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nk pripažinimas.

matinių s 
tybėm, k 
Vokietiją,

galbą. Nors Vokietija yra atsi
sakiusi nuo vadinamos Hallstei- 
no doktrinos, nepabikyti diplo-

sateiitais, atidėti

Konferencija padarė šiuos 
nutarimus:

Paryžiuj* sausio 14 baigęsi 
Vokietijos kanclerio Kiesinge- 
rio poros dienų vizitas prezi
dentui dė Gaulle, ir išaiškėjo 
pasitarimų vaisiai. Naujo kanc
lerio pats pirmasis vizitas Pran
cūzijai reiškia, kad jis pasiry

žęs vykdyti tą bepdradarbiavi- mo siekimus; kad Prancūzų dip- 
mo tarp Vokietijas ir Prancūri- . tamatija veiktų taip pat Azijos 
jos sutartį, kurių buvo sudaręs bei Afrikos valstybes nesun- 
1903 kancL ; Adenaueris ir ku- kinti padėties vakarų Vokieti-

'V- - — **1" —n - -J- -^9-----ssasm ėnabii lArn

Amerikos atstovas Thompso- priešraketinės apsaugos organi- mas Sovietų pasiskelbimas ta
nas sausio 11 nuvežė į Mask
vą prezidento LBJ laišką, ku
riame buvęs dvejopas noras— 
mėgsti prekybos santykius su 
Sovietais

ri beveik buvo nutrūkusi kanc
lerio Erhardo metu. .Tačiau 
Prancūzijos ir Vokietijos inte
resai šiuose pasitarimuose ne 
visur sutapo.

specialįpe<konferencijos.
2. Lietuvos Laisvės Kovos 

Metaisktarptautinėje plotmėje:
a. per senatorius, kongres

menus, gubernatorius, spaudą, 
per laiškus Amerikos Preziden
tui ir Valstybės Sekretoriui bei 
kitais kanalais ir būdais skatin
tina Jungtinių Valstybių Vy
riausybėj kad ji savo betarpiš
kose pertraktacijose su Sovie
tų Sąjungos vyriausybe ir per 
Jungtines Tautas reikalautų So
vietų Sąjungą nutraukti netei
sėtos inkorporacijos aktus Lie
tuvos atžvilgiu; .
-i- b. paruoština ir įteiktina lais
vosioms Europos valstybėms, 
Vatikanui, Europos Tarybai iš
sami Lietuvos dabartinės tarp
tautinės ir vidaus padėties ap
žvalga; '

c. paruoština riša reikalinga 
Lietuvos bylos medžiaga even- 
tuaįiom Vokietijos ~ taikos su
tarties derybom;

d. per Pavergtųjų Europos 
Tautu Seimą ir įvairiais kitais 
keliais įtaigotina laisvojo pasau
lio viešoji opinija, kad Lietu
va yra vidurio ir rytų Europos 
integrali dalis;

e. Visuotinės Žmogaus Tei
sių Deklaracijos dvidešimtme
čio sukaktis per Jarptautinę 
Žmogaus Teisių Lygą ir kitais 
keliais panaudotina pasaulio 
viešajai opinijai sukelti prieš 
Sovietų Sąjungos komunistų 
partijos rusiškąją diktatūrą o- 
kupuotoje Lietuvoje, prieš žmo
gaus pagrindinių teisių bei lais
vių paneigimą, tautinio savitu
mo niekinimą bei žlugdymą ir 
prieš tautos ūkio kolonialistinį 
išnaudojimą;

f. išhitfinnr l*jdinyą..ąpi* 
Lietuvos kultūrinę bei ūkinę

Konferencija prašo visas lais- 
tybės departamentui ją 'vykdy- vojo pasaulio Lietuvių Bendruo-
tt VERGŲ PREKYBA naujais lai- menės 1968 Laisvės Kovos Me-
-------------------- ■ ---------------kate

metę sukakties metai 
— skelbtini Lietuvos Laisvės 
Kovos metais. Lietuvos Laisvės 
Kovos Metų paskelbimas vyk
dytinas Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto 1967 me
tų paskutinių trijų mėnesių bū
vyje sukviestos Washingtone

Po bendrų diskusijų dėl pra
nešimo Konferencija toliau dar
botvarkės klausimus svarstė, 
pasiskirsčiusi į 5 komisijas: po
litinę, finansų, informacijos, 
jaunimo reikalų ir Lietuvos 'val
stybinės nepriklausomybės at
statymo 50 metų sukakties, pro-

s Konferencija išklausė šiuos 
pranešimus: ^!) Lietuvos Lais
vės Komiteto p-ko V. Sidzi
kausko — apie dabartinę tarp
tautinę padėtį ir jos kryptį; A- 
merikos Lietuvių Tarybos vice
pirmininko dr. P. Grigaičio — 
apie Alto nusistatymus; Vliko 
Valdybos nario dr. B. Nemicko, 
PLB valdybos vicepirmininko 
S. Barzduko, Lietuvos Laisvės 
Komiteto nario dr. J. Puzino, 
Kanados Lietuvių Bendruome
nės p-ko A. Rinkūno — apie 
planus Lietuvos valstybinės ne- 
priHausomybės atstatymo 50 
metų sukakčiai atžymėti, PLB 
valdybos >narioV..Kamafito — 
apie jaunimą Lietuvos laisvini-' “fc*46rjdų,’ ptejpi 
mo darbe, ir Vliko Valdybos palyginant su 90 
nario R. Kežio — apie lietuviš- c'i®» padariniai* 
kosios informacijos svetimie- P3* išleistinas dokumentų rin- 
siems centro reikalą. k’n7» «P» Liatuvos-Soviety Są

jungos santykius IRI7-1967 lai
kotarpy.

3. Lietuvos Laisvės’ Kovoš

Vliko, Alto, L Komiteto, Bendruomenės, diplomatę kon
ferencija sutarė painformuoti apie darbus komunikatu:

B NESUTAPO —
,Z I dėl santykių su Amerika ir An-

BĮĮiS glija. De Gaulle, siekdamas 
K sumažinti Amerikos ūkinę rolę, 
k norėjo pakelti aukso kainas ir
■ tu© nuvertinti dolerį. Kiesinge- 
F* ris nebuvo tam klausimui pa-

ruoštas’ tat pritarti negalėjo
■ ne tik dėl to, kad Vokietija ne- 

nori gadinti santykių su Ameri-
bet ir dėl to, kad jos užsie-

■ nio valiuta yra paremta dole-
■ riu ir dolerio nuvertinimas

./ ■ reikštų jai nuostolius.
M r I B Vokietija remia Anglijos pri-. 
Kancleris Kiesingeris Ir preziden- -ėmimą į Europos Ūkinę bend- 
ta» de Gaulle ruomenę. Bet tai nepriimtina

de Gaulle, kol Anglija yra poli
tinėje sąjungoje su Amerika.

kom. Kinija tik apie 5. Carl 
Rowan (WJT) kreipia dėmesį į 
atmainas Sovietų politikoje dėl 
Vietnamo: skelbė, kad negali

rąją laidą Lithuania. Diplomati
nė Tarnyba prašoma paruošti 

tos Azijos visai 'nematęs, kaip E06” valymam*- Min. pirminiu. tijos asamblėja ir senatas pri- ir senato lyderį Earl W. Bryd- Lhtuvos-Sovtetę Sąjun-
ir prof. H. Morgenthau. Esą au- Chou En-lai piėgina tarpiniu- imtų rezoliuciją dėl Baltijos ges (New York State Capital 9°* tantykiei 1917-1967 laiko-
torius priskiria prez. Kennedy kauti ir gal tikisi būti laimėto- valstybių — tą pačią kaip Kon- Albany). terpiu,
veiksmus ir nuomones Steven- grasas — su paraginimu vals- '
šono, nors žinia, kad iš tikrųjų

informacijos priemonėse, 
mėgstu prekybinius santykius. 
Pastebima, kad prieš-metus so
vietinė propaganda buvo santū
ri LBJ kvietimui, dabar lyg stai
ga būtų pasikeitusi. Buvo san
tūri, siekdama dvejopos nau- 

Ameri-

S. Vietnamo bombardavi
mas tęsiamas prie Hanoi. Me- 
konge delta valoma. Gyvento
jai iš tų vietų iškeldinami. Ha- 
ribi tebesketbla ^reikatevėną a- 
mėrikiečiam pasitraukti. Komu
nistam paramos daugiausia pri
stato Sovietai — apie 80 proc.,

— Jamaicoj* sausio 13 du
jų sprogimas pavertė liepsnų 
jūra keturis blokus — sunai
kinta arti 20 namų. Visi kalba 
kaip apie stebuklą, kad išveng
ta žmonių aukų.

Metai tautinėje plotmėje prade
dami Jungtinių Valstybių ir 
Kanados lietuvių kultūros kon
gresu 1967 lapkričio 24-28 d.d. 
Chicagoje. 1968 Laisvės Kovos 
Metai liepos 7 Chicagoje įvyks
ta Jungtinių Valstybių ir Kana
dos lietuvių lll-ji tautinių šo
kių šventi ir rugpiūSo 31-rug-

Lietuvos valstybinės ne- 2 Yoriw

Sujungimas paskiau, o dabar prekyba — tokia belikus Vokietijai iseitiįjpo konferencijos su de Gaulle 
■Tuo pat metu Anierikos kapitalistai tylom rengia prekybą su Maskva ir rytę Europa

Vokietijaneiiūiųpripažįstama. džtoje — kaip sąlyga santy-
Prancūzijofir borą, kad Vokie- kiatn su komunistais, bot galo 

tija pripažintų Oderio-Neissės — kaip tų santykių siekiamoji 
liniją pastovia sipna, Vokietija išdava.

būti susipratimo su Amerika, 
kol Amerika nepasitraukė iš

1967 sausio 14-15 d.d. New 
Yorke vyko Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto val
dybos sukviesta konferencija, 
dalyvaujant lietuves dų>lomati- 
nės tarnybos, Amerikos Lietu- 

. _ . "I -A - vių Tarybos, Lietuvos Laisvėsno su JyiasKva Komiteto, Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės, Amerikos ir 
Kanados Lietuvių bendruome
nės valdybų atstovam.

Konferenciją pradėjo Vliko 
pirm. dr. K. Valiūnas, išdėsty
damas Vliko veiklos ateinan- 

su tom vals- atidėjo iki taikos sutarties. Aiš- -metų pagrindines
nt, Bomk kad MoJoje Vokieti- tobo-

P~waai jos politikoje Vokietijoj su-
i •  ••—___ CBpvuBS jrFBnBHuuloS Tarpraunnes

reido* perspektyvoj*; 2. Lietu
vos valstybinės nepriklausomy
bės atstatyme 50 metų sukak
čiai atžymėti pagrindinių pro
jektų sutarimas ir jų vykdymo 
suderinimas; 3. laisvųjų lietu
vių jaunimo reiškimosi galimy
bių Lietuvos laisvinimo vado- 
.vaujančiose organizacijose ir 
veikloje paryškinimas; 4. lie
tuviškosios informacijos sveti
miesiems paveikumo striprini- 
mas.

Kas laimes- 
dar neaišku
— Kinijoj* suirutė tebeina. 

Prezidentas Liu Shao-chi pa-

....— Chicages klinikoj*, kuri 
gydo nuo įpročio rūkyti, priėjo 
išvadą kad tyrai lengviau at- „*,«<« nu0.
pranta nei meterys Vyrų, ku- ste^a^
ne Atrodo, kad knygos skirtos ne
rūkymo 38 proc., moterų 29.4

kapitalų “socializmo statybai”. 
Dabar, atrodo, siekimus sukei
tė: pirma ūkinė nauda, o pas
kiau su ūkiniais santykiais tu
rės ateiti ir politinė nauda — 
konsulatais .pasikeitimas, esa
mos padėties Europos vis <fid*s

SUTAPO— <
dėl santykių su rytų Europa:
ADMVt SK||RB pftMttnTl
ir Hpi&F santykius,
kurie duotų ir politinės naudos 
— organizuotų Europą kaip 
naują politinę jėgą. Vokietija 
jau dabar iš tų santykių dau
giau už bet kurią kitą vakarų 
valstybę turi ūkinės naudos, 
bet ji nenori atsisakyti ir poli
tinės naudos. Prancūzija palan
kiai sutikusi Vokietijos norą, 
kad Prancūzijos diplomatija ry
tų Europos sostinės paveiktų 
suprasti Vokįetijos susijungi-

sausio 23 pradės apklausinėti 
dėl Amerikos įsipareigojimų 
užsienio politikoje — turima 
galvoje Vietnamas. Pirmas liu
dyti pakviestas valst sekr. D. 
Ęusk.

žingsnius atgal — su Ameri
ka jau pasirašė kai kurias su
tartis ir pasišovė į artimą ūki
nį bendradarbiavimą.

Konferencija pareiškė pagei
davimą, kad “Gražinos” opera 
būtų pakartota 1968 Vasario 
Šešioliktosios proga.

1968 Laisvės Kovos Metais 
Jungtinių Valstybių Lietuvių 
Bendruomenė išleidžia lietuvių 
ir anglų kalbom leidinį Liete- 
MA i f-i--K-

J. Alsop (WJT) to paties Ar- ankstesnius kląidų išpažinimus New Yorkė reikia paramos rezoliucijai 
thur Schlešingerio knygą apie ir, remiamas partijos sekreto- ~
Vietnamą (The Bitter Beri- riaus Teng Hsiao-Ping orga- New Yorko seimelio atsto- Buvo prieita išvada, kad bal- kalba; Kanados Lietuvių 
toge) vadina “ypatingai kvaila p^rteSnipnų Mao vas Fred Sehmidt sausio 14 da- tiesai gaižių pžlengvinti rezo-
knyga” — autorius naudojosi j- - 1yvavo pn^nnme pas A. ir G. Bucuos priėmimą, jei laiškais naao® lietuvius, v ūsas anv

lūs — kai kuriose įstaigose su’ apje Ašją antraeiliais ir daž- “J aIISi s se . įj. pažadėjo imtis ini- kreiptųsi į asamblėjos pirminin-
naikino šelpiamųjų bylas. Iš nai nepatikimais šaltiniais, pats p “raudonosios apsau- datyvos, kad New Yorko vals- ką (Speaker) Anthony J. Travia 
32 punktų 15-oje buvo sunai
kinti ir telefono įtaisymai

Konfliktas tarp Kennedy šei- mam? Pati knyga jau susilau- 
mos ir Manchesterio knygos kia priekaištų: Henry J. Taylor 
“The Death of a President” (WJT) sako, kad knyga iškrei- 

dus kad artimiausiais mėne- Mrs‘ K«medy laimėji- pia faktus apie Oswaldą, igno-
siais iš vyriausybės pasitrauks mu- 1161 tiek P®ti tardymų duomenis, spe-
prekybos sekr. J. T. Connor, £a s^lė spėliojimų: ar kon- kuliuoja skaitytojų ignorancija, 
darbo sekr W Wirtz, žemės tavo tam, kad knygą iš- dėl kurios, autorius tikisi,
ūkio sekr O Freeman. vidaus 31 tayga rašyta tam, skaitytojai nepastebės prasilen-
reikalų St Udall. Valstybės se- kad !“*»"»»*« 1964 “mų su faktais. U.S. News 
kret Rusk pasiliks iki karo ga- ---------------------------------------------- kreipia dėmeą, kad knygos au-
vv toriui patarėjas buvo Schlesin-

—- N*w York* sausio 16 su- geria, buvęs Americans for De- 
— Sonata užsienių komisija streikavo 7,600 “socialinių dar- mocratic Actkm vicepirminin- 

taotojų”. Reikalauja padidinti Tai dang pasako 
atlyginimą 1000 doL metam — 
nuo 5,750 iki 9000 po trejų me
tų tarnybos. Labiausiai kreipia
mas dėmesys, kad socialiniai 
darbuotojai j sirodė nesočia-

- « traukti 8 Vietn’n,°' degė dkUtaSi ^Xly18ps^

kratai liberalai ėmė kaltinti patalpos. Nuostolių 110^
pirmininką McCormacką, kad — Izraelio pasienio laivas mii. 
jis praradęs vadovavimą ir lei- Galilėjos ežere sausio 15 susė
dęs susidaryti demokratų bei, šaudė su Syrijos pasienio sar- ....— Egiptą* gesina imtis pn>> 
resbuplikonų konservatorių ko- gyba. Toki reiškiniai kartoja- ventyvinio karo, jei Izraelis ga- 
alicijaL

žavimą abi* jos* pusės*. Viešu- me pat N. Y. Times, kad Ame 
man atskleista akcija iš abiejų rikos firmos garsintus! sovieti- 
pusių. N. Y. Times sausio 16 nės 
paskelbė, kad korporacija, ku
riai vadovauja broliai Rockefel- 
leriai, ir korporacija kuriai va
dovauja Clevelando Cyrus S. 
Eaton, atsiliepdamos į preziden
to sausio 10 kvietimą, inves
tuoja savo kapitalus į Sovietų dos: pirma politinės
Sąjungos ir satelitų pramonės kos nuolaidų dėl Vietnamo, pas- 
b*i statybos organoavimą.

Atgarsiu į prezidento kvieti
mą iš sovietinės pusės laiko-

— N*w Yorko majoras L*nd- 
say pavedė tirti galimybę pra
kasti tuneli Manhattane nuo



LIETUVOJE

B Vfl-

Elta)

Maskvoj Lietuvai paskirtasis 
1967 metų biudžetas sieks per 
932 mfl. rublių (1966 m. buvo 
840 m.). Latvijai paskirta 655 
mfl , Estijai — 455 mil. rublių.

suteku
fovOT^Ea vw«r*

de ar berto Irite taute nariu.
J- Koktate žygiai* ^nfiteiftlinii ii 

gyvenamo krašto ■ nelietuviškai 
įtoteoteŠę >mm>«¥ arinstftuci- 
ją dėmesį bet paramą Lietuvos

DOHO* dvsb ar Bėgto tfOBO Mr 
w- I^e. Ir Sėjo , naujas Betariu 
■ei taittni* batetitt!

