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JAV- Rusijos derybos - Europos vadam budėjimo metasi n

Prieš 165 metus statytų caro Įsiskaudinta, kad tik dvi valstybes prie derybų stalo
Rusijos generalgubernatorių *- 7 J r
rūmų banketų salėje, Suomijos Amerikos sąjungininkai

P[adėt*°LPif' Europoje, nes vienoks ar ki-
j a susitarimo turinys pir-mos svarbios derybos tarp A- 

merikos ir bolševikinės Rusi-

r

jos. naip žinome, aeryoų ūks- Vigi juk
tas yra sustabdyti ginklavimo- kad Amerika savo rakė- 
a lenktynes strateginių gink- tomfc neužpuls, bet

Europa yra pirmasis ir vienin
telis taikinys Rusijos viduti
nio nuotolio strateginiams gink
lams — raketoms. Ąr bus kal
bama ir apie šito nuotolio Ru
sijos raketas, kurios yra nu
kreiptos į V. Europos karinius 
taikinius?

Derybų niekas nepeikia (Ita
lija entuziastingai jas sveikina), 
bet visi bijo dviejų dalykų: 
pirma, ar Amerika tinkamai in
formuos savo Atlanto pakto 
sąjungininkus ir kreips dėme
sį. į jų patarimus ir pageidavi
mus; antra, ar derybų objektu 
bus ir vidutinio nuotolio atomi
nės raketos.

Prancūzai įnirtę
Pikčiausiai esanti nusiteiku- 

kuri Prancūzijos vyriausybė,

ių šakoje.
Manoma, jog momentas to

kioms deryboms pradėti yra ge
ras todėl, kad abi pasaulinės 
galybės tos rūšies ginklais da
bar yra maždaug vienodai stip
rios. Derybose nebus kalbos 
apie tų ginklų panaikinimą ar 
sumažinimą, bet apie jų gamy
bos sustabdymą dabartiniame 
(ar sutartame) lygyje. Kad su
sitarimas, jei toks būtų pasiek
tas, abiejų pusių sąžiningai bū
tų vykdomas, turi būti suras
tas patikimas kontrolės būdas.

V. Vokietija iš anksto pasi
sakė prieš susitarimą, kuris, 
anot jų krašto apsaugos minist
ro Schmidt, “viską paliks taip, 
kaip dabar yra, 700 rusų rake
tų neišskiriant”. Schmidt ma
no, kad ginklų tikrinimas vie
nas kito teritorijoj yra būti
nas, bet jis nemano, kad Rusi
ja greit su ta mintimi galėtų su
sigyventi.. Ryšium su Helsinkio 
pasitarimais vėl paaštrės klau
simas ir apie tai, kokias teises 
tures Vokietija tada, kada at
siras reikalas panaudoti jos te
ritorijoje esančius svetimus a- 
tominius ginklus.

Britai linkę pasitikėti, kad 
Washingtonas suteiks visas ži
nias apie derybų eigą, bet ir 
jiems labai rūpi tos į Europos 
taikinius atsuktos Rusijos ato- 
minėe raketos. Jei jos bus į 
derybas įtrauktos, britai bus 
labai patenkinti. Jei nebus į- 
trauktos, tada prasidės didelis .. , v. .
spaudimas organizuoti pačios hberįM Širšynas New
Europos nuo Amerikos nepri
klausančią atbaidomąją atomi-

nę jėgą, parastą dabar turi
mais anglų ir prancūzų atomi
niais ginklais, pirmoj eilėj bri
tų Poteris raketomis ginkluo-

britai kiek sa skausmu sutin
ka faktą, kad prie derybų stalo 
Helsinky sėdės tik dvi valsty-

Mažosios Btoto valstybės, į

bas sutinka geru upu, nes pa
sitiki Amerikos pažadu jas in
formuoti apiei derybų eigą ir 
per derybas nfesusilpninti Euro
pos saugume. Bet ir jos vi
sos prisimena tas į jas atkreip
tas Rusijos atomines raketas.

■ ■ ■

— Viueptoudmlas Agnew

Rusų raketos: kokios ir kur
Rusai turi dvejopas vidutinio 

nuotolio raketas. Vienos siekia 
1,100 mylių, kitos 2,100 mylių. 
Abejos uždegamos skystu kuru, 
bet gali būti aprūpintos ir kie
to kuro judančiu įtaisu. Visos 
išdėstytos prie vakarinių, pie
tinių ir rytinių Rusijos sienų, 
betgi daugiausiai jų sustaty
ta esą vakarinėje Rusijos da
lyje. žinoma, kad jų taikiniu 
yra parinktas kiekvienas svar
besnis V. Europos aerodromas, 
uostas, karinis sandėlys ir ge
ležinkelio mazgas.

be rezultatų, jos. suklups kaip 
tik dėl kontrolės.

JAV draugę nuotaikus
Didžiausią susidomėjimą ir ~ __ __ __

rūpestį tomis derybomis rodo nors oficialiai sveikins dery
bas kaip pirmą rimtesnį žings
nį nusiginklavimo kryptimi. 
Bet neoficialiai prancūzai ne
galį suvirškinti fakto, kad šitą 
reikalą pradėjo tvarkyti tik ru
sai ir amerikiečiai. Anot jų, juk 
ir Prancūzija -ir kom. -Kinija 
yra atominės valstybės, todėl 
nė Prancūzija nė Kinija neno- ...
rinčios, kad fitofe reikalas bū- joje, toU pasistūmėjo ir atitin- 
tų be jų svarstomas. Prancūzai karna senato komisija. Kai abie

jų rūmų komisijos baigs dar
bą, dar liks daug skirtumų, 
kuriuos bandys išlyginti abie
jų rūmų plenumai

Vienas iš svarbiųjų mokes
čių reformos bruožų yra tas, 
kad bus žymiai sumažinti paja
mų mokesčiai viengungiams, 
amžiaus nežiūrint. Dabar už to
kias pat metines pajamas vien
gungiai federalinių pajamų 
mokesčių moka 40 proc. dau
giau kaip vedusių pora, po re
formos gi skirtumas sumažės 
20 proc.

Pajamų mokesčių mokėtojų 
viengungių yra apie 6 mili
jonai. Pagal senato komisijos

— Indijos Kongreso partijos 
vadovybė pašalino iš partijos 
premjerę Indirą Gandhi, bet 
parlamento frakcija atsistojo 
jos pusėje. Vyksta barniai, bet

pasakys suvažiavimai.

Mrs. Indira Gandhi pašalinta 
iš Kongreso partijos, bet ji 
vis dar tebemano, kad parti
jos masės ją parems kovoje

senųjų vadų grupę.

Danija nepriėmė 
JAV dezertyrų

Copenhagen. — Danija ne- 
aną vakarą pakaltino televizi- sutiko duoti politinio pabėgė
jęs programų gamintojus už ’ ’ - *
šališką publikos informavimą 
ir kvietė publiką apie tai pri
minti televizijos kanalų savi
ninkams. Labai susinervino va-

Yorke ir pradėjo skleisti nau
ją melą — kad viceprezidentą 
kalba buvusi pirmas ženklas, 
jog Nizono administracija ren
giasi įvesti cenzūrą. Iš į tą kal
bą reagavusių asmenų trys pa
rėmę yįceprezidento kritišką 
žodį, tik‘vienas pasisakęs prieš.

Demonstracijų simbolika blogo skonio 
minties” vinis buvo sugulimas 
ant žemės. Ir tai turėjo vaiz: 
duoti Vietname žuvusius ka
rius.

Ir Washingtono “karstai” ir 
N. Y. susinarpliojusių jau
nuolių gulėjimas ant žemės gal 
ir buvo išradinga medžiaga pa
rodijai, bet visam tam reikalui 
trūko rimties ir kultūringo sko
nio. Tai buvo ne žuvusių ka
rių aukos pagerbimas, bet jų 
aukos panaudojimas savo spe
cifiniams politiniams tikslams. 
Kadangi kario auka karo lauke 
yra verta aukščiausios pagar
bos (taip bent ikšiol kultūrin
gi žmonės į tą reikalą žiūrėjo), 
tai jų tuos simbolinius mos
tus reikia laikyti šventvagyste.

Į demonstracijas buvo įsimai
šiusių nedidelių grupių, ku
rioms smurtas yra vienintelis 
tikslas ir vienintelė kovos prie
monė. Viena tokių grupių Wa- 
shingtone bandė prasimušti iki w nm , V/id jau CįdlVIU *■*. * -

pasirodyti ir kalbėtojai —kon- E- JVie\nai^°i amb^ad^ir ją 
gresiniai hipių globėjai, tų de
monstracijų skatintojai —se
natoriai McCarthy, McGovern 
ir Goodell. šį kartą jau nebe
buvo New Yorko senatoriaus 
Javits. Ir tai yra ženklas, jog 
jis suuodė, kad tai gali pa
kenkti jo reikalams tada, kada 
vėl reikės prašyti balsų rinki
mų laikui atėjus.

Pacifiko pakraštyje demon
stracijų centru buvo pasirink
tas San Francisco. Ir ten di
džiųjų riaušių nebuvo, nors 
maži teroristų būriai bandė pa
naudoti progą langams daužyti.

Atlanto pakraščio demonstra
cijų centras buvo New Yorko 
Central Park. čia visos “iš-

Antroji serija demonstraci
jų, vykusi suskaldyta gabalais 
lapkričio 13-15, rengėjų buvo 
pravesta be riaušių. Toks pa
žadas buvo duotas prez. Nixo- 
nui, ir garbingai tesėtas. Ilgiau
sia programa buvo skirta Wa- 
shingtonui, panaudojant vieną 
dieną ir vieną naktį.

Naktis buvo panaudota eise
nai su žvakėmis. Jos metu kiek
vienas eisenos dalyvis nešė pa
ilgą popierio juostą, ant ku
rios buvo užrašyta po vieną 
Vietname žuvusio Amerikos 
kario vardą. Juostos buvo su
mestos į dėžes, kurios turėjo 
vaizduoti karstus. Vėliau tos 
dėžės buvo nuneštos prie karių 
kapinių.

Šeštadienis buvo panaudotas 
eisenai, kad būtų galima paro
dyti plakatus su šūkiais ir pre
zidentui Nixonui adresuotus 
reikalavimus tuojau nutraukti 
Vietnamo karą, čia jau galėjo

sudeginti. Kita veržėsi prie tei
singumo departamento rūmų, 
kad smurtiniais veiksmais pa
reikštų protestą dėl aštuonių 
teroristų teisimo Chicagoje. Nė 
viena grupė savo tikslų nepa
siekė, nes policija savo parei
gas šį kartą atliko taip, kaip 
ji jas turėtų visada ir visur at
likti.

Demonstracijų rengėjai dar 
nemano registruotis bedarbiais, 
nes jau reklamuoja trečią de 
monstraciją, jeigu prez. Nixo 
nas dar prieš Kalėdas nepas 
kys, kad vykdys jų reikalą 
mą tuojau pasitraukti iš Vi 
namo. Trečioji demonstrac; 
tuo atveju gali vykti Kūčių 
vakarėse ar Kūčių dieną.

lio prieglaudos trims Ameri
kos kariams, pabėgusiems iš 
kariuomenės Vokietijoj. Jie at
vyko per Paryžių su amerikie
čių advokatu, kuris buvo, ma
tyt, siunčiamas pabandyti ati
daryti Daniją dezertyrams. Tų 
dezertyrų organizavimu rūpina
si vadinamieji pacifistai, kurie 
kelia riaušes Amerikoje ir dėl 
Amerikos pasitraukimo iš Viet
namo.

Prašydami politinio pabėgė
lio prieglaudos, dezertyrai nu
rodė, kad jie nepritaria Viet
namo karui ir bijo ten patek-

Washingtonas. — Dabar po- jojama, kad veikia ir Romoje į-

va- 
nu- ris Brandtas, bet atsisakė pa

sakyti pasirašymo datą. Grei-

nesitikį daug ką išgirsti iš a- 
merikiečių apie derybų eigą, 
dar mažiau rusai informuosią 
kinus.

Pirma, sudaroma komisija sianti daug geresnė, nes kandi

Mokesčių reforma 
jau juda Kongrese

Washiogtor»Mu^— Kongrese^ 

ka pirmyn. Ji veik užbaigta 
svarstyti atstovų rūmų komisi-

JAV vyskupai pasuko reformų keliais

Nuotr. V. MatelioHtonuHn skrandę 3 laivyno karininkai aotronatrtai: Cenrad, Gortfon ir Bean. ? bai nepritaria Maskva.

Libanas prašo aukų 
ginklams pirkti

Beirutas. — Libano vyriau
sybė prašo iš Arabų Lygos pa
šalpos ginklam pirkt, nes padi
dėjo jos atsakomybė leidus Pa
lestinos arabų teroristinei or
ganizacijai veikti Libano teri
torijoje.

Dabar pašalpas gauna Egip
tas ir Jordanas. Per dvejus me- nubalsuotus pakeitimus vien- 
tus pinigus sudėjo Kuwaitas, 
Saudi Arabija ir Libija. Kuwai- 
tas davė 55 milijonus - anglų 
svarų, Saudi Arabija 50 mili
jonų, Libija 30 mil Egiptui iš 
sudėtos sumos duota 95 mili
jonai anglų svarų, Jordanui 40 
milijonų Dabar kviečiama ara
bų valstybių galvų konferen
cija tą klausimą vėl turės svars- 

. tyti, nes reikės naujų pinigų,

Libija kandžioja 
senuosius draugus
Tripolis. Naujoji Libijos vy

riausybė ir revoliuciją įvykdžiu
si karininkų grupė visu šimtu 
procentų pasuko į arabų pa
saulio karingąjį sparną ir tols
ta nuo tų Europos valstybių,
kurios bando daryti taiką tarp , . . .. .
Izraelio ir arabų. karas su Izraellu įtinąs.

Jau atsimesta nuo senosios 
vyriausybės padarytų ginklų už
sakymų Anglijoje ir dar viešai 
pasigirta, kad Libija yra tiek 
turtinga, kad ji galinti ginklų |

gauti gerųjų anglų tankų. Jek 
gu Anglija nesutiksianti dabar 1 
jiems jų parduoti, tai jie iš
trauksią iš Anglijos bankų vi- '

Washingtonui jau pranešta, 
kad už metų pasibaigsianti ka
rinės bazės sutartis nebus at
naujinta. Tačiau jau imta ma
nyti, kad amerikiečiai patys tu
rės iš ten pasitraukti ir sutar
ties galo nesulaukę, nes bazės 
veikla pradėta trukdyti kasdien 
vis naujai išgahrojamais parė
dymais, vedančiais prie pilno

Rašytojas Solženicinas iš
mestas iš Sovietų rašytojų 
sąjungos, nes savo raitais 
nenorėjo prisidėti prie kom
partijos melų skleidimo.

naĮPO Kanų ir. mjo ten pareK- sėdžiaujanti Amerikos katalikų takos turinčių draugų pašnibz- 
ti, bet Danijos įstaigos tarė- vyskupų konferencija jau pa- dėjimai.
jo žinių, kad visi trys buvo į- skelbė tris nutarimus. Naujoji tvarka, sakoma, bū-
sivėlę į narkotikų vartojimą ir - -
slaptą jų pardavinėjimą. Jie 
greit turi apleisti Daniją: grįž
ti į Paryžių arba bandyti lai
mę Švedijoj. Kelią į Švediją 
danai pažadėjo padėti parū
pinti.

— Arabų valstybių galvos 
(premjerai, prezidentai ir kara
liai) renkasi posėdžio gruodžio 
20 d. Maroko sostinėj Rabate. 
Kadangi, anot Nasserio isteriš
ko tvirtinimo, JAV vyriausybė 
trukdanti padaryti su Izraeliu 
taiką, arabai turį rengtis karui. 
Tas susirinkimas turįs padėti 
tą karą suorganizuoti.

gungiai per metus mokėtų 445 
mil. dol. mažiau negu dabar su
moka pagal atstovų rūmų ko
misijos jau padarytus nutari
mus — 650 mil. dol. mažiau. 
Kai visi skirtumai bus išlyginti, 
viengungiai mokesčių mokėto
jai sutaupys, reformai įsigalio
jus, apie 600 dol. per metus.

Dėl korporacijų (kolektyvi
nių mokesčių mokėtojų), paja
mų mokesčių nutarimai dar ne
padaryta Ten jau reikalas žy- pirkdami jų gaminius i
nuai sudėtingesnis. moka dsug pigisCnegu už

tuos gaminius jie gautų parduo
dami už Sovietų S-gos ribų. Ko
munikate minima, kad žadėta 
duoti nevalytos naftos, gele
žies rūdų ir medvilnės.

Dar daugiau - Čekoslovakija 
bus prirakinta prie Rusijos nu
matyta pasirašyti draugystės, 
bendradarbiavimo ir savitarpi
nės pagalbos sutartimi. Jos 
pasirašymas numatomas 1970 
m. gegužės mėn., kada bus mi
nima Čekoslovakijos “išlaisvi
nimo” 25 metų sukaktis.

Taip dalykams pakrypus, Če
koslovakijos vadovybė nutarė 

| sumažinti importą iš Vakarų 
| valstybių, nes trūksta užsienio

Čekoslovakija 
tvirtai prirista 
prie Rusijos
Didysis/ Čekoslovakijos 

dų vizitas Maskvoje baigėsi
sivylimu, nes turėta vilčių, kad 
Maskva ta proga pažadės iš
vežti nors mažą būrį okupaci
nės kariuomenės. Dabar Čeko
slovakijoj yra 80,000 rusų ka
rių.

čekai gavo pažadų tik dėl 
žaliavų pramonei, bet tai ma
ža paguoda, nes rusai už savo 
žaliavas ima brangiai, bet iš

— V. Vokietija gavusi paten
kinamus paaiškinimus iš Wash- 
ingtono ir Maskvos, todėl a- 
tominių ginklų plitimo sustab
dymo sutartį pasirašysianti. 
Apie tai pranešė pats kancle-

rūpintis kandidatų parinkimu datas parinks tie asmens, kurie 
naujai atsiradusioms vyskupų geriau pažįsta ir kandidatas ir 
vietoms užimti. Tai komisijai 
visada vadovaus tas vyskupas, 
kuris pirmininkaus ir vysku
pų konferencijai, šiandien tą 
vietą užima Detroito arkivysku
pas kardinolas J. Dearden.

Dabar kandidatų parinkimas 
formalios tvarkos neturi. Rei
kalui esant, vyskupai paragina- galbos toms parapijoms’, kur 
mi savo kandidatus pranešti 
arkivyskupui, šis juos persiun
čia apaštališkajam delegatui į 
Washingtoną, o šis nusiunčia į 
Romą. Vyskupą paskiria popie
žius, bet kas iš tos daugybės 
kandidatų padeda parinkti vie
ną, galima tik spėlioti. Neabe-

darbo sąlygas tų vietų, kur bū
simam vyskupui teks dirbti 
Naujoji tvarka pašalinsianti ir 
draugų protekcijas. Tai vis Va 
tikano susirinkimo reform 
dvasios prasiveržimai.

Antra, sudaryta speciali in
stitucija parūpinti daugiau pa-

daugumą sudaro juodieji žmo 
nės. Institucijos vadovybę iš
sirinks negrai kunigai, sese
rys ir broliai vienuoliai bei pa
sauliečiai. Bus duota piniginė 
parama tai institucijai suorga
nizuoti. Ji veiks vietos vysku
pų žinioje.

Ir trečia, galutinai patvirtin
ti nauji mišių tekstai ir nu
statyta galutinė jų įsigaliojimo 
data. Jau tuojau bus galima 

čiausia apsispręsta laukti Hel- juos naudoti, kur yra reikalin- 
sinkio pasitarimų rezultatų. gos sąlygos



Kornunižmas • ar jis gali sugyventi su krikščionybe?
Ar Sovietai tfdcą turi?

