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Los Angeles erdvę nusiaubė stiprus žemės drebėjimas
šeštą valandą antradiepio 

rytą stiprus žemės drebėjimas 
nusiaubė dalį Los Angeles 
miesto ir toli siekiančias apy
linkes. Tai nebuvo pats didžiau
sias žemės drebėjimas Ame
rikos istorijoj, bet dėl tiršto 
žmonių susikimšimo toj erdvėj 
nuostoliai impozantiškai dideli.

Nauja šluota 
kyšininkams šluoti

Charles Rangel, naujasis 
Harlemo atstovas kongreso at
stovų rūmuose (vietoj visaip nu
sigyvenusio ir nebeišrinkto 
Adam Clayton Powell), plačia 
burna prakalbo apie New Yor
ko policijos nesąžiningumus ei
nant savo pareigas. Jis viešai 
tvirtino, kad policija yra la
bai Įsivėlusi Į narkotikų pirk
lių globą ir nelegalų arklių 
lenktynių laimėjimų tikėtų par
davinėjimą. Jis net pranešė, 
kad visa eilė policininkų prašė 
jo pagalbos, kad būtų perkelti į 
kovai su narkotikais Harlemo 
dalini, nes ten esą galima dau
giau kyšių gauti. Jis jų pavar
džių tuo tarpu mesuminėjo, bet 
esąs tikras, kad meras Lindsay 
tikrai ką- nors pradės dary
ti apie jo pareiškimą sužinojęs.

Charles Rangel, naujasis Harlemo 
kongresmanas

Su tuo pareiškimu supuolė 
nepaprastai didelis policininkų 
perkėlinėjimas tarnybai į kitas 
nuovadas — tik trys nuovados 
likusios, kuriose jokių pakeiti
mų nepadaryta- Ir taip sutvar
kyta, kad naujoji tarnybos vie
ta būtų galimai toliau nuo se
nosios. Galimas dalykas, kad tai 
kerštas už šešių dienų streiką, 
pastačius} tokį didmiestį i di
džiausią pavojų. Bet gali būti ir 
priemonė sumaišyti kyįšinin - 
kams jų klientūrą, nes kol nau
joje vietoje susiras kitus, rei
kės daugiau laiko ir atsargumo.

Atstovas Rangel jau atidarė 
ofisą savo rinkiminėje apylin
kėje ir paragino gyventojus 
pranešti jam apie pastebėtus 
policijos nesąžiningumus ir bū
ti pasirengus teisme paliudyti 
jų tikrumą. '

WGBB 
1240

Vasario 14 d. 12 vai. pietų metu ii stoties WEBB AM 12.40 banga — bus transliuojama programa Lietuvos 
klausimais. Programos dalyviai ii k.: Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, vieiųjų reikalų komentatorius Bob 
Ottone, LB New Yorko apygardos pirm. A. Vakselis ir Batuno vykd. pirm. K. Miklas. Nuotr. V. Maželio

Daugiausia žmonių auku sugriuvusiose ligoninėse
Žuvusiųjų ir sužeistųjų skai

čiai bei materialiniai nuostoliai 
dar negreit tebus Į knygas su
rašyti, bet pakankamai daug 
vargo ir bėdų ir dabar matoma.

Daugybė namų sugriauta, ap
griauta, be langų, be tinko, 
sukraipyti, suraityti. Be gazo, 
be elektros,, be vandens ,be 
telefono. Daug gaisrų kilo du-

• jų vamzdžiams po žeme lūžus.
Kelių grindiniai sulankstyti.

• tiltai susikraipę, susmegę, už
tvankos išjudintos, automobi-

• liai gatvėse i save nebepanašūs. 
1 Daug kur nėra geriamo van- 
i dęns.

Nors drebėjimas nubangavo 
iki pat Meksikos sienos, bet 
didžiuosius nuostolius patyrė 
Los Angeles miestas ir San Fer
nando slėnis- Šitai vietovei grė
sė ir kita gamtos nelaimė—už
liejimas viso slėnio vandeniu, 
jeigu neatlaikytų žemės drebė-

Šveicarų moterys

Geneva- — Galų gale Šveica
rijos vyrai pabalsavo už konsti
tucijos pakeitimą, kad ir mo- 
moterys galėtų balsuoti federa
cinį parlamentą -renkant. Ikšiol 
tik kai kuriuose kantonuose 
jos galėjo balsuoti renkant vie
tinius organus. Yra kantonų, 
kur tos teisės jos dar neturi. 
Dar reikės vienos pastangos tai 
senienai sunaikinti.

Į dabar priimtą konstituci
jos pakeitimą bijota abudu da
lykus suplakti, nes vokiškai kal
bančių kantonų vyrai vis te
bemano, kad jų moterys netu
rėtų maišytis Į vyrų tvarkomus 
vietinius reikalus. Tai daugiau
siai žemės ūkio kantonai, kur 
seni Įpročiai tebėra galingi. Bet 
miestuose ir vokiečiai balsavo 
už pakeitimą.

Už konstitucijos pakeitimą 
balsavo 621,403, prieš 323,596. 
Daugumos už pakeitimą surink
tos 16 kantonų, gi 6 kantonų 
daugumos buvo prieš.

Pakeitimas turėjo vyriausy
bės, didžiųjų partijų ir spaudos 
pritarimą. Rinkiminėje kam
panijoje labiausiai buvo varto
jamas argumentas, kad Šveica
rija yra paskutinis civilizuotas 
demokratinis kraštas, kur mo
terys dar neturi balsavimo tei
sių. Šie kraštai dar nėra sutei
kę moterim balsavimo teisių: 
Saudi Arabija, Jordanas, Ku- 
waitas ir Jemenas, labiausiai 
civilizacijoje atsilikę arabų 
kraštai.

ŠĮ rudenį federacinį parla
menta turės teisę rinkt 1.5 mil 
moterų ir 1.2 mil. vyrų. 

jimo išjudinta užtvanka, laikan
ti vandens rezervuarą su 6.7 
bilijonų galionų vandens. Slė
ny gyvena 1.3 mil. žmonių, ku
riems paliepta iš ten išeiti. Iš 
rezervuaro vanduo buvo pum
puojamas lauk, kad sumažinu* 
spaudimą į užtvanką.

Žmonių telkiniais didžiau
sios paliestos vietos buvo Vete
ranų Administracijos ligonini
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Po žemės drebėjimo Los Angeles, Calif.

Kanalo atidarvmui •/ 
pasiūlė derybas

Izraelio vyriausybė padės 
Egiptui atidaryti Suezo kanalą, 
bet tuo reikalu turi būti atski
ras susitarimas, sudarąs būsi
mos taikos sutarties dali. Be ši
tos sąlygos Izraelis negali sutik
ti atitraukti savo karius nuo 
kanalo kranto, nes Egiptas gali 
pasinaudoti tąja padėtimi sa
vo kariniams tikslams siekti. 
Toks Izraelio vyriausybės nuta
rimas, kurį prejerė Meir 
pranešė parlamentui specialiai 
tam reikalui sušauktame posė
dy.

ir Olive View sanatorija. Ab 
San Fernando slėny netoli vie
na kitos. Ten daug sužeisti 
ir žuvusių., nes stogai ir sie
nos sukrito kaip pakliuvo. Ka 
dangi tai buvo tik 6 vai. ryto, 
tai nelaimė visus užtiko lovose 
Daugiausia seni veteranai ir pa
liegę. Ir Los Angeles aukų skai
čius būtų didelis, jeigu drebėji
mas būtų Įvykęs dieną, kada

Jau dvi Kinijos
Dešimt senatorių Įteikė se

natui rezoliuciją, patariančią 
prez. Nixonui nebesipriešinti 
dėl kom. Kinijos priėmimo Į 
Jungt. Tautas. Bet tik ta sąly
ga, kad tuo pat laiku iš J. Tau
tų nebūtų pašalinta Kinijos res
publika. Aiškiau sakant, kad J. 
Tautose būtų paliktos dvi Ki
nijos. Tos rezoliucijos iniciato
rius — sunkesniais klausimais 
nelinkęs domėtis New Yorko 
sen. Javits.

Sugriautas 
etrusky miestas

Toscanią- — šitą prieš Kris
taus laikus senovės etruskų ap
gyventą vietovę veik visai su
naikino žemės drebėjimas. Tas 
7.000 gyventojų miestukas ran
dasi 50 mylių atstume nuo Ro
mos. Griuvėsiais užversti veik 
visi meno turtai, nes dauguma 
jų buvo bažnyčiose ir rūmuose 
miesto centre, kur viskas suski
lo, sulūžo ir virto griuvėsiais. 
Miesto pakraščiuose liko tik 
apie 80 suremontuojamų na
mų. Pastatai subiro todėl, ypač 
didieji, kad buvo pastatyti iš 
smiltakmenio.

Čia buvo sutelkta daug et
ruskų meno ir buitinių gyveni
mo liekanų. Iš visų Italijos kam
pų vyksta archeologai likusių 
turtų ieškoti ir registruoti.

gatvės pilnos žmonių ir maši 
nu-

Paliestoji sritis paskelbta ne 
laimės sritimi. Pirmoji pagalba 
daugiausiai reikalingiems jai 
suteikta, dabar daug kam rei
kės pradėti kurtis iš naujo, nes 
mažesnieji namai San Fernande 
slėny, nors ir nepavirtę, jau lai
komi nebepataisomais.

Skaudi nelaime — 
painoka ateičiai

Londonas. — Britų Rolls- 
Royce bendrovė, gaminusi ge
riausią pasaulio automobilį ir 
geriausius lėktuvų motorus, pa
skelbė bankrotą.

— Perdaug ilgai mūsų taria
ma ūkinė gerovė buvo ramsto
ma iliuzijomis, — šitaip aptarė 
Anglijos ikšiolinę ūkinę politiką 
jos premjeras Heath.

Tai buvo kritika darbiečių 
politikos, kuri valstybinėmis 
subsidijomis ramstė sušlubavu
sius biznius ir tenkino kiekvie
ną unijų reikalavimą didinti at
lyginimus nežiūrint į tai, ar į- 
monės pajėgios tuos atlygini
mus mokėti, ar darbininku pro
duktyvumo laipsnis to atlygi
nimo vertas, ar brangesniu at
lyginimu pagaminama prekė 
gali varžytis pasaulio rinkose 

taktika buvo sveiko ūkio prin
cipo išmainymas į partinę po
litiką.

Tuo reikalu parlamente lau
kiama didelių diskusijų..

NUO MĖNULIO SĖKMIN
GAI SUGRĮŽO LAIMINGA
APOLLO 14 ĮGULA

Komitetą išvalė, Gomulką suspendavo 
Tauta buvo informuota apie komitetą
Varšuva. — Lenkijos kom

partijos centro komiteto pienu 
mas jau buvo susirinkęs posė 
džio. Ir daug kas buvo nebe 
taip, kaip-seniau būdavo. Tele
vizijos kameros dar nebuvo at 
neštos i posėdžių salę, bet gy
ventojai kasdien buvo infor 
muojami per radiją ir televi
ziją apie komiteto darbus. T; 
uždavinį pasikeisdami atliko po
litinio biuro nariai.

Kodėl sukilo Baltijos pakraš 
čio miestų darbininkai ir kaip 
ateityje gyventi, kad daugiau 
taip neatsitiktų? — buvo pir 
moji apžvalginių diskusijų te 
ma. Pats Gomulka neatėjo sa
vo politikos ginti, už jį bandė 
kalbėti jau pašalintas iš komi
teto jo .draugas B. Jaszczuk 
bet buvęs nušvilptas Gomulkof

Pereitu sekmadienj, vasario 7, Kultūros židiny Brooklyne buvo atlaikytos pirmosios pamaldos jaunimui. At
silankė ir kaikurie tėvai. Nuotr. A. Norvilos

Saigonas. — Apie Įėjimą Į 
Laosą paskelbė ne Washingto- 
nas, bet P. Vietnamo prez. 
Thieu. Ten nuėjo tik P. Viet
namo kariai, amerikiečiai liko 
šiapus sienos, bet juos remia 
Amerikos aviacija ir artilerija. 
Vietnamiečiai uždavinio atlik
ti nuėjo vieni patys — be ame
rikiečių patarėjų-

Nuėjimo i Laosą tikslas: su
naikinti dalį Ho Chi Minh kelio 
tinklo, per kurį komunistai 
siunčia kariuomenę, ginklus, 
amuniciją ir kitus karui reikalin 
gus dalykus Į P. Vietnamą ir 
Kambodiją. Nebetekus Kambo
džos jūrinio uosto ir bazių, da
bar Ho Chi Minh kelių ir takų 
tinklas yra vienintelis, per ku
rį komunistai iš Hanojaus ga
li nueiti į P. Vietnamą ir Kam
bodiją.

Thieu pareiškė, kad nebus ki
šamasi i Laoso vidaus reikalus, 
nebus pažeista nė Laoso nepri
klausomybė, nė suverenumas, 
nė neutralumas, nes vietna
miečiai pasitrauks tuojau, kai 
tik bus pasiektas tikslas — su
naikintos ilgam laikui galimy
bės Hanojui užpuldinėti P. Viet
namą.

Įėjimu ribotam laikui į Lao
są P. Vietnamas nesulaužė nė 
jo neutralumo nė - teritorijos 
neliečiamybės.-nes prieš daug 
metų tai yra padarę Hanojaus 

Naujas iždo sekr. J. Connaly; vie
toj iš tos vietos pasitraukusio D. 
Kennedy. Connaly yra Texas de
mokratas, buvusio prez. Johnsono 
draugas.

Buv. iždo sekr. Kennedy dabar bus 
prez. Nixono keliaujančiu pasiun
tiniu tarptautinius monetarinius 
reikalus tvarkant.

režimas pavadintas autokratiš 
ku, gi jo ūkinis p.lanuotoja: 
Jaszczuk kaltintas elgęsis kaip 
diktatorius, nes niekad nesido 
mėjęs kitų nuomonėmis ūki 
nius planus sudarinėdamas, to
dėl nutrūkę visi ryšiai, ne til 
su krašto gyvventojais, bet ii 
su partijos nariais.

Visi žinomi ar įtarti nusikal
tėliai t ir Gomulka iš politinic 
biuro buvo tuojau išmesti, be 
dabar Gomulka suspenduotas ir 
kaip centro komiteto narys. Ta 
mandagi išmetimo forma. Iš 
diskusijų paaiškėjo, kad darbi 
ninku riaušių pradžioje Gomul
ka ir jo draugai politbiure ne 
turėję jokio supratimo kas da
rosi, todėl padarę kraštuti 
niausią sprendimą: prasidėjo su
kilimas režimui nuverst, todėl 

komunistai, kad sėkmingiau 
galėtų vesti užpuolimo karą 
prieš P. Vietnamą. Tas žemes, 
kur dabar vietnamiečiai Įėjo, 
jau seniai yra okupavę Hano
jaus komunistai.

Ir Laoso premjeras pripažino, 
kad pirmoji kaltė tenka Hano
jaus vyriausybei, bet formaliai 
ir jis turėjo pasakyti, kad gry
nai juridiniai žiūrint tai nega
lėtų pateisinti Saigono žygio. 
Bet yra žinoma, kad Laoso vy
riausybė kariškai nesipriešins 
dėl dviejų priežasčių: ji prie tos 
teritorijos per komunistus ne
gali prasimušti, gi jos genero
lai Saigono invazija yra labai 
patenkinti.

P. Vietnamas ir Amerika šiuo 
žygiu karo neplečia, tik nori ka
ro lauką susiaurinti ir karą su
trumpinti.

Krašto apsaugos sekr. Laird 
kongreso krašto apsaugos ko
misijoms pranešė, kad operaci
jos vyksta sėkmingai. Jis opti
mistas, kad dar 50,000 Ameri
kos karių bus galima ištraukti 
iš Vietnamo iki gegužės 1. Se
nato užsienio reikalų komisiją 
informavo valstybės sekr. Ro
gers. Verta pažymėti, kad visi 
rimtesnieji “balandžiai” šį kar
tą laikosi labai santūriai. Vie- 

, nas net išdrįso pasakyti, kad 
šį kartą Nixonui gali pasisekti.

tautai 
posė-

aukos: 
sužeis-

reikia pasipriešinti karinės jė 
gos panaudojimu. Taip ir pra
dėta šaudyti i demonstruoti 
išėjusius darbininkus be jokios 
atodairos. Apie šitą atsitikimą 
pats Gierek papasakojo 
per televiziją komiteto 
džio metu.

Paskelbtos ir riaušių 
45 asmens žuvo, 1,165 
ti. Iš .sužeistųjų 153 sužeisti ka
riniais ginklais- Paskirta komi
sija aukų skaičiui dar kartą pa
tikrinti.

Išeitų, kad su praeitimi atsi
skaityta, nes politbiuras išva
lytas. Kaltinimai paskelbti, kal
tininkai pavardėmis išminėti. 
Dabar naujoji vyriausybė turi 
susiorganizuoti savo politinę 
bazę. Tai turi padaryti partijos 
visuotinis suvažiavimas, kuris 
turėjo Įvykti kitais metais, bet 
dabar atkeltas Į šiuos metus. 
Datą parinks politbiuras.
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Jie grįžo į nepriklausomybes priešaušrį ir rytmetį SPARTA — Rašomos mašinėlės įv. kalbomis, radio, spalv. TV, compiute- 
rlai, įv. 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.

Dažna, kad, svečiuose kraštuo- 
se gyvendamas, rašytojas sva-

TrijŲ pasakotojv knygos savo knygą pavadino “mozai
kiniu romanu”.

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.)

jonėm grįžta į savo jaunų die
nų kraštą.

Grįžo ir Kazimieras Barėnas 
savo romanu “Tūboto gaidžio 
metai”, pernai premijuotu, nors 
išleistu 1969 metų data.

Grįžo Jonas Jaškauskas per
nai išleista knyga “Lemtingos 
dienos”.

Grįžo Česlovas Grincevičius 
pernykščiu romanu “Geroji va
sara”.

Visi jie grįžo beveik į tuos 
pačius laikus — į pirmojo pa
saulinio karo galą, kada vokie
čių okupacija baigėsi ir ėmė 
rodytis nepriklausoma Lietuva.

Kiekvienas betgi pažvelgė į 
to meto Lietuvą kitaip- Kiek
vienas kitaip savo matomą Lie
tuvą ir literatūriškai apipavida
lino.

Kazimieras Barėnas parodė 
chronologiškai anksčiausius lai
kus — kada siautėjo okupacinė 
administracija. Baigė karo pa
baiga, vokiečių išsikraustymu 
ir savo vaizduojamo kampo 
ginkluotų jėgų organizavimu, 
vieni už nepriklausomą Lietu
vą, kiti už bolševikinę.

