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Taktikos klausimas: kalbėti ar tylėti? 
Dėl valstybės departamento motyvų, kodėl negalima 
kelti Baltijos valstybių klausimo Jungtinėse Tautose

Prezidentas L. B. Johnsonas atsisveikino su Kongresu
Kongreso kviečiamas, prezi

dentas L. B. Johnsonas sausio 
14 atvyko Į Kapitolį, pasakė 
kalbą, kurioje nušvietė kai ku
riuos pasiektus savo valdyme 
meto rezultatus, rekomendavo 
darbus artimajai ateičiai ir at
sisveikino.

LBJ pranešė, kad bedarbiu 
skaičius sumažėjo iki 3.3 proc. 
Darbus gavusių skaičius per 5 
metus pakilo 83 mil. — dau
giau nei per ankstesnius 12 mė
ty

Biudžetiniai metai 1969 m. 
birželio 30 bus baigti be defi-

me- 
per-

Nelaimė didžiausiame pasauly laive
vo užgesinti, ir laivas savom 
jėgom nuplaukė į Pearl Harbor 
uostą, kuris buvo už 75 my
lių. Laive buvo sunaikinti 15 
lėktuvų, kiti apgadinti, o 14 
lėktuvų buvo tuo metu išskri- 
dę. Nuostolių už 150 mil. Prie
žastis tebeaiškinama. Vienas 
spėjimas — nuo grįžtančio lėk
tuvo atsipalaidavo bomba ir 
sprogo ant denio... Laivo įgu
loje buvo 5,400.

Su prezidento Johnsono at
sisveikinimo iškilmėm Kongre
se sutapo didžioji Enterprise 
lėktuvnešio, didžiausio pasau
lyje laivo, atominio, nelaimė— 
nuo sprogimų, kurių buvo apie 
10, kilo gaisras, žuvo 25, su
žeistų 85. Deny buvo pramuš
tos 20 pėdų skylės; vienas spro
gimas pramušė net trejas lubas. 
Atominiai-reaktoriai nebuvo pa
liesti.Po_4 valąndų gaisrai bu-

eito — su 2.4 bil. pertekliaus.
Perspektyvos Vietnamo tai

kai šiandien geresnės nei bet 
kada anksčiau nuo to laiko, 
kai š. Vietnamas prieš 4 me
tus pradėjo invaziją.

Biudžetas ateinantiem 
tam numatytas su 3,4 bil.
tekliaus. Priminė, kad čia įskai
tomas ir paliktas mokesčių 10 
proc. pakėlimo priedas (su tuo 
sutiko ir naujasis prezidentas 
Nixonas).

Linkėdamas taikos viduri
niuose rytuose, sutarčių su So
vietais, priminęs, kad Kapitely

Saigonas ėmėsi iniciatyvos taikai
P. Vietnamo min. pirm. Tran 

Van Huong pranešė, kad vy
riausybė pasirengusi derėtis su 
Vietkongu bet kur ir bet ka
da. Vyriausybės norės iš Viet- 
kongo pareiškimo, kad jie ne 
komunistai (komunistų partiją 
P. Vietnamo konstitucija drau
džia}; kad jie nėra kom. San-

kos kariuomenei iš Vietnamo 
trauktis,m Trauktis palaipsniui 
— po 20-60 tūkstančių per mė
nesį. Amerikos kariuomenės 
traukimasis duos pagrindą 
spausti š. Vietnamą, kad jis 
taip pat kariuomenę atitrauktų 
(lig šiol š. Vietnamas ginasi.

jais galės kalbėtis kaip su opo
zicine grupe.

Kitas pareiškimas — vyriau
sybė pasirengusi siūlyti Ameri-

name ir nesą). P. Vietname ga 
lės patikti. Amerikos kariuome
nės tam tikras kiekis — pana
šiai kaip P. Korėjoje.

Mrs. Nixon su naujo prezidento 
šūkiu (žr. 3 p.)

praleido saep gyvenimo 38 me- i 
tus, padėkojęs pozicijos ir opo j 
zicijos vadam ir bendradarbia- į 
vimą ir to pat linkėdamas nau- J 
jam prezidentui, sujaudintas J 
LBJ baigė savo paskutinę kak 1 
bą Kongresui ir tautai.

— Mokesčių pakėlimas 101 
proc. duoda valstybei 13 bil. | 
pajamų. Jeigu pakėlimas, kuris 
galioja iki š-m. birželio 30, ne-1 
būtų pratęstas, prezidento LBJ 
pasiūlytas biudžetas būtų su 10 
biL deficitu. <

— Prez. LBJ sausio 15 pa
teikė biudžeto projektą. Dy
dis 195,3 bilijonai, perteklius 
2.4 biL Apsaugos reikalam 79 
bilijonai, daugiau nei buvo, bet 
Š 'bilijonais sumažintos išlai-J 
dos Vietnamui. Numatyta pa-1 
kelti atlyginimus Kongreso na
riam iki 50,000, vyr. teismo na- I 
riam iki 60,000. Prezidentas ir Mrs. Johnson

— Kongreso nariai savu kai
liu patyrė, kad sostinėje blo
gai. Mrs. Shirley Chisolm (iš 
Brooklyno), pirmoji negrė at
stovė Atstovų Rūmuose, parė
jusi namo, rado savo butą api
plėštą. O į sostinę ji persikėlus 
tik prieš porą savaičių.

Šen. B. Goldwateris, grįžęs iš 
Kapitelio į viešbutį, nerado 
viešbučio garaže automobilio, 
kuri buvo išsinuomojęs.

.— Nixono pirmoji kelionė po 
inauguracijos numatoma į Euro
pą. Ypačiai norįs Nixonas su
sitikti su prezidentu de Gaulle.

— Egipto Nasseris atsiuntė 
prez. Nixonui privatų pra
nešimą dėl galimybių atnaujinti 
diplomatinius santykius. Juos 
Egiptas ir kiti arabų kraštai 
buvo nutraukę karo su Izrae
liu metu.

— Sovietų spauda atnaujino 
kaltinimus kom. Kinijai, kad jo
je Mao Tsetungas sugriovė 
“socializmo pagrindus” ir įve
dė “absoliutinę diktatūrą”.

— Šen. B. Goklwateris sau
sio 14 pasisakė prieš atominės 
sutarties tvirtinimą, nes ji ne 
turėsianti jokios reikšmės gink
lavimuisi kontroliuoti.

— Morton Sobell sausio 14 
paleistas iš kalėjimo, kuriame 
išsėdėjo 17 metų ir 9 mene 
sius už šnipinėjimą Sovietam. 
Buvo nuteistas 30 metų bend
roje byloje su J. ir E. Rosen- 
bergais, kurie buvo nuteisti 
mirti.
Kiek pardavė automobilių

General Motors, Ford, Chrys
ler ir American Moters 1968 
pardavė 8,624,819 automobilių 
— 125,000 mažiau negu re
kordiniais 1965 metais. Bet per 
tą laiką amerikiečiai daugiau 
palinko į užsieninius automobi
lius — pernai jų nupirko apie 
1 mil. Tad bendras parduotų 
Amerikoje automobilių skaičius 
pernai buvo 9,6 mil., o 1965 tino atlyginimą 
buvo 9,3 mil.

Lėkštelių nebuvo, nors jos atsiėjo pusę milijono
Colorado universiteto moksli

ninkų grupei buvo pavesta iš
tirti gausius pranešimus apie 
matytas, girdėtas ir net nufo
tografuotas “skraidančias lėkš
teles”, kurios patraukė dėmesį 
nuo 1947 metų. Mokslininkai 
tyrė dvejis metus, prirašė sa
vo raporto 1,500 puslapių vy
riausybė sumokėjo 500,000 dol. 
Ir kas po viso to paaiškėjo?

Paaiškėjo, kad nėra jokių į- 
įrodymų, jog tos lėkštelės būtų 
iš kitos planetos; kad daugelis

pasirodymų tebuvo oro balio
nai, meteorai, optinės iliuzijos; 
kad kai kuriem reiškiniam išaiš
kinti trūksta įrodymų. Kai ku
rie iš tų mokslininkų betgi ma
no, kad pasirodymą iš kitos 
planetos reikia laikyti 
klausimu.

atviru

— Prahoje sausio 15 jauni
mas surengė mitingą, paskel
bė “Prahos manifestą”, kuria
me sako, kad geri santykiai su 
Sovietais ir keturiais jo sateli
tais, dalyvavusiais invazijoje, 
nebus geri, kol nebus atstaty
tas Čekoslovakijos suverenu
mas. Taip pat reikalavo, kad 
Colotka pasitrauktų iš parla
mento pirmininkų ir būtų grą
žintas Smrkovsky.

— P. Vietname komunistai 
sustiprino Amerikos bazių puo
limus. Sausio 15 naktį Plei- 
ku aviacijos bazėje padegė ga
zolino tankus su 50,000 galonų. 
Pastebimi nauji jėgų telkiniai. 
Laukiama puolimo Nixono in
auguracijos dieną.

— Amerikos žydai visame 
krašte organizuoja protestus 
prieš Prancūzijos draudimą iš
vežti lėktuvus ir jų dalis į Iz
raelį.

— Prancūzija sausio 14 pa
sižadėjo ginti Libaną, jei užpul
tų Izraelis.

— Amerika pasiuntė Jorda
nijai 20 lėktuvų senesnio tipo 
— dėl jų buvo susitarta jau 
1967.

— Amerikos indėlis į Vist* 
namą — 30,644 žuvę ir 30 bili
jonų dol.

Senatas sausio 15 patvir- 
prezidentui

New Yorko kovotojas 
su skurdu
Olandijoj sausio 10 suimtas 

amerikietis—dalyvis grupės, ku
ri mėgino perkelt daugiau mili
joną dol. į Šveicarijos banką iš 
sumų, skirtų New Yorko kovai 
su skurdu.

— Saturday Evening Post, į- 
steigtas prieš 147 metus, už
sidarė. Turėjo 3.5 mil. prenu
meratorių, 1959 — per 6 mil. 
Tačiau sumažėjo skelbimai, ir 
per metus turėjo apie 15 mil. 
nuostolių.

BAŽNYČIOJE ĮTAMPA DIDĖJA
Bažnyčios viduje įtampa au- 1 

ga kaip ir atskirų valstybių vi- 1 
duje. Įtampa dėl skirtingų dog- < 
minių pažiūrų, dėl moralės dės
nių, dėl asmeninių interesų, 
dėl socialinių reikalų.

Didžiausios įtampos _ vietą 
šiuo metu — Olandija. Sausio 
5-8 buvo Olandijos pastoraci
nės tarybos^posėdaai. Tarybo
je dalyvauja atstovai iš 7 vys
kupijų, 9 vyskupai, vadovauja
mi kardinolo Bernard Alfrink. 
Taryba pasisakė dėl enciklikos 
‘Humanae Vitae’ draudimo var
toti kontraceptines priemones. 
To draudimo argumentus tary
bos rezoliucija pavadino “neį
tikinančiais”.

Atsiliepė ir dėl vadinamo 
“Olandų katekizmo”, kuriame 
liečiami jau dogminiai dalykai. 
Nors 6 kardinolų komisija 
rado katekizme dogminių ne
tikslumų, nors Olandijos vys
kupai sutiko prie to katekizmo 
pridėti komisijos paaiškinimus, 
bet taryba iš naujo pasisakė re
mianti “katekizmą”.

Pasisakė ir dėl moralės dės- ; 
nių pastovumo: tesąs vienas pa
stovus moralės dėsnis — Kris
taus paskelbta meilė. Tai au
tonomijos, nepriklausomybės 
nuo Vatikano aiškinimo ten
dencijos.

Jei Olandijoje buvo aktua- : 
lesni dogminiai, moraliniai klau
simai, tai Prancūzijos kunigų : 
grupė labiau skelbė savo pro-

tęsinius ir asmeninius reikala
vimus: turėti profesiją ir jai 
skirti visą laiką; vesti ir pasi
likti pastoracijos darbe.

Amerikoje po Washingtonc 
dėmesį patraukė Newarkas, ku
rio 20 kunigų sausio 9 per 
spaudos konferenciją apkaltino 
savo arkivyskupą Bolandą, kad 
jis esąs “rasistas”, esąs “abe
jingas” savo vyskupijos negrų 
reikalam. Tai jau socialinis mo
tyvas.

Popiežiaus Pauliaus VI kal
bose nuolat užsimenama apie 
negeroves. Tik sausio 15 kiek 
aiškiau tos negerovės apibū
dintos. Esą daugelis reformato
rių mato atsinaujinimą visai ne 
ten, kur buvo nurodęs ekume
ninis Vatikano n susirinkimas. 
Jis skelbė "moralinio gyveni
mo, vidaus" atsinaujinimo rei
kalą, o daugelis tai pavertė "iš
viršiniu neasmeniniu atsimai
nymu, prisiimant protestanti- 
nės reformacijos formas ir dva
sią".

Spėjama, kad šiai 
svarstyti popiežius ir 
šaukti šiemet sinodą.

