios mokyklos. Dar neaišku, k*ą 
pasakys vyskupas.

Lietuviškos mišios būna kas 
sekmadienį. Giedamos lietuviš
kos giesmės. Kviečiami visi lie
tuviai kuo gausiau lankytis Į 
tas lietuviškas pamaldas. Šioje 
parapijoje lietuvių yra apie 280 
šeimų, o kiek jų atsilanko į sa
vas lietuviškas pamaldas.

O. 

do su laivu. Jų pagerbimui va
sario 7 d. 9 v. vakaro per radi
jo stoti WCAO transliuojama 
speciali programa, kurioje daly
vauja ir kun. A. Dranginis. Jis 
pasakys įžanginę kalbą-

Jonas Obelinis

Putnam, Conn.
Nekalto Prasidėjimo Marijos 

Seserų sodyboje gavėnios dva
sinio atsinaujinimo savaitga
liai bus tokia tvarka:

Pirmasis gavėnios savaitgalis 
vasario 26-28 d. vyram, prave
da prelatas V. Balčiūnas.

Antras gavėnios savaitgalis 
kovo 5-7 d. moterim, praveda 
kun. P. Geisčiūnas, Balfo rei
kalų vedėjas.

Trečias gavėnios savaitgalis 
kovo 12-14 d. mergaitėm moks- 
leivėm-

Ketvirtas gavėnios savaitga
lis kovo 19-21 d. studentėm ir 
studentam kartu. Jaunimui nu
matyta du ar trys kunigai.

Informacijos reikalu kreiptis: 
Sesuo M. Palmira, Immacula
te Conception Convent, Put
nam, Conn. 06260, telef. 203- 
928-5828.

Dėl studentų ir moksleivių ir 
informacijos galima kreiptis ir 
pas šiuos asmenis: Eglė Pau- 
liukonytė, 95 Harrison St. Wor
cester, Mass. 01604, telef. 617- 
791-4443;

Jurgis Oniūnas, 88-20 90th 
St. N. Y- 11421, telef. 212 441- 
3620.

— Vytautas Volertas laimė
jo 1970 m. Draugo dienraščio 
skirtą premiją 1000 dol. sumo
je už romaną “Pragaro vyres
nysis’1. Jury komisiją sudarė 
pirm. Antanas Vaičiulaitis, se- 
kret. Dalia Lukienė, nariai Jo
nas Aistis, Jurgis Blekaitis ir 
prof. dr. Antanas Sužiedėlis. 
Komisija, perskaičiusi dešimt 
atsiųstų rankraščių, sausio 22 
d. posėdy visais balsais išrinko 
V- Volerto atsiusta rankrašti. 
Premijos įteikimas įvyks kovo 
14 Jaunimo centre, Chicagoj.

— Prof, d r. Kazio Pakšto 
monografija spausdinama Ro
moje. Korektūras baigia taisyti 
prof- dr. J. Eretas, patikrinda
mas keturis šimtus puslapių du 
kartus. Monografijos gale bus 
pridėta bibliografija.

— JAV LB šeštosios tary
bos Philadelphijos sesijoj iš 
55 narių atvyko 48. Neatvyko 
tik 7 nariai, iš anksto pateisi
nę dėl rimtų priežasčių savo ne
atvykimą. Neatvykusieji buvo 1 
iš Los Angeles, 4 iš Chicagos, 
1 iš Clevelando ir 1 iš Roches- 
terio.

— Kun. Edvardas Abromai
tis, Šv. Kryžiaus parapijos kle
bonas, Chicago, Ill., dėl nesvei
katos pasitraukia į pensiją.

— Kardės Pažėraitės roma
nas “Anapilio papėdėj” jau at
spausdintas ir baigiamas įriš
ti. Romaną išleido Lietuviškos 
knygos klubas Chicagoj. Leidi
niui dviejų spalvų viršelį piešė 
Giedrė Vaitienė. Knyga yra 288 
psl-

— Rašytojas Vytas Tamulai- 
tis, gyvenąs Toronte, Kanado
je, yra parašęs nemaža' prozi
nių kūrinių vaikam. Kai kurios 
jo knygos yra išverstos į ang
lų kalbą, būtent, “Nimblefoot 
the Ant”, “The Funeral”, “On 
His Own Land”. Pastaroji kny
ga yra išversta taip pat į lat
vių ir estų kalbas. Naujausias 
jo kūrinys yra novelė “Little 
Peter’s Flag”, atspausdinta 
1970 m. pabaigoje išleistoje 
knygoje “Children Every
where”. Tai įvairių pasaulio tau
tų antologija vaikam, gražiai iš
leista, gausiai iliustruota. Lei
dėjas — Field Enterprises Ed
ucational Corporation, Merch
andise Mart Plaza, Chicago, Ill. 
60654.

—- Kompozitoriaus prof. Juo
zo Žilevičiaus vadovaujamas 
Lietuvių Muzikologijos archy
vas Chicagoj penkiasdešimtme
čio sukaktį atžymėjo specialiai 
išleista Kalėdų ir Naujų Metų 
sveikinimo kortele. Jos fone 
matyti gaidos lietuviškų mišių, 
kurias apie 1830 m. giedojo 
Kražių jėzuitų gimnazijos moks
leiviai.

— Kun- Pranui Gavėnui iš
vykus į lietuvių pastoraciją 
San Paulo, Brazilijon, salezie
čiu centro vadovvbe Frasca
ti — Vytėnuose sutiko perimti 
kun. prof. J. Zeliauskas, prieš 
18 metų pradėjęs pokarini lie
tuvių saleziečių veikimą Italijo
je ir 6 metus jam vadovavęs 
Don Bosco, Castelnuove.

— Kongresmanas W. .. M. 
Hays, kuris yra Simo Kudirkos 
įvykio tyrinėjimo Kongreso pa
komisės pirmininkas, Altcs pa
kviestas sutiko būti pagrindi
niu kalbėtoju Vasario 16 minė
jime Clevelande.

— Aloyzas Baronas, rašyto
jas ir humoristas, atvykęs iš 
Chicagos, atliks programą Žai
bo klubo rengiamame bankete 
vasario 6 d. Sv. Jurgio para
pijos salėj, Clevelande.

— JAV LB tarybos ekono
minių-finansinių reikalų ko - 
misiją sudaro tarybos nariai: 
prel. Jonas Balkūnas, kun. Vik
toras Dabušis, dr. Edmundas 
Lenkauskas, Džiugas Staniškis, 
Antanas škudzinskas ir Motie
jus Vaišnys.

— Ketvirtosios dainų šven
tės vykdomojo komiteto būsti
nės adresas: 6643 S. Maple
wood Avenue, Chicago. Ill. 
60629 Tel. (312) 436-5665.
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Nešami plakatai demonstracijose dėl nuteisto V. Simokaičio sausio 23 New
Yorke prie Sovietu pasiuntinybės prie JT. Nuotr. V. Maželio

FIRST NATIONAL 
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Hope, New Jersey 
Member of F.D.I.C.

CLOVER LEAF 
GARDENS

272-A Roanoke Street 
Woodbridge NJ.