Pagrindinis veikėjas ūkinin
kas Gasiūnas išjoja pas pirmuo
sius, o jo berno Ignaco neap
sisprendimu, į katrą pusę eiti, 
romanas ir baigiamas.

Literatūriškai tai vykęs fina
las, nes jis palieka skaitytojui 
pačiam pratęsti vaizduojamo 
laiko istoriją ir galimą to he
rojaus apsisprendimą. Ir socia
liniu atžvilgiu toks finalas galė
tų rodytis suprantamas, nes tie 
du veikėjai yra skirtingų socia
linių klasių, taigi ir skirtingų 
interesų atstovai. Bętgi Istorija 
nesutampa su tokiu “sociologi
niu” galvojimu. Nesutampa, 
nes tarp pirmųjų savanorių, 
savanorių, stojusių už nepri
klausomą Lietuvą Ignaco “kla
sės” elemento buvo itin gau
su. Jie ir sudarys paskiau jau 
nepriklausomoje Lietuvoje sa
vitą socialinę “klasę” — nau
jakurių klasę, nes tiem sava
noriam bežemiam žemės refor
ma pirmoje eilėje davė skly
pus.

Vokiečių okupuotos Lietuvos 
kaimui Barėnas davė ramiai, 
plačiai tekančio epo pavidalą— 
su to meto kaimo išsilaikymo 
problemom, su ryškiais veikė
jais, kuriuose yra kas nors, kas 
yra jų gaivališka aistra. Ta aist
ra yra spyruoklė jų veiksmam, 
kurių jie gal nesiimtų, jei va
dovautus tik “sveiku protu”. 
Gasiūno aistra — gražus ark
lys ir noras juo pamandrauti 
prieš kitus. Pastangos savo sar
tį išsaugoti nuo vokiečių, bet 
taip pat nenugalima pagunda 
perlėkti su juo per miestelį, 
pasirodyti Julės akyse ir yra 
pagrindinis intrigos siūlas vi-

sam romanui- Ignaco kitokia 
aistra — tai kūrybinis gaiva
las; iš nugirstų naujų žodžių 
“Eier, Butter, Mutter” ... jis 
sudaro dainušką, kurios pras
mės pats nesupranta, bet ku
ria užkrečia viso kaimo vaikus 
ir išgąsdina kaimynus, kad 
užtrauks vokiečių rūstybę. Tuo 
gyvena kurį laiką visas kaimas, 
tai atsiliepia Ignaco likimui. 
Ir tai antrinis siūlas romano 
įvykiuose.

Autorius geba rodyti, kaip 
vieno asmens idėja užkrečia
mas palaipsniui visas kaimas; 
geba tokius besirutuliojančius 
masinius paveikslus rodyti ob
jektyviu ramumu. (Ramiai plau
kiančiam epo stiliui gresia 
retom progom prasiveržiantis 
polinkis sugroteskinti, pvz. isto
rija su škaplieriais, medalikė- 
liais, rašančiais — juo labiau, 
kad tas praeinamas epizodas to
lesniam veiksmui palieka be į- 
takos).

Knyga buvo verta • gautos 
premijos.

(Kazimieras Barėnas, Tūboto 
gaidžio metai. Nidos klubo lei
dinys 1969, 438 p-, kaina 2.50 
dol., nenariam 25 proc. bran
giau).

o

Jonas Jaškauskas savo kny
gą “Lemtingos dienos”, pava
dintą “apysaka”, pradeda nuo 
to, kaip po pirmojo pasaulinio 
karo grįžta iš Rusijos kariai ir 
nekariai šviesuoliai. Grįžę susi
duria taip pat su vokiečių ad
ministracijos tvarka. Bet jie 
patriotai kaip ir vietos mokyto
jas. Jie organizuoja slaptą būre
lį gintis nuo vokiečių, paskiau 
nuo bolševikų. Atsiląnkę Vil-^ 
niuje nieko paguodžiančio ne
randa, nes ten šalia patriotinio 
veikimo reiškiasi ir bolševikinės 
drumzlės. Bolševikų antplūdis, 
v-bės persikėlimas į Kau
ną, kovos, kuriose aktyviai da
lyvauja apysakos veikėjai. To
kiame fone pinasi ir meilės is
torijos, o laimėjus taiką ir ve
dybos.

Atrodo, kad literatūrinių 
pretenzijų apysaka nebus turė
jusi. Bet ji gali būti skaitoma 
dėl to laikotarpio įvykių gau
sumo, dėl patriotinio patoso ir 
sentimento.

(Jonas Jaškauskas, Lemtin
gos dienos- Apysaka, Brooklyn 
1970, 187 p.).

Česlovo Grincevičiaus “Ge
roji vasara” vaizduojamo laiko 
aiškiau neapibrėžia. Tik iš įvy
kių, socialinių problemų gali 
spręsti, kad tai jau paskesnis 
laikas už anų dviejų knygų— 
jau taikos, valstybinės kūrybos 
metai. Bet savo žmonių dvasia 
ši knyga nusileidžia į daug se
nesnius laikus.

Tų laikų žmones (ir auto
riaus santykius su jais) galė
tum aptarti veikėjo Bernardo 
žodžiais: “Žmonės čia man pa
tinka. Geresnių niekur nesuti
kau. Reikia tik juos pažinti. Jie 
paprasti, tie kaimo miestelio 
ūkininkai. Ne visi net ir skai
tyti moka. Juk caro laikais už
augo .. • Nedaug ir turto turi, 
už tai laimingesni už kitus. Kai 
žmogus visko pertekęs, laimin
gas, išsigalvoja visokių bėdų, 
kad būtų nelaimingas ... Teisy
bė, jie neturi aiškios ribos tarp 
tikėjimo ir burtų, todėl neį
tikinsi, kad duoną pakepti gali
ma esant bet kuriai mėnulio at
mainai. Senų laikų tikėjimo li
kučiai ... Ju vaikai, lanka mo
kyklas, jau bus kita karta. Ta
da graži bus mūsų Lietuva” 
(70 p.)-

Neidealizuoja savo veikėjų, 
bet ir jų nesmerkia. Žiūri Į 
juos su šiluma. Moka į vienų 
veiksmus žiūrėti su humoru —

plg. senelį altaristą, kaip jis 
pamokslą sako; plg. jaunimo 
naują pažangą, kaip jis teatrą 
organizuoja. Bet kai ima rody
ti žmonių ryšį su gamta, auto
rius pats pakyla į poetinį pa
tosą: “Rasa nuklojo pievas ir 
daržus, o švento Jono vabalėliai 
šviečia kelią. Gr’įžkite visi ne
ramieji į namus trumpai vasa
ros nakčiai. Pakilkit vėl su anks
tyva saule ir vieversio giesme. 
Taupykit jėgas rytojaus dar
bui. Šiąnakt jums užteks. Vis- 
vien viso susikaupusio nesu
prantamo ilgesio, graužiančio 
širdį, dainomis neišliesite” (78 
P-)-

Tais žmonėm ir jų darbais 
autorius grožisi, nesirūpinda
mas pinti intrigos. Pradžioj ga
lėtum manyti, kaip susimegs 
socialinė intriga dėl kilnojimo
si į viensėdžius, bet ji, gaila, 
dingsta, ir vienas paveikslas ei
na šalia kito, lyg mozaikoje. 
Šia prasme teisingai autorius

Mozaikos šukeles tesieja ribo
to laiko rėmai — vienos vasa
ros. Tesieja vieno asmens — 
kaiman atvykusio studento (tai 
autoriaus personifikacija) per
gyvenimų šviesa, kuria nušvie
čia tas kaimo šukeles. Galėtum 
tų šukelių skaičių didinti, galė
tum kai ką išmesti. Bet visos 
jos yra brėžtos keliais švel
niais brūkšniais, dažytos šiltom 
spalvom. Idiliška, kartais ro
mantiškai paslaptinga nuotai
ka.

Gražiausiai suspindi miniatiū
ros, kurios sutelpa vienam saki
ny: žaismas, vaizdas, etnogra-

“Geroji vasara” yra viena iš 
poros, trejeto geriausių pasako
jimų, kuriais pereiti metai pra
turtino skaitytojo biblioteką.

(Česlovas Grincevičius, Gero
ji vasara, Mozaikinis romanas. 
Lietuviškos knygos klubo lei
dinys, 1970, 264 p-, kaina 5 
do..).

‘.■iri

Savanoriai prie lauko virtuvės Lietuvos nepriklausomybės pradžioje

Amerikiečių spauda apie jurininko S. Kudirkos išdavimą 
Ar galima buvo kas padarytį Kudirkai išgelbėti? Kas buvo 

tikrieji tragedijos kaltininkai? Kas dabar reikėtŲ daryti?
Redakcija su pasitenkinimu 

gali čia žymėti augantį skaityto
jų bendradarbiavimą su laik
raščiu. Tas bendradarbiavimas 
pasiekė viršūnę siunčiant vieti
nės spaudos atsiliepimus apie 
jūrininko Kudirkos išdavimą- 
Dar šiai tragiškai istorijai nesi
baigus, ateina nauja banga apie 
Simokaičiu likimą. V C

Siunčia tie patys asmenys, 
siunčia ir nauji.

Skyrium sužymėsim naujes
nius, sausio mėn., spaudos atsi
liepimus apie Kudirką. Skyrium 
apie Simokaičius. Meginsim pa
pildyti ir eilę tų lietuvių, kurie 
laiškais valdžios žmonėm ar 
spaudai paskatino pačius ameri
kiečius domėtis ir imtis akcijos.

Nauji atsiliepimai apie Kudir
ką reiškiami trejopom kryptim. 
Vieni ieško, kas dar galima 
būtų Kudirkos reikalu padary-

Lretuvių tautiniai šokiai New Yorko žiemos festivalyje prie General Motors Plaza, šoko N.Y. tautinių šokių 
grupė, kuriai vadovauja Jadvyga Matulaitienė. Akordeonu palydėjo Vyt. Strolia (dešinėje). Festivalis buvo 
gruodžio 27. Nuotr. C. Binkins

ti. Kiti kreipia dėmesį į politi
nę Baltijos valstybių padėtį, ku
ri daro desperacinius šuolius į 
laisvę kaip Ęudirkos, Bražins
kų, Simokaičiu neišvengiamus. 
Treti ieško išdavimo užkulisi
nių kaltininkų, išdavimo politi
kos, nesitenkindami vadinamais 
atpirkimo ožiais ir skeptiškai 
žiūrėdami į užtikrinimus, kad 
“daugiau to nebus”.
KAS VYRIAUSYBĖS GALĖJO 
BŪTI PADARYTA:
mainai i sovietu šnipą?

Iš Los Angeles V- P. atsiun
tė Los Angeles Times sausio 
29, kuriame laiško autorė Ma
ry V. Carver kreipia dėmesį į 
faktą, kad JAV vyriausybė lei
do išvykti į Sovietus Ameriko
je nuteistam Sovietų šnipui I- 
gor Ivanovui (kuriam liko kalė
ti dar septynetas metų). Išlei
do jį “humanitariniais sumeti
mais” ir siekdama “pašalint da
lyką, dirginantį JV-Sovietų san
tykius”.

Kokis tam kontrastas —sa
ko autorė — atrodo mūsų vals
tybės departamento elgesys at
žvilgiu lietuvio jūrininko, mal
davusio politinio azylio Vigilant 
denyje. Kitaip sakant, kodėl čia 
neprabilo “humanitariniai su
metimai”?

“Aš siūlau, kad Ivanov bū
tų iškeistas į lietuvį jūrininką 
— jei jis dar gyvas. Jei ne, tai 
mes galėtume bent tiek pada
ryti, kad jo vardą įdėtume į žu
vų sutartį — “The Simas Me
morial Fishing Rights Treaty”.

(Spėjama, kad sovietinio šni
po išleidimas buvo mokestis už 
paleidimą Amerikos generolų, 
įskridusių į Sovietų teritori
ją. Red.).
KAS KONGRESE GALĖTŲ BŪ
TI PADARYTA: nuolatinė ko-

Union Leader sausio 19 su ten 
išspausdintu jo laišku apie 
“Tautų kalėjimą”. — “Tragiš
kas lietuvio jūrininko Kudirkos 
likimas ir paskutiniai įvykiai 
Lenkijoje — rašo laiške — gal- 
vojantiem žmonėm rodo tikrą
jį komunizmo veidą.

“Betgi mūsų tariamieji libe
ralai rūpestingai vengia pa
smerkti genocidą, rusų valdžios 
vykdytą Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Ukrainoje, Gruzijoje, 
Armėnijoje ir kitose Sovietų 
Sąjungos valdomose srityse 
— tai nerusiškų tautų kalėji
mas. Tie “liberalai” yra tokie 
abejingi totalistiniam mažumos 
valdymui Sovietų Rusijoje ir ru
sų iškamšinėm valstybėm rytų 
Europoje, kad jie kalba apie į- 
tampos atleidimą rytų Europo
je, nereikalaudami pašalinti tos 
įtampos priežasčių — kolonia
lizmo, genocido ir totalizmo.

“Mūsų kairėn kryptelėjusios 
televizijos tinklas niekad neuž
siminė, kad 1966 Kongresas pri 
ėmė rezoliuciją skatinti Jungti
nių Valstybių prezidentą, 
organizuotų opiniją JT už 
tu vos, Latvijos ir Estijos 
priklausomybių atstatymą.

“Rezoliuciją priėmė ir sena
tas, kai senatoriai gavo laiš
kų daugiau nei bet kuriuo kitu 
užsienio politikos klausimu, iš
skyrus Vietnamo karą. Dėl to 
rytų Europos kilimo Amerikos 
piliečiai turėtų skatinti Kongre
są sudaryti “komitetą paverg
tų tautų reikalam” abejuose 
Kongreso rūmuose, kuris at
skleistų rusiškąjį kolonializmą 
ir nusikaltimus prieš žmonišku
mą, komunistų įvykdytus rytų 
Europoje”.
KIEK KALTA POLITIKA: So
vietu ir Amerikos?

Philadelphijos laikrašty The 
Evening Bulletin sausio 14 
yra laiškas Stanley A. Gečys. 
“Baltic - American Committee

(nukelta į 3 psl.)

kad
Lie-
ne-

J. B. 8HALIN8-SALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(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-Baltrunas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette 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 Bostonų. TR 6-6434.
RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Ave., Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4952
JUOZO ANDRUSIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421, VI7-4477.
VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kainą.
SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ii 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206, 
ST 2-5938.___________________________________________________
S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviam*. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.
SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard St New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua '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 Monahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 1467 Force Dr., 
Mountainside, N.J. 07092; tel. (201) 232-5565
New Jersey — “Music of Lithuania”— pirmadieniais, 8:05-9:00 vai. vak. 
WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton “Hall Univ, radijo stotį. 
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange,’ N.JI 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 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St. W. Pittsburgh, Pa. 15228, tel. 563-2754.
HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.
DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM. ban
ga 98 me., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo S iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty tel. 883-5244.
BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.
ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.
BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. 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 Stenford St., 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.

g g
g Lietuviškam rajone — £
| LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ $

| Alice’s Florist Shop |
107-OJL Jamaica Ave. Richmond Hilly N. Y. C

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

Dr. Elexander Berkis, istori
jos profesorius Longwood ko
legijoje Farmville, Va., atsiun
tė iškarpą Manchester (N.H)

NEW YORK CHICAGO

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

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

LITAS SERVICE CORPORATION
04-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212-847-5522 

- Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.
Chicago Rome Paris M ū ne he n Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur Ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. — LITAS Travel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN ?... Nepamirškit

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

SĖKMINGOS KELIONĖS!
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Nepriklausomybės sukaktyje
Nepriklausomybės minėjimas 

yra pramingąs jau tuo, kad 
lietuviai turi progą bendrai pa
gyventi patriotine dvasia. Tai 
metų tautinės rekolekcijos.
Metų svarbiausius įvykius, ku

rie liečia Lietuvos laisvę ir kul
tūrinę veiklą, esame apžvelgę 
šio laikraščio ‘“popietėje”, po
kalby su atitinkamais specialis
tais (žr. Darb. vasario 9, 11). O 
čia norime nukreipti dėmesį 
specialiai į Lietuvą ir Ameriką.

★

Pereitais metais Bražinskų, 
Kudirkos, Simokaičių šuoliai į 
laisvę yra ženklai, kad sveti
mas režimas daros vis nepaken
čiamesnis; jis varo žmones į 
desperaciją ir pasiryžimą: “Sie
kiant laisvės rizikuoti gyvybe 
yra verta” (Simas Kudirka)-

Paskutinė žinia apie kun . A. 
Šeškevičiaus nuteisimą rodo 
taip pat, kad kai kurie pajunta 
tokią dvasinę būseną, kada nie
ko nepaisant belieka tik žerti į 
akis režimo atstovam karčią tie
są. O ta jo pasakyta tiesa žai
biškai demaskuoja, kaip skiria
si režimo žodžiai, sudėti į kon
stituciją,, įstatymus, nuo reži
mo darbu.

Tai Įspėjimas ir tiem mokslo 
žmonėm, kurie apie sovietinę 
santvarką mėgina spręsti ir ki
tus informuoti tik iš režimo ra
šytos raidės.

★

Pereiti metai ypatingu būdu 
išryškino Amerikos poziciją Lie
tuvos reikalu. ’Viena pozicija 
rodės vyriausybės, kita visuo
menės.

1. Neteko pastebėti, kad vy
riausybės atstovai tarptautinia
me forume pamėgintų laužyti 
tylą Baltijos valstybių reikalu. 
Nė žodelio!

2. Lietuvos diplomatinį at
stovavimą silpnina laikas. Bet 
pernai, mirus St. Girdvainiui, 
atstovui prie Šventojo Sosto, 
atstovavimą silpninti padėjo ir 
JAV vyriausybė — valstybės 
departamentas nutraukė lėšas

IŠ ATSIMINIMŲ
MIKALOJUS KATKUS

(2)
Norint maudytis, reikia pasa
kyti mokytojui, tada einame vi
si būriu, ir mokytojas drauge; 
ir ten nardomės ir rangomės 
po vandenį, ligi užtenka.

Kalba ėjo lenkiška ir rusiš
ka, žiūrint, kokį dalyką dėstė; 
apie lietuvių kalbą nė minėti 
neminėjo, lygiai kad jos visai 
sviete nebūtų. Taip norėjo ir 
mūsų tėvai: jie leido į mokyk
lą, kad vaikai išmoktų tą, ko 
nemoka, gi lietuviškai, žinoma, 
visi moka.

Tik 1862 metų pavasarį mū
sų mokytojo nuomonė apie tau
tybę pakitėjo: atnešė jis į mo
kyklą lietuvišką knygelę, padik
tavo eiles ir liepė išmokti at-
mintinai. Eilės prasidėjo:

Oželi oželi,
Tu riestaragi, 
Kur dėjai, kur dėjai 
Cino cibukėlį...