Dvejopa taktika:
šiame laikraštyje sausio 7 

str. “Vieno žmogaus veikla lais
vės kovos metais” buvo papa
sakota, kaip N. Zelandijos lie
tuvis Česlovas Liutikas rašė laiš
kus Lietuvos reikalu pasaulio į- 
žymybėm. Buvo pakartotas vals 

■ tybės departamento^ paaiškini
mas į jo laišką, kuriame buvo 
prašoma Baltijos valstybių klau
simą kelti J. Tautose. Valstybės 
departamentas išdėstė motyvus, 
kodėl jis negali šio klausimo 
kelti:

“Svarstant klausimą dėl ini
ciatyvos iškelti Jungtinėse Tau
tose Baltijos kraštų nepriklau- 

| somybės atstatymą ir laisvų rin
kimų pravedimą, tatai reikia pa
remti realiais duomenimis, ar 
tokia iniciatyva Jungtinėse Tau
tose turės pasisekimui reikalin
gą šios organizacijos narių pa
ramą. Šiuo metu Jungtinių Tau- 

| tų narių didelė dauguma šiuo 
I klausimu JAV vyriausybės po

zicijų nepalaiko. Ogi šio
kios iniciatyvos nesėkmė Jung
tinėse Tautose suduotų kietą 
smūgį Jungtinėm Valstybėm ir 

r pasaulio akyse rimtai pažeistų 
J.V. poziciją šioje srityje”.

Valstybės departamento ar- 
' gumentai reiškia klasinės dip

lomatijos taktiką: jei matai, kad 
nelaimėsi, kovos nepradėk.

Sovietai praktikuoja priešin- 
protes- 
— jei

susijęs

gą taktiką: kalbėk, 
tuok, reikalauk; laimėsi 
ne šiandien, tai rytoj.

Su pirmąja taktika
laukimas, iki bus patogus mo
mentas, iki bus tikras laimė
jimas. Susijusi tyla ir pasitikė
jimas, kad laikas reikalus su
tvarkys Su antrąja taktika su
sijęs veržlumas, dinamizmas, ag
resyvumas. / - -

Katra teisingesnė?
Tai geriausiai gali paaiškinti 

faktai, kurie rodo, kokius re
zultatus yra pasiekę vienos ir 
antros taktikos vartotojai. So
vietai, antai, kiekvienoje sesi-

Įtampai 
numatė

vadovy-— Amerikos karinė
bė Vietname pasisakė prieš bet 
kuri amerikiečių kariuomenės 
sumažinimą anksčiau nei liepos 
mėn. Iki to laiko tikisi paruos
ti P. Vietnamo kariuomenę, ku
rios esą 800,000. Amerikiečių 
dabar yra Vietname 540,000.

Japoniški papročiai
Japonijos min. pirm. Eisaku 

Šato spaudos atstovam pasisa
kė ir tai, kad pirmaisiais savo 
vedybinio gyvenimo metais sa
vo žmoną mušęs. “O kaip da
bar?” tuojau puolėsi klausti ko
respondentai. “0 ne, nemušu” 
(dabar jai 61 metai), o kaip jūs. 
džentelmenai?” Pusė spaudos 
atstovų pasisakė: “0 taip, mes 
mušame”.

Humphrey nori būti belaisvis
H.H. Humphrey jo garbei su

rengtame priėmime j sveikini
mus atsakė: “Dabar aš esu lais
vas žmogus. Gera būti laisvam. 
Bet aš turiu jums pasakyti, 
kad aš vis dėlto norėčiau 
ti belaisvis Baltuosiuose 
muose”.

bū-
Rū-

joje kėlė ar rėmė kom. Kini
jos priėmimo į J. Tautas klau
simą. Kėlė, nors iš anksto ži
nojo, kad jie yra nežymi ma
žuma. Tačiau po eilės metų ta 
mažuma tiek padidėjo, kad jau 
surenka beveik lygiom balsų už 
ir prieš. Tai rodo, kad Sovietų 
įtaka J. Tautose sustiprėjo, 
Amerikos susilpo.

Amerika susirūpinusi, kad iš
laikytų pasaulio akyse prestižą, 
ir tyli. Sovietai prestižu nesi
rūpina ir kalba, veikia. Rezul
tatai — tylėjimas Amerikos 
prestižo nepadidino, kalbėjimas 
Sovietų prestižo nesumažino 
(prestižas, jei ne iš meilės ir 
pagarbos, tai iš baimės).

Faktai rodo, kada tylos tak
tika prestižą net sumažina. Kai 
Amerika nekėlė bylos Saugu
mo Taryboje dėl Čekoslovaki
jos invazijos, o prisidėjo prie 
Sovietų ir kitų balso prieš Iz
raelį dėl Libano lėktuvų užpuo
limo, Jewish Press plačiai skel
bė: valstybės departamentas 
vartoja dvigubus matus: vie
ną Sovietam', kitą Izraeliui; vals
tybės departamentas esą kovo
jąs ne dėl lygaus teisingumo 
visiem, bet dėl naftos, dėl in
tereso, dėl patogumo ir t.t.

Neįvykdomų pažadų taktika:
W. Lippmann (Newsweek) 

ėmėsi kaltinti vyriausybes ne 
dėl tylos, bet priešingai — dėl 
per didelių pažadų, kurių ne
galima įvykdyti. Suminėjo pre
zidento Roosevelto pažadus ap
saugoti pasaulį nuo baimių (At
lanto charta), Trumano paža
dus apsaugoti tautas nuo komu
nistinės agresijos; pakartojo 
Kennedy pažadų žodžius: “Te
gul visos tautos žino..., kad 
mes mokėsim bet kurią kainą, 
prisiimsim bet kurią naštą.... 
kad užtikrintume laisvės laimė
jimą”. Johnsonas žadėjosi iš
saugoti Vietnamo laisvę viso pa
saulio naudai. Lippmannas tei
gia, kad Amerika ne visagalė; 
kad ji turi tai pati suprasti ir 
susilaikyti nuo universalių pa
žadų. Nes pažadai esą tautų 
klaidinimas. Esą “žiauru sukel
ti viltis, kad jos būtų nutrenk
tos į tikrovės uolą”. Lippman
nas tikina, kad tarp tautos ir 
vyriausybių atsirado nepasitikė
jimas kaip tik dėl tų neįvyk
domų pažadų. Jei demokratai 
pralaimėjo, jei Wallace surin
ko arti 10 mil. balsų, tai esąs 
ženklas, kad visuomenė tai pa
dariusi iš nusivylimo jog “ne
buvo ištesėta, kas buvo paža 
dėta.”.

D. Lawrence (Daily Column) 
netesėjimą mato Vietnamo ka
ro taktikoje, kurią vyriausybė 
pasistengė pridengti “gradua- 
lizmo” teorija. Iš esmės betgi 
tas gradualizmas reiškia delsi
mą, duodant galimybes prie
šui stiprėti. Drummond (Daily 
Column) matė ne tik Vietname, 
bet ir vidaus politikoje — ra
sinių problemų, socialinio tei
singumo vykdymą vis uždel- 
siant. “Daugelis amerikiečių 
tuo buvo taip suerzinti, kad 
ėmėsi ne tik protestų, bet atvi
rai ėmė išpažinti smurtą prieš 
vyriausybę, nes neveiklumas ve
dė arba į chaosą arba į kokią 
diktatūra”.

200,000.

.•o"-

Tie pasisakymai nerodo, kad 
sveikiausia diplomatinė taktika 
nekelti Baltijos valstybių klau
simo. nekelti Čekoslovakijos ar 
kitų pavergtų klausimo, o kelti 
tai. kam pritaria Sovietai.

Pasisakymai rodytų priešin
gą išvadą: jei Amerikos vyriau
sybė stotų ginti principo, jo 
vykdymo reikalaudama tiek Af
rikoje. tiek Europoje. tiek 
namie savo viduje, jos presti
žas stiprėtų tarp draugų, tarp 
priešų, o taip pat ir viduje tarp 
savų piliečių. Tada atsirastų ir 
J. Tautose dauguma, kuri re
mia Amerikos peticija*.
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“Drauge pirmynT

DARBININKAS 3

Artėjant naujo prezidento 
inauguracijai, skaitome ir girdi
me, kad vienas ar kitas pa
kviestas tose iškilmėse dalyvau
ti. Pagal iškilmių organizatorių 
paskelbtus davinius šiemet gal 
daugiau negu bet kada anks
čiau į panašias iškilmes pa
kviesta užsienietiškos kilmės 
amerikiečių — arti 22,000. Tai 
atstovai 27 tautybių, kurios 
bendroje JAV 200 milijonų ma
sėje atstovauja 48 milijonam 
gyventojų.

Pakviečiant tokį užsienietiš
kos kilmės gyventojų skaičių, 
ypatingai pabrėžiama bendra 
šių metų iškilmių tema: “For- 
ward Together!” šie 22,000 as
menų, be abejo, pagelbėjo Ni- 
xono-Agnew rinkiminės kampa
nijos metu ir prisidėjo prie per
galės užtikrinimo.

Nixonas bus tik šeštas JAV 
prezidentas, prisiekęs sausio 20 
ir nuo tada perimąs preziden
to pareigas. Prieš jį sausio 20 
buvo prisaikdinti tik Franklin 
D. Roosevelt (antram ir kitiem 
dviem periodam), Harry S. Tru- 
man, Dwight D. Eisenhower, 
John F. Kennedy ir Lyndon B. 
Johnson.

Per daugiau negu šimtą me
tų prezidentai būdavo prisaik
dinami kovo 4. Tik 1933 JAV 
konstitucijon buvo prijungta 
dvidešimtoji pataisa, pagal ku
rią buvusių prezidentų ir vice
prezidentų laikotarpis baigiasi 
sausio 20 d. vidudienį, o buvu
sių senatorių ir kongresmanų 
— sausio 3 vidudienį.

Naujai išrinktas prezidentas 
turėdavo daug laiko naujam ka
binetui organizuoti ir kitiem 
bendradarbiam sutelkti bei pro
gramai išdirbti. Prisimenant tų 
laikų gyvenimo sąlygas bei susi
siekimo ir susižinojimo priemo
nes, tai gal ir buvo pateisina
ma. Tačiau paskutiniaisiais lai
kais vos išrinkti naujieji prezi
dentai netrukus paskelbė savo 
naujojo kabineto narius. Pana
šiai įvyko ir R. Nixono atveju.

Ko galima laukti iš naujojo 
prezidento ir jo kabineto ypač 
lietuvių reikalu? Peržiūrėjus 
Nixono sudaryto kabineto na
rius, platesnei lietuvių visuome- 
nei labiau žinomus sutinkame 
tik du asmenis — tai Massa- 
chusetts gubernatorius John 
Voipe ir Michigan gubernato
rius George Romney. Jie abu 
yra susipažinę su Lietuvos pa
dėtimi, priėmę lietuvių delega
cijas, išleidę Vasario 16 pro
gom atsišaukimus bei kalbėję 
minėjimų proga.

Pats Nixonas lietuvių reika
lais ne kartą yra pasisakęs la
bai palankiai ne tik priešrinki
minės kampanijos metu, bet 
taip pat ir tarprinkiminiam lai
kotarpy. Jis tai suglaudė ir pa
tvirtino pareiškime lietuviš
kiem laikraščiam prieš paskuti
nius rinkimus (žr. Darbininkas, 
1968 spalio 22). Ten tvirtino 
esąs susipažinęs su lietuviškom 
organizacijom kaip JAV Lietu
vių Bendruomenė, Altas, Vil
kas, Balfas ir kt

Toliau tvirtino: “Man buvo 
malonu matyti, kaip mano drau
gas Californijoje p. Leonardas 
Valiukas organizuoja Ameri- 
cans for Congressional Ac- 
tion to Free the Baltic States. 
Ir aš esu narys šios mūsų vals
tybėje išplitusios organizacijos. 
Man buvo miela matyti, kaip 
J. V. Kongresas priėmė Con. 
Res. 416, kuri reikalauja lais
vės Estijai, Latvijai ir Lietuvai 
Aš tvirtai tikiu, kad šis tikslas 
tols pagaliau sėkmingai pasiek
tas.”

“Visi mes norime, kad Jung
tinės Valstybės išliktų didžiau
sia pasaulio valstybė, ir tikime, 
kad Lietuva taip pat gali at
gauti laisvę ir nepriklausomy
bę. Su Dievo ir jūsų pagalba 
mes laimėsime savąją kovą už 
Amerikos didybę ir jūsų kovą 
už Lietuvos laisvę.”

Taip kalbėjo Richard Nix- 
on prieš rinkimus. Tikėkime, 
kad jis nepakeis nuomonės ir 
po inauguracijos.

