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Universitetas be riaušių ir hippių — 
Jei tokia retenybė yra, tai ji skatina pažvelgti: kas nuo 
riaušių sulaiko ir kas riaušes kursto

Sovietai baiminasi Amerikos susipratimo su Kinija religinis

Nes tas susipratimas būsiąs nukreiptas prieš Sovietus. O Amerika susįrūpinus, 
kaip įtikinti Sovietus, jog tai nebūsią prieš Sovietus nukreipta t

Kom. Kinijos iniciatyva:
Kom. Kinija lapkričio 26 pa

siūlė atnaujinti pasitarimus 
Varšuvoje tarp Amerikos ir ko- 
mun. Kinijos atstovų. Pasiūlė ir 
pasitarimui datą — vasario 20. 
Tai bus iš eilės jau 135 pasita
rimas. Skirtumas tas, kad da-

bar tas pasitarimo siūlymas iš
garsintas kaip “taikingos koeg
zistencijos” siūlymas. Ligšioli
niuose pasitarimuose kom. Kini
ja reikalavo dviejų dalykų — 
kad Amerika atitrauktų savo ka
riuomenę iš Formozos; kad For 
moza būtų perduota kom. Kini
jai.

Paryžiaus derybos įšalo, kovos — ne
Paryžiaus derybose taip ir 

nesutarta dėl “stalo” — kaip 
delegacijom susėsti. Saigonas 
nesutiko sėsti taip, -kad Vietkon- 
gas būtų tokioje pat padėtyje 
kap Saigono vyriausybė, š. Viet
namas nesutiko, kad būtų dvi _ 
šalys: Amerikos ir p. Vietna
mo, š. Vietnamo ir Vjetkongo. 
Manoma, kad delegacijų pasita
rimai nebus šaukiami iki pre
zidento Nixono inauguracijos.

Ligšiolinėje trintyje išaiškė
jo nesutarimas ir tarp Ameri
kos atstovų. Aps. 'sekretorius 
Clifford ir delegacijos pirminin
kas Harrimanas norėjo kietai

žuvo 8 amerikiečiai, sužeistų 
15.

Sovietų rūpestis:
Sovietai kom. Kinijos siūly

me įžiūrėjo kom. Kinijos norą 
laiku “patekti į autobusą”, ku
riuo vežamas pietų-rytų Azijos 
reikalas. Pasak sovietinės spau
dos, kinai pamatė, kad Pary
žiaus derybose gali būti dėl pie
tų-rytų Azijos .problemų susi
tarta. Kinai nori tame susitari
me turėti savo rolę. Ir dėl to iš 
Washingtono rankų “nori gauti 
bilietą į autobusą.”

Sovietinė spauda Kinijos kal
bas apie “taikingą koegzEtenci-

ją” laiko “tik veidmainiška 
priedanga bendradarbiavimui, 
nukreiptam prieš Sovietus”.

Galimą Amerikos ir Kinijos 
susipratimą Sovietai sutiko su 
tokiu pat piktu jautrumu kaip 
ir Nixono įgaliotinio gub. Scran- 
tono lankymąsi viduriniuose ry
tuose. Sovietinė spauda tuojau 
įspėjo arabus, kad Amerikos

noras atnaujinti santykius su 
Egiptu esanti apgaulė. O į Egip
to sostinę buvo nuskubėjęs 
pats Gromyko su Semionovu.

Amerikos rūpestis:
Kai Sovietai susirūpinę, kad 

Amerika neturėtų santykių nei 
su Kinija nei su arabais, tai 
Washingtone, pasak Chr. Sc. 
Monitor (sausio 10), kitas rū
pestis: kaip atnaujinti pokal
bius su Kinija, kad Sovietai ne
manytų, jog tai nukreipta prieš 
Sovietus...

Viduriniai rytai — kodėl dėl jų 
taip skubinasi Sovietų Sąjunga?

kantrybės su Saigono vyriau-

Tuo tarpu pačiame Vietname Paryžiuje nuo sausio 20 derybas dėl Vietname ves H. Cabot Lodge jr. Sai- 
teroro kautynės tebeina. Sausio 
13 komunistam pasisekė įsiverž
ti į amerikiečių bazę prie Gan
to ir sunaikinti 18 helikopterių;

gcne pasilieka Bunker. Pietų Vietnamas tuo patenkintas.

vo mieste tėra viena negrų 
šeima.

Žmonės ir čia nėra angelai. 
Tenka kai ką pašalinti. Tenka 
nugirsti nusiskundimo, kad su 
studentais elgiamasi kaip su vai
kais. Bet riaušių čia nebuvo, o 
studentų skaičius didėja. Dide
li reikalavimai, išvidinė auklėji
mo keliu pasiekta drausmė yra 
šio universiteto pasisekimo šal- 
tinis. Pereitų metų rugsėjo 
mėn. universiteto prezidentas 
Wilkinson, sveikindamas stu
dentus, paprašė tuos, kurie pa
dės universitetui Elaikyti tvar
ką ir drausmę, — atsistoti. At
sistojo visi. Paskui paprašė at
sistoti tuos, kurie nesutinka. 
Tokių nebuvo.

Šio universiteto epizodas at
vaizduotas U. S. News and 
World Report (sausio 20), atro
do kaip pasaka tarp šios dienos 
universitetų Amerikoje, Europo 
je, Afrikoje ir Azijoje.
SPROGDINANTI JĖGA — ra
sinė kova

Amerikos universitetuose kas
dieniniai reiškiniai — studen
tų reikalavimai, riaušės, patal
pų užėmimas, kova su policija, 
streikai — Kalifornijoje, New 
Yorke, Bostone, Philadelphijo- 
je, Wisconsine ir kt. Pastebi
ma, kad visur, ta kova vykdo
ma pagal tą patį planą.

Kovos priekyje reiškiasi ‘Juo
dųjų studentų sąjunga’, kuri 
reikalauja pakeisti administraci
ją ir programą; reikalauja, kad 
studentai turėtų teisę dėstyto
jus kviesti ir atleisti.
KURSTANTI JĖGA —
“Naujoji kairė“

Drew Pearson ir Jack Ander- 
son (N.Y. Post, sausio 13) ra
šė, kad Amerikos universitetuo
se reikalavimai vykdomi pa
vyzdžiu revoliucijos, kuri per
nai buvo vakarų Berlyno uni
versitete.

Organizatoriai — kurstyto
jai ateina pas studentus E ša
lies. Mini ir konkrečias pavar
des. Pvz. Samuel R. Jordan, Jr., 
kuris pernai buvo nuteistas už 
draudžiamų ginklų ir padega
mosios medžiagos turėjimą 
kaip tik tą gegužės 10 rytą, ka
da Lancaster, Pa., Molotovo 
kokteiliais buvo susprogdinti 
keli naujokų priėmimo punk
tai, buvo pastebėtas jau ir 
Svarthmore, Pa., kurstė riau
šes, nors jis nėra jokis studen
tas.

U.S. News... pakartoja iš
vadas Bradley, kuris yra tarp
valstybinių ryšių vadovas 
General Electric kompanijoje ir 
kuris apkeliavo eilę universite
tų, tirdamas “Naujosios kai
rės” veikimą. JE teigia, kad 
Amerikoje ta “Naujoji kairė” 
paremia negrų reikalavimus 
bet už juos eina toliau. Neg
rai reikalauja lygios dalies su 
baltaisiais, “Naujoji kairė” rei
kalauja visiško griovimo — 
anarchijos. Kairės veikimu pasi
naudoja ir Amerikos komunis
tai, bet “N. kairės” atstovai 
Amerikos komunistus laiko 
“persenusią kepure". “N. kai
rės” ideologija esanti kairesnė 
už sovietinį komunizmą. Ji arti
mesnė Mao Tsetungo “kultūri-

Į nei revoliucijai”. “Smurtas yra 
pagrindas. Kiti elementai yra 
anarchija, nihilizmas, autorite
to paneigimas”.

“N. kairės” centrinė organi
zacija esanti “Studentą for a 
Democratic Society”, kuri suda- 

Į ryta 1962 su centru Chicagoje.

Europoje “N. kairės" reiškė- 
! jai vadinasi “Tarptautiniu sin- 
L dikalistų studentų sąjūdžiu.” Jo 

centras yra Amsterdame, Olan 
dijoje Iš ten derinama Vokieti
jos,; Anglijos, Italijos, Prancū
zijos studentų anarchistų veik
la. šiem metam Europoje numa
tytas taikinys Nato.

Ironiška, kad iš tos pačios 
Olandijos eina ir aštriausio po
būdžio reformos religijoje.

Utah valstijoje Provo mieste 
yra Brigham Young universite
tas — privatinis, su 24,000 stu
dentų. Kai aplinkiniuose uni
versitetuose triukšmai, čia kaip 
oazėje — nebuvo jokios rimtes
nės demonstracijos.

Kas nuo to sulaiko?
VIENIJANTI JĖGA 
auklėjimas

Brigham Young universite
te nėra hippių. Į 
dentai eina padoriai apsirengę. 
Barzdotų retenybė, o merginos 
visai nenešioja miniskirt. Nerū
ko. Taisyklės pasisako ne tik 
prieš alkoholį, bet net prieš ka
vą ir arbatą. Kai kitur degina 
Amerikos vėliavą, čia rytais ir 
vakarais grojamas himnas, ir 
studentai išsitempę, akis nu
kreipę į vėliavą.

Tai mormonų laikomas uni
versitetas ir tvarkomas pagal 
jų religinę dvasią. Studentų 95 
proc., o dėstytojų 99 proc. yra 
mormonai. Kandidatai į studen
tus turi atlikti dviejų semest
rų bandymus, kad jie patys pa
matytų, ar jie šiam universite
tui tinka. Priima į studentus 
galutinai pats vyskupas. Univer
siteto dėstytojai yra studentam 
ir patarėjai, auklėtojai. Kiekvie
nas turi savo globoje ne dau
giau kaip po 20 studentų ir pra
leidžia su jais per savaitę bent 
10 valandų. Auklėjimo pagrin
dinė gairė: “Prašyk Dievą, lyg 
viskas priklausytų tik nuo Jo. 
Bet stenkis, lyg viskas priklau
sytų tik nuo tavęs”.

Universiteto auklėjimo žymę 
išreiškia juokais sakydami apie 
studentes: esą jos visos čia at
vyksta, norėdamos gauti,’ laips
nį, ir daugelis išnyksta su laips
niu “Mrs.” čia studentės pasi
rodo esančios tokios merginos, 
kurias vyrai laiko merginom ir 
nori su jom -susituokti bažny
čioje. Vienais metais buvo uni
versitete 73 vesuvės.

Universiteto išlaidų 70 proc. 
sumoka bažnyčia. Kitos paja
mos—donacijos. Dėl to studen
tam už mokslą per pusmeti 
tenka mokėti 250 dol., jei yra 
bažnyčios 
ne narys.

Daroma 
versitetas 
rus. Tarp
200 Amerikos indėnų, 10 poli- 
neziečių ir tik 10 negrų — tie 
patys daugumas iš Afrikos. Uni
versiteto prezidentas paaiškino: 
nėra prašymų, ir pačiame Pro-

klases stu-

ka--Aktualiausias tarptautinis rei
kalas — vidiyiniai rytai, ku - 
riuos tvarkyti iniciatyvos ėmėsi 
Maskva. Gruodžio 30 pasiūlė Iz- 
realio-arabų konfliktą spręsti 
keturiem — Amerikai, Anglijai, 
Prancūzijai, Sovietam.

Aiškinama, kad Sovietai no
rėjo pasirodyti “taiką mylinti 
valstybė” ir užtikrinti jai nema
lonią Čekoslovakijos invaziją. 
Su iniciatyva skubėjo, nes kol 
yra LBJ vyriausybė, klimatas 
tam esąs palankesnis.

Sovietam tuojau pritarė Ang
lija, Pranešėja, pagaliau ir 
Amerika, tepaprašiusi papildo 
mų informacijų dėl sovietinių 
siūlymų.
Ką Sovietai siūlo?

E to, kas spaudoje paskelbta, 
sovietinis planas toks: IzraelE 
pasitraukia į 1967 sienas; ara
bai pareEkia neturėsią daugiau 
pretenzijų; zoną tarp Izraelio ir

Egipto užima tarptautinė 
riuomenė, kuriai buvimo vietą 
ar vietas nurodo Nasseris ir puo 
kurio sutikimo priklauso, ar ji 
turi pasilikti ar jau pasitraukti..
N.Y. Times santūriau, o Chr. 

Sc. Monitor be rezervų pritarė 
sovietinei iniciatyvai, kad ke
turi konfliktą išspręstų. Bet 
sprendimą turės priimti ir Izra
elis bei arabai.

Ar Izraelis priims?
Izraelis kritiškai sutiko Sovie

tų siūlymą. Jame esą daug sky- 
lig: jis pateikia ant lėkštės per- 
gaię“'Sfabam"vir prestižą Sovie
tam; jis neduoda jokio taikos 
sprendimo, nes pagal jį nei ara
bai pripažįsta Izraelio valstybę, 
nei duodama navigacijos laisvė 
Izraeliui. O dėl Prancūzijos 
sprendimo sulaikyti lėktuvų da
lių pristatymą Izraeliui Izraelio 
vyriausybė paskelbė, kad savo 
karinę pramonę esanti tiek iš
plėtusi, jog tūri pakankamai sa
vo gaminių — tankų, patrankų, 
kulkosvydžių, lėktuvų bei jų da
lių, o kai ką eksportuoja net 
Prancūziją.

Taktikos Izraelis taip pat ne
pakeitė. Priešingai — sustipri
no puolimus už teroro veiks
mus. Sausio 11 net du kartu 
Izraelio lėktuvai puolė Jordani
ja

ANGLIJA PANAŠĖJA Į AMERIKĄ
Amerikoje populiarus pilie

tinių teisių sąjūdis rado atgar- gina vytis Ameriką. Sausio 12 
šio šiaurinėje Airijoje, kuri yra 
prijungta politiškai ir milita - vvealth konferencija “Juodųjų 
riškai prie Anglijos, bet vidu
je turi autonomiją (pietinė Ai
rija nuo 1922 yra nepriklauso
ma). šiaurinėje Airijoje daugu
ma yra protestantų, ir katalikai 
gyventojai pasijuto esą skriau
džiami. Prieš trejetą mėnesių 
katalikų sąjūdis, daugiausia stu
dentai, ėmė reikalauti, kad at
stovai būtų renkami ne pagal 
turtą, bet principu “vienas as
muo — vienas balsas” (katali
kai yra neturtingesni, tad jie 
labiau pasijuto skriaudžiami 
kaip protestantai); taip pat 
ėmė reikalauti, kad pilietis ne
būtų laikomas suimtas be kal
tės nurodymo; kad katalikai ne-

Ir rasinėm riaušėm Anglija mė-

NEW YORKAS 
miestas

New Yorko miestas gauna 
metam 122 mil. kovos su skur
du programai vykdyti. Tos pa
reigos pavestos prieš 27 mėne
sius sudarytai įstaigai, vadina
mai “Human Resources Admi- 
nistration”, vadovaujamai M. L 
Ginsbergo. Apie 100 inspekto
rių dirbo, iki surado, kad įstai- 

, goję yra korupcija, chaosas, va
gystės. Konstatuota jau dabar 
apie 1.7 mil. išeikvojimo. Ma
noma, kad iš tikrųjų yra dau
giau. Kai kurie pareigūnai nu
vogtas sumas perkėlė net į Švei
carijos bankus.

— Prahoje spaustuvių profe
sinė sąjunga atsisakė spausdin
ti partijos laikraštį “Tribūna”, 
nes jo turinys esąs priešingas 
krašto liberalizacijos sąjūdžiui.

— Švedija, pirmoji iš Vaka
rų valstybių, sausio 10 pripaži
no š. Vietnamą.

— Sovietai paskelbė rengsią 
šiemet savo kariuomenės ma
nevrus Čekoslovakijoj; paskel
bė taip pat kad Čekoslovakijoj 
sovietinės kariuomenės tebesą 
70,000.

— Nuosaikiųjų negrų vadas 
Roy Wilkins sausio 13 įspėjo, 
kad Nixonas yra spaudžiamas 
tam tikrų grupių pristabdyti 
juodųjų ir baltųjų integraciją 
mokyklose. Pasisakė taip pat 
prieš negrų studentų reikalavi- tojų 2.5 mil. dar vartoja namie išvežti į Izraelį lėktuvus ar jų 
mus, kad universitetuose būtų 
atskiri departamentai negram.
Tai esanti segregacija iš kitos 
pusės.

Negrų vadų delegacija krei
pėsi į Nixoną, kad dr. Martin 
Luther King diena būtų valsty
binė šventė.

— New Jersey mieste sausio 
' 13 susektas ginklų sandėlis, 

kuriame buvo laikomi iš. kari
nių sandėlių išvogti ginklai ir 
skirti riaušėm.

sergantis
Lcndcne ryšium su Common-

tautų sąjunga”, radikalieji neg
rai ir imigrantai iš Azijos su
rengė 5,000 asmenų demonstra
ciją — taip pat su kovom prieš 
policiją. Tuo jie norėjo reikš
ti protestą prieš Anglijos rasis
tinę imigracijos politiką. Toje 
politikoje keistas nenuosek
lumas — kai Kenya, Uganda, 
Zambia ėmėsi išvaryti 50,000 iš 
Azijos atvykusių emigrantų, ku
rie turi Anglijos pasus, Angli
ja atsisakė juos priimti — imi
gracijos taisyklės neleidžia spal
votų.

būtų skriaudžianu butų, tarny- L^oje vadas G(>
mulka ėmėsi akcijos prieš “an
tisemitus”. Pašalintas iš parti-

bų paskirstymo atžvilgiu, šiem 
reikalavimam dramatizuoti su
rengė 5,000 žygį į sostinę Bel
fastą. Miestely Newry, 40 my
lių nuo Belfasto, eisena susi
dūrė su policija, sužeistų 18 ci
vilių ir 10 policininkų.

narys, ir 350, jei

priekaištų, kad uni- 
diskriminuoja neg • 
24,000 studentų yra

Al-Fatah Arafat, arabų fedajų -po
puliariausias vadas

Antisemitizmas ar antigomulkizmas?
jos R. Gontarz, kurį Gomulka 
pavadino “antisemitu”. Pašalin
tas iš vidaus reikalų ministeri
jos T. Walichnowski, autorius 
antisemitinių knygų, kurių vie
na laimėjo 1968 metų literatūro 
premiją. Gomulkos akcija prieš 
“antisemitus” nebūtinai reEkia. 
kad jE ėmėsi naujos linijos. 
PriežastE kita: esą Gomulka 
pamatė, kad propaganda prieš 
“sionistus” ir “stalinEtus” no
rima panaudoti jridaus reikalų 
m i n i s t e r i o Moczar pa
čiam Gomulkai išversti iš val
džios (pats Gomulka vedę? žy
dę). Bet Gomulka, tvirtai atsirė
męs į Brežnevą, savo pozicijas 
sustiprino ir ėmė valyti savo 
priešininkus, valymą pridengda
mas “antisemitizmo” valymu.

— Jordanijos delegacija sau
sio 12 išvyko į Maskvą preky
bos derybų. Syrijos užsienių rei
kalų ministeris išvyko į Lenki
ja-

— Izraelio buvęs min. pirm. 
Ben Gurion pasisakė už užim
tos teritorijos dalies gražinimą 
arabam. *

- Prancūzijoje gen. Pierre

Prancūzija skyla?
— Britanija, Prancūzijos va- 1 

karinė provincija, nori nepri- ; 
klausomybės. Suimti 4 kunigai, 
kurie slėpė sprogstamąją me- Koenig, antrojo pasaulinio ka- 
džiagą. Suimti taip pat kiti 21 ro herojus, vadovauja komite- 
“Bretanijos išlaisvinimo fron
to” veikėjai. Bretanijos gyven- prieš prez. de Gaulle draudimą

tui, kuris rengia manifestą

dalis.
— Kapitonas James Cook 

1768 rugp. 26 iš Plymoutho. _________________________________________________________
Anglijoje, išplaukė į savo pir- — Mrs. Nixon įsitaisysianti / ■ |
mą kelionę aplink pasaulį. Jau Baltuosiuose Rūmuose grožio B I r |
1770 birželio 10 prie Australi saloną sau ir Baltųjų Rūmų šta- '*■ | I I
jos krantų laivas užkliuvo už bo moterim. Būsianti pa- ■ H Į
koralų. Kad laivą išgelbėtų, ka- kviesta jos nuolatinė plaukų | S I
pitonas įsakė išmesti 6 patran- dailintoja, kuri, kaip rašo N. B ■ i
kas. Buvo surengta 10 ekspedi- Y. Post, vadinasi Eva Ruinys, I S |
cijų patrankom surasti. Tik da- yra 30 metų ir atvykusi į Ame- ■■■ "

šio pradžios universitetai per- bar elektroninių magneto met- riką prieš 14 metų E Vokieti- rmei. Vokietijoje \
tvarkomi sovietiniu pavyzdžiu, rų pagalba jos surastos. jos (pavardė lietuviška!); ka pooiunu 1&000, o sovteut oakM turj ceko^ovokijoje taooo.

savo vietinę kalbą.

— Prez. Nixonas, jei senatas 
tvirtins Atstovu Rūmų, nutari
mą prezidentui pakelti atlygini
mą iki 200.000 dol., atskaičius 
mokesčius, gaus 86,400* Dabar 
atskaičius prezidentas gauna 
57,700.-I

Ryty Vokietijoje nuo sau-
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Ar sovietam pavyks sutirpinti valdomas tautas?
i • ‘ ’.*-***’»■*.

. Vakaruos* nuo pereitų mėtų 
Čekoslovakijos invazijos akys 
nukreiptos į sovietinės ekspan
sijos užsimojimus — į Vidur
žemio jūrą, į vidurinius rytus. 
Nukreiptos taip pat šiek tiek į 
Sovietų vidaus gyvenimo reiški
nius, kurie rodytų lyg laisvės il
gesio kibirkštis — į Litvinovo 
ir kt bylas. Mažiau kalbama 
apie Sovietų viduje įjungtų tau
tinių grupių likimą. Už tat skai
tytojo dėmesį kreipiame, radę 
“Osteuropa” žurnale 1968 lie
pos nr. straipsnį “Tautybių tir
pinimas”, kurį parašė V. Stan
ley Vardys (Oklahomos universi
teto profesorius). Dešimties pus
lapių straipsnio mintis (labai 
atsargiai dėstomas) galim su
traukti prie 3 pagrindinių klau
simų: 1. ar tautų sutirpinimas, 
asimiliacija iš viso pasiekiama, 
2. kas Sovietų pasiekta, 3. kas 
nulems Sovietų politiką 
nių grupių atžvilgiu?