Tas išmokus, padiktavo kitas 
eiles:

Gyven ponas per kiek metų, 
Užlaiko stoną čystatoj, 
Kad pradėsme mes sakyti,

BROOKLYN, N. Y. 11221 
910 WILLOUGHBY AVE.

Business Office GL 2-2923 
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iš vadinamų Lietuvos įšaldytų 
fondų atstovybei prie Šventojo 
Sosto-

Tai, ko nedarė nuo karo lai
kų penkių prezidentų vyriausy
bės, pernai pradėjo šeštojo pre
zidento vyriausybė.

3. Vyriausybės institucija ig
noravo ir Lietuvos atstovą Wa
shingtone, nepainformuodama 
jo apie Lietuvos pilietį Kudir
ką; neperduodama atstovybei 
to Lietuvos piliečio palikimo 
— asmeninių užrašų.

★

Vyriausybės ignoravimą at
pirko visuomenės jautrumas — 
spaudos, televizijos, radijo, Kon
greso narių (kurie yra kaip tik 
visuomenės reiškėjai). Ameri
kos opinija Lietuvos reikalu nie
kad nebuvo taip dramatiškai su
krėsta kaip dėl Kudirkos išda
vimo. Vokiečių laikraštis Die 
Welt taikliai pastebėjo: “Tikrą 
gėdą, kurią Amerika patiria dėl 
išduoto lietuvio jūrininko, iš
reiškė Crocketts paveikslas 
laikrašty Washington Star. Ja
me Laisvės statula parodyta 
kaip gedinti moteris su nuleis
tu žibintu ir abiem rankom už
siėmusi veidą”.

Visuomenė pajuto gėdą, tarp
tautinį pažeminimą dėl vyriau
sybės institucijų veiklos, kuri 
flagrantiškai pažeidė Ženevos 
konvencijos 33 straipsnį (dėl to 
pareiškė Amerikai protestą net
gi JT padalinys!).

Gėdą ir dėl to, kad vyriau
sybė tegalėjo apgailestauti, ten
kintis atpirkimo ožiais, bet nie
ko nepadarė, kuo atitaisytų pa
darytą skriaudą asmeniui.

Tą gėdą jautė ir lietuviai, 
nes ir jie yra Amerikos dalis. 
Ypačiai jaunieji, organiškiau 
suaugę su Amerika.

Vasario 16 sukaktyje jų vi
sų balsus prasminga nukreip
ti labiausiai į tą tebejautrią, 
natūralia širdim gyvenančią vi
suomenę, siekiant jos solidaru
mo su reikalavimu Lietuvos 
žmonėm, teisių ir Lietuvos lais
vės.

Prašom visus paklausyti, —
ir daugiau. Taigi, be lenkiškų 
ir rusiškų pamokų, atsirado 
dar lietuviškos, jose buvome į- 
tikinėjami neužsiginti savo tau
tybės: mes privalą visada saky
ti: “Ja samogit” Tuo žodžiu 
anais laikais rusai vadindavo 
raštuose lietuvius ir žemaičius.

Mes klausėme jo išvedžioji
mų, bet klausėme atsilošę: ne 
pagal mūsų nuotaiką visa lie
tuviška pamoka. Kam čia mo
kytis mokykloje, kad tą pieme
nys ir be mokyklos moka? Ne
jauku ir vangu buvo atsakinė
ti lietuvišką pamoką, buvo to
kių, kad, pasakę du žodžiu 
“Oželi oželi”, apsipylė ašaro
mis.

Pradėtas dalykas pačiam mo
kytojui buvo naujenybė, be esa
mų knygelėje eilių, jis kito nie
ko neturėjo ko mūs mokyti, pa
mažu atlyžo ir visai apleido tą 
dalyką- Tūlas mūsų iš tų pamo
kų suprato, kad valia būti lie
tuviu, nepriverstina būti lenku 
nei ponu, gera būti žemdirbiu, 
ūkininku. Šiose pamokose mo
kytojas išrodinėjo, kad visoks

Jie įkūnijo kelių amžių tautos siekimą
Savanoriu žygiai Lietuvos nepriklausomybę atkuriantTą dieną ryškiai aš menu, 

Kai krito laisvė iš dangaus: 
Aušros ištryško vulkanu 
Prie kojų pavergto žmogaus.

S. Jakštas

Vasario šešioliktoji, šitie žo
džiai lietuviui reikšmingi ir 
brangūs. Tai mūsų tautos atgi
mimo šventė. Joje glūdi se
noji Lietuvos didybė, atgimu
sios Lietuvos darbai, jos da
barties skausmai ir mūsų gy
venimo šventoji pareiga jos 
ateičiai.

Prieš šimtmečius lietuvių tau* 
ta buvo sukūrusi didelę ir ga
lingą valstybę, nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrų, nuo Nemuno žio
čių iki Maskvos prieangio. Vė
liau, nepalankių' bei nelaimin
gų aplinkybių įtraukta į anar
chiškos Lenkijos politika, Lie
tuva buvo netekusi laisvės ir 
nepriklausomybės. Ir turėjo 
praeiti ilgas šimtmetis, kol per
sekiotai, niekintai ir naikintai 
mūsų tautai po ilgų ir sunkių 
kovu išaušo 1918 metų Vasa
rio 16-sios laisvės aušra. Rink
tiniai tautos sūnūs amžinoje 
Lietuvos sostinėje Vilniuje drą- 

. šiai tarė: Lietuvių tauta tebėra 
gyva- Ji nori būti laisva ir ne

Regėjirrjas, dail. A. Žmuidzinavičiaus paveikslas, pieštas dar prieš pirmąjį pasaulinį karą.

darbas yra geras ir girtinas, jei
gu tik jis reikalingas ūkei ir 
naudingas žmogui. Ūkininkau
jant nereikia darbo- rinktis; 
kad vienas nori arti,‘kitas pjau
ti, trečias kasti, tas hegera esą, 
reikia taikyti visiems dirbti vie
ną darbą, tada būsią sparu ir 
nuodarbu.

Gegužės mėnesyje atbuvinė- 
jome gegužinę. Tam reikalui 
nurenkame gražią dieną ir visi 
mokiniai su mokytoju, kapelio
nu ir kokiu nors svečiu einame 
į mišką. Išėję iš miestelio į lau
ką, dainuojame tam tikrą dai
na.

Tuo sykiu ėjo su mumis 
koks pasaulinis kunigas, ne ber
nardinas, ir šnekėjosi su kape
lionu apie lietuvių kalbą. Dot
nuvos miestelyje visi šnekėjo 
ir dabar tebešneka lenkiškai, 
kaimose gi — gudiškai. Man 
buvo smalsu žinoti, ką tuodu 
kunigu randa įdomaus šioje pa
šnekoje, laikiaus netoli nuo jų 
ir klausiaus. Tiek tenuklausiau, 
kad kapelionas lietuvių kalbą 
pavadino kalakutų kalba.

Nuėję į mišką, radome upelį 
ir prie jo lanką. Po tą lanką 
žaidėme: bėgome lenktynių, šo
kinėjome per pagaliuką, perdė
tą ant dviejų šakumėlių, vieni 
peršoko, kiti ne, šliaužėme į 
medžius, čiudijomės, kaip kas 
įmanėme, ir visi jautėme ant 
savęs mokytojo akį. Valia vis
kas, bet su riba —- kad nenu
skriaustum kitų, kad pats ne
užsigautum-

priklausoma.
Tačiau gobšūs kaimynai, ru

sai ir lenkai, patys dar kraujuo
dami nuo pasaulinio karo žaidz- 
dų, puolė iš griuvėsių besike
liančią mažytę mūsų tėvynę. 
Vokiečiai, kurie tada tebeval
dė Lietuvą, nesitvėrė iš pykčio, 
kad ji pasiskelbė nepriklauso
ma, grasino Lietuvos Tarybos 
nariam ir konfiskavo laikraštį, 
kuriame buvo išspausdintas ne
priklausomybės paskelbimo ak
tas.

1919, per Tris Karalius, 
Gedimino pilies bokšte, mūsų 
trispalvės vietoj, iškilo rau
donoji bolševikų vėliava. Be- 
atsikuriančios Lietuvos kariuo
menės tebuvo mažas savanorių 
būrelis, kuris negalėjo stoti ko
von su milžinu.

Ar galėjo tuomet būti daug 
vilties Lietuvai apsiginti, išsi
gelbėti? ... Bet įvyko beveik 
stebuklas. Savanoriai pirmieji 
narsiai stojo kovon ir iškovo
jo Lietuvai laisvę. Jie įkūnijo 
kelių amžių tautos siekimą.

- •
Dėkinga tauta laisvės kovoto

Tame sujūdyje nepažįstama
sis kunigas priėjęs sugavo ma
ne už rankos, pasivedė po alks
niais, pasisodino, uždėjo ranką 
man ant pečių ir prisilenkęs ty
lomis pasakė lietuviškai: “Ko
kių moki dainų, pasakyk.”

Išgirdus namų kalbą, pasida
rė man jauku ir gera, ėmiau 
graibytis, kokią aš moku dai
ną, kitos nesumaniau, kaip “Sė
jau rūtą, sėjau mėtą ...” Šne
kėjome kažką dar, paskui ma
ne paleido.

Užaugęs susiprotėjau, kad šis 
kunigas buvo mūsų tautos did
vyris, amžinos garbės žmogus, 
lietuviškų dainų rinkėjas kuni
gas Antanas Juška. Jo įtakoje 
buvo įvestos mūsų mokykloje 
lietuviškos pamokos ir dideliai 
verti gyvenimo pamokinimai. 
Paturiu sau už laimę, kad iš 
būrio lenkiškai kalbančių vai
kų jis savo tikslui pasirinko 
mane. Gali būti, kad iš būrio 
aš buvau lietuviškiausias, nes 
ten daugiausia buvo vaikai dot- 
nuviečiai, o Dotnuvos mieste
lyje žmonės, galima sakyti, visi 
kalbėjo lenkiškai, kaimose gi 
kalbėjo ir šiandien tebekalba 
gudiškai.

Dotnuvos mokykloje gale 
mokslo metų, vaikams prieš iš- 
siskirstant, būdavo metinis ak
tas, vadinamas egzaminai. Į eg
zaminus susieidavo miestelio 
šviesuomenė, iš parapijos pažįs
tamieji bajorai ir mokinių tė
vai, atvažiavę vaikų parsivežti. 
Svečiai sėdėjo ant krasių ir suo

jam nepašykštėjo prideramos 
pagarbos. Laikinojoj sostinėj, 
Kaune, įsteigtas Karo muziejus 
virto tautos šventove. Muzie
jaus priešaky buvo įrašas: “Per 
amžius budėję, laisvę laimėjom 
per aukas ir pasišventimą”. Mu
ziejaus viduje, sienoje, aukso 
raidėmis buvo kitas įrašas: 
“Žuvome, kad gyventumėte 
laisvi”. Ant Nežinomo Kareivio 
kapo, buvo parašyta: “Redde 
quod debes” (grąžink, ką sko
lingas)- Kas dieną, ypač šven
tadieniais ir valstybinių šven
čių dienomis, minios žmonių 
lankė kapą, kuris visada skęs- 
davo gėlėse.

Tą brangią tautos šventovę 
okupantas sugriovė, su žeme su 
lygino, sutrypė, išniekino. Bet
gi jis nepajėgė ir niekuomet 
nepajėgs iš mūsų širdžių iš
plėšti krauju parašyto mūsų 
karių testamento: . ‘Žuvome, 
kad gyventumėte laisvi”. Tie 
žodžiai mus įpareigoja, laisvės 
netekus, už ją kovoti. — “Grą
žink, ką esi skolingas” ...

“Per amžius budėję” ... Bu
dėjo mūsų seneliai ir senelių 

lų priešais mokinių suolus, tė
vai sėdėjo ant suolų pasie
niais iš abiejų pusių mokinių, 
dar kiti stovėjo priengy.ir žiū
rėjo į mokyklą pro atviras du
ris.

Aktas prasidėdavo prakalba 
mokinio, išėjusio ant aslos. Po 
prakalbai seka klausinėjimai 
mokinių. Kiekvienas žinojo, ko 
jo klaus per egzaminą ir to mo
kytojo prižiūrimas mokėsi vi
sus metus, ir mokytojas neap
siriko paklausti kiekvieno to, 
kas jam paskirta.

Atsakinėjome iš aritmetikos 
ir eiles lenkiškas ir rusiškas. 
Man teko pasirodyti su lietu
viškomis eilėmis, padeklama
vau “Oželi oželi, tu riestaragi”, 
kurias šiandien tebemoku. Pa
mokų laike aš vienas nesidrovė
damas atsakinėjau lietuviškai, 
taigi man paskyrė išmokti eg
zaminui “Oželi oželi.”

Kapelionas išklausinėjo visą 
katekizmą klausimais ir atsaky
mais, galas nuo galo. Svečiai, 
nežinodami egzaminų užtaisy
mo, galėjo stebėtis, kaip tie vai
kai taip gerai yra išmokyti, kad 
į kiekvieną klausimą atsakinė
ja kaip iš rašto- Surėdymą 
paardė truputį vargonininkas: 
jis nusitaikęs ima ir užklausia 
ką nors, studentas užsikerta ir 
negreitai išsipainioja.

Egzaminas baigėsi vėl prakal
ba, dabar jau lenkiška. Ir iš 
tikrųjų egzaminas sudarė pato
gią mokyklos šventę ir visiems 

seneliai. Tai jie Sibiro sniegy
nuose pramynė kelius. Tai jų 
krauju ir kaulais tręštoje Lie
tuvos žemėje dygo laisvės sėk
la-

Per trumpą nepriklausomy
bės laikotarpį dvasinės ir mate-

BRANGŪS LIETUVIAI!
Vasario šešioliktoji lietuvių 

tautai yra reikšminga, kaip ne
priklausomos valstybės atstaty
mo diena ir kaip nenuilstamos 
kovos ir laisvės siekių realiza
vimas.

Sovietų Sąjunga, sulaužiusi 
visas sutartis ir visus pasižadė
jimus, 1940 birželio 15 gajai au
gančią valstybę okupavo ir at
ėmė jai laisvę bei nepriklauso
mybę-

JAV Sovietų okupacijos ne
pripažino ir šiandieną to nusi
statymo oficialiai laikosi.

Nors mes čia esame paviršu
tiniškai linksmi, bet dvasioje 
esame prislėgti dėl pavergtoje 
Lietuvoje nuolat tebevykdomo 
teroro. Okupantas klastoja mū- 

linksmą pramogą. Po egzami
nu visi sėdamės i ratus ir va
žiuojame namo: į laisvę, į pa
siilgtas lankas, šlaitus — links
mybė neišreiškiama žodžiais.

Koks buvo mūsų kapelionas? 
Šaukęsis ksiądz Ignacy Rodnic- 
ki-Ustkiewicz, vienuolis, bernar
dinas, visada rimtas, šypsenos 
jo niekada nematėme, negirdė
jome, kad jis kalbėtų ką kita, 
be mokomų dalykų. Dėstomus 
biblyną ir katekizmą mokėjo 
žodis į žodį iš atminties, klausi
nėjo , vaikščiodamas mokyk
loje aplink suolus pasieniais-

Vyresniems mokiniams dikta
vo: kiek mylių nuo žemės iki 
saulės ir kiek laiko truktų lėk
ti armatinė kulipka tą tolį? 
Kiek žmonių per minutę mirš
ta ir kiek gema? apie erdvę 
begalę, apie Dievo didybę. Dik
tavo didiesiems, mes, mažiukai, 
to žinoti neprivalėjom, bet ir 
mes klausėmės su atidžia, ir po 
pamokų, ir namie turėjome 
savitarpę pašneką.

Disciplina tankiai buvo truk
doma, bet niekada prie savo 
tikslo neprieidavo. Vaikas ne
išmoko užduotės, kapelionas lie
pia jam gultis ant kėdės, kaip 
tapimui; mokinys negula, 
bet verkdamas puola bučiuoti 
rankas, graibo apkabinti kojas, 
duoda tikriausius prižadėjimus 
visada išmokti; kunigas pasiti
ki ir tą sykį dovanoja, saky
damas, kad tai paskutinis sy
kis.

(Bus daugiau) 

rialinės kultūros srityje Lietu
va padarė labai didelę pažan
gą. Jei šiandieną, egzilėje, suge
bam šaukti pasauliui, visuose 
tarptautiniuose forumuose, dėl 
mūsų tautai padarytų ir tebe
daromų skriaudų, tai tik todėl, 
kad tų 22-jų nepriklausomybės

(nukelta į 4 pslJ

sų istoriją, naikina mūsų lietu
višką kultūrą, mūsų bažnyčias 
ir net pačius žmones. Tai paliu
dija pabėgėliai iš pavergtos Lie
tuvos, ypač praeitų metų pasku
tiniais mėnesiais įvykdytas dra
matiškas tėvo ir sūnaus Bra
žinskų pabėgimas į Turkiją ir 
visus laisvuosius lietuvius smar
kiai sukrėtę Simo Kudirkos ir 
Simokaičių bandymai prasiverž
ti į laisvę. Okupantas ir mūsų 
pačių nepalieka ramybėje: siun
čia savo agentus į šią laisvą ša
lį, kad jie mus savitarpyje kir
šintų ir mūsų kovos pastangas 
silpnintų.

Amerikos lietuviai, jautrūs 
savo brolių sunkiai daliai, nuo 
pirmųjų okupacijos dienų iš
ėjo į kovą padėti savo tautai at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Sujungę savo organizuotas 
jėgas į darnų junginį — Ame
rikos Lietuvių Tarybą, pavedė 
jai vadovauti kovai su sovieti
niu okupantu.

Tad gausiai dalyvaukime Va
sario 16 minėjimuose, skelbki
me Amerikos plačiajai visuome
nei okupanto mūsų tautai daro
mas skriaudas ir vieningai bei 
gausiai aukokime vedamai ko
vai finansuoti.

Tik pasiryžimu ir vienybe 
grąžinsime trispalvę į Gedimi
no kalną, o Laisvės Varpą — į 
Karo muziejaus bokštą.

Dr. Kazys Bobelis,
Amerikos Lietuvių Tarybos 

pirmininkas

Simas Kudirka. . .
(atkelta iš 2 psl.) 

for the Independence of Esto
nia, Latvia and Lithuania” pir
mininko, antrašte “Jūrininką 
prisiminus”. Laiške dėkojama 
redakcijai ir redakcijom, ku
rios visame krašte parodė sim
patijos Simo Kudirkos reika
lu. Priminęs pakrančių sargy
bos karininkų nubaudimą, ap
gailestauja, kad viso įvykio 
vaizde nebuvo apžvelgti trys 
svarbūs dalykai. Būtent:

“1. Sovietų Sąjungos politi-
ka, kuri paneigia nepriklauso
mybę buvusiom laisvom nepri
klausomom valstybėm, yra la
biausiai kaltintina dėl Simo Ku
dirkos incidento. Jos agresija, 
prieš 30 metų įvykdyta Balti
jos valstybėse — Estijoje, Lat
vijoje ir Lietuvoje — drauge su 
jų gyventojų asmens laisvių pa- 
neikinimu, yra tai, kas paskati
no Kudirką mėginti pabėgti.