Sos pastangos”. Išeivija eis sa
vo kelta, tauta savo. Kad to ne
įvyktų, išeivija tari rasti kelią 
bendravimui su tėvyne, kurį 
demagogai vadina bendravimu 
su okupantą, išplėsti bei suin- 
tensyvmu.

teta Bet v natas tik Jan per 
vė&? Todėl siūlau tėvų Jr vai
kų savigarbą!pažadėti. rM 
bent jai 'patikrinti tokią prie
monę: 9d 1968 motę vasario 16

— gerą atraižą medžiagos paltui, kostiumui ar suknelei. 
Pasirūpinkite medžiagos išsiuntimu tuojau! Išpardavimas 
nepaprastai žemom urmo kainom atraižų vilnonės me-

daugelio metų patyrimą siunčiant
DOVANAS-SIUNTINIUS į VSSR.

Gotajas nueitonemoka. Tūkstančiai klijentų patenkinti. 
Ganmtuotas skubus ir tikslus pristatymas.Visi siuntiniai 
apdrausti. Visuose mūsų skyriuose yra gąusus aukštos

atanlHa ■ ,B^wr

mo kabinetuos^- Nei anūkes- R 
čių mokėtojai, nei jų vadina- tžritarta 
naiejL deputatai netari supta- 
timo, kodėl ir kam taip,* o>* be 
kitaip nuspręsta.

dos savybė:,tiėpti / “naudo- 
nias -- žinias ” <■ Kol i&aaiškma, 
kad tos ar tos žinios slėpti ne
buvo reikalo, ar kad gal net tei
kėjo neslėpti, praeina ištisi mė
nesiai nuo įvykio. - .

:.r u TsL 69 7-113®
< dh»oskv m ma&šnų prekyba

— MMU* PASIRINKIMAS AUEHNtŲ —
• Vyrų ir moterų eflutėn, tpriemtam, suknelėm ir kt
• Amžiniai angiištae ir vietinės vilnos, šilko, medvilnė* 
< ^pėctetad- žemo* katate rikmČMmt audinius į užsieni
• ■ Mes petedinome savo patempta kad galėtume geriau

pataBDeuti kiijeDžBiMk Rsašonae užeiti ir pasižiūrėti.

—_ Algirde* Mykolo* Bromus- 
kta Vitomje, Stiebta* ik stoty- 
btaių medžiagų pramonė* mi
nistro, pareigų “ryšium su per
ėjimu | kitą darbą”. Jo vieton 
paskirtas Stanislovas Jasi&nas. 
Pakeitimas paskelbtas gruodžio
23 d. (Elta)

. L! 2-17*7 
AN 8-0061 
EV 4-4*52 
OI 5-8808 
TL *-2674 
J2SSS 

TO 1-K**

to auktetnriak lk Kazragytė, A. Setų varta “Gęstantis kryžtas”. 
Janušauskaitė ir A Zigmantavi- ętjMtoiį lietuvių kalboj tepti 

rolėse ir to- karimi irtmn” Tetaria tiatatin). 
Bdstąti.— J. Klek tas baletas tatetateteš-

ri BiplBtaotalti tavai turėtų 
vadovauta mūsų dipšeaaatai. Tii- kita. Bet 
rėtų beta pateikti tau* ners sa
ve planą. Bet kadangi jie to ne
daro (nešinama pvz. ir jų nuo
monė apie visuomenės pastan
gas kelti Lietuvos bylą Jungti
nėse Tautose) ir nekovoja, o 
tik “reprezentuoja”, tai ši pa
reiga tenka visuomenei. Visuo- 
menės pastangos šioje srityje 
žinomos — siekiama Lietuvos 
laisvės bylą kelti Jungtinėse 
Tautose. JAV Kongresu priė
mus rezoliuciją tuo klausimu, 
reikalas 'pasistūmėjo pirmyn. 
Moko stengtis, kad iki 1968 
motų Lietuvos byla- atsidurtu 
Jungtinėse-Tautose. .

Tačiau to neužtenka, ypač 
kad nežinoma, ar tas žygis pa
vyks. Užtat reikia siekti ir viso 
pasaulio Šviesuomenės paramos 
pavergtų1 tautų* laisvės reikalui. 
Reikia, kad jų byla būtų kelia
ma ne tik politiniuose, bet ir 
kultūriniuose bei kituose foru
muose. Kad tai. galimas daly
kas, parodė pernai surinkti žy
mių amerikiečių parašai po at
sišaukimu, kuris , buvo paskelb
tas New York Times laikrašty
je. Todėl reikta gauti parašus 
žymiausių pasaulio asmenybių 
peticijai ir ją išsiuntinėti Jung
tinių Tautų generaliniam sekre
toriui, visoms delegacijoms .ir 
visų kraštų vyriausybėms, pra
šant remti pavergtųjų apsi
sprendimo teisę. Reikia taip 
pat prašyti, kad jie ir paski- 

. rai keltų balsą viešuose foru
muose pavergtų tautų reikalu 
— žmoniškumo, krikščioniškos 
artinto ineflėk tai kitų lotinų 
principų vardam. :

« b) Norint padėti “tėvynėje li
kusiam tautos kamienui išsilai-

perkeltas į Vilniaus (vaistyti- KAIF
nį akademinį) dramos teatrą sukeliąs autorius). Trip^t bū- UNI5 BALETAS^
vyriausiu režisierium. Tai pa
aiškėjo iš lapkričio 13 Soviets- 
kaja Iltva paskelbto pasikalbė
jimo su jtro, kur jis vadinamas 
naujai paskirta vilniškio teatro

gnityliy autariįps). Tąto bū*
siąs tinaujinita-Moljerų <^ar- “D*r vfott» nocfemBtiu ta-
tiofes- - ' Mta"r fĮsaBįįb apie

■ Naujų jėgų šio sezono metu Lęton^^de aureogtą^ (kpkri- 
pasirodysią tit trys ; VBniaus čto 4- parodytą ir Vtataj^ be-

TEATRE
ko ir jų neremia. O turėtų bū- tą, kurie 1967 metams iš tik- Henrikas Vancevičius, Kau- rengianti. K. Sujos vienaveiks- 
ti priešingai: 90 nuošimčių, jei tųjų jau yra nustatyti Maskvo* no dramos teatro režisierius, 
ne visas šimtas, galėtų ir ture- je gruodžio 19. 
tų palaikyti ryšius su tautie- 
čiais (rašytojas su rašytoju, gy
dytojas su gydytoju ir tt) ir 
padėti savo vaikams, ypač stu
dentams, tokius ryšius užmegz-

-s

jį dorybe. Mat, bendravimas su 
“pareigūnais” iš Lietuvos jau 
reiškiąs atsisakymą nuo nepri
klausomybės. Visas laisvas pa- to, kokią kurioj respublika titu- dztotins, o ne teatras. Buvo Šiauliais), išplaukė ežeran ta- Mj
sautis gyvena- ekumenine dva- luojamoj teritorijoj surinktų tų užuominų, įtariančių, kad gal veBu, ^ttotaBarMtata fMta-
ria — vienu su kitais artėjimu, mokesčių dalį grąžinti atitinka- Rudzinskas ir nesistengia kelti fi tik trita *iwiTėė|li* 8p-
tik mūsų “patrkrtai” laike raup- mos teritorijos biudžetan. lie- visų lygį, nes, kitiem stipriau gatab kateri ■#-
suotu kiekvieną, kuris pasikal- tavos “TSR” biudžetan 1967 pasireiškiant, gal ps pat* liktų ėktafa J 
ba su “komunistu” iš Lietuvos, metais nuspręsta grąžinti 84.1 menkiau tepastebimas ... < Da- -. |vyk£i apratet 
Kol dominuos šitokia dvasia, vi- proc. šioj teritorijoj surinktų bar, po kelių mėnesių tylos tuo džto 13, tai 
sos musų pastangos bus "tuš- apyvartos mokesčių. Estijos te- klausimu, paaiškėjo, kad prie f tarj ktefetetl 
čios pastangos”. Išeivija eis sa- ritorija atgaus tik 58.3 proc., o režisūros vairo Vilniaus dra- Ime noptelitlilri 

Latvijos — vos 19.2 proc. Yra mos teatre jau beesąs H. Van- fima pėsttem |Ml 
buvę metų, kada Latvijai tebu- cevičtas, Lietuvos teatrų siuoks- temti. 
vo grąžinta vos apie 11-12 to niuose antra dabartinio meto rugsėjo S d. M 
mokesčio nuošimčių. Ir Lieto žvaigždė šalia J. Miltinio. Dabar apte . įvytų rate ta
vai anksčiau tas nuošimtis bū- Paklaustas, kuo pasižymės veik .sttaBaMrittri. tartas te
daro mažesnis (svyravo apie naujasis Vilniaus dramos teat- di£-.kta jvytil IMte ĮtejlMM 
60). Šių manipuliacijų motyvai ro sezonas,' naujas režisierius UBate> tatergtat Ir ptaflRrita 
Žinomi tik biudžetų sudarinėji- paskubėjo pareikšti, kad visos elgtis. Nors, kai ežerai ledo sa

kyti”, nėra kito kelio, kaip iš
eivijos ryšių su. tuo kamienu Paskutinis 1966 metų viešos 
palaikymas Juo artimesni ry- reikšmės įvykis Lietuvoj res- 
šiai, juo veiksmingesnė pagel- publikimo sovieto susirinkimas, 
ba. Dabartiniai- ryšiai toli gra- Sis susirinkimas pirma buvo o- 
žtt nepakankami. Tai tik gimi- ficialiai jau paskirtas sausio 5 
nystės ryšiai, - kurie nutruks, dienai, tačiau buvo staiga atkėl- 
kai giminės, kurie buvo ir as- tas į .Naujų Metų išvakares, 
meniškai pažįstami, išmirs Spė- gruodžio 30-31 dienas.
ju, kad 90 proc. naujų išeivių Pagrindinis šių susirinkimų 
su savo tautiečiais negiminėmis uždavinys yra patvirtinti atei- 
Lietuvoje jokių ryšių nepalai- nančių metų planą ir biudze-

mėto vaikai sako, kad negreitų *V- Apyvartos mokestis yra pa- g^myijgg taikais Pernai gruo- 
Lietevon, jei ji Ir būtų, laisva, Rėptas kiekvienos prekės kai- santūriai
bet ir daugelis mūsų taip jau- b0)6* teekas, išskyrus mo*- gg metm amžfanis pro-
čia, nes daugeliui ūbi bene ibi kračių rtakiino valdininlras, ga, bet tuo pačiu metu tavo ir tai dingęs, 
patria. Tragiška, tad ne tik 184 nėžtoos kiek jis kada to mo kntikuojamasr teatro repertua- 
tobtaana, tat ir stengiamasi tą kesčio sumoka. (Daugelio pre- gptiEtricfių memnas lygis ŽINIA M 
tofimą pateisinti ir net laikyti kių kainoje tas mokestis soda- natjjufęs. Sarengęs “Sktr- AMuoDri

ro mio 40 iki 60 kainos nuo- gaaos>’ spekridį, Rudzinriras nao bti sporto itateataWHį vi- vritenft TūSau Sriortai, 
šimčllD- lyg ir atsigriebė, ta&ra ir čia «a Vflnai<^Eytarti1iini Ge- tyt, suprato, kokį Amerfl»* gy-

Biudžetų sudarinėtojai nusta- buvo prikišama, kad iškilo Ru- tavos ežero fjiū.*attj \ (ties vėstiną gadina rudyti ecteėti-

, __ ___________________ _________  VI 1-53»
• ŪnjjMO nAHOi. Mlch. — 630-38 Bridge 8U N.W. GL 8-225* 
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VARGELIO

(tošiai MneriktaSu molcvktoie 
Minėtos komunikacijos prie

monės buvo daugiau adminis
tracinės ar organizacinės. Yra 
dar ir privačios iniciatyvos iš 
tėvų ir iš mokytojų pusės. Pa- 

_________ __ ________ vyzdžiui, jei vatas serga ir ne- 
kytoias tariTmtadnin'ir kiek tė- ateiti i mokyklą, tėvai pa- 
vų tą vakarąnteflanko. Papras- staranja pą mokyklos rašti-

kamą autoritetą, jei vaikai ne
drįs pasakyti tėvui “shut up”.

Tokiospafic 
kytefr-.atoeiįtt 
loję, ta^ narni.

■£. ti, prašyti pariftinimų ir p. 
ėja- Taip per vtecią vakarą tenka 
ra- padaryti penkias-šešias “pamo- 
!»- kas” tėvams Ir susitikt mto 50 

iki 150 tėvų, Marint, kiek mo-

’ •»- i’—-*—

Mano nuomone, tarp mūsų 
lietuviškos mokytas mokytųjų 

ir tėvų turėtų boti daugiau ko
munikacijos. Lietuvoj lankyda
vom mokinius namuose apie 
kartą į mėnesį, o kartais net 
dažniau. Čia dėl nuotolių tas 
neįmanoma. Pagaliau čia moky
tojo darbas yra tik antraeilis. 
Jis iš to duonos nevalgo, tūri 
žiūrėti pagrindinės tarnybos, 
šeimos reikalų. Kad palengvin
tų sau darbą ir kad galėtų pa
siekti geresnių rezultatų, galė
tų pasigaminti mašinėle rašytus 
arba rotatorium spausdintus 
tam tikros formos raštelius, ku
riais galėtų pranešti mažiau pa
žangių ar nedrausmingų meta
mų tėvam apie mokinio elgesį 
arba pažangą moksle, kas už
duota, kas mokinio neatlieka
ma ir p. Galima būtų taip pat 
dažniau sukviesti tėvus j susi
rinkimus, pakviesti užeiti į pa
mokas. Gal taip išsivystytų di
desnis bendradarbiavimas tarp 
tėvų ir mokyklos ir didesnis 
mokytojo darbo įvertinimas.

(Busdaugiau) ^

Ina taikų vadavimo gruodžio 17 Naw ram ir su jais apie mokinį pa- 
ą tentaraštį sikalbėti. 3. Mokytojas gali pa-
itaaans,4 k°“ rašyti raštelį apie mokinio el-
vaflod ana. gesį arba nepažangumą moks
lą save' vai- tėvai nespėja pasimatyti su Je ir įduot jį pte mokinį jo tė- 
i nūn. Pėr tą mokytoju prieš susirinkimą, to- vam. Tėvai pasirašo, kad skaitė 
snapai pariš- ries konferencijos tęsiasi dar ir grąžina atgal sų savo pasta- 
tifo mete ek ir po susirinkimo. bom.

mes pn

šytų, pttaapiųapiinkraščHJs, r 
aiškinimus, ta vaikai tris me
tais bus mokanti, kpks meto
das į bus t- vartojama kokios 

namų 
pagri- 

ba vaikam iš tėvų pusės reika
linga ir" kokio bendradarbiavi
mo iš tėvųJttinmasL

Apie spalio -mėnesį ne tik 
viešuose, bet ir privačiose mo
kyklose esti “Back te School” 
vakaras. Tą vakarą visi moki-

giikumo požymis yra ne aHyri* voj viešai apie tuos projektus 
itimę menkumas, no prekių fru- nebebuvo prasitarta nė žodžio, 
komas, ne gyvenamąją pbtslpą Net ir deputato K. Kairio (šu- 
stoka bei ankštumus, o rišę pir- mausko pirmojo pavaduotojo) 
mą riiilksr minties laisvės apžvalginėj kalboj Maskvoj vy- 
ir intotefcfuaKnte saritykiarimo kuriam vyriausiam soviete tie

markė
ko miesto gatvėse pardavinėjo spiovė, o Vargeliui pasidarė nei rėti į tai šios dienos aktinis. rinkinį. Praėjus trim dešimtim 
dešimt tūkstantines po 25 cen- šis, nei tas. Ginti ar peikti, “Valdytos” — i ‘ „
tas — kaip kokių senienų rin- kas ten įvyko, buvo lyg nepa- nesuprato apie vaidybą. Savo priklausomai Pilypas Vargetis rinkas”

togu. vaidmenų neišmokdavo ir kai džiaugėsi Lietuvos , gyventam, Tti vis Lietuvai, o ne kitiem gė Žodis— Lietuva.

vendenų teršimus. Keletą tokių 
bylų atkaklesnieji visuomeni
ninkai — kultūrininkai, bent iš

ganizmas. reigūnų, pradžioj atsimušė kaip
Neįspėta iš šalies, ar tie me- žirnis į steną: buvo atvirai ren

tų išvakarėse minėtieji nusitei- giamasi vykdyti, kas Maskvos 
Irimai plėtojosi, ar blėso, ar tte- pasakyta. Tik kai tas klausimas 
riog buvo užslopinti. Skaudžiau- tapo žinomas ir užsieniuose,— 
sius ii* įkyriausios padėlios vor- dėl to ar atsitiktinai — Lieta-

’* r v sė

ir nuteikti lietuvišką visuome- tiem, kurie laikraštį pasiskaito 
nę, kad ji, kiek tik galima, bū- iš kaimyno, linkėtume pasekti 
tų vteningesnė bendroje kovo- pavyzdžiu vieno skaitytojo, 
je su lietuvių tautos priešais, kuris neseniai lankėsi adminis- 
kurių Įsimaišo ir tarp pačių lie- tracijoje, laikraštį užsisakė, tar- 
tavių. Visose tautose pasitaiko damas: “Kad jau pasidarė gė- 
tokių, kuriuos pagauna, įtikina da vis skolintis iš kaimyno”.

nesikeike, tik jautėsi ginai ap- uogai . moka gražiai skaityti, gramos, gaidos, vaidinti veika- 
sivjdęs. leisdavo “supteriaus” pareigas iri, žodžiu, viskas, kas rišata su

Dar ir dabar retkarčiais Var- atlikti. lietuviškumu. Anksčiau mmė-
getis parimta taupomosios ka- Kai į vieną- didmiestį atvy- tas muziejus prašo geros valios 
sos Nr. 2 knygutę Nr. 15. Pa- “H ktikų žymus Sėtuvių lietuvių prisiųsti surinktą me-

Pastaroji prtemtaė mano pa
ties praktikoje jųą gana efek
tyvi Neseniai yfenas mokinys 
prašė mane parašyti jo tėvam 
raštelį, kad jis jad taisosi ir da
ro pažangą, mat |<m po pirrib- 
jo raštelio buvo atimtos visos 
privilegijos namuose (išėjimai, 
televizijos prbgrąĮnų žiūrėji- 

nę kas tai dienai užduota, ®as ir k.) tri, kol gaus iš ma
kalais patys nori pasimatyti rašteli aP*e daromą pažan- 

su mokytoju.
- Iš nutartojo pusės yra varto- * Minėtos priemonės bus, be 
jamos šios komunikacijos prie- abejo, tik tuomet sėkmingos, 
mdnės: 1. Mokytojas praneša jei tėvai turės namuose pakan- 
mokytaos raštinėje, kad nori 
pasimatyti su mokinio tėvais. 
Raštinė sutverto viską ir mo-

užgniaeSmM. Neįmanoma už- projektai nebuvo paminėti. Tai 
Snopti visuomenėj vyraujančių dar neužtikrina, kad Maskva jau 
nusiteikimų, kai ųuaiteikimai, būtų pakeitusi savo užsimoji- 
ktek jie tarą tamjamūmo bei mą 'padovanoti” Jurbarkui naf- 
kouipartijoš MMų atspindys, tos perdirbimo įmonę. Tai gali 
yra priversti tati iudhitaalūs, būti tik taktika, — palaukti, kol 
uždaryti pasktioę • sąmonėse, priekaištirinkai aprims, o tada 
Nes mtatim pasraaltoti, ją bent staiga pradėti sumanymą vyk- 
ktek platesnės apimties svaro- dyti taip, kad būtų jau pervė- 
tyt Ltetuvoj tebėra pavojinga: lu besiįnčyti...
čekistai tebepririena, kad jie LMvvua daHtoinkai ir kHi 
tebdradi ne metibtam, kab> “ge- fcuHMnMcoi pvtahriais metate 
raišiais tėvo ir ĄKtadojo lai- turėjo vieną kitą progą pejut- 
krijT. Nesant įtart apylaisvių ti "švtefio oro* iūenslj. O vis 
minties apyvirUMt gafimybių, dėlto, neskaitant poros prasita- 
negrii susidaryti apčiuopiama rimų, — po vieną kompoaitorių 
rr ^.-rr-r^Trr suvažiavtauose.

kad butų gera turėti daugiau są-

tri ttisms ateejafc' yra gana 
daug dalyvaUjariSų.

