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JAV-Kinijos 
“flirtas” sujaukė 
Maskvos nuotaikas
Maskva. — Dėl Amerikos-Pe- 

kino “flirto” Maskvos nuotai
kos gana sujauktos. Ypač dar 
todėl, kad derybos su Pekinu 
dėl santykių yra bent tuo tar
pu giliai jklimpusios.

Kuznecovas jau sugrįžo į Pe
kiną po trijų savaičių pertrau
kos, bet be pasienio karinių da
linių štabo viršininko, kuris jį 
lydėjo pirmą kartą ir kurs jam 
labai reikalingas, jei norima iš
pildyti kinų reikalavimą, kad 
pirma reikia sutvarkyti ginčus 
dėl sienų, atitraukti iš pasienių 
kariuomenę, o tik paskui kalbė
ti apie prekybą, kultūrą ir pa
našius dalykus. Nuo to norėjo 
pradėti pasitarimus Maskva, 
bet Pekinas nesutiko ir dery
bos toj vietoj tebestovi įklimpu- 
sios.

Per tą laiką atėjo Washing- 
tono linktelėjimai Pekino pu - 
sėn, apsivainikavę pasitarimų 
atnaujinimu per Varšuvoje 
esančius ambasadorius. Dabar 
jau yra žinia iš Japonijos, kad 
ir to krašto vyriausybė pasiren
gusi pradėti derybas su Pekinu, 
tik su sąlyga, kad jai nereiktų 
nutraukti santykių su Kinijos 
respublika Taiwane.

Apie Varšuvos pasitarimų at
naujinimą buvo paskelbta Mas
kvos spaudoj, bet kartu, šalia 
buvo, ilgas įr piktas straipsnis, 
puoląs Pekino valdžią už anti- 
sovietinius šmeižtus. Rusijos 
gyventojams norėta pasakyti, 
kad Pekinas yra apsirengęs ka
rine psichoze ir dėl Rusijos 
neapkentimo yra pasirengęs net 
su imperialistine Amerika susi
dėti. Tai yra maistas vidaus rin
kai, kuri rimtai nuogąstauja dėl 
“geltonojo” pavojaus.

Pakalbėta šį kartą ir apie 
Maskvos turėta sumanvma su
naikinti atominėmis raketomis 
Kinijos atominių ginklų gami
nimo ir bandymo įrengimus. 
Tik istorija papasakota iš kito 
galo — atvirkščiai. Rusija, gir
di, tokių sumanymų negalė
jusi turėti, bet kerštu Rusijai 
degą maoistai sugalvoję šmeiž
tą, kad suniekintų Rusijos tai
kos politiką. Rusijos žmonės 
ikšiol tos istorijos tikriausiai 
dar nežino, todėl jiems galima 
meluoti, bet Europos ir Ameri
kos spauda tą Maskvos suma
nymą įtikinamai savo laiku įro
dė. Ir Maskva ikšiol net ko- 
liojimosi žodžiu tos žinios nėra 
paneigusi. O gal jau ir Rusi
jos žmonės ką nors tuo reikalu 
nugirdo, kad prireikė tuo rei
kalu oficialiai užsiminti?

Kinijos respublikos prez. Chiang 
Kai-shekas gavo iž viceprez. Ag
new užtikrinimu, jog už jo respub
likos panaikinimu nebus perkami 
Kom. Kinijos - Amerikos santykiai.

Yablonskio nužudymas paskatins reformas
unijas tvarkančiuose įstaty uose

Visi žino, kad kai kurių di
džiųjų darbininkų unijų vado
vybės dabar yra korupcijos liz
dai. Vadovai gauna nepaprastai 
dideles algas, valdo didžiulius 
pensijų fondus, organizuoja spe
cialius fondus politiniams uni
jų tikslams siekti. K jų eina pi
nigai į visas puses neva tam, 
kad į senatą ir atstovų rūmus 
būtų išrinkti darbininkų uni
jų politikai palankūs kandida
tai.

Visa toji veikla yra nesu
kontroliuojama, todėl nėra jo
kios abejonės, kad ir tam tiks
lui skiriamų pinigų naudojimas 
nėra sukontroliuojamas, todėl 
čia gera dirva jų piktnaudoji- 
mui. Kas tik unijos tarpe prade
da ieškoti toj veiklos srity tei
sybės, tas dažniausiai nuken
čia.

Organizuoja pagalbą Ibo genčiai gelbėti 
Supliuško Nigerijos civilinis karas

Londonas. — Atrodo, kad Ni-. 
gerijos civilinis karas, prasidė
jęs prieš 30 mėnesių vienos 
provincijos paskelbimu nepri
klausoma valstybe ir pasivadi
nusia Biafra, eina greitai prie 
galo. .

Centrinė vyriausybė pakėlė 
ginklą atsiskyrimui sutrukdyti, 
bet Biafros vadovybė sugebėjo 
gauti smulkių ginklų ir amuni
cijos pasipriešinimui palaikyti. 
Buvo daug bandymų karui su
stabdyti, bet visi nepasisekė, 
nes centrinė vyriausybė nesuti
ko taikos daryti leidžiant Biaf- 
rai atsiskirti, gi Biafra nesuti
ko karo nutraukti kitaip, kaip 
leidžiant jai palikti nepriklau
soma valstybe. Kadangi čia bu
vo vienos genties atskilimas nuo 
kitos, todėl Biafra nuo Nigeri
jos atskėlusios genties vadovy
bė iš svarbiųjų Afrikos vadų nė 
pritarimo nė pagalbos negavo. 
Gi negavo todėl, kad nenorėta 
sudaryti paskatinančio pavyz
džio šimtams kitų Afrikos gen
čių, kurios taipgi laukia sąlygų 
panašioms Biafroms organizuo
ti.

Nigerija yra buvusi Anglijos 
kolonija, viena turtingiausių ir 
didžiausių naujosios Afrikos 
valstybių. Londonas rėmė cent
rinę vyriausybę ginklais ir už 
tai susilaukė daug priekaištų vi
duje ir užsieniuose. Kai Londo
nas buvo susvyravęs dėl gink
lų davimo, proga pasinaudojo 
Maskva, davusi Lagosui sun
kiųjų ginklų ir lėktuvų. Biaf
ros oficialiai niekas nerėmė, bet 
vėliau paaiškėjo, kad per Ga
boną ją parėmė ginklais Pran
cūzija.

Federalinė kariuomenė jau 
buvo užėmusi didelę Biafros da
lį, neseniai vėl sustiprino kari
nę veiklą iš Rusijos gautomis 
patrankomis bei lėktuvais ir 
priartėjo prie paskutinio dar li
kusio Biafros didesnio miesto 
Owerri ir paskutinio Uli aero
dromo.

Pereitą sekmadienį jau buvo 
žinoma, kad Biafros vadovybė 
išsisklaidė, o pats sukilimo ini
ciatorius ir valstybės galva gen. 
Ojukwu su žmona ir valdišku au
tomobiliu persikėlė į Gaboną. 
Po to atėjo žinia, kad jis nus- 
skrido į Portugalijos salą Sao
Tome taikos reikalu.

Pereitą savaitgalį vyko dideli 
pasitarimai Paryžiuje ir Londo-

Prieš dvejus ar trejus metus 
dėl tokios veiklos buvo susidū
rimas teamsterių' (visokios rū
šies transporto darbininkai) u- 
nijoj. Jų buvęs vadas šiandien 
sėdi kalėjime už kitą nusikalti
mą — už bandymą papirkti vie
ną jury kolegijos narį. Bet ta 
proga jis buvo teisiamas visai už 
kitą nusikaltimą ryšium su uni
jos pinigų naudojimu neteisė
tiem tikslam. Šiandien visuome
nės ir valdžios dėmesio centre 
yra angliakasių unija, kurios re
formoms nusiteikęs ir pirminin
ko vietai kandidatavęs pareigū
nas J. Yablonski buvo ką tik 
nužudytas kartu su žmona ir 
dukterimi.

Yablonski buvo senas anglia
kasys (jo tėvas angliakasys žu
vo šachtos nelaimingame atsiti
kime), dasikasęs iki antraeilio 

nė Biafros pabėgėlių reikalu— 
kaip juos apsaugoti nuo bado 
ir Nigerijos karių skerdynių, 
nes žmonės iš gyvenviečių, pa
nikos apimti, bėga į tropikinius 
miškus slėptis. •

Didžiausią veiktą išvystė Pa
ryžius, pasikvietęs talkon Vati
kano nuncijų ir Amerikos am
basadorių. Londonas daro savo 
planus, Washingtonas kontak
tuoja Paryžių ir Londoną savo 
pagalbą pridėdamas. Prez. Nixo- 
nas jau esąs patvarkęs, kad A- 
merikos pagalba būtų efektyvi 
— ir maistu, ir medikamentais, 
ir transporto priemonėmis.

Biafros žmonių apsauga nuo 
genocido turi vykti per Jungt. 
Tautas, nes kitaip ji nebus efek
tyvi. Šitą principą remia Wash
ingtonas ir žada visokią pagal
bą. Afrikoje keliaująs J. Tautų 
gen. sekretorius U Thant pa
prašytas greičiausiai sugrįžti i 
savo būstinę New Yorke. Jei 
biafriečiai apsaugos iš šalies 
prašys, o atrodo, kad taip bus, 
teks ten siųsti kokius nors J. 
Tautų dalinius. Reikalas ga
li, žinoma, visai paaiškėti tik 
tada, kada centrinės vyriausy
bės kariai savo darbą jau bus 
atlikę. Pasitikėtina, kad taip ne
atsitiks, nes Biafroje yra daug 
užsieniečių, ten gyventojams 
jau seniai pagalbą teikiančių, 
kurių liudijimas Lagos vyriau
sybei gali būti labai nemalo
nus. Be to, ji skelbia ir aiškina 
per visas jai prieinamas prie
mones. kad civiliniai Biafros 
gyventojai bus apsaugoti. 

Anglijos premjeras Wilsonas ir Nigerijos prez. Gowon vieno susitikimo me
tu anglam bebandant likviduoti civilinį karą. Anglijos vyriausybė dabar 
mano, kad jos vesta politika buvo teisinga, todėl laimėjo. Ji rėmė Nigerijos 
federaciją, bet ne skaldymąsi gentimis.

unijos pareigūno, o pereitą va
sarą užsimanė būti unijos pir
mininku, nes žinojo esant daug 
neteisybių ir norėjo jas paša
linti. Apie jas jis plačiai kalbė
jo angliakasiams rinkiminės 
kampanijos metu. Sutraukė sa
vo pusėn daug šalininkų, bet ne
buvo išrinktas. Jis buvo prasi
taręs, kad rinkimai buvo klas
tojami, apie tai buvo skundas 
Darbo departamentui, bet nie
kas nekreipė dėmesio. Yablons- 
kis reformatorius šiandien jau 
kapinėse, bet daug kas unijo
je mano, kad jis buvo ne die
nos politikierius, bet nuoširdus 
pasiryžėlis šalinti iš unijos įsi
senėjusias nedorybes.

Toks balsas angliakasių uni
joje pasigirdo pirmą kartą, nes 
niekas nebūtų drįsęs taip kal
bėti John Lewis esant gyvam. 
J. Yablonski apsisprendė veikti 
Lewis mirus, bet už drąsą gavo 
į galvą visą saują kulkų nak
ties tamsai žudikus dengiant.

— Britai gavo užtikrinimą 
iš penkių Bendrosios Rinkos 
narių, kad bus susilaikyta nuo 
politinių Europos klausimų 
sprendimo tol, kol nebus pra
sidėję pasitarimai dėl Anglijos 
priėmimo į Bendrąją Rinką. Tie 
pažadais davęs. D^ik^ nariai yra 
Šie:: vT Vokietija. Italija. Belgi
ja, Olandija ir Liuksemburgas.

— Kuba ir Rusija pasikeis 
radijo ir televizijos programo
mis per dviejų krypčių sateliti
nę komunikacijos sistemą. Ha
vanoje rusai pastatysią stotį 
signalams priimti ir išsiųsti. Iš
eitų, kad Havanai bus prieina
mas rusų komunikacijos sateli
tas. Štai kodėl Maskva nesuti
ko prisidėti prie Amerikos or
ganizuotos tarptautinės komuni
kacijos sistemos satelitų pagal
ba, išsisukinėdama, kad nori ir 
savo sistemą suorganizuoti.

Lenkijos žydai telkias Danijoj, Švedijoj
Žydų emigracija iš Lenki

jos 1969 metų gale pasiekė ga
na didelius skaičius. Tik kiek 
stebina, kad tie žydai vengia 
Izraelio, bet dauguma sustoja 
Danijoje ir Švedijoje, kur jiem 
teikiama pirmoji globa yra sve
tinga.

Danijoje pirmoji jų sustoji
mo vieta yra tam reikalui tin
kamai parengtas laivas Kopen
hagos uoste (patogiai gali apsi
gyventi iki 200 šeimų). Švedi
joje jie sustoja daugiausia pie
tinės pakrantės kurortiniuose 
miesteliuose.

Jo nužudymo atgarsiai jaučia
mi ir angliakasių unijos vado
vybėj ir Washington© Darbo de
partamente. Rinkimus pralaimė
jęs Yablonskis nurodė departa
mentui rinkimų klastojimą, bet 
nebuvo atkreiptas dėmesys to
dėl, kad kandidatai į pirminin
kus buvo susipykę. Dabar, ka
da Yablonskis nužudytas, įsaky
ta ištirti rinkimus. Unijos va
dovybė skubiai šalina į akį krin
tančias klaidas ir paskyrė pre
miją tam, kas padės išaiškinti 
Yablonskio žudikus. Darbo 
departamentas mano, kad tas į- 
vykis bus paskata padaryti se
niai reikalingas reformas unijų 
veiklą tvarkančiuose įstatymuo
se.

— Viceprez. Agnew kelionė 
baigiasi šią savaitę. Paskutiniai 
jo lankomi kraštai yra Austra
lija ir N. Zelandija. Besilsėda- 
mas Bali saloje, jis turėjo pasi
tarimų su Indonezijos užsienio 
reikalų ministeriu Maliku. Daug 
kas jam pataręs pranešti prez. 
Nixonui, kad nebūtu skubama 
su naujos Azijos politikos gy
vendinimu, kad Azijos kraštai 
turėtų daugiau laiko sustiprinti 
savo karines apsaugas.

— }Jugoslavjįos šaltiniai skel
bia, kad rusų-kinų derybos yra 
užšokusios ant didelių kliūčių 
ir ūpas tuo reikalu visur esąs 
labai blogas.

— Sen. McCarthy lankėsi 
Maskvoje, kur kalbėjosi su poe
tais, lankė teatrą ir prieš pat 
išvykdamas gavo sutikimą pasi
kalbėti su Kosyginu. Maskvo
je lankėsi Hanojaus ambasado
je, norėdamas išgauti Amerikos 
belaisvių sąrašą. Tuo pat reika
lu grįždamas sustojo Paryžiuje 
ir ten to paties prašė Hano
jaus taikos delegacijos. Atrodo, 
kad grįžta tuščiomis rankomis.

Emigracija prasidėjo po 1968 
metų studentų riaušių ryšium 
su antisionistine kampanija. 
Valdžia dėl tų riaušių apkaltino 
žydus profesorius, kurie taria
mai tiems studentams prikišę 
klaidingų idėjų. Tada žydams 
buvo patarta iš Lenkijos trauk
tis. Daug žydų profesorių ir ki
tokių intelektualų nebeteko vie
tų kompartijos ir valstybės apa
rate. Tos rūšies elementas ir su
daro didžiausią išvykstančių 
skaičių. Atvyksta visi gerai ap
sirengę, bet be pinigų, nes len
kiški zlotai užsieniuose ne pi
nigas.

Danijos ir Švedijos vizos da
linamos Varšuvoje ir Vienoje. 
Iki 1969 galo buvo leista iš
duoti iki 7,000 vizų.

Kiekvienas ršvykstąs žydas 
turi sumokėti Lenkijos iždui 
5,000 zlotų už leidimą išvykti. 
Visas turtas tenka valdžiai tuo 
atveju, jei išvyksta visa šeima.

Buvo bandyta skatinti tuos 
lenkų žydus vykti Izraelin, 
bet ikšiol jokie paraginimai ne
padėjo. Ateinantį pavasarį Ame
rikos žydų atstovai bandys vėl 
juos ta kryptimi pasukti.

Danai ir švedai bandys juos 
integruoti į savo gyvenimą, to
dėl rengia kursus kalbai išmok
ti, ieško jiems darbo ir butų.
Danuose yra net sumanymas 
suorganizuoti kompaktiškai in
tegruota žydų koloniją.

Paryžius. — Ta prekyba taip 
garsiai buvo išreklamuota, kad 
Prancūzijos vyriausybė turėjo 
nors pro labai sučiauptas lūpas 
išspausti prisipažinimą, kad susi
tarė su Libija dėl Mirage lėk
tuvų pardavimo. Tai tie patys 
lėktuvai, kuriais ginkluota Iz
raelio aviacija ir kurių Prancū
zija nebeparduoda Izraeliui, 
nors už 50 tų lėktuvų seniai vi
si pinigai sumokėti ir lėktuvai 
seniai laukia išvežami.

Tas Prancūzijos žygis susi
lauks didelės audros namie ir 
užsieniuose, nes niekas neabe
joja, kad tie lėktuvai perkami 
ne Libijai, bet Egiptui. Tai bus 
Libijos parama arabų karui 
prieš Izraelį. Nebus reikalo 
tų lėktuvų nė Egiptan gabenti, 
nes ten jiems nesaugu. Jie bus 
“apgyvendinti” amerikiečių ge
rai įrengtoj prie Tripolio esan
čioj Wheelus aviacijos bazėj, iš 
kurios jie priversti pasitraukti 
iki birželio 30. Yra net gandų, 
kad ir prancūzai ta baze su
interesuoti ir galėsią prie jos 
administravimo prisidėti po a- 
merikiečių pasitraukimo. Iš tos 
bazės aviacija gali tiesiog puldi
nėti Izraelį, nebūtinas sustoji
mas Egipte.

Visi reikalai ta kryptimi pa
krypo nuo pereitų metų rug
sėjo mėn., kada Libijos valdžią 
pagrobė Nasserio užantyje ara

Politinis klimatas auto katastrofos 
byloje palankus sen. Kennedy

Edgartown, Mass. — Plačiau
siai pasaulyje apkalbėtos auto- 
katastrofos priežasčių tyrinėji
mas vyko pereitą savaitę ketu
rias dienas gražioj Martha’s 
Vineyard saloj prie Massachu
setts krantų. Tyrinėjimo tiks
las — ištirt, ar pakaltintinas se
natorius E. Kennedy už tai, kad 
prieš šešis mėnesius (1969 lie
pos 18 naktį) jo automobilis nu
krito nuo mažai naudojamo til
tuko tarp dviejų salų ir prigėrė 
su juo kartu automobilyje bu
vusi jauna ir graži Mary Jo 
Kopechne, abiejų senatorių 
Kennedžių artima bendradar
bė.

Prieš tai sen. Kennedy advo
katai pasirūpino, kad valstijos 
aukščiausias teismas nuspręstų, 
jog liudininkų apklausinėji - 
mas vyktų prie uždarų durų — 
be publikos ir be spaudos at
stovų stebėjimo. Ir tai buvo, 
mūsų manymu, sen. Kennedy 
didžiausia taktinė klaida. Ką jis 
slepia?

Pirmasis apklausinėtas liudi
ninkas buvo pats sen. E. Ken
nedy, tą naktį vairavęs savo au
tomobilį. Pirmą kartą jis turė
jo prisaikdintas pasakyti, kodėl 
jis nuvažiavo tuo, o ne kitu ke
liu ir kodėl tik devyniom va
landom praslinkus nuo katastro
fos jis pranešė policijai apie į- 
vykusią nelaimę.

Be sen. Kennedy, dar buvo 
apklausti kiti 26 liudininkai, ku
rių tarpe buvo visi tos nak
ties pasilinksminimo dalyviai, jo 
giminaičiai ir artimi bendradar-

— Laose tvirtinasi Hanojaus 
kariuomenė su pagalbiniais ki
nų daliniais. Pirmą kartą jie 
apšaudė raketomis Paksės mies
tą, antrą didumu po sostinės. 
Manoma, kad toji kariuomenė 
yra tuo tarpu skirta permetimui 
į P. Vietnamą karinei veiklai 
ten sustiprinti. Toji veikla pa
mažu jau ten stiprėja ir ame
rikiečiai pradeda dėl jos ne
rimauti. Raketos Paksėje užga
vo kelias amerikiečių įstaigas.

Kinijos-Amerikos pasitarimus 
susitarta pradėti Varšuvoje sau
sio 20. Pasitarimus ves amba*- 
sadoriai. Jie bus konfidencia
lūs, nebent abi šalys susitars 
ką paskelbti ir pasaulio žiniai. 
Bet to greit nesitikima. 

bišku nacionalizmu sušildyta 
jaunų karininkų grupė. Kairo 
kurstomi ir diriguojami jie tuo
jau išspaudė iš bazių anglus ir 
amerikiečius ir, pamiršę apie sa
vo krašto žmonių reikalus, visu 
glėbiu įr su visais iš naftos gau
namais pinigais puolė prie tų 
arabų vadų, kurie nori sunai
kinti Izraelį. Nepasisekusioj ara
bų vadų karo konferencijoj jie 
pirmieji pasisiūlė su pinigine 
pagalba, nors daug už juos tur
tingesnis pinigais ir gyvenimo 
patirtimi Saudi Arabijos kara
lius jos nesutiko duoti naujoms 
arabų armijoms ginkluoti. Libi
jos revoliucinę tarybą dabar su
daro 1 pulkininkas, 9 kapito
nai ir du leitenantai.

Prancūzijos spauda su Le 
Monde priešaky tą valdžios pre
kybą pasmerkė.

Paryžius aiškinosi Washingto
ne, kad ne visi lėktuvai bus 
vienu kartu duoti, kad sutarty 
įrašyta, jog jie negalės būti ki
tam kraštui perleisti, kad jie ka
rinio balanso Vid. Rytuose ne
pakeis. Visa tai yra negarbin
gas išsisukinėjimas, kitų ir sa
vo tautos apgaudinėjimas. Gi 
prancūzai šį kartą yra rimtai 
užsidegę pykti, nes jie mano, 
kad tai yra Prancūzijos garbės 
suteršimas. Nemažesnė priežas
tis ir ta, kad prancūzai, pasiro
do, turi didelių simpatijų ne a- 
rabam, liet Izraeliui.

biai. Iš už anapus uždarų durų 
plito gandas, kad naujos svar
besnės medžiagos tie apklausi
nėjimai nedavė. Nors ir taip bū
tų, sen. Kennedy dar nėra iš
teisintas. Jo kaltė ar nekaltu
mas (surinktų duomenų pras
me) paaiškės ryškiau tik tada, 
kada apklausinėjimus pravedęs 
teisėjas James * A. Boyle su
rašys savo pranešimą ir pada
rys išvadas. Liudininkų parody
mai surašyti į 765 puslapius.