Vokietijos Lietuvių Bendruomenės Tarybos rinkimai
Vasaros suvažiavimam pasi- Glemžos. Nuo 1962 buvo pra- skyrė labai daug vietos, konkre- K. šimanausko. šimahauskas teisinė ir socialinė pagalba tau- 

baigus, imta koncentruotis prie radę savo įtaką taip pat ir radi- tizavo savo negatyvų nusistaty- perėmė bloko programą, ją pa- riečiam. Taip pat pasisakyta, 
1968 m. svarbiausio įvykio Vo- kalieji iš dešinės, kada nebu- mą — jei Solidarumo blokas aštrindamas, ypač pasisakyda- kad šiuo metu vienas iš svar-
kietijos Lietuvių Bendruome
nėje — jos tarybos rinkimų, ku
rie įvyko lapkričio 23. Kai kas 
tam reikalui pašventė jau ir va
sarą, mėgindamas atskirose apy
linkėse užsitikrinti sau ir saviš
kiam balsus. Nors Lietuvių Iš
neš statuto nei raidė, nei 
dvasia nepramato vietos parti
niam sambūriam, tačiau yra jė
gų, kurios iš metų į metus sten
giasi bendruomeninę veiklą su- 
partinti. To nebuvo išvengta nė 
šį kartą.

Partinių sambūrių iniciatyva
Bene veikliausiai reiškėsi 

.naujai įsikūrusi Vokietijos lie
tuvių socialdemokratų draugija. 
Jau iš anksto jos veikėjai pasi
rūpino įsitvirtinti poroje apylin
kių valdybų, tuo būdu susida
rydami išeities bazę bendruome
ninei veiklai. Tačiau tikrovės 
pajautimas diktavo, kad socialis
tai Vokietijos lietuvių tarpe nė
ra populiarūs ir vien savo, jė
gomis jokių sau teigiamų pasek
mių negalės atsiekti. Imtasi dai
rytis sąjungininkų ir apsistota 
prie kadaise buvusių priešų, 
pačių dosniausiųjų, kurie maž
daug prieš 12 metų, susivieni
ję su kitomis tautininkų ir libe
ralų grupėmis po Vienybės blo
ko vardu, buvo išjungę socialis
tus rš Vokietijos lietuvių bend
ruomenės tarybos, neišrenkant 
jų iškiliausio kandidato Jono 

vo išrinktas jų vadas S. Povi
lavičius.

Tokiu, būdu prieš šių metų 
rinkimus atsirado sambūris, -pa
sivadinęs Solidarumo bloko var
du, sau priskirtas liberalumo ir 
pažangumo spalvas, susidedąs iš 
sociąlistų, nacionalistų ir libera
lų. Savo programos pozityviojo
je daly Solidarumo blokas skel
bė, kad jam esą geri visi lie
tuviai, kurie sąmoningai atlieka 
tautinę misiją išeivijoje. Kita 
pasisakymo dalis buvo negaty- v 
vi, aiškiai nukreipta prieš kon
fesijų veiklą Bendruomenėje, 
pripažįstant joms tik laisvę or
ganizuotis savo religiniam užda
viniam. Tai pereito šimtmečio 
dėsnis, nurodąs, kad ne visi 
žmonės turi lygias teises visuo
menėje ir jos veikloje.

Tiesioginiam Bendruomenės 
organizacijos darbui Solidaru
mo blokas nepasiūlė nieko kon
krečiai naujo, neskaitant savo 
laiku A. Mariūno propaguotos, 
bet aiškiau nedefinuotos min
ties, suteikti aoylinkių valdy
bom ir pirmininkam didesnes 
teises, Įsteigiant šalia tarybos 
apylinkių pirmininkų organą. 
Vienas iš pagrindinių Solidaru
mo bloko veikėjų, dešiniausios 
grupelės vadas S. Povilavičius, 
neiškentė neparodęs savo opos 
ir Europos Lietuvyje, kuris So
lidarumo bloko propagandai 

NewYorko skautu kalėdinėje eglutėje. (Plačiau žiūr. 6 psl.)

laimės, Studijų savaitės nebus 
remiamos! (žr. “Europos Lietu
vis”, Nr. 45).

Savo šūkį blokas suformula
vo taip: ne atstumti, bet pri
traukti kiekvieną lietuvį į bend
ruomenės organizaciją. Maž
daug vieną savaitę prieš rinki
mus Solidarumo blokas pristatė 
savo kandidatus, čia ir pasiro
dė jo ankštumas. Kai reikia iš
rinkti 15 narių Tarybon, tai 
blokiečiai tepajėgė surasti tik 8 
asmenis, sutinkančius eiti po 
jų spalvomis. Socialistais save 
atžymėjo keturi: V. Bylaitis, K. 
Dikšaitis, M. Kiužauskas ir P. 
Liegus. Kiti keturi nepasisakė 
kokiai partijai priklausą. Iš jų 
partinėje veikloje tėra pažįsta
mas S. Povilavičius, buvęs vol- 
demarininkas, o dabar, berods, 
priklausąs LAS’ui. Dipl. inž. R. 
Brinkis ir dr. V. Lėnertas yra 
jauni akademikai, iki šiol jo
kioje partinėje veikloje nepasi- 
reiškę. Pardavėja Zinaida Glem- 
žienė yra pažįstama per savo vy
rą, socialistų veikėją, tačiau pa
ti nebuvo atžymėta kaip" tos 
partijos narė. Solidarumo blo
kas pabrėžtinai ragino Bendruo
menės narius balsuoti tik už jų 
siūlomuosius, čia paminėtus 8 
kandidatus.

Blokui talkon prisistatė Stett- 
garto apylinkės valdybos biule
tenis, leidžiamas jos pirmininko 

mas prieš katalikų kunigų veik
lą Bendruomenėje. Prie astuo
nių bloko kandidatų jis prijun
gė dar du saviškius: krikščio
nių demokratų veikėją dr. P. 
Karvelį ir partinėje veikloje 
nepasireiškusį V. Brazaitį, ši
manausko raštuose dvelkia ne
pasitenkinimas lietuvių frontu 
ir jo bičiuliais. Lietuviškųjų stu
dijų savaitės jam akstinas aky
se, jų globa smerktina.

Socialistai išleido taip pat 
vieną atsišaukimą atskirai nuo 
bloko. Jame pareiškiama, kad 
socialdemokratinės idėjos esan
čios kilusios iš krikščioniško
sios etikos, mokslinio huma
nizmo ir klasinės filosofijos. So
cialistai į Tarybos rinkimus nei
ną kaip atskira grupė, o esą pri
sidėję prie Solidarumo bloko 
programos paruošimo, tad jai 
pritartą ir kviečią balsuoti tik 
už 8 Solidarumo bloko kandi
datus.

Katalikę komisija 
.Bendruomenės reikalam

Kitos partijos, respektuoda- 
mos Lietuvių Bendruomenės 
statuto dvasią ir raidę, į prieš
rinkiminę kovą nesijungė. 
Solidarumo blokui alternatyva 
atėjo iš Vokietijos lietuvių ka
talikų pasauliečių tarybos. Ji 
sudarė Bendruomenės reikalam 
komisiją (J. Barasas, dr. J. Gri
nius ir kun. B. Liubinas), o šio
ji kreipėsi spalio 2 aplinkraš
čiu į Lietuvių Bendruomenės 
narius Vokietijoje, aiškiai pa
brėždama, kad Tarybos nartai 
veikia savo asmenine atsako
mybe, nes statutas nepramatąs 
jokių partinių susigrupavimų, 
tačiau taip pat esą visai supran
tama, kai bendraminčių jungi
niai rinkimuose mėgina pasiū
lyti asmenis, kurie jiem atrodo 
tinkami vadovauti Bendruome
nei.

Tarp konkrečių būsimos Ta
rybos darbo laukų suminėti: 11 
Vasario 16 gimnazija, kuri, nors 
ir administruojama savarankios 
organizacijos, pasilieka toliau 
Lietuvių Bendruomenės rūpes
čių vaiku; 2. jaunimo sekcijos 
ir Lietuvių studentų sąjungos 
rėmimas; 3. vargo mokyklų ir 
vaikų vasaros stovyklų organi
zavimas; 4. Lietuviškųjų studijų 
savaičių globa; 5. didesnio mas
to lietuvių suvažiavimai ir mi
nėjimai, dalyvaujant vokiečių 
ir kitų tautybių atstovam, ir 6. 

biausių uždavinių esąs puoselė
ti gero sugyvenimo mintį ir dva
sią su broliais evangelikais ir 
su kitais lietuvių susigrupavi- 
mais, veikiančiais Vokietijoje.

Iš kitos pusės pabrėžiama, 
kad partinio politikavimo Lie
tuvių Bendruomenėje komisi
ja neremsianti.

Siūlomi kandidatai
Iš 28 kandidatuojančių buvo 

parinkta 13 ir lapkričio 10 raš
tu pasiūlyta Bendruomenės na
riam už juos atiduoti savo bal
sus. Štai pavardės: prel. dr. J. 
Aviža, J. Barasas, mok. V. Bar
tusevičius, tėv. A. Bernatonis, 
kun. A. Bunga, dr. J. Grinius, 
stud. A. Laukaitis, stud. A. Lin
gė, kun. B. Liubinas, adv. J. 
Lukošius, dir. V. Natkevičius, 
kun. V. šarka ir inž. J. Valiū
nas.

Maždaug tuo pačiu metu iš 
Kaiserslautemo išėjo atskiras 
atsišaukimas, kviečiąs nemū
ryti blokų, skiriančių savus nuo 
savų, raginąs siekti vienybės vi
sų su visais. Jame prisistatė 15 - 
neblokinių kandidatų, t.y. asme- . 
nų, nesurištų pažadais kokiai 
nors partijai ar partiniam blo
kui. Šalia 13 pasiūlytųjų VLK _ 
pasauliečių tarybos, šiame atsi
šaukime dar prijungiami kapt.
J. Venckus ir kapt. J. Kriščiū
nas.
Iš Stuttgart — Bad Canstatt 

buvo išsiuntinėti atsišaukimai, 
pasirašyti ‘Vox populi — Vox 
Dei’ vardu, tačiau tikrumoje 
tai anoniminis kreipinys. Jame 
pasisakoma tiek prieš Solidaru
mo bloką, tiek prieš katalikų 
komisiją, raginant balsuoti už 
jaunus, sąžiningus, darbščius 
ir bendruomenei atsiduodančius 
kandidatus, atrenkant juos iš 
visų blokų ir susigrupavimų. Pa
duodama 13 pavardžių: J. Avi
ža, J. Barasas, V. Bartusevičius, 
V. ^ražaitis, A. Bunga, M. Kiu- 
žauskas, A . Laukaitis, V. Lė
nertas, A. Lingė, B. Liubinas, 
V. Natkevičius, F. Skėrys ir V. 
Šarka. Be jų skatinama parinkti 
savo nuožiūra dar du vyresnio 
amžiaus kandidatus.

Prieš pat rinkimų dieną atski
rą lapelį išleido kun. B. Liubi
nas, atkreipdamas dėmesį, kad 
Solidarumo blokas klysta ar klai
dina ragindamas balsuoti už 
8 kandidatus. Jis priminė, kad 
reikia išrinkti 15 asmenų ir tai 

(nukelta į 4 psl.)

JONAS JAŠKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(16)
— Aš tik tamstai, panele, pasakiau, — atsigaųda- 

mas iš sumišimo, teisinosi belaisvis. Tas vaikinas tos 
pačios tautybės, kaip tamsta. Tai žinau, kad niekam 
neišduosite. •

— Ar aš tos pačios tautybės? — pagalvojo Stefa. 
— Tėvas sako, kad mes lenkai... Bet motina juk buvo 
tikra lietuvė... Jos gyvenimas buvo nelengvas... Tė
vas ją suviliojo... Gerai, kad nors vedė. Kitaip ir man 
visą amžių būtų tekę nešioti pavainikės vardą. Daug 
ji prisikentėjo ir ištekėjusi. Nors ūkis buvo nema
žas, bet tėvas nelabai jo žiūrėjo. Labiau mėgo su kitais 
tokiais pat nusigyvenusiais kaimynais pamedžioti, pa
girtuokliaut!. Motina mirė jauna. Ją į kapus nuvarė įvai
rūs rūpesčiai, kurių, tėvui nepaisant, vienai buvo per 
daug. Ji savo kaltę išpirko vargdama šiame pasauly. O 
aš? Kokia mano dalia?... Aš didesnė nusidėjėlė kaip 
mano motina. Ji suklydo ir, kiek buvo įmanoma, klaidą 
atitaisė. O aš? ... Aš einu klaidingu keliu, žudydama pa
ti save ir visa, kas kilnu ir šventa... Aš privalau išsi
laisvinti iš tos nelemtos būsenos, nublokšti į šalį visa, 
kas naikina manyje žmogų ir moterį. Turiu susirasti 
tikrąjį kelią.