Ar visiška asimiliacija 
imanema? __

Tas tikslas sunkiai pasiekia
mas, bet nėra neįmanomas. Eu
ropos istorijoje matome daug

Taip svarsto prof. V. S. Vardys “Osteuropa” žurnale
pavyzdžių, . kur buvo vartoja
mas tautom tirpinti, sakytum, 
“imperialinis” metodas —duo
dant daugiau • galimybių . tom 
grupėm, kurios prisijungia prie 
valdančiosios, “imperialinės” 
grupės. Tačiau toks kelias yra 
ilgas ir keblus, žymiai greičiau 
asimiliacija vyksta vad. “mel- 
tmg pot” būdu, pvz. šiaurės A- 
merikoje. Žmonės, suvažiavę iš 
Įvairiausių pasaulio dalių, pir
ma prisitaiko prie valstybės, o 
po to prie vadovaujančios gru-

X B. &HALINS-6ALIN8KA8 — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Avė.

tauti-

Kuo ir kas Sovietu pasiekta?
Rusijos valdovai po spalio re

voliucijos tikėjosi, kad įvairios 
tautybės savaime ištirps ir į- 
sijungs į rusus. Kurį laiką ne- 
rusiškos kultūros net galėjo 
klestėti. Po poros dešimtmečių 
Stalinas pakeitė tą eigą, stiprin
damas rusų nacionalizmą, stip
rindamas spaudimą tautinėm 
grupėm, kai kur nerusišką al
fabetą Įsakydamas net perrašy
ti rusiško raidyno ženklais ir

ja mokytine (pridėtam geno
cidines priemones—ištisų tauti
nių grupių deportavimą. Red.). 
Chruščiovas pasisakė prieš rusi
nimą “jėga”, bet parėmė Stali
no rusinimo politiką tuo, kad 
rusų kalbą pavadino ideologine 
kalba ir siekė įjungti tautines 
grupes ūkinėm prerogatyvom. 
Nuo 1961 partijoje stiprėjo kul
tūrinės ir kalbinės asimiliacijos 
kryptis.

Rezultatai? — Yra vietovių 
pvz. Sibire, Ukrainoje ir kitur, 
kur rusiškas elementas yra da
bar stipresnis, negu prieš 50 
metų. Ir rusų visur daugiau gy
vena (ligi 8 proc.). Komunistų 
partijai pasisekė suorganizuoti 
nerusiškas bendruomenes ir jas 
įtraukti Į rusiškos valstybės rė
mus. Tos bendruomenės kai kur 
susitaikė su rusiška vadovybe 
— totalitariniu valdymo būdu, 
ir partija gali pasidžiaugti savo 
darbo vaisiais.

Siekdama ūkinės integracijos.

partija patenkina ir kultūrinės

nės augimu augo miestai, ir j 
juos suvažiavo vis daugiau ru
sų ir kitų slavų. Taip atsirado 
nerusiškuose kraštuose rusiškos 
mokyklos, teatrai, laikraščiai ir 
t.t Ta prasme Sovietų industria
lizacijos įtaka tautinėm grupėm 
yra nė kiek nemenkesnė už ka
pitalizmo sistemos. 1959 m. sta
tistikos stebėtojai rado, kad pa
didėjo skaičius nemsiškos kil
mės žmonių, kurie nurodė rusų 
kalbą kaip savo gimtąją kalbą. 
Tai ypačiai ryšku, kur mažos 
tautinės grupės gyvena rusų

£

Lietuvos vyčių 41 kuopos dešimties metų sukakties minėjime sausio'5 Maspetho liet, parapijos salėje buvo 
surengta pašto ženklų, numizmatikos, rankdarbių parodėlė. Nuotraukoje •— Lietuvos žemėlapis su miestų 
herbais. Nuotr. V. Maželio

Kas asimiliaciją lėtina?
Siekiant patraukti tautines 

grupes, buvo sudarytos sąlygos 
tom grupėm reikštis sava kal
ba bei kultūra. Bet tai sustipri
no ir tautinės grupės žmonių 
tautinę ar etninę sąmonę. Asi
miliacijai pasipriešinimo parodė 
ne tik senoji karta, bet ir jau
noji, išaugusi Sovietų siste
moje. To parodė net partijų 
vadai kai kuriose respubliko
se. šis veiksnys prisidėjo prie 
asimiliacijos sulėtinimo.

Antras veiksnys — nuolat 
mažėjantis gimimų skaičius ru
sų tarpe, kai tiio tarpu kitose 
grupjėsę jis ne taip ryškiai

LIETUVOJE

krinta, o kai kuriose (nerustž-

tebėra dfedetis ar net pariidb

mentas miestuose galėtų kiek

Naujosios kartos Sovietuose

gal sustiprintų ir tautinėse gru
pėse pasiryžimą išlaikyti savo 
tautinį savitumą. Bet šis veiks
nys kol kas sunkiai pastebi
mas (Daug stipresnis veiksnys 
— įtaka iš Vakarų- Red.).
Kas lems Soviete tautybių asi- 
miKadjos politiką?

Svarbūs du veiksniai. Vienas 
’ — Sovietų politika tautybių at- 
■ žvilgiu visuomet buvo ir pasi

liko tik bendrosios krašto poli
tikos dalis. Nuo bendrosios po
litikos priklauso, kuriuo metu 
asimiliacijos pastangos stipri
namos, kuriuo varžtai atleidžia
mi. Bent šiuo metu neatrodo, 
kad partija būtų linkusi atsisa
kyti asimiliacijos tikslų. Ji yra 
atmetusi “tautinio komunizmo” 
idėją. Antras veiksnys — va
dovybės padėtis Maskvoje. Kai 
Maskvoje vyksta kova dėl val
džios; kai padėtis daros Įtempta, 
partija vengia žmones kiršinti.

Šiaip ar taip asimiliacijos ei
ga priklauso nuo Maskvos, o 
Maskva nelinkusi savo asimi
liacinio siekimo keisti.

E.KM

LIAUJHES MENO DRAUGIJA

VAITKUB FUNSBAL HŪME. Notai? FūbMe. 197 Wetater Avė. CamMdge l-

UŽ NUEITI MYU| PO 1 DOLERĮ, VISO—268 DOL
Ir kaip bepaneigsi, kad se

nesnių ir jaunesnių galvojimo 
būdas skiriasi. Net dėl pinigų 
surinkimo. Antai, senieji rašo 
jausmingus atsišaukimus: auko
kite, aukokite, aukokite... Re
zultatai ne visada toki, kokių 
norėtum. Jaunesni galvoja kon
krečiau ir patraukliau. Antai ko
kiu būdu Ateities laikraščiui bu
vo surinkta 268 dol. auka. Apie 
tai rašo Ateitis Nr. 9:

“Pirmoji stovyklos savaitė 
Wasagoje. Gražus ketvirtadie- 
nic rytas. Ir atsikelti reikėjo va
landą anksčiau. 140 stovyklau
tojų pasiruošė žygiui. Tik 3 bu
vo gailestingosios sesers atleis
ti. Visi kiti turi žygiuoti, be jo
kio pasirinkimo.

Paskutinis patikrinimas prie 
vėliavų. Visi pareina pro žygio 
viršininką Andrių Paškauską. 
Nė vienas neišleidžiamas be 
storų kojinių ir batų. Visas žy
gis — 24 mylios; 12 mylių iki 
numatytos Vaškaičių sodybos ir 
12 mylių atgal. Kas 3 mylios yra 
padarytos atžymėjimo stotys 
(“check-points”), kur . kiekvie
nas gauna atsigerti, sausaini ir 
— žygiuoja toliau. Visiem iš- 

' duotos kertelės ir, priėjus 3 
mylių stoti, atžymima, kad jis 
tą 3 mylių nuotolį praėjo. Kas 
pavargsta — gali pasilikti tik 
atžymėjimo stotyje ir laukti, kol 
bus paryežtas atgal stovyklom 
“TiE FšČjus pro stovyklos var
tus. visi susigrupavo taip, kaip 
norėjo Patys jaunučiai pirmas 
3 mylias tiesiog bėgte bėgo. 
Susidarė didžiausia virtinė. Vi
są laiką pirmyn ir atgal važi
nėjo 3 automobiliai, nors pa-

SPAUDA

vargusieji galėjo sustoti tik 3 
mylių stotyse. Net neįtikėtina, 
kad puškelio 12 mylių, — kur 
buvo duodami pietūs, — nepa
siekė tik 7 stovyklautojai.

Su grįžimu buvo kitaip- Daug 
kas nebesiryžo iš viso bandyti 
žygiuoti po pietų- Kiti tuoj lei
dosi atgal. Dalis bėgo ir visą 
12 mytių atgal parbėgo bėgte 
(per 2 valandas).

Kelionė atgal buvo sun
kesnė, tačiau pėsčiom stovyk- 
lon sugrįžo 55 stovyklautojai.

Pūslių ant kojų daug, raume
nys skauda, — tačiau nuotaika

Sis žygis buvo “Ateičiai”. 
Buvo skelbta, kad kiekvienas 
stovyklautojas susirinktų rėmė
ju — “sponsoriu”. kurie skirtu

kiek nors už kiekvieną nueitą 
mylią. Buvo tėvų, kurie nesiti
kėdami, kad jų 7 ar 8 metų 
duktė nueis daugiau negu 3 my
lias, paskyrė po 1 dol. už mylią. 
Teko apsigauti — ne viena ma
žytė nuėjo 12 mylių. Buvo ne
maža, kurie “sponsoriu” visai 
neturėjo, bet žygiavo. Daugiau
sia rėmėjų turinčiam ir dau
giausia surinkusiam už žygį bu
vo pažadėta premija. Ji buvo 
įteikta Juozui Gudinskui iš Ha
miltono, kuris už žygį surinko 
67 dol. Jam padėjo jo broliai 
Antanas ir Marijus. Jie visi 3 
“Ateičiai” savo žygiu surinko 
100 dol. Tai tikrai didelis dar
bas ir pasiryžimas, kurį gali Į- 
vykdyti tik tvirtos valios, pasi
ryžę moksleiviai.

Iš viso žygis “Ateičiai” davė 
268 dol.”

JOSfiPM GAMgtfA -i. GRABOBRJS, BAL8AMUOTOJAS. 2 m 
byljaM, 231 te<ord Avmmią Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

MATTHEW P. BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia. Air-con- 
diUoned. A J. Balton-Baltrūnas, Llcensed Manager and Notary Public. 660 
Grand SL, Brooklyn, N. Y. 11211; ST 2-5043.

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

THEODORE WOLlN*ilN, INC. — E. Jeseph Zebrovvsfci, laidotuvių direkto
rius. Moderni koplyčia. 123 E. Tth Street, New York, N.Y. GR 5-1437.

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teizeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
tabyette SL, Newark, NJ. 67195; teL MArfcet 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

N. F. WALKER, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 80th Street VVoodhaven, N. Y. 11421, (212) MI 2-4343 ir 
2839 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11566 (516) FR 8-0303.

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

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave^ Richmond Hill, N. Y. 11418; teL VIrginia 6-1800.
ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

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

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SU 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be 

> to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina-

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

JUOZO ANORUSIO Real Estate, Insurance. Apraudūnas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, Income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 vai.; šešta- 
ifieniais iki 6 v. pp. 87-09 -Tamaica Avė., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

dies meno draugija”, kuri turin- ku teks kitaip liaudies meną de
rinti su laiko dtasia: ryšium su 
Lenino jutn&ejum bus rengiama

ti apie tūkstantį narių, nors jo
je dar ne visi tikri liaudies me
nininkai sutelki. Be to, esą į- 
siterpusių liesta ir tokių, ku
riems gal. ir nepriderėtų ten 
būti. Tos draugijos pirmininko 
pavaduotojas Kęstutis Trečia- 
kauskas Literatūros ir Meno 
(47) redakcijai pakalbėjo pana
šiai, kaip prieš kiek laiko ir tos 
srities žinovas j>rof. P. Galaunė 
buvo rašęs.

Sako: “Liaudies meno sąvoka 
dabar, galima sakyti, piktnau
džiaujama. Prisidengus liaudies 
menu, prekiaujama amatininkų 
darbais, serijiniais pramoni
niais gaminiais, nieko bendra 
neturinčiais su liaudies dailės 
tradicijomis. Rinkoje apstu ne
vykusių senųjų darbų kopijų, 
pseudomeno pavyzdžių ... Da
bar kartais klaidingai manoma,

lauš išsilavinimo, jau ir yra 
liaudies menininkai...”

Esą, kiekvienoje epochoje 
liaudies menas atspindėjo laiko 
dvasią, socialines sąlygas, nuo
taikas. Dabar, esą, parduotuves 
užplūdo visokį velniai: velnias 
— žvakidė, velnias — lazda, 
velnias — peleninė, velnias— 
druskinė, velnias — kaukė ... 
Trečiakausko nuomone, visi tie 
velniai nedera su šių laikų dva
sia, nors ir nematyt, kad jis 
būtų gilinęsis Į klausimą, kodėl 
dabartiniai liaudies meninin
kai ar, tegu, net ir amatininkai 
taip panūdo visuose dalykuose 
rodyti glūdinti velnią...

Kiekvienu atveju, Trečiakaus-

datbuo- 
člrau- 

gijai prigrasyti nartus, kad bent 
kaikurie iš jų nepridrožinėtų tai 
parodai “velnių — Leninų”, vie
toj suniekintų “velnių-žvaki- 
džių” ar “veinių-lazdų”...

“Norime, kad užsienio paro
dose, kur eksponuojami liau
dies menininkų darbai, dalyvau
tų patys autoriai”. Visi dairosi 
progų nors trumpam iškelti ko
ją į užsienius ... (Elta)

JUOZO MISIONO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauU įvairiausios rū- 
fies amerikiečių ir importuotų gėrimų. Didžiausias pasirinkimas degtinės r- 
ir vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

8 A G MAISTO KRAUTUVE. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė.. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VT 9-5077; 340 Grand SL Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papįgintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus lifL skilandžius, sūrius. We take all orders apecial prtce 
for Weddings and Parties. Home-made'Bologrta. •• Trečia nauja, modemiš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SUPERIOR PIECE GOOOS CORP. 200 Orehard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės.

rūšies pigiausiomis karnomis. Specialus patarnavimas paruoštam, pakietus |

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

C. A VOKET — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson 
Heights, N. Y. NE 9-662O.____________________________

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą.. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunami. Tai 
Deksnto mostis, dabar vadinama “Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3 dol., 
8 uncijų 5 doL Persiuntimui pridedama 50£. Kreiptis: Royal Products, North 
Sta, P.O. Box 9112, Newark, N J. 07104, arba į Darbininko administracijų, 
910 Willougbby Avenue, Brooklyn, N.Y. 11221.

M1R£ PROF. J. ŠOPAUSKAS

Lapkričio 26 Kaune mirė pro
fesorius Jonas šopauskas, įpu
sėjęs 69-tus savo amžiaus me
tus, 30 metų vadovavęs Kau
ne medicinos fakulteto higienos 
katedrai. Prieš tai, 1929-38 bu
vo dirbęs prof. V. Lašo vado
vautoje normaliosios fiziologi
jos katedroje kaip laborantas 
bei asistentas. Protarpiais buvo 
išvykęs studijuoti į Paryžių, 
Stockholmą, susipažinti su higie
nos katedros organizavimu, lan
kėsi eilėje kitų Vakarų Euro
pos universitetų. Medicinos 
mokslų daktaro laipsnį įgijo 
Kaune, 1936. Karo metu ir po 
karo (1941-60) taip pat dėstė 
ir Vilniuje, normaliosios fizio
logijos kursą. Buvo kurį laiką 
Kauno medicinos instituto fa
kulteto dekanu, prorektorium, 
keletą metų buvo medicinos 
mokslinės tarybos pirmininkas 
prie dabartinės sveikatos minis
terijos Vilniuje, parašė apie 70 
mokslinių darbų. Duoklę vadi
namajam “visuomeniniam dar
bui” atidavė tik “Žinijos” ir 
higieniste bei fiziologų draugi
jose. (Elta)

Mažino* » Vokietijos
Komuniste partijos laikraš

čių ir žurnalų leidykla Vilniuje 
pirko rytinėj Vokietijoj dvi nau
jas spaustuvines mašinas: ketu
rių spalvų ofsetinę ir Ūkavimo. 
Po Naujų Metų žada išleisti 
žurnalus "lakuotais”, atseit gra
žiau žvilgančiais (į užsieninių 
leidinių panašesniais, viršeliais.

Ne kartą buvo gėrėtųsi, kad 
spaustuvės nuolat papildomos 
naujomis "tėvyninėmis” (tai 
yra, rusų darbo) mašinomis, 
šiuo atveju ryžosi įsigyti vokie
čių darbo mašinų. (E.)

Tel. (212) 497-8865

Alfa Jeweler

Charm Beauty Shoppe
REGINA ŪS&UENB — Tel. 497-8865

Pusmetinis sušukavimas. Kirpimas. Stilizavimas.
Plaukų dažymas

Garantuotas laikrodžių taisymas
Aukso, platinos žiedai su deimantais o Viso pasaulio įvairūs laik
rodžiai o Puikūs importuoti indai • Įvairūs papuošalai moterim.

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

VVoodhaven, N.Y. 11421 
WE DELIVER 
Mlchigan 2-4130

Tel. (212) 441-3110 / 896-7743

BESTWAY 
TRAVEL AGENCY

Kelionės plačiame pasauly
WILLIAM R- BEST 

84-14A Jamaica Avenue 
Woodhaven, N.Y. 11421

■

Mičibdas, J. Gitvydis. Stovi visi valdybei na rlai.

NtlV YORK CHICAGO

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

LITAS INVESTING CO., INC.
86-01 I14th Street Richmond Hill. N.Y. 11418 - Tel. 212 - 441-6799 
2422 Wert Manąuette Rd. Chicago. III. 60629 TcL 312 - 476-2212
Visais apdraudos ir nekilnojamo turto klausimais prašome kreiptis ;

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Avė. VVoodhaven. N.Y. 11421 Tel. 212-817-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas namams, mašinom, gyvybei it k.

Chicago Rome Paris MOnchen Los Angeles: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travcl Service yra pasiruošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietns. 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir iš kurio aerodromo arba uosto pato
giausia išvykti. Patarnavimai yra visiškai veltui. LITAS TYaVel 
Service talkina iškviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo
latiniam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KKI.ION16N 7.. . Nepamirškit

LITAS TRAVEL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. IVoodhavcn. N. V. 11421 Tel. 212 - 847-5522 
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LalknttJ tvarko REDAKCINE KOMISIJA.

Sovietų Sąjungos biudžete 
Lietuvai 1969-tiem metam nu
matyta dalis buvo 1,112,380.000 
rublių. Per Kalėdas į Vilnių su
šauktiems deputatams buvo pa
siūlyta tą dalį papildyti dar 14 
milijonų (penkiais ketvirtada
liais nuošimčio), tad galutinė 
tos biudžeto dalelės suma iš
ėjo 1,126,757,000 rublių.

tenai žino, kiek to mokesčio 
kur yra, ir žino, kad daugeliu 
atvejų jis siekia iki 40 ar net 
60 kainos nuošimčių.

Apyvartos mokesčių Lietuvoj 
1969 metais iš viso numatoma 
surinkti net 690 milijonų rub
lių — daugiau kaip pusė vieti
nio biudžeto. E to tik minėtie
ji 563 milijonai bus atiduoti j

1969 busią surinkta 584 milijo
nai rublių, iš kurių beveik 334 
milijonai būsią, parduoti į vie
tinį biudžetą. Likusieji 250 
milijonų, berods, bus iš daliet 
perduoti į centrinį iždą Mask
voj, dalis bus palikta įmonėse 
ir skirta toms įmopėms taisyti 
bei plėsti.

Įmonių bei prekybos organi

kai penktas darbininkas kaitąs 
darbą), tai absoliučiai monopo
linėje ūkio santvarkoje tas vis
tiek nepadeda darbininkams su
sirasti vietų, kur už tą patį dar
bą būtų geriau atlyginama, 
šiek tiek geriau uždirbti gali
ma tik pasiryžus iškeliauti ten, 
kur “pipirai auga” ar “balto
sios meškos žiemoja”. (Ir ten at-

ir remiasi tokiais smerkiamais 
mokesčiais, ir apgaudinėja mo
kėtojus aiškinimais, kad tai 
esą... ne mokesčiai! Antra ver
tus, toj sistemoj net ir nedide
li mokesčiai nuo uždarbių yra 
savotiška patyčia, kai apie trys 
ketvirtadaliai prideramo uždar
bio dirbantiesiems iš viso neiš
mokami, o tiesiai perkeliami v-

tvirtino, kad

Apie ką turim kitiem kalbėti
Vasario 16 artėjant, čia skel

biame Eitos Informacijų sugesti
jas, į ką reikia kreipti kitų 
dėmesį, kalbant apie Lietuvą:

Laisviems lietuviams įvairio
mis progomis reiškiant protestą 
prieš Sovietų Sąjungos įvykdy
tą Lietuvos okupaciją, — Lietu
voj tebelaikomą, nepaisant nei 
tarptautinės teisės, nei žmoniš
kumo dėsnių, kankinant Lietu
vos žmones, juos rusinant, pa
vergiant lietuvių tautų fiziškai 
ir dvasiškai bei išnaudojant 
kraštą ūkiškai — ypač pabrėž
tini šie nusikaltimai:

1) Okupantas ištrėmė iš Lie
tuvos į Sibiro ir kitų atšiaurių 
Rusijos užimtų sričių prievarti
nio darbo stovyklas kelis šim
tus tūkstančių Lietuvos gyven
tojų, pasmerkęs juos žiaurioms 
kančioms ir mirčiai. Didelė iš
tremtųjų dalis žuvo tose sto
vyklose, o gyviems ištikusiems 
daugeliu atvejų vis dar kliu
doma grįžti į savo kraštą.

2) Okupantas sistemingai per
sekiojo ir tebepersekioja Lie
tuvos dvasininkus ir tikinčiuo
sius. Atėmė iš jų maldos na
mus ir uždarė vienuolynus, vis
ką iš jų pasisavindamas. Kovo
damas prieš re’Iigi]'ą., 4bkupan- 
tas visokiom priemonėm kliu
do naujų dvasininkų paruošimą 
ir priaugančios kartos religinį 
auklėjimą.

3) Okupantas planingai gabe
na Į Lietuvą savo kolonistus, 
daugiausia rusus, pastoviai juos 
įkurdina Lietuvoje ir skiria 
juos į vadovaujamas pareigas į- 
staigose, įmonėse, kolchozuose 
ir valstybiniuose ūkiuose, kad, 
jų padedamas, galėtų greičiau 
ir sėkmingiau vykdyti Lietuvos 
rusinimą, lietuvių komunistinį 
indoktrinavimą ir politinį seki
mą.

4) Okupantas, laužydamas 
tarptautinės teisės nuostatus, 
mobilizuoja Lietuvos jaunimą 
į savo kariuomenę, išblaško jį

plačioje savo valdomoje, Lietu
vai svetimoje teritorijoje, o tą 
karinę “prievolę” attikusiems 
visokiais būdais kliudo grįžti į 
savąjį kraštą.

Be to, Lietuvoj mokslą baigu-

kio". Bet tuojau pat nurodė, 
kad 563 milijonai, — o tai pu
sė visų šio biudžeto pajamų — 
bus vien iš apyvartos mokesčio, 
kuris mokamas iš pirkėjų ki
šenių, nes įskaitytas į galutines 
prekių kainas.