Bet atrodo, kad politinis kli
matas palankus sen. Kennedy. 
Tyrinėjimų reikalą iškėlęs dist
rict attorney E. Dinis nemano, 
kad jis būtų priverstas perkelti 
tyrinėjimą į grand jury, čia at- 
simintina, kad Dinis šį rudenį, 
jei sieks kito tarnybos termi
no, turės būti tame pačiame de
mokratu saraše kartu su sen. 
Kennedy rudenį įvykstančiuose 
rinkimuose. Nors jis ir kalba, 
kad norėtų įkišti sen. Kennedy 
į kalėjimą, bet spaudai pareiškė 
kad rudenį balsuos už sen. 
Kennedy.

Nemanoma, kad ir dabar a- 
tostogaujanti grand jury pati 
imtųsi iniciatyvos iš naujo ty
rinėti sen. Kennedy bylą, nes 
jos vadovui pranešta, kad jis 
tokios iniciatyvos teisės neturi. 
Kad grand jury galėtų tyrinėji
mą perimti, reikia bent vienos 
iš trijų teisinių institucijų suti
kimo. Kas gi imsis tokios ini
ciatyvos tokiu laiku, kada sen. 
Kennedy yra kandidatas per
rinkimui naujam terminui?

šia proga paleisti gandai (jau 
nebe pirmą kartą), kad Mary 
Jo Kopechne tėvai reikalauja iš 
sen. Kennedy kompensacijos už 
jų dukters paskandinimą. Gan
dai greičiausiai tikri, tik nelauk- 
tina, kad tas reikalas būtų tvar
komas per teismą — jis bus 
sutvarkytas tyliai privačiai, nes 
Kennedy šeimai pinigų klausi
mas nesudaro problemų.

Spaudos atstovų buvo prisi
rinkę ne tik iš Amerikos, bet 
ir iš Europos, bet jie galėjo re
gistruoti tik tai, kas praėjo pro 
teismo duris, šiaip jau jie poli
tikavo susėdę metodistų bažny
čios pusrūsyje ir girkšnojo ka
vą nuobodoliui išblaškyti. Uždir
bo tik moterys, kurios tą kavą 
virė. Išalkusiai skaitytojų mi
niai korespondentai negalėjo 
sukombinuoti jokių sensacijų.
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Jungt. Tautos ir komunistai, Vokietija ir Lenkija ANTANAS J. 8AVELSKI8 — lietuvis advokatas — 80-30% Jamaica Ave., 
Woodhaven, N.Y. 11421; teL 849-1060, namų TW 7-3061 (nuo 9 r. iki 9 v.)

Tarp spaudos iškarpų, kurias 
mūsų skaitytojai paskutinėm 
dienom atsiuntė redakcijai, su
stojam prie keleto svarstančių 
politinius klausimus. Iškarpos 
parodo, kokius klausimus mūsų 
skaitytojai randa dėmesio ver
tus ir žinotinus.
J. TAUTOS IR KOMUNISTAI: 
vaikam skirtais pinigais rėmė 
Castro

V. B. atsiuntė atspaudą iš 
The Review of the News, ku
riame kalbama apie J. Tautų 
padalinį UNICEF (United Na
tions Internal. Childrens Emer
gency Fund). Atspaudo fak
tai rodo, kaip tame fonde reiš
kiasi komunistų įtaka paskirs
tant pinigus ar duodant užsa
kymus.

Įdomiausia, kad kalėdinius at
virukus šis fondas užsakinėjo 
dailininkam komunistam. Fak
tus mini nuo 1957, kada buvo 
užsakyta Hans Erni, kuriam 
dėl komunistinės veiklos 1950 
buvo neduota viza i Ameriką. 
Sumini visa eile kitu dailinin
kų komunistų pavardžių. Nors 
Kalėdos yra religinė šventė ir 
nors komunistai prieš religi
nes tradicijas kovoja, bet kalė
dinius atvirukus imasi piešti. 
Žinoma, už tai gauna gerus pi

ir kiti klausimai, kurie patraukia skaitytoje deinesį

kulio agresija pirmiausia palie
tė Lenkiją. Anos “nacionalso
cialistinės avantiūros” padari
niai dar'nesą baigti — vokie
čių tauta suskaldyta, Berlyno 
miestas padalytas tarp Rytų ir 
Vakarų blokų. Tie klausimai ne
bus išspręsti, — sakė Heine- 
mannas,—jei mes nesusiprasi- 
me su kaimynais. Tokio galimo 
susipratimo pavyzdžiu priminė 
sprendimą vakaruose — Elzaso 
atidavimą Prancūzijai.

Iš atpasakojimo matyt, kaip 
prezidento kalba šlubuoja nai
viu idealizmu, kada jis siūlo 
“moksliškai tyrinėti t a i - 
kos klausimą”, šlubuoja faktų 
netikslumu, nes Lenkija nebu
vo pirmoji auka — prieš tai bu
vo Austrija, Čekoslovakija, Lie
tuva (Klaipėdos kraštas). Bet 
Rheinischer Merkur kreipia dė
mesį į vienašališką kaltininkų 
nurodymą ir dėl to neteisingą 
sprendimą apie Varšuvos-Bon- 
nos susipratimo galimybes. Len
kijos ir Vokietijos sienų reika
las — rašo laikraštis — pri
klauso ne nuo Varšuvos ir Bon- 
nos, bet nuo Maskvos. “Net jei
gu Lenkija norėtų atiduoti Vo-

liaus valdžiai, ligi šiol tebeka
bančiai viršum rytų Berlyno ir 
Varšuvos”.

Tai šaltas vanduo Vokietijos 
soc. demokratų politikai rytuo
se — prezidentas ir kancleris 
yra abudu soc. demokratai.
SOVIETAI IR SUOMIJA: primi
nimas, ką reiškė sutartys su 
Sovietais.

A.K. atsiustas vokiečiu įta
kingas laikraštis Die Welt lap
kričio 22 priminė (sąmoningai 
ar nesąmoningai) kaip tik tuo 
laiku, kai Helsinky nuo lapkri
čio 17 pradėtos derybos tarp 
Maskvos ir Washingtono, kad 
prieš 30 mėtų lapkričio 30 die
ną Sovietai sulaužė su Suomija 
pasirašytą nepuolimo sutarti ir 
užpuolė Suomiją.

Sovietai turėjo 30 divizijų ir 
800 lėktuvų. Suomiai tegalėjo 
pastatyti silpnai ginkluotas 10 
divizijų, 7 brigadas ir 150 lėk
tuvų. šiom nedidelėm jėgom 
maršalas Mannerheimas su
davė pradžioje tokius smūgius 
raudonajai armijai, kad užsienis 
nustebo. Stalinas pamatė, ką 
reiškė raudonosios armijos kari
ninkų “valymas”. Paskubom bu

vo paskelbta “reabilitacija”, ir 
karininkus iš kalėjimų pasiuntė 
į frontą. Tik 1940 vasario mė
nesį per užšalusias pelkes ir 
Suomijos įlanką raudonoji ar
mija tegalėjo surengti masinę 
invaziją.

Die Welt priminė tikrąją tos 
agresijos priežastį: Suomija tu
rėjo virsti auka slaptos Stalino 
ir Hitlerio sutarties, pasirašy
tos 1939 rugp. 23. Suomija tu
rėjo būti tokia auka kaip Esti
ja, Latvija ir Lietuva. Skirtu
mas tebuvo tas, kad pastaro
sios kapituliavo prieš Sovietų 
ultimatumą. Suomija jį atmetė 
ir agresijai pasipriešino. Pasi
rašant 1940 kovo 12-13 taikos 
sutartį, Suomija prarado dalį 
teritorijos, bet nepriklausomy
bę — sako laikraštis — savo 
kariuomenės pasipriešinimo dė
ka Suomija išlaikė.

(Čia tenka pridėti, kad tada 
Sovietų Sąjunga buvo išmesta 
iš Tautų Sąjungos. Bet sudraus
ti jos Tautų Sąjunga nesiėmė 
nė tokių priemonių, kaip buvo 
ėmusis prieš Italijos agresiją 
Etiopijoje. Dabar Tautų Sąjun
gos įpėdinis . Jungtinės Tautos

neparodė jokios reakcijos 
prieš Sovietus, kai jie pasiuntė 
tankus į Vengriją, Čekoslovaki
ją. Tai padrąsina Sovietus rašy
tis sutartis ir jas laužyti, kada 
bus jiem patogu. Neturės didės 
nės vertės ir galima sutartis, dėl 
kurios Amerika ir Sovietai dery
bas pradėjo tame pat Helsinky).
ŽYDAI APIE SAVE
Jewish Press gruodžio 16 - sau

sio 1 skundėsi augančiu Ame
rikoje antisemitizmu. Negrų 
protegavimas einąs su skriau
da žydam. Esą New York City 
universiteto kancleris dabar 
esąs Bowster, žydas, bet po 
jo tikriausiai bus negras.

Žydų padėtis Amerikoje lygi
nama su žydų padėtim Vokieti
joje: “Ironiška, bet keista para
lelė yra tarp šios dienos Ame
rikos ir 1920 metų pradžios Vo
kietijos. Šiandien žydai yra va
dovaujančiose pozicijose visose 
profesijose — mene, muziko
je, literatūroje, teatre, filme, 
mažmenų prekyboje ir t.t., bet 
ne mūsų valstybės korporacijo
se. Žydų nėra General Motors, 
Ford, American Tel. and Tel., 
International Telephone and 
Telegraph ar kurioje iš didžių
jų bankinių įstaigų”.

J. B. 8H ALI N8-ŠALIN8KAS — Laidotuvių direktorius. 84-02 Jamaica Ave. 
(prie Forest P'way Sta.), Woodhaven, N.Y. 11421. Suteikia garbingas laido
tuves. Koplyčios nemokamai visose miesto dalyse. TeL Virginia 7-4499.

JOSEPH GARSZVA — GRABORIUS, BALSAMUOTOJAS. 2 modernios 
koplyčios. 231 Bedford Avenue, Brooklyn, N.Y. 11211; EV 8-9770.

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

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

BUYUS FUNERAL HOME, Mario Teixeira, Jr. laidotuvių direktorius. 426 
Lafayette SL, Newark, NJ. 07105; teL MArket 2-5172. Paruošiamos gar
bingos laidotuvės. Modernios koplyčios, oras vėdinamas.

VAITKUS FUNERAL HOME. Notary Public. 197 Webster Ave. Cambridge 
Mass. Pranas Vaitkus, laidotuvių direktorius ir balsamuotojas. Modemiška 
koplyčia šermenims dykai. Aptarnauja Cambridge ir Bostoną. TR 6-6434.

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

ANDRIUS ARMONAS, statybininkas — Long Islande stato įvairaus dydžio 
naujus namus, kuriuos galima tuoj įsigyti. Priimam užsakymus pastatyti 
pagal pirkėjo pageidavimus ant mūsų arba pirkėjo žemės. Statybą atliekam 
sąžiningai pagal susitarimą už labai prieinamą kainą. TeL (516) AN 1-2864.

JUOZO ANDRUŠIO 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 vai.; šešta
dieniais iki 6 v. pp. 87-09 Jamaica Ave., Woodhaven N.Y. 11421; VI7-4477.

JOHN ORMAN AGENCY / Insurance - Real Estate. Namų pirkimo, par
davimo ir visais reikalais kreipkitės į mūsų įstaigą. Pildomi miesto, valsty
bės ir federalinės valdžios mokesčių (Income Tax) pareiškimai. — 110-04 
Jamaica Ave., Richmond Hill, N. Y. 11418; tel. Virginia 6-1800.

nigus.
Atspaudas taip pat mini, kad 

fondas pinigus skiria ir ne vai
kam. J. Tautos savo karinei 
ekspedicijai Katangoje iš fondo 
“pasiskolino” 10 mil. Kubą pa
ėmus Castrui, fondas pasiuntė 
170,000 “sveikatos reikalam”, 
po poros metų vėl pasiuntė 
125,000 sunkvežimiam ir jų da
lim užpirkti;

Fondas 1961 turėjo 575 tar
nautojus. Tais metais jis skyrė 
šalpos reikalam 25,000 dol. Tuo 
tarpu tais pat metais Catholic 
Relief Service skyrė 125 mil., 
nors jame tedirba 130'tąrnauto 
jų.

Pažymėtina, kad fondo pir
masis pirmininkas buvo Lud
wig Rjachman, Lenkijos komu
nistas. Kai 1957 senato komisi
ja pakvietė jį liudyti apie jo ry
šius su Alger Hiss, jis iš Ameri
kos dingo.
VARŠUVA IR BONNA: kas 
jom kliudo susikalbėti?

A. K. atsiuntė Rheinischer 
Merkur, CDU laikraštį su in-

kietijai Stettiną ir už tai mie- . 
liau imtų Karaliaučių, tai ir to 
negalėtų padaryti be Maskvos 
pritarimo.”

“Ne Bonna, bet Maskva ligi 
paskutinės valandos užsispyru- S 
si laikosi 1939 pasidalinimo są- « 
mokslo, kuriuo Stalinas nuo | 
Lenkijos atsiplėšė 201,000 kv. | 
km., pastumdamas Lenkiją į 1 
vakarus. Nors Lenkija gavo va- $ 
karuose rytinės Vokietijos f 
100,900 kv. km., bet ji vis tiek | 
tapo mažesnė 73,000 kv. km., | 
maždaug Bavarijos plotu. Tuo | 

=( padalinimu Kremlius sau garan- i 
C tavo “nesantaiką tarp Lenki-*1 

jos ir Vokietijos”.
“Nuo 1939 Maskva prisijun- k 

gė rytų Europoje viso 491,162 
kv. km., o dabar, siūlydama h 
“Europos saugumo sutartį”, sie
kia, kad jai būtų pripažinti po 
antrojo pasaulinio karo jos nau
dai sudaryti faktai. “Nelemta 
Hitlerio dvasia valdo nę Bon
na, bet Maskvą”. Kai socialde
mokratų vyriausybė sutinka kal
bėtis dėl Oderio-Neissės sienos -

šv. Kazimiero lietuviu bažnyčios Worcestery, Masš., didysis altorius. Bažnyčią naujai išdekoravo dail. V. K.
Jonynas. ' Nuotr. V. Maželio

VYTAUTAS BELECKAS, sav. Winter Garden Tavern. 1883 Madison St., 
Ridgewood, N.Y. 11227, EV 2-6440. Salė vestuvėms ir kt. pramogoms. Be 
to, duodami polaidotuviniai pietūs. Pirmos rūšies lietuviškas maistas priei
nama kaina.

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

S&G MAISTO KRAUTUVĖ. Antanas Vaitkus, vedėjas. 84-04 Jamaica Ave. 
Woodhaven, N.Y. 11421, VI 9-5077; 340 Grand St Brooklyn, N.Y. 11211, ST 
2-4329. Papigintom kainom priimame užsakymus vestuvėms ir pobūviams. 
Pristatom į namus liet, skilandžius, sūrius. We take all orders special price 
for Weddings and Parties. Home-made Bologna.

SUPERIOR PIECE GOODS CORP. 200 Orchard SL New York, N.Y. 10002, 
AL 4-8319. Vilnonės medžiagos jūsų artimiesiems—importuotos ir vietinės. 
Vilnonės medžiagos kostiumams, paltams ir suknelėms. Taip pat šilkinės, 
maišytos, spalvotos, lovoms užtiesalai, vilnonės skaros ir šalikai—geriausio# 
rūšies pigiausiomis kainomis. Specialus patarnavimas paruošiant pakietus ] 
Europą. Užeikite ir įsitikinsite!

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

NEW YORK — Lietuvos atsiminimu radio valanda šeštadieniais nuo 5 iki 
6 vai. WEVD 1330 kil. 97.9 mg. FM. Direktorius dr. Jokūbas J. Stukas, 
1016 Schleifer Rd. Hillside, N.J. 07205; tel. 201-289-6878.

formacija apie prezidento kal
bą, kuria jis paminėjo antrojo 
pasaulinio karo pradžią — Len
kijos užpuolimą. Laikraštis krei
pė dėmesį, kad prezidentas pa
lietė tik vieną pusę Stalino-Hit- 
lerio 1939 rugpjūčio 23 dienos 
sutarties, kuria jie pasidalino 
įtakų sferom rytų bei vidurio 
Europą — prezidentas tekalbė
jo apie nusikaltimus Hitlerio,

pripažinimo ir lygina tai su El
zaso atidavimu Prancūzijai, tai 
Rheinischer Merkur palyginimą 
atmeta. “Dabartinės sienos tarp 
Lenkijos ir Vokietijos iš anks
to pripažinimas tegali duot pa
dėtį, kuri niekad nebus panaši 
į Elzaso priskyrimą prie Pran
cūzijos. įvykusį prieš 20 metų. 
Kaltė dėl to priklauso ne Bon- 
nai ir ne Lenkijai, bet Krem-

KIEK MOKYKLŲ
Rusai savo valdomuose plo

tuose visur viskuo apsirūpina: 
ir Lietuvoj dabar jie turi ir 
laikraščius savo kalba, ir teat
rą, fihnais ir visus kitus be- 
veik vien tik rusiškais maitina, 
periminėja iš Maskvos televi

IR MOKINIŲ OKUPUOTO J LIETUVOJ

Niagaros krioklys žiemą " Nuotr. V. Maželio

zijos programas, ir, žinoma, 
turi visur prisisteigę rusiškų 
mokyklų savo vaikams.

Niekam jie tuo pačiu neat
silygina. Pavyzdžiui, lietuvis, 
savo ar ne savo noru pasitrau
kęs “už respublikos ribų”, nie
ko lietuviška nebeturi. Net ir 
prie gudų priskirtuose lietu
viškuose kaimuose — kur pats 
Vilnius beveik ranka pasiekt 
—apie jokias lietuviškas mokyk
las nėra nei kalbos. Netgi zi- 
maninę “Tiesą”, sako, esą sun
ku gaut...

Vieną išimtį šioj savo politi
koj Maskva yra padariusi, ir ta 
išimtis padaryta Lietuvoj, tik 
ne lietuviams, o lenkams. Len
kai Lietuvoj turi ir spaudos 
lenkų kalba, ir mokyklų.

Įsidėmėtini yra bendrojo la
vinimo mokyklų ir jose besimo
kančių mokinių skaičiai paskirs
tyti pagal dėstomąją kalbą to
se mokyklose. (Yra tik dvejų 
metų amžiaus duomenys, bet 
pastaraisiais metais žymių pa
sikeitimų toje srityje nebuvo, 
žr. “Lietuvos TSR ekonomika 
ir kultūra—50”, Leidykla “Sta
tistika”, Lietuvos skyrius, 
1967.)

Iš viso mokyklų (pradinių, aš
tuonmečių ir pilnų vidurinių, t. 
y., vienuolikmečių) — 3,957, o 
mokinių jose 496 tūkstančiai.

Iš tų 3,957 mokyklų 143 yra 
mišrios, būtent: 63-jose yra lie
tuviškos ir rusiškos klasės, 20- 
yje — lietuviškos ir lenkiškos, 
34-iose — tik rusiškos ir len

kiškos, o 26-se — lietuviškos, 
rusiškos ir lenkiškos.

Visos kitos mokyklos yra vie- 
nakalbės, būtent: 3501 lietuviš
ka, 113 rusišku, 200 — len
kiškų.

Iš 496 tūkstančių mokinių lie
tuviškai mokėsi 412 tūkstan
čių, arba 83 nuošimčiai, rusiš
kai — 62 tūkstančiai arba 13 
nuošimčių, o lenkiškai — 22 
tūkstančiai arba 4 nuošimčiai.

Kadangi čia kalbama apie mo
kinius, kurių 'daugumas įeina į 
privalomojo mokymosi katego
riją, tai būtų galima spręsti, 
kad ir gyventojų pasiskirsty
mas tautybėmis turėtų būti maž
daug tokios proporcijos. Tačiau 
reikia turėti galvoj, kad dėl į- 
vairių sumetimų ar aplinkybių 
kaikurie tėvai leidžia vaikus ne 
į savo šeimos kalbos mokyklą: 
yra kaikur ir lietuvių rusiško
se ar lenkiškose mokyklose, pa
sitaiko ir atvirkščiai. Be to, 
statistikoje nenurodoma, ku - 
rias iš tų mokyklų lanko žydų 
ir kitų tautinių mažumų vaikai.

Pastebėtina, kad lietuviškai 
besimokančių mokinių nuošim
tis per 12 metų (nuo 1955) 
pasiliko pastovus (83), lenkų 
sumažėjo nuo 6 iki 4, o rusų 
pakilo nuo 11 iki 13. (Elta)

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

PHILADELPHIA, PA. — Bendruomenės Balsas, WTEL, 860 kilocycles 
šeštadieniais nuo 1:30 - 2:30 p.p. 1203 Green St., Philadelphia, Pa. 19123; 
PO 5-0932.____________________________________________ ,_______________

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

HARTFORD, CONN. — ved. Alg. Dragūnavičius, WBMI-FM 95.7 sekma
dienį nuo 12 iki 1 p.p. — 273 Victoria Rd., Hartford, Conn., telef. 249-4502.

DETROIT, MICH. — Lietuvišku melodijų radio valanda iš WMZK-FM sto
ties, banga 98 mc. antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 8 iki 9 v.v. Vedėjas 
Ralph Valatka, 17696 Warwick, Detroit, Mich. 48219, tel. 537-5550.

BOSTON, WORCESTER, BROCKTON, Mass. — Vedėjas P. Viščinis, 173 
Arthur St., Brockton, Mass., tel. JU 6-7209; FM bangomis 107.9 me. WHIL 
1430 kil. Medford, Mass, sekmadieniais nuo 11-12 vid.

ROCHESTER, N.Y. — Kultūrinė lietuviška valandėlė sekmadieniais 9-9:30 
vai ryto per WCMF-FM, 96,5 mc. Klubo valdybos pirm. Pr. Puidokas, 580 
Wilkins St. Rochester, N.Y. 14621.

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

Virginia 9-4496
A. R. SHIPLEY 

COMPANY
Aluminum Combination 
Windows and Doors

Jalousie Windows
Aluminum Awnings

600 RIDGEWOOD AVE. 
Brooklyn, N.Y. 11208 

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

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

Woodhaven, N.Y. 1142T 
WE DELIVER 

Michigan 2-4130

— Amerikos sveikatos įstai
gos pradės tikrinti anglų su
rinktas žinias, kad kai kurios 
gimdymų kontrolei naudojamos 
piliulės labai sustiprina kraujo 
krešėjimą, todėl jų vartojimas 
turėtų būti uždraustas.

CHICAGO NEW YORK
Litas Investing Co., Inc.

Čikagoje 
kviečia apsistoti 

gražiame, moderniame
LITO B-vės administruojamame

O’ HARE CONGRESS INN
3010 N. Mannheim Rd., Franklin Park, Illinois 60I3I 

Telef. 455-4300
Viešbutis yra arti O’Hare Airport. Transportaci ja iš aero
dromo į viešbutį veltui. Didelė 500 vietų salė ir keturios 
mažesnės salės yra labai tinkamos konferencijoms, suva
žiavimams, vaišėm. Apšildytas baseinas, dideli* ir moder
nūs kambariai, restoranas.

