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Ispanijoje įvestas nepaprastas stovis — 
Grąžinta cenzūra. Manoma, kad vėl grįž 
lama prie kietojo režimo.

Dauguma visuomenes už privalomą karinę tarnybą
Prez. Nixonas rinkiminės 

kampanijos metu pareiškė, kad 
reiktų panaikint privalomą ka
rinę tarnybą ir turėti tik sava
noriškai sudaromas karines pa
jėgas. Savo pažadą atsiminda
mas, jis įsakė gynybos sekreto
riui sudaryti komisiją, kad tą 
klausimą, gerai ištirtų ir pa
ruoštų smulkų projektą.

Ją panaikinus, galety sulepšėti Amerikos vyrai

Pasibaigė medaus 
savaitės?
Prez. Nixoną supanti dabar

tinė mandagi tyla gali greit pa
sibaigti. Pirmas piktas sakinys 
jau paleistas: Nixonas einąs prie 
koncentracijos stovyklų tvar
kos kūrimo!

Šitas piktas žodis atsirado 
ryšium su svarstymais, kad gal 
reiktų labai jau nepatikimus 
pagautus mažesnius nusikaltė
lius laikyti uždarytus, užuot 
už užstatą paleidus atgal į gat
ves vagišiauti, turto naikinti, 
Tai būtų viena iš priemonių 
kovai su nusikaltėliais, kuriuos 
norima skubiai pradėti tramdy
ti.

Washingtono negrų gyvena
mi plotai yra pavojingai pilni 
didesnių ir mažesnių nusikal
tėlių. Nixono administracija no
ri greit nors sostinę apvalyti, 
todėl prez. Nixonas patvarkė, 

. kad distriktui būtų pridėta dar 
1000 naujų policininkų, 10 tei
sėjų ir 40 tardytojų-prokurorų 
byloms greičiau per teismus iš
varyti. Iš čia ir šauksmas, kad 
Nixonas Įveda koncentracijos 
stovyklų tvarką. Kur pernai 
kvartalai buvo išdeginti (ry
šium su dr. Kingo nužudymu), 
įsakyta išvalyti ir užvesti par
ką.

Panašių tikslų siekdami, de 
vyni senatoriai (7 respubliko
nai ir 2 demokratai) jau pasiūlė 
senatui panaikinti privalomą 
karinę tarnybą ir organizuoti 
gerai apmokamą, savanoriškai 
sudaromą profesinę armiją.

Prez. Nixono intencija yra 
pradėti naikinti privalomą ka
rinę tarnybą Vietnamo karui 
baigiantis ar pasibaigus, sena
torių projektas numato baigti 
privalomą naujokų šaukimą 
pusmečiui po privalomos tarny
bos panaikinimo įstatymo įsiga
liojimo praėjus. Kadangi tai la
bai svarbus klausimas, svarsty
mų vyriausybėje ir kongrese 
bus daug, todėl metų gal ir ne
užteks projektui tapti įstaty
mu.

Visuomenė pasisakė prieš 
savanorių armiją

Sausio mėn. Gallupas padarė 
nuomonių tyrinėjimą, parinkti- 
nai apklausęs 1,461 suaugusį 
asmenį. Už privalomos karinės 
tarnybos panaikinimą pasisakė 
31 proc., prieš 62 proc., nuo
monės tuo reikalu neturėjo 7 
proc.

Kitas klausimas buvo toks: 
pritari ar nepritari, kad jauni 
vyrai vienus metus skirtų tau
tos tarnybai kariniuose dali
niuose ar nekariniame darbe,

Corps? Pritarė >79 proc., prieš 
16 proc., nuomonės neturėjo 5 
proc.

Trečias klausimas lietė mote
ris: pritari ar nepritari, kad vi
sos jaunos merginos vienus me
tus skirtų tautos tarnybai, dirb
damos ligoninėse ar kitokia for
ma prisidėdamos prie visuome
ninės talkos? Tam sumanymui 
pritarė 44 proc., prieš pasisakė 
49 proc., nuomonės neturėjo 7 
proc. _ . .
Motyvai prieš profesionalę 
armiją

Prieš savanorių profesionalų 
armiją pasisaką iškelia šiuos 
motyvus:

1. Bus labai sunku gauti pa
kankamai savanorių;

2. JAV dabar reikia labai 
didelių karinių pajėgų krašto 
saugumui užtikrinti;

3. Kiekvienas vyras turi 
reigų tėvynei, todėl turi 
nauti kariuomenėj.

Būta radikalių ir aštrių 
sisakymų. štai vienas: 
neturėsim jokios armijos, jei ti
kėsimės sulaukti savanorių iš 
šių dienų vaikų, nes jie ištižę ir Washingtono - Paryžiaus santy- 
nepatriotiški.” Kitas vėl: “Pri- kiai, surizgę dėl Vietnamo karo 
valoma karinė tarnyba turi pa
silikti, nes jei jos nebus, Jur
gis manys, kad Jonas taps sava
noriu, ir taip abudu pasiliks

prie mamos sijonų”. Beveik vi-

karinės tarnybos vyrai bus men
ki piliečiai.

Svarbiausi argumentai už sa
vanorių armiją buvo šie:

1. su savanoriais galima iš
ugdyti geriau paruoštas karines 
pajėgas;

2. privalomai tarnybai turėtų 
-būti šaukiami tik karo ar nepa
prasto meto atveju;

3. privaloma karinė tarnyba 
kai kam daro didelę skriaudą;

4. neteisinga jaunus vyrus 
prievarta imti karo tarnybon.

Iš atskirų pasisakymų įsidė
mėtinos dar dvi nuomonės: su 
šios dienos atominiais gink
lais didelės armijos nebereika
lingos. Už privalomos karinės 
tarnybos palikimą pasisaką su
kasi apie vieną pagrindinę min
tį, kad be karinės tarnybos vy
rai sulepšėtų, gi į gerai ap
mokamą savanorių armiją susi
rinktų daug vyrų iš dabartinių 
getų. Ir tai yrą daug ką gąs
dinanti šmėkla.
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Prez. Nixonas lankysis Europoje
Prez. Nixonas jau yra apsi

sprendęs neiĮgtrukus lankytis 
Europoje pas JAV sąjunginin
kus. Pirmasis vizitas greičiau
siai teks Paryžiui, nes Wash- 
ingtono pasirengimas derybom 
su Maskva negali būti pilnas, 
pirma nepasikalbėjus su prez. 
de Gaulle, kurio planai, bent 
svajonėje, Rusijos atžvilgiu yra 
labai įdomūs. Tik klausimas, ar 
panorės Nixonui viską pasaky
ti ir atvirai bendradarbiauti. 
Galop, remonto reikalingi ir

ir dėl Prancūzijos pasitraukimo 
nuo karinių įsipareigojimų šiau
rės Atlanto Bendruomenėje.

Kelionė dar nėra smulkiai 
suplanuota, bet jau duotas į-, 
sakymas ją organizuoti. Tuo tar
pu atrodo, kad ji galėtų įvykti 
gegužės mėnesį. Dėl Vietnamo 
karo ir susimaišiusių reikalų na
mie. buv. prez. Johnscnas ne
galėjo jos atlikti, todėl Euro
pos sąjungininkų tarpe murinė
ta, kad įklimpusi Azijoje Ame
rika apleido Europą, kur yra 
pirmasis JAV gynybos frontas.

— Nauji ambasadoriai.
JAV nauju ambasadorium Mas
kvoje paskirtas Jacob Beam, 
ikšiol buvęs Čekoslovakijoje. 
Kitą vadovą gauna ir Nusigink
lavimo agentūra. Jos vadovai 
ikšiol vis vykdavo Ženevon at
stovauti Amerikai J. Tautų Nu
siginklavimo komitete, per ku
ri Maskva ir Washingtonas pa
jėgė suderinti nuomones dėl 
trijų tarpt sutarčių: dėl atomi
nių ginklų uždraudimo erdvė
se ir dangaus kūnuose, dėl ne
laimėn patekusių astronautų ir 
erdvėlaivių gelbėjimo ir dėl ato
minių ginklų horizontalinio pli
timo sustabdymo.

— Jugoslavija ieško Ameri
koj kapitalų, norinčių persikel
ti Jugoslavijon. Garantuojamas 
geras uždarbis, patogios vietos 
įmonėms statyti, žema savikai
na, nebrangi darbo jėga ir jau 
parengti jauni specialistai. Ame
rikiečių kapitalui siūloma 49 
proc. akcijų sutartoj įmonėj, 
leidžiama išvežti gautą pelną ar
ba jį vėl investuoti.

Kairas. — Irakas labai skun
džiasi ir kviečia savo minias 
piktintis, kad arabų valstybių

— Prie Kremliau* vartę vadų burnos buvo užčiauptos, 
atentato metu sužeistas šoferis 
mirė. Jis vairavo antrąją maši- ! 
ną, kurioje važiavo astronau
tai Beregovoj, Valentina Te- 
reškova, jos vyras ir A. Leo- 
nov. Prieš tą mašiną važiavo 
naujausi astronautai: A. Sata- 
lov, B. Volynov, E. Chrunov ir 
A. Jeliseev. Už jų turėjusi bū
ti mašina su Brežnevu ir Pod- 
gprnu, bet prieš Kremlių ta iš
ėjusi iš eilės ir kitu keliu nu
vyktai į Kremlių, o jo* vietą 
užėmusi mašina su senųjų as
tronautų grupe. Jai ir teko pasi
kėsintojo šūviai.

Nelaukia pagyrimo už korimus Bagdade 
mai buvo nedovanotina psicho
loginė klaida, kuri galėjo daug 
žalos padaryti, jei Izraelis už

smerkė Iraką už viešus nuteis
tųjų korimus.

Niekas neneigia Irakui tei
sės teisti ir bausti nusikaltė
lius, bet bausmės vykdymo pa-

panūdęs kerštu atsilyginti.
Atrodo, kad Izraelis paklausė 

Washingtono ir kitų prašymų, 
kad nebūtų atsiteista dančiu už

Brolėnai deGaulle sutiko nedraugiškai 
Jiem žadėta daugiau autonomijos

Madridas. — Ispanijos reži
mas niekad nebuvo klasiškai de- r_____ r____________ , „
mokratiškas, bet veikimo lais- cijai suteiktos plačiausios tei- 
vė buvo galima valstybės nu
brėžtuose rėmuose. Iš jų išėjus, 
atsirasdavo drausminanti valsty
bės ranka. Neabejotina, kad to
kia laisvė vadintina racionuota.

Nuo pat civilinio karo pabai
gos Ispanijoje veikė griežta 
spaudos cenzūra. Tada ispanas 
galėjo sužinoti apie savo kraš
to pikantiškesnes naujienas tik 
iš britų BBC ir prancūzų radi
jo. Prieš penkis metus cenzūra 
pradėta švelninti, o pastaruo
ju laiku ji buvo faktiškai išny
kusi, nors režimo rėmai ir dva
sia buvo likę kaip buvę.

Ispanija ėmė apsiprasti, kad 
negrįžtamai yra dingusi pokari
nio laikotarpio tyla, kad Ispa
nija pradeda įsijungti į moder
niosios Europos politinę ir so
cialinę srovę. Pilna burna jau 
pradėta kalbėti, kad prasidėjo 
laisvėjimo, liberalėjimo perio
das, kurio niekas nebegalės su
stabdyti.

Ta kryptis, geriau sakant, 
krypčiai palankus oras, patiko 
ne tik režimo opozicijai, kuri jį 
kaip galėdama išnaudojo, bet ir 
kai kurioms paties režimo gru
pėms. Didelėj pagarboj atsira
do ūkinių šakų ministrai, jauni 
ir Europon akis nukreipę vyrai, 
išvedę Ispaniją iš ūkinės autar- 
kijos į žydinčius ūkinius san
tykius su Europa. Prie jų buvo 
jungiamas švietimo ministras, 
suteikęs - studentams daugiau - 
laisvių. Viršūnėje stovėjo infor
macijos ministras, energingai ir 
ilgai kovojęs už spaudos laisvę, 
ir galop tą kovą laimėjęs.

Bet sausio 24 iš giedro dan
gaus trenkė visus apglušinęs 
perkūnas — vyriausybė paskel
bė visame krašte nepaprastą

stovį. Tai reiškia, jog grąžinta 
pilna spaudos cenzūra, o poli-

Labiausiai. į Atlantą išlindęs Pereitą savaitgalį de Gaulle 
Prancūzijos žemės gabalas va- nuvyko bretonų lankyti, bet 
karuose yra Finistere depai-- buvo sutiktas nedraugiškai: iš- 
tamentas, kurio gyventojai dau- vakarėse sproginėjo bombos, 
gumoje yra bretonai. Tai kaip vyko areštai Mažai tesigirdėjo 
baskai Ispanijoje ar velšiai Vive de Gaulle!
Anglijoje. Jų kalba ir kultūra Prez. de Gaulle pavažinėjo 
skirtinga nuo prancūzų. Bet jie per kraštą keliom kryptim ir 
katalikai ir dideli priešai val
diškų mokyklų. Didžiausi du 
miestai yra Brest ir Quimper, 
svarbiausias užsiėmimas yra 
žemės ūkis ir žvejyba, labai 
mažai pramonės. \

Jų tarpe yra stiprus būrys 
nacionalistų, norinčių bent jau 
plačios autonomijos. Ypač tuo 
pažaidžiama žiemą, kada nėra 
ką veikti. Toji grupė savo ne
pasitenkinimą reiškia bombų 
sprogdinimu, triukšmingomis 
demonstracijomis, kiti ramiai 
klabina Paryžių, kad labiau 
susidomėtų tuo, jų manymu, 
apleistu kampu. Jie linkę ma
nyti, kad jais mažai domimasi į 
todėl, kad jie kitaip kalba ne- -_■■■- 
gu prancūzai Taip mano di
džioji dauguma. Taigi bretonų 
santykiai su Paryžium nėra mei
le paremti. Jų šūkis dabar 
toks: Pirma Bretanija, paskui 
Ouebekas!

ten pasakė didelę kalbą apie 
- naują regioninę administraci

jos reformą, kuri suteiksianti 
ir bretonų žemėms platesnę au
tonomiją patiem savo reika
lus tvarkyti. Nėra pagrindo ma
nyti, kad bretonų kalbos apie 
atsiskyrimą nuo Prancūzijos 
būtų rimtas dalykas. Tuo la
biau, kad žadėta reforma duos 
ir daugiau norimos autonomi
jos.

Francisco Franco

■/'■v/.- ■ '

Mirė Allen W.
Dalies

ba nutarė savo darbe vartoti

būti vietos, kur susitiktų Ka
nados ir kom. Kinijos atstovai

se turinčių valstybių, kad įti
kintų Egiptą, Syriją ir Iraką 
teisti išvykti iš tų kraštų ten 
dar likusiems žydams, nes esa
ma nuomonės, kad tie devyni 
žydai Irake buvo pakarti ne už 
šnipinėjimą ar sąmokslavimą 
nuversti dabartinę vyriausybę,

Moroko oficialus balsas pri- bet tik todėl, kad jie buvo žy- 
dėjo, kad vieši nuteistųjų kori- dai.

džiančiu vaidinimu tada, kada 
įsitempimas tarp arabų ir žydų 
ir taip jau didelis, buvęs tik
rai jau labai pavojingas netak
tas — atsakė į Bagdado skun
dą prez. Nasserio oficiozas.

kojimas Kanados kviečiams.

— Buv. prez. Johnson© at
siminimai jau užparduoti vienai 
knygų leidyklai. Pirmas to
mas išeisiąs dar šią vasarą Kai
na numatoma iki pusantro mil. 
dol., kuriuos gaus Public Af- 
fair Fondas, turįs ryšių su John- 
sono vardo įamžinimu.