201 -636-2980

HOBOKEN 
FOOD TOWN 

A Family Place 
301-311 Jackson St. Hoboken N.J. 
Call 201 OL 9-2659 - 201 OL 9-1219 

Napolitano Bros. —- Owners

G & R SUNOCO 
Service Station

Open 7 days a week 
General auto repairs

Road and Towing Service 
Tires batteries and accessories 

129 River Drive Passaic N.J.

Du-Rite
SPECIALISTS IN 
WAREHOUSING

Local and over-the-road 
distribution — import and export

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 3 dol.: Msgr. J. B. Kon

čius, No. Port Charlotte, Fla-, 
J. Yanushka. Maspeth, N. Y., 
dr. A. Narvydas, M. Jauniškis, 
E. Northport, N. Y., E. Diet- 
rich, Elizabeth, N. J, J. A. Vi
gelis, Collingwood, N. J.-, J. 
Kungys, Newark, N. J., A. Dis- 
kenas. May wood, N. J., A. Miš
kinis, Pittston, Pa., J. J- Tamu- 
lionis, Nashua. N. H., B. Koz
lowski, Lynn, Mass., O. Ulevi
čius, Boston. Mass., J. Anelaus- 
kas, Somerville, Mass., L. Žem- 
gulienė, Chicago, Ill.

Po 2 dol-: Iš N. Y. va’.st: H. 
V. Kulber, V. Dabulis, M. Ma- 
tusaitis, K. Žvinis, E. Zailskas, 
V. Vaskunas, B. Dominauskas, 
A. Račkauskas. S. Meškys, E. 
Litvaitis. M. Andrela, J. Oren- 
tas. J- Juodis, E. Daidynas, Ch. 
Ramančionis, T. Klova, Brook
lyn; A. Sheputis, K. J. Krusins- 
kas, B. Endriukaitis, M. Balčiū
nas, K. Butkus, A. Gugas, ža- 
liaduonis. J. Abazorus, P. Va
siliauskas, Woodhaven; H. Kir- 
kyla. V. Plaušinis, Ridgewood, 
dr- I. P. Skeivys, P. Palys, E. 
Urbelis, A. Marksen, E. Micke- 
liunas, J. Maurukas, Richmond 
Hill. C. Corsini. L. Goštautienė, 
N. Y.C., V. Gasparaveckas, S. 
Cerebiejus, Maspeth, V. Solo- 
monas, Ch. Poderys. S Ruokie- 
nė. Ozone Pk., M. Zirlys, J. Zu
ras, J. Baltrušaitis, Rochester, 
.J. Mikėnas, Amsterdam, J. Ba
rauskas, Jamaica.

Iš Conn, valst.: J. Raugalis, 
J. Kanapka, Waterbury, S L. 
Srupsas. S Saliamonas, T. Ba
kas, Hartford. S. Zabulis, A. Ra
kauskas. E. Hartford, R. Dalan- 
gauskas, Z. Švitra. J. Ruskys, 
G. Krivickas, A. Empakeris, A. 
Misiūnas. New Britain, J K. Ka
rys. J. Lazdauskas, M. Braze- 
wich, O. Navidomske, Bridge
port, S. Augaitis, Watertown, K. 
Vaitaitis. Old Saybrook, M. Pa
lionis. Essex, Z. Smilga. Midd
letown; K. Krušinskas, Strat
ford. V. Kubilius. Vemon, J. 
Jasys, New London.

Iš 111. valst-: S. Žumbakienė, 
V. Buikis, M. Krasauskas, A. 
Mūrelis, A. Čepėnas, P. Pupius, 
B E. Masiokas. A. Aleksiejūnas, 
V. Kazlauskas. J. Miežinskas, 
Chicago; dr. A Cerskus, E. 
Saint Louis; A. J. Stepaitis, 
Arlington Heights.

Iš Pa. valst.: C. S. Tamašaus
kas. A. Čepulis, A. Mack, Phi- 
la, D. Jakas, Morristows, A. 
Palūpis, Pittsburgh, A- Nagai, 
Warrington, V. Paulauskas, 
Plymouth, J. Bernitsky, Port 
Carbon.

Iš Ohio valst.: P. Pauli, P. 
Kazakas. P. Liaukonis, V. Am- 
siejus. P. Graichunas, A. Ka
valiūnas, Cleveland; K- Arnas- 
taitė, Geneva.

Iš Md. valst.: dr. K. M. Cam
pe, Eilicott City, A. Seras, J. Pa
lubinskas. Ch. V. Sarpalis, 0. 
Karalius, J. Kudirka. Baltimore-

Mišrūs: K. Daugvydas, M. 
Yekulis, Detroit, Mich., 0. Sir- 
vydienė, Nashua, N. H., A. J. 
Skliutas, J. Palevičius, Hudson, 
N. H., B- Pūras, E. Chicago, 
Ind.; E. Bartkus, Beverly Sho
res, Ind., dr. V. Avižonis, Mil
ford, Del., V. Matulaitis, Toron
to, Kanada, kun. J. Maknys, 
Newport, R I.; kun. J. Tautkus, 
Omaha, Nebr., K Bauras, Los 
Angeles, Calif., V. Daugėla, L. 
Eurkoos, Washington, D. C., ku
nigas P. Baltrumas, Eugene, 
Ore., P. Kiškūnas, Lewiston, 
Me., V. Balčiūnas. Wise Dells, 
Wise., J. Batavičius, Jupiter, 
Fla. A. Dičmonas, Miami, Fla.

Po 1 dol-: Iš N. Y. valst.: E. 
Davalis, A. Mockeliūnienė. M. 
Visgirdą, V. Lisauskas, V. Stra- 
naitis, P. Vainauskas, E. Shi- 
manskas. A. Ryliškis, M. Pakut- 
ka-Koncienė, Brooklyn. P. Kur
mis, A. Pakalka, S. Birutis, V. 
Maciūnas. K Uknevičius, Wood
haven, A. Baranauskas, A. Bo- 
čallis, M. Petronis. Maspeth, 
Jaskevičius, Bronx, O. Giedrai
tienė. N.Y.C.. P. Verbyla, Rich
mond Hill, A. Fedronas, New 
Hyde Pk., P. Rokas, Mineola; 
A. Beard. Forest Hills, I- Raz- 
mantas. Pearl River, A. Milauc- 
kas, Hicksville, S. Lūšys, Ja
maica, A. Visminas, Flushing. 
A. Vikrikas, St. James, A. Kai
rys, Rego Pk., J. Ulėnas, Plain
view, E. Damijonaitis, Pough
keepsie, V. Christie, Albany, J. 
česnavičius, Ossington, K- Tu- 
monis, Ilion, P. Lalas, East 
Greenbush.