Dr. Antanas . Maceina, 
Muensterio universiteto religi
jos filosofijos profesorius, nors

Į tai atsako pfrof. A. Maceinos natiii vOkiečiy talka knyga 
“Sovietine gilta ii-

pažįsta ankščiausia būtybe — 
žmogų. Jo moralę apsprendžia 
ne santykiai su Dievu, bet san
tykiai su kitais žmonėm, su 
bendruomene, kplektyvu. Kas 
kolektyvui naudinga, tas yra 
moralu, dora. Pastovios, visuo
tines . moralės komunizmas ne
pripažįsta; esą pasikeitus ūki
nėm sąlygom, pasikeitus kolek
tyvo interesam, keičiasi ir 
moralė. Šiuo metu vykstant kla
sių kovai, kuriai vadovauja ko
munizmas, moralu tai, kas tar
nauja komunizmo tikslam. O 
kas komunizmui tarnauja, kas 
jam tinka, kas ne — sprendžia 
partija. Tokiu būdu Dievo vie
toj moralės dėsnių šaltiniu at
sistoja partija.

Bet komunizmas sąžinės žo
džio neatmeta. Tik vėl — tas 
žodis komunizme reiškia ką ki
ta: reiškia ne asmens vidaus 
balsą, skatinantį elgtis pagal 
Dievo duotas normas, bet vi
daus balsą, kuris skatina elgtis 
pagal kolektyvo interesą. Ir tuo 
būdu komunizme nėra skirtu
mo tarp teisėtumo ir moralu
mo, nes kas neteisėta, kas par
tijos neleista, tas ir nemoralu.
Ar išpažįsta nemarumą?

Komunizmui sunkiausiai 
sprendžiamas klausimas yra gy
venimo prasmė ir mirtis. Krikš
čionybė pažiūri į mirtį kaip į 
perėjimą antgamtinin gyvent' 
man. Komunizmas tokio gyve
nimo nepripažįsta. Jis sutelkia 
visas žmogaus pastangas tik į 
žemės gyvenimą, į gamtos ap- 

, valdymą, į to apvaldymo 
sius žmogaus gerovei šioje že
mėje įkurti.

nių teologų siekimus “dialoge 
kolektyviniu būdu prieiti bend
rą tiesą” (Rahner). Cituoja 
marksistų pasisakymus, iš ku
rių aiškėja komunistų kitokį 
siekimai dialoge: sudaryti an- 
tinūlitaristinį frontą,. išplėsti 
sovietinę filosofiją nekomunis- 
tų kraštuose. Būdinga, sako au- 

, torius, kad komunistai. dialo
gų nerengia su krikščionimis 
filosofais tų kraštų, kuriuos jie 
jau valdo.

Sovietiniai marksistai nelai
ko krikščionių teologų lygiais 
partneriais dialoge, žiūri į juos 
kaip į žmones, kurie nueina 
nuo gyvenimo scenos, kai tuo 
tarpu komunistus laiko ateinan
čiais ir scenoje dominuojan
čiais. Į žmones su religija žiūri 
kaip į atgyvenas, kurios turi 
užleisti vietą komunistiniam 
žmogui be Dievo. Esą kaip 
graikų filosofiją pakeitė krikš
čionybė, taip krikščionybę su 
Dievu dabar pakeičia komuniz
mas be Dievo, Dievą pakeičia

piais lietuviškoje spaudoje at
siliepia į aktualiuosius filosofi
nės prasmės klausimus, vokie
čių knygos rinkoje rodosi su 
naujais veikalais. Pirmas vokiš
kai paskelbtas jo veikalas bu
vo “Didysis Inkvizitorius — 
Der Grosse Inųuisitor” 1952, 
antras — “Niekšybės paslaptis 
— Das Geheimnis der Bos- 
heit” 1955; tik dabar pasirodė 
trečias veikalas — “Sovietinė 
etika ir krikščionybė — Sow- 
jetische Ethik und Christen- 
tum”, 204 pusi.

Išgirdęs etikos vardą, susie
tą su Sovietais, gaivališkai 
nori sušukti: ar Sovietai etiką 
iš viso turi? Nebent tai, ką 
mes laikome nusikaltimu eti
kai, jie laiko etika? Knygos au
torius nurodo, kad Sovietai 
savo etinių pažiūrų nėra siste
mingai sukodifikavę. Bet iš at
skirų programinių ir autorite- 

. tingų komunizmo vadų pareiš
kimų etikos klausimais auto
rius sudėsto sovietinės etikos 
sistemą, kuri duoda atsakymą 
ir Į aną pirmo įspūdžio klau
simą, ar Sovietai etiką turi ir 
ką jie laiko etišku, moraliu, do- 
nl dalyku; kokį žmogaus etini 
idealą Sovietai išpažįsta; kiek 
jis sutampa ar . skiriasi nuo 
krikščioniškosios etikos bei ja

. formuoto žmogaus idealų.
* Ar daug kas bendro su krikš

čionybe? ■ ’ }
" Knygos Įžvalga į sovietines 

pažiūras komunizmą laiko pa
saulėžiūra, kuri savo esme yra 
priešingybė krikščionybei. Tie
sa, komunizmas, kaip ir krikš
čionybė, stengiasi reikštis višo- r Žmogaus prasmė komunizme 

’še gyvenimo srityse. Ir komu- ^rs.-ateiti iš gamtos į sąmbninį 
nizmo ir krikščionybės pagvin- 'gyvenimą, atlikti šavb rolę ko- 
............... * lektyvui ir išnykti vėl gamto

je. Bet išnykimas, mirtis laiko
ma dalyku, apie kuri nereikia 
galvoti, nėreikia jo vaizduoti. 
Neatsisakoma blankios vilties, 
kad kovoje su gamta bus su
rastos gamtoš paslaptys, žmo
gaus gyvenimas prailgintas, 
mirtis nugalėta. Tai didingos 
prometėjiškos pastangos.
Ar pasaulėžiūros duoda pagrin
do dialogui tarp krikščionių ir 
komunistų?

Autorius tenkinasi komunis-

dinis siekimas — suformuoti 
žmogų, čia tos abidvi pasaulė
žiūros eina paraleliai. Bet tik 
tiek. Nuo tos vietos krikščiony
bė ir komunizmas skiriasi ir 
eina priešingom kryptim. Bū- 

• tent:
Krikščionybė siekia perkeis

ti žmogų ir tiki, kad, žmogų 
r perkeisdama , ji perkeis ir pa

čią bendruomenę. — Komuniz
mas siekia pirmiausia perkeis
ti bendruomenę, o tada per
sikeis ir žmogus.

Krikščionybė išpažįsta pasto
vią, visuotinę moralę, kurios 
normos yra Dievo įstatymai ir 
žmogaus sąžinė. Žmogaus veiks
mas yra moralus, kiek jis susi
derina su Dievo Įstatymais. O 
kiek konkretus veiksmas susi
derina, sprendžia jšu individua
li sąžinė.—Komunizme vietos 
Dievui nėra. Komunizmas tepiri-

tinės etikos atskleidimu ir su
gretinimu su krikščionybės eti
ka. Iš to sugretinimo jau sa
vaime plaukia kai kurios pras- 
tiškos išvados, kurias jis lie
čia knygos dviejuose prieduo-

Draugo vedamajame spalio 
29 lituanistinio mokymo 20 m. 
sukakties proga rašo: “Šios su
kakties proga lituanistinių mo
kyklų vadovai Chicagoje. . .ap- 
klausinėjo 398 Chicagos ir Ci-

se, ypačiai pirmajame — “Dia
loge tarp krikščionių ir mark
sistų”.

čia autorius sumini krikščio^

cero lituanistinių mokyklų mo
kinius ... E 398 į anketos klau
simus atsakiusių mokinių na
mie lietuviškai kalba su moti-

DARBININKAI

mas žemėje. Toterahcijbs tai 
krikščionybei negali būti jo
kios. Tik taktikos sumetimais

ra. Tuos prasilenkimus sovie
tinės partijos autoritetas ne 
kartą yra pasmerkęs Anot 
vengro komunisto filosofo Lu- 
kacs, galima sudaryti bendrą 
frontą tokiose srityse kaip pi
liulių įvedimas, divorsai. Bet 
tai bus tarnyba komunistinei 
ideologijai,
Kam knyga skirta?

Nėra reikalo kalbėti apie 
knygos mokslinį rūpestingumą, 

. gausios medžiagos meistrišką 
apvaldymą, objektyvių sovieti
nių pažiūrų pristatymą, sten
giantis komunistinį žmogų su
prasti iš jų ideologų pasisaky
mų. Autorius sklaido idėjas it 

! faktus su jam įprastu loginiu 
aštrumu, jas ryškina kontrasti
niais sugretinimais ir suspindi 

! vaizdingumu ypač ten, kur 
pasigauna literatūrinių pavyz
džių. Tenka betgi pastebėti, 

-' kad veikalas priklauso prie tų, 
kurie iš skaitytojo reikalauja 
gilesnio intelektualinio pasi
ruošimo.

senajai generacijai, Dievą iš- 
pažįstančiai, bet naujoji gene
racija turinti priklausyti komu
nizmui, Dievą atmetusiam.

Krikščionių teologai ligšioli
nio dialogo praktikoje yra lyg 
pajutę savo praeinamumą ir 
“stengiasi įrodyti, kad tam tik
ru būdu aiškinant krikščioniš
kas dogmas religija gali būti 
priimtina marksistam’”. Tai 
reiškia kompromisinį norą, kad 
komunistinėje ^tvarkoje būtų 
sudarytos sąlygos religijos eg
zistencijai.

Šitokioje padėtyje dialogas 
kaip “kolektyvinis būdas tie
sai surasti” yra bevaisis. Ga
lima apsigaudinėti; galima ža
vėtis Garaudy ir kitų komu
nistų vakariečių filosofų mig
lotais pažadais toleruoti religi-

zavo iš k. į d. Zita Visockienė, Nijo- 
Dana Petkūnaitė, sol. Kučienienė ir

Nuotr. Z. Degučio

Chicagoje buvo surengta vaikų 
lė Užubalienė, sesuo Eucharista 

-J. Minelga. Popietę rengė Eglutės talka

KIEK VAIKŲ KALBA IR SKAITO LIETUVIŠKAI
SPAUDA

na 290, su tėvu 312 mokinių. 
Su savo motina angliškai kal
ba 45, su tėvu — 27. Su savo 
motina abiem kalbom kalba 
69, su tėvu — 42. Tik lietu
viškai namie su tėvais kalba 
apie 70 proc. bendro skaičiaus 
vaikų. Pradinėse mokyklose 
vaizdas dar liūdnesnis. Iš 208 
į anketos klausimus atsakiusių 
mokinių sn abiem tėvais lietu
viškai kalba apie 60 proc. vai
kų. Lietuviškai besimeldžian
čių tik 21 proc.

“Dar liūdnesni reikalai lietu
višku knygų skaitymo srityje. 
Nė vienos lietuviškos knygos 
neskaitė 38 proc. lituanistinių 
mokyklų moksleivių, 32 proc. 
perskaitė per metus tik po vie
ną knygą, po 2-9 knygas per
skaitė 41 proc. moksleivių, de
šimtį ar daugiau knygų per
skaitė apie 10 proc. mokinių.

“Lietuviškų laikraščių skai
tymas taip atrodo: iš 398 mo
kinių “Tėviškės žvaigždutę” 
mūsų dienraštyje skaito 249 
mokiniai, taigi daugiau kaip 60 
proc., “Eglutę” skaito 74, 
“Skautų aidą” 48, kitus lie
tuviškus laikraščius 104 moki
niai, lietuviškų laikraščių visiš
kai neskaito 107 mokiniai.

“Iš 398 mokinių 208 daly
vauja liet, skautų organizacijo
je, 105 priklauso ateitininkams, 
49 kitoms organizacijoms, o 92 
neorganizuoti. Nelietuvių orga
nizacijose dalyvauja 182 moki
niai.

“Šie anketos duomenys ro

do, kad mūsų lietuvybės tvirto
vė — lietuviškoji šeima yra 
jau stipriai svetimų įtakų pa
veikta. Daugelis vaikų iš lietu
vių Įtakos yra arba išėję arba 
baigia išeiti”.

Pridėtina čia dar viena išva
da: jei praeityje lietuvybės ir 
tikėjimo tvirtovė labiausiai bū
davo motina, tai anketos duo
menys rodo čia tvirtesnį jau 
tėvą.
Kuo Aidai traukia dėmesį .

AidŲ naujas numeris (spalio 
Nr. 8) yra stipriai “istoriškas”:

(nukelta į 3

AKTUALUS VLIKO 
SIMPOZIUMAS

Vyriausio Lietuvos Išlaisvi - 
nimo Komiteto taryba pavedė 
politikos ir teisių komisijai su
ruošti simpoziumą tema "Tarp
tautinio gyvenimo raida Ir Lle- 
TvVOS FKpflKI ■ ŪSO! I Ijr U9» ATM*10

Simpoziumo pa
skirtis yra giliau paanalizuoti 
svarbiąsias Lietuvos laisvini
mą liečiančias problemas. Pre
legentais sutiko būti:

prof. dr. B. V. MaČiuiką — 
Pasikeitimai rusiško komuniz
mo Įtakoje pokario metais;

prof. dk. B. homickas — 

Raudonosios Kinijos ir Sovie
tų Rusijos konfliktas;

prof. dr. prel. L. TulatM — 
Tarptautinio gyvenimo raida 
laisvajame pasaulyje:

prof. S. Kymantas — Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo kelias. (Elta)
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ĮgĮjĘ. Ndjfehitafe. 197 W&ater Ava. Caznbridga 

fr Bostoną. tr 6-6434. 

idaiRtt bAfitižbA — tautsd&us, balšamuotosab. 3 motaniaa 
koplyčios. 231 Bedford Avenua, Brooklyn, N.T. m *11; KV 8-9770.

MATTHEŪ p. B AULAS FUNBRAL HOMB — Moderni taptytia. Air-COO- 
dttioned. A J. Batton-Raltrflnaa, Uctnaed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST2-5043.

8TEPHEN AROMISKI8 (Armakautkra) — Graborius-balsazmiotojas. Mo
derni koplyčia. 423 MMropMitan Arame Brooklyn, N.Y. 11211, KV 7-4335.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario TeUgra, Jr. laidotuvių direktorius! 42$ 
Lafayette SU, Newark, NJ. 07106; teL MAj-ket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me New Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas dovanas į Lietuvą. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Tetef. EV 4-4952 .  J.  ,

JOHN ORM AN AGENCY / Insurance - Real Estate. Maunu pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės i mūsų įstaigų. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
jamaica Avė, Richmond HilĮ N.Y. U418; teL VIrginia 6-1800.

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — L-ong Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj jdgytL Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūšų arba pirkėjo žemės. Statybų atliekam 
sąžiningai pagal susitarimų už labai prieinamą kainų. TeL (516) AN 1-2864.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavem. 1883 Madison SL, 
Ridgewood. N.Y. 11227, K7 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 
to, duodami pninirintnviniai pietūs Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA • Silver Bell Baking Co. Lietuviška Ir 
europietiška duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Dalia ir Albertas Radžiūnas, sav. 36-38-40 Stagg SL Brooklyn, N.T. 11206; 
ST 2-5938.__________________________ _______ __________________________

JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudtanas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investadjos. Kasdien nuo 9 iki 8 vaL; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4320 papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Prj «tatnm į namus liet skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prtce 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Ave^ VVoodhaven, N.Y. — VI9-5077.

8UPERIOR PIECE GODOS CORP. 200 Grchard St New York, N.Y. 10002, 
AT. 4-8319. Vilnonės medžiag^a jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinėa 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausios 
rūšies pigiausiomis kaiucflais. Specialus patarnavimas paruošiant pakietua | 
Europą. Užeikite ir jsitikinšite!

C. A. VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jacksoo 
Heig^ts, N. Y. NE b-0620..

ANTANAS J. ŠAVELSKIS — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Avė, 
VVoodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. Ud 9 v.)

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografu - vestuvės: spalvota ir juoda balta (ga
li vykti ir i kitus miestus), portretūra, meno darbų nuotraukoj ir kiti foto 
patarnavimai. 422 Menaban SL Ru^evvood, N.T. 11237; Tęi. HY 7-4677.

NEW YORK — Lietuvos atsiminimų radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
8 vai. WEVD 1330 kiL 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 2Ql-289-6878..

NEW YORK — Laisvės žiburys, lietuvių ir angių kalbomis sekmadieniais 
9-10 vai. ryto WHBI 105,9 FM banga. Vedėjas Romas Kezys, TW 4-1288, 
62-15 69th PL, Middle VUlage, N.Y. 11379. , ...............

LOS ANGELES, CALIF. — L. Bendruomenės radijo valandėlė — KTYM 
banga 1460 sekmadieniais 5-5:30 v. p.p. Vedėjas S. Paltus, 3786 Griffith 
View, Los Angeles, Calif. 90039, teL 662-0244

PHILADELPHIA, PA — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kllocycles 
Šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green SL, Philadelpbia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.  . 

PITTSBURGH, PA — WZUM, 1590 banga seknuufieniais 12 iki 12:30 p.p. 
Vedėjas V. A. Yucius, 52 Shady St W. Pittsburgh, FA. 15228, teL 563-2754.

HARTFORD, CONN. — ved. Alfl. DragOnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dieni nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, CmnL, trief. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuviški; melodijų radio valanda iš VVMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 Ud 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mieli. 48219, teL 537-5550.

BOSTON, VVORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur SL, Brockton, Mass^ teL JU 6-7209; T*M bangomis 107.9 mc. WHIL 
1430 kiL Medford, Mass. sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.T. — Kultūrinė lietCrvttka valandėlė sekmaifieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
WUkins St. Rochester, N.T. 1462L

BOSTON, MASS. — Vedėjas Step. Minkus, WLYN 1360 kUocycleS ir FM 
101.7 banga sekmadieniais nuo 1-1:30 vai. p.p. — 502 E. Broadway, South 
Boston, Mass. 02127  ,  '

CHICAGO NEW YORK
Litas iiitesting Co^ Ine.

Čikagoje 
kviečia apsistoti 

gražiai^, moderniame 
LITO B-vfe administruojamame

0’ MARE CONGRESS INN
30W N. Marmheim Rd., FranHm Parlt, IRinois 60131 

455-4300
Viešbutis yra arti OUjft Airport. Transportacija iš aero
dromo { viešbutį veltui. Didelė 500 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
žiavimams, vaišėm. Apšildytas baseinas, dideli' ir lųoder- 
nūs kambariai, restoranas.

Nczv Yorko apylinkėje smulkesnėm informacijom "auti 
prašome kreiptis Į

LITAS SEMflCE CORPORATION
94-10 Jamaica Avc. WooAaran, N.Y. 11421 — Tel. <12-947-5522
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Molotovas pasiūlė padvigubinti savo kainą

Prenumeratos kaina 8800 t- Butone riptloa per yaar 8880 
LalkraMi tvarko REOAKCINt KOMISIJA.

Kviesliai

į Laisvę spalio nr. dr. Jonas 
Balys pasakojo, kaip naciai del
sė atsakyti į sovietų siūlymus 
dėl kainos už Lietuvos pieti
nį vakarinį ruožą. Pasakojo to
liau, kaip lapkričio 12-13 Ber
lyne Molotovas ir Hitleris su
sikirto dėl Lietuvos. Kai Mo-

Soviety ir naciy byla dėl Užnemunės ruožo (4)

metalų, toliau naftos produktų, 
medvilnės ir linų, mangano rū
dos, bet neprašyti grūdų. Išsi
derėti šių prekių, o tada bū
sią galima pasirašyti sienos su-

1 d. pasiuntė į Maskvą sienos 
sutarties projektą, nurodyda
mas, kad ją bus galima pasira
šyt tik patenkinamai susitarus 
dėl atlyginimo už Lietuvos iš-

tartis turėjo būti pasirašyta 
gruodžio 20), bet ir 55,000 vo
kiečių repatriacija, kurių padė
tis ten kasdien blogėja. - Jo 
nuomone, rusai padarę pasku-

riausybė yra pasiruošusi atly
ginti Vokietijos vyriausybei 
už šią teritoriją, sumokėdama 
7,500,000 aukso dolerių arba 
31,500,000 markių. Ta suma 
bus sumokėta tokiu būdu: vie
nas aštuntadalis arba 3,937,500 
markių šviesiaisiais metalais,

Ateinančiais matais Sovietų 
Sąjungoje ir jos okupuotuose 
kraštuose rengiama Lenino 
šventė — sueina balandžio 
mėn. 100 metų nuo jo gimimo. 
Lietuvoje tom iškilmėm, be 
abejo, numatyta pritraukti ir 
lietuvių iš Vakarų. Jau dabar

nalistų ir jų imperialistinių glo
bėjų".