New Yorko apylinkėje smulkesnėm informacijom gauti 
prašome kreiptis Į

LITAS SERVICE CORPORATION
94-10 Jamaica Ave. Woodhaven, N.Y. 11421 — Tel. 212 - 847-5822
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Rūpestis dėl žmogaus be Dievo
Popiežius Paulius kalėdi

nėje kalboje pasisakė apie šian
dieninį žmogų, kuris garbina 
humanizmą, žmoniškumą, bet 
tylom apeina Dievą, “šiandien 
jis norėtų — sakė popiežius 
apie kalėdines nuotaikas —švęs
ti gimimą žmogaus — ne to, ku
riame Žodis tapo Kūnu, ne Jė
zaus, kuris atėjo kaip mūsų iš
ganytojas, mokytojas ir brolis, 
—bet to žmogaus, kuris pats sa
ve išganytų, žmogaus, kuris pro
gresuotų savo paties išmintimi 
bei jėgom, žmogaus, kuris bū
tų pats sau tikslas”.

Tolesniuose žodžiuose įspėjo: 
“Be Kristaus nėra tikro huma
nizmo”. Įspėjo, koki pavojai ei
na iš humanizmo be Kristaus: 
esą be krikščioniškos dvasios 
žmogiškosios vertybės gali de- 
generuotis, virsti piktybėm ir 
savo svoriu prislėgti aną žmo
gų, tapusį milžinu; esą be krikš-' 
čioniškos šviesos žmogui pri
trūksta galios susivokti verty
bių hierarchijoje.

Laikraštinėje skiltyje neįma
noma apžvelgti kalbamo “Dievo 
mirimo” ir “žmogaus gimimo” 
istorinės eigos nei to žmogaus, 
kurį popiežius Paulius šiuo tar
pu pavadino žmogum milžinu, 
tragikos. Platų tos eigos vaiz
dą galima rasti mūsų filosofų 
raštuose (dr. J. Girniaus “Žmo
gus be Dievo”, dr. A. Maceinos 
eilė straipsnių ir paskutinė kny
ga “Sowjetische Ethik und 
Christentum”). čia teįmanoma 
kreipti dėmesį į kasdienybėje 
pastebimus ženklus, rodančius 
popiežiaus žodžių aktualumą, ro
dančius tą žmogų milžiną jau 
tiek savo paties padarinių pri
slėgtą, kad jis šaukte ima šauk
ti.

★

šauksmus vieną per kitą gir
dim diena iš dienos, šauksmus 
dėl žmonijos atominio sunaiki
nimo grėsmės;, dėl gresiančio 
gyventojų pertekliaus, kurio ne- 
pakelsianti mažoji žemės pla
neta, nes jau dabar ištisi kraš

tai stokoja maisto, buto; šauks
mus dėl nevaisingu pastangų 
pašalinti karus, pavergimą, iš
naudojimą ir augančia neapv- 
kantą tano rasių, tarp generaci
jų, tarp kontinentu: dėl nevai
singų pastangų pašalinti nesau
gumą savose gatvėse ir net sa
vuose namuose, šaukiama iau ir 
dėl naujos grėsmės žmonijai — 
oro ir vandens užteršimo.

Šauksmai anie grėsmes girdi
mi tais metais, kada žmogus 
milžinas atšventė savo triumfą
— atsiplėšęs nuo žemės trau
kos, savo koja imynęs pėdas 
mėnulio paviršiuje.

Žymėtina net, kad šauksmais 
dėl grėsmių daug daugiau gvve- 
nama nei anuo triumfu ir kitais 
technologijos laimėjimais.

Tie šauksmai sugrąžina galvo
jantį žmogų prie popiežiaus į- 
spėjimo, kad žmogus milžinas 
savo išmintim bei jėgom ne
įstengė virsti žmonijos išganyto
ju ir išgelbėti nuo anų grėsmių 
baimės.

Yra ženklų taip pat, kad mū
sų dienom tarp mintytojų auga 
skaičius tų, kurie iš kitos pu
sės prieina prie tos pačios išva
dos, kad visas žmogaus genia
lumas nestengia pašalinti minė
tų grėsmių, politinių ir ekono
minių krizių, nes visų krizių 
priežastis esanti paties žmogaus 
krizė: jo perdėtas individualiz
mas, atitolimas nuo jo artimo ir 
nuo jo aplinkos kūrinijos, žmo
gus turįs pajausti, kad savi- 
naudiškas kūrinijos (oro, van
denų, žemės turtų) iš
naudojimas taip pat esanti nuo
dėmė, nes iškreipia santykius 
tarp žmogaus ir jo aplinkos kū
rinijos.

Tos krypties (ekologijos) min
ty toj ai šį mėnesį renkasi Chi- 
cagon savo minčių paversti są
jūdžiu. Jų dvasią išreiškė vie
nas jų siūlymu moderniuoju glo
bėju imti 13 šimtmečio šventąjį
— Pranciškų iš Asyžiaus, kuris 
savo santykius su žmonėm ir 
kūrinija grindė meile.

Keista Izraelio valstybė: nuo 
pat savo gyvavimo pradžios 
skelbiasi esanti laicistinė, ta
čiau neturi konstitucijos. Jos 
konstitucija yra Senasis Testa
mentas. Neturi civilinės santuo
kos. Kas tuokiasi, turi eiti pas 
rabina. Dėl to nėra galimos in- 
terkonfesinės santuokos. Suba- 
ta (šeštadienis) vra šventa die
na: neina traukiniai, neplaukia 
laivai, neskrenda lėktuvai. Net 
ir viešosios transporto priemo
nės tą diena ilsisi. Restora
nuose ir viešbučiuose skelbi
mai prašo nerūkvti. Ta dieną 
valgomi valgiai yra išvirti iš va
karo, nes subatoie draudžiama 
virti. Subatoje uždaryti kinai, 
teatrai ir kitos pramogos vie
tos.

Religingi žydai ne tik patvs 
laikosi šių nuostatu, bet ir dik
tuoja juos visam viešajam gyve
nimui. Valstvbė, skelbdamas! 
laicistine, pasiduoda religingų 
žydų įtakai, kuri yra daug di
desnė, negu ‘politinis religingų
jų svoris. Neseniai paleistame 
Izraelio parlamente religinės 
grupės turėjo tik 17 atstovu 
(12 procentų balsuotoju), pasi
dalinusiu i 3 partijas. Visi aukš- 
čiau suminėti varžymai ir drau
dimai eina iš normų, kurias nu
stato “Tora” (Šv. Rašto komen
tarai) ir yra pasekmė dvigubo 
Izraelio veido: savarankės, ne
priklausomos valstybės ir mis
tinio hebraizmo centro.

Nukirptos moterys
Tikėjimo dalykai yra labai 

komplikuoti. Liaudyje yra įvai
rių jų praktikavimo laipsnių. 
Pačioje viršūnėje yra “dati” 
(ortodoksai). Jie yra visiškai iš
sijungę rš civilinio gyvenimo. 
Nebalsuoja, nes nepripažįsta 
valstybės. Laicistinė valsty
bė, jų manymu, yra kliūtis Šv. 
Rašto skelbiamo Mesijo atėji
mui. Tačiau jie turi didelės dva
sinės įtakos Izraelio gyvento
jam.

^.“Dati^Lgyvena. daugiausia 
drauge getuose, nešioja ilgus 
juodus chalatus; ilgi plaukai su
sukti į sruogas, ant galvos meš
kos kailio keturė. Kadangi jie 
nepripažįsta valstybės, tai nelei
džia vaiku į mokyklas ir atsisa
ko tarnauti kariuomenėje. Jų 
moterys skuta galvas, pagal Se
nojo Testamento įsakymą, ir 
pridengia jas juodais šalikais. 
Jos nešioja beveik vienuoliškus 
drabužius: ilgus sijonus, juo
das storas kojines.

“Dati” gyvenime svarbiau
sias dalykas — užlaikyti ir ki
tus versti užlaikyti 613 Mozės 
įsakymų (240 įsakančių ir 365 
draudžiančių), kurių 39 liečia 
subatos dienos šventimą. Pasta
rųjų svarbiausias — negalima 
užkurti ugnies. Dėl to susto
ja traukiniai, autobusai, ne
skrenda lėktuvai, neplaukia lai
vai, nes ju varomajai jėgai rei
kia gauti kibirkštį.

Nevirsi ožiuko jo 
motinos piene

Šie religiniai fanatikai gyve
na gana vargingai, nes ne
turi jokio užsiėmimo, išskyrus 
šventųjų knygų studijas. Ju na
muose rasite puodus, lėkštes 
vis poromis: bijomasi, kad in
dai, kuriuose buvo mėsa, nebū
tų panaudojami pieniškiem val
giam (Sen. Istatvme yra įsaky
mas: Nevirsi ožiuko jo motinos 
piene). Ši norma yra labai 
griežtai saugoma. Net ir nela
bai religingi žydai ne kartą na
muose turi du šaldytuvus: vie
ną mėsai, antrą pieniškiem val
giam.

žiema Vilniaus parke

Šv. Raštas ir politika
Žydai ortodoksai yra priešingi 

lavonų skrodimui. Jų gyvena
muose kvartaluose tenka maty
ti šūkių ir griežtų pasisakymų, 
išlipdytų ant sienų, prieš gydy
tojus, kurie daro lavonų skrodi
mus; jie vadinami “naciais-sker- 
dikais”.

Ortodoksai netiki, kad yra 
buvę priešistoriniai gyviai, nes 
pasaulis, pagal juos, turi lygiai 
5730 metu, kaip rašo Šv. Raš
tas. Priešingi žmogaus mėnu
lio pasiekimui, nes tai esąs 
bandymas pakilti iki Dievo, pa
našus į tą, kuris buvo bando
mas statant Babelio bokštą ir 
kuris pasibaigė kalbų sumaišy
mu. žodžiu, jie gyvena pasau
liu, tolimu nuo realybės, tačiau 
yra laimingi, nes jaučiasi Die
vo išrinktąja tauta.

Nebalsuoja ir nedalyvauja 
rinkimuose

Viena ortodoksu dalis, kuri 
vadinasi “naturei karta” (mies
to gynėjai), ne tik nepripažįs
ta valstybės, bet dar yra jai 
aiškiai priešingi. Jie nuėjo į 
Prancūzijos ambasadą padėko
ti už tai, kad de Gaulle sulaikė 

kariškų lėktuvų pristatymą Iz
raeliui. Nuėjo pas katalikų vys
kupus pareikšti savo solidaru
mo su popiežium, kuris buvo 
puolamas dėl to, kad pasmerkė 
žydų Beiruto aeroporto puoli
mą. Kaip “dati”, taip ir “na
turei karta” nebalsuoja ir ne
dalyvauja rinkimuose.

Sudaro valdžiai rūpesčio
Dalis ortodoksų yra susiorga

nizavę į “puolamuosius bū
rius”. Tai daugiausia jauni
mas. Jie apmėto akmenimis 
tuos automobilius, kurie suba
tos dieną išdrįsta pasirodyti gat
vėse. Jie puolė Tel Avivo kinus, 
kurie buvo gavę leidimą rody
ti filmus subatoje .. .Jie šian
dien sudaro valdžiai rūpesčio, 
nes stengiasi kurtis tam tikro
se arabų zonose (Izraelio oku
puotose), kur politiniais sume
timais žydai neturi rodytis, pvz. 
Hebrone, kur religingi žydai į- 
sikūrė prie patriarchų kapų ir 
paskelbė tos zonos prijungimą 
prie Izraelio valstybės šūkiu: 
“Kiti tediskutuoja, o mes reali
zuojame”. Ir šitie atsisako va- 
lyvauti rinkimuose.

Trys partijos
Mažiausiai užsispyrę yra tie 

religingi žydai, kurie dalyvauja 
valstybės gyvenime. Jiem pa
vyksta civiliniame gyvenime pa
laikyti įvairius varžymus, kurie 
yra priešingi krašto vitališku
mui ir dinamiškumui. Konfesi
nių partijų yra trys. Svarbiau
sioji — Tautinė religinė parti
ja, kuri parlamente turėjo 11 
narių ir tris ministerius valdžio
je (vidaus reikalų, socialinės 
globes, kulto). Kitos partijos yra 
“Agoudat” (Vienybė) ir “Poaeli 
Agoudat” (Vienybės darbinin
kai), pirmoji turėjusi parlamen
te keturis, antroji — du atsto
vus.

Kuo šios partijos skiriasi vie
na nuo kitos? Tautinė religi
nė partija nėra priešinga karo 
tarnybai, dargi gana militaris
tinė. Priešingai, “Agoudat” 
yra prieš karo tarnybą, ir šios 
partijos nariai, jei jie lanko u- 
niversitetą, yra laisvi nuo ka
reiviavimo. Politiškai ji yra de
šinės linkmės. Tuo tarpu “Poa
eli Agoudat” yra kairės parti
ja. Jos nariai vieni kariuome
nėje tarnauja, kiti — ne.

Goldą nesanti pranašė
Visos šios trys partijos yra 

priešingos moterų karo tarny
bai. Visos trys yra priešingos, 
kad Goldą Meir vadovauja vy
riausybei, nes Sen. Testamen
tas kalba apie Izraelio valsty
bės karalių, o ne karalienę. 
Goldos šalininkai sako, kad Se
name Testamente buvo moterų 
pranašių. Tada šie moterų val
džioje priešai atkerta, kad Gol
dą nesanti jokia pranašė. Visos 
šios trys partijos yra vienin
gos tuo, kad reikalauja didžiau
sio klusnumo religiniam įstaty
mam, juos netgi užlaikant civili
nių įstatymų formoje.

Sąjūdis už biblinę Palestiną
Yra daug šių religinių parti

jų simpatikų, ypačiai jaunimo 
tarpe. Jie sudaro judėjimą už 
“Didžiąją Izraelio valstybę” ir 
todėl skelbia būtinybę, kad Iz
raelis ne tik pasilaikytų 1967 
okupuotas arabų teritorijas, bet 
dar prisijungtų ir naujų, kad 
tuo būdu kraštas pasiektų bib- 
linės Palestinos ribas. Jie savo 
sąjūdį grindžia religiniais, sau
gumo ir istoriniais sumetimais.

Religingi žydai sako: “Žydam 
pats Dievas per pranašus tėvus 
Abraomą, Izaoką, Jokūbą pave
dė paveldėti Palestinos žemę.

(nukelta į 4 psl.)
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(16)
Abiem Bertašiam įstrigo ta 

pati mintis: “Sakė negeriąs, o 
čia geriama, kaip ir kitų. Ką 
pridės daug davus, kad vis tiek 
praleis? Bus skolų prisidaręs 
su tokiais fabrikais; jaunas, ga
lėtų išsimokėti; bet jei gers, 
bus amžinai su skolomis ir Ur- 
šelei už jo ne koks bus gyveni
mas. Ir palikę jaunąjį su jau
naisiais ergeliuotis, patys se
niai pasitraukė arčiau prie sta
lo piršlį Vaurų su Onte (jau 
žinojo, koks jis Vencės drau
gas), ėmė juos vaišinti užkan
džiais ir tartis apie tai, kas ne
išvengiama prieš ‘sutuoktuves, 
apie kraitį.
— Tai ko gi, mielas piršleli, 

norėsi su karalaite į savo dva
rą? — stačiai paklausė rimtas 
Bertašius, lengvai pliaukštelė
jęs Vaurui per šlaunį.

Momentas buvo kritiškas; 
menkas sielų žinovas Vaurus 
čia įsišoko ir viską pralaimė
jo. Jo sumetimu, reikėjo pra
dėti nuo daug, kad būtų iš 
ko nuleisti daug ir vis dar lik

tų daug. Vauraus išvaizda per 
tą trumpą laiką, kada jis pasi
juto atsakingas besąs už savo 
podės gerovę, pareinančią 
nuo kraičio, ūmai pakitėjo: vai
kiškai nekalta minelė pasidarė 
vanagiška: burnos pailgėjo, no
sis pasmailo, akys godu subliz
gėjo.

— Dešimties tūkstančių, tė
veliai, ir nė rublelio mažiau ...

Bertašius ne tiek pasipikti
no, kiek nustebo: piršlys, ro
dos, nebuvo girtas.

— Kalbėkime, piršleli, rim
tai. Juokus atidėkime į galą,— 
tarė.

Kūmai Vaurui čia buvo ge
ros progos sugrįžti prie “po- 
merkacijos”. Bet jis pasiryžo į- 
rodyti, kad jo reikalavimas rim
tas.

— Patys, gerbiamieji uoš
veliai, žinote, į koki dvarą sa
vo gražuolę leidžiate. Gražiai 
paukštelei gražus ir narvelis, 
ir tai nepatogu be minkštų pa
talėlių.

Vaurui ėmė rastis piršliško 
įkvėpimo. Jis ėmė poetizuoti, 

kalbėti dainų stilium. Jo tik bū
ta apsimesta kukliu ir neprity
rusiu piršliu; savo iškalba jis 
galėjo pralenkti ir piršlį ama
tininką.

— O kokių gi čia dyvų, kad 
du vienodai vertu jaunu į gy
venimą eina lygiomis? Ar tams
ta, gerbiamasis uošveli, paim
tum Kaniavaitį mažiau kaip už 
dešimtį tūkstančių?—atšovė se
nis, žiauriai žiūrėdamas į savo 
bielijamas aukas.

— Vo motinėliau: dešimties 
tūkstančių! Nebent visus mus 
pasiimtų drauge su tokiais pi
nigais, nes kitiems jau nieko 
nebeliktų, — susikrimto Ber- 
tašienė. — Ar tektų išeiti pa
sirinkti kaip padegėliams.

— Na na, uošvele, kiek dau
gėliau esate verti. Dėl tos de
šimties į svietą eiti netektų. Ki
tiems vaikams vėl pripelnytu- 
mėt... O juk mes nė nereika
laujame visų iš karto: ketvertą 
tūkstantėlių gyvais, o kitus 
vekselėliais, mokamais kad ir 
po penkiolika metų...

— Ką pripelnytume, vis 
jums reiktų atiduoti. Ar jūs ko
kią naują baudžiavą sumanėte, 
ar ką? Klausyk, piršly, mes ne- 
skundėdami duosime dalį vy
resniajai savo dukrai, bet pa
tys seikėdami savo kišenes, 
ne jūs. Dabar toje kišenėje vi
sų viso yra apvalus tūkstantis 
ir tą visą gausite į rankas. Pu
sę tiek, tikiuos, “pripelnysiąs” 
jūsų įsakymu pavasarį, kada 

javai pabrangs. Ir tai gausite. 
Apie daugiau nebėra kalbos,— 
tarė Bertašius, atsistodamas ir 
lyg kepurės dairydamasis. Tai 
galėjo reikšti: aš beveliju eiti 
į laidarus gyvulių šerti, o jūs 
bevelykite išsinėšinti sau na
mo su nusigėrusiu savo jauni
kiu.

Vaurus nusigando; pasijuto 
būsiąs kaltas piršles sudarkęs. 
Tad ūmai sušvelnėjo ir paukš
tiška jo išvaizda vėl atsimainė. 
Jis prietelingai nutvėrė Berta- 
šių ir pasisodino atgal į suolą.

— Na, čigonui vogti, seniui 
meluoti. Ne bet žodžiu piršlio 
tikima. Jei jūs manimi nepati
kėsite, tai aš jumis patikėsiu: 
su pinigais bengta, sutinkame. 
Duokš ranką! — Ir, paėmęs 
Bertašiaus delną, balsiai pa
pliauškėjo savąja plaštaka.

Tai padarė geriausią įspūdį 
visiems esantiems: buvo aišku 
— suderėta ir vestuvės nebeiš- 
irs. Tad visi apstojo stalą, sek
dami, kuo gi viskas pasibaigs.

Bertašiai pasijuto smarkiai 
pamaloninti tokiu nuolaidumu, 
tad nuo savęs ėmė pridėlioti vi
sokios reikmenės.

— Duosime visa ko. Gerą aš
vienį ...

— Ir veislinę kumelę, — pri
dėjo Vaurus.

— Naujas gardes...
— Su ąžuoline voga ir tokiu 

pat rodikliu...
— Ketvertą melžiamų kar

vių...

— Ir telyčią.
— Penketą aviu ...
— Ir aviną.
šeimyną ėmė tai linksminti 

Tai ir jie ėmė juokais dėlioti.
— Ketvertą žasu.
— Antai kuodę vištą ...
— Ir gaidį.
— Ir katinėlį pelėms gaudyti.
— Ir šunelį visam kam nuo 

blogų žmonių saugoti.
Vaurus visa tai ėmė rimtai ir 

kartojo, pirštus užsilenkdamas. 
Pagalvos pagalvos ir prideda 
kai ką; pagalvos pagalvos ir pri
deda. Piršlys, nors nuolat ska
tinamas, visai pamiršo valgyti. 
Jis buvo kaip pablūdęs. Jis pats 
nenusimanė savo iškalbumo. 
Dabar vis stengės pateisinti sa
vo reikalavimus.

— Vo ką? Ar ne tas vienas? 
Ar broliams, dėdėms dalys da
lyti? Ar seserims kraičiai krau
ti? Ar pikti karšinčiai priešinin
kėj karšinti ir laukt nesulaukt, 
kada juos Dievulis atsiims? Ar 
anyta, mošos krims galvą? Vie- 
nudu, laisvu kaip paukščiai, ko 
turėję, ko neturėję; iš kumščio; 
graužti neteks, kad kas neatim
tų, ar iš pavydo. Ar purvas bris
ti namie ir į bažnyčią? Ji čia 
pat ir kietu vieškelėliu ...

Nebuvo nė galo visiems geru
mams suskaityti, tai nė mažme
nų priedai nebedarė įspūdžio: 
dar dvejetui arklių Šlajus, dar 
vienam arkliui kamanas, dar 
antram paprastą apynasri, tik 
su žąslais, dar penkias beržines 

šluotas rėjai ir daržinei šluoti, 
dar vieną šiūpelį, dar vieną lo
velį, dar kirvį platųjį ir vede- 
gą, dar du grėbliu šienui grėb
ti, o vieną geležinį lysvėms ly
ginti ...

Ontė tik stebėjos ir valgė, 
valgė ir stebėjos, kokią gerą 
galvą beturįs tas senis Vaurus. 
Jei jo paklausys Bertašiai, tai 
jam su Vicentu nebebus nė 
mažiausio rūpesčio, kuo čia be- 
padidinus ūkis.

Vaurus įsileidęs gal būt ir 
marškinius Bertašiams nuvil - 
kęs bet atsitiko skandalas. Gir
tas Vincas, daug juokų prida
ręs, daug niekų prikalbėjęs, pa
galiau pasileido kazoko šokti, 
kad net visi iš mažosios trobos 
ir virtuvės susirinko tų kome
dijų žiūrėti, šoko, sukos, kol 
galva susisuko ir jis klastelėjo 
viduaslyje, lyg pablūdusio aki
mis dairydamos į ratu sustoju
sius žiūrovus. Omai blikstelėjo 
jam vienai akimirkai blaivi są
voka; Vincas pasijuto blozno 
vietoj atsiradęs, visą savo gas- 
padorišką rimtumą praradęs, ir 
supyko; ne ant savęs, bet ant 
susirinkimo, užsigavęs, kam iš 
jo juokiasi. O publika juokės vi
sai neužgaulingai; ne iš jo pa
ties, tik iš jo daromų štukų. 
Vincas visus iškoliojo, išdėjo 
mulkiais ir ėmė rengtis čia pat 
asloje gulti.

Buvo jau ženklu, kad metas 
grįžti, nes ir piršlys, tiesą pasa
kius, nebežinojo, ko tereika

lauti. Kūma Vaurus susiėmė sa
vo podę skandalistą nuo aslos 
ir išsivedė važiuoti namo. Prie
angyje dar buvo beatsimenąs, 
ko dar neišvardijęs, ir, galvą 
per petį atmetęs, riktelėjo:

— Dar staklių, dar ratelio 
verpti...—bet jau niekas jo ne
beklausė ir nebegirdėjo kilusia
me išleistuvių ergelyje.