Jei motina tebebūtų gyva... Kas tada?... Gal ir 
gerai, kad ji mirė anksčiau, negu aš tokia tapau. To 
sielvarto nepajutus, jai lengviau buvo atsiskirt su pasau
liu. Bet.. .jei motina nebūtų mirusi, gal nebūtų su ma
nimi taip atsitikę. Pati turėdama patyrimo, gal nebūtų 

leidusi savo dukros į šį klystkelį; tuo tarpu tėvas ne 
tik leido, bet, pamotės skatinamas, dar patarė. Esu 
vieniša ir, niekieno nepadedama, turiu susirasti tikrąjį 
kelią... Aš juk esu lietuvė, nors ir nešioju lenkišką tė
vo pavardę. Turėčiau dirbti Lietuvai. Turėčiau padėti 
broliams lietuviams, o ne juos skriausti. Tada gal ir 
Dievas man atleistų... Juk ir Marijos Magdalenos Kris
tus neatstūmė nusikaltosios...

Belaisvis, kuris vėl buvo išėjęs, grįžęs rado Stefą 
linksmą.

— Tai kaip, Piotr, ar labai nori grįžti į savo tėvy
nę? — Stefa jį užkalbino.

— Viešpatie, pasigailėk! Argi yra pasaulyje toks 
žmogus, kuris to nenorėtų?

Pasigirdo švilpavimas. Per kiemą ėjo Hansas. Stefa 
buvo tikra, kad jis čia užeis.

— Nė žodžio daugiau! Ateina ūkvedys, — įspėjo be
laisvį.

{ėjo vokietis. Apsivilkęs plačiu sportiniu švarku, 
balta kieta apikakle, plačiu žalsvu kaklaraiščiu, kurio 
galai įleisti į aukštai iškirptą liemenę. Ant gaivos ža
lia skrybėlė, už jos kaspino užkišta plunksna. Am
žiaus galėjo būti apie trisdešimt metų. Drauge su juo 
įbėgo didelis vilkinis šuo.

— Laba diena, mano gražioji lėle! — pasveikino.
Belaisvis ramiai išsitempė, o Stefa, nekreipdama dė

mesio, dirbo savo darbą.
Nesulaukęs atsakymo, ūkvedys pasveikinimą pakar

tojo.
— Laba diena! — tik dabar Stefa atsakė.
Belaisvis, paėmęs du pieno indus išėjo. Jis žinojo: 

kai ūkvedys ateina į pieninę, negalima čia pasilikti ir 
klausytis pasikalbėjimo. Apie tai ūkvedys jau seniai 
jam buvo sakęs. Bet ir pačiam daug saugiau būti ko 
toliausia.

Stefa, atsakiusi į pasveikinimą, darbavosi toliau.
— Kodėl mano lėlė nieko nešneka?
— Neturiu ko pasakyti.
Vokietis prisiartinęs norėjo paimti Stefą už smakro, 

bet ji pasitraukė ir perėjo į kitą stalo pusę.
— Taip karingai šiandien nusiteikusi!
— Jei turite kokių paliepimų, aš klausau.

— Bet aš jūsų niekada nesu tokios matęs.
— Tai dabar matote.
— Jei taip, tai klausykite! — jau tarnybiniu tonu 

pasakė. — Rytoj aš išvažiuoju vienam mėnesiui į Vo
kietiją atostogų. Seniai nebuvau... reikia aplankyti,— 
jis kalbėjo akis įbedęs į Stefą, laukdamas, kokį įspūdį ši 
žinia jai padarys. Bet taip ir nesuprato. Stefa ramiai 
klausėsi, o jis tęsė toliau: — Taigi rytoj anksti išvyks
tu.! Mano pareigas laikinai eis Francas. Tik ne visas, 
— kiek šyptelėjęs pridėjo, tačiau ir dabar Stefa stovėjo 
nekrusteldama ir kitaip neišsiduodama. Prašau užsirašy
ti, kas man reikalinga.

Stefa paėmė pieštuką, popieriaus, atsisėdo prie sta
lo ir pasirengė rašyti, o vokietis diktavo:

— 25 kilogramai sviesto, 50 kilogramų sūrio, 200 
kiaušinių.

Stefa, viską surašiusi, atsikeldama nuo stalo, ironiškai 
paklausė:

— Žmonai lauktuvių? — o pati pagalvojo: kaip 
keista, niekada nebuvo atėjusi į galvą mintis, kad Han
sas gali turėti žmoną.

Vokietis kiek sumišo, bet greit susivaldė ir paklau
sė:

— Kas tau, mano lėle, pasakė, kad aš turiu žmoną?
— Gavau laiška, — melavo Stefa.
— Iš ko?
— Iš jūsų žmonos.
— Tai prasimanymas.
— O jei garvau?
— Duok paskaityti
Stefa nusijuokė.
— Kam tas juokas?
— Kad jūs prisipažinote, jog turite žmoną.
— Aš to nepasakiau.

x — Bet man jau visai aišku.
— O jei ir turiu?
— Turite ir apgaudinėjate ją.
— Nesi geresnė ir tu! — rėžė vokietė.
— Aš vyro neturiu ir darau, ką noriu. Niekam 

dėl to nėra skriaudos, — vos valdydamas! pasakė Stefa.

Vokietis priėjo prie durų ir pašaukė belaisvį.

— Panelė Stefa paruoš, o tu sukalk tinkamas dė
žes, viską sudėk ir pristatyk į mano butą.

Kreipdamasis į Stefą, dirbtinai švelniu balsu tarė:
— Mes šiandien dar matysimės.
— Po darbo būsiu užimta savais reikalais. Jei ko 

reikia, prašau pasakyti dabar.
Vokietis, nieko nesakęs, pasišaukė šunį ir išėjo.
Belaisvis išėjo rengti dėžių, o Stefa, likusi viena ir 

ruošdama, kas įsakyta, galvojo:
—Hansas turi žmoną... Gal ir vaikų?... “Nesi ge

resnė ir to”, — prisiminė jo žodžius, — Taip, aš irgi 
tokia, nors nieko neapgaudinėju, tik save. Keista. Anks
čiau niekad negalvojau, kad jis būtų vedęs, o šian
dien tas klausimas išspruko taip netikėtai. Kai grįš, 
išaiškėjus, jog vedęs, man lengviau bus jo atsikratyti.

Baigusi darbą ir parėjusi į savo kambarį, dar ilgai 
galvojo apie šios dienos įvykius. Galvojo ir apie savo 
būklę ir negalėjo rasti sprendimo, kaip iš jos išsivaduo
ti. Pagaliau nutarė nueiti pas vietinį kleboną pasikalbė
ti, o jei galima, atlikti ir išpažintį.

Ji žinojo, kad išpažinčių klausoma tik rytate, bet 
rytais jai reikia būti darbe. Nebent Francas ją pava
duotų. Jis katalikas ir eina į bažnyčią. Bet ji turėtų jam 
aiškintis. Juk jis žino, kad Stefa į bažnyčią neina net 
sekmadieniais.

Nieko nelaukdama, ji apsirengė balta suknele, su
ieškojo seniai neskaitytą, dar iš motinos pirmosios ko
munijos proga gautą lietuvišką maldaknygę ir išskubė
jo į bažnyčią.

Eidama vis galvojo, kad tik rastų kunigą namuo
se, kad nebūtų kur išvažiavęs ir kad sutiktų išklausyti 
išpažinties. Ilgai dvejoti neteko: eidama per šventorių, 
pamatė kunigą vaikštinėjantį ir skaitantį breviorių.

Kunigas, pamatęs pro vartos įeinančią nepažįsta
mą moterį, manydamas, jog atėjo pas jį su reikalu, pasu
ko į ją ir prisiartinęs švelniai paklausė:

— Ar pas mane, dukra?
— Taip, dvasiškas tėve, — atsakė Stefa, siekdama 

bučiuoti rankos, bet kunigas neleido. — Aš noriu pasi
kalbėti vienu man labai svarbiu reikalu.

— Tai gal užeisime į zakristiją?
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KAIP PELNYTI KITATAUČIŲ DĖMĖS! IR PAGARBI
(Red. pastaba: čia spausdi

name Dalios Dzikienės praneši
mą, skaitytą Informacijos semi
nare 1968 spalio 19, Waterbu- 
ry, Conn. Artėjant Vasario 16 
minėjimam, skaitytojai gal vie
ną ar kitą minti galės pritaiky
ti ir savo vietovėse.)

★

Daugelis šio krašto gyvento
jų nedaug žino apie lietuvių tau
tą, o yra ir tokių, kurie net 
nėra girdėję Lietuvos vardo.

Laisvajame pasaulyje gyve
nančių lietuvių uždavinys turi 
būti — Lietuvos politinės padė
ties klausimo išlaikymas prieš 
pasaulio akis ir sąžinę. Reikia 
ruošti minėjimus ir Į juos kvies
ti Amerikos pareigūnus; reikia 
Tinkti parašus ant peticijų; rei
kia demonstruoti, kada Įvykiai 
reikalauja. Bet to dar neužten
ka. Reikia dar. kad lietuvio var
das stovėtų garbingoje vietoje 
pasaulio akyse.

Kaip mes galime užsipelny
ti iš išlaikyti tą kitataučių pa
garbą? Man atrodo, yra du aiš
kūs keliai: pasižymėjimas sa
vo profesijoje, neslepiant savo 
lietuviškos kilmės; stengima
sis supažindint kitataučius, ypa
tingai amerikiečius, su Lietuvos 
kultūra, menu, kalba ir papro
čiais. Parodydami pasauliui, kad 
lietuviai padare ir tebedaro di
deli Įnašą pasaulio kultūrai, at
sieksime tą geidžiamą pripažini
mą.

Aš čia paliesiu tik siaurą šio 
klausimo dali — Lietuvos liau
dies meno parodas.

Baltimores žinios
Šv. Vardo draugijos susirin

kimas buvo sausio 12 mokyklos 
klasėse. Draugijai priklauso per 
šimtą vyrų. Kasmet kovo mė
nesį draugija turi savo meti
nius pusryčius šv. Alfonso pa
rapijos salėje.

Lietuviu melodijos valandė
lės vedėjai A. Juškus ir K. 
Laskauskas kviečia visus i savo 
metinį šokių ir juokų vakarą, 
kuris bus sausio 18 d. Lietu
vių namuose. Pradžia 7:30 v. 
Šokiam gros Jono Lekevičiaus 
orkestras. Veiks bufetas. Vai
kam bus Įdomi programa. Visi 
kviečiami atsilankyti ir tuo pa
remti radijo valandėlę.

Šv. Kazimiero seserų rėmė
jų Baltimores skyrius sausio 26 
rengia makaronų pietus. Pra
džia 1 v., baigsis 5 vai. Visas 
pelnas skiriamas seselėm kazi- 
mierietėm. kurios ilgus metus 
mokytojauja mūsų parapijos 
mokykloje.

Prel. L. Mendelis sausio 12 
išdalijo ištikimybės ženklus vi
siem šv. Vardo draugijos vy
ram. kurie ištikimai kiekvieno 
mėnesio antrą sekmadieni ėjo 
bendrai prie komunijos. Mišias 
ta proga aukojo šv. Vardo drau
gijos dvasios vadas kun. J. An- 
toszevvski. Ženklus gavo 87 vy
rai ir 17 jaunuolių.

Jonas Obelinis

Philadclphtjos Vinco Krėvės vardo šeštadieninės mokyklos mokiniai savo tradicinės Kalėdų eglutės progra
moje stebi vaidinimą “Kirtimėlio mokyklą”. Nuotr. V. Balčiūno

Neseniai man teko prisidėti 
prie kelių liaudies meno paro
dų ruošimo. Trumpai papasako
siu, kur gavom vietas, kaip su
rinkom ir atrinkom eksponatus 
ir kaip juos sustatėm.

Vietų parodom ruošti ne
trūksta. Reikia ieškoti ten, kur 
atsilanko ir praeina daugiau 
publikos. Bibliotekos, kai ku
rie bankai, draudimo bendro - 
vės ar kitos įstaigos, mokyk
los, universitetai dažnai turi 
vietas parodom. Kartais gal ir 
kokia krautuvė gali sutikti už
leisti nors dalį vitrinos. Kreip
tis dėl vietos galima daug kur. 
Blogiausiu atveju tik ne visi 
sutiks ją duoti.

Hartforde pereitais metais 
turėjom dvi parodas. Pirmoji 
tęsėsi 10 dienų miesto centre, 
Constitution Plaza, lauke, di
džiulėj vitrinoj. Antroji tęsėsi 
visą mėnesi Hartfordo bibliote
koj. Bibliotekos paroda sukėlė 
susidomėjimo vienoj New Lon
dono mergaičių mokykloj, ir bu
vom paprašytos surengti parodą 
tenai.

Constitution Plazoj turėjom 
užpildyti dideli plotą. Prieš pra
dėdamos rinkt eksponatus, ne
žinojom, kaip juos išdėstysim. 
Nežinojom, kokių liaudies me
no dirbinių gausim, nežinojom, 
kiek jų reikės ar i kuriuos žmo
nes kreiptis. Iš keliasdešimt šei
mų gavom Įvairių tautodailės 
eksponatų. Savininkam jie bran
gūs ir su prisiminimais. To
dėl parodos rengėjos jautėm di
delę atsakomybę. Visus ekspo
natus reikėjo atidžiai sužymėti 
ir suregistruoti. Uždarose pa
talpose, kaip bibliotekoj ar mo
kykloj, parodų apdrausti nerei
kėjo. Plazoj parodą apdraudėm. 
— tai buvo pačios didžiausios 
išlaidos.

