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Bonna. — V. Vokietijos vyriau
sybė jau įteikė parlamentui 
ratifikuoti vadinamas geros 
valios sutartis, sudarytas su So
vietų Sąjunga ir Lenkija. Ra
tifikacijos procesas pradėtas 
Bundesrate (antrieji parlamen-

toks sabotažo būdas, bet opozici
nė partija nori išnaudoti vi
sas galimybes sutarčių ratifi
kavimą nudelsti. Lemiama* žo
dis priklauso Bundestagui, kur 
vyriausybės koalicija turi ne
didelę daugumą. Sutarčių ratifi-

LIBERALAI ŽLIMBČIOJA, KAD BUVO
ono bendradarbiai paruošė Nn“' PASIRŪPINTA AMERIKOS 
veiktų darbų sąrašą ir pridėjo 
charakteristiką — Amerikos va
dovybė 1971 m. veikusi drą
siai, plačiai, kiek provokuojan
čiai, pajudinusi svarbias proble
mas, kurių kelias linkstama va
dinti istorinėmis.

Užsienio politikoje minimi to
kie dalykai: tarpt, monetarinės 
sistemos reformos iššaukimas, 
Amerikos karinis traukimasis iš 
Vietnamo, dialogas su Kinija, 
pastangos rasti politinį sprendi
mą Indijos-Pakistano krizei su
tvarkyti.

Prezidento štabo redaktoriai 
būtų galėję pavartoti mažiau 
hiperbolių įvykiams vertinti, bet 
ši yda yra Amerikos žmonių 

■*

Maskva lenda prie 
arabų teroristų

Washingtonas. — Valstybės 
ir krašto apsaugos departamen
tų šaltiniai tvirtina, kad pa
keista Maskvos ikšiolinė politi
ka Palestinos arabų teroristi
nių gaujų atžvilgiu — ikšiol tie
sioginių ryšių su jais neturėju
si, dabar Maskva pasiūliusi ap
mokyti Al Fatah teroristus Ru
sijoje ir gydyti sunkiai sužeis
tus kovose prieš Izraelį. Taip 
buvę pasakyta Al Fatah 
Arafatui / pasikvietus jį į 
kvon.

Pagalbos sąlyga tokia: baig-

kraujo sudėtinė dalis, todėl ir jie 
tos nuodėmės neišvengė. Raš
tą kritikuodami kraštutinieji li
beralai vartoja keleriopai stip
resnes hiperboles, bet jie yra 
apsvaigę įsitikinimu, kad nie
kinti viską, kas rišasi su prez.4 
Nixono vardu, yra moralinė do-

INTERESAIS

vadui
Mas-

ir visą teroristinę veikią nu
kreipti tik prieš Išraelį, bet ne 
prieš arabų vadus.

Maskvą skatinusios taip veik
ti priežastys matomos tokios:

Pirma, noras atitraukti - te
roristus nuo Pekino, kuris jau 
apmoko juos P. Jemeno priedan
goje prie Adeno esančiose salo
se ir duoda nemaža ginklų.

Antra, atgrasinti teroristus 
nuo arabų vadų žudymo ir pa
skatinti jėgas nukreipti prieš 
Izraelį, nes seniai jau teroristi
nė veikla prieš Izraelį yra su
stabdyta. Sustabdyta po to, kai 
Jordano kariuomenė sunaikino 
visas Jordane buvusias teroris
tų bazes.

Trečia, Maskvos noras padi
dinti spaudimą į Izraelį, kad 
mažiau pagundos būtų Egiptui 
sustiprinti karinę veiklą prie 
Suezo kanalo.

Trumpai 
Amerikoje

Amerika ir Japonija pasirašė 
trijų metų susitarimą, kuriuo 
Japonija įsipareigoja sumažinti 
vilnos ir dirbtinio pluošto teks
tilės gaminių importą į Ameri
kos rinką. To labai norėjo Ame
rikos tekstilės pramonininkai, 
kurių gaminiai nepajėgė varžy
tis su čia atvežtais Japonijos ga
miniais.

Tik vienas Kennedy žudikas. 
Prie rentgeno ir foto nuotraukų, 
padarytų tyrinėjant žuvusio pre
zidento J. Kennedy kūną, ik
šiol tebuvo prileidžiami tik su 
valdiškų institucijų leidimais. 
Dabar Kennedy šeima prileido 
prie tų dokumentų dr. J. Latti
mer, kuris medžiagą ištyręs pa
tvirtino, jog tebuvo tik vienas 
prez. Kennedy žudikas — Lee 
Harvey Oswald. Tokį pat spren
dimą, specialistų tyrimais pasi
remdama, padarė ir nužudymo 
aplinkybes tyrusi Warren komi
sija. Dabar jau turėtų nutilti 
šnibždėjimai, kad Warren ko
misijos sprendimas buvo falsifi
katas.

Grįžo iš Pekino. — Daugiau 
kaip dvi savaites išbuvo Kini
joj apie tuzinas amerikiečių, 
nuvykusių ten galutinai sutvar
kyti komunikacijos tinklo ry
šium su prez. Nixono kelione 
Pekinan. Grįžę pasakoja, 
kad ten patirtas paslaugumas bu
vęs daugiau negu tobulas.

rybė. Todėl jie dažnai nevengia 
faktų kraipymo tose plonybėse, 
kurių, jų apskaičiavimu, di
džiausia laikraščių skaitytojų 
dalis nežino. Šį kartą iš jų iš
siskyrė liberalų politikierius J. 
K. Galbraith, Įjūris apie prez. 
Nixono 1971 m. politiką atsilie
pė teigiamai. Ir jam patiko 
staigus veikimas, kuris bene 
porą kartų tikrai buvo panau
dotas.

Visi kiti kritikai taktika nesi
domi, jiems labiau rūpi patam
sių metodas, kurio svarbiausias

acija. Ir jie taip pradeda — gal 
ir gerai veikti staigiai, niekam 
iš anksto nepranešus, kartais net 
naudinga, bet . . . Po to “bet” tuo
jau pasalūniškai išlenda susikūp
rinusi užuomina, girdi, ir geriau
si Amerikos draugai pradedą a- 
bejoti Amerikos vadovybės 
sprendimų protingumu, nes jie 
sukėlę netikrumo nuotaikas. Pa
vyzdžiu iškišamas monetarinės 
krizės sukėlimas.

Bet nė žodžio apie ilgai tru
kusias Amerikos pastangas iš
gauti kliūčių pašalinimą Ameri
kos kai kurioms prekėms patek
ti į Bendrosios Rinkos kraštus ir 
Japoniją. Nė žodžio apie ilgas 
Amerikos pastangas susimažinti 
naštas, taip seniai savanoriškai 
pasiimtas Europai nuo bolševi
kų maro saugoti. Kai kumštis 
stuktelėjo į stalą, Nato Europos

lijono dol. vertės sumą kai ku
rioms skylėms savo kariškame 
darže užkišti.

Spaudoj visus metus buvo ra
šyta, kad monetariniai santykiai

tai mano, kad iš to Maskvos pla
no nieko neišeis ir tuo atveju, 
jei Al Fatah priimtų Maskvos 
pasiūlytą pagalbą, nes Al Fa
tah grupės visai nebegali veik
ti iš Jordano, gi dar esančios Si
rijoje ir Libane yra tų kraštų 
kariuomenės stipriai kontro
liuojamos, nes nenorima susi
laukti Izraelio atsikeršijančių

Ant nulinkusios šakos 
visos ožkos lipa

Ar. Allende 
žvaigždė gęsta? j
Santiago. — Čilės opozicijos 

susirėmimas su komunistų glo
bojama kairiųjų koalicijos vy
riausybe pradėjo įgauti kietes
nes formas. Pirmasis jėgų ban
dymas mitingo dalyvių gausu
mu išėjo opozicijos naudai, 
nors prez. Allende pranašavo." 
kad krikščionių demokratų or
ganizuotas masinis protesto mi
tingas, palyginus su jo koalici
jos mitingu, dalyvių skaičiumi 
bus keleriopai didesnis. Tikro
vė pasirodė tokia: krikščio
nių demokratų partija sutrau
kė į stadioną 60,000 dalyvių. 
Allende koalicija tik apie 20,000. 
nors žadėjo turėti 300,000 da- 

■* lyvių ir ta kryptimi sunkiai 
dirbo. Taigi skaičių mūšį laimė
jo opozicija, kuri rengiasi rinki
mams dviem parlamento na
riams išrinkti.

Opozicija yra pradėjusi par
lamente procesą vidaus reikalų 
ministeriui nušalinti, nes jis ne- 
at lie ką s savo tarnybinių parei-j 
gų piliečių gerovės labui. Tai 
yra pretekstas paskatinti vy
riausybę skelbti plebiscitą par
lamentui reformuoti — panaikin
ti senatą, palikti tik vadinamą 
liaudies susirinkimą. To nori, 
dabartinė vyriausybė, bet re
formos per parlamentą negali 
pravesti, nes neturi daugumos. 
Plebiscitas yra dabar tik vie
nintelis kelias tokią reformą į- 
gyvendinti. Opozicijai tai vie
nintelis kelias patikrinti Allen
de kredencialus — ar jis turi dar

Dacca. — Bengalijos nepri
klausomybės sąjūdžio vadas šei
chas Rahmanas atsisakė prezi
dento vietos, nes panorėjo būti 
premjeru ir savo rankose turėti 
visą krašto vadovybę. Jis gy
ventojams pranešė, kad nebus 
sugrįžimo į Pakistano valstybę 
jokia forma, kuri tik žinoma 
tarpt, teisės teorijoje. Pakistano 
prez. Bhutto pasiūlymas tuo 
reikalu nebus svarstomas.

Indijoje būdamas Bangla
desh užs. reik, ministeris prane
šė spaudos konferencijoj, kad jo 
vyriausybė laiko Ameriką “vaka
rykščiu priešu”, todėl ilgai 
svarstys, ar priimti 4 j°s pagal
bą, nes “joje gali būti kokių tautos pasitikėjimą ar jau yra 
nors nuodų”.

Sunku tokį “politiką” laiky
ti normaliu žmogumi, bet ir to 
nežiūrint Washingtonas turėtų 
ne tik pagalbos nesiūlyti, bet ir 
jos prašomas be satisfakcijos ran
kos nepaduoti.

jį praradęs. Du parlamento atsto
vus dabar renkant klausimas 
lemiančiai nebus išspręstas,: 
nes kad ir abidvi vietas laimė-* 
tų vyriausybės koalicija, dau
guma vistiek liktų opozicijos 
pusėje.

-- I 
pertvarkytini iš naujo, bet vi
si apsimetė nieko nesuprantą. 
Tokiam kurtumui įsimetus, A- 
merikos kumščio trinktelėjimas • 
buvo naudingas.

Tokiomis pat pasalūniškomis 
insinuacijomis smerkiamas prez. 
Nixonas už nepasakymą iš anks
to Japonijai, kad dr. Kissingeris 
vyksta į Pekiną dialogo užmez
gimo sutvarkyti. Niekas dar ne
žino, pasakė ar nepasakė, 
nes Japonijos vyriausy
bė savo paslaptis laiko, 
gi Amerikoje laimingu būdu 
taip jau atsitiko, kad nesuspė
ta nė spaudos, nė kongreso na
riui tos paslapties patikėti. Bet 
kam skriauda padaryta? Galėjo 
būti užgauta Prancūzijos, Ang-

- lijos ir Japonijos ambicija, bet 
Amerikos interesai tikriausiai 
šioje byloje nebuvo pažeisti. 
Priešingai, gal tik jiems pasi
tarnauta Amerikai nenaudingą 
padėtį pagerinus.

Pilnas pralaimėj’imas
Urugvajaus prezidento rin

kimuose neseniai rungėsi keli 
kandidatai, jų tarpe buvo du 
generolai. Vienas buvo kandi
datas tokios grupės, kurion bu
vo įsijungę ir komunistai, ant
rasis įsitaisė dešiniųjų tarpe. 
Dėl taip susidariusios padė
ties abudu labai susipyko. Rin- : 
kimus

: ginčą 
’ viškai 
būdu,
du pralaimėjo, nes apsišaudy- 
dami vienas kito nepajėgė su
žeisti.

abudu pralaimėjo, bet 
panorėjo išspręsti seno- 
bajoriškai — dvikovos 

Bet ir šitą kvailybę abu-

to rūmai), kur krikščionys de- 
‘ mok ratai turi balsų daugumą.

Tuojau susikirsta dėl proce
dūros; atmestas vyriausybės 
prašymas baigti darbą per še
šias savaites ir pavėlinta data 
užregistruotas dokumento gavi
mas, kad tik būtų nudelstas ra- 

Į tifikavimas. Juokingai atrodo

kaciją dar galima uždelsti nuta
rimu perduoti jas Vyr. Teis
mui, prašant pareikšti nuomo
nę dėl jų konstitucingumo. Be
sipešant dėl procedūros atėjo 
Kalėdų šventės, todėl tik 
parlamentui po švenčių darbą 
atnaujinus paaiškės visi opo
zicijos sabotažų vingiai.

Maskvos partiečiai

Santiago. — Neseniai užsimi- 
nėm, kad Maskva pradėjo inten
syviai domėtis Čilės prijaukini
mu prie savęs. Neseniai pasira
šė susitarimą dėl Čilės žuvinin
kystės ūki-o išvystymo, savų pa
reigūnų Cilėn infiltravimo ir 
Čilės studentų į Maskvą išveži
mo. Dabar jau lankėsi Čilėje So
vietų kompartijos delegacija či-

važiavimo priedangoje. Jai vado
vavo politbiuro narys Kirilen-

ko, kuris yra tapęs nebepamai- 
nomu pasiuntiniu tokioms pro
goms išnaudoti. Suvažiavime jis 
pasirodė tik vieną kartą sveikini
mo kalbai pasakyti, bet didžiau
sią laiko dalį praleido besitarda
mas su Čilės kompartijos vadu, 
vyriausybėje esančiais kompar
tijos ministeriais,“ tik nedarė ofi
cialaus vizito prez. Allende, nes 
vis dar nenorima skubėti bręs
tančią draugystę viešai demon
struoti.

OKINAWA GRĄŽINAMA GEGUŽĖS 15 d. 
Prieš tai išvežami atominiai ginklai

Prez. Nixono ir Japonijos 
premjero Šato pasitarimai Ka
lifornijoje baigėsi pripažinimu, 
kad draugystė naudinga ne tik 
abiem pusėm, bet ir Azijai, to
dėl ji išlaikytina pasitikėjimu 
paremtu bendradarbiavimu. 
Kitaip sakant, taip Washingto-

PABRANGO RUBLIS
Nors Sovietų rublis nėra 

mainų įrankis už savo valsty
bės sienų, tačiau ryšium su 
dolerio nuvertinimu naujas jo 
santykis nustatytas su 22 vals
tybių valiutomis. Po šitos ope
racijos už Amerikos dolerį bus 
galima gauti tik 82.9 kapeikų 
(buvo 90 k.), už tūkstantį Ja
ponijos jenų — 2.69 rub., už bri
tų svarą— 2.16 rb., už 100 vokiš
kų markių — 25.74 rb., už 1,000 
itališkų lirų — 1.43 rb., už 100 
prancūzų frankų — 16.20 rb. Se
nasis kursas paliktas su Kubos, 
Etiopijos, Rumunijos ir Jeme
no valiutomis.

Rublis pabrangintas su viso
mis minėtomis valiutomis, iš
skyrus japonų jeną. Su Ameri
kos doleriu pagyventi Rusijoj 
dabar kaštuos 8 proc. daugiau.

Oficiali rublio vertė yra 
dirbtinė, nes jo negalima tei
sėtai į Rusiją įvežti, nė iš jos 
išvežti. Kai jis keičiamas juo
dojoj rinkoj kur nors Singapo
re, Vid. Rytuose ar Šveicarijos 
bankuose, už jį galima gauti 
tik apie 20 Amerikos centų.

nas atsiprašė Japonijos už ne- 
painformavimą iš anksto, kad 
pradedamas dialogas su Kinija.

Sutarta dar, kad Okinawos sa
la su visa Ryukyu salų grandimi 
grąžinama Japonijai šių metų 
gegužės 15. Prez. Nixonas už
tikrino, kad iki to laiko iš saly
no bus išvežti visi Amerikos 
atominiai ginklai. Tai Šato vy
riausybės ir partijos politinis 
laimėjimas, nes visos kitos Ja
ponijos partijos spaudė visokiais

Nixonas 
ir negrai

me- 
sei-

Per paskutinius kelerius 
tus negrų skaičius valstijų 
mėliuose, miestų tarybose ir 
valstijų bei miestų valdininkų 
aparatuose žymiai padidėjo. Ir 
jų tarpe esama nemaža respub
likonų. Prez. Nixono rinkiminės 
kampanijos aparato branduo
lys pradėjo kontaktuoti valdinin
kus respublikonus, kad juos pa
rengtų darbui rinkiminei prez. 

. Nixono kampanijai prasidėjus.
Susitikimai vyksta kiekvienoje 

: valstijoje, kur vyksta informavi
mo darbas ir išdalinama pareng
ta medžiaga apie tai, kiek Nixo
no administracijos padaryta neg
rų gerovei pakelti ir lygių teisių 
principui įgyvendinti. Jie pain
formuojami, kad ir prez. Nixo
nas tos temos neapleis kampa
niją pradėjęs.

Šįmet Iranas šventė 2,500 m. 
jubiliejų nuo Persijos imperijos, 
kurios liekanų paveldėtoju jis 
yra, įkūrimo. Jos kūrėjas buvo 
Kiras Didysis, kurio vardu vadi
namas ediktas laikomas pirmąja 
žmogaus teisių charta. Jis tą do
kumentą išleido užėmęs Babilo-

ną 539 metais prieš Kristaus gi- 
mimą.’Jame įsakoma gerbti žmo
nių teises persų okupuotuose 
miestuose. Ediktas buvo iškal
tas minkštos uolėnos plokštėje 
persų raštu, vadinamu danti
raščiu. Jo originalas dabar yra 
Britų Muzėjuje Londone, iš ku

rio padarytą repliką šį rudenį 
Iranas padovanojo Jungtinėms 

i Tautoms. Čia matome dovaną į- 
tėikusią Irano šacho seserį prin
cesę Ashraf Phalavi, kuri ką tik 
pasibaigusioje gen. asamblėjos 

. sesijoje buvo ir Irano delegaci- 
; jos vadovė. J. Tautų foto

būdais vyriausybę be šitos sąly
gos sutarties nevykdyti. Dar 
vienas viešai žinomas sutarimas 
yra tas, kad tarp Washington© ir 
Tokijo bus prąvesta “karštoji li
nija”, kokia jau yra tarp Wa
shington© ir Maskvos. Šitas da
lykas praktiškos reikšmės netu
ri — tai tik prestižo klausi
mas — Tokijas svarbos eilėje 
prilygintas Maskvai.

Pasikalbėjime buvo paliesta 
daug labai svarbių politinių ir 
ekonominių klausimų, bet po
slinkiai šioje srityje pridengti 
paslaptis slepiančiais bendrais

Trumpai 
pasaulyje

— Diplomatai ir Paulius VI. 
— Naujųjų Metų proga prie Va
tikano akredituoti diplomatai su
sitiko su Paulium VI. Atsakyda
mas į dekano kalbą, popiežius 

: palietė nusiginklavimo proble- 
i mą. Jo nuomone, dabar dar te- 
j bevykstąs apsiginklavimas esąs 
ne tik nebepateisinamas, bet ir 
nebesuprantamas.