■— Prez. Nixonas atgaivino 
senosios administracijos mintį 
ištraukti iš Europos apiė 30, 
000 JAV karių. Tai būtų pa
imta ne iš kovos dalinių, bet 
iš pagelbinio personalo. Suma
nymas tebėra tyrinėjimo stadi
joje.

— Maskvos naujas raštas į- 
teiktas Egipto vyriausybei žy
dų-arabų taikos reikalu. Raštą 
atvežė politbiuro narys šelepi- 
nas, atvykęs kalbėti neva pre
kybos reikalais.

— Apollo 8 vadas astronau
tas Bormanas siunčiamas Eu
ropon su draugiškumo misija. 
Jį lydės žmona ir vaikai, ap
lankys 8 valstybes.

ingtonu vasario 15. Egiptas — Mirė Allen Dūlio*, išug- 
juos nutraukė žydų-arabų karui dęs Central Intelligence Agen- 
1967 m. prasidėjus. Dar nėra' cy į modernišką valstybės sau- 
nė Egipto nė Washingtono pa- gurno įrankį. Pasitraukė po ne- 

Kubos

sės daryti kratas, įkalinti neri
botam laikui be teismo spren
dimo, laikyti namų arešte ar iš
tremti kitur. Naujas stovis pa
skelbtas trims mėnesiams, bet 
nėra garantijos, kad nebūtų pra
tęstas. Paskelbtas todėl, “kad 
mažuma savo veiksmais siste- 
matiškai siekė ardyti Ispanijoj 
taiką ir tvarką”, tvirtino pats 
valstybės galva gen. Franco.

Bruzdėjimai buvo prasidėję 
senokai: dažni darbininkų strei
kai, studentų amerikietiško po
būdžio išdaigos, Ispanijos in
telektualų atvira režimo kriti
ka, politinių kalinių žmonų sė
dėjimai bažnyčiose protestuo
jant prieš kietą kalinių režimą, 
būrio kunigų atviras dėjimasis 
su radikalių šūkių sąjūdžiais.

Valdžios ranką dabar veikti 
paspaudė šie keli naujausi į- 
vykiai.

Pirma, studentų organizuotas 
siautėjimas, prasidėjęs neva už 
akademines reformas, bet išvir
tęs į politinį sąjūdį prieš reži
mą. Madrido ir Barcelonos uni
versitetai uždaryti.

Antra, Madrido ir Barcelo
nos advokatų kolegijų sensacin
gos rezoliucijos, reikalaujančios 
panaikinti laisvę varžančius į- 
statymus ir taikyti politiniams 
kaliniams skirtingą režimą nuo 
kriminalinių.

Trečia, vidaus reikalų minis
trių įteikta 1,300 žymių ispa
nų pasirašyta peticija, reikalau
janti ištirti skundus, kad kan
kinami kaliniai. Reakcionie
rių grupei priklausąs vid. reik, 
ministras peticijos nepriėmė, 
nes tai esąs kariuomenės gar
bės įžeidimas, o su peticijos or
ganizatoriais įsakė susitvarkyti 
teismo keliu. Jos organizatorių 
tarpe yra ir garsiojo Montser- 
rato vienuolyno ne mažiau gar
sus abatas, po savo sparnais 
jau seniai glaudžiąs į bėdą pa
tenkančius antirežimininkus ar 
kitaip bėdon įkliūvančius.

Labiausiai betgi valdžią yra 
išgąsdinęs vėliausias studentų 
siautėjimas Madrido ir Barce
lonos universitetuose, kai im
ta mėtyti per langus France 
biustai, kabinėti anarchistų ir 
respublikos vėliavos, deginti da
bartinė monarchinė vėliava. 
Barcelonoje net rektorių ban
dyta išmesti per langą kartu su 
Franco biustu.

Taip įvykiams sutirštėjus, at
gavo kvapą visi tie, ypač kariš
kiai, kurie visą laiką pranaša
vo, jog prasidėjęs liberalėji- 
mas prives prie anarchijos. 
Franco niekad neturėjęs simpa
tijų liberalėjimo krypčiai, todėl 
generolams nebuvo dabar sun
ku pravesti nepaprasto stovio 
įvedimą, kad padarytų galą ir 
“mažajai laisvei”.

Neramumams sutramdyti už
teko tik policijos teisių pra
plėtimo. Bet kodėl spaudos cen
zūra? Todėl, kad spauda labai 
daug prisidėjo prie liberalėji
mo turinio ir tempo išplėtimo. 
Ja naudojosi ne tik antifran- 
kistai, bet ir pradėję liberalėti 
frankistai, kurie norėjo pažan 
gesnio frankizmo, ypač tam lai
kotarpiui, kuris seks po Fran
ko mirties.

Po trijų mėnesių policijos ga
lios gali būti vėl sumažintos, 
bet abejotina, ar Franco ir už 
jo stovinti kietųjų grupė sutiks 
nufrhti spaudos cenzūrą, nes 
toji grupė yra įsikalusi, kad 
laisvėjimo bandymas nepasise
kė. Tai reikštų, jog vyriausybės 
nepaprastojo stovio dekretas 
nėra tik policijos galių sustip
rinimas, bet politinis sugrįžimas 
į totalitarizmą, nuo kurio pra
dėta pamažu nusisukti prieš de
šimt metų, žinoma, žymiai švel-

dekretą dėl kandidatų į kuni
gų ir vienuolių luomą moder- 
niškesnės atrankos ir parengi
mo. Viena iš rekomenduojamų 
priemonių yra pasitelkimas tani rodžiai gėli būti atsukami atgal 
reikalui rimtų psichologų pagal- 360 laipsnių, bet socialiniai tik-
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Lietuva
už laisvę. Ta kova buvo pra

šiai ir atkakliausiai Lietuvos 
nepriklausomybės pripažinimui 
priešinosi Amerika, kurioje tu
rėjome apie ketvirtadalį savo 
tautos ir kurioje lietuviškas 
kraujas tekėjo apie viename 
nuošimtyje visų krašto gyven
tojų (1920 Amerikoje buvo 
105,710,620 gyv.).

pirmąją Lietuvos pavergimo va
landą. Dr. David ją išsamiau 
kečia tik nuo 1914, kai, anot 
jo, karui prasidėjus, lietuvių 
centras Vilniuje išsiuntinėjo 
lietuvių kok>nijįom laiškus, ku
riuose rašė, kad “Atėjo mo
mentas. Mes turime būti laisvi 
ar mirti kovoje... Mes turime

1918

d r. D a vi d disertacijoje
t f tea

nėm grupėm Amerikoje, susi
rinkusi New Yorke, pasiuntė

1918 gegužės 2 Amerikos lie- įtakos. Jis prašė Elisoną Žšduo- 
tuviai vėl paprašė Wilseną au-

to* Htaft

vtooee mMįRp dajyse. TĮLVIttfrta 7-4499.

N.Y.11211; BV8-8776.

MATTHEW P.BALLAS FUNERAL HOME — Moderni koplyčia, Air-con-

laujančių savivaldos, atstovavi
mo taikos konferencijoje ir “no 
politieal union with Foland”. Į-

vo krašto ūkimą”. Ir 1914 rug
sėjo 21-22 Amerikos lietuvių 
konferencija Chicagoje nutarė, 
“kad Lietuva, įskaitant Prūsų 
Lietuvą, turi būti nepriklauso
ma (independent)”. Nors uni
jos su Latvija nebuvo atsiribo-

mesta. šioje konferencijoje bu
vo iškelti ir pirmieji atstovavi
mo teisės busimojoje taikos 
konferencijoje reikalavimai.

1916 kovo mėn. Šveicarijoje, 
Berne, lietuvių aukščiausioji 
tautos taryba užsienyje reikala
vo “visiškos laisvės ir Lietu
vos atstatymo”. 1917 sausio 5 
Amerikos lietuvių tautos tary
ba kreipėsi j šv. Sosto ir vie
nuolikos didžiųjų valstybių am
basadorius Washingtone,. reika
laudami Lietuvai laisvės, o

kos lietuvių kovą prieš uniją 
su Lenkija, prof. David nuro
do, jog Draugo laikraščio Chi- 
cagoje šiaudiniai balsavimai ra
do, kad iš 4,090 lietuvių tik vie
na mergina pasisakė už uniją 
su Lenkija, bet ir tai buvo mer
gaitė dirbusi lenkų šeimoje.

Kai 1918 sausio 8 Wilsonas 
paskelbė 14 punktų, kuriuose 
deklaravo tautų apsisprendimą 
ir pasisakė už Lenkijos nepri
klausomybę, tai po trijų dienų 
vėl susirinko lietuvių tautos 
taryba ir pareiškė savo nepasi
tenkinimą, kad Lietuvos ne
priklausomybė buvo nutylėta, 
bei paprašė prezidentą audien
cijos. Prezidentas tarybos ne
priėmė, bet paprašė įteikti raš
tą (memorial). Vasario 7 lietu
vių tautos taryba Šveicarijoje

000 lietuvių sūnų yra Ameri
kos armijoje. Wiksonas jų ne
priėmė ir nukreipė į George 
CreeL viešosios, Informacijos 
direktorių. Vos pasimatymas 
baigėsi, Creel parašė Wilsonui:

vių tautine taryba, ir aš retai 
esu sutikęs labiau dėmesio ver-

ti ar, mažiausia, parašyti i jų 
prašymą atsakymą, kad “ši ga
linga organizacija būtų visiškai 
mum palenkta”. Wiisonas pri
ėmė. Jis rado jubS esant “la
bai rimtą žmonių grupę, kuri 
padarė man labai gilaus įspū
džio”. Wilsonas įsitikino, kad

buvo tikras ir nuoširdus. Ta
čiau kas iš to? — “Aš pasa
kiau jiem neįsipareigojančią 
kalbą, išreikšdamas kiek dau
giau negu simpatiją, kurią aš 
tikrai jaučiau” (Wilsono žo
džiai).

tį, Kad Lie&va š^siliūčs aėpti- 
klausomybės, ir žadantį taikos 
konferencijoje, svarstant Lie
tuvos klausimą, laikytis tautų 
apsupr&N&Md principe. Wilse- 
nas 1918 liepos lėtoką laišką

Prancūzai ragino Ameriką lai
kinai pripažinti Baltijos vyriau
sybes. Vaisi seto. Lansing at
sakė, kad Amerika “(1® mūsų

kos” tokiai akcijai nepritaria. 
J 1918 gruodžio 5 Setiivių tau
tos tarybos prašymą buvo atsa
kyta, kad “dėpartairteritas nė
ra pasirengęs pripažinti jokios 
naujos valdžios Lietuvojie”.

1919 spalio 2 lietuvių tau
tos taryba (Vinilas) paprašė 
valstybės departamentą pripa
žinti Lietuvą, nurodydamas, 
kad Britai jau pripažino rugsė
jo 24. Lansing atsakė ilgoku 
laišku, kuriame pareiškė, kad 
Amerika palanki tautinėm aspi
racijom, bet jis randa nepro
tinga ir neteisinga pažeisti Ru
sijos vienumo principą, prieš 
susiorganizuojant teisėtai Ru
sijos valdžiai.

(nukelta į 4 psl. J

derni koplyčia. 423 Metropolitan Avenue Brooklyn, N.Y. 11211, EV 7-4335.

fUYUŠ FUNEĄAl HOME. Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 428

ĖL F. MAlKĖR, Ine. Laidotuvių direktoriai. Daug vietos automobiliams 
statyti. — 87-34 8bth Street VVoodhaven, N.Y. 11421, (212) Ml 2-4343 ir 
2638 Merrick Avė. Merrick, N.Y. 11586 (516) FR 8-0303.

RIMOS IR JUOZO BRUŽŲ vienintelė lietuviška siuntinių įstaiga didžiaja
me Ne*r Yorke, atlieka visus patarnavimus sudarant siuntinius ir užsakant 
kitas (dovanas į Uetuvų. Greitas patarnavimas — žemos kainos. 370 Union 
Avė, Brooklyn, N.Y. Telef. EV 4-4852
JįOHN ORMAN AGĖNČY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par>

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti

VYTAUTAS MAŽELIS, fotografas — vestuvės: spalvota ir juoaa balta (ga- 
B vykti ir į kitus miestus), portretūra, meno darnų nuotraukos ir kiti toto 
patarnavimai. 422 Menahan Sfa-Ridgewood, N.Y. 11237; TeL HY 7-4677.

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison SL, 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6446. Salė vestuvėms ir kL pramogoms. Be

teikta Cohimbia un-to pobtinių 
mokslų fakultetui, už kurią jis 
gavo filosofijos daktaro laips
nį ir kuri iki šiol, atrodo, nebu
vo mum žinoma. Tai labai 
kruopšti Studija, kurioje jis re
miasi ir visa eile dar nepaskelb
tų dokumentų, esančių valsty
biniuose archyvuose, Kongreso 
bibliotekoje, Yale un-tą, ir ki
tur. Disertaciją sudaro mašinė
le rašyti 7 psl. įžangos, 449 psl. 
turinio ir 15 psl. bibliografijos, 
kurion Įtraukti ir dr. V. Baltuš
kos, prof. Juozo Ereto, T. No
raus ir J. Žibaus, prof. Alfred 
E. Senn, gėn. kons. Aniceto Si
mučio ir dr. Alberto N. Tarulio 
darbai. Esu tikras, kad dauge
lis studijoje atskleistų dalykų 
yra nežinomi ir ano laiko lie
tuvių veikėjam.

Wilsono "tautų 
apsisprendimas"

Prez. Wilsonas, anot dr. Da
vid, kalbėjo apie teisingumą, 
teises ir totus idealus; jis tikė
jo, kad kalba apie viso pasau
lio žmonių viltis ir troškimus. ■ 
Ne tik 1918 sausio 8 paskelb
tuose 14 punktų, bet dar ir 
prieš tai ir po to jis skelbė tau
tų apsisprendimo principą. 
1917 sausio 22 jis pareiškė abe- ; 
jiems kongreso rūmam, jog 
“nebus pastovios taikos, jei ne
bus pripažįstamas dėslūs, kad 
valdžios Įgyja visą savo teisėtą 
jėgą iš valdomųjų sutikimo ir 
kad niekur neegzistuoja teisė 
perduoti gyventojus iš vieno 
suverenumo totam, tartum jie 
būtų daiktai”. O 1918 vasario 
11 jis vėl skelbė kongrese: "Ap
sisprendimas tai nėra tik pa
prasta frazė (mano pabr. J. J.). 
Tai imperatyvas, kurio nepaisą 
valstybininkai, ateityje rizi-

; kuos savo pražūtimi.”
Pavergtos tautos juo patikė

jo. Ir, anot paties Wilsono, į 
Taikos konferenciją Paryžiuje 
beveik kasdien plaukė įvairių 
tautų delegacijos, ieškodamos 
Amerikos draugiškumo. “Kai 
kurios jų atėjo iš kraštų, apie 
kuriuos, mano gėdai, prisipažįs
tu, niekada prieš tai nebuvau 
girdėjęs... iš žemės galo, iš 
mažu atskirų slėnių, apie ku
riuos aš nežinojau, kad ten at
skiros tautos gyvena” (Wil- 
sonas, 1919 rugsėjo 6, Dės Moi- 
nes, Iowa).

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

GREITOJI PAGALBA. Nenusimink, gausi pagalbą. Ilgai laukti vaistai 
nuo reumatizmo, rankų, kojų nutirpimo ir skaudėjimo jau gaunamu Tai 
Dekarto moatis, dabar vadinama "Ree-Leef Rub”. Dėžutės: 4 uncijų 3dol„

for Weddings and Parties. Home-made Bologna. • Trečia nauja, moderniš
ka krautuvė atidaryta 84-04 Jamaica Avė., Woodhaven, N.Y. — VI9-5077.