Iš Conn, valst.: Arminas, E. 
Selens, Waterbury, D. Kaz
lauskas, A. Žitkus, Hartford, 
A. Karpuska, J. Žilys, W. Hart-
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RAYMONO P. MARZULLI CO. Inc. | 
Real estate - Mortgages - Insurance ♦ 

854 Broad Street 
Newark NJ. 
Call (201) — 

642-5250 - 3507 - 3508 - 0279

FLORENCE GARDENS
Open 7 days 

A FAMILY PLACE 
52 Brighton Avenue 

Staten Island
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KENILWORTH 
Funeral Home 

511 Washington Avenue 
Kenilworth, NJ.

Mgr. Director — Mr. C. J. Wozniak • 
201-272-5112

HAPPY BROTHERHOOD WEEK
STANLEY H. KAPLAN 

Educational Center 
sat, meat, gre, Isat, and dat
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1675 E. 16 Street, Brooklyn, N.Y. ♦ 
Call day or evening

(212 ) 336-5300 — (516) 538-4555 }

I 
Call Charlie’s Radiator Works est. • 
1925 — cooling system service gas } 
tanks, heaters, heating units, pick- • 
up and delivery’ service specializing | 
in silver soldering 201-684-3588 — ♦ 
95 16th Ave. cor Summer St. Pater- i 
son N.J.

LIDO
RESTAURANT

1213 Yonkers Avenue 
YONKERS, N.Y.

------ A Family Place — 
Call:

914--237-9927
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N. S. CAVAGNARO 
AND SONS 

MACHINE CORP.

156 6th Street Brooklyn. N.Y. 
625-0928

HO-WAA
CHINESE RESTAURANT

95 Water Street 
Stapleton. N.Y. 
(212) SA 7-4126

VIA VENETO RESTAURANT

JOHN P. McMAHON
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CASTELLI 
AUTO SERVICE

REAL ESTATE and 
INSURANCE

1585 Morris Avenue 
Union N.J.

Call 201 -688-3434

502 Coney Island Ave 
Brooklyn

Call Bob and Lenny Castelli 
GE 6-4918

♦

HARRINGTON 
FLOWERS
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BLUE SWAN INN
201 Passaic Street 
Rochelle Park. N.J.

Fine Food
Sunday Nite is Singles Nite

DORINSONS
Open 6 days a week late nites Thur I. 
and Fri featuring nationally adver- * 
tised dresses, coats, suits and knitt- { 
wear for junior miss missy & worn- ♦ 
en. 321 Grove St. Jersey City, NJ. |
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RICHMOND TAILORS 
For the finest in tailoring

496 Henderson Ave 
West Brighton Staten Island 

Call 212—447-6500

STEVE’S 
Sheet Metal Co., 

Inc. -
Air Conditioning Duct Work 
and Sheet Metal specialties

GORDIE & LIZ’S
SEAFOOD TAKEOUT 

Weekday 4-10 PM. 
Friday - Saturday - Sunday 

12 to 12 — Free Delivery

170 West Branch "Avenue 
Pine Hill NJ. 
609-784-2105

»

450 Broad Avenue 
Leonia, N.J.

Call 201-944-6321 
Say It with Flowers

85-24 Rockaway Blvd. 
Ozone Park 

Call 835-5200

317 Pine Street Jersey City NJ. 
Call 201-434-6322

VASS MOTORS 
LTD.

COLLISION EXPERTS

Outdoor motors repaired

I
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20 Hamilton Avenue 
Oyster Bay. N.Y. 

Telephone: 922-6220
• 
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16 Clark Street 
Paterson N.J. 

Call 201 684-1975
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Highway 37
TOMS RIVER

- A Family Place------
Call 201-244-2085

145 Blanchard Street 
Newark N.J. 

Call 201-589-3131

SPANISH 
UNLIMITED 

The Finest

Essex
AUTO BODY 
COMPANY

Open 5 Vj days a week 
Collision Experts 

We take pride in our work

129 John Street 
Hackensack N.J. 

Call 201—489-5411

HONG KONG
ROYAL

CHINESE - AMERICAN 
RESTAURANT

Cocktail Lounge
A Family Place 
We Specialize in 

TAKE OUT ORDERS

E 247 Route 4W 
PARAMUS, N.J. 

Dial 201-843-2884

ford, M. Kelminsky, E- Hart
ford, P. Laukaitis, Torrington, 
B. Vilčinskas, New Britain, W,. 
Skelte, Bethlehem, A. Stanis, 
Putnam; J. Dvariškis, Nauga
tuck. .
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems, nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir U neatsiliepusių.

Dėkinga ARBININKO 
A ’-ninistracija

92-03 Roosevelt Ave. 
Jackson Heights. N.Y. 

(212) 651-7996
56 West 56th St.. N.Y.C. 

"Fine Cuisine” 
12-3 Lunch Complete 

3-5 a la Carte 
5-9:30 Dinner & a la Carte 

After 9:30 a la Carte 
Call for reservations: 

CI 5-9869 
Mr. Dolfi (Prop.)

RICHIES 
AUTO 

COLLISION 
Inc.

464 East 99th Street 
Brooklyn, N.Y. 
Call 257-9578
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Open 6 Days a Week
♦ 
»
1
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1 1 123 W. Route 4 ♦ 1
i 
♦

ROGERS I PARAMUS N.J. ♦ ♦ J. PERRY
CLOTHES 1 

1 
t

Call 201-843-7650 1 
♦ 1 TIPPER ♦ 

♦
OPTICIANS

A Family Place
113 Broad Street ♦ ♦ TIE 1 1 Modell’s Shoppers World

Elizabeth NJ. ti • 1 • 1
We have stores all over ♦ ♦ 407 Chestnut Street ♦ Route 17. and Essex Street

New Jersey. • ♦ UNION. N.J. ♦ Lodi, N.J.
♦ 1 •i Call — • 

I
1 ♦ 201-687-2347 • 

t.1 
1 
♦ RED ROBIN

1 
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1 RESTAURANT ♦ 
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♦ 
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UNION CAMP CORP. 1 
♦

• 
♦

1 
1 D & W

1 1379 Queen Ann Road 1 ♦ REALTY COMPANY
NEVINS DIVISION ♦ 

1 Teaneck N.J. ♦ I
1 
• REALTORS

800 State Highway No. 3 I 
♦

We do all types of catering 
Pall*

♦ 
»

Shop and save at ( 
1 446 Bergen Avenue

Clifton. N.J. 1 
♦ 201-833-0170

♦ 
1 CHARLES BRUNO

• 
♦ Jersey City N.J.

Call 201—<79-1 <00 ♦ 
♦ ♦* TIRE CO. ♦ Call 201-435-2973
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Laiškas redakcijai
Gerb Redakcija,

Visų pirma noriu pagirti Jū
sų idėją skirti medalius lietu
viškoj veikloj pasižymėjusiem 
asmenim. Jūsų pernai pradėtas 
darbas tikrai nuo daug ko su
silaukė nuoširdaus “bravo”.

Tačiau ar nevertėtų pagalvo
ti giliau apie tuos mūsų gerbti
nuosius? Kiek iš jų yra, kaip 
amerikiečiai sako, “doers”, ir 
kiek jų tik “sielojasi”, “domi
si” ar “atsidėję seka” Lietu
vos laisvinimo reikalą?