Toliau per metus esti 3-4 
PTA — tėvų ir mokytojų sąjun
gos susirinkimai. Į tekins susi
rinkimus mokytojai turi ateiti 
apie valandą triko anksčiau, 
kad tėv£ griėtų su jris susitik
ti ir pasiteirauti apie savo vai-

tos davinius, interesus, požiū-
rį į esminius gyvenimo klausi- ką.

sinbnąsi užnuodyti naftos įmo-
Atseit, toli gražu ne visas Ue- M Nemuno žemupį ir Kur. 

tavos jaunimas išėjo padaužo- marias arba chemijos pno. 
mis. Bet šie nepadaužžški po- M užteršti šventosios -Palan- 
Hnkiai režimui galėjo atrodyti p^urį. Kovo 22 dienos 
(ir turėjo būti) žymiai pavojin- nmmorairiuma tub reikalu, 
gesni< negu abuojausias chuli- pasirašytas įžymių veikėjų ir pa

lšų pažinti, kaip gyvena visas 
pasaulis. Jaunoji karta, sakė, 
godžiai sekanti dabar kur kas dalies, net ir laimėjo Pav. Ne- 
labiau prieinamą užsienio šalių ringos apsaugos, upių teršimo, 
literatūrą ir meną, nekalbant arba ir Vilniaus katedros aikš- 
apie visų sričių klasiką. Visa nederamu pastatu užgrioz- 
tai, esą, formuoja jaunosios kar- dinim0 reikalajs. Tik nežinia,

Kitas

^&raštį. Tikrai pa-

PRANAS NARVYDAS

gelbėjo Lietuvį

t kų elgesį ir pažangą moksle.
kmų. Vmein. motytyyas da- prie Maste <tau su-
lyvanms taip pat bfittn® TOr -0*^takto S to- 
nepaprastai svarbiu reikalu “
jie nuo tos pareigos gali būti tėvų-mokytojų konferenci- 
atleisti. Po trumpos oficialios j°s esti konfuįendalios. Po to, 
susirinkimo- dalies tėvai lanko būna sustemkimas.' Jei kurie

kytojo nustatytą valandą atei
na vienas iš tėvų su mokytoju 
pasikalbėti. Jei reikalais rim
tesnis, mokytojas gali pareika
lauti, kad tėvas ar motina net 
iš darbo išeitų ir atvyktų j 
mokyklą. 2. Mokytojas gali mo-

' Ne tąjp jąu tolimoj praeir priešo propaganda. Šmūgis po 
tyt poKumiirift kelis kartus te- smūgio Uėtuvos laisvinimo 
ko nugin& “Labai įdomų lai- bendram reikalui. Smūgis ne 
kraštį Kai tik ateina visada iš priešo; kartais ir iš

tuoj einu pas draugo — tik dėl to, kad ne
buvo išsiaiSonta, susiprasta. 
Lietuvių spaudos uždavinys — 
lietuvišką visuomenę informuo
ti, sudaryti gatimybes jai fisi- 
aiškmti Jokia tautinė mažu
ma emigracijoje net n^sivaiz- 
duojama be savos spaudos. Lie
tuviškoji spauda išeivijos lietu
viam yra tikras gyvasis veiks
nys. Tautiškai merdėti ryžtasi 
tte tautiečiai, kurie, užuot do
mėjęsi lietuviško gyvenimo ap
raiškomis savoje spaudoje, te- 
paskęsta vietinio nelietuviško 
gyvenimo spaudoje.

Beraščių mūsų tarpe nebėra. 
Visi sugeba lietuviškai paskai
tyti. Daugelis sugeba ir keliom 
kitom kalbom pasinaudoti Tai 
ir spaudai sava kalba nebelie
ka noro, laiko ar pinigo. Per 
vakarą nesunku draugui “už- 
fundyti” už tiek, kad to lengvai 
užtektų sau “užsifundyti” lietu
višką laikraštį visiem metam. 
Tad kam skriausti save, savo 
šeimą, savo jaunimą, o tuo pa
čiu ir lietuvių spaudą, tariant, 
kad jai neturiu laiko nei pini
go, tariant, kad ji apsieis ir be 
manęs.

Tuos žodžius surašome da
bar, nes sausis tai spaudos mė
nuo. Juos skiriame ne tiein, ku- | 
rie laikraščio neskaito, nes tų 
šie žodžiai nepasieks. Juos ski- j 
riame tiem skatiytojasn, kurie j 
šiais metais jau padarė artimui

AR PAJUTO BENT KIEK 
“ŠVIEŽIO ORO”

; Jei aišku, kad 1966 metai 
Lietuvoj bus praėję be apčiuo
piamų permainų paviršiuje, tai 
daug sunkiau apčiuopti, vyko 
ar nevyko kokių permainų žmo
nių mintyse ir nusiteikimuose.

Praėjusių mętų išvakarėse ir 
jų pradžioje buvo prasiveržę

- keletas viešų išsitarimų net val
džios kontroliuojamoj spaudoj 
apie lyg bevykstančią kokią tę klubą reiškimam, vos pra- 
naują fermentaciją. Sakė, kad 
visuomenėj, ypač jaunojoj kar
toj ima reikštis “skeptiškumas 
visokios rūšies stabų ir net au
toritetų atžvilgiu”. Dabartinis 
Lietuvos jaunimas esąs didžiai 
margas, diferencijuotas. Nau
joji karta, išmokusi užsienio 
kalbų, turinti daugiau galimy-

Vargelis sugalvojo ir pasiun- išeidavo į sceną, tai visai pasi- svajodamas kartą ten nuvykti, 
4ė savo indėlių knygutę Nr. mesdavo, nebežinodami nei manydamas juk jis buvo Lae- 
16 Lietuvon. Po kiek laiko grį- kur “suplerius”, už užuolaidų tavai savo bent mažą įnašą ati- 
žo knygutė su raudonais pa- pasislėpęs. Sufleris stengdavosi davęs.
braukimais, kur nurodoma, kiek galint garsiau šaukti, tad Kartą pamatė laikraščiuose 
tai Vąrgrifo tie tūkstančiai “aktorius” savo vaidmens žo- iš Lietuvos ataustą žinią. Esą, 
auksinų, keičiant į litus, tever- džius atmintų. Kai kada nei prie Kauno Valstybinio teat- 
ti tik 107* litų su centais. Va- tai negelbėdavo. Tai jridaryda- tro įkartas muziejus, kur ren- 
dinasi, iš jo 140 dolerių taup- vo smagaus juoko publikai. karna tarp kitko ir užsienio Sė
menų liko vos 11 dolerių. Štai, Ilgainiui senieji teatrų rengė- tuvių kultūrinė medžiaga, bū- 
tau ir padėk Lietuvai! Vargelis jai pastebėję, tad Vargdis ne- tent, teatraliniai skelbimai, pro-

kom, niekad nepraleidžiam pro
gos jį pąsįskaitytl” Panašių at- 
siliepHŪų būtų galima pririnkti 
itdamgteu^_

Ąr tai laikraščiu donte jimasis 
ar ba»nė? Elgiamasi lyg anais, 
lietuviškas maudos draudimo 
1^4-lŪOf iųetais, kai ctaipan- 
tų rusų btįvo baudžiami ne tik 
knygnešiai, bet ir tie, pas ku
rktos rasdavo lietuviškos spau
dos. I^g atrodytų, kad dabar, 
laisvame krašte besinaudojant 
įvairiom laisvėm, spaudos lais
vė nebeįvertinama. Ar lietuvis 
tikru, susipratusiu ir aktyviu 
patri jotu sugeba pasirodyti tik 
nelaisvėje?

Spaudos reikšmė nėra suma
žėjusi ir mūsų laikais, nors pla
čiai išplito radijas ir televizi
ja. Radijas greit praneša svar
besnes pagrindines žinias. Te
levizijoje įmanoma tai pamaty
ti ir vaųdųose. Bet nei radijas 
nei teĮevijija negali duodamų 
žinių plačiau ąpibūdint Tai jau 
spaudos uždavinys. Skirtingų 
krypčių laikraščiai duoda redak
cijos, bendradarbių ir skaityto
jų pažiūras vienu ar kitu klau
simu. Tai labalsvarbu, ypač da
bar, kai verda tokia įtempta

bendra visuomenės nuomonė, 
juo labiau negali būti kalbos 
apie viešąją visuomenės nuo
monę.

Buvo praėjusiais motais be- 
prasiveržianfi aikštėn — bent 
Vilniaus mieste — diskusiją 
klubę mada. Ar pradininkai 
greit išsikvėpė, ar koks "drau
giškas įtikinimas" paveikė, bet

sidėjęe, dingo. Ar bent bus ta
pęs įtrauktas į viešai neminėti- 
nų reiškinių indeksą..

Garsiau, negu pirma, praėju
siais metais buvo iškilę Lietu
voje balsų, net valdinėj spau-
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Metai ne visus pasendina
Sveikinant Aleksandrą J. Aleksį jo 80 metą proga

Taip, Aleksandras J. Aleksį’ 
jau 80 metų! Metrikai rodo tą 
sukaktį suėjus pernai spalio 
10. Ir kiti jo gyvenimo skaičiai 
svarūs: jau 54 metai Ameriko
je, 42 metai Waterbury; jau 50 
metų su viršum nuo vedybų ir 
36 metai, kai neteko žmonos; 
o sūnui išėjus į savą gyvenimą 
— per 30 metų gyvena vienišas 
kaip Dovydo psalmės žvirblis.

Savo metų skaičium, sakos, 
pralenkia visus čia lietuvius 
muzikus... Su buvusiu klebo
nu J. Valantiejum buvo kal
bėjęsi: eisią abudu sykiu iš vie
šų pareigų. Kai atvyko naujasis 
klebonas kun. A. E. Gradeckas, 
A. Aleksis atgrojo jam pirmą 
dieną mišias ir atėjo atsisvei
kinti. “Kaip tu dabar paliksi 
mane vieną,”— sako naujasis 
klebonas, — “tu čia visus ir vis
ką pažįsti. Pabūk bent keletą 
mėnesių”. Praėjo keletas mė
nesių. Eina jau aštunti metai, 
dabar kalbinamas klebonas ir 
atsako: “Nesiskubink, palauk 
dar porą metų, ir išeisim kar
tu”. O iš choro narių girdi lyg 
akompanimentą savo klebono 
minčiai: “Pagalvok, ką gi mes 
darysim, jei tu išeisi. Mes..” 

Metų skaičius nebūtinai reiš
kia senumą. Senas yra tas, ku
rio dvasia kapituliuoja prieš gy
venimo tekėjimą ir taria: ga
na, man gana. Senas yra tas, 
kuris nebemato gyvenimo reiš
kinių, galinčių džiuginti ar py
kinti, ir jau taria: man vis tiek 
pat.

Nėra tokis Aleksandras J. 
Aleksis, net ir turėdamas užnu
gary 80 metų. Tie nubėgę me
tai subrandino jo didelę, gyve
nimo patirti, kurioje lyg rude
nio saulėje — ne aitriai kaisti 
bet maloniai šildaisi; ne su- 
tingsti, bet jauti skatinimą ju
dėti. Ir A. Aleksiui nauji gy
venimo reiškiniai ir nauji žmo
nės ne vis tiek pat. Jiem tebė
ra atvira jo dvasia. Praleidęs 
didžiąją savo gyvenimo dali su 
senąja ateivija, jis betgi su
pranta ir jų vaikus — čia gi
musią kartą. Supranta ir nau
josios ateivijos žmones, kurie ir 
skaičium ir veikla ima vyrauti . 
Waterbury.

Kai atsistoju — sako —prieš 
chorą, kuriame matau įsiliejus 
ir naujosios ateivijos žmones— 
Brazauską, Bražėną, Čampę, 
Gelumbauską, Mariūną, Selio- 
ką, Tonkūną ir kt., — pergy
venu džiaugsmą, kad galiu jiem 
vadovauti; kad galiu turėti jų 
pasitikėjimą ir žiūrėti Į juos su 
meile. Ir, man rodos, jie mane 
supranta ir aš juos visus...

Atviras A. Aleksis ir nau
jiem bažnytinio gyvenimo 
reiškiniam. Jei ateina nauja li
turginė forma, tai ji turi reikš
tis ir Waterbury. Ir A. Aleksis 
suorganizavo naujovišką ele
mentą mišių liturgijoje: per mi
šias kunigui Duoną ir Vyną at
neša nuo durų parapiečiai: vy
ras ir tautiniais drabužiais ap
sitaisiusi moteris.

Su džiaugsmu mini faktą, 
kad ne tik praeityje galėjo sto
vėti kaip dirigentas prieš 
visos Amerikos lietuviškus cho- 
rus dainų šventėse — 1956, 
1961, 1966 metais. Jo vadovau
jamas choras yra vienintelis, 
kuris dalyvavo visose šventėse, 
įskaitant ir Washingtone Šilu
vos koplyčios atidarymą.

Atviras ir veiklus tebėra ne 
tik lietuviškos muzikos rate. Jis

Vilniaus universitete norma
liai studijuojančių studentų šie
met 5,344. Šalia jų 2,173 lan
ko vakarinius kursus, o neaki
vaizdininkų (studijuojančių su
sirašinėjimo būdu)—net 5,011, 
beveik tidek pat, kiek nor
maliai studijuojančių. Iš to su
sidaro ne visai tiksliai univer
siteto mastą apibūdinąs skai
čius — 12,528 studentai.

vykdydamas ekumeninę dvasią, 
vienas iš pirmųjų Waterbury 
1965.12.12. suorganizavo religi
nius koncertus, kuriuose buvo 
atliekama religinė muzika ir 
giesmė įvairių tautų, įvairių ti
kėjimų (katalikų, protestantų, 
ortodoksų žydų). Tebedalyvau
ja asmeniškai amerikinėse mu
zikos gildose bei draugijose. Su
sitinka su vietos amerikiečiais 
veikėjais. O kai parvyksta Į 
Waterbury kongresmanas Mo- 
nagan (kurio rezoliucija Balti
jos valstybių reikalu buvo pri
imta Kongrese), progai pasitai
kius A. Aleksis ir klausia su 
šypsniu: “Tai kada Lietuvai 
laisvę išgausit?” Ir gauna to
kiu pat šypsniu palydimą at
sakymą: “Turėkit tik kantry
bės”.

★
Netolimoj praeity A. Aleksis 

buvo ne tik vargoninkas, ne tik 
muzikas, bet ir visuomenės vei
kėjas plačiausia prasme: vyčių, 
Katalikų Federacijos, Katalikų 
Susivienijimo, Vilniaus vadavi
mo sąjungos ir kt. pirmininkas 
Waterbury; pirmininkas Įvai
riuose visuotiniuose Alto, Bal
to suvažiavimuose: dabar tie

Sv. Juozapo parapijos choras. Viduryje klebonas kun. E. Gradeckas ir choro dirigentas A. J. Aleksis. Nuotr. A. Balsio

“PENKI STULPAI TURGAUS AIKŠTĖJE” TORONTE
Naujų kanadiečių teatras To

ronte pereitų metų gale pasta
tė Algirdo Landsbergio dramą 
“Penki stulpai turgaus aikštė
je”. Veikalas ėjo apie dvi sa
vaites. Torontiečiams tai buvo 
labai Įdomus Įvykis, nes šis lie
tuvio parašytas veikalas yra iš
verstas Į anglų kalbą ir jau bu
vo statomas amerikoniškuose 
teatruose. New Yorke ir Chica- 
goje. Veikalas susideda iš tri
jų veiksmų, kurie yra padalinti 
Į atskirus paveikslus. Autoriaus 
numatyti atskirų paveikslų ap
švietimai nebuvo taikomi, nes 
jau generalinės repeticijos me
tu jie tinkamai neveikė ir ne
buvo vartojami vėlesniuose pa
statymuose. 