Surinktus eksponatus, kurių 
buvo labai įvairių ir gražių, pa- 
dalinom į tris pagrindinius sky
rius, atstovaujančius Lietuvos 
liaudies menui.

Tai buvo medžio drožiniai, 
gintaro rankdarbiai ir audiniai. 
Medžio drožinius paskirstėm į 
dvi grupes. Vieni buvo religi
niai (kryžiai, koplytėlės, statu
lėlės), kiti—namų drožiniai (dė
žutės, lėkštės, vazos, kanklės). 
Gintaro pasirinkti tai netrūko: 
buvo karolių, apirankių, bro- 
šių, gintaro gabalų ir pa
puoštų dėžučių. Iš audinių tu
rėjom kilimų, staltiesių, take
lių, rankšluosčių, juostų ir lė
lių su tautiniais drabužiais.

Kadangi Plazoj vitrina labai 
didelė, o visi eksponatai paly
ginti maži, trūko ko nors di
desnio, kas patrauktų akį iš to
liau. Atėjo mintis sustatyti var
go mokyklą, vartojant maneke
nus, aprengtus tautiniais drabu
žiais. Išnuomuoti manekenus ga
na brangu, o pasiskolinti sun
ku gauti. Pagaliau maža krautu
vė davė vieną iš savo senesnių 
manekenų. Dabar galim pasisa
kyti: manekeno buvo tik pusė, 
kitą pusę sudarėm iš kibiro, 
krepšio ir pagalvių.

Rengdamos antrą parodą, ži
nojom, į ką kreiptis, ieškant 
gintaro, drožinių ar audinių. 
Turėjom numaniusios apie še
šetą žmonių.

Neužtenka eksponatus tik 
išstatyti: reikia ir 'atitinkamų 
užrašų. Kiekvienai parodai tu
rėjom vieną pagrindinį užrašą: 
trumpai aprašantį Lietuvą, jos 
praeitį ir dabartį. Toliau buvo 
apibūdintas Lietuvos liaudies 
menas. Prie eksponatų taip pat 
buvo trumpi paaiškinimai, šalia 
pagrindinio užrašo turėjom Eu
ropos žemėlapį su aiškiai pažy
mėta Lietuva.

Plazoj neturėjom kur padėti 
informacinės literatūros. Biblio
tekoje palikom publikai knyge
lių apie Lietuvą anglų kalba 
ir atspausdintus lapus apie pa
rodos eksponatus. Parodos pro
ga per Hartfordo Lietuvių B- 
menę miesto bibliotekai buvo 
įteikta lietuvių autorių knygų 
anglų kalba. New Londone mo
kykla pasikvietė Audronę Pakš
tienę smulkiau pakalbėti apie 
Lietuvos liaudies meną. Audro
nė taip pat rūpinosi New Lon
dono parodos surengimu. Visos 
parodos buvo skelbiamos vieti
nėj spaudoj ir per radiją.

Eksponatų išstatymas vyksta 
daug greičiau ir sklandžiau, jei 
iš anksto numatyta, kur ką dė
ti. Ruošiantis Plazos parodai, 
išmatavom kambaryje tokią pat 
didumo vietą, kaip vitrina, ir 
dėliojom, kaitaliojom dalykus 
daug kartų. Nutarėm grindis iš
kloti paprasta bespalve medžia
ga, o ant viršaus patiesti porą 
tautinių kilimų; tokiu būdu 
grindys buvo pilnai išnaudotos. 
Vienoj pusėj išstatėm koplytė
les ir kryžius. Vidury iš vienos 
pusės buvo manekenas su tau
tiniais drabužiais prie ratelio, 
vidury iš kitos pusės — stak
lės su užmesta juosta, šalia vi
sa eilė juostų, rankšluosčių ir 
kitų audinių. Kitame gale buvo 
išdėstytas gintaras, medžio dro
žiniai ir lėlės su tautiniais dra
bužiais. Kad nebūtų viskas 
ant grindų, vartojom kartoni
nes dėžes, aptrauktas medžia
ga. ir uždengtas audiniais. Daug 
kas patarė saugotis perkrovi
mo. Turėjom tikrai daug pui
kių eksponatų, bet iš viso pa- 
vartojom tik trečdalį iš surink
tųjų. Nusivežėm daugiau daly
kų, negu planavom išstatyti, 
nes pačioje parodos vietoje ki; 
taip viskas atrodo.

Bibliotekoj turėjom keturias 
vitrinas. Ir čia gavom išmata
vimus ir iš anksto suplana - 
vom, kur ką dėsim. Vienur bu
vo tik medžio drožiniai, kitur 
audiniai, lėlės ir gintaras. Bu
vo ir žemėlapis, ir pagrindinis 
aprašymas su keliais ekspona
tais. Čia irgi fone vartojom au
dinius. Trečioj parodoj buvo iš
statytos tos pačios pagrindinės 
eksponatų grupės, tik mažesnis 
kietis.

Beruošiant parodas, teko iš
girsti kelių žmonių pasisaky
mus. Didžiausią įspūdį jiem pa-

DARBININKAS

Antanas Ustjanauskas, šimto Klubo, Ine., Hartforde sekretorius, palydėtas pulk. AnthonyH. Shookus, Hart
fordo Connecticut Bank and Trust Company viceprezidento VVilIiam E. Tootell, įteikia garbės ženklą ir sa
gutę FBI direktoriui J. Edgar Hoover, tuo pakeldamas jį į garbės narius. Garbės ženklas įteiktas Hooverio 
įstaigoje. Noutraukoje iš k. į d. W. E. Tootell, A. Ustjanauskas, J. E. Hoover, pulk. A. H. Shookus.

darė drožiniai, ypač kryžiai ir 
koplytėlės, taip pat ir gintaras.

Esu tikra, kad darbas, organi
zuojant šias parodėles, buvo tik
rai vertas, žmonių atsiliepimai 
tai įrodo. Jei padėjom bent ke
liem susipažinti su lietuvių kul
tūra, tai jau vertas žingsnis Į 
pagrindinį mūsų tikslą.

Dalia Dzikienė

Bridgeport, Conn.
LB rudens balius

Lapkričio 16 lietuviai rinkosi 
iš visų apylinkių į Brdgeportą. 
Svečiai perpildė jaunų vyčių 
salę. Pritrūko stalų ir kėdžių. 
Gauta 180 dol. pelno. Daugiau
sia pasidarbavo valdybos nariai 
parengimų reikalam: P. Laz- 
dauskienė ir Feliksas Mockai- 
tis. Prie jų gausiai darbu prisi
dėjo: Petroniai, Janiūnai, Ba
riai ir Markevičiai.

Bridgeporto moterys sunešė 
skanaus maisto. Prie valgių ir 
šokių maišėsi seni ir jauni. Gro
jant pačius naujausius šokius, 
vyresnieji persikeldavo prie ba
ro.

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
Po 300 dol.: E. Pavelites, Brooklyn. N.Y. (pažadėję 1000 dol.).

N. N. Mt. Vernon, N.Y (jau aukojo 600 dol).
Po 100 dol.: Sofia Aleksiejus, Valley Stream, N. Y. a.a. vyro 

Juozo prisiminimui.
P. Baltakis. Potomac. Md.
Juozas Boley, New York. N.Y.
A. Dagilis, Detroit. Mich. įrašo a.a. Kun. B. Dagilį.
Elvira Gailius ir a.a. vyras Jonas, Westbury, N.Y. 
Akvilina ir Antanas Musteikiai, Buffalo. N.Y.
J. Pažemėnas su šeima. Queens Village, N.Y. 
Domas Penikas, Woodhaven, N.Y.

50 dol.: Danutė ir Vytautas Anoniai. Rego Park, N. Y.
30 dol.: J. Matiukas, V/oodhaven, N. Y.
25 dol.: A. Putrimas. Woodhaven. N.Y.
20 dol.: John Kazas, VVoodhaven, N.Y. (pažadėjęs 200 dol.).
Po 10 dol.: G. Laučienė. Woodhaven, N.Y.

Pauline Guest. Los Angeles, Calif.
Vladas ir Bronė Chlamauskai. Kennebunkport. Maine.
Martha Klimas. \Voodhaven. N.Y.
Justinas Sirutis. Brooklyn, N.Y.
K. Graudis. Nevvark. N.J.
Mr. Mrs. R. Mahony. AVoodhaven, N. Y.

Po 5 dol. ir mažiau:
B. Michalski, Frank Adams. P . Lckutis, T. Gadeika, 
M. Bruvver. I. Starr. B. Graužinis. F. Mataski. V. Levits- 
kienė, M. Komaras. M. Rudaitis. A. Slakėnas. P. Jokub- 
ka. Mr. Mrs. J. Laucius. J. Žemaitis. J. Gražys.
E. Burdulis. Shirley. N. Y. pažadėjo 200 dol.

Visiem aukojusicm teatlygina Visagalis!
įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

Dievo garbei ir Tėvynes labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Musų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery. 680 Bushvvick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

LOS ANGELES, CALIF.
Sv. Kazimiero lietuviu para

pijos pastoracijos žinioj 1968 
m. buvo 1,100 lietuviškų 
šeimų. Pereitais metais išdalin
ta 60,000 komunijų. Gimė 27. 
vedė 14, mirė 19. Be to, i pa
rapiją atvyko pastoviam apsi
gyvenimui keliolika šeimų iš 
rytinių valstijų. Parapijos pra
džios mokyklą lanko 317 mo
kinių, jų tarpe 91 lietuvių kil
mės. Prie parapijos nuo 1949

Jaunimas ne tik šoko, bet ir 
pravedė loteriją New Haveno 
šventės išlaidom padengti. Su
rinko 175.30 dol. Kita loterija 
buvo skirta Lituanus reikalam. 
Čia surinkta mažiau, tik 35 dol. 
(gal dėl to, kad tai buvo antra 
loterija).

Loterijai suaukojo dovanas: 
P. Merkevičienė (New Haven), 
P. Tercijonienė (Monroe), Fe
liksas Mockaitis (Bridgeport) ir 
P. Baranauskienė (Fairfield). Į- 
ėjimo auką padovanojo Alf. 
Radvila, Carpet Right Co. savi
ninkas. 

veikiančio) šeštadieninėj mo
kykloj šiais inetais yra 86 mo
kiniai. Abiejose šiose mokyklo
se reguliariai dėstoma lietuvių 
kalba ir kiti lituanistiniai daly
kai. Per metus parapija turėjo 
73,238.33 dol. pajamų. Parapi
jos skola sumažėjo iki 8,0 0 0 
dol.

Klaipėdos sukilimo minėji
mas įvyksta sausio 19, sekma
dieni. 12 vai. šv. Kazimiero pa
rapijos salėje. Bus paskaita, 
meninė dalis ir Mažosios Lie
tuvos vaizdų parodėlė.

Tautinių šokiu grupė vasario 
8, šeštadienį, parapijos salėje 
rengia Užgavėnių blynų balių.

Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo minėjimas šiemet į- 
vyks vasario 16.

Los Angeles skautai kovo 9 
rengia Kaziuko mugę parapijos 
mokyklos kieme ir salėje, c 
balandžio 12 šaunų balių Pick- 
vvick Royal Crest salėje. Sten
giasi likviduoti pirktos stovyk
lavietės skolas ir baigti įrengi
mo darbus.

Kun. Benjaminas Uždavi
nys, MIC, talkinęs Šv. Kazimie
ro parapijai kol atvyko nuolati
nis kunigas, sausio 5i išvyko at
gal i Marijonų Seminariją, Cla- 
rendon. III.

Motina M. Adorata, šv. Ka
zimiero seserų vienuolijos vir
šininkė. sausio 7 atvyko į Los 
Angeles vizituoti lietuvių para
pijoje dirbančių savo 5 seselių 
mokytojų.

Brolis Bernardas Laurinaitis, 
tėvų maristų kongregacijos na
rys, vykdamas į naują pasky
rimo vietą Australijoje, buvo 
sustojęs Los Angeles pas tetą 
M. Morosky. Su stud. Jonu 
Strupiu aplankė žymesnes Los 
Angeles vietas. Bernardas Mei- 
bourne bus tėvų maristų gim
nazijos mokytojas.

Stanislovas Tiknis, šv. Kazi
miero parapijos rėmėjas ir vie
nas iš pirmųjų jos narių, pa
guldytas Veteranų ligoninėje 
LongBeach, Calif. Jam padary
ta sunki kojos operacija. L.Ž.