SIDABRINIO VARPO KEPYKLA - Silver Bell Baking Co. Lietuviška ir 
ėuropietižka duona ir pyragai, šventėms, vestuvėms bei pokyliams tortai. 
Daliė ir ABiertas Radžiūnas, sav. 86-38-40 Stagg St. Brooklyn, N.Y. 11206; 
ST 2-5938.__________________ ___________________________________ •
JUOZO ANDRUŽIO Real Estate, Insurance. Apraudimas gyvybės, namų, 
automobilių, baldų ir k. Namų pardavimas, apdraudos, income Tax užpil
dymas, Mutual Funds—pinigų investacijos. Kasdien nuo 9 iki 8 va!.; šešta- 
diemais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave^ VVoodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JUOZO MĮSIONO GĖRIMŲ KRAUTUVĖ — Galima gauti įvairiausios rū- 
šies arnerddečin ir importuotų gėrimu. Didžiausias pw,«jrinkimas degtinė* 
ir Vyno. 103-55 Lefferts Blvd. Richmond Hill, N.Y. 11418. TeL VI 3-3544.

S A G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-09 Jamaica Avė. 
VVoodhaven, N.Y. 11421, VI9-5077; 340 Grand St. Brooklyn, N.Y. 11211, ST

ŠUPERIOR PIĖCĖ GOOOS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002,

sausio 23 New Yorke paminė-

(Elta)

ambasadorius Nhuyen Huu Chi 
pareiškė savo solidarumą lais-

Vilniškis “Lietuvos’’ ansamb
lis yra parengęs naują prog-

nukrypo ir į Vietnamo karo 
klausimą. Pagal kalbėtoją čia

g - v*------ ------------V —■-------------------------cienannio nauaies meno Druč
kis. Kiekvienas programos pa
veikslas tarsi simbolizuoja et-

LITAS TRAVĖL SERVICE
94-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N. Y. 11421 — TcL2I2 - 847-5522 

siOKMz.ycms kkuonusi

pirm. v. Sidzikauskas, gen. konsulas A. Simu
tis; antroj eilėj J. Audėnas, P. Vainauskas, prof. J. Puzinas. Nuotr. V. Maželio

thną. Kai nekomunistiniai kraš
tai vienas su kitu ginčijasi ir 
įsivelia į piktnaudojimą, komu- folklort bei gausia etnografine 
nizmas kiekviena proga kada ir medžiaga, dviejų dalią koncer- 
kur tik gali plečia savo įtaką. te sugebėjo ją ne tik sceniškai

kurktosios metinės.
Dr. Jozef Lettrich, Čekoslo

vakijos delegacijos ir viso PET 
seimo dabartinis pirmminkas, 
atidaromoje kalboje pabrėžė

karai”. Komjaunimo ihotOj
(gr. 29) apie ją rašo, W

M9į kartą ansanbfe, pasi
naudojęs kaleRdoraią apeigų

NfcW YORK CHICAGO

LITAS Investing 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
ta paskolų reikalais prašome kreiptis:

LITAS INVESTING CO.. INC.
86-01 IHth Street Richmond Hill. N.Y. 11418 — Tel. 212-411-6799 
2422 West Marųuette Rd. CMcago, III. 60629 — Tel. 312-176-2'212

Visais apdraudos ir nekiUtojamo turto klausimais prašome kreiptis į 
LITAS SERVICE CORPORATION

94-10 Jamaica Avė. Woodhaven. N.Y. 11421 — Tel. 212 - S17-5522 
Pilnas draudimo patarnavimas — namams, mašinom, gyvybei it k.

Chteag* Rom* Paris MOnchen Los Angelė*: Atostogos Suvažiavimai 
LITAS Travel Service yra pasirnošus Jums patarnauti nežiūrint 
kur ir kada keliautumėt. LITAS Travel Service parūpins bilietus, 
padarys reikiamas rezervacijas, patars kur geriausia atostogauti, 
kur apsistoti, kuriuo laiku ir H kurio aerodromo arba uosto pato
giausia Išvykti. Patarnavimai yra visi«k*i veltui. — UITAS Travel 
Service talkina ižkviečiant gimines iš Lietuvos, atostogom ar nuo- 
tatžMam apsigyvenimui. RUOŠIATĖS KELIONĖN 7.. . Nepamirškit

Pavergtų Europos Tautų Seimas paminėjo Azijos dieną
Pilnutiniame Pavergtų Euro Dr. Lettrich taip pat pašte- reso narys iš lįpv Yorko.

bėjo, kad pasipriešinimas prieš Pirmą kartą panašiame minė- 
tiraniją nėra būdingas kuriam jime dalyvaudamas, Vietnamo 
vienam kraštui. Šimtas milijonų 
pavergtų, europiečių taip pat 
siekia pagrindinių žmogaus tei
sių, kurias komunistinė val
džia yra paneigusi. Čia kalbėto
jas suminėjo vengrų revoliuci
ją ir Čekoslovakijos pasiprieši
nimo dvasią prieš pereitos va
saros okupaciją, o taip pat pa
sipriešinimą Korėjoje ir Viet-

KoloniaM^eljehn^e
DAINININKĖ GIEDRĖ 

KAUKAITĖ ŽEBRIŪMtENČ

Giedrė Kaukaitėžebriūnienė, 
viena iš naujųjų Vilniaus ope
ros solisčių, nuo praėjusių me
tų spalio galo išsiųsta dvejus

pas kurį mokėsi ir V. Noreika 
bei V. Daunoras.

Sis dar nedidelis, bet rusų 
viešpatavimo sąlygose gana bū-

C. A. VOKĘT — LIETUVIS ADVOKATAS — 41-40 74th Street Jackson

jPARDUODAMA VAISTŲ LABORATORIJA ir ofisas. Plačiai žinomi vais-

kiekvienas žmogus nori būti sa
vo likimo valdovas, o ne 
koks negyvas numeris biurokra
tinėje sąrangoje. Tą dieną 
22,090 kiniečių ir korėjiečių 
karo belaisvių, buvusių komu
nistų kariuomenių karių, pasi-

Minėjime kalbėjo Kinijos res
publikos ambasadorius Jungti
nėse Tautose Liu Chieh, Viet
name respublikos ambasado
rius J. Tautose Nguyen Huu 
Chi, Korėjos respublikos amba
sadorius J. Tautose Shik Kim 
ir Lester L. Woiff, JAV kong-

kalas. Nežiūrint kaip viskas 
būtų maskuojama, Ho Chi Minh 
užmetė tiek šiaurės, tiek Pie
tų Vietnamui žalingą karą — 
ir tai su apčiuopiama Sovietų 
Sąjungos bei kitų komunistinių 
jėgų pagalba, šis faktas kaip 
tik ir yra priežastimi ir vienin
teliu pateisinimu, kad įsikišo ir 
laisvojo pasaulio kraštai.

manoma išvykti metytis svetur.

TeL (212) 497-8865

Alfa J eweler

• Viso pasaulio įvairūs laik- 
Įvairūs papuošalai moterim.

Chanu fteauty Shoppe

Ne Wilsono tautų apsispren- rinko laisvę Pietų Korėjoje ir 
dimas iššaukė lietuvius i kova Taiwane

Nguyen Huu Chi, PET gRmė Mrm. Or. JumT Lettrich, Kerėjo* eiHBM. Jungt. Tauto** Yong MBB KML
- .•> Nuotr. V. Maželio,

Vietnamo ambasadoriaus 
tvirtinimu, Pietų Vietnamas tik 
su 16 milijonų gyventojų gal ir 
nebūtų taip svarbus, jei ne dėl 
strateginės reikšmės — čia pa
liečiama Pietų Azijos milijonų 
gyventojų laisvė bei tarptauti
nių jėgų pusiausvyra ir net vi
so šių dienų pasaulio tvirtybė.

Pasaulinėje istorijoje po ant
rojo Pasaulinio karo Vietnamo 
ambasadorius pastebjs eilę klai-

TeL (212) 441-3110 / 896-7743

77-B1 JAMAICA AVENUE 
(Cor. "ftfh Hnet) 

MfcrtMaven, N.Y. 11421 
WB DELIVER

TRAVĖL AGENCY 
Keliones plačiame pasauly 

WlVUfM R. BEST 
84-14A Jamaica Avenue 
VVoodhaven, N.Y. 11421

Baigdamas savo kalbą, amba
sadorius Nhuyen Huu Chi pa
stebėjo, kad laisvieji pasaulio 
žmonės labai dažnai pralaimi 
propagandos mūšiuose Kaip 
pavyzdį kalbėtojas nurodė Pie
tų Vietnamą. Pietiečių pusė 
buvo belaimint! ir kariškai ir 
politiškai, priešas buvo arti iš
sisėmimo dėl nuolatinių nuo- , _
stolių. tačiau tuoj tarptautinio nujoji programa vaizdžiai pri- 
komunizmo propagandos maši- kekių gražių keatavaka- 
na pristatė laisvo Vietnamo rių kadai būta Lietuvoj, 
klausimą kšip žuvusį reikalą. (Eta)



4 DARBININKAS 1969 m., vasario 4 d., nr. 9

Monografija apie Maironį okupuoto] Lietuvoj
Vaga, valstybinė grožinės 

literatūros leidykla Vilniuje, ne
seniai išleido stambią (518 psl.) 
monografiją apie Maironį. Au
torė V. Zaborskaitė, anksčiau 
buvusi dėstytoja lietuvių litera
tūros katedroje Vilniaus uni
versitete. Prieš keletą metų 
kompartija užsipuolė literatū
ros katedrą, kaltindama už per- 
didelį “netarybinių” lietuvių 
rašytojų idealizavimą, ir kelios 
dėstytojos iš universiteto tapo 
iššluotos.

Per keletą metų vėjai kiek 
sušvelnėjo, ir, štai, pasirodė 
valstybinės leidyklos išleista 
monografija ne apie ką kitą, 
kaip apie pati Maironį.

Ko būtinai reikia, kad to-

Philadelpnijoje sausio 18 paminėta 
muzikinio klubo 60 metų sukaktis. 
Kalba prof. J. Puzinas, apžvelgda
mas to klubo veiklą.

Nuotr. V. šalčiūno

Solistė Ona Pliuškonienė dainuoja Philadelphijos muzikinio klubo 60 metų sukakties minėjime. Akomponuoja 
A. Abens. Nuotr. V. Šalčiūno

Lietuvių muzikinio klubo Philadelphijoje 60-ties metų sukakties minėjimo pokylis. Prie garbės stalo iš k. j 
d. sėdi: G. Dragūnas. J. Kaulinienė, dr. J. Puzmas, ad v. S. Mankas, Mrs. Mankas. prel. V. Martusevičius, 
kun. J. Degutis, J. Melnikiene. S. Melnikas—klubo pirm.. K. Pliuškonis. sol. Ona Pliuškonienė, A. Sugintas.

Nuotr. V. šalčiūno

kia monografija galėtų pasiro
dyti, gana ryškiai matyt iš Ka
zio Umbraso Tiesoj (gruo
džio 1) paskelbtos recenzijos, 
kur sako:

“Analizuodama prieštaringą 
Maironio kūrybą, V. Zabors
kaitė remiasi marksistine meto
dologija. Monografijoje ypač 
žiūrima marksistiniam metodui 
būdingo istoriškumo principo. 
Vadovaudamasi Lenino minti
mis, kad istorijos negalima nei 
pagerinti, nei pabloginti, kad 
reikia nustatyti kiekvieno reiš
kinio reikšmę savai epochai ir 
jo išliekamąją vertę, autorė kū
rybiškai ir išradingai naudoja 
dialektinį metodą”.

Daugiau apie monografijos 
turinį ir pobūdį galima spręsti 
iš tolesnių recenzento pastabų:

“Aplamai Maironio ideologi
ja vertinama kaip reakcinga. 
V. Zaborskaitė randa joje ir 
kai kurių pažangių momentų. 
Monografijoje be atodairos ne
pasmerktas Maironiui būdingas 
•■tautinės vienybės” lozungas. 
Įrodoma, kad 'Aušros' laikais 
jis objektyviai skatino į kovą 
prieš carizmą. Šis šūkis dau
giausia reakcinę prasmę įgavo 
vėliau, ypač 1905-1907 revoliu
cijos metu, naudojamas ko
vai prieš revoliucines pažan
gios visuomenės dalies nuotai
kas. Panašiai išsprendžiamas ir 
feodalinės praeities garbinimo 
klausimas”.

“Autorė . . . teigia, kad ‘Mai
ronis — poetas toli prašoka 
Maironį — ideologą'. . . Rem
damasi teiginiu, kad meninis 
vaizdas gali kartais objektyviai 
turėti kitą reikšmę, negu tą. ku
ri glūdi menininko idėjiniame 
sumanyme, autorė aklai nepasi
duoda net paties autoriaus sa
vo kūrybos prasmės aiškini
mams, skirdama kūrinio loginį 

turinį ir jo vaizdų visumos su
keliamą nuotaiką”.

“Maironio poezijos, ypač jo 
lyrikos pažangumo pagrindą su
daro kova prieš carizmą. Tai 
nulėmė jo kūrinių liaudiškumą, 
padarė jį nacionalinio išsivada
vimo dainiumi. Nors Maironio 
kūryboje ir neatsispindėjo liau
dies kova dėl socialinių teisių, 
šiuo klausimu jo buvo reiškia
mos ir aiškiai reakcinės min
tys, tačiau ir kovos už naciona
linę kultūrą poetizavimas užtik
rina Maironiui reikšmingą vie
tą lietuvių literatūroje.”

“Patriotinį Maironio lyrikos 
patosą V. Zaborskaitė atsklei
džia, iškeldama lyrinio hero
jaus santykį su Lietuvos istori
ja, kraštovaizdžiu, kultūra (kal
ba ir tautosaka).

“Maironio poetinis santykis 
su istorija aktyvizavo Maironio 
laikų žmogų spręsti jo laikme
čio klausimus, atseit, yra aiš
kiai nukreiptas prieš carizmą, 
liaudinis”.

“Teisingai nurodžiusi, kad 
dažniausiai visuomeninis pažan
gumas sutampa su aukšta žmo
gaus etine verte, autorė kartu 
teigia, kad ir dėl idealų, kurių 
anaiptol nepavadinsime revoliu
ciniais. žmonės yra kovoję su 
didžiu pasišventimu ir ištver
me. Maironis ‘Pavasario bal
suose’ irgi sukūrė asmenybę, 
subordinuojančią save aukš
tiems visuomeniniams idealams 
asmenybę, kurios individuali
nė būtis įgauna prasmę ir at
ramą tik tautos gyvenime’. 
Maironio “lyrikos žmogaus’ pa
grindinis bruožas — tėvynės 
meilė. Su šiuo jausmu siejasi 
kovos prieš carizmą teigimas.”

“Bene pirmą kartą plačiai 
gvildenamas Maironio poezijos 
liaudiškumo ir nacionalinio sa
vitumo klausimas”.

“V. Zaborskaitė analizuoja 
ir formos liaudiškumą ir poe
zijos ryšius su lietuvių tauto
saka. Atskleidžiami ir Mairo
nio kūrybos internacionaliniai 
momentai, jo ryšiai su pasau
line literatūra ... Turėdama 
prieš akis daugybę kūrinių, 
daug įvairiausių faktų, ji nepa
siklysta medžiagoje, tvirtai lai
ko analizės vadžias, neiškrypda- 
ma iš griežtai teorinio kelio”.