Kreivai besėdįs Vencė dabar 
tik atsiminė niekam sudieu ne
pasakęs. Tad nusimovė skrybė
laitę, pamojavo ja kažin kur ne
ribotai ir prašvokštė:

— Su-dieu, Ur-še-le...
O Uršelė stovėjo už kitų bro

liukų užsiglaudus, tiek nelaimin
ga, kiek dar nebuvo per visą sa
vo trumpą amželį. Su mylimuo
ju berneliu pasirodžiusi aukš
čiausia laimė štai susiteršė ir 
pavirto baidykle. Ir visa busi
moji jos laimė pasivaidino to
kia pat būsianti. Visi nutekėji
mo į jaunojo šalį vyliai kažin 
kur dingo; teliko paprasčiausia 
gyvenimo proza — susidėti į 
porelę.

Pradėjus važiuoti ir brikelei 
ant lingių supti, ėmė ir Vincui 
viskas aplinkui suptis, linguoti, 
ausyse ūžti. Darės širdžiai blo
ga, ėmė vidurius tąsyti, jaunikis 
ėmė gausiai ir nuožmiai vemti 
ant savęs, ant savo naujintelių 
rūbų, nebenuvokdamas ar nebe
pajėgdamas pasilenkti iš brike
lės. Taip triskart per visą ke
lionę.

(Bus daugiau) ’
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Klausimas be atsakymo
(tąsa iš pereito numerio)

(Dėl lietuvišku reikalu 
ir Vatikano:

Antroje paskaitos dalyje pre
latas klausytojus užtikrino, kad 
Vatikanas rūpinasi Lietuvos rei
kalais ir mūsų niekad neišduos. 
Pranešė, kad Lietuvių kolegi
ja Romoje jau daug kunigų pa
ruošė ir dabar teberuošia lietu
viškoms parapijoms. Apgailes
tavo, kad tiek maža pašaukimų 
į kunigystę šiuo metu, ypatin
gai iš JAV. “O jei staiga 
atsidarytų kelias į Lietuvą, ne
turėtume ko pasiųsti”. Apgailes
tavo, kad net ir ateitininkų or
ganizacija esanti suskilusi.

Po paskaitos pirmas paklau
sė j as pareiškė abejonę prela
to teigimu, kad niekas iki šiol 
Bažnyčioje nėra pasikeitę. Kaip 
pavyzdį paminėjo dviejų kardi
nolų priekaištus dėl paskutinių 
liturginių reformų. Paklausė - 
jas paminėjo kardinolo Ottavia- 
ni pavardę (kuris per visą Va
tikano II santarybą trukdė jos 
eigą ir paskui kliudė santary- 
bos nutarimų vykdymą). Tačiau 
prelatas, užuot atsakęs į klausi
mą, išėjo ginti kard. Ottaviani, 
kuris, jo nuomone, esąs pats di
džiausias ir svarbiausias Baž
nyčios šulas šiuo metu Vatika
ne.

Kitas klausimas' buvo šis — 
jei Vatikanas taip labai rūpina
si lietuvybės ir katalikybės rei
kalais, tai kodėl neprižiūri, kad 
lietuviai kunigai dirbu lietu
vių parapijose. Šiuo metu New 
Yorko ateitininkai neturi dva
sios vado, ir negali gauti.

Atsakydamas į šį klausimą, 
prelatas visai neminėjo Vatika
no, bet sakė, kad “mes” šį rei
kalą tvarkom. Tačiau tai esąs 
sunkus ir komplikuotas reikalas, 
kurį esą nelengva išspręsti. Kas 
sudaro tą “mes”, deja, nepa
aiškino. Nors šiuo metu yra dar 
nemažas skaičius pajėgių ir 
veiklių lietuvių kunigų dirban
čių ne lietuvių parapijose, 0 tuo 
tarpu lietuvių parapijose jau
čiasi vis didesnis trūkumas ku
nigų, kalbėtojas, deja, nepa
aiškino, ar kas nors (Vatika
nas, prel. Tulaba, ar tas paslap
tingasis “mes”) daro žygių, kad 
šis svarbus ir skubus reikalas 
būtų sutvarkytas.

Sv. Juozapas, lietuvių liaudies skulptūra

Toliau klausimas lietė lietu
vių atstovybės prie Vatikano 
statuso pripažinimą. Atsakyda
mas į šį klausimą, prelatas pa
aiškino, kad susidariusių sunku
mų priežastis kilusi iš lenkų 
tarpusavio nesantaikos. Lietu
viai visai nekaltai ir net to nie
kam nenorint nukentėję. Už
baigdamas pareiškė, kad “jūs, 
būdami toli nuo Vatikano, ne- 
nusimanot ir nežinot, kas ten 
vyksta. Mes esam arti ir žinom, 
kad ten viskas tvarkoj!”

Tačiau, kai buvo iškeltas dar- 
vienas klausimas, paaiškėjo,

Į SVEIKATAI—ALKOHOLIO ĮTAKA ORGANIZMUI
Praėjo Kalėdų ir Naujų Me

tų šventės, kurių metu žmonės 
pagarbiai atžymėjo Kūdikėlio 
Kristaus gimimą, bet, deja, ne
apsiėjo nepakėlę stiklų už die
vaičius Dionizą ir Bachą, palin
kėdami vienas kitam “į sveika
tą”, ta proga sunaudodami 
didelius kiekius alkoholio.

Todėl manau, kad bus įdomu 
arčiau susipažinti su šiuo skys
timu, kuris valdo, linksmina ir 
šokdina daugybę šios žemės 
žmonių.

•

Hipokratas, medicinos tėvas, 
patarė vartoti alkoholį tam tik
rų ligų gydymui. Senovės ro
mėnai alkoholį vadino “aqua 
vitae” — gyvenimo vanduo. Jų 
dievaičio Bacho garbei festiva
liai virsdavo į visos tautos ma
sines orgijas. Romėnai gerdavo 
vyną atmieštą su vandeniu, nes 
laikė barbariška gerti jį gryną. 
Alkoholizmas senovėje, kaip ir 
dabar, buvo labai paplitęs ir su
darė tautom didelę problemą. 
Indų dvasiškiam buvo ir yra 
uždrausta vartoti alkoholinius 
gėrimus. Girtam indui senovėje 
būdavo išdeginamas jo kaktoje 
gėdos ženklas. Pasigėrusį indė 
būdavo traktuojama it raupsuo
ta. Aristotelis buvo didelis al
koholizmo priešas ir ipadėjo 
pravesti įstatymą, kad nusikalti
mas, įvykdytas alkoholio įtako
je, būtų baudžiamas dviguba 
bausme. Spartos karys, rastas 

kad prelatas, ne tik arti būda
mas, bet kartais ir labai iš tolo 
ar labai trumpai su pačiu rei
kalu susipažinęs, gali tarti le
miamą žodį. O toks atvejis pa
sitaikė, kai iš publikos buvo 
paklausta apie Chicagos lietu
vių parapijų ir kapų sunkumus 
ir iš parapijų vadovybių kylan
čias nutautinimo priežastis. Į 
šį klausimą buvo labai trumpas 
ir aiškus atsakymas: “Ten jokių 
sunkumų nėra. Visas triukš
mas kilęs iš kebų karštuolių, 
kurie savo užmetimams visai 
neturėję pagrindo. Lietuviam

DR. HENRIKAS ARMANAS

girtas karo metu, būdavo bau
džiamas mirtimi.

•

Alkoholis yra beveik išimti
nai cukraus davinys. Mažame 
kiekyje jis veikia į kūną kaip 
maistas ir energijos šaltinis.

Cukrine liga (diabetes) ser
gantiem žmonėm patartina var
toti mažus alkoholio kiekius. 
Alkoholis mažina cukraus kie
kį kraujuje ir šlapume, ir jo 
virškinimui bei apykaitai nėra 
reikalingas insulinas. Todėl, 
prieš atrandant insuliną, alko
holis buvo vartojamas kaip vais
tas nuo cukrinės ligos, ypatin
gai jo acidozės stadijoje. Diabe
tikai paprastai pavargę žmo
nės, be energijos, nes negali 
vartoti cukraus, kuris iš tikrų
jų yra energijos šaltinis. Alko
holis diabetikui duoda du kar
tus daugiau energijos, negu 
cukrus, nes neprodukuoja cuk
raus ir veikia kaip cukrus. Ga
lutinis alkoholio produktas yra 
karboninė rūkštis ir vanduo.

Alkoholis, ką tik išgėrus, 
per minutę susigeria į dvylika - 
piršte ir plonąsias žarnas ir, nu
keliavęs į smegenis, tučtuojau 
duoda save pajausti.

Alkoholis yra puikus diureti
kas. Todėl stiklelio, o ypatin
gai alaus mėgėjai praleidžia ne
maža laiko kambariuose, turin
čiuose užrašus “Gentlemen” ar 
“Cabaleros”. Tačiau prailgin
tas diurezas, kroniškai geriant, 
suardo kūno druskos ir van
dens normalią apykaitą ir elek
trolitu balansa. Tokiais atve
jais, nors ir atrodo alkoholikas 
vandeningas, tačiau iš tikrųjų 
visas jo organizmas kenčia nuo 
dehidracijos.

•

Mažas kiekis alkoholio ska
tina apetitą ir lengvina virškini
mą, sužadindamas skrandžio į- 
tempimą. Tačiau perdažnas ir 
kroniškas alkoholio vartojimas 
veikia atvirkščiai, sunaikinda
mas sulčių liaukas, atrofuoda- 
mas virškinimo trakto sieneles 
ir pusiau paraližuodamas jo 
judėjimą. Badaujantis skrandis 
alkoholio įtakoj neišskiria rūkš- 
čių, kurios paprastai jaudina 
skrandžio paviršių ir nesusi
traukia ir nerimsta taip, kaip 
kad neišgėrusiame žmoguje pa
naikintų alkio jausmą; alkoholi
kas nustoja valgęs, palaikyda
mas energiją ir gyvybės pro
cesą beveik išimtinai tik alko
holiu.

Mažas kiekis alkoholio nau
dingas sergantiem tuberkulio
ze—kaip maistas, energijos tie
kėjas ir apetito kėlėjas. Jis yra 
taip pat geras antiseptikas, 
skausmo malšintojas ir lytinės 
potencijos kėlėjas. Tačiau ir 
vėl, vartojant didelį kiekį, jis 
veikia priešingai. Pablogina tu
berkuliozę virškinamojo trakto 
sutrikimu ir badavimu, atimda
mas iš organizmo natūralų kū
no pasipriešinimą ligai.

f

Kroniškas alkoholio vartoji
mas ne tik mažina skausmą, bet, 
deja, ir didina. Alkoholikai ope- 

dar reikia pasimokyti, kad iš ki
tų reikalaudami tolerancijos, 
jos ir patys turėtų”.

Po šitokio atsakymo daugiau 
niekas “neturėjo” klausimų...

Ar nemėginus toliau?
Susumuojant visą paskaitą, 

išeina, kad į XX šimtmečio iš
keltus klausimus buyo bandyta 
duoti iš 16-to šimtmečio pa
imtus gatavus atsakymus. To
dėl ir išėjo — klausimas be at
sakymo. Tai buvo — tariant 
vieno mūsų filosofo žodžiais— 
bandymas matuoti svorį ilgio 
matais.

Tačiau iš visos ano vakaro 
eigos siūlosi praktiška išvada. 
Pats faktas, kad susirinko toks 
gražus būrys inteligentų žmo- 

racijos atveju pareikalauja 
daug daugiau anestezijos, kad 
būtų užmigdyti skausmui pa
lengvinti.

Alkoholikas dažnai yra pil
nas įvairių skausmų ir 
negalavimų. Dažnu atveju jis 
serga nemigu. Jam užmigdyti 
reikia daug didesnės dozės mig
domų vaistų, nuo kurių kartais 
jis visai nebepabunda, tačiau 
keli buteliai alaus jį užmigdo 
kaip mažą vaiką. Bet ir vėl, pa
stovus ir nuolatinis alkoholio 
vartojimas atbukina sensorinius 
periferinius nervus, atrofuoja ir 
degeneruoja spinalinius apati
nius centrus ir vyro lytines liau
kas. Degeneruotos kepenys ne- 
beaktyvuoja endogeninių steroi
dinių hormonų. To pasekmėje 
vyras, taip sakant, moteriškėja, 
panašiai, kaip kad vyksta vyrą 
iškastravus: moteriškas hormo
nas pasidaro dominuojantis, vy
ro krūtys padidėja, jis pameta 
norą domėtis .priešinga lytimi ir 
pasidaro visiškas i m p o - 
tentas. Moteris šiuo atveju su
vyriškėja: krinta plaukai, pasi
rodo ūsai, balsas pasidaro že
mas ir vyriškas, mėnesinės men
kėja, o pagaliau ir visai pra
dingsta; moteris pasensta prieš 
laiką ir nustoja lytinio noro.

•

Mažas kiekis alkoholio su 
karšta pasaldinta arbata yra ge
ras vaistas bronchinės astmos 
priepuolio metu, šilima ir alko
holis atleidžia bronchų spaz - 
mas ir palengvina kvėpavimą. 
Alkoholis skatina cirkuliaciją, 
sustiprina širdies plakimo jėgą, 
išplečia širdies ir periferines 
kraujagysles. Kojų ir rankų 
kraujagyslių ligose, kaip Ray
naud ligoje ar arteriosklerozė- 
je su tromboze, stiklelis konja
ko veikia gydomai ir kartu ma
žina veninį kraujo spaudimą, 
ypatingai susijusį su nerviniu į- 
tempimu, nes vyrauja nuo
monė, kad ne cholesterolis, bet 
nervinė pastovi įtampa yra ar- 
teriosklerozės priežastimi. Stik
liukas brandy-konjako dažnu at
veju pašalina anginos širdies ar
terijų (coronary) skausmo prie
puolius. Todėl patartina konja
ką vartoti širdies ligoniam, ypa
tingai vyresnio amžiaus žmo
nėm. Bet alkoholis veikia į prie
puolį daug lėčiau negu nitratai. 
Todėl alkoholis yra patartinas 
širdies ligoniam kaip profilakti
nis vaistas apsisaugoti nuo an
ginos skausmų, bet, skausmui 
atėjus, geriausia imti nitro po 
liežuviu.

Šitos pastabos daugiausiai 
liečia senesnio amžiaus ligo
nius. Jauniem žmonėm, ser
gantiem kraujagyslių ligom, al
koholis kaip vaistas nerekomen
duojamas.

Daugiausia naudos fiziškai ir 
dvasiškai iš šio vadinamojo 
“gyvenimo vandens” turi seni 
žmonės. Senatvės vienatvė, mo
notoniškumas ir nuobodumas 
vargina moterį ir naikina vyrą. 
Po 60-65 metų amžiaus, išge
riant kasdien, alkoholis nebepa
daro tokios žalos žmogui, kaip 
kad jauname amžiuje. Senatvė
je alkoholis jau nebesukelia al
koholizmo ligos ir visų jos pa
sekmių. Atvirkščiai, senatvėje 

nių, rodo, jog New Yorko lie
tuviai domisi šiais klausimais. 
Iš publikos klausimų paaiškėjo, 
kad jie daug giliau ir atviriau 
į šiuos reikalus žiūri, negu jie 
ten buvo paliesti. Todėl siūlyti
na sendraugiams ar kam kitam 
suorganizuoti simpoziumą, ku
riame keletas asmenų, — klau
simus pastudijavę iš visų pu
sių, — galėtų duoti pilnesnius 
atsakymus, nes, deja, šį kartą 
rimto atsakymo niekas negavo. 
O temų yra daug: a. Bažnyčios 
misija, jos dabartinė kryptis, b. 
pasauliečio rolė Bažnyčioje, c. 
liturginės reformos, d. dalyva
vimas mišiose, bendras giedoji
mas, e. lietuvių parapijų atei
tis ir t.t.

K. P. Geisčiūnas

stiklelis alkoholio sukelia žmo
gui ūpą, duoda energijos, page
rina apetitą, miegą, kraujo cir- 
culiaciją širdyje, kūne ir sme
genyse, pagerina ir galvoseną, 
pagyvina ir pailgina žmogaus 
gyvenimą. Kaip kūdikiui ir jau
nam žmogui alkoholis yra nuo
dingas, taip senatvėje alkoholis 
yra pagelbstintis.

(Bus daugiau)

Izraelio veidas
(atkelta iŠ 3 pslj

Nėra jėgos, kuri sulaikytų at
sižadėti bent colio pažadėtosios 
ir Dievo duotosios žemės. To 
negali padaryti nė valdžia. Žy
dui yra neleistina net pagalvo
ti apie atsižadėjimus, kad ir ma
žos dalelės, tos žemės, šešių die
nų karo pergalė buvo numaty
ta Šv. Rašte, ir ji įvyko Dievo 
įsikišimu. Atsisakyti šios perga
lės vaisių būtų šventvagystė”. 
Su tokiais, kurie tiki kad “Mi
rage” lėktuvam -vadovavo Die
vas, sunku yra ginčytis.

Vidaus ir užsienio politika
Taigi visos šios partijos už

sienio politiką grindžia bibiinė- 
mis pranašystėmis. Vidaus po
litikoje šios partijas yra palan
kios tam tikrom Nutartim, re
formom, jei mainais gauna nuo
laidų savo bibliniam rigorizmui, 
pvz.- gyvulių ritualiniam sker
dimui, kad būtų išlaikytas Mo
zės įstatymas tuo reikalu, arba 
kad naujuose pastatuose būtų į- 
vesti tokie keltuvai, kurie au
tomatiškai sustotų kiekviename 
aukšte ir subatos- diena ne
reiktų paspausti mygtuko.

Bendras siekis
Visiem tiem fanatikam, ku

rie nepripažįsta valstybės, ku
rie nedalyvauja civiliniame gy
venime, kurie griežtai laikosi 
“Toros” ir daro visa, kad jos 
nuostatai būtų ir kitų užlaiko
mi, yra vienas bendras siekis: 
atstatyti “Trečiąją Izraelio vals
tybę”. Demokratinė Izraelio san
tvarka nėra palanki tokiem 
užsimojimam, nes jų jėgos par
lamente yra gana ribotos ir ne
numatoma, kad augtų. Pasku
tiniuose parlamento rinkimuo
se 1969 spalio 28 jos gavo 18 
atstovų iš 120 (ankstesniame 
parlamente turėjo 17). Taigi 
laimėjimas mažas.

Dar toli yra toji diena, kada 
Jeruzalės ar Tel Avivo gyven
tojai didžiuodamiesi esą žydų 
tikybos izraelitai (ne žydai, ku
rie gyvena Izraelyje), galės nu
eiti i kiną ir subatos diena...

J. Sav.

AR ŽINAI, KAD...

Pietų Vietname 1969 metais 
“vietkongai” nužudė 4500 ci
vilių gyventojų ir penkis kar
tus tiek pagrobė. Tai rašo N.Y. 
Post. (Ar prieš tai protestavo 
pacifistai?).

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Bruno Vytis-Vrublevičius — 
LIETUVIAI LEGIONIERIAI 
VIETNAME. Išleista Toronte 
1968 m., iliustruota, 86 psl., kai
na 2 dol. Autorius aprašo sa
vo gyvenimą Prancūzijos sve
timšalių legione. Viršelis dail. 
Aldonos Tptoraitienės.