— Lietuvos Išlaisvinimo Tau
tos Fondo vadovybė primena, 
kad ypatingųjų fondo rėmėjų 
telkimas nesustabdytas ir ne
sustabdyti n as. Dėkodama. TF 
vadovybė praneša, kad Į ypa
tingųjų rėmėjų eiles vėl įstojo 
šie asmenys: kun. Adolfas Sta
sys iš Chicagos. III — 50 dol.. 
Ona Kovachevski iš Bronx. N. 
Y. —40 dol.. K. Brencius ir A 
Tumosa — abu iš Chicagos. III. 
ir abu po 25 dol. šios lėšos 
vartojamos Miko (Eltos) infor
macijai skleisti tarptautinėje 
plotmėje. To darbo rėmėjam 
skiriami asmeniškai adresuoti 
lietuviški Eltos Informacijų biu 
leteniai per ištisus metus — 
360psl. žinių rinkinys. (E)
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— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė
ti vieną doleri. Ta pačia proga 
reiškiame padėką skaitytojam, 
kurie laiku apsimoka metinę 
prenumerata. Atsilikusiu pra
šom irgi nedelsiant prisiųsti, 
nes laikraštis skolon daugiau 
nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytojų skaičius lieka skolin
gi. — Darbininko administra
cija.

— Emilija Vilimaitė, Juzė 
Gulbinienė ir Leonas Jaras, 
nauji Alto valdybos nariai, nuo 
pirmo posėdžio, kuriame bu
vo pasiskirstyta pareigomis, ak
tyviai įsijungė į Alto veiklą. 
Leonas Jaras anksčiau buvo ak
tyvus ateitininkų veikloje, da
bar eina Alto valdybos sekreto
riaus pareigas. E. Vilimaitė ir 
J. Gulbinienė, Alto vicepirmi
ninkės, valdyboje dirba įvai
riose komisijose.

— Inž. Eugenijus Bartkus, 
Aito valdybos pirmininkas, su 
ponia pakviesti dalyvauti JAV 
prezidento Richard M. Nixono 
inauguracijos iškilmėse.

— Inž. Bronius Nainys, JAV 
LB centro valdybos pirminin
kas, ir žmona gavo kvietimus 
dalyvauti naujai išrinkto prezi
dento Nixono inauguracijos iš
kilmėse.

— Dr. Leonas ir Irena Kriau- 
čeliūnai pakviesti dalyvauti JV 
prezidento Richard Nixon in
auguracijos iškilmėse.
— Prof. A. Ramūno, Ottavvos 

universiteto pedagogikos fa
kulteto vicedekano ir lyginamo
sios pedagogikos centro direk
toriaus, stambų veikalą anglų 
kalba “Development of the 
Whole Man Through Physical 
Education” išleido Ottavvos uni
versitetas.
— Dail. Anastazijos ir Anta

no Tamošaičių dailės paroda su
rengta Samia, Ont., viešojoje 
galerijoje gruodžio 6-30. A. Ta
mošaitienė buvo išstačius! 18 
gobelenų, o A. Tamošaitis 32 
naujausius savo tapybos dar
bus. Sarnijos galerija yra vie
na geriausių, naujausių Kana
doje — labai erdvi, su geru ap
švietimu. Tamošaičių paroda bu
vo gausiai lankoma.

— Gen. Stasys Raštikis, bu
vęs Lietuvos kariuomenes va
das, pradžioje lietuvių, o vėliau 
rusų kalbos dėstytojas JAV ka
riuomenės kalbų mokykloje 
Monterey, Calif., išėjo į pensi
ją. Generolas ir žmona tolimes
niam apsigyvenimui ruošiasi pa
sirinkti Los Angeles, Calif.

— Leonardas Valiukas, Rezo
liucijom remti komiteto pirmi
ninkas, gyv. Los Angeles, Ca
lif., pakviestas į naujai išrinkto 
JAV prezidento Nixono inaugu
racijos iškilmes.

— Mykolo Sauliaus, Denver 
simfoninio orkestro čelisto. pa
sirodymai prieškalėdinėse ir 
šventinėse programose buvo at
žymėti The Denver Post ir 
Rocky Mountain Nevvs laikraš
čiuose.

— Rezoliucijom Remti Komi
tetas, kuriam vadovauja Leo
nardas \ aliukas. šiais metais 
talkins JAV LB centro valdy
bai \ asario 16 minėjimų ru< 
Šime. Komitetas paruoš anglų 
kalba informacine medžią .i Li'> 
apygardų ir apylinkių valde • 
boru. kad įi butu pateikia v .e- 
tinei spaudai Greitesniam susi
žinojimui pr..s< m naudoti komi
teto pirmininko adresą: 1 Va 
liukas. 535 So. ( a!.i.i .i St . 
123. Los Angeles. ( alit. 9O005.

— leškcma Rita Žukaitc-Na- 
ginionienė, menininke i.-ieke 
jusi už inžinieriaus \i ’iepki 
te: J. L. Giedr.r.iis, 10 Barrv 
Drive. E. Northport. N Y. 
11731.
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A. Saulaičio žodis
Lietuvių Skautų Sąjungos 

vadovai-vadovės. skautai-skau- 
tės ir tėvai bei rėmėjai bend
romis. sutartinomis ir skautiš
ka nuotaika reikštomis pastan
gomis gražiai paminėjo:

Lietuvos Nepriklausomybės 
1918.II.16 atstatymo ir Lietu
vos skautų — 1918.XI.1— Įkū
rimo sukaktis ir turiningai 
skautiškąja veikla praleido tom 
sukaktim išgyventi paskelbtus 
Lietuvių Skautų Sąjungos Su
kaktuvinius — 1967.XI.1 — 
1968.XI.1 metus.

Užversdami pirmojo penkias
dešimtmečio gyvenimo lapus, 
turime rimto pagrindo drąsiai 
žengti i naują penkiasdešimt
meti su viltimi, kad visos ir 
visi, kuriems brangi Lietu
va ir kuriems rūpi lietuvių 
skautybė. stengsimės daryti 
visa, kad savo pareigas Tautai

TRADICINES SKAUTŲ KŪČIOS 
NEW YORKE

Kaip ir kiekvienais metais, 
taip ir šiemet darbščios Nevv 
Yorko Vyr. Skaučių Židinio 
narės jau nuo rudens pradėjo 
rūpintis skautiškų Kūčių ruoši
mu. Didžiausias rūpestis teko 
vyr. sk. Irenai Garunkštienei, 
vyriausiai Kūčių šeimininkei. 
Neatsiliko ir kitos. Kiekviena 
virė, kepė tradicinius valgius. 
Ir štai gruodžio 15. sekmadie
ni, Maspetho Viešp. Atsimainy
mo parapijos salėje, jau nuo 
pat pietų pradėjo tiestis baltai 
dengti stalai, papuošti egliaša- 
kėmis ir raudonomis žvakėmis. 
Suvažiavę skautės puošė lietu
viškais šiaudinukais eglutę, pa
gamintais ps. B. Kidolienės ir 
visos eilės sesių ir mamyčių. 
Būrys židiniečių skubėjo tarp 
virtuvės ir baltų stalų, dėlioda- 
mos tradicinius Kūčių valgius, 
kurių kaip ir kasmet, buvo daug 
ir Įvairių. — lygiai kaip Lietu
voje šventą vakarą.

New Yorko skautiškų Kūčių metu. Žvakę neSa vyr. sk. si. E. Garunkštytė, 
toliau matosi vilkiukas T. bulaitis ir S. Birutis ir skautas psl. G. Mikalaus
kas. Nueit r. A Simukonio

Per skautybę — lietuvybei!

ir skautiškiesiems idealams 
taip pat uoliai vykdytumėm ir 
toliau ir kad i ateitį eitumėm 
su Lietuvos laisvės, lietuvių 
tautos laimės, lietuviškojo jau
nimo gerovės ir mūsų skauty- 
bės pasisekimo vizija.

Kiekvienai ir kiekvienam at
skirai ir visoms bei visiems 
drauge už dideles pastangas, už 
sėkmingą darbą visur, už skau
tiškąsias nuotaikas ir už skau
tiškam pašaukimui meilės įro
dymą priklauso labai nuoširdi 
padėkai

Lietuvių Skautu Sąjungos va
dovybės vardu prašau ją priim 
ti.

Laimingų 19G9 metui
Budžiu

v.s. A. Saulaitis 
Liet. Skautų Sąjungos 
Tarybos Pirmininkas

Nors jau nuo šeštadienio 
vakaro subjuro oras, smarkia' 
snigo ir pūtė šaltas vėjas, i pa
rapijos salę tačiau plaukė bū 
riai žmonių. Prieš susėdant Kū 
čių vakarienei, skautininkų ra 
telyje viena iš New Yorko va 
dovių — būtent, vyr. sk. v.s . 
Audronė Bartienė davė skau 
tininkės įžodi.

Visiems susėdus prie baltų 
turtingų stalų prasidėjo

pritaikinta šiam vakarui pro
grama

Pritemdžius šviesas, scenoje 
pasirodė pačios mažiausios N. 
Y. sesės — paukštytės, kurios 
atliko kalėdini vaizdeli. Sceno
je straksėjo linksmi kiškiukai, 
šoko grakščios snaigės ir išdv- 
kėliai nykštukai. Visi, Kalėdų 
žvaigždės vedini, nuskubėjo pas 
Kūdikį Karalių, nepalikdami ir 
pačių mažiausių paukštyčių, gra
žiai uniformuotų.

SUKAKTUVINE SKAUTŲ 
SUEIGA BOSTONE

Gruodžio 1 Bostono lietuviai 
skautai minėjo Liet. Skautų Są
jungos 50-ties metų jubiliejų. 
Iškilminga Baltijos ir Žalgirio 
tuntų sueiga įvyko Lietuvių- 
Amerikos Piliečių Draugijos pa
talpose. Tai buvo trečioji iškil
minga mūsų skautų tuntų suei
ga šiais metais, skirta sukaktu
viniam metam paminėti.

Sueigoje dalyvavo Liet. Skau
tų Sąjungos Tarybos Pirmijos 
pirmininkas v.s. A. Saulaitis. v. 
s. O. Saulaitienė, Lietuvos gar
bės konsulas adv. A. Shallna 
su žmona, lietuvių parapijos kle
bonas kun. A. Baltrašiūnas, 
latvių skautų reprezentacinis 
vienetas, daug skautų rėmėjų, 
skautų tėvų, svečių ir šimtinė 
skautų ir skaučių, pasipuošusių 
tvarkingomis uniformomis.

Sueigą pradėjus ir sugiedo- 
jus Amerikos ir Lietuvos him
nus, išsirikiavusius skautus
sveikino Bostono LB pirminin
kas inž. J. Vasys. latvių skau
tų atstovas Oga Aivars ir LSS 
Pirmijos pirm. v.s. A. Saulaitis, 
iškeldamas skautų organizaci
jos atliekamą svarbų jaunimo 
auklėjimo darbą ir organizaci
jos reikšmę lietuvių bendruo
menei.

V.s. A. Saulaitis sega Padėkos ordiną garbės konsului Antanui
Shallnai. Nuotr. A. želvio

baiės centre prie pagrindi
nio stalo susėdo visa eilė skau
tininkų, kurių tarpe matėsi v. 
s. V. čečetienė, New Yorko 
skaučių globėja, s. Masiokie- 
nė, s. Gudaitis, ir kt. šeimos 
galvos vietą užėmė s. kun. J. 
Pakalniškis, New Yorko skau- 
tų-čių kapelionas ir LSB vy
riausias dvasios vadas.

Atneša žvakę
Tada iš salės gilumos, aidint 

lėtiems “Dieve, laimink mūsų 
brangią tėvynę” garsams, pa
judėjo ypatinga eisena. Tauti
niais rūbais pasipuošus vyr. sk. 
sL Eugenija Garunkštytė nešė 
degančią papuoštą žvakę, tuo 
simbolizuodama Lietuvą. Jos 
garbės palydovais buvo: vilkiu
kai — Tauras Šulaitis ir Stasys 
Birutis, skautas psl. Gediminas 
Mikalauskas ir skautė si. Yo- 
landa Ivašauskaitė. Deganti 
žvakė padėta pagrindinio stalo 
viduryje, nuo kurios mažieji 
vilkiukai įžiebė žvakes ant vi
sų stalų, apie kuriuos buvo su
sibūrę skautai ir tėveliai.

Kūčių maldos
Visiems sustojus, skautas 

Arūnas Jankauskas paskaitė 
Kūčių evangelija, o s. kun. J. 
Pakalniškis Kūčių maldą. Visi 
pasimeldė už visus žuvusius ir 
mirusius skautus, partizanus ir 
kovojusius dėl Lietuves lais
vės.

Toliau pradėta plotkelės lau
žymas. o toliau-—Kūčių vakarie-
nė. Čia visi Įsitikino židinie
čių sumanumu ir darbštumu, 
nes valgių gausumas ir Įvairu
mas sulaukė daug pagyrimu iš 
susirinkusių.

Pavalgius visi sustojo ratu 
ir giedojo kalėdines giesmes. 
Užbaigta tradicine — Ateina 
naktis . . .

Neringos tunto t-kė ps. L 
Jankauskienė padėkojo židinie- 
tėms už jų triūsą ir visiems už 
atsilankv mą.