šv. Antano gimnazijoje Kennebunk^orte suvaidintas Lazdynų Pelėdos vaiz
delis "Burtininkė”. Scenai pritaikė ir režisavo akt. Beatričė Kerbehene. 
Nuotraukoje — burtininkė ir baudžiauninkas.

darbai nuėjo kitiem, o jam pa
siliko atminimui garbės nario 
ar pirmininko titulai — Vyčių, 
Katalikų Federacijos, Vargo- 
ninkų ir muzikų sąjungos, Lie
tuvos Pavasario sąjungos. Pali
ko ir Gedimino ordinas, kuriuo 
jo lietuviška veikla buvo įver
tinta jau 1939. Nuo tada jau 
geras laikas nutekėjo, bet A. 
Aleksis nėra praeities žmogus. 
Jis tebegyvena dabartimi.

Dabartimi gyvenanti dvasia 
rodosi A. Aleksio kalboje, akių 
žaisme. Ir eisena liudija žmo
gų neturint to, kas galėtų rody
ti nešant 80 metų naštą.

A. Aleksis gyvena ne prie 
bažnyčios, klebonijos. Gyvena 
gatvėje, kuri' vadinasi Centro 
gatvė ir yra miesto centre. Lyg 
tai būtų ženklas, kad A. Alek
sis tebėra Waterbury centre— 
ne tik lietuvių, bet ir vietos 
amerikiečių, kurių laikraštis 
skyrė jo sukakčiai gausiai vie
tos.

Tokį dabartini Aleksandrą J. 
Aleksį matė korespondentas, 
šiuo metu kalbėdamasis su juo. 
Kitas klausimas, .kaip mato da
bar savo praeiti pats sukakties 
kaltininkas. (b.d>

Sis anglų kalba vaidintas vei
kalas, iš mūsų taško žiūrint, iš
ėjo gana blankus. Kyla klausi
mas, ar svetimšaliai jį gali su
prasti ir tinkamai Įvertinti. Ra
šau taip, ką girdėjau kalbant ir 
ką supratau, veikalą matant. 
Nei iš paduoto prospekto, nei 
iš kalbų nepaaiškėjo, kad vei
kalo motyvas paimtas iš Lietu
vos ar Pabaltijo tautų gyveni
mo. Kalbama tiktai apie mažą 
kraštą, kuris yra užimtas galin
go priespaudėjo. Berods yra pa
sakyta. kad autorius yra gimęs 
Lietuvoje. Iš visų pasikalbėjimų 
scenoje nepaaiškėjo, kad šis 
mažas kraštas yra okupuotas 
raudonosios armijos ir kad te-

Kompozitorius Aleksandras J. Aleksis

nai Įvestoji naujoji tvarka yra 
bolševikinė-komunistinė. Kelių 
veikėjų lietuviški vardai: Anta
nas, Jonas, Gražina ir Aldona 
reikalo nepažįstančiam žiūrovui 
irgi nieko nesako. Autoriaus 
originale moteriškės vadinasi 
Genė ir Albina. Nežinia, ar vei
kalas tokiame pastatyme pa
vergtom Pabaltijo tautom ką 
padės9

Vaidinimas ėjo labai pama
žu. Buvo mažai kalbų, mažai ju
desių; kai kurios scenos atro
dė kaip simboliai, mažai tepa
saką reikalo nepažįstančiam 
žiūrovui. Veikalo originali kal
ba buvo gerokai sutrumpinta— 
ar cenzūros ar režisoriaus. Glo
bė and Mail recenzentas apie 
tai rašydamas manė, kad artis
tai dėlto taip lėtai kalbėjo, ka
dangi turėjo vaidinti svetimoje 
kalboje. Taip praėjo visas pir
mas veiksmas.

Partizanai buvo apsivylę. 
Septynių metų kova buvo pra
ėjusi be teigiamo rezultato. 
Nenori klausyti savo vado ir 
tik nenoromis pildo jo• Įsaky
mus. Pasirodė Gražina, perduo
danti žinių partizanams, kad jų 
centras yra susektas ir visi da
lyviai sunaikinti. Ji atnešė liku
siems pasus ir kitus dokumen
tus. Kartu ji reiškia savo mei
lę Antanui. Kitame paveiksle 
tardytojas (Kurt Jakobs) diktuo
ja savo sekretorei Aldonai sa
vo atsiminimus ir žiaurius me
todus, kuriuos jis panaudojo 
partizanams susekti ir sunaikin
ti.

Eiga žymiai pagyvėjo antra
me veiksme, pasirodžius depu
tatui (Hans Seifert) ir vieti
niam tarybos pirmininkui (Ka
zys Kaknevičius). Naujos tvar
kos atstovas atvyko pakeisti 
tardytoją. Iš pasikalbėjimo pa
aiškėjo, Kad naujoji valdžia no
ri kraštą privesti prie ramesnio 
gyvenimo, čia pat pranešama, 
Kad vienas ankstyvesnių parti
zanų yra suimtas, sužeistas ir 
laukiama jo. tardymo. Tardyto
jas nėra. patenkintas savo nu
matytu nušalinimu. Savo rolėje 
pasireiškia kaip profesionalas 
pareigūnas, savo rūšies sadis
tas, išsidirbęs tam tikrą meto
dą buvusius partizanus pažinti 
net iš akių žvilgsnio, šiam me
todui jis priduoda ypatingos 
reikšmės. Ir dabar dar nesą ati
dengti visi buvusieji partizanai. 
Jo gyvenimo uždavinys esąs 
sunaikint paskutini pasiprieši
nimą naujai tvarkai. Landsber
gio originale tardytojas apibūdi
namas kaip buvęs teisės profe
sorius, parašęs knygą: Ateities 
skulptūra. Naujoje tvarkoje jis 
pasirodęs kaip jos didelis šu
las. Dabar, atėjus naujam lai
kui. norima grįžti prie rames
nio gyvenimo ir todėl iki šiol 
siautėjęs tardytojas turi pasi
traukti.

Liko neišaiškinta Aldonos ro
lė. Ji prieš 7 metus buvo susi
žiedavusi su Antanu (Klaus Sei- 
fert), rašo tardytojui atsimini
mus ir jį pakviečia net Į savo 
vestuves su Antanu. Fotogra
fuojami jaunavedžiai su pirmi
ninku ir tardytoju, kuris dėlto 
nelabai patenkintas. Pasikalbė-

VISUS NORI APSIŪTI, 0 SAVOS 
ALKŪNES KIAUROS

Tokia siuvėja yra Amerika 
— nori apsiūti visą pasaulį. Vi
siem kraštam siunčia savo mo
kytojus kaip Peace Corps na
rius, o jai pačiai mokytojų

tė iš pensijos 65-70 mokytojus 
atgal į mokyklą; kvietė moteris, 
kurios turi mokytojos teisę, pa
likti virtuvę ir ateiti į mokyklą, 
kvietėsi ir mokytojus iš Peace 
Corps ar organizavo kursus mo
kytojam paruošti.

trūksta. Skandalingai trūksta. 
Šiemet tai virto aliarmu. Antai:
— New Yorko valstybei trūks

ta 12,000, Illinois 4,000 —aš
tuonis kartus daugiau nei 1955, 
Missouri 1,600 — didžiausias 
trūkumas nei bet kada anks
čiau jos istorijoje, Ohio 2,000, 
Georgijai 1,40 0, Winsonsinui 
1,100, Kentucky 1,000, Philadel- 
phijai 1,000, Los Angeles 800, 
Maine 500, Connecticut 400.

New Yorko valstybėje 15, 
000 mokytojų dirba be kvalifi
kacijų ar ne savo specialybėse. 
Labiausiai trūksta vidurinei mo
kyklai matematikų, pramoninių 
menų mokytojų.

Pagrindine priežastim laiko
mas menkas atlyginimas, paly
ginti su kitom sritim. Pradinės 
mokyklos mokytojo atlygini - 
mas — vidurkis — yra 6,011 
Palyginti su 1962 metais, 300 
doL didesnis. Penkios valstybės 
moka net mažiau — 5000: Loui- 
siana, S. Dakota, Arkansas, 
Missouri, S. Carolina.

“Kodėl turi mokyti už 6,000, 
jei Boeing mokės man 12,000 
ir dar žada pasiųsti Į specialinę
mokyklą”, kalbėjo vienas mo
kytojas, traukdamasis į pelnin
gesnį pramoninį darbą.

New Yorkas, Chicago, Los 
Angeles puolėsi gelbėtis —kvie- 

jime jis davė aiškiai suprasti, 
kad žinąs ir kitų asmenų, bu
vusių partizanais. Aldona sten
giasi jį paveikti, nuraminti. 
Lauke girdėti žygiuojanti rau
donoji gvardija. Priešpaskuti - 
niame paveiksle matomas An
tanas su Aldona ir tardytojas, 
kuris Antaną jau balsiai kalti
na. Antanas jam po kojų meta 
profesoriaus parašytą knygą : 
Ateities skulptūrą, nes jam da
bar aišku, kad tardytojas yra 
buvęs jo profesorius, o šitam 
aišku, kad Antanas yra skaitęs 
jo knygą. Aukščiausios Įtampos 
metu Antanas ir Jonas, jau 
anksčiau susitarę, traukia revol
verius ir taiko Į tardytoją. Šū
vių negirdėti, uždanga krenta.

Apie abiejų partizanų žuvi
mą Gražina išgirsta savo tėvų 
pastogėje, kurioje po ilgesnio 
nebuvimo ji vėl pasirodo. Išgir
dusi, kad Antanas jau negyvas, 
suklinka ir išbėga kaip pami
šusi.

Paskutinis paveikslas rodo 
penkis stulpus, kurių dalis už
dengta, jog nematoma lavonų. 
Pabaigoje pasirodo komentato
rius, kuris silpnu balsu taria: 
Remember — atsimink.

Režisavo Rein Andre. Jo pa
statymas yra realizmo ir sim
bolizmo mišinys. Svarbesnieji 
veikėjai buvo tardytojas, Anta
nas, Gražina bei Aldona. Anta
nas parodė daug dramatizmo, 
vaidino įtikinančiai, gera lai
kysena ir balsas. Tardytojas da
vė profesinio enkavedisto ir kar 
tu sadisto tipą. Tik nežinia, ko
dėl jis scenoje visą laiką turė-

Balzeko rriuziejuje Chicagoje sausio mėnesj vyksta dail. Alvydo Bičiūno ir 
Onos Baužienės kūrinių parodos. Nuotr. ii k. į d. A. Bičiūnas, p. Batromo- 
nis, J. Jerome, O. Baužienė ir V. Ramonis. Nuotr. C. Norvilo

Ar pajuto . . .
(atkelta iš o psl ) 

apžvalginis-programinis prane - 
Šimas suvažiavime buvo lygiai 
tokio paties pilko turinio ir sti
liaus, kaip ir Kairio kalba Mask
voj apie pramonės, prekybos ir 
kolchozų laimėjimų procentus. 
Abi kalbos atrodo toj pačioj 
kanceliarijoj parašytos.

Tai darno Įrodymas, kad visi 
sugniužo po partijos letenos 
spaudimu. Gyvi liudininkai tei
gia, kad dažnas Įpareigotasis sa
kyti (perskaityti parašytą) vie
šą kalbą, pareiškia — nekreipk 
dėmesio, ką kalbėsiu: taip rei- 
ia ... Bet tas "taip reikia“ ir 
reiškia, kad gyvenimas Lietu
voj ir 1966 metais netapo ma
žiau tvankus. Sąmoningą žmo
gų tas tvankumas slegia sun
kiau, negu visi medžiaginiai 
trūkumai bei nepatogumai.

Minčių apykaitos varžtai Lie
tuvoj per praėjusius metus ne
atsipalaidavo.

(Elta)

jo reumatiškai šlubuoti ir ko
dėl jam buvo duotas toks aiš
kus žydiškas tipas, kuris sukėlė 
nesimpatiškų jausmų žiūrovų 
tarpe. Deputatas savo laikyse
na ir kalba mums aiškiai pri
minė ankstyvesnį nacionalsocia
listinio režimo, pareigūną. Aus- 
ma Sungalis Gražinos rolėje 
ryškiai atvaizdavo jauną mer
gaitę, švelnią ir mylinčią, kar
žygiškai pasiryžusią aukoti sa
vo gyvybę tėvynei ir meilei. 
Ana Gustafson kaip Aldona vai
dino natūraliai. Reikėtų pami
nėti berniuką Imants Purvs, ku
ris atėjo su gėlių puokšte prie 
penkių stulpų turgaus aikštė
je lyg prisiminti žuvusių, bet 
klausiamas apie tai viešai nepa-
sireiškė. Lietuvis Kaknevičius 
savo rolėje buvo linksmas bei 
patenkintas naujos tvarkos pa
reigūnas.

Artistų kalbos, ypačiai pir
mame veiksme, kartais buvo 
tokios tylios, jog toliau sėdin
tiems buvo sunku suprasti. Vei
kalo eiga buvo perlėta. Niekuo
met panašaus nemačiau. Pro
tarpiais artistams trūko ir dik
cijos. Ir komentatoriaus veiki
mas buvo blankus, šabloniškas, 
praėjo kaip šešėlis.

Veikalo moralė: Partizanai 
kovojo prieš naują tvarką, pra
laimėjo ir net paskutinieji pa
kariami prie stulpų turgaus 
aikštėje. Jokios vilties nedavė 
nei veikalas, nei komentato
rius su savo: Remember. Vi
si aktoriai, išskyrus Kaknevičių, 
buvo nelietuviai, bet vaidino 
lietuvišką veikalą anglų kalba.

Valerija Anysienė
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Dėmesys lietuviškom sueigom
PI.B Stuttgarto apylinkes jaunimo klubo veikla

IŠ VISUR
Štai ir vėl stovime prie Nau

jųjų Metų angos. Ta proga no
rėtųsi trumpai prisiminti praė
jusių metų svarbesni Įvykiai, 
susiję su Vokietijos lietuviško
jo jaunimo gyvenimu.

Mintimis peržvelgęs metų ei
gą, sustoju prie senos datos — 
1965 spalio 10, kai man teko 
pirmą kartą susitikti su dides
niu Vokietijos lietuviškojo jau
nimo būreliu kun. Senkaus bu
te Stuttgarte. Tada, vos man 
atvykus iš Šveicarijos, kur bu
vau izoliuotas nuo betkokios 
lietuviškos aplinkos, tas susirin
kimas padarė didelį Įspūdį. Su 
jaunimo dauguma susitikau pir
mą kartą, susipažinau. Kalbė
jome įvairiais reikalais, svar
biais ir mažiau svarbiais,
užsiminta apie artėjančius 
jaunimo metus. Čia pir
mą sykį teko išgirsti apie nu
matytą Pasaulio lietuvių jauni
mo kongresą Amerikoje; tada 
net ir nepagalvojau, kad turė
siu progos jame dalyvauti.

Mums besėdint ir bekalbant 
kilo noras sudaryti Pietų Vo
kietijos lietuviškojo jaunimo 
būrelį arba klubą. Jaunimo 
klubo tikslas būtų ruošti įvai
rius kultūrinius parengimus, 
daryti ekskursijas, sutraukiant 
ir suartinant išsiblaškiusį ir 
taip retą mūsų jaunimą. Klubo 
vardas buvo greitai parinktas— 
Forumas, išrinkta pirmoji jo 
valdyba.

Apie jaunimo klubo įsteigi
mą lietuviškoji visuomenė bu
vo painformuota skelbimėliu , 
tilpusiu “Lietuvio Baden-Wuert- 
temberge” laikraštėlio spalio 
numeryje. Tą pat vakarą buvo 

-sutarta tuoj pat suruošti pir
mąjį jaunimo linksmavakarį, 
kuris turėjo įvykti po mėne
sio. Planuoti ir nutarti sekėsi 
neblogai. Pradėjus klausimus 
spręsti ir vykdyti buvo susidur
ta su įvairiais nelauktais sunku
mais, nebuvo pakankamai žmo
nių, trūko pažinčių, neužteko 
laiko ar nebuvo noro. Bandyta 
vėl atsisakyti tos geros idėjos 
— jaunimo klubo. Linksmava- 
karis nukeltas, Forumas pairo.

Tačiau ta gera mintis nebu
vo galutinai pamesta, šių metų 
pradžioje, sausio 29, kun. Sen
kui remiant, vis tik įvyko pir
masis bandymas — jaunimo 
linksmavakaris. Susirinko ne - 
mažas būrys, apie 60 žmonių. 
Atvažiavo Miuncheno, Heidel
bergo studentai, atvyko vieti
nis jaunimas. Vakaro progra
mą atliko patys susirinkusieji, 
šokiam grojo iš Vasario 16 gim
nazijos atvykusi mokinių kape-' 
lė. Moterų klubo pastangomis 
suruošta vakarienė.

Pirmasis bandymas sutraukti 
lietuviškąjį jaunimą pavyko. 
Buvo užmegsti ryšiai su Heidel-

Nuotr. V. Gruzdžio

Liet Moterų Klubu Federacijos Philadelphijos klubo Naujų Metų sutikimo rengėjos ii k. j d. A. špakaus 
kienė, J. Augaitytė. V. Buinienė. O. šalčiūnienė, V. Traumienė, E. Mitalienė, S. Gamble-Jurskytė, A. Zerr 

Marčiulaitytė, R. Mironienė.
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bergo, Mannheimo, Miunche
no jaunimu. Daugumas susirin
kusiųjų pritarė minčiai laikas 
nuo laiko susitikti kuria nors 
proga. Atsirado ir pagalbinin
kų ir tuoj po linksmavakario 
buvo pasiūlyta suruošti pavasa
rinę jaunimo gegužinę Stuttgar
te.

Gegužinei imtasi ruoštis jau 
žiemos pabaigoje. Inž. Sauliui 
Baubliui padedant buvo pa
rinkta vieta. Pirmieji pakvieti
mai rado gerą atgarsį; su apy
linkės valdyba ir Moterų klubu 
buvo susitarta dėl laiko. Gegu
žinė turėjo įvykti Motinos die
nos minėjimo išvakarėse. Pro
gramą ir vėl turėjo atlikti pa
tys dalyviai. Numatyta gegu - 
žinę praleisti lauke, vakare už-
degti laužą.