LIETUVIŠKOS KNYGOS
RELIGIJA, FILOSOFIJA
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus, I knyga 3.00
Kultūrinės gelmės pasakose, V. Bagdanavičiaus II knyga, 5.00
Moderni mergaitė, St. Ylos . 4.00
Negesinkime aukurų, vysk. V. Brizgio 2.00
Milžinas, didvyris, šventasis, kun. Pr. Gaidos 2.00
Prie vilties kryžiaus, dr. J. Prunskio 1.00
Idealas ir Laikas, Dr. J. Girnius 4.00
Išganymo Kelias, šv. Pranciškaus filioteja 3.50
Tautinis auklėjimas šeimoje, V. čižiūno 1.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, I tomą? 10.00
šv. Raštas, verstas J. Skvirecko, II tomas 12.00
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (didelio formato), J. Skvirecko 5.00 
šv. Raštas, Nauj. Testamentas (mažo formato), J. Skvirecko 5.00 
šventadienio žodis, kun. Ant.'Valiuška 3.00
Pranas Brazys, jo gyvenimas ir darbai 2.00
Bažnyčia susirinkimuose, kun. V. Zakaro 1.00
šventųjų gyvenimai, kun. K. Matulaičio 5.00
Tikybos vadovėlis, katekizmas paaugusiem 1.00
Lekcijos ir Evangelijos sekmad., šventad. 2.00
šv. Kazimieras, dr. Z. Ivinskio 2.00
Gegužės mėnuo, Tėv. K. Bučmio, O. F. M. 1.50
šv. Pijus X, kun. J. Petrėno 1.00
Kova prieš Dievą Lietuvoje, dr. J. Savojo 1-00
Katalikai, pasaulėžiūra ir politika 1-00
Saulės giesmė, dr. A. Maceinos 3.00
Marijos apsireiškimas Liurde, vysk. P. Bučio 2.00
Pranašystės apie pasaulio pabaigą 1.00
šv. Antanas Paduvietis, Nello Vien 1.00
Ateitininkų vadovas, kun. St. Ylos 4.00
Didžioji padėjėja, dr. A. Maceinos 3.00
šv. Pranciškus Asižietis, T. D. Daveau, O. F. M. 2.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl 5.00
Serafiškuoju keliu, Mąstymai, T. Hasenoehrl (II dalis) 5.00
Gyvenimo šaltiniai, apie sakramentus, kun. S. žilio 3.00
Niekšybės paslaptis, A. Maceinos 4.00
Lietuviškas auklėjimas šeimoje, L. Dambriūno 0.50
Mokslas ir religija, dr. J. Prunskio 2.00
šv. Jono Bosko, jo asmuo, darbai ir auklyba, 755 pusi. 5.00
Marijos šventovės Amerikoj, dr. T. Narbuto 2.50
Dievas sutemose, kun. St. Ylos, 391 pusi. 3.00
žmogus be Dievo, dr. J. Girniaus, kietais aplankais 5.50
Sv. Augustinas, G. Papini, dr. P. Mačiulio vertimas 3.00
Dievo Avinėlis, dr. A. Maceinos - 3.50
Dievas ir žmogus, prel. F. Bartkaus, tikėjimo tiesos 3.00
Marijos garbinimas Lietuvoj, J. Vaišnoros 5.00
Pilnutinis Kristus, vertė T. K. Butkus 5.00
Gyvoji Dvasia, kun. J. Vaitkevičius (4 tom.) 20.00
Dabarties sutemose, Br. Zumeris 2.5U
Jobo drama, dr. A. Maceina 3.00
Ąpeigynas, I-II-III tom. po 5.00 15.00
Apeigynas, Jėzuitų leidinys 10.00
Marija, gelbėk mus, Sibiro maldaknygė 1.50
Didysis ramybės šaltinis, prel. P. Juro 2.00
Romos katalikų naujas mišiolas ’ 9.00
šventas Dieve, maldaknygė didelėmis raidėmis, paauksuota 5.00 
Tikiu Dievą, maldynas, parengė kun. S. Yla, 700 pusi. 7.00 
Katalikų katekizmas paaugusiems 3.00
Katalikiškoji Lietuva, kun. dr. K. Gečys 3.00
Apsaugok Aukščiausias, kun. P. Aleksos, maža knygutė 1.00 
Vadovėlis, prel. K. Vasio, kryžiaus kelias, graudūs verksmai etc. 1.00 
Marijos sekimas pagal Tomą kempietj 1.50
Metai su Dievu, kun. J. Prunskis 2.00
Sv. Pranciškaus pėdomis, III ordino vadovėlis 1.00
šv. Pranciškaus regula ir konstitucija 1.00
ISTORIJA, GEOGRAFIJA 
Kontržvalgyba Lietuvoj, J. Budrio atsiminimai 2.50
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (l tomas) 3;50
Vyskupo P. Bučio atsiminimai (II tomas) 3.50
Paskutinis posėdis, J. Audėno atsiminimai 4.00
Amerikos lietuvių sporto istorija, J. Jakubausko 4.00
Praeities pabiros, V. Biržiškos, straipsniai iš Lietuvos praeities 3.00 
Iš sutemų j aušrą, A. Ramūno atsiminimai 6.00
Vysk. M. Valančiaus biografija, V. Biržiškos 1.00
Maironis ir jo gyvenimo bruožai, Aidų leidinys 1.50
Mistiniame sode, kan. M. Vaitkaus 2.00
Česlovas Sasnauskas, J. Žilevičiaus 1.00
Lietuviškoji, išeivija, prel. Myk. Krupavičiaus 2.00
Lietuvių archyvas, bolševizmo metai 1.00
Lietuvos vaizdeliai, A. žemaičio 1.00
Aleksandrynas, V. Biržiškos, I, II ir III tom. 18.00
Tėvynėje ir pasaulyje, kan. A. Steponaičio 3.00
Senasis Vilnius, dr. A. Šapokos 5.00
Negęstanti šviesa (marijonai), kun. Pr. Garšvos 3.50
Lietuvos vyčiai Amerikoje, Ig. Sakalo 5.00
Lietuvos istorija, V. Sruogienės, kietais apdarais 6.00
Palik ašaras Maskvoj, B. Armonienės 3.00
Lietuvos konstitucinės teisės klausimais, K. Račkausko 2.00 
Dėl mūsų Sostinės, V. Biržiškos atsiminimai 3.50
Dangaus debesyse, J. švaisto išgyvenimai 3.50
Vergijos kryžkeliuose, S. Rūkienės . 5.00
Teroro ir vergijos Imperija — Sovietų Rusija, K. Bielinio 1.00 
Didžiojo šiaurės karo frontas Lietuvoje, O. Urbono, I ir II dalis 3.00 
Atsiminimai iš Balfo veiklos, prel. J. B. Končiaus 3.00
Aisčiai karinės istorijos šviesoje, Z. Raulinaičio 1.25
Žalgirio mūšis, O. Urbono, karas su kryžiuočiais 1.50
Karaliaus Mindaugo pulkas, J. Variakojo 3.50
Antanas Smetona, A. Merkelis 12.50
Antanas Smetona, V. Šliogerio 2.00
Martynas Jankus (monografija), P. Alšėnas 4.00
Vaidevutis, Z. Raulinaičio 1.25
Argentinos lietuviai 1.00
Dr. A. C. Curtis-Curtius 2.00
Vanagaitis 2.00
Kelias j Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, J. Puzinas 2.50
Vytautas Endziukaitis 2.00
VI. Nagius-Nagevičius 6.00
Antanas Olšauskas 3.00
Krepšinio išvyka Australijon 3.00
Kelionė Į Pacifiką, J. Bachunas 2.00
Blezdingėlės prie Torenso 2.00
Lietuva okupacijoje 2.00
Shenandoah, Pa. lietuvių parapija, dr. A. Kučas 4.00
Senprūsių laisvės kovos su vokiečių riterių ordinu, M. Anyso 7.50 
Lietuviai legionieriai Vietname, B. Vrublevičiaus 2.00
Gimtinės takais, P. Narvydo (pasakojimai) 3.00
šv. Kazimiero parapija Los Angeles, Calif., J. Gliaudos 5.00
Kun. Mykolo Vaitkaus atsiminimai:

Su Minija j Baltiją 1.50
Baltijos Gražuolė (kiet. viršeliais 3.00) 2.00
šiaurės žvaigždė 3.00
Per giedrą ir audrą 3.00
Nepriklausomybės saulėj V tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VI tom. 2.50
Nepriklausomybės saulėj VII tom. 2.50

VADOVĖLIAI, KNYGOS JAUNIMUI
Svirplio muzikanto kelionės, V. Tamulaičio 2.00
Gatvės berniuko nuotykiai, R. Spalio (kietais virš. 5.00) 4.00 
Labas ytas, Vovere, J. Minelgos 2.50
Baltasis Stumbras, G. Ivaškicnės 3.60
Bitės, L. Germanienės 3.50
Keturi Valdovai, S. Džiugo 2.00
Neklaužados, S. Džiugo 2.00
Pelytė Geležytė, S. Tomarienės 1.25
Tinginė ir Darbštutė, S. Tomarienės 1.25
Paskendusi Pilis, S. Tomarienės ... ... - . - 1.25
Lapė Snape, S. Tomarienės 1.25
Kregždutė, A. Rimkūno, antroji dalis 3.50
Kregždutė, A. Rimkūno, trečioji dalis 4.00
Lietuvos istorija, V-jam skyriui 1.50
Jaunojo galiūno keliu, kun. P. Gavėno 2.00
Lietuvos laukai, S. Jonynienės 3.00
Ten, kur Nemunas banguoja, A. Tyruolio 3.50
Tėvų šalis, S. Jonynienės 3.50
Gintaras, J. Plačio, VIII skyriui skaitymai 4.00
Saulės vestuvės, pasakos, S. Tomarienėės 2.00
Meškiukas Rudnosiukas, Vytės Nemunėlio, nauja laida 3.00
Senolės pasakos, S. Tomarienės 3.50
Didysis reizas, P. Gavėno 2.00
Ūkė Wagūu, P. Gavėno vertimas 2.00
Tėviškės sodyba, J. Plačo, III skyriui skaitymėliai 3.00
Pumpučio skėtis, spalvavimo knygutė 0.75
Algis ir Alytė, spalvavimo knygutė 0.75
Kaip Algiukas vėjo ieškojo, N. Jankutės 2.50
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Čia skamba lietuviu balsas
Philadelphijoj yra išlikusios 

net trys lietuvių parapijos, ap
tarnaujamos lietuvių kunigų, 
tik ne visose lietuviai sudaro 
daugumą.

Dėka šviesaus atminimo a.a. 
klebono kun. J. čepukaičio šv. 
Andriejaus parapija ne tik išli
ko lietuviška, bet dabartinio kle
bono kun. J. Degučio pastango
mis joje lietuviškumas net su
stiprėjo.

Šioj parapijoj įvestos lietu
viškos mišios su Lietuvišku pa
mokslu ir choro giesmėmis. Čia 
prisiglaudusi ir šeštadieninė 
mokykla, kurios kuklios ir ne
labai tinkamos patalpos buvo 
praplėstos, klebonui užleidžiant 
net klebonijos kambarius. Pa
rapijos salė talkos būdu buvo 
atremontuota ir pritaikyta pa
rengimam, minėjimam.

Nors Šv. Andriejaus bažny
čia yra spalvotųjų rajone, bet 
ji tapo ne tik Philadelphijoj, 
bet ir pietinėj New Jersey gy
venančių lietuvių centru. Šešta
dieniais čia skamba jaunųjų lie
tuviukų balsai, vyksta ateitinin
kų ir skautų susirinkimai ir su
eigos. Sekmadieniais, po pamal
dų, klebonijos patalpose repe
tuoja choras “Viltis”, gi salėje 
lavinasi tautinių šokių grupė 
“Žilvinas”.

Parapija susilaukė vikaro
Jau seniai buvo bandyta gau

ti parapijai vikarą, nes vienam 
klebonui sunku aptarnauti taip 
plačiai išsisklaidžiusius parapie-

Adventiniai renginiai Romuvoje
J. LUKOŠIUS

(Tąsa iš pereito nr.)
Moksleivių Kūčios

Vasario 16 gimnazijoje imtos 
ruošti, vos prieš trejetą metų, 
pradėjus direktoriauti V. Nat
kevičiui. Šiemet jos įvyko gruo
džio 19, prieš pat moksleiviam 
išvažinėj ant Kalėdų atostogų.

Tėvynėje buvo paprotys per 
Kūčias padengti stalą ir nese
niai mirusiem, svetur iškelia- 
vusiem ar i Sibirą ištremtiem 
šeimos nariam. Ta tema para
šyta jaudinančių eilėraščių oku
pacijos metu. Nors Vasario 16 
gimnazijos mokiniai ir persona
las sudaro vieną šeimą, bet to 
įpročio čia nėra. Nepaisant to, 
šiemet ant stalų liko daug tuš
čiu lėkščių. Trūko keliolikos 
mokinių ir keleto mokytojų. 
Juos į lovą paguldė tuo metu 
Vokietijoje siautęs gripas. Bet, 
kas tik galėjo, visi atėjo prie 
Kūčių stalo, 'pradedant Bartuse
vičių Tomuku (3 metų) ir bai
giant Romuvos emeritais Miką- . 
lausku su Kundrotu. Nė vienas 
nesigailėjo atėjęs: darbščios šei
mininkės paruošė pilnus dube
nis skanių valgių, viso 12 pa
tiekalų, o paplotėlio laužymas 
visus sujungė į vieną šeimą.

Sustojus mokiniam su savo 
klasės auklėtojais prie atskirų 
stalų, šventoji vakarienė pra
dėta advento giesme” Rasokit, 
dangūs ...” Kapelionas kun. St. 
Šileika sukalbėjo maldą. Kiek
vienos klasės auklėtojas su vie
nu mokinių priėjo prie direk
toriaus Natkevičiaus ir, laužy
dami vienas kito paplotėlį, pa
sikeitė linkėjimais. Po to visi 
susimaišė krūvon ir laužė pa
plotėlius, kam su kuo patiko, 
bet netrukus grįžo į savo vie
tas ir kibo į valgius. Nors sta
lai greitai aptuštėjo, bet visko 
sudoroti neįveikė: Kūčių liku
čiais teko pasmaguriauti dar ir 
rytojaus dieną.

Stebint valgytojus, aiškiai 
krito į akis, kad grynai lietuviš
kų arba neseniai iš Lietuvos at
vykusių šeimų vaikai labiau mė
go mūsų tradicinius Kūčių pa
tiekalus, tokius, kaip prėsku- 
čiai ar lietuvišku būdu paruoš
tos silkės, o mišrių šeimų sūnūs 
ir dukros pirmenybę teikė ‘res- 
toraniniam valgiam’ — rol- 
mopsam, vaisių kompotui ir p.

PHILADELPHIJA, PA.

čius. Ir štai praėjusios vasaros 
pabaigoje, prel. L. Tulabos pas

tangomis ir Philadelphijos kar
dinolo J. J. Kroli sutikimu, šv. 
Andriejaus parapija susilaukė 
kun. K. Sakalausko.

Naujasis kunigas kilęs iš Gel
gaudiškio, Šakių apskr. Vokie
tijoj gyvenęs Rebdorfo stovyk
loj, baigęs Eichstaetto lietuvių 
gimnaziją, 1948 emigravęs į 
Australiją ir ten po 17 metų 
apsisprendęs pasirinkti kunigys
tės luomą. Įstojęs į šv. Kazi
miero kolegiją Romoje, per
nai tapo įšventintas kunigu.

Priėmimas ir vaišės
Gruodžio 14, nors keletą me

Kun. K. Sakalas, naujasis šv. Andriejaus parapijos vikaras

Aišku, kad mėsiškų valgių ne
buvo nė kvapo.

Po vakarienės (pagiedotos ke
lios kalėdinės giesmės — Svei
kas, Jėzau, gimusis, Tyli nak
tis ir kit.

Kalėdų eglutė
Ilgesnę tradiciją, negu Kū

čios, Romuvoje turi Kalėdų a- 
tostogų išvykstančių mokinių 
atsisveikinimas ir apdovanoji
mas. Šis renginys visada pasižy
mėjo aukšto lygio programa, su
traukiančia į pobūvį ne tik sa
vuosius, bet ir didelį būrį sve
čių. Ir šiemet Kalėdų eglutei 
buvo uoliai ruoštasi. Rengėjai 
advento pradžioje išsiuntinėjo 
mokinių tėvam, katalikų ir evan
gelikų kunigam bei kitiem rė
mėjam pranešimus apie eglutę 
su prašymu ją paremti. Atsilie
pimas buvo gyvas. Aukų su
plaukė apsčiai. Jos .pripildė Ka
lėdų senio maišą skanumynais. 
Programa taip pat turėjo būti 
puiki. Pakviesta solistė M. Si- 
maniukštytė —Panse iš Koelno 
ir pianistė Kaethe Buettner iš 
Mannheimo. Uoliai ruošėsi gim
nazijos muzikos ir žodžio meno 
pajėgos. Bet rengėjų sparnuotas 
viltis gerokai apkarpė gripo 
epidemija, paguldžiusi į lovą pa
grindinius vaidinimo aktorius.

Eglutė įvyko gruodžio 20. 
Programai vadovavo mokyt. F. 
Skėrys. Sausakimšai salei pri
statė garbinguosius svečius ir 
pakvietė trijų tautybių atsto
vus (lietuvių — dr. V. Natke
vičių, amerikiečių — mokyt. 
Haun ir vokiečių — kaimyni
nio Lampertheimo katal. kuni
gą Maday) uždegti dail. Krivic
ko gražiai išpuoštą eglutę. Ka
pelionas kun. St. Šileika per
skaitė vysk. A. L. Deksnio šven
tinį Kalėdų sveikinimą.

Vasario 16 gimnaz. direkt. 
V. Natkevičius tarė atidaromą
jį žodį lietuvių ir vokiečių kal
bomis. Jis atsiprašė, kad šieme
tinis renginys bus kuklesnis, 
negu kitais metais, nes 1/3 mo
kinių serga. Dėl to iš progra
mos iškrito vaidinimas. Kalbė
damas apie Kalėdas, direkto
rius pažymėjo, kad didžiųjų 
švenčių džiaugsmą temdo dova
nų sriautas ir biznis. Tikrosios 
Kalėdų prasmės reikia ieškoti 
Betliejuje, kur Dievybė susijun
gė su žmogiškumu — nusileido 

nesių pavėluotai, Philadelphijos 
lietuvių organizacijos, J. Skla- 
daičio iniciatyva, suruošė kun. 
K. Sakalauskui priėmimą ir vai
šes. Mišias aukojo prel. L. Tu
laba. Parapijos salėj prie šven
tiškai papuoštų stalų susirinko 
labai gausus būrys parapiečių. 
Naująjį vikarą pristatė J. Ar
dys, sveikino klebonas kun. J. 
Degutis, Šv. Kazimiero kolegi
jos rektorius prel. L. Tulaba, 
Philadelphijos L.B. pirm. G. 
Mironas, Ateitininkų sendrau
gių skyriaus pirm. dr. A. Ju- 
zaitis, Tautinės Sąjungos apy
gardos pirm. V. Gruzdys, Vil
ties choro pirm. V. Šalčiūnas. 
Moterų klubų federacijos Phi-

šv. Kazimiero kolegijos rektorius 
Romoje, prel. L. Tulaba, kalba kun. 
Kajetono Sakalauska sutiktuvių 
metu Philadelphijoje.

Nuotr. K. čikoto

iki žmogaus. Tuo būdu žmogus 
tapo išaukštintas. Nuo to laiko 
jo žvilgsnis nuolat krypsta į 
aukštybes. Tardamas žodį vo
kiškai, direktorius pasveikino 
visus svečius, ypač vokiečių 
spaudos atstovus, ir padėkojo 
už jų rodomą dėmesį lietuvių 
gimnazijai ir tautai bei jos kul
tūrai. Priminė, jog mūsų tauta 
suskaldyta: viena jos dalis gy
vena nelaisvėje, o kita išblaš
kyta po visą pasaulį, ši gimna
zija yra vienintelė tokio lygio 
lietuvių mokykla Vakaruose. Jo
je besimoką lietuviukai turi ga
limybę savą kultūrą ir gyveni- 

Vasario 16 gimnazijos choras dainuoja Kalėdų eglutėje

ladelphijos skyriaus pirm. Juzė 
Augaitytė įteikė kun. K. Saka
lauskui gražią, lietuviškais or
namentais išaustą stulą. Neatsi
liko ir atžalynas: A. Kananavi- 
čiūtė ir A. Šalčiūnas įteikė kuk
lią dovanėlę at-kų jaunučių var
du.

Kun. K. Sakalauskas nuo
širdžiai padėkojo visiem svei
kintojam, pažadėdamas dirbti, 
kiek tik jo jėgos ir sąlygos leis, 
su visais parapiečiais ir su vi
somis organizacijomis.

Po vaišių svečiai, R. Juzai- 
čiui akordeonu pritariant ir Vil
ties choro dirigentui L. Kauli
niu! vedant, ne tik sugiedojo 
naujajam 
“Ilgiausių 
nę atliko 
koncertą.

kunigui griausmingą 
metų”, bet įsismagi- 
visą liaudies dainų

J. Gaila

WORC ESTER, MASS
Rengiamasi Vasario 16-tajai
Pereitų metų gruodžio 21 Lie

tuvių Piliečių Klube įvyko lie
tuvių organizacijų tarybos at
stovų posėdis, kuriame buvo 
svarstomas Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimo paminėjimas.

Visi sutarė šiemet rengti tik 
vieną minėjimą — vasario 15, 
Lietuvių Piliečių Klube. Minė
jimu ir jo programos sudarymu 
rūpintis įpareigota tarybos val
dyba, kurią sudaro Pr. Stane- 
lis, Ant. Mineris, J. Svikla, Ado
maitienė ir M. Watkins. Tary
bos valdyba pagal reikalą pasi
kvies atitinkamus asmenis.

Meninei programai atlikti nu
tarta kviesti jaunimą: parapijos 
mokyklą, šeštadieninę mokyklą, 
skautus, ateitininkus ir vyčius.

Išsiaiškinta, kam skirti per 
šventę surinktas aukas. Daugu
ma posėdyje dalyvavusių atsto
vų pasisakė už pereitais metais 
praktikuotą tvarką: pagal au
kotojų pageidavimus aukas skir
ti Altui, Vlikui ir Lietuvių 
Bendruomenei.

Paminėtas Vaižgantas
LB kultūros klubas gruodžio 

14 Maironio^ parke surengė ra
šytojo Vaižganto minėjimą. Pa
skaita skaitė V. Dabrila. Vaiž
ganto raštų ištraukų paskaitė 
A. Venclauskas ir Pr. Račiukai- 
tis. Dalyviai pasakojo apie Vaiž
gantą savo prisiminimus. Minė
jimui vadovavo A. Zenkus.
Tradicinės ateitininkų Kūčios

Gruodžio 20 Šv. Kazimiero 
parapijos salėje ateitininkai su
rengė savo tradicines Kūčias, 
parengtas pagal lietuvių papro
čius.

Jaunučių globėja Onilė Vait
kutė pravedė Kūčių burtus.

Be jaunučių ir vyresnių atei
tininkų, į Kūčias buvo atsilan
kę ateitininkų globėjos O. 
Vaitkienė ir A. Pauliukonytė 
ir Pr. Pauliukonis.

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

mo būdą sujungti su vakarietiš
ku. Vasario 16 gimnaz. absol
ventų uždavinys yra tapti Ry
tų ir Vakarų sintezės nešėjais: 
Švelninti tarp abiejų kultūrų pa
sireiškiančią įtampą, tapti tiltu 
tarp Rytų ir Vakarų.

(Bus daugiau)

LMK Federacijos Philadelphijos klubo pirmininkė Juzė Augaitytė, pasvei
kinusi kun. K. Sakalauską, klubo vardu, jam jteikė dovaną — tautiniais 
raštais išaustą stulą, šalia jos — sutiktuvių programai vadovavęs Juozas 
Ardys. Nuotr. K. čikoto

lš Lietuvių 
Bendruomenės veiklos

Sausio 4 įvyko LB vietos apy
linkės valdybos posėdis.

Rašytojo A. Giedriaus-Gied- 
raičio pagerbimą nutarta su
rengti balandžio mėn? Maironio 
parke. Parengimu rūpintis pa
vesta Pr. Račiukaičiui.

Po 25 dol. paskirta Altui ir 
Lietuvių Bendruomenei Lietu
vos nepriklausomybės šventės 
■proga.

Pasiusta 100 dol. solidarumo 
mokesčio ir 50 dol. paremti į- 
vykusiam mokslininkų simpoziu
mui.

Taip pat nutarta pagal reika
lą paremti šeštadieninę mokyk
la.v

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

500 dol.: N. N. Kearny, N.J.
150 dol.: M. Liuberskis, Rich-

- mond Hill, N. Y.
110 dol.: J. Zubites, Brook

lyn, N. Y.
Po 100 dol.: M. Bulvičius,

Hollis, N. Y., Anna Bebraus
kis, 
300 
kis, 
ven,

Jackson

Bellrose, N. Y. (pažadėjo 
dol.) Įrašo Frank Bebraus- 
O. Danisevičius, Woodha- 
N. Y. (pažadėjo 500 dol.),

Joseph A. Levonas, 
Heights, N. Y., N. N., Rich
mond Hill, Jane Gerdvilienė, 
Monticello, VI. Lisauskas, Broo
klyn, N. N., Brooklyn, R. Žu
kauskas, Yonkers, A. Grigalis, 
Bayside, A. Grigas, Jamaica (pa
žadėjo 200 dol.), St. Juodaitis, 
Norwalk, Conn., Jurgis Sirge- 
das, Richmond Hill, Antanas 
Razma, M. D. Joliet, Ill. (paža
dėjo 1,000 dol.), Marija Gilie- 
nė, Tuscon, Arizona, a. a. dr. 
Antano Gylio prisiminimui.

Po 50 dol.: Monika Berta- 
šius, Flushing, K. E. Jurgėla, 
Bethesda, Md., V. Banelis, 
Woodhaven, St. Vaškys, So. 
Ozone Pk., Mr. Mrs. Gerulaitis, 
Howard Beach (pažadėta 100 
dol.), Anna Pranis, Brooklyn, 
Anna Stuporas, Woodhaven (at
minimui Helen Sciarra).

Po 40 dol.: Stasys V. Birutis, 
Brooklyn, A. Ruzgas, Woodha
ven.

Po 30 dol.: P. J. Walles, Flo
rai Park, N. Y., F. Stuper, Flu
shing (pažadėjo 250 dol.), V. 
Kazlauskas, Flushing (pažadėjo 
220 dol.),

Po 25 dol.: Dr. Anthony J. 
Revukas, Cranford, N. J., Ch.
J. Balchunas, Rosedale, N.Y. 
(pažadėjo 300 dol.), M. Vence, 
Sunnyside, N. Y., Dr. Svogūnas, 
Elmont, N. Y. (pažadėta 50 
dol.), WT. A. Karaktin, Elmont,

Visiem aukojusiam teatlygina Visagalis!
Įamžinkite save ir savo šeimos mirusius šiame kilniame darbe 

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

Mirė Olga Nauragienė

Sausio 3, 12:30 vai. vidudie
nį, Šv. Vincento ligoninėje po 
ilgos ir sunkios ligos mirė buvu
si nepriklausomos Lietuvos teat
ro baleto šokėja Olga Nauragie
nė.