Noriu pristatyti savo nomi
naciją i renkamus nusipel
niusius asmenis. Sis “doeris” 
ne tik augina gausią šeimą tik
roje lietuviškoje dvasioje, be! ( 
tą pačią dvasią kas savaitę ♦ 
skelbia per Laisvės Žiburio ra- ♦ 
diją. Kalbu apie Daivą Kezie- | 
nę. Sunku būtų surasti asme
nį, kuris New Yorke toje srity
je būtų daugiau padaręs už šią 
lietuvę moterį. Pažvelkim tik į 
Simo Kudirkos reikalą. Ar ra
sim už ją daugiau nusipelniu
sį?

Prašau priimti Šį mano kuk
lų pasiūlymą už vieną žmogų, 
kuriam aš tikrai lenkiu savo 
galvą. Dalė Bulvičiūtė

NU-MERIT Electrical Supply Co., | 
1 nc. lighting fixtures designed for | 
gracious living. Wholesale and Re- I 
tail electrical supplies, stiffel lamps, | 
lightolier—imports, residential and I 
commercial. Open Fridays till 9 PM. } 

68 E. Sunrise Hwy.
Freeport

(516) FReeport 8-4650

BURGER
KING

EASTEND
FUNERAL HOME

For Integrity Ethics 
and Dependability 

Director Frank V. Cinquemani 
725 East Gun Hill Road 

Bronx

CANTON CHINESE 
and 

AMERICAN REST

Open 7 days a week 
920 Bergen Ave Jersey City NJ. 
We specialize in Take Out Orders 

Call 201-653-4728

EAST ISLIP 
PAINT and WALLPAPER 

COMPANY

69 West Main Street 
East Islip L.I. 

Cali 516 JU 1-7575

MASTER FLOORS 
CARPPTS 

TILES 
LINOLEUMS 

Installation by master craftsman

23-16 Broadway
FAIR LAWN, 

New Jersey 
Open Eves till 9 PM 
Saturday till 6 PM. 
Call 201-797-5414

BAIL 
BONDS

Mr. Van Amastos 
and Mr. Lou Duva

BARON MOTOR 
CARRIERS 

Inc.

FREDDIES 
AUTO BODY

127 Rahway Avenue 
Elizabeth N.J.

Call:
201—355-2211

MESSERAS 
Welding Service 

Lawn Mowers
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Prudential
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Wholesale to the public featuring 
Astro Star Quality Tires

570 32nd Street
Union City 07087

(Opp. N.J. Bell Telephone)
Open Fri. till 8—Sat. till 3

Master Charge CCP
Dial 201-864-0361

The
• 
♦ 
» 
1

PUPPY HOUSE
PLONSKI ♦ 

♦ a 2418 Grand Avenue
AGENCY 1

1 
1 BALDWIN

REALTORS 1 
1 
t Long Island

593 Jersey Avenue ♦ 
1 Call 516-546-5540

Jersey City. NJ. ♦
Call 201-653-3100 ♦ 

♦
♦

PARAMUS 
LIGHTING 

CO.
State Highway No. 4 

Paramus NJ.
North Jersey’s largest selection 

of shades and fixtures 
201-845-4660

CHATEAU 
RESTAURANT

•‘One of the Island’s Finest 
Chateau Drive

Melville. L.I.
(516) MI 3-7776

MONMOUTH
Stereo Center
Auto and Home

«

Entertainment Systems 
Hours Mon Thur and Fri 10-9 

Wed Sat 10-6 
Great buys on great music in tapes 
tape players radio and TV stereo

273 Broadway Long Branch NJ. 
201-229-9879__  ______ 4

New opening in Shrewsbury store | 
444 Broad SL Route 35 

201—842-6565

Summit
Elizabeth

Trust
Company

367 Springfield Avenue 
SUMMIT. 

New Jersey 
(201) 277-6200

Savings Bank
Edgar T. Hussey. President 

Your Community Savings Bank 
Manhattan — 390 Avenue of 

Americas. Main Office: 
OR 7-2700 

165 Varick Street 
116 Seventh Avenue. S.

Brooklyn. Broadway at Vemon - 
Myrtle Avenue at Clinton 

Flatbush Avenue at Kings Hwy.
Nassau 1693 Hempstead Ptke 

Elmont 
200 Birch Hill Road 

Locust Valley. New York
I 
♦
♦ 
♦
♦
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M SPORTAS
ANTRA VIETA SALĖJE

Pereitas šeštadienis White 
Plains salėse futbolo turnyre 
nebuvo mūsiškiams toks sėk
mingas kaip užpereitas sekma
dienis. Bet antroji vieta iš 15 
komandų, dauguma pirmos ly
gos, reikia skaityti pasisekimu.

Pusiaubaigmėje Lietuvių At
letų Klubas žaidė prieš White 
Plains. Pradžioje rungtynių pui
kiu Kreico šūviu vedėm 1:0. 
Priešininkų puolikam prislėgus 
vartininką Šileikį, pasiekiamas 
išlyginimas. Rungtynėms pasi
baigus 1:1 ir kampinių santy
kiui esanti taip pat lygiam 3:3, 
teko griebtis burtų. Supranta
ma Įtampa žaidikuose ir mūsų 
žiūrovuose. Antrą kartą išme
tus pinigą, mūsiškis Market pa
šoka veik iki aukštosios salės 
lubų. Čia aišku ir besijaudi- 
nantiem • žiūrovam, kad laimė 
mum nusišypsojo.

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

DISPLAY DISPLAY SERVICE

Sunnydale Home* for Adult* 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

LEMON TREE INN
Open 7 days a week 

Complete Catering Facilities 
Entertainment and Dancing Wed., 
Fri. and Sat. — 223 Walker Street 
Cliffside Park NJ.

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

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.

✓

Earn $15,000-$25,000 as a Shell deal
er. Ambitious man desired for exist
ing 3 Bay Ranch style Service Sta. 
located on busy Route 12 Gronton, 
Conn. SheU 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

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

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

LA 7-5133

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

neat. Academic, medical, psychiatric, 
manuscript, resumes, legal, business, 
tapes, speeches, editing. 105 Court 
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

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

Baigminėse rungtynėse, 
prieš pirmaujantį 1 lygos viene
tą graikų Doxa, kuris pasine
šęs į aukščiausią k 1 a - 
sę, lydėjo mus nesėkmė. Kol 
mūsiškiai susigaudę, spartūs 
graikai vedė 3:0. Nepavyksta 
Klivečkai —kamuolys vos per 
colį nuo bato, o Kreicas irgi tu
ri progą, bet nepasiekia taip 
pat kamuolio su galva. Tikri 
du Įvarčiai! Užpereitą savaitgali 
sausus vartus išlaikęs Šileikis 
ši kartą gavo kamuolį iš var
tų išimti net 4 kartus- Ypač 
trečias graikų įvartis, tolima 
bomba, užklupo jį nepasiruošu
sį. Atrodo, tuo metu mintimis 
skraidė kažkur po WTisconsiną. 
Pažymėtinas ir vėl mūsiškių 
ryžtas. Bagdžiūnas su galva ir 
Kreicas pagerina pasekmę iki 
2:3, bet išlyginimui nėra laiko.