Skirtumas tarp sovietinio 
apyvartos mokesčio ir, pavyz- 
džiui, amerikinio “sales tax” 
toks, kad pastarasis pridedamas 
prie tam tikrų prekių kainų, ir 
mokėtojas kiekvienu atveju aiš
kiai žino to mokesčio dydį, kurs 
dažniausiai esti tik 3 proc., o 
sovietinis apyvartos mokestis 
paslėptas prekių ka;nose, ir mo
kėtojas niekad nežino, kiek jis 
to mokesčio iš tikrųjų moka. Jį 
įtikinėja, kad jis čia nieko ne
moka. Tik mokesčių rinkėjai ir 
prekių kainų apskaičiuotojai

vietinį, o 127 — į sovietinį iž- 
d*

Tuos paslėptus mokesčius pa
vadinę kitu vardu, sovietiniai 
biudžetininkai ramina mokesčių 
mokėtojus, kad asmeninių mo
kesčių biudžete būsią tik nepil
ni 8 nuošimčiai, ir tų pačių tik 
dalis būsią tiesioginiai darbo 
pajamų mokesčiai, o kita dalis 
tai tik “savanoriškos įplaukos 
iš gyventojų”, čia jie turi gal
voje valstybės <pajamas iš apsi
draudimų. Lietuvoj davar vidu
tiniškai kas trečias suaugęs gy
ventojas jau esąs sudaręs (su 
valdžia) savanoriško apsidrau
dimo sutartį. Valdžios iždas iš 
tų apsidraudimų turįs pelno, 
ir jo dalis pateksianti ir į Lie
tuvai skirtąją biudžeto dalį.

Antras stambus pajamų šalti
nis biudžete esąs "Įmonių ir or
ganizaciją pelnas". To pelno iš 
Lietuvoj esančių pramonės įmo
nių ir prekybos organizacijų

zacijų .pelnai galėtų būti laiko
mi “pajamomis iš socialistinio 
ūkio”, jeigu jie būtų kilę iš na
tūralios ūkinės veiklos. Tačiau 
visos tos įmonės bei organiza
cijos naudojasi valstybinio mo
nopolio privilegijomis kainą ir 
atlyginimą nustatymo srityse. 
Absoliučiai monopolinėje ūki
nės veiklos sandaroje, neleis
dama nei kolektyvinių derybų, 
nei streikų, nei turėdama reika
lo skaitytis su konkurencija, 
valdžia pasidaro pelno daugiau
sia iš to, ką “sutaupo”, mokė
dama už darbą vos apie ketvir
tadalį to, ką turėtą mokėti, jei
gu darbo jėgos rinka nebūtų 
priklausoma nuo tos pačios val
džios monopolinės galios. Jei 
darbininkai dabar jau ir ne taip 
kietai “prirakinti” prie darbo
viečių, kaip anksčiau (deputatų 
susirinkime buvo apgailestau
jamas darbo jėgų “tekamumas” 
— praėjusiais metais maždaug

SR

tas siunčia tariamai stažo atlik
ti į tas svetimas sritis, o paskui 
sudarinėja kliūtis grįžti į Lie
tuvą.

5) Okupantas, iš pagrindų pa
keitęs buvusią Lietuvos mokyk
lų sistemą, išbraukė iš mokyklų 
programų Lietuvos istorijos ir 
geografijos dėstymą, įjungęs tų 
dalykų tik menkas nuotrupas į 
Rusijos valstybės istorijos bei 
geografijos arba Rusijos komu
nistų partijos istorijos moky 
mo programą. Lietuvių kalbos 
ir ypač literatūros istorijos dės
tymo programa irgi verčiama 
siaurinti ir užleisti daugiau vie
tos rusų kalbai bei literatūrai.

6) Stengdamasis ūkiniu požiū
riu suliedinti Lietuvą su savo 
valdomaisiais Rusijos ir kitais 
plotais, okupantas steigia Lie
tuvoj pramonę, tarnaujančią vi
sų pirma Rusijos ūkiniams ir 
politiniams interesams, nepaisy
damas Lietuvos žmonių ūkinių J 
interesų. Steigia Lietuvoj net i 
naftos perdirbimo įmonę, rei- , 
kalingą iš kitų Rusijos valdomų j 
sričių atgabentai naftai perdir
binėti eksporto reikalams, ne
paisydamas lietuvių mokslinin
kų bei visuomenininkų protes- i 
to ir įrodinėjimų, kad Lietuvai 
tokios Įmonės ne tik nereikia, 
bei kad ji gali būti tik pavojin
gai žalinga, nes užterš Lietuvos 
vandenis, laukus ir orą, prida
rys neatitaisomos žalos Lietu
vos augmenijai, gyvūnijai ir gy
ventojų sveikatai.

Lietuviams laisvėje yra te
kęs uždavinys naudotis visomis 
progomis kelti viešumon tokius į 
Sovietų Sąjungos nusikaltimus 
Lietuvoje ir reikalauti, kad Lie
tuvai būtų grąžinta laisvė ir ne- Lietuvos vyžių 41 kuopos choras dainuoja savo koncerte sausio '5 Maspetho lietuvių parapijos salėje, 
priklausomybe. (Elta) Nuotr. v. Maželio

lyginimai nėra tiek didesni, kiek 
darbai sunkesni.).
Planuotojai aiškinasi, kad prie 

tiesioginio darbo atlyginimo 
valdžia pridedant idaug svar
bių nemokamų priedų: nemoka
mą gydymą, nemokamą moky
mą ir kitokių nemokamų ar ne
brangiai mokamų patarnavi
mų. Pranešime apie 1969 planą 
dabar Vilniuje buvo aiškinta, 
kad tokių valstybės dovanų Lie
tuvoj 1969 metais vidutiniškai 
teškia 219 rublių kiekvienam 
gyventojui Tai lyg atlyginimo 
priedas po apie 18 rublių per 
mėnesį kiekvienam gyventojui, 
arba apie po 40 rublių per mė
nesį kiekvienam dirbančiam. 
Tačiau ir toks priedas, net jei
gu jo vertė ir būtų tikrai to
kia, kaip planuotojai skaičiuoja, 
toli gražu neišlygina plačiai iš
sižiojusio plyšio tarp esamo ir 
prideramo darbo atlyginimo. 
Socialistinėmis pavadintų įmo
nių pelnas vistiek gaunamas 
dar ne kitaip, kaip tik iš nuola
tinio dirbančiųjų skriaudimo, 
prieš kurį monopolinėj ir poli
cinėj valdymo santvarkoj nėra 
galimybės ne tik kovoti, bet 
nei protestuoti ar skųstis.

Tiesioginių mokesčių iš Lie
tuvos gyventojų 1969 m. nu
mato surinkti beveik 91 milijo
ną rublių. Daugiausia tai darbo 
pajamų mokesčiai, kurie, lygi
nant su kitų kraštų tais mokes
čiais,^nedideli daugumoje atve
jų nesiekia nei 10 proc. nuo už
darbio. Biudžetininkai didžiuo
jasi, kad tai “mažiausi mokes
čiai pasaulyje” (ir tuos pačius 
buvo pradėję naikinti, bet tuo 
tarpu sustojo). Sovietiniai mo
kesčių teoretikai patogiai 
“pamiršta” visuotinai pripažin
tą pažiūrą, kad socialiniu požiū
riu tiesioginiai mokesčiai, jeigu 
teisingai apskaičiuojami ir tiks
lingai paskirstyti, yra teisin
giausi mokesčiai, ir kad patys 
blogiausi, ypač mažai uždarban- 
tiesiems skriaudingiausi yra ne
tiesioginiai mokesčiai, ypač to
ki, kaip sovietiniai apyvartos 
mokesčiai. O sovietinė finan
sų sistema kaip tik plačiausiai

bės “pelno” sąskaiton...
Pajamų mokesčiai imami ir 

iš įmonių bei ūkinės veiklos or
ganizacijų Lyginant su kituose 
kraštuose iš verslamonių ima
mais mokesčiais, šie irgi tik 
simboliniai, tinkami nebent tik 
kaip dekoracija, neva parodan
ti, kaip “socialistinė valstybė” 
mokanti išsiversti iš mažų mo
kesčių Kitais sumetimais šie 
mokesčiai iš viso nepateisina
mi, kai visų įmonių visu, tegu 
ir dirbtinėmis priemonėmis ap
skaičiuotu .pelnu, arba net ir vi
somis pajamomis galutinėje sąs
kaitoje disponuojama tie patys 
mokesčių ėmėjai. Šio “dekoraci
nio” mokesčio Lietuvoj 1969 
metais būsią surinkta 27,5 mil. 
rublių, — vos per vieną penk
tadalį nuošimčio biudžeto. Apie 
15 mil. rublių to mokesčio bū
sią surinkta iš kolchozų. Prie 
tų 15 milijonų pridėjus “skly
pininkų” (žymiai aukštesnėmis 
normomis) mokamus mokes
čius, išeina, kad rubliais že
mės mokesčių Lietuvoj dabar 
surenkama maždaug tiek pat, 
kiek būdavo surenkama litais. 
Sprendžiant iš viešųjų kainų 
vidurkio, dabartinis rublio svo
ris beveik atitinka buvusį lito 
svorį. Atseit, Rusija, net ir pa
sisavinusi visą Lietuvos žemę 
ir visas jąja disponavimo tei
ses, vistiek iš tą žemę samdi
nių teisėmis dirbančiųjų renka 
maždaug tiek pat mokesčių, 
kiek Lietuvos valstybė imdavo 
iš tikrų tos žemės savininkų.

★ .

Apie Lietuvai 1969 metams 
numatytą planą, kuriuo parem
tas ir biudžeto apskaičiavimas, 
A. Drobnys deputatams pasa
kė atvirai, kad jis “sudarytas 
sutinkamai su TSKP XXIII su
važiavimo direktyvomis ir ne
seniai Tarybų Sąjungos Aukš
čiausiosios Tarybos patvirtintu 
šalies Valstybinio liaudies ūkio 
vystymo planu ir biudžetu”. 
Tad Vilniuje sušauktų deputa
tų uždavinys buvo nesudėtin
gas: išklausyti, kas Maskvoj nu
tarta, ir “pritart bei patvirtint”.

(Elta)

JONAS JASKAUSKAS

LEMTINGOS 
DIENOS

APYSAKA

(15)
Parėjęs namo, Jonas atsisėdo ant prieklėčio ir pa

sinėrė į svajones. Kur jo vaikystės draugai? Dar ir da
bar jų daugelis tebevargsta, išblaškyti po platų pasau
lį, o rasis ir tokiu, kuriems buvo lemta svetimame kraš
te už svetimus interesus galvas .paguldyti... Kur bro
lis Juozas? ... Greičiausiai jau gyvo nebėra, net jo ka
po niekas niekada nesužinos.

“Mirusių gailėk — gyvus mylėk ”

Prisiminė kažkada girdėtą posakį. Mirusių reikia 
gailėtis, bet gyvus privalome mylėti ir jiems padėti. 
0 pagalba daug kam reikalinga. Ateis metai veikti, o ne
bus kam... Kad bent daugiau jaunuolių pradėtų grįžti 
iš Rusijos...

Dirbsime, neš gyvus mylime. Lietuva kelsis. Viso
mis jėgomis turėsime jai padėti, kad gyvenimas visiems 
būtų šviesus ir mielas.

Besvajojant ir gaidžiai pragydo. Vienam kažkur to
li pradėjus, prisijungė kiti, ir nesiliaują balsai be per
traukos tęsėsi.

Rytuose dangus pradėjo šviesti, horizonte pasirodė 
aušros pašvaistė, nubudo po ramaus nakties miego 
paukšteliai.

Nuėjęs gulti, Jonas greit užmigo. Sapnavo nera
mius sapnus. Tartum Adomas buvo įkritęs į duobę, jis 
su mokytoju Zaranka skubėjo gelbėti, bet negalėjo pa
judinti jo koją. Vėliau pats pateko po medžiu, nega

lėdamas nei pasijudinti, nei šauktis pagalbos, o medis 
smarkiai spaudė. Tada pasirodė Elenutė, medis nuslin
ko, pasidarė lengviau kvėpuoti. Elenutė, meiliai šypso
damasi, kalbėjo:

— Dabar tau bus lengviau, nebespaus.
Atsibudo visas išprakaitavęs. Pusiau sąmoningai, pu 

siau dar sapnuodamas, balsiai ištarė:
— Ji mane išlaisvino iš po slegiančio medžio...

— Tada gužo pilna sąmonė, bet vis dar atrodė, kad 
Elenutė tebėra čia. — Sapnavau ją... Malonus sapnas. 
Kodėl paskutiniu metu taip dažnai apie ją galvoju, o 
šiandien net susapnavau?... Ar tai tėviškės oro ita- 
ka?...

Apsivertė ant kito šono, užmigo, ir daugiau nieko 
nebesapnavo.

Kai nubudo, saulė jau buvo aukštai pakilusi. Nu
ėjus prie šulinio praustis, atbėgo abu vaikai ir pasakė, 
kad mama laukia su pusryčiais ir kad yra atėjęs dėdė 
Kaušas.

Jonui įėjus į trobą ir pasisveikinus, Kaušas pra
bilo:

— Ar nebūsi toks geras paskaityti? Vakar seniū
nas buvo Palomėj ir parvežė šią kortelę, čia rašo Stasius.

— Stasius rašo? — susidomėjo Jonas ir pradėjo 
skaityti:

“Mylimieji Tėveliai,
Nežinau, ar šie mano keli žodžiai Jus pasieks ir ar 

ras gyvus. Jau daug laiko prabėgo, kai nieko apie 
Jus nežinau. Aš gyvenu Austrijoj. Jei Dievas sveika lai
kys, gal netrukus pašimatysime. Apie mane nesirūpin
kite. Gyvenu gerai. Bučiuoju visus. Stasius”.

— Sveikinu, dėde! Stasius gyvas ir netrukus žada 
parvažiuoti.

Dėdė Kaušas ir Uršulė šluostėsi ašaras. Tai buvo 
džiaugsmo ašaros, kad atsirado sūnus ir kaimynas, apie 
kurio likimą seniai nieko nebuvo žinoma.

Atvirukas išsiųstas per Šveicarijos Raudonąjį Kry
žių prieš du mėnesius. Rašyta pieštuku. Kai kurie žo
džiai išsitrynę, sunkiai išskaitomi.

— Kaip manai, Jonai, ar mes galim pasiųsti jam 
laišką?

— Savo adreso jis nenurodo, tai nežinia, kur siųs
ti. Dabar tik tenka džiaugtis jo atsiradimu ir laukti par
važiuojant. Jei prieš du mėnesius jau galvojo apie grei
tą pasimatymą, tai, jeigu viskas gerai eisis, už poros mė
nesių galima laukti parvažiuojant

— Duok, Dieve, kad tamstos žodžiai išsipildytų, — 
atsiduso Kaušas.

NAUJU KELIU
Jonui išėjus, Stefa tvarkėsi pieninėj. Dirbdama vis 

galvojo apie įvykį su tuo vaiku; kaip Jonas jį užtarė, 
kaip vėliau su ja kalbėjo vis kažkokiomis užuomino
mis, tarytum leisdamas suprasti, kad ją smerkia ir lyg 
pateisina.

— Jis drąsus ... Jei aš būčiau tokia, kokia žmonės 
mane laiko, užtektų mano vieno žodžio, ir jo čia ne
būtų. Žinau, esu negera, bet tik sau darau skriauda. O 
kitiems? ... “Nemanau, kad ir jūsų darbdaviai ilgai čia 
išsilaikys”, taip, rodos, jis pasakė. Bet gal ir tiesa?... 
Vakar Hansas patsai prasitarė, kad netrukus gali tekti 
išvažiuoti iš čia... O kokia man nauda, jei jie išeis? 
Dabar turiu darbą, pakankamai gerą padėtį, o ką veik
siu jiems išėjus? Grįšiu namo? Niekas ten manęs nelau
kia ... Tėvas amžinai girtas, pamotė kiekviename žings
nyje užgaulios. Ar galėsiu apsiginti, pasiteisinti?... Juk 
pati esu kalta... Ar aš kalta?... Mane sumalė gyveni
mas ... Būdama nepatyrusi ir nepažindama gyvenimo, 
patikėjau ir nuslydau. Ar aš patikėjau? Niekuo aš neti
kėjau ir nieko nesvarsčiau... Buvau apsvaiginta alko
holio ir...

Ak, tas vakaras... Vienas neapgalvotas pasielgimas, 
ir mano gyvenimas nuėjo vėjais... Kaip staiga paki
lusi audra nudrasko ką tik prasiskleidusius medžių la
pus, nuneša ir į purvą paberia neseniai pražydusių gė
lių žiedus, kad praeivių kojos juos sutryptų, taip tas 
lemtingas vakaras sugriovė ir su purvu sumaišė mano 
jaunystės godas.

Ar aš myliu Hansą? Ne! O jis mane? Nors sako, kad 
myli, bet.. .Aš jam reikalinga tik kaip žaisliukas, kaip 
gyva lėlė. Jis mane lėle ir vadina.

Bet ar aš galėjau kitaip pasielgti? Kas būtų atsitikę, 
jei jo įgeidžiams būčiau pasipriešinusi?... Greičiausiai 

būtų atleidęs mane iš darbo, kaip atleido ankstesnę pie
nininkę Zosę. Jei taip būtų atsitikę, būčiau grįžusi į 
kaimą tokia, kokia iš ten išvažiavau, ir niekas negalėtų 
manęs juodinti. O dabar? ... Niekur negaliu pasislėpti 
nuo žmonių žvilgsnių, kurie, tarytum- iš knygos, skai
to mano mintis ir veriamai viską permato.

Kur buvo mano valia ir protas, kad taip žemai galė
jau kristi? Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlės ir neat
stumk! ... '

Stefa sukniubo kampe ant staliuko ir pravirko.
Grįžo belaisvis ir, pamatęs jos ašaras, susirūpinęs 

paklausėz;
— Kas panelę nuskriaudė?... Atleiskite, kad iš

drįsau klausti...
— Nieko, Piotr, — šluostydama ašaras, pasakė Ste

fa. — Užėjo noras paverkti ir... žinai, moterų svar
biausias ginklas tai ašaros. Nesupaisysi ...

Piotras, nuolat su Stefa dirbdamas pieninėj, jei ir 
nežinojo jos tikrų santykių su ūkvedžiu, nujautė, 
kad jie artimesni negu viršininko su pavaldiniu. Dažnai 
girdėdavo, kaip ūkvedys, atėjęs į pieninę, ne vardu Ste
fą vadina, bet “mano gražioji lėlė”. Todėl dabar jis pa
galvojo, jog kas nors atsitiko taip jo viršininkės ir ūkve
džio.

Stefa kiek apsiramino. Kurį laiką abu darbavosi ty
lėdami, paskui, matydamas pagerėjusią Stefos nuotaiką, 
Piotras pirmas ją užkalbino:

— Ar panelė pastebėjote tokį jauną vyrą, atnešu
sį pieną? Jis sakėsi neseniai atvažiavęs iš Rusijos ir tik 
prieš du mėnesius buvęs žemutiniame Naugarde. Tai 
mano gimtasis miestas.

—- Taip? ... lyg nustebinta, paklausė Stefa.

—- Jis taip sakė. Ir dar sakė, kad už poros ar treje
to mėnesių, gal ir mes galėsime grįžti į savo gimtinę.

— Jis labai neatsargus. Taip dar negalima kalbėti 
L— net pati nepa jusdama, parspėjo belaisvį.

Belaisvis kiek sumišo.
— Kad man pasakei, tai nieko. Aš niekam nesaky

siu. Bet tas jaunuolis labai neatsargus.
(Boa dengiau)



Kerta šaką, kurios laikosi
(Tąsa iš pereito numerio)
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Ansai rašeiva, apie kurį čia 
kalbama, tolimesniuose išve
džiojimuose teigia, kad girdi, 
net popiežijos istorija negalinti 
daug padėti katalikų apologeti-

ir pasikalbėjimas.
Vieną šiltą ankstyvo rudens 

dieną sėdėjau netoliese esančia
me viešame parke ir skaičiau 
lietuvišką laikraštį. Greta atsi
sėdo jaunas vyras, kurio šu
kuosena, apranga ir visos ma
nieros aiškiai parodė, kad jo 
būta tipiško “hippy”. Valandė
lę spoksojęs į mano skaitomą, 
išskleistą laikraštį, jis paklausė 
manęs kokia tai kalba. Aš at
sakiau. Tada pasekė eilė kitų 
klausimų. Aš nevengiau atsaky
ti įjuos visus, nesgi tai buvo 
proga painformuoti tą jauną 
keistuolį apie Lietuvą ir Lie
tuvos klausimą. Iš kitos pusės 
niekad man nebuvo tekę kalbė
tis su “hippiu”. Man buvo į- 
domu susipažinti su jų galvose
na. Tarp kitko, paklausiau, kaip 
“hippy” žiūri į patriotizmą. “O 
taip,” jis atsakė: “mes esame 
patriotai, geri • amerikonai. 
Daug geresni už tuos eilinius, 
kurie niekina mus. Žinoma, mes 
nedeklamuojame apie konstitu
ciją. Kas ji? Senas popierius, 
senais laikais senų žmonių pa
rašytas. Amerikos vėliavą mes 
deginame ir draskome, nes ji 
yra simbolis tos senos san
tvarkos, kurią mes norime pa
keisti. Mes neiname į kariuo
menę, kadangi ji nėra reika
linga. Dėl ko tautos turėtų ka
riauti?! Mes nemanome, kad 
kitos tautos ar kiti kraštai yra 
kuriuo nors atžvilgiu blogesni 
už mūsų tautą ir kraštą. Mes 
spiauname į prezidento paveiks-

kokiais šaltiniais jis naudojo
si ir iš kur sėmėsi informaci
jas apie popiežijos istoriją. Šio- 

—je vietoje man prisimena labai
teisingas vysk. Petro Bučio, ku
ris buvo vienas iš žymiausių 
teologų šio šimtmečio pirmoje 
pusėje Rytų Europoje, pasaky
mas: “Popiežijos istorija prista
to mums pačią nuostabiausią, 
pačią žymiausią ir gilią pagar
bą sukeliančią dinastiją. Tos 
dinastijos sukcesija (paveldėji
mo teise) nėra pagrįsta kraujo- 
ryšiais ar tokiomis spekuliacijo
mis, kaip klausimas, kurioje šei
moje bei lovoje kūdikis yra gi
męs, bet charakterio pranašu
mu, intelektualiniu pajėgumu, 
aukšta erudicija, administraci
niais gabumais, (politiniais ta
lentais ir labai dažnai asmeni
nio šventumo aureole, šitoje di
nastijoje viena didinga asmeny
bė seka paskui kitą.

Mes nemanome paneigti, 
kad yra buvę pora pepiežių, 
kurie nepadarė garbės jų aukš
tam postui. Bet mes sutinkame 
tas labai retas išimtis ypatingo
se istorinėse situacijose, kaip 
barbariškumu pasižymįs gilus 
viduramžis (IX-X šimtmečiai) ar 
vėlyvas renesansas, kitaip — 
priešreformacinis laikotarpis. 
Žinant tų laikų istorinį foną ir
politinę bei socialinę konjunk- lą, nes jis verčia jaunus žmo-

7 turą, tenka stebėtis, kad mes nes žudyti' vienas kitą Nie-' 
kas negali mums prikišti, kad 
mes- blogi amerikonai. Mes 
esagje tikri patriotai, ir mūsų 
krantas būtų daug laimingesnis, 
jei visi pasektų mūsų pavyzdį.” 
Skaitant čia nagrinėjamą 
straipsnį, prisiminė ansai “pa
triotas” ... Autorius dedasi 
esąs “lojalus” popiežiui...