Velionė buvo kilnios ir turi
ningos sielos asmenybė. Buvo 
plačiai apsiskaičiusi ir turėjo 
daug sveikų kūrybinių idėjų. 
Tik gaila, kad dėl savo kuklu
mo nesiryžo tomis idėjomis pa
sidalinti su 
ne spaudoj 
veikloj.

Didžiame 
vyras buvęs Lietuvos operos so
listas Ipolitas Nauragis ir duk
relė Daiva, kuri yra vienuolė 
— sesuo Antanina.

platesne visuome- 
ir visuomeninėj

nuliūdime liko jos

N. Y., V. Minsavitch, Richmond 
Hill, R. M. Rinkevich, Brook
lyn, P. Lukoševičius, Brooklyn, 
M. Gerulat, Kearny (26 dol.).J

Po 20 dol.: Gertruda Robin
son, Lawrence, Mass., St. Lio- 
gys, Woodhaven, K. šlapelis, 
Euclid, Ohio, St. Goštautas, 
Wellesleg, Mass., Mikalonytė— 
Valaitienė, Brooklyn, G. P. Kur- 
pis, Queens Village (pažadėta 
100 dol.), B. Bedel, Queens Vil
lage.

Po 10 dol.: U. Zubites, Broo
klyn (pažadėjo 200 dol.), Leo 
Gervė, Brooklyn, Helen Zei- 
kus, Queens Village, John Gar- 
lans, Queens Village (pažadėta 
150 dol.), N. McCormack, Elm
hurst, N. Y. (pažadėta 100 dol.), 
E. Prekeris, Queens Village, 
(pažadėjo 100 dol.), A. Spačys, 
Woodhaven, A. Gabrys, Bellro
se (pažadėjo 100 dol.) atsimini
mui Capt. Stephen M. Gabrys, 
D. Lederer, Bellrose, L. M. Vir
bickai, Brooklyn (vietoj gėlių 
prie a.a. Vištarto karsto); Wm. 
Talutis, Springfield Gardens, A. 
Zupko, Howard Beach, I. Lason, 
Queens Village, Ona Panataus- 
kienė, Brooklyn (pažadėjo 100 
dol.), F. Gustienė, New Bri
tain, Conn., Ona Saukaitis, J. 
Alekna, Elmont, N. Y. (pažadė
ta 100 dot), E. Shumbris, A. 
Lubus, A. Bubelis, J. Šinkūnas, 
Brooklyn (pažadėjo 100 dol.), 
J. P. Tamašauskai, J. Ciplickas.

Po 5 dol.: V. Kiškonis (paža
dėjo 100 dol.), R. A. Šlepetys, 
J. Tamašauskas, P. Shadis (pa
žadėjo 100 dol.), C. Kasper, J. 
Bebrauskis, St. Venckus, S. Gar- 
bon, A. Jakavonis, E. Adeikis, 
P. Walles, J. Brangaitis (paža
dėjo 100 dol.), W. Weygandt, 
Edw. Cerekis, A. Javis, M. Fran- 
ceson, Anna Walker, A. Dran
gel, K. Bura, P. Balchunas.

— IV-įi JAV ir Kanados 
lietuvių mokytojų studijų sa- 
vaite įvyks rugpiūčio 16-23 
Dainavoje. Iš anksto raginami 
mokytojai ir jų šeimos taip su
sitvarkyti atostogas, kad galėtų 
dalyvauti studijų savaitėje. 
Šiais metais numatoma nauja ir 
įdomi pedagoginė programa. 
Taip pat sumažinamas paskai
tų skaičius, kad liktų daugiau 
laiko poilsiui ir asmeniniam pa
sikalbėjimam. Studijų savaitės 
programa rūpinasi P. Joga (Cle- 
velandas), ir J. Andriulis (To
rontas). Ūkiniais reikalais ir 
bendra savaitės tvarka — H. 
Bankaitis (Clevelandas) ir Alg. 
Vaičiūnas (Whitby).

— Algirdo Landsbergio 3 
veiksmų dramą “Penki stulpai 
turgaus aikštėje” stato Lietu
vių Bendruomenės Jaunimo 
teatras Chicagoje. Jaunimo 
centre sausio 17-18. Vaidina: Ž. 
Bilaišytė, R. Vasiukevičius, L. 
Alenskas, A. Viktorą, M. Smii- 
gaitė, E. Momkus, A. Baraus
kas, J. Smilga, J. Jakštytė, L. 
Jadviršytė ir kiti. Režisuoja Da
rius Lapinskas. Jaunimo teatrą 
administrujoa L. B. Kultūros 
fondas.

— Bruno Aras, lietuvis ar
chitektas, W’ashingtono centre 
atidarė architektūros firmą 
“Bruno Aras Architects”. Jau 
pradžioje firma pradėjo milijo
ninių pastatų projektus, prie 
kurių dirba 4 architektai. Arch. 
B. Aras turi ypač daug prakti
kos didelių prekybos centrų ir 
įstaigų planavime. Taip pat yra 
išprojektavęs daug skoningų 
mažesnių pastatų ir įstaigų Cle- 
velande ir Washingtone.

— Inž. Valdas V. Adamkus 
sausio 5 Washingtone buvo pri
saikdintas JAV komisionieriaus 
specialiu asistentu prie federa
linės vandens teršimo kontro
lės administracijos. Jo postas 
priklauso tiesiog vidaus reika
lų sekretoriaus žiniai. Nuolati
nė būstinė Washingtone. Darbo 
metu važinės sau skirtame ra
jone, tikrindamas vandens už- 
teršimo-kontrolės darbus. Kon
trolės rajonas apima vidurio A-\ 
merikos 11 valstijų.

— Anatolijus Kairys, poe
tas, dramaturgas, rašytojas, lai
mėjo Lietuvos Atgimimo Sąjū
džio literatūros konkurse pre
miją už romaną “Ištikimoji žo
lė”.

— Sol. Arnoldas Voketaitis 
pakviestas dainuoti du veikėjus 
— baritoną ir mezzo sopraną— 
turinčioje Bartok operoje “Blue
beard’s Castle” (Mėlynbarzdžio 
pilis). Ši opera koncertine for
ma su simfoniniu orkestru bus 
pateikta sausio 23-25 Pittsbur- 
ge, sausio 28 New Yorko Car
negie Hall salėje, balandžio 17, 
18, 21 — Bostone.

— IV Dainų šventės ruoša 
jau vykdoma. Mokytojui Vytau
tui Gutauskui, IV Dainų šven
tės repertuaro ir muzikinės ko
misijos nariui, pavedama tvar
kyti vaikų chorų registravimą 
bei tų chorų aprūpinimą. Litua
nistinių mokyklų dainų mokyto
jai prašomi tuo reikalu kreip
tis į jį pranešant pageidauja
mą repertuaro egzempliorių 
skaičių, adresu: Vyt. Gutaus
kas, 7034 So. Fairfield Ave., 
Chicago, Ill. 60629. Telefonas 
(312) 776-3697.
— Į Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto neakivaizdini skyrių 
paskutiniuoju laiku įstojo: Van
da Galbuogytė (Yorkshire, Eng
land), Audra O. Griniūtė (River
side, Calif.), Kęstutis šeštokas 
(Hamilton, Canada), Vaiva Ra
dasta Vėbraitė (New Haven, 
Conn.); į akivaizdinį skyrių — 
Roma Alšauskaitė, Jolita Kisie
liūtė ir Saulius Kuprys (visi 
trys iš Cicero, III.). Į P. L. Ins
tituto neakivaizdinį skyrių gali
ma įstoti bet kada ir bet ka
me gyvenančiam. Kreiptis šiuo 
adresu: P. L. Institutas, 5620 
S. Claremont Ave., Chicago, Ill. 
60636.
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SKAUTŲ 
PASTOGĖJE

NAUJUS METUS PRADEDANT
1969-ji metai nuėjo į amži

nybę, nusinešdami su savim pra
eities gyvenimo vargus ir 
džiaugsmus, ašaras ir šypsenas, 
nelaimes it laimėjimus.

Per pereitus metus daug ką 
laimėjome ir kai ką praradome. 
Ir štai, atsistoję Naujųjų Metų 
slenkstyje, paklauskime savęs: 
ar pereitais metais tapome ge
resniais ar blogesniais? Juk kas
dien skautiškai meldžiamės sa
kydami: — Padėk, Dieve, kad 
šiandien būčiau geresnis, negu 
vakar buvau. Tačiau visa tai 
jau yra praeitis, kurios nebega
lima sugrąžinti ir pataisyti joje 
pasitaikiusių blogumų.

Mestas žvilgsnis į praeitį pa
moko išvengti tų pačių klaidų 
ir paragina ieškoti ateičiai to
bulesnių kelių.

Naujuose Metuose mes linki
me vieni kitiems laimės. Nors 
laimė ir nelaimė neatsižvelgia į 
mūsų linkėjimus, tačiau linkėji
mai nėra tuščias dalykas. Jie 
yra žmogaus žodis, pareiškiąs 
gerą širdį kitam žmogui. Tas 
artimo meilės veiksmas ir nuo
širdus jos pareiškimas yra ge
ras veiksmas. Žmogaus prigim
tis trokšta laimės. Ji laimei su
tverta. ir tik Dievuje žmogus 
suranda laimę. Žemėje laimės 
nerandame.—Nerami mano sie
la, kol neatsilsės Dievuje, —sa
ko šv. Augustinas.

SLIDINĖJIMO SAVAITGALIS
Atlanto Rajono vyr. skaučių 

skyrius ir skautų vyčių dalis 
rengia slidinėjimo savaitgalį 
sausio 31 — vasario 1 “Rota” 
latvių namuose, Tannersville, 
N. Y. (apie 95 mylios nuo New 
Yorko į šiaurę), kur yra Hun
ter Mtn. Belleayre, Scotch Val
ley ir daug kitų slidinėjimui 
vietų.

Kainos “Rotoj”: kambarys 
dviem žmonėm 6 dol., pietūs 
(šeštad. vakare) 2.50 dol., pus
ryčiai (sekm.) 2 dol.

Vienam asmeniui kainuos 
maždaug 7.50 dol.

Slides, batus ir t.t., kas netu
ri, galima išsinuomoti slidinėji
mo vietose. “Rotoj” vietos yra 
60-čiai asmenų.

Skautai vyčiai, s.v. kandida
tai bei vadovai registruojasi 
raštu, telefonu bei žodžiu pas
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Naujieji Metai primena 
mums ir laiko brangybę. Žmo
gaus gyvenimo matas yra lai
kas, Dievo — amžinybė. Vi
sas žmogaus gyvenimas suside
da iš metų, mėnesių, savaičių, 
dienų ir t.t. Laike mes turime 
pasiruošti amžinybei, užtat lai
ką reikia tinkamai išnaudoti. 
Gyvenimo patyrimas rodo, kad 
žmogus yra laiko galioje. Žmo
gus negali laiką pagreitinti, nei 
jo sulaikyti. Laikas yra nebe
sugrąžinamas. Kas neišnaudo
ta — prarasta. Goethes “Faus
te” yra teisingas sakinys, kurį 
pasako Mefistofelis: “Išnaudok 
laiką. Jis taip greitai bėga”. 
Ypač jaunystėje laikas turėtų 
būti labai branginamas. Šis am
žius yra dvasinio kapitalo rinki
mo metas, metas pasirengti gy
venti.

Skautų šūkis “Budėk” prime
na, kad mes tinkamai ir nau
dingai praleistume laiką. Šūkis 
primena, kad skautas budėtų 
Dievo, Tėvynės ir Artimo tar
nyboje. Laikas pateikia mum į- 
vairių, naujų idėjų, kurios pir
mu žvilgsniu gali mus sužavė
ti. Skautų sąjūdis yra ant tvir
tų pagrindų, ir, tik ant jų sto
vėdama, skautija išliks tvirta ir 
patraukli.

Idėjiškai brandžių 1970 m.!
Kun. Jonas Pakalniškis

s. v.v. si. K. Matoni, 2 Jackson 
Circle, Asbury Park, N. J. 
07712, tel. (201) 988-0813.

Vyr. skautės, vyr. sk. kan
didatės bei vadovės registruo
jasi pas ps. G. Matonienę, tuo 
pačiu adresu ir tel.

Registracijos mokestis —3 
dol. turi būti gautas ne vėliau 
sausio 17, nes reikalinga pra
nešti “Rotai”, kad parengtų 
nakvynę ir maistą tiksliam daly
vių skaičiui. Likutis — 4.50 
dol. bus sumokama vietoje. Ne
užsiregistravę iš anksto ir ne
sumokėję 3 dol. K registracijos 
mokesčio nebus laikomi daly
viais. Registracijos mokestis ne
bus grąžinamas.

Vakare — šokiai, dainos.
Nepraleiskite šios progos! 

Iki pasimatymo!
ps. Gilanda Matonienė 

s. v.v. si. Kazys Matonis

New Yorko skautams remti komitetas, l-je eilėje iš k. V. Baliūnienė ir I. 
Garunkštienė, ll-je eilėje T. Jasaitis ir A. Bulotienė; trūksta V. Katino.

Nuotr. R. Kisieliaus

BENDROS KŪČIOS NEW YORKE
Gruodžio 21 V. Atsimainy

mo parapijos salėje jau nuo pat 
pietų virė darbas. Pačioje salė
je Tauro tunto sk. vyčiai ir kan
didatai tvarkė stalus, dėliojo 
kėdes, vis pasitardami ir pa
skaičiuodami, kad sutalpintų 
gausų svečių skaičių. Virtuvėje 
židinietės, vadovaujamos sesės 
G. šimukonienės, ruošė, dėlio
jo tradicinius Kūčių valgius, ku
riais apkrauti stalai ne vienam 
kuteno apetitą.

Besiruošiant, beskubant, nie
kas nepajuto, kad jau ir ketvir
ta valanda — Kūčių pradžia. 
Per keliolika minučių salė pri
sipildė uniformuotais skautais- 
ėmis, tėveliais ir svečiais.

Daug svečių
Prie ilgų, puošnių stalų susė

do visas Neringos ir Tauro tun
tų jaunimas, galiniame, garbės 
stale susibūrė abiejų tuntų va
dovai, skautininkai, parapijos 
kunigai ir kiti svečiai, jų tarpe 
LSB dvasios vadas v.s. kum J. 
Pakalniškis, kun. P. Bulovas, 
kiek vėliau ir mielas skautu bi
čiulis parapijos klebonas prel. 
J. Balkūnas.

Kūčias atidarė Neringos tun
to t-kė ps. I. Jankauskienė, ku
ri pasveikino svečius (svečių 
buvo apie 250), padėkojo židi
nio sesėms, kurių darbu ir pa
sišventimu kasmet suruošiamos 
skautiškos Kūčios. Ji taip pat 
paaiškino prasmę kalėdinės 
žvakės, kurios liepsna jungia 
mus visus, čia išeivijoj, pa
vergtoj Tėvynėj ir visur, kur 
tik yra lietuvis, kuris prisime

na Kūčių vakara.
j paskautininkės laipsni

Tuntininkė perskaitė vyr. 
skautininkės Įsakymą, kuriuo į 
paskautininkės laipsnį pakelta 
vyr. sk. v.sl. Aldona Marijošie- 
nė. čia pat įvyko ir skautinin
kų įžodis. Naujajai paskautinin- 
kei kaklaraišti užrišo Atl. Ra
jono vadas s. A. Bobelis, maz
gelius s. L. Milukienė ir ps. I. 
Jankauskienė.

Pasirodė paukštytės
Visiems susėdus, scenoje 

prie eglutės pačios mažiausios 
sesės — paukštytės pasirodė 
kalėdiniame vaizdelyje. Trys 
Karaliai ieško Kūdikėlio, jį su
radę atskuba su dovanomis.

Sesės taip pat pavaizdavo, 
kaip kituose kraštuose vaikai 
gauna Kalėdų dovanas. Visos 
vaidino labai rimtai, kol sceno
je pasirodė meksikietė — ne
šina arkliuku, iš kurio, nurišus 
kaspiną, pasipylė visokį gardu
mynai. Mažosiom sesėm beran- 
kiojant gardumynus, užsidarė 
scena, ir salėje užgesinamos 
šviesos.

Atneša žvakę
Tada iš gilumos, iš prieblan

dos, tik gražiais šiaudinukais 
papuoštai eglutei šviečiant, a- 
tėjo iškilminga eisena. Sesė E. 
Garunkštytė. pasipuošusi tauti
niais drabužiais, nešė papuoštą 
Kalėdų žvakę, ją lydėjo skau
tas vytis Snieška, skautė Lau
ra čerkeliūnaitė, vilkiukas Da
rius Bobelis ir paukštytė Vik
tutė Jonynaitė. Aidint Lietuva 
Brangi garsams, žvakė nunešta 
ir padėta garbės stalo viduryje.

Kalėdinės maldos
Visiems sustojus, skautas A. 

Jankauskas paskaitė Kūčių e- 
vangeliją. o New Yorko skau- 
tų-čių kapelionas v.s. kun. Jo
nas Pakalniškis progai pritaiky
tą maldą.

Toliau prasidėjo pati vakarie
nė. Pasidalinus plotkele, visi 
ragavo tradicinius valgius, ku
rių darbščios židinietės priga
mino net daugiau kaip dvylikos 
rūšių.

Tolimieji svečiai
Baigiantis vakarienei, Tauro 

tunto t-kas s. Vyt. Kidolis pa
sveikino visa eilę svečių, atvy
kusių iš toliau. Jų tarpe buvo 
Bridgeport, Conn, skautai ir tė
veliai, taip pat buvo malonu 
matyti iš kariuomenės parvyku- 
sį atostogų buvusį Šarūno d- 
vės draugininką s. v. v. si. Ri
čardą Baliūna ir svečia iš Chi- *• * 8
cages Pulk, šarausko d-vės 
draugininką s.v. v. si. Valdema
rą Sadauską.

Mieli Broliai ir Sesės,
Žengiant į naujus 1970 me

tus, norėčiau palinkėti visiems, 
kad šie ateinantys metai vi
siems ir visoms būtų palankūs 
ir sėkmingi. Tucs linkėjimus 
ypatingai skiriu visiems “Skau
tų Pastogės” bendradarbiams • 
ėms. Būkite ir šiais metais to
kie pat darbštūs ir nuoširdūs, 
kaip ir iki šiol. Ir toliau rašy
kite ir kelkite skautų vardą šia
me Atlanto pakraštyje. Visiem 
bendradarbiam, o ypač “Darbi
ninko” laikraščiui, tariu nuošir
dų skautišką Ačiū! ir visiem 
linkiu laimingų, sėkmingų 1970- 
jų metų!

Budėkime
ps. B. Kidolienė

New Yorko skauty-čiu • kape
lionas, Liet. Skautų Brolijos 
dvasios vadas s. kun. Jonas Pa
kalniškis lapkričio 1 d. proga 
buvo pakeltas Į vyresniojo skau
tininko laipsnį.

Sveikiname kun. J. Pakalniš
kį ir linkime dar ilgai darbuotis 
skautų tarpe.

Nauja LSS-jos Vadeivė 
Atlanto Rajonui

Sausio 1 LSS-gos Atlanto Ra- 
jono- Seserijos vadeivės parei
gas perėmė s. Danutė Siemaš- 
kienė. Atlanto Rajonas apima 
viso rytinio Atlanto pakraščio 
Seserijos vienetus: Bostono, 
Elizabetho, New Yorko, Phila- 
delphijos, Rochesterio, Water- 
burio, Hartfordo. Putnamo, Wa- 
shingtono ir Worcesterio vie
netus.

Vadeivės darbas yra aplanky
ti šias vietoves, palaikyti ryšį 
tarp jų ir Vyriausios Skauti
ninkės. Tai yra pareigos, ku
riom reikia daug laiko kores
pondencijai ir kelionei. Todėl 
kaipo buvusi Rajono Vadeivė 
linkiu s. D. Siemaškienei sėk
mės naujame darbe, tikiuosi, 
kad mūsų rajone sesių veikla 
bus gyva, seseriška ir didelė.

Ta pačia proga noriu padė
koti visoms Atlanto Rajono va
dovėms, skautėms, tėveliams ir 
skaučių talkininkams už su
teikta moraline bei materialine 
paramą. Tikiuosi, kad mūsų vi
sų bendros pastangos sudarė są
lygas skautėms gražiai veikti ra
jone. s. L. Milukienė

Saldainiai mažosiom
Visiems pasistiprinus, jau 

dažnas ir apie namus pradėjo 
galvoti, tačiau vilkiukai ir 
paukštytės dar kažko laukė.

Pasirodo, jie žinojo, ko lau
kė. Skaučių draugovės sesės vi
sus mažuosius apdalino jų pa
čių pagamintais saldaininiais 
obuoliais.

•
Tačiau, kaip priimta sakyti, 

visi geri dalykai turi pabaigą. 
Židinietės jau pradėjo stalus nu
dengti. o brolių darbo tarnyba 
salę tvarkyti. Svečiams prisi
ėjo skirstytis, bet kiekvienas iš
sivežė vien gražius įspūdžius iš 
dar vienos New Yorko skau- 
tų-čių Kūčių vakarienės.

B.K.

Philadelphijos skautų Kūčios Nuotr. V. Gruzdžio

Atlanto rajono vadas s. Arnas Bobelis užriša skautininkės kaklaraištį Al
donai Marijošienei skautų Kūčių metu. Nuotr. R. Kisieliaus

KAS NAUJO WORCESTERYJE?
Pasikeitė Nevėžio tunto v-bė

1970-tiems metams Worceste
rio Nevėžio tuntui vadovaus šie 
vadovai: tuntininkas — ps. R. 
Jakubauskas, t-ko pavaduoto
jas ir sporto vadovas — ps. A. 
Giedąs, iždininkas — s.v.v.sl. 
E. Markevičius, vilkiuku d-vės 
draugininkas — s.v.si. A. Ged- 
mintas, adjutantas s.v. S. Dė
dinas, DLK Gedimino d-vės 
draugininkas ir ūkio vedėjas— 
ps. A. Pranckevičius, d-vės ad
jutantas s.v. kand. si. V. Go- 
rcdeckas, sk. vyčių d-vės drau
gininkas s. v. v. si. A. Pridotkas, 
Vilkų skilties skiltininkas —si. 
A. Klimavičius, Stumbrų skil
ties skiltininkas — si. M. Zen- 
kus, tautinių šokių vadovas s.v. 
v. si. V. Baziliauskas. Sėkmės 
jiems!
Gerasis darbelis

Gerasis darbelis lietuviams 
skautams Vokietijoje paremti 
nors dar nėra užbaigtas, bet jau 

Bostono skautų vadovai iškilmingos sueigos metu. Iš k. j d. ps. 
R. Kalvaitis, s. P. Kalvaitienė, ps. V. Dilba, svečias v.s. P. Molis 
ir s. M. Subatis. Nuotr. C. Kiliulio

Worcesterio skautai surinko 
86 dol. Jie visi verti pagyrimo, 
ir yra gyvas pavyzdys kitiems 
skautiškiems vienetams.
Iškilminga sueiga

Lapkričio 23 Maironio parke 
įvyko abiejų Worcesterio tuntų 
iškilminga sueiga ir kariuome
nės šventės minėjimas.