LAK žaidė šios sudėties: Ši
leikis; Bagdžiūnas, Kreicas, Bu- 
dreckas; Klivečka, Market (Rau-

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.; Š. 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
go, Ill. Šios plokštelės gauna
mos ir Darbininko spaudos 
kioske.

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

Nenuilskime
Visų laisvojo pasaulio lietu

vių pareiga dirbti Lietuvos lais
vės rytojui. Aukodami Tautos 
Fondui, remsime ’šio darbo vyk
dytoją Vliką.

Tautos Fondo rėmėjai gau
na ši trijų spalvų stilizuotą 
tautos ženklą (21/2,’x3”), kurį 
galima lipdyti ant mašinos lan
go ar bet kokio lygaus pavir
šiaus. Aukas prašome siųsti: Li
thuanian National Fund, 64-14 
56th Rd., Maspeth, New York 
11378.

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 1AM; 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.

RAM 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

Long established Private Nursery 
School, select clientele, State license 
School 1st floor, apt. 2nd floor. Prin
cipals. Mrs. Tissot 203—637-1398

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

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

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

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

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

WE BUY
USED T.V. SETS 

Color and Black & White 
WESBRO ELECTRONICS 
211 Utica Avenue Brooklyn 

Call 772-8922 or 778-5333

ba), Budraitis. Stipriausi žaidi- 
kai ši kartą — Budreckas ir 
Kreicas.

Antroji vieta šiose varžybo
se — tikrai maloni staigmena, 
pasiekta stropaus pasiruošimo 
dėka. “Schaeferio” alaus bravo
ras visam. 4 dienų turnyrui do
vanomis paskyrė net 7000 dol. 
Mūsiškiam teko 125 dolerių 
čekis, kuris Atletų tuščioje ka
soje labai reikalingas svečias.

Komandos sudėtyje pasigesta 
Petro Česnausko, kuriam gar
nys paliko dukterį. Sveikiname 
pirmą kartą tapus tėvu.

Pirmoji komanda aikštėn 
šiais metais pirmenybių rung
tynėm išeis tik kovo 7 dieną, 
namie prieš Stamford United. 
Laikinai diskvalifikavus Haiti 
Stars, mūsiškiai dabar lentelė
je būtų trečioje vietoje-

LB Woodhaveno apylinkė pagamino 

ženklelį klijuoti ant automobilio 
lango (de-cal):

aukso spalvos rėmuose, baltas vytis 
raudoname fone. Dydis: 2’4x2 inčų. 
Galima užsisakyti paštu prisiunčiant 
$1.00 už ženklelį — DARBININKO 
administracija, 910 Willoughby Ave. 
Brooklym, N.Y. 11221.

A.AAAAAAAA.AAAAA▲▲▲▲J

MALE - FEMALE.

Mažučiai, žaidžią B grupėje, 
iš 8 komandų lentelėje stovi 5 
vietoje. Iš'9 rungtynių surink
ta 7 taškai, o Įvarčiu santykis 
5:15.

Jauniai pralaimėjo abejas 
pirmenybių rungtynes po 0:2 
ir lentelėje yra 5 vietoje iš 6 
komandų.

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

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.

ŠĮ sekmadienį mūsų jauniai 
keliauja Į White Plains, N. Y., 
kur 11:30 vai. žaidžia prieš sa
vo grupės pirmūną, vietos vo
kiečių SC.

Atletas

Help me — profitable and growing 
business personality, character, am
bition necessary possible to start at 
$40 per week part time fantastic 
opportunity for rapid advancement 
Mr. John Oppy. 68 W. 39 St. Bay
onne N.J. 07002 — 201-437-4882

SPECIALŪS
siuntiniai į Lietuvą
Pilnai čia užmokama — 
Gavėjas nieko nemoka.
SPECIALUS I — $47.00
10 sv. kiaulės taukų,
10 sv. miltų,
10 sv. ryžių, 
10 sv. cukraus.
VERTINGIAUSIA DOVANA 
JŪSŲ GIMINĖM — 
KAILINIŲ IMITACIJA 
Didelė vertė — 
platus pasirinkimas: 
ūdra (lygi ar dryžuota), 
persiškas avinėlis ar avinas — 
pilna kaina tik $99.00
10 SKARELIŲ —$46.80
5 vilnonės skarelės su didelėm 
ar mažom gėlėm ar turkiškais 
piešiniais ir 5 šilkinės 
skarelės, visų spalvų.
Oro paštu — pridėti dar $8.50
SUDĖTINGAS SIUNTINYS
— $126.00
3 yardai medžiagos vyriškam 
žieminiam paltui, 3 y. medžia
gos moteriškam žiem. paltui, 
3% y. medžiagoj vyr. kostiu
mui. 3 y. medžiagos žieminei 
suknelei. Visos medžiagos 100% 
vilnonės. 2 dvigubo dydžio pa
klodės, 2 užvalkalai, 6 turkiški 
rankšluosčiai.
Dar ir daugiau specialių 
siuntinių.

REIKALAUKITE MŪSŲ 
NAUJO KATALOGO
Užsisakykite dabar — tik per
INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23 rd Street
(Antras aukštas)
New York, N.Y. 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukite naujų katalogų 
su paveikslais.

Coming Feb. 6th Kings Plaza Center 
COIN & 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 -

1 to 4 family houses all cash free 
appraisal within 2 hours APOLLO 
776A Nostrand Ave. Brooklyn. Call 
IN 7-6955

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”

WE BUY junk cars. Free towing in 
local area. Cars must be complete 
and with all 4 tires. Please call 
345-4448 8 AM to 5:30 PM Monday 
to Saturday. .Ask for EDDY or 
CHARLIE.

H. W. MALE

Houses — Brooklyn
ADIPIETRO BUYS

ALL CASH
All sections of Brooklyn — 1 to 4 
families 24 hr service. Appraisals 
confidential

"STF-IloO SO 8-2188

SIMON1S LIMOUSINE SERVICE 
24 Hours a Day 

Airports and Piers 
Weddings and Funerals 

2 George St. Denville N.J.
Call 201-627-0300

WE WILL HAUL YOUR TRASH 
.For Very Little Cash 

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

APPOLLO 
DRIVING SCHOOL

For nervous drivers & older people
267 1st Street Hoboken

We help you pass the written test.
Call 201-792-3326

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

Shoes for the entire family 
330 Washington Street 
Hoboken. New Jersey

Call 201-659-7707'

MARINE
ENGINEER

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

An
Equal 

Opportunity 
Employer

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. A Boston Rd. Call 914—937-4888

FRIGIDAIREMAN
REFRIGERATOR SERVICE 

EV 3-5569
24 Hr. Service

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE

Westhampton Beach Remsenburg— 
Quoque choice residential inland & 
waterfront properties in these dis
tinctive areas Gerald F. Cowen, re
altor. Real Estate, 100 Main Street 
Westhampton Beach, N. Y. 11978 

(516) 288-1050

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

Houses Sale — Oarnge County 
Residential, commercial and resort 

Free Real Estate guide
W. E. CHRISTMAN INC.

Realtor
Greenwood Lake, N.Y. 