Britai ir B. Rinka. — Ang
lijos ir Bendrosios Rinkos pasi
tarimai baigti susitarimu visais 

i klausimais. Sutarties pasirašy- 
' mas numatytas neilgtrukus. Dar 
. nėra pilno aiškumo dėl Norvegi
jos, Danijos ir Airijos įsijungi
mo.

Satelitų sprogdinimas. — 
Gruodžio 3 iš raketų bazės bu
vo paleistas Sovietų satelitas 
Cosmos 462. Po kelių valandų 
jis “susirado” prieš keturias die
nas paleistą satelitą Cosmos 459 

. ir abudu susprogo į 13 dalių 150 
mylių nuotolyje nuo Žemės. Da
bar jau Vakaruose specialistai 
Įsitikinę, kad Sovietai gali su
sprogdinti erdvėse visus Ameri
kos satelitus — žvalgus, nes dau
guma jų operuoja kaip tik šito
kiam aukšty, šitą gaudymo- 
sprogdinimo sistemą Sovietai 
jau esą tobulai išvystę.

Arabai ir V. Vokietija. — 
Veik visos arabų valstybės 1965 
m. nutraukė diplomatinius san
tykius su V. Vokietija, nes ji 
davė Izraeliui ginklų. Dabar šis 
klausimas buvo persvarstytas 

‘ Arabų Lygos viršūnėje ir se
nasis nutarimas atšauktas. Tuo 
jau pasinaudojo Alžyras — at
naujino diplomatinius santykius 
su Bonna. Jį pasekė Sudanas, 
dabar, sakoma, bus Egiptas.

Rusai ir pupos. — Sovietų 
žemės ūkio ministeris Macke- 
vič apkeliavo visą Amerikos že
mės ūkio juostą ir pradėjo kal
bėti, kad norėtų dar pirkti ku
kurūzų, pašarinių grūdų ir so
jos pupų. Lapkričio mėn. Mask
va užpirko didelį kiekį kuku
rūzų, miežių ir avižų.
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LIETUVA SAVO IŠSIMOKSLINIMU
TEBESANTI PASKUTINĖJE VIETOJE? I

kyklos, ir jų daugiau esą no
rinčių susirasti darbą ir sava
rankiškai gyventi. “Betgi ir dir
bantys turi sąly
gas mokytis, tačiau didelio verži

SPARTA. — Rašomo* mašinėlės jv. kalbomis, radio, spalv. TV, conroiute- 
rlai, Jv. Manio 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.

Mokytumu merginos pralenkia vaikinus
j

Kultūros baruose Nr. 12 Juo
zas Jurginis rašo apie lietuvių 
išsimokslinimą palyginti su ki
tom tautybėm, Sovietų Sąjun
gos valdomom.

“1959 metų gyventojų sura
šyme mūsų respublika užėmė 
paskutinę vietą šaly pagal gy
ventojų išsimokslinimą. Tūks
tančiui gyventojų, 10 metų am
žiaus ir vyresnių, teko 232 žmo
nės su aukštuoju, pilnu ar ne
pilnu viduriniu mokslu, o tarp 
tūkstančio dirbančiųjų — 250. 
Visos Tarybų Sąjungos .vidur
kis pirmuoju atveju — 361, o 
antruoju — 439. Lietuva buvo 
toli atsilikusi nuo Latvijos (431 • 
ir 502) ir Estijos (386 ir 448). 
Dabar išeina, kad 1959 metais 
Latvijos dirbančiųjų buvo dvi
gubai daugiau mokytų negu Lie
tuvoje“.

“Pagal 1970 metų surašy
mo duomenis Lietuva paliko 
kaip buvusi paskutinėj vietoj. 
Tūkstančių gyventojų, 10 me
tų amžiaus ir vyresnių, teko 
382 žmonės- su aukštuoju pilnu 
ir nepilnu viduriniu mokslu, o 
tarp tūkstančio dirbančiųjų — 
499. Visos Tarybų Sąjungos vi
durkis pirmuoju atveju — 483, 
antruoju — 653, Latvijoje — 
517 ir 661, Estijoje — 506 ir 660.

Pažanga padaryta, tačiau skir
tumas mūsų respublikos nenau
dai gana didelis” (30 p.).'

Kur to skirtumo priežastis?
Autorius samprotauja: “Ne

manau, kad gyventojų išsimoks
linimą žemintų tinkamų patal
pų trūkumas, darbas mokyklo
se net keliomis pamainomis, ge
rų mokytojų ir dėstytojų 
stoka ir tai, kad nemažas pro
centas vidurinių mokyklų mo

kytojų nebaigę aukštojo moks
lo“.

Tai “objektyvios priežastys“. 
Bet esą ir “subjektyvių“: esą 
statistikos rodą, kad jaunimas 
dideliu noru mokytis nepasižy
mi. Vidurinės mokyklos bai
giamosiose klasėse daugiau nu
byra berniukų negu mergaičių, 
nors įstoja į pirmąsias klases po 
lygiai. Esą berniukus vi
lioja profesinės technikos mo-

mosi į mokslą nematyti . . . Tad 
išvada tokia: mokytumu mer
ginos pralenkia vaikinus“.

Dėl to ir mokytojų sudėtis 
j ypatinga. Esą “šiuo metu 83 

proc. mokytojų yra moterys ir 
j 17 proc. vyrų. Daugelyje aš- 
I tuonmečių mokyklų nėra nė vie- 
i no vyro. Vyrų nebetraukia pe

dagogika, ir jaunimo mokymas 
ir auklėjimas pamažu virsta mo
teriška profesija“.

Yra ir kitų priežasčių. Tarp 
jų autorius mini materialinį su
interesuotumą. Esą “kam dar
bininkui baigti vidurinį moks
lą, o technikui stengtis įsigyti 
inžinieriaus diplomą . . ., nes aš
tuonmetę baigęs darbininkas ga
li uždirbti daugiau, negu hu
manitaras su aukštuoju moks
lu, ir pasitaiko atvejų, kad in
žinierius dirba techniko darbą. 
Šiais atvejais mažamokslis gali 
didžiuotis prieš mokytąjį . . .”

t

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 88-03 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421; tel. 441-1182, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

J. B. 8H ALI N6-ŠALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avc. 
(prie Forest P'way St*.). Woodhaven. N.Y. 11421. Suteikia garbingas laid n 
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. BALLA8 FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con
ditioned. A. J. Balton-BaltrQnas, Licensed Manager and Notary Public. 660 
Grand St., Brooklyn, N.Y. 11211; ST 2-5043.

STEPHEN AROMI8KI8 (Armakauikai) — Graborius-balsamuotojas. Mo
derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335

BUYU8 FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105: tel. MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pt-rwr-h Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Moderniška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434

BAŽNYČIOJE
IR ŠALIA JOS:

Kai Bažnyčia nori prisitaikyti 
prie laiko dvasios

Bažnyčia perdaug stengiasi 
prisitaikyti prie laiko dvasios, 
— kalbėjo arkivyskupas Fulton 
J. Sheen ir davė to prisitaiky
mo pavyzdžius:

— Mes numetame kai kuriuos 
dalykus. Ir kai juoš~ numetame, 
pasaulis juos pasiima.

Vienuolės numetė savo abi
tus, tai merginos dabar dėvi 
maxi.

Vienuolės atsisakė nuo ben
druomeninio gyvenimo, tai jau
nimas ėmėsi sudarinėti bend
ruomenes.

Mes atsisakėm nuo misticiz
mo, tai jaunimas ėmėsi viso
kio apsisvaiginimo.

Mes nustojome nešę pasauliui 
Kristų, ir kai šiandien pa
leistas į pasaulį demonas — kas 
jį nugalės, jei ne mūsų Vieš
pats?

Psichiatrai susidūrė su de- 
monizmu, jie sako, kad daugelis 
jaunų narkomanų yra “ap
sėsti“. Pagal vieno psichiatro 
apibūdinimą trejopas demoniz- 
mas dabar yra apsėdęs: nuogy
bės, asmeninio suskilimo ir 
smurto.

“Newsweek” paskutiniu laiku 
kėlė klausimą: “ar Bažnyčia 
prarado sielą?” Teisingiau turė
jo klausti: “ar Bažnyčia prara
do Kristų?”

Mes turėtume susigrąžinti 
Kristų. Tai sustiprins Bažny
čią, ir pasaulis ja paseks (N. 
Cath. Register).

Gražios apylinkės prie-Punsko. Tai lietuviškos žemės, kurias 
dabar valdo lenkai. Tolumoje Gulbiniškių kalnas.

MOKYTI RELIGIJOS YRA 
NUSIKALTIMAS LIETUVOJE

Tokia antrašte Minnesotos 
laikraštis The Wanderer įsidė
jo pirmame puslapy 46 eilučių 
žinią apie kun. J. Zdebskio ir 
kun. P. Bubnio nuteisimą Lie
tuvoje už vaikų katekizavimą. 
(Gauta T.Ž. dėka).

Panevėžio, 5-to pagĄl dy
dį Lietuvos miesto, gyventojų 
skaičius š. m. spalio mėn. pa
siekė 80,000. Tikimasi, kad 
apie 1980 metus Panevėžy gy
vens 100,000 žmonių. (E)

Kėdainiai 1972 metais švęs 
600 metų sukaktį. (E)

Vilniuje šiuo metu yra gat
vių, skersgatvių ir prospektų: 
211 km asfaltuotų, 231 km grįs
tų, 27 km žvyruotų ir 193 km 
natūralaus grunto kelių. (E)-

Jungt. Tautom Amerika mo
ka metam 163 mil. — 52 mįJ,.^a- 

_ rio mokesčio ir 115 mų. para- 
’iUios įvairiom J. Tautų institu

cijom.

RIMOS ir JUOZO BRUŽŲ siuntinių Įstaiga atlieka visus patarnavimus su
darant siuntinius ir užsakant kitas dovanas į Lietuvą. Didelis prekių pasi
rinkimas. Sąžiningas ir greitas patarnavimas — 94-08 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N.Y. 11421. Telef. 441-4712 ■

JUOZO ANDRUftIO 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 vaL; šešta 
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 -lamates Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI 7-4477

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St. 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaide tu viniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas prie? 
narna kaina.

: SIDABRINIO VARPO KEPYKLA — Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daka ir Albertas Radžiūnas, sav. — 43-04 Junction Blvd., Corona, Queens, 
N.Y. 11368. Telef. 779-5156.

MONUMENTS HOLLANDER-CYPRESS CORP. — kapinėm paminklų pro
jektuotojai ir statytojai. 800 Jamaica Ave. Brooklyn, N.Y. 11208. Priešais 
Cypress Hills kapines. Tel. AP 7-2332. Užsakymai atliekami visose kapinėse.

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, ved. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven-, N.Y. 11421, 296-2502 arba 296-7774; 840 Grand St. Brooklyn, 
N.Y. 11211, ST 2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms 
ir pobūviams. Pristatom i namus lietuviškus 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 
at. 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinė? 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinė? 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausiom 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietur 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite! "

Jaunieji kuria savo "laikraštuką”
Bostone eina Lietuvių jauni

mas, kuiįs sakosi esąs “Pasau
lio lietuvių jaunimo informaci
jos laikraštukas“. Išėjo jau Nr. 
4-5, 24 pusi., mašinėle rašytas, 
ofsetu spaustas, tiražas 5,200 
Redaktorius — Gintaras Karo
sas, redakcijos štabe — Dovilė 
Eivaitė,- Dalia Nasvitytė, Al
gis Rukšėnas, Viktoras Stan
kus, Marius Žiaugra. Adre
sas: P. O. B. 8992, Boston, 
Mass. 02114. Leidžiamas — “pa
gal finansines galimybes”.

Laikraščio būdingas veidas— 
informacija, būti informacijos 

į šaltiniu visame pasauly išbars- 
I tytam lietuvių jaunimui; infor- 
I macija tam jaunimui apie lie

tuvių visuomenės nuveiktus dar
bus, apie Lietuvos jaunimo lai
mėjimus pasaulio arenoje; in- 

I formacija, kuria tas jaunimas 
galėtų būti įtrauktas į lietuviš
kas organizacijas bei prasmin
gus darbus.

Laikrašty daug entuziazmo, 
skatinimo atsiliepti, nusiskun-

SPAUDA

dimo, kad leidėjas “Lietuvių 
jaunimo informacijos centras” 
skęsta skolose, nesulaukdamas 
paramos.

Tarp sumanymų, kaip su
rinkti visus lietuviškos dvasios 
asmenis, dėmesio vertas dr. E- 
lonos Vaišnienės siūlymas: pa
ruošti trumpą atsišaukimą su 
klausimais: ar esi lietuviško 
kilimo, ar nori žinoti, kas lie
tuviai yra, ką kiti lietuviai vei
kia universitetuose, profesijose, 
socialiniame gyvenime, pasau
lio arenoje. Pranešk savo ad
resą, ir mes parūpinsime visą 
tuo reikalu informaciją. Tai bū
tų galimybė suregistruoti ir 
tuos “nežinomus” lietuvius.

Laikraščio turinys šios rū
šies informaciją daugiausia ir 
duoda — glaustai, konkrečiai, 
iliustruotai.

★

Ir kitas jaunimo — dar jau-

Tėv. Paulius Baltakis, O.F.M., laiko pamaldas jaunimui kiekvieno mėnesio pradžioje Kul
tūros Židinyje.

ir "laikraštėlį
nesnio — laikraštis Jaunimo
balsas, Rochesterio moksleivių
ateitininkų “Miško brolių kuo
pos laikraštėlis“. Pasiekė jo Nr. 
3 pereitų metų spalio mėn. Jo
redaktorius Tadas Klimas, 16 
pusi., mašinėle ir rotatorium 
spaustas.

Turinys įdomus: jaunų laik
raštininkų žvilgsnis į artimiau-
šią aplinką — į Rochesterio lie
tuvių organizacijas. Tai lyg ir
organizacinio gyvenimo moki
niui reikalinga “enc klopedija”. 
Pasidalinę atskirom organizaci
jom, Tadas Klimas rašo apie 
Amerikos Lietuvių Tarybą, J. 
Krokytė apie ateitininkus, T. 
Klimas apie Balfą, D. Krokytė 
apie šokių grupę, kurios vardas 
“Lazdynas“. T. Klimas — Lie
tuvių Romos Katalikų Susivie
nijimas, Lietuvių veteranų są
junga Ramovė, J. Laukaitis apie 
Medžiotojų ir meškeriotojų klu
bą, D. Staškevičiūtė apie Litu
anistinę mokyklą, B. Petraus
kas apie Bendruomenę, J. Dė
dinas tos bendruomenės kul
tūrinę sekciją, D. Staškevičiū-

• tė apie bendruomenės chorą, J. 
Laukaitis apie lietuvių radijo 
klubą, D. Staškevičiūtė apie 
skautus, R. Krokytė apie Tau
tinės s-gos skyrių, T. Klimas 
apie švento vardo draugiją.

Tai būdas laimėti dvigubą 
naudą: jaunieji turi progą su
sipažinti su vietos lietuvišku gy
venimu, turi gerą praktiką sa
vo aprašymam vartoti lietuvių 
kalbą.

1968 rinkimuose rinkikų per 
50 metų 47 procentai balsus ati
davė už Nixoną.

1968 rinkimuose negrai 85 
proc. balsų atidavė už Humph
rey, 12 proc. už Nixoną, 3 proc. 
už Wallace.

Kennedy laimėjo Baltuosius 
Rūmus prieš Nixoną 118,574 
balsų persvara; Nixonas laimė- 

. jo prieš Humphrey 510,314 bal
sų persvara.

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukos ir kiti.fote 
patarnavimai. 422 Menahan St. Ridgewood, N.Y. 11237; Tel. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. — AM ir 97.9 meg. FM. Skirtinga programa Sek- 
Jok. 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.
i WSOU-FM, 89.5 meg. — anglų kalba, per Seton Hall Univ, radijo stotį.
Dir. prof. dr. Jokūbas Stukas, So. Orange, N.J. 07079.

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir anglų kalbomis sekmadieniais 
9-10 vaL ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288. 
62-15 69th Pl., Middle Village, N.Y. 11379.
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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 SL W. Pittsburgh, Pa. 15228, teL 563-2754.

HARTFORDO LIETUVIU TĖVYNĖS GARSU radijo valandėlė nauju lai
ku! WKSS—FM 95.7 sekmadieniais nuo 9-10 valandos vakaro. Vedėjas Al
gimantas Dragunevičius, 273 Victoria Rd. Hartford, Conn. 06114; 249-4502

DETROIT, MICH. — Lietuviškų Meliodijų radio valanda, WMZK-FM, ban
ga 98 mc., pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 8 iki 9 v.v. 
Vedėjas Ralph Valatka, 17696 Warwick, DetroiL Mich. 48219, tel. 537-5550 
arba Briedis Realty teL 883-5244.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass., teL JU 6-7209; FM bangomis 107.9 mc. W±±1L 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. M inkus, WLYN 1360 kilocycles ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vaL p.p. —» 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127

LOS ANGELES, CALIF. — Kalifornijos Lietuvių Radijas — Lithuanian 
Melodies. KTYM, banga 1460 AM, šeštadieniais 12 -12:45 vaL p.p. LieL Ra
dijo klubo pirm, ir programos ved. Stasė Pautienienė, 841 Stanford SL, 
Santa Monica, Calif. 90403. Tel. 828-3779.  .. .”

Lietuviška 
KELIONIŲ 

AGENTŪRA
TRAVELER’S VILLAGE

(“VYTIS” INTERNATIONAL TRAVEL)

Į 

r

Romas Kezy®, Pres.
2129 Knapp St., Brooklyn, N.Y. 11229 — Tel. 769-3300

• Paskutinės informacijos apie žemiausias kainas
• ’ Kelionės j visus pasaulio kontinentus

, • Lietuvių grupinės kelionės atostogų metu
Patarnaujama visuose 
kelionių reikaluose: 
LĖKTUVAI 
VIEŠBUČIAI 
LAIVAI (Chiioes) 
AUTOBUSAIS įdomių vietų 
lankymas

Specialios nuolaidos:

INDIVIDAMS 
(ekskursiniais bilietais)

GRUPĖMS
JAUNIMUI
ŠEIMOMS

f
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Laiko ženklai
Laikraščio skaitytojas nėra 

iš tų, kurie visą save atiduoda 
darbui diena iš dienos. Kas skai
to, tas domisi dienos įvykių rai
da. Ypačiai metų sąvartoje išky
la klausimas, kurie įvykiai dė
mesį buvo patraukę labiausiai.