Gegužės 7 atėjo greitai. Prieš 
tai buvo kreiptasi į Stuttgarto 
apylinkės lietuvius paremti au
komis. Tai turėjo gerą pasise
kimą — surinkome 240 DM. 
Suvažiavo apie 60 lietuvių iš 
įvairių Pietų Vokietijos vietų, 
netgi iš kaimyninės Šveicarijos. 
Dėl blogų oro sąlygų susirin
kome salėje, išpuoštoje girlian
domis ir šviežiai išsprogusių 
berželių šakomis. Nors buvo 
ankštoka, tačiau tas neturėjo į- 
takos smagiai vakaro nuotaikai. 
Žaidėme, šokome, dainavome. 
Šokiam grojo akordeonistas. 
Gegužinės dalyviai buvo pavai
šinti vakariene. Pernakvojęs 
ten pat esančiose patalpose, 
jaunimas kitą dieną praleido 
vėl drauge: Stuttgarto apylin
kės Moterų klubo kviečiami su
sirinkome į Motinos dienos mi
nėjimą. Jaunimas čia padarė 
gerą įspūdį ir svečiam ir rengė
jam. Šį kartą neteko skųstis ne
gausiu jaunimo dalyvavimu. Pa
tys jaunuoliai prisidėjo prie 
programos paįvairinimo. R. 
Tamošaitytė padeklamavo moti
nai skirtą eilėraštį, K. Cėsnaitė 
atliko keletą dainų. Baigus ofi
cialią programą dar ilgai bu
vome kartu, kol vakarui atėjus 
reikėjo vėl išsiskirstyti.

Birželio pabaigoje buvo nu
matyta sukviesti jaunimą dar 
kartą j būrį, šį kartą prie Jo
ninių laužo. Gaila, kad šio pla
no neteko išpildyti, nes birže
lio viduryje išvykau kartu su 
Z. Lucaite iš mūsų apylinkės ir 
kitais jaunuoliais iš kitų Vokie
tijos vietų į Ameriką, į jauni
mo kongresą.

Amerika paliko gerą įspūdį. 
Mus nustebino didelis lietuviš
kojo jaunimo būrys, suvažiavęs 
iš įvairių pasaulio šalių: Daug 
naudos ir gerų minčių davė 
prieš kongresą Dainavos stovyk
loje vykusi studijų savaitė. 
Kongresas praėjo nepaprastai 
greit. Amerikoje teko apsistoti 
pas įvairias lietuvių šeimas, vi

siir buvome nuoširdžiai priimti 
ir pavaišinti.

Grįžus iš Amerikos reikėjo 
truputį pailsėti, apgalvoti toli
mesnę veiklą. Vėl gimė nauji 
planai, vėl norėjosi sutraukti 
jaunimą. Amerikoje padariau 
daug spalvotų diapozityvų-skai- 
drių, sukau filmą apie praėju
sį kongresą, lietuvių gyvenimą, 
aplankytus miestus. Kitas jau
nimo vakaras turėjo būti Ame
rikos prisiminimų vakaras. Už
mezgiau ryšius su jaunimo kon
grese dalyvavusiais jaunuoliais 
Jie pritarė mano minčiai. 
Ėmiausi darbo ir čia susilau
kiau pagalbininkų.

Į Amerikos prisiminimų va
karą, kuris įvyko Heidelberge, 
buvo kviečiamas visos Vokieti
jos lietuviškasis jaunimas. Atsi
lankė virš 60 jaunų žmonių: ša
lia Heidelbergo studentijos bu
vo galima matyti jaunuolius iš 
Mannheimo, Diuseldorfo, Vasa
rio 16-osios gimnazijos,, kaimy
ninės Šveicarijos ir kt. Kun. V. 
Damijonaitis, kuris vadovavo 
Vokietijos jaunimo delegacijai 
kongrese, supažindino susirin
kusius su Chicagoje vykusiu 
kongresu, papasakojo apie nu
veiktą darbą, paruošiant kon
gresui tokį didelį Vokietijos lie
tuviškojo jaunimo būrį. Apie 
savo keliones po JAV ir Kana
dą papasakojo Vasario 16 gim
nazijos mokytojas Fr. Skėrys. 
Man teko filmais ir skaidrėmis 
atpasakoti praėjusį jaunimo 
kongresą, supažindinti susirin
kusius su kitų šalių lietuviškuo
ju jaunimu, atvykusiu į kong
resą, Amerikos miestais: New 
York, Chicaga, Bostonu. Prog
rama tęsėsi apie tris valandas. 
Vėliau susirinkome didesnėje 
salėje, kur dainuodami, žaisda
mi ir šokdami smagiai pralei
dome laiką. Kitą dieną daugu
ma Heidelberge pasilikusiųjų iš
klausė kun. V. Damijonaičio 
laikytas šv.. mišias. Po bendrų 
pietų reikėjo vėl išsiskirti.

Amerikos prisiminimų vaka
ras — tai dar vienas gerai pa
vykęs bandymas sutraukti lie
tuviškąjį jaunimą, sudominti jį 
lietuviška veikla, duoti jam pro
gą susipažinti ir suartėti su iš
siblaškiusiais tautiečiais, pasi
dalinti įspūdžiais. Gaila, kad 
šiame vakare negausiai dalyva
vo mūsų apylinkės jaunimas.

Permetus visą praėjusiųjų 
metų lietuvišką veiklą su jau
nimu, galima pasakyti, kad šis 
tas yra atsiekta. Jaunimas pra
deda labiau domėtis lietuviš - 
komis sueigomis, kaskart mū
sų tarpe pastebima daugiau 
naujų veidų, būrys auga. Tu
rint norą dirbti, galima ir kai 
ką atsiekti.

Vytautas Brazaitis 
Stuttgarto Apylinkės 

Jaunimo Klubo vardu.

Veiksnių pasitarime New Yorke sausio 14-15. Iš k. j d. prof. J. Puzinas, A. Budreckis, J „Šlepetys, V. Vaitie
kūnas, A. Simutis, J. Jurkūnas, dr. P. Vileišis, J. Jasaitis, A. Rinkūnas. Nuotr. P. Ąžuolo

ATJAUNĖJA LIETUVIŲ BENDRUOMENĖ
Atlanto rajono jaunimas susirenka sausio 28-29 dd.

Lietuvių visuomenė apskritai 
ir L.B. ypatingai turėtų pasi
džiaugti Atlanto pakraščio jau
nimo pastangomis susiburti į 
pastovią organizaciją JAV L. 
B-nės rėmuose. 1966 rugsėjo 
17-18 Waterburyje įvykusiame 
regionaliniame jaunimo suva
žiavime gimusi mintis numato
ma įkūnyti š. mėn. pabaigoje 
New Yorke.

Waterburio suvažiavimas pa
vedė New Yorko L.B. komitetui 
parengti organizacijos statutą 
ir sušaukti suvažiavimą. Per
žvelgus statuto projektą, gau
nasi įspūdis, jog L. B. rėmuo
se autonomiškai veikiantis jau
nimas turės galimybę vystyti 
jaunas idėjas ir darbais pa
versti energiją, padėti vyres
niajai L.B. kartai, naudotis jos 
talka ir parama, tačiau nenu
traukti ryšio su lietuviškąja 
bendruomene apskritai. Tai pa
dės automatiškai išauginti L.B. 
veikėjų prieauglį, gi galvo
jant apie dabartį — panaikins 
reikalą drąsesniem užsimoji
mam steigti^ vis naujus komi
tetus.

Nei statutai, nei “rėmai’’ 
darbų neatlieka: tam reikia ryž
tingų ir galvojančių žmonių. 
Jaunimo tarpe jų turime pa
kankamai. Tik tenka laukti, kad 
L.B. veikėjai supras daug žadan
čias galimybes ir suteiks šiuo 
organizaciniu metu reikalingą 
paramą ir paskatinimą, tačiau 
nebandydami jaunimo n e i 
“stumti” nei “traukti”. Komi
teto pirmininkas Algis Speraus- 
kas su pasitenkinimu paaiški
no, jog jaunimas yra susilau
kęs nuoširdaus pritarimo, pa
galbos ir jos pažadų bent iš 
trijų L. B. apygardų pirminin
kų: New Yorko — pulk. J. Šle
pečio, Connecticuto — dr. P. 
Vileišio ir Bostono — S. Grie
žės Jurgelevičiaus.

šeštadienį, sausio 28, suvažia
vimo posėdžiai vyks Manhatta- 
ne, Liederkranz patalpose, 6 
Eats 87 Street, tel. LE 4-0880.

Dienotvarkė numatyta tokia:
1 vai. popiet — registracija, 

1:30 — atidarymas ir praneši
mas, 2:15 — statuto svarsty

V. Kamantauskas—apdovanotas kariūnas
Viktoras Kamantauskas, A- 

nacostia aukštesniosios mokyk
los abiturientas ir valstybės ap
saugos armijos kariūnas (gi
męs Venezueloj, 17 m. amž.) ap
dovanotas Legiono of Valor 
bronzos kryžium už Pasie- 
ką (Legion of Valor yra Kon
greso garbės medaliais ir 
aukščiausiais tarnybiniais žyme
nimis apdovanotųjų organizaci
ja). Šiuo apdovanojimu V. Ka
mantauskas atžymėtas, kaip iš
kiliausias valstybės apsaugos 
pirmosios armijos kariūnas. Pir
mosios armijos apygarda api
ma 15 rytinių valstybių. Apy
gardoj yra 7700 V.A.I. armijos 
kariūnų, apmokomų keturioli- 
koj mokyklų. Iš kiekvienos tos 

mas ir priėmimas, — 4:00 — 
simpoziumas (tema: “Kūrybinis 
kovingumas” referentai: Lyvia 
Garsienė,, inž. Algis Lapsys, 
G. Mironas, moderatorius inž. 
Ant. Sabalis,) 8:00 — pasilinks
minimas, grojant orkestrui.

Sekmadienį, sausio 29, po
sėdžiai vyks Maspethe Viešpa
ties Atsimainymo (Transfigura- 
tion) parapijos salėje, 64-14 
56 Rd., 1 vai. popiet — valdy
bos rinkimai, 2:00 — Woodha- 
veno apylinkės pirmininko A. 
Vakselio paskaita (tema: “Libe
ralizmas ir konservatizmas Lie
tuvos vadavimo politikoje”,), 
3:00 — ateities veiklos svarsty
mas, 4:30 — uždarymas.

Informacijos reikalais kreip
tis į sekretorę Dalią Skeivytę, 
86-24 105 Str., Richmond Hill, 
N.Y., Tel. VI 9-9666.

Pirmininkas paaiškino, jog 
šiuo susiorganizavimu jaunimui 
pavyks, tikimasi, ne tik jėgas ir 
mintis krūvon sutelkti, bet ir 
lietuviškan darban įtraukti ne 
tik studentus, bet ir dirbantį 
-jžunlmą, 'mokslus baigusius, šei
mas sūkurusius, gimnazistus ir 
čia gimusius jaunuolius. Pagal 
statuto projektą jaunimu laiko
mas ir organizacijoj balsą tu
rės L.B.-nės nariai (tiesioginiai 
ar per šeimas, užsimokėję soli
darumo mokestį), lietuviai tarp 
15-35 metų amžiaus.

Rengėjai pabrėžia, jog suva
žiavime balsavimo teisę turės 
tik minėtieji jaunuoliai, užsi
mokėję L.B. solidarumo mokes
ti už 1966 arba už 1967 metus 
ir pateikę L.B. knygutę, kvitą 
ar kitokį L.B. apylinkės pažy
mėjimą.

Gi suvažiavime ir pasilinks
minime dalyvauti rengėjai pa
brėžtinai kviečia ir vyresniąją 
kartą, ne tik visą Atlanto pak
raščio jaunimą.

Be jau minėtų jaunimo vei
kėjų suvažiavimo rengimo ko
mitetą sudaro: Pranas Ąžuolas, 
Rimas Gedeika, Salvinija Ged
vilaitė, Kęstutis Nemickas, Ge
diminas Ridikas, Algis šimuko- 
nis, Nastė Umbrazaitė, Anta
nas Vasiliauskas.

Pranešusiem bent savaitę iš 

mokyklos buvo šiam apdovano
jimui atrinkta po vieną kandi
datą, iš kurių buvo atrinktas 
vienas — V. Kamantauskas.

The Washington Post prane
šime apie apdovanojimo apei
gas pažymėjo, kad pagerbtasis 
kariūnas laisvai kalba lietuviš
kai ir ispaniškai, mokosi ir ru
sų kalbos, tikis tapti chemijos 
inžinierium, gal būt, armijos 
chemijos korpe. Taip pat pažy
mėjo, kad Viktoro tėvas pasi
traukęs iš Lietuvos nuo rusų o- 
kupacijcs, gyvenęs su šeima 
Venezueloj, atvykęs į JAV 
1962 metais, dabar dirbąs kaip 
medicinos technikas Veteranų 
Administracijos ligoninėj.

(Eltai 

anksto komitetas pasistengs pa
rūpinti nakvynes.

Rengėjų atstovai jau lankėsi 
suvažiavimo reikalais Connecti- 
eute ir Massachusetts; numato 
dar aplankyti Philadelphia, Pa. 
ir New Jersey. Waterburyje ta
rėsi su vietinio komiteto pirmi
ninku Juozu Urbonu ir buv., 
pirm. Gintaru Šlapkūnu bei su
sitiko su dr. P. Vileišiu, kurs 

(nukelta į G pslj

MANCHESTER, N.H.
Manchesterio, N.H., vyskupas 

Ernest J. Primeau savo diecezi
joje padarė svarbių ad
ministracinių pakeitimų. Nuo 
sausio 4 vyskupijai yra paskir
ti du nauji kancleriai. Vienas iš 
jų yra prelatas Albertas W. 01- 
kovikas, Amerikoj gimęs lietu
vių ateivių sūnus. Jo motina 
šiuo metu gyvena Manchestery- 
je, N.H., kur per kelis dešimt
mečius priklausė lietuvių orga
nizacijom. Prelatui Olkovikui 
suteiktas Right Reverend titu
las.

Kun. A. W. Olkoviskas

VISI BENDROM JĖGOM STATYKIME

KULTŪROS ŽIDINĮ NEW YORKE
• STATYBOS FONDAS ATIDARYTAS
• PATOGUS. ŽEMĖS SKLYPAS ATRASTAS
• PASTATO PLANAI RUOŠIAMI
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ŽEMES SKLYPUI PIRKTI
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680 BUSHVVICK AVĖ., BROOKLYN, N, Y. 11221
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(Visoms aukoms atskaitoma mokesčiai (Tax dcductlble)

— Waterburio lituanistinės 
mokyklos rengiamas tradicinis 
Užgavėnių blynų balius įvyks 
sausio 28 Šv. Juozapo parapi
jos salėje, John St., Waterbu- 
ry, Conn.

— Moterim susitelkimo sa
vaitgalis bus vasario 24, 25, 
26 Nekaltai Pradėtosio Marijos 
•Seserų sodyboje, Putnam, Con- 
neetieut. Susitelkimą praves ku
nigas St. Yla. Informacijos rei
kalais kreiptis: Sister M. Palmi
ra, Immaculate Conception Con- 
vent, Putnam, Conn. 06260 Te- 
lef. Code 203 928-5828.

— Mokytojų studijų savaitė, 
pirmoji išeivijoje, bus šią vasa
rą Dainavoje nuo liepos 30 iki 
rugpiūčio 6. Rengia LB Švieti
mo Taryba. Pagrindinė tema: 
Mokomosios priemonės ir meto
dai lituanistiniams dalykams 
mokyti. Kviečiami visi mokyto
jai. Pasitvarkykime iš anksto 
savo atostogas.

— Philadelphijos Lietuvos 
vyčių 3 kuopa sausio 22 -šven
čia veiklos 25 m. sukaktį. Pami
nėjimo banketas ir šokiai bus 
šv. Kazimiero parapijos salėje. 
Pradžia 5 vai. popiet. Bilietai 
gaunami pas narius po 4 dol. 
Banketo metu bus pagerbti du 
gerai žinomi Philadelphijos vei
kėjai.

— Kazimieras Gaižutis-Garas 
su Paramount filmų bendrove 
išvyko į rytinę Afriką, Kenya- 
Nairobi dalyvauti filmo “The 
Lašt Safari” pastatyme. Filme 
taip pat dalyvauja Stewart 
Granger ir Gabriella Licudi. 
Jaunasis aktorius Kazimieras 
Garas į JAV atvyko 1949. Bai
gė šv. Juozapo lietuvių parapi
jos mokyklą Waterburyje, 
aukštesnę mokyklą Watertown 
ir Connecticut valstybinį uni
versitetą Storrs, Conn. Univer
sitete studijavo anglų kalbą, li
teratūrą ir dramą. Anksčiau 

.yra pasirodęs Toronto televizi
jos programoje “Seavvay”. epi
zode “Over the Falls”. Taip pat 
yra vaidinęs New Yorko teat
ruose ir televizijoje.

— Arūnas Vaškas, iš Balti- 
more, Md., yra vienintelis lie
tuvis garsiajame Technologijos 
Institute, Pasadena Calif. Dėl 
gero mokymosi jis gavo val
džios stipendiją ir atsiųstas čia 
studijuoti.

....— Ona Cypienė, gyv. Vak. 
Vokietijoje — 7713 Huefingen, 
Nep. Schelblestr. 9, W. Germa
ny, kreipiasi į JAV lietuvius su 
prašymu — gal kas galėtų jai 
paaukoti ir pasiųsti lietuviškų 
dainų ir giesmių plokštelių.

— Montevideo lietuvių cho
ras Aidas gražiu koncertu pa
minėjo veiklos 15 metų sukak
tį. Chorą suorganizavo dabar 
jau miręs kun. Mikalauskas ir 
Adelė Gabaliauskienė. Savo re
pertuare choras turi nemaža 
lietuviškų dainų ir giesmių.

□ Amžinuosius narius ($500) 
0 Rėmėjus (ma*esnė auka)
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J: JAV prezi&ąhto/ dar prieš 
rinkimus, pažadėti . jam padėti 
mįmų mėto, M W> pa&i 
gapti 0-jpJSMf M)»

tymąąTO:įtatalta*k tad tai 
esu staianūs dkbti su Mr. Ifi- 

Vyriausio 
DemokratųKoitatėto Tauty
bėj atstovas Couneeticuto vate- 
tijoslietuviam.
. Nuvykau į New Yorkąir su 
liL Cieplinski susitariau, jog 

parašysiu straipsnį į lietuvių 
spąudą, ragindamas tautiečius 
balsuoti už demokratų kandida
tą į JAV {ureridentus. Be to, 
pažadėjau paruošti ir paskelb- nekantrumu laukiau rezipįatų. 
ti šiem rinkimam pritaikytas Sis laukimas kainavo nėmąšą 
kalbas. Mr. Cieplinski buvo la-' nervų, nes paštininkas vįs ta* 
bai patenkintas mano suma
nymu, ypač, kad aš pažadėjau 
padengti visas išlaidas, susiju
sias: ta istraą>sniais r lietuvių 
spaudoje ar kalbomis per lie
tuviškas radijo, programas.