UŽBAIGIAMOS MINTYS
Kaip nemalonu konstatuo

ti, bet mes išgyvename laikotar
pį, kurį tiksliai apibūdina po
sakis, kad tai yra generalinė 
ofenzyva prieš atutoritetą. Ma
žai kas nesutiktų, kad autorite
tų eilėje stipriausias bastionas 
yra popiežija. Tat nenuostabu, 
kad prieš tą bastioną yra nu
kreipiami patys įžūliausi puoli
mai. Jų niekad nestigo. Bet ši
toje generalinėje ofenzyvoje 
puolimuose dalyvauja net to
kios jėgos, iš kurių būtų natū
ralu tik laukti ir tikėti, kad jos 
lojaliai ir garbingai* stovės gy
nėjų eilėse. Deja, daugelyje at
vejų tai tėra tik “pium deside- 
riųm” (maldingas pageidavi
mas).

Sekant įvykius ir spaudą, to
ji generalinė ofenzyva prieš au
toritetą nėra vedama jokių 
“maršalų” bei “generolų”. 
Ofenzyva vedama seržantų ar 
geriausiu atveju — kapitonų.

Įdomu išsiaiškinti, kaip šito
kio rango vadam, vis tik, pa
vyksta surekrutuoti daugiau

randame vos 3 ar 4, kurie ne*- 
sutaps su mūsų turima popie
žiaus sąvoka. Atmetus tuos, dėl 
kurių legalumo istorikai bei tei
sininkai ginčijasi, yra buvę 

’260 popiežių. Kolą nuošimtį 
sudarys tie vadinamieji “blogi” 
popiežiai, turint galvoje bendrą 
popiežių skaičių? 49 popiežiai, 
kurie valdė Bažnyčią nuo pra
džios ligi 496 metų po Kristaus, 
via be išimties yra garbinami 
kaip šventieji. Nuo 5-to šimt
mečio pabaigos ligi mūsų dienų 
buvo vėl 29 popiežiai kanoni
zuoti. Tuo būdu iš 260 popie
žių yra pripažinti šventaisiais 
net 78, kas sudaro 30 proc. 
bendro Vyriausių Ganytojų 
skaičiaus. Įdomu, kuris kitas 
pašaukimas, kuri profesija bei 

grupė galėtų 
šventųjų gau-

lygiagretė

žmonių paskira 
pasigirti šitokiu 
sumu?-

Paradoksiška
Autorius savo rašinio pra

džioje pasisako esąs visiškai lo
jalus popiežiui. Tačiau pabai
goje kreipiasi į skaitytojus maž
daug šitaip: “Jūs, popiežiaus 
garbintojai (worshippers), pa
liaukite garbinę popiežių ir pra
dėkite garbinti Dievą. Tada jūs 
geriau patarnausite Dievui, 
Bažnyčiai, sau ir net pačiam 
popiežiui .*. /‘Tai nėra citata, 
bet tik parafrazė. Visiškai tiks
li parafrazė. Skaitant ši straips
nio posmą, man kažkodėl stai-

tekizmo vadinamas puikybe, po
puliarumo (dažnai nesąmonin-

DARBININKAS

ka jėgų, laiko, pasiryžimo, kar-

ar mažiau eilinių kareivių. Man 
atrodo, kad kurstytojam prieš 
autoritetą padeda tie patys me
todai, kuriais naudojosi ir te
besinaudoja visi demagogai. Tfe

kitten padėti tokie ^aktingi 1 
nesavanaudiški, kad

sireiškiančias silpnybes. Visi 
žmonės turi tą pačią identišką 
prigimtį. Nei dvasininkai, nei 
profesoriai nesudaro išimties. 
Jei pastarųjų prigimtis būtų 
skirtinga, tai jie nebūtų žmo
nės. Iš tų visuotinų žmogiškų 
silpnybių paminėsiu tik kelias. 
Tai: hedonizmas (malonumų, 
daugiausia kūniškų, ieškoji-

vo elgesyje, specifiškai kal
bant — savo santykiavime su 
kitais asmenimis ir tų asmenų 
traktavime, pasirodė esą , jei ne 
barbarai, tai tikrai primityvūs 
individai. Gi, iš kitos pusės,

asmenų, kurie buvo beraščiai, 
bet kurių santykiavimas su

bių, kad jis įsteigtų “nušauti

turėjo klasifikuoti tuos 
tus kaimo žmogelius, kaip indi
vidus su aukšto laipsnio as
mens kultūra, kaip tikrus 
ne kraujo, bet dvasios aristokra
tus. Esu tikras, kad šios rūšies 
žmonių, kad ir netaip daug, 
kaip Lietuvoje, esama ir kitur.

Diplomatijos šefo St. Lozoraičio kalba, 
pasakyta per radiją N. Mėty išvakarėse
šie besibaigiantieji metai at

mintini dėl dviejų sukakčių. 
Mum lietuviam todėl, kad va
sario 16 dieną suėjo 50 metų 
nuo Lietuvos valstybės nepri
klausomybės atstatymo, o lais
vajam pasauliui — kadangi bu
vo minėtos visuotinės žmogaus 
teisių deklaracijos dvidešim
tosios metinės.

Abi šios sukaktys turi reikš
mės lietuvių tautai, bet jos su
kėlė mum skirtingų jausmų. Ne
priklausomybės atstatymas turi 
galios ir šiandien, nes jis buvo 
ir tebėra tikroji laisvos lietu
vių tautos valios išraiška, pa
tvirtinta jos kovomis 1919-20 
metais nepriklausomybei apgin
ti, vėlesniu sėkmingu darbu sa-

Vokietijas lietuviai kunigai, suvaliavę į kun. Alfonso Bernatonio jubiliejų. 
Ii k. | <1. l-je eilėje kun. S. Šileika, kun. J. Dėdinas ir kun. V. tarka; stovi 
kun. V. Damijonaitis, kun. J. Vaiivllas. tėv. Jonas, kun. R. Kasponis, tėv. 
Alfonsas Bernatonis, kun. B. Liubinas, kun. D. Kenstavičius, kun. dr. J. 
Petraitis, kun. J. Riaubūnas ir kun. A. Rubikas.

ponuoti, dominuoti ir galiausiai 
juos sau pavergti; “karjeriz
mas” arba siekimas didžiausių 
ekonominių, socialinių bei poli
tinių laimėjimų pigiausia kaina, 
nesivaržant garbingumo bei mo
ralės diktuojamais stabdžiais. 
Kiekvienas žmogus, nežiūrint 
jo profesijos bei pašaukimo,tu
ri kietai ir nepaliaunamai ko
voti prieš tas silpnybes. Čia ar 
tik nebus tikroji prasmė Moky
tojo žodžių: “Dangaus karalys
tė smarkiai skina sau kelią, ir 
smarkieji sau ją grobia” (Mat 
11,12).

Asmens kultūringumo (įsidė
mėkime: ne erudicijos, bet kul
tūringumo!) laipsnis matuoja
mas tuo, kiek to asmens kova 
šitoje srityje buvo sėkminga. 
Prie šitos litanijos visuotinių 
žmogaus silpnybių reikia čia 
dar pridėti intelektualinį nesu
brendimą, kuris neturėtų būti 
identifikuojamas’ su jaunu am
žiumi, ir, pagaliau, tradicinį 
kartų nesutikimą, jei ne atvirą 
kovą!) tarp vaikų ir tėvų, pa
stebimą visais laikais ir viso
se vietose. Visu tuo žaidė ir 
žaidžia visi demagogai, neišski
riant tų, kurie šiandieną aki
plėšiškai puola aukščiausią reli
ginį bei moralinį autoritetą.

Rašant šias pastarąsias eilu
tes, aš spėju, kad nevienas 
skaitytojas ras sunkumų, norė
damas pritaikyti, kas buvo ma
no tik dabar pasakyta, tiem at
vejam, kada kalbamoje ofenzy
voje dalyvauja daugumos ger
inamo ir respektuojamo pašau
kimo atstovai. Kartais net teo
logijos profesoriai. Man atro
do, kad tie sunkumai kyla iš to, 
kad daug žmonių neleistinai 
identifikuoja du visiškai skir
tingus dalykus. Būtent, erudi
ciją ir asmens kultūrą. Ideali 
padėtis, kada šie du dalykai su
tampa tame pačiame asmenyje, 
bet nevisada taip būna.

Kas yra asmens kultūra ir 
kaip ji pasiekiama, mano buvo, 
nors ir labai suglaustai, tik ką 
paminėta aukščiau. Gi erudici
ją gal būtų galima aptarti, kaip 
pastangas sukaupti ir faktinis 
sukaupimas paskiram individe 
tam tikros dalies (tik dalies!) 
žinijos, kurią žmonija laiko bė
gyje surinko, patikrino, sukla
sifikavo bei susistematino. Tai, 
žinoma, didelis darbas, kurį at
likdamas kalbamas individas tu
ri savo jėgas kreipti ekscantrii- 
ka kryptimi, taip sakant, dai
rytis išorėje, ieškant reikiamos mą. 
medžiagos tokiose žinijos šalti
niuose bei kanaluose, kaip įvai
raus tipo bei laipsnio mokyk
los, laboratorijos, observatori
jos, bibliotekos, kelionės, mu
ziejiniai kasinėjimai ir kita. Gi 
siekiant asmens kultūros eina- _ viškos mokyklos, 3. įjungti 

moksleivių meninius vienetus į 
iškilmingųjų minėjimų, kaip 
Vasario 16-tos, programas, 4 
rengti mokytojų metodinio lavi
nimosi kursus bei vasaros studi
jines stovyklas, 5. įjungti tėvus 
į mokyklinės bendruomenės 
gyvenimą Rūpintis, kad gali-

Švietimo Taryba — 
kokias priemones 

parūpins
PLB seimo rezoliucijoje nu

matyta lietuviškas mokyklas 
pervesti į beskyrinę sistemą. 
Tam pirmoji sąlyga yra pakan
kamos mokslo priemonės. Į tą 
kategoriją įeųuu skaidrės ir 
projektoriniai (plastikiniai) pa
veikslai, kai kurių dėstomųjų 
dalykų (ypač istorijos ir geo
grafijos) metodo pakeitimas, 
pereinant prie uždavinių korte-

mokomųjų filmų, išleidimas mo
kyklinio žodyno, mokytojo va
dovo ir kitų pagelbinių veika
lų, skirtų mokytojam.

Vaizdinėmis priemonėmis su
tiko rūpintis PLB švietimo Ta
ryba, remiama Kanados LB švie
timo skyriaus.

Brangiau kaštuojančiomis 
priemonėmis, kaip filmu, žody
nu bei vadovu sutiko pasirū
pinti JAV LB Švietimo Taryba.

PLB seimo rezoliucijai at-

rinti lietuvišką visuomeninį 
auklėjimą, nutarta rūpintis, kad 
JAV LB švietimo Tarybos už
sakytasis lietuviškojo visuome
ninio auklėjimo vadovas (mo
kytojam) galimai greičiau išei
tų iš spaudos. Ant jo bus gali
ma bazuotl tolimesnius žygius 
tuo reikalu.

niu būdu atlikti mokinių litua
nistinio pajėgumo (kalbos at
žvilgiu) patikrinimą, ant kulio 
davinių ateityje galima bus rem
ti kalbos vadovėlių ir kitų kal
bai mokyti priemonių gamini-

Kiti darbai:
1. 'pagyvinti lietuviškųjų mo

kyklų ir organizacijų bendradar
biavimą, 2. vykdyti mokyklų 
lankymo vajų, kad neliktų nė 
vieno vaiko, nelankančio lietu-

vo valstybei tobulinti ir pasi
priešinimu sovietų okupacijai, 
tiek visuotiniu sukilimu 1941 
metais, tiek po karo partizanų 
veikimu. Nežiūrint okupacijos, 
Lietuvos valstybė tebeegzistuo
ja teisės atžvilgiu, ir tokio nu
sistatymo laikosi civilizuotasis 
pasaulis, kuris nepripažįsta va
dinamojo Lietuvos įjungimo į 
Sovietų Sąjungą. O svarbiausia, 
Lietuvos nepriklausomybė yra 
gyva kiekvieno lietuvio širdyje. 
Šimtai tūkstančių lieuvių lais
vajame pasaulyje šventė šią 
brangią mum Vasario 16 dienos 
Akto sukaktį, šventė ją iškil
mingai bei vieningai senosios ir 
jaunosios kartos žmonės, kaip 
aš galėjau įsitikinti, taip pat da
lyvaudamas Pasaulio lietuvių 
Bendruomenės seime New Yor
ke ir lankydamas Amerikos 
lietuvius. Visos tos iškilmės bu
vo įkvėptos ne tik noro primin
ti žmonijai sovietų padarytąją 
ir tebedaromą Lietuvai skriau
dą, bet taip pat ir įsitikinimo, 
kad mes užsienyje, būdami lais
vi ginti Lietuvos interesus, reiš
kiame mūsų tautos valią atgau
ti savo valstybės nepriklauso
mybę.

Kitokiais jausmais mes suti
kome Jungtinių Tautų paskelb
tos visuotinės žmogaus teisių 
deklaracijos sukaktį, žinoma, ji 
turi principinės reikšmės ir lie
tuvių tautai. Ja einant, kiekvie
nam žmogui yra pripažinta tei
sė laisvai spręsti savo likimą, 
tai yra, būti nepriklausomam. 
Nors Sovietų Sąjunga'yra pri
ėmusi deklaracijos nustatytas 
prievoles, Lietuvoje, kaip lygiai 
kituose savo okupuotuose ar už
valdytuose kraštuose, ji min
džioja visas pagrindines lais
ves, o ypač mūsų tautos teisę į 
nepriklausomybę. Štai kodėl 
žmogaus teisių deklaracijos su
kaktis negalėjo būti mūsų šven
čiama, o sudaro dar vieną pa
grindą reikalauti, kad deklara
cijos nuostatai būtų įvykdyti ir 
lietuvių tautai, siekiančiai atsta
tyti Lietuvos nepriklausomybę. 
Tokia prasme aš esu vėl kreipę
sis į Jungtines Tautas, prašy
damas remti Lietuvos laisvės 
bylą.

Lietuvos diplomatinės tarny
bos vardu, kuri teisėtai atsto
vauja Lietuvos v-bei, aš reiš
kiu tautai krašte ir užsienio lie
tuviam nuoširdžiausius naujųjų 
metų sveikinimus ir linkiu vi
siem laimės asmeniniame gyve
nime, o ypač pasitikėjimo, 
kad laisvės idėja pasaulyje nė
ra mirusi; miršta ilgainiui kaip 
tik piktosios jėgos, besikėsina 
čios naikinti žmonių asmeninę 
bei tautų laisvę.

Marian Sidtis, gitara pritardama, dainuoja amerikiečių liaudies dainas Lie
tuvos vyčių 41-os kuopos koncerte sausio 5 d. Maspetho lietuvių parapijos 
salėje.

LIETUVOS PASIUNTINYBES ŽINIOS
džio 20-21 drauge su kitų vals
tybių diplomatinių misijų šefais 
buvo nuvežtas ĮCape Kennedy 
stebėti Apollo 8 skridimą Į 
mėnuli.

O. Kajeckienė gruodžio 14 
dalyvavo Trinidad ir Tobago 
ambasadoriaus priėmime Pan 
American rūmuose.
. Iš.pasiuntinybių lankymo, ku-

Latvijos nepriklausomybės 
šventės proga Lietuvos atsto
vas J. Kajeckas su žmona lap
kričio 18 dalyvavo Latvijos at
stovo surengtame priėmime, gi 
lapkričio 19 vienas J. Kajeckas 
dalyvavo Latvijos Laisvės Ko- 
aniteto surengtame priėmime 
New Yorke.

Lietuvos atstovas J. Kajec
kas su žmona lapkričio 24 da- rį rengė vienas Washingtono 
lyvavo Congo ambasadoriaus 
surengtame priėmime, atžymint 
Congo respublikos nepriklau
somybės šventę. Gruodžio 12 
dalyvavo Kuwait ambasados 
priėmime. Gruodžio 17 dalyva
vo International Club priėmi
me, kuris buvo surengtas Ka
lėdų švenčių proga diplomati
jos misijų šefų ir jų žmonų gar
bei. Sausio 1 dalyvavo Came- 
roono ambasadoriaus priėmime 
tos valstybės tautinės šventės 
proga. Sausio 2 — Haiti amba- 

minintsadoriaus priėmime, 
Haiti 65 metų sukakti.

Vienas J. Kajeckas 
gruodžio 19 valstybės 
mente surengtame supažindini
me su Apollo 8 misija. Gi gruo-

dalyvavo 
depar ta

ma visiškai skirtinga kryptimi. 
Asmuo, turi nukreipti visas sa
vo pastangas bei dėhiesį incen- 
triška kryptimi. Šitą kelią arba 
metodą psichologai vadina in
trospekcija. Vadinasi, asmuo tu
ri ne tiek dairytis į tai, kas da
rėsi arba darėsi jo išorėje, pa
saulyje, — kiek kreipti tiriamą 
žvilgsnį į savo paties vidų žiū
rint kas tenai taisytina ir ku
rių priemonių tam reikalui rei
kėtų griebtis.

Gana dažnai pasitaiko, kad

Kaune, M. K. Čiurlionio dai
lės muziejuje, prieš Kalėdas bu
vo atidaryta dailininko Jono 
JahuHo kurinių paroda, skirta 
jo 80 metų amžiaus sukakčiai 
paminėti.

Dailininkas J. Janulis, realis
tinės krypties tapytojas ir port- 

_ retistas, buvo piešimo dėstyto- 
mai didesnis tėvų skaičius akai- jas Kauno meno mokykloj nuo 
tytų "švietimo gaires”, o taip 
pat stengtis, kad tame žurnale 
butų nemažai vietos skiriama

pat jos įsikūrimo 1923. (E.)

JAV himnas — The Star 
Spangied Banner — buvo pa
rašytas 1814 rugsėjo 14.

moterų klubas, gauta pelno 
5,000 dol. Visi pinigai paskir
ti atsilikėlių vaikų globai. Šia
me lankyme buvo įtraukta Lie
tuvos pasiuntinybė. Moterų 
klubas laišku padėkojo už ma
lonų priėmimą.

Estijos atstovo E. Jaaksono 
kvietimu gruodžio 13 Baltijos 
atstovų pasitarimas vyko Wa- 
shingtone. Aptarti einamieji rei
kalai.

Kalėdų švenčių metu Lietu
vos atstovas gavo sveikinimą iš 
Valstybės departamento sekre
toriaus Dean Rusk. Kartu gavo 
ir dovanų knygą — American 
Album.

Švietimo Taryba 
skelbia mokyki, 

konkursus
Moksleiviam sudominti lietu

viškąja mokykla nutarta praves
ti pasauliniu mastu mokyklų 
konkursus iš šių dalykų: chori
nio dainavimo, tautinių šokių, 
dailiojo žodžio, rašinėlio, pa
veikslų bei iškarpų iš laikraš
čių rinkinio, dalyvavimo lietu
viškoje veikloje.

Konkursas pravedamas ketu
riais tarpsniais: a. vienos mo
kyklos ribose, b. rajono ribose, 
c. krašto ribose, d. kontinentų 
ribose.

Konkursus vykdo atskirų 
kraštų švietimo vadovybės. Kon
kursas pradedamas 1969 — lie
tuvių švietimo ir šeimos — me
tų sausio 2 ir baigiamas ne vė
liau kaip tų pačių metų gruo' 
džio 31 d. kraštų ribose. Kon
kursai kontinentų ribose įvyk
domi 1970 metais.

Konkurse gali dalyvauti visų 
lituanistinių mokyklų mokiniai 
bei nemokyklinis jaunimas iki 
16 metų amžiaus. Dalyviai pa
skirstomi į dvi amžiaus gru
pes: jaunesnieji — iki 12 me
tų ir vyresnieji 12-16 metų.

Visų tarpsnių konkursų lai
mėtojam duodamos premijos. 
Kraštų ribose premijų dydį nu
stato, jas parūpina ir įteikia
kraštų švietimo vadovybės. Vilties

Konkurso taisykles nustato 
PLB švietimo Taryba.

Philadelphijoje. Pa.. Vilties choro 
likimą sprendžiant kalba Jonas 
Skladaitis, buvęs LB pirmininkas.

Nuoti. K. Cikoto

cbdro rūkalais Philadel- 
katba dabartinis LB ptrmr- 
Algu Gečy».

Niiv’.r. K. Cikoio
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IŠ VISUR
Bet Kariui plačiai pražydus, 

Great Nėcko tolumoje stojo ty- į 
k. Visokių gandų girdėjosi 
Bet žinia apie ankstyvą Onutės 
Urbonienės mirtį buvo tiesiog

Kelione į tylųjį Great Necką
A.a. kpt. Simo Urbono mirties proga

Labai pavėluotai mūsų spau
da sužinojo ir skaitytojus in
formavo apie buv. Kario redak
toriaus kpt Simo Urbono mir
tį. Drauge pranešimu, jis mirė 
lapkričio 18 ir palaidotas Pea- 
body, Mass., kapinėse. Kiek pla- 
tesniem atsiminimam apie ve
lionį pasirinkau Darbininko 
puslapius, nes dauguma skaity
tojų gyvena tose apylinkėse, 
kur susipažinau su kpt S. Ur
bonu ir praleidau keliolika gra
žios daugystės mėnesių. Tai bu
vo 1949 Great Neck miestely, 
New Yorko pašonėje.

Tų metų vasarą iš Vokieti
jos man atvykus Į New Yorką, 
mano globėjai Izabelė ir 
Juozas Laučkai vieną dieną 
dirbti labai ištroškusį “grino- 
rių” nuvežė į Great Necką ir 
atidavė žinomo vyčių veikėjo 
Aleksandro Wesey - Vasiliausko 
ir jo žmonos Stasės šilton glo
bom Kadangi Vasiliauskas bu
vo sodų tvarkymo rangovas, 
tad darbo pavasarį, vasarą ir 
rudenį netrūko. Dar šauniau 
pasijutau, kad Amerikoje gimu
sių ir Lietuvos nemačiusių Va
siliauskų namuose lietuvių kal
ba buvo daugiau girdima už 
angliškąją. Ar tik ne mano at
vykimo dieną iš New' Yorko pa
skambino kitas žinomas vyčių 
veikėjas Juozas Boley, ir abu 
Amerikos lietuviai telefonu vi
są valandą iškalbėjo tik lietu
viškai. Tad anie pirmieji Įspū
džiai iš Vasiliauskų namų, be
veik po dvidešimties metų grįž
tant mintimis atgal Į Great 
Necką, darosi dar šiltesni ir 
tiesiog nuostabūs.

gyveno buv. Lietuvos Aido ir 
Vaižganto monografijos vyr. re
daktorius Aleksandras Merke
lis, o kiek vėliau ir jo simpa
tingoji žmona, Urbonų namai 
tapo tiesiog sala, kur iš New 
Yorko ir kitur suvažiuodavo ra
šytojai ir žurnalistai, kur, klau
sydamasis pokalbių, pasijusda
vai lyg esąs žurnalistikos semi
nare. čia pirmiausia susipaži
nau su buv. Urbonų bičiuliu 
žurnalistu Cezariu Surdoku, ve
teranu žurnalistu Stasiu But
kum, poetu Juozu Tysliava, ra
šytoju Petrėnu-Taruliu ir visa 
eile kitų. Tie nuolatiniai sve
čiai ir pobūviai Urbonų tuome
tinei kišenei būtų buvę sunkiai 
pakeliami, bet visi solidariai 
simesdavom po dolerį, ir 
stalo nieko netrūkdavo, o
linka būdavo šauni, tiesiog pa
kili.