Žvilgsnis pirmiausia tekryps- 
ta į Sovietų Sąjungą ir Lietuvą. >

-o-

Sovietinių įvykių eilėje reikš
mingas laiko ženklas yra Vla
dimiro Bukovskio teismas. Bu- 
kovskis, buvęs filologijos stu
dentas, 29 metų, buvo apkaltin
tas, kad mėginęs prikalbinti ka
riuomenės pareigūnus imtis I 
spaudos kontrabandos iš užsie-1 
nio. Nuteistas 7 metus kalėji
mo ir 5 metus paskui ištrėmi
mo. j

Ryšium su byla Ch. Sai- 
kowski, “Chr. L . Monitor” ko
respondentė Maskvoje, rašė apie 
stiprėjančius Maskvos varžtus. 
Esą stiprėja užsimojimas likvi
duoti vadinamus, “disidentus” 
vieną po kito; stiprėja užsimoji
mas likviduoti tai, ką sovietinis 
žodynas . vadina “buržuazinėm 
atgyvennom”; čia labiausiai 
varžtai nukreipti prieš religiją; 
stiprėja partijos dogmatikų 
(kaip-*f-Šelepinas)/’ rėik’aląvimąs 
griežčiau prižiūrėti profesorius, 
mokytojus, indoktrinuoti jauni
mą.

Stebint šiuos ženklus, ilgai 
Vakaruose puoselėta viltis, kad 
komunizmas palaipsniui “libera
lės”, vėl rodosi tebuvus iliuzija.

Byla, antra vertus, rodo ir ki
tokį laiko ženklą — individualiai 
prasikalantį pasipriešinimą sis
temai. Bukovskiui nebe pirmas 
teismas. Tris kartus jau buvo ka
lėjimuose, psichiatrinėse ligoni
nėse. Šiame teisme jis tegalėjo 
apgailestauti, jog per tuos “vie
nerius metus tris mėnesius ir 
tris dienas (kada buvo nekalė- 
jime) aš per mažai padariau”.

Jei šalia Bukovskio teismo 
prisiminsim nesenas rašytojo 
Tvardovskio laidotuves, kuriose 
karste gulintį rašytoją jo drau

gas Solšenitsinas žymėjo kry
žiaus ženklu, pajusim, kad So
vietų sistemoje tebeauga asme
nų rezistencija, nesibaiminanti 
martirologijos. Tai stiprėjantis 
laiko ženklas.

Maskvos varžtus pajuto net 
Lenkijos kompartija. Partijos 
sekretorius Ochab siūlęs kai ku
rias reformas, pvz. atsisakyti 
nuo vieno sąrašo rinkimuose, 
tačiau tuojau buvo Maskvos nu
tildytas.

Juo labiau Maskvos varžtus 
turėjo pajusti Lietuva. Ir “Mo
nitor” korespondentė rašė, kad 
Lietuvoje komjaunimo vadovy
bė rado, jog ideologinis trenira
vimas nesąs tokio lygio, kokio 
reikalavo 24 partijos suvažiavi
mas; jog jaunimas esąs grėsmėje 
“?>vetimų idėjų”, nepriimtinų 
“socialistinei etikai”.

Tikrai, Maskvos spaudimas 
prieš religiją Lietuvoje pernai 
buvo sustiprintas. Tai rodė nau- 

. j°s ^uęįgąęi, Zdpbski.uivir.

Iš kitos pusės tų kunigų drąsa 
klausyti Dievo, ne “ciesoriaus”; 
2,000 Prienų tikinčiųjų drąsa 
viešai užstoti savo kunigą rodo 
atgyjančią Kražių istorijos dva
sią, kuri veda į herojizmą, bet 
sykiu ir į martirologiją.

Pereitų metų Lietuvos gyve- 
'■ nime tie du kunigai ir tie du 
j tūkstančiai tikinčiųjų buvo žy- 
• miausias laiko ženklas.

Nauja ir tai, kad apie juos 
prabilo pasaulio spauda, nepra
šoma, nemaldaujama. Tai buvo 
jau “News”, su kuria lėkė Lie
tuvos vardas ir jos problemos į 
viešąją opiniją.

PROF. IVINSKIO DARBAI
LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE

Viktoras Gidžiūnas, O.F.M.

“Pagrindinis istoriko rūpestis 
visada turi būti atidengti objek
tyvią tiesą”. — Z. Ivinskis

(Tęsinys iš praeito nr.)

PASKELBTOS ŽYMESNES 
STUDIJOS

Surinktas istorinių šaltinių 
žinias Z. Ivinskis panaudojo 
gausiuose savo raštuose. Kun. 
R. Krasauskas rašė: “Kai abi
turientas Zenonas, kartą pasi
sakė Stalgėnų klebonui Aužbi- 
kevičiui, kad jis norįs studijuo
ti istoriją, tai šis rimtai pa
brėžė, jog tokio amato žmogus 
turi daug rašyti”. Iš tikro, Z. 
Ivinskis tiek prirašė, kad šiame 
straipsnyje net ir žymesnius jo 
darbus negalima išminėti. Pil
nai jo darbam aprašyti reikia 
atskiros studijos.

Dar studijuodamas, Z. Ivins
kis rašė periodinėje spaudoje ir 
moksliniuose žurnaluose. An
tai 1931 Teologijos-Filosofijos

Vatikano archyvo raštų depositas.

fakulteto leidiny “Athenae
um” atspausdino Vytauto D. dar- 

’ bų bibliografiją. Gi 1932 P. Šle
žo redaguotoje Vytauto D. mo
nografijoje parašė skyrių Vy
tauto veiksmai iki 1392 m. Pa
naudodamas Vokietijos archy
vuose surinktą medžiagą, 1933 
“Židiny” atspausdino “Lietuvių 
ir Prūsų prekybiniai santykiai 
pirmoje XVI a. pusėje”. Tais pa
čiais metais “Athenaeum” žur
nale atspausdino savo disertaci
jos santrauką, o “Židiny” apra
šė Lietuvos Metrikos žinovo M. 
K. Lubauskio mokslo darbus 
Lietuvos istorijos srityje.

Tų pačių metų rudenį, pa
kviestas dėstyti istoriją Vytau
to D. universitete, skaitė viešą 
įvadinę paskaitą “Krikščioniško
sios Vakarų Europos santykiai 

.. su pagoniškąja Lietuva”, vėliau 
atspausdinta “Athenaeume”.

Atlikdamas karinę tarnybą, 
parašė du skyrius A. Šapokos 
redaguotai Jogailos monografi
jai. Čia pasirodė Z. Ivinskio drą
sa, rehabilituojant iki tol mūsų 
istorikų niekintą Jogailą. Bai- 

■ gęs karinę tarnybą 1935, para
šė šias studijas: “Lietuviai 
Braunsbergo kunigų seminarijo
je XVI-XVIII a.”, atspausdintą 

“Tiesos Kely”, “Kovos bruožai 
dėl Žemaičių”, atspausdintą 
“Athenaeume.”, A. Šapokos re
daguotoje Lietuvos istorijoje 
aprašė Lietuvos istorijos laiko
tarpį 1385-1572. Tais pačiais me
tais parašė ir “Židiny” atspaus
dino “Senosios Lietuvos vaid
muo Europos istorijoje”, “Ei
liuotoji Livonijos kronika ir jos 
autentiškumas”, dvi karines stu
dijas “Saulės-Šiaulių kautynės 
1236 m.” ir “Durbės kauty
nės 1260 m.” atspausdino “Ka
ro Archyve”. Produktingi buvo 
ir 1938. Tais metais jis parašė 
“Senovės lietuvių religijos bib
liografiją” ir “Medžių kultą se
novės lietuvių religijoje”, at
spausdintus “Soter” žurnale, 
“Krikščionybės kelias Lietu
von”, atsp. “Tiesos Kely”,, ir 
“Lietuvos padėtis 1917 m. ir Va
sario 16 d. akto genezė”, at
spausdintą “Židiny”.

Paskutinė nepriklausomoje 
Lietuvoje Z. Ivinskio studija bu
vo: “Trakų salos pilis”, atspaus
dinta “Vytauto D. Muziejaus 
metrašty”.

Išblokštas iš tėvynės, Z. Ivins
kis nagrinėjo Lietuvos sienų 
klausimą ir žemėlapį. Paskui pa
rašė ir atspausdino šias studi
jas: “Lietuvos Bažnyčios ke
liu” 1951, ‘'Merkelis Giedraitis, 
arba Lietuva dviejų amžių są
vartoje” “Aiduose” 1951, “Min
daugas ir jo karūna” 1954, “Šv. 
Kazimieras” 1955 , “L.K.M.A. 
Metraštyje 1965 atspausdino 
savo studiją: “Pirmasis Lietu
vos karalius Mindaugas ir jo pa
likimas”. “L.K.M.A. Suvažiavi
mo Darbuose” 1961 “Lietuvos 
ir Apaštalų Sosto santykiai am
žių bėgyje” ir 1964 “Lietuvos 
istorija naujųjų šaltinių ir po
kario tyrinėjimų šviesoje”. Be 
to, '“Aidų” žurnale' atspausdino: 
1959' “Lietuvos valstybės ga
lybės kūrėjas didysis Gedimi
nas”, 1960 “Ikšioliniai lietu
vių kultūros tyrinėjimai” ir 
“Žemaičių klausimas Žalgirio 
kautynėse”, 1964“Simanas Dau
kantas ir jo palikimas Lietuvos 
istorijos srityje”, 1966 “Lietu
vos krikšto problema”, 1969 
“Lietuvos ir Sov. Sąjungos san
tykių dvidešimtmetis” (1919- 
1939) ir “Liublino unija ir jos 
šešėliai”.

Z. Ivinskis labai daug straips
nių parašė ir Lietuvių Enciklo
pedijoje ir kituose leidiniuose. 
Paskutiniais metais jis daug 
straipsnių paskelbė ir sveti
muose, daugiausia vokiškuose, 
žurnaluose.

NEPASKELBTOS STUDIJOS 
IR RANKRAŠČIAI

Ne visas savo studijas Z. 
Ivinskis suspėjo užbaigti ir pa
skelbti. Svarbiausi jo darbai, 

• “Vyskupas M. Giedraitis ir jo 
laikų Lietuva” ir “Lietuvių tau
tos istorija” I tom. (abu “Ai
dų” žurnalo premijuoti 1955 ir 
1963), liko rankraščiuose neuž
baigti. Liko taip pat nepilnai 

I užbaigta Lietuvos istorija vo
kiškai ir Bonnos universitete 
skaitytos paskaitos vokiškai, 
kurių susidarė keli t ū k s- 
tančiai puslapių. Dvi reikšmin
gos studijos jo paties jau ati
duotos spaudai: “Žemaičių vys
kupija”, “L.K.M.A. Suvažiavi
mo Darbam” ir “Lietuvos žydai” 
“Aidam”. Aišku, yra dar ir ki
tų man nežinomų rankraščių ir 
milžiniška jo surinktų istorinių 
žinių kartoteka.

BAIGIAMOSIOS PASTABOS

Prof. Z. Ivinskis labai daug 
nuveikė Lietuvos istorijai; gai

la, perankstyva mirtis neleido 
visų darbų sutelkti sintezėn, 
vienon didžiulėn dokumentuo- 
ton Lietuvos istorijon. Jos tepa
rašė ir rankraštyje paliko tik I- 
iį tomą. Jis, be abejo, būtų 
daugiau nuveikęs, jei jo nebū
tų blaškę kitokie užsiėmimai, į- 
sipareigojimai, tautos nelaimės 
ir savos egzistencijos palaikymo 
rūpesčiai.

Dar jaunystėje, knisdamasis 
archyvuose, jis daug skirdavo 
laiko visuomeniniam darbui ir 
Lietuvos istorijos popųliarizaci- 
jai spaudoje. Tapęs profeso
rium, buvo perkrautas paskai
tomis, kurias labai stropiai pa
ruošdavo. Istorines paskaitas 
skaitė suvažiavimuose, karinin
kam ir Gamtos Draugo ekskur
sijų moksleiviam. Jam daug lai
ko atėmė ir administraciniai 
darbai. Trejus metus jis buvo 
Teologijos-filosofijos fakulteto 
sekretorius, o vokiečių okupaci
jos metu Filosofijos fakulteto 
dekanas.

Tremtyje 'dėstė istoriją lietu
vių gimnazijose. Trejus metus 
dirbo Raudonajame Kryžiuje, 
rūpinosi Balfo parūpintų stipen
dijų paskirstymu studentam ir 
redagavo Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus žinias. Z. Ivinskis da
lyvavo ir politinėje veikloje, ei
damas Lietuvos Fronto atstovo 
pareigas Vlike.

Šeimos išlaikymo reikalas 
privertė jį vėl imtis profeso
riaus darbo Bonnos universite
te. Ten paskaitų paruošimas vo
kiečiam studentam jam atimda
vo labai daug laiko. Paprastai 
profesoriai, dėstantieji tą patį

(nukelta į 5 psl.)

JUOZAS
ERETAS

I TARNYBOJE LIETUVAI
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Tame suvažiavime jam teko daryti prane

šimą apie “katalikų mokslininkų veiklą ir susiorganizavi- 
mą svetur”. Iš to praktinio klausimo ilgainiui išaugo 
prof. Ereto sąmonėje ištisa koncepcija, liečianti proble
mą “Katalikai ir mokslas”. Ir prie šitos problemos spren
dimo jis ėjo palaipsniui ir gyvenimiškai. 1929 m. jis iš
leido trumpą brošiūrą “Katalikų kovos ir laimėjimai 
svetur” (Kaunas, 23 p.). Šiais 1934 m. pasirodė jo “Fre
derikas Ozanamas” (Kaunas, 95 p.), kur šalia karitatyvi- , 
nės problemos paliestas ir klausimas apie katalikų vaid
menį moksle. Pagaliau, šiuo metu prof. Eretas pradėjo 
spausdinti veikalą apie problemą “Katalikai ir moks
las”, kuris netrukus turės pasirodyti viešumon (Kau
nas, 288 p.).

Prof. Ereto mokslinės asmenybės charakteristikai 
bus ne pro šalį padarius keletą ištraukų iš šito paruošto 
spaudai veikalo. Autoriaus pažiūras turėjau progos pa
tirti ne tik iš dažnų pasikalbėjimų, bet ir iš kai kurių 
rankraščio dalių. Kai veikalas bus išėjęs iš spau
dos, skaitytojas ras jame šitokių posmų:

“Mokslai ne tik pametė kelią, Į kurį viskas veda, bet 
ir neteko paties centro ir dėl to klaidžiojo be orientaci
jos beribėje smulkmenų jūroje. Tuo pačiu buvo sutriuš
kinta ta centralinė jėga, kuria savo laiku rėmėsi ir ku
rioje jungėsi pasaulėžiūra, nes, nebesiorientuojant šiai į 
universum, nebegali būti kalbos nė apie universitas. Kur 
anksčiau stovėjo puikūs minties rūmai, dabar riogso ske
veldros ir viešpatauja babiloniškas nuomonių mišinys”.

“ . . .Tikrajam mokslui gresiančius pavojus kata
likybė visada savo budria akimi matė ir kovojo su jais 
pozityviu būdu — sukūrė savo integralų mokslo tipą, 
atitinkantį visus reikalavimus, statytinus tikrajam moks
lui. Šitoks jos nuo amžių sukurtasis sintetiškas tipas ap
saugojo mokslą tiek nuo subyrėjimo į begales specialy
bėse paskendusių ‘mokslų’, tiek nuo tikrovės neatitinkan
čios, įvairybės nepaisančios, Viską išlyginančios sintezės”.

“Mūšų laikai išmoko tyrinėti, bet atprato mąstyti. 
Norint siekti esmiško pažinimo, reiktų pradėti, vertikaliai 
tyrinėti , t. y., mąstyti. Bet tai nelengva, nes ištisos vad. 
mokslininkų kartos, materializmo ir pozityvizmo pa
veiktos, jau seniai atprato mąstyti. Bet kito kelio nėra. 
Nereikia atsisakyti nuo tyrimų pasiektų rezultatų, nei 
nuo tyrimo iš viso. Jis ir toliau tieks puikiausią medžia
gą aukštesniam tyrimui — mąstymui. Taigi reikia su
prasti, jog paprasto tyrinėjimo rezultatai nėra galutinis 
mokslo žodis, o tik įžanga į tikrąjį pažinimą, nepasiekia
mą be intensyvaus statomojo mąstymo”.

“ . . .Visais atžvilgiais geriausia apologetika gali bū
ti tikrai moksliškas darbas. Tik svarbu, kad jis būtų dir
bamas tiksliai pasinaudojant visomis mokslui tinkamo
mis priemonėmis, vengiant ir šešėlio diletantiškumo. Tas 
vietomis pasitaikąs diletantiškumas neretai duodavo pro
gos žiūrėti iš aukšto į katalikų mokslo darbus ir į mokslu 
užsiimančius katalikus, kurie ne kartą buvo charakteri
zuojami skaudžiu terminu demi-monde. Kas šiame prie
kaište skaudžiausia, yra tai, kad jis ne visuomet buvo 
neužsitamautas, nes perdaug dažnai katalikų sferose ban
doma per jaunystę sine cura pasiekti otium cūm dignita- 
te. Kad toks elgimasis iš tikrųjų tesudaro katalikų va
romam mokslui vardą sine dignitate, tai patogios ramy
bės siekiančių nė kiek nejaudina. Taigi, yra kuo susi

rūpinti visiems, kuriems svarbu katalikų dirbamo moks
lo darbo vaisingumas ir garbė”.

“Nėra abejojimo, kad vienintelis pageidaujamas 
kataliko mokslininko tipas yra pozityviai kuriantis. Bet 
ir jis neapsaugotas nuo tam tikrų pavojų. Svarbiausias 
iš jų ar tik nebus vienpusiškas atsidavimas sintezėms 
kurti. Suprantama, kad katalikams lyg įgimta visus fe
nomenus sujungti į tam tikrą sistemą ir dėl to nenuosta
bu, kad jų mokslininkai daugiau, negu kiti, mato tikrąjį 
mokslo uždavinį tvarkančioje ir atbaigiančioje atskirų 
pažinčių sintezėje. Tai veda juos neretai į pavojų mažiau 
paisyti studijų specialiose srityse, apleisti analizę ir for
muoti daugiau negu problematiškas sintezes”.

Kaip galima spręsti iš šių ištraukų, prof. Ereto veika
las lies daug aktualių klausimų, kels aikštėn netiksliai 
suprantamus dalykus, žadins gyvosios minties darbą, ne
duos mokslininkams nurimti savo trafarete, bet, žinoma, 
kaip tik todėl kels aplink pajudintą problemą judėjimo ir 
ginčų. Tiems, kas ieško “minties ramumo”, ar kas nuri
mo savo patogioje pozicijoje, šis veikalas bus a priori 
nepriimtinas, kaip naujas “vertybių perkainojimas”. Bet 
kam rūpi tiesa ieškoti ir surasti, tas bus jam dėkingas 
jau tik už problemos iškėlimą, juo labiau kad ši proble
ma itin yra aktuali akivaizdoje tos kovos, kuri ėjo ir iki 
šiolei nėra dar visai pasiliovusi aplink Teologijos-filosofi
jos fakultetą.

f

Baigiamasis žodis

Mano biografinis rašinys apie prof. Eretą eina į ga
lą. Pabaigai dar ši tą turiu pridėti, šį tą paaiškinti. 
Skaitytojas, tikiuos turėjo progos įsitikinti, kad nenorė
jau šiuo atveju rašyti paprasto sukaktinio pagyrų rašto. 
Rašiau ne tik kaip kolega ir bičiulis, bet dargi dažnai 
kaipo liudytojas — gynėjas, duodąs faktų mūsų kultū
ros istorijai. Sykiu ne pirmą jau kartą naudojuos pro
ga pabrėžti, kad teisingas ir džentelmeniškas prof. Ereto 
traktavimas yra mūsų garbės klausimas.