“Būdama probleminio po
būdžio, monografija anaiptol 
nėra sustingusi ir nuobodi. ... 
knyga pasižymi ir dar viena 
brangintina ypatybe — stiliaus 
moksliškumo ir kartu emocio
nalumo, taip pat ir populiaru
mo, prieinamumo sinteze. Auto
rei svetima tendencija paversti 
savo darbą įmantriausių termi
nų ir sąvokų labirintu”.

Eilė kitų kritikų, kituose 
laikraščiuose, apie šią monogra
fiją irgi atsiliepė labai teigia
mai. K. Umbrasas optimistiš
kai pranašauja:

LEIDINYS APIE
Šiemet sukanka 25 metai, 

kai, bolševikinei lavai slenkant 
į vakarus, tūkstančiai lietuvių 
buvo nublokšti į Vokietiją. Me
tus praleidę po bombų lietum, 
sulaukė Didžiosios Britanijos, 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
ir Prancūzijos kariuomenių. 
Buvo suorganizuotos stovyk
los, kuriose jiem teko išgyventi 
keletą metų. Gražiausias trem
tinių kultūrinio gyvenimo pasi
reiškimas stovyklose buvo švie
timo darbas. Iniciatyva kilo ne 
iš kurios nors vadovybės, bet 
iš stovyklose atsiradusių švie-

Lietuva 
disertacijoje

(atkelta iš 2 psl.)

Į 1920 Italijos vyriausybės 
raštą valst. sekretorius Colby 
pasisakė prieš Rusijos skaldy
mą ir pareiškė, kad Amerika 
sutiktų pripažinti net ir nepri
klausomą Armėniją. Jis siūlė 
garantuoti Rusijos sienas, ku
rios turėtų apimti visą buvu
sios Rusijos teritoriją, išsky
rus Suomiją, etninę Lenkiją ir 
tą teritorijos dalį, kuri teks 
Armėnijai, nes esą “šių tautų 
nepriklausomybės siekiai yra 
teisėti. Kiekviena jų buvo jė
ga aneksuota ir jų išlaisvini
mas iš svetimos priespaudos 
nesudaro kėsinimosi į Rusijos 
teritorines teises.”

Prof. David čia teisingai pa
brėžia, kad “tokį pareiškimą 
buvo sunku suprasti Balstijos 
valstybėm. Jų nuomone, visa, 
kas buvo pasakyta apie Suomi
ją, Lenkiją ir Armėniją, galė
jo būti pasakyta su tokiu pat 
galiojimu ir apie jas”.

1920 rugpiūčio 23 vėl buvo 
neigiamai atsakyta lietuvių vyk
domajam komitetui. Rugsėjo 
mėn. lietuviai siekė audienci - 
jos valstybės departamente. Po 
pakartotinų atsisakymų priimti, 
jie susisiekė su prezidento sek
retorium Joseph Tumulty, ku
ris įtikino valst. d-tą suteikti au
dienciją pas sekr. B. Colby. Su
tarus vizitą, valst. d-to įstaiga 
visą dieną ieškojo Colby. bet jo 
nesudaro “Delegacija išvyko 
su įspūdžiu, kad dar kartą bu
vo užgauti“ (Vileišis valst. se
kretoriui 1920 rugsėjo 3). Kai 
jie pasiskundė Tumulty (Bago- 
čius 1920 rugsėjo 30), jis per
siuntė skundą valst. d-tui su 
jų pareiškimu, kad lietuviai, su
teikdami kareivių frontui ir 
pirkdami laisvės paskolos lakš
tus, verti geresnio traktavimo, 
o Lietuva verta pripažinimo. 
Valst. sekretorius į tai pave
dė atsakyti dep-to rusų sky
riui (Bullard), kad “valst. dep- 
tui nepritiktų dabar padaryti 
bet kokį viešą pareiškimą dėl 
pretenzijų įvairių nepripažintų 
Rusijos pakraščio vyriausybių”.

(Bus daugiau)

Poetas Maironis

“Prasideda naujas šio kelio 
etapas — giliau ir plačiau iš
tirti atskiras lietuvių literatū
ros problemas, atskirų lietuvių 

LIETUVIŲ ŠVIETIMU VOKIETIJOJE
šuolių. Jie ėmėsi kurti vaikų 
darželius, pradines mokyklas, 
progimnazijas, gimnazijas ir 
specialines mokyklas bei uni
versitetą.

Vyresnieji prisimena, kokio
se sąlygose tas darbas vyko. 
Daug parodyta pasišventimo. 
Mokyklos pririšo daug vaikų 
ir jaunuolių prie naudingo dar
bo. Išemigravusieji toliau tęsė 
mokslą. Daugelio tvirtinimu, tai 
didžiausias darbas, atliktas sto
vyklinio gyvenimo metu.

Nieko nežinom apie 1915-18 
buvusias lietuvių mokyklas 
Vokietijos stovyklose. Nedaug 
težinom ir apie Rusijoj tuo pa
čiu metu buvusias mokyklas. 
Žinias apie mokyklas uždengė 
laikas, mirtys ir užmiršimas. 
Tas pats įvyks ir su Vokietijo
je atliktu švietimo darbu po II- 
jo pasaulinio karo, jei laiku ne
bus griebtasi priemonių. O vis 
dėlto būtų gaila leisti apnešti 
laiko dulkėmis 61 vaikų dar
želio, 79 pradinių mokyklų, 37 
progimnazijų — gimnazijų, gau
sybės kursų ir net universite
tų atminimus.

Kad tas milžiniškas darbas iš
liktų lietuvių tautos istorijai 
kaip vienas gražiųjų perlų, ra
šąs šia eilutes yra surinkęs 
veikusių švietimo įstaigų istori
jas ir suredagavęs knygą “Lie
tuvių švietimas Vokietijoje 
1945-1949 m.” Rankraštyje su
dėtos 26 vaikų darželių, 49 pra
dinių mokyklų, 34 progimnazi
jų bei gimnazijų, 72 specialinių 
mokyklų, kunigų seminarijos,
DP universiteto ir daugelio į- 
vairių kursų veiklos apžvalgos. 
Visos mokyklų istorijos parašy
tos direktorių, vedėjų ar kitų 
kompetetingų asmenų. Surink
toji medžiaga, jei žūtų, nebe
būtų atkartojama.

Paruoštą darbą sutiko išleis
ti Kultūrai Remti Draugija. Ta
čiau leidėjas nori žinoti nors 
minimalų skaičių asmenų, ku
rie ryžtas išėjusį veikalą pirk
ti. Knyga, atrodo, bus arti 600 
puslapių, kuriuos puoš apie

— Pranešama Darbininko 
skaitytojam, kad nuo 1969 sau
sio 1 Darbininko prenumera
ta Amerikoje ir kituose kraš
tuose nuo 7 dol. pakeliama iki 
8 dol. Siunčiant prenumeratą 
už 1969 metus, prašom pridė
ti vieną dolerį. Ta pačia proga 
reiškiame padėką skaitytojam, 
kurie laiku apsimoka metinę 
prenumeratą. Atsilikusiy pra
šom irgi nedelsiant prisiųsti, 
nes laikraštis skolon daugiau 
nebus siunčiamas. Medžiagom 
ir spausdinimo išlaidom paki
lus, administracijai susidaro di
deli nuostoliai, kai didesnis 
skaitytoju skaičius lieka skolin
gi. — Darbininko administra
cija.

rašytojų kūrybą, tai pagrin
džiant nauja medžiaga, duo
dant naują teorinį nušvieti
mą”. (Elta) 

šimtas fotografijų. Kainos leidė
jas dar negali nustatyti, nes ji 
priklausys nuo užsisakiusiųjų 
skaičiaus ir tiražo. Todėl, kurie 
galvoja knygą pirkti, dabar te
siunčia tik pranešimą, kad ža
da pirkti. Pinigus teks nusiųs
ti, kai knyga bus išspausdinta. 
Pranešimą rašyt: Kultūrai Rem
ti Draugija, 7026 So. Clare- 
mont Avė., Chicago, III. 60636.

Kitais (1970) metais sukaks 
25 metai nuo minėto švietimo 
darbo organizavimo pradžios. 
Šiuo leidiniu ta proga pagerb
tume tų idealistų atliktą dar
bą.

Norinčių įsigyti minėtą leidi
nį turėtų būti tikrai didelis 
skaičius, nes vien vaikų darže
liuose dirbo 115 auklėtojų, pra
džios mokyklose 3,961, gimnazi- 
zijose — progimnazijose 615 
mokytojų, kurių sąrašai bus šio
je knygoje. O mokinių vaikų 
darželiuose buvo 1,935, pradi
nėse mokyklose 3,961, gimnazi
jose — progimnazijose 2,858. 
Baigė lietuvių gimnazijas apie 
1,200 abiturientų, kurių sąra
šai irgi bus leidinyje. Apžvalgo
se daug kur minimi ir stovyk
lų komitetai, kurie vienokiu ar 
kitokiu būdu dalyvavo mokyklų 
gyvavimo istorijoje.

Knygą patartina įsigyti 
kiekvienam lietuviui. Tą darbą 
dirbę ras savo pavardę, nuo
trauką ir darbo aprašymą. Kas 
buvo atokiau nuo to darbo, su
žinos, kaip žmonės dirbo savo 
tautos gerovei.

Vincentas Liulevičius

ŠV. ANTANO GIMNAZIJA
* Kennebunkporte, Maine
> su visom Amerikos gimnazijų teisėm
> Išeinamas pilnas j 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 šviesti kviečiami lictu-
> viai rašytojai, muzikai, solistai, dailininkai.
> Dėsto 20 mokytojų bei instruktorių. Pati gimnazija padeda moki-
> niams įstoti j kolegijas.
> Mokiniai gyvena bendrabuty.
> Atlyginimas visiems prieinamas — atsižvelgiama į kiekvienos šei-
* mos padėtį.
> Anksti registruokite mokinius 1969-1970 m.
f Priimami berniukai baigę 8 skyrius.

| Lietuviai tėvai, branginki! šių gimnazijų, kol ji yra.
» Jos ateitis jūsų rankose!

Ir formacijos ir registracijos reikalais rašykit:
£ Rev. Rector
> St. Anthony High School
> Kennebunkport, Maine 04046

MEMMINGEN, V. VOKIETIJA 
MUZIKĄ MOTIEJŲ 

BUDRIŪNĄ PRISIMENANT

Memmingeno lietuviai sausio 
20 palydėjo į kapines staigiai 
širdies smūgio ištiktą, vos per
žengus 80 metų slenkstį, muzi
ką Motiejų Budriūną. Jau Lie
tuvoje velionis daug pasidarba
vo muzikos srityje. Vokietijoje, 
broliui Broniui išvykus į JAV 
mokytojavo gimnazijoje.

Atsisveikindamas prie kapo, 
kun. dr. Jonas Petraitis pami
nėjo, kad 1953 metais M. Bud- 
riūnas buvo iškviestas į Mem- 
mingeną. Čia jis suorganizavo 
“Darnos” chorą ir jam vadova
vo 9 metus. Kritika šiltai atsi
liepdavo apie šio choro koncer
tus įvairiose Vokietijos vietovė
se ir net Šveicarijoje. Apie šį 
chorą štai kaip atsiliepia pats 
velionis savo užrašuose (dar 
juodraštyje) 1964:

“Aš užsilikau Vokietijoje, 
čia ilgiausiai man teko pasidar
buoti su “Darnos” choru Mem- 
mingene; ir šį darbą laikau 
reikšmingiausiu savo ligšiolinė
je veikloje tremtyje. Tas cho
ras stiprino lietuvių tremtinių 
dvasią, teikė jiems džiaugsmo 
ir pasididžiavimo, ypač kai bū
davo kitataučių aukštai įverti
namas . .. Tūkstančiai kitatau
čių klausėsi to choro salėse ir 
bažnyčiose, gėrėjosi juo ir lie
tuviškomis dainomis bei gies
mėmis. Dar daugiau žmonių gir
dėjo jį per radiją ir skaitė apie 
jį spaudoje. Tai garsino lietu
vių vardą svetimųjų tarpe ... 
Geriausia choro balsų sudėtis 
buvo 1958 metais”.

Minėtais metais choras šven
tė savo gyvavimo penkmetį, M. 
Budriūno 60 m. amžiaus ir 40 
m. darbuotės muzikes srityje 
sukaktį. Ta proga įvykęs kon
certas susilaukė spaudoje dide
lio atgarsio.

Velionis Memmingene buvo 
kartu ir PLB apylinkės valdy
boje, vadovavo vargo mokyklai 
iki pereitų metų pradžios. Iš 
pareigų atsisakė dėl susilpnėju- 
sios sveikatos. Gi šių metų pra
džioje jau nebesulaukė norėto 
rengti 70 metų jubiliejaus pa
minėjimo.

K. Žalaiis

ANAPUS....

Liaudies ūkio komisaras, ne
žinodamas, kaip išspręsti esą 
mus sunkumus, sumanė pasi
klausti patarimų pas burtinin
kę.

— Kaip sumažinti butų kri- 
žę?

— Atidarykite sieną į vaka
rus, ir klausimas išsispręs sa
vaime.

— O kaip išvengti įvairių 
reikmenų trūkumo?

— Uždarykite sieną į rytus, 
ir visko bus pilna.



DARBININKAS

HABTFOBD, CONN.
fonsas Stankaitis, kuris nese
niai yra atskNęa į Hartfordą. 
Malonu bus su juo susipažin-

Vasario 15, šeštadienį, 6 v. 
vak., Hilton viešbutyje bus me- Vladas

Feliksas Piliponis, Jonas Ši
manskis, Petras Baltrukonis, 
John Pinkliam, Pranas Klimas 
ir Antanas Stanulis; kandidatais 
liko: Juozas Belazaras,
Čekanauskas (Walter Chase) 
ir Walter Paterson.

Po susirinkimo 3 vai. popiet 
didžiojoje Įdubo salėje, dar pir
mą kartą klubo gyvavime, nau
jojo pirmininko įvesdinimo pro- 
ga surengta puota. Prie apvalių 
stalų susėdo klubo nariai ir 
svečiai, o prie garbės stalo — 
pirmininkai su poniomis ir 
rinktiniai svečiai bei valdybos 
nariai

Ilgą ir turiningą kalbą lietu
viškai pasakė buv. pirm. Jo
seph Thomas. Per 8-rius metus, 
sakė jis, arti susipažinęs su klu
bo nariais, jų šeimomis, su vals
tijos ir policijos vadovais, ir 
tai sudarė jam garbę, šiuos klu
bo namus pažįstąs, kaip savo 
namus. Tiesa, buvę ir liūdnų 
valandų, ir norėjęs viską pa
mesti ir pasitraukti. Tačiau vėl 
viskas praeidavę, ir buvę šviesu.

Padėkojo visiem, su kuriais 
jam teko dirbti: direktoriam, 
tarnautojam ir visiem nariam. 
Be to, įteikė klubui daug pasi- 
darbavusiem dovanas (voke
lius).

Baigdamas kalbą, prašė na
rius kooperuoti su naujuoju pir
mininku, nes vienas pirm, be 
narių pagalbos nieko negalės 
padaryti.

Paskui kalbėjo naujasis pirm. 
Edvardas Radžiūnas, supažin
dindamas puotos dalyvius su 
atvykusiais į iškilmes svečiais.

Petras Simanauskas dar kar
tą perskaitė išrinktos valdybos 
ir direktorių tarybos sąstatą. 
Be to, ragino visus klubo na
rius kalbėti lietuviškai, nes ki
taip turėtų pasikeisti klubo pa
vadinimas. Pasak jo, tik lietu
viškoje dvasioje klubas galės iš
silaikyti.