“2. Simas Kudirka (jo gel
bėjimas. Red.) buvo primirštas 
stengiantis suversti kaltes fe
deralinės valdžios įstaigom. 
Tarptautinio tribunolo, Jungti
nių Tautų intervencija, o taip 
pat ekonominis bei politinis J. 
Valstybių tiesioginis spaudimas 
turėjo būti pavartotas, kad Ku
dirka ir jo šeima būtų paleisti 
ir galėtų atvykti į Jungtines 
Valstybes.

“3. Pakrančių sargybos pa
reigūnų veiksmai, būdami a- 
bejotino išmintingumo, tik at
spindi mūsų dabartinės ir buvu
sios vyriausybių veiksmus. Per 
eilę metų buvo kultivuojamas 
draugiškumas Sovietam žmo
niškumo,teisės ir tautinės sa
vigarbos kaina- Tai negalėjo ne
daryti įtakos pakrančių sargy
bos pareigūnų sprendimui.

“.. .Matyt, nuo Niurnbergo 
teismo praėjo per ilgas laiko ga 
las. Niurnbergo tvarka labai 
verta prisiminti”.

Toliau — vis labiau atsisklei
džia amerikinei masei, kas nuo 
jos buvo per daugel metų sle
piama. .
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Mintys Vasario šešioliktajai
šį mėnesį, kaip ir kasmet, 

minint Nepriklausomybės atkū-
sų tautiečių vadavimo akciją. 
Bet kiek mes jau esame savo

Šia proga ir norėtųsi atkreip 
ti mūsų lietuviškosios visuome-

rimo sukaktį, bus prisiminta 
garbinga mūsų tautos praeitis, 
jos kovos už laisvę, tos laisvės 
praradimas ir iš to išplaukią 
visi pavergtos tautos vargai, ku
rių dar ir galo nematyti.

Kalbėtojai savo paskaitose ir 
susirinkusieji tų paskaitų ir kal
bų išklausyti savo rezoliucijo
se pasmerks okupantą, reika
laus laisvės tautai ir ryšis išlai
kyti lietuviškumą savo tarpe 
šiame krašte ir visur, kur tik 
yra nelemtos tremties nublokš
tų lietuvių.

Šventė praeis, grįšime prie 
savo darbų, prie kasdienybės, ir 
gyvenimas eis sau ir toliau, kaip 
ėjęs- Tauta, nepriklausomai 
nuo mūsų rezoliucijų, bet grū
dinama kančioje, kaip plienas 
ugnyje, tikrai išaugins dar ne
maža tokių drąsuolių ir pasiry
žėlių, kaip Bražinskai, Simas 
Kudirka ir Simokaičiai, o mes 
su savo pačių gyvenime nevyk
domomis rezoliucijomis, nepa
rodydami atitinkamo ryžto ir 
stipresnio nugarkaulio, ir to
liau taip sau minkštėsime ir 
tirpsime svetimame, kad ir la
bai draugiškame, katile, jei 
koks nors ypatingas sukreta
mas mūsų neišjudins ir nep i- 
regėsime, kur einame.

Kad kokio nors sukreki...o 
mums tikrai reikia, parodė Bra
žinskų, Kudirkos ir Simokaičių 
žygiai. Nemaža tokių, kurie nuo 
lietuviškos veiklos jau buvo 
kiek ir nutolę, padilginus jų 
tautinę savigarbą, atgijo ir net 
labai aktyviai Įsijungė Į tų mū-

pajėgų nustoję per paskutinį 
dvidešimtmetį, ir kaip visas 
mūsų gyvenimas yra pasikei
tęs!

•
Prieš dvidešimt metų Nepri

klausomybės atkūrimo šventė 
buvo visų mūsų lietuvių šeimų 
šventė. Susirinkdavome visi 
kaip vienas, net su pačiais sa
vo mažaisiais, lygiai kaip anais 
laikais Vokietijoj ar kituose Eu
ropos kraštuose, kada praras
tas tėvų kraštas buvo dar taip 
arti ir erdvės ir laiko atžvilgiu. 
Dabar jau ir mums, kaip ir 
ankstesniosios kartos ateiviam, 
kuo ne kartą net nusistebėdavo
me, ši šventė virsta vien tik 
suaugusiųjų švente. Daugelio 
mūsų vyresnieji vaikai nueina 
tą dieną savais keliais, o ma
žesnieji paliekami prie televizi
jos. Gerai dar, jei tie mažes
nieji lanko lietuviškąją mokyk
lą. Tokiu atveju jie pamini šią 
mums visiems brangią dieną 
mokykloje. Šiaip gi daugumas 
tokių vaikų savo šeimoje maža 
ką apie tai teišgirsta, nes tiek 
jau daug mūsų lietuviškų na
mų, taip vadinamų lietuviškųjų 
šeimos židinių, yra lietuviški 
tik iš vardo. Juk tai ne pa
slaptis, kad yra tėvų, kurie su 
savo vaikais lietuviškai nesusi
kalba, kad tokiuose namuose 
nerasi nieko lietuviško, jokio 
lietuviško laikraščio, nei sau 
nei vaikams, jokios lietuviškos 
knygos, jokio lietuviško žurna
lo.

o

nės dėmesį į lietuviškąjį švie
timą. Visos mūsų organizacijos, 
ypač Liet- Bendruomenė, turė
tų parodyti didžiausio susirū
pinimo, kad vyresniosios kar
tos retėjančios eilės būtų nuo
lat papildomos naujomis jėgo
mis iš priaugančios kartos. Rei
kėtų, kad ten, kur lituanisti
nės mokyklos sunkiai verčiasi, 
kur ir mokinių trūksta ir lėšų 
tokiai mažai mokyklai išlaiky
ti, Lietuvių Bendruomenė imtų
si akcijos ir mokyklą suakty
vintų ir padėtų jai išsilaikyti. 
Yrą paprotys kai kuriose mo
kyklose baigiantiems mokyklą 
mokiniams įteikti Lietuvių 
Bendruomenės nario knygelę. 
Labai gražu. Bet tuo neturėtų 
baigtis. Būtų nedovanotinas ne
apdairumas paleisti keliolika 
jaunuolių su nario knygele ke
turiais vėjais. Reikėtų tuojau 
pat įkurti ten Lietuvių Bend
ruomenės jaunimo sekciją ir 
kiekvienais metais ją naujais 
abiturientais vis papildyti, ši
tokiu būdu būtų galima sustab
dyti jaunimo nuo Lietuvių 
Bendruomenės nubyrėjimą.

•>
Pirmiausia tačiau reikėtų su-c

jaunimo prarasime visiškai ne
sugrąžinamai.

menė. Jos švietimo reikalų ve
dėjai, susitarę su lit. mokyk
lų tėvų komitetais, turėtų pa
remti materialiai visus tuos jau-
nūs mokytojus, kurie norėtų 
šituose kursuose pasitobulinti,

SAUSIO. MĖNESIO AIDAI
Straipsniai: Žvilgsnis į 1970 

metus; Birutė Ciplijauskaitė — 
Perpetuum mobile (A. Tamo
šaitienės kūryba); Antanas Pas
kųs — Lytinė revoliucija.

Iš grožinės literatūros: Mari
ja Saulaitytė — Eilėraščiai; 
Friedrich Hoelderlin — Eilė
raščiai (vertė A. Sietynas)-

Apžvalgoje: Juozas Kojelis— 
Laisvinimo politika ir ALTa; 
Paulius Jurkus — Liet, koply
čia Šv. Petro bazilikoje; Pet
ras Celiešius — Tarptautinis 
teologų kongresas; Leonardas 
Dargis — Nobelio ekonomi
kos premiją paskyrus Samuel- 
sonui; Mūsų buityje

Recenzijos: Kęstutis Keblys 
— Ignaco ir Gasiūno metai (K. 
Barėno knyga); Ant. Mustei
kis — Meno sociologija (V. Ka
volio knyga); Domas Jasaitis, 
M.D. — Medicinos istorijos Lie
tuvoje apybraiža.

Viršelio 1 psl. — V.K. Jo
nynas: Kankinys (bareljefo de
talė), 4 psl.—A. Tamošaitienė: 
Įlankos sąspalviai (aliejus, 
1967). Šis numeris iliustruotas 
A. Tamošaitienės kūrinių nuo
traukomis. Be to, V. K. Jony
no bareljefų liet, koplyčiai Ro-

moję nuotraukos.
Redaguoja dr. Juozas Gir

nius, 27 Juliette St., Boston, 
Mass. 02122; leidžia T. Pran
ciškonai: leidėjų atstovas žurna
lo reikalam — T. dr- Leonar
das Andriekus, OFM; adminis
truoja T. Benvenutas Rama - 
nauskas, OFM, 680 Bushwick 
Ave-, Brooklyn, N. Y. 11221.

sirūpinti pačia lituanistine mo
kykla. Jinai jau seniai kelia su
sirūpinimo švietimo darbinin
kams ir visiems, kuriems tas 
reikalas arčiau prie širdies. Mo
kinių skaičius net ir po dviejų 
neseniai skelbtų vajų didėt ne
didėja, bet eina mažyn. Ma
žesnėse kolonijose mokyklos 
užsidaro, nes jos nepajėgia jų 
su mažu mokinių skaičium iš
laikyti- Daugelis vaikų į lietu
viškąsias mokyklas jau ir ne
tinka, nes jie nemoka lietuviš
kai, kad galėtų sekti pamoką ir 
ją suprasti. Jau LB taryboje, 
švietimo taryboje, * mokytojų 
studijų savaitėse ir atskirose 
lietuvių kolonijose svarstomas 
reikalas atidaryti prie lituanis
tinių mokyklų angliškai kalban
tiems vaikams klases, nes, jei 
dar ilgiau lauksime, daugelį

Antra su lietuvišku švietimu 
susijusi problema yra ir moky
tojų trūkumas. Senesnioji mo
kytojų karta jau tikrai pradeda 
senti ir pavargti ir vis pamažu 
išeina iš rikiuotės. Tie, kurie 
dar ir dirba, yra jau ir am
žiumi ir visu kuo gerokai nu
tolę nuo pačios jauniausios mo
kinių kartos, čia jau būtinai 
reikia ir daugiau ir visai naujų 
jėgų, naujos gyvybės, naujo 
kraujo.

Yra lituanistinių mokyklų, 
kuriose jau gražiai talkina jau
nimas, pats iš tų mokyklų išė
jęs, ir tai daro su dideliu no
ru ir pasišventimu. Reikia tik 
jiems sudaryti progų įsigyti 
tame darbe daugiau praktikos, 
na, ir metodinių žinių. Chicago- 
je yra tam Pedagoginis Litua
nistikos Institutas. Kadangi juo 
toliau gyvenantieji negali pasi
naudoti, tai šią vasarą prie 
Fordham Universiteto, New 
Yorke, rengiami lietuvių k. 
dėstymo metodikos kursai, ku
rie skiriami jauniem esamiem 
ir dar busimiem lit. mokyklų 
mokytojam. Į šią galimybę tu
rėtų atkreipti dėmesį Liet- B-

ir visus tuos studentus, kurie 
pareikštų noro, baigę kursus, 
dirbti lit. mokykloje, kur yra 
mokytojų trūkumas.

•
švietimas, nors ir tik lietu* 

viškas, negali būti kieno nors 
privatus reikalas. Jis turi būti 
visos bendruomenės reikalas, 
nes nuo jo priklausys ne vien 
tik kurios nors pavienės šei
mos lietuviškumas, bet ir visos 
mūsų bendruomenės. Todėl ir 
mokyklomis, ir mokiniais, ir 
mokytojais, ir naujų mokytojų 
paruošimu turėtų nuo šiol jau 
pradėti rūpintis Lietuvių Bend
ruomenė. Kadangi šioje srityje 
jau atsiranda rimtų sunkumų ir 
problemų, reikia veikti organi
zuotai ir neatidėliojant.

Baigiant norėtųsi išreikšti 
viltį, kad ir Nepriklausomybės 
šventės minėjimų rengėjai ir 
kalbėtojai atkreips į šį svarbų 
reikalą reikiamą dėmesį ir kad 
lietuviško švietimo problemos 
ras vietos ir jų kalbose ir vi
suomenės priimsimose rezoliu
cijose, kurios, reikia tikėtis, ne
paliks vien tik tyruose šaukian
čiojo balsas.

Antanas Masionis

Žvilgsnis į praeity metų dailę
Darbininko redakcijos po

pietėje sausio 31 Kultūros Ži
dinyje, apžvelgiant praeitų me
tų įvykius, buvo paliestas lietu
vių kultūrinis gyvenimas. Dai
lės klausimais kalbėjo dail. Juo
zas Bagdonas. Štai jo atsaky
mai į redakcijos pateiktus klau
simus-

Kokie dailės Įvykiai didžiau
si 1970 metais?

Tai labai radikalus klausi
mas. Jeigu šiek tiek pilniau at
sakyti į šį klausimą, reikėtų 
plačiau kalbėti bendrai apie lie
tuviu daile. Dailės bei dailės kū
rybos pristatymas visuomenei 
yra skirtingas nuo kitų meno

Lietuvos kūrėjų savanorių susirinkime Chicagoje kalba velionis a.a. prel. M. Krupavičius. Jam iš 
kairės — savanorių skyriaus valdybos pirm. Kon stantinas Petrauskas, iš dešinės J. Sabaliauskas 
ir Pijus Venclova. Nuotr. Martyno Nagio

Savanoriai. . .

Lietuvos savanoriai Balzeko muziejuje praeitų metų lapkričio 15. I* k. l-je eilėje — pik. Leonardas Peseckas. 
inž. gen. prof. S. Dirmantas, kpt. K. Gudaitis, M.D.; stovi — A. Juškevičius, J. Gaižutis, J. Rapšys, K. Pet
rauskas, A. Avižius, A. Valys. Nuotr. J. Kasakaičio

(atkelta iš 3 psl.)
metų bėgyje tauta priugdė 
telektualinių ir moralinių jėgų, 
kuriomis remiamės kovoje už 
gimtosios šalies laisvę.

in-

šakų tuo, kadangi yra sun
kiau išvesti tiesiąją tarp dides
nio ar mažesnio įvykio. Kartais 
ir nereikšmingame įvykyje ga
lima rasti daug meninės tiesos 
ir kūrybinės vertės.

Trumpai kalbant, dailė ir jos 
kūryba mūsų emigraciniame 
gyvenime yra labai aktyvi vi
sais atžvilgiais. Ir tai normalu, 
nes prieš 26 metus iš Lietu
vos pasitraukė 75 procentai 
mūsų dailininkų profesionalų 
(anuo metu neprofesionalų ne
turėjom)- Pasitraukė %daugumo- 
je pats aktyviausias elementas.

Galima pasidžiaugti, kad visi 
kraštą palikę dailininkai nepa- 
skendo kasdieniniuose reika
luose ir varguose, bet per visus 
tuos 26 metus buvo aktyvūs sa
vo kūryboje. Ir ne tik tęsė sa
vo kūrybą išsivežtose formose, 
bet taip pat ieškojo ir naujų 
formų bei naujų idėjų. Taip 
pat priaugo ir jaunoji dailinin
kų karta. Vieni šiai profesijai 
ruošėsi dar Vokietijoje, kiti jau 
čia Amerikoje, Kanadoje, Aust
ralijoje ir likę Europoje. Rei
kia neužmiršti, kad jau čia A- 
merikoje vienu laiku dailės 
mokslus studijavo daugiau lie
tuvių, nei nepriklausomos Lie
tuvos laikais Kauno Meno mo
kykloje.

Tokiu būdu mūsų išeivijoje 
dailininkų šeima šiandien yra 
didesnė kaip dabar okupuotoje 
Lietuvoje- Ir dar svarbiau — 
lietuvis dailininkas emigracijo
je turi visas kūrybines laisves, 
gali laisvai vystyti savo talentą. 
Gali laisvai rinktis idėjas, gali 
pasirinkti jam patinkamą išsi
reiškimo formą. Jis turi visas 
galimybes išsiskleisti visame sa
vo kūrybiniame pajėgume. 
Laisvė kūryboj yra nepamaino
mas kūrėjo tobulėjimo reiški
nys.

Dabar Vasario 16-tąją mi
nint, mūsų tėvynėje nebe
skamba varpai, nesigirdi artile
rijos saliutų, nežygiuoja šaunios 
mūsų kariuomenės pulkai, ne
plevėsuoja ten mūsų tautinės 
vėliavos, kaip būdavo nepri
klausomybės metais. Jau ne 
viena lietuvaitė ištremta Sibi
ran už tai, kad Vasario 16-to- 
sics proga padėjo ant žuvusių
jų už tėvynę kapo kelias su
pintas rūtų šakeles ir uždegė 
pašventintą vaško žvakutę. Ne
vienas jaunuolis vergauja Al
tajaus kasyklose už tai, kad tą 
dieną papuošė savo krūtinę lie
tuviškuoju Vyčio ženkleliu. Ir 
šiandieną labai žiauriai bau
džiama už Vasario 16-tosios mi
nėjimą pavergtoje Lietuvoje.

53-čiąjį kartą minėdami Va
sario 16-tąją, neturime užmirš
ti, kad jau per 30 metų žiau
rus okupantas siautėja mūsų tė
vynėje. Neužmirškime, kad Va
sario 16-tosios minėjimo svar
biausias tikslas — stiprinti mū
sų tautinę sąmonę kovai už tau
tos laisvę. Tad pasiryžkime vie
ningai, visomis jėgomis dėtis 
tėvynės laisvinimo kovon. Drą
siai ir garsiai šaukime į pa
saulio sąžinę, reikalaudami mū
sų tautai ir valstybei grąžinti 
laisvę ir nepriklausomybę.

Tvirtai tikėkime, kad, vienin
gai kovodami, išlaisvinsime Lie
tuvą, nes teisė ir teisingumas 
yra su mumis, o klastai ir smur
tai juk turi ateiti galas!

Kalpas Uoginius

Dail. J. Bagdonas kalba Darbininko redakcijos surengtoje popietėje sausio
31, padarydamas praeitų metų lietuviškos dailės apžvalgą. Nuotr. V. Maželio

Tokiom sąlygom esant, ne
nuostabu, kad mūsų emigranci- 
nis dailės gyvenimas yra ju
drus ir daugiaspalvis. Idėjų 
bei formų įvairumas mūsų dai
lę įgalina prilygti kitų laisvų 
kraštų dailės apraiškom. Mato
me ir skaitome mūsų spaudoje 
apie nuolat vykstančias dailės 
parodas. O paroda ir yra, kur 
dailininkas sueina i kontaktą 
su visuomene, kur darosi dailės 
ir bendrai kultūros įvykiai.