(Bus daugiau)

t 
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Dail. Viktoras Vizgirda kalba dail. Adomo Galdiko kurinių 
parodos atidaryme. Paroda buvo suorganizuota gruodžio 
11-14 dienomis Kultūros Židinyje.

Nuotr. V. Maželio

Jaunimo kongresui ruošiantis
Liko mažiau nei pusmetis iki 

birželio 30. Tą dieną rinktinis 
lietuvių jaunimas pradės antrą
jį pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresą. Visų kontinentų jau
nimo atstovų sukvietimas ir 
jiem tinkamos programos pa
ruošimas kongreso rengėjam su
kelia nemaža darbų ir rūpesčių. 
Kad tie darbai sėkmingai stum- 
tųsi priekin, yra daromi dažni 
posėdžiai. Į tuos posėdžius at
vyksta jaunimo kongreso komi
teto atstovai iš tolimų JAV ir 
Kanados vietovių. Tokių visu
mos posėdžių-suvažiavimų jau 
buvo 11. Vienas iš jų buvo Cle- 
velande (spalio 23 ir 24); jį su
ruošė kongreso finansų komisi
ja, turėdama tikslą aptarti Jau
nimo metų komitetų steigimo ir 
finansų telkimo reikalus. Kaip

vauja prityręs ekonomistas dr. 
Juozas Kazickas. Paskutinis 
kongreso komiteto posėdis buvo 
gruodžio 11 ir 12 Chicagoj, o ki
tas posėdis įvyksta sausio 15 ir 
16 taip pat Chicagoj.

Visas jaunimo kongreso dar-

komisijes ir kitus vienetus, ku- 
, rie su įsipareigojimu atlieka sa

vo pareigas. Suprantama, kad 
tokio plataus masto ruoša reika
lauja ne tik intensyvaus darbo, 
bet ir žymių išlaidų. Centrinis 
darbo branduolys sudaro net 
20 atskirų vienetų. Į darbą jau 
yra įsitraukę* keletas šimtų jau
nimo.

JAV-se jaunimo kongreso at
stovai bus renkami Lietuvių

ir diskutuotas komiteto ir komi
sijos.1 posėdžiuose. Sunkus už
davinys yra pakviesti tinka
mus ir įdomius prelegentus stu
dijų dienom. Studijų dienos į- 
vyks Kent State universitete, 
Clevelande.

Programos komisijos pirmi
ninkas dr. Algis Norvilas yra 
susitaręs su dr. Romu Kriaučiū
nu, patyrusiu anketų ruošime ir 
davinių vertinime, paruošti lie
tuviškam jaunimui anketą apie 
mūsų jaunimo nuotaikas, lietu
vybės išlaikymo ir kitas proble
mas. Surinktiem daviniam ver
tinti bus naudojamas kompiu
teris.

Žymi jaunimo kongreso ei
gos dalis įvyks Kanadoj. Ten 
ruošiamoji programa pavadinta 
“Jaunimo stovykla”. Vieta — 
Romuvos stovykla. Komisijos 
pirmininkas yra Gediminas 
Breichmanas su žymiu pagalbi
niu personalu.

Jaunimo kongresu taip pat 
rūpinasi ir jį globoja Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenė. Posė
džius stebi ir, juose dalyvauda
mas, savo patarimais jungiasi 
PLB pirmininkas St. Barzdukas. 
M. Lenkauskienė yra PLB jau
nimo sekcijos vadovė ir atstovų 
komisijos pirmininkė.

Įžengus į Jaunimo metus, te
būnie mūsų visų bendras rūpes- 

• tis — lietuviškas atžalynas ir 
jaunimo kongreso geras pasise
kimas!

Detalė iš P. L. Instituto absolventų vakaro: pirmosiose dvie
jose eilėse absolventai po diplomų įteikimo akto; II eilėj 
3-čias iš dešinės • ZL----- _ ’ _*
premijos laimėtojas.

entai po diplomų įteikimo akto; 11 eilėj 
— Rimas Černius, lietuviškojo švietimo

Nuotrauka V. Noreikos

Lietuviško švietimo premija
Šios rūšies premija, regis, bus

ino istorijoj. Ji yra 500 dol. dy
džio, skirta lituanistinių mo
kyklų mokytojų prieaugliui ug
dyti, o tuo pačiu ir iškelti švie
timo reikšmei. Gi lietuvybės iš-

tituto absolventas Rimas Čer
nius, kaip stropiausiai visus tre
jus metus lankęs ir geriausiais 
pažymiais baigęs tų institutą.

minių komisijų apygardose. Rin-

Adomo Galdiko paroda 
________ iš tolo _________

Dail. Adomo Galdiko paroda 
Kultūros Židiny vyko Kalėdų 
nuotaikoj. New Yorko miestas

viais žiburiais ir suskambėjęs 
šventom giesmėm. Lietuvis, ap-

kitas spalvas ir

savo originaliu spalviniu žėrėji- minimo 
mu bei skambėjimu, nieko bend
ro neturįs su komerciniu pasau
liu, nors perkrautu religinės 
šventės papuošalais. Kult. Židi
nys, apsuptas parko, atrodė, lyg 
vieniša pilis, kurioj sukrauta 
žymaus lietuvio dailininko kū
rybinis lobis.

Paroda praėjo pagarbios rim
ties dvasioj. Į atidarymą atsi
lankė apie 150 žmonių. Jie visi 
buvo iš karto paveikti galdikiš-

Jie užpildė visą žemąją Kultū
ros Židinio salę. Paveikslai įrė
minti taip, kaip pats Galdikas 
juos Temindavo — paprastai, ly
gių linijų rėmais, kuriuose lais
vai alsuoja intensyvių spalvų 
peizažai. Beveik kiekvienas dai
lininkas turi savo pamėgtą rė- 
________j būdą, neišskiriant nė 

I Galdiko.
Paroda tęsėsi 4 dienas. Jos už- 

| daryme, gruodžio 14 vakarą, 
: apie Galdiko asmenį ir jo mo
kymą kalbėjo buvusi mokinė 
Birutė Vilkutaitytė-Gedvilienė, 
primindama įdomių įvykių iš 
Kauno meno mokyklos laikų ir 

! iš gyvenimo Amerikoj. Velio
nies našlė, Magdalena Galdikie
nė, išreiškė padėką rengėjam,

vasario 16. Atstovus renka mū
sų jaunimas (nuo 16 iki 30 m. 
amžiaus). JAV yra paskirta 
90 renkamų atstovų (jų amžius 
18-30 m.). Apygardomis paskirs
tyta šiaip: Vidurio Vakarų (Chi-

vai, tNew ^Torko — 13, Detroito 
— 7, Hartfordo — 7, New Jer-

lando — 6, Bostono —*5 ir Va-|

savo nuožiūra.
LB dalį atstovų

lankiusių pažymėtinas gausus 
būrys dailininkų — Adomo Gal
diko mokinių, bendradarbių, ger

i pagarbia kalba uždarė Lietuvos
• gen. konsulas A. Simutis.

Galdiko paroda Kultūros Ži- *
• diny laikytina pasisekusia. Ją 
aplankė šimtai žmonių. Parduo-

Vytautą Kasiulį iš Paryžiaus. 
Po trumpo įžanginio žodžio, ku
rį tarė T. Leonardas Andrie- 
kus, OFM, dail. V. Vizgirda api- 
budino Adomo Galdiko kūrybą. | kad dvejų metų bėgyje po'dai- 

lininko mirties ši paroda jau yra 
penktoji. Per ją užsimezgė dar 

i nuoširdesnis ryšys tarp dailinin- 
' ko ir New Yorko visuomenės, 
kuri nenustoja pirkusi Galdiko 
paveikslų, kol jie dar prieina
mi. Parodą ruošė ir visus sun
kumus pakėlė L. K. Moterų Kul
tūros Draugija, vadovaujama A. 
Radzivanienės. Bendrom jėgom 
atliktas prasmingas darbas, pa
liudijęs mūsų kultūrinį gyvastin
gumą New Yorko didmiestyje.

T. Leonardas Andriekus, OFM

tu iškeltas velionies atminimas

mo fondas. Malonu pastebėti,

labai aukštai iškeldamas jos ver
tę bei originalumą. Paskaitinin-

tom skaidrėm, dar labiau pažy-

kuriuos įdomius atžvilgius.
Paroda buvo gausi (arti 100 

paveikslų), gerai suderinta ir 
atrinkta. Tai nuopelnas dailinin
kų V. Igno ir B. Vilkutaitytės-

dikas buvo pasinėręs per pas
kutinį gyvenimo dešimtmetį. 
Tarp jų matėsi nemaža tokių, 
kurie laikomi pačiais geriausiais 
velionies darbais. Be jų, paro-

Kitų kraštų atstovų rinkimus 
Bendruomenė 
Pvz. Kanados 

rinks apylinkė- 
po 2 atstovus,

skirs jaunimo organizacijos.
Bene gyviausia jaunimo kon

greso išvykos veikla ir susido
mėjimas reiškiasi Australijoj. 
Pavyzdžiu laikytinas Sydney, 
kur išvykos komitetui vadovau
ja Jūratė Reisgytė. Iš 34 nomi
nuotų kandidatų išrinkti 7: Liu
da Apynytė, Violeta Bitinaitė, 
Ugnė Kazokaitė, Elena Kiverytė, 
Chris Matulis, Jūratė Reisgytė 
ir Vytenis Vasaris. Rinkimai į- 
vyko gruodžio 12.

Sydney yra leidžiamas savait
raštis Mūsų Pastogė. Iš ten 
gauta įdomi žinia, kad sydnė- 
jiečiai, užsidegę jaunimo kong
reso išvykos ruoša, ėmėsi ini
ciatyvos redaguoti Mūsų Pasto
gės pirmąjį šių metų numerį! Su
darytas net redakcinis kolekty
vas, kurin įeina Jūratė Reisgy
tė, Audrius Garolis, Vytenis Va
saris ir Antanas Laukaitis. Be 
to, Mūsų Pastogė įsivedė pa
stovų skyrių “Sydnėjaus kong- 
resienos”. Tai prošvaistės, palie
kančios jaunimo kongreso ruo
šimo gerus pėdsakus.

Kongreso programos komisi
jos darbas yra bene vienas iš 
pagrindinių kongreso darbų. 
Programos projektas svarstytas

rasti ir iš ankstyvesnių laiko-

nių. Bet ir šie neatsiliko nuo 
anų. Galdiko realizmas labai su
idealintas ir kiaurai lyriškas. 
Yra žmonių, kuriem artimesnė 
širdžiai Galdiko ankstesnė kūry
ba, tiek aliejinė, tiek temperi- 
nė. Parodą paįvairino mažesnio

piešiniai ir labai malonūs mi-

Kujtiuiot Tretinį Dail. Vytautas Kasiulis iš Paryžiaus svečiuodamasis New 
Yorke pas savo giminaičius, apsilankė dail. Adomo Galdiko 
parodoje ir šnekučiuojasi su Magdalena Galdikiene.

Nuotr. V. Maželio

timo reikšmė nėra nė kiek ma
žesnė už reikšmę kitų kultūrinių 
apraiškų, kurios jau ne nuo šian
dien premijuojamos.

Šią pirmąją švietimo premi- 
• ją suorganizavo JAV LB Švieti

mo Taryba, bendradarbiaudama 
su Pedagoginiu Lituanistikos In-

Šiais mokslo metais lietuviš
kojo švietimo premiją laimėjo 
Pedagoginio Lituanistikos Ins-

Lietuviu kalba Kent
universitete

Yra gautas oficialus leidi-

dinamuose Critical Language 
Program rėmuose Kent valsty
biniame universitete, ^ęnf, MO--; 
hio. Ši programa įsteigia'studi
juoti tom kalbom, kurios" nėra 
dėstomos reguliariuose universi
teto kalbų skyriuose.

Programos rėmuose šiuo me
tu yra galimybė gauti 21 valan
dos kreditus, pradedant nuo 
1972 m. pavasario ketvirčio. 12 
valandų bus naudojamasi lietu
vių kalbos vadovėliu Introduc
tion to Modem Lithuanian. To
limesniam kursui mokslo prie
monės dar nėra parinktos.

Pati procedūra yra labai pa
prasta. Studentas privalo išlai
kyti “language ability” egzami
ną, kuris turėtų parodyti, ar 
studentas gali atskirti ir pažinti 
garsus ir raides. Po to reikia 
užsiregistruoti į norimą kursą. 
Studentas gaus vadovėlius ir 
kalbines juosteles, kad jis pats 
galėtų mokytis savo laiku. Jei
gu reikės pagalbos, bus pakvies
ti tinkami instruktoriai, kurie 
atvyks į Kent bent du kartus 
per savaitę. Su jais studentas 
galės padiskutuoti rūpimus klau
simus, gauti patarimų, pasimo
kyti, kaip dirbti. Specialiai pa

rybps pirm. Jonas Kavaliūnas 
1971 gruodžio 11 absolventų 
vakaro proga Chicagoj.

Rimas Černius yra gimęs 
1951 balandžio 1 Chicagoj. Šiuo 
metu jis lanko The University

sofiją. Šeštadieniais dirba Chica- 
gos aukštesniojoj lituanistinėj 
mokykloj. Čia jis dėsto lietu-

Kiek žinoma, lietuviškoji švie
timo premija bus periodinė ir,

narna. Ją galės laimėti bet ku
ris P. L. Instituto studentas, stro
piai jį lankydamas ir geriau
siais pažymiais baigdamas.

Yra vilčių, jog panaši premi
ja galės būti suorganizuota ir šio 
instituto neakivaizdinio sky
riaus studentam. Gi taip pat yra 

ti 18 valandų kreditus, ir to pa- vilčių, jog ir lietuvių visuome
nė išties Švietimo Tarybai savo 
pagalbos ranką, kaip visada, 
taip ir dabar, kada lietuviška
sis analfabetizmas supa mus iš 
visų pusių. Tą apsupimo žiedą 
galės pralaužti ne kas kitas, o 
tik lietuviškai apsišvietusi jau
noji karta.

kaks College of Arts and Scien
ces reikalavimui, kad būtų iš
klausyta bent 18 valandų sveti7 
trios kalbos. Lietuvių kalbą mo
ką ^studentai, gavę "šiuos 18 va- 

-4endų įskaitas, galės pasinaudo
ti tada jiem likusiom 18 valan
dų kokiai nors š a 1 u t i - 
nei specialybei (“second ma
jor”) įsigyti.

yra labai svarbus žingsnis lie
tuvių kultūrai išlaikyti. Bet,-

' parama: 520 dolerių. Tokiu bū
du labai lauksim aukų iš lietu
vių visuomenės. Dėl informaci- 

' jos arba dėl siunčiamų aukų pra- 
| šom rašyti šiuo adresu: Baltic 

Room, Kent State Universit'/ 
Library, Kent, Ohio 44240.

Times apie 
Kudirką 
kanclagery

Devyni sovietų politiniai ka
liniai ir jų tarpe Simas Kudirka 
reikalauja pagerinti sąlygas pri
verčiamo darbo stovyklose ir 
tikisi Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus pagalbos — tokio tu
rinio žinią 1971 gruodžio 31 pa
skelbė “The New York Times” 
dienraščio korespondentas Mas
kvoje T. Shabad. Šešių pusla
pių mašinėle rašytoj peticijoj 
kaliniai pareiškė: susirgę sto
vyklų įnamiai verčiami dirbti, 
kaliniai negauna pakankamo 
maisto davinio, gi tie, kurie pa
siryžta vykdyti bado streikus, 
patenka į vienutes ir jie įvai
riu būdu baudžiami. Kalinių pra
šyme pavaizduota padėtis Pot- 
mos stovykloj, apie 200 mylių 
į pietryčius nuo Maskvos. Peti
cijoje pažymėti: “Stovyklose 
laikant kalinius, siekiama juos 
palaipsniui paversti negalvojan
čiais bei paklusniais gyvuliais, 
sutinkančiais viską atlikti”.

studentų egzaminuoti.
Nors pradžioj ši (lietuvių k.) 

programa galės duoti tik 21 kre
ditą, bet yra vilčių, kad kredi
tų skaičių pavyks padidinti 
(taip buvo padaryta su kinų ir 
japonų kalbų programomis). 
Šios programos ateitis ir pasi
sekimas priklausys nuo ja pa
sinaudosiančių studentų skai
čiaus. Pats studentų skaičius nė
ra numatomas: svarbu tik, kad 
atsirastų bent vienas kitas stu-

* dentas, kuris pasinaudotų šia 
programa. Gal ateityje, pridė
jus dar 50 valandų kreditų, bus 
galima ir šioj programoj įsigyti 
reguliarius kolegijos (“under
graduate”) mokslo laipsnius.

Visa lietuvių kalbos progra
ma atsieis apie 520 dolerių. Ki
tų išlaidų (ne iš universiteto | Maskvoje buvo išdalinti vaka- 
pusės) nebus. Kaip minėjom, 
svarbu, kad nors vienas kitas 
studentas šia programa pasinau
dotų jau pačioj pradžioj. Vėliau 
jau galės ja naudotis bet kuris 
studentas bet kuriuo metu, net 
jei kurį laiką ir nebūtų pasinau- 
dojančių šiuo numatomu kursu.

Studentai, kurie jau gerai 
moka lietuvių kalbą, galės (iš
laikę tinkamus egzaminus) gau-

Šio skundo-peticijos nuorašai

rų spaudos atstovam. Tai jau 
antras, 1971 gruodžio mėn. pa- 
teiktas sovietų kalinių skundas.

• Pirmasis buvo nukreiptas į so
vietų Aukščiausiąją Tarybą ir 
į J. Tautų Žmogaus teisių komi
siją. Gruodžio 30 vakarus pasie
kus i oj peticijoj pažymėta, kad 
30 kalinių Potmoje 1971 gruo
džio mėn. pradžioje vykdę tri
jų dienų bado streiką ir jų tar-

Domas Velička

Kalėdų eglute ir 
Vliko pirmininkas 
Detroito spaudoje
Detroito dienraštis “Detroit 

News” gruodžio 22 įdėjo Donald 
P. O’Connor platų straipsnį, pa
vadintą “Lietuviška kalėdinė 
eglaitė skelbia laisvės viltį”. 
Straipsniui mintį — medžiagą 
pateikė Southfield, Detroite, 
viešojoj bibliotekoj buvusi pa
statyta Kalėdų eglaitė su lietu
viškais papuošimais — šiaudi
nukais ir kt. Nurodyta, kad eg
laitę papuošė Uršulė Astrienė, 
iš Grand Rapids. Ta proga dien
raštis antroj straipsnio daly pa
teikė pasikalbėjimo su Vliko pir
mininku dr. J. K. Valiūnu min
tis. Jis Detroite lankėsi Vliko 
seimo metu.