(914) GR 7-8708

Industrial boom Monmouth Cnty NJ 
residential and industrial acreage 
Colts Neck, Freehold, Holmdel, Ho
well, Manalapan, Marlboro twnshps 
Harry Crine. Broker Conover Rd, 
Box 211, RD 1 Colts Neck. NJ; 201 
946-4590 will cooperate with brokers

Houses—Queens Florence B. Allen 
Qns. Nassau. Suffolk LIST WITH 
US for maximum coverage. 119-40 
Merrick Blvd. Jamaica LA 7-2800; 
522-N Broadway. Amityville L.I. — 
Rte 110 (516) 598-0909

RED FOX MUSIC CAMP 
New Marlboro, Mass.

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

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

JAMACO 
MOTOR

MESSENGER SERVICE 
New York N.J. and Philalelphia 
264 Duncan Ave Jersey City N.J.

Call 201—435-5404

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modern & clean 
open 6 days a week 7:45 to 8:30 PM. 
268 Jackson Ave Jersey City N.J.

Call 201-333-9430
Quality and Honesty is our Policy

J&J TRAILER REPAIRS
• Open 5 days a week

All work guaranteed
We take pride in our work.

36 Fairmount Ave Jersey City N.J.
Call 201-435-6501

J O N E’ S 
GARDEN STATE 

GAS & AUTO PARTS 
Open 7 days a week

Auto machine shop - tires wholesale 
State Hwy No. 537 Creamridge N.J. 

Dial 609-758-7627

ZERO ROTO ROOTER
' 24 Hour Service

All work guaranteed
We take pride in our work 

We speak Greek and Spanish 
94-32 Corona Avenue Corona

Call 271-2285

TONY DENIER
FAINTING and DECORATING 

Quality paperhanging 
We take pride in our work 

213-61 35th Avenue 
Bayside, N.Y. 
Call 631-5042

Lietuvos Kankmiy paminkline 
koplyčia Romoje kalba visam 

pasauliui apie Lietuvą.
KAD KALBĖTŲ IR JŪSŲ VARDU 
JI DAR LAUKIA JŪSŲ AUKOS.

Nedelskite įrašyti savo ir savųjų vardus jos kūrėjais.
Aukoms adresas:

Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund
2701 W. 68th Street Chicago, III. 60629

VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER & WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

' UžetHte —jsitikinsite/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9*304? 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-8118 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Field Rd. 516-757-0801

Franklin Sq^ L.I.: 881 Hempstead Tpk*. — 437-7677 

Flushing*: 41-06 Main Street — HI 5-2552 

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

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main St. — 814*454-9070

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

Temporary No Fee
JUMPING JOBS — 

SKY-HI $ 
Stenąs - Typists - Clerks 

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

25-02 Bridge Plaza So.
LIC RA 9-7220

DEXTER PARK 
PHARMACY

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

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

WE DELIVER 
Michigan 2*4130

MIDTOWN AUTO BODY
Expert collision work body & fender 
repair 24 hr towing 8E 29th Street 
Bayonne N.J. Dial 201-436-3121 — 
if no ans. after 7 PM 437-0924

BRUNSWICK GENERATOR 
and Ignition Service 
Dial 201-846-4141 
Rebuilt generators 
334 Handy Street 

New Brunswick N.J.

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------*—



DARBININKAS
NAUJIENOS,

Pamaldos už prel. M* Krupa
vičių bus šį šeštadienį, sausio 
30 d., 9 v.r. Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje. Užprašė 
velionies giminaitė Klimienė, 
ilgametė moterų organizacijų 
veikėja. Visi prašomi dalyvauti.

Kun. Pr. Geisčiūnas, Balfo 
reikalų vedėjas, sausio 31 vyks
ta į Baltimorę ir ten dalyvaus 
panelienėse diskusijose, kurios 
skirtos religinei padėčiai už ge
ležinės uždangos nušviesti- Dis
kusijos transliuojamos per ra
diją nuo 9 vai. iki 11 vai. va
karo. Jas suorganizavo kun. K. 
Pūgevičius, Baltimorės vysku
pijos katalikiškos televizijos ir 
radijo valandėlės vedėjas. Be 
katalikų kunigo, dar dalyvauja 
žydų rabinas, protestantų ir or
todoksų dvasininkai. Klausyto
jai galės į radijo stotį skambin
ti ir duoti įvairius klausimus, į 
kuriuos jau atsakys diskusijų 
dalyviai.

Balfo centro valdybos posė
dis buvo sausio 27. Svarstyti ei
namieji reikalai. Posėdyje taip 
pat dalyvavo kun. A. Bernato
nis ir padarė pranešimą, kaip 
jam sekėsi rinkti aukas Vasa
rio 16 gimnazijai statomam 
bendrabučiui- Padėkojo už tal
ką Balfui, nes Balfas visiem au
kotojam išduoda kvitus.

Bronė Spūdienė ir Uršulė 
Kraus, kurios atostogauja Flo
ridoje, Darbininko redakcijai ir 
administracijai atsiuntė sveiki
nimus.

Tėv- Petras Baniūnas, Darbi
ninko administratorius, yrą iš
vykęs i Hot Springs, Arkan
sas, keletui savaičių sveikatos 
pataisyti.

N. Y. vyrų choras šį savait
galį, sausio 30, vyksta gastro
lių į Hartfordą, kur atliks pil
ną koncerto programą. Chorui 
diriguoja Vytautas Strolia.

Spurgos, žagarėliai ir kiti 
Užgavėnių valgiai puoš stalus 
ateitininkų Užgavėnių kaukių 
baliuje šeštadienį, vasario 20d. 
Balius prasidės 7:30 v-v. Šo
kiam groja Joe Thomas orkest
ras. Įėjimas suaugusiem 8 dol., 
studentam 5 dol. Studentų A- 
teitininkų centro valdyba kvie
čia visus apylinkės lietuvius da
lyvauti ir iš anksto užsisakyti 
vietas prie stalų, skambinant: 
p. Bobelienei MI 7-6637, p. Nor
vilienei TA 7-2629.

Af A

Petrui Audrinsiu i 
mirus,

žmonai Antaninai, sūnui Juozui su žmona ir anūkei su 
šeima liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą reiškia

Regina, Juozas ir Ramutė 
CEILIAI

■

Mielam tėvui
Af A

Petrui Andriušiui
mirus, Juozą ir Eleną Andriušius ir kitas gimines nuo
širdžiai užjaučia

Elena ir Ibsenas SKEIVIAI

Vienuolynas______GL 5-7068
Spaustuvė_______ GL 2-6916
Redakcija________GL 5-7281
Administracija ___  GL 2-2923
Kultūros Židinys .....  827-9865

Solistas Stasys Citvaras dai
navo Klaipėdos krašto atvadavi
mo minėjime sausio 17. Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
proga dainuoja Patersone vasa
rio 21. Be to, jis dažnai 
dainuoja rusų koncertuose. Jis 
ilgą laiką dainavo su kazokų 
choru, taip yra susidaręs sau 
vardą rusų tarpe.