Sueigos metu vilkiukas Arū
nas Brantas davė vilkiuko įžo
dį, o Juozas Brantas skauto į- 
žodi.

Ps. A. Pranckevičius vyr. 
skautininko buvo apdovanotas 
ordinu už nuopelnus, kurį jam 
prisegė tuntininkas v.s. Petras 
Molis. Sueigai pasibaigus buvo 
kariuomenės šventės minėjimas, 
kur apie jos reikšmę ir jaunimo 
pareigą tėvynei kalbėjo kpt. P. 
Babickas. Po minėjimo ps. R. 
Jakubauskas ir ps. A. Glodas 
parodė filmą iš praėjusios ra
jono skautų stovyklos “Tra
kai”.
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POEZIJA
Po Dievo antspaudais, Leonardo Andriekaus 3.00
Broliai balti aitvarai, H. Nagio, kietais viršeliais 5.00
šventieji akmenys, F. KirŠos 2.00
Lietus ir laikas, V. Bogutaitės 2.00
Saulė kryžiuose, L. Andriekaus 2.00
Naktigonė, L. Andriekaus 2.00
Marijos žemė, A. Tyruolio ' f 1.00
žemės pakopos, J. Blatrušaičio 1.00
Alfa ir Omega, M. Vaitkaus 1.50
Relikvijos, Nerimos Narutės 2.00
Sacra Via, A. Tyruolio 1.00
Poezija, J. Aisčio 6.00
Respublika, S. Lauciaus 1.00
Anykščių šilelis, A. Baranausko 5.00
Karaliai ir šventieji, E. Tumienės 2.50
Maironio baladės, iliustravo P. Lapė 6.00
šviesos mergaitė, P. Naujokaičio, lyrinė poema 1.50
šerkšno sidabras, V. Vaitkaus, eilėraščiai 1.50
Aušros žvaigždė, A. Tyruolio, eilės 1.50
Kai tu arti manęs, D. Sadūnaitės, eilėraščiai 1.00
Martynas Fierro, J. Hernandez poema 1.00
Sutemos, J. Narūnės dienraštiniai posmai 1.50
Rožių vasara, Marijos Aukštaitės eilėraščiai 7.00
Gruodas, A. Jasmanto eilėraščiai 3.00
Ugnies pardavėjas, B. Rukšos, poezija 1.00
Partizanų akys, J. Parojaus eilėraščiai 2.00
Alkana žemė, S. šakytės eilės 2.00
Dienoraštis, M. Vaitkaus 1.50
Detalės, A. Baužinskaitės-Kairienės 2.00
Kai mes nutylam, J. Saulaitytės 2.00
Atdari langai, S. Santvaras 3.00
Aukos taurė, S. Santvaras 2.50
Auksiniai rageliai, Pr. Naujokaitis 2.00
Beržų pasakos, O. B. Audronė , 1.50
Tu esi mano žemė, D. Sadūnaitė . 1.50
Vakarė banga, G. Tulauskaitė 2.00
Metų vingiai, A. Tyruolis 3.00
Tau sesute, P. Lemberto kietais virš. 5.00 4.00
Tik tau ir man, O. B. Audronės 3.25
Trapus vakaras, K. Grigaitytės * 3.00
Bevardė šalis, L. Sutemos 3.00
Aguonų gaisras, VI. šlaito ' 2.00
Gėlių kalbėjimas, J. Meko 1.00
Pavieniai žodžiai (vaizdai), J'. Meko 4.00
Šekspyro Sonetai. Vertė Alf. Tyruolis 4.00

X BELETRISTIKA
Rezistencija, R. Spalio romanas, kietais viršeliais 6.00
Graži tu mano Tėvyne, Antologija 3.00
Vilniaus rūbas, P. Tarulio romanas 3.50
Bėgiai, K. Almeno novelės 2.50
Veidu prie žemės, K. Grigaitytės novelės 2.00
Kelionė, premijuotas romanas, Alg. Landsbergis 2.50
Pavasario lietus. A. Barono romanas 3.00
Elegijos, J. Aistis 2.50
Alma Mater, R. Spalio (kietais viršeliais) 5.00
Liepsnos ir apmaudo ąsočiai, J. Gliaudos 4.00
Smilgos (apsakymai), A. Giedrio 2.50
Gyvenimas tai kekė vyšnių, K. Almeną 5.00
Runce ir Dandierinas, J. žmuidzino 2.50
Gluosnių daina, A. Vaičiulaičio 2.50
Vieniši pasauliai, A. Rūtos 3.50
Sąmokslas, V. Volerto, prem. romanas 3.50
Inicialai po tiltu, A. Tūlio novelės 2.00
Kelias i kairę, A. Rūtos prem. romanas 3.00
Valentina, A. Vaičiulaičio 1.00
Gundymai, J. Gailiaus 1.00
Pabučiavimas, J. Grušo 1.00
Sveiki, gyvi, J. Parojaus 2.00
Vytis ir Erelis, J. Kmito 1.00
žvaigždė viršum girios, Alės Rūtos 2.00
Pirmoji pradalgė, literatūros metraštis 3.00
Antroji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Trečioji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Ketvirtoji pradalgė, literatūros metraštis 3.50
Penktoji Pradalgė — Literatūros metraštis 3.50
Šeštoji Pradalgė -—^Literatūros metraštis 3.50
Pulkim ant kelių, romanas iš Strazdelio gyvenimo 2.00
Pulkim ant kelių, II tomas 2.00
Baisusis birželis, Pr. J. Naumiestiškio 3.50
žemės šauksmas, Alės Rūtos, apysaka 4.00
Kur bėga Šešupė, A. Skirkos, legendos 2.00
Miestelis, kuris buvo mano, N. Mazalaitės 2.50
Dailininkas Rauba, V. Ramono 3.50
Proza, Gabijos leidinys, apysakos 1.25
Nulaužta šaka, S. Petersonienės, vaizdeliai 2.00
žvakidė, A. Škėmos, 2 veiksmų vaidinimas 2.00
Vaidinimai, V. Frankienės, scenos vaizdeliai 2.00
žiurkių kamera, J. Griniaus, 3 veiksmų drama 1.50
Don Kamiliaus mažasis pasaulis (II tomas)) 2.00
Naujas veidas, A. Norimo novelės 2.00
Peilio ašmenimis, J. Jankaus drama 4.00
Ant Vilnelės tilto, P. Jurkus 2.50
Karklupėnuose, A. Baranauskas 2.50
Rinktiniai raštai, P. Andriušis 5.00
Nepriklausoma Lietuva, R. Skipitis 7.00
Laisvę ginant, J. Petruitis, I tom. 1.00
Laisvę ginant, J. Petruitis, H tom. 2.00
Silpname kūne, J. Prunskis 1.50
V. Krėvės raštai, 5 tomai kiet. viršeliais 27.00
Ošiančios pušys, H. D. Mošinskienė ' 2.50
Aidas tarp dangoraižių, O. Nendrė 5.00
Draugas don Camillo, G. Guaraschi . 3.00
Kaimietiškoji psalmė, F. Timmermano 1.50
Meilė trikampy, R. Rasos romanas 3.00
Grožvydės meilė, P. Orintaitės 2.00
Prisikėlimas, Alė Rūta 2.50
MENAS, MUZIKA 
Art Collection, pranciškonų meno galerija 5.00
Tautos keliu, J. Juodis, paveikslų albumas 7.00
šventoji auka, tėv. A. Kezys, S.J., foto albumas 5.00
Lietuvos vaizdų albumas, V. Augustino 6.00
Mūsų šokiai, II tautinių Šokių šventės repertuaras 3.00
Liaudies dainos, K. Banaičio 1.00
Garbė Dievui, kun. K. Senkaus, giesmynčlis su gaidomis 3.00 
Lietusiais e'same mes gimę, J. Žilevičiaus, lietuvių dainynas 4.50
Giesmynėlio palydas, kun. K. Senkaus, didelio formato 8.00
Dainos aukštam balsui su pianu II, VI. Jakubėno 3.00
Dainos Lietuvai, S. čerienės-Mulks, solo balsui ir panui 1.00
O tėvyne manoji ir Ramunė, S. čerienės, dainos po 50č 1.00
Dainų Gajos, J. Stankūnas, chorui, solo 3.00
Lietuvos aidai, J. Stankūnas, akordeonui 1.50
Ten gintarėliai, P. Matekūnas, jaunimui 2.00
Lietuviška muzika, č. Sasnauskas 3.00
Laisvės kovų dainos, red. J. Aistis 5.00
Su daina, red. G. šimukonienė 2.00
Dainų sūkury, red. G. šimukonienė z 1.00
Mažasis giesminėlis 1.00
Dainuok linksma jaunyste 2.50
ĮVAIRIOS 
Nepriklausomos Lietuvos pinigai, J. Kario 5.00
Visi mes broliai, L. Evely, vertimas - 2.50
Pasaulio lietuvių žinynas, A. Simučio 5.00
Lietuvių literatūra svetur, red. K. Bradūno 10.00
Škėmos raštai I tomas, red. A. Landsbergio 6.00
Penki stulpai turgaus aikštėje, A. Landsbergio 2.00
Lietuviškasis liberalizmas, red. V. Kavolio 3.00
Nužemintųjų generacija, V. Kavolio 2.00
Sodybų pievelės, A. šeštoko, pievų priežiūra 1.25
Valgių gaminimas, 565 pusi., kietais viršeliais 7.50
Lietuvių kalbos vadovas, P. Skardžiaus ir kt. 4.50
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, J. Balčikonio 12.00
Lietuvių Moks). Akad. Suvažiavimo Darbai V 10.00
Padangių keliai, astronomija, kun. P. Vaserio 1.50
Karališka diena, K. Barėnas 1-50
Lietuva — Europos nugalėtoja 2.00
Lietuvos spalvotas žemėlapis 2.50
Tautiniai rūbai ir juostos 4.75
žemės ūkio švietimas, dr. J. Dauparas 5.00
Visgailis, J. Vėgelis, padavimai 3.00
Vardynas, A. Rūkas 3.00
Metraštis, Liet, katalikų mokslo akademija 5.00
Religinis pradas Maironio kūryboje, A. šešplauklo 2.00
Komunizmas — Antikristo religija, K. Čibiro 1.00

Lietuviškos knygos ir plokštelės gaunamos 
DARBININKO ADMINISTRACIJOJE 

910 Willoughby Ave., Brooklyn, N.Y. 11221

WATERBURIO SKAUTŲ-Č1Ų 
NAUJIENOS

Jungtinė skautę, skaučių ir li
tuanistinės mokyklos Kalėdų 

eglutė
Sausio 3 Šv. Juozapo parapi

jos salėje įvyko Kalėdų eglutė.
Kaip ir kiekvienais prabėgu

siais metais, taip ir šiemet tra
dicinė Kalėdų eglutė suteikė 
daug džiaugsmo mūsų vaiku
čiams. Atvykęs iš Lietuvos Ka
lėdų senis visus vaikus apda
lino dovanomis, lituanistinės 
mokyklos choras sudainavo ke
letą dainų. Be eilėraščių ir pro
gai pritaikytų rašinėlių, akorde
onu pagrojo Irena Krisiūnaitė, 
piano solo atliko — Ramutė 
Paliulytė, Ramutė Kemėžaitė ir 
Rasa Pakalnytė. Gražiai sure
žisuotas vaidinimas “Kristaus 
gimimas” užbaigė šventę.

Po šios meninės dalies buvo 
kavutė su kalėdiniais užkan-' Falls,
džiais. Svečių tarpe matėsi pa
rapijos klebonas kun. J. Vil- 
čiauskas, kun. Juškauskas, vie
nuolyno viršininkė sesuo Jean
ette, kuri taip pat yra ir šv. 
Juozapo par. mokyklos vedėja. 
Visuomenės padėka tenka litua
nistinės mokyklos mokytojoms: 
p. Bagdonienei ir p. Macienei, 
skautininkėms: ps. Š. Petruške
vičienei ir ps. A. Paliulienei, o 
taip pat ir p. Balsiui ir visoms 
Neringos tunto vyr. skautėms, 
prisidėjusioms prie programos 
paruošimo.

Pierūs Rajono stovyklavietės 
naudai

Sausio 25 šv. Juozapo para
pijos salėje įvyks pietūs sto
vyklavietės “Ąžuolynas” darbų 
išlaidoms sumažinti.

Pietas organizuoja v.s. Da
nutė Venclauskaitė, kuri sutiko 
būti vyriausia šeimininke.

Pietūs įvyks tuoj po sumos 
ir tęsis iki 5 v. popiet. Ruošos 
darbus atliks Neringos tuntas 
ir skautų Panerių * viętininkija. 
Visas pelnas skiriamas “Ąžuo
lyno” stovyklavietei. Skautai 
dėkingi klebonui kun. Vilčiaus- 
kui už leidimą naudotis parapi
jos sale.

Nauja sk. vyčių būrelio 
vadovybė

Baigiantis senajai Povilo 
Lukšio būrelio vadovybės ka
dencijai, 1969 gruodžio 13 įvy
kusioje būrelio sueigoje naujai 
išrinkti būrelio vadovai pasi
skirstė pareigomis. Būrelio va
du — Vladas Smolskis, iždinin
ku — Algimantas Uogintas, 
sekretorium — Gintaras Šlap- 
kūnas. '

Sueigos metu svarstytas atei
nančių metų veiklos planas, su
rinkta nario mokestis.

Aktyviose diskusijose “Ąžuo
lyno” stovyklavietės reikalu 
vienbalsiai nutarta būrelio var
du paaukoti 25 dol.

R.P.

New Yorko vyr. skaučių Auš
ros d-vės sesės buvo suruošę šo
kių vakarą gruodžio 26 Kultū
ros Židinyje, Highland parke.

Nors bras ir buvo labai nepa
lankus ir daugumas negalėjo 
iš toliau atvykti, tačiau susirin
kę gražiai praleido vakarą links
moje, skautiškoje nuotaikoje.

DARBININKO SKAITYTOJAM
SKAITYTOJAMS palengvinti išsiųsti prenumeratą, 

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

Prašau pratęsti prenumeratą 1970 metams.

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

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

Už kalendorių $----------------

Siunčiu už prenumeratą $----- ----------

Spaudai paremti $------ ---------

Siunčiu skolą už___ m. $---------------- .

DARBININKUI PAREMTI AUKOJO
Po 2 dol.: Iš New Yorko vals

tijos: I. Staškevičius, kun. A. 
Rubšys, Bronx, C. Sodaitis, F. 
Stumbris, Woodside; A. Ošla- 
pas, L. I. C., B. Batisa, Roch- 
esterio Ramovė, Rochester; P. 
Juškas, Elmhurst; D. Tautvi
las, East Hills; dr. L. J. Piro, 
Rye; S. Kunkulis, Ridgewood, 
S. Ziupka, Maspeth; J. Ulėnas, 
Plainview, kun. A. Naujokas, 
Port Chester, V. J. Butrius, Le 
Roy.

Iš N. J. valstijos: kun. V. Svir
nelis, A. Bochis, Bayonne; T. 
Petraitis, J. Strimaitis, J. Šve
das, P. Lanys, Elizabeth, J. 
Legis, Union City; J. Amante, 
Highland Pk.; V. Mėlinis, Mata
vau; J. Sprainaitis, Paterson; R. 
Šlepetys, Brich Town, dr. B. 
Covalesky, Dover; R. Šimelis, 
Belleville; S. Makauskis, Somer
set; A. AbaJ^mavičius, Little

A. Strazdas, Roselle, S.
Pribush, Linden; P. Miller, 
Bloomfield; kun. J. Scharnus, B. 
Venckus, Newark.

Iš Conn, valstijos: J. Jasys, 
New London; S. Šrupsas, I. Si- 
manauskas, Hartford; R. Dalan- 
gauskas, E. Lenk, New Britain, 
B. Strimaitis, Mt. Carmel; A. 
Voketaitis, New Haven; J. Sid
lauskas, Waterbury; J. Valiušai- 
tis, J. Liūtas, Stamford; V. 
Radzevičius, Norwalk; O. Pakal
nis, Manchester.

Iš Mass, valstijos: J. Dačys, 
J. Petrauskas, Dorchester, V. 
Tamulis, S. Sužiedėlis, S. Wait- 
kus, Brockton; E. Valiukonis, 
O. Andriuškevičienė, K. Pasz- 
kus, K. Arlauskas, So. Boston; 
dr. P. Luzackas, E. Paliulis, 
Cambridge, T. Yaciene, Nor
wood; T. Aleksoms, Braintree, 
J. Gudelis, Roslindale, M. Ka- 
bisaitis, Athol; P. Marcinkus, 
Worcester, A. Šarka, Medford.

Iš Pa. valstijos: M. Jankau- 
kienė. V. Saudzis, M. Špokie
nė, Phila, A. lYaskus, M. Zujus, 
Wilkes-Barre,) J. Baltrus, Du 
Bois.

Mišrūs: J. Arlauskas, K. Ku- 
zas, kun. A. Stanevičius, C-go. 
III., O. Apolianskas, Cicero, III., 
A. Juodvalkis, E. Chicago, Ind., 
E. Davidonis, Toronto, Canada, 
T. Gaižauskienė, EI Trigal, Ve- 
necuela; V. Chlamauskas, Ken
nebunkport, Me., C. Gabranas, 
E. Millinocket, Me., A. Lesins- 
kas, Salem, N. H., M. Zaremba, 
Manchester, N. H., dr. V. A- 
dams, Akron, O., A. Melinis, 
Cleveland, O., K. Grikinienė, K. 
Baurienė, Los Angeles, Calif., 
M. Saulius, Denver, Colo., K. 
Rusinienė, Omaha, Nebr., A. 
Dagilis, Detroit, Mich., V. Ras
tenis, Providence, R. I., A. Ma
tulis, Satelite Beach, Fla., J. 
Batus, Jupiter, Fla., V. Balčiū
nas, Wisconsin Dells, Wis., A. 
Johnson, Lake Grove, Ore.

Po 1 dol.: Iš N. Y. valstijos: 
T. Bakšinskas, J. Skobeika, M. 
Marksen, A. Vebeliunas, Rich
mond Hill; J. Navasaitis, E. 
Senkus, T. Kasiuba, K. Skobei
ka, E. Davalis, O. Kaunienė, 
Brooklyn, S. Nutautas, A. Pum
putis. A. Kadzis, B. Sinkevicz, 
Woodhaven; M. Molynas, Ja
maica; N. Gudelis, Astoria, P. 
Povilaitis, J. Telksnys, Great 
Neck, R. Budrys, E. Bielke- 
vičienė, C. Cohn, N.Y.C.; V. 
Anonis, Forest Hills.

Iš Mass, valstijos: kun. J. Ste
ponaitis, D. Yurkėnas, M. En- 
driuškevičius, P. Kurliandskas, 
A. Wackell, Worcester; J. Ka
činskas, A. Leščinskas, M. Ba- 
lukonis, F. Jarvis, J. Walentu- 
kiewicz, So. Boston; J. Yerus, 
Haverhill, V. Petraitis, Sunder
land; E. Chmeliauskas, Gard
ner; J. Vasys, J. Lapsys, Ded
ham, J. Dabrila, Dorchester, J. 
Kuodys, Arlington,

Iš Conn, valstijos: J. Liau- 
danskas, I. Misiūnas, Hartford, 
M. Kelminsky, E. Hartford, E. 
Selens, P. Gureck.as, Water
bury, A. Stanišauskas, M. Sie- 
moneit, Bridgeport; V. Stadal- 
nikas, Stamford.

Iš N. J. valstijos: A. Atkonis, 
S. Skripkus, Kearny; P. Grušas, 
Morris Plains; L. Morkūnas, Ir
vington, A. Kazukauskas, Lake 
Hiawatha; C. Kulas, Fairview, 
K. Kubaitis, Rahway, E. Su-
džinskas, Newark.
Visiems, prie kalendoriaus išlaidų 

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

Dėkinga DARBININKO 
Administracija

NAUJA! GAUTOS KNYGOS

Tiltai ir tuneliai, jaunųjų poe
zijos rinkinys. R. Bičiūnas, J. 
Bradūnas, I. Damušytė, K. Gai- 
džiūnas, M. Kvietkauskaitė, M. 
Pakalniškytė, T. Pautieniūtė, R. 
Sakalaitė, L. Švėgždaitė, A. 
Zailskaitė. Kaina 2 dol.

Po Dievo antspaudais — 
Vytauto Didžiojo godos, Leo
nardo Andriekaus . eilėraščiai. 
Iliustruota dail. T. Valiaus, 106 
psl., didelio formato, kaina 3 
dol.

Broliai balti aitvarai, H. Na
gio eilės, kietais viršeliais, di
delio formato. Iliustracijos P. 
Gailiaus, išleido Alg. Mackaus 
knygų fondas, kaina 5 dol.

Rezistencija, R. Spalio roma
nas, 429 psl. kietais viršeliais, 
kaina 6 dol.

Moderni mergaitė. Stasio 
Ylos, 352 psl. Veikalas, atsklei
džiąs mergaitės problemas, kai
na 4 dol.

Gatvės berniuko nuotykiai, 
R. Spalio apysaka jaunimui ir 
senimui, kietais viršeliais 5 dol., 
minkštais 4 dol.

Kultūrinės gelmės pasakose, 
Vyt. J. Bagdanavičius II-ji kny
ga, kaina 5 dol. Galima gauti to 
pačio autoriaus ir I-mą knygą, 
kaina 3. dol.

Gimtinės takais. Pr. Narvy
do pasakojimai, kuriuos parin
ko J. Valakas, viršelis dail. J. 
Juodžio, kaina 3 dol.

Šventadienio žodis, Kun. A. 
Vaikiškos sekmadieniam pritai
kyti Evangelijos aiškinimai, 
kaina 3 dol.

Lietuviai legionieriai Vietna
me, Br. Vrublevičiaus išgyven
tos dienos, kaina 2 dol.

Vysk. Pranas Brazys, jo žo
džiai bei mintys ir gyvenimo 
dienos, kaina 2 dol.

Tau Sesute, Pr. Lemberto gy
venimas, kūryba ir prisimini
mai, kietais viršeliais 5 dol. 
minkštais 4 dol.

Visi mes broliai, Louis Evely, 
N. P. Seserų leidinys, kaina 
2.50 dol.

Nepriklausomos Lietuvos pi-
nigai, J. K. Kario istorija ir nu
mizmatika, kaina 5 dol.

Trapus vakaras K. Grigai
tytės lyrika, kaina 3 dol.

Tik tau ir man, O. B. Aud
ronės eilės, kaina 3.25 dol.

Gaunama Darbininko admi
nistracijoje.

AUTOMOBILIŲ 
PATAISYMO 

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

Mantel & Doren, Ine. 
83-12 Cooper Avenue 
Glendale, N.Y. 111227 

Tel. 894-4188

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
Inkorporuotas 1863

460 West Broadway, South Boston Massachusetts
"Kur tūkstančiai taupo milijonus'

ALFRED W. ARCHIBALD
President

šio banko direktorių taryboje yra Lietuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shallna ir adv. Jonas J. Grigalus. Reikale su patarnautojais ga
lima susikalbėti ir lietuviškai. • Turtas (Assets) virš $175,000,000.

Current dividend 5V2% on all accounts.
Dabar moka SWo už visų rūšių taupomus pinigus.