Tuoj paruošiau k paskelbiau 
straipsnį lietuvių spaudoje ir 
kalbą per radiją, šis žygis man 
atrodė nepakankamas užanga - 
ždoti prezidentinį kandidatą, 
kad po laimėjimo jis padėtų lie
tuviam vaduoti jų pavergtą tė
vynę.1 r ' ‘ '

Nutariau, kad "šiuo atveju ge
riausiai būtų paruošti kalbą, 
skirtą lietuviam, ir paprašyti 
prezidentinio kandidato ją pa- 
šųašyti.; ' 

Dokumente mintis išdėsčiau 
ta prasme, kad prezidentinis, 
kandidatas tuo atveju, jei bus 
išrinktas, dėsi visas pa
stangas padėti mums išvaduo
ti pavergtą Lietuvą. Nuėjau pas 
tuometini Connecticuto valsti
jos demokratų pirmininką Mr. 
John Baijey ir paprašiau dary
tį'žygių, kad JAV lietuviam

Perskaitęs mano kalbos^ĮMfc- 
ta. iis .nažadėto dėti 
maačpta8*vngasį kad J. F. Kąn- 
nedy jąpasirašytų, oąš pąri- 
žadėjaušią kalbą savo .MUįgdą. 
paskelbti per visas hetufjĮkąi 
radijo programas visoje Ameri
koje. . '

Padėkojęs M. Cieplinski už 
malonų bendradarbiavimą, šu

;kon- n&a mažo pinigo,
taūšfkj gale iiik. .filmas tai jų pačių dar-- 

filmas bį) 'pą^tadą, bet jie' to neno- 
^ąnf ifasątb ri;sųprata; /ią patrijotiniai pro-

jta atšilta*.- 
Liet Fronto bi-. 
obųvyje sausio

? rishmše: po 1 doL M. 
Priį^ką,fe Stasiunaitis, A. Pu- 
i&.--r2 dot,; Jonas Vegelis iš 
iįafaon; N.Y, atsiuntė 3 dol. 
Savo laiške jis rašto “Labai pri- 
ti^įu Buenos Awes lietuvių kon
gresui irjau pasiunčiau į ten 
už fe doL knygų. laetavišką fil
mą taip gi labai norėčiau pa
remti, tik gaila, kad šiuo laiku 
galiu pasiųsti tik mažą auką 3 

visokių riartidMŠčių naujienų dol”
amžiuje ųetapraųta ar nenori Musų padėka visiem, kuri? 
suprasti {fiįao reikšmės. Kar- atskubėjo ra savo auka. Tų au
tais padalo chdeikn žygius, tat kų tedk|amė ir daugiau. Jas 
neužbaigtą kaip r^idą ir nėt fil
mu- tam. savo temnią nriei-

fe Stoto gh-
mintojųi.. Savų laiškuose rtoo:

tonnrikainši fiįriįįto Iš savo drau
gijų iš -Sį Amerikos, bet lietu
viai šbmto {devizuos, kino ir

priĮšom siusti:Darbininko re
dakcija, 910 WiUMlgbby Avė., 
Ėrboktyn, N.Y, 11221.

jūri| dosnumą prisiminsime 
spaudoje. Redakcija

tWU)

atnešdavo laukiamo laiškų. Dvi 
dienas prieš paskutinį sekmą- 
dienį, kada dar buvo galimybė 
šią kalbą paskelbti per jjeiu- 

viškas radijo programas, spė- 
eial delivery pasiuntinys atne
šė taip laukiamą laišką. Mkeno 
kalbos projektas buvo pakeis
tas, bet pagrindinės mintys vi
sai atitiko ankstesniam planui. 
Laiško turinys buvo šis:

STATEMENT BY SENATOR 
JOHN F. KENNEDY FOR ŪSE 
ON UTHUANIAN RADIO DR 
IN LITHUANIAN PRESS.

Novėmber 1, 1960
The United States, under De* 

mocratic administrations, al- 
ways refused to recognize, the 
forced annexation of Llthua- 
nia and the other Baltic statės 
by the Soviets. The brutal oc- 
eupation of these free count- 
ries by the Communist armies 
was something we could never 
accėpt, and as a result of De- 
mocratic leadership, the Uni
ted States štili recognizes the 
diplomatic missions of Utiįūa- 
nia, Estpnia and Latvia. -

It is my detennination that 
we should continue ta fol)ow 
this poličy.

The Republican adminįstra- 
tion, lašt March, prtųnjsed a 
new sėt of immigration guotas 
which ihcluded no sq>arate 
provtsions for Lithiiania and 
the other Baltic statės, būt in- 
stead mėrged them all into a 
singlė enlarged ųuota ealled 
“citižens of the Soviet Uni
on”. This was a backward step 
toward recognirihg the enslave- 
ment. of the brave people of 
the baltic countries, and we 
should never approve it

I believe that our represen- 
tatives at the United Nations 
should have permanent in- 
structions to press for free elec- 
tions in all of the captive na
tions, as the post-war agree- 
ments reųuire, whenever this 
subject can be brought up, and 
whenever the Soviet delegates 
take the floor about such mat- 
ters. We should ūse the full 
forėe of .our diplomatic and 
economic polkies to bring 
about free eleetions and press . _ *
for the withdrawal of the So- stabdė mano siekimų 
viet armies of occupatkm. n“3 galimomis pastangomis pa-

We mušt in the meantime, smartu bys, ABtany, N.Y., P. Vitkus
try taievery way to encoūnge ^i br var&tantiem tautiečiam, gpring Valley, N.Y., P. Bocfeis, 
and aid our ftiends in these Nepavykus mano planam su Bayonn^ nj., J. Ardys, Cher- 
ISnds, by encouraging ekchange prezidentu, nutariau tuo reikalu huį Dargis, Kear-
of persons, by negotiating lo ieškoti paramos pas įtakingus nv. p gigej]^ Nevrark, 
pilt an end to ezcesrivę aųtięs JAV senatorius. jg, Žukas, N. Haledon, N.
on food packages, and Vt^ 
steps that wfll help keep up 
the spirit of freedom.

Aš our platfonn says, ire KVARTETUI 2Ė METŲ kienė, n smuikas) ir J. Fled- 
pledge that we will hasten by Gruodžio* 17 Ffihar- finskas (altas) dalyvauja knr- 
every hdnorable means thfe dr- monijųj styginis kvartetas at- tete nuo pat pradžios, nuo IMS 
rival of the days when the šventė savo 20 metų ir 1000 to- hv rugsėjo mėnesio, pradėjo 
taeti and Women of Uthutnia, jo koncerto sukaktį. Kvartetas bųdami dar konservatorijos stu- 
Latvia, and Estonia, alohg irith yra pasiekęs aukšto tygfo, ge- dentai). 
the freedom-loving pšopM of 
the other captive nations, vili 
stand again in freedom riid 

justa*-
More than twenty years ago* 

t hM an cpportunity to visit _ _____, __ v _
’th^ Baltic area, and learnsd M Fiedžinskas ir R. kurti ir naujų
first hand the love of Inde* Tik K. Kallnadakafte (Ftedftns- šio žanro kūrinių.

pendence which men and wo- 
men cherish there. Perhaps 
that gives me the right to close 
these brief remarks with the 
greeting that so many of you 
know: “Long Hve a free Lithua- 
nia”.

John F. Kennedy
Laiko liko nedaug. Padariau 

vertimą į lietuvių kalbą ir ko
pijas su lydraščiais išsiuntinė
jau visom lietuvių radijo prog
ramų vadovybėm. Dėl atlygini
mo nesiderėjau. Paprašiau, 
kad prisiųstų sąskaitas.

Tada man hr'piintis neatėjo, 
kad už tokio trumpo pareiškimo 
paskelbimą teką mokėti iki 75 
doL Nefiūrint,. kad tuo laiku 
mano finansinė padėtis nebuvo 
perdaug gerame stovyje, dėl pi
nigų galvos nėšukau. Man-bu
vo svarbu, kąd^ši kalba būtų 
paskelbta tautiečiamĮ o po rin
kimų, jei mand kandidatas lai
mėtų, planataų prie įmogos pa
rodyti Šį pareiškimą ir manda
giai užklausti, iada ponas įiTe
ridentas planuoja savo raštiš.- 
kus pasižadėjinms vykdyti. •'

Mano kandidatas laimėjo ir 
aš laukiau dienos, kada jis pra
dės savo pasižadėjimą vykdy
ti. Deja, Jungtinėse tautose pa
vergtas Lietuvos vardo niekas 
nepradėjo minėti. Lietuvių de
legacija, kuri nuėjo pasveikinti 
naujojo prezidento, manęs į są
rašus neįtraukė. Nutariau lauk
ti geresnės progos. Jos belau
kiant, prezidentas J. F. Kenne
dy buvo nužudytas. Visi apgai
lestavome, kad įvyko tokia di
delė nelaimė, o aš taip pat gai
lėjausi pastangų, kurios neda
vė reikiamų rezultatų.

Sis įvykis jokiu būdu nesu- 
viso-

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
10 dol. — Angelų Karalienės 

Para. Gyvojo Rožančiaus D- 
ja, Brooklyn, N.Y.

Po 8 dol. A. Goeldneris, Flu- 
shing, N.Y., M. Yankus, Del- 
mar, Del., A. Kriscunas, B’
klyn, New York.

Po 6 dol. — Dr. E. Druktei- 
nis, Dayton, Ohio, S. Polionis, 
J. Jurkuvenas, J. Katkus, B- 
klyn, N.Y.

Po 5 dol. Žinaitienė, B’klyn, 
N.Y., R- Ceilius, Woodhaven, N. 
Y., V. Lukas, Kew Gąrdeta, N. 
Y., J. Iškauskas, Paterson, N. 
J., P. Ivaška, Elizabeth, N. J. 
A. Mockus, Kearny, N J., A. Vo- 
ketaitis, New Haven, Conn., S. 
Tamošaitienė, W a t«'r būry,

N.J., Z. Martinonytė, K. Pasz- 
kus, So. Boston, Mass., I. Paliu
kas, Boston, Mass., R. Chiro- 
kas, Brockton, Mass.', E. Paliu
lis, C arm b r i d g e, Mass., 
J. Vaitkunas, Canton, Mass., . O. 
Slepavičius, V. Bukauskas, Hy- 

Vilkisius, 
Jurgelevi- 
P. Jaras, 
Burdulis,

vood, Fla., V. Abramikas, P. 
tiekus, C. Ramanauskas, L. 
Rumsas, V. Stankus, Al Sknęo- 
ke^s, Chicago, UI, P- Stančhm, 
Caseyville, JU., A. Jaras, Keno- 
sha, Wisc., E. Jurgutaitienė, 
Kansas City, Kano.» V* tata* ’. 
vaikis, M. Kasakaitis, E. Cleve- 
land, Ohio, V. VasikaiBkas, 
Rich. Hill, N.Y., L. Tamošaitis, 
Woodhaven, N.Y., K. Žyman
tienė, N.Y., J. Vistartas, V. Kuš
kis, E. Gerulski, J. Mikalaus
kas, O. Dzeteveckas, L. Kop- 
pas, P. Samulenas, J. Savic - 
kas, A. Sinus, J. Sirutis, B. 
Markevičiūtė, J. Obtienus, V. 
Plaušinis, B’klyn, N.Y., A. Ste- 
ro, Huntington St, N.Y., J. Ka- 
rakanskas. A. Zabelskas, Water- 
bury, Conn., K Cheslop, Euc- 
lid, Ohio, J. Krištolaitis, Cleve- 
land, Ohio, T. Yaciene, Nor- 
wood, Mass., F. Lihgis, So. Bos
ton, Mass., G. Baranauskas, Sun- 
derland, Mass., K. Atkočius, 
Worcester, Mass., M. Kveksbos, 
Burns, Ore., J. LeikauSkas, Ėli- 
zabeth, N.J., C. Tamašauskas. 
Philk, Pa., J. Karauskas, Na- 
shua, N.H., E. Geiba, New Or- 
leans, La., A. Stranwyck, Hart
ford, Conn.

Po 2.70 dol. — -A. Urban, 
Pittsburgh, Pa.

Po 2 dol. — J. Yanushka, 
Maspeth, N.Y., J. Olšauskas, 
Amsterdam, N. Y., J. Andri
jauskas, Bronx, N.Y., J. Jan
kūnas, Lodi, N.J., V. Malinaus
kas, Santa Barbara, Calif., K. 
Savgavičius, Brighton, Mass., J.. 
Saulėnas, N. Abington, Mass., 
V. Yomant, St. Petersburgh, F1 
Kun. A. Senkus, Lake Worth, 
Fla., I. Stanislavaitis, Kewanee, 
m., E. Libus, V. Ramonas, Chi
cago, UI., J. Tamulonis, Nas- 
hua, N.H., M. Maceina, Pitts- 
ton, Pa., J. Gribas, Pittsburgh, 
Pa., Sister M. Nicodema, J. Kli
mavičius, S. Kunkulis, M. Pe- 
ters, J. Šaltis, B’klyn, N.Y., M. 
Stačius, S. Nutautas, J. Klivec- 
ka, V. Dubauskas, Woodhaven, 
N.Y., E. Skobeika, M. Kregždie- 
nė, A. Dailike, Rich. Hill, N.Y, 
V. Sidzikauskas, Flushing, N. 
Y., A. Minikovsky, Ehnhurst, 
New York, V. Rutkauskie-

de Pk. Mass., M 
Lavyrence, Mass., P 
čiuš, Lowell, Mass. 
Norwood, Mass., /V 
P. Kalvynas, Worcester, Mass.,
A. Mikalausky, New Britain, 
Conn., W. Jasinauskas, New 
Canaan, Conn., J. Karys, Brid- 
geport, Conn., J. Skrusto, Oak- nė Smithtown> N Y.r s. Ciere. 
ville, Conn., J. Šidlauskas, Wa- bjej a Gra2utjs Maspethj N 
terbury, Conn., M. Petraustae- y A. Jakaitė, U. City, N. Y., 
”ė’ L Noviek, Brina, N Y, J. vi

Conn., M. Lauds, Mt. Olive, Haga““’ N Y- “
UI., J. Marcelonis, So. Boston, ’a^i- Paškauskas, Balt Md., J. Pud-
M^s., S. Maske, J. Navasaitis, J Mendelis, Dr. E. Armonas, džiūnas, D. Skrebutenas, Water-

Balt. Md., J. Batus,- Jupiter būry, Conn., S. Miknius, NewB’klyn, N.Y.
Nevy Britain, Conn., J. Barkaus- Hgts, Fla., E. Žemaitis, Holly- 
kas, Phila. Pa.

Po 4 dol. — W. Dargis, N. 
Y. City, B. šarkenis, Newark, 
NJ., S. Barvydas, Detroit, Mi- 
chigan, K. Kalvaitis, Collace 
Park, Md.

Po 3 dol. — F. Kaupas, P. 
Kvvarinskas, S. Malinauskas, B- 
klyn, N.Y., K. Bacauskas, K. 
Krušinskas, U. Stankus, J. Ma
linauskas, A. Spaicis, Woodha- 
ven, N.Y., L. Fiore, M. Marfc- 
sen, K. Motuzas, A. Sheputis, 
Richmond Hill, N.Y., J. Mickevi
čius, S. Ziutaa, Maspeth, ^N. Y. 
E. Noakas, Ozone Pk., N.Y., S. 
Garban, Howard Beach, N. Y., 
E. Puįh, Long Beach, N. Y., 
P. Remsh, Vsdley Stream, N.Y. 
E. Gailius, Westbury, N.Y., Dr. 
B. Jankauskas, W. Brėntwood, 
N.Y., J. Legis, N.Y. City, P. Jo- 
Čvs, Hudson, N.Y., Kun. J. Gra-

(nukelta į 7 vsl.)

PAPIGINTOS
ILGO GROJIMO LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS
Long Play Stereo - Hi-Fi - Li t įmania n Records . ... .... . . 500 

540 
10.00 
5.00 
5.00 
340 
340 
5.00 
6.00 
340 
4.00 
340 
340 
340 
540

Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai „—i— 
Ar Hnai tį šaŲ, R. Mastienės, 13 lietuviškų dainų solo------
A. Oabaniausko, po-12 dainų-šokių X irXI albumai po 35.00 
AureHa, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Cfeveiando vyrų oktetas, 12 muzikos tokių -------- Stereo 3640
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su'Rūtoe an*. 16 dainų. SL 34 
Dainos Lietuvai, S. čeriaiės komp. įdainuota 12 lieL dainų 
Dainų ir. arijų rečitalis, soL J. VazneUo---------------- —-----------
Dainos, A. Stempužienės 24 liet dainos________ Stereo 37.00
Dainos, B. Vaiterienės 8 UeL dainos, ą operų ištraukos -------
Dainuojame su Lione, 16 liet dainų, įdainuotų I*. Juodytės 
Dainuojame su RGta, Rūtos ansamb. 17 Bet dainų. Stereo 34 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 L dainų. St 34 
Dvi Mamyte* ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. SL 34 
Garbė Tau, Viešpatie, Dainavos relig. giesmė* Stereo 36.00 
Kur banguoja Nemunėlis, AL Brazio 9 dainos, 9 giesmės------ 340
Laužų aidai, 4 oktetų Įdainuotų 16 skautiškų dainų.... ..

nd vertinamas ne tik Uetavo- Sukaktuviniame koncerte at- 
je bei Kurijoje, bet yra gerai liko eilę Haydno, Vainiūno, 
pęeireMkįe ir tarptaufiniuoae Ftanko, Caikovafcio, Bartoko, 
f estivalfaMee — Belgijoj ir Ven* Sostakovičtaue ir Prokofjevo 

siateo E. Pau- kūrinių. Savas aukšto lygio 
ilinitaiHtfą, J. kvartetas skatina lietuvius

dHvMtcl faktai, K. Daubaro akordeonu 1S tokių (Nr. 1) IM 
1-ietMvMkl taktai, akordeonu K. Dautara*. iStok. Stereo H 340 - -- -- - - ........... .. ..................... ................