Tie iškilmėse išsprūdę žo
džiai rodė, kaip ir kas sovieti
niam vadam apkartino tą Bal
tijos valstybių pagrobimo šven
tę-

lotovas aiškino, kad Vokietija 
kompensuota už Lietuvą Liub
lino vaivadija, Hitleris griež
tai atkirto, jog Liublino vaiva-

tartį (ib. Nr. 575). Vokietijos 
pasiuntinys Maskvoje gruodžio 
19 ištisas dvi savaites derėjo
si su Molotovu, kuris nurodė,

kyšulį.. . Sausio 2 d. gavęs sie
nos sutarties projektą, Moloto
vas pasiūlė padvigubinti savo 
kainą, t.y. sumokėti 32.4 mili-

tinę nuolaidą, ir jų pasiūlymą 
reikia priimti (ib. Nr. 615). De
rybos su Molotovu toliau ėjo 
sausio 7 ir 8 d.d., ir jis pasiū-

atsiųsti kviesliai — kad prikal
bintų važiuoti dainininkus, 
rašytojus, bent kokią šokėjų 
grandinėlę ir t.t.

Dabartinė užmačia didesnė 
nei 1065 metais, kada buvo su
rengtos Lietuvos pavergimo 
25 metų sukaktuvės. Tada 
stengėsi pritraukti paskirus as
menis stebėtojus. Dabar užsimo
ta pritraukti bent kokį kolek
tyvą aktyviai iškilmėse dalyvau
ti.

1965 metę užmačia ir jos 
pasisekimas buvo taip anuo 
metu Įvertintas: “Lietuvon išvy
ko apie 70 asmenų. Išvyko į Lie
tuvos pavergimo 25 metų iš
kilmes. Išvyko betgi ne tie, 
kurių norėjo Kremliaus Įgalio
tiniai.

“Norėjo sulaukti jaunimo.

1970 metę užmačios kvies
liam sąlygos gal palankesnės. 
Tiltai tarp Maskvos ir Wash- 
ingtono gal stipresni.

Gal atkaklios sovietinių pa
reigūnų Amerikoje pastangos 
įeiti į lietuvių tarpą, prisiden
giant tuo, kad jie atlydi šen 
ir ten iš Lietuvos atvykusius 
svečius, bus pripratinę lietuvį 
nebeskirti svečio iš Lietuvos 
nuo sovietinės atstovybės pa
reigūno, atstovaujančio oku
pantui?

Gal pratįsęs laikas bus at
šipinęs lietuvio politinę nuo
voką, ir jis nebematys skirtu
mo tarp vykstančių privačiai i- 
Lietuvą giminių lankyti, moks
liniais reikalais ar šiaip turisti
niais sumetimais, o iš kitos pu
sės vykstančių Į sovietines iš
kilmes.

dija ekonominiu atžvilgiu ne
galėjusi būti jokia kompensaci
ja už Lietuva, kuri Vokietijai 
turėjusi tam tikros ekonominės 
reikšmės. Molotovas siūlė Hit
leriui sutvarkyti panašiai ir 
Suomijos reikalą, bet Hitleris 
atmetė. Užnemunės ruožas ne
buvo sutvarkytas nė šiame Hit
lerio - Molotovo pasikalbėjime.

Berlyne gruodžio 22 d. am
basadorius Dekanozovas jau 
priekaištavo Ribbentropui, kad 
neduoda atsakymo į sovietų pa
siūlymą dėl užnemunės ruožo. 
Ribbentropas nenurodė datos, 
kada galės duoti atsakymą. Bet 
atsakymą paskubino patys vo
kiečių pareigūnai. Apie tai mi
nėtas straipsnis toliau taip in
formuoja:

Sdmurrės aliarmas:
“Sau pagalbininko sovietai 

susilaukė K. Schnurre’s asme
nyje, kuris vokiečių užsienio 
reikalų ministerijos politikos

kad kaina yra labai aukšta, ir 
įrodinėjo, kad sovietai nieko 
neturėtų mokėti, nes tai esąs 
ne ekonominis, bet politinis 
klausimas Molotovas labai už
sispyrusiai ginčijosi, bet ir 
Schulenburgas nenusileido: ru
sai jau buvo pasiūlę atlyginti 
auksu ir prekėmis, tad jie pa
tys pasiūlė šį reikalą sutvar
kyti ekonominiu pagrindu. Pa
galiau Molotovas sutiko pra
nešti savo vyriausybei ir pa
svarstyti, ar bus galima suras
ti abi pusi patenkinantis 
sprendimas. Kol šis sienos su
tarties klausimas nebus sutvar
kytas, prekybos sutartis irgi 
negalės būti pasirašyta. Moloto
vas jau šiandien ar rytoj žino
siąs savo vyriausybės sprendi
mą (ib. Nr. 580).”

Už sutarties dėl ruožo kimba 
ir repatriacijos reikalas:

“Ribbentropas 1941 sausio

jonus reichsmarkių per dvejus 
metus. Tačiau rusai negalėsią 
visos sumos padengti šviesiai
siais metalais dėl jų stokos ... 
Ribbentropas sausio 3 d. pra
nešė, kad sutinka su rusų pa
siūlyta kaina, t.y. puse sumos, 
kurios užsiprašė vokiečiai, ta
čiau negalima esą laukti dve
jų metų, visa suma turinti būti 
tuojau sumokėta šviesiaisiais 
metalais. Jei to negalėtų pada
ryti. tai pusę sumos galima pa
imti auksu, sumokamą tuojau 
pat (ib. Nr. 598).

“Derybos su Molotovu vyko 
sausio 7 d. Rusai negalį viską 
atmokėti per 3 mėnesius, ta
čiau sutinką išmokėjimo termi
ną sumažinti iki pusantrų me
tų (ib. Nr. 614). Schulenbur
gas ragino savo vyriausybę 
kuo greičiau susitarti, nuo to 
nukenčia ne tik kiti ekonomi
niai susitarimai (prekybos šu

lė: 1) arba visą sumą tuojau 
atlyginti auksu, nurašant visą 
vokiečių skolą už rusų pristaty
tas prekes, arba 2) atlyginti 
vieną aštuntadalį šviesiaisiais 
metalais per 3 mėn. ir likusią 
sumą auksu, nurašant vokiečių . 
skolą. Ribbentropas sausio 9 
d. pranešė, kad pasirinkta ant
roji versija, mat, vokiečian^s 
švies, metalai buvo labiau rei-~ 
kalingi karo pramonei negu 
auksas (ib. Nr. 625).”

Sutartis pasirašyta:
“Po šių ilgų derybų, 1941 

sausio 10 d. Molotovas ir Schu
lenburgas pasirašė Maskvoj 
dar vieną slaptą protokolą, pa
gal- kurį sutariama: 1) Reicho 
vyriausybė atsižada teisių į 
Lietuvos teritorijos gabalą, pa
minėtą slaptame pridėtiniame 
1939.IX.28 protokole ir pažy
mėtą prie jo pridėtame žemėla
pyje; 2) Sovietų Sąjungos vy-

kurie bus pristatyti per tris mė
nesius po šio protokolo pasira
šymo, o likusieji septyni aš
tuntadaliai ar 27,562,500 mar-

Labiausiai iš naujosios ateivi- 
jos...

“Tačiau nieko iš tų norų ne
išėjo. Turėjo tenkintis tais pa-

Šie “gal” padrasina sovieti
nius kvieslius sustiprinti dabar 
akciją siekiant: 1. padrumst! 
santykius tarp lietuvių Vaka

riais senosios ateivijos senai- ruošė ir parodyti, kad laisvės 
siais komunistais ar prokomu- kovos organizacijų autoritetas 
nistais...” (Darbininkas, 1965 nebesaisto lietuvių laisvajame 
liepos,21). „r..... —pasauly; 2. panaudoti užsienio

Svečiam iš Amerikos verbub- lietuvių dalyvavimą sovietinėse 
ti tada aplinkybės nebuvo pa- iškilmėse propagandai, jog ir 
lankios. Tais metais birželio 21 užsienio lietuviai džiaugiasi
Atstovų Rūmai priėmė rezoliu- drauge 
ciją Baltijos valstybių reika
lą kelti Jungtinėse Tautose. Pa
vergtų tautų savaitė davė pro
gą Kongreso nariam garsiai ir 
gausiai sušnekti apie sovietinį 
imperializmą. Jaudinosi dėl to 
Kosyginas — liepos 17 Rygo
je neiškentė nekritikavęs re
zoliucijos. Jaudinosi tą pat die
ną Suslovas Vilniuje. O A. 
Sniečkus tą pat dieną irgi skun
dėsi, dar prieš tai Maskvos 
Pravdoje piktindamasis, kad 
“mūsų šventė sukelia piktą re
akciją tarp buržuazinių nacio-

su Kosyginu, Suslovu, 
Brežnevu - ir Sniečkum.

Jei nuvažiuoja iš Vakarų lie
tuviai į tėvynę privačiai, yra 
asmeninis reikalas, tenaudin- 
gas Sovietam tiek, kad gauna 
pinigų. Jei nuvažiuotų į sovie
tines iškilmes, ypačiai kolekty
vas, būtų jiem politinis laimė- 
jijas, už kurį jie ir pinigus mo
kėtų.

Šitai ir tenka turėti galvoje, 
sutinkant kvieslius į šventę. 
Tai Kosygino, Brežnevo, Snieč
kaus šventė. Tai ne lietuvių 
šventė.

departamente buvo rytų Euro
pos sekcijos vadovas ir rūpino
si derybomis ekonominiais 
klausimais su SSSR (anksčiau 
dar su Lenkija ir Pabaltijo vals
tybėmis). Jis gruodžio 25 d. 
parašė Ribbentropui iš Mask
vos aliarmuojanti raštą, siūly
damas kuo greičiau sutvarkyti 
vokiečių-rusų sienos klausimą, 
nes rusai darą didelių sunku
mų dėl ekonominio susitarimo 
ir reikalauja visokių nuolaidu: 
girdi, dėl tų kelių milijonų už 
Lietuvos teritorijos gabalą at- 
sidurias > pavojd^e ekonominis 
susitatinflte,eina reikalas 
apie bilijonus. Tad reikia im
ti, ką rusai duoda už tą Lietu
vos teritorijos ruožą ir kuo 
greičiau pasirašyti sienos su
tartį (Documents, DXI Nr. 
568). Ribbentropas atsakė gruo
džio 28 d. ir pavedė painfor
muoti rusus, kad vokiečiai pa
gal nekilnojamo turto kainas 
įvertino tą Lietuvos teritori
jos ruožą esanti 13 milijonų 
aukso dol. vertės. Vokiečiams 
reikią pirmoje eilėje šviesiųjų Sežupė, kuri skiria Lietuvą ir Vokietiją. Šioje pusėje—• prūsų mergaitė.

kių bus sumokėta auksu ir ta 
suma bus nurašyta nuo vokie
čių mokėjimo prievolės auk
su, kurios terminas yra 1941. 
II. 11 pagal susitarimą ir t.t.

(nukelta j 5 psl.)

Spauda
~ (atkelta iš 2 psl.)
prof. Z. Ivinskis rašo apie Lie
tuvos ir Sovietų diplomatinius 
santykius nepriklausomos Lie
tuvos metu; prof. J. Jakštas tei
giamai vertina Lietuvoje iš
leistą M. Jučo veikalą apie Lie
tuvos metraščius; filosofinės 
minties raidai, kiek ji pasine- 
šus ateizmo linkme' — skirtas 
prof. A. Maceinos “Ateizmas ir 
komunizmas”, o kiek psichoa
nalizė yra paveikusi dabarties 
galvojimą, rodo prof. A. Paš- 
kaus “Psichoanalizė ir jos kū
rėjas” (Freudas). Rimtai kritiš
kai vertinamas Alto suvažiavi
mas, aštriai atsiliepta apie Ais
čio “Milfordo gatvės elegijas”.

Naujesnis ir teigiamas daly
kas yra kalbos reikalai. L. Dam- 
briūnas svarsto teologų — isto
rikų iškeltą diskusiją: ar varto
ti “tikiu į Dievą” ar “tikiu Die
vą”. Sutinka, kad gyvos ir var
totinos abidvi formos. Tačiau 
kalbos raida suka į prielinksni- 
nes formas, o taip pat “tikėti 
į Dievą” duoda platesnių gali
mybių iš veiksmažodžio daryti 
daiktavardines formas: “tikėji
mas į Dievą” natūralesnė for
ma negu “tikėjimas Dievą”. Bu
vo čia ne kartą keliama suges
tija “Gimtąją kalbą” įjungti į 
“Aidus”. Dabar, kai “Gimtoji 
kalba” sustojo, gal jos akty
viausias redaktorius L. Dam- 
briūnas natūraliai daugiau at
silieps kalbos klausimais* pa
čiuose “Aiduose”.

Dėmesio vertos ir iliustraci
jos — skaitytojui parodyti jau
nesniųjų dailininkių kūriniai— 
M. Ambrazaitienės, O. Baužie- 
nės, R. Jautokaitės.
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VAIŽGANTAS

ŽEMAIČIŲ ROBINZONAS

ni
Vincas savo kūmą mėgo, my

lėjo ir gerbė; žinojo jį esant ar 
buvus gyvenimo ir ūkininkavi
mo prityrusi žmogų. Tai nieko 
jam neprieštaraudavo ir pini
gų iš bankelio kavalieriškiems 

- savo reikalams neimliodavo. Bet 
kai grįždamas pirmą vilkšną iš 
bankelio išvilko, tai ko tik ko 
tik nepakvailiavo: buvo suma
nęs iškelti savo sugrižtuves ir 
visą kaimą privaišinti, kad pas
kui jį mylėtų ir gerbtų, o rei
kalui būsiant, ir patalkininkau
ti neatsisakytų, 
sipynė. Vaurus.

— Nedaryk, 
riau pamylėsi, 
talką teiksies,
vaišės bus pamirštos. Dar pasi
tyčios. Pasakys: nei duonos, 
nei mėsos, nei pieno savo nėr, 
o jau puotas kelia. Elgeta bent 
prisiduoneliauja, o šitokių neil
gam — pasisaugokime. Vaišės 
tikrai sklandžiai pro templę 
šliaužia, kai iš pilno. Tada ir 
garbės esti.

Vincas paklausė ir su pini-

Gerai, kad pa

vaike, to. Ge- 
kad iš tikrųjų 
Šios įžanginės

gaiš, skiriamais pravaišinti, 
nuėjo tiesiai į obermedlinčių, 
stojo į varžytynes dėl kirtimų 
ir nusigriovė patį didįjį, koks 
tik buvo skiriamas tos vietos 
reikalui, ne pirkybai.

Kaniavų kiemo šeimininkai 
pasikeitė rudenį, ne per šv. 
Jurgį, ligi tik krescenciją nu
ėmus ir žieminius pasėjus. Taip 
buvo kitados Vauraus sulygta 
gudriu sumetimu, kad būtų lai
ko apsidoroti. Daugiau darbų 
nebebuvo. Blogai įsėtų rugių 
negi bepataisysi. O kad nuo
mininkas dirbo pavydžiai, tai vi
si matė ir gąsčiojo. Tik vienas 
Vincas laikė tai maža Beta: tas 
vienas žiemkenčių javų laukas 
plačiuose jo sumanymuose vi
sai maža tereiškė.

Nuomininkas iš Kaniavavie- 
lės išsidangino, kažin kodėl 
smarkiai keikdamas; jam Čia 
niekas nieko bloga nebuvo pa
daręs; už visa gera ir bloga 
pats teatsakė. Gal keikės tik 
dėl to, kad nereiktų ašaroti: 
čia gyveno kaip ant savo; o kai 
kitur bus, vienas Dievas teži

no.
Užtat teta ir jos šeima tik

rai buvo nuliūdę, kad tenka 
skirtis su auklėtiniu. Jis buvo 
nieko nedėtas bernaitis ir kant
rus darbininkas. Plūsti jis už 
ką nors neteko, su broliais Be
sivaidijo, seselės gi net labiau 
jį mylėjo kaip savo tikruosius: 
jis buvo mandagesnis. Išleistu
vėms ateinant, teta ilgai ir 
slaptomis tarėsi su vyru ir vai
kais, kokio čia jam pavirfio įdė
jus į kelionę. Visiems buvo 
aišku, kad Vincas, sveikas drū
tas vaikis, daugiau uždirbo neg 
suvalgė. Tai ir nutarė: duoti 
jam stiprų pakinkytą arklį ir 
dvi tešmeningas karves vos 
trimis veršiais.

— Išėjau vienas, grįžtu 
keturiese! — pasijuokė 
Vencė, įvažiuodamas į savo 
kiemelį be vartų ir be tvoros. 
Ir negalėjai numanyt, ar jis ty
čiojas tuo, ar didžiuojas. O 
Vincas didžiavos: negi tai bu
vo prilygta; tai dovana iš vi
sai grynų širdžių mylimųjų auk
lėtojų. Būt galėję apsieiti su 
geru žodžiu ir su tuščia, gal 
net veidmainiška ašara.

Gerai darė nesigobėdami: te-

šviesų ir tvarkingą; nei rūko, 
nei geria, nei robaksuose daly
vauja. Nors nepoteringas, — 
žinai gi tu tuos vyrus! — vis 
dėlto ištikimas, gerai dievotai 
išauklėtas katalikas. Tai nety
čiomis susitikęs miestelyje, pa
ėmė jį prietelingai už rankovės 
ir visai ne didžiu šnekindamas, 
parsivedė į kleboniją.

—Gerai gerai, pumdziejtedy, 
kad arielkos negeri. Būsi tur
tingas, kai jai neišsileisi. O ir 
pagerbti tave mokėsime: būsi 
man padėjėjas tvarkant para
piją; būsi marčelga ar kuriuo 
kitu vainiku, pumdziejtedy, — 
kalbėjo senelis, vaišindamas 
prie stalo.

Tai buvo pirmieji Vincui ho- 
norai, dar niekur nieko gera 
nepadarius. Vincas pasijuto 
lyg iš tikrųjų jau vertas marčel
ga būti. Suminkštėjęs išsiėmė mąjį jo žingsnį, palaimino ir 
kolytą ir atskaitė klebonui ke
letą sidabrinių mišelėms, kad

pabaigą Tuo jis pabaigė nu
lenkti senelį kunigą ir sudary
ti marčelgos kandidato karje
rą.

— Regi, pumdziejtedy, nau
jas ūkininkas su Dievu bepra
dedąs gyventi. Gal ir iš tikro 
ilgainiui tiks parapijos marčel- 
ga.
Bent dešimti kartų skersai pa

ilgai ir aplinkui apvaikščiojęs

žiojo jam visokių veislinių: tai 
paršelių, tai avelių, tai paukš
čių, tai sėklų.

Klebonas iš Vaurų buvo pa- _
tyręs naują parapijoną įsigyve- savo kirtimą, Vincas įsitikino 
nūs, ir parapijoną gerą, nieku gerai pirkęs: toje vietoje miš- 
nedėtą, išmintingą, išmoningą kas buvo tankokai suaugęs ir

čale... Tai ne jo dalykas... 
Aš jam tebuvau prilygęs darbą, 
ne ką kita, ir dirbti pajėgiu.— 
Ir parodė savo kumštį, juodą, 
rambėtą, kaip tik ką iš žemės iš
verstą kerą. Kumštį palydėjo 
atkakliu stipriu žvilgsniu, kad 
net jam storas sprandas parau
do ir platūs pečiai pakrutėjo.