Svečiams išsiskirsčius, pasi
girdo Tauro tunto t-ko s. V 
Kidolio komanda broliams su
tvarkyti salę. Darbštūs skautu
kai bematant sutvarkė salę, ir 
visi išsiskirstė į namus. B.K.

Raštu pasveikinimą atsiuntė 
lietuvių skautų įkūrėjas v.s. P. 
Jurgėla.

Sueigos metu 7 vilkiukai ir 4 
skautai davė įžodžius. 4 sesės 
matėsi naujai pasipuošusios 
vyr. skautės kaklaraiščiu.

Šių sukaktuviniu metų pro
ga, įvertindama didelius nuo
pelnus Lietuvai ir skautam, 
LSS-gos Taryba apdovanojo 
Lietuvos garbės konsulą adv. 
A. Shallna Padėkos Ordinu, o 
žmona buvo atžymėta sukaktu
vinių metų rėmėjo ženkleliu. 
Ordiną ir ženkleli įteikė pats 
Tarybos pirmininkas, tai pro
gai atvykęs Į Bostoną.

Konsulas Shallna savo žody
je padėkojo skautams už jo dar
bų Lietuvai įvertinimą ir trum
pai priminė jo vedamos kovos 
už Lietuvos laisvę būdus.

Sueigos metu ordinai buvo i- 
teikti Vyr. Skautininko įsaky-
mu apdovanotiems: s. K. Ne- 
nortui — Ordinas už nuopel
nus. p. A. Starinskienei — Or
dinas už nuopelnus su rėmėjo 
kaspinu, si. M. Žiaugrai —Vė
liavos žymuo, psl. V. Dabrilai. 
psl. G. Subačiui ir sk. A. Va- 
siui — Pažangumo žymuo. Už 
pavyzdingą pareigų ėjimą į pa-

Prie Kūčių stalo iš k. i d. D. Dilbienė, L. Kiliulienė, A. Kriščiū- 
nienė. A. Kriščiūnas. I. Kalvaitienė, V. Dilba ir R. Bričkienė.

Nuotr. C. Kiliulio

Bostono vilkiukai su savo vadove ps. P. Kalvaitiene.
Nuotr. A. Želvio

S. C. Kiliulis perduoda valdžios ženklą — lazdą naujam Bosto
no tuntininkui ps. R. Kalvaičiui. Nuotr. A. Želvio

Vyr. skaučių židinio susirinkime pas B. Novickienę. Iš k. j d. l-je eilėje V. Seibytė, A. Kidolytė: ll-je eilėje 
G. Šimukonienė, G. Kulpienė, B. Kidolienė, I. Vilgalie nė, p. B. Novickienė, v.s. V. Cečetienė, ž. Jurienė, A.
Marijošienė; lll-je eilėje A. Samušytė, G. Budreckienė, A. žukienė, I. Garunkštienė, R. Gudaitienė, G. Stan
kūnienė, A. Bartienė, M. Noreikienė, K. Garunkštytė, Y. Ivašauskaitė. Nuotr. V. Maželio

skiltininko laipsnį buvo pakelti 
šie DLK Kęstučio draugovės 
skautai: A. Kuncaitis, D. Baš- 
kys, V. tDurickas, J. Jakutis, 
J. Jasaitis, D. Subatis ir G. 
Žiaugra.

Buvo taip pat atžymėti ir Bos
tono skautams padėję asme
nys. Jiem įteikti sukaktuvinių 
metų rėmėjo ženkleliai. Ženkle
liai buvo įteikti: ps. S. Baltu
šiu!, L Baškienei, inž. J. Čereš-
kai, H. Gineičiui, P. Ambrazie
jui. A. Bačiuliui, M. Bichnevi-
čiui. A. Bričkui, L Galinienei, 
S. Kalvaičiui, K. Šimėnui ir O. 
Venckienei.

Iškilmingosios dalies pabai
goje paskutinius penkerius me
tus Žalgirio tuntui vadovavęs s. 
Česlovas Kiliulis tuntininko pa
reigas perdavė ps. Ramūnui 
Kalvaičiui. Tunto vadija s. Č. 
Kiliuliui, jo darbui su tuntu 
prisiminti, Įteikė dailininko P. 
Augiaus monografiją su gražiu 
įrašu ir parašais.

Pasibaigus oficialiai daliai 
buvo skautų pasirodymai. Jie 
vaizdavo daugiausia skautų per
gyvenimus praeitą vasarą buvu
siose stovyklose.

Sueiga buvo baigta Žalgirio 
ir Baltijos tuntų kapeliono s. 
kun. J. Klimo malda.

Salėje, kur vyko sueiga, bu
vo suruošta maža Bostono

SKAUTAI PHILADELPHIJOJE
Sukaktuvinių metų užbaigi

mo sueiga Philadelphijoje Įvy
ko lapkričio 17. Skautai ir skau
tės organizuotai dalyvavo mišio
se, o po mišių rinkosi i salę 
iškilmingai sueigai.

Sueigos metu dvi jaun. sk. 
kand., Gintarė Gečytė ir Vikto
rija Satkūnaitė, davė jaun. sk. 
Įžodi. Vyr. sk. “S. Čiurlionie
nės-’ vardo būrelio vadovė vyr. 
sk. si. Regina Dantienė pakel
ta į vyr. si. laipsnį ir vyr. sk. 
Aniliora Masalaitienė pakelta i 
paskiltininkės laipsnį.

Nuoširdžiai prisidėję skau
tams savo darbu apdovanoti 
ženkleliu: kun. J. Degutis, A. 
Danta — tėvų k-to pirm., V. 
Gruzdys — nenuilstamas skau
tų fotografas ir H. Savickas— 
lietuviškos radijo programos ve
dėjas. Sesei Aniliorai Masalai- 
tienei įteiktas sukaktuvinių me
tų ženklelis už uolų darbe, 
Sk. Tėvų Komitete ir talkini
mą skautėms. Negalėjus- ke
liems minėtiems asmenims suei
goje dalyvauti, ženkleliai buvo 
įteikti privačiai.

Po oficialiosios dalies ,buvo 
rodomas filmas iš V-sios Tau
tinės Stovyklos. Dalyvavusiem 
T. S., tai buvo atnaujinimas ma
lonių prisiminimų, o joje nebu
vę gėrėjosi žygiuojančiu “jau - 
nimu ir skautiškais užsiėmi
mais bei įrengimais. Už šį fil
mą esame labai dėkingi broliui 
Gerimantui Penikui. -■

Po sueigos buvo trumpoš vai
šės, suruoštos Tėvų K-to. ”

-D.S.

SKAUTU KŪČIOS 
PHILADELPHIJOJE

Vėlyvą vakarą visam pasau
ly aidas plaukia,
“Ramybė žemėje” varpai 
skardena, žvakės šlama.
Anoj šaly, sušalusioj, tylioj 
palaukėj
Tiktai berželis skambina 
nuogom šakom Osana.

V. Volertas

Lietuviškos Kūčios yra šei
mos šventė, kuri sukviečia vi
sus šeimos narius prie bendro 
Kūčių stalo.

Mes. lietuviai skautai, esame 
taip pat viena šeima, ir vyres
nieji jaučiame pareigą ši Kū
čių paprotį, atsivežtą iš gimtojo 
krašto, tęsti toliau.

Vyr. skaučių “S. Čiurlionie
nės” vardo būrelis, suprasda
mas šią svarbia tradicijų reikš
mę, gruodžio 22 dieną su
ruošė skautiškas Kūčias Tai 
jau antrosios Kūčios, lietuvių 

skautų veiklos parodėlė. Buvo 
išstatytos įvairios nuotraukos 
ir iškarpos iš Įvairių lietuviškų 
laikraščių. Iškarpos vaizdavo 
Bostono skautų veiklą sukak
tuviniais metais.

Po sueigos svečiai ir dalyviai 
buvo pavaišinti skautų tėvų 
komiteto paruoštom!.; kuklio
mis vaišėmis K.N.

skautų ruošiamos Philadelphi
joje.

Vakarą atidarė ps. M. Rau- 
gienė, vaizdžiai apibūdindama 
Kūčių vakaro reikšmę lietuviš
koje šeimoje ir su tuo suriš
tas tradicijas. Po paskaitėles 
buvo montažas, parašytas Phi- 
ladelphijos skautėms visuome- 
nininko-rašytojo Vytauto Voler- 
to. Montažas “Amžių ženklas-’ 
ypač skyrėsi nuo kitų išpildy
mo forma, kurią pritaikė pats 
autorius. Beveik visas monta
žas vyko pritemdytoje salėje, o 
ne scenoje, kaip mums įpras
ta matyti. Labai Įspūdingas bu
vo ir žvakių uždegimas į kuri 
įveda montažas — “Uždekime 
šventas žvakes ant stalo” ...

Skautėms uždegus žvakes, 
klebonas kun. J. Degutis su
kalbėjo maldą ir palaimino val
gius švęstu vandeniu. Prasidė
jo plotkelių laužymu jauki Kū
čių vakarienė.

Vakarienės metu skambėjo 
kalėdinė muzika ir tarpais skau
tai, ir svečiai giedojo kalėdines 
giesmes. Vakaras praėjo tikrai 
nuotaikingai.

Šios Kūčių vakarienės paruo
šimu rūpinosi vyr. skaučių “S. 
Čiurlionienės” ir “Vaidilučių” 
būreliai, vadovaujami v. si. R. 
Dantienės. Montažą išpildė vyr. 
skautės: v. si. D. Jakienė, V( 
Majauskienė. v. si. V. Norvai
šienė ir A Zerr. Savo pagamin
tais šiaudinukais eglute papuo
šė skautai ir skautės. D. S.

New Yorko Neringos tunte 
DLK Birutės draugovės skau
tės, padedamos mamyčių, kaip 
Kalėdų gerąjį darbelį, pa 
linksmino Matulaičio Namų se
nelius. Švenčių progai prikepė 
tikrai dideli kieki kalėdinių sau
sainių. kurie buvo padalinti Ma
tulaičio Namų gyventojam Put- 
nam, Conn.

Bostono “Senųjų Lapinų" sk.
vyčių būrelio nariai su žmono
mis surengė šeimyniškas Kū
čias s. č. Kiliulio namuose. Ne 
senai atvykusi viešnia iš Lietu
vos gražiai papasakojo apie 
Kūčias Lietuvoje. Visi gražiai 
praleido vakarą tikrai šeimyniš
kame, skautiškame ratelyje.

Skautybė nėra koks slaptin
gas ar sunkus mokslas: ji dau
giau yra linksmas žaidimas, jei 
tik žvelgsite i ja teisingoje 
šviesoje.

Skautybės terminas reiškia 
žaidimų pagalba berniuku ir 
mergaičių pilietinio gyvenime 
lavinimo sistema

R. Baden-Powell
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Lietuves Kanklės: O. Mi-

brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią

Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve-

Marija. Marija; SvenUs,-Šven
tas; Malda V* tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne;

JM tu myti, Mergutė ir peukšr 
telis. Jrekortuote Australijoje 
su orkestru. M<nml kaina 6 doL

YOORAD

TiLSIMm

kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis,

SEWIN$ MACHINE 
OPERATORS

Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

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

Tėvynės Meilė Nemari, 
A. Dambrauskaitės įdainuota 
13 liet dainų: Ramunės daina, 
U naktuže rami, Pradalgiuose, 
Liepė tėvelis, Dobilėlis, Na, 
tai kas? Tulpės, Tėvynės mei
lė nemari, Jau atėjo rudenė
lis, Kam šėrei žirgelį, Sėdžiu 
po langelio, Oi berneli vientu
rį ir Vakaras.

. Žibuoklės, L. Stuko mote
rų seksteto įdainuota 14 liet 
dainų: Ruduo, Gėlių daina, Vėl 
gegužės naktis, Avietėlė, Man 
ne vistiek, Joninių daina, Daina 
apie tiltą, O, ramunėle, pasa
kyk, Aunu,auhu Jialtas kojas, 
Myliu tave, Plaukia sau laive 
lis, Kai ateis pavasarėlis, iš op. 
“Birutė” Sesutėlės — lelijėlės 
ir iš op. “Dana” moterų cho-

multiglr msebines. ftteady woric —

SWITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St. Trenton, NJ. 
609-587-3300

Arte for
Mr. RICHARD SWITLIK, Jr.

ATTENTION!’

WALGREEN’S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being ačcepted for full 
time or part time posations.

WALGREEN’S 
beautiful new “Grillroom”
• HOSTESSES
• VVAITRESSES
• COUNTER and

COUNTER CASHIER '
• FRY COOKS
• BUS BOYS

Excellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to 

MR J. MARCHESE
9 AM - 4 PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

WALGREEN‘S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE. •_

ApplicatiOHS being accepted for full 
time or part time positions

• PHARMACISTS
• MERCHANDISE MEN
• STOCK MEN
o CAMERA SALES
• DRUG CLERK

40 Lietuvišku Meliodiję įgro
ta su simfonijos orkestru: E 
rytų šalelės, Atskrend sakalė-

tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
vėnų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko liūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sia naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.