Klubo šeimininkas Adolfas 
Maslauskas pareiškė, kad jam 
malonu buvę dirbti su pirm. 
Joseph Thomu; tiki, kad ir Ed- 

globėjai; Antanas Laskus ir An- vardas Radžiūnas bus toks pat
tanas Mazalas — revizijos ko- geras su patarimais ir pasiūly-

M ončūnas mais. Linkėjo naujajam pir-
ką ačiū kun. Steponaičiui! (Frank Monchun), Julius Baltu- mininkui daug kantrybės ir iš-

Vedėjas A. Mateika prime- lionis ir Stasys šrupšas —gar- tvermės. ’
na visiem choristam, kad repe- bes teismas.
ticijos bus penktadieniais šv. [ 
Kazimiero mokykloje 7:30 v.v. Juozas Žemaitis, Jonas Kodis, pasilinksmino.

Vytautas 
maloni

liūs, kuriam šiais metais vado
vauja lietuviai. Žinoma, dau
giausia darbo įdeda ir ypač 
šiais metais įdės lietuvių gru
pės pirm. Zigmas Strazdas su 
ponia.

Meninę programą atliks gar
susis tenoras Stasys Baras; jam 
akomponuos prof.
Marijošius. Tai bus 
staigmena baltiečiam
garsiojo lietuvių tenoro balsą.

Koncertu - balium susidomė
jimas didelis.

Antras svarbus parengi
mas — Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimas, kuris įvyks va
sario 16, sekmadienį.

Minėjimas prasidės 10 vai. 
šv. mišiomis Šv. Trejybės lietu
vių parapijos bažnyčioje. Daly
vaus uniformuoti ir su -vėliavo
mis skautai, veteranai. Per mi
šias giedos muz. Jurgio Petkai- 
čio diriguojamas “Aido”

Antroji minėjimo dalis 
sidės 3 vai. popiet L.A.P. 
bo salėje, 227 Lawrence 
Hartford, Conn. Čia taip 
dalyvaus organizacijos.

Pagrindinę kalbą pasakys Al-

cho-

pra- 
klu- 
St., 
pat

Koncertinėje dalyje sutiko 
dalyvauti solistas Stasys Baras; 
akomponuos taip pat prof. Vy
tautas Marijošius. Programoje 
pasirodys ir “Aido” choras, di
riguojamas muz. J. Petkaičio.

Į minėjimą pakviesti žymūs 
valstijos ir miesto pareigūnai: 
gubernatorius, miesto meras ir 
kiti.

Kapitoliuje vasario 15 ir 16, 
šeštadienį ir sekmadienį, plevė
suos Lietuvos trispalvė vėlia
va.

Visi Hartfordo ir apylinkių 
lietuviai prašomi minėjime gau
siai dalyvauti.

Baigta rinkti LA.P. 
klubo valdyba

Sausio 19 d. 1:30 vaL 
piet LA.P. klubo patalpose įvy
ko nepaprastas narių visuot. su
sirinkimas. Jame įvyko buv. pir
mininko pareigų perdavimas ir 
naujojo įvedimas. Buvęs 8-rius 
metus pirmininku Joseph Tho- 
mas pareigas perdavė naujai iš
rinktam Edvardui Radžiūnui. 
Juodu pasikeisdami pasakė ati
tinkamas kalbas. Abu pirminin
kai čia gimę ir augę, bet kalba 
gražiai lietuviškai.

Paskui aptarti eiliniai reika
lai, kurie praėjo gana sklan
džiai. Be to, baigta rinkti klu
bo valdyba: ilgamečiu! protoko
lų sekretoriui Petrui Simanaus- 
kui iš pareigų pasitraukus, 
naujuoju protokolų sekreto
rium išrinktas Juozas Grinius.

Dabar L.A.P. klubo valdybą 
sudaro: Edvardas Radžiūnas— 
pirmininkas, Albertas Petraitis 
— vicepirm., Juozas Grinius — 
protokolų sekretorius, Zenonas

popiet

po-

WORCESTER, MASS.
Choro valdyba

Atvykus naujam vargonin- 
kui ir choro vedėjui Albertui 
Mateikai, šv. Kazimiero parapi
jos choras susirinkime išrinko 
ir naują valdybą: pirmininkas
— Juozas Bakaitis, vicepirmin.
— Juozas Drumstas, iždin. — 
Edmundas Grigaitis, sekret.— 
Olga Keršytė, seniūnas —Ed
vardas Daniels.

Kun. kleb. Jonas Jutt pasky- Pakalniškis — protok. sekreto
rė chorui dvasios vadu kun. 
Justiną Steponaitį. Kun. Stepo
naitis surengė balių ir pakvie
tė dalyvauti visus choristus su 
svečiais. Balius buvo nepapras
tai malonus ir linksmas. Įvyko 
sausio 10 Maironio Parke. Vi
si choristai taria tikrą lietuviš- misija; Pranas

riaus pavaduotojas, Stanley Pat- 
terson — finansų sekretorius, 
Antanas Ambrasas — iždinin
kas; Juozas Asiūnas, John Va- 
sil ir Ona Jusinienė — iždo

Mergaičių stovykla, vi enas iš namukų stovyklautojom. Tokios stovyklos statybą organizuoja Putnamo sese
lės. Stovykla bus pastatyta netoli vienuolyno, ji turės administracini pastatą ir visą eilę namų, namelių, kur 
gyvens stovyklautojos. Statybai dabar skelbiamas vajus.

NEW BRITAIN, CONN.
Vasario šešioliktoji minima 
penkiasdešimt pirmą kartą

New Britaino Alto skyrius, 
talkinamas Lietuvių Bendruo
menės bei kitų organizacijų, 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo šventės minėji
mą, kuris įvyks vasario 16. Tos 
dienos rytą 11 vai., Šv. And
riejaus bažnyčioje už paverg
tą Lietuvą ir žuvusius laisvės 
kovose bus aukojamos mišios 
lietuvių kalba.

Po pietų, 2 vai., lietuvių sve
tainėje, 354 Park St, įvyks ant
roji minėjimo dalis. Pagrindi
nę kalbą pasakys Juozas Raš
kys. Meninę programą atliks 
Šv. Andriejaus parapijos cho
ras, vadovaujamas muz. Jono 
Beinorto, jo mokinių orkestras, 
skautų kvartetas ir tautinių šo
kių grupė. :

Žinios iš Kanados
TORONTO, ONT.

nimų. Darbai jau yra vykdomi, 
bet reikalingos lėšos. Tam tiks
lui gegužės 18 numatyta su
rengti parapijos koncertą. Prog
ramoje dalyvaus parapijos su
augusių choras, muz. J. Beino
rto mokinių orkestras, naujai 
rengiamas parapijos vaikų cho
ras bei kitos meninės pajėgos.

Choro koncertas
Lapkričio 30 parapijos cho

ras turėjo savo metinį koncer
tą su šokiais. Programą atliko 
mišrus choras, moterų choras, 
duetai, vyrų oktetas ir solo.

Choras kas sekmadienį gieda 
bažnyčioje lietuviškas mišias. 
Dabar repetuoja naujas muz. 
Broniaus Budriūno lietuviškas 

tamTa GanronskuiatšfeveiS- miaas garbei.
n imą. Po pasakytų kalbų buvo 
ir meninė programėlė, kurią at
liko parapijos choras.

Susipažinimo vakaras
Lapkričio. 23 naujo klebono

Kadangi kiekvienais metais 
lietuvių gretos vis retėja, tad 
ir į minėjimus vis mažiau žmo
nių besusirenka. Šio minėjimo 
rengėjai nuoširdžiai prašo 
me dalyvauti visus lietuvius.

Baigiant 1968 metus
Praėjusių metų pabaigoj 

Andriejaus parapija turėjo 
sikeitimų ir eilę parengimų.

Kaip jau anksčiau spaudoje 
buvo minėta, buvo klebonų pa
keitimai. Kun. Benediktui Gau- 
ronskui išėjus į pensiją, čia 
buvo atkeltas klebonu kun. 
Edvardas Gradeckas iš Water- 
burio šv. Juozapo parapijos.

Spalio 27 parapija surengė

ja-

Šv. 
pa-

IŠ VISUR Į
— Amerikos Lietuvių Tary

bos valdybos sukviestoje spau
dos konferencijoje sausio 22 
Chicagoje pranešimus padarė 
Alto valdybos vicepirm. Jonas 
Jasaitis, Chicagos Lietuvių Ta
rybos pirm. Algirdas Pužaus
kas ir vicepirm. kun. Adolfas 
Stašys. Alto valdybos praneši
me ypatingai, buvo išryškintas 
Vasario 16 minėjimų proga su
rinktų aukų klausimas. Visos 
surinktos aukos persiunčiamos 
Alto valdybai. Tokį nusistaty
mą taip pat nuoširdžiai remia 
ir Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo K-tas.

— Alto valdyba šūkiu “Pra! 
laužkime tylos uždangą” ragi
na visas organizacijas ir atski
rus asmenis Lietuvos reikalais 
rašyti laiškus amerikiečių spau
dai. Toki laiškai talpinami skai
tytojų laiškų skyriuose, kuriuos 
turi kiekvienas laikraštis ir 
žurnalas, yra plačiai skaitomi. 
Taip pat pastebėjus spaudoje 
netikslių žinių Lietuvos atžvil
giu, visi raginami nedelsiant 
reaguoti, parašant laiškus re
dakcijai ar autoriui.

— Juozui Bačiūnui, PLB pir
mininkui, 1969 sausio 23 stai
ga mirus, Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto valdyba te
legrama pareiškė užuojautą po
niai M. Bačiūnienei ir pavedė 
prof. J. Vitkui Vliko vardu da
lyvauti Juozo Bačiūno laidotu
vėse bei atsisveikinamajame pa
garbos pareiškime. Vliko valdy
ba taip pat kreipėsi į Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės valdy
bą, išreikšdama Vyriausio Lie
tuvoj Išlaisvinimo Komiteto liū
desį, pergyvenamą drauge su 
visa lietuvių išeivija ir ypač 
organizuotaisiais lietuvių bend
ruomenės sambūriais, neteku
siais nuoširdaus vienytojo, pa- 
sišventusio pirmininko ir tėviš
ko globėjo. (E)

Išletstuvės
Praėjusių metų pabaigoj pa

rapijoj įvyko dar vienas pasi
keitimas. Vietoj trijų kunigų 
liko tik du. Kun. Walter Prans- 
kietis buvo paskirtas klebonu 
šv. Tomo parapijoj, Goshen, 
Conn. Gruodžio 1 buvo sureng
tas jam atsisveikinimas. Daly
vavo labai daug žmonių. Prie 
užkandžių ir meninės progra
mėlės, kurią atliko parapijos 
choras, buvo miela praleisti po
rą valandų su visų mylimu ir 
mielu kun. W. Pranskiečiu. 
Linkėdami jam ilgiausių metų 
ir sėkmės naujose pareigose, 
išleidome jį iš lietuvių tarpo 
pas amerikiečius.

Lietuvių Varpo klubas lap
kričio 16 iškilmingai atšventė 
savo 50 metų veiklos sukaktį. 
Buvo surengtas banketas, su
traukęs nepaprastai didelį skai
čių žmonių.

Nina Stasaitienė

buvo surengtas susipažinimo 
su parapiečiais vakaras, su už
kandžiais, menine programėle,| PLB pirmininko J. Bačiūno 

laidotuves buvo išvykę Kana- bendrom dainom ir šokiais.
Į direktorių tarybą išrinkti: niai pavalgę, dar ir pašoko bei dos LB krašto valdybos narys Programėlę atliko muz. J. Ben- 

J. Bernotas j.r. Simanavičius ir Elzė Jan- doriaus vedamas vaikų orkest
rėlis. Buvo labai nuotaikingas 
ir šeimyniškas parengimas. Tik 
gaila, kad ne visi parapiečiai 
turėjo norą į šį parengimą at
silankyti.

Naujas parapijos klebonas 
kun. E.-Gradeckas yra darbš
tus ir didelės iniciatyvos žmo
gus. Visur pats pirmas eida
mas, jis nori įjungti į bendrą 
veiklą ko daugiau žmonių.

Numatomas parengimas
Bažnyčiai ir jos pastatam rei

kia remonto bei kitokių pageri-

Klubo nariai ir svečiai, ska-

Tautos Fondo Toronto sky- 
us persitvarkė. Pirmininku 
teinantiem metam pakviestas 
. Švėgžda; inž. V. Liuima ir 
L Manglicas — vajų reikalų 
edėjai; A. Firavičius — vice- 
irmininkas; V. Montvila — 
rotorius; P. Morkūnas — 
Įninkąs; T. Stanulis tvarko

se- 
iž- 
in-

Dail. J. Račkaus kūrinių pa- 
sda atidaryta sausio 27. Išsta- 
irti naujausi kūriniai, sukurti 
elgijoje. Paroda atidaryta kas- 
ien, išskyrus sekmadienius.

Maironio šeštadieninė mo- 
[ kykla atšventė savo dvidešimt- 
i mėtį. Koncertinę — literatūri- 
■ nę dalį atliko mokytojai. Vieni 
i skaitė savo kūrybą, kiti vaidi

no savo originalų kūrini “Pir- 
KuKOros Židinio pradinio plano modalia, darytas ardiit. Mutfo TyRaoa. Ptanoojama MM, Htaaniatlnta mokyklos moji diena mokykloje’’. Buvo ir 
patalpos, organizacijom* kambariai, biMtotoka, mosto galerija, dpaoatavfo, rsdakcijg bei adnrinMracijų patalpos, šokiai. Publikos atsilankė aps- 
koplyčia, vienuolynai. Šia planų modelis bu* toliau vystoptap Ir tabaSnamae, tiek viduj, tiek UorOj. »• •

Mm*. D VlalaMa... Ciaj.

KULTŪROS ŽIDINĮ 
NEW YORKE

Pranciškonų Kultūros Židinys tarnaus vMems lietuviams RHta visų prašome kiek galint didesne 
auka prisidėti prie jo STATYBOS FONDO.

TĖVAMS PRANCIŠKONAMS BROOKLYNE (BUILDING FUND)

statybų fondui ir prašau irstyti mane (misų šeimą/mūsų mirusiuosius) į:
□ tadatorte (8100)

Pasižadu ii viso paaukoti ateityje statybų fondui.

ADRESAS

ZipCode

Vasario 16 minėjimas vyks 
vasario 16. Programa bus atlik
ta vietinių meno pajėgų, "Var
po” choro ir šokių grupių. H. 
Nagys iš Montrealio pakvies
tas kalbai.

CBC radijas Į savo progra
mą įtraukė Kanados etninių- 
tautinių grupių autorių poeziją. 
Lietuvių poeziją vasario 1 skai
tė gimnazijos mokytoja Aldona 
Bušinskaitė.

HAMILTON, ONT.
Choro krizo Hamiltono, atro

do, jau pasibaigė. Prel. dr. J. 
Tadarauškas sukvietė naują 
chorą, sukvietė ir seno choro 
dalyvius, kurie savo laiku pro
testavo. Susėdę prie stalų, visi 
pasijuto vienos dvasios. Vienas 
iš senųjų choristų pastebėjo.