Visas Ontės pastamentas at
minė tik ką išjungtą seną bu
lių, dar neišsirąžiusį. Tikras 
kaimo Herkulesas anginui de
vyngalviu galvoms raškyti. 
Rankų dydžiui prilygo kojų dy
dis ir ašutinio storumo plau
kai kažin kurios vasaros, augą 
tiesiai žemyn, pakarpomi iki 
pusės kaktos. Skutės visą vei
dą, bet, matės, tik sykį per sa
vaitę, sekmadieniais, prieš išei
damas į bažnyčią. Dabar tas, 
lyg Kauno uosto karklynas, ne
aiškia savo spalva tik rudino 
didį veidą kaip pečiadengtę.

Vincas dar nebuvo žmonių 
būdų prityręs, vis dėlto Ontę 

čiomis išvydo miesteHo rinkoje, matė kaip gyvą: kvailoką, dėl- 
matės, be tikslo dvakinėjantį ir 
tuojau jį įspėjo. Tai buvo au
galotas, stipriai sukirptas, nors 
neperdailiai susiūtas vyras, apie 
28 metų. Pakalbintas, piktai, 
bet atvirai prisipažino tarnavęs 
vaikiu vienam kiaulei, bet iki

labai mišrus. Ko čia nebuvo! 
Visokios geros medžiagos, kie
tos ir minkštesnės, ronų staty
bai, lentų, gegnių. Pokreiviai 
bus kurui ar, tikriau, tvorga
liams suskaldžius, nes kurui 
daugeliui metų pakaks šakų ir 
skiedrų.

Iš visa to bus galima pasi
statyti ne tik didelė žemaitiška 
gyvenamoji troba, bet ir visi ki
ti ūkio trobesiai: laidarai, klė
tys, daržinės ir rėja, dar geres
nė. Kaimynai, pavydėdami gero 
pirkimo, gyrė jį ir nugyrė. Nuo 
jų betariant, dabar, dalimis par
davinėjant, būtų galima gauti 
keleriopai daugiau. Visa tai 
žymiai kėlė aukštyn Vinco nuo
taiką ir pasitikėjimą 
kad sumanytasis didis 
jam klosis gerai.

Dievulis, palaiminęs

savini, 
darbas

tą pir-

antrą: Žemaičių Robinzonui da
vė draugą Penktulį — Ontę 
Krampliauskį. Vincas jį nety-

nys samdytoją. Greičiausiai a- 
budu apsigavo, tačiau į gerąją 
pusę. Ontė nenumanė, kokio 
sunkaus bus darbo prie me
džiagos: jam tai buvo pirmie
na; o drauge ir kaip malonu 
bus dirbti sutartinis darbas. 
Vincas nenumanė, kiek pajėgs 
padirbti tasai kalnavertis ir 
koks jis bus minkštai paslan
kus ir palankus savo darbo da
vėjui.

Buvo jau spalis. Saulutė te
bešvietė linksmai, bet vėjai jau 
ūžavo. Pūstelės, privarys debe
sų, aptamsins pasaulį, praly- 
dins ir vėl sustoja. Debesys pa
mažu pamažu kažin kur nu
šliaužia palinkusiu dangum, ir 
vėl saulutė šypsos. Ji nebeuž- 
virina jauno kraujo, bet duo
da stipraus pasiryžimo padary
ti tai, kas pavasario stiprumoj 
buvo užmegzta.

Keliai aplynojami tviskėjo 
valkelėmis, bet jas laikė lyg 
dubenėliuose, patys nepermir
kę. Nepadrėkęs tebebuvo ir 
miškas ir viliojo į savo šlapia- 
vietes dar sausai spanguolių 
pasirinkti. Nakties šalčiai jau 
buvo jas pagavę ir gardžias,

to atkaklų, ir tiek pat geros 
širdies, kiek galingo kūno. Tad 
ir tarė:

— Jei neturi darbo ir iš vi
so nežinai ką veikti, tai eikš gaivinančias padarę. Spanguo- 
man padėjėju miško darbų dirb. lių galėjai taip pat mielai atsi- 
ti. — Ir ėmė atkakliai derėtis gerti, kaip ir kurios stipraus na- 

Kalėdų netesėjęs išbūti ir išė- dėl visų mažmožių, nė puse žo- 
jęs, palikdamas visą savo nuo
pelną:

— Lai paspringsta, o aš ne
pavelysiu, kad man prikaišiotų 
kamarninkavimą su Ona Kin-

džk> nepaprieštaravęs gana 
aukštai algai gyvaisiais. Ir suly-

Kažin, katras katrą apgavo: 
samdytojas samdinį ar samdi-

mų raugalo. Ir jauni darbinin
kai padirbės padirbės ir dūli
na į lomikę rieškučiomis pažė- 
bėti uogelių, 
prakaitingos 
šaltinėli.

lygu vasarą iš 
pabarės į šaltą 

(Bus daugiau;

■
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Savo kaitras išvadoje Maltos 
atstovas siūlė sovietinės dele
gacijos projektą pataisyti, — 
projekto autorių žodžius pa
keisti ne kieno kito, o jų gar-

-

nebuvo ne
tik jų suk- 
ps reikaliu-

jnetus kalbėdamas nau jos revo- 
liūtinė? vyriausybės vardu ir, 
žinoma, norėdamas pasirody
ti labai teisingas, paskelbė štai 
kokius dėsnius tarptautiniam 
saugumui užtikrinti ir taikai 
pakdikytĖ

“Laikydamasi demokratinių 
jr ypač darbo klasės principų, 
ši (atseit, Lenino vadovauja
moji. E.) vyriausybė panb, kad 
ma^os ir silpnos tautos įjungi-

Perskaitęstas Brankas iš 
ilghBi tįsto ura r tinta dtitfaė- 
»» M-
laracitas, Maltos atstovas sakė 
Tiiaatinhi Tentu knmiteip-

*‘Nėra ataraoMS. kad terai- 
tas U reikalą taftai suprato 
Svarbiausia nąsanguno prie
žastis taratautiiniace santv- 
tonose yra aitaitom iš tautų 
jų apsįsprauiura teisės, ir tai 
ne tik jš tų tautų, kurias priim
ta vadiųti kftĮftnffiffėmis Jung
tinių Tautų Charios 11 te 12- 
to skyrių prasme, tat iš bet- 
kurių tautų, vistiek kur jos. fe* 
gyventų. Kol stipresniųjų vals
tybių viešpatavimas silpnes
nėm? tautofns te lipnesniųjų 
išnaudojimas nebus pranykęs 
upe šratas veido, |aį nebų? tik
ros tyikny, tol nebus sąHgnmn, 
ypač jų nebus nubostoms tau
toms. Bot foks viaįp|twiin*< 
ir toks išnaudojimas tebėra pa
sklidas nuo Zambijos iki Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos, nuo 
Arigdos bg* Armėnijos, Gruzi
jos ir Azerbaidžano. Nei vįe-

ątvejų silp- 
nesnioji tauta nėra 
tam davusi savo aiškaus ir lais
vo sutikimo; nei iš vieno to 
krašto prijungusioji ar stipres
nieji valstybė neatitraukė vi
siškai savo pajėgų, prieš prade
dant organizuoti mažesniosios 
ir silpnesniosios tautos valios 
pareiškimą. Kaip tik čia pami
nėtų — o galėčiau, daug dau
giau paminėti — mažesniųjų 
tautų tariamai esamieji valios 
pareiškimai yra, priešingai Le
nino mokymams ir idealui, taip 
ryškiai išvagoti prievartas pėd
sakais, kad jie yra virtę tiesiog 
akibrokštu sveikam žmonių pro

miles nesiremiam”, sakė 
Maltos atstovas, '“kraštutine 
antiistorine pažiūra į tautu ap
sisprendimo : teisės principą, 
Modernus pasaų|i$irpiodenii 
technologiją reikąlauja tautų 
savitarpinės priklausomybės. 
Bet tai turi būti savitarpinė 
prikląusomybė, kylanti iš lais
vės, orumo ir visiškos lygy-

Jukritum Trata būstinėje N. 
Y. ųnto 15 petaBtevo 4wg- 
tittn Tnttll firgantezciinu vi- 
sietui sysiriiikūpo pteuteris 
tanitetas te »wti Sovietų .Są
junga delegacijas pasiūly
tą projektą — atsišaukimą | 

vaistytas tarptautinio 
fangnmft įdjpriųitoo reikalų

Apie tą projektą kalbėjo Mal
tos dĮtagaciias narys, patarė
jas Vktar J. Gauti (Gosi)- Jis 
pastatam Sovietų Sąjungos 
parodytą iniciatyvą, bet pareiš
kė, rid pačiu projektu esąs 
kiek nusivylęs. Projektas, sa
kė jisai, parengtas lyg pasku
bomis, nekruopščiai. Ištraukos 
iš Jungtinių Tautų chartos pro
jekte pateiktos nenuosekliai ir 
neišryškinti kaip tik svarbes
nieji jų bruožai. Projektas net 
sudaro įspūdį, kad jis kažin ar 
tiksliai išreiškia pačios Sovietų 
vyriausybes intenęijas.

Įdomiausia ir labiausiai intri
guojanti buvo kalbėtojo prie
laidą, kad tokio atsišaukimo 
projektui Sovietų Sąjungos vy
riausybė juk turėjo gi semtis 
įkvėpimo ne kur kitur, kaų> 
marksizmo - leninizmo ideologi
joj. Tačiau projektas išėjo nuo 
tas ideologijos gerokai nutolęs. 
Be to, jame per neapdairumą 
ar gal ir dėl kitų priežasčių li
ko nepaminėtos kaip tik pačios 
svarbiausios tarptautinio ne
saugumo te įtampos priežastys.

Savo priekaištus Maltos ats
tovas parėmė sugretinimu iš
traukų iš pasiūlyto projekto ir 
iš perino deklaracijos apie tai
ką ir tarptautinius santykius, 
pasakytos rytojaus dieną po 
Rusijos revoliucijos laimėjimo.

Dabartiniame Kremliaus pa
reiškime tvirtinama, kad taikai 
ir tarptautiniam saugumui su
stiprinti reikia:

“atšaukti kariuomenes iš už-

w> kriflhi o stačiai šakaliu,

Nėra ko tikėtis, kad jie tuos 
šakalius imtų sau iš akių krap
štyti,‘bet vistiek — tegu nesi
jaučia, kad niekas jų nemato.

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas parašė Maltos 
delegacijos nariui V. J. Gauti 
laišką, kuriame nuoširdžiai jam 

gas tik tada, kai patogus. Pa- padėkojo už tą spalio 15 die
gai reikalą jie te Leniną moka nos kalbą. (Elta)

Bet iš tikrųjų 
išmokimas, o b 
tumas Leninas

gioąnčias savo nepriklausomy
bę, laimėtą žlugus kolonijinei 
sistemai, bei ginančių savo te
ritorijos neliečiamybę;

“sustabdyti visas priemones, 
siekiančias užgniaužti koloniji
nėj priklausomybėj tebeesan
čių tautų išsilaisvinimo sąjū
džius, ir suteikti visoms to
kioms tautoms nepriklausomy

bę yra aneksija arba pavergi
mas, — nebent to mažoji tau
ta būtų su tuo tiksliai, aiškiai 
ir laisvai sutikusi; te čia netu
ri reikšmės, kuriuo metu būtų 
buvusi pavartota jėga tam į- 
jungimui į stipresniąją valsty
bę įvykdyti, ir nesvarbu, ar 
mažoji tauta yra labai ar tik 
menkai išsivysčiusi. taip pat 
neturi reikšmės, ar ta ma
žoji tauta yra toli užjūry, ar čia 
pat Europoj.

“Jeigu betkokia tauta ar vals
tybė jėga laikoma kitos valsty
bės sienose... jeigu ji negau
na teisės pati spręsti savo at
eities laisvu balsavimu, be jo
kio spaudimo, iš anksto visiš
kai atitraukus prijungti siekian
čiosios ar stipresniosios valsty
bės pajėgas, tai tokia padėtis 
yra aneksija, tai yra pavergi
mas ir agresija”.

Skaitydamas tuos Lenino žo
džius, Maltos atstovas ypač pa
brėžė tą sakinį, kur Leninas 
nurodė, kad balsavimas dėl pri

imtų kraštų, kurių užėmimas sijungimo prie kitos, ypač prie 
yrą pasekmė kaikurių valsty- didesnės ir stipresnės valsty
bių ginkluotų pajėgų akcijos bės turi būti laisvas, be jokio 
prieš kitas valstybes ar tauta?,- -spaudimo, ir kad spaudimo nė- 

ra tik tada, kai prisijungti siū
lančioji valstybė, jeigu ir bu
vo į mažesnįjį kraštą dabar ar 
kada nors anksčiau įvedusi sa
vo karinių ar kitokių gink
luotųjų pajėgų, tai prieš laisvą 
balsavimą tokiu reikalų tori iŠ 
anksto visas tas savo pajėtas 
atitraukti. Jeigu ginkluotos jė
gos pasilieka, tai — Leni
nas taip sakė — laisvo apsi-

Įėjo į pieno bonką moters ve- gu tai vėl bus žvejojimas krau- 
žimėlyje. — Ar jūs drįstate ra- tuvėse — tarė ji sau — ir pra-

NELĖ MAZALAITĖ

BALADĖS APIE TUKĄ
IŠTRAUKOS IS KNYGOS DEŠIMTOJI MŪZA

KILNIŲJŲ SIELŲ ŽYGIAI
Mrs. J. atsikėlė su mažytėm 

pagiriom. Gali būti kavįaras ir 
pumos rūšies, te kaukaziški vy-

tiek uždeda savo antspaudą — 
ir ji beveik sudejavo lipdama

tyti gelsvus plaukus, tačiau mo
tais pasakė, jog negali priim
ti pagyrimo, šalia trepsintis 
vaikas nebuvo jos.

— Tai vistiek savąjį paliko?

ls lovos. Tačiau pareigos rei
kalavo aukos.

Ji apsivilko labai kukliai, ji 
4ar galvojo — ar neįsųkti ke
letas geležėlių plaukų raįty mui, 
kad labiau derintųsi į draugi
ją prie kurios reikėjo prisiar? 
tinti — tačiau tai jau buvo per- 

> didelis reikalavimas pasiauko-

te namie? — apgailėjo Mrs. J. 
Juk negali kiekvieną kartą ap
sirikti, ir moteris tarė: taip, 
ne namie, o mokykloje.

— Aš ir jutau, kad jums tin
ka tas kilniausias žodis — mo
tina, — sujaudinta pasakė Mrs. 
J. — mano širdis pažįsta. Gal

miaį nešti namo šiuos nuodus? dėjo sųstątįnėti pįaną, kur ki- 
Įr kas pirmas pradėjo žengti, tur galėjai sutikti talkininkių, 
tenogžųdžių keliu, jei nę mūsų 
vyriausybė? Mėginimai! Ato
mai! Radįjąvįmai! O jeigu vis- 
tik savo vąrgu ir rūpesčių iš
auginame kūdikį — jį pagro
bia kariškieji nusikaltėliai, kad 
iš jo padarytų nusikaltėlį. Kiek 
ilgai męs kęsimę tokį siaubą?
— Mrs. J. nusišluostė ašarotas 
akis. — Aš nemiepi naktimis, 
aš galvoju te galvoju — juk tik 
mes, moterys, galime pakeisti 
pasaulį, Bgelbėti jį! Kas kitas, 
jeigu ne jūs, aš, kitos. Aš esu 
tiktai paprasta namų šeiminin
kė, nieko neišmanau apie poli
tiką, tačiau juk esu motina! 
Aš žinau, kad esu pasiryžus ne
atiduoti nužudyti savo sūnų ir 
viso pasaulio' sūnų. Negali dau
giau būti karų. Ar norit padėti 
man išgelbėti pasaulį?

Iš tikrųjų, nelengvai, bet 
vistiek sąjūdis plito — šitas 
skyrius vadovaujamas moters, 
kini nieko nesuprato apie po
litiką, perduodamas kitoms to
kios pat, kaip blusinės — ir
kai jau buvo pakankamai už
krėstų, kaip kažkas pavadino 
— jos pasijudino į pradinius 
žygius. Argi jos turėjo užkliū-
ti svetimas atstovybes — kaip 
kažkas siūlė, pradėti nuo rusų, 
kad ite daugiausia kalti dėl
nesantaikų — ne, tegu rusų 
moterys rūpinasi savo taika, te
gu savuosius tvarko namie — 
jos užsiims savaisiais vyrais. 
Tiktai juos reikėjo įtikinti bū
ti protingais, — juk jokia pro-

žimus”—prie kurios įstaigos— 
ir ramiausiai priima lazdas ir
lozungus, lyg jie išdygo po a- 
kimis.

— Kas Imtų, jeigu jos žino
tų teisybę? — sako Mr. J. ir 
Mrs. J. krato galvą.

— Nieko. Išgalvočiau ką nors 
— ir jos patikėtų — sakiau, 
kad jos avys. Bet jeigu tu ži
notum, kokios yra pačios išti
kimiausios mano sąjunginin
kės, kurios mano valią pertei-
kia kitiems!

ti, be to, negi visos tina pirk
tis nešinos ant galvos gele
žies krautuves- Užteko to, kad

nereikalingas prekes — ir žvai

todėl, kad ji taip nerami, kad 
skauda, mano širdis — mano 
du berniukai arti kareiviavimo 
metę, užtatai į kiekvieną kiek
vienos motinos sūnų žiūriu su 
graudumu.

— Kodėl? — paklausė mote
ris, — ar siaučia kokia nauja

KNYGOS PAPIGINTOM KAINOM
REUGIJA, FILOSOFIJA 
NMMtakime aukuru, vyak. V. Brizgia 
MIIHii—, todvyria, tvMtasta, kun. Fr. Gaidos 
Pria viklea kryžiaua, dr. J. Pruoakio 
idaaiaa ir Lalkaat Or. J. Gimkia

KatĮaa, *<. Pranddkaua fiUoteja 
Tautini aukMjknaa Minoje, V. CitUno 
tv. Raitaa, vorataa J. Skvirecko, I tornar 
•v. Raitaa,' v autas J. Skvirecko, II tornss 
te- Btatak Ntote TMsmentąi (didelio formato), J. Skvirecko 
te. Raitaa, Nauj. Testatnentaa (mažo formato), J. Skvirecko 
iventadienio žodis, kun. Ant. VaHuška 
Pranas Brazys, jo gyvėsimas ir darbai 
Bažnyčia susirinkimuose, kun. V. Zakaro 
iventųjv gyvenimai, kun. K. Matulaičio 
Jlkyąog katoktanto paaugusiam
Lekcijos Ir Evangelijos sekmad., tventad. 
iv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 
Gegužio mSnos, Tiv. K. Bučmio, O. F. M. 
te* Fijua fcūo- J- Petrtao 
Kova prie* Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 
Katalikai, pasauližlūra ir politika 
gautos gieomd, dr* A* Maceinos 
Marijos apsIreRkimas Liurde, vysk. P. Bučio 
Pranaiystčs apie pasaulio pabaigą 
iv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 
AtpitėniRky vadovai kun. St. Ylos 
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 
iv. Prandikus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 
Serąfiikuoju kelių, Mąstymai, T. Hasenoehrl 
Serafiikųoju keliu. Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 
NkikiyMs paslaptis, A. Maceinos 
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 
Mokslas ir religija, dc J. Prunskio 
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 
Dievas sutemose, kun. St Ylos, 391 pusi.

i Žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 
šv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos 
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 
Jobo drama, dr. A. Maceina 
Apeigynas, I-II - III tom. po 5.00 
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 
Mariją, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 
Romos katalikų naujas mišiolas 
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusL 
Katalikų katekizmas paaugusiems 
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai ete 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 
Metai su Dievu, kun. J. Pruriskis i
šv. Pranciškaus pėdomis, l)l ordino vadovėlis 
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (I tomas) 
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II torhasj ’ - -- 
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai - '
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeitie 
Iš sutemų j aušrą, A. Ramūno atsiminimai 
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 
Lietuviškoji išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 
Lietuvos vaizdeliąi, A. žemaičio 
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarai* 
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 
Vergijos kryžkeiiuose, S. Rūkienės 
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I h* II dali 
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 
Antanas Smetona, A. Merkelis 
Antanas Smetona, V. Šliogerio 
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas 
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 
Argentinos lietuviai 
Dr. A. C. Curtis-Curtius 
Vanagaitis 
Kelias į Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Puzinas 
Vytautas Endziukaitis 
VL Nagius-Nagevičius 
Antanas Olšauskas 
Krepšinio išvyka Australijon 
Kelionė į Pacifiką, J. Bachunas 
Blezdingėlė* prte Torenso 
Lietuva okupacijoje 
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 
Senprūsių laisvė* kovo* su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus 
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) 
šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Cąlif, J. Gliaudo* 
Kelias j Lietuvę* nepriklausomybė* atstatymą, J. Puzino 
Kun. Mykolo Vaitkau* atsiminimai:

Su Minija i Baltiją 
Baltijos Gražuolė (kieL viršeliai* 3.00) 
Šiaurė* žvaigždė 
Per giedrą ir audrą 
Nepriklausomybė* saulėj V tom. 
Nepriklausomybės saulėj VI tom. 
Nepriklausomybės saulėj VII tom. 