TO PLACEYOUR AD CANCEL OR CHANGE 
TeL: GL2-2923

SERVICE

MARIO’S Auto Inspection & Repair 
Station headlight adjustment, wheel 
alignment, motor tune-up, brake 
service — Shell Bay, Mayville, N.J. 
Cape May Court House (opp. State 
Inspection Dept. Station) 8am-5pm 
Closed Sun.-Mon. — 609—465-5607 
Owned & operated by M. DeSantis

CARPETING 
BEAUTIFULLY CLEANED 

in your Home
All work done at reasonable rates 

— Free estimates — 
Call PR 4-0151

PAINTING JOBS 
INSIDE & OUTSIDE

Home & Commercial. Expert work. 
Big or small jobs — estimates given 
Mr. L. Sanchez, 1104 Park Place, 
Brooklyn. Call 756-4325

COPHRESI TRAVEL AGENCY 
GENERAL INSURANCE' AND 
IMMIGRATION PROBLEMS 

2817 Bergenlime Avenue 
Union City, N. J.

Call 201-864-0468 - 69

PAINTING. PAPER HANGING. & 
CARPENTRY — Exterior - Interior, 
reasonable, best material used. — 
212-891-1006 or 743-5449 ‘PAUL 
LABARBERA, 2821 Emmons Ave- 
Brooklyn.

HAPPY BROTHERHOOD 
WEEK

FIRST
NATIONAL

BANK
154 Main Street 
Branch Office 

156'Lindwood Plaza 
Fort Lee, N. J.

Pioneer
Moss
Inc.

460 West 34th Street 
New York City

LO 4-2640 ‘

Plymouth
Securities

Corp.
1 Exchange Place 
Jersey City, N. J.

201—432-7611

MECHANICS
If you enjoy working on mechanical equipment and have 
good mechanical skills, we have the job for you. As an 
area mechanic you will have the chance to maintain man
ufacturing equipment in a rapidly growing plastic proces
sing business. Excellent pay, outstanding benefits, train
ing opportunities, and real job security. Call or visit — 
MONSANTO COMPANY (Personnel Department), North 
8th Street & Monroe Ave. Kenilworth, N.J. 201—276-2900 
Ext. 421. Ah Equal Opportunity Employer

H. W. MALE

• PRODUCTION WORKERS
• WAREHOUSE MEN
• TRUCK DRIVERS

Good Paying Company 
Benefits.

Call S. TARDY 
(617) 894-4020

GENERAL BATTERY
& CERAMIC CORP.

55 Rumford Ave., Waitham, Mass.
An Equal Opportunity Employer

Warehouse Help — Growing Engle
wood Firm has excellent permanent 
opportunities: Warehouseman, Ma
terial handlers, Order packers — no 
exp req, 8am-5pm. Starting salary 
$90 per week, merit increases. Adv 
opp’ty thru promotion from within. 
Fringe benefits. Call Mr. Mente- 
leone, Tower Crossman Corp. 1 W. 
Forest Ave., Englewood, N.J. 201 - 
567-6900. Equal Opp’ty Employer.

Molding foremen — ADMIRAL 
PLASTICS is offering career op
portunities to exp injection and/or 
blow molding foremen. Top salaries 
are being offered to those who are 
qualified molders and willing to ac
cept responsibility. Our plant is new, 
working conditions are the best.-Be
sides good salaries, the company 
provides a liberal insurance plan 
for qualified people. If you have 
required experience and are seek
ing an opportunity, call right now.

ADMIRAL PLASTICS
(212) 649-8007 Mr. Froot

SERVICE MEN Prominent national 
firm needs outside men, exp in up
holstery. Good starting salary plus 
benefits, excellent opportunity. Car 
necessary—only full time. Depend
able applicants considered. — Call 
Service Dept. 212—647-5000

ROUTE DRIVERS

For Central Jersey Area 
Must speak English 

ZIMMERMAN BAKING CO.
Elizabeth, N. J., (201) 289-8594

Electronic Service Technician Auto
mated Business Systems, division of 
Litton Industries, has immediate po
sition for person to field service 
data processing equipment. Appli
cant must have completed HS with 
exp or additional educational back
ground in electro-mechanical & el
ectronic equipment. Military expe
rience considered. Salary based on 
exp with opp’ty for advancement, 
Many fringe benefits, educational 
refund plan. All interviews by ap

pointment only. Phone — 661-7816.

DRIVERS: several openings, must 
be acquainted with New Jersey area, 
must speak English. Steady posi
tion. Call: (201) 289-8594

MALE - FEMALE

DENTAL LAB TECHS 1—Crown & 
Bridge Dept., highly expd. 1—Plate 
Dept., exp. nec. Divers duties. 1— 
Chrome & Steel Dept., some exp. 
All excel, salary. Chester County 
Dental Lab., West Chester, Pa". Call 
8-5 — 215—696-1393

DISPLAY

THE BREAKERS
Open all year round Ocean Grove, 
N.J, — Healthful, ocean air, home 
cooking, pleasant atmosphere.

Rooms from $200 a month and up. 
Special rates for all year. Call — 

201-775-9526
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Tėv. Leonardas Andriekus, 
O.F.M., pranciškonų provincio- 
las, tarnybos reikalais išvyko į 
Floridą, kur susipažins su lietu
vių gyvenimu.

Tėv. Petras Baniūnas, Darbi
ninko administratorius, išvyko 
keliom savaitėm Į Hot Springs, 
Arkansas, sveikatos taisyti.

Leonas Karmazinas, kuris dir
ba American Airlines, sausio 
20 su žmona ir vaiku atostogų 
išvyksta į Australiją, kur gyve
na jo sesuo. Grįš vasario pra
džioje.

Elenos Kepalaitės skulptūros 
išstatytos Phoenix galerijoje, 
939 Madison Ave., prie 74 St. 
Paroda tęsis iki sausio 24. j

Stepo Zobarsko vadovaujama 
Manyland Books knygų leidyk
la išleidžia angliškai kun. Vy
tauto Bagdanavičiaus, MIC, vei
kalą apie kultūros istoriją liau
dies pasakose. Lietuviškai nese
niai pasirodė antras to veikalo 
tomas.

Dail. Juozas Bagdonas šiuo 
metu organizuojasi parodai Cle- 
velande.

Balto centro valdybos posė
dis buvo sausio 13. šalia tie
sioginių šalpos reikalų svarsty
ta teisiniai testamentų tvarky
mai, jubiliejinio leidinio reika
lai — jo galutinis suformavi
mas, vardo parinkimas ir k.

Liet. Fondo vajaus komiteto 
posėdis bus šį penktadieni, sau
sio 16, pas Jadvyga Vytuvienę, 
85-29 86 St., Woodhavene.

Ona Matelionytė Darbininko re
dakcijoje

Ona Matelionytė, Brazilijos 
lietuvaitė iš Sao Paulo, yra at
vykusi į New Yorką ir svečiuo
jasi Jono Liobės šeimoje, 94-19
86 Ave. Woodhavene. Sao Pau
lo mieste ji yra įsijungusi į ak
tyvią veiklą su jaunimu, daly
vavo jaunimo kongrese Chica- 
goje. Į Ameriką atvyko praeitų 
metų liepos mėnesį, buvo kurį 
laiką Chicagoje. Iš New Yorko 
sausio gale grįžta atgal į Sao 
Paulo.
DBEBSitnwMnnHKKHMaEnta

Prisimink mane kai aš jau 
būsiu išėjęs į negrįžtamas tolu
mas.

LIŪDNOS METINĖS
Prabėgo jau vieneri metai nuo 

a.a. muz. Jono Brundzos mir
ties. Negailestinga mirtis iš mū
sų tarpo išskyrė mylimą ir ne
užmirštamą vyrą, brolį, dėdę. 
Liūdi giminės čia ir jo taip my
limoj Lietuvoj. Metinių proga 
už Jono vėlę bus aukojamos mi
šios su egzekvijomis sausio 17 
d. 8:30 vai. ryto šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, 207 York 
St., Brooklyn, N. Y. Nuoširdžiai 
prašau gimines, draugus bei pa
žįstamus dalyvauti pamaldose ir 
prisiminti velionį.

Mūsų širdys neužmiršta Ta
vęs liūdesy.

Viešpatie būk jam gailestin- 
gas.

Žmona Bronė Brundza

Vienuolynas______ GL 5-7068
Spaustuvė --------------  GL 2-6916
Redakcija ________  GL 5-7281
Administracija____ GL 2-2923

Vytautas Beleckas, Winter 
Garden svetainės savininkas, 
apmokėjo visas praeito sekma
dienio Laisvės Žiburio progra
mos išlaidas. Radijo vadovybė 
nuoširdžiai dėkoja.

Labai patogus laikas dabar į- 
sigyti didžiai sumažinta kaina 
radiją “consuls” (didelį) su pui
kiais baldais iki 72 colių ilgio, 
arba mažą su atskirais garsia
kalbiais, taip pat rašomąsias 
mašinėles, Zenith firmos TV ir 
įvairias skaičiavimo mašinas. 
Teirautis: J. L. Giedraitis, 10 
Barry Drive, E. Northport, N. 
N., 11731, telefonu skambinti 
vakarais (516) 757-0055.

ELIZABETHO LIETUVIŲ 
PARAPIJA RENGIA EKSKUR

SIJĄ j FLORIDĄ

Elizabetho lietuviu šv. Petro 
ir Povilo parapija rengia eks
kursiją į Miami, Florida.

Ekskursija išvažiuoja iš New- 
arko geležinkelio stoties balan
džio 24, penktadienį, grįžta ge
gužės 2, šeštadienį. Atmetus ke
lionės laiką, Floridoje išbus 7 
dienas ir 6 naktis.'

Vienam asmeniui kelionė ten 
ir atgal kainuos 222.50 dol. Šei
mai ar susidariusiai grupei dau
giau nei du asmenys duodama 
10 dol. nuolaida vienam asme
niui. Tokia šeima ar grupė tu
rės bendrą kambarį viešbutyje. 
Tie, kurie norėtu turėti atskira 
privatų kambarį, moka papil
domą 10 dol. mokestį.

Kiekvienas ekskursijos daly
vis; apsimokėjęs nustatytą mo
kestį, Floridoje gauna liuksusi
niame viešbutyje kambarį (2 
asmenim), maistą, nemokamai 
dalyvauja suruoštose vaišėse, 
naudojasi maudymosi baseinu, 
paplūdimiu, taip pat nemokamai 
dalyvauja rengiamose pramo
gose.

Kas nori šioje ekskursijoje 
dalyvauti, prašomas nedelsiant 
registruotis, įmokant 50 dol., 
kurie bus įskaityti į kelionės 
mokestį.

Visais ekskursijos reikalais 
kreiptis adresu: kun. J. Pra- 
gulbickas, 211 Ripley Pl., Eli
zabeth, N. J. 07206, tel. EL 
1-2271.

Kviečiami visi, kuriem tik są
lygos leidžia pasinaudoti pro
ga ir linksmai bei kultūringai 
praleisti kelias dienas gražioje 
Floridos gamtoje. (Sklb.)

GAMINO ŽAISLUS VAIKAMS
Kearny, N. J., prie aukštes

niųjų mokyklų veikia speciali 
programa, kuri mokinius supa
žindina su industrine gamyba. 
Mokiniai pusę dienos praleidžia 
klasėse, pamokose, o kitą dieną 
specialiose dirbtuvėse, kur dir
ba įvairius darbus. Taip jie ži
no, kas toji masinė gamyba, 
šios programos koordinatorius 
yra lietuvis Antanas Malakas.

Antanas Malakas (centre), Kearny, N J., aukštesniųjų mo
kyklų industrinės programos koordinatorius, priima čekį i* 
Walter Green — vietos Kiwanis klubo. Dešinėje — Joseph 
Franchlnl.

Parengimai New Yorke
Vasario 7, šeštadienį — Užgavė

nių—kaukių vakaras Maspetho lie
tuvių parapijos salėje, 64-08 56th 
Rd.. Maspeth, N.Y. Rengia New 
Yorko ir New Jersey ateitininkai— 
moksleiviai, studentai ir sendrau
giai.

Vasario 7, šeštadienį — 8:30 vai. 
vak. Le Cordon Bleu patalpose. Ver
satile kambary, Korp! NeoLithuania 
metinė šventė.

Vasario 14, šeštadienį — Smuiki
ninko Izidoriaus Vasyliūno ir pia
nisto Vytenio Vasyliūno koncertas 
Town Hall salėje New Yorke 5 vai. 
30 min. Rengia Norman Seamon.

Vasario 15, sekmadienį — Lietu
vos nepriklausomybės minėjimas 
Franklin K. Lane mokyklos salėje, 
Jamaica Avenue ir Dexter Court, 
Brooklyn, N.Y. 4 vai. p.p. Rengia 
New Yorko Alto skyrius.

Kovo 1, sekmadienį — Kaziuko 
mugė Maspetho liet, parap. salėje, 
64-08 56th Rd„ Maspeth, N.Y. Ren
gia New Yorko skautai.

Balandžio 11, šeštadienį — Ope
retės choro koncertas Piliečių Klu
bo salėje, 69-63 Grand Ave., Mas
peth, N.Y., 7 v.v. Rengia Operetės 
choras.

Balandžio 25, šeštadienį — Pava
sario balius Piliečių Klabo salėje — 
69-63 Grand Ave., Maspeth, N. Y. 
Rengia Moterų Vienybė.

Gegužės 16, šeštadienį — New 
Yorko Tautinių šokių grupės dvi
dešimties metų gyvavimo sukakties 
minėjimas—koncertas 6 vai. 30 min. 
buvusioje Schwaben Hall salėje, 474 
Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.Y.

Numatomus parengimus pranešti 
LB New Yorko apygardos valdybos 
nariui kultūros reikalams — Vy
tautui Radzivanui, 84-16 110th St., 
Richmond Hill, N.Y. 11418; telefo
nu: 441-9720.

Klaipėdos 
atvadavimo 
minėjimas
Klaipėdos krašto prisijungi

mo prie Lietuvos respublikos 
47 m. sukakties minėjimas ren
giamas sausio 18. Rengia Ma
žosios Lietuvos Bičiulių draugi
ja, Lietuvos karių veteranų są
jungos Ramovės skyrius ir Lie
tuvos Kariuomenės Kūrėjų-Sa- 
vanorių Sąjungos New Yorko 
skyrius.

Minėjimas įvyks sausio 18 
erdvioje protestantų bažnyčios 
parapijos salėje, 91 gatvė ir 85 
Rd., Woodhavene, N. Y. Pra
džia — 2 vai. popiet. Pamaldas 
protestantų bažnyčioje laikys 
kun. dr. P. Dagys. Pritaikytą 
pamokslą tai dienai pasakys ku
nigas dr. Tomas Žiūraitis, O.P. 
Bažnyčioje pamaldų metu gie
dos Lietuvos operos solistė Ju
zė Augaitytė. Po pamaldų tos 
pačios bažnyčios salėje bus iš
kilmingas minėjimas. Pagrindi
nę kalbą pasakys teisininkas 
Jonas Stiklorius. Meninę dalį 
atliks Lietuvos valstybinės ope
ros solistė Juzė Augaitytė. Po 
minėjimo dalyviai bus pavaišin
ti kava ir užkandžiais, kuriuos 
paruoš M. Lietuvos Bičiulių d- 
jos ponios.

Lietuviu visuomenė kviečia
ma dalyvauti, nes tai pirmas at
vejis, kada Klaipėdos krašto pri
jungimo minėjimą rengia net 
trys organizacijos kartu.

Prieš Kalėdų šventes, gruo
džio mėnesį vadovaujami Anta
no Malako, mokiniai gamino 
žaislus vaikam. Kas savaitę dir
bo du vakarus. Jiem pagelbėjo 
Kiwanis klubas, davęs piniginę 
paramą būtinom medžiagom 
pirkti.

Pagamintus žaislus vaikam iš
dalijo veteranų organizacijos, 
Salvation Army, Keamy ugnia
gesiai.

DARBININKAS

LIETUVIŲ FONDAS PRIEŠ NAUJI BAR|
Sausio 4 posėdžiavo Lietuvių 

Fondo komitetas, susirinkęs pir- 
min.. dr. J. Kazicko namuose 
New Rochelle, N. Y.

Pirmiausia buvo apžvelgta 
praeitų metų veikla. Vajaus ko
mitetas, susidaręs dar 1968 me
tų rudenį, visą laiką rinko au
kas ir pereitą pavasarį, ge
gužės 15, Waldorf Astoria vieš
butyje surengė gražų banketą. 
Jo metu vajaus komiteto pirmi
ninko dr. J. Kazicko pastango
mis didžiai įspūdingai vajaus 
rinkliava buvo pakelta iki 30, 
000 dol.

Po baliaus toliau buvo tvar
komi aukų reikalai, susirašinė
jamą su centru, persiunčiami 
pinigai. Rudenį komiteto pirmi
ninkas aktyviai dalyvavo vieno 
palikimo tvarkyme. Palikimas 
liečia didesnę sumą pinigų, rei
kėjo kviesti teisininkus eksper
tus, kol viskas buvo sutvarky
ta.

Naujo vajaus planavimas pra
sidėjo tik su šiuo posėdžiu. Va
jų gi reikia tęsti, nes New Yor
kui skirta kvota dar nesurink
ta ir niekas jos nesurinks, jei 
patys to nedarysime. Šioje tal
koje brangi kiekviena auka ir 
kiekvienas žmogus, kuris, pozi- 
tvviai nusiteikęs, nori i darba 
įsijungti.

Didinamas komitetas
Apžvelgus ir įvertinus padė

tį, pasisakyta, kad reikia padi
dinti ir praplėsti vajaus komite
tą. Reikia įtraukti daugiau jau
nimo, mokslą baigusių ir žmo
nių iš tų grupių, kurios praei
tais metais nejučiom nuo komi
teto nubyrėjo. Kai bus komite
te daugiau žmonių, bus leng - 
vesnis ir pats darbas ir bus su
renkama daugiau pinigų.

Bus renkamos aukos
Vajus bus vykdomas panašiai 

kaip ir pernai. Bus renkamos

Padėka
Reiškiu giliausią padėką vi

siems, prisidėjusiems prie ma
no mylimo vyro Prano Kleizos 
išlydėjimo amžinybėn.

Dėkoju Apreiškimo parapi
jos dvasiškiams už atkalbėjimą 
rožančiaus, atliktas laidotuvių 
apeigas bažnyčioje ir kapinėse; 
visiems užprašiusiems mišias, 
prisiuntusiems gėles: Chas. Pfi
zer and Co., velionio bendradar
biams, aukojusiems Kultūros Ži
diniui ir pareiškusiems užuojau
tą spaudoje; M. šalinskienei 
už rūpestingą patarnavimą; vi
siems, atsilankiusiems į šer
menis, palydėjusiems į kapines 
ir reiškusiems užuojautą man 
ir šeimai vienokiu ar kitokiu 
būdu.

M. Kleizienė

Vyriškis ieško atskiro kamba
rio ar mažo buto, kur būtų ga
lima virtis valgyti. Rašyti Frank 
Dubickas, HI-LI Manor, Room 
109, Far Rockaway, N. Y. 
11691.

aukos. Pirmiausia bus prašomi 
padidinti įnašus tie, kurie jau 
yra davę Fondui. Paskui bus 
ieškomi nauji Fondo nariai. Bus 
kreipiamasi laiškais ir asmeniš
kai. Jau dabar planuojama bei 
rengiama ši laiškų akcija, nu
statoma darbų tvarka.

Rengiamas ir banketas
Visuomenei pageidaujant, pa- 

pasisakyta, kad ir šiemet reikia 
rengti banketą Waldorf Astoria 
viešbutyje. Banketo laikas — 
kaip ir pernai — maždaug ge
gužės vidurys.

Šiemet i banketą kviečiami 
visi, kas tik sumokės įėjimo 
mokestį. Praeitais metais ban
kete dalyvavo apie 150, šiemet 
norima tą skaičių pakelti iki 
200. Kaip ir pernai, taip ir šie

Maironio lituanistinės mokyklos mokytojai, l-je eilėje iš k. į d. kun. J. Pakalniškis, E. Ruzgienė, mokyklos 
vedėjas A. Samušis, K. šventoraitienė, kun. A. Račkauskas, J. Kregždienė; ll-je eilėje E. Urbelienė, J. Ma
tulaitienė, D. Bobelienė, E. Ošlapienė, V. Kulpa, O. Ba Ičiūnienė, A. Kregždytė, M. Sandanavičiūtė, R. Ruz- 
gaitė. Nuotr. R. Kisieliaus

Maironio mokyklos parengiamosios klasės mokiniai deklamuoja eilėraštį Kalėdų seneliui. Mokyklos eglutė 
buvo prieš Kalėdų šventes. Nuotr. R. Kisieliaus

met banketo metu bus ir kul
tūrinė programa.

Banketas, sukvietęs publiką 
ir iš tolimesnių vietų, duoda 
progos pasikalbėti ir visuome
niniais klausimais, paliesti Fon
do aktualijas.

Kitas vajaus komiteto posė
dis kviečiamas sausio 16 pas 
Jadvygą Vytuvienę Woodhave
ne. Tame posėdyje bus sudary
tos pagrindinės komisijos ir su
statytas darbų kalendorius.

Komitetas rodo daug entu
ziazmo, pradėdamas šį vajų. Iš 
viso New Yorkui skirta surink
ti 120,000 dol. Jau yra surink
ta per 80,000 dol. Ir kiek ši 
kvota pakils, kai bus iškirs
tas šių metų vajaus baras?

(P-j)

1970 m., sausio 13 d., no. 3.

Federalinė valdžia nukirto 63 
milijonus dolerių iš Bostono 
miesto atnaujinimo projekto.

Naujų rretų sutikimą kadaise 
rengdavo lituanistinės mokyk
los tėvų komitetas. Šiais me
tais tėvų komitetas tokio suti
kimo nerengė, todėl dauguma 
tų dalyvių susirinko į Tautinės 
Sąjungos namus So. Bostone. 
Čia Naujieji Metai buvo sutik
ti gražiai ir jaukiai. Kitas dides
nis N. Metų sutikimas buvo Lie
tuvių Piliečių draugijos salėje 
So. Bostone. Čia susirinko dau
giau ankstesnės kartos atei
viai ir jau čia gimę. Dr. Stasys 
ir Laima Jasaičiai surengė savo 
namuose N. Metų sutikimą jau
nimui. nes jų dukra stud. Da
lia buvo atvykusi iš Chicagos 
šventėm pas tėvus.

Aktorius Henrikas Kačinskas
su žmona buvo atvykęs iš Wa
shington© ir N. Metus sutiko 
pas brolį muziką Jeronimą ir 
Eleną Kačinskus.

Lietuvių ir latvių paroda vyks
ta Harvardo universiteto Wide
ner bibliotekoje. Paroda bus 
uždaryta sausio mėnesio gale. 
Lietuviai prašomi šią parodą ap
lankyti.

Lietuvos nepriklausomybės 
minėjimas bus vasario 15 Lie
tuvių Piliečių Draugijos salėje 
So. Bostone.

Baltų draugijos koncertas Jor
dano salėje bus kovo 13.

Minkų radijo valandėlės ta
lentų popietė bus kovo 15.

Julijos Rajauskaitės-Šušienės 
koncertas, rengiamas Baltų d- 
jos koncertų serijoje, bus ba
landžio 24.
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