Bochester, N. Y.
Mirę lietuviai

Nedidelėje mūsų kolonijoje 
praeitais 1968 metais mirė net 
35 lietuviai. Dauguma mirė vy
resnio amžiaus, bet mirė ir jau
nesnių, vienas net 20 metų 
amžiaus. Štai tie mirusieji mū
sų kolonijos lietuviai:

Liudvika Tatorienė 83 metų, 
Viktorija Ramanauskienė 75 m., 
Viktoras Tritikauskas 41 m., 
Juozas Sodys 49 m., Alen 2u- 
rauskas, Genovaitė Puodžiūnas 
43 m., Walter Vainauskas 77 
m., Petronė Paliukienė 66 m.,
Colmen Silvija 44 m., Alen Ta
nus, Juozas Bubnis 62 m., 
Gertrūda Labeikienė, Emilija 
Vaičius, Vincentas Ašmontas 
84 m., Antanas Orlauskas, Bar
bora Jurkštas 64, m., Jurgis 
Švedas 77 m., James Bartašius 
20 m., Peter Duoba, Elbert Mai 
liutis 46 m., William Jurgelai- 
tienė, Rožė Milevičius 39 m., 
Villiam Pautėnas. Teresė Žu
kauskas 82 metų. Antanas Gus
tas 79 metų, Anthony Krikščiū
nas 84 m.. Jonas Zinkus 73 m.,
Teklė Kairienė 82 m.. Paulina 
Waydelis. Joseph šilinis 87 m., 
Kazys Januškevičius 70 m.. Pra
nas Jurgelionis 57 m„ Jurgis 
Kanišauskas 78 m. CX

kad "kur susitelkia žmonės, at- Vokietijoje, vasario 16 gimnazijo
je, buvo surengta graži KaMdg eg
lute. Tėv. St. Šileika, SDB, gieda 
"koptely guli Tu”.

siranda ir. nuomonių skirtu
mai"

— Šv. Juozapo lietuvių pa
rapija Scranton, Pa., šiemet 
švęs 75 metų jubiliejų, o para
pijos ilgametis klebonas prel. 
J. V. Miliauskas švęs 50 metų 
kunigystės jubiliejų.

— Balzeko lietuvių kultūros 
muziejuje Chicagoje dr. Fr. Las- 
sner išstatys pirmo Pasaulinio 
karo plakatus. Paroda vyksta 
vasario 1-28. Tuo pat metu bus 
išstatyta ir senų knygų.

— Vytautas F. Bieliajus 
kaip tautinių šokių instrukto
rius, prie daugelio Amerikos 
universitetų yra suorganizavęs 
šokėjų grupes. Leidžia folkloro 
žurnalą “Viltį”, Jame daug kur 
užsimenama Lietuva, jos žmo
nės ir papročiai. Tai jokių veiks
nių neremiamas lietuvybės am
basadorius.

— Kan. Mykolas Vaitkus, iš
kilus ir plačiai žinomas mūsų 
poetas bei gražių atsiminimų 
rašytojas, dabar gyvena atsisky
rėlio gyvenimą (11 North Rd., 
Peace Dale, R.I. 02879), toli 
nuo lietuviškų kolonijų, nuo i- 
vairių parengimų. Neseniai 
gautas jo laiškas bent kiek at
skleidžia ir jo nusiteikimą: 
"Štai, baigias metai... Ir gy
venimas baigias... Koks gyvas 
jis buvo Nepriklausomoj, o 
koks dabar!... Vienatvė, kny
ga, plunksna ir darbas, dar
bas... Tačiau kas kita, jei ne 
knyga, plunksna ir darbas ga
lėtų padaryti tą vienatvę pras
mingą ir pakeliamą ... Tad dar
bas, darbas... 0 vis dėlto kar
tais žmogus pasiilgsti ir atgo- 
vio — gero žmogaus, geros šir
dies. gero žodžio... Atsimini
mus ir toliau rašau. Nida jau 
turi rankose paruoštų spaudai 
porą knygų".

— "Rūtolę", antram skyriui 
vadovėlį, paruoštą G. Česienės, 
išleido L. B. Kultūros fondas. 
Netrukus išleidžiama ir geo
grafija. Vadovėlis įrištas į kie
tus viršelius. 140 puslapių, 
iliustruotas Z. Šileikienės. '
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Moksleivių Ateitininkų Sąjungos nepaprastojo suvažiavimo ir žiemos kursų dalyviai.

ROCHESTER, N.Y. KNYGOS ANGLŲ KALBA

Ateitininkų Federacijos Vadas prof. J. Pikūnas sveikina MAS nepaprastą 
suvažiavimą Dainavoje. Nuotr. A. Kuo o

Nuotr. K. Razgaičio

y, Vygantas kalba apie krikščioniškumą MAS žiemos kursuose Daina-
• ' Nuotr. K. Razgaičio

Dainavos stovykloje Algis Kuolas 
ir Antanas Sabalis, buvęs kursų 
instruktorius. Nuotr. K. Razgaičio

H. Nagio poezijos vakaras
Henriko Nagio poezijos va

karas praėjo su pasisekimu. Su
sirinko apypilnė Šv. Jurgio lie
tuvių parapijos salė.

Vakarą pradėjo Izabelė Žmui- 
dzinienė, su giliu Įsijautimu pa
deklamuodama H. Nagio lietu
viško kaimo buities nostalgišką 
eilėrašti “Piemenėlio mirtis”.

Poetas ir kritikas dr. Henri
kas Nagys pradžioje pareiškė, 
kad jis, kaip rašytojas, esąs bro
lis visų kitų poetų, rašančių šia
pus ar anapus geležinės uždan
gos. Jis esąs iš tos lietuvių ra
šytojų — poetų kartos, kurios 
jaunystė buvo atkirsta nuo sa
vos žemės. Ji atėjus po kartos, 
kuri gyveno aukso amžių (Salo
mėja Neris, Bernardas Braz
džionis. Jonas Aistis, Antanas 
Miškinis ir kt.). Bet ji (Nagio 
karta) vis dėlto esanti laimin
ga. nes turėjus gimtąjį žodį, kai 
vėlesnioji (V. Bogutaitė, Jur
gita Saulaitytė, Line Sutema 
ir kt.) netekus visko, atseit gim
tojo krašto.

Poetas paskaitė iš kiekvienos 
savo eilėraščių knygos po kelis 
pasirinktus eilėraščius.

H. Nagys eilėraščių knygų 
yra išleidęs tris. Ketvirtoji 
“Broliai balti aitvarai” žada
ma išleisti. Pirmoji knyga “Lap
kričio naktys” turėjusi būti pa
vadinta “Lapų kritimo naktys”. 
Tai esanti liūdna knyga, bet, 
kai esi toks, kitaip nesą gali
ma kalbėti. Antroji knyga “Sau
lės laikrodžiai”, trečioji —“Mė
lynas sniegas”.

Poetas buvo priimtas šiltai. 
Susirinkusieji pagerbė ji ilgais 
plojimais ir atsistojimu.

Gaila, kad poetas buvo la
biau susidomėjęs pačiais eilė
raščiais, negu jų perdavimu 
klausytojam. Poezijos ar prozos 
vakaras yra ne tik pasimatymo 
su autorium, bet ir jo kūrybos 
pasiklausymo vakaras.

Rytojaus dieną, liet, radijo 
programos metu, poetas H. Na
gys, rašytojo Jurgio Jankaus 
paklaustas, kuris eilėraštis jo 
širdžiai artimiausias, atsakė, 
kad tai poema “Brolis”, kurį 
poetas radijo klausytojam ir 
perskaitė. Eilėraštis savo tema 
labai artimas Bern. Brazdžionio 
eilėraščiui “Per pasauli keliau
ja žmogus”. Antras eilėraštis 
— “Sakalas”. Klausiamas, ar 
moderni, ar liaudiška poezijos 
forma geresnė, atsakė, kad poe
tas privalo kalbėti visiem su
prantama kalba. Reikią kalbėti 
iš širdies į širdį.

Vakarui vadovavo rašytojas 
Jurgis Jankus, rengė Liet. Ben
druomenės kultūrinių pobūvių 
klubas.

— Dail. Pauliaus Jurkaus dai
lės darbų paroda įvyks kovo 
1 ir 2 Šv. Jurgio lietuvių pa
rapijos salėse.

— Prez. Antano Smetonos 
minėjimas — balandžio 27.

— Daivos Mongirdaitės ir 
Leono Baltraus ariju ir dainų 
vakaras — gegužės mėn. pra
džioje. Rengia Liet. Bendruo
menės apylinkės valdyba, sb.-

CHICAGO, ILL.

Algis Puteris, naujosios MAS 
Centro valdybos pirmininkas.

Nuotr. K. Razgaičio

Nepaprasto suvažiavimo darbo prezidiumas :r sekretoriatas. Iš k. j d. O. 
Kliorytė. R. Juzaitis. L. Underytė. E. Girdauskas. D. Deksnytė.

Nuotr. K. Razgaičio

Algis Puteris kalba žiemos kursų dalyviams Dainavoje. Nuotr. K. Razgaičio

Stovyklautojai Dainavoje dainuoja

Nauja MAS valdyba
1968 gruodžio 30-31 Mokslei

vių Ateitininkų Sąjungos ne
paprastame suvažiavime Daina
voje buvo išrinkta nauja cent
ro valdyba. 1969 ir 1970 me
tam. Valdyba pirmą kartą suda
ryta Kanadoje — Toronte. Ją 
sudaro: pirmininkas Algis Pu
teris. vicepirmininkė Gabija 
Juozapavičiūtė, sekretorė Lai
ma Gustainytė, iždininkas Al
gis Juzukonis ir užsienio reika
lų vedėja Regina Kryžanauskai- 
tė.

Valdyba sudaryta iš jaunų 
studentų. Todėl tikimės naujo 
vėjo. Esame pasiryžę uoliai ir 
ryžtingai dirbti, tikėdami, kaip 
Šalkauskis sako: “Veikti išmok
si tik veikdamas.”

Šia proga sveikiname idėjos 
draugus, ypatingai moksleiviją, 
taip pat ir prijaučiančius ir vi
są lietuvių visuomenę. Ypatin
gai sveikiname dvasios vadą 
kun. prof. St. Ylą, federacijos 
vadą dr. J. Pikūną. sendraugių 
ir studentų ateitininkų sąjun
gas ir Ateities žurnalo redakci
ją. Dėkojame buvusiai M. A.S. 
valdybai už atliktus darbus ir 
rūpesčius.

Garbė Kristui!
Naujos centro valdybos ad

resas: M.A.S. CV. 20 Humber- 
vicvv Rd.. Toronto 9. Ont.. Ca- 
nada. M.A.S. CB

Rezoliucijų komisija nepaprastame suvažiavime iš k. Į d. Saulius Kuprys. 
Vytautas Maciūnas. Raminta Vaitiekaitė. Almis Kuolas. Liucijus A. Alinskas

MIAMI, FLA., ŽINIOS

Miami Amerikos Lieuvių Pi
liečių klubas, 3566 No. West 
34 Street, turėjo susirinkimą. 
Aptarta Įvairių dalykų. Dr. Jo
nas Surbis davė 60 dol. auką, 
kad būtų pasveikinta naujo klu
bo valdvba ir nariai šiuose laik
raščiuose: Drauge, Naujienose. 
Keleivyje. Darbininke, Dirvoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje. Vin 
cas Jankus davė 10 dol., kad 
toks pasveikinimas būtų Įdė
tas Santaroje.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas rengiamas vasario 
16 d. klubo salėje 2 vai. popiet. 
Ba> font parke įvyks gražus kon
certas, dainuos solistas Algir-

Daug nukeliavo amžinybėn
Marąuette Park lietuvių pa

rapijos salėje sausio 12 įvyko 
šv. Vardo draugijos pamaldos 
ir susirinkimas. Nors oras bu
vo labai šaltas bet apie šimtas 
narių dalyvavo pamaldose, ku
riose pirmą kartą išgirdome 
vaikų chorą, vadovaujamą var
gonininko muz. J. Baltrušaičio. 
Choras pagiedojo griažiai lietu
viškai kelias giesmes. Tiesiog 
reikia stebėtis, jog vaikučiai 
nepabijojo šalčio dalyvauti 8v. 
pamaldose. Labai esame dėkin
gi vargonininkui, vaikučiam ir 
tėveliam. Patartume, kad ir ki
ti vaikučiai tose pamaldose da
lyvautų.

Pamokslą pasakė kun. Kuz
minskas. Tema — “šventoji šei
ma ir jaunimas”. Jis pažymėjo, 
kad jaunimas, kol nesubręn- 
des,.turi būti tėvų ir auklėtojų 
vadovaujamas lietuviškoj ir ka
talikiškoj dvasioj. Ateities tau
tos karta bus tokia, kokį išauk- 
lėsime jaunimą.

Po pamaldų susirinkime, ku
rį pravedė pirm. Banky buvo 
pranešta lietuviškai ir angliš
kai metinė draugijos apyskaita. 
Ją padarė Slogan ir Church.

Paaiškėjo, kad 1968 iš drau
gijos tarpo išsiskyrė net 14 na
rių. Amžiną atilsį jiem! Įstojo 
15 naujų narių. Valdy
ba žada imtis naujų narių ver
bavimo. Kitame susirinkime 
tas reikalas bus gvildenamas. 
Šiame susirinkime nauju na
riu įstojo Petras Miliauskas. 
1500 dol. paskirta seselių na
mam. daug aukų paskirta ki
tom draugijom, tik nesimatė 
aukos katalikų federacijai (jos 
irgi reikėtų nepamiršti ir joje 
dalyvauti). Dabar draugijoj yra 
325 nariai. Kasoje turima virš 
tūkstančio dolerių. Laidotuvių 
direktoriai Evans, Petkus. Lac-

kavicz ir Bartkus, Palangos sa
vininkas, per metus suaukojo 
pusryčiam virš 300 dol. Drau
gija jiem taria nuoširdų ačiū!

Sausio 19 bažnyčioje įvyko 
naujos valdybos įvesdinimas.

Sumanymų eigoje iš narių 
tarpo buvo prašoma, kad nau
joji valdyba, pradedant susirin
kimą, tuoj po maldos įvestų mi
rusiųjų narių pagerbimą. Ant
ras prašymas buvo, kad valdy
ba žodžiu ar raštu paprašytų 
parapijos vadovybę, jog lietu
vių kalba savaitės biuletenyje 
būtų taisyklinga, nes dabar 
daug tarimo ir gramatikos klai
dų. Dar buvo pakviesti nariai 
stoti į namų savininkų draugi
ją, nes mum visiem labai svar
bu būti vienybėje ir savo kolo
niją išlaikyti švarią, kultūringą 
bei ramią.

Pirm. Banky pažadėjo šiuos 
klausimus pajudinti posėdyje. 
Ačiū jam. Dar jis pranešė, 
kad Šv. Vardo draugija rugp. 
17 ruoš pikniką mokyklos kie
me.

Valdyboj veik visi tie patys 
nariai. Revizijos komisija padė
kojo Oškeliūnui už jo gerą sąs
kaitų vedimą. Jam nuoširdžiai 
buvo paplota. Narių tarpe yra 
ir ligonių (Gaidamavičius, J. 
Valantinas, Rotovičius. dr. Si
monaitis). Linkime jiem pa - 
sveikti. Daug narių užsimokė
jo nario mokesčius.

Susirinkimas baigtas malda, 
su naujom veiklos gairėm ir 
mintim.

Įsijunkime į šią draugiją, ne
žiūrėdami amžiaus nei išsilavi
nimo. Kiekvienas naujas narys 
daug ką gali veikti ir dirbti jo
je.

Bal. Brazdžionis

Introduction to Modern Lithuanian. lietuvių kalbos gramatika, aiškinama 
anglį, kalba. Skaitymai, gramatikos aiškinimai ir žodynėliai. Paruošė 
L. Dambriūnas, A. Klimas ir \V. Schmalstieg. Kietais viršeliais, -ISO 
psl. $7.00.