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI 
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 
Gatvė* berniuko nuotykiai, R. Spalio (kietai* virš. 5.00) 
Laba* ytas, Vovere, J. Minelgo* ;
Raitasis Stumbras, G. Ivaškienė* 
Bitės, L. Gerrpanienės 
Keturi Valdovai, 8. Džiugo 
Neklaužados, S. Džiugo 
Pelytė Geležytė, S. Tomarienės 
Tinginė ir DarMtutė, S. Tomarienės 
Paskendusi Pilis, S. Tomarienės 
Lapė Snapė, S. Tomarienės 
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 
Lietuvp* Isterija, V-jam skyriui 
Jąunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 
Lietuvos laukai, S. Jonynieni* 
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruslio 
T#vų šaHs, S. JonynlenSs 
Gintaras, J. PlsČto, VIII skyriui skaitymai 
Smilės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 
Meškiukas ftudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida

Didysis raižąs, P. Gavėno 
\UU WagOu, P. Gavėno vertimas

Tėviškė* sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliai 
Pumpučio skėtis, spalvavimo knygutė 
Algis ir Ąlytė, spalvavimo knygutė 
Kaip Algtekte vėjo Ieškojo, N. Jankutė* 

(nukelta į 7 psl.)

Mrs. J. labai žavingai nusa
kė keletą jų: viena buvo ypa
tingai užsidegusi sunaikinti bar
barišką karinę jėgą — jos 
vienturtis atėjus laikui buvo 
paimtas ir išvežtas tarnybai į 
Vokietiją. Į Vokietiją! O, bai
su! Ir jo garbanos, kurios, kaip 
aukso vilnos, gulė ant jo pe
čių, buvo nukirptos.

Ir kita, šauni raudonplaukė, 
piketuotojų eilėse išsiskiria

blema nusiginkluoti: paprastų 
paprasčiausia, kaip sename fil
me, laųkipįų vakarų filme, de
gaptį vežimą tereikia nuversti kaip vėliava, ir kiekvienas ne-žinoma, kas nenorės —mo

teris pasitaisė plaukus po ne
tikru kuodu ir prisiėmė misi
ją. Jos išėjo drauge iš krau
tuvės, Mrs. J. buvo kiek pasi
metus! Su sąskaita jį taipgi ga
vo kažkokius ženklus, pana
šius į pašto, ji matė kaip rim
tai suskaitė jos naujoji drau
gė — jos sutarė susitikimą, pa
spaudė rankas, ir stenėdama 
Mrs. J. nusitempė savo pirki-

nuo kalno — sumesti visus 
gipklus į jurą. Ir bus taika, vi
sur taika, amžina taika, visi gy
vens ir mylėsis. Amen.

— Kokios jos avys, nepati-

žlibas vyras gali atskaityti jos 
išmieras iš toto — ji stumia 
vežimėlį, kuriame jaudinančiai 
dailus vaikutis žaidžia plastiki
niu balandžiu. Koks reginys!

’ Ji buvo rami, kad niekas ne
pažino jos Šioje kaimynijoje, 
ir negalėjo stebėtis pamatę per- _____
kantis — užtatai drąsiai suki- J. ir tuojau pristabdė balsą', **** **““c
Išjosi prekių eMjose. kol M- nes vienas pardavėja pesižiū- •»tonwtate “ M*™ 

rado pirmąją nužiūrėtąją. rėjo skiausčiomis. — Brangio- » Kova už taiką buvo nuobo-
— Koks gražus berniukas!— ji, ar$ nežinai, kokia liga ty- di, tačiau reikalinga. Tiktai 

sušuko ji ir pasilenkė paglos- ko mūsų vaikus? — Ji bokšte- kitą kartą ji pirks mažiau, jei-

liga?
— Baisiausia! —sušuko Mrs; rius į šoninę gatvę, kur laukė

kėtum , — kalbėjo Mrs. J. sa
vo vyrui, — jos tiki, kad taip 
gali būti. Jos nesiginčija, jos 
neabejoja, jos klauso, jos tiki,

Yra viena nėščia — kaip tei
sybės pirštas, perspėjantis pa-
saūlį saugoti ateinančią gyvy
bę —' jos plaukai juodi, kaip 
tinka atvykusiai iš saulėtų sa
lų — ir ji nekalba angliškai— 
tas rodo, kokia seseriška yra

taip. Ir tiki tai, kad mes turi
me du sūnus — jie abu susi
juokė.— ir kad esu kukli, ma
žti uždirbančio vyro sunkiai 
besiverčianti šeimininkė. Reik
tų tau pasižiūrėti, kaip jos su
tinka Spontaniškus prasiver- (Bus daugiau)

moterų vienybė, nereikalaujan
ti kito susipratimo kaip tiktai 
kova už taika.
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N. Sleževičius - kuo jis tebegyvas?
Mūsų dėmesys buvo atkreip

tas į tai, kad prieš 30 metų, 
1939 lapkričio 11, mirė Myko
las Sleževičius, du kartus bu
vęs ministeris primininkas ir 
užsienio reikalų ministeris ne
priklausomoje Lietuvoje.

Būtų per maža tesuminėjus 
jį kaip vyriausybės galvą anuo
se istorijon nutekėjusiuose epi
zoduose. Anie praeities epizo
dai, statę savo meta veikėjus 
prieš painias problemas ir rei
kalavę jų greito ir aiškaus ap
sisprendimo, atrodo tebegyvi 
ir gali veikti šių dienų lietu
vius, kurie atsiduria panašiose 
situacijose, reikalaujančiose 
taip pat apsisprendimo dėl Lie
tuvos likimo. Mykolas Sleževi
čius anuose epizoduose atro
do kaip vienas iš dabarties, ku
riam tenka susimąstyti pasiren
kant kelius Į Lietuvos ateitį.

Tebus primintas M. Sleževi
čius kai kuriuose praeities epi
zoduose. Mykolas Sleževičius

norius Lietuvos kariuomenei su
daryti (1918.XII.29).

Istorija patvirtino, kad tei
singas buvo antrasis pasirinki
mas. Visos tautos vienybė, en
tuziazmas bei pasiaukojimas su
telkė apie 12,000 savanorių 
(tarp jų 100 iš Amerikos), iš
laikė Lietuvos valstybę nors ir 
nepilnose ribose, bet gyvą ir 
pasinešusią pažangos keliu.

Vieta — Mintaujos gimna
zija. Laikas — 1896 metai, ka
da katalikai mokiniai buvo ver
čiami kalbėti maldą rusiškai. 
M . Sleževičius buvo vienas iš 
tų mokinių, kurie parodė drą
sos pasipriešinti anai rusifi
kacijos užmačiai. Už tai jie bu
vo pašalinti iš gimnazijos.

pabė-

seime 
prob-

Vieta — Petrapilis. Laikas 
1917 metai, audringas revoliu
cinis sūkurys, užgriebęs ir lie
tuvius tremtinius, kurių apie 
200,000 nuo karo buvo 
gę Rusijon.

Petrapilio lietuvių 
(1917.V.27-VI.3) kilo
lema: ar seimo prezidiumas tu
ri būti sudarytas demokratiniu 
būdu ar socialistinių grupių dik
tatu? Kai socialistų liaudinin
kų, soc. demokratų grupės rei
kalavo neįsileisti į prezidiumą 
katalikų; seimo dauguma jų 
reikalavimą atmetė; kai socia
listinės grupės tada išdemonst- 
ravo iš posėdžio, — M. Sleže
vičius viešai nepritarė savo

Dėl Užnemunės

grupės siūlomai kitų diskrimi
nacijai ir liko ištikimas demok- 
ratiniam principui.

Seimas pareikalavo dar di
desnio apsisprendimo dėl Lie
tuvos ateities: ar Petrapilio sei
mas pasisako už reikalavimą 
Lietuvai nepriklausomybės (ku
nigo J. Tumo siūlymas, parem
tas kr. demokratų, pažangos), 
ar pasisako už reikalavimą Lie
tuvai apsisprendimo, kurį turįs 
padaryti jau kas kitas — stei
giamasis seimas Lietuvoje (siū
lymas paremtas soc. liaudinin
kų, soc. demokratų, santaros).

M. Sleževičius buvo vienas 
iš tų jo grupės nedaugelio, ku
ris, tiesa, išžygiavo su savo 
grupe iš posėdžio, kai jų siūly
mas nebuvo priimtas, bet ku
ris atsitraukė nuo grupės lini
jos vardan aiškiai išreikštos iš
tikimybės Lietuvos nepriklau
somybės principui, sakydamas: 
jei mes statysime tik apsi
sprendimo reikalavimą, tai ru
sai manys, kad mes dar nežino
me, ko norime.
M. Sleževičius 
Bortkevičiene, 
Matulioniu, F.
pašalinti iš socialistų liaudies 
partijos. Jie netrukus sudarė 
panašaus vardo (socialistų liau
dininkų demokratų) partija ko
vai už nepriklausomą Lietuvą.

Po šio epizodo 
(drauge su F. 
A. Rimka, B.

Kaupu) buvo

(atkelta iš 3 psl.)
(ib. Nr. 638). Tą pačią dieną 
buvo pasirašyta ir nauja pre
kybos sutartis.”
O sienos sutartis liko nepa
tvirtinta?

“Ir pasirašius tą protokolą 
rusų bėdos dėl sienos nustaty
mo Lietuvos sektoriuje dar ne
pasibaigė ... vokiečiai viską 
užgaišino iki 1941 metų gegu
žės 24 d. Ir taip atrodo, kad 
siena galutinai nebuvo nusta
tyta net iki pat birželio 22 d., 
arba karo su Sovietų Sąjunga 
pradžios ... Tas pasienio ruo
žo išsiderėjimas ir aiškus vo
kiečių nenoras galutinai sutvar
kyti sienos klausimą prie Lie
tuvos teritorijos rodo štai ką: 
vokiečiai norėjo nors per pu
sę pėdos Lietuvoje išsilaikyti, 
kad būtų priekabė maišytis į 
Lietuvos reikalus, o sovietams 
tai buvo tartum krislas akyse”.

Vieta — Kaunas. Laikas — 
1926 metai, kada trečio seimo 
rinkimuose didžiausias blokas 
(krikščionių demokratų) iš 85 
atstovų seime tegavo 30 ir ka
da vyriausybę sudaryti ėmėsi 
valstiečių liaudininkų (su 2 2 
atstovais) vadas M. Sleževičius. 
Jis senąjį koalicijos partnerį, 
krik, demokratus, iškeitė į soc. 
demokratus (15 atstovų) ir užsi
tikrino mažųjų grupių — len
kų, žydų, vokiečių — paramą. 
Ta koalicija gali priminti šių 
metų Vokietijoje soc. demokra
to Brandto koaliciją su partija, 
kuri būtų likusi visai be atsto
vų parlamente, jei balsų būtų 
gavusi vienu procentu mažiau.

Kokia bus Brandto koalici
jos ateitis — pamatysime. Pa
naši M. Sleževičiaus koalicija 
neišėjo į gera. Sakoma, M. Sle
ževičius greitai pamatęs, kad jo 
koalicijos partneris ir rėmėjai 
vis labiau suka į šalį nuo loja
lumo Lietuvos nepriklausomy
bei ar bent anarchijon. Bet 
Sleževičius norėjęs laikinai “pa
mokyti” savo buvusius partne
rius — kr. demokratus. Šios 
rizikos rezultatas buvo tas, kad 
tais pačiais metais gruodžio 17 
dienos karinis perversmas pa
šalino M. Sleževičiaus vyriausy
bę.

Kokia ironiška paralelė su 
Petrapilio seimu! Ten atžygia
vusi į posėdį karių delegacija 
su raudona vėliava privertė pa
sitraukti demokratiškai sudary
tą prežidiumą ir į jį pasodino 
kairiųjų grupių atstovus. Kau
ne karinis perversmas pašalino 
demokratiškai sudarytą kairių
jų grupių vyriausybę, nepra- 
matydamas , jog tai buvo mir
tinas smūgis ir pačiai Lietuvos 
demokratinei santvarkai.

Garsų radijo valandėlės vedėjas.Juozas Stempužis — Tėvynės

CLEVELANDO TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO VALANDĖLE 
MINĖJO 20 METŲ SUKAKTĮ

Spalio 12 Clevelande kon
certu ir banketu paminėta ra
dijo valandėlės — Tėvynės 
Garsų - 20 metų sukaktis. 
Koncerte dainavo solistės Juzė 
Krištolaitytė - Daugėlienė ir Al
dona Stempužienė, pianu paly
dėjo Darius Lapinskas. Buvo 
pagerbti valandėlės steigėjai, 
rėmėjai, pasakyta sveikinimo 
kalbų.

Kur giria žaliuoja
Pati pirmoji Tėvynės 

radijo programa buvo 
liuota 1949 rugsėjo 9 iš
radijo stoties. Programa pra
dėta čiurlioniečių daina “Kur 
giria žaliuoju ten mano na
mai ...”

Programos iniciatorius ir stei
gėjas buvo Jaunutis P. Nasvy- 
tis, jo pranešėjas buvo Balys 
Auginąs, muzikinės dalies ve
dėjas Alfonsas Mikulskis, rei
kalų vedėjas — Kęstutis P. Šu
kys. Programa buvo transliuo
jama penktadieniais nuo 8 iki 
8:30 v.v.

Garsų 
trans- 
WSRS

Ta- 
ne- 
žo-

Vieta — Vilnius. Laikas 
1918 metai, kada Lietuvos 
ryba jau buvo paskelbusi 
priklausomybės atstatymo
dį. Tai vėl audringas laikas su 
klausimu: ar tautos valia bus 
įvykdyta tuo vienu nepriklauso
mybės paskelbimu? Vieni ro
mantiškai norėjo tikėti paskelb
to žodžio galia: esą Lietuvos 
kaimynai pagerbs Lietuvos žo
dį. M. Sleževičius buvo vienas 
iš realistiškai galvojančių, ku
rie matė, jog paskelbtą žodį 
reikės apginti ginklu ir krau
jo auka. Ir būdamas antro
sios vyriausybės ministeris pir
mininkas (1918.XIL4 — 1919. 
III.l), M. Sleževičius paskelbė 
ugningą atsišaukimą į sava-

Nuo tada M. Sleževičius ne
be valdžios, tik visuomenės vei
kėjas, Įžymus advokatas, teišgy
veno tik 57 metus. Kovotojas 
dėl nepriklausomos ir demok
ratinės Lietuvos suspėjo numir
ti 1939 m. lapkričio 11 — tik 
vienas mėnuo po Lietuvos ir So
vietų vadinamos savitarpinės 
pagalbos sutarties, kuri įvedė 
Sovietų įgulas ir reiškė Lietu
vos nepriklausomybės likvida
vimo pirmą etapą.

Dabar, iš 50-30 metų per
spektyvos, rodos, kad nepri
klausomos Lietuvos demokrati
niame laikotarpy — kovos, sta
tybos. didelių užsimojimų, di
delių pavojų, o taip pat dide
lės demagogijos laikotarpy — 
du Mykolai: Mykolas Sleževi
čius vienoj pusėj ir Mykolas 
Krupavičius kitoj pusėj buvo— 
patys didžiausieji.

Sudaromas klubas
1952 liepos 16 radijo valan

dėlė perorganizuota visuomeni
niu pagrindu ir sudaryta lai
kinoji valdyba iš B. Augino, 
J. Nasvyčio, V. Ročiūno, J. 
Stempužio ir K. P. Šukio. Gi 
liepos 31 Įsteigtas ir radijo klu
bas, kuris radijo valandėlės iš
laikymu rūpinosi iki 1960 lie
pos 31.

Klubo pirmininkais buvo J. 
Stempužis, inž. P. Žiūrys, muz. 
Alf. Mikulskis. Reikalų vedė
jais: K. P. Šukys, E. Karnėnas, 
J. Stempužis, A. Laikūnas ir V. 
Ročiūnas.

pereita į WXEN-FM — The Sta- 
tion of the Nations. Tai vie
nintelė Amerikoje stotis, kuri 
skirta grynai tautybių reika
lam. Iš jos vyksta net 25 tau
tybių transliacijos.

Lietuviška vienos valandos 
programa dabar girdima kiek
vieną penktadienį.

Programos skyriai
Programa sudaroma įvairi. Ji 

turi savo skyrius — keliaujan
tį mikrofoną, kur sutelkiami 
pasikalbėjimai su įvairiais pa
saulio lietuviais, turi ir jauni
mo skyrių, kur parengiami ra
dijo vaidinimai. Jaunimo valan
dėlėmis daugiausia rūpinosi 
mokt. Juozas Žilionis, rež. Zig
mas Packus, mokt. Estera Alšė- 
nienė. Kelias jaunimo valandė
les pravedė mokinė Vilija Nas
vytytė. Moters pasaulio laidom 
vadovauja Milda Lenkauskie
nė. šio skyriaus laidos yra net 
pertransliuotos per Hartfordo, 
Bostono, Philadelphijos ir Chi- 
cagos lietuviškas radijo progra
mas.

1968 gegužės 9 Tėvynės Gar
sai paminėjo savo 1000-ją trans
liaciją. Buvo perduota lietuvių 
poetų pynė nuo seniausių lai
kų iki dabar.

Kas ją išlaiko?
Telkdama lėšas programai iš

laikyti, valandėlė yra suren-

gusi visą eilę gražių koncertų 
su Čiurlionio ansambliu, solis
tais M. Kripkauskiene, A. 
Stempužiene, J. Vazneliu, A. 
Braziu ir k. Finansinį pagrin
dą sudaro skelbimai, kukli or
ganizacijų parama ir klausyto
jų aukos. Iš viso apie 500 lie
tuvių šeimų pastoviai remia 
šią valandėlę.

Baltijos Aidai
Šalia šios radijo valandėlės 

J. Stempužis suorganizavo Bal
tijos Aidų programą, kurioje 
yra jau trijų tautų transliaci
jos. Tokia radijo programa pra
dėjo veikti 1962 lapkričio 5. Ir 
ši lietuviškoji dalis yra išlai
koma iš Tėvynės Garsų lėšų.

Tėvynės Garsų radijo valan
dėlė daug prisidėjo prie Cle
velando lietuvių visuomeninio- 
gyvenimo. Ji. informavo, kvie
tė ir palaikė klausytojų lietu
višką nuotaiką. Per 20 metų su
darė didelį juostų archyvą, už
rašė daug visokių kalbėtojų, 
koncertų. Tai ištisa dokumen
tinė biblioteka ateičiai.

Būdama gerose rankose, va
landėlė niekada neprarado sa
vo gero lygio ir geros formos. 
Tegu ir toliau ji išlaiko savo 
aukštus standartus ir kuo dau
giausia duoda apylinkės lietu
viam. (T.)