Darbininkui $10 aukojo Klai
pėdos krašto atvadavimo sukak
ties minėjimo rengėjai: ramo- 
vėnai, Savanorių Sąjunga ir M. 
Lietuvos Bičiulių draugija. Ad
ministracija nuoširdžiai dėko- • 
ja-

Kario žurnalo sausio mėn. 
numeris jau atspausdintas ir šią 
savaitę siuntinėjamas skaityto
jam. Nuo šių metų žurnalas lei
džiamas padidintas.

Kun. A. Bernatonis, O.F.M. 
Cap., kuris buvo atvykęs į A- 
meriką rinkti aukų Vasario 16 
gimnazijos statomam bendrabu
čiui, vasario 2 išvyksta atgal 
į Vokietiją. Sekmadienį jis lai
kė pamaldas Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje, pasakė 
pamokslą. Po pamaldų parapi
jos salėje padarė pranešimą 
apie savo darbus ir suorgani
zavo komitetą, kuris pastoviai 
rinks aukas bendrabučio staty
bai.

Tėv. Pauliaus Baltakio pa
skaita sausio 24 Kultūros židi
ny apie lietuvybės padėtį New 
Yorko apylinkėje buvo įdomi, 
aktuali ir pagrįsta statistiniais 
daviniais. Po paskaitos vyko 
trumpos diskusijos, kuriose iš
keltos mintys buvo kiek paryš
kintos ir pažymėtas jų aktua
lumas. Įneštas sumanymas šią 
paskaitą pateikti jaunimo dis
kusijoms simpoziumo būdu, o 
vėliau paskelbti spaudoje. Pa
skaitą rengė Kat. Moterų Kul
tūros Draugija. Programai va
dovavo A- Radzivanienė. Po 
programos buvo užkandžiai.

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

New Yorko lietuviai sausio 
17 minėjo Klaipėdos krašto at
vadavimą, įvykdytą 1923 sau
sio 15- Minėjimas buvo pradė
tas pamaldomis evangelikų baž
nyčioj (Christ Congregational 
Church, Woodhavene). Pamal
das ekumeninėje dvasioje laikė 
evangelikų kun. P. Dagys ir ka
talikų kun. P. Baltakis, OFM. 
Po pamaldų parapijos salėje į- 
vyko akademija, kurioje buvo 
Martyno Gelžinio kalba Mažo
sios Lietuvos klausimais. Svei
kinimo žodžius rengėjams ta
rė: Lietuvos gen. konsulas A. 
Simutis, Vliko vicepirmininkas 
J. Audėnas, P- Vainauskas, da
lyvavęs Klaipėdos krašto sukili
me, ir kiti. Bažnyčioje giedojo 
ir akademijoje meno dalį atli
ko sol. St. Citvaras. Minėjimą 
rengė New Yorko Maž. Lietu
vos Bičiuliai, Kariai Ramovėnai 
ir Savanoriai Kūrėjai.

(Elta;
Regina Rita Žymantaitė sau

sio 27 Washingtone valandą lai
ko kalbėjosi su kongresmanu 
W. M. Hays, kuris yra Simo 
Kudirkos įvykio tyrinėjimo 
Kongreso pakomisės pirminin
kas. Pokalbis užrašytas į juoste
lę ir bus panaudotas R. Žy
mantaitės vadovaujamoje radi
jo programoje. Laisvės Žiburio 
radijo ir Toronto lietuvių 
radijo programose- Su pokalbio 
turiniu ji pažadėjo supažindin
ti ir Darbininko skaitytojus.

Korp! Neo-Lithuania New 
Yorke rengia Vasario 16 minė
jimą — bendrą sueigą vasario 
5, penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Kultūros židiny — ’ Jaunimo 
centre, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y. Kviečiami visi 
filisteriai su šeimos nariais ir 
svečiais.

Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujamas muz. A. Kača- 
nausko, sausio 24 išrinko nau
ją valdybą: pirm. — Vytautas 
Radzivanas, vicepirm. — Vito 
Senken, sekretorė — Marian 
Sidts, kasininkas — Vincen
tas Minsavitch, knygininke — 
Nijolė Baltrulionis- Nors perei
tais metais choras padidėjo 
naujais jaunais choristais, cho
ro vad. A. Kačanauskas kvie
čia kuo daugiau jaunimo įsi
jungti į chorą. Šiemet Chicagoj 
įvyks Dainų šventė, kurioj da
lyvaus apie 150 chorų. Apreiš
kimo parapijos choras irgi pla
nuoja toj šventėj dalyvauti ir 
jau ruošia repertuarą. Jauni
mui dabar pats laikas įstoti į 
chorą ir išmokti bendrai repe
tuojamas dainas. Bus gera pro
ga dalyvauti džiugioj šventėj 
Chicagoj. Giedodamas ir dai
nuodamas dirbsi Dievo garbei 
ir Tėvynės labui.

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.

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

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.

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.

DARBININKAS

Klaipėdos krašto prisijungimo prie Lietuvos minėjime sausio 17 kalba Martynas Gelžinis. Iš k. j d. J. Audė
nas, Lietuvos konsulas A. Simutis su žmona, Tėv. P. Baltakis, O.F.M., solistas Stasys Citvaras, M. Gelžinis, 
kun. P. Dagys. , Nuotr. L. Tamošaičio

DARBININKO REDAKCIJOS POPIETE SEKMADIENĮ
Darbininko redakcija šį sek

madienį, sausio 31, 4 vai. po
piet Kultūros židinio patalpose, 
rengia popietę, kurioje bus per
žvelgti praėjusieji metai.

Tai bus savotiška apyskaita, 
kurioje bus atžymėti nuveikti 
darbai politinėje, visuomeninė
je ir kultūrinėje srityje. Tais 
klausimais kalbės pakviesti at
skiri žmonės. Kultūrinei sri
čiai nušviesti numatomi trys 
pranešimai.

Praeitų metų veiklą beryški- 
nant, bus atžymėti 7 šios apy-

Didžioji paroda Kultūros Židinyje
Lietuvos nepriklausomybės 

šventės proga organizuojama 
dailės paroda Kultūros židiny
je, 361 Highland Blvd., Brook- 
lyne. Parodą organizuoja LB 
New Yorko apygarda. Visus 
darbus tvarko dail. J. Bagdo
nas.

Iki šiol užsiregistravo apie 30 
dailininkų. Dailininkai yra pra
šomi į parodą atsiųsti po 4 dar
bus. Taigi, parodoje bus išsta
tyta apie 120 kūrinių.

Kūrinius reikia pristatyti va
sario 4, 5 ir 6 dienomis nuo 
12 vai. iki 8 v-v., vasario 7, sek- 

Demonstracijos prie Sovietų pasiuntinybės prie JT New Yorke. Demonstra
cijos surengtos sausio 23 ryšium su V. Simokaiėio nuteisimu Vilniuje.

Nuotr. V. Maželio

linkės žmonės, kurie daugiau
sia nusipelnė organizuodami lie
tuviškąją įvairių sričių veiklą. 
Jau praeitais metais Darbinin
kas pirmą kartą atžymėjo sep
tynis žmones, įteikdamas “Os
karus” — Lietuvos nepriklau
somybės medalius. Atžymė 
jimas pratęsiamas, nes be jų 
nebūtų pilna metų veiklos ap
žvalga.