Apsukrusis K. Miklas jau tais 
laikais turėjo automobilį, ir taip 
iš Urbonų salos dažnai “kom
paktinėje -masėje”- pasiekdavo
me lietuvių parengimus Brook- šilto Urbonų 'šeimos lizdo ir 

kad su praėjusių metų lapkri
čio 18 ir buvęs šeimos galva 
kpt. Simas niekad ten nebenu- 
vyks bent pasvajoti apie pra
ėjusius laimingus laikus.

VI. Ramojus

su- 
ant 
ap-

žinia: kpt Simas Urbonas palū
žo nerviškai, jis psichiatrinėje 
ligoninėje. Taip staiga sudužo 
lietuviška sala Steamboat gat
vės gale, Didžiojo Kaklo mies
telyje. O kur tas gražusis atža-1 
lynas, kurio linksma vaikystė 
ar jaunystė skambėdavo šiltoje 
tėvų pastogėje?

To keliolikos metų tylos šį 
rudenį Dirvoje pastebėjau kpt 
S. Urbono kreipimąsi į skaityto
jus; jis ieškojo savo parašytų 
knygų “Kariūno atsiminimai” ir 
kitų. Tai buvo pirmoji žinia, 
kad Simas gyvas, kad jis vėl 
ruošiasi plunksnos darbui. Ruo
šiausi jam parašyti ilgą ir šil
tą laišką, pasiūlyti kokią paslau
gą. Bet lapkričio pabaigoje 
Draugas pranešė, kad kpt. Si
mas Urbonas mirė, globojamas 
sūnaus inžinieriaus, ir jau pa
laidotas.

Liūdint taip anksti iš gyvųjų 
tarpo išskirto plunksnos vyro 
a.a. kpt Simo Urbono, tenka 
guostis, kad vaikai, likę našlai
čiais, kaip iš spaudos aprašy
mų matyti, jį globojo. O aš, bu
vęs nuolatinis Urbonų šeimos 
svečias keliolika mėnesių, ma
tydavau, kiek širdies ir meilės 
atiduodavo abu jauni tėvai sa
vo vaikam ir kaip jiem troško 
gražios, lietuviškos ateities.

Mintimis grįžtant iš New Yor
ko apylinkių, vienišam kelei - 
viui sunku sutikti su faktu, kad 
mediniame namelyje, Steam - 
boat gatvės gale, Didžiojo Kak
lo miestelyje jau seniai nebėra

Detroito Iftuanlstiites mokyklos mokiniai gruodžio 21 suvaidino Danute* Jankiėnės pasaką “Katedų naktį”. 
Mokyklos vedėjas Pr. Zaranka dėkoja tėvų komiteto v icepirmininkui M. Abariui ir visiem tėvam už gražy 
bendradarbiavimą. Nvotr. K. Sragausko
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vau apgyvendintas viename 
kambaryje su šauniu lietuviu, 
taip pat ką tik atvykusiu iš Vo
kietijos dr. Zenonu Prūsu, kai 
Vasiliausko darbo brigadoje su
sipažinau su buv. Muencheno 
gimnazijos direktoriumi Ignu 
Kazlausku, pulk. Butkum, spor
to entuziastu Bagdžiūnu, rašyt. 
A. Landsbergio tėveliu — J. 
Landsbergiu, Juozu Valaičiu, 
gen. St Pundzevičium ir kitais, 
pasijutau esąs ne darbo briga
doje, bet daugiau universiteti
nėje, akademinėje aplinkoje. 
Tų mielų, čia paminėtų ar ne
paminėtų žmonių veidai ir šian
dien šviečia akyse, ir anų die
nų prisiminimai atnešė nemaža 
gaivinančių praeities akimirkų.

žinojau, kad Steamboat gat
vės gale, netoli jūrininkų aka
demijos, kukliame mediniame 
namelyje įsikūręs vyresnio bro
lio iš tremties atsikviestas buv. 
Kario, vėliau Tėviškės Garso 
redaktorius kpt. Simas Urbo
nas su savo gausia šeima. Ka
dangi kaip ~ spaudos 
kas tada dar buvau 
žai žinomas, Simas 
man kažkaip atrodė
lis, kad drįsčiau su juo susipa
žinti. Kas mane su Urbonu su
pažindino, tikrai nebeatsimenu, 
bet regis, kad mano ištikimasis 
anų dienų draugas Kęst. Mik
las. Vos susipažinęs, pajutau 
Urboną spinduliuojantį dvasine 
šiluma, tokį mielą; artimą ir 
optimistą. Po pirmojo susipaži
nimo tuoj pakvietė apsilankyti 
jų namuose, čia vėl nepažįs
tamąjį su tokia pat šiluma pasi
tiko jo žmona Onutė, o aplink 
stalą sukiojosi keturi vaikai. S. 
Urbonas, dirbdamas paprastą 
sodininko darbą, turėjo ne tik 
pradėti kurtis naujajame kraš
te. bet taip pat ir leisti į moks
lus gražų atžalyną, kuris tomis 
dienomis tėvų buvo tikrai lie
tuviškai nuteiktas.

darbinin- 
labai ma- 

Urbonas 
per dide-

lyne ir net P. Lapienės vasar
vietę kitame Long Island išky
šulio gale, kur pirmaisiais įsikū
rimo mėnesiais globą bu
vo suradę eilė mūsų kultūros 
darbuotojų.

Anais bičiulystės ir nuolati
nių pokalbių metais kpt. S. Ur
bonas degė nepalaužiamu noru 
vėl atgaivinti Kari, kuris Lie
tuvoje buvo pasiekęs 
populiarumo ir aukšto 
Jis kažkaip gaivališkai 
kad Karys ir išeivijoje 
išpopuliarės ir jo dienos Čia 
bus labai gražios. Dar man be
būnant Great Necke, nuspręs
ta Karį leisti, ir paruošta me
džiaga pirmajam žurnalo nume
riui.

1950 lapkričio mėn., po šau- navo vaikiškų dainelių, 
nių išleistuvių nuoširdžiai ir 
karštai atsisveikinus su Urbo
nų, Merkeliu, Vasiliauskų ir 
daugelo kitų šeimomis bei bi
čiuliais, ilgam ilgam išskridau į 
Chicagą. Čia mane pradėjo pa
siekti atgaivintas Karys, gims- 
tąs anoje šiltoje Urbono pasto
gėje, Didžiojo Kaklo ramiame 
miestelyje. Ateidavo ir S. Ur
bono laiškai:

didelio 
tiražo, 
tikėjo, 
prigys,

Worcester, Mass.
Tradicinė Kalėdų eglutė su

rengta gruodžio 29 Aušros Var
tų parapijos salėje. Rengė šeš
tadieninės mokyklos mokytojai 
ir tėvai.

Įžanginį žodį tarė mokyklos 
vedėjas J. Baškys. Toliau kiek
viena klasė, parengta savo mo
kytojo, pasirodė atskirai. Pabai
goje visi drauge sugiedojo kele
tą kalėdinių giesmių ir padai-

“ .. .Turiu raportuoti apie di
džiulį Kario pasisekimą. Plačiai 
neskleisk, kad nebūtų nereika
lingo pavydo, bet g 3,000 jau 
tik šimtinė beliko kasdieni
niam atskiriem skaitytojam pa
tenkinti Australija, Anglija, 
Belgija tegavo du trečdaliu^ 
prašomo kontingento...”

Po kelių mėnesių atėjęs ki
tas laiškas spindėja dar dides
niu optimizmu:

“ .. .Gali tyliai skleisti žinią,

Programai pasibaigus, atsi
lankė ir Kalėdų senelis ir vi
sus apdovanojo. Programos me
tu kalbėjo LB vietos apylinkės 
pirm. Pr. Stanelis ir įteikė 100 
deri. čekį.

Tėvų komiteto pirmininkas 
K. Podolskis padėkojo mokyta 
jam ir klebonui kun. M. Tamu
levičiui, kuris leidžia nemoka
mai naudotis mokyklos patalpo
mis. Žodį tarė ir pats klebonas, 
pasidžiaugdamas mokyklos dar
bu.

Programa baigta Lietuvos 
himnu. Toliau buvo vaišės. Pr.

— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
S dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė
ti vieną dolerį. Ta pačia proga 
reiškiame padėką skaitytojam, 

. kurie laiku apsimoka metinę 
prenumeratą. Atsilikusių pra
šom irgi nedelsiant prisiųsti, 
nes laikraštis skolon daugiau 
nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytojų skaičius lieka skolin
gi. — Darbininko administra
cija.

— Nauji ypatingieji Tautos 
Fondo rėmėjai Įnešė: po 25 
dol. — dr. J. Bakšys, Chi
eago, III., St. Raštikis, Monte- 
rey, Calif., Litas Investing Co., 
R. Kilis, N.Y.; 30 dol. — Alek
sas Mrozinskas, Woodhaven, N. 
Y. (neseniai mirusios žmonos 
atminimui pagerbti, T. .Fondui 
paskyrė už koncertą Vliko sei
me priklausiusį honorarą); 50 
dol. — dr. K. G. Ambrozaitis, 
Chesterton, Indiana; 100 dol. 
dr. Zenonas Danilevičius, Chiea
go, III.

Kiekvienam įnešusiam į Tau
tos Fondo specialų informaci
jos leidinių finansavimo skyrių 
ne mažiau kaip 25 dol. ištisus 
metus asmeniškai 
lietuviški Eltos 
biuleteniai. (E.)

— Su antrašte

šviesūs žiburėliai
Kartais tamsūs ’ debesys už- 

temdo mūsų tautinės gyvybės 
perspektyvą. Tačiau, pasiklau
sius mūsų jaunimo dainų, pa
mačius jų vaidinimus, tauti
nius šokius ir žaidimus, švie
sūs žiburėliai ateities perspek
tyvoje sušvinta.

Daug vilčių žadantį žiburė
lį pamatė tie, kurie atvyko į 
ALB Detroito apylinkės lituanis
tinės mokyklos gruodžio 21 Lie
tuvių namuose suorganizuotos 
Kalėdų eglutės šventę.

Prieš prasiyęriant uždangai, į 
publiką prašneko skambia lie- 
vių kalba VIII sk. mokinys Sau
lius Jankauskas, primindamas 
stebuklingąją žvaigždę, paro
džiusią Trim' Karaliam kelią į 
Kūdikėlio Jėzaus gimimo vietą, 
ir linkėdamas? kad tyliąją Ka
lėdų naktį tos žvaigždės šviesa 
sušvistų ir iriūsų namuose. Pra
sivėrus uždangai, žiūrovų akys 
susmigo į žavias dekoracijas. 
Nespėjus dekoracijomis pasigė
rėti, visų deihesį patraukė Da
nutės Jankuvįenės sukurtos 
dviejų veiksmų pasakos, pava
dintos “Kalėdų naktį”, vaidini
mas, įtraukęs net 25 aktorius.

Mažieji ir suaugusieji žiūro
vai stebėjo ir gėrėjosi, kai į 
“normalių aktorių” vaidinimo 
vyksmą įsipynė ragana, raganė
lės, kiškis, gėlės, drugeliai, 
ežys, sraigė, voverytė, šikš
nosparniai, miškinukas, ange - 
las ir angeliukai, sudarydami 
damų paveikslą. Visi aktoriai 
buvo pakankamai lankstūs, žo
džius tarė pakankamai garsiai 
ir ryškiai. Vaidinimo dialogai 
buvo paįvairinti dainelėmis ir 
šokiais. Žiūrovas, stebėdamas 
gyvą pasakos vyksmą, lengvai 
atspėjo ir jos pagrindinę min
tį — maldos galią.

Kai scenos uždanga pradėjo 
užsiverti ir gyvąją pasaką nuo 
žiūrovų skirti, prapliupo aplo
dismentų audra, reiškianti pa
sitenkinimą ir dėkingumą reži- 
soriui, jo talkininkam ir ma
žiesiem aktoriam. Nepagailėta 
aplodismentų ir scenoje pasiro
džiusiai pasakos autorei Danu
tei Jankuvienei.

Pasakos režisorium buvo mo
kyklos vedėjas P, Zaranka. Su
prantama, kad “Kalėdų nak- 

i ties" pasaka nebūtų parodžiusi 
i to grožio, jei režisorius nebū- 
i tų turėjęs sumanių ir pasiauko- 
, jusiu talkininkų. Štai jie: Anta

nas Zaikauskas, padaręs nuosta- 
: biai puikias dekoracijas, mok.

A. Milmantienė, suprojektavu
si, o mamos, pasiuvusios akto
riam kostiumėlius, dailininkė S. 
Smalinskienė, padailinusi ir taip 
dailius aktorių veidelius, mok. 

į K. Daugvydienė, A. Milmantie 
’ nė ir pasakos autorė, prisidė

jusios patarimais ir pavadavu
sios režisorių. o E. Vasiliaus
kas, kaitaliodamas 
riaus stiklus, scenai

DETROIT, MICH.

gyvastingumo ir žaismingo spal
vingumo. šokių išmokė R. Zo- 
tovienė ir R. Žemaitytė.

Antroji programos dalis susi
dėjo iš kalėdinių giesmių, dai
nų, šokių ir žaidimų. Mokyklos 
vedėjo Pr. Zarankos vadovauja
mo mokyklos choro giesmės ir 
dainelės praskambėjo švelniai 
ir darė malonų Įspūdi. Bet ma
nau, kad būtų buvęs daug ma
lonesnis ir geresnis Įspūdis, jei 
choras būtų dainavęs žiūrovų 
matomas scenoje, o ne iš salės 
scenai.

D. Petronienės vadovauja
mos vyresniųjų ir jaunesniųjų 
mokinių tautinių šokių grupės, 
R. Kaspučiui akordeonu gro
jant, pašoko du šokius, o paren
giamojo ir žemesniųjų skyrių 
mokiniai, mok. D. Arlauskie - 
nės, A. Butkūnienės, D. Jurgu- 
tienės, N. Jaškulytės, R. Pet
ruševičienės ir D. Jankuvie- 
vienės globojami, pažaidė ra
telius. Jiem bežaidžiant, pasiro
dė ir Kalėdų senelis, vilkda
mas maišą dovanėlių. Gaunan
tieji dovanėles pasižadėjo būti 
geri vaikučiai ir kalbėti lietu
viškai.

siuntinėjami 
Informacijų

K. Jurgutis

Tėvų pranciškonų vienuolynui, Aušros 
vartų koplyčiai, Kultūros židiniui — 
Jaunimo centrui aukojo
150 dol.: Juozas ir Marija Juozapavičius, Woodhaven, N.Y.

Po 100 dol.: Bronius ir Stasė Bobeliai, Woodhaven, N. Y.
Kun. V. Katarskis, Vandalia, Ohio, Įrašo Katarskių 
Gineičių mirusius tėvelius, gimines ir artimuosius.
Pranas Naujokaitis, River Edge, N. J.
Stasys Petrauskas, M.D., Elizabeth, N. J.
Jonas ir Eleonora Tutinai, Brooklyn, N.Y.
Lt. A. Strazdas, Fort Rucker, Alabama.
Vladas ir Karolina Zaukai, VVoodhaven, N. Y.

Po 50 dol.: Jonas Lipnickas, Woodhaven, N.Y. 
Miss E. Paplavičius, Phila, Pa.

ir

Po 25 dol.: I. Sanduk, Woodhaven, N.Y.
O. Žilius, Woodhaven, N.Y. (pasižadėjusi 100 dol.).

Po 20 dol.: Anne Barris, Brooklyn, N.Y.
Anna Bebrauskas, Bellrose, N. Y.
Anna Burloff, Woodhaven, N.Y. (pažadėjusi 100 doL).
Kazys Butkus, Woodhaven, N.Y. (pažadėjęs 100 dol.).
Mrs. A. Cirkelis, Woodhaven, N.Y. įrašo savo vyrus: 
Tomą Cirkeli ir Bronių Kunevičių (pažadėjusi 10O dol.) 
N. N. Woodhayen, N.Y, (pažadėjęs 100 dol.).

Red Terror 
in the Baltic, Henry C. Wolfe, 
Los Angeles leidžiamam Chris- 
tian Economics lapkričio 26d. 
laidoj recenzuoja P. Babrio 
knygą ‘Baltic Youth Under 
Communism”. Recenzija prade
dama autoriaus prisiminimu 
apie savo viešėjimą Estijoje, 
Latvijoje ir Lietuvoje 1939 

(E.)vasarą.

- Jonas Karys, žinomas lie-
tuvis numizmatikas, rengia 
spaudai trečią savo knygą. Yra 
išėję du jo veikalai: Nepri
klausomos Lietuvos pinigai, 
1953 ir Senovės lietuvių pini
gai, 1959. Ruošiamoji kny
ga vadinsis “Numizmatika” (žo
dynas, raštai). Bus spausdina
ma Putnamo seselių spaustu
vėje 1969 vasarą.

— Dr. Antanas Klimas, Ro- 
chesterio universiteto profeso
rius, sausio 25-26 dalyvaus 
LFB Los Angeles sambūrio or
ganizuojamoje politinių studijų 
lietuviškom problemom svars
tyti savaitgalio programoje. 
Sausio 26 Les Angeles Statler 
Hilton viešbuty skaitys paskai
tą “Laisvojo lietuvio misija”. 
Sausio 25 vakarą prof. A. Kli
mas tars žodį angliškai iškilmin
gos vakarienės metu, kur pa
grindinę kalbą pasakyti kviečia
mas senatorius George Murphy.

— Asmeninėje Alto valdybos 
sudėtyje padaryti pakeitimai: 
R. Kat. Federacija vietoje pa
sitraukusio kun. Pr. Garšvos 
delegavo Leoną Jarą, Tautinė 
Sandara vietoj teisėjo A. F. 
Wells — Juzę Gulbinienę, ir 
vietoje Lietuvos Vyčių John 
Evans įėjo Moterų Sąjungos at
stovė Emilija Vilimaitė.

— Kolumbijoje labai prakti
kuojami vadinami jungtiniai 
dviejų tautybių centrai, kaip 
Colombo Americano. Colombo 
Europeo, Colombo Aleman ir k. 
Medellino lietuviai taip pat nu
mato įsteigti Colombo Lituano 
centrą, kuriam priklausys lietu
viai ir kolumbiečiai, simpatizuo 
ją lietuviam.

— Lituanus Fondacija pa 
kvietė dr. Kęstutį Skrupskclį ir 
dr. Antaną Klimą redaguoti 
1969 m. Lituanus žurnalą 
Abu jaunosios kartos akademi 
kai yra profesoriai ir veiklūs 
lietuvių visuomenėje. Lituanus 
metinė prenumerata 5 dol \d 
resas P O. Box 9318. Chieago. 
m. 60690.

1

Po 10 dol.: N. N., Woodhaven, N.Y.
A. Valavičius, Chieago, III.
Algirdas Ruzgas, Woodhaven, N.Y. (paž. 100 dol.).
V. Žukas, Garden City, N. Y.
Mr. Mrs. Louis Fiore, Richmond HilI, N.Y.
Mečys Krasauskas, Chieago, UI.
Monika Jucis, Baltimore, Md.
Mr. Mrs. Bush, Woodhaven, N.Y.
Uršulė Yanush, Brooklyn, N.Y.
Mr. Petuška, Waterbury, Conn.
J. Eidukaitis, Woodhaven, N.Y.
Ant Novickis, Ozone Park, N.Y’.
Jonas Gobis, Brooklyn, N.Y. (paž. 100 dol ).
Mr. J. Skarulis. Woodhaven, N.Y. (paž. 100 dol.).
Mrs. I. Skarulis, Woodhaven, N.Y.

Po 5 dol. ir mažiau:
K. Janulis, K. Vaitaitė, J. Deldon, A. Yakštis, Mr. 
lauskas, Mrs. Willis, G. Sližys. J. Bukas, Z. Jemielita.
R. A. Šlepetys, Mrs. Lubus, S. Stanienė, S. Tarasevi
čius, O. Gaidis, J. Dailyda, M. Pūkas, M. Petrila. Mr.
Budris. F. Kurmis.

HARTFORD, CONN.

Bernotas persikėlė 
Į kitą butą 
bendradarbis Jonas 
persikėlė į kitą butą, 
draugai ir pažįstami 
apsilankyti ir rašyti 

šiuo adresu: Jonas Bernotas 46 
Madison Si, Hartford, Conn. 
06106

Telefono nr. taip pat kitas: 
525-8081. Administracija.

Jonas

Mūsų 
Bernotas 
Giminės, 

kad Karys varo jau 4,000-tį. Ge- P1^01"1 
gūžės 22 reikia pasiekti 5,000! 
Į talką... Už straipsnius atsi
lyginsime. Tik dar truputį lai
ko ir kantrybės! Pergalė užtik
rinta! ..."

Tokios šviesios, pilnos

Kaz-

Po pirmojo apsilankymo ir 
tokio šilto priėmimo vizitai Ur-_ džiaugsmo gaidos buvo S. Urbo- 
benų namelyje pasidarė beveik 
kasdieniniai. Mus ypač artine 
ir jungė pokalbiai apie spaudą, 
lietuviškos laikraštijos ir kny
gos ateitis Amerikoje, įvairūs 
kultūriniai užmojai ir tt Kai 
1949 rudenį į Great Necką at
vyko ir Urbonų namelyje apsi-

no laiškai, rašyti 1951-52. Ka
rio reikalais jį pasikvietėm į 
Chicagą, žurn. J. P. Palukaitis 
su štabu surengė Kariui koncer
tą, susirinko minios žmonių, ir 
tai aiškiai rodė, kad S. Urbo
no optimizmas Kario ateitimi

Ntffos žvalgomuosius gręži*

lių ir Sakių rajonuose. Gręžėjų 
būriui vadovauja vyr. geologas 
Zigmas Čechavičius.

Hidrologo Zenono Sontos va
dovaujamas būrys ieško pože
minių vandens telkinių ties Pa
nevėžiu ir Utena. (E.)

prožekto- 
suteikęs

Visiem aukojusiem teatlygina Visagalis!

Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 
Dievo garbei ir Tėvynės labui. Paskubėkite dosnia auka, kad visi 
statybos darbai kuo greičiau pasistūmėtų pirmyn. Nepamirškite 
šių kilnių planų prisiminti ir testamentuose. Mūsų padėka ir 
maldos. Dabarties ir ateities kartos nepamirš Jūsų. Aukas siųsti: 
Building Fund Franciscan Monastery, 680 Bushuick Avenue, 
Brooklyn, N.Y. 11221.tikrai nemeluotas.
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Trečiokų pagerbime kalba Vytautas Abraitis, toliau ii k. dr. J. Stukas, kun. Jonas 
Kačanauskas, Ieva Trečiokienė, Albinas S. Trečiokas, prel. Jonas Balkūnas.