Dienraštis papasakojo apie 
Vliką, jo veiklą, apie pirminin
ką dr. Valiūną, kuris korespon
dentui nurodęs į dviejų kunigų, 

• Zdebskio ir Bubnio, nuteisimą. 
Valiūnas kalbėjo: “Mes kovo
jame su rusais nenaudodami 
smurto, teise pasiremdami. Ta
čiau mūsų tauta vis dar pasru
vusi krauju”. Valiūnas dar 
pažymėjo, kad lietuviai ir to
liau kovosią, skleisią pasauly 
objektyvią informaciją, be to,

bei ūkinį pajėgumą.
Dr. Valiūnas nurodė į jo vyk

dytas keliones pasauly ir pa
brėžė: “Mes norime paveikti vi
sas J. Tautose atstovaujamas vy
riausybes reikalauti iš Sovietų 
Rusijos, kad ji Baltijos valsty
bes išlaisvintų iš kolonializmo 
varžtų. Amerikiečiai turėtų su- 
s up rasti Sovietų Rusijos agre
syvumą ir jos siekimus JAV-

( nukelta į 5 psl.)

pe buvęs Simas Kudirka. Visi 
jie buvo nubausti kalinimu vie
nutėse, ir jiem atimtos kai ku
rios lengvatos, pvz. leidimas lan
kytis giminėm ir teisė per me- 

' tus gauti vieną paketą.
(Elta)
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PO CHICAGOS DANGUM
Paštininkai ir namų 

savininkai

Repšių namuose gruodžio 19 
įvyko gausus metinis paštininkų 
susirinkimas. Si organizacija, 
atrodo, atstovauja tik Lietuvoj 
buvusiem paštininkam, tele
grafo, telefono ir radijo tarnau
tojam. Kodėl ji nesujungia ir 
JAV paštuose dirbančių lietu
vių, kurių yra gana daug Chi- 
cagoj? Jei bus leidžiama antroji
dalis knygos apie paštininkus, . 
vertėtų įtraukti visus lietuvius.

Marquette Parko lietuvių na
mų savininkų draugijos metinis 
susirinkimas gruodžio 17 buvo 
tvarkingas ir be didelių ginčų. 
Pirm. Bacevičius ir kiti nariai — 
padarė pranešimus. Pasirodė, 
kad valdyba ir nariai daug dir
bo. Buvo paliesti opūs klausi
mai. Per 700 lietuvių namų sa
vininkų dabar priklauso prie 
draugijos. Reikia tikėtis, kad 
draugija didės. Į naują valdy
bą išrinkti: Skeivys, K. Oksas, 
K. Šimkus ir kiti. Pasitraukė 
K. Brazaitis ir J. Vikšraitis. 
Spaudai rašys St. Patlaba ir A. 
Barakauskas. Daug straipsnių 
amerikiečių spaudai parašė ir 
pirm. Bacevičius. Švietimo ir 
mokyklų reikalam perrinkta Ma
ry Charaska, kuri priklausys 
prie apylinkės mokyklų orga
nizacijos. Namų savininkų dr-ja 
yra atstovaujama ir kitose vie
tos organizacijose.

Po Kalėdų triukšmo

Viskas nutilo. Nebeskamba 
giesmės nei Kalėdų senelio var
peliai. Praėjo Kalėdos ir dova
nom pasikeitimai. Prekybinin
kai skelbia, kad šį sezoną 40 
proc. daugiau padaryta biznio. 
Daug būta nelaimių. Daug 
džiaugsmo ir gėrio su iškilmin
gom Bernelių mišiom, su svei
kinimais ir banketais. Nebuvo 
sniego. Temperatūra sukosi tarp 
35-49 laipsnių.

Chicagos šauliai

Daugelis šaulių įsigiję unifor
mas. Gražiai pasirodo paraduose 
ir kitur. Vytauto Didžiojo kuo
pa čia veikia pati pirmoji. Ma
tyti, turi gerą vardą, kad pas
kutiniu metu į ją įstojo šie lie
tuviai: Stanley Balzekas, Jr., 
Zena Lux, Eleonora Sereičikie- 
nė, Ona Balnienė, Ant. Ragaus
kas, Ant. Meškinis, Morta Bu
rokas, Pranas Burokas, Myk. 
Liubertas, Valentinas Staugai
tis, A. Valys, Just. Astrauskas, 
A. Olšauskas, Jurgis Genčius 
ir kandidatas Augustas Kaupas. 
Viso 16. Kuopa leidžia savo biu
letenį, turi meno ir sporto sek
cijas.

Marijos aukštesniosios 
mokyklos tėvų klubas 

Gausus tėvų klubo susirinki
mas įvyko gruodžio 19. Padaryti 
pranešimai iš veiklos. Didžiau
sias parengimas — Las Vegas 
vakaras — davė virš 8 tūks
tančių pelno. Kasoj yra pinigų, 
tačiau tėvų klubas apmoka už 
mokslą tom mergaitėm, kurių tė
vas miršta. Tokių išlaidų susida
ro iki 4 tūkstančių.

i Seselė Salesia, mokyklos direk
torė, pasveikino tėvus Kalėdų 

| proga ir pasidžiaugė, kad mo- 
kykloj tvarka gera, mergaitės 
gerai mokosi. Alice Stephens at- 

! vyko su mergaičių oktetu ir 
sugiedojo kelias giesmes, o se
selė Klorita vadovavo chorui, ku
ris atliko- 12 kūrinių. Vėliau 
buvo dovanų laimėjimai ir vai
šės. Kun. Malin sukalbėjo mal
das.

Nauja tvarka

Marquette Parke, Gimimo pa
rapijos bažnyčioj nuo sausio 8 
įvesta nauja mišių tvarka. Šeš
tadieniais 5 vai. vak. mišios lie
tuviškai, 6 vai. vak. angliškai. 
Sekmadieniais: 7 ir 8 vai. ryto 
lietuviškai, 9:15 angliškai, 10:30 
vai. lietuviškai, 12:15 ir 5 vai. 
vak. angliškai. Panaikintos mi
šios 6 vai. rytais. Dabar sekma
dieniais turėsim trejas mišias 
lietuviškai ir trejas angliškai. 
Skaitytojai būna daugiausia lie
tuviai. Adresas: 6812 So. Wash
tenaw. Tel. 776-4600-.

Plati klubo veikla

Anglijoj gyvenusių lietuvių 
klubo valdyba savo posėdy nu
tarė įvykdyti šiuos keturis di
desnius užsimojimus: Užgavė
nių balių vasario 12, Motinos 
dienos minėjimą su meniniais 
pasirodymais, tradicinį klubo 
banketą ir Anglijos lietuvių dai
lininkų meno parodą Čiurlionio 
galerijoj gruodžio mėnesį. Iš 
šių parengimų vieno pelnas bus 
paskirtas jaunimo kongresui ar
ba paremti jaunimui, atvykstan
čiam iš Anglijos.

Du klubo nariai, Duseikienė

ir Izokaitis, kaip ilgamečiai Dai
navos ansamblio dainininkai, bu
vo pagerbti ir apdovanoti 25 
metų ansamblio sukakties pro
ga. Sidabrinėj dienoj dalyvavo 
Aukščiūnas, Bilitavičiai, Dusei
kienė ir Izokaitis.

Pirmyn choras ir poema

Atgijęs Pirmyn choras kovo 
4-5 Marijos aukštesniojoj mo
kykloj stato Leharo “Linksmąją 
našlę”. Choras labai sparčiai 
ruošiasi. Jo valdyba su sol. Al. 
Braziu priešaky turi daug dar
bo ir rūpesčio. Bet, žinant K. 
Steponavičiaus ir choristų pasi
aukojimą dainai, reikia tikėtis, 
kad Pirmyn choras atneš daug 
pasigėrėjimo, kaip atnešė Dai
nava. Sėkmės jiem!

Džiugu, kad Simą Kudirką 
stengiamasi įamžinti įvairiais 
būdais. Vai. Šimkus paskelbė 
Laisvosios Lietuvos konkursą 
parašyti apie jį poemą. Yra jau 
išleistos kelios knygos. Bet 
dar turėtų kas skirti kokią pre
miją dramaturgam, kad jie pa
rašytų teatralinį veikalą apie S. 
Kudirką. Jei Laisvoji Lietuya 
skiria 1,000 dol. poemai, tai gal 
kas galėtų skirti premiją ir dra
mos veikalui.

Jaunimas ir jo žygis

Tenka pasidžiaugti, kad Chi
cagos ir apylinkės lietuvių jau
nimas veržiasi į mokslus ir pasi
žymi talentais ir veikla. R. Čer
nius gavo 500 dol. premiją, kaip 
geriausiai baigęs lituanistinį in
stitutą. De La Salle institute 
Algimantas Ribs kis įrašy
tas į studentų garbės sąrašą. 
Vyt. Ribskis — Chicagos Circle

Jaunimo kongreso komiteto posėdžio metu. Iš k. Jonas Šoliū- 
nas, Milda Lenkauskienė, Stasys Barzdukas — Pasaulio Lie-- 
tuvių Bendruomenės pirmininkas, Stepas Lukauskas. Nuotr. 
A. Gulbinsko

Dr. .Valerija Raulinaitienė

garbės studentas.
Prieš kurį laiką Chicagoj bu

vo sudarytas Jaunimo Žygio už 
Tikėjimo Laisvę komitetas, bet 
dabar su savo veikla jis nesi
rodo. Ar to žygio iš viso jau ne
bebus? Toks svarbus žygis jau 
turėjo įvykti pernai, kai viso 
pasaulio spauda, televizija ir 
radijas daug kalbėjo apie Lietu
vą. •

Reikia darbininko

Chicagos Raudonojo Kryžiaus 
skyriui labai reikia lietuvio ver
tėjo ir savanorių talkininkų. 
Lietuviam svarbu šioj įstaigoj 
turėti savo žmogų. Kreiptis: 43 
East Ohio St., Chicago, Ill. Tel. 
467-5800.

Netekom uolių darbininkų

Prieš Kalėdas East Chicagoj 
išsiskyrė iš gyvųjų tarpo Jo
nas Steikūnas. Buvo veiklus or
ganizacijose ir lietuviškoj visuo
menėj. Būdamas Vokietijoj, 
reiškėsi Meerbecko stovykloj.

Netikėtai iškeliavo į amžiny
bę Vaclovą Vainauskienė, daug 
dirbusi su skautais, parapijoj ir 
kitur.

Per Amerikos Balsą ir vietos 
radiją sužinojom, kad mirė mū
sų žymus istorikas prof. Zeno

nas Ivinskis, kurio artimųjų ir 
mokinių daug yra Chicagoj.

Visiem, netekusiem savo arti
mųjų, mūsų giliausia užuojauta.

Įžengus į naujuosius metus

Organizacijos ir privatūs as
menys savo būreliuose gražiai 
sutiko naujuosius metus. Sunku 
gauti salių, todėl lietuviai išsi
blaško po visą miestą ir užmies
tį-

Vertėtų ryškiau paplanuoti, 
ką lietuviai išeivijoj galėtų šiais 
metais padaryti. Tai rinkiminiai 
metai. Bus progos politikus 
paspausti Lietuvos reikalu, 
priminti ir Simą Kudirką. Pra
šėm pašto ženklo — negavom. 
Nebuvo nė laivas pavadintas S. 
Kudirkos vardu. Kažin, ar tu
rėsim jo vardo gatvę Marquet
te Parke?

Bal. Brazdžionis'

— Prel. dr. Zenonas Ignatavi
čius, Rio de Janeiro arkivysku
pijos generalinis vikaras lietu
viam, gruodžio mėnesį lankė lie
tuvių šeimas tolimesnėse pietų 
Brazilijos vietovėse. Vežasi 
skaidres apie Lietuvą. Jų dalis 
buvo atsiųsta PLB švietimo ta
rybos lituanistinėm mokyklom.

jįis Visliu
— Brazilijos lietuvių jauni

mas nuomoja lėktuvą skristi į 
II PLJ kongresą. Ekskursija iš
skris birželio 28 ir JAV bus 
mėnesį laiko.

— Kazys Inčiūra laimėjo pje
sių konkursą okupuotoj Lietu
voj. Konkursui buvo atsiųsta 
19 kūrinių. Vertinimo komisija 
pirmos premijos neskyrė. Antra 
premija teko K.. Inčiūrai už pje
sę “Gulbės giesmė”, trečioji — 
Marcelijui Martinaičiui už pjesę 
lėlių teatrui “Pelenų antelė”.

— Sydnej atstovai iš Aust
ralijos į II PL jaunimo kongre
są jau išrinkti. Rinkimuose da
lyvavo 34 nominuoti kandida
tai. Išrinkti: Liuda Apynytė, 
Violeta Bitinaitė, Ugnė Kazo- 
kaitė, Elena Kiverytė, Chris Ma
tulis, Jūratė Reisgytė, Vytenis 
Vasaris. Kandidatais išrinkti: 
Birutė Aleknaitė, Laima Lau
kaitytė, Rimas Skeivys, Min
daugas Mikalauskas, Gediminas 
Sauka.

— Rio de Janeiro kolonijoj 
sausio 30 lankysis Sao Paulo 
Lietuvių Katalikų Bendruome
nės choras, kuris giedos mišių 
metu ir koncertuos Vasario 16 
ir Simo Kudirkos minėjime tą 
pačią dieną.

— Kolumbijos lietuvių jau
nimo suvažiavimas ir studijų 
dienos rengiamos vasario 11- 
13 Medellino mieste. Bus dis
kutuojama jaunimo kelionė į P 
LJ kongresą.

— Ohio lietuvių gydytojų 
draugijos naujai 1972-73 metam 
išrinkta valdyba pasiskirstė pa
reigomis: dr. J. Skrinska — pir- 
min., dr. A. Čepulis — vicepir- 
min., dr. J. Mačiulis — sekr., dr. 
J. Stankaitis — ižd., dr. VI. 
Ramanauskas —valdybos na
rys.

— Kęstutis Česonis vadovau
ja LB Baltimorės apylinkės jau
nimo metų komitetui, priklau
so vietos LB Lietuvos reikalų

Pittsburgh, Pa.

ESAME PRATURTĖJĘ

KULTŪROS ŽIDINY — aukos statybai 
Kultūros Židiniui^ Te vii pranciškonu vie* 
nuolynui, jo koplyčiai, spaustuvei (pagal
atskiry aukoto j y pageidavimus)

E. F. Jakatt, Elmont, N. Y., Kemėžis 15- 
I0Q D. Meižys 10.

K. J. Jonynas, Rego Park, N.Y., J* Shnesko 4.
10, anksč. 192, pažad. 300 J. M. Young 8.

V. C. Ka&auskis, New Hyde
Park, N. Y., 100, anksč. 200. CLIFTON, N. J.

aukojo:

Ivinskio ...
(atkelta iš 3 psl.)

kursą, kasmet naujų paskaitų 
neruošia, o tik papildo naujo
mis žiniomis. Gi prof. Z. Ivins
kis man pačiam rašė, kad jis 
“senų barščių neatšildo”. Vadi
nasi, visas paskaitas ruošdavo 
iš naujo. ;

Lietuviškos institucijos jam 
nedaug tepadėjo, šiek tiek jį 
rėmė draugai. Lietuvių Fondo 
pagalba, rašant Lietuvių tautos 
istoriją, atėjo pavėluotai, kai jo 
organizme jau buvo įsigalėjęs 
visanaikinantis vėžys.

Jo darbai liko nebaigti. Tiki
me, kad juos užbaigs jo drau
gai ir jo paruošti jaunesni isto
rikai, ypač L.K.M.A. Istorijos 
Mokslų sekcijos nariai.

Pats prof. Z. Ivinskis atliko 
didelį darbą. Jis Lietuvos istori
jos mokslą pastatė ant objekty
vios tiesos pagrindo, kuris pa
remtas šaltiniais.

Ilsėkis, Mielas Drauge, ramy
bėje ir pats nuėjęs į istoriją.

Nors Pittsburghe ir nedaug 
lietuvių, o lietuviško veikimo 
dar mažiau, bet vis tiek mes sa
vo tarpe turime nemažai gana 
žymių asmenų. Pittsburgh© vie
šų mokyklų viršininkas yra lie
tuvis dr. L. Kishkunas, yra keli 
žymūs advokatai, mokytojai, in
žinieriai, M.D. gydytojai ir dan
tistai, -taip pat nemaža įvairių 
verslininkų.

O kai mūsų koloniją praturti
no dr. Valerija Raulinaitienė, 
Lietuvos vyčių 19 kp. pirmieji 
pasiuntė “welcome to Pitts
burgh” su geriausiais linkėji
mais dr. Valerijai Raulinaitie- 
nei.

KALĖDŲ EGLUTĖ IR 
VLIKO PIRMININKAS 

DETROITO SPAUDOJE

(atkelta • iš 4 pslj

bes paversti antraeile valsty
be . . .” Pagaliau Vliko pirminin
kas teigė, kad Vlikas, atstovau
jąs 3.2 milijonam gyventojų, 
kovos tol, kol Lietuva taps su
vereni valstybė. Jo žodžiais, 
“Mes neleisime Rusijai snaus

ti .. .” (Elta)

Dr. Valerija Raulinaitienė yra1 
pirmutinė visoj Amerikoj val
džios paskirta tokiom svarbiom 
pareigom moteris, tai tikrai 
pittsburghiečiam yra labai ma
lonu turėti savo tarpe tokią pro- 

| fesionalę.
Tada “The Pittsburgh Press” 

| mokslinė korespondentė Dolo
res Frederick apie ją, - paskirtą 
direktorium Veteranų ligoninės 
Leech Farm, plačiai parašė, iš
pasakojo jos mokslą Kaune, pa
sitraukimą užsienin ir atsiradi
mą Amerikoj.

Gavusi leidimą medici
nos praktikai 1951, ji dirbo 
Woodward, Iowa, ligoninėj; 
1954 pakelta į klinikinio sky
riaus direktorius. Paskiau ji pri
ėmė siūlymą persikelti į Vete
ranų ligoninę Downey, Ill-, 
kaip psichiatrijos rezidentė. Ji 
buvo išrinkta “metų įžymiuoju 
priežiūros pareigūnu federalinė- 
je tarnyboje” ir tris kartus bu
vo siūloma į Veteranų ligoninių 
direktorius. Bet ji vis atsisaki
nėjo. Pagaliau pereitais metais 
sutiko.

Laikraštis įdėjo ir dr. V. B. 
Raulinaitienės nuotrauką.

Skaitytoja

M. Klimas, Elmont, N. Y., 100.
E. J. Liaukus, Woodhaven, N.Y., 

100, anksč. 530.
J. Lukoševičius, Woodhaven, N.’ 

Y., 150, anksč. 200.
S. A. Mickevich, Brooklyn, 50, 

anksč. 50.
A. J. Miknius, N.Y.C., 10, anksč. 

30, pažad. 100.
I. Plywko, Far Rockaway, N.Y., 

20, anksč. 50, pažad. 100.
A. J. Mrozik, Richmond Hill, 

N. Y., 100, anksč. 15.
J. V. Šileikis, Woodhaven, N.Y. 

100, anksč. 120, pažad. 600.
H. Stelmokas, Brooklyn, N. Y., 

200.
K. Skarulis, Woodhaven, N. Y., 

100, anksč. 100.
E. Treimanis, Woodhaven, N.Y., 

25.
J. C. Vilpišauskas, Brooklyn, N. 

Y., 100.
A. Rinkevičius, Brooklyn, N.Y. 

100, anksč. 600, pažad. 1000.
J. Hendricks, Ridgewood, N. J., 

5.
M. V. Stepšis, Lakewood, N. J., 

35, anksč. 1000.
J. Juodis, Brooklyn, N. Y., 20, 
anksč. 105 ir 100 albumų “Tau

tos Keliu”.

G. Alinskas 30, pažad. 100.
V. Gilius 13.
V. Gružas 15, pažad. 100.
J. Kaseley-Krakauskas 10, pa

žad. 100.
J; Kontautas 5, pažad. 100.
W. Lapinski 8.
J. B. Michal 5.