Lietuvių dailininkų dailės pa
rodos vyksta ne tik čia Ameri
koje, bet taip pat ir kituose 
laisvo pasaulio meno centruo
se. Vienos — lietuviškoje ap
linkumoje, kitos — gyvenamo 
krašto meno galerijose ar net 
muziejuose. Kitas būtų klausi
mas, ar visos tos parodos ir 
bendrai meno apraiškos yra 
reikiamoje aukštumoje-

Čia rytiniame pakraštyje 
svarbiausiais praėjusių metų 
dailės įvykiais laikyčiau praėju
sių metų bendrą parodą, suor
ganizuotą Liet. Bendruomenės 
apygardos valdybos pastango
mis, ir lietuvių koplyčios įrengi
mą Šv. Petro bazilikoje Vatika
ne. Nežiūrint, kad pati koply
čia susilaukė nemažai kontro
versijos dėl jos paskirties ir 
tikslingumo, bet meniniu požiū
riu yra reikšmingas praėjusiu 
metų įvykis. Visi turbūt žino
me, kad koplyčios vyriausias 
dailės architektas buvo mūsų 
dail. V. K. Jonynas.

Ar jaunosios generacijos kū
rybinis indėlis augo ar silpnė
jo?

Norėdami išvesti bent apy
tikriai teisingą liniją, turėtu
me nustatyti tos jaunosios ge
neracijos dailininkų amžių bei 
laiką, kuriame ta jaunoji gene
racija reiškiasi. Kaip minėjau, 
daug lietuvių studijavo ar studi
juoja meną įvairiose meno mo
kyklose, — mokyklose univer
sitetinio lygio bei įvairiose pri
vatinėse mokyklose ar kursuo
se, kurie neparuošia profesiona
lo dailininko.

Taip pat didžioji lietuvių da
lis studijuoja taip vadinamą 
komercinį meną, daug mažiau 
grynąjį meną arba vadinamą 
“Fine Arts”. Tie, kurie studi
javo komercinį meną, ir dirba 
toj srity. Ir mažai ar visai ne- 
sireiškia individualinėje kūry
boje. Kad jaunoji dailininkų ge
neracija daugiau ir aktyviau įsi
jungtų į individualią kūrybą ir 
bendrai į lietuvišką dailės gy
venimą, būtinai reikia daugiau 
pastangų. Organizacijos, ■ besi

rūpinančios kultūriniais reika
lais, turėtų pasistengti šiuos 
jaunus kūrėjus pristatyti lietu
viškai visuomenei, kur jie iš
ryškėtų su savo kūryba.

Yra nepakeičiama tiesa, kad 
kūrėjas gali tiek tobulėti ir tiek 
išryškėti, kiek jis turi atramos 
ir paskato iš tos aplinkos, ku
rioje gyvena ir kuria. Gal tik 
atskiri, specialaus pajėgumo kū
rėjai išryškėja ir be aplinkos 
pagalbos. Bet dideli talentai re
tai gimsta.

Bendrai paėmus, jaunosios 
generacijos indėlis į mūsų dai
lės pasaulį kol kas nėra labai 
didelis, nors yra gerų vilčių, 
kad jis padidės.

Ar praėjusiais metais dailės 
gyvenimas buvo judresnis ir 
organizuotesnis kaip anksčiau?

Čia reikėtų tikslesnės statis
tikos apie parodas ir kitus me
no įvykius per eilę metų. Man 
atrodo, kad dailės gyvenimas 
praėjusiais metais buvo lygiai 
gyvas ir aktyvus kaip ir praei
tyje. Aktyvumo sąskaiton ga
lima būtų paminėti New Yor- 
ka- New Yorkas bendrai nebu
vo mėgiamas mūsų dailininkų, 
kas liečia parodų ruošimą.. Pra
eitais metais tas reikalas pagy
vėjo, ir turėjome visa eilę pa
rodų. Chicagoje, pavyzdžiui, 
Čiurlionio galerijoj vyksta nuo
latos parodęs per visą sezoną.

Bendrai sezono laiku visose 
didesnėse lietuvių kolonijose 
vyksta bent 2-3 dailės parodos. 
Praeitais metais parodų buvo 
gausu. Kitas klausimas būtų — 
tų parodų meninė vertė.

Tarp gausybės parodų gero
ka jų dalis buvo ir nepatenki
namo ar žemo lygio. Kadangi 
dailininkas savo kūrybą tik 
per parodą gali pristatyti lietu
viškai visuomenei, atsižvelgiant 
į parodų skaičių, galima drąsiai 
tvirtinti, kad lietuvių dailinin
kas buvo kūrybingas, aktyvus 
praėjusiais metais, tuo atiduo
damas duoklę bendrai mūsų 
emigrantinei kultūrai.

ANTANO SMETONOS 
PIANO KONCERTAI

Vasario 9 — Texas Christ 
University, Forth Worth, Texas.

Vasario 11 — Chowan Uni
versity, Murfie Rees Borough, 
North Carolina.

Vasario 12 — Eastern Mich
igan University, Ypselanty, Mi
chigan.

Vasario 15 — Weik Forest 
College, Winston-Salem, North 
Carolina.

Vasario 22 — Tully Hall, 
Lincoln Center, New York, N. 
Y.
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Po JAV Lietuvių Bendruomenės 
Šeštosios Tarybos sesijos

(Tąsa iš praeito nr.)
JAV LB tarybos Philadelphi- 

jos sesijoj išklausyti ir svars
tyti JAV centro valdybos na
rių veiklos planai. Po centro 
valdybos vicepirmininko Algi
manto Gečio pranešimo kalbėjo

Philadelphijoje LB Tarybos sesijos metu buvo pagerbti buvę tarybos pirmi
ninkai, jiems buvo įteiktas Lietuvių Fondo medalis. Nuotraukoje buvusiam 
pirmininkui Juozui Kapočiui (k.) įteikia medalį tarybos prezidiumo narys 
dr. A. Razma, stebi dr. E. Lenkauskas. Nuotr. K. Cikoto

KENNEBUNKPORT, ME.
Vasario 2-3 Kennebunkporto 

pranciškonų vienuolyne įvyko 
pranciškonų provincijos vado
vybės metiniai posėdžiai, ku
riuose peržvelgta praėjusių me
tų veikla, vienuolynų ir paski
rų įstaigų darbai , ir ateinančių 
metų uždaviniai. Reikiamo dė
mesio buvo skirta ir Kultūros 
Židinio reikalam. >r

Visuotinis pranciškonų 
provincijos susirinkimas

Kovo 3-4 Kennebunxporto 
vienuolyne šaukiamas visuoti
nis pranciškonų susirinkimas, 
kuriame dalyvaus provincijos 
vadovybė, visų vienuolynų vir
šininkai, kiekvieno vienuolyno 
rinkti atstovai, ekspertai ir kiti 
pareigūnai. Tai bus pirmas to
kios apimties pranciškonų su
važiavimas.

Susirinkime bus paliestos pa
čios svarbiosios šių dienų pro
vincijos problemos, ir bus ieš
koma reikiamų sprendimų. To
kius susirinkimus vėliau pra-

Los Angeles, Calii.
Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 53 metų sukakties iš
kilmingas minėjimas Los 
Angeles mieste Įvyks vasario 
14, sekmadienį, 12:30 v. popiet 
Marshall High School auditori
joje.

Minėjimas pradedamas iškil
mingomis pamaldomis 10:30 v. 
ryto Šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje.

Organizacijos kviečiamos da
lyvauti su savo vėliavomis. Pa
grindiniu kalbėtoju minėjime 
bus iš rytinių Amerikos pakraš
čių atvykęs Vliko atstovas Al
girdas Kasulaitis.

Trumpą meninę prog
ramą atliks Šv Kazimiero 
parapijos choro vyrų kvartetas, 
vadovaujamas A. Polikaičio, ir 
tautinių šokių grupė, vadovau
jama mokyt. O. Razutienės.

Minėjimą atidaryti pakviestas 
Lietuvos generalinis konsulas 
Los Angeleje dr. J. Bielskis, 
invokaciją sukalbės Šv. Kazimie
ro parapijos klebonas prel. J. 
Kučingis. Iškilmėse žada daly
vauti Pabaltijo tautų kviesti 
atstovai bei įtakingi Los Ange
les miesto asmenys.

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuriai šiemet Los Angelėje va
dovauja Antanas Skilius, rūpi
nasi visais su šiuo minėjimu 
susijusiais reikalais. Valdyba

JAV LB renginių vadovė-Auš
ra Mačiulaitytė-Zerr:

“Centro valdybos ryšio palai
kymas su Dainų ir Tautinių šo
kių švenčių rengimo komite
tais — vienas iš pagrindinių 
mano rūpesčių- Kadangi abi 

matoma šaukti kas metai arba 
tada, kai tik iškils naujos ir di
desnės reformos bei proble
mos.

Plečiama vasarvietė
Nors šiemet Maine sniego 

kelios pėdos ir šalčiai žemiau 
nulio, tačiau pranciškonų va
sarvietė ruošiasi ir gražinasi va
saros sezonui- Buvusios gimna
zijos patalpose yra ruošiama 
daug naujų, modernių kamba
rių, su visais privačiais Įrengi
mais ir vėsintuvais. Vasarotojai 
kviečiami iš anksto rezervuoti 
vietas, kad lengviau galėtų 
gauti norimus kambarius.

Pranciškonų provincijos 
25 m. jubiliejus

Šiemet sueina 25 metai, kai 
lietuviai pranciškonai Ameri
koje įsteigė savo nepriklauso
mą provinciją. Kovo 4, per šv. 
Kazimierą, visuotinio pranciško
nų provincijos suvažiavimo 
metu, tėvas Justinas Vaškys, 
OFM, Kennebunkporto vienuo
lyne aukos iškilmingas konce- 
lebruotas mišias, ir tuo bus pra
dėti jubiliejiniai provincijos 
metai, kurie bus paminėti pla
čiau įvairiomis kitomis progo
mis.

Trijų kunigų 25 metų 
kunigystės jubiliejus

Tėvai pranciškonai J. Dybu- 
rys, K. Butkus ir S. Ropolas, 
kurie šiuo metu gyvena Kenne
bunkporto vienuolyne, šie
met švenčia 25 kunigystės ju
biliejų. Koncelebruotas iškil
mingas mišias jie aukos rugpiū- 
čio 1, metinio pikniko dieną. 
Tą dieną bus ir provincijos 25 
metų jubiliejaus platesnis pa
minėjimas. SG. 

Hot Springs, Arkansas, lietuvių būrelis su Tėv. Petru Baniūnu, kuris ten 
atostogavo kelias savaites. Sausio 31 šv. Jono bažnyčioje buvo surengęs 
pamaldas Lietuvos nepriklausomybės Šventės proga.

šventės numatomos ruošti Chi- 
cagoje, pati centro valdyba 
techniškai nedaug tegalės pri
sidėti. Centro valdyba džiau
giasi turėdama puikius. abiejų 
švenčių vadovus: dr. Gediminą 
Baluką — Dainų šventės komi
teto pirmininką ir dr. Leoną 
Kriaučeliūną — Tautinių šokių 
šventės komiteto pirmininką.

“Buvusios centro valdybos ir 
dr. G. Baluko rūpestingumu, IV 
osios JAV ir Kanados lietuvių 
Dainų šventės paruošiamieji 
darbai yra gerokai pasistūmėję 
į priekį. Dainų šventė įvyks š. 
m. liepos 4-osios savaitgalyje. 
Šventės išvakarėse numatoma 
surengti kokį nors aukštesnio 
lygio koncertą ar literatūros 
vakarą- Bus rūpinamasi 
bent dalį Dainų šventės įrašyti 
plokštelėn. Artimiausiu laiku 
numatomas pasitarimas su ko
miteto pirmininku dr. G. Balu- 
ku.

“IV-oji JAV ir Kanados lie
tuvių Tautinių šokių šventė nu
matoma suruošti 1972 m. lie
pos 4-osios savaitgalyje ir ją 
susieti su II-uoju Pasaulio lietu
vių jaunimo kongresu. Žodinis 
pasitarimas su Tautinių šokių 
komiteto pirmininku numato
mas š.m. balandžio mėn.

“Bus stengiamasi kasmet ryš
kiai atžymėti Bndruomenės mė
nesį, įjungiant mūsų lietuvišką
jį jaunimą, propaguojant lietu
viškosios knygos ir spaudos pla
tinimą. Mūsų lietuviškųjų radi
jo programų vedėjai bus prašo
mi įsijungti į Bendruomenės 
mėnesio propagavimo darbą. 
Kai kas abejoja rugsėjo tinka
mumu Bendruomenės mėne
siui. Taryba prašoma šiuo klau
simu pasisakyti.

“Su centro valdybos vice
pirmininku visuomeniniam rei
kalam A. Gėčių stengsimės Įgy
vendinti lietuviu dailininku kil
nojamos parodos suorganizavi
mą amerikiečių visuomenei. 
Sis darbas numatomas atlikti 
šios centro valdybos kadenci
jos metu.

“Centro valdyba yra pavedu
si man talkinti palaikant ryšius 
su amerikiečiais.”

•
JAV LB spaudos informaci

jos vadovė ir centro valdybos 
sekretorė Snieguolė Jurskytė 
pranešė apie pramatomus pla
nus informacijos srity ir bend
radarbiavimą su spaudos ir ra
dijo atstovais ne vien tik lietu
vių, bet taip pat ir amerikiečių 
bei kitataučių plotmėj. Centro 
v-ba stengsis praplėsti ir pa
laikyti gyvą kartoteką, kurioj 
dabar turima virš 15,000 lietu
vių adresų. Ragino, kad visi i- 
sigytų Lietuvių Bendruomenės 
biuletenį.

Centro valdybos vicepirmi
ninkas kultūriniam reikalam 
Aleksas Vaškelis svarstė Moks
lo ir kūrybos antro simpoziu
mo galimybes; kėlė mintį apie 
steigimą fondo mokslinei me
džiagai išlaikyti ir sunkion 
būklėn atsidūrusiem kultūri
niam planam gelbėti.

•
Iki detalių išdėstė savo pla-

JAV LB Tarybos sesijos metu Philadelphijoje. Nuotr. K. Cikoto

1970 M. VLIKO VEIKLOS SVARBESNIEJI DUOMENYS
Išleista lietuvių kalba Eltos 

Informacijų 26 biuletenio lai
dos — 364 psl. (tai-sudarytų 
storoką knygą); biuletenio ang
lų kalba — 168 psl.; vokiečių 
kalba — 192 psl.; italų kalba 
— 140 psl.; ispanų kalba — 
40 psl.; prancūzų kalba —58 
psl.; arabų kalba — 20 psl.

Kalbėta Lietuvai per Romos, 
Vatikano, Madrido ir Manilos 
radijo stotis — iš viso 611 va
landų- Naujai pradėjo veikti 
Vliko tvarkoma radijo valanda 
Manilos Filipinuose) radijo 
siųstuve. Nuolat teikiamoje in
formacijoje dirbo 21 apmoka
mas bendradarbis ir visa eilė 
talkininkų.

na centro valdybos vicepirmi
ninkas jaunimo reikalam Juo
zas Gaila. Pirmiausia jis siūlė 
visose apylinkėse įsteigti jauni
mo sekcijas, kuo daugiau dė
mesio kreipiant į priaugantį 
jaunimą. Jaunimo atstovas ar 
atstovai turėtų dalyvauti ir LB 
apylinkės valdyboj- Kreipti
nas dėmesys į jaunimo sto
vyklas, sporto šventes, kursus. 
Palaikyti ryšius su ideologinių 
organizacijų vedamom stovyk
lom ir pravesti ten konkursus 
su premijom. Atkreipti dėmesį 
ir į nestudijuojantį- jaunimą, 
nes jam sunkiau pritapti prie 
ideologinių organizacijų, kurio
se susiburia studijuojąs jauni
mas. Išjudinti skrajojanti me
no vienetą bei suruošti kilnoja
mą jaunųjų'’'dailininkų parodą. 
Atkreipiant dėmesį į lituanisti
nius kursus, įsteigti bent porą 
stipendijų lituanistiką studi- 
juojantiem jaunuoliam.

(Bus daugiau)

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 LATRAS — paremk Pranciškonų pastangas pastatyti

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

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

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

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

□ Garbes fundatorius ($1000) □ Fundatorius ($100)

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

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

ADRESAS ........-i- . .i ...... .......................... ... į , i i—.........— i .i ...... i ■ ■■....... .

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

Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax Deductible)

Turima seniau paruošta kita 
informacine medžiaga Vlikas 
aprūpina Lietuvos pasiuntiny
bes, konsulatus ir įvairias į Vil
ką besikreipiančias Įstaigas bei 
organizacijas. 1970 metais bu
vo išsiųsta apie 50 siuntų.

Leidiniai
Pradėta ruošti sovietinio ir 

nacinio genocido studija, ku
ri gali būti šiemet pabaigta. 
Ruošia dr. J. Pajaujis ir dr. D. 
Jasaitis.

Pradėta ruošti Ribentroppo- 
Molotovo pakto ir su juo susie
tų dokumentų rinkinys, kuris 
numatomas išleisti šiemet. 
Ruošia dr- B. Kasias.

Pradėta ruošti ir šiemet nu
matoma išleisti Steigiamojo Sei
mo darbų studija. Ruošia dr. V. 
Sruogienė.

Organizacija
Clevelande sudaryta ir veikia 

Vliko ilgesnės veiklos gairių 
paruošimo komisija, kuri jau 
paruošė gairių projektą dėl 
bendravimo su kraštu.

Sudaryta nauja Tautos Fon
do valdyba.

Chicagoje buvo sukviestas 
Vliko seimas.

Užsienio politika
Vliko atstovas V. Banaitis ste

bėjo tarptautinės parlamentarų 
konferencijos darbus Monako 
valstybėje. -

Buvo protestuota gudam iš
leidus pamfletą, kuriame pažy
mėta kad Vilnius su ryti
nėmis Lietuvos žemėmis pri
klauso Gudijai.

Protestuota prieš UNESCO 
suruošta Lenino seminarą Suo
mijoje.

Su Vliko pirmininko ir dip

lomatijos šefo parašais buvo 
įteiktas memorandumas JAV 
prezidentui-

Pasiųstas raštas Federalinės 
Vokietijos vyriausybės kancle
riui dėl pasirašytos su Sovietų 
Sąjunga sutarties.