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

Clevelando Tėvynės Garsų radijo valandėlės transliacijos metu iš k. j d. rež. Petras Maželis, 
Romas Zorska, Juozas Stempužis, Živilė Kliorytė ir Aldona Stempužienė.

Pavedama J. Stempužiui
Nuo 1969 rugpiūčio 1 radi

jo klubas programą pavedė 
tvarkyti privačiais pagrindais 
Juozui Stempužiui, kartu per
duodamas ir klubo turtą. J. 
Stempužis radijo programai va
dovauja iki šių dienų. Progra
ma yra pasidariusi viena iš kul
tūringiausių visų lietuviškų ra
dijo programų JAV-se.

Bendradarbiai
Programos forma ir turiniu 

iki 1955 rūpinosi Balys Augi
nąs, buvęs Kauno radijofono 
pranešėjas. Nuo 1955 iki dabar 
programą redaguoja ir prane
šinėja Juozas Stempužis. Pra
nešėjais yra buvę: Lilijana Ja- 
nulevičiūtė, Jadvyga Damušie- 
nė. Regina Braziulevičiūtė. Ni
jolė Ambrazaitė, Ingrida Sta- 
saitė. Aldona Balčiūnaitė. Al
dona Stempužienė, Romas Zors- 
ka. Vidas 
Kliorytė. 
apžvalgas 
Palukaitis, 
apybraižas 
nas.

Keletą metų programa buvo 
transliuojama iš \VDOK sto
ties, o nuo 1961 balandžio 14

500 dol.: G. Baranauskas, 
Sunderland, Mass. (pažadėta 
1000 dol.).

Po 100 dol.: Anna Balsys, 
Rego Park, N. Y., Jonas Šerei- 
va, Atlantic City, N. J., Ch. 
Asbergas, Elmhurst, N. Y.

80 dol.: J. Digrius, Brook
lyn, N. Y. (pažadėta 100 dol.).

Po 50 doL: A. Žalis, Brook- 
lyn, N. Y. (pažadėta 150 dol.), 
Ch. Johnson, Brooklyn, N. Y.. 
Algis Ratas, Rego Park. N.Y. 
(pažadėta 300 dol.).

35 dol.: M. Povilaitis, Wood- 
haven, N. Y.

Po 25 dol.: A. Verick, VVood- 
haven, N. Y.. A. 
Kevv Gardens. N. 
jauskas, Richmond 
(pažadėta 50 dol.).

Butas, Jr., 
Y., A. Kra- 
Hill, N. Y.

Z.

J.

Mockus, Brook-

Yencharis, Elm-
(pažadėta 300

Kuchinskas.Ed.
N. Y., A. Ke-

20 dol.: 
lyn, N. Y.

15 dol.: 
hurst, N. 
dol.).

Po 10 dol.:
Kew Gardens,
palas, Woodhaven, N. Y. (pa
žadėta 300 dol.), A. Repka, Elm
hurst, N. Y., N. McCormack, 
Elmhurst, N. Y. (pažadėta 100 
dol.), Regina Rajus, Flushing, 
N. Y. (pažadėta 150 dol.).

5 dol.: Anna Atutis, Lin- 
N. J., A. Malin. Forest 
N. Y’. (pažadėta 100 
J. Nevers. Elmhurst, N.

Po 
den, 
Hills, 
dol.),
Y. (pažadėta 100 dol.), P. Ken- 
top, Elmhurst, N. Y., S. 
kevičius, Elmhurst. N. Y.

2 dol.: F. Laukaitis, 
brook, N. Y.

1 dol.: F. Sadovvski, 
hurst, N. Y.

Mic-

Lvn-

Elm-

Banionis 
Pasaulines 
redagavo 
lietuviško
— Aleksas Laikū-

ir Živilė 
politikos 

Jonas P. 
gyveninio

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

darbeįamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushuick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.

IŠ VISUR
— Rytinio pakraščio moks

leivių ir jaunučių ateitininkų 
globėjų suvažiavimas įvyks Pa
dėkos dienos savaitgalį, lapkri
čio 29, šeštadienį. M.N. P. se
selių sodyboje, Putnam, Conn.

— Fine Music Records lap
kričio mėnesį išleidžia tris te- 
reo plokšteles — sol. Aldonos 
Stempužienės įdainuotą klasi
kinių operų rečitalį, komp. Da
riaus Lapinsko kūrinius Les 
sept solitudes ir Ainių dainas, 
o trečioje plokštelėje, pavadini
mu Arlekino meilė, akt. Leo
nas Barauskas rečituoja lietu
vių liaudies pasakas ir origi
nalią lietuvių rašytojų kūrybą. 
Visos trys plokštelės įrekor- 
duotos Vokietijoje su Stutt- 
garto simfonijos orkestru.

— Prof. dr. Antanas Kli
mas moderuos lietuvių kalbo
tyros mokslinį posėdį. Posėdy
je paskaitas skaitys prof. dr. 
Antanas Salys ir prof. dr. Wil- 
liam Schmalstieg. Tema: Lietu
vių kalbos kilmėą klausimas.

— Laima Underytė ir Ramū
nas Underys, Chicagos Stu
dentų Ateitininkų draugovės 
nariai, išpildys programą susi
pažinimo bankete, kuris įvyks 
lapkričio 29 d. 8:30 v.v. Šhar- 
kos restorane Mokslo ir kūry
bos simpoziumo proga.

— JAV LB centro valdyba 
išsiuntinėjo 382 pakvietimus 
mokslininkam ir profesiona
lam, kviesdama juos dalyvauti 
Mokslo ir kūrybos simpoziume. 
Tiek adresų dabar yra centro 
valdybos kartotekoje.

— Dr. Domas Jasaitis, dr. 
Rimvydas Šliažas, prof. dr. 
Jonas Genys, inž. Algimantas 
P. Liaugaudas, Kristina Laurai- 
tytė pirmieji atsiliepė į JAV 
LB centro valdybos kvietimą 
dalyvauti Mokslo ir kūrybos 
simpoziume.

— Jonas Pabedinskas pra
ves programą Mokslo ir kūry
bos simpoziumo proga įvyks- 
tančiame susipažinimo banke
te.

— Ilmar Heineru paskirtas 
informacijos ryšių koordinato
riumi tarp Valstybės departa
mento ir Amerikoje veikiančių 
reikšmingesnių organizacijų. 
Ilmar Heineru yra estas, į 
Ameriką atvykęs 1949 ir 1959 
tapęs piliečiu. Jis yra buvęs 
Michigano valstijos senatoriaus 
Robert P. Griffin administraci
nės įstaigos vedėju, o paskuti
nių prezidentinių rinkimų me
tu Heineru buvo “United Citi- 
zens for Nixon-Agnew” komi
teto direktoriumi. Jo funkcija 
taip pat bus palaikyti ryšius 
su įvairių tautybių pagrindinė
mis organizacijomis. Jis yra 
baigęs politinius mokslus Mi
chigano universitete su aukš
čiausiu pagyrimo laipsniu “Mag- 
na eum Įaudė”.

— Dail. Editos Stankuvienės 
tapybos kūriniu paroda Įvyks 
lapkričio 22-23 Toronto Prisi
kėlimo parapijos parodų salė- 

. je. Lapkričio 22 d. 2 vai. po
piet parodą atidarys Toronto 
burmistras VVilliam Dennison. 
Parodą organizuoja Toronto 
moksleivių ateitininkų tėvu ko
mitetas.

— Grandinėlė lapkričio 30 
šoks Chicagoje. Marijos aukš
tesniosios mokyklos salėje.

— A. a. kun. Adolfo Vai
nausko atminčiai vietoj gėlių 
po 10 dol. Balfui paaukojo Pet
ras Savickas ir Vytautas Sa
vickas iš Nashua. N. H.

—išparduodu dideli kieki lie
tuviškų monetų: pilnus komp
lektus (14 štukų) ir atskirai su 
Smetona. Vytautu. Basanavi
čium ir k. Labai gero stovio už 
50 proc.. gero stovio — 33 prc. 
Jeomano katalogo kainos; lie*- 
tuviško gintaro dirbimus — 
puošmenis, paveikslus, statulas, 
gabalus (nepaprastai retą 2.3 
kg). Kreiptis: l'enkaitis. 68 
Mannheim 41. Frankenberg- 
cr \Veg 5. U ėst Germany.
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jų susuktas filmas apie 
nį, kitas — jo kelionė 
von.

Marro-
Lietu-
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Redaguoja:
ps. Birutė Kidolienė, 94-08 Jamaica Avė. Woodhaven, N. Y. 11421 

Tel. Hl 1-3894 (Area code 212)

Per skzmtt/bę— lietuvybei!
sugiedota skautų vakarinė mal
da, parašyta v. s- kun. S. Ylos, 
ir tradicinė “Ateina naktis”. 
Skautai Vyčiai dar sugiedojo 
vyčių tradicinę.

Po uždarymo ceremonijų vi
si susirinko pietauti. Pietų me-

ir vyr. skaučių ir sk. vyčių su
eigoms, visi vėl susibūrė suva
žiavimo uždarymui. Išsirikia — 
vus, po raportų ir vėliavų įne
šimo, s. A. Bobelis perskaitė 
LSB vyr. skautininko v. s. V. 
Vijeikio sveikinimus susirinku
siems. čia pat AtL Rajono LSB tu atvyko ir N. Y. pranciško

nų vienuolyno viršininkas tė
vas Juvenalis Liauba, OFM, 
kuris pasveikino susirinkusius 
ir pasigėrėjo tokiu gražiu bū
riu jaunimo. Visi jam sušuko 
skautišką “AčiūT’ už tokį gra
žų jų supratimą ir prieglobsti.

čius buvo apdovanotas ordinu 
už nuopelnus. Toliau dar žodį 
tarė ps. G. Matonienė, rajono 
vadeivė s. L. Milukienė ir Ne
ringos tunto tuntininkė ps. L 
Jankauskienė. Išnešus vėliavas,

Rudeninis skautų suvažiavimas 
Nėw Yorke

Lapkričio 8-9 New Yorko
link visais keliais riedėjo auto
mobiliai, pilni skautiško atžaly
no — vyr. skaučių ir skautų 
vyčių ir vadovų. Jų kelio galas 
— Tėvų Pranciškonų -namai 
Highland parke; jų kelio tiks
las — vyčių, vyr. skaučių bei 
vadovų suvažiavimas, šio suva
žiavimo šeimininkėmis buvo N. 
Y. Neringos tunto vyresnės 
skautės, kurios jau kelios sa
vaitės kruopščiai dirbo, kad su
važiavimas vyktų sklandžiai ir 
kad jo visi dalyviai galėtų 
jaustis kaip namie.

Maždaug nuo 12 vai. šešta
dienį šios sesės jau turėjo dar
bo, nes su kiekvienu durų ati
darymu registracijos stalą ap
guldavo vis naujas atvykusių
jų būrys. Visiems užsiregistra
vus ir pasistiprinus, įvyko su
važiavimo atidarymas.

Pradedama
Atidaryta vėliavų įnešimu ir 

raportais, visiems išsirikiavus 
saulėtame kieme. Atl. Rajono 
vadas s. ^Antanas Bobelis pa- 

< sveikino visus susirinkusius ir 
’ taip • pat perskaitė Liet. Skau

tų Sąjungos pirmūno v. s. Pet
ro Jurgėlos sveikinimą suvažia
vimo dalyviams. Progai pritai
kintą maldą sukalbėjo s. kun. 
Jonas Pakalniškis, LSD dva
sios vadas.

Sudie kalneliui
Galop atėjo pats nemaloniau

sias suvažiavimo momentas, ka
da vienas iš brolių uždainavo: 
.. .“nors sakom jau dabar su
diev, bet susitiksim vėl”.. .Su
važiavimas baigėsi, visi pradė- ' 
jo judėti namų link, tėvų pran
ciškonų namas kalnelyje vėl li
ko tuščias.

Šeimininkės — vyr. skaučių 
Židinys ir Tėvų Komiteto bei 
kitos talkon pakviestos skautų- 
čių mamytės per dvi dienas 
globojo apie 100 lietuvių skau
tų ir skaučių. B.K.

Dažome batiko paveikslus

Gipso liejimo demonstracija kursų metu. Abi nuotraukos — 
L. Kiliulienės

įdomu, ką sesė Ina toliau pa
rodys. Sugrįžę į Bostono skau
tė būklą, vėl kimbame į darbą.

Atvyksta demonstruoti J. 
Baltrašiūnas, kuris parodo vi
sas keramikos gaminimo, dažy
mo ir deginimo paslaptis. Po 
jo demonstracijos sesė Ina ro
do gipso liejimą smėlyje. Vėl 
visos bandome. Vėl tenka nu
stebti, kai visokiausių formų iš
keliama iš smėlio.

Sesė Nenortienė taip pat de
monstravo mozaikos dėstymą, 
klijavimą, paaiškino net kaip 
patiems galima pasigaminti mo
zaikines plyteles, čia vėl nau
jas menas, naujos idėjos.

Beje, negalima pamiršti ir ki
tos instruktorės, Bostono ži- 
dinietės sesės T. Leveckienės, 
kuri rodė medžio dažymą ir da
vė daug reikalingų žinių, ko
kią medžiagą ir dažus naudoti, 
kad gautume norimus rezulta
tus. Ji ir kitų demonstracijų 
metu padėjo sesėms susigaudy
ti pirmą kartą matomuose dar
buose.

Taip bedirbant ir besimo
kant, atėjo ir vakaras. Po va
karienės s. V. Kleinienės na
muose jaunesnės kursantės 
dar panoro pasižvalgyti po Bos
toną, lydimos ps. L. Kiliulie
nės.

Kitos susirinkome sesės Ne- 
nortienės namuose, kur ji ro
dė ir aiškino tautinių lėlių ir 
vilnietiškų verbų gaminimą. Ir 
čia radome, kad mes dar la
bai nedaug mokame, ir buvo 
ko pasimokyti.

Galop nusileidome į rūsyje 
įrengtą sesės Inos dirbtuvę, iš 
kurios išeina pasakiško grožio 
papuošalai, metaliniai, kerami
kiniai, emaliuoti. Sunku būtų 
viską ir suskaičiuoti! Čia ma-

Paukštytės kerpa ir klijuoja

Beklausant, bežiūrint 
diskutuojant atėjo ir vakarie
nės laikas. Visiems skaniai pa
valgius, jaunimas jau pradėjo 
laukti šokių, o vadovai dar su
sirinko atskiriems Brolijos ir 
Seserijos posėdžiams, kur vie
netų vadovai pateikė veiklos 
apžvalgas ir buvo diskutuoja
ma visa eilė klausimų bei atei
ties planų.

šokiai
Pabaigus paskutinius šics 

dienos posėdžius, visi pradėjo 
rinktis Viešp. Atsimainymo pa
rapijos salėn Maspeth, N. Y., 
kur-įvyko šaunūs 'šokiai, kurie 
tiko tiek jaunesniems, tiek vy
resniems, nes grojo pakaitomis 
net du orkestrai, visiems ge
rai žinomas Joe Thomas or
kestras ir Stonehenge grupė.

Antroji diena
Sekmadienį uniformuoti su

važiavimo dalyviai su vėliavo
mis susirinko išklausyti mišių 
Viešpaties Atsimainymo bažny
čioje. Po pamaldų vėl visi sku
bėjo į Tėvų Pranciškonų kal
nelį tęsti tolimesnę suvažiavi
mo dienotvarkę. Vieisms 
kandus, vėl susirinkta 
skaučių ir skautų vyčių 
mesnėm sueigom, o visi 
no vadovai susirinko 
ram posėdžiui.

Birutė Kidolienė aiškina paukštytėm rankdarbius

New Yorko skautai pradėjo sueigas 
tėvų pranciškonų namuose

ti vidun, kur bus tęsiama ‘rim
toji’ sueigos dalis.

Tėvų komiteto mamytės ruo
šė užkandį visiems. Skanėstų 
kvapas "priverčia po geros va
landos- sueigą nutraukti ir ei
ti pasistiprinti. Užvalgius ir vėl 
su nauju ūpu ir gera skautiš
ka nuotaika tęsiamos sueigos.

už- 
vyr. 
toli- 

rajo- 
bend-

RANKDARBIU KURSAI BOSTONE
Nemažai Atlanto Rajono se

sių spalio 18-19 susirinko Bos
tone, kur vyko visos eilės 

Kas numatyta kitiem metam rankdarbių kursai.
Posėdyje buvo paliesta skau

tų pavasario šventės, sporto 
šventės ir ateinančių metų sto- 

-. . vykios klausimai. Nors šv. An-
Ps- Prave^e P^- fan0 gimnazija Kennebunkpor-

te šiuo metu ir uždaryta, ta
čiau pavasarinė skautų-čių 
šventė įvyks ten pat, gimnazi
jos patalpose, ateinančių metų 
balandžio mėn. gale. Sporto 
šventė — 15-ji, Worcesterio 
vadovams sutikus ją suruošti, 
įvyks vėl Maironio Parke 
Shrewsbury, Mass., 1970 m. bir
želio mėnesyje. Kitų metų va
saros stovykla pramatyta vėl 
surengti Spencer, Mass., 1970 
rugpjūčio mėn. Rudeninis ra
jono suvažiavimas bus sušauk
tas 1970 lapkričio mėn. Hart
forde.

Šiame posėdyje buvo prista
tyti kandidatai į LSS-gos val
džios organus naujai kadenci
jai. Vadovams buvo puiki pro
ga pažinti kandidatus, už ku
riuos bus balsuojama.

Suvažiavimo uždarymą ”
Pasibaigus vadovų posėdžiui

Atskiros sueigos
Toliau buvo atskiros vyr. 

skaučių ir skautų vyčių suei
gos. Vyr. skaučių sueigoje A.
R. vadeivė s. L. Milukienė pa-
sveikino susirinkusias, o A. R. 
vyr. skaučių skyriaus vedėja

čių sueigą. Buvo paliesta ak
tualiausi klausimai vyr. t skau
tėms, pagvildentos proble
mos. Referavo viešnia iš Wash- 
ingtono ps. A. Kindurienė.

Ps. G. Surdėnas iš Phila
delphijos vedė sk. vyčių su
eigą atskiroje patalpoje. Suei- 

; gos metu buvo pravesti rinki
mai išrinkti naują sk. vyčių 
skyriaus vedėją Atlanto Rajo
nui. Naujuoju vedėju išrinktas 
s. v.v. si. Kazys Matonis, jo 
pagelbininku s. v. v. si. Algis 
Valančiūnas.

Po šių sueigų buvo dr. Vy
tauto Černiaus paskaita apie 
grupinę psichologiją, pavadin- 

, ta “Aš, tu ir mes”. Visi gyvai 
jsijungė į pravedamus bandy
mus.

Po paskaitos p. Audėnas iš 
New Jersey rodė filmus. Vie
nas buvo Lietuvos filmų mėgė-

riui. O kokios geros idėjos ruo
šiantis Kaziuko mugei!

Dar, rodos, norėtųsi padegin- 
ti, padažyti, o jau sesė Ina pra-

Kursus organizavo ir prave- deda rodyti kitą dalyką —Ba
dė daugeliui gerai žinoma sa
vo nagingumu s. Ina Nenor- 
tienė. Jos pramatyta kursų pro
grama buvo tikrai įdomi ir įvai
ri, o jos paruošti pavyzdžiai tik
rai puikūs.

Sesės buvo labai sudomintos 
medžio dekoravimu; deginimu, 
piaustymu ir dažymu. Daugelis 
pabandė ir įsitikino, kad su tru
pučiu kantrybės ir pačios gali 
pasidaryti gražių medinių pa
puošalų ir puošmenų kamba-

tiko tapybą, čia vėl labai įdo
mus darbas, ir, nustoję gra
žinti medinius dalykėlius, ste
bime demonstraciją. Gerai pa
sižiūrėjus ir visos kursų daly- tėm ir susipažinom su jos dar- 
vės pabando ir .. .nustemba, 
dailūs paveikslai ir kitokį da
lykai gan greitai gauna formą.