PATERSON, N.J.

R. Figliolino 4.
A. Gudonis 5.
J. Jackūnas 20.
A. Juraška 5.
M. Kulikaitis 10, anksč. 10, pa

žad. 100.
P. Malin 20.
V. Matonis 3.
A. Rugys 5, anksč. 30, pažad. 

200.
A. Slezak 5.
M. Stankus 5.
D. Stanaitis 2.
T. Verveat 2.
A. Visockis 10.

WAYNE, N.J.

E. Beal 5.
A. Bražinskas 5.
V. Frappolli 15.
R. Fieldhoose 15.

PILDO PAŽADUS

A. Znotas, Keamy, N. J., 10.
A. Zalinskas, Keamy, N. J., 10 .
J. Svirnelis, Keamy, N. J., 25.
St. O. Skurvydai, E. Newark, 

N. J., 80.
Blizinskas, Elizabeth, N. J., 10.
J. Lucas, W. Orange, N. J., 40.
J. Krukauskas, N. Arlington, 
N. J., 5.

Laukiama aukų ne tik grynais pinigais, pasižadėjimais, bet 
ir užrašais testamentuose.

Siųsti:
BUILDING FUND 
Franciscan Monastery . ’
680 Bushwick Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

Kituose laikraščio numeriuose skelbsime kitų vietovių au
kotojų pavardes.

komisijai ir yra daug pasidarba
vęs S. Kudirkos, Bražinskų ir 
Simokaičių reikalais.

— Lietuvių Fatimos para
pija Urugvajuj minėjo 17 me
tų sukaktį. Į šventę atsilankė 
Šv. Sosto nuncijus arkivysk. A. 
Sepinski, OFM, su savo sekre
torium. Nuncijus aukojo mišias. 
Pamokslą pradėjo lietuviškai 
“Garbė Jėzui Kristui”. Pietų 
metu Lietuvos atstovas A. Gri- 
šonas padėkojo nuncijui už mo
ralinę paramą ginant Lietuvos 
bylą. Meninėj daly pasirodė vai
kų ir “Aido” choras ir jaunimo 
ansambliai su tautiniais šokiais.

— Imigrantai Argentinoj ir šie
met lapkričio 28 turėjo didelę 
šventę, kurioj dalyvavo ir lie
tuviai. Per tautybių mišias lie
tuviškai maldas kalbėjo kun. 
A. Steigvila, prie vėliavos bu
dėjo P. Gudelevičius. Po pa
maldų įvykusiame šokių festi
valy ansamblis “Ateitis”, paly
dint akordeonu J. Romeikai, pa
šoko keletą tautinių šokių. 
Šventėj dalyvavo JAV amba
sados I sekretorius Vyt. Dam- 
brava su šeima, ALOS tarybos 
pirm. A. Mičiūdas ir daug lie
tuvių iš Buenos Aires ir Avel- 
lanedos.

— Britanijos Inžinierių Są- 
jungon priimtas inž. Stepas Ne
nortas, baigęs studijas Londone, 
projektuojąs maisto pramonės 
mašinas vienoj stambioj Lon
dono įmonėj. Inž. S. Nenortas 
yra D. Britanijos Lietuvių Są
jungos ilgametis valdybos na
rys, buvęs jos pirmininkas, 12 
metų vadovavęs Lietuvių namų 
bendrovės valdybai.

Joseph W. šalinis, ilgametis 
Darbininko skaitytojas iš Det
roito, su gražiais linkėjimais 
Darbininko štabui pradedant N. 
Metus, siunčia prenumeratą ir 
prideda auką spaudos reika
lam 42 dol., suprasdamas, kad 
pereinant į offsetą, daug dau
giau kaštuoja laikraščio leidi
mas. Kiti skaitytojai irgi pra
šomi atkreipti dėmesį su auka, 
kad nereikėtų kelti Darbininko 
prenumeratos. Administracija 
geradariui dėkoja ir laukia, kad 
ir kiti suprastų lietuviškos spau
dos sunkumus. Darbininko ad- 

7 ministracija.
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MENO PARODA NEW YORKE
New Yorko LB apygardos val

dyba praneša dailininkų žiniai, 
kad šiais 1972 metais Vasario 
16 šventės proga yra organizuo
jama meno paroda.

Paroda įvyks Kultūros Židi
nyje, 361 Highland Blvd., 
Brooklyn, N. Y., ir tęsis nuo va
sario 19 iki vasario 27 dienos.

Parodoje yra kviečiami daly
vauti visi lietuvių kilmės daili
ninkai be amžiaus^.ir lyties skir
tumo, gyveną Amerikoj ir Ka
nadoj.

Kūrinių formatas išorinėj iš- 
mieroj su rėmais negali būti di
desnis už 50 inčų pločio ir 84 in-

Baltimorės 
žinios

Lietuvių radijo valandėlė sau
sio 15, šeštadienį, 8 vai. vak. 
Lietuvių Svetainės didžiojoj sa
lėj rengia šokių ir juokų vaka
rą. Programą atliks Kazys Dau
baras, svečias iš Philadelphi- 
jos. Po programos šokiam gros 
Jono Lekevičiaus orkestras/ Bu
fete bus galima gauti lietuviš
ko maisto. Valandėlės vedėjai 
A. Juškus ir K. Laskauskas, 
daugelį metų suteikę Baltimo
rės ir apylinkių lietuviam ma
lonių klausymo valandų, kvie
čia atsilankyti ir paremti ‘ jų 
darbą.

Daina, Baltimorės vyrų cho
ras, uoliai ruošiasi koncertui, 
kuris įvyks sausio 29, šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Lietuvių Svetai
nės didžiojoj salėj. Po koncerto 
šokiam gros Edvardo Karčaus- 
ko orkestras. Veiks bufetas su 
valgiais ir gėrimais.

Ištikimybės ženklai buvo iš
dalinti sausio 9, sekmadienį, per 
8:30 vai. mišias Šv. Vardo 
draugijos vyram ir jaunuoliam, 
kurie kiekvieno mėnesio ant
rą sekmadienį uoliai dalyvavo 
mišiose ir kartufsu kitais pri
imdavo Švč. Sakramentą. Mi
šias aukojo kuopos dvasios va
das kun. A. Dranginis. Pasvei
kino ir ženklus išdalino klebo
nas prel. L. Mendelis. Kviečia
mi ir kiti vyrai įstoti į šią drau
gija.

Ona Butkevičienė, ankstes
nės kartos lietuvė, staigiai mi
rė North Arundel ligoninėj gruo
džio 29. Velionė buvo susipratu
si lietuvė ir ištikima Šv. Alfon
so parapijos narė. Trys kunigai 
aukojo gedulingas mišias už jos 
vėlę Šv. Alfonso bažnyčioj sau
sio 3. Palaidota Holy Redeemer 
kapinėse. Nuliūdime liko sūnus 
Kazys ir dukros Ona ir Genovai
tė bei eilė vaikaičių.

Jonas Obelinis 

Mike Douglas,pietų Seimininkas CBS-TV programos “Mike 
Douglas Show”. Pietus rengė katalikų aktorių gildą. Kairėje 
Mrs. Douglas, dešinėje — Helen Kulber, gildos narė, Lietu
vos vyčių atstovė. Nuotr. Binkins.

čus aukščio. Darbai turi būti 
švariai ir tinkamai įrėminti. 
Grafika, piešiniai ir akvarelė, 
jei siunčiama per paštą ar per 
transporto bendroves, privalo bū
ti įrėminti stora plastika.

Dailininkai kiekvieno kūri
nio antroj pusėj atžymi: savo 
vardą ir pavardę, adresą, kūri
nio pavadinimą, techniką ir kai
ną. Neparduodami kūriniai at
žymimi didele raide N.

Darbai, siunčiami paštu ar 
per transporto bendroves, turi 
būti gerai supakuoti, kad pri- 
siuntimo ir grąžinimo metu jie 
nebūtų sužalojami.

Skulptūra neturi būti sunkes
nė už 50 svarų ir erdvės tūriu 
turi sutilpti 36 inčų kvadrate.

Dailininkai, kurie savo kūri
nius tegali į parodą pristatyti 
paštu ar per transporto bendro-

New Haven, Conn.
Pas moteris klubietes

Vietos moterų klubas lapkri
čio 14 Židonių bute suruošė 
gražią kultūrinę popietę. Daly
vavo beveik visos narės su vy
rais, keletas viešnių ir svečių. 
Iš toliau atvykusių dalyvavo B. 
Bieliukas iš New Yorko.

Paskaitą, apie rusų rašytojo 
Dostojevskio lietuvišką kilmę, 
skaitė lietuviam gerai žinomas 
poetas Stasys Santvaras. Poe
to visada malonu klausytis. Vy
kusiai užmegzta paskaitos pra
džia gražiai tęsėsi ligi pabai
gos. Tema — kontroversinė. 
Jei ir nepripažintume Dosto
jevskiui lietuviškos kilmės, ta
čiau maloniai mus nuteikia jo 
dukters gražūs žodžiai ir teigia
mi atsiliepimai apie lietuvius.

Po paskaitos dail. V. Vizgir
da parodė skaidres iš Lietuvos 
dailininkų kūrybos.

Židonių šeima klubą labai pa
rėmė, leisdama pasinaudoti.gra^. 
žiu ir erdviu butu. Negana to, 
jie visus puikiai ir pavaišino!

Praeityje klubas kasmet tu
rėdavo po du kultūrinius paren
gimus, tik praėjusiais metais 
dėl įvairių nenumatytų priežas
čių reikėjo pasitenkinti vienu.

Kai kurias klubo nares pri
slėgė artimųjų mirtys. Didelio 
skausmo ištikta yra Salomėja 
Nasvytytė-Valiukienė. Birželio 
mėnesį devynių dienų laikotar
py ji neteko abiejų tėvų. A. a. 
S. Nasvytienė buvo klubo narė. 
Vytautas Valiukas, prieš metus 
atleistas iš darbo, išvyko dirbti 
Vokietijon. Salomėja pasilikus 
visiškai viena. Kitų narių vai
kai vedė, ištekėjo, o dar kitų 
išvažiavo kitur mokytis.

Albina Lipčienė 

ves, gali kreiptis į vietos LB 
valdybas, kad pastarosios pa
dengtų transporto išlaidas ir 
draudimą.

Parodai užsidarius, kūriniai 
jų- savininkam bus grąžinami 
tomis pat priemonėmis, o šias iš
laidas padengs N. Y. apygardos 
valdyba.

Kūriniai į parodą bus priima
mi tik parodos jury komisijai 
atrinkus. Kiekvienas dailinin
kas jury komisijai pristato ne 
daugiau kaip 3 darbus. Darbai 
grąžinami tik parodai užsida
rius.

Kūrinius į parodą siųsti šiuo 
adresu: V. K. Jonynas, 182-39 
Jamaica Ave., Hollis, N. Y. 
11423.

Kūrinius išsiųsti neatidėlio
jant, kad adresatą pasiektų ne 
vėliau, kaip iki š. m. vasario 6 
d.

Dailininkai, kurie savomis 
priemonėmis pristatys į parodą 
kūrinius, juos atgabena tiesiog 
į Kultūros Židinį š. m. vasario 

to iki 8 v.y.
Dedamos pastangos šios pa

rodos proga atrinkti ir skirti 
dvi M. K. Čiurlionio vardo pre
mijas.

ROCHESTER, N. Y
Visa mokykla dalyvavo 

kalėdinėj programoj
Lietuviškos mokyklos kalėdi

nis parengimas, įvykęs gruodžio 
19, buvo patrauklus ir įvairus. 
Programon buvo įtraukti visi 
šios mokyklos mokiniai. Malo
nu buvo stebėti, kai prieš 20-22 
metus buvę šios ar kurios kitos 
lietuviškos mokyklos mokiniai, 
dabar jau rūpestingi tėvai, su 

auglio atliekamą programą.
Susėdus tėvam, seneliam, vai

kam ir vaikaičiam už gausiai, 
skanumynais apkrautų stalų, tė
vų komiteto pirm. dr. Jonas Dė
dinas išryškino viešųjų, priva- 

mokyklų skirtumus ir jų užda
vinius. Esą, jei viešosios mo
kyklos stengiasi savo auklėti
nius parengti materialiniam gy
venimui, katalikiškosios pride
da ir krikščionišką auklėjimą, 
tai lituanistinės, savo esme bū
damos arčiau katalikiškų idea
lų, žadina ir plečia lietuvišką 
akiratį ir formuoja lietuvišką 
būdą.

Puošnią kalėdinę eglutę užde
gė M. Stankienė, ilgametė šios 
mokyklos tėvų komiteto narė. 
Pažymėtina, kad M. Stankienė 
yra austrų kilmės, jau seniai ge
rai kalbanti lietuviškai, veikli 

kės narė, įvairių 
stropi dalyvė. Tai 
kaus žmona, trijų 
na.

parengimų
Juozo Stan-

buvo vaidi-Uždegus eglutę, 
namas Jurgio Jankaus kalėdinis 
scenos vaizdelis “Sapnas, ne sap
nas”. Visi veikalėlio vaidintojai

kalbos vartojimą. Jų amžius su
kosi tarp 6 ir 9 metukų. Už šio 
įdomaus veikalėlio gerą parengi
mą nuoširdi padėka priklauso 
Izabelei Žmuidzinienei, nepa
gailėjusiai nei laiko, nei kantry
bės.

Mažieji vaidintojai buvo: Si
mas Žmuidzinas, Antani na Žmui- 
dzinaitė, Paulius Klimas, Rai
mundas Kiršteinąs, Artūras La
pinas, Rasutė Krokytė, Lina 
Klimaitė ir Laura Pierce.

Mokyklos vedėjas Br. Krokys, 
sveikindamas tėvus su Kalė
dų šventėmis, pasidžiaugė, kad 
lituanistinė mokykla gali di
džiuotis tikrai nuoširdžiai dir
bančiais mokytojais — Aldona 
Kiršteiniene (buv. viduriniosios 
mokyklos mokytoja) ir Vyt. 
Žmuidzinu.

AtVykus Kalėdų seneliui su di
džiuliu dovanų maišu (VI. Kei- 
ba), visi mokiniai stengėsi, kas 
kuo gali pasirodyti. Giedojo ka
lėdines giesmes ir deklamavo. 
Mokytojai pranešė, kurie mo
kiniai daugiausia yra perskaitę 
knygučių ir kiek tai sudarė pus-. į 
lapių. O tai buvo tikrai įspū-

Kultdros Židinyje įrengiama apatinė salė. Dirba A. Jankauskas ir V. Gintautas.

Viena— 1000 dol. premija bū
tų skiriama kūriniui, kurį ko
misija ras tinkamiausiu kūry-

pačiu jau būtų padovanotas M. 
K. Čiurlionio galerijai Chicagoj 
nuolatinei kolekcijai. Dalyvau-

(nukelta į 8 psl.)

dingi skaičiai. Mokinių chorui 
vadovavo Vyt. Žmuidzinas.

Šis spalvingas mažųjų paren
gimas buvo baigtas inž. Kęstu
čio Lapino vadovaujamo orkest- 
ro-kvinteto pusvalandžio kon
certu. Pasirodo, kad jauni or
kestrantai visai pagirtinai susi
groję. Jie pagrojo kalėdinių ir 
lietuvių liaudies dainų melodi- 

i jų. Orkestrą sudaro: Vyt. But
rimas — groja būgnu, Tadas 
Klimas — gitara, Arūnas Lapi
nas — pianu, Juozas Laukaitis 
— saksofonu ir klarnetu. : Visi 
lanko vidurinę mokyklą, išsky
rus A. Lapiną, kuris dar pra- 

! džios mokykloj.

Inž. Kęstutis Lapinas yra iš 
Montrealio Lapinų giminės, ku
ri yra garsėjančio jaunimo an
samblio Gintaro siela ir širdis.

. Kun. Pranui Valiukevičiui 60 m.

parapijos klebonas kun. Pranas

NAUJOS LIETUVIŠKOS 
PLOKŠTELĖS

Lietuvos kankinių koplyčios 
Romoj šventinimo iškilmės. Da
lyvauja Lietuvos vyčiai. Popie
žiaus Pauliaus VI ir vysk. P. 
Marcinkaus kalbos bei giedoji
mai šventinimo metu. Stereo, 
kaina 5 dol.

Jūreivių keliai ir kitos dai
nos, groja ir dainuoja Kauno 
Oktava, vadovauja M. Tamo
šiūnas. Įdainuota: Jūreivių ke
liai, Žalia žolė namuos, Sep
tintoji giesmė, Pirmieji žings
niai, Pienė, Ką man daryti? 
Laimės tau linkiu, Ašara, Du 
gaideliai, Kam gi tu pbeldei, 
Tau, Mama, Lollipop, Būkim 
drauge, Gotika, Pamylėjau va
kar. Stereo, kaina 5 dol.

Lauksiu tavęs. Lietuviškos 
lengvos muzikos rinkinys: Pa
saka, Nemunėli, Nemunėli, Me
džioklės daina, Ar žinai, Lauk
siu tavęs, Vėjas, Barkarolė, Su
sitikimas, Eikš drauguži, Kada 
meilė aplanko, Senoje pilyje, 
Džigūnas. Atlieka solistai E. 
Ivanauskas, S. Laurinaitytė, 
Herta Kaniauskaitė, L. Ablėnai- 
tė, E. Saulevičiūtė, Romanas Ma- 
rijošius. Palydi orkestras. Kai
na 5 dol.

Lietuva brangi. Lengvos mu
zikos rinkinys. Solistų ir chorų 
įdainuota: Lietuva brangi, Per 
šilelį jojau, Senas jūrininkas, 
Apylinėli žaliasai, Nemunas, Ži
buoklės, Tu prisimink, O tu Jo
neli, Daina apie Klaipėdą, Lie
tuviška polka ir Lietus lynojo. 
Mono 5 dol. Galima naudoti ir 
stereo.

Visos plokštelės kainuoja po 
5 dol. Persiuntimui pridedama 
50 centų. Rašykite: Darbininko 
administracija, 910 Willoughby 
Ave., Brooklyn, N. Y. 11221.

Valiukevičius (Valukas) sulau
kė 60 metų amžiaus. Gimė 1911 
gruodžio 28 Rochestery. 1938 
baigė Šv. Bernardo kunigų se
minariją ir įšventintas kunigu. 
Tuoj pat buvo paskirtas Šv. Jur
gio parapijos vikaru. 1950-53 
Mount Carmel parapijos vikaras, 
o 1956, kun. Jonui Bakšiui pasi
traukus pensijon, grįžo klebono 
pareigom.

Pradėjus atvykti tremti
niam iš V. Europos, jis buvo 
klebono kun. J. Bakšio dešinio
ji ranka, juos pasitikdamas ir 
jiem padėdamas susirasti dar
bus bei butus. 1952 organizavo 

sidėjo savo pinigine auka, dar
bu ir net skelbimų rinkimu. Kai

Fondo vajus, jis jam pirminin
kavo, parėmė jį savo žymia au
ka, ir tokiu būdu per trumpą 
laiką buvo surinkta 13,000 dol. 
Visą laiką yra nuoširdus Altos 
rėmėjas. Prieš 5 metus JAV kon
grese kalbėjo maldą Vasario 16 
proga. Perėmęs klebono parei
gas, atnaujino bažnyčią, salę 
ir vienuolyną. Plečia automo
biliam statyti aikštę. Didelis lie
tuviškos knygos rėmėjas.