Dėl Bražinskų žygio į lais
vę Vliko atstovas R. Kezys bu
vo nuvykęs i Ankarą; tuo rei
kalu pasiųsta daug telegramų ir 
raštu.

Dėl Simo Kudirkos išdavimo 
rusam, pirmąsias žinias gavus, 
buvo informuotos kitos orga
nizacijos; daug yra veikiama; 
protestam ruošti buvo sudary
tas Akcijos komitetas, Vliko na
rio R. Kezio vadovaujamas.

Vliko pirmininkas dr. J. K. 
Valiūnas du kartus važinėjo 
po užsieni, lankydamasis Euro
poje, Australijoje ir Filipinuo
se, be to, ir valstybės departa
mente Washingtone.

Ryšiai su visuomene
Buvo susitikimų su PLB, 

ALT, JAV Liet. Bendruomenės, 
Kanados LB, Australijos LB, 
Vokietijos LB vadovybėmis, su 
spauda; dalyvauta Įvairiuose su
važiavimuose; suruoštas jauni
mo seminaras; sakytos kalbos 
suvažiavimuose, per radijo pro
gramas ir kt. (Elta)

— Muz. Vytautas Strolia va
sario vidury lankysis Chicagoj 
ir su broliu muz. Faustu Stro
lia pradės tvarkyti komp. Juo
zo Strolios kūriniu išleidimą. V. 
Strolia vadovauja New Yorko 
vyrų chorui, kuris su koncer
tais aplanko lietuviškas koloni
jas rytinėj Amerikoj. F. Stro
lia vadovauja Lietuvos vyčių 
chorui Chicagoj.

IŠ VISUR
— Waterbury, Conn., lietu

vių klube (48 Green St ) vasa
rio 16, antradienį, nuo 6 vai. 
vak. ruošiamas jaukus pobūvis, 
kurio pajamos skiriamos lietu
vių Vasario 16 gimnazijai Vo
kietijoj paremti. Trumpa pro
grama ir vakarienė su vaišėm. 
Šį pobūvį kasmet vasario 16 
ruošia Danutė Vendauskaitė. Ji. 
padengia pobūvio išlaidas, o 
svečių aukos per Balfą atiduo
damos Vasario 16 gimnazijai.

— Hot Springs, Arkansas, 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kė Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę ruošia vasario 14. Pa
skaitą skaitys prof. Konstanti
nas Račkauskas. Sibiro tremties 
fragmentus papasakos Stefani
ja Rūkienė. Deklamuos Vida 
Sakevičiūtė ir Rasa Juciutė.

— Hot Springs, Arkansas, 
Lietuvių Bendruomenės apylin
kės valdyba: pirm. J- Bružas, 
vicepirm. K. Rūkas ir dr. Z. 
Minginas, sekr. K. Cicėnas, ižd. 
G. Sakevičius, kand. J. Gry
bauskas ir K. Plepys.

— Rochester, N. Y., Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas rengiamas vasa
rio 21, sekmadieni, 3 vai. po
piet Šv. Jurgio lietuvių- parapi
jos salėj. Lietuvos laisvinimo 
klausimu pranešimą padarys 
Romas Kezys.

— Dail, Elenos Gaputytės 
kūrinių paroda Balzeko lietu
vių kultūros muziejuje vyksta 
vasario 7-29. Dail. Gaputytė gy
vena Londone, kur dėsto Įvai
riose mokyklose.

— Prof. Juozas Mačernis, 
mokslininkas, filosofas, sausio 
mėn- sulaukė 80 m. amžiaus 
sukakties. Buvęs Telšių Moky
tojų seminarijos ir Kunigų se
minarijos mokytojas, “Žemai
čių Prietelio” redaktorius, pa
rašęs apie 20 Įvairaus turinio 
knygų ir brošiūrų. Dabar gyve
na Argentinoje ir ten ispanų 
kalboje parašė keletą filosofi
nio turinio knygų.

— Toronte, Kanadoje, Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo minėjimas Įvyks vasario 
14, sekmadieni, 4 vai. popiet 
Central Tech- auditorijoj. Pa
grindiniu kalbėtoju pakviestas 
rašytojas Vytautas Volertas, 
JAV LB centro valdybos pirmi
ninkas. Meninę programą at
liks lietuviško jaunimo sambū
riai.

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



DARBININKAS 1971 m., vaurio 12 d., no. 12

Baltimores žinios
Gražios iškilmės įvyko vasa

rio 7 per 8:30 v. mišias, kada 
60 sodaliečių buvo apdovano
tos. Dovanas išdalijo pats kle
bonas, prel. L. Mendelis. Po 
mišių buvo jų metinis susirin
kimas, išrinkta nauja valdyba.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas vyksta šį 
sekmadienį, vasario 14. Rengia 
Baltimorės Lietuvių Taryba ir 
Liet- Bendruomenė. Iškilmingos 
pamaldos bus 8:30 v. ryto. Mi
šias aukos kun. A. Dranginis. 
Mišios skiriamos už žuvusius 
dėl Lietuvos laisvės, ken
čiančius Lietuvoje, ištremtus i 
Sibirą. Visi kviečiami dalyvau
ti pamaldose. Giedos Baltimo
rės vyrų choras Daina. Vado
vauja Lillian Baker-Bakerskie- 
nė.

Banketas bus 1:30 v. popiet 
Lietuvių svetainės salėje. Pro
gramos vedėjas bus Tomas 
Gray-Grajauskas. Įžanginę kal
ba pasakys visų gerai žinomas 
Vincas Laukaitis, advokatas ir 
didis patriotas- Pakviestas Į 
banketą Maryland© valstybės 
gubernatorius Marvin Mandel, 
senatoriai, kongresmanai ir ki
ti pareigūnai, miesto majoras 
Tomas D’Alessandro III.

Minėjimas baigiamas vasario 
21. Tą sekmadienį 2 vai. po
piet Lietuvių svetainės didžio
joje salėje bus susirinkimas su 
prakalbomis. Visi kviečiami 
kuo gausiausiai dalyvauti.

Elzbieta Razauskienė, anks
tesnės kartos lietuvė, po sun
kios ligos mirė vasario 1. Ve
lionė sulaukė gražios senatvės. 
Kai buvo sveika, dalyvavo lie
tuviškuose parengimuose. Prieš 
mėnesį palaidojo savo dukrą 
Elzbietą- Trys kunigai aukojo 
gedulingas mišias už jos sielą 
Šv. Alfonso bažnyčioje vasario 
4. Palaidota Loudon Park 
kapinėse. Liko nuliūdę vyras 
Antanas ir žentas Vincas Keze- 
nius.

Barbora Stankus po sunkios 
ir ilgos ligos mirė vasario 3. 
Kai sveikata leido, buvo uoli pa
rapijos narė. Prieš porą metų 
palaidojo savo seserį. Mišios 
už jos siela aukotos šv. Alfon
so bažnyčioje vasario 6. Palai
dota Holy Redeemer kapinėse-

Dabartinė Batuno vadovybė. Iš k. j d. — dr. Uldis Blukis (latvis) ir Victor V. Vinkman (estas)—direktoriai specialiems projektams, 
Rein Virkmaa (estas) — sekretorius, Dagmara Vallens (latvė) — raštinės vedėja, dr. Heino Ainso (estas) — pirm., Kęstutis K. Mik- 
las — vykdomasis pirmininkas, Elena Kulber — direktorė specialiems projektams, kun. Norbert J. Trepša (latvis) — vicepirm. ir 
Ints Rupners (latvis) — iždininkas. Nuotraukoje trūksta Nastutės Umbrazaitės. Nuotr. V. Maželio

Af A

Adolfui Šomkai
mirus Lietuvoje, jo dukroms dr. Rožei Somkaitei ir dr. 

•Verutei Adomavičienei reiškiu gilią užuojautą

DR. ZIGMAS KUNGYS

Brangiam mūsų sponsoriui
a f A

Jonui Strazdui
mirus, jo žmona Stase, sūnų Edvardą su šeima, bei kitas 
gimines nuoširdžiai užjaučiam ir kartu liūdim.

Mykolas ir Vytautas Klimai
Regina šlepetienė

"~WTBI8IB IIMI lllllll llllllll... .  . ....  ■! ..... ... IHIIBII įj_____

Mylimai dukrai

Juzė Beinorytė-Bainer mirė 
ligoninėje vasario 1. Gimus ir 
augus Baltimore j e. Ilgą laiką ji 
sirgo. Velionė buvo kantri sa
vo ligoje nuo pat jaunystės . 
Mišios buvo aukotos už jos sie
lą šv. Alfonso bažnyčioje vasa
rio 4. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse- Liko nuliūdusios se
serys Rose Galinienė, Julija Co- 
lianni.

Konstancija Zalionis, gimusi 
ir augusi Baltimorėje, staiga 
mirė vasario 2. Ji buvo uoli šv. 
Alfonso parapijos narė. Gedu
lingos mišios už jos sielą auko
tos Šv. Alfonso bažnyčioje va
sario 6. Palaidota New Cathed
ral kapinėse.

Karolis Gintalis, naujos kartos 
lietuvis, staiga mirė savo na
muose Hollins gatvėje sausio 
29. Velionis buvo malonaus bū
do žmogus, buvo nuoširdus ir 
susipratęs lietuvis, dalyvavo i- 
vairiuose parengimuose, rėmė 
lietuvišką veiklą. Palaidotas 
Loudon Park kapinėse vasario 
21. Nuliūdime liko žmona Bro
nislava ir sūnus Algimantas.

Jonas Obelinis

SIMAS KUDIRKA IR BATONAS
i

RITAI DORRANCE

WILKES-BARRE, PA.
Radijo programa Tautos 

šventės proga
Sekmadienį, vasario 14 iš 

WILK radijo stoties (980 kil.), 
Wilkes Barre, bus transliuoja
ma programa Lietuvos Nepri
klausomybės Akto paskelbimo 
53-čiai metinei sukakčiai pa
minėti.

Programos pradžia 12 vai. 
vidudieni; tęsis iki 1 vai- p.p.

Programą rengia keturios 
Wyoming Klony gyvuojančios 
lietuvių organizacijos: LRK- 
SA 5-toji apskritis, SLA 7-toji 
apskritis, Liet. Bendruomenės 
apylinkė ir Taurų klubas.

Bendrojo rengimo komiteto 
pirmininkas yra Vytautas Pau
lauskas, sekretorė — Nelė Ba-

jorienė; kiti komiteto nariai 
— dr. Bronis Kasias, Matas Zu- 
jus, Pranas J. Katilius, Adolfas 
Norvaiša ir Juozas Sakalaus
kas Sukaloski.

Programai vadovaus taikos 
teisėjas Pranas Katilius. Kal
bės nuoširdus lietuvių bičiulis, 
plačiai žinomas kalbėtojas, 
King’s kolegijos profesorius W. 
Francis Swingle, redakto
rius Matas Zujus ir kiti. Meni
nę programos dalį sudarys pa
triotinės lietuvių dainos ir mu
zika.

Wyoming Klonio ir aplinki
nių rajonų lietuviai, vasario 14 
pasiklausykite Lietuvos šventei 
skiriamos programos!

M.Z.

(Tąsa iš praeito nr.)
Gaunami atsakymai

Gruodžio 21 Batuną pasiekia 
pirmieji atsakymai iš atstovy
bių prie J.T.

Gruodžio 22 gaunamas atsa
kymas iš Ženevos, iš princo 
SadrUddin Aga Khan, rašytas 
gruodžio 17. Savo atsakyme 
per kun. N. Trepša jis pareiš
kia susirūpinimą Simonu Grūz
de (ta pavardė buvo naudoja
ma su jam pasiųsta medžiagą, 
nes Kudirkos pavardė tuomet 
dar nebuvo žinoma). Pareiškia 
studijuojąs visas galimybes to
limesnei šio reikalo eigai.

Gruodžio 23 gaunamas atsa
kymas iš kongresmano Hays. 
Jis užtikrina neturįs jokios in
tencijos sustabdyti šio įvyko in- 
vestigaciją.

Gruodžio 29 gaunamas atsa
kymas iš prezidento Nixono 
(toks pat, kokį ir kitos organi
zacijos ar pavieniai asmenys 
yra gavę ir pasiskubinę pa
skelbti spaudoje).

Gruodžio mėnesio pabaigoje 
Batuną užplūsta atsakymai iš 
atstovybių prie JT- Kai kurios 
atstovybės prašo papildomų in
formacijų, ir Batunui reikia 
dirbti išsijuosus, kad viskas lai
ku ir tvarkingai būtų pasiųsta. 
Dauguma tik apgailestauja ir 
tikisi, kad ateity tai nepasikar
tos. Paminėtinas Kanados la
bai šiltas ir lietuvius užjaučiąs 
atsakymas.

Sausio 12 ateina atsakymas ir 
iš JAV atstovybės prie JT, nie
ko naujo nepasakąs, tik pakar- 
tojąs prezidento Nixono pareiš
kimą kitais-žodžiais.

Siunčiami stebėtojai
Vasario 22-kovo 26 Ženevo

je vyks JT žmogaus teisių ko
misijos 27-toji sesija, kurioje 
bus svarstoma -teisė kiekvie
nam žmogui be jokių suvaržy
mų bei represijų išvykti iš bet

kurio krašto, įskaitant ir savą
jį, bei sugrįžti į jį.

Batunas laiko šią sesiją labai 
svarbia visiem baltiečiam ir 
yra jau pasiruošęs išvystyti 
kuo didžiausią akciją, kad žmo
gaus laisvo judėjimo teisė bū
tų pagaliau ratifikuota. Pasta
rųjų mėnesių įvykiai, pasisekę 
ir nepasisekę bandymai ištrūk
ti iš Sovietų Rusijos vergijos, 
yra akstinas parodyti visam pa
sauliui, kas darosi už geležinės 
uždangos.

Į šią sesiją Batunas siunčia 
savo stebėtojus, kurie vietoje, 
Ženevoje, galėtų sekti visą ei
gą ir atlikti kitus uždavinius. 
Tie stebėtojai yra parinkti iš 
Europoje gyvenančių baltiečių. 
Dėl finansinės padėties Batu
nas nėra pajėgus jų pasiųsti iš 
savo centro.

Batuną veiklai' V ' L 
reikalinga parama

Visiem Batuno darbam atlik
ti yra labai reikalingi pinigai. 
Nuo pat savo įsikūrimo prieš 
penkerius metus Batunas sėdi 
skolose. Mūsų veiksniai Batu
no finansiškai neremia- Dirba
ma tik iš aukų, kurias sudeda 
mūsų tautiečiai, pritaria Batu
no veiklai. Bet jų tiek maža, 
kad tikrai sunku yra išsiversti.

Batunas tikisi, kad lietuviai 
parems jo vedamą darbą ne tik 
aukomis, bet ir įstodami į jo 
eiles.

Batunas yra atleistas nuo vi
sų valstybinių mokesčių, ir 
jam aukoję savo aukas gali nu
rašyti nuo savo pajamų mo
kesčių.

Aukas siųsti ir dėl visų kitų 
informacijų kreiptis United 
Baltic Appeal vardu, 2789 
Schurz Ave., Bronx, N. Y. 104 
65. Tel. (212) 828-2237.

DAYTON, OHIO

Daytono lietuvių katalikų 
draugijos vasario 21 rengia 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo sukakties minėjimą.

Lietuviu Šv. Krvžiaus bažny
čioje mišios minėjimo daly
viam bus 2 vai. p.p. Po mišių 
bus padedamos gėlės ir užde
gama žvakė prie Trijų Kryžių 
šventovės, kuri pastatyta pa
gerbti Lietuvos kankiniam.

Programa parapijos salėje 
prasidės 3 vai- Kalbėtojas (lie
tuviškai ir angliškai) bus P. 
Ziaukas. Į minėjimą atvyksta 
solistas svečias (iš Cleveland©) 
Julius Kazėnas ir akompaniato- 
rė Genovaitė Korsakienė. Pro
gramoje dalyvaus ir Daytono 
jaunieji talentai.

Į šį minėjimą kviečiami visi 
Daytono, Cincinnati, Columbus, 
Chillicothe, Sidney, Lima ir k. 
kaimyninių vietovių lietuviai.

J. A.

mirus, 
jos tėvams .

PAULINAI ir JONUI ŠIMĖNAMS 
reiškiam gilią užuojautą 

ir kartu liūdim

DAUKANTU ir GARSZVU ' 
ŠEIMOS

<‘į/įjhy can’t all
babies be born 

healthy like me?”
Someday they might be, but today in 
America more than 250,000 babies are 

born with birth defects every year. When 
you give to the March of Dimes, you 
fight birth defects.
You help support more than 100 birth 

defects treatment centers.
You help support brilliant med

ical scientific investigators.
You help support a mas
sive health education pro

gram aimed at getting 
the best possible med

ical care for every 
mother-to-be.

JEI JŪS NORITE SIŲSTI

SIUNTINĮ-DO VAN AS į LIETUVA
ir Įvairius USSR kraštus 

naudokitės patarnavimu plačiai žinomos firmos

Hartfordo ramovėnų vėliava

AIDAI — stambus mėnesinis 
kultūros žurnalas. Metam 
tik 10 dol. Administraci
ja: 680 Bushwick Ave., Brook
lyn, N- Y. 11221,

Parengimai New Yorke
Vasario 13-21 — Meno paroda 

Kultūros židinio patalpo.se 361 High
land Blvd. Rengia LB New Yorko 
apygarda.

Vasario 20, šeštadienj — Užgavė- • 
nių kaukių balius Maspetho parapi
jos salėje. Rengia Studentų Ateiti
ninkų s-gos valdyba.

Vasario 21, sekmadieni — Kun. 
Kenneth Wicks pagerbimas 1 vai. 
p.p. Apreiškimo parapijos salėje. 
Rengia Kat. Moterų S-gos 29 kp.

Vasario 27, šeštadienj — Stipen
dijų popietė. Rengia Liet. Katalikių 
Moterų Kultūros draugija.

Kovo 13-14 — A. Baltuonio dro
žinių paroda Kultūros židinio patal
pose. 361 Highland Blvd. Rengia 
skaučių židinys.

Kovo 27 - 28 — Dail. V. K. Jonyno 
dailės paroda Kultūros židinio pa
talpose. Rengia skautams remti ko
mitetas.

Balandžio 24, šeštadienj — Pava
sario balius šv. Aloyzo par. salėje. 
Great Neck, N.Y. Rengia skautams 
remti komitetas.

Balandžio 25, sekmadienj — Vely
kų stalas. Rengia LM Federacijos 
New Yorko klubas.

Gegužės 2 dn sekmadienj — Pa- 
baltiečių Moterų metinis parengimas.

Numatomus parengimu* pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St, 
Richmond Hill, N.Y. 11418; tolefo-

Nuotr. A. Jaro nu: 441-9720.