Sharnus, muz. Algirdas
Nuotr. V. Gruzdžio
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PAGERBTI VISUOMENININKAI TREČIOKAI
Elizabeth, New Jersey, Lie

tuvių Laisvės salėje, gruodžio 
15 d. Lietuvių centrinių orga
nizacijų skyriai ir vietos orga
nizacijos: A.L.T.S-gos rytų apy
garda, New Jersey Lietuvių Ta
ryba, L.B. New Jersey apygar
da, L.V.S. Ramovė, New Jer
sey skyrius, Nevarko Lietuvių 
Moterų klubas ir S.L.A. 84 kp., 
Algirdui Joniui ir Petrui La- 
niui, jų žmonom padedant, su
rengė visuomeninkam Albinui 
ir Ievai Trečiokams, peržengu- 
siem 75-sius metus, pagerbimo 
banketą.

ŽINIOS Iš TORONTO
mas į naujuosius
ramiai įprasta tvar-

be dramatiškų įvykių. O da-
prasidėda “atsigavėjimas”.

KNYGOS ANGLŲ KALBA

ir turėjo skubiai grįžti atgal tar
nybos reikalais. Pagrindinę kal
bą pasakė buvęs ALTS-gos pir- 
min. teis. V. Abraitis. Dar kal
bėjo specialiai atvykęs iš Chi-’ 
cagos ALTS-gos pirm. T. Blin- 
strubas, prel. J. Balkūnas, Bal
to reikalų vedėjas kun. P. Geis- 
čiūnas, Veronika Kolicienė 
(sveikino su dovanom iš Lietu
vos), S. čerienė Mulks, K. Jan
kūnas, New Jersey Lietuvių 
Bendr. apyg. vardu. Paskutini 
padėkos žodį tarė patys jubilia
tai ir padėkojo visiem už vis
ką, o ypač rengėjam ir daly
viam, kurie ir tokiam blogam 
ore teikėsi dalyvauti.

Meninę programą išpildė Ju
tai pranešdami, sveikino cele- ' zė Augaitytė, Lietuves Operos 
brantus telegramomis. Dalyva- solistė iš Philadelphijos. sūdai- 
vo virš 100 asmenų iš įvairių J i » 
vietovių: E Chicagos, ALTS-gos 
pirm. B. Blinstrubas, . Pitts- 
burgh, Baltimorės , Philadelphi- Rengėjai specialiai paruoštą 
jos, Connecticut, New Yorko ir adresą — albumą su dalyvių pa- 
Washingtono. Atvyko kunigai: rašais įteikė jubiliatam. Salė 
prel. J. Balkūnas, Newarko kle- buvo papuošta gėlėmis ir dide- 
bonas J. Schamus, kun. P. To- le sidabrine iškaba, žyminčia 75 
toraitis, kun. Barkus. Balfo rei- metų amžiaus sukaktį.

Prof. Stukas perskaitė sveiki
nimus raštu.

Sveikino laiškais ir telegrą- 
mom: Lietuvos atstovas ir po
nia Kajeckai; dr. ir ponia Bač- 
k i ai; gen. konsulas ir ponia 
Simučiai; gen. konsulas dr. Pet
ras ir Juzė Daužvardžiai, A. L. 
Tarybos vardu pirm. Eug. A. 
Bartkus, Balfo centro valdybos 
vardu kun. Pr. Geisčiūnas, S.L. 
Amerikos vardu prez. Povilas 
P. Dargis: L. Neprik. Fondo v- 
bos vardu pirm. E. čekienė, 
Darbininko redaktorius tėv. dr.

Bankete sutiko dalyvauti 
virš 200. Dėl blogo oro dau
gelis -negalėjo, atvyktu ir, _ąpie

nuodama keletą labai parinktų 
dainų. Akomponavo muz. A.

kalų vedėjas kun. P. Geisčiū- 
nas ir kunigai pranciškonai J. 
Liauba ir P. Baniūnas. Prel. J.

latas dr. J. B. Končius, Balto 
garbės pirm.; inž. Jonas Jurkū
nas, inž. A.J. ir Maria Rudis, 
teisininkas Antanas Diržys, 
Korp. N. L. Filisterių S-gos, N. 
Y. pirm.; laikraštininkas ir ra
šytojas Kazys S. Karpius; dr. 
Vaclovas ir Emilija čekai; Juo
zas J. Bačiūnas, P.L.B. pirm., 
Wm. T. Kvetkas ir ponia, kun. 
V. Martinkus, Balto centro v- 
bos pirmininkas, dr. Jonas ir 
Konstancija Puzinai, dr. Kostas, 
Elena ir Elenytė Jurgėlos; 
inž. Eugenijus ir Danguolė Bart- 
kai; gen. Jonas ir Veronika čer- 
niai; dr. Nadas ir Julė Raste
nis; daktarai Henrikas ir Elena 
Aimanai, adv. ir ponia Tho-' 
mas Grajauskai; bankininkai 
Charles ir Ona Cheleden; inž. 
Vladas ir Izabelė Diliai; SLA 
centro iždininkė E. Mikužiu- 
tė; Warren aps. teisėjas Kazys 
Anelė Paulis; adv. S. Bredes; 
Alekas Laikūnas, Vilties Dr-jos 
pirm., Vytautas Gedgaudas, Dir
vos red. Kiti sveikinimai yra 
Trečiokų žinioje.

Prieš užbaigą, Vladui Bačans- 
kui lydint, visi sudainavo ilgiau
sių metų.

Providence, R.I.
Posėdžiavo Kat. Moksty 

Akademijos, židinys

Liet Kat Mokslų Akademijos 
ujosios Anglijos židinio po
lis įvyko gruodžio 21 lietu- 
l šv. Kazimiero parapijos kle- 

Providence, R. L Va- 
židinio pirmininkas 

Navickas. Dalyvavo 15 
iš Bostono, Putnamo, 

arto ir kitų vietų.

Paskaitą skaitė prof. J. Na- 
:kas tema “Dorovė ir da
rdės žmogus”. Pirmiausia pre. 
rentas trumpai apibūdino do
vinio nusiteikimo pagrindus, 
a objektyvinė, visuotinė, pa

stovi moralė, nepareinanti nuo 
laiko ar vietos gyvenimo sąly
gų. šių dienų visuomenė, pasi
davusi laiko dvasiai, nepripa
žįsta objektyvios visuotinės mo
ralės, laikosi “pažangos” ir yra 
abejinga moralei Tai amoralis- 
tai. Šalia jų dorovės visuotinu
mą neigia ir reliatyvistai ku
rie skelbia, kad moralė priklau
so nuo vietos ir laiko gyvenimo 
sąlygų.

Paskaita buvo trumpa, gra
žiai parengta. Tolimesnėse dis
kusijose buvo paliesti teoreti
niai bei praktiniai klausimai. 
Kalbėjo kun. St. Yla, drr J. Gir
nius, Pr. Pauliukonis, prel. V. 
Balčiūnas, dr. P. Kaladė, V. Kul
bokas, dr. R. Kontrimas. Buvo 
paliesta ir skirtumas tarp pri
gimtos ir krikščioniškos mora
lės, kaip aplinka griauna tėvų 
autoritetą šeimoje.

__Po posėdžio visi buvo klebo
no kun. V.- Martinkaus kuo gra
žiausiai pavaišinti. Tai buvo 
antras Akademijos židinio susi
rinkimas pas šį vaišingą kle
boną. Jis pakvietė surengti ir 
trečią susirinkimą, kuris numa
tomas po Velykų. Pr.

Prasideda balių sezonas: 
juos rengia medžiotojai, Mairo
nio šeštadieninė mokykla, J. R. 
Simanavičius “Tėvynės prisimi
nimų” radijo valanda.

Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės vadovybių konferencija, 
kurioje dalyvavo PLB valdyba, 
Amerikos ir Kanados kraštų 
valdybos ir Vliko atstovas, įvy
ko sausio 11-12.

Prof. St. Ylą, ateitininkijos 
dvasios vadas, lankėsi Toronte 
ir turėjo visą eilę pasitarimų. 
Ypač gausus pasitarimas vyko 
sausio 3, aiškinantis su vietos 
ateitininkais bendrus ateitinin
kijos reikalus ir ateities veiklą.

Algis Puteris pirmininkauja 
Torontan perkeltai studentų a- 
teitininkų valdybai.

Ukrainiečių centras, susior
ganizavęs laisvajame pasaulyje, 
gruodžio 20-22 posėdžiavo To
ronte. Dalyvavo vyskupas met
ropolitas M. Hermaniuk, arki
vyskupas M. Skrypnyk. Buvo 
atstovų iš Europos ir Pietų 
Amerikos. Priimta eilė rezoliu- 
ciję, kurios daugiausia pasiųs
tos Jungtinių Tautų Įvairiom 
Remisijom.

Prisikėlimo parapijai per 
gruodžio mėn. parapiečiai suau
kojo 6,674.83. Vasario 2 šau
kiamas parapijos metinis susi
rinkimas.

Tautiniu grupiu konferenci
ja,. vykusi gruodžio 13-15, yra 
priėmusi eilę rezoliucijų, iš ku
rių viena paliečia kalbų, kultū
rų ir kitus reikalus. Dėl kalbų 
sutinkama, kad jų būtų dvi — 
anglų ir prancūzų. Dėl kultūrų 
pasisakoma, kad būtų remiamos 
visų tautinių grupių kultūros, 
kitaip sakant, kad būtų pripa
žintos Kanados tautinės grupės 
su jų kultūromis.

Introduction to Modern Lithuanian, lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglų kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. DambriOnas, A. Klimas ir W. Schmalstieg.- Kietais viršeliais, 480 
psl. $7.00.

Lithuanian Reader for Self-lnstruction. by William R. Schmalstieg and An
tanas Klimas. Priedas prie Introduction to Modern lithuanian. $1.00.

Timeless Lithuania by Owen J. C. Norem. B.D.. L.L.D. $4.00.
Lithuania and Lithuanians, compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts, by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 286 psl. $7.50.
Lithuania under the Soviets. by V. S. Vardys. Portrait of a Nation 1940-65. • 

300 psl.. kietais viršeliais. $7.00.
Vytautas the Great—Grand Duke of Lithuania. by Dr. J. B. Končius. $3.00.
Twenty Tears' Struggle for Freedom of Lithuania. by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania, by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrilla Warfare on the Amber Coast. by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscow, by B. Armonas. $4.00.
Tannenberg, by C. R. Jurgėla. The Battle of Tannenberg. $2.00.
The Refugee. by K. C. Girtautas. $3.50
Crosses, by V. Ramonas, romanas. Kietais viršeliais. $4.00.
Selected Lithuanian Short Stories. Lietuvių rašytojų kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono. Katiliškio. Landsbergio ir šeiniaus kūriniai.

$5.00. '
Lithuanian Folk Talės. $4.50.
The Herdsman and the Linden Tree. V. Krėvės apsakymai. $4.00.
House Upon the Sand. by J. Gliaudą. Romanas. $4.00.
The Ordeal of Assad Pasha. by I. šeinius. Satyra. $2.00.
Memoirs of a Lithuanian Bridge. V. Kudirkos kūriniai. $2.00.
The Maker of Gods. by St. Zobarskas. 10 novelių. $3.00.
The Temptation. by V. Krėvė. $3.00.
Bobby Wishingmore. by S. Zobarskas. Vaikams istorija. $2.00.
The Living Testament of Faith and Courage. Sibiro maldaknygės lietuvių - 

anglų kalbomis, didelio formato leidinys. Kietais viršeliais. $3.50.
Popular Lithuanian Recipes. by J. Daužvardis. $2.50
Lithuanian Self-Taught. by M. Variakojytė. $1.25.
Art Collection of the Lithuanian Franciscan Fathers, by P. Jurkus. Lietuvių 

menininkų paveikslų albumas. Didelio formato. $5.00.
Lithuania, by V. Augustinas. Albumas iš Lietuvos vaizdų. $6.00.
Dedication of the Chapei of Our Lady of Šiluva. 50£.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50ę.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50^.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50ę.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžių}. $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Svesevičius (ca. 27,000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis. 602 psl. Kietais viršeliais. $7.00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinėlis. $2.00.
Photographs / Algimantas Kezys, S.J. — meniškas albumas. $4.00 
Awakening Lithuania, by Dr. Jack J. Stukas. $5.00.
Footbridges and Abysses, a novel by A. Baronas. $5.00.
Rejuvenation of Siegfried Immerselbe. a novel by Ig. šeinius $5.00.
Noon at a Country Inn, by A. Vaičiulaitis. $4.00.
Nimblefoot the Ant and Her Adventures, by V. Tamulatis. $4.00.
The Deluge, a Love Story of Ancient Times, by M. Vaitkus. $4.00.
The Mountain Doves and other African Folktales, N. M. Zobarskas. $3.50.
Amens in Amber, Leonardo Andriekaus poezija anglų kalba. Kaina 4 dol. 
Eleven Lithuanian Artists in Australia. Kieti virš. Albumo formatas. $6.00. 
The Way of the Nation, by J. Juodis (paveikslų albumas). $7.00.
History of Lithuania, by Dr. V. Vaitekūnas. $1.00.
The Battle of Grunwald, an Historical Novel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes, by L. Valiukas. $4.75.
The Seasons, by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J.. Naftinė, pasaka. $1.00.
Sonata of (carus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Poptics, by R. Sealey. $6.00.
Tundra Talės. Nola M. Zobarskas.ed. 5.00.
The Winnowing Winds, by Bailey. $4.00.
The Lithuanian National Revolt of'1941, by Dr. A. M. Budreckis. $4.00.
Lithuanians in Canada, by Pr. Gaida, S. Kairys; J. Kardelis, J. Puzinas, A. 

Rinkūnas, J. Sungaila. Kietais viršeliais, 370 psl.. kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvaiša. Kaina 

1.75 dol.

Rengėjai
Balkūnui sukalbėjus maldą ir
Trečiokų sūnui Albinui papra
šius visus išgerti tostą už jo 
tėvų sveikatą, pradėtas banke-
tas.

ALTS-gos rytų apygardos 
pirm. Algirdas Jonys paprašė 
prof. dr. J. Stuką pravesti pro
gramą. Jis priminė Trečiokų 
nuopelnus lietuviškoje veikloje. 
Žodį tarė jubiliatų sūnus Albi
nas,. kuris buvo atvykęs iš Wa-
shingtono pagerbti savo tėvus Kornelijus Bučinys, O.F.M.; pre-

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
Kennebuiikporte, Maine
su visom Amerikos gimnazijų teisėm

Išeinamas pilnas į kolegijas paruošiamųjų gimnazijų kursas.
Oficialiai dėstoma lietuvių kalba. Savaitėje pamokų tiek pat, kiek 
anglų kalbos. Duodami kreditai.
Veikia jaunimo organizacijos, puoselėjami sportai, duodama lietu
viška gyvenimo pasaulėžvalga. Mokiniams Sviesti kviečiami lietu
viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki
niams įstoti į kolegijas.
Mokiniai gyvena bendrabuty.
Atlyginimas visiems prieinama* — atsižvelgiama j kiekvienos šei
mos padėtį.
Anksti registruokite mokintus 1969-1970 m.
Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

Lietuviai tėvai, branginkit šių gimnazijų, kol ji yra. 
Jos ateitis jūsų rankose!

lufirrmfiriįon ir rfįiitrarijnf r r i kala i n rūkykit:
Rev. Rector , c

.< St. Anthony Hlgh School 
Kennebunkport, Maine 04046

Kas norėtų skalbtis Darbininko 
prašomas skambinti: Šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

NAUJOS
L i et u vos Nepriklausomy

bės 50ties metų paminėjimui 
prisiminti: Pulkim ant kelių; 
Marija, Marija; šventas, Šven
tas; Malda už tėvynę; Lietuvos 
himnas; Graži tu mano tėvyne; 
Mano malda; Palikta šalis; Kur 
giria žaliuoja; Nemunas. Išpil
do solistai ir parapijų chorai. 
Kalbos prel. Kemėšio, vysk. V. 
Brizgio, St Bačkio, vysk. Bo- 
land, W. Rodino ir kit. Stereo, 
bet galima naudoti ir mono, 
kaina 5 dol. Išleido Dr. J. Stu
kas per Eurotone Int. Ltd.

Lietuviškos Giesmės. Gies
mė į Šiluvos Mariją, Varpas 
kad būčiau, Tėve mūsų, Sv. 
Kazimierai, Sveika Marija, Gai
lestingoji Marija, Sveika Mari
ja, Motina Dievo, Mano malda, ma naudoti ir mono. Kaina 5 
Iš šios mūs žemės, Skaisčiausio- d°l. 
ji Marija, Kad širdį tau skaus
mas, Jėzau pas mane ateiki. Iš-

žeikaitė, D. Cibulskytė, J. Ba- 
raanauskaitė, E. Kuodis ir ki
ti, orkestrui palydint Išleido 
Montrealio liet, radijo vai. ve
dėjas .L. Stankevičius. Kaina 5 
dol.

Aukuras: Kalėdos Lietu
voje, Tau brangi tėvyne, Lietu
vos paukštelių daina, Tekėjo 
saulelė, Lopšinė lėlytei, Grįšim 
grįšim, Daina apie avižą, Dai
nuojanti jaunystė, Pavasaris, 
Rudenėlis, Žiema ir Vasarėlė: 
deklamacijos ir dainos su solis
tais. Vysk. Valančiaus lituanis
tinės mokyklos mokinių choras, 
dirig. A. Mikulskio. Kanklinin
kam vadovauja 0. Mikulskienė. 
Išleido Fine Music Records, Cle- 
veland, Ohio. Stereo, bet gali-

JAV PREZIDENTO PADĖKA 
TĖVUI DR. TOMUI 

ŽIŪRAIČIUI, O.P.

Domininkonu vienuolyno vir
šininkas ‘Washingtone gavo gra
žią pergamente rašytą padėką 
iš JAV prezidento L. B. John- 
sono. Johnsonas kartais pava
kariais su savo šeima bei arti
maisiais tylomis palikdavo Bal
tuosius Rūmus ir valandėlei at
vykdavo dvasiniam atsigaivini
mui į domininkonų vienuolyną, 
kuris yra netoli prezidentūros, 
čia ne kartą prezidentas turė
jo progos išklausyti mišias ir iš
girst idr. žiūraičio, 0. P., pa
mokslus.

Dr. T. Žiūraitis, O.P., jau še-
< šeri metai prarečiui nuvyksta Į
< Pentagoną ir ten suteikia ka- pildo sol. A. Brazis, L. Stukas 
2 talikam dvasinį patarnavimą.
į Prezidentas Johnsonas, prieš įkomponuojant A. * Kačanaus- perlų ieškotojai — G. Bizet, La 
Į baigdamas savo tarnvbą Baltuo- Stereo, bet galima naudo- Boheme — G. Puccini ir La 
į siuose Rūmuose, dėkoja domi- i^ niono^ kaina 5 dol. Elei- i „
{ ninkonų vienuolyno viršininkui, 
į Įskaitant padėką tėvui K. Žvirb- 
į liui, O.P., ir tėvui Tomui 
} raičiui, O.P.
4
1 The White House
} WASHINGTON
j December 3f, 1968

su žibuoklių moterų oktetu,

do Dr. J. Stukas per Eurotone 
Int Ltd.

žiū-

Sol. Janina Liustikaitė Įdai
navo operų arijas ir dainas: 
Adriana Lecouvreur — muz. F. 
Cilea; Mefistofele — A. Boito,

Wally — A. Catalani. Mergaitės 
troškimas ir lietuviška daina— 
abi Fr. Chopin; Kur prapuolė 
tas kelelis ir Abejonės — Al. 
Kačanausko, Ne margi sakalė
liai — J. Tallat Kelpšos, Ty
kiai, tykiai, viena liaudies dai-

Mano Gimtinė. Lietuviš
kos lengvos muzikos rinkinys. 
Tėvynė Lietuva, Auksinis ru
duo. Sningant, Rudens pasaka. 
Smalsuoliai, Du miestai. Kai tik na» harmonizuota Br. Budriu-
vyšnios bals. Užuomarša, Lietu- n0» *r Dobilėlis — A. Vanagai- 
viškas letkis, Suk, suk ratelį, — V. Jakubėno. Mono, kai- 
Vilniaus stogai. Trio baloje. na 6 dol.
Miško takais, Mano gimtinė. Iš- Palangos Juzė, ilgo grojimo 
pildo sol. V. Noreika, D. Ma- Hi-Fi nauja plokštelė. Vaidina

Dear Father Žiūraitis:
The President has asked me 

to send you this ccpy of his 
1968 Thanksgiving Day Pro- 
clamation with lūs very best
wishes. ed you to have the Proclama-

This Proclamation is a statė- tion — in this season of giving 
ment of a President's faith in 
his nation and its people. It is his friendship and high esteem. 
also a renewed call for toleran- 
ce and respect among our

and goodwill — a$ a token of

<

! peoples.
< •_

Sincerely,

For your dedication to these Assistant to 
principles, the President want- the President

profesionalai aktoriai žemaičių 
tanhe. RCA gamybos. Įvadas 
M. Jonynienės, angliškas teks
tas S. Makaitytės Kaina 5 dol.

šios bei kitos lietuviškos mu
zikos plokštelės gaunamos Dar
bininko Spaudos kioske, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn, N: 
Y. 11221. (Siuntimui pridedama 
50 c., Kanadoje 1 dol J.