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

Timeless Lithuania by Uwen J. C. Norem. B.D., L.L.D. $1.00.
Lithuania and Lithuanians. compiled by J. Balys. Bibliography. $5.00.
The Balts. by Marija Gimbutas. Ancient Peoples and Places. 28G psl. $7.50.
Lithuania undcr 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 Years’ Struggle for Freedom of Lithuania by J. Audėnas. $2.50.
The War Against God in Lithuania. by Dr. J. Savasis. $1.25.
Guerrika VVarfare on the Amber Coast. by K. V. Tauras. $3.00.
Leave Your Tears in Moscovv. by B. Armėnas. $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 rašytoji, kūriniai. $5.00.
Lithuanian Ouartet. Barono, Katiliškio, Landsbergio ir Šeiniaus kuriniai. 

$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 VVishingmore. 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 .1. 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 Chapel of Our Lady of Šiluva. 50p.
Our Lady of Šiluva, by Rev. John C. Jutt. 50č.
Thaddeus Kosciuszko the Champion of Freedom, by A. D. Yuknis. 50^.
Lithuania, short pamphlet about Lithuania. 50č.
English-Lithuanian Dictionary, by V. Baravykas (ca. 30.000 žodžiu). $6.00. 
Lithuanian-English, by B. Piesarskas, B. Sveseviėius ica. 27.000 ž.) $5.00. 
Lithuanian-English, V. Peteraitis. 602 psl. Kietais viršeliais. $. 00.
Lithuanian-English & English-Lithuanain kišeninis žodinelis. $2 <><).
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 Grunvvald. an Historical Novel. $3.00.
The Forest of Anykščiai, by A. Baranauskas. $2.00.
Lithuania, Land of Heroes. by L. Valiukas. $1.75.
The Seasons. by K. Donelaitis. $3.00 (kietais $4.00).
Ambarita, by J. Narūne, pasaka. $1.00.
Sonata of Icarus, by Jurgis Gliaudą. $5.00.
Essays in Greek Politics. 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. 

Rinktinas. J. Rimgaila. Kietais viršeliais. 370 psl . kaina 8 dol.
The Cemetery of Nations in the Siberian Tundra, by H. Tautvai.ša. Kaina 

1.75 dol.

šios ir kitos knygos bei muzikos plokštelės gaunama:

DARBININKO ADMINISTRACIJA

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

das Brazys, akomponuos jo 
žmona. Kalbas pasakys Dan 
Kuraitis ir V. Adamkus. Pro
klamacijos jau gautos iš gu
bernatoriaus Claude Kirk ir 
miesto majoro Steven Clark. Vi
si kviečiami dalyvauti šiame pa
rengime. Bus vakarienė ir šo
kiai.

Pamaldos bus Gesu bažnyčio
je vasario 9 d. 9:30 v.r. Mišias 
aukos prel. J. Končius. Kitos 
mišios toje pačioje bažnyčioje 
bus vasario 15 d. 9:30 v.r.

Elena Verbela

— Austrijos studentai Vie
noje, ikšiol buvę ramūs, pradė
jo bruzdėti. Bet priežastys pa
šalinės. Viena minima yra Viet
namo karas, o kita liečia saugu
mo policijos susidomėjimą Per
sijos studentais, kai šachas at
vyko Į Vienos klinikas sveika
tos tikrinti.

Kas norėtų skalbtis Darbinink* 
praiomas skambint*:

GLanmore 2 7923

Jei "EGLUTĘ" užsakysi. 
Vaikui džiaugsmą padarysi — 
Skaitant nuotykius Pupučio, 
Valandos pavirs minutėm.

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 ................. ..........
Linksmų Kalėdų, 12 religinių giesmių Stereo 4.50
Lietuvos senos ir naujos dainos, 11 solo ir chorų. Stereo 4.50 
Lietuva Brangi, 11 liet, dainų, chorų — solistų įdainuota .......
Šiluvos koplyčios pašventinimo ir kongreso momentai ______
Ar žinai tą šalį, R. Mastienės. 13 lietuviškų dainų solo ___
A. šabaniausko, po 12 dainų-šokių X irXT albumai po $5.00 
A. šabaniausko. lengvos muzikos 12 šokių-dainų Nr. 3 — 
Aurelia, Paukštelienės pramoginė ir šokių muzika — Stereo 
Dainuoju Jums, Aurelia šokių muzika Nr. 2 ................. Stereo
Sigutė, pasakos-dainos vaikams, Aurelia Paukšt elienė. Nr. 3 
Dainos iš Lietuvos. L. Juodis su Rūtos ans.. 16 d. Stereo 4.50 
Dainos Lietuvai. S. Šerienės 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 1.50 
Dvi Mamytės ir dvi Dukrytės. Kvartetas iš 14 dainų. St.4.50 
Baltijos vėjelis. 2 mamytės ir dūk. 15 liet, dainų. Stereo 4.50 
Kur banguoja Nemunėlis. Al. Brazio 9 dainos. 9 giesmės .....
l ietuvių Tautiniai šokiai. Stuttgarto simfonija ............
Lietuviški šokiai, akordeonu K. Daubaras. 18 šok. Stereo 1.50 
Lietuvos kanklės. 14 1. kūrinių, vad. O. Mikulskienei. St. 4.50 
Glaudžia Trimitai, Br. Jonušo įgrota 12 1. patriotinių marš), 
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 liav.d. dainų
O ramunėle, pasakyk. Birutė Tamošiūnas. 12 muzikos šokių 
Svajonių sūkuryje. B. Tamošiūnienės. 12 muzikos šoki’) 
Pavergtos Tėvynės muzika Nr. 2. 12 liet, dainų-šokių .
Operų arijos ir lietuviškos dainos. V. Noreika
Operų arijos ir lietuviškos dainos Nr. 2. V. Noreika 
Lietuviškos vestuvės, piršlybos ir vedybos 
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. šokini 
Sutemų garsai. V. Stankus. 10 muzikos šokių Stereo $6.00 
Garbė Tau. Viešpatie. Dainavos relig giesmės. St; co $6 00 
Tėvynei aukojam. Dainavos ansamblio. 14 liet, dainų. St $6 
Trijų metų Irutė. Ir Gieėiūtės 8 liet, patriotinės vaiku dainos 
Tėvynės meilė nemari. A. Dambrauskaitės 13 liet, dainų 
Toks mūsų likimas. V. Bendžiūtės moderni muzika stereo 
VVorcesterio Mėgėjų ratelio. 14 lietuviškų dainų
Suk. suk ratelį. Vilniaus choro 14 lietuviškų d.. Stereo 1.50 
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 $4.50 
Lietuvos - Latvijos - Estijos Himnai
Lietuvos Himnas ir simfonija
Baltic Countries National Anthems (33*4 RPM)
National Anthcm of the U.S. (33’į RPM)
Žibuoklės. L. Stuko moterų seksteto II 1. dainos, Steieo 1.50 
Mano gimtinė. II lengvos muzikos kūrinėlių
Operų arijos. J. U tįsti kai t ės 12 kūrinių
Nevv Yorko Liet. Vyrų Choro 16 liet, dainos Streo $1 00 
Operų Arijos. Sol St Baro Stef-co $7 00
Mes žengiame su daina. N V. vyrų okteto 17 d Stereo 150 
Aukuras, vaikų įdainuota 11 liet dainų Stereo 50fl
Lietuviškos giesmės. 12 liet, giesmių. Stereo 5 00
Lietuvos 50 ties m. minėjimo giesmės. Stereo 5 00

DARBININKO ADMINISTRACIJA
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910 Willouqhby Avė.. Brooklyn. N.Y. 11221 
(Persiuntimo išlaidom prašom pridėti 50c; j Kanadą $1 00)
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Nepriklausomybės šventės 
minėjimą New Yorke rengia 
Lietuvių Taryba vasario 16 
Webster Hali salėje. Pagrindi
niu kalbėtoju bus dr. Domas 
Jasaitis, invokaciją sukalbės 
Angelų Karalienės parapijos 
klebonas kun. A. Petrauskas, 
meninėje dalyje dalyvaus vieš
nia iš Bostono, solistė Violeta 
Cižauskaitė-Balčiūnienė, iš N. 
Y. Jadvyga Matulaitienė su sa
vo šokėjų grupe ir muzikas 
Alg. Kačanauskas su Apreiški
mo parapijos choru. Lietuviš
kos organizacijos ir pavieniai 
asmenys prašomi tą dieną nie
ko atskiro neruošti ir nuošir
džiai kviečiami toje visų mūsų 
didžiojoje šventėje dalyvauti. 
Minėjimui pasibaigus, bus vai
šės, gros puikus orkestras ir 
bus šokiai.

Raymundas Kazlas, Darbinin
ko skaitytojas iš Hollis Hills, 
N.Y., nors čia gimęs, bet visa
da domėdamasis lietuviška 
spauda, Darbininkui paremti 
prisiuntė 25 dol. Administraci
ja aukotojui maloniai dėkoja.

Toronto Latvių Teatras va
sario 8 lankosi New Yorke su 
A. Landsbergio drama Pieci 
Stabi (Penki Stulpai). Pastatę* 
mas Įvyks 7 vai. Fashion In
stitute of Technology salėje, 
227 West 27th Street, New 
York City (tarp 7 ir 8 Avė.). 
Bilietai (5, 4 ir 3 dol.) gauna
mi prie kasos arba iš anksto 
užsisakomi pas O. Baumanis, 
87-73 172 Street, Jamaica, N. 
Y. 11432. Tel. JA 3-4751.

a a
Sophie ir Konstantino Kaz- 
lauskių metiniam ynirties 
prisiminimui .4 preiškim o 

►i parapijos bažnyčioj už jų 
| reles bus aukojamos šv.

Mišios vasario 8 d.. 11 vai. 
ryto. Kazlauskiai buvo la
bai uolūs parapijos rėmė
jai, kurie mirė 1968 m. So
phie sausio 31 d., Konstan
tinas vasario 13 d. Draugai 
ir pažįstami maloniai kvie
čiami dalyvauti metinėse 
pamaldose, kurias užprašė 
jų vaikai:

Raymondas - 
Konstantinas Kazlauskiai 
Sophie Paulin

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

LIETUVIŠKAS UŽGAVĖNES
rengia

L. K. M. S. 29 KUOPA 
vasario 9 d.

1 vai. popiet

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE 
259 N. 5th Street (Havemeyer St. kampas) 

Brooklyn, N. Y.

ir kviečia visus lietuvius dalyvauti. Šeimininkės gamins 
skanius Užgavėnių blynus. • Įėjimo auka 3.00 dol.

niiiiiniiiininiiiiiiiiinmmiiniiiinimmmmHmmimmimniiimniimiinmirf

Širdingai esate kviečiami į New Yorko - New Jersey 
ateitininkų ruošiamą UŽGAVĖNIŲ VAKARĄ vasario 8 d. 
8 vai. v., šeštadienį Atsimainymo parapijos salėje—64-14 
56th Road Maspeth, N.Y.

Linksmą meninę programą atliks jaunimas. Svečiai 
bus vaišinami šilta vakariene. Veiks bufetas. Šokiams gros 
Gutauskų orkestras.

Įėjimo auka: $5.00; studentam ir moksleiviam $2.00.

PLB seimui rengti komiteto 
paskutinis posėdis bus šį šešta
dienį, vasario 8 d., 8 v.v. At
letų Klube. Iš Clevelando atva
žiuoja PLB valdybos 'vykdoma
sis vicepirmininkas St. Barzdu- 
kas. Bus padarytos galutinės 
apyskaitos, perduota archyvinė 
medžiaga. Taip pat parodys sei
mo filmo ištraukas ir pade
monstruos garsinius įrašus. Po 
posėdžio — vaišės. Komitetas 
kviečia dalyvauti visus, kurie 
tik prisidėjo prie seimo rengi
mo darbų ir dalyvavo sekcijų 
veikloje.

Solistas Stasys Citvaras, bo
sas, vasario 16 vyksta į Cleve- 
landą, kur dainuos Lietuvos ne
priklausomybės minėjime.

Rožę Kondrotienę penktadie
nį, sausio 31, 3 v. popiet prie 
namų Hendrix St., išėjus iš 
krautuvės, užpuolė du paaugliai 
juodukai pastūmė ir parvertę 
atėmė rankinuką su pinigais. 
Kondrotienė begriūdama susi
žeidė šoną.

Blynų vakarą vasario 8 d. 
Maspetho lietuvių parapijos sa
lėje rengia N. Y. ateitininkai. 
Pradžia 8 v.v. Programą atliks 
jaunimas ir paskaitys Leonar
do Žitkevičiaus humoristinių ei
lėraščių. šokiam gros Gutaus
ko orkestras.
'Laisvės žiburio' radijo progra

mos laikas yra keičiamas. Pra
dedant vasario 16, “Laisvės ži
burys’’ bus girdimas kiekvieną 
sekmadienį nuo 2 iki 3 vai. po
piet per WHBI stotį (105.9 
FM). Laisvės žiburio vedėjas 
yra Romas Kezys. Angliškąją 
dalį šiuo metu veda^ Pilypas 
Skabeikis. - • ■

Margaičių stovyklos reikalu 
pasitarimas buvo sausio 26 pas 
dr. B. Radzivaną. Iš Putnamo 
buvo atvažiavusios sesuo Vikto
rija ir sesuo Augusta. Iš New 
Yorko dalyvavo M. Šulaitienė, 
L. Milukienė. K. Vainiai, K. 
Norvilą, p. Dimas, Ona Strimai
tienė, M. čerienė-Mulks, M. 
Navickienė, A. Matulaitis, A. 
Sabalis. Aptarti vajaus reikalai. 
Seserys susirinkusius supažindi
no su statybos projektais ir 
planais.

Richmond Hill sekcijoj iš
nuomojamas vyrui atskiras 
kambarys be virtuvės. Butas 
prie gero susisiekimo. Kreiptis 
tel. 441-9720.

J. Kennedy aerodromo Inter
national viešbuty sausio 28 
Brooklyno vęfckupijon įkardi- 
nuotieji lietuviai kunigai: kun. 
L. Budreckas, kun. A. Račkaus
kas, kun. J. Cekavičius, kun. V. 
Pikturna ir kun. J. Pakalniš
kis surengė vyskupui draugišką 
pobūvį, kuriame dalyvavo pats 
vyskupas ordinaras F. Mugave- 
ro ir apie 30 kunigų. Vyskupas 
padėkojo įjungtiesiem į vysku
piją už jų apaštalavimo dar
bus ir surengtą pokylį. Įkardi- 
nuotųjų vardu kalbėjo kun. J. 
Cekavičius, padėkodamas vys
kupui už malonų priėmimą, at
silankymą į pobūvį ir įteikda
mas visų vardu lietuvišką kry
žių. Visi kunigai lotyniškai ir 
lietuviškai sugiedojo vyskupui 
Ilgiausių metų. Tai buvo jauki 
Brooklyno vyskupijos lietuvių 
kunigų bei jų klebonų ir drau
gų susiartinimo šventė.