PACKAGE EXPRESS & TRAVEL AGENCY,

Tel. (212) 581-6590 
(212) 581-7729 

1776 Broadway, New York, N.Y. 10019
VYRIAUSIA ĮSTAIGA

Siuntiniai siunčiami per mūsų firmą paskyrimo vietą pasiekia trumpiausiu laiku.. 
Siuntinių pristatymas garantuotas. Visi muitai apmokami mūsų įstaigose, gavėjas 
NIEKO NEMOKA.
Prie firmos skyrių yra krautuvės; jose rasite žemiausiomis kainomis pasirinkimui 
įvairiausių audinių, taip pat maisto produktų, odos avalynei ir kitų daiktų.
Firma—skyriai atidaryti kasdien nuo 9 valandos ryto iki 6 valandos vakaro. Šešta
dieniais ir sekmadieniais nuo 9 valandos ryto iki 4 valandos popiet.

MOŠŲ SKYRIAI:
• ALLENTOWN, PA. — 126 TUghman Street-------------------------------------- HE 5-1654
• BALTIMORE, MD. — 1900 Fleet Street OI 2-4240
• BROOKLYN, N.Y. — 1536 Bedford Avenue ---------------------------------------- IN 7-6465
• BUFFALO, N.Y. — 701 Fillmore Avenue TX 5-0700
• CHICAGO, ILL. — 1241 No. Ashland Avenue------------------------------------ HU 6-2818
• CLEVELAND, OHIO — 1028 Kenilworth Avenue------------------------------- PR 1-0696
• DETROIT, MICH. — 11601 Jos Campau Avenue--------------------------------- 365-6780
• FARMINGDALE, NJ. — Free wood Acres__________________________ 363-0494
• HAMTRAMCK, MICH. — 11339 Jos Campau Avenue----------------------- 365-6740
• HARTFORD, CONN. — 122-126 Hillside Ave.------------------------------- ----- 249-6216
• JERSEY CITY, N.J. — 219 Montgomery Street-----------------------------------HE 5-6369
• LOS ANGELES, CAL. — 159 So. Vermont Avenue-----------------------------DU 5-6550
• NEWARK, NJ. — 378 Market Street ---------------------------------------------- Ml 2-2452
• NEW YORK, N.Y. — 78 Second Avenue OR 4-1540
• PHILADELPHIA, PA. — 631 W. Girard Avenue--------------------------------- PO 9-4507
• RAHWAY, NJ. — 47 E. Milton Avenue ---------- ------------------ -------------- 381-8997
• SO. BOSTON, MASS. — 396 W. Broadway------------------------------- -------- AN 8-1120
• SOUTH RIVER, NJ. — 41 Whitehead Avenue ---------------- —---------- CL 7-6320
• SYRACUSE, N.Y. 13204 — 515 Marcellus Street --------------------------------- 475-9746
• TRENTON, NJ. — 1152 Deutz Avenue —--------------------- ---------------------- EX 2-0306
• UTICA, N.Y. — 963 Bleecker Street RE 2-7478

patalpo.se
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Lietuvos Kankiniy paminklinė 
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: C
Lithuanian Martyrs’ Chapel Fund 

2701 W. 68th Street Chicago, III. 60629

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 šį trijų spalvų stilizuotą 
tautos ženklą (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.

Introduction to Modern Li
thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš 
kinimai anglų kalba. Nemo 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš 
mokti. Parengė L. Dambriūnas 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir 
Sėliais. Kaina 7 dol.

Labai naudingas priedas pra
dedantiems mokytis lietuvių 
kalbą: Lithuanian Reader for 
Self-Instruction. Parengė W. R. 
Schmalstieg ir A. Klimas. Kaina 
1 dol.

DARBININKAS

910 Willoughby Ave.

Brooklyn, N. Y. 11221

GRAND OPENING
about February 12, 1971

WATCH FOR SURPRISE
Complete line of cassette and 8 track tapes

20«% off all prerecorded and Track and Cassettes
New additional location: Monmouth Stereo Center 444 Broad St., Shrews
bury. New Jersey 201- 842-6565 • Located for over 2 years at Monmouth 
Stereo Center 273 Broadway Long Branch, N.J. 201—229-9879

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

0 ŠACHMATAI
Veda K. Merkis

• Čekų didmeistris Solo Flohr gra
žiai įvertino Lietuvos šachmatų ve
teraną, Vladą Mikėną, ryšy su Mikė
no 60-mečiu, straipsnyje, tilpusiam 
Sovietų žurnale “šachmatnyj Biu- 
leten” 1970/11. Jis apibūdino aštrų 
Mikėno žaidimo stilių su kombina
cijom, pinklėm ir puikia taktika. Mi
kėnas buvo didmeistrių pabaisa. Jis 
pats (Flohr) ne kartą buvo Mikėno 
įveiktas, žinių ir šachmatų suprati
mo Mikėnas turėjo nemažiau, kaip 
ir daugel turinčių didmeistrio titulą, 
bet Mikėno būdas buvo jo kliūtimi. 
Vieną dieną Mikėnas sudoros žymū
ną, o kitą — praloš silpnesniam, 
žurnale telpa 30 rinktinių Mikėno 
partijų, laimėtų prieš šachmatų did
meistrius: Bogoliubovą, Aliochiną, 
Keresą, Vidmarą, šteinerį (Ameri
kos čempioną), Botviniką, Korčno- 
jų, Talį ir kitus.
• Toronto tarpklubinėse Aušros 
šachmatininkai įveikė Oshawa 3% - 
2% ir kitose sužaidė lygiomis 3-3.

• Bostono tarpklubinėse Lietuviai 
suklupo prieš Bostono universitetą 
2-3. šiose rungtynėse pasižymėjo 
mūsų Algis Makaitis, įveikęs savo 
oponentą aštrioje partijoje su žirgo 
auka.
• Jaunųjų pratybas lanko gražus 
būrys berniukų ir mergaičių: Nijolė 
Ivaškaitė, Danutė Keturakaitė, T. 
Girnius, J. Ausiejus. A. Keturakis, 
J. ir R. Bačiuliai. Jas veda šach
matų klubo vadovas K. Merkis-

DISPLAY

Happy dogs QUEENS VILLAGE & 
VIC. expert grooming by Eliane Ni- 
zet all breeds—poodles our specialty, 
home-like boarding, stud svce, pup
pies — Call 479-4656 — 89-48 Fran
cis Louis Blvd. Queens Village

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 BE 0492

H. W. FEMALE

Operators, Exp. on dresses. Section 
or complete on Singer machines — 
steady. Good working conditions. 
Morado Dress Maker 842 6 Av NYC

Exp operators on dresses complete 
or section steady work nice work
ing conditions Mercedes Dress 576 
Rogers Ave Bklyn Call 282-0548

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 NJ. 07002 — 201-437-4882

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBĖS

SCHALLER & WEBER
AUGŠCIAUSIOS KOKYBĖS PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite/

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9.
New Yorke: 1654 2nd Ave. (85-86 St.) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Astorijoje: 28-28 Steinway Street — AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-17 Hillside Ave. — 343-8118 
E. Northport, L.I.: 250-A Lark Retd Rd. 516-757-0801

Franklin Sq„ L.I.: 981 Hempstead Tpke. —- 437-7877 

Flushlnge: 41-06 Main Street ; — HI 5-2552 

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

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

DISPLAY

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, 

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

Houses — Brooklyn 
ADIPIETRO BUYS 

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

ST 9-1150 SO 8-2188

Westhampton Beach Remsenburg— 
Quoque choice residential inlanU & 
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

Houses Sale — Oamge 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

HELLO from
GOYA
CATHOLIC families throughout 
BROOKLYN know there’s only 
one brand ... .
that stands out frorrt all 
the rfest’..
the one they hear about... 
the one that’s best...

GOYA and remember!
If it’s GOYA ...
it’s GOT to be good!
Ask for GOYA at your grocers

Goya Foods, 
Inc.
25-12 St. Brooklyn, N.Y.
Tel. HYacinth 9-4000

The Imperial where good dancers 
meet social and dancing every Fri 
- Sat - Sun hot buffet and cocktail 
loungf 464-470 Central Ave Jersey 
City N.J. Call 201-659-2222 Mr. 
Valdi

Gaspar Construction Corp. 10-B E. 
Clarke Place, Bronx. Contratista ge
neral y reparaciones, decoraciones. 
Cualquier clase de trabajo de em- 
bellecimento de estableci mien to u 
hogares. plomeria, electricidad, de- 
coracion paredes, extensiones, al- 
fombras, hasta construir su hogar,

Tony Daceneca Tavern & Restau
rant open 7 days a week good food 
and excellent service. For weddings 
parties, communions and confirma
tions — 72 Elm Road Newark N.J. 

201-589-0376 • 201-344-9771

Mario J. Rossi & Sons Inc. Real es
tate we specialize in 1, 2, 3, 4 fami
ly houses Yonkers, Upper Bronx & 
Westchester — New homes and re
sales mortgages and rentals mana
gement, appraisals 871 McLean Av, 
Yonkers 914 BE 7-0700

SVARBU! ' .

AUTOMOBILIAI 
Į UETUVĄ
Tik trumpam laikui 

MOSKVITČH 408 IE 
$2875.00
ZAPOROZHETS ZAZ 966 
$1895.00
Tik labai ribotas kiekis 
todėl NELAUKITE — 
užsakykit dabar!
Užsakykit tik per a

Intertrade
Express Corp. 
125 East 23rd Street 
Penktas aukštas
New York, N.Y. 10010

* * L- v

MALE - FEMALE.

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.------------- :------------------------------
Help me in my profitable & 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

CLERKS
FOR CLIFTON AREA 

NICE WORK
IF YOU CAN GET IT

- AND YOU CAN 
WITH US.

Especially if .you are careful with 
figures, can file, type, and do all 
those little bits of every thing that' 
keep office running.
You’ll enjoy working in pleasant 
surroundings' with a good salary 
and excellent-benefits.

For more information 
ėyivfe us a-call: 
128$'271-9928 

or
• (201) 473-9928

N. J. Bell
TELEPHONE COMPANY

An Equal Opportunity Employer.
21548

’ H. W. MALE

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

FR1GI DAI REM AN
REFRIGERATOR SERVICE 

EV 3-5569
24 Hr. Service

O.B.-G.Y.N.
» S

252 bed Catholic hospital is in need 
of an obstetrician. Former obstetri
cian with about 300 deliveries an
nually is limiting practice to G.Y.N. 
hospital located in pleasant, sub
urban, year ’round resort area, 2 
hours from New York City. Fine 
schools. Address inquiries to Sister 
Mary Charles, O.S.B., Administrator

BENEDICTINE HOSPITAL

Kingston, New York 12401
or call 914-338-2500 Ext. 200

DISPLAY

AEGEAN ISLES 
781 East 31st Street

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

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

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

Ecuador Moving security and guar
antee local moving, long distance 
carrying packages & loads to Ecua
dor, Columbia, Central and South 
America. Immediate service, free 
estimates, welfare OK. 406 45 St. 
Bklyn. tel. 435-7532; nites 492-6209

NOBLE’S HOUSE — “An unusual 
Grek Restaurant rated 3*** by The 
New York Times, dinners & enter
tainment. We also cater to parties, 
meeting & groups. Closed Mon. For 
res.: (516) 487-2767 ask for George. 
505 Middle Neck Rd. Gr. Neck, L.I. 
“Belly Dancing on Fridays”

“TO-DAYS INVESTMENTS 
FOR TO-MORROWS SECURITY” 
NORTH BAYSIDE SECURITIES

43-17 Bel! Blvd.. Bayside 
Stocks, Bonds. Mutual Funds 

212—423-2500

North Jersey
Builders
is willing to give 

up to

50% 
Savings 

on 
BASEMENT, ATTICS 
and ALTERATIONS

Phone 201—947-6699 
or 201-944-7777

You are invited to enroll 
yourself or a loved one

The FRANCISCAN 
MISSIONARY 

UNION
Leatherette bound certificate 

mailed immediately 
Customary Offering:

PERPETUAL INDIVIDUAL 
MEMBERSHIP — S5.00

Write:
FRANCISCAN MISSIONARY 

UNION
144 West 32nd Street 

New York. N. Y. 
Phone: LOngacre 3-0077.

If no answer, call PE 6-8500

Ridgewood Hall 1880 Menehan St. 
Ridgewood Queens modem halls for 
weddings banquets & parties capa
city up to 380 people — HY 7-0660

Watkins products, shop at home and 
save. Your personal store at your 
door since 1868 a famiiy place 32 
Jackson Ave Jersey City 435-5573

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. Cali 
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

Live Jazz and Dancing Nightly 
GULLIVER’S

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

Call 201-684-9589
................ —

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

Bar intimate atmosphere

SERVICE

PLANDOME CATERERS
Party platters bar-b-qued Southern 
fried chicken fresh salads — open 
Sundays — 364 Plandome Road 
Manhasset, L.I.

Call 516-627-6350

FLORIDA SHOES
Open 6 days a week 

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

Call 201-659-7707

JAMACO 
MOTOR

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

Call 201—135-5404

Lucky Spot Inc. Dry Cleaner and 
Laundermat—ultra-modem & 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
PAINTING and DECORATING 

Quality paperhanging
We take pride in our work 

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

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

New Brunswick N.J.

NINO’S FOREIGN CARS Inc.
Parts and Services for all foreign 
cars — Open Mon.-Sat. Call NINO 
for service: (201) 674-6444

118-120 South Essex Ave.
Orange, N.J.

JULIO DOTTAVIO 
CARPENTER 
Lie. No. 11784 

All work guaranteed 
95-70 112 Street Richmond Hill 

Call 849-6729

A & M FURS Inc. 41-16 Main St. 
Flushing NY. Garments made to or
der also ready to wear in the latest 
styles. We do repairing and remod
eling also fur storage on premises 
Tele FL 3-5235 — Angelos Mellides 
Theodora Mellides

WALTER BRACKELMANNS - 
Income Tax expertly compiled and 
prepared — 120 Lincoln Place Ir
vington N.J. Tele 201—375-1021

S. l,. Osborne Day Care Center now 
open 7 AM to 7 FM daily — daily 
rates $2.50 per day. $12 per week 
135-01 Rockaway Blvd. — 659-9621

General Trucking pick up & deliver 
in Metropolitan New York & Brook
lyn to local and any Department 
stores. Call anytime 342-3793

Brothers Auto Body open 6 days a 
week collision experts we take pride 
in our work Ridge Road. Monmouth 
Junction 201—329-2040 ask for Bill

Typing services — envelopes labels, 
manuscripts billing, daily memos 
letters, low rates, phone eves Mrs. 
Egan 22-35 75th Street Jackson Hts.

Plank Board Inn open daily for lunch 
and dinner cocktail lounge private 
catering room for all functions 3498 
South St Jersey City 201-795-1981

0 DEXTER PARK 
PHARMACY IjEJ:

Wm. Anastas!, B. S.
77-01 JAMAICA AVENUE 

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

WE DELIVER 
Michigan 24130

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 ------ —

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

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

Neighborhood INCOME TAX Ser
vice Federal - State - City Tax $5 
and up. Joseph B. Crosby Inc. 190- 
09 Linden Blvd. St. Albans

WE DO HAULING and REMOVAL 
OF DEBRIS of all kinds along with 
basement whitewashing — all work 
guaranteed Mr. RAYMOND LEWIS 
1232 Fulton Ave Bronx Call 588- 
5645

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

PLASTERING A to Z 
No Patch oi- Cracks to Small 

FREE ESTIMATES 
Compare our Prices 

(212) 479-5088

THERESA MARIA CREATIONS
Designing, dressmaking restyling 

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

Call 516 LY 9-9718

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

Call 201—867-9642

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

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

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

SIMONIS LIMOUSINE SERVICE 
24 Hours a Day 

Airports and Piers 
Weddings and Funerals

2 George St. Denville 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

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

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

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

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

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

FULTON STORAGE & 
WAREHOUSE CO. INC. 

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

Call 212-774-5200

COIFFURES BY ANTHONY 
Hair Stylist for the Woman 

who cares.
By appointments- only. We have 
wigs and wigglets — 850 Scarsdale 
Ave Scarsdale N.Y.

914 — GR 2-1680
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Gen. konsulas Anicetas Simu
tis, New Yorko LB apygardos 
pirm. Aleksandras Vakselis, 
Batuno vykd. pirm. Kęstutis 
Miklas ir Laisvės Žiburio ra
dijo atstovė Daiva Kezienė da
lyvaus specialiose radijo prog
ramose Long Islando amerikie
čiam Vasario 16-tos proga. Pro
gramos bus perduodamos sek
madienį, vasario 14, 12 . vai. 
pietų metu per WGBB — AM 
1240, o 12 vai. 35 min. popiet 
per WHLI — AM 1100 ir FM. 
98.3. Šiom 
nemokamai 

programom laiką 
išrūpino K. Miklas.

Bernatcniui dar-
Yorke, nuo sausioesant New

20 iki vasario 3 Vasario 16 gim
nazijos bendrabučio statybai 
dar aukų surinkta 746 dol. Vi
sos šios apylinkės aukotojų pa
vardės bus paskelbtos spaudo
je.

Skautų Europos stovyklon 
vykti suinteresuotieji pražomi 
skubiai registruotis pas savo 
vadovus. Kelionė atsieitų 
apie 500 dol.: affinity group 
300 dol., kitos dviejų savaičių 
stovyklos ir trečios savaitės eks
kursijos išlaidos apie 200 dol. 
Daugiau informacijų kitame nr. 
Skelbia rajono vadeivos.

Lietuvių gydytojų (Pasaulio 
Lietuvių Gydytojų Sąjungos ir 
JAV Lietuvių Gydytojų Sąjun
gos) suvažiavimas vyksta Dar
bo dienos savaitgalį, rugsėjo 4- 
5 dienomis, New Yorke, Pierre 
viešbutyje, 5 Ave. ir 61 St.

Visi kviečiami!
Lietuvos nepriklausomybės 

minėjimas, rengiamas Alto N. 
Y. skyriaus, bus šį sekmadienį, 
vasario 14. Pamaldos Maspetho 
lietuvių bažnyčioje 11 vai. Pa
mokslą sakys Brooklyno pran
ciškonų vienuolyno viršininkas 
tėv. dr. Leonardas Andriekus, 
OFM. Organizacijos dalyvauja 
su vėliavomis. Iškilmingas mi
nėjimas 3 v- popiet Franklin K. 
Lane mokyklos salėje Woodha- 
vene.

Minėjimas pradedamas vėlia
vų paradu, invokacija, kurią su
kalbės tėv. P. Baltakis, Ame
rikos ir Lietuvos himnais, pir
mininko A. Vakselio žodžiu, 
Lietuvos gen. konsulo A. Si
mučio sveikinimu. Pagrindinę 
kalbą pasakys dr. R. Vaičaitis, 
kuris prieš metus pradėjo pro
fesoriauti Columbijos universi
tete.