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

6.00 
5.00 
5.00 
5.00
5.00

G. Vasiliauskienės. 11 lengvos muzikos dainos-šokiai 
Pupų dėdės ir dėdienės. 12 šokių-dainų rinkinys.........
D. Dolskio. 10 įdainuotų šokių-dainų rinkinys .........
Antras literatūros vakaras, rašytojų įskaitymai ......
Palangos Juzė, vaidina profesionalai aktoriai ........ .....
A. šabaniausko, lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 ....... 5.00
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50 3.50
Lietuvos senos ir naujos dainos. 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 2.60
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota.......  5.00
Baltijos vėjelis, 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 3.50
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ____
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ___
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X i rXI albumai po $5.00 
Aurefia, Paūkštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................ Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukštelienė, Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos, L. Juodis su Rūtos ans., 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai, S. čerienės komp. įdainuota 12 liet, dainų 
Dainų ir arijų rečitalis, sol. J. Vaznelio ..... ..............................
Dainos, A. Stempužienės 24 liet, dainos........... ... Stereo $7.00
Dainos. B. Valterienės 8 liet, dainos. 7 operų ištraukos .........
Dainuojame su Rūta, Rūtos ansamb. 17 liet, dainų. Stereo 4.50 
Dainuojame su Rūta, Nr. 2, Rūtos ansamb. 14 1. d. Stereo 4.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės, Kvartetas iš 14 dainų. St. 4.50 
Garbė Tau, Viešpatie. Dainavos relig. giesmės. Stereo $6.00 
Kur banguoja Nemunėlis. Al. Brazio 9 dainos. 9 giesmės 
l ietuvių Tautiniai šokiai, Stuttgarto simfonija ............... ........
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 4.50 
Lietuvos kanklės, 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių maršų 
Liaudies giesmė. Tėviškės choro 11 giesmių ir dainų ...........
Lietuviškos kamerinės muzikos 2 pi. Iz. Vyt. Vasiliūno .......
Lithuanian 2-speed record course (Nr. 1, 2 pi. 2 žod.) 
Lietuvos Atsiminimų 25 m. jubiliejus dainose. Stereo 4.50 
Mes padainuosim, Čiurlionio ansamblio 16 liaud. dainų ___
O ramunėle, pasakyk, Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje, B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šokių .......
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2, 12 liet, dainų-šokių ...........
Poezija, A. Gustaitis ir Stasys Santvaras ................. ..................
Ar pameni, V. Stankus. 10 šokių muzika solo ........ Stereo $6
Rožės ir tylūs vakarai, V. Stankus. 11 lengvos muz. šokiai 
Sutemų garsai, V. Stankus, 10 muzikos šokių — Stereo $6.00 
Tėvynei aukojant, Dainavos ansamblio, 14 liet, dainų. St. $6 
Trijų metų Irutė, Ir. Giečtūtės 8 liet, patriotinės vaikų dainos 
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika — stereo 
Worcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuvišku dainų 
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 4.50 
Varpas. Toronto choro 8 liet, dainos ir 6 liet, operos, st. $6.00 
7 Kristaus žodžiai, šv. Kazimiero parapijos choras .... 
40 liet dainų muzika. Tautinio orkestro leid. . Stereo $1.50 
Lietuvos - Latvijos- Estijos Himnai . ..........
Lietuvos Himnas ir simfonija ........
Baltic Countries National Anthems (33% RPM)...............
National Anthem of the U.S. (33% RPM) ................. ..............
žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto 14 1. dainos. Stereo 4.50 
Mano gimtinė. 14 lengvos muzikos kūrinėlių ........ 
Operų arijos. J. Liustikaitės 12 kūrinių ........
New Vorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos Streo $4.00 
Operų Arijos, Sol St. Baro...... ...........r;“™.......... Stervo $7.00
Suk, suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d. Stereo 4.50 
Mes žengiame su daina, N.Y. vyrų okteto 17 d. Stereo 4.50 
Aukuras, vaikų įdainuota 14 liet, dainų „J............ Stereo 5.00
Lietuviškos giesmės, 12 liet, giesmių. .................... Stervo 5.00
Lietuvos 50-ties m, minėjimo giesmės. ................ Stervo 5.00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
910 Wllloughby Avė.. Brooklyn. N. V. 11221 

(Persiuntimo Išlaidom prašom pridėti 5Oč: į Kanadą fl 00)

3.50 
5.00 

10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.50 
3.50 
5.00 
6.00 
3.50

3.50

5.00
3.50 
4.50 
2.00 
2.00 
7.00 
5.00 
5.00 
300 
2.00 
6.50 
600 
6.00 
3 00 
500 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
5.00 
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4.00 
2.00
2 00 

. 2 00
100 
1.00 
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6 00
3 00
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LIETUVIŠKŲ PLOKŠTELIŲ 
IŠPARDAVIMAS

Trys *l0O grojimo hotuviškos 
plokštelės už ponios dolerius

Lietuvos Senos ir Naujos 
Dainos: {dainuota solistų ir 
choro 11 liet dainų: Mergužėle 
brangi, Metai, Pavasario links
mybės, Barbutė ir Pilypas, Šią 
naktele, Prieš tolimą kelionę, 
Užstalės daina. Tinginė bobu
tė, Oi laukiau, laukiau, Oi, tu 
Jieva, Jievuže, Augu pas tėve
lį, Stikiiukėlis.

Lietuvos Kanklės: O. Mi
kulskienei vadovaujant įgrota: 
Pas močiutę augau, Suktinis, 
Supinsiu dainužę, Pas motulę, 
Rugučiai, Lenciūgėlis, Naujie
nos, Sėjau rūtą, Siuntė mane 
motinėlė, Kepurinė, Per girią, 
girelę ir Sveikas Jėzau.

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

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

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

40 Lietuviškų Meliodijų įgro
ta su simfonijos orkestru: Iš 
rytų šalelės, Atskrend sakalė
lis, Treji gaidžiai negiedojo, Ant 
tėvelio dvaro, Aš pasėjau line
lius, Kur tas šaltinėlis, Ramo- 
venų maršas, Trijų seselių, Pa
sisėjau žalią rūtą, Kur bėga Še
šupė, Plaukia žąselė, Ko iiūdi 
putinėli, Gieda gaideliai, Lietu
va brangi, Aš padainuosiu dai
nų dainelę, Tykus buvo vaka-
rėlis, Kam šėrei žirgelį, Tylus 
vakaras, Ei, Lietuvos kareivė
liai, Lietuvos himnas, Per tam
sią naktelę, Pasėjau dobilą, Ar 
aš ne vyšnelė, Unčių tupi trys 
pulkeliai, Trys sesutės, Už jūrų 
marių, Ant kalno, Du gaideliai, 
O čia, čia, Oi lekia, lekia, Jo
jau dieną, Sutems tamsi naktu
žėlė, Aušta aušrelė, šviesi pa- 
zarėlė. Tris dzienas, šią nakte
lę, Jai nerūpėjo, Vai tu žirge, 
Žalia girelė, žalia liepelė, Gar
nys turi ilgą snapą ir Lietuviais 
esame mes gimę.
Iš šio sąrašo išsirinkus tris il

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

Persiuntimui pridedama 50

Neįvykdomas prašymas
Kalbasi dvi draugės.
— Girdėjau, kad tave prašė 

ištekėti?
— Tai tiesa, prašė.
— O gal pasakytum kas pra

šė? /
— Mielai. Tai mano tėvas. 

Sako — jau tu man, dukrele, 
atsibodai. Geriau jau kad ište
kėtum.

Turistai
— Kaip? Girdėjau, kad jūs 

šiemet nevažiuojate į Švediją? 
— klausia vienas.

— Ne. Į Švediją nevažiavo
me, praėjusiais metais, šiemet 
nevažiuojame į Šveicariją, — 
patikslina užklaustasis.

VISUOTINIS ŠALFASS-gos 
SUVAŽIAVIMAS

Metinis visuotinis ŠALFASS- 
gos suvažiavimas šaukiamas va
sario 1-2 Detroite, Mich.

Suvažiavimas vyks Lietuvių 
Namuose, 3009 • Tilman Avė., 
Detroit, Mich. Pradžia — va
sario 1 d., 1 vai. popietų.

Suvažiavime pilna balsavimo 
teise dalyvauja sporto klubų at
stovai bei šALFASS-gos parei
gūnai, pagal ŠALFASS-gos sta
tute nustatytą tvarką.

Kaip suvažiavimo svečiai pa
tariamuoju balsu kviečiami da
lyvauti visi sporto darbuotojai, 
fizinio lavinimo mokytojai, spor
to veteranai, lietuviškų organi
zacijų bei spaudos atstovai ir 
visi lietuviško sporto judėjimu 
besidomi asmenvs.

Hamiltone spaudos baliuje, kurį surengė ateitininkai, i trinktoji karalaitė, princesės ir rinkiminė komisija.
" Nuotr. A. Juraičio

Nori gauti papildomų infor
macijų apie suvažiavimą pra
šomi kreiptis į artimiausią spor
to klubą arba tiesioginiai į cent
ro valdybą adresu: Algirdas 
Bielskus, 15321 Lake Shore 
Blvd., Cleveland, Ohio 44110.

PABALTIEČIŲ 
SPORTO FEDERACIJOS 

SUVAŽIAVIMAS
Metinis šiaurės Amerikos Pa- 

baltiečių Sporto Federacijos su
važiavimas įvyks sausio 18 Cle- 
velande, Ohio.

Suvažiavime dalyvauja kiek
vienos tautybės sportinės vado
vybės ar jų įgaliotiniai. Kiek
viena tautybė turi po 1 balsą, 
nežiūrint kiek atstovų dalyvau
ja suvažiavime.

ŠALFASS-gą suvažiavime at
stovaus centro valdyba.

"DEŠIMTUKO TURNYRAS" 
NEĮVYKO

Tradicinis Š. Amerikos lietu
vių stalo teniso “Dešimtuko 
Turnyras”, turėjęs įvykti gruo
džio 14-15 Clevelande, buvo at
šauktas dėl dalyvių stokos. Ten
ka apgailestauti, kad ši 8 me
tus iš eilės trukusi tradicija bu
vo neįvykdyta šiais metais.

Taipogi praėjusį sezoną dėl 
dalyvių stokos neįvyko 1968 m. 
ŠALFASS-gos lauko teniso pir
menybės, turėjusios būti pra
vestos 1968 spalio 12-13 Detroi
te, tuo tarpu kai ten pat vyk
dytos ŠALFASS-gos Golfo pir
menybės praėjo su geru pasi
sekimu.

ŠALFASS-gos Centro Valdyba
BOSTON. MASS 

Vedėjas 
STEP. MINKUS

VVLYN — 1360 kilocycles 
ir FM 101.7 banga 

Sekmadieniais nuo 1 - 1:30 vai. p.p.

BOSTON, WORCESTER 
BROCKTON,
Vedėjas P. VIŠČINIS 

173 Arthur SL, Brockton 18, Masa. 
Tel. JU 6-7209

FM bangomis 105,7 MC 
meg. iš WKOX. Framingham, Mass. 

Sekmadieniais. 8-9 vai. ryte 
WHIL - 1430 kil. Medford, Mass. 
Sekmadieniais nuo 11 iki 12 vML

DETROIT, MICH.
Lietuviškų Melodijų Radio Valanda 

WJLB stotis — banga 1400 
šeštadieniais 3:00 iki 4:00 p.p. 
Patricia Bandža tel. 278-3265 

Algis Zaparackas tel. 549-1982
Vedėjas — Ralph J. Valatka 

15756 Lesure Detroit, Miclr 48227 
telef. 273-2224
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thuanian. Puikus lietuvių kal
bos vadovas su 40 pamokų, 
gramatikos priedu, skaitymais 
ir žodynėliais. Tekstas ir paaiš
kinimai anglų kalba. Nemo - 
kantiem ar nedaug mokantiem 
lietuviškai — puiki galimybė iš
mokti Parengė L Dambriūnas, 
A. Klimas ir W.R. Schmalstieg. 
Išleido lietuviai pranciškonai 
Brooklyne. 479 psl., kietais vir
šeliais. Kaina 7 doL

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

DARBININKAS
910 WiMovghby A ve.

Brooklyn, N. Y. 11221

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Mossachusetts

"Kur tūkstančiai taupo milijonus
ALF RED W. ARCH1BALD

President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. snaiuia ir adv. Jonas J. Gnga»us. RelKaie su patarnautojais 
Urna susikalbėti ir lietuviškai, e Turtas (Assets) virš 8132,000,000

Current dividend 5!4% on all accounts.
Dabar moka 5^/4% riišių taupomus pinigus.

Po 13 dol. — E. Pavelites, 
B’kiyn, N.Y., V. Lukas, Kew 
Gardens, N. Y.

Po 10 dol. — T. Kasiuba, B- 
klyn, N.Y., S. Jankauskas, 

Wocdhaven, N.Y., C. Bobelis, 
Plainvievv, N.Y. Kun. P. Raga- 
žinskas, Pecos, Texas.

Po 8 dol. — P. Remch, Val- 
ley Stream, N.Y., A. Petkava- 
ge, Bayside, N.Y., P. Kundrot, 
So. Euclid. Ohio, C. Gabranas, 
E. Millinscket, Me.

7 dol. — E. Usetytė; B’kiyn, 
New York.

Po 6 dol. — W. Janns, B’ 
klyn, N.Y., J. Jasinskas, Ocean 
City, N. J., A. Nagaliauskas, 
Warrington, Pa., S. Pundzevi
čius, Great Neck, N.Y.

RADIJO PROGRAMOS
Lietuvos Atsiminimų Radio Valanda 

NEW YORKE ____
šeštadieniais nuo 5 iki 6 vai. WEVD 
1330 Kil. 97.9 Mg. Fm. Direktorius 
Dr. Jokūbas J. Stukas. 1016 Schiei- 
fer Rd. Hillside, NJ. 07205; teL 201- 
289-6878.

Laisvės žiburys — NEW YORK — 
Lietuvių ir anglų kalbomis sekma
dieniais 9-10 vai. ryto WHBI 105,9 
FM banga. Vedėjas: Romas Kezys, 
TW 4-1288, 62-15 69th PI., Middle 
Village, N.Y. 11379.

HARTFORD, CONN.
Ved. ALG. DRAGCNAVICIUS 

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

Tel.: 249 - 4502
Sekmadienį — nuo 12 iki 1 pj*.

PITTS8URGH. PA. 
WZUM, 1590 banga 

vedėjas VYT. A. YUCIUS 
K Shady St. W. Pgh.. Pensą. 15228 

Tel. 563-2754 
Sekmadieniai* 12:90 iki -12:30 v. p.p.

PHILAOELPH1A, PA. 
WTEL, 860 kilocycles 

BENDRUOMENES BALSAS 
1203 Green SU Phila, Pa. 19123 

PO 5-0932 
Šeštadieniais nuo 1:30 iki 2:30 p.p.

WATERBURY. CONN. 
WWCO - AM - 1240 

Ved. ANT. PALIULIS 
Lietuve* prisiminimai 

Kultūrinė - komercinė programa 
Sekmad. 9:36 Hc> 10:30 ryto

Po 5 dol. — O. Misevičienė, 
A. Kazlauskas, B’kiyn, N. Y., B. 
Sabecky, Linden, N. J., S. Ever- 
lin, Avenel, N. J., A. Dargis, 
Kearny, N.J., L. Stukas, Hillsi- 
de, N.J., M. Shalins, Wood- 
haven, N. Y., Msgr. J. Končius, 
Ft. Lauderdale, Fla., L. Goš
tautas, N.Y., Dr. J. Skučas,
Elmhurst, N.Y., R. Franco, Re- 
go Pk., N.Y., A. Žukauskas, Oak 
Pk, UI., P. Pauliukonis, Wor- 
cester, Mass., S. Vaitkienė, 
Brockton, Mass., A. Budnik, 
Pgh. Pa., Ą. Masaitis, Dearborn, 
Mich., Kun. T. Palis, Oakland, 
Calif., M. Kripkauskienė, Cgo., 
III.. J. Waitelis, Monticello, N. 
Y., Dr. A. Matukas, Santa Mo- 
nica, Calif., Ai Gečys, Bronx, 
N. Y. < /

Po 4 dol. 4į Sirutis, B’kiyn, 
N.Y., Dr. V. Paprockas, Rich. 
Hill, N.Y., A. Raguckas, Wood- 
haven, N.Y., J. Baltrus, Du- 
Bois, Pa., C. Sarpalis, Balt. 
Md., I. Serapinas, Cgo, BĮ.

Po 3 dol. — Kun. L. Bud- 
reckas, W. Umbrazas, J. Stas- 
kus, J. Yourshis, A. Sinus, E. 
Gerulski, J. Glusauskas, A. Rin- 
kevich, P. Kunigėlis, K. Būdvy
tis, A. Genys, J. Zatorskas, P. 
Bielskus, O. Panatauskienė. J. 
Aučius, S. Maske, J. Užbalis, M. 
Gaidamauskas, B’kiyn, N.Y., A. 
Sheputis, M. Foire, V. Mulevi- 
čienė, P. Kwarinskienė, J. Ka
počius, Rich. Hill, N. Y., K. 
Krušinskas, W. Zaukas, P. Ber- 
zetes, S. Nutautas. A. Slikas, 
Vainiai, J. Malinauskas, M. Ži
linskas, V. Vilkutaitis, T. Lau
cevičius, Woodhaven, N.Y., E. 
Galčius, A. Ošlapas. M. Surdu- 
kevičius, L. I. City, N. Y., N. 
Gudelis, Astoria, N. Y., A. Arū
nas, Jamaica, N.Y., V. Drescris. 
Ozone Pk., N.Y., D. Tautvilas. 
Roslyn Hgts, N. Y., G. Sližys, 
N. Massapeųua, N.Y., J. Mely- 
nis, Nesconset, N.Y., J. Butkus, 
Belle Harbor, N.Y., B. Jankaus
kas, W. Brentwood, N.Y., Dr. 
S. Žadeikis, Forest Hills, N.Y., 
G. Rajeckas, Maspeth, N.Y., A. 
Tamašauckas, Elmhurst, N. Y. 
V. Stankevičius, E. Rockaway,
N. Y., L. Gudelis, Bronx, N.Y., 
Kun. J. Grabys, Albany, N.Y..
O. Dailidė, Syracusė, N.Y.. A. 
McKay, Scdtia, N.Y., J. Baltru
šaitis, M. Žirlys, Rochester, N. 
Y., L. Jurevičius, Linden, N. J., 
A. Shatas, Colonia, N. J., K. 
Jankūnas, Lodi, N. J., J. Miko- 
laitis, Westwood, N. J., J. Revu- 
kas, Cranford. N. J., J. Marcis, 
Parlin. N. J.. P. Bochis, Bayon- 
ne, N.J., A. Dūda, Milford, N. 
J., S. Kontrimas, Irvington, N. 
J. M. Slabor, Union, N.J., J. 
Paknis, K. Nugatis, Kearny, 
N. J., E. Dietrich, P. Ivaška, S. 
Mikaitis. EMz.. N. J., J. Vigelis. 
Collingswood, N. J.. O. Ivaškie- 
nė, K. Masiulis, S. Augonis, J. 
Razvadauskas, P. Pleksnys, So. 
Boston, Mass., V. Sužiedėlis, 
Brockton, Mass., K. Cesna, Wor- 
cester. Mass., J. Ajuskas, Mal- 
den, Mass.. D. Kaczenas. Lynn, 
Mass., J. Gimbutas, Boston, 
Mass.

Po 2 dol. — T. Alinskas, J. 
Juodis, M. Bukauskas, A. Rač
kauskas, J. Vilpišauskas, V. 
Geibavičius, J. Botyrius, E. Wil- 
chinskas, B’kiyn, N.Y., B. Na- 
vickis, Ozone Pk., N.Y., S. Bo
belis, A. Butas, M. Klimas, V. 
Lakickas, J. Dičpinigaitis, A. 
Gugas, O. Žilienė, A. Mileris, 
L. Drangauskas, Woodhaven, N. 
Y., O. Krulikas, A. Budraitis, J.
Landsbergis, A. Kantakevičius,
A. Vakselis, G. Gudelis, P. Pa
lys, Rich. HU1, N.Y., A. Laurai
tis, V. Alksninis, Maspeth, N. 
Y., J. Alyta, Elmhurst, N.Y., 
L. Bileris, Valley Stream, N.Y., 
J. Sodaitis, Jamaica, N.Y:, J. 
Simutienė,. Laurelton, N Y„ A. 
Lingis, Great Neck. N. Y., Vf’ 
Milauckas, Hicksville, N. Y.,
B. Masiokas, Farmingdale, N.Y. 
J. Ulėnas, PIainview, N.Y., J. 
Rūtenis, Merrick, N.Y., V. Bik- 
rievičhis, Commack, N.Y., S. 
Patamsis, V. Rutkauskienė, 
Smithtown, N.Y., Z. Sukis, P. 
Žilionis, N.Y., V. Urbanavičiū
tė, Spring Valley, N.Y., J. Juš
ka, Rochester, N.Y., J. Rupšis, 
Amsterdam, N.Y., A. Valiušai- 
tis, White Plains, N.Y., V. Rau
gas, Haxlet, N. J., K. Kubaitis, 
Rahway, N. J., R. Zaloom, 
Ramsey, N. J., C. Bakšys, Ridge- 
field, N. J., L. Rimkus, Parlin, 
N. J., T. Staugaitis, Dr. S. Kun- 
gys, Newark, N.J., B. Udalovas. 
Irvington, N.J., T. Mickus, 
Long Branch, N.J., N. Karasa. 
Berkeley, Hgts, N.J., A. Liobis, 
Green Brook. N.J., V. Rama
nauskas, Lynclhurst, N. J.; R. 
Šlepetys, Briek Town, N. J., P. 
Toleikis, Paterson, -N. J., Vilei- 
ta, River Edge, N.J., T. Pet
raitis, F. Jankūnas, Eliz., N. J., 
A. Vitkus. Harrison, N. J., Star
kus, J. Melynis, Kearny, N. J., 
S. Srupsas, Hartford, Conn., J. 
Šaulys, Branford, Conn., J. Puo
džiūnas, Waterbury, Conn., V. 
Lileika, Groton, Conn.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

padengimo prisidėjusiems. nuoširdžiai 
dėkojame. Laukiame spaudai para
mos ir iš neatsiliepusių.

Dėkinga DARBININKO 
Ar'ministracija

Dvejopa teisybė

Dvi merginos kalbasi tarpusa
vy:

— šiandien sulaukiau 29 me
tų.

— Tai keista, nes ir aš mi
niu tokį gimtadieni.

— Bet aš tik pirmą sykį.
Irgi specialistas

— Be reikalo karpai šią obe
lį. Ji pasenusi. Iš jos negausi 
nei. penkių svarų obuolių, — 
sako agronomas.

— Ir aš taip marųiu, kad obuo
lių negausiu, kadangi čia ne 
obelis, o kriaušė, — pasiguo
džia ūkininkas.

Katučių audra

— Maestro, girdėjau, kad pe
reitame koncerte tamstai publi
ka sukėlė ovacijas.

— Koncerto pradžioje publi
kos reakcija buvo nekokia, bet 
kai uždainavau “Rytoj rytą iš
keliauju’', tai plojimai pasidarė 
tikrai nuoširdūs, audringi...
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DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1969 metams.

Vardas ir pavardė___ ____________ -_________ _________

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

Už kalendorių $  _______

Siunčiu už prenumeratą 8__________

Spaudai paremti $___________

Siunčiu skolą už........m. $.....................

TO PLACE
YOUR AD

CANCEL OR CHANGE
Tel.: GL2-2923

HELP WANTED

CAKE BAKER
Salary $250 — 6 days 

all around 
GREENPOINT B’KLYN 

Call 383-9288

SEWING MACHINE 
OPERATORS

Experienced on single needle and 
multiple machines. Steady work — 
nice working conditions.

SVVITLIK PARACHUTE CO.

1325 E. State St. Trenton, N.J. 
609 - 587-3300 

Ask for
Mr. RICHARD SWTTLIK, Jr.

BOOKKEEPER — strong assistarrt. 
Payroll experience. Willing to handle 
detali work. Quick and accurate. 
Pleasant air conditioned Office — 
downtown area. JARC REALTY 
233-2662.

ATTENTIONI!

VVALGREEN’S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
time or part time positions. 

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

COUNTER CASHIER
• FRY COOKS
• BUS BOYS

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

MR. J. MARCHESE 
9 AM PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport, Conn.

VVALGREEN'S 
NEW 

LAFAYETTE PLAZA 
STORE

Applications being accepted for full 
time or part time positions

• THARMACISTS
• MERCHANDISfi MEN
• STOCK MEN
• CAMERA SALES
• DRUG CLERK
• COSMETTC1ANS
• CASHIER
• BOOKKEEPER
• INVENTORY CONTROL 

ExccUcnt starting salary plūs many 
outstanding Company benefits. Ap- 
ply in pcr.M>n to

MR. J. MARCHESE 
9 AM -1PM 

La Fayette Plaza 
Bridgeport. Conn.

SERVICE

GENERAL AUTO BODY 
SERVICE

Open from 7 AM to 6 PM 
Over 30 years of experience 
Ferry Avė & Fillmore Street 

Camden N.J.
Call 609 - 966-8678

EXP CARPENTRY 
FINISHED BASEMENTS 

Wood Paneling Ceilings Closets 
All work guaranteed 

Call 24 Hours 
335-5995

Microscopic Office Cieaning Co. w. 
25 yrs experience. Modern methods 
& eųuipment. Train our personnel 
in newest methods. Specialize ac- 
counting for Office cieaning. We 
save on paper work, time & money. 
10% discount. Call 372-5937 or write 
1818 Anthony Avė. Bronx, N.Y.