Taip pat bus prisiminti pra
ėjusiais metais mirę rašytojai 
Henrikas Radauskas ir Pulgis 
Andriušis. Jų kūrybos ištrau- 

madienį, nuo 12 iki 4 v. po
piet. Pristatyti juos reikia į Kul
tūros židinį.

Paroda bus išstatyta pana
šiai kaip pernai, per tris aukš
tus. Bus padaryti galimi page
rinimai, išklojant sienas specia
lia medžiaga, kad būtų la
biau pritaikyta parodai.

Paroda bus atidaryta vasa
rio 13, šeštadienį, ir uždaroma 
vasario 21, sekmadienį, 8 v.v.

Visais parodos reikalais 
kreiptis į dail. J. Bagdoną, 85- 
59 88 Street, Woodhaven, N.Y. 
11421 , tel- 441-2374.

kas paskaitys dramos aktorius 
Henrikas Kačinskas.

Po visos programos, kuri už
truks apie porą valandų, bus 
kavutė. Ją organizuoja Liet- Ka- 
tal. Moterų Kultūros draugija, 
tuo prisidėdama prie Darbinin
ko popietės.

Visuomenė kviečiama atsilan
kyti!

PADĖKA
Sausio 18 mirė mūsų myli

ma mamytė, senutė ir prosenu- 
tė

Adelė Nastopkienė.
Šiuo mes norime padėkoti vi

siem jos ligos ir laidotuvių me
tu mum padėjusiem. Labai dė
kingi esame kun- P. Dagiui už 
gražias laidotuvių apeigas ir jos 
lankymą namuose su ponia. 
Nuoširdžiai dėkojame mielai V. 
Nemickienei už jos nuolatinį, 
nepailstamą rūpinimąsi mūsų 
mamyte ir senute jos ligos me
tu ir daug daug mums padėju
siem jai mirus. Taip pat dide
lis dėkui M. Vasilčikovienei, pri 
žiūrėjusiai daug mėnesių mūsų 
velionę, ir V. Vasiliauskienei, 
paskutiniu laiku ją lankiusiai ir 
nuoširdžiai ja besirūpinusiai, L. 
Vilkutaitienei ačiū už dideli 
nuoširdumą.

Gili padėka priklauso dr. I. 
Skeiviui ir dr. J. Dičpinigaičiui, 
nuoširdžiai ją gydžiusiem.

Taip pat ypatingą padėką 
reiškiame visiem už daug gra
žių atsisveikinimo gėlių, pini
gines aukas, atsilankymą koply
čioje, palydėjimą į amžino po
ilsio vietą, pareiškimą užuojau
tos žodžiu, raštu ir per laikraš
čius-

Laidotuvių direktorei M. ša. 
linskienei priklauso didžiausia 
padėka už jos tokį nuoširdų rū
pinimąsi velione ir mumis.

Nuliūdę: duktė Aldona Sval- 
boriienė, anūkas Vytas Svalbo- 
nas su žmona

£
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Kviečiame ..visus dalyvauti

New Jersey lietuviy bendrame 
Lietuvos nepriklausomybes atkūrimo 

53 mėty sukakties

MINĖJIME-BANKETE
kuris įvyks 1971 vasario 13, šeštadienio vakarą Newarko 
lietuvių parapijos salėje — 207 Adams St., Newark, N.J. 
Minėjimas pradedamas 5 vai. vak. Newarko lietuvių pa
rapijos bažnyčioje iškilmingomis pamaldomis už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės. Po pamaldų 6:30 v.v. MINĖJIMAS - 
BANKETAS lietuvių parapijos salėje. Dr. adv. Elena Ar- 
manienė, atvykus iš Baltimorės, pasakys pagrindinę kal
bą. Meninę programą atliks Dvi Mamytės ir Dvi Dukrytės. 
Dalyvaus Newarko Lietuvių Veteranų postas ir Lietuvos 
Veteranų Ramovės nariai su vėliavomis. Auka — $8.00.

Rengia ir kviečia —
New Jersey Lietuviu Taryba

1971 m., sausio 29 d., no. 8

Inž- Jonas Čereška, Ameri
kos Liet. Inžinierių ir Archi
tektų S-gos Bostono skyriaus 
pirmininkas, savo firmos siun
čiamas, sausio 16 išskrido ke
liom savaitėn į Europą. Jis in
spektuos firmos skyrius Olandi
joje, Suomijoje, Švedijoje, Nor
vegijoje, Vakarų Vokietijoje, 
Danijoje ir Anglijoje. Jau keli 
metai kaip inž. čereška firmos 
centre užima tyrinėjimų ir iš
vystymų skyriaus direktoriaus 
(manager) vietą. Pirmininką 
pavaduos v-bos sekretorius inž. 
Vytautas Eikinas. Artimiausias 
skyriaus veiklos uždavinys — 
Vasario 16 minėjimo suruoši
mas ir piniginio vajaus pravedi- 
mas tautos uždaviniam parem
ti. —B.V.G.

Inž. Valdas Adamkus kultū
riniame subatvakaryje sausio 
16 kalbėjo apie ekologiją — 
vandens užteršimą- Jis yra pa
skirtas vieno Amerikos regijo- 
no vandens viršininku. Jo ži
niai priklauso net vienuolika 
Amerikos valstijų. Įstaiga yra 
Cincinnati, Ohio. Turi 500 tar
nautojų ir 15. mokslininkų. Jis 
ir kalbėjo apie vandens užter
šimą. Amerikoje per vieną die
ną sunaudojama 310 bilijonų 
galionų vandens. Žmonės su
naudoja tik 7 procentus, o ki
ta — pramonė. Vandenį teršia 
kanalizacija, visokie skalbimo 
milteliai, pramonė, radijacija ir 
k. Amerikoje jau 40 procentų 
vandens išvaloma. Miesto van
duo valomas cheminiu būdu. 
Dabartiniu metu valymas dar 
yra brangus: 100 galionų išva
lymas kainuoja 60 centų. Kai 
užteršiamas ežeras, kaip atsiti
ko su Erie ežeru, dugne pra
deda augti įvairi augmenija ir 
ten nebelieka deguonies. Tada 
miršta žuvys. Žuvis žudo ir van
dens temperatūros pakėlimas. 
Ant Ohio upės buvo suprojek
tuota atominė jėgainė. Jos ato
minių reaktorių atšaldymui rei
kalingas vanduo, kurio suvarto
jama apie 25,000 galionų per 
minutę. Ten tas vanduo įkais
ta. Prieš leidžiant į upę reikia 
atvėsinti, bet atvėsinama nepa
kankamai. Taip upės vandens 
temperatūra pakyla net 20 
laipsnių. Tada pradeda žuvys 
mirti. Užteršiamas vanduo da
bar visame pasaulyje, ir visur 
jau griebtasi priemonių apsau
goti vandenį, išleidžiama spe
cialūs potvarkiai. Tokioje Kali
fornijoje jau yra vietų, kur iš
valomas visas vanduo. Subat- 
vakarį pradėjo pirm. Romas 
Veitas, pristatydamas patį inž. 
V. Adamkų-

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