šiuo metu kun. Pranas Va
liukevičius yra kiek sunegala- 

siuntę jam nuoširdų talkininką 
tėvą Eugenijų Jurgutį.

Mielas kunige Pranai, Tavo 
parapiečiai Tau linki ne tik il- 

metų!

Jonas Pupininkas

Jonas Pupininkas, sulaukęs
62 m. amžiaus, gruodžio 23 iš- 

• ėjo pensijon.
i Jonas ir Ona Pupininkai bu
vo ir tebėra veiklūs lietuviai,

‘ ilgamečiai choro nariai, Jonas 
dažnai ir pirmininkas, Tautinės 
S-gos narys, o Onutė — ateiti

Veikalas apie 
Lietuvos universitetus

Artėja 50-ties metų sukaktis nuo įsteigimo 
pirmojo, tikrai lietuviško universiteto jau laisvės 
kovomis atstatytoje Lietuvos valstybėje. Lietuvių 
Profesorių Draugijos Amerikoje sudarytoji redak
cinė komisija paruošė ir LPDA valdyba baigia 
spausdinti stambų 900 psl. veikalą apie Lietuvos 
universitetus, veikusius nuo 1579 iki 1944. Šis 
leidinys neturtingai veteranų pensininkų draugijai 
atsieisiąs apie 15,000 dol. Todėl kviečiame pa
remti šios mūsų kultūrai svarbios knygos išlei
dimą, ją iš anksto užsakant. Kol knyga dar ne
išėjo iš rišyklos, jos prenumerata yra tik 15 dol. 
Vėliau kaina turės būti pakelta. Todėl nedelskite.

Čekius ar money orderius siųskite adresu:
Lietuvių Profesorių Draugija, 

c/o prof. S. Dirmantas, 
6616 So. Wasntenaw Ave., - 
Chicago, Ill. 60629, USA

Pastaba. Suprasdami šio ilgus amžius išlik
siančio vertingo veikalo svarbą, jau daug užsaky
tojų prie 15 dol. pridėjo aukas nuo 5 iki 45 dol. 
(neminiu garbės prenumeratorių). Šias aukas 
skelbsime spaudoje.

ninkų skyriaus veikli narė. 
Prieš II-jį pasaulinį kar^ abu 
baigė Dotnuvos žemės ūkio-aka- 
demiją, abu diplomuoti agrono
mai. Dabar Onutė yra bibliote
kininkė, o Jonas dirbo Delco fab
rike. Kai ir Onutė sulauks pen
sijos, abu rengiasi išsikelti į 
Floridą.

Dėmesio vertos knygos

kioske gauta neseniai išspaus
dintų knygų.

; Prof. dr. Antanas Maceina sa
vo knygoj “Didieji dabarties 

.klausimai” svarsto pasaulio se
kuliarizaciją, evangelijų nuver- 

klausimus. Prof. dr. A. Macei
na savo svarstymuose visada 
yra šviežias, aktualus ir todėl 
mielai skaitomas.

“Priest; in StutthoF’ by Sta
sys Yla (Kunigas.. Stutthofo ką- 
cete). Tai autoriaus pergyveni
mų atsiminimai, kurie lietuviš
kai buvo pavadinti “Žmonės ir 
žvėrys dievų miške”. Knyga ir 
šiandien nėra nustojusi savo 
aktualumo. Ji liudija, kas atsitin
ka, kai įsigali nepažabota dikta
tūra.

Romanai’: Aloyzo Barono “Vė
jai lekia lyguma”, Birutės Ke- 
mėžaitės ‘‘Sudiev, aš išeinu”, A. 
Kairio “Ištikimoji žolė” ir kt. 
Taip pat gauta istorinės vertės 
knygų: dr. A. Kučo “Amerikos 
lietuviu istorija” ir L. Šimu
čio “Amerikos Lietuvių Tary
ba”.

Verta dėmesio Dariaus La
pinsko parengta plokštelė “Sek 
pasaką”. Groja Stuttgarto sim
foninis orkestras.

Visas šias ir kitas knygas lie
tuvių ir anglų kalba galima gau
ti sekmadieniais Šv. Jurgio lie
tuvių katalikų parapijos žemu- 
tinėj salėj nuo 10 iki 12:30 v.

sb.-

Lietuvių Profesorių Dr-jos valdybos 
pirmininkas ir administratorius
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ŠACHMATAI
Veda Kazys Merkia

— Stepas Garbačiauskas, Lie- ' 
tuvos sporto veteranas, atsiuntė 
glėbį iškarpų iš Šveicarijos apie 
JAV didmeistrį Bobby Fischerį 
ir jo būsimą matčą prieš Spas- į 
kį dėl pasaulio karūnos. Fische- j 
ris vadinamas keturių kontinen- į 
tų pabaisa. Žurnalų puslapiuo- . 
se yra iškelti nepaprrasti Bob
by Fischerio šachmatiniai suge
bėjimai: . talentingumas, Tčūry- 
bingumas ir kovingumas. Jis 
priešininkus gniuždyte su
gniuždo. Taip žlugo Taimano- 
vas, Larsen as, Petrosianas, pa- • 
našu, kad žlugs ir pasaulio čem
pionas Spaskis. Matčas prasidės 
gegužės mėn. Fischeris tikisi 
gauti mažiausiai 25,000 dol. '

— JAV didmeistris Robert 
Byme Aliochino atminimo tur
nyre Maskvoje surinko 9 taš
kus, ir sekė tuojau po pasaulio 
čempiono Spaskio ir Talio, ku
rie pelnė po 9 su puse tš. (Tur
nyrą laimėjo Karpov ir štein 
po 11-6).

Dera pabrėžti, kad R. Byme 
atsistojo priešaky visų užsienie
čių, įskaitant čeką Hort, rumu
ną Gheorgiu, islandą Olafsoną, 
vokietį Uhlmanną ir kt.

— Palma de Maljorka turny
rą laimėjo O. Panno (Arg.) ir Į 
L. Liubojevič (Jgsl.) po 11 tš., 
Portisch (Vng.) 10 su puse, I 
amerikietis S. Reshevsky 10, 
švedas Anderson 9 su puse, da
nas B. Larsen 9, P. Benko (JV) j 
8 su puse, olandas Donner 7, 
ispanas Pomar 6 tš. Tarp atsili
kusių atsidūrė amerikietis Bis- 
guier.

— Kaune pasibaigė Žalgirio 
draugijos pirmenybės. Kaunie
tis A. Butnorius ir vilnietis P. 
Rubinas surinko po 7 su puse 
tš. iš 10 galimų. Vilnietis V. 
Stepanovas ir klaipėdietis R. 
Barstatis po 7. Moterų grupė
je laimėjo vilnietė L. Banenso- 
naitė su 8 su puse tš., šiaulietė 
Miknevičiūtė 7 su puse ir pa
nevėžietė S. Lakiūnaitė 6 tš.

— Didmeistris Lubomir Ka
vai ek dalyvaus Northeastern u- 
niversiteto turnyre sausio 15-16. 
Prizų fonde arti 2,000 dol. Rei
kia laukti kelių didmeistrių 
dalyvavimo.

laimėjo tarpklubinėse prieš 
Hammond, Ind., 4 su puse-2 su 
puse. Taškus pelnė V. Karpuš
ka pusę, R. Fabijonas 1, J. Kau-

Maironio lituanistinėje mokykloje prieš Kalėdas buvo surengta Eglutė, kurios programą 
atliko patys mokiniai. Nuotraukoje— mokiniai laukia Kalėdų senelio, Nuotr. G. Peniko

Lito bendrovė operuoja 
su 3 milijonais dolerių

Lito bendrovės metinis akci
ninkų susirinkimas buvo gruo- 
.džio 19 Lito bendrovės patalpo
se. Susirinkimą atidarė ir pra
vedė bendrovės pirmininkas Vy
tautas Vebeliūnas.

Perkami namai ir žemė

Pagrindinę metinės veiklos 
apžvalgą padarė Algimantas Ve
deckas. Jis paminėjo, kaip buvo 

• parduota Colonial Acres — apar- 
tamentinių namų vienetas India- 
napolyje. Pardavimas buvo la
bai sėkmingas. Po to įsigyti 4 
apartamentiniai namai New Yor
ke. Taip pat užpirktas aparta- 
mentinis 86 butų namas New 
Rochelle, N. Y.

Lito kelionių biuras — Litas 
Travel Service — perkeltas į nau
jas patalpas, iš Jamaica Ave. į 
Lefferts . Blvd. Kelionių, biurąs

nas 1, A. Litvinas 1, M. Rim
kus 0, A. Makauskas 0 ir B. 
Jasinskas 1. Po ketvertų rung
tynių, iš kurių trejas laimėjo 
Chicagos lietuviai, sėkmingiau
siai taškus komandai renka R. 
Fabijonas 3-1 ir V. Karpuška 
2 su puse.

— Bostono tarpklubinėse sau
sio 7 Lietuviai rungėsi prieš 
Boylston klubą.

plečiamas. Bendrovė taip pat 
turi ir kitų pradėtų prekybinių 
užsimojimų.

Dr. Antanas Skėrys painfor
mavo apie akcijų įvedimą į ben
drąją akcijų biržą (public of
fering) ir plačiau nušvietė, kaip 
buvo nupirkta iš Putnamo se
selių žemė. Ten planuojama į- 
kurti lietuviškas kaimas — kolo- . 
nija. Šiuo metu pardavimui jau 
yra 26 sklypai po vieną akrą. Ki
ta dalis bus parduodama dides
niais sklypais — nuo 5 iki 9 
akrų.

Ten kūrimosi sąlygos gana 
geros, gamta graži. Net susirin
kime atsirado šeši, kurie nori 
ten įsigyti sklypus. Žemę dides
niais plotais jau galima dabar 
parduoti, gi sklypais bus galima 
pardavinėti tik pavasarį. Greitai 
suinteresuoti asmenys galės nu- 
vykti if 'a'pžiūrėti'. ’ ■••••••’■'

Dėl pranešimų buvo ir disku
sijos, padaryta ir įvairių suges
tijų, kuriomis bendrovės vado-

Prieš 8 metus bendrovė pra
dėjo su 8000 dol., gi dabar jau 
operuoja su 3 milijonais dol.

Dalyvavo 71 proc. akcijų

Susirinkime buvo sudaryta ko

misija, kuri suskaitė akcijas. 
Ton komisijon įėjo: G. Kurpis 
ir inž. J. Balčiūnas. Jie pranešė, 
kad susirinkime iš 305143 akci
jų atstovaujama 216336 akcijom, 
arba — 71 procentas. Tai yra re
kordinis skaičius. Asmeniškai da
lyvavo 48 akcininkai ne tik iš 
New Yorko, bet ir iš New Jer
sey, Connect!cuto ir net iš Bosto
no.

Direktoriais išrinkta

Kitiem metam direktoriais iš
rinkta: Kvirinas Aleksandravi
čius, dr. P. Kisielius, dr. A. Skė
rys, V. Vebeliūnas, inž. B. Ver
tas, Al. Vedeckas ir dr. V. Vy
gantas.

Susirinkimą baigdamas, pir
mininkas V. Vebeliūnas padėko
jo akcininkam už darbingą da
lyvavimą ir pakvietė prie stalo 
vaišėm. Ten jaukioj nuotaikoj 
buvo praleista popietė. Dau
giausia kalbėta .apie Putnamo 

' lietuvišką koloniją, nes buvo ant 
sienų pakabinti planai.

Dalyvis

Darbininko skaitytojai, at
siųsdami prenumeratos mokestį, 
spaudai sustiprinti pridėjo ir

Plymouth, Mich., 12 dol.; J. 
Puodžiūnas, Waterbury, Conn., 
J. Gerutis, Amsterdam, N. Y.,

- MALE - FEMALE TO PLACE 
YOUR AD 

hos^ŠLN i&nse^quLd1 fen ' CANCEL OR CHANGE 
Mr. Gallagher, St. Francis Hospital, Tel.: GL2-2923
160 E. Main St., Port Jervis, N.Y. 
12771 914-856-5351. All Replies con
fidential. DISPLAY

X—Ray Technician. N.Y.S. license. 
Excel, benefits and working condi
tions. Apply Personnel Office, st. 
Francis Hospital, 160 E. Main St., 
Eojt Jervis, N.Y. 12771, 914-856-5351.

MULTILITH OPERATOR TRAINEE 
$5.200 35 hr. week 

Paid holidays. 
Very good health benefits 

Apply to R<K>m 147 A
Staten Island Community College 
715 Ocean Terrace, S. I. N. Y.

rt. W. MALE

Spanish Speaking Salesman — your 
future is with highly progressive 

Co. Interviews Mon. - Fri. Dec. 6-13 
11 A. M. — 4. P.M. Mr. Chaves 

C. T. ENTERPRISES 
1697 Broadway, N. Y. Suite 304

MECHANIC WANTED 
forRepairsandCommercialKitchen Equipment 
with Experience; excellent earning potential; 
full benefits include Pension, Blue Cross, and 
Profit Sharing. Permanent Position in a grow
ing firm. Tel. 673-5830

Acme American Repairs
296 Elizabeth St.. New York. N. Y-

77-01 JAMAICA AVElklE 
(Cor. 77th Street) 

Woodhaven, N.Y. 11421 
WE D FI.TVER

Michigan 2-4130

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

600 RIDGEWOOD AVE.
Brooklyn, N.Y. 11208 

---------- Allen R. Shipley--------- -

aparatus spalvotus ir paprastus.

jas dalis. Aptamaujam Queens 
ir. apylinkės lietuvius. Naujų 
aparatų neparduodam. Kreiptis 
tel. 847-0887. Adresas: Mr. Joe 
Kazlas, 87-15 Mvrtle Avenue, 
Glendale, N. Y. '11227 (2 blo
kai nuo Woodhaven Blvd.).

Išnuomojamas kambarys su 
baldais ir virtuve Richmond 
Hill sekcijoj, 91 Avenue, arti 
Jamaica linijos 102 stoties. 
Skambinti tel. VI 7-3681 po 6 
vai. vak., o šeštadieniais ir sek
madieniais visą dieną.

HELLO FROM GOYA .

Catholic families'* throughout Bklyn 
know their only one Brand that 
stands out from all the rest. The one 
they hear about, the one thats best 
Goya and remember! If it’s Goya, 
it’s got to be good! Ask for Goya at 
your Grocer. 25-12 St. Bklyn 15.

N.Y. TELEF. HY 9-4000

KAROL KAILIAI
Jei jQs galvojat, kad jOsų brangius 
kailius geriau • pirkti pas tokį par
davėją, kurio patirtis tęsiasi per 
Šimtmetį, tai jas gudriai galvojat. 

KAROL turi visokių kailių: “Po 
penktos”, kokteilių valandai, laivų 
kelionėm, savaitgalio mados- ir pan. 
KAROL — valstybėj puikiausios spe
cialios krautuvės. Garden State 
ęhtt* — Paramus. Kasdien iki 8:30. 
Seitadieniais iki 6 vai. vak.

SERVICE

Mario’s Auto Inspection & Repair 
service headlights adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up and brake 
service. All minor adjustments and 
repairs done while you wait. Shell 
Bay Ave. Mayville, N.J. Cape May 

'Court House, opp. State Inspection 
Station. Open Mon. thru Fri. 8 AJM 

*to 5PM. Owned & operated by Mario 
DeSantis “If you really want your 
car to go see Mario”, 609—465-5607

JAMES SIMPSON and SONS

Moving and Hauling is our Business
We do “Big Jobs” and “Small Jobs” •

Attics, Basements, Yards
Call 201 824-1679 or 201 248-2553

Ask tor Jimmy or Eddie
100 Milford Ave, Newark, N. J.

VA 1-0584
ILCHRIS CONTRACTING CORP. 

Philip Christ, Prop. 
Carpentry and Mason Contractors 

Residential - Commercial

78-53 76th Street 
Glendale. N. Y. 11227

VILLA RVSSO RISTORANTE 
118-14 101 Ave.. Richmond Hill, N.Y.

Telephone VI 9-0990 After 4 P. M.
Christening Special in our Grotto $6.d0 

Champagne. Fruit Cup. Baked Ziti 
Choice of Veal Cutlet Parmigiana or 

Half Roast Chicken. Cake. Coffee 
and all Stula. Service and Tax included

H. W. FEMALE

Christnias Bills or Ju'št want to earn extra in
come? Make S20 pei Hour with

Sarah Coventry Jewelry 
No Investment, no Fee. Contact: Susan Rolfe 

Tel. W04-0400

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

GERIAUSIOS DOVANOS 
VAIKAM

DVIEJŲ SAVAIČIŲ EKSKURSIJOS 
Į LIETUVĄ

— Vyksta: birželio 8, liepos 13, rugpiūčio 17 ir gruodčio 21. 
Lietuvoje šios grupės praleis po 11 dienų.

— Norintieji pratęsti savo atostogas ilgiau, galės aplankyti 
kitus jų pasirinktus Europos miestus.

— Ekskursijos išvyksta iš Bostono, New Yorko ir Montrealio.

— Grupėse dalyvių skaičius ribotas — nesivėluokite!

— Smulkesnių žinių ir registracijos reikalu kreipkitės į

Trans-Atlantic Travel Service
393 West Broadway 

South Boston, Mass. 02127
Tel. (617) 268-8764 

Savininkė Aldona Adomonienė 
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plokštelėj L. Rastenytė dainuo
ja ir pasakoja apie “Meškiuką 
Rudnosiuką”. “Laumę Daumę”, 
“Devyniabrolę”, “Karalaitę ir 
oželį”. Kaina 6 dol. Persiunti
mas 50 centų.

Sigutė, pasakos ir dainos vai
kam. Dainuoja A. Paukštelie- 
nė: Milžinų šalis, Kartą karalai
tis, Tindy o tindy, Žiema, Mie
goki vaikeli, Striukis beuode
gis, Sigutė ir Liepsnabarzdis ru
dabarzdis. Stereo, galima naudo
ti ir mono. Kaina 5 dol.

Patrick, Cleveland, Ohio, A. Vo
kietaitis, New Haven, Conn. B. 
Radzivanas, M. D., Richmond 
Hill, N. Y., Maj. R. J. Lei- 
monas, APO New York, L. Jan
kauskienė, Mountainside, N. J., 
po 5 dol.; J. Tumas, Harrison, 
N. J., 4 dol.; A. Raguckas, Wood
haven, N. Y., M. Kasper, Hud
son, N. H., P. O. Juozaitis, Gulf
port, Fla., ir K. Jurgutis, Det
roit, Mich., po 3 dol.; K. Žeb
rauskas, Toronto, J. Steiblys, 
Hamilton, ir B. Pabedinskas, To
ronto, Ont. po 2 dol. Visiem 
spaudos rėmėjam, prisidėju- 
siem prie kalendoriaus išlaidų 
sumažinimo ir parėmusiem laik
raščio leidimą, reiškia padėką 
Darbininko administracija.

Lietuviškam rajone —
LIETUVIŠKA GĖLIŲ PARDUOTUVĖ

Alice’s 'Florist Shop
107—04 Jamaica A.ve. Richmond Hill, N. Y.