Nespėjus nei gerai įsidirbti, 
ateina ir pietų pertrauka. Sėda
me į mašinas ir skubame pie
tų, kuriuos paruošė s. S. Suba- 
tienė. Visos skuba valgyti, nes

Amerikietės dovana Los Angeles 
lietuviams skautams

Liūtas Grinius praneša, Traidenis Scout Group with the 
Los Angeles skautų sto- Good Lord’s blessings and will

Lapkričio 1 New Yorko 
skautai-ės savo sueigas perkėlė 
iš Apreiškimo par. mokyklos Į 
tėvų pranciškonų namus High- 
land parke. Ši diena jiems bu
vo stačiai šventė, nes šioje nau
joje vietoje jie po daugelio me
tų pasijuto laisviau, jaukiau, 
negu bet kada kitur. Tuoj po
šeštadieninės mokyklos pamo- Visi suspėjo ir programines da- 
kų virtinė automobilių sustoję lis atlikti ir lauke pažaisti. Visi 
išlaipindavo vis daugiau bro- gailėjosi sueigoms pasibaigus, 
lių ir sesių. Tuoj viduje pasi- Abiems tuntin inkams irgi bu- 
girdo juokas, kalbos ir ... vo proga atsidusti, matant sa- 
draugininkų švilpukas. Sesės vo brolius ir seses tokius pa- 
susibūrė net keliuose kamba- tenkintus, koki jie buvo. High- 
riuose, vienur dainavo ir dir- land kalnelyje. Visi buvo dė- 
bo paukštytės, kitur matei va- kingi pranciškonams, suteiku

siems New Yorko skautams- 
ėms tokią puikią progą ir vietą 
jų sueigoms. Visi pritarė vil
kiukui, pasakiusiam, kad “pran
ciškonai yra Okay!” B.K.

bo įrankiais, įvairiausia medžia
ga ir pasigėrėjome jau užbaig
tomis segėmis, emaliu deko
ruotais keramikos dubenėliais, 
peleninėmis ir kitokiais gražu
mynais. Daugelis gal pirmą kar
tą pamatė lietuviškas stakles, 
kuriomis galima tiek daug gra
žių dalykų pačioms nušiaušti. 
Tik vėlus laikas privertė visas 
išeiti iš dirbtuvės.

Sekmadienį po pamaldų vėl 
susirinkome būkle, kur tęsėsi 
kursai. Latvė p. Ilga Vildė pa
rodė, kokių puošmenų galima 
pasigaminti iš gamtoje rastų 
augalų, sėklų ir kitokių daly
kų. Dar sesė Ina pamokė mo
bilų gaminimo, ir jau atėjo lai
kas pagalvoti apie namus.

Išsiskirstėme kupinos idėjų 
ir planų ateičiai.

Kursų instruktoriai: Ina Ne- 
nortienė, Teresė Leveckienė, 
Jonas Baltrašiūnas, Ilga Vilde.

Kursų dalyvės: Audrė Kara- 
šaitė ir Dana Kiaušaitė—abi iš

doves beegzaminuojančias 
skautes, dar kitur skautes do
mėjosi rodomais rankdarbiais.

Broliai susimetė rūsyje, nes 
gi jiems nesinori sesių tarpe 
maišytis! Draugininkai, skilti- 
ninkų padedami, vedė sueigas, 
visi tarėsi, planavo.

Štai iš lauko girdėti lyg ir 
šūkavimas. Tai vilkiukai su sa
vo draugininku išėjo atlikti už
davinių gamtoje, na, gal ir atsilankyti į Philadelphijos 
šiek tiek paišdykauti, kol vėl skautų-čių iškilmingą sueigą 
draugininkas palieps susirink- lapkričio 30.

Philadelphijos sesės Šventina 
naują vėliavą

Jau berods daugelis Atl. Ra
jono vienetų gavo pakvietimą

S. 
kad 
vykios proga amerikietė ponia the Traidenis Scouts be guar- 
Virginia Tompson padovanojo 
lietuviams skautams lietuvišką 
tautinę vėliavą ir atitinkamą 
bronzinę lentą šiai dovanai at
žymėti.

Ponia Tompson, perduodama 
vėliavą, kreipėsi į 
skautus taip:

“About a year 
of the work that 
placehere at your camp site. 
At that time I had the opportu- 
nity to come and visit. I was 
truly impressed with the ef- 
fort and the beauty of what I 
saw. I also noticed that some- 
thing important was missing 
and thęught how nice it would 
be to bring you a gift It is one 
that all of you will recognize 
as a noble symbol of your 
country and its people. It comes 
to you with great respect and 
admiration.

May I ask one of your fine 
leaders, Algimantas Kazakevi
čius, to come forward please.

Will you, Algimantas , ac- 
Nuotr. p. Bivainto cept this gift on behalf of the

Los Angeles

dian and-custodian of this gift 
for all the people to enjoy.

Virginia Tompson.”

Su šiais žodžiais ponia Tomp
son perdavė vėliavą Los An
geles skautų vyčių “Traidenio” 
būrelio vadui Algimantui Kaza
kevičiui. Broliai losangeliečiai 
per spaudą nori su visais lie
tuviais skautais pasidalinti šiuo 
maloniu įvykiu.

Waterburio; Regina Aleksand
ravičiūtė, Vida Kovaitė, Carla 
Liutermozaitė, Danutė Liuter- 
mozienė, Aid. Saimininkienė— 
visos iš Harftordo; Birutė Kido
lienė iš New Yorko; Milė Pa- 
lubeckaitė iš Worcesterio; Ire
na Kalvaitienė, Danutė Paliuly
tė, Daiva Kleinaitė, Dana Vei- 
taitė, Laima Kiliulienė — visos 

Elizabetho; Zina Čerkienė iš iš Bostono. B.K.

Philadelphijos “žemaitės” d- 
vės sesėms ši sueiga bus ypač 
iškilminga, nes tą dieną bus 
pašventinta jų d-vės nauja vė
liava, kuri sueigos metu bus 
pristatyta visuomenei. Nau
jąją vėliavą pagamino riewyor- 
kietė ps. B. Kidolienė.

I heard 
taking

ago 
was

Su vėliava dovanotas metalinis Įrašas
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Kai mes nutylam, J- Saulaitytės 
Atdari langai. S, Santvara* 
Aukos taurė; S. Santvaras 
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaiti*

Vakarė banga, G. Tuiauskaitš 
Metų vingiai, A. Tyraoli* 
Tau sesute, P; Lemberto 
Tik tau ir man, O. B. Audronės 
Trapus^ięėras, K. Grigaitytės

POEZIJA

eiliraMlal

Pavieniai žodžiai (vaizdai), J. Meko 
Šekspyro Sonetai. Vertė Atf. Tjrruolis
BELETRISTIKA
Graži tu mano Tėvyne, Antologija 
Vilniaus rūbas, P. Tarulio romanas 
Bėgiai, K. Almeno novelės 
Veidu prie žemės, K. Grigaitytės novelės 
Kelionė, premijuotas romanas, Alg. Landsbergis 
Pavasario lietus. A. Barono romands 
Elegijos, J. Aistis 
Alma Matėr, R. Spalio 
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, J. Gfiaučloš 
Smilgos (apsakomai), A. Giedrio 
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almeną 
Runce ir Dandierinas, J. ženuidzino 
Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio 
Vieniši pasauliai, A. Rūtos 
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 
Kėlias j kairę, A. Rūtos prem. romanai 
Valentina, A. Vaičiulaičio

Pabučiavimas, J. Grušo 
Sveiki, gyvi, J. Parojau* 
Vytis ir Erelis, J. Kmito 
žvaigždė viršum girios; Alės Rūtos 
Pirmoji pradalgė, literatūros metrašti* 
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 
Trečioji pradalgė, literatūros metrašti* 
Ketvirtoji pradalgė, literatūros. metrašti* 
Penktoji Pradalgė .-rr. Literatūros metraštis 
šeštoji Pradalgė — Literatūros metraštis 
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvė 
Pulkim ant kelių, II tomas

Žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka

Miestelis, kuri* buvo mano, N. Mazalaitės

Proza, Gabijos leidinys, apysakos
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Janina Mathews vedamoje Curley rolėje “Curtey McDimple” vaidinime; Tcu- 
ris pyksta Bert Wheeler teatre, 250 43rd Street, Hotel Dixie, tel. 524-2323. 
Vaidinimai su Janina vyksta trečiadieniais, penktadieniais, šeštadieniais du 
ka*tu* ir sekmadieniais du kartus. "" Nuotr. V. Maželio

H. W. FEMALE MALĖ
X.

Vaidinimai,. V. Frankienės, sefenos vaizdeliai 
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 
Don Kamlliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 
Naujas veidas, A. Norimo novelės 
Peilio ašmenimis, J. Jankau* drama 
Ant Vilnelė* tilto, P. JuRku*

2X0 
2X0 
2X0 
1X0 
2Xb 
2X0 
4X0

Rinktiniai raitai, P. Andriušis 
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipitis 
Laisvę ginant, J. Petraitis, Į tom.

5X0 
T-00

. u , . : • 
mAsseuse • 

P ART TIME AM

$50.00 per week plūs tips 
BARBIZON HOTEL FOR WOMEN 

140 East 63rd Street
TE 8-9838

SECRET ARIES 
ATTENTION: HOUSEWIVES

RECENT H.S. GRADS 
STOP! LOOK and LEARN TO 
WHAT WE HAVE TO OFFER.

4 Credits free tirition per semester, 
4 weeks vacation, merit increases. 
free tuition for employee’s children, 
near IRT, IND, BMT; short walk to 
major dept Stores.

We have openings for secreta- 
ries with escellent skills includ- 
ing steno to exercise their top 
aMhty and inįtiative, working

PRODUCTION WORKERS 
WAREHOUSE MEN

• TRUCK DRIVERS
Good Paying Company 
Benefits.

Call S’ TARDY 
(617); 894-4020

GENERAL BATTERY
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Avė., Waltham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

WE’RE HIRING 
ON ROT ATI NG SHIFTS

DEVRO, INC. 
Stop by or Call — 
{201)524-3719

We Offer Fringe Benefits, Overtime 
and good working conditions.

SOUTH SIDE AVENUE 
SOMMERVILLE, N. J.

An Equal Opportunity Employer

Silpname kūne, j. Pronskiš
V- Krėvės raitai, 5 tentai kfet Viršeliai*

RĖAL ĖST ATE

5X0

Komunizmas — Antikristo rslitftj*, R. Cteirij
2X0 
lX0

DARBININKO ADMINISTRACIJOJE
910 W»Houghby Av*^ Brooktyn, N.V. 11221

Vardynas, A. Rukus 
Metraėtis, Liet katalikų niMtsto ftudsmlj*

w>n wipe out -* ■ u----B -wnn oeiocis.
rWp wS Hcip InvTn.

Prisikėlimas, Alė R&ta

Menas, muzikA
Tautos kėliu, 4. Jbd

Gari* DleW,

Dainuok linksma jaunyste

ĮVAIRIOS
Pasaulio lietuvių žinynas, A. Simučio
Lietuvių literatūra svetur, red. K. Bradūno

Nužemintųjų generacija, V. Kavolio

Lietuva — Europos nugaištoji 
Lietuvos spalvota* žemėlapi*

2X0

5X0 
10.00

2M

10X0 
1X0 
1X0 
2X0

sdlary bf 3420-3525 per month.
COME SEE US NOW! 
Call or apply in person 

Susan Prentky, 212—643-2883

POLYtECHNlC INSTITUTE 
OF BROOKLYN

333 4ay St Brooklyn, N.Y. 
A or IND to Jay A Boro Hali Sta.

Ah Ėąual Opportunity Employer

CUSTOM 0UILT HOMES 
LINDAL CEDAR “A" FRAME.

We Will Build or Your Plans.

(516) GR 5-4988 or (516) 567-1150
Model

isNot 
Prebtemt
Martyw»« bom wHh a 

servous bū CL defect 
— mcBt of each arm 

missing.
Why? Wb don’t knor. 

No ona knovrs.
Būt w» do know fhat 

•cience can find out
March of Dimes- 

supported scientists 
wiped out polio. 
March Dimeš-

....

irt ttnhiMAttlll

DISPLAY

o Year round work
• Penskm Plan

• Life Insurance 
o Paid vacations. 
Good starting sali

ŠVENTĖM 
SPECIALIAI

TO PLACE 
VOufcAi) 

cAKcėl or čiiA&fcfc 
Tsl : GL2-2923

nieką
SPECIALUS I 838X0
10 sv. tankų, 10 sv. kv. miltų, 

z 10 sv. ryžių, 10 sv. cukraus

PUIKUS 342.50
llį sv- kavos, 1 sv. šveicariško 
šokolado, 214 sv. cukraus, 
214 sv. ryžių, 114 sv. sviesto, 
114 sv. šveicariško sūrio, 
114 sv. kumpio, 114 sv. lašinių, 
214 sv. maišytų vaisių, 
214 sv. marmelado, 214 sv. kv. 
miltų, 114 sv. pyragaičių

0EIMOS SIUNTINYS 362X0 
114 sv. kavos, 10 sv. kv. miltų, 
214 sv. cukraus, 214 sv. ryžių, 
214 sv. krakmolo,

SMITTY’S MOVING 
A TRUCKING

LOCAL and LONG DISTANCE 
New and Used Fumiture 

Bought and Sold 
174 Belmont Avė. Newark 

Call (201) 242-8898

BOOKER ABERNATHY
PAINTER & PAPER HANGER 
All work done at reasonable rates 

All Work Guaranteed. 
730 Macon Street, Brooklyn 

Call (212) 452-1642

GENERAL 
PLANT

sv. medaus, 
1% sv. pieno miltelių, 

sv- sviesto, 2% sv. taukų, 
2% sv. lašinių, 1% sv. kumpio, 
114 sv. vengriškos dešros, 
1% sv. šveicariško sūrio, 
U sv. kiaušinių miltelių, 
114 sv. maišytų vaisių, 
14 sv. citrinos sunkos, ‘ 
114 sv. pyragaičių, 
10 sriubos kubų, 
114 sv. marmelado, 
14 sv. datulių, 14 sv. fygų, 
% sv. pipirų, 2 pyragai 
tualetinis muilas.

INTERTRADE EXPRESS 
CORP.
125 East 23rd Street (2nd floor) 
New York, New York 10010 
Tel. 982-1530
Reikalaukit mūsų veltui siun
čiamų katalogų su dar daugiau 
dovanų. Klauskit _ informacijų 
apie naujas taisykles siuntinių 
siuntime.

SERVICE

CASTELLI
Complete automotive Service, tune 
ups, front end, brakes, transiriis- 
sions. Automobile eleetrie Service, 
Air conditioning. GE 6-4918. Large 
indoor facilities. 500-06 Coney Is- 
land Avė. (off Cljirch Avė.)

TENNIS ROOFING CO.

construction—all work guaranteed, 
for free estimate call —

682-4777

FILES 
LIMOUSINE SERVICE 

SPECIAL RATES FOR GROUPS 
Service to all airports, railways

Insured Air Conditioned Car 
Dial (201) 926-1790

HAVE YOUR ROOFING 
& SHEET METAL WORK DONE 

at reasonable price by 
KENTON WILSON A SON 
368 Atkins Avė. — 385-9192 

896 Clarkson Avė. B’klyn 385-4239

PROFESSIONAL 
ALTERATIONS 

FOR LADIES APPAREL 
We Take Pride in our Work

Call 778-7054 — Mrs. Garratt 
18 E. 55th Street Brooklyn, N. Y.

Catholic Church within the area 
Call 516-265-9427

Freeport Collision Ine. — Your one 
stop shop—If it’s banged up we’ll 
fix it. Insurance estimates given on 
location. Auto painting, auto glass 
installed. Corvette specialiais; for- 
eign and American. Freeport, 182 
E. Merrlck Rd. (516) 868-3388 Ask 
for Buddy or George.

Vlrginia 9-4495
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors 

Jalousie Windows 
Aluminum Awnings 

' 600 RIDGEWOOD AVĖ.
Brooklyn, N. Y. 11208 

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

ėmployment-interviev)

Technical Tapte
248 Tioronda Avė. 

BEAC0N, N. Y.
TeL (914) 831-3800

An Eąual Opportunity Employer.

Tel. (212) 487-888!

Alfa Jeweler
Garantuotas laikrodžių taisymas 

Aukso, platinos žiedai su deimantais • Viso pasaulio tvairte laik
rodžiai • Puikūs importuoti indai • įvairūs papuošalai moterim.

Charm Beauty Shoppe
REGINA OSĖLIENB — TeL 497-8365

Pusmetinis, sušukavimas- Kirpimas. Stilizavimas 
Plaukų .dažymas

267 St Niekotas Ave^ Ridgetfood, N.Y.

Visi Zenith, Olympia, Tete- 
funken, Grundig, Burroughs, Graži ir vertinga dovana Ka-
Royal, ITC ir kt firmų produk- fėdems. Vyriški šveicariški H 
tai galima Įsigyti pigiau ir sąži- M0SER 18 karatų aukso laik- 
Dingai per “Spartą”. Pranėj rodgai 
kuo domitės, gausite autentiš- x
kus firmų katalogus iš: J. L. f 
Giedraitis, 10 Bany Drive, E. 23 Mendon St.
Northport, N. Y., 11731. Tele- Mass. 01604. Tel. 757-2034. 
fonas: 516-757-0055.

ti: S. V. Staras — Importer,
Worcester,

Kviečiame talkon!

laikraščio kainos kelti. Tuo tarpu DARBININKO skaitytojai 
gauna laikraštį už 8 doL Tai pigiausias mūsų laikraštis.

Norint ir toliau už tą kainą mūsų laikraštį i&ūkytf, 
reikia naujų skaitytojų. Jų galima rasti, tik reikia pasiūlyti

iki Šių metų pabaigos. Kas prisius 6 dol., gaus vienerius me
tus; vi 7 dol. Darbininką gauna šiuos ir 1970 metus.SMAČL PRIVATE HOME 

Indivjdual personai care, 
lovely surroundings

J. H. B. BUILDERS 
NEW HOMES it ALTERATIONS 

Atties - Extensions - Dormers
Garages - Basements - Porches

11 Main Avė. Centereach, L.I. 
Call 516-588-2880

Acorn Construction Corp. Large & 
small construction serving Nassau, 
Suffolk. Eztensions, dormers, com- 
plete kitehen modernization, base
ments. panelling, garages, fireplaces, 
all custom building. Manny Scarpi- 
nato. 680 East Jericho Tpke. Hun- 
tington — HA 7-6696

DARBININKO skaitytojų talka surasti naujų prenume-

lyginti už 1969 ir 1970 metus. Raginimas sudaro nereikalin
gų išlaidų. " .

Prašome ją užpildyti ir pasiųsti adresu: DAĖbiNINKAS* 
910 Willoughby Avė., Brooklyn, N.Y. 11221.

C A S. PAINTING

EXTERIOR and INTERIOR

Fully insured. Free Estimates. 
Ali work done at reasonable rates.

3023 VVallace Avė. Bronx
(212) 654-2499

0DEXTERPARK 
PHARMACY 13

Wm. Ansst**l, B. S.
77-01 JAMAICA A VE NU E 

(Cor. 77th Street)

WE DELTOR

Vardas ir pavardė

Adresas

Siunčiu už preriumėreti |



DARBININKAS 1969 m., lapkričio 18 <L, no. 74

GL 2-6916 
GL £7281 

Administracija-------GL 2*2923

A. A. ANTANAS KUBILIUS

Kun. B. Jurkšas, Prisikėlimo 
parapijos Toronte vargoni
ninkas ir chorų vadovas, pra
eitą savaitę buvo atvykęs į mu
zikų pasitarimus, kurie buvo 
pas V. Mamaitį, vargonininkų 
ir kitų muzikų sąjungos pirmi
ninką Elizabethe. Tartasi ren
giamos dainų šventės reikalais. 
Jis buvo sustojęs pranciškonų 
vienuolyne ir lankėsi Darbi
ninko redakcijoje.