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

H. W. MALĖ

Automotive Used Car recondition 
man and maintenance man for used 
car lot. Excellent salary plūs fringe 
benefits 40 hrs week plūs overtime 
Call Mr. Tim Byrne — Vince Byrne 
Chevrolet, 251 Main SL Mt. Kisco, 
N.Y. 914 MO 6-5144

PORTERS —NITE SHIFT 
8 PM to 4 PM & 11 PMto 7 AM 

Steady jobs for large restaurant — 
good salary excellent benefits and 
free meals for International Hotel 
J.F.K. Airport. Call 995-9000 ask 
for Mr. Gus.

EXP CLICKER
Salary open Fringe benefits 

MAJESTIC LOOSE LEAF INC. 
824 Bergen Street Brooklyn N.Y. • 

Call ST 9-0100

H. W. FEMALE

8ewing Madnae Operato^B experi- 
enced on Single Needle & Multiple 
Machines. Steady work—nice work- 
ing conditions. Switlik Parachute 
Co. 1325 East State St. Trenton. 
N.J. (609)587-3300 — ask for Mr. 
Richard Switlik, Jr.

BOOKKEEPER
Good Typist esscntial; diversified 
duties. Small pleasant cnginccring 
Office. ExceUent salary and oppor- 
tunity. Brooklyn 622-5244.

CtERICALS
Mušt ha ve figurv apUtude. We have 
several interesting opemngs in a 
variety of departments.

Attractivc modern offices 
Convenieni to all transit 
Interesting shopping area 
Generous Co. pakĮ benefits 
25 pleasant uorking hours 

For appointment 
plcase call 

675 3100 —Ext. 25
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tonos __

. GL 5-7068
- GL 2-6916
- GL 5-7281

Vasario 16 minėjimas Naw 
Yorko įvyks vasario 16 Webs- 
ter Hali iškilmių salėje, Man
hattan, N.Y. Minėjimą ruošia 
New Yorko Lietuvių Taryba, 
kuriai pirmininkauja dr. Anta
nas Skėrys. Pagrindiniu kalbė
toju bus dr. Domas Jasaitis, o 
meninę programą atliks solistė 
Violeta Balčiūnienė-čižauskaitė 
iš Bostono, Apreiškimo parapi
jos choras iš Brcoklyno ir tau
tinių šokių grupė iš New Yor
ko. Chorui vadovaus muz. A. 
Kačanauskas, o tautinių šokių 
grupei — J. Matulaitienė. Pra
šoma niekur kitur nepasižadėti 
tai popietei.

Maironio mokyklos tėvų ko
mitetas vaidintojų ir rengėjų 
vardu prašo visus svečius at
vykti į vaidinimą — Miegan
čioji gražuolė — sausio 19, sek
madienį, punktualiai 4 v. po
piet, nes su jaunaisiais artis
tais nebus galima vėlintis. Be 
to, komitetas su malonumu pra
neša, kad ir taip gražią loteri
ją dar praturtinti pažadėjo sa
vo meno kūriniais: V. Ignas, R. 
Ingelevičienė, J. Sodaitis, V. 
Kulpavičius ir M. Jankauskas. 
Loterija bus po vaidinimo.

Ona Kunradienė iš Syosset, 
L.I., Darbininko skaitytoja, 66 
metų amžiaus, mirė sausio 13, 

.^laidojamą Jš Angelų Karalienės 
bažnyčios Brooklyne sausio 17. 
Šermenimis rūpinasi Shalins 
Funeral Home, Woodhavene. 
Paliko liūdinčius du sūnus: An
taną ir Albertą, kurie maloniai 

' globojo sergančią motiną.
ŽUVO LIETUVIS

Stasys Danisevičius, gyvenęs 
91-03 86 Dr. Woodhavene, pir
madienio vakarą, sausio 13, 
prieš vidurnaktį ties Union Av. 
ir Grand Street sankryža buvo 
užkliudytas automobilio ir sun
kiai sužeistas. Mirė Green Point 
lireni-iėje sausio U rytą. Lai
dojamas >š Anęelu Karalienės 
bažnyčios sausio 18. šeštadie
nį, 10 vai. ryto Cypress Hills 
kapinėse. Nuliūdime paliko se-. 
šeri Oną Woodhavene. šerme
nimis rūpinasi Shalins Funeral 
Home, Tel. VI 7-1499.

iš Woodhaveno, pakviesti daly
vauti prezidento Richard M. 
Nixono ir viceprezidento Spiro 
T. Agnew inauguracijoje. Be 
pačių inauguracijos iškilmių jau 
nuo sausio 18 prasideda įvai
rūs parengimai, kurie tęsiasi 
iki sausio 20. Tuose parengi
muose pakviesti dalyvauti ir 
Barčiauskai. Jie gavo visą eilę 
laiškų, kviečiančių bei raginan
čių dalyvauti šiose didelėse iš
kilmėse. Tarp kviečiančių buvo 
ir Pennsylvanijos gubernato
rius, būsimas transporto de
partamento sekretorius.

Vladas Barčiauskas yra daly
vavęs Eisenhowerio ir Nixono 
inauguracijoje bei ta proga 
rengtuose parengimuose. Nuo 
1940 artimai bendradarbiauja 
su respublikonais, žymiais jų 
vadais. Rinkimų metų išklauso
ma jo nuomonė platformos 
klausimais, aptariamos kitos 
problemos. Rinkimų metu jis 
reiškiasi ne tik lietuvių, bet ir 
kitų tautų sluoksniuose.

Nijolei ir Jonui Ulonams 
gruodžio 12 gimė dukra, kuriai 
duotas Vaivos-Vakarės vardas. 
Ulėnai gyvena Plainview, N.Y.

Julija Vyšniauskaitė gruo
džio 10 atvyko iš Miuncheno, 
Vckietijos, į Jungtines Ameri
kos Valstybes. Apsigyvenusi 
Wcodhavene, N. Y., pradėjo
dirbti X Tautose. Prieš porą 
metų, kai buvo jaunimo kongre
sas, ji taip pat lankėsi Ameri
koje ir buvo Vokietijos lietuvių 
jaunimo delegatė.

Maironio šeštadieninė mokykla iį sekmadienį, sausio 19, vaidina “Miegančiąją gražuolę". Nuotraukoje — 
repeticijų metu režisierius Tadas Alinskas moko vaiku s vaidinti.

South Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos mėnesinis susi- 
sausio 16, 8 vai. vak., savo 
namo antrame aukšte. Susirin
kime bus prisaikdinta nauja 
1969 metų draugijos valdyba: 
S. Drevinskas — pirm., L. švel- 
nis — vicepirm., A. Matjoška— 
protokolų Sekr., A. Druzdis — 
finansų sekr., E. Ketvirtis —iž
dininkas, J. Markelionis — mar
šalka, P. Mučinskas, A. Ketura
kis ir H. Čepas — kontrolės 
komisija. Direktorių taryba: 
adv. J. J. Grigaitis, J. Lubinas, 
R. Lesčinskas, A. Andriulionis, 
J. Šilalis, O. Ivaškienė ir G. Ka- 
ro^as.Pjo susirinkimo naujoji 
draugijos vadovybė pavaišins 
susirinkimo dalyvius alučiu ir 
kavute su pyragaičiais.

Kun. dr. Stasys Valiušaitis iš
sikėlė j Hamiltoną ir ten dir
ba lietuvių parapijoje, kuriai va
dovauja prel. J. Tadarauskas

Už a.a. Juozo Navicko sielą 
mišios bus šį šeštadienį, sausio 
18 d., 10 vai. r. Apreiškimo 
parapijos bažnyčioje. Po mi
šių Cypress Hills kapinėse šven
tinamas paminklas. Draugai, ar
timieji ir pažįstami kviečiami 
dalyvauti pamaldose.

Albinas ir Ieva Trečiokai iš 
Orange, N.J., savo 75-rių metu 
amžiaus jubiliejaus proga, Dar
bininko spaudos reikalam pri
siuntė auką 25 dol. Adminis
tracija reiškia padėką ir kartu 
tinki ilgų ir sveikų metų. -*

Lietuvos vyčių 41 kuopos de
šimtmečio minėjimo komitetas 
ir jo pirmininkė Joana Mažei
kaitė nuoširdžiai dėkoja visiem 
rėmėjam ir svečiam, atsilankiu- 
šiem į jų šventę.

E LIETUVOS VYČIŲ VEIKLOS
Linden, N. J.—Gruodžio 

Lietuvių parko salėje įvyko8
N. Y. ir N. J. apskrities Susi
rinkimas. Šeimininkais buvo 
113 kuopa. Susirinkimą sukvie
tė pirmininkas Larry Janonis, 
maldą sukalbėjo dr. J. Stukas. 
Perskaitytas pereito susirinki
mo protokolas.

Daug laiko skirta šių metų 
vyčių seimui, kuris bus rugpjū
čio 21-25 Robert Treat viešbu
tyje Newarke. Seimą globoja 
New Yorko ir New Jersey ap
skritis.

Mandatų komisija pranešė, 
kad susirinkime atstovaujamos
6 kuopos. Mary Kober kalbėjo 
apie biuletenio leidimą, 
nubalsavo tam reikalui 
ti 50 dol.

Metinius komunijos
čfus rengia ir globoja 109 kuo
pa iš Great Necko. Pusryčiai 
bus kovo 9 Maspethe. _____,___ _________

Kalbėta apie jaunųjų vyčių Darbininkui ir Garsui, kurie akompiniuos Vytenis vasyiiūnas. 
veiklą šioje apylinkėje. Dr. J. metų bėgyje skelbė žinias iš vy- 1
Stukas trumpai papasakojo, ką čių veiklos. Visiem taip pat lin- MiiiiftC Dl AlfČTElEC
veikia centro valdyba. ki laimingų ir gražių Naujųjų nAUJUj iLvrjIlLlJ

Visos kuopos skatinamos pa- Metų, 
minėti Lietuvos nėpriklausomy-

ir visi 
paskir-

pusry-

Atitaisome. Praeitame Dar
bininko numeryje ALT S-gos 
11-tas Richmond Hill skyrius į- 
dėjo užuojautą, į kurią įsibrovė 
korektūros klaida. Už klaida at
siprašome, o užuojauta pakar- iu,ija at*5*?* »oif/iuoviuv, v Miuncheno, Vokietijos ir apsigyve-
tojame. nusi New Yorke.

PATERSON, NJ.
JAV LB rytinio pakraščio 

apygardų bei apylinkių pirmi
ninkų suvažiavimas įvyksta šį 
savaitgalį, sausio 18-19. Suva
žiavimas prasideda šeštadieni, 
sausio 18 d. 2 v. popiet Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, 130 
Lafayetie St. Paterson, N. J. 
Bus svarstoma apygardų veikla, 
organizaciniai reikalai, lėšų tel
kimas LB veiklai, apylinkių val
dybų veikla ir kiti aktualūs 
LB reikalai.

Visi LB apygardų bei apy
linkių pirmininkai kviečiami da
lyvauti. Suvažiavimas atviras, 
visi suinteresuoti LB veikla ma
loniai kviečiami suvažavime da
lyvauti.

IEVAI BALTUVIENEI
mirus, 

vyrui inž. Jonui Baltui gilią užuojautą reiškia

ALT S-gos 11-tas Richmond Hill 
skyrius

Ieškomas jaunas vyras, kuris 
norėtų išmokti ir interesuojasi 
apie vandentiekio darbus (plum- 
bing). Geras atlyginimas. Pa
geidaujama, kad turėtų leidi
mą vairuoti automobilį. Infor
macijai skambinti tarp 8-9 vai. 
ryto. TeL GL 3-5488.

Woodhaveno sekcijoje iš
nuomojamas kambarys su vi
sais patogumais, galima naudo
tis virtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vaL teL 296-6860.

VISI, DIDELI IR MAŽI, į
MAIRONIO M-LOS VAIDINIMĄ!

sausio 19 sekmadienį
APREIŠKIMO PARAPIJOS D. SAIAJE

rašyt. P. Jurkaus surimuotas 6 pav. jaunimui vaidinimas

bės atstatymo 51 metų sukak- 
4

1969 valdybą sudaro: kun. 
Petras Žemeikis — dvasios va
das, pirm. Larry Janonis, vi
cepirm. Edward Schmidt ir Vir- 
ginia Dutkus, sekretoriai Doro- 
thy Dutkus ir Mary Stonis, ižd. 
Joanne Schmidt, iždo globėjas 
Kazys Šipaila, Lietuvos reika
lam Charles Strolis ir šipaila, 
ritualo — Joseph Boley, Ma
ry Stonis ir Larry Janonis, kul
tūros reikalam — Mildred Gri- 
newich, Alexander Wesey, in
formacijos reikalam — F. Vaš
kas ir Helen Kulber, dvasiniam 
reikalam — kunigas Žemeikis, 
Mary Kober ir Josephine Zu-

Nors

Kun. Vincas Valkavičiu*. barito-

prokuro- 
lietuvius. 
j vicegu- 
į genera-

keltuvas jau užbaigtas ir pui
kiai veikia, bet dar yra likusi 
didelė skola, kurią draugijos 
nariai turėsime išmokėti. Jei 
kas iš draugijos narių norėtų 
prie elevatoriaus vajaus prisi
dėti, kviečiamas nelaukit. Ele
vatoriaus fondatorių lenta su 
pavardėmis dar nepadaryta. 
Kiekvieną trečiadienį nuo 4 iki 
6 vai. vakaro turime ‘ Happy 
Hour”. Tas dvi valandas degti
nė ir alus nupiginta vienu treč
daliu. Be to, duodamos lietuviš
kos pupos. Malonėkite pasi
naudoti šia proga ir ateiti pa
sitikrinti. — S.K.G.

Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimas šiemet ren
giamas vasario 16 d. 2 v. po
piet Liet. Piliečių Draugijos sa
lėje.

Lietuvių Fondo Bostono va
jaus komitetas, baigdamas ju
biliejinius metus, išsiuntinėjo 
atsišaukimus, kviesdamas įsi
jungti į Fondo eiles. Pirmasis 
iš jų atsiliepė inž. Kazys Dau
gėla ir solistė Stasė Daugėlienė. 
Jie gyvena New Hampshire v- 
bėje, bet dažnai atvyksta į Bos
toną. Inž. K. Daugėla priklauso 
AL Inžinierių S-gos Bostono 
skyriui.

Elliot Richąrdsoną naujasis 
prezidentas Nixonas pakvietė į 
valstybės sekretoriaus pavaduo
tojus. Richardsonas yra Mass. 
valstybės generalinis 
ras. Jis gerai pažįsta 
Kai buvo renkamas 
bernatorius, o vėliau
linius prokurorus, jam daug dir
bo Felicija Grendelytė, Lietu
vos konsulo A. Shallnos sekre
torė, ir Feliksas Zaleskas. Jie 
nijos vadovai. Richardson visa- 
buvo lyg ir rinkiminės kampa- 
da buvo mielas lietuviam, nie- 

, kada kviečiamas neatsisakė ap
silankyti lietuvių susirinkimuo- 
se, save laiko lietuvių draugu 
ir mūsų reikalus supranta. 
Daug kartų yra pasisakęs prieš 
Lietuvos okupaciją. Būdamas 
valstybės sekretoriaus pavaduo
toju, galės daugiau pasitarnauti 
žmonijai ir mums lietuviams bei 
Lietuvai. Bostonas Washingto- 
nui davė nemaža žmonių, šiuo 
kartu Mass. gubernatorius John 
Volpe pakviestas transporto 
sekretorium, Henry Lodge— 
Vietnamo taikos derybų pirmi
ninku, Henry Kissinger —pre
zidento. patarėju saugumo rei
kalam, Daniel Moyniham — 
patarėju miestų tvarkymo rei
kalam ir eilė patarėjų iš Har
vardo ir M.I.T. universitetų.
Atstovų rūmų pirmininku yra 
bostonietis John J. McCor - 
mack, Edward Kennedy išrink
tas demokratų senato pirminin
ko pavaduotoju.

Ateitininkų sendraugių susi
rinkimas įvyko sausio 5 Kala
džių bute. Paskaitą skaitė prel. 
V. Balčiūnas apie Vatikano II 
susirinkimo nutarimus. Jis yra 
Vatikano susirinkimo doku
mentų vertėjas į lietuvių kalbą. 
Tų dokumentų jau išleisti du 
tomai, greitai pasirodys trečia
sis, tad jis yra gerai susipaži
nęs su visais nutarimais. Prele
gentas kalbėjo apie dabar susi
dariusią maišatį ir atkreipė dė
mesį, kad katalikam inteligen
tam ją reikia vertinti kritiškai 
ir glaudžiai laikytis Bažnyčios. 
Diskusijose dalyvavo B. Paliu
lis, J. Vembrė, dr. P. Kaladė, 
dr. J. Girnius ir Pr. Pauliuko- 
nis.

Susirinkime išrinkta. nauja a- 
teitininkų sendraugių valdyba. 
Senojoje valdyboje buvo: pir- 
min. Pr. Pauliukonis, vicepirm. 
O. Girniuvienė. sekretorė Br. 
Vasienė, ižd. V. Kulbokienė ir 
valdybos narė J. Barūnienė 
Naujai išrinkta valdyba parei
gom pasiskirstė: pirm. V. Kul
bokas, vicepirm. dr. J. Navic
kas, sekretorė R. Petronienė, 
iždininkas J. Vembrė, valdybos 
narė Pr. Kaladienė.

Naujoji valdyba artimoje 
ateityje numato surengti Vati
kano II dokumentų, išverstų į 
lietuvių kalbą, pristatymą ir.li- 

. teratūros vakarą. C. Aleksonie- 
Numatemuą paiengim— pranešti Nemuną, Pūgos, Žmogus, kuris nė ir J. Amraziejienė su jau- 

h*._yw *****?** gyveno- Brolis ir sesuo. Trečio- . nučiais pavasarį rengia vaidini- 
irai, M-M iNMh •treet, RioiimoRp J’ žaizda, Ryto čiulbėjimas ir k. mėlį. Ta proga bus ir Bostono 
hm, N. Y. IMIA Telaf. hi 1-972O. Mono, kaina 5 dol.

Susirinkimas baigtas mal
da. Prisimintas maldoje ir preL 
M. Kemežis.

Baigdamas šių eilučių auto- na8» sausio 19, sekmadieni, 4 vai. 
nūs nuoširdžiai dėkoja Draugui,

F.V.

Mirė vargonininkas Jonas Brundza
Sausio 10 mirė buvęs ilgame

tis šv. Jurgio parapijos vargo
nininkas Jonas Brundza. Buvo 
pašarvotas Kearns Funeral Ho
me, palaidotas antradienį sau
sio 14, iš šv. Jurgio parapijos 
bažnyčios šv. Jono kapinėse.

Velionis buvo gimęs 1889 lie
pos 14 Piliakalniškių kaime, 
Šunskų valsčiuje, Marijampo
lės apskrityje. Muzikos mokėsi 
iš J. Bendoriaus Marijampolėje 
ir Varšuvoje. Pirmojo pasauli
nio karo metu gyveno Vorone
že ir ten mokėsi muzikos mo
kykloje. 1918 grįžo į Lietuvą. 
Buvo pirmasis Kauno įgulos 
dainavimo mokytojas.

Į Ameriką atvyko 1923 gegu
žės 1. Trumpai pabuvęs Penn- 
sylvanijoje, tais pačiais metais 
atsikėlė į Brooklyną ir čia visą 
laika vargoninkavo šv. Jurgio

G. Vasiliauskienės Įdainuo
ta: Vai gražu, Gėlės iš šieno, 
Lopšinė, Daina prie upelio, Iš
dykęs rudenėlis, Kregždutė, 
Lakštingalos giesmė, Kalnų pie
menaitė, Pievoje žolelė žaliavo, 
Jei tu myli, Mergaitė ir paukš
telis. Įrekorduota Australijoje 
su orkestru. Mono, kaina 6 dol.

A. Sabaniausko įdainuota 
Nr. 3. Rose Mary — fokstro-

lietuvių parapijoje. Prieš de
šimtį metų dėl ligos buvo pasi
traukęs iš vargonininko parei
gu-

Anksčiau jis yra plačiai vei
kęs, vadovavęs choram, suren
gęs per šimtą koncertų. Rašė ir tas, Pasakykite mergelei —tan- 
spaudoje, pasirašydamas J. Pa
balimo, J. Piliakalnio, J. Kapso 
slapyvardžiais. 1936 išleido J. 
Žilevičiaus parašytą monografi
ją apie Česlovą Sasnauską.

A t A

SOFIJAI SMETONIENEI
mirus, dukrą Mariją Valušienę ir jos vyrą, sūnų Julių 
Smetoną ir jo šeimą, seserį Jadvygą Tubelienę giliai už
jaučia ir drauge liūdi

Moterų Vienybės narės ir valdyba

Parengimai New Yorte
Sausio 19, sekmadieni — Mairo

nio mokyklos Kalėdų eglutė. Ap
reiškimo parapijos salėje, Brooklyn, 
N.Y. Rengia Maironio mokykla.

Vasario 8, šeštadienį — Užgavė
nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Vasario 9, sekmadienį — Užgavė
nių balius Apreiškimo parapijos sa
lėje. Rengia Kat. Moterų Sąjungos 
29 kuopa.

Kovo 2, sekmadienis — Kaziuko 
mugė Maspetho lietuvių parapijos 
salėje. Rengia New Yorko skautai.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
UTHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei, 2 vai. p.p., Le 
Cordon Bleu salėje. 98-01 Jamaica 
Ave^ Woodhaven; rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje. 816 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

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

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

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

Antras literatūros vakaras, 
dalyvauja: Ada Karvelytė,
A. Kairys, G. Babrauskienė, J. 
Vaičiūnienė ir dr. A. šešplau- 
kis. Įskaityta: Be motinos, Gy
venimas, Gimtasis sodžius, Sve
tur, Jaunystė, Pabudau, Joni
nės, Daina be laukų. Po tėve
lio kepure, Metai, Kraštas, Ne
marioji legenda, Vakaras, Į

reta* chorai rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpe Ave„ Ridgewood,

Gegužės 3, šeštadienį — Pavaka
rio šokiai Maspetho piliečių klubo 
aalėje. 89-83 Grand Avė., Maapeth. 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Miegančioji Gražuolė
X Vaidinime dalyvauja net 45 jauni artistai, kuriuos spalvingam
X pasirodymui paruošė akt. T. Alinskas ir mokyt. J. Matulaitienė.
- Po vaidinimo tradicinė mugė — laimėjimai, loterijos, bufetas, 

žaidimai ir kiti margumynai • • • Širdingai esate kviečiami!
Pradžia 4 vai. — Įėjimo auka 1 ir 2 dol.

ateitininkų šventė.

Brangiai ir neužmirštamai, mielai sūnaus krikšto motinai

SOAJAI SMETONIENEI
mirus, jos dukrą Mariją Valušienę, sūnų Julių ir jų šei
mas nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime.

Juoze Kibirk&ienė ir vaikai
Irena Vilaalienė ir Justas