740 
S40 
840 
040 
640 
540 
540 
4.00 
840 
3.00 
340 
340 
4.00 
040 
340 
040 
0.00 
3.00 
840 
800 
500' 
800 
5.00 
540 
4.00 
340 
3.00 
540 
340

(Elta)

7 Ki teina Mitai, *r. Kuintero paraptjoa choru ----------
40 Itet. OokHf mvteta Tautinio cnmrtm teld. Stervo >4.00 

DAMININKO ADMINISTRACUA
010 WHteta*y A*. Broohljm. N. Y. 11221 

(PeratunUmo HtaMom praioan prkteU 80*; I Kantata 0140)

les 
340 
5.M 
4.00 
340



itrozti Misiūno
for interview

>PEN”

LAIDOMMO DIREKTORIAI

Nuotr. V. MaželioKeliasi j kalnus sJydinėti.

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

FUNERAL HOME

FLOOR WAX»©

VYT. ĖA2Egs

FEMME FASHIONS

..i.vu.r’

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

BOSTON, MASS. 
Vedėjas

PHlLAOELPHIA, PA. 
WTEL, 860 kifocycfe* 

BENDRUOMENBS BALSAS 
1203 Green SU, Phila, Pa. 18123

moderni' koplyčia 
423 METROPOLITAN AVĖ.

VAITKUS 
FUNERAL l4OME!

197 WebsferAveriue
PRANAS VAITKUS 

Laidotuvių) Dlrefctorfus 
ir halsamuųtojas , ...

Cambrjdge, Mass. /
NOTARY PUBLIC

Stepten Aromisbs 
(ARMAKAU8KA8)

tusios pišies amerifcječių ir iąaportuo 
iaušias pasirinkimas: degtinės ir vyne.
L. \ ,glCHMOND HILUN.Y.

Telefonas: Virgioia 3-3544 .

Ai UTG akcini) 
tolinti. Mokame

' 864-3M0
JOHN W. ‘ha^EŪS (kg?.

thvanun. Puikus lietuviųkal
bosvadovas su 40 pamotą, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai ■ anglų : kalba. - Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiėm 
lietuviškai — puiki galimybėiš- 
mokti. Parengė L Dambriūpas, 
A. Klimas ir W.R. Setanafctieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psL, kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL Galima už
sisakyti: • : ••

DARBININKAS
910 WHfoughby Avė. . 
Brooklyn, N. Y. 11221

RAY’S LIQUOR STORE
Galimą gauti įvairiai * ' 
tų gėrimųZ'. Dldži 
I Q3-55 LEFFERTS BLVD.

PITTSBURGH, PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėja* VYT. A. YUCIUS 
52 Šhady St. W. Pgh., Penna. 15228 

' Tel 563-2754

Modenrf koplyčia - Air coEKfitfoned 
A J.BALTON-BALTRŪNAS 

Licensed Manager. 
A Notary Public

660 Grano St, Brooklyn 11, N.Y.

Air Candftkm.
123 E. 7tb 8L, N*«v York 9/9LY. 

GRknnrey 5-1487. .

ARD Rentai Corp. “One of the <5- 
ty*s largest Trafler Rentals” T nar - 
daily, Rent - Monthly, Sales - Yeariy 
TraHen for every parpoae Votume 
Vans, Open Tope, Flatbed* City de- 
livery trallezs. Storage bcoces. Raas 
rate*, prompt Service. Thomas and 
Gardner Avė, Bklyn, NY ST 2-7400

— HAVENREALTY

MANOR HAVEN 
RĘST HOME

24 hour care of ConvaJescent and 
Aging R. N. supervision — modem 
dean. Reasonable rates. 222 Cotam<- 
bta SL Huntington Statico. CW1> 
HA 3-9638.

A. JUBroittMMI
LAIKRODININKAM 
• JUVELYRAI

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGŪNĄ VICIUS

WBMI - FM 95.7
273 Victoria Rd-, Hartford 14, Conn.

Ladies Sportą Wear - 
1115 Sununit Avė Union City N.J.

Dtal 291-865-8136

statome' įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos 
galima taoj jrigyti. Pa
imam užsakymus pasta
tyti pagal pilkėjo pagei
davimus ant mūsų arba 
pirkėjo žemės. Statybų 
atliekam sąžiningai pagal 
susitarimą už labai pri
einamą kainą. Visais rei“ 
Hiate krriptte pat staty
bininką Andrių Armonų 

TeL 516 AN 1-2864

7W6 CLERK
*newodt, mušt 
vv.p.m. We’re 
s and energetic

GRABORIUS
BALSAMUOTOJAS ,. . .

231 2BEDFORD AVĖ.
Brėoklyn, N. Y.

ADVOKATAS 
9549VBMBEIM

Namų pirkimo, pardavimo, apdraudOs ir visais reikalais kreipkitės į

- Insurance - Real Estą te
JOHN ORMAN AGENCY

Pildomi miesto, valstybės ir federalinės valdžios mokesčių (Income
Tašę) pareiškimai^ — Tel. Vlrginia 6-1800. ,
IJtMH Jamaica Ąvenue • Richmond HU1 18, N., Y

v: jTėL^K&ginia >1600. > ’ . ■‘ v . < - .:>;z

’s X WHBT 1059 FM banga*
.SHaikom beturi^ radlo Klubo narių mokesčiais, 
aukomis ir Skelbhnaa. ' ’ : . - > ■

6U15 69tA PU MMdte MKage,- N.Y. 11379
Vedėjai: ' —į—Romas Kezys — Yw 4-1288
, . ANTANAS MA2ESKA. 54832.

210 lia Otreet e "'C '? '■ -

AM rooįias wfth taih 
or ruzming water, 

Raito er TV
New Low Rates
For resėrvatkms am

LĘYas duoda paskolas iengvuals UMnaokėjimo s^Tygbmie. Paskolų 
pareikalavimas dažnai bGna" didesni* negu 'ga1SWe patėrtkihCrTėi 

^nenorite .................... ..
-------

Rite ajHė akcijas. Pirkite CtTO------,------------ -  -r------- . .. -
niesiems, kad Jie augtų kartu su LITO bendrove. Viena LITO akci
ja žiuo metu kainaoja 12 dot Akcijų pirkimd lr ^bendrai-Mformacl- 
jos ^eikalais praiom Jąęlptis i N»w Yorkp arba C,bicag<^j«<figas.

BOSTON. MASS 
Vedėjas

4 STEP. 1UNKUS
WLYN —1360 kilocydes 

ir FM 101.7 banga 
SekMadienlai* nuo 1 -1:30 vai. pųx,

cliclėšriiš negu 'gaHffife patėiticihCrTėi 
sis, galite tapti indėlininkais,—} galite

2l«3hhJWeme 
Ntew^Ydrlr tatr

Cali 6664261 or 2MM48 
arier 1 PWK •

WATERBURY, CONN.
WWC0 - AM - 12*0 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuvos prisiminimai

Kultūrinė - komercinė programa Detroit, Mich., A. Zubritsky, 
BokAMd. 9:35 Ik* 10:30 ryto Cressona

V. Sadauskas, E. Senkus, A. 
Shimukonis, J. Sinkevich, M. 
Sonda, E. Szmidt, V. Zablac- 
kas, ts klyn, N.Y., B. Arminas,
A. Miiusas, A. Samusis, F. Sha- 
biauškas, A. Trainis, B. Vebe- 
liunienė, O. Veleikiš, T. Žakas, 
Rięh. Hill, N.Y., J. Alisauskas,
B. Bobelis, M. Klimas, A. Kon-

. , ce, A Vainius, J. Zidanavičius,
PO 1.50 - S. Zdanys, Oak- Woodhaven N.Y„ A. Gaidis, 

ville, Conn., A. Paleckis, St. Pe- n N Y A 
tersburg, Fla.

15756 Lesure, Detroit 27,.Mdu „ _T _ __ . ..
BRoadway 3-2224 Keafny, N.J., Skuja, Kėnflwortn

•eKadfenial* 8:45 iki 9:45 v.v AsiUDOTt, R. Yrsbus,
Linden, N.J., J. Kratikauskaiš, 
J. Jasukaitis, V. Lukas, Newark, 
N.J., M. Gedwe0, PlattęBburg, 
N.J., A. Balinskaš, K. Kubaitis, 
S. Yantosh, Rahway, N.J., P. 
Graičiūnas, J. Kašuba, P. Ka- 
zakas, V. Rociūnas, C. Stažas, 
Cleveland, Ohio, M. Šukys, Ro
me, Ohio, A. Vazbara, Cleanva- 
ter, Fla., A. Misiūnas, Holly- 
wood, Fla., Kun. J. Bakšys, La
ke Worth, Fla, A. Dzekevich, 
Providence, R.I., S. Antanaitis, 

n- Iki 2:» P* A GUHS’ ManCheStCT> N- H- P 
KiŠkūnas, Lewiston, Mė., M. 
Damijonaitytė, Boys Town, Ne- 
braska, E. Kairūnas, F. Unitis,

Neš esame mdži, tėd Ir erdVėFplėstii yra dhug!- Galimybių taip-pat 
netrūlmta. .Tiki ceikią: daugiau akcininkų, .didesnio kapitalo. *•

* EITAS JtoVęstijig Company, Ine-
. . 100-21 ^9th Ayo., Rięhmood Hfl, N.Y.: l-R 14799

ge, Mass. . Surdukevičius, L.L City, N.Y.,
Po 1 doL — P. Adamonis, L. Bileris, Valley Stream, N.Y., 

R. Boza, E. Daidynas, V. Geiba- v. Butkys, P. Povilaitis, S. Pun- 
vičius, J. Gobis, A. Ihnaitis, dzevičius, Great Neck, N.Y./ A. 
V. Jankevičius, T. Kasiuba, J. Fedronas, New Hyde Pk. N. Y. 
Petrenas, M.. Povilaitis, P. Pus- Z. Grabnickas, Huntington Sta.

z (atkeltais 6 psl.)
London, Čonn., P. Rastas, Fair- 
field, Conn., W. Skeltis, Beth- 
tetrem, Conn., PreL K. Vasys, 
M.' Augustina^ Worcester, Mass.
J. Šaukimas, Lawrence, Mass.
K, Bielskis, A. Ramanauskas, 
Brockton, kftsL/J?Vembrė, Šo. 
Boston, Mass.

SPANISH LANGUAGE RECORDS

Catalogs free on reųėeet from the 
Spantsh MuMc Cenžer

319 West 48th Street, Nevr YoriL 
N.Y. 10036. Wrlte today or pbdoe 
(212) JU 2-4280 for your FRB& 
CATALOG.

GRAhjp^HOTEL

Patarnavimas dienų ir naktį. 3C6- 
dernifica koplyčia iermenims dy-r 
kai. Aptarnauja .Caaabridge ir 
Bostono ’ kolonijas žėtiliauųiomfe 
kainomis. Kažote tos pdčto< Ir: j 
kitus miestus -h YeL ,TR 6-6f34

dauskas, 'A_> M.- Ka-
setaitė, J. Noririi^yJį^ku- 
bauskas, y. Urbonais, Wifcejtn- 
ry, Coan^VT. Wasūauskas, Wa- 

< tertowū,' Conn.; J. Adamanis,, t 
F. Nudirta, X ^tankas, V. Tųs-? ? 
kėnis' Los Angefe^ CaM^į S. ’ '■ 
Kungys, LiveMaėrė, Caidjį^S. * 
Raštikis^ Monterey, Calif./ 4^ . 
Rėivydas, Tujunga, Cafif., j 
Mikeliūnas, E. Cgo, In<L, P. • 
Martinkaitienė, V. Žilėnas, E. 
Olšauskas, Cicero, m, A. Ginio- 
tis, N. Rauckienė,'.'Spį ĮJaržins- 
kis, M. Graužinis, J. Juodval
kis, F. Janulis, J. Miežinskas, 
A. Marma, M. Krasauskas, J. 
Macėnas, T. Straukas, A. Svagž- 
dienė, Cgo, HL, Ą.;._ Cerskus,
M. Kabisaitis, Athol, Mass., A. 
Kulbis, V. Tamulis, Brockton, 
Mass., J. Grigas, A. Labuckas, 
A. Sinkevičius, O. Vaicunas, 
Dorchester, Mass., M. Kazeme- 
kas, Gilbertville, Mass., E. Ch- 
mielianskas, Gardner, Mass., J. 
Shelanskas, J. Yerus, L. Ven
cius, Havertall, Mass., J. Sker- 
sys, Eavrende, Mašs., 
maitš' 'Miiltrtfr^, MŽSs., B. Fa- 
plaskas, Methuen, Mass., V. Ku
dirka, A. Venskus, Norwood, 
Mass., P. Urban, Pittsfield,

go Pk., N.Y., S. Rogers, Wood- -į,
po 1.25. B. Doble, Cambrid- slHe m Y A Grigaliūnas, M. Ran<iolP*l> Mass., K. Arlauskas,siae, m. x., a. ungduuiuo, T Bognsas, v . Dainys, L. Gre-

gis, J. Kačinskas, O. Margai- 
tis, P. Pauliukonis, M. Simavi- 
čius, K. Valatkevičius, E- Va- 
liukonienė, So. Boston, Mass., 
V. Petraitis, Sunderland, 

nikas, Lapinkienė, J. Lukošius, N. Y., Kun. L. Klimas, Glen ?Iass^. F* ̂ °^es'
Cove N Y J Blazaitis, Massa- Mass ’ J- Matusaitis, J. Pau----------- --——- ^, N Y, A.^» w. Uūkonis, V. Zidžiūnas, Vorces- 

RADIJO PROGRAMOS ^c. K. Gaidis, Nasbua,
N. H., A. Malakas, Newark, RT. Vegehs, Hudson, N.Y., A. _ ’ ĮZ , 7

i. ZHk « v J-, M. Mikhtonis, Waterbury,
jonas J. romanas, Sr. Abakanavičius, K. Praleika, Lat- r

whil -1430 kik Medford, Mas*. tie FaUs, N.Y., M. Pobrinkis, Ro- vv™-
ŠeĮcmadieniais nuo11 iki 12 vWL chester N.Y., J. VaHnkas^ Ro- Visiems, prie kalendoriaus išlaidų

ohocfor’ N Y A MrKav SrntiA padengSnio prisidėjusiems, nuoširdžiai
Chester, N.Y., A. MCAay, acoua, Jojame Laukiame spaudai para- 
N.Y., O. Dailidienė, Syracuse, mos ir iš neatriDepusių. 
N.Y. K Matonis, Asbury Pk., 
N.J., A. Subačius, Cranford, N. 
X, T. Petraitis, J. Strimaitis, 

BOSTON, WORCESTER Eliz., N.J., S. Jatulis, Garwood, 
i.". vSS^vmcinis NJ> Dr- K Vflmanis, Greysto- 

173 ArtburSL, Brockton 18, Mass. ne, Pk. N J., A. SikniUS, Hill-
■ ; '** *•*”» side, N.J.; F. Thomas, Haw-

neg.BwSSr?SSSita. ‘ho™. N J., V. Stanaitis, Ke- 
Sekmadieniais 8-9 vat ryte ' nilivorth, N J., J. Sėinėnas, Me-

oetroit, mich. tuchen, NJ. A. Dsun<was, A. 
Vedėjas ralph j. Valatką Garulat, W. Shukis, D. Skuja, 

WJLB»1400 j. _ A. Pietarienė, F. Zylinskas,

EVergreen 84779 ,

Joseph Garszva

NURSES—ILH.LP.N.
' ‘ . V;',-. •

Full or part .time^Assi^aiit Dįrec- 
tor. Degree ajfS Šupervisory know- 
ledge’ reąuired. Head A Staff TJurses

Callq*» vraek.
Cootact

, 4. MRS^UEBERMAN
DirecfSr of Nurslng

!i (2I2)’AU L4I00
KnickėrbbčleirHosprhJ

70 Convent Ave.' New York City

JJ
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DARBININKAS
NAUJIENOS- A™

Vasario 16 iškilmingas mi
nėjimas, rengiamas New Yor - 
ko Amerikos Lietuvių Tarybos, 
šiemet įvyks vasario 19, sek
madienį, 4 vai. popiet Webste- 
rio salėje, Manhattane. Ta pro
ga iškilmingos pamaldos įvyks 
Atsimainymo parapijos bažny
čioje, Maspethe, 11 vai. ryto.

Liet, radijo klubo narių su
sirinkimas bus sausio 22, sek
madienį, 12 v. Apreiškimo pa
rapijos salėje. Bus svarstomi 
Laisvės Žiburio radijo valandė
lės reikalai.

Liet. Bendruomenės Atlanto 
rajono koordinacinis komitetas 
rengia jaunimo suvažiavimą 
sausio 28-29 New Yorke.

Stasys Barzdukas sutiko dės
tyti lituanistiką vasaros semes
tre Fordhamo universitete.

Adelė Linartienė, pergyvenu
si dvi operacijas, išvyko atosto
gų į Miami. Kartu išvyko ir 
Mary Parcel iš Florai Park.

Dail. K. Žoromskio kūrinių 
paroda Chicagos Čiurlionio ga
lerijoje vyksta vasario 3-12. 
Parodai globoti sudarytas spe
cialus komitetas, į kuri įeina: 
gen. konsulas dr. P. Daužvar- 
dis, jėzuitų atstovas tėv. J. Bo- 
revičius, JAV LB pirm. J. Ja
saitis ir dailininkai Bronius 
Murinas, p. Balkuvienė.

Helen V. Kulber dalyvauja 
dviejose grafikos parodose, ku
rios vyksta sausio 17-20 Com- 
modore viešbutyje.

L. B. New Jersey apygardos 
šeštadieninės mokyklos ruošia
mas vakaras įvyksta sausio 22 
d., 4 vai. pp. Liberty Salėj Eli- 
zabeth, N.J. Programą atlieka 
tos pačios mokyklos vaikučiai. 
Po programos vaišės, šokiai ir 
žaidimai. Pelnas skiriamas mo
kyklos reikalam.