Iš šio sąrašo išsirinkus tris il
go grojimo plokšteles, moka
ma tik penki doleriai. Atskira 
plokštelė kainuoja 2 doL (anks
čiau buvo parduodamos po 4 
dol. 'Norį įsigyti papigintų 
plokštelių, prašomi rašyti: Dar
bininkas, 910 Willoughby Avė., 
Brooklyn, N. Y. 11221.

e INVENTORY CONTROL, 
Excellent starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in person to

MR J. MARCHESE
9 AM - 4 PM

La Fayette Plaza 
Bridgeport* Conn.

SERVICE

EXP CARPENTRY
FINISHED BASEMENTS 

Wood PaneHng Ceilings Closets 
Ali work guaranteed 

Call 24 Hours

Microccuptc Office Cleaning Co. w. 
75 yrs experienee. Modera methods 
& eųuipment. Train our personnel 
in newest methods. Specialize ac- 
counting for Office cleaning. We 
save on paper work, time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or ivrite 
1818 Anthony Avė. Brome, N.Y.

Once in a lifetime litter, gigantic 
from 2 of the worid s largest Ger- 
man Shepherd’s. 10% discount to 
firemen and pohcemen. From $75 - 
$350. Aacben German Shepherd’s, 
Ine. 171-09 Northern Blvd. Flushing 
N.Y. — FL 9-4080.

H. W. MALĖ

EXP CLICKER 
Salary open Fringe benefits 

MAJESTIC LOOSE LEAF INC.

Call ST 9-0100

Persiuntimui pridedama. 50 c.
H W. FEMALB

Sewing Machine Operatore ezperi- 
enced on Single Needle A Muitiple

Vienas anekdotas apie žmo
gų yra vertesnis už visą tomą 
biografijos.

Channing

ing conditions. Swttlik Parachute 
Co. 1325 Kart State St Trenton, 
NJ. ($09)587-3300 — arte for Mr. 
Ritfiard Switlik, Jr.

.go, Sunku gyventi — valsas, 
Pasakė — tango, Varpų dai
na — tango, Mano svajonė — 
valsas, Neliūdėk, motule — tan
go, Kai smuiku groji — tango, 
Siuntė motinėlė — valsas, Ma- 
riu-Marytė — valsas, Sen
jorita — valsas ir Saulėta die
na—valsas. Mono kaina 5 dol.

giria žsltonja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos preL Kemėšio, vysk. V. 
Brizgio, St Račkio, vysk. Bo- 
land, W. Sodino ir lot Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 doL Išleido Dr. J. Stu
kas per Eurotone Int Ltd.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
^lįšiin, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė 
deklamacijos ir dainns su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja O. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali
ma naudoti ir mono. Kaina 5 
doL

SPORTAS
BE FUTBOLO RUNGTYNIŲ..

Ir pereitą sekmadienį Lietu
vių Atletų Klubo pirmoji ko
manda liko be rungtynių. Aikš
tė Poughkeepsie, N. Y. užša
lusi, ir rungtynės jau šeštadie
nio vakare buvo atšauktos. Mū
siškiai, šį kartą nežaisdami, len
telėje iš 9 vietos pakilo į 7,

nes abu “kaimynai” — Schwa- 
benirYonkers pralaimėjo.

Neturi rungtynių mūsiškiai ir 
ateinantį sekmadienį, nes pra
vedamas metinis turnyras salė
je. šį kartą šiame turnyre da
lyvauja tik klubai iš aukštosios 
klasės, kuriai mes nepriklau
some.

Jauniam paskirtos pirmeny
bių rungtynės prieš NY Rota, 
12:30 vai. East NY aikštėje. 
Mūsų jauniai ŠĮ sezoną dar be 
pergalės. Atletas

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO

■ ir NUDAŽYMO 
reikalais kreipkitės' į gerai pa
tyrusius mechanikus, kurie są
žiningai atliks visus darbus.

Mentei & Doren, Ine.
83-12 Cooper Avenue 

Glendale, N. Y. 111227
Te!. 894-4188

CLERICALS
Mušt have flgure aptitude. We have 
several intererting openings in a 
variety of departments.

Attractive modern offices 
Convenient to all transit 
Intererting shopping area 
Generous Co. paid benefits 
25 pleasant nvorking hours 

For appotntment 
ptaaaecall 

675-3 W9—Ext. 25

, Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš
pildo soL A. Brazis, L Stukas 
su Žibuoklių moterų oktetu, 
akomponuojant A. Kačanaus- 
kui. Stereo, bet galima naudo
ti ir mono, kaina 5 dol. Išlei
do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int Ltd.

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

Pupv dėdės ir dėdienės šo
kių-dainų rinkinys. Anūkų, 
Kretingos, Mariampolės, Pupų lengvos muzikos rinkinys, 
dėdės, Razaliūtės, Merkinės ir ~
Obelių polkos.
Sekminių ir Gardus alutis val
sai. Gieda gaideliai ir Gražus 
miško būdas — lengva muzi
ka. Mono, kaina 5 dol.

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, joni
nės, Daina be laukų, Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į 
Nemuną, Pūgos, žmogus, kuris 
gyvffl®, Brolis ir sesm», Trečio
ji žaizda,*Ryt^iSulbėjimas ir k.

Sol. Janina Liustikaitė įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito, 
Perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Boheme — G. Puccini ir La 
Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tyHhi, viena liaudies dai
na, harmonizuota Br. Budriū- 
no, ir Dobilėlis — A. Vanagai
čio — V. Jakubėno. Mono, kai
na 6 dol.

Mono, kaina 5 dol.

Mano Gimtinė. Lietuviš-

L? Tėvynė Lietuva, Auksinis ru- 
Sužadėtinių, duo» Sningant, Rudens pasaka, 

Smalsuoliai, Du miestai, Kai tik 
vyšnios bals, Užuomarša, Lietu
viškas letkis, Suk, suk ratelį, 
Vilniaus stogai, Trio baloje, 
Miško takais, Mano gimtinė. Iš
pildo soL V. Noreika, D. Ma
žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet radijo vaL ve
dėjas' X. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar- 
bipinko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N. 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol.).

Kiniečiu patarlės ir priežodžiai

Viena gija — ne siūlas, vie
nas medis — ne miškas.

Palangos Juzė, ilgo grojimo 
Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina 
profesionalai aktoriai žemaičių 

ybos. įvadas
angliškas teks- 

Kaina 5 doL
M. Jo 
tas S. Makait

6.00 
5.00 
550 
5.00
5.00
340 
2.00 
550 
3.50
5.00

Bambuko kartimi dangaus 
neišmatuosi.

ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play - Stereo - Hi-Fi - Lithuanian Records

G. Vasiliauskienės, 11 lengvos muzikos dainos-šokiaf;..'____
Pupų dėdės ir dėdienės, 12 šokių-dainų rinkinys__ ..L_...........
O. Dolskio, 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys ............... ........
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai -a.... .............
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai..... ....... ...............
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50
Lietuvos senos ir naujo* dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota____
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ______
Ar žinai tų šalį, R Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo ........
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXI albumai po $5.00 10.00 
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ____ 5.00
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2---------
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. Cerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų arijų rečitalis, soL J. Vazneho ------------------- ----------
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos...... .........Stereo $7.00
Dainos, B. Valterienės 8 liet, dainos, 7 operų ištraukos..........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 L d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iŠ 14 dainų. SL 4.50 
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet- dainų. Stereo 4.50 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės ...... 
lietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija --------------------
Lietuviški tokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4-50 
Lietuvos kanklės, 14 L kūrinių, vad. O. MikulskieneL St. 4.50

Stereo 5.00 
Stereo 5.00 

5.00 
3.50 
350 
5.00 
6.00 
3.50 
3.50 
350 
350 
3.50 
350 
450 
250 
2.00 
750 
550 
5.00 
3.00 
2.00 
650 
6.00 
650 
350 
5.00 
550 
550 
5.00 
550 
5.00 

,350 
2.00 
550 
350 
350 

<5.00
4.00 
2.00 
2.00 
250 
1.00 
1.00 
2.00 
5.00 
6.00 
350

Lietuviškos kamerinė* muziko* . 2 pL Iz. Vyt. Vasiliūno------
Lfthtamtan 2 epeed recsrd course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.)----------
Lietuve* Atsiminimų 25 m. Jubiliejus dainose. Stereo 4.50 
Me* padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ------

Pavergtos Tšvynšs muzika Nr. 2,12 Bet. dainų-šokių-.---------
Poezija, Au Gustaitis ir Stasys Santvaras------------------- -----------
Ar pameni, V. Stankus, 10 šokių muzika solo------Stereo $6
Rogės k tylūs vakarai, V. Stankus, 11 lengvos mųz. lokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos lokių — Stereo $6.00 
GarM Tau, Viešpatie, Dainavos reMg. giesmės. Stereo $6.00 
Tėvynei aukojam, Dainavos ansamblio, 14 MeL dainų. SL $6 
Trijų metų Iruti, Ir. GluSūtės 8 Urt. patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilė nemari, A. Dambrauskaitės 13 Bet. dainų ......
Tok* mūsų likimą*, V. Bendžiūtės moderni auiūka —— stereo

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

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

DARBININKAS
910 Wiltoughby Avė.

Brooklyn, N. Y. 11221

lietuviukų d., Stereo 44*0

. Stereo $4-50
LM»M - LdtvilN - Csttjo* Himnai------------------------------ --------
Lletuv** Himną* ir aimfonlia----------------------- ------------- ----------
Battic Countrie* National Anthem* (33% RPM) -------- --------
National Anthem af tha U.S. (33% RPM) ---------------------------
NburtcMe,!^ Stuko moterų seksteto 14 L dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė, 14 lengvos muzikos kūrinėlių________ _____
Operų arijen, J. Liustlkaitės 12 kūrinių ------- -—.............. .......
New Ysrko Liet. Vyrų Choro 16 UsL dainos ------ Streo $400
Operų Arijo*, SoL St. Baro ...........   Stereo $7.00
Me* langiam* •« daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukurą*, vaikų įdainuota 14 liet, dainų —...........Stereo 5.00
LletuvKko* giesmė*, 12 Uet. giesmių. ---------------- Stereo 5.00
Uctuvo* 50-tio* m. minėjimo giesmė*. —- -------- Stereo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA 
910 Wiilo«ighby Are, Brooklyn, N. Y. 11221

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

dedamas šis lapelis. Prašome i į iškirpti, užpildyti ir pa
siųsti adresu:
Darbininkas, 910 Willoughby Avė., Brooklyn, N. Y. 11221

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė ----------------------------------------------------

Adresas ..................................................... -------- ---------------
DARBININKAS naujiem skaitytojam pirmuosius metus 
tik $5.00. Visi kiti skaitytojai, kur begyventų, moka $8.00.

Už kalendorių $__________

Siunčiu už prenumeratų $__________

Spaudai paremti $.'._________

Siunčiu skolų už........m. $.....................

MEISTERIŠKA IR KULTŪRINGA NAMŲ APYVOKA

kuris baldas. — Šie ir daug kitų iš Vokietijos importuotų baldų 
miegamųjų apstatymui.

Vokiški importuoti baldai išimtinai gaunami

ADOLF SCHRAGER’S FURNITURE
336 East 86th Street — Tel. TR 9-0400 

(Tarpe 1-mos ir 2-ros gatvių)
Mokėjimo nąlyyos pagal pirkėjo pageidavimą

AR UŽTEKO?

PAMATYKITE 
NAUJĄ FLORIDA
Modeliai Hicksville, L L
Jerusalem Avė. ir Old Country Road kampas

Nauji privačiai statyti auksinio medalio 
1, 2 ar 3 miegamųjų FLORIDOS NAMAI

Fiesta modelis

■" $8,870
Naujas gyvenimo būdas

Aplankykit mūsų normalaus 
dydžio modelius arba rašykit 
ar skambinkit dėl iliustruotų 

brošiūrų.

P. O. Box 38, Hicksville, L.I. N.Y. 11892 (212) 523-6160

PIRMAUJANTI DEŠRŲ PREKYBA NEW YORKE
VOKIŠKOS SPECIALYBES

SCHALLER&WEBER
AUGŠČIAUSIOS KOKYBES PRODUKTAI

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

Užeikite — įsitikinsite!

9 DIDŽIULES KRAUTUVES 9
New York e: 1654 2nd Avė. (85-86 SL) — TR 9-3047 
Ridgewoode: 56-54 Myrtle Avenue — VA 1-7068 
Arterijoje: 28-28 Steinway Street AS 4-3210 
Fleral Park, L.L: 259-17 Millside Avė. — 343-6118 
E. Northpert, L.I.: 250-A Lsrk FieM Rd. 516-757-0801

FrMdtlin Sų^ L.L; 981 Hsmpstead Tpue. — 437-7677 

FtusMnge: 41-416 M«in Street <— Hl 5-2552 

Jackssn HrtgMs: 62-10 37lh Avenue — DE 5-1154 

Poughkeepsie, N.Y.: 450 Main SL — 914-454-9070