• ---------- Gėlės įvairiom progom ----------
Maloniai kviečiame kaiminystėje gyvenančius tautiečius 
atsilankyti arba paskambinti telefonu 846-5454 - 9527; va
kare: 835-4149. Čia rasite nuoširdy, lietuvišką pa^arnąvvną.

LITAS INVESTING COMPANY

86-01 114th Street 
Richmond Hill, N. Y. 11418

LITAS INVESTING COMPANY superka visokias 
nuosavybes New Yorke ir kitose vietose. Už 
nuosavybes sumokama tuoj pat. Prašom skambinti 

(212) 441-6799

la, Pasaka apie katinėlį ir gai
dį, Daržovių gegužinė, Du kačiu
kai, Skrendantis paršiukas, Eg
lė žalčių karalienė. Antra laida. 
Kaina 5 dol.

Antrieji Žirginėliai: Vasaros 
pasaka, Kalėdų dovana, Kle- 
mentina ir Valentina ir 
Rimas pas Kęstutį. Birutės Pū- 
kelevičiūtės režisūra. Dainos ir i 
muzikinė palyda Fausto Stro- ’ 
lios. Stereo, galima groti ir mo- i 
no. Kaina 5 dol.

Aukuras: Kalėdos Lietuvoje, 
Tau brangi Tėvyne, Lietuvos ‘ 
paukštelių daina, Tekėjo saule
lė, Lopšinė lėlytei, Grįšim grį
šim, Daina apie avižą, Dainuo
janti jaunystė, Pavasaris, Ru
denėlis, Žiema ir Vasarėlė. Dek
lamacijos ir dainos su solistais, 
vysk. M. Valančiaus lituanisti
nės mokyklos mokinių choro at
likta, pritariant kanklėmis. Ste
reo, galima naudoti ir mono. 
Kaina 5 dol.

Persiuntimui pridedama 50 
centų. Visos plokštelės gauna
mos Darbininko administracijo
je, 910 Willoughby Ave., Brook- ■ 
lyn, N. Y. 11221. į

Nuotraukų klišių gaminimas 
naujuoju offseto metodu atsiei
na žymiai brangiau, negu anks
čiau. Organizacijos ar pavieniai 
asmenys, suinteresuoti Darbi
ninke patalpinti savo nuotrau
ką, už klišės pagaminimą pra
šomi pridėti 5 dol.

THE FERRY OFFICE BUILDING
8 MtNkHJSFtCMėNUADtlFHlA į

609-964-1800- 215-922-4644 s
BORDERING WOODLYNNE- 

COLLINGSWOOD & CAMDEN 
AD J AC KMT TO HIGH SPMD LIMt STATION 

ALL UTILITIES INCLUDED. ALSO CARPETING 
PROFESSIONAL BUSINESS

DOCTORS
IMMEDIATE OCCUPANCY

IHUtlttttJ: Ban ftarMm Brfte SoUh a> Rt 130 to CoNiogwood Ctrde. ngrt Oftt 
block to Ferry >*e Mare btock to oftc* Wit WMnw» Brttp North 06 
Rt 130 to CothngswoodO’C* i tallow <woc»ore»t»»e <

SCHALLER & WEBER
AUGŠ0IAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

Mūsų krautuvėse geriausios dešros

9 DIDŽIULES
Užeikite — įsitikinsite!

KRAUTUVES 9
New Yorke: 1654 2nd Ava. (85-86 St.) — TR 9^3047 
Rldgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street <— AS 4-3210 
Floral Park, L.I.: 259-1? HlUalde Av^ — 343-6116 
E. Northport, L.I.: 25O-A Lark Field Rd. 616-757-0801

Flushing*: 41-06 Main Street — HI 5-2562 
Jackson Heights: 82-10 37th Avenue — DE 5-1154
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Bažnyčios rėmėjų pasitarimas 
kviečiamas sausio 14, šį penk
tadienį, 8 vai. vak. Lietuvių Ka
talikų Religinės Šalpos įstaigoj, 
64-09 56 Rd., Maspeth, N. Y. 
Bus svarstoma, kaip gelbėti per
sekiojamą Bažnyčią Lietuvoj. 
Prašoma įsijungti į šį rėmėjų 
darbą. Ateikite į pasitarimą.

Klaipėdos krašto sukilimo ir 
prisijungimo prie Lietuvos res
publikos 49 metų sukakties mi
nėjimas bus sausio 15, šeštadie
nį, 6:30 v.v. Kultūros Židinyje. 
Kalbės kun. dr. P. Dagys, bus 
parodytos skaidrės iš Klaipėdos 
krašto sukilimo, sukilimo va
dai, miesto ir uosto vaizdai. 
Bus padeklamuota ir pritaikytų

Angelų Karalienės parapijos 
choras turi naują vadovą — 

‘ muziką Albiną Prižgintą. Cho
ro repeticijos ir trumpi, užkan
džiai būna kiekvieną sekmadie
nį 12 vai., tuoj po sumos. Sau
sio 23 po repeticijos choras rinks 
naują valdybą. Visi choristai pri
valo dalyvauti. Pageidaujama 
naujų giesmininkų. Visi kviečia-

i
I (atkelta iš 6 psl.)

ją parodoj dailininkai iš anksto 
yra prašomi su šia sąlyga sutik
ti.

Tokį premijų skyrimą Vasa
rio 16 proga norima paversti 
tradicija. Šiuo būdu būtų iš
skirti ne eiliniai mūsų dailinin
kai, paremti ekonomiškai ir pra
turtinta vertingais meno kuri-

kavutė. Minėjimą rengia Lietu
vos kariuomenės kūrėjų savano
rių sąjungos New Yorko sky
rius, ramovėnų skyrius, Mažo
sios Lietuvos Bičiulių draugijos 
New Yorko skyrius ir Simo Ku
dirkos šaulių kuopa.

Smuikininko Izidoriaus Vasy- 
liūno koncertas bus kovo 25 d. 
5 v. popiet Carnegie Recital sa
lėj. Pianu palydi Vytenis Vasy- 
liūnas.

Albinas Prižgintas, Angelų Ka- 
I ralienės parapijos vargoninin- 
I kas ir choro vadovas, ruošiasi 
! vargonų koncertui Šv. Patriko 
1 katedroj, New Yorke. Koncer
tas bus vasario 13, sekmadienį, 

į 4 vai. popiet. Visi kviečiami 
koncerte dalyvauti. Už įėjimą

■ nėra jokio mokesčio.

Pulcherija Turulienė sveikina 
Eugenijų ir Viktoriją Ąžuolus, 
sukūrusius lietuvišką šeimą, ir 
šia proga jaunavedžių vardu 

1 aukoja 25 dol. Kultūros Židinio 
statybai.

Naujų metų sutikimas, reng-

Kita premija būtų M. K. 
1 Čiurlionio vardo garbės premi
ja su 200 ar 250 dol. priedu. Ši 
premija būtų skiriama asme
niui, kuris meno mokslus yra 
baigęs arba meno srityje pra
dėjo reikštis po II-jo pasauli
nio karo jau už tėvynės sienų, 
šia premija kūrinys ar asmuo 

, norimas išskirti kaip vilčių tei
kiantis
kūrinys palieka autoriaus nuo
savybėj.

New Yorko LB apygardos val-

talentas. Premijuotas -

si dail. V. K. Jonynui sudary
ti jury komisiją ir premijų sky- 

. rimo komisiją ir jom pirminin- 
į kauti. Be dailininkų premijų 
, skirstymo komisijoj dalyvaus ir 
vienas apygardos valdybos narys.

' Jury komisijos kompeticijoj

tūros Židinio statybos komitetų, 
praėjo pakilioj nuotaikoj ir sta
tybos fondą padidino 417 dol.

tvarka bei vieta.
N. Y. L.B. Apygardos Valdyba

Dr. Antanas Starkus, šią savaitę Kultūros Židiniui paau
kojęs 3000 dol. Nuotr. L. Tamošaičio

mu
ŽINIOS

Lietuviška eglutė N. Y 
miesto bibliotekoj

Prieš šių metų Kalėdų šven
čių egzotikos priklauso lietu
viška eglutė, kuri buvo pastaty
ta New Yorko miesto viešosios 
bibliotekos Donnell svetimų kal
bų skyriuj, 53 St. Manhattane. 
Eglutė buvo pastatyta gruodžio 
20 ir stovėjo iki sausio 10.

• Tos 
ruošė 
Birutė 
aplink
viškų knygų, išleistų Amerikoj, 
lietuviška lėlė, gintaro išdirbi
niai. Gi bibliotekos lange šalia 
kitų tautų knygų buvo ir lietu
viška knyga.

Eglutės pastatymu ir visu 
sutvarkymu pasirūpino tos bib
liotekos tarnautoja Galia Šilio- 
nienė.

buvo tris kartus paskelbtos lei-

eglutės šiaudinukus pa- 
Viktorija Čečetienė ir 
Kidolienė. Prie eglutės 
stalą buvo sudėta lietu-

Donnell bibliotekos vedėjas 
yra Earl M. Gladden, kuris gy
vai domisi šiais metais padidė
jusiu dėmesiu lietuviškai kny
gai.

Jis nuoširdžiai remia Galios 
Žilionienės pastangas ruošti bib
liotekoj šalia kitų tautų ir lietu
viškas parodėles. ‘

Prof. J. Ereto knygos “Ka
zys Pakštas — Tautinio šauklio 
odisėja” pristatymas įvyks sau
sio 16, sekmadienį,3 vai. popiet 
Šv. Kazimiero parapijos salėj, 
Lafayette-Montgomery Place, 
Paterson, N. J. Rengia New Jer
sey ateitininkai.

Dr. Elena Armanienė kalbės | 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime, kuris bus va
sario 20 Richmond Hill mokyk-

Andrius Ignaitis Naujų metų 
sutikimo proga Kultūros Židi
niui paaukojo 50 dol. Nuoširdus 
ačiū.

Dr. A. Starkus atskubėjo su didele 
auka Kultūros Židinio statybai

Ši savaitė Kultūros Židinio 
statytojam prasidėjo labai ge
rai. Suskambėjo telefonas. Dr. 
Antanas Starkus. Jis kalba 
trumpai ir aiškiai: Kultūros Ži
dinio statybai aukoja 3000 dol.

Katalikų labdaros centras ieš- . 
ko tėvų prižiūrėtojų (foster pa
rents), kurie galėtų priimti jau
nus vaikus if kūdikius ir juos 
užauginti. Tuo reikalu skambin
ti John Doley, Catholic Chan
table Bureau of Boston, Inc., 
tel. 523-5165.

Paskirti du vyskupai pagelbi- 
ninkai. Dabartiniam Bostono ar
kivyskupui Huberto Medeiros 
paskirta du vyskupai pagelbi- 
ninkai — augziliarai. Vienas 
yra prel. Joseph Maguire, 52 
metų amžiaus, Quincy, Mass., 
klebonas, ir prel. Lawrence J. 
Riley, 57 metų, Hyde Park, 
Mass., klebonas. Jie abu buvo 
kardinolo Cushingo sekretoriai, 
prielankūs lietuviam, dalyvavo 
kun. Jono Daunio ir prel. Pran
ciškaus Virmauskio laidotuvėse, 
prel. Maguire su arkivyskupu 
Medeiros dalyvavo Balfo .• 
seimo bankete. Jie konsekruo
jami į vyskupus vasario 2 Šv. 
Kryžiaus katedroj Bostone.

Marijonos Palilionienės lai- 
<1 otuvėse gruodžio 18 Šv. Pet
ro lietuvių bažnyčioj mišias kon- 
celebravo kun. Adomas Rupšys 
iš Middletown, Conn., kun. Va
lentinas Atkočius, MIC, iš Ma- 
rianapolio akademijos, Thomp
son, Conn., ir vietos klebonas 
kun. A. Baltrušūnas.

Vasario 16 gimnazijai vietoje 
kalėdinių sveikinimų paaukojo:

Ar nelinksma žinia, ar nege-

Dr. A. Starkus visada lietu
viškus reikalus dosniai remia. 
Jis duoda greitai ir staigiai, kar-

tais net pasibardamas, bet — 
duoda. Duodamas kartu neno
ri, kad iš to būtų didelio triukš
mo, kad trimituotų į visas ke
turias puses.

Taip ir dabar — tie 3000 dol. 
tėra tik dalis jo įnašo į Kultū
ros Židinio statybą. Statybos 
knygose iki šiol buvo atžymėta, 
kad dr. A. Starkus jau davė 
3540 dol. (jų tarpe ir iš praei-

dol., Stą^ys Griežė-Jurgelevi- 
čius — 10 dol. Jau 1952 rugsė
jo Bostone buvo sudarytas Va
sario 16-tos gimnazijos rėmėjų 
būrelis Nr. 120. Jam vadovauja 
Juozas Vembrė. Iki šiol iš bū
relio narių ir gimnazijos gera
darių surinkta ir gimnazijai pa
siųsta 6463.45 dol. Bendrabučio 
statybai, kuri pradėta praėjusį 
rudenį, Bostono lietuviai jau 
suaukojo 380 dol. Aukos renka
mos ir toliau. Aukas’ statybai 
siųsti adresu: Stasys Griežė-Jur-

Galia Žilionienė, New Yorko miesto bibliotekos svetimųjų kalbų skyriaus tarnautoja, ku
rios rūpesčių buvo pastatyta kalėdinė eglutė miesto bibliotekoje. Ant stalo — lietuviškos 
knygos. Nuotr. Lino Vytuvio

Galia Žilionienė, šios bibliote
kos prancūzų, vokiečių ir lietu
vių skyrių vedėja, šalia profe
sinių pareigų kas porą metų 
paruošia svarbesnių išeivijoj 
naujai pasirodžiusių lietuviškos 
grožinės literatūros ir istorinių 
veikalų bibliografiją. Tos bib
liografijos yra skelbiamos JAV 
bibliotekų sąjungos leidinyje 
“The Booklist”, kuriame yra at
skiras skyrius svetimom kal
bom išeinančiom knygom. Lei
dinį prenumeruoja apie 40,000 
JV ir kitų kraštų viešųjų bib
liotekų.

Tokios bibliografijos paruo
šiamos kas antri metai. Ir jau

Dr. Antanas Starkus yra vie
nas iš didžiųjų Kultūros Židi
nio rėmėjų ir statytojų — jo 
auka dabar siekia 6540 dol.

Tėvai pranciškonai, Židinio 
statytojai ir Židinio rėmėjai 
nuoširdžiai dėkoja už šią dosnią 
auką!

Prof. Zenono Ivinskio pager
bimas rengiamas sausio 30, sek
madienį, Kultūros Židinyje. 
Numatytos dvi paskaitos — vie
na apie jo visuomeninę veiklą, 
kita — apie jo mokslinius veika
lus. Pagerbimui rengti sudaro
mas specialus komitetas, ku
riam pirmininkauja Tėv. dr. 

. Viktoras Gidžiūnas, O.F.M., isto
rikas. Be jo dar įeina ateitinin
kų sendraugių pirmininkas K. 
Vainius, LB New Yorko apygar
dos valdybos atstovas P. Jurkus.

Tomas ir Demie Jonaičiai, 
gyv. Woodhaven, N. Y., a. a.

’ inž. Antanui Novickiui prisimin
ti, prisiuntė Kultūros Židiniui 
10 dol. Ta pačia proga mokėda-

636 E. Broadway, So. Boston, 
Mass. 02127.

Alkoholikam ligonim aptar
nauti tėvai jėzuitai atidarė Šv. 
Juozapo centrą, Sullivan Square, 
Charlestown, Mass. (Bostono 
miesto šiaurėj). Vienuoliai jė
zuitai yra tam parengti. Cent
ras atidaras kiekvieną trečia
dienį nuo 7 iki 9 v.v. Galima 
skambinti telefonu 242-2250. 
Taip pat bus teikiami patari
mai, kaip sugyventi su alkoholi
kais ligoniais.

New Yorko vyr. skaučių Židinys Vilija š. m. 
sausio 16, sekmadienį, Kultūros Židinyje, 361 High
land Blvd., Brooklyne, N. Y., ruošia

Tuo pačiu metu bus rodomos
prof. Stepono Kolupailos 

skaidrės iš jo kelionių po nepriklausomą Lietuvą.

Paroda atidaryta nuo 2 iki 8 v. v. Skaidrės 
rodomos 4 v. popiet.

Kviečiame visus atsilankyti. Svečiai bus pa
vaišinti kavute. Pelnas skiriamas skautiškų leidinių 
fondui.

MAIRONIO LITUANISTlfc MOKYKLA New Yorke 
kviečia visus vaikus, mažus ir didelius, į

KAUKIŲ 
BALIŲ,

kuris įvyks sausio 23 d. 3:30 v. popiet Apreiškimo parapijos 
salėje, 259 No. 5 St., Brooklyn, N. Y.

Popietę paįvairins kaukių paradas, premijos už gražiau
sius kostiumus, šokiai, bendri žaidimai, loterijos vaikam ir 
suaugusiem ir kitos staigmenos.

Apatinėje salėje — ‘kavinėje” — visi galės paragauti 
namuose gamintų pyragų ir užkandžių ir atsigaivinti prie • 
baro.

Prašome vaikus, tėvelius ir senelius iš New Yorko ir 
apylinkės gausiai dalyvauti ir tuo paremti mūsų mokyklą.

dėjo spaudai auką 10 dol. Jonai
čiai iš profesijos abu yra aukš
tesniosios mokyklos mokytojai. 
Apgailėtina, kad Tomas Jonai
tis jau kuris laikas sunkiai ser
ga. Draugai ir pašįstami linki 
Tomui atgauti sveikatą. Už au-. 
kas nuoširdi padėka. Darbinin
ko administracija.

Miami Beach nėra žiemos. 
Vainų resorte galima praleisti 
žiemą, vis pasimaudant jūroj. 
Išnuomojami butai ir kamba
riai su visais patogumais. 8210 
Harding Ave., Miami Beach, 
Florida, 33141. Tel. (305) 864- 
3586.

Užgavėnių kaukių balius, kurį 
rengia ateitininkai, vasario 12 
d., 8 vai. vak. žada būti ypatin
gai šaunus ir įdomus. Jau gau
tas Joe Thomas 5 žmonių or
kestras. Bus namie gaminti val
giai, veiks bufetas. Visus dar 
linksmins du akordeonistai: Ri
mas Juzaitis iš Philadelphijos ir 
Antanas Razgaitis. Gauta graži, 
didelė ir patogi Šv. Stanislovo 
Kostka salė, 61-15 Grand Ave., 
Maspethe (2 blokai nuo V. 
Atsimainymo lietuvių parapi
jos). Yra didžiulis kiemas auto
mobiliams pastatyti. Pageidau
jama vakariniai ar kaukių dra
bužiai; originaliausi bus premi
juojami. Rengėjai prašo bilietus 
įsigyti iš anksto skambinant: S. 
Bobelienei — MI 7-6637; J. Nor
vilienei
Vainienei — 296-8607. Įėjimas 
asmeniui 10 dol., moksleiviams 
5 dol.

827-2629; Loretai

— Darbininko vienas nume
ris nuo šių metų pradžios kai
nuoja 15 centų, ne 10 centų, 
kaip buvo iki šiol.

Tauriam lietuviui ir geram bičiuliui

Kaziui Mockui
mirus, jo ' žmoną Mariją, dukrą Živilę, sūnų Valentą su 
šeimomis ir Algį nuoširdžiai užjaučia ir-kartu liūdi

Margarita SAMATIENĖ su Seimą

/