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

Vakarinėje saulėje Nuotr. V. Maželio

Vienuolynas ........... GL 5-7068
Spaustuvė _______ GL 2-6916
Administracija .......... GL 22923
Redakcija ............... GL 5-7281

✓
A. a. Broniui Banaičiui mi

rus, Lietuvių Moterų Klubų Fe
deracija ir New Yorko klubas 
vietoje gėlių paskyrė 15 dol. 
Vyskupo Matulaičio vardo na
mų statybos fondui.

Aušros Vartų parapijos šv. 
Rožančiaus draugija vasario 
15 parapijos salėje rengia tra
dicinį Užgavėnių blynų balių. 
Kviečia visus atsilankyti.

— ALSS Literatūros Fondas 
užsilikusius savo spaudos leidi
nius išparduoda šioijiis kaino
mis: K. Bielinio, ‘T)ienojant” 
ir “Penktieji metai” — po 2 
dol., “Teroro ir vergijos impe
rija Sovietų Rusija” — 75 et.,
S. Kairio “Lietuva budo” ir 
“Tau Lietuva” — po 2 dol. 
Kreiptis į vietos knygų platin- 
tojus'arba “Keleivio” adminis
traciją.

NEWARK, N. J.
Pasiruošimas Vasario 16 

minėjimui
New Jersey Lietuvių Tary

bos valdyba sausio 10 posėdy 
aptarė Lietuvos nepriklausomy
bės šventės minėjimą.

Pirmininkas inž. V. Melinis 
pranešė apie NJLT-bos veiklą, 
o ypač bendrą darbą su New 
Jersey estais ir latviais Balti
jos valstybių reikalais.

Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 49 metų sukakties 
minėjimas nutarta rengti sek
madienį, vasario 12 lietuvių šv. 
Jurgio d-jos salėje, 180 New 
York Avenue, Nevvarke.

Apie meninę programą ir kal
bėtojus bus pranešta vėliau. 
Jau yra pakviesti žymūs politi
kai ir valstybininkai.

NJLT-ba prašo New Jersey 
lietuvių didesnes kolonijas, kur 
tik bus galima, atskirai su
rengti vasario 16 dienos minė
jimus. Newarko ir apylinkės lie
tuvius prašo galimai gausiau 
dalyvauti Newarko parengime.

NJLT-bos Valdybos sekr.

Pranešimas 
visuomenei

(atkelta iš 1 psl J
macijų tarybą iš Alto, Lietuvių 
Bendruomenės, Lietuvos Lais
vės Komiteto ir Vliko Valdy
bos paskirtų žmonių, taip pat 
pavedė Eltai pasirūpinti sau at
stovus atskiruose kraštuose ir 
prie pagrindinių laisvojo pasau
lio lietuvių institucijų.

5. Konferencija pareiškė pa
dėką Jaunimo Metų organiza- 
toriafn ir tų metų programos 
vykdytojam. Didžiai vertino 
laisvojo pasaulio lietuvių jauni
mo tautinės dvasios pakilimą 
jaunimo metais, taip pat jau
nesniosios kartos padidėjusį 
dėmesį lietuviškiesiem reika
lam ir Lietuvos laisvės užda
viniam. Konferencija sveikina 
pastaruoju metu į Lietuvos 
laisvės kovos vadovaujančias 
organizacijas ir į laisvinimo už
davinių vykdymą aktyviai įsi
jungusius jaunesniosios kartos 
veikėjus, viltingai užtikrinan
čius visų generacijų laisvųjų 
lietuvių Lietuvos nepriklauso
mybės vieningą siekimą.

Konferencija kreipia visų 
laisvojo pasaulio lietuvių orga-' 
nizacijų dėmesį į nuolatinį rū
pestį sudaryti kuo palankiau
sias sąlygas jaunosios kartos 
tautiniam brendimui ir tauti
niam reiškimuisi visos lietuviš
kosios veiklos srityse ir nuošir
džiai linki Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės jaunimo sekci
jai sėkmingai vykdyti savo už
davinius.

Konferencija kviečia laisvąjį 
lietuvių jaunimą, ypač 1968 
Laisvės Kovos Metais, aktyviai 
lietuviškai reikštis akademinė
je plotmėje, tarptautiniuose 
renginiuose, savo kraštų visuo
menės ir vyriausybės sluoks
niuose, ginant Lietuvos bylą ir 
populiarinant lietuvių tautos 
gyvybines problemas svetimų
jų opinijoje.

6. Konferencija atkreipę Vli
ko dėmesį, kad imtųsi darbo 
išleisti leidiniui apie lietuvių 
tautos genocidą.

Konferencija nutarė padėko
ti Jungtinių Valstybių Kongre
sui už rezoliucijas Baltijos vals
tybių bylos reikalu.

Konferencija pareiškė pagei
davimą kad Jungtinių Valsty
bių lietuviai moraliai ir mate
rialiai paremtų Kanados Lietu
vių Dieną Pasaulinėje Parodo
je. Montrealyje 1967 rugsėjo 
3 d.

Vliko Pirmininkas,
Alto vicepirmininkas
PLB Vald. vicepirmininkas
LLK pirmininkas

Help wanted. Clerk trainee. 
High School graduate. Mid- 
town one giri office, Write, 
light typing, good handwriting. 
Pleasant personality. Call PE 
6-6330.

Housekeeper wanted. For a 
professional man, writer. Mušt 
speak and write English. No 
children. Good home for right 
woman. Call UL 2-0565 or 693- 
7060. Ask for Harrie.

Bayside, Queens paieškoma 
moteris, kuri galėtų pabuvoti 
su kita senyvo amžiaus mote
rim kelias dienas savaitėj. Ten 
galėtų nakvoti arba ateit iš na
mų. Informacijai skambinti va
karais po 7 vai. Tel. B A 4-01 
04.

Ieškoma šeimininkė lietuvių 
šeimai Forest Hills, N. Y. At
skiras kambarys, geras atlygi
nimas. Skambinti vakarais po 
6 vai. Tel. 793-1645.

A f A

BRONIUI BANAIČIUI

mirus, mielai kolegei Irenai Banaitienei, dukrai Gintrai 
ir sūnui Donatui nuoširdžią užuojautą reiškia

MAIRONIO MOKYKLOS MOKYTOJAI

Muz. Vladas Baltrušaitis kalba Apreiškimo parapijos choro išleistuvėse sausio 7. Jis su choru dirbo nuo 1958 
iki 1966 m. gak>< Nuotr. R. Kisieliaus

Apreiškimo parapijos choras atsisveikino su vadovu
Apreiškimo parapijos choris

tai sausio 7 Vyt. Belecko sve
tainėje suruošė atsisveikinimą 
su savo chorvedžiu VI. Baltru
šaičiu, kuris chorui sėkmingai 
vadovavo nuo 1958 iki 1966 
gruodžio 31. V. Baltrušaitis iš
važiuoja į Chicagą ir bus vargo
nininku Marųuette Park lietu - 
vių bažnyčioje.

V. Baltrušaičio dėka choras 
pasidarė vienu iš stipriausių 
New Yorko mišrių chorų, šalia 
mišių giedojimo Apreiškimo 
bažnyčioje, čhoras dalyvavo 

bei koncertavo kitur: Alto ren
giamuose Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimuose New Yor
ke, ALK Federacijos New Yo- 
ko .ir New Jersey apskrities 
rengtuose Kristaus Karaliaus 
pagerbimuose, 1964-5 pasauli
nės parodos metu lietuvių die
nos pasirodyme ir pabaltiečių 
dienoje; Šiluvos koplyčios šven
tinimo iškilmėse Washingtone 
ir kt. >2

Atsisveikinimo vakarą susi
rinko visi choristai į salę, ne
kantriai ir kartu slėpdami sa
vo susijaudinimą laukė savo 
chorvedžio. Atvykus V. Baltru
šaičiui su žmona, visi susirinku
sieji stengėsi palaikyti kiek ga
lima linksmesnę nuotaiką.

Vakaro šeimininkas, choris
tas J. Levonas; pakvietė visus 
prie vaišių stalo ir, visiems su
kalbėjus maldą, paprašė pakel
ti taures Baltrušaičių garbei. 
Kiek pasivaišinus, vakaro prog
rama buvo tęsiama toliau. Pir
mas kalbėjo J. Levonas apie 
choro veiklą vadovaujant V.

Woodhavene išnuomojami 3 
kambariai privačiame name, po 
valdžios kontrole. Arti krautu
vės ir Jamaica linijos stotis.
Pageidautina: du vyrai ar dvi 
moterys arba vedusių pora be 
vaikų. Kreiptis 6:30 vai. vak. 
telef. AX 6-8652.

Parengimai Hew Yorke
Vasario 4 — Amerikos Lietuvių 

Inžinierių ir Architektų S-gos New 
Yorko skyriaus tradicinis balius The 
Summit of New York viešbutyje, E. 
51 Street ir Lexington Avė., Man
hattane. Pradžia 9 v. v.

Kovo 5 — }Jew Yorko lietuvių 
moterų dailininkių paroda ir vaišės 
Camegie International Endowment 
Center patalpose 345 E. 46 Street, 
Manhattane. Rengia D. K. Birutės 
Karių šeimų D-jos New Yorko sky
rius.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir Kultūros vadovui Kęstučiui Mik- 
lui, 71 Farmers Avė., Plainview, 
N. Y. 11803; tel. 516 WE 5-0896. 

Baltrušaičiui, choro pasiektus 
pasisekimus ir aukštą lygį. Cho
ro valdybos pirm. Vyt. Radzi- 
vanas atsisveikinimo kalboje iš
kėlė choristų sugyvenimą su 
chorvedžiu ir pažymėjo, kad jo 
staigus nusistatymas išvažiuoti 
iš New Yorko choristus labai 
liūdnai paveikė, ir jie kurį lai
ką jautėsi kaip audros sudau
žytame laive.

Toliau choro pirmininkas vi
sų choristų vardu padėkojo: V. 
Baltrušaičiui už vadovavimą ir 
palinkėjo sėkmės tolimesniame 
jo gyvenime. Po šios kalbos 
choro vald. pirmininkas kartu 
su valdybos sekretore Izabele 
Amaitiene įteikė muz. Baltru - 
šaičiui simbolinę dovaną—len
tą su pridėta išdrožta lyra ir 
lentos pakraščiais rūtos šake - 
les vaizduojančiais drožiniais. 
Prie lentos pridėtas dedikaci
nis įrašas. EI. Baltrušaitienei į- 
teikta gėlių puokštė.

Pažymėtina, kad dovana bu
vo specialiai užsakyta padaryt 
pas V. Kulpavičių. Dovana ir 
gėlių parinkimu rūpinosi Vyt. 
ir Louise Senken. Įteikus dova
ną, J. Levonas perskaitė eilė
raštį, linkėdamas choro vado
vui Baltrušaičiui saulėtų dienų 
ir Dievo palaimos.

Muz. V. Baltrušaitis savo at
sisveikinimo žodyje pažymėjo, 
kad tik tada tenka pilnai su
prasti artimą asmenį, kai reikia 
atsiskirti. Priminė jautrius mo
mentus, repeticijas, mišių me
tu choro giedojimus, šiltus ir 
artimus asmeniškus ryšius su 
choristais ir bendradarbiavimą. 
Prašė visų choristų ir toliau sti
priai laikytis savo tarpe ir tęs- 
tie giedojimą Apreiškimo para
pijoj, nes parapija liks* lietu
viška, kol joje lietuviška gies

Mieliems BMT nariams Giedrei Karosaitei ir Gintarui 
Karosui, jų mylimam tėveliui

ALBINUI KAROSUI
mirus, o taip pat ir kitiems šeimos nariams, netekus 
brangaus vyro ir tėvo, reiškiame giliausią užuojautą.

Bostono Modernaus Teatro grupė
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SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 Wes+ Broadway, South Boston Massachusetts

''Kur tūkstančiai taupo milijonus”
Alfred W. Archibald, President

Šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A.
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $125,000,000.

Current dividend 4%% on all accounts.

Dabar moka 4%% už visų rūšių taupomus pinigus. 

______________________________________________________

mė skambės. Choristai neturi 
pamiršti, kad jų tėvai turėjo 
dėti daug pastangų, kol įkūrė 
ir išlaikė lietuvišką parapiją.

Baltrušaičio žodžiai choristus 
sujaudino. Atsistoję sudainavo 
“Ilgiausių Metų”. Po to visi as
meniškai pasikalbėjo su išvyks
tančiu chorvedžiu. Prie F. Luč- 
kos parūpintos muzikos vakaro 
programa papildyta šokiais.

(V. R.)

Jaunimo 
suvažiavimas

(atkelta iš 5 psl.) 
suvažiavimui pažadėjo konkre
čios paramos — 100 dol. nuo 
Conn. apygardos. Bostone posė
džiavo su apygardos pirminin
ku S. Grieže-Jurgelevičium ir 
apylinkių atstovais bei jaunimo 
komiteto pirm. Česlovu Kiliu
liu. Pasidžiaugė šiltu reikalo 
priėmimu . bei nuoširdžiu prita
rimu. Bostonan pasitarimam tu
rėjo atvykti Worcesterio jauni
mo atstovai, New Yorkiškių ap
gailestavimui negalėję dalyvau
ti.

Belieka palinkėti ne tik su 
važiavimui sėkmės, bet ir ištver
mės Atlanto pakraščio L.B. jau
nimui jų ateities užsimojimam. 
Rytų pakraščio jaunimas pa
rodė daug energijos ligšioliniais 
žygiais. Juo labiau jie bus bran
gūs plačiau susiorganizavę prieš 
nepriklausomybės 50 metų mi
nėjimą. (R. P.)

Kas norėtų skelbtis Darbininke 
prašomas skambinti:

GLenmore 2-2923

"Polymnia" amerikiečių cho
ro koncertas šv. Petro lietu- 

s vių parapijos bažnyčioje So. 
Bostono įvyko sausio 8. Diri
gavo muz. Jeronimas Kačins
kas, vargonais pritarė Vytenis 
Vasyliūnas. Šis choras, nors ne 
didžiausias, bet gerai išlavin
tas. Tikrai buvo miela klausy
tis jų giedojimo. Matyti, kad į- 
dėta daug darbo ir jaučiama sti
pri dirigento ranka.

Šv. Petro parapijos choro 
rengiamas koncertas įvyks šį 
sekmadienį, sausio 22 Lietuvių 
Piliečių D-jos didžiojoj salėj. 
Pradžia 4 vai. popiet. Progra
moje dalyvaus solistas Stasys 
Baras iš Chicagos ir parapijos 
choras, ved. muz. Jeronimo Ka- 

. činsko. Bus atliekamos lietuviš
kos dainos, operų arijos ir ori
ginalios svetimų ir lietuvių 
kompozitorių dainos. Po kon
certo šokiai.

Amerikos Lietuviu Tarybos 
Bostono skyriaus valdybos po
sėdis įvyko sausio 11. Buvo 
svarstoma Vasario 16 minėji
mo reikalai. Bus aplankytas gu
bernatorius John Volpe, mies
to burmistras John Collins. 
Minėjimas vyks vasario 19. Vi
sos organizacijos kviečiamos da
lyvauti su vėliavomis. Kalbėto
ju bus Aleksandras Laikūnas , 
“Vilties” d-jos pirmininkas iš 
Clevelando, Ohio.

Kultūrinis subatvakaris įvyks
ta sausio 21 Tautinės S-gos na
muose, 484 E. Fourth Str., So. 
Bostone. Inž. Jonas Vasys kal
bės tema: Minimalės Lietuvos 
valstybės sienos.

į Lietuvių Fondą Įstojo na
riais: Ona ir Pijus Vaičaičiai, 
įmokėdami 100 dol., a.a. Vinco 
Steponaičio žmona vyro vardo 
įamžinimui įmokėjo 100 dol. o 
a.a. Albino Karoso vardu, jo 
laidotuvių metu vietoje gėlių 
surinkta virš 200 dol., kurie ir
gi įnešti Lietuvių Fondan. 
Toks mirusiųjų pagerbimas yra 
daug geresnis, negu gėlės, ku
rios po dienos nuvysta ir su
nyksta.

L. R.K. Susivienijimo 94-tos 
kuopos metinis susirinkimas 
vyks sausio 29 po 10 vai. mr 
šių Šv. Petro parapijos pobaž- 
nytinėje salėje So. Bostone. Na
riai prašomi dalyvauti.

Už a.a. Stasio Jakučio sielą, 
jo mirtiės metinių proga, vasa
rio 5 d. 10 vai. rytošv. Petro 
lietuvių parapijos bažnyčioje 
So. Bostone bus aukojamos šv. 
mišios. Mišių metu giedos so
listas Stasys Liepas. Ta pačia 
proga velionės našlė Prakseda 
Jakutienė vyro vardu, prie 
jau įmokėtų 150 dol. Lietuvių 
Fondui pridėjo dar 50 dol.

Bostono LB Kultūros klubo 
veikla vėl pagyvėja.

Sausio 28, šeštadienį, Inter
national Institute patalpose, 
287 Commonwealth Avė., 7:30 
vai. vak. kalbės dail. Romas 
Viesulas iš Glenside, Pa. 
Paskaitos tema: “Kintančios 
meno sąvokos”. Kad paskaita 
būtų įdomesnė ir įvairesnė, 
kalbėtojas atsiveža skaidrių ir 
magnetines juostas temai išaiš
kinti.

Vasario 25 programoje daly
vaus Algirdas Landsbergis. Ti
kimasi pastatyti nors dalį jo 
veikalo, ir todėl vakaras vyks 
kitoje vietoje.

Kovo 4, šeštadienį, dail. Vy
tautas Ignas atidarys savo dar
bų parodą Tautininkų namuo
se. Paroda tęsis visą savaitę 
iki kovo 11, ir lankytojai galės 
parodoje matomus paveikslus 
įsigyti. Įprastinio ketvirto šeš
tadienio susirinkimo kovo nė- 
nesį nebus.

Balandžio programoje daly
vaus rašytoja Nelė Mazalaitė, o 
gegužės vakarui numatoma 
kviesti poetas.

Bostono apylinkės lietuviai, 
o ypač studentai ir jaunimas, 
raginami kultūros klubo prog
ramoje dalyvauti.