Apreiškimo parapijos para- 
piečių susirinkimas įvyko sau
sio 22 parapijos salėje. Kleb. 
J. Aleksiūnas ir atstovai, kurie 
dalyvavo Brooklyno vyskupijos 
parapijų atstovų susirinkime, 
paskaitė iš gautų brošiūrėlių 
pranešimus. Po pranešimų bu
vo svarstoma parapijos tarybos 
rinkimų klausimas. Nutarta su
šaukti visų parapiečių susirin
kimą vasario 23, sekmadienį, 12 
vai. — tuoj po 11 vai. mišių, 
parapijos salėje. Artimiausiu 
laiku visi parapiečiai gaus kvie
timus — raginimus dalyvauti 
tame susirinkime. Bus renkami 
kandidatai į parapijos tarybą. 
Visi parapiečiai prašomi tą die
ną dalyvauti susirinkime, nes 
klausimas yra labai svarbus. 
Šiame susirinkime dalyvavo la
bai mažai parapiečių, nes labai 
nepatogus laikas, be to, susi
rinkimo diena buvo paskelbta 
tik parap. biuletenyje ir tik 
vieną kartą, todėl daugelis ne
žinojo. Susirinkime dalyvavo 
kleb. kun. J. Aleksiūnas ir apie 
15 lietuvių parapiečių; kita tiek 
susirinkusių sudarė parapinės 
mokyklos seselės ir tėvai (vi
si kitataučiai). Atstovai, kurie 
vyskupijos susirinkime atstova
vo Apreiškimo parapijai, yra 
Mr. W. Sheehan — parap. mo
kyklos tėvų komiteto pirminin
kas; A. Samušis — Maironio 
mokyklos vedėjas; Mrs. Amai- 
tis — sodaliečių atstovė; V. 
Mincevičius — parapijos Iždo 
globėjas; ir seselė domininkone 
— parap. mokyklos vedėja. Su
sirinkimą pravedė Mr. W. Shee
han.

Nesiduokite apgaunami Ir ne
permokėkite! TV, radio, ad- 
ding ir rašomas mašinas gausi
te pigiausiai ir sąžiningai per 
SPARTĄ. Prekės tiesiai iš fir
mų sandėlių, taisymas fabriko 
paruoštų tos pat firmos mecha
nikų Jūsų bute. Pranešę kuo 
domitės, gausite autentiškus fir
mų katalogus. Kreiptis adresu: 
J. L. Giedraitis, 10 Barry Dr., 
E. Northport, N.Y. 11731 Tel. 
(516) 757-0055.

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.

Moteris ieško nebrangaus 
buto iš 3-4 kambarių. Kas tu
rėtų ar žinotų apie tokį butą, 
prašom skambinti telef. DI 5- 
3113.

Woodhavene išnuomojamas 
didelis kambarys su atskira vir
tuve. Galima su baldais ir be 
baldų. Yra šaldytuvas. Pagei
dautina dirbanti moteris ar 
mergaitė. Informacijai skam
binti vakarais po 5 vai. telef. 
VI 6-1119.

Woodhaveno sekcijoje iš
nuomojamas kambarys su vi
sais patogumais, galima naudo
tis virtuve. Teirautis vakarais 
po 6 vai. tel. 296-8607.

Woodhaven išnuomojamas 
erdvus kambarys, galima nau
dotis virtuve ir kitais patogu
mais. Skambinti HI 1-4032.

Lietuviai sveikina paaukštintus pareigūnus. Iš k. j d. — miesto tarybos prezidentas Francis X. Smith, buvęs 
Woodside tarybos narys (jei burm. Lindsay pasitrauktų iš pareigų, jis būtų N.Y. miesto burmistras); prel. 
J. Balkūnas, vyriausio teismo narys Mario Cariello, buvęs Queens County Boro prezidentas, Peter C. Wyte- 
nus — Lietuvių kryžiaus komiteto pirmininkas. Ne tik šie, bet ir kiti pareigūnai pagelbsti lietuvių kryžiaus 
komitetui kovoti su vandalizmu.

JAV Lietuvių Bendruomenės Ryt pakraščio suvažiavimas
LB centro valdyba, siekda

ma artimesnių ryšių su Bend
ruomenės padaliniais, yra nuta
rusi šaukti rajoninius apygar
dų ir apylinkių pirmininkų su
važiavimus Įvairiem LB veiklos 
klausimam aptarti. Rytinic pa- 
kraščic apygardų ir apylinkių 
pirmininkų suvažiavimas Įvyko 
sausio 18-19 šv. Kazimiero pa
rapijos salėje, Paterson. šiame 
suvažiavime dalyvavo L. B. 
tarybos prezidiumo vicepirmi
ninkas kun. Viktoras Dabušis, 
prezidiumo sekretorius Arvydas 
Barzdukas, centro valdybos 
pirmininkas inž. Bronius Nai
nys, Bostono, Hartfordo, New 
Jersey, New Yorko ir Pietry
čių apygardų pirmininkai ir 23 
šiom apygardom priklausančių 
apylinkių pirmininkai. Suvažia
vime nebuvo atstovaujamos tik 
9 apylinkės. Šitie skaičiai rodo, 
kad CV, ieškodama tiesioginio 
ryšio su pagrindiniais bendruo
menės darbo darbininkais, yra 
pasirinkusi teisingą kelią. Su
važiavimo parengiamuosius dar
bus, CV pavedus, atliko kun. 
V. Dabušis ir N. J. apygardos 
pirm. K. Jankūnas.

Suvažiavimas buvo pradėtas 
sausio 18 d. 2 vai. p.p. kun. V. 
Dabušio atidaromuoju žodžiu. Į 
suvažiavimo prezidiumą buvo 
pakviesti: Hartfordo apyg. pir- 
min. Valerijonas Balčiūnas — 
pirmininku, Gediminas Ridikas 
ir Gediminas Surdėnas — vice-

LB rytinio pakraščio apygardų bei apylinkių pirmininkų 
suvažiavimo prezidiumas. Iš k. j d. sekretorė sesuo M. 
Eucharista, pirm. Ged. Surdėnas, V. Balčiūnas ir B. Rau
gas. Trūksta G. Ridiko.

LB rytinio pakraščio suvažiavimo organizatoriai: iš k. j 
d. JAV LB cv pirm. Br. Nainys, kun. V. Dabušis, K. Jan
kūnas ir Arv. Barzdukas.

PATERSON, N.J.

pirmininkais ir sesuo M. Eu- 
charista — sekretore.

CV pirmininkas savo prane
šime pažymėjo, kad užsimotiem 
darbam dirbti labai trūksta 
pinigų, nes solidarumo įnašų su
renkama, palyginti, nedaug. Iš 
planuojamų didesnių darbų pa
žymėtina 1971 ruošiamoji Dai
nų šventė, antrasis Teatro fes
tivalis, mokslininkų suvažiavi
mas. Rengiamos anglų ir lietu
vių k. brošiūros apie LB. Nu
matoma organizuoti Ekonominę 
tarybą, kurios uždavinys būtų 
lėšų telkimas LB reikalam. Švie
timo srityje stengiamasi kelti 
mokytojų lygį ir sukviesti vi
sus lietuvių vaikus i lietuviš
kas mokyklas.

Suvažiavimas išklausė Arv. 
Barzduko, Balio Raugo ir A. 
Gečio simpoziumą apie Apygar
dų valdybų veiklą; Valerijono 
Balčiūno ir tėvo Pr. Giedgaudo, 
O.F.M., simpoziumą apie Apy
linkių valdybų veiklą ir Alek
sandro Vakselio pranešimą apie 
LB organizacinius ir finansi
nius reikalus. Apygardom siūly
ta steigti naujas apylinkes, or
ganizuoti mokyklų šventes, mo
kytojų suvažiavimus, keistis 
veiklos planais, šaukti jaunimo 
suvažiavimus, mokyklose atgai
vinti dailiojo skaitymo varžy
bas, organizuoti aukšt. lituanis
tinius kursus, rengti kultūri

nius minėjimus ir p.; o apylin
kių valdybom — verbuoti na
rius, ypač iš jaunesniųjų tarpo, 
energingiau rinkti solidarumo 
Įnašus, traukti veiklon jaunimą, 
steigti vaikų darželius, ragin
ti mokyklinio amžiaus jaunimą 
priklausyti jaunimo organizaci
jom (skautam, ateitininkam), rū
pintis lietuvių k. pamaldomis 
lietuviškose parapijose ir palai
kyti ryšius su LB centriniais 
organais.

A. Vakselis siūlė pakelti so
lidarumo Įnašus ir LB padaryti 
organizacija, kuriai galėtų pri
klausyti tik tie, kurie sumoka 
nutartus mokesčius, o už tai 
narius aprūpinti. Pasaulio Lietu
viu, apdrauda, mokykla, teisi
ne pagalba ir pan. LB tarybą 
turėtų sudaryti apygardų ir 
apylinkių pirmininkai, turintie
ji artimiausius ryšius su bend
ruomene.

Dėl visų šių pasiūlymų kilo 
gana gyvos, bet kultūringos dis
kusijos, išsikristalizavusios ir Į 
nutarimų formą. Dėl solidaru
mo Įnašų dydžio CV pažadėjo 
atsiklausti visų LB apylinkių 
nuomonės tam tikra anketa. Su
važiavimas pageidavo, kad kan
didatus Į LB tarybą statytų apy
linkės ir kad rinkimai būtų pra
vedami apygardų ribose, ir pa
vedė apygardų pirmininkam su
redaguoti reikalingus LB įsta
tų pakeitimus ir juos pateikti 
LB Įstatų keitimo komisijai. 
Dėl kai kurių asmenų nenoro 
atsiskaityti su LB centro val
dyba suvažiavimas siūlė CV 
tartis su jais, bet, nesuradus 
patenkinamo sprendimo, reika
lą perduoti spręsti LB garbės 
teismui. Gyvo atgarsio suvažia
vime rado ir surinktų per Va
sario 16 minėjimus aukų pasi
dalijimo klausimas, ir šiuo rei
kalu centro valdybai buvo pa
teikta atitinkamų pasiūlymų.

Suvažiavimas kreipė didelio 
dėmesio į sesers M. Eucharistos 
pranešimą vienintelio vaikų 
laikraštio Eglutės reikalu. Yra 
liūdnas reiškinys, kad visame 
rytiniame pakraštyje tėra tik 
253 Eglutės prenumeratoriai. 
Taip pat ir sesers M. Palmiros. 
Putnamo apyl. pirmininkės, šau
kimasis padėti iki 1971 Marijos 
Nekalto Prasidėjimo seserim 
pastatydinti jaunimui stovyk
lavietę susilaukė gyvo atgarsio 
ir pažadų šiuos darbus visomis 
išgalėmis paremti. Prel. V. Bal
čiūnas prašė paremti Krikščio
nis Gyvenime ciklo knygų leidi
mą. o pedagogas V. čižiūnas 
kėlė susirūpinimo baisa dėl 
pranciškonų gimnazijos, kad jos 
neištiktų marijonų išlaikomos 
gimnazijos likimas.

Suvažiavimą sveikino LB ta
rybos prezidiumo pirmininkas 
Juozas Kapočius, kuris pakeliui 
į suvažiavimą susirgo ir suva
žiavime dalyvauti negalėjo.

Sekmadieni suvažiavimo da
lyviai išklausė šv. Mišių, kurias 
aukojo ir atitinkamą pamokslą

Lietuvos veteranu s-gos Bos
tono skyrius sausio 26 išsirin
ko 1969 metam valdybą: pirm. 
Bronius Bajerčius, vicepirm. 
Bronius Utenis. atstovas spau
dos reikalam — Jonas Vizba
ras, sekretorius — Antanas Vi- 
leniškis, iždininkas — Pranas 
Martinkus, atstovas ūkio reika
lam — Petras Ausiejus, vėliav- 
nešis — Jonas Ūselis, vėliavos 
palydovai — Stasys Rackevi- 
čius ir Kipras Mališauskas, at
stovas iš Worcesterio — Vla
das židžiūnas.

Lietuvis Normanas Alekna 
yra išrinktas 7 -sios apylinkės 
demokratų partijos So. Bosto
ne pirmininku. Seniau jis yra 
buvęs to komiteto nariu.

Architektas Jurgis Okunis 
kovo 1-2 rengia savo dailės dar
bų parodą Tautinės S-gos na
muose So. Bostone. Pajamos iš 
tos parodos skiriamos lituanis
tinei mokyklai.

Izidoriaus ir Vytenio Vasy- 
liūny koncertas, kuriame bus 
atliekami Gražinos Bacevičiūtės 
kūriniai, bus Jordan Hali kovo 
2. Gražina Bacevičiūtė šiomis 
dienomis mirė Lenkijoje.

Parengimai Hew Yorke
Vasario 8, šeštadienį — Užgavė

nių vakaras. Rengia New Yorko 
ateitininkai Maspetho lietuvių para
pijos salėje.

Vasario 9, sekmadienį — Laisvės 
Žiburio radijo klubo narių susirin
kimas 12:15 v. Apreiškimo parapi
jos salėje.

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

Vasario 16, sekmadienį — Vasa
rio 16-tos dienos minėjimas. Rengia 
Alto New Yorko skyrius.

Vasario 23, sekmadienį — Apreiš
kimo parapijos sarapieėių susirin
kimas 12 vai. parapijos salėje. Ren
kama parapijos taryba.

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

Kovo 16, sekmadienį — Kaziuko 
mugė Lietuvių Laisvės salėje. Eli- 
zabeth, New Jersey. Rengia Eliza- 
betho skautės.

Kovo 22-23, šeštadienį ir sekma
dienį — Dail. R. Laniausko paveiks
lų paroda, Knights of Columbus sa
lėje, 86-22 85th Street. Woodhaven, 
N.Y.

Kovo 23, sekmadienį — Knygos 
LITHUANIA, Geručio suredaguo
to veikalo anglų kalba, pristatymas 
lietuvių visuomenei. 2 vai. p.p., Le 
Cordon Bleu salėje, 96-01 Jamaica 
Avė., Woodhaven; rengia Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondas.

Balandžio 13, sekmadienį — Am. 
Lietuvių Katalikų Federacijos N.Y. 
ir N.J. apskrities seimelis Maspetho 
liet, parapijos salėje, 12 vai. Rengia 
apskrities valdyba.

Balandžio 13, sekmadienį — Ve
lykų stalas, Knights of Columbus 
salėje, 616 Jamaica Avė. Rengia 
New Yorko Liet. Moterų Klubas.

Balandžio 19, šeštadienį — Ope
retės choras rengia savo sukakties 
50 metų jubiliejų St. Matthias salė
je, 58-15 Catalpa Avė., Ridgevvood, 
N. Y.

Balandžio 27, sekmadienį — Lie
tuviška šeima — dialogas. Rengia 
Liet. Kat. Moterų Organizacijų Pa
saulinė S-ga ir Liet. Kat. Moterų 
Kultūros Draugija.

Gegužės 3, šeštadienį — Pavasa
rio šokiai Maspetho piliečių klubo 
salėje, 69-63 Grand Avė.. Maspeth. 
N.Y. Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 4, sekmadienį Madų 
paroda. Le Cordon Bleu salėje. 96- 
01 Jamaica Avė.. VVoOdhaven, N.Y.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos švietimo 
ir informacijos vadovui V. Radziva- 
nui, 84-16 110th Street, Richmond 
Hill, N.Y. 11418. Telef. HI 1-9720.

pasakė prel. V. Balčiūnas, ir. 
pasistiprinę skaniais pietumis 
parapijos kavinėje, vėl tęsė sa
vo darbus iki 5 vai. vak.

Suvažiavimą reikia laikyti la
bai pavykusiu ne tik dėl daly- 
vių gausumo, bet ir dėl jų pa
rodyto rūpesčio LB reikalam. 
Kad suvažiavimas vyko sklan
džiai ir nuoširdžioje nuotaiko
je. daug prisidėjo ir Patersono 
apylinkės pirmininko Antano 
Rugio ir daugelio šio miesto 
bendruomeninkų parodytas rū
pestingumas aprūpinant suva
žiavimo dalyvius nakvyne, pie
tumis ir vakariene Suvažiavimo 
rengėjai ir šeimininkai visiem 
jum gali atsilyginti tik savo 
nuoširdžia padėka Ačiū!

K.J.