Pirmoji dalis baigiama žo
džio, vaizdo ir muzikos monta
žu — “Ąžuolai prie Nemuno”. 
Montažą paruošė Jonas Rūte-

f.

LIETUVOS
NEPRIKLAUSOMYBĖS

53 metų sukakties minėjimas įvyks vasario 14, sekma
dienį, 3 v. popiet Franklin K. Lane aukštesniosios mo
kyklos salėje, Dexter Court ir Jamaica Ave., Woodhavene. 
Programoje:

• Prof. R. Vaičaičio kalba
Meninėje programoje:

• “Ąžuolai prie Nemuno” — žodžio, vaizdo ir 
muzikos montažas.

• Operetės choras, vadovaujamas Myk. Cibo
• New Yorko tautinių šokių grupė, 

vadovaujama Jadvygos Matulaitienės
Pamaldos tą pačią dieną bus 11 vai. Maspetho lietuvių 
parapijos bažnyčioje.

Įeinant aukojama 3 dol. 
moksleiviams — 1 dol.

Amerikos Lietuvių Taryba

Vienuolynas GL 5-7068
Spaustuvė________ GL 2-6916
Redakcija_______GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923
Kultūros Židinys ...... 827-9865

Darbininkas kitą savaitę dėl 
Washington© gimtadienio šven- 

, tės išeis tik vieną kartą —tre- 
: čiadienį.

Lietuviškas filmas, pagamin
tas K. Motuzo apie nepriklau
somą Lietuvą, bus rodomas Lie
tuvos nepriklausomybės minėji
me vasario 14 Franklin K. La
ne mokyklos salėje- Filmas api
ma įvairų nepriklausomos Lie
tuvos gyvenimą, jį angliškai į- 
kalbėjo žinomas Amerikos lie
tuvių veikėjas A. Olis. Filmas 
buvo parengtas ir rodytas San 
Francisco, kai ten buvo kuria- ■ tiem, kurie nori siųsti į kietu
mos Jungtinės Tautos. Filmu 
norėta atkreipti didžiųjų dėme
sys, kad lieka okupuota Lietu
vos valstybė.

N. Y. tautinių šokių grupė, 
vadovaujama Jadvygos Matulai
tienės, Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjime vasario 
14 Franklin K. Lane mokyklos 
salėje pašoks šiuos šokius; Au
dėjėlė, ’ Rankšluostėlis, Rez- 
ginėlė, Subatėlė, šokius akor
deonu palydės Ona Gutauskai- 
tė-Paskas.

Mirga Šulaitienė nuo vasario 
1 pradėjo bendradarbiauti su 
“Locust Valley Travel Agen
cy”, kuri su dideliu patyrimu 
jau 30 metų pataria ir pasirū
pina kelionių reikalais. Tarpi
ninkaujant vietinių ar tarptau
tinių kelionių reikalu patarna
vimas yra nemokamas. Dėl in
formacijų skambinti (516) OR 
1-2297.

nis. Ten skaidrėse bus pavaiz
duota Vilnius, Lietuvos nepri
klausomybės atstatymas, Lietu
vos kariuomenė ir k- Henrikas 
Kačinskas į garso juostą įskaitė 
Maironio — Antai pažvelki, štai 
Vilniaus rūmai, Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo aktą 
ir ministerio Sleiževičiaus pir
mąjį įsakymą Lietuvos kariuo
menei. Garso įrašymo visus 
darbus atliko Algis Reivytis. 
Prie šio montažo prijungiamas 
filmas apie Lietuvą.
Antroje dalyje pasirodys Ope

retės choras, kuriam vadovau
ja Mykolas Cibas, ir New Yor
ko lietuvių tautinių šokių gru
pė, vadovaujama Jadvygos Ma
tulaitienės. Bus paskaitytos re
zoliucijos, sveikinimai ir kt.

šventei bus išdekoruota salė 
ir scena, kad tik būtų jaukes
nė ir gražesnė. Į šventės pro
gramą yra įtraukta visa eilė 
žmonių, kad tik ji būtų sėkmin
gesnė. Visuomenė prašoma ne- 
sivėlinti. Pradžia 3 v. popiet.

Australijos balete, kuris da
bar gastroliuoja New Yorke, šo
ka lietuvis Juozas Valiušaitis.

Nepraleiskite progos pasivai
šinti ir pasišokti linksmoj ap
linkoj paskutinį kartą prieš ga
vėnią Studentų Ateitininkų Są
jungos ruošiamam Užgavėnių 
kaukių baliuje vasario 20 Mas- 
petho parap. salėje. Pradžia 
7:30 v.v. Maskarado nuotaikai 
papildyti šokiam gros Joe Tho
mas orkestras- Rengėjai prašo 
kuo skubiau užsisakyti vietas 
prie stalų. Iš anksto ruošiami 
12 asmenų apvalūs stalai. Bilie
tų reikalu skambinti: L. Vainie
nei 296-8607, S. Bobelienei 
647-6637, J. Norvilienei 827- 
2629.

šveicariškų laikrodėlių labai 
papigintomis kainomis galima 
gauti pas laikrodininką Stasį 
Citvarą. Laikrodžių gerumas vi
su 100 procentų garantuo
tas. Ypač rekomenduojama 

vą, nes tie laikrodžiai bus ge
rai patikrinti. Taip pat St. Oit- 
varas priima laikrodžius patai
syti. Skambinti telefonu 846- 
3648.

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

DARBININKO POPIETĖJE PAGERBTI IR PRISIMINTI
(Tąsa iš praeito nr.)

Dėmesys tyliai darbininkei
Vyt. Radzivanas, prie sta

lo atėjęs, atidengė atžymėjimą, 
kuriame buvo įrašyta Ona Ku
bilienė.

Jos atžymėjimo akte sako
ma, kad ji rūpestingai atsidėjo 
moterų kuopos veiklai. Toji 
kuopa buvo LKMS 29, Apreiš
kimo parapijoje. Pirmininkau
dama bent keliolika metų, ji 
kuopą išugdė ir išlaikė veiklią- 
Kuopa, ics vadovaujama, ren
gia įvairias šventes ir pare
mia lietuviškus reikalus. Ir štai 
praeitais metais Onos Kubilie
nės iniciatyva buvo surengti pie
tūs ir koncertas Kultūros Ži
dinio statybai. Ji įdėjo daug rū
pestingo darbo, pati organiza
vo aukas ir kitus skatino. Taip 
anas parengimas Kultūros Židi
nio statybai davė tūkstantį do
lerių.

Dėmesys mokytojai
Jau buvo belikę tik du atžy

mėjimo aplankai. Vytautas 
Vaitiekūnas vieną pasirinko. 
Ten buvo įrašyta — Kazimiera 
Šventoraitienė..

Ji' yra Maironio šeštadieni
nės mokyklos mokytoja, tyli, 
nuošalyje besilaikanti, bet į 
mokyklą visada atsineša meilę 
ir šypseną. Ji ištvermingai dir
ba, metai iš metų mokydama 
jaunuosius, šiuo metu ji yra

DAILĖS 
PARODA

vasario 13-21 
KULTŪROS ŽIDINYJE 
361 Highland Blvd. 
Brooklyn, N. Y.

DALYVAUJA
34
DAILININKAI

Paroda atidaroma vasario 13 d. 3 v. po
piet. Lankymo valandos — kiekvieną 
dieną nuo 6 v.v. iki 9 v.v., šeštadieniais 
ir sekmadieniais nuo 1 v. iki 9 v.v.

Parodą rengia
Lietuvių Bendruomenės
New Yorko apygarda

DARBININKAI

Henrikas Kačinskas Darbininko popietėje sausio 31 skaito Pulgio Andriu- 
šio “Sudiev, kvietkeli” ištrauką. Nuotr. V. Maželio

Maironio mokykloje daugiausia 
dirbusi, — ji baigia dvidešim
tuosius mokytojavimo metus.

Kartu ji simbolizuoja ir kitus 
mokytojus, kurie yra patys pa
grindiniai šio lietuviškojo gy
venimo ugdytojai, formuotojai 
ir kurie paprastai laikosi ato
kiai nuo visuomeninių sukūrių.

Dėmesys kolektyvui
Ant stalo buvo likęs vienas at- 

žymėjimas, pilnas paslapčių — 
o kas ten bus Įrašyta? Jį ati
dengti buvo pakviestas Alek
sandras Vakselis. Ten buvo į- 
rašyta, kad atžymimas kolekty
vas, kuriam pirmininkauja An
tanas Reventas-;

Kolektyvas kiekvieną penk - 
tadienį rengia bingo žaidimus, 
sudaro pranciškonam remti 
draugiją. Faktiškai tai Kultū
ros Židinio statybos rėmėjai. O 
kas gi svarbiau dabar, nei Kul
tūros Židinio statyba. Šis ko
lektyvas praeitais metais Židi
nio statybai surinko per 30,000 
dol. Už tokį darbą jie visi verti 
pagarbos.

Dėmesys išduotajam
Kai medaliai buvo išdalyti, 

pabaigtas ir nutarimų aktas. 
Ten dar buvo įrašytas vienas 
žmogus — išduotasis jūrinin
kas Simas Kudirka. Jis skelbia
mas pasaulio lietuvių metų 
žmogumi. Kad jis nuolat pasi

liktų mūsų tarpe, kad nuolat 
primintų jaunimui, kas yra lais
vė ir koks didelis yra jos troš
kimas, jo portretas buvo paka
bintas Kultūros Židinyje. Tai 
buvo didelio formato nuotrau
ka.

Šią nuotrauką pakabino Tėv- 
Paulius Baltakiš, kiliris tvarko 
Kultūros Židinį. Pakabino vi
siems sustojus. Šis jaudinąs mo
mentas baigtas Lietuvos him
nu.

Kelionė pas du rašytojus
Po trumpos pertraukos pri

siminta praėjusiais metais mi
rusieji, pagerbti jie atsistoji
mu ir susikaupimu. Toliau pro
gramos vedėjas P. Jurkus pla
čiau papasakojo apie PulgĮ 
Andriušį, kuris taip pat mirė 
praeitais metais, supažindino 
su jo asmeniu, kūryba.

Aktorius Henrikas Kačins
kas paskaitė ištrauką iš jo apy
sakos “Sudie, kvietkeli”. Ištrau
ka pilna graudulio, gilios žmo
gaus meilės, aukštaitiškos lyri
kos, parašyta subtiliai ir įvei
kiama tik tokio aktoriaus, kaip 
Henrikas Kačinskas.

Toliau programos vedėjas su
pažindino su Henriko Radaus
ko kūryba. Jo elegantiškų eilė
raščių paskaitė Henrikas Ka
činskas.

Gale buvo privalomos padė
kos, ir visi tada persikėlė į ki
tus kambarius kavai ir pokal
biam. Kaip minėta, kavą pa
rengė Liet. Kat- Moterų Kultū
ros Draugija.

Redakcija dėkoja visiem, ku
rie bet kuo prisidėjo prie šios 
popietės parengimo. Šventė bu
vo rengiama visiem, ir malonu, 
kad žmonės ją suprato ir, taip 
šiltai priėmė. Redakcija dėkoja 
programos dalyviam, padariu- 
siem apžvalgas, dėkoja dramos 
aktoriui Henrikui Kačinskui, 
kuris su malonumu atėjo į tal
ką, kad popietė būtų turtinges
nė ir kultūringesnė. Dėkojame 
ir visom moterim, kurios triūsė 
su kava ir turėjo nemaža dar
bo, nes numatytas svečių skai
čius mažiausiai bent dvigubai 
prašoko.

Parduodamas gerai veikiąs 
16 vienetų motelis su 6 kam
barių gyv. namu prie judraus 
kelio Nr. 1 prie Trentono, N.J. 
Dabartiniai šeimininkai išeina 
į pensiją- Teirautis adresu: Mi- 
neika, Mounts Brick Motel, Rt. 
1, Trenton, N. J. 08648.

Nuo Stasio Jakučio mirties 
sausio 5 suėjo penkeri metai. 
Tą dieną jo žmona, duktė ir sū
nus užprašė mišias Šv. Petro 
parapijos bažnyčioje. Stasys Ja
kutis ir Valentinas Vakauza bu
vo vieni iŠ pirmųjų ateivių, at
vykusių po antrojo pasaulinio 
karo į Bostoną. Jie čia organi
zavo tremtinių ratelį, įsteigė R. 
K. Susivienijimo kuopą ir daly
vavo kitose lietuvių organizaci
jose.

Valentino Vakauzos dešim
ties metų mirties sukaktis buvo 
paminėta sausio 24 per Lais
vės Varpo radiją.

Bendros demonstracijos Bostone
Sausio 24 Bostone surengtos 

bendros demonstracijos, kurio
se dalyvavo lietuviai, žydai, uk
rainiečiai. Demonstracijos bu
vo rengiamos ryšium su Simo- 
kaičių nuteisimu Vilniuje, šios 
demonstracijos turėjo dar vie
ną gerą progą tiesiai bakstelti 
rusam.

Tuo metu Bostone gastrolia
vo Sibiro šokėjai ir dainininkai. 
Viso buvo per šimtą žmonių. 
Sakė, kad grupė esanti iš Oms
ko. Į Ameriką atvyko kultūri
nių mainų programoje. Grupė 
Bostone turėjo du spektaklius 
simfonijos salėje. Prie salės bu
vo didelė reklama—juoda meš
ka skambina gitara, o pora šo
kėjų šoka kazoką.

Tokiu būdu surengtos lietu
vių demonstracijos prie Simph- 
ony Hali buvo kartu demonstra
cijos ir prieš Sibiro ansamblį- 
Tarp įvairių šūkių buvo neša
mos ir dvi sovietinės vėliavos, 
kur šalia kūjo ir pjautuvo buvo 
ir svastika. Plakatų užrašai ki
ti lietė Sibirą, kad Sibiras nė
ra šokių ir dainų žemė, o ver

A.a. Kazį Saurusaitį palydint
Gruodžio 30 d. Stottville, N. 

Y., staiga mirė dainininkas 
ir ilgametis “Darbininko” skai
tytojas Kazys Saurusaitis.

Velionis buvo gimęs 1898 
Lietuvoje. 1916 atvyko į Ame
riką ir apsistojo Brooklyne. 
Nuo pat pirmųjų atvykimo me
tų Kazys aktyviai reiškėsi tuo
metiniame Brooklyno — New 
Yorko muzikiniame gyvenime. 
Turėdamas gražų baritoną, kaip 
solistas giedojo vienoje didžių
jų bažnyčių 5-toje Ave., New 
Yorke; kaip solistas ir aktyvus 
Operetės choro narys dalyva
vo įvairiose operetėse ir koncer 
tuose; giedojo Apreiškimo para
pijos chore “Trubadūrų” 
kvartete ir kaip solistas kon
certavo kitose lietuvių koloni
jose. Savo profesijos kolegų bu
vo mėgiamas ir turėjo įsigi
jęs gerą vardą.

Užgavėnių kaukių balius
vasario 20, šeštadienį

7:30 v. vak.

MASPETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJOS SALĖJE

64-14 56th Road Maspeth, N.Y.
Rengia — Studentų Ateitininkų Sąjungos Centro valdyba. 

Šokiams groja Joe Thomas orkestras 
Šeimininkių gamintos vaišės, baras. 

Geriausios kaukės bus premijuojamos.
> Įėjimas suaugusiems — 8 dol.

studentams — 5 dol.
STALUS UŽSISAKYTI PAS:

p. Babelienė, tel. 647-6637 • p. Norvilienė, tel. 827-2629
p. Vainienė, tel. 296-8607
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Povilas P. Nakrošis, JAV ka
ro aviacijos strateginių jungi
nių kapitonas, sėkmingai atli
kęs antrą kartą karo uždavinius 
Pietų-Rytų Azijoj, laimingai su
grįžo į N. Y. valstijoj esančią 
bazę..

Stasys ir Ona Martišauskai, 
gyveną Brighton, Mass., įstojo į 
Lietuvių Fondą, įnešdami 100 
dol.

Lietuviu karių veteranų Bos
tono sąjungos skyrius išsirin
ko naują valdybą: Petras Ausie- 
jus, Stasys Griežė-Jurgelevi- 
čius ir Povilas Janavičius, ko
optuotas narys Bronius Utenis. 
Savo metinio susirinkimo pro
ga paskyrė karių laikraščiui Ka
riui 100 dol., Amerikos Lietu
vių Tarybai — 50 dol., Lais
vės Varpo radijo valandai — 
25 dol- 

gų darbovietė, kapai lietuviu ir 
daugel kitų tautų. Geriausias 
plakatas buvo, kur buvo nu
piešta ta pati reklamoje panau
dota ansamblio meška. Meška 
su gitara sėdi ant kaukolių, 
skambina, o aplinkui šoka.

Žydai daugumoje turėjo la
pelius prisilipinę ant krūtinės 
ir ant nugaros. Buvo keletas 
plakatų, kur reikalavo, kad leis
tų žydam laisvai išvažiuoti iš 
Rusijos.

Išdalinta daugybė lapelių — 
A Plea for Justice, kur prašo
ma siųsti atvirutes ir telegra
mas Kosyginui, kad išgelbėtų 
Vytautą Simokaitį.

Spauda ir televizija šį įvyki 
atžymėjo, bet kur kas mažiau 
nei Kudirkos atvejy. Kažkodėl 
TV reporteriai daugiausia minė
jo žydus, estus ir latvius, o tų 
paskutinių dviejų tautybių de
monstracijose nebuvo. Iš tele
vizijoje parodyto pasikalbėji
mo sunku buvo suprasti, kam 
tos demonstracijos buvo ren
giamos.

1930 vedė ir persikėlė į 
Stottville, N- Y., kur įsigijo ir 
tvarkė didžiulę pieninę. Ten 
taip pat tuoj įsijungė į šventos 
Šeimos bažnyčios aktyvius na
rius solistu, o žmona jo giedo
jimą palydėdavo vargonais.

1971 sausio 2 po prisikėlimo 
mišių artimųjų ir draugų bu
vo iškilmingai palydėtas amži
nam poilsiui į Stuyvesant 
Falls kapines. Liko jo žmona 
Marytė, duktė Aldona ir žen
tas Warren MacCormack; sū-- 
nūs Algis ir marti Joyce Sauru- 
saičiai ir septyni anūkai; brolis 
Stasys, gyvenąs Chicagoje; sū
nėnas ir krikšto sūnus Fred 
Lučka su žmona Birute iš Val
ley Stream, N. Y., ir keletas ki
tų giminių.

Kazys paliko gražų atminimą 
draugam ir artimiesiem, kurie 
jį pažino kaip religingą ir susi
pratusį lietuvį. ak