Muz. Bronius Jonušas, atvy
kęs į inūrikų pasitarimą, bu
vo sustojęs pranciškonų vie
nuolyne ir lankėsi Darbininko 
administracijoje.

Kun. Pranas GetsSūnas, Bal
fo reikalų vedėjas, lapkričio 12 
paminėjo savo amžiaus 50 m. 
sukaktį.

Dail. Albino Elskaus kūrinių 
paroda rengiama gruodžio 6-7 
dienomis Kolumbo vyčių salė
je Woodhavene. Parodą rengia 
ir globoja birutietės.

Ateitininkę moksleivię ideo
loginiai leursai vyksta Padėkos 
dienos savaitgalį Putname. Iš 
New Yorko variuoja būrelis 
moksleivių.

Leonardas Žitkevičius kal
bės apie lietuvių humoristinę 
poeziją neolituanų senjorų su
eigoje, kuri įvyks šį šeštadie
nį, lapkričio 22, 8 vai. vak., Vy
tauto Jurgėlos bute, 1497 Put- 
nam rAve., Brooklyne.

Albertas Ostapas po sėkmin
gai padarytos operacijos sugrį
žo iš N. Y. Infirmary ligoni
nės ir taisosi savo namuose, 
39-99 48 St., Sunnyside Gar- 
dens, N. Y.

Paulina ir Vytautas Verše- 
_ _ _ _ _ lial vietoj kalėdinių sveikini- 

tės susitikimi Kas’nori kafėn- "»U atsiuntė Balfui 15 doL au- 
dorių gauti didesnį kiekį, pra- ^3-

Dailės paroda rengiama va
sario mėnesį ryšium su Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
minėjimu. Parodą organizuoja 
Lietuvių Bendruomenės New 
Yorko apygardos valdyba, į pa
rodą bus kviečiami visi šio At-. 
lanto pakraščio lietuviai daili
ninkai. Paroda bus Kultūros 2i-
diny.

“ V. Alseika, iki šiol dirbęs 
^Draugo dienraščio redakcijoje, 
šią savaitę atvyksta į New Yor- 
ką ir perima Eltos biuletenio 

■ redagavimą. Iki šiol Eltos biu
letenį redagavo Vincas Raste
nis. Biuletenį leidžia Vlikas.

J. Petrėnas, Tėvynės redak
torius, eidamas gatve buvo už
kliudytas pravažiuojančio tak
sio ir sužeistas.

Stud. ateitininkę susirinki
mas bus lapkričio 21, penkta
dienį, 8:30 v.v. Jaunimo cent
re, 392 Highland Blvd., Brook- 
lyne. Programoje bus simpoziu
mas — “Studentas ateitinin
kas laiko dvasios perspektyvo
je: kas jis buvo, kas jis yra ir 
kas jis turėtų būti”. Kritiškai 
nagrinėsime studento padė
tį ir peržiūrėsime bendras stu
dento gaires. Taip pat bus j- 
domūs pranešimai iš SAS suva
žiavimo. Kviečiame visus susi
domėjusius ateitininkų sąjū
džiu.

J. Tomienė, pagerbdama a. 
ą. K. Obolėno prisiminimą, at
siuntė Balfui 75 dol. auką.

Darbininko meniškas kalen
dorius 1970 metam jau paruoš
tas. Jį skaitytojai gavo šiomis 
dienomis. Viršelį puošia dail. 
Jurgio Juodžio kelių spalvų 
paveikslas—Kęstučio ir Biru-

< - H
Maironio mokykla, kai šventė 15 metų sukaktį. Kartu buvo ir mokslo metų baigimas ir abiturientų išleistu
vės. Už stalo: V. Surdėnas — Tėvų komiteto pirminin kas, Lietuvos gen. konsulas V. Stašinskas, kun. kleb. 
N. Pakalnis, J. Šlepetys — LB apygardos valdybos pirm., E. Ruzgienė — mok. vedėja. Nuotr. R. Kisieliaus

Maironio mokykla prašosi sukaktuvinio leidinio 
ja, geografija, papročiais, iš
moko tautinių šokių, dainų. 

Patekęs į lietuvišką mokyk
lą, vaikas iš karto patenka į 
lietuvišką vaikų bendruomenę. 
Ir linksma jam toje bendruo
menėje. Visi .turbūt pastebėjo, 
kad lietuvių vaikai, kurie lan
ko lietuviškas mokyklas, kur 
kas mieliau draugauja su lie
tuviais vaikais nei su kaimynų 
amerikiečiais vaikais. Mokykla 
sukuria draugystę lietu
vių tarp lietuvių. Ir tai yra la
bai daug. Tai yra lietuviško
sios bendruomenės ugdymas.

Dar toliau — mokykla suda
ro sąlygas veikti jaunimo orga
nizacijom — skautam ir ateiti
ninkam. Mokykloje lengviau

L, B. Jersey City apylinkė, visiem susieiti, .pasitarti ir nu- 
norėdama išlaikyti senas lietu- tarti, kur susirinkti. Gi organi- 
viškas tradicijas, rengia Nauju zacija dar labiau ugdo jaunuo- 
Metų sutikimą gruodžio 31 lill bendruomeniškumą ir lietu- 
Švč. Trejybės parapijos salėj, višką nusiteikimą. Tie vaikai,

Lietuviškoji šeštadieninė Man 
ronio vardo mokykla Brookly- 
ne štai ženklina savo 20 metų 
sukaktį. Taip greitai prabėgo 
tie metai, vežiojant vaikus, lau
kiant jų, kol pamokos pasi
baigs , padedant rengei pamo
kas, siuvant drabužius puoš
niem Kalėdų vaidinimam, pa
vasarį susirenkant į pabaigtu
vių šventę! Visa atrodo pa
prasta, kasdieniška, pilka, bet 
— atimkit tą vargo mokyklą iš 
mūsų gyvenimo, ir pasidarys 
didelė tuštuma.

Mokykla, tik mokykla duoda 
vaikam daugiausia lietuviškų ži
nių, moko juos skaityti, rašyti, 
supažindina su Lietuvos istori-

ministraciją. Ūž kalendorių visi 
skaitytojai prašomi spaudai pa
remti prisiųsti bent po 1 doL 
Už paramą Darbininko admi
nistracija iš anksto dėkoja. Ta 
pačia proga visi kviečiami su
rasti naujų skaitytojų, kuriem

Aktorius Vitalis Žukauskas Newarke. Kviečiame visą lietu- kurie aktyviai reiškiasi organi
zacijoje, išėję į gyvenimą, irgi 
yra veiklesni, judresni, lietuviš
kai visuomenei naudingesni.

Tad, kai mokykla švenčia sa
vo sukaktį, verta ja pasidžiaug
ti, verta ją apšviesti specialiais 
prožektoriais — iškelti jos nu
veiktus darbus ir jos reikšmę 
mūsų bendruomenei.

Sukaktis pradedama banke
tu gruodžio 6. Banketas jau 
yra toks, kad susirenka žmo
nės pasipuošę ir po keletos va
landų išeina, palikę rengėjam 
tik truputį pinigų. Mokykla 
nori didesnio prisiminimo, ku
ris taip greit nesibaigtų.

Tikrai būtų verta ir pras
mingą išleisti apžvalginį leidi
nį, kuris parodytų, ką mokyk
la nuveikė per tuos 20 metų. 
Leidinys, sutelkęs daug nuo
traukų, būtų lyg albumas, lyg 
prisiminimas. Mokiniam tai bu
tų ir sentimentas, drauge tai 
būtų - paskatas — tvirčiau jung
tis į lietuvišką bendruomenę:

Mokyklą išlaiko tėvai, ku
riem tikrai rūpi vaikų lietuviš-

Antanas Kubilius atvažiavo 
į šį kraštą visai jaunas vyras 
ir, kaip tais laikais daugelis 
mūsų lietuvių, turėjo dirbti 
sunkiai, kol susikūrė sau ge
resnį gyvenimą. Bet jaunystė
je visos kliūtys ir vargai leng
vai nugalimi. Sekmadieniais 
kartu su visais lietuviais sku
bėjo ten, kur rinkdavosi lietu
viškos šeimos pasidalinti savo 
rūpesčiais ir džiaugsmais. To
kiuose pobūviuose Antanas su
tiko pirmąją savo žmoną, su 
kuria išgyveno per 30 metų. 
Prieš 16 metų vedė antrą kar
tą, kuriai teko lydėti jį gyveni
me iki paskutinės minutės.

Antanas Kubilius pasižymė
jo savo kuklumu, mėgo atviru
mą ir teisingumą. Mylėjo savo 
senąją tėvynę Lietuvą ir su lie
tuviais, ypač su jaunimu, kal
bėjo tik lietuviškai. Buvo uo
lus Sv. Vardo draugijos narys 
Apreiškimo parapijoje. Per vi
są gyvenimą buvo dosnus, ypač 
lietuviškiem reikalam. Daug pa
dėjo Kat. Moterų 29 kuopai, 
kuriai priklausė jo žmona. Jį 
palydėti į kapus susirinko daug 
jo draugų ir pažįstamų, bažny-

čioje šv. Rožančiaus narės mi
šių metu dalyvavo su uždegtam 
žvakutėm.

A. Kubilius buvo I Pasauli
nio karo veteranas; jo karstas 
buvo uždengtas JAV vėliava, 
kuri kapuose buvo įteikta ve- 
lionies žmonai Onai Kubilienei.

Likusi našlė savo ir visų gi
minių vardu dėkoja kunigam 
už atlaikytas mišias ir atkalbė
tą rožančių — klebonui kun. 
J. Aleksiūnui, kun. A. Račkaus
kui, kun. V. Budreckui, tėvui 
Juvenaliui Liaubai; suteiku
siam pagelbą sunkioje valando
je kaimynui Jeromito, pusse
serei M. Vršinskienei, daug 
padėjusioms St. Vaškiui ir Pės- 
tininkienei, visom sąjungie- 
tėm ir visiem, kurie aplankė 
velionį koplyčioje ir palydėjo 
į kapus, už gėles, už užprašy
tas mišias ir už viską, kuo tik 
kas prisidėjo ir užjautė velio
nės našlę toje sunkioje valan
doje. Ypatingai dėkoja šerme
ninės vedėjai Marytei Šalins- 
kienei, kuri seseriškai padėjo 
ir taip užjaučiančiai aptarnavę 
velionį, širdingas ačiū V. Be
leckui už skanius pietus visiem, 
kurie dalyvavo kapuose.

Žiūrėkit skelbimą — Kviečiam
talkon!

re.
M. ir O. Jankevičiūtės, ku

rios jau buvo atsiuntusios sa
vo auką Balfui, paskaičiusios 
Darbininke apie šio rudens 
Balfo vajaus eigą, atsiuntė šito
kio turinio laiškutį: “Radom

North Richmond Hill sekcijo- laikrašty straipsnelį, kuriame
je parduodamas 2 šeimų na- Balfas nusiskundžia, kad per-

mažai aukojama. Dėl kitų ne- 
dosnumo turėtų dosnieji pakel
ti savo auką. Pastaba teisinga 
— dar pridedame 30 dolerių”. 
Ar ne gražus pavyzdys visiem?

atliks meninę programą Toron- višką visuomenę kuo gausiau- 
te lapkričio 22, šeštadienį, Pri- šiai dalyvauti, tuo parodant vi- 
sikėlimo salėje seselių vienuo- suomeninj subrendimą. Kas gi 
lių rėmėjų ruošiamame vaka- kitas jungs mus lietuvius, jei 

savąsias, šimtmečiais puo
selėtas tradicijas atmesime. 
Taip pat atsisakykime nuo pa
pročio sutikti Naujus Metus 
privačiuose vienišuose butuo
se ar viešose karčiamose, ar 
keliauti pas svetimuosius, į vi
siškai svetimą aplinką ir sveti
mas tradicijas puoselėti,
šviesaus džiaugsmo ir geros 
nuotaikos sąmoningas lietuvis, 
lietuvė niekad neturės, atsi
skyręs nuo savosios visuome
nės, nors ir kaip gražus tas 
svetimas restoranas būtų. Nau
jų Metų sutikimas yra mūsų 
visuomenės viešo pobūdžio tra-

To
mas; pirmame aukšte 4 kamba
riai, antrame 7. Gazu apšildo
mas, elektra 220, įrengtas rū
sys, 2 automobiliam garažas. La
bai graži, medžiais apaugusi, 
aplinka. Teirautis teL VI 7-10 
80.

Dirbanti moteris su suaugu
siu sūnum ieško buto iš 4 kam
barių. Pageidaujama Woodha- 
vene. Kas turėtų minimą bū
tą, skambinti vakarais tarp 9- šoma iš anksto užsisakyti, kad kalas. Jersey City

Lietuviškų kalėdinių korte
lių galima gauti Darbininko ad
ministracijoje. Dėžutė religinių dicinė pasilinksminimo šventė, 
iš 12, tautiniais motyvais iš 10 kurios išlaikymas bei jos puo- 
kortelių kainuoja po 1 dol. Pra- selėjimas yra mūsų pačių rei- 

r apylinkė 
šiuo tradiciniu parengimu pel
no nesiekia, bet atlieka bend
ruomeninę pareigą ir pagelbs-

Vlikas organizuoja 
simpoziumą

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas rengia studiji
nį pokalbį — “Tarptautinio 
gyvenimo raida ir Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
kelias.” To pokalbio pirmoji da
lis bus lapkričio 30 d. 10 vai. 
tėvų pranciškonų Kultūros Ži
diny, 361 Highland Blvd., Broo- 
klyn, N. Y.

Referentais bus du svečiai: 
iš Romos atvykęs šv. Kazimie
ro kolegijos rektorius dr. preL 
L. Tulaba ir iš Kalifornijos at
vykęs prof. Stasys Žymantas. 
Prel. L. Tulaba kalbės apie 
tarptautinio gyvenimo raidą 
laisvajame pasaulyje, o prof. 
S. Žymantas — apie Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
kelią.

Pokalbyje dalyvaus Vliko v- 
ba, Vliko taryba, Vliko komisi
jos, Tautos fondo valdyba; 
kviečiami dalyvauti Liet Lais
vės Komitetas, Liet. Bendruo
menės vadovaujantieji žmonės, 
lietuviškos spaudos atstovai,

PADĖKA
New Yorko “Neringos” tun

to vyr. skaučių vardu norėčiau 
padėkoti visiems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo prie mūsų 
ruošto vyr. Skaučių, skautų, vy
čių ir vadovų suvažiavimo.

Didžiausia padėka priklauso 
pranciškonam ir Tėvui Juvena
liui Liaubai už leidimą naudo
tis jų naujai nupirktu namu. 
Jų geros valios dėka mes labai 
jaukiai ir smagiai praleidome 
dvi dienas.

Taip pat dėkui dr. Vytam 
tui Černiui ir p. Audėnui už 
taip įdomią paskaitą ir filmus.

žodžiai negali Išreikšti mūsų 
jausmų New Yorko skautų tė
vų komitetui: A. Bulotienei, L 
Garunkštienei, V. Baliūnienei

__ ,i__ __ ________  ir T. Jasaičiui, kurie taip mie- Ieškomas vyras degtinės krau- 
kas auklėjimas. Ir į šį banketą lai atėjo mums į pagalbą, tuvei (Uųuor store), suprantąs 
daugiausia ateis tėvai, tuo pri- Jų darbu ir pastangomis buvo- 
sidėdami prie mokyklos išlaiky- me labai skaniai, sočiai ir su 
n>o. Tegu ateina ir tie, kuriem šypsena valgydinami suvažia- 
jaunimas rūpi. Tegu paremia vimo ir šokių metu. Dar kar- 
mokyklos žygius, nors šiaip ne
turi progos su mokykla bend
rauti. (p.)

vyr. skaučių Židinio pirminin
kės 2. Jurienės ir jos pagel- 
bininkių, A. Matulaičio, A. Sil- 
bajorio ir visų gerų žmonių, 
kurie sutiko priimti svečius 
nakvynei, juos vežioti iš vie
tos į. vietą, padėjo namus tvar
kyti, maistą ruošti ir dalinti ir 
atliko daug visokių darbų, ku
rių čia nėra įmanoma išvardin
ti. ;
' Mes esame tikros, kad be 
jūsų pagalbos šis suvažiavimas 
nebūtų taip sklandžiai praėjęs. 
Todėl prašome dar kartą pri
imti mūsų nuoširdžiausią padė
ką.

Irena Jankauskienė, 
tuntininkė

tą jiems dėkojame.
Taip pat negalime užmiršti 

mūsų geradarių: New Yorko

kiek apie biznį ir knygų tvar
kymą, ne jaunesnis 18 m., ne 
senesnis 63. Gali būti ir stu
dentas, mokąs laisvai angliš
kai. Darbo valandos nuo 4 iki 
10 vai. vakaro. Teirautis tel. 
843-3544.

K. *ventorattfen«, Ilgameti Maironio mokyki®* mokytoja, pamoko* metų. (Nuotrauka i* mokyklos archyvo.)
Nuotr. R. Kisieliaus

10 vai. tel. 296-7206.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK

Praneša žmona Stasė Ofrossimow, iš namu Gervinaitė.

Lapkričio 9 dienų po ilgos ir sunkios ligos Washington, ' 
D .C. mirė inž. BORIS OFROSSIMOW, išdirbęs 10 metę 
Kongreso bibliotekoj. Palaidotas Bostone, Forest Kilis

Parduodami tautiniai drabu- statymui, domisi to istorinio

Simpoziumas bus viešo po- 
si» budrio ir į jį galės atsilankyti 

kviekvienas, kuris pritaria

karoliai. Skambinti 849-1409. ir sumanymais.

N. J. 07606. Prašome tik ne
siųsti pranešimų į viešbutį.

F.V.

laika galėtumėt išsiųsti.

lUUHICUmę ptucigd U JMgClUS- 

| ti savo broliui, kad jis nors 
LIETUVOS KARIUOMENĖS KARIŲ, VETERANŲ S-GA I n3®!“8 n**“5 pradėtų savųjų 

RAMOVĖ d tarP€- Ar tin nėra remtinas pa-
| protys, ypač tremty esant, kad 

ren8ia d visa lietuviška visuomenė se-
5 nuosius metus palydi, o nau- 
" juosius sutinka kartu. Tad iki 
| pasimatymo Naujų Metų suti- 
| kūne švč. Trejybės parapijos 

salėj Newarke.lapkričio 22, šeštadienį 6 v. v
MASPETHO LIETUVIŲ PARAK SALĖJE

Programoje:
1. Atidarymas — pulk. J. Šlepetys ■
2. Pagrindinė kalba — dr. D. Jasaitis m
3. Skyriaus vėliavos šventinimas — prel. J. Balkūnas 1 

M 4. Savanorių kūrėjų pagerbimas — skautai ir skautės || 
j Dainuoja solistas Stasys Citvaras, akomponuoja Aleksas g 
H Mrozinskas. Eilėraščius deklamuos Vytautas Kidolis. šo- j 
g. kiai grojant Kazio orkestrui, bufetas, loterija. Dekoraci- | 
£ jos dail. J. Juodžio. Pelnas skiriamas Lietuvos karo in- g

validam šelpti • • • Sekmadienį, lapkričio 23, pamaldos 
g 11 vai. Maspetho lietuvių bažnyčioje.
X Įėjimo auka 3 dol.. studentam — 2 dol.

uniformuotiem kariam Ir skautam — nemokamai.

18 LIETUVOS 
VYČIŲ VEIKLOS

Lietuvos vyčių centro valdy
bos posėdis bus lapkričio 30 
Chicagoje, Sheraton viešbuty
je. Pirma 12 vai. bus priešpie
čiai ir paskui — posėdis.

Valdybos nariai, kurie nega
li dalyvauti posėdyje, prašomi 
savo pranešimus paruošti raš
tu ir juos atsiųsti protokolų 
sekretorei —- Dorothy Dutkus,

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts 

"Kur tūkstančiai taupo milijonus 

ALFRED IF. ARCH1RALD 
Presidtnt

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grignlus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virė 3175,000.000.

Current dividend on all accounts.
Dabar moka 5rūšių taupomus pinigus.